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Kedves István kolozsvári apát-plébános (1782-1864) 
végrendelete és naplója 

Az erdélyi egyházmegye kolozs-dobokai főesperességéhez tartozó Kolozsvár1 

belvárosi Szent Mihály plébánia építtetője Sleunig (vagy Schlcvnig) Gergely plébá
nos volt. Az 1350-1500 között emelt templomot — Kolozsvár városképét megha
tározó gótikus épületét - is Szent Mihálynak szentelték. A reformáció megjelené
sét követően, a főtéri templomot a nagy támogatottságnak örvendő protestáns 
egyház felekezetek használták. Ebben az időszakban már római katolikus plébáni
aként nem működhetett. 1544-től - a lutheránus, kálvinista, majd unitárius -
Heltai Gáspár,2 1555-től az unitárius egyházalapító, Dávid Ferenc3 volt a temp
lom plébánosa, illetve lelkésze. Kérészéletű kivételt jelentett 1604 és 1605 között 
az a két esztendő, amikor Georg Basta4 császári hadvezér rendeletére - Farkas 
utcai lerombolt templomuk helyett - a jezsuiták vehették birtokukba a főtéri is
tenházát. A Habsburgok által támogatott katolikus reform erdélyi térhódítása 
idején, 1716-ban alapították újjá a plébániát. Gróf Stephan von Steinville5 főhad-
parancsnok az év március 30-án karhatalommal foglalta el az unitárius kézen levő 
templomot. Azóta háborítás nélkül működik a római katolikus egyházközség és 
Szent Mihályról elnevezett plébániatemploma. 

Egy 1190-ből származó adat szerint a templom első ismert plébánosa egy 
Henricus nevű pap volt. Utódai közül többnek a templom építésében, szépítésé
ben vállalt szerepe miatt maradt fenn a neve. Klein Johann (1521—1527) volt a 
donátora a sekrestye 1528-ban elkészült művészi faragású ajtókeretének. Valószí
nűleg az ő arcmását viseli az ajtónyílás feletti timpanonba szorított, barett-sapkát 
viselő, kezében D. lohannes Cly feliratos mondatszalagot tartó faragott férfikép
más. Az 1739. augusztus 2-án beiktatott Biró János munkálkodásához (1743— 
1760) fűződik a templom történelmi múltjához méltó feldíszítésének időszaka. A 
XVIII. századi plébániatemplom és papja egymástól elválaszthatatlan fogalommá 
váltak. Először az 1697-es tűzvészben megrongálódott tornyot építtette újjá, 
amelynek díszes, sokrétű barokk sisakjára 1744. szeptember 17-én illesztették rá a 
keresztet. A nagy pestisjárvány (1738-1742) elvonulása után a templom főbejárata 
elé - cinteremkapuként is működő - fogadalmi kapuzatot emeltetett. (A Szent 
Mihály-csoportozattal és a pestis ellen oltalmazó szentek szobraival díszített 
kompozíciót a főtér 1899. évi rendezése során áthelyezték a keleti külvárosban 
álló Szentpéteri templom elé.) A külső munkálatok után a templombelső feldíszí
tése következett. A szentmise fényének növelése és a lelki áhítat mélységének 
fokozása érdekében a kor legnevesebb szobrászművészeivel — Nachtigall János-
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sal6 és Schuchbauer Antallal7 - szószéket és öt barokk oltárt faragtatott. A szen
tély melletti kápolnák rendbehozataláról ma is megtekinthető emléktábla tanús
kodik. Ugyancsak az ő megrendelésére készült el a XVIII. századi kolozsvári 
aranyművesség legszebb alkotása, Gyulai László8 és Szakái János9 gazdagon díszí
tett mesterremeke, az Ürmutató. Biró János plébános utódainak sokáig nem volt 
lehetősége nevük építéssel-szépítéssel együtt járó megörökítésére. Balló Ferenc 
idején (1760-1764) a tornyot villámcsapás és földrengés rázta meg. Lukáts János 
működése (1764—1770) során le is kellett bontatni a helyrehozhatadanul megron
gálódott barokk építészed alkotást. Az őt követő plébánosok (1770-1813 között) 
- Benkő Mihály, Uilibi Gál Péter és altorjai báró Apor József - neveihez zsinde-
lyeztetés, ablakrácstétetés, harangöntetés, kriptaépíttetés, síremlék-állíttatás fűző
dik. Az 1798-as nagy tűzvész nem kímélte a Szent Mihály-templomot sem, akkor 
pusztultak el az unitárius időszakból megmaradt harangok. 

A XIX. század elejére Kolozsvár lett az erdélyi magyar szellemi élet, majd a 
közigazgatás legfontosabb központja, ide települt Nagyszebenből1" az Erdélyi 
Főkormányszék, a Gubernium. A nemzed megújhodás és a polgári átalakulás 
folyamata együtt járt a város felvirágzásával. Vonzerejének növekedésével egyre 
több telek talált gazdára, amelyeket be is építettek. Módos polgárok és főrangú 
családok egymás után emeltették lakóházaikat és kisebb családi palotáikat. Az 
egyházak is igyekeztek lépést tartani a fejlődéssel. 

Először az unitáriusok dicsérhették új otthonában Istent, majd a reformátusok 
tudománynak szentelt hajléka, a kollégium készült el. Ezt követte a főtér sarkán a 
lutheránus, majd az egykori kerített város falain kívül az új református templom 
felépítése. A piarista rendház mellett felavatták a katolikus líceumot és a középko
ri alapokon magasodott a neogótikus Szentpéteri templom. A megvalósult építke
zések a városképet is módosították és veszélyeztették a főtéri plébániatemplom 
elsőségét. 

Már 1814-ben felmerült a templomtorony újjáépítésének gondolata. A város 
képviselőtestülete végül úgy döntött, hogy a harangokat ne egy új toronyban, 
hanem a templomtető nyugad oldalán nyitandó nagyméretű ablakokban helyezzék 
el. A gyakori harangozások azonban előhozták a régi épület stadkai gyengeségeit, 
amelyek repedésekben jelentkeztek. A keletkezett károk és egyéb problémák ismét 
a toronyépítés eszméjét erősítették, amely időközben egész mozgalommá szélese
dett. A szépítő törekvés élén az akkori plébános — Kedves István (1831-1864) -
állt, aki 1836. január 5-én összegző feljegyzést készített az elképzelésekről. A neo
barokk és neogótikus tervek nemcsak stílusukban különböztek, hanem abban is 
eltérő állásponton voltak, hogy a templom melyik oldalára kerüljön az új torony. 
A végleges és mai alakjában is látható tervezet egy évig elhúzódott viták után 
kristályosodhatott ki. (Olyan abszurd ötletek is felmerültek, mint a torony tetejére 
elképzelt, a város címerét nvakában hordozó kétfejű sasból kinövő kereszt terve.) 
1838. május 20-án, fényes egyházi ceremónia keretében történt az alapkőletétel, 
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ahol az ünnepélyes szentmisét az egyházmegye élén álló tusnádi Kováts Miklós11 

püspök celebrálta. 
A toronyépítés munkálatainak felgyorsítására széleskörű gyűjtést rendeztek. 

Egyházi hovatartozástól függetlenül szólította meg a város lakóit 1836-ban a 
Szent Mihály-templom plébánosa, Kedves István: „Ki tudja, melyik helységi vagy 
felekezeti társunk gyermekeit, unokáit vagy barátjait fogják ezen építendő torony
ban kongó harangok zúgásai szent kötelességekre szólítva a Mindenható ímádásá-
ra buzdítani". Az egyik gyűjtőívet maga az apátplébános nyitotta meg ezer forin
tos adományával. Az építkezés tervezett költsége meghaladta a 280 ezer rajnai 
forintot. A kincstár harmincezer forinttal támogatta a nemes ügyet, a hiányzó 
összeget egyházi személyek, főnemesek és a város polgárai adományozták. A 
költségek megoszlásából is kitűnik, mekkora anyagi teher nehezedett az akkor 
mindössze tízezer lelket számláló római katolikus közösségre. A torony emelése 
több mint két évtizedes munkát igényelt. Építése történetét a nyugati, első emeleti 
ablaka alatt elhelyezett kőtábla foglalja össze. A köztudatban „toronyépítőként" 
emlegetett Kedves István 1859. augusztus 7-én keltezett Em/ék-irci/ában örökítette 
meg a történteket, az akkori egyházi és világi vezetők, valamint a közreműködők 
névsorát. Az emlékiratban - amelyet egészséges öntudattal fogalmazott — meg
örökítette saját szerepét is: „Sok gond, fáradság, és utána járás közben az építést 
megkezdette helybéli Plébános KEDVES ISTVÁN 1000 v[áltó] forint adomány
nyal és ugyan ő alatta Isten segítségével be is végződött a munka". 

Csíkszentdomokosi Kedves István személyét és tevékenységét nem méltatja 
önálló szócikkben a legújabb katolikus lexikon sem. Életrajzi adatai megismerésé
re való törekvésben azonban nem kell csak a kolozsvári Házsongárdi temetőben 
lévő sírköve egyébként is erősen megkopott feliratára hagyatkozni. Szinnyei Jó
zsef mindent tudó s minden lényegesre kiterjedő, a magyar írók életét és munkáit 
taglaló lexikonában olvashatunk róla. Csíkszentdomokosi12 előnévhasználata való
színűleg inkább születési helyére való utalás lehet, mint nemesi predikátum. 1782. 
február 10-én - Szent Skolasztika, Krisztus megszentelt tanítványa napján - szüle
tett, Kedves Péter és Barabás Judit gyermekeként. Nyolc testvére volt, akik közül 
három fiatalon - bizonyára valamilyen szokványosnak számító, akkor még gyó
gyíthatatlan gyermekbetegségben - halt meg. Teológiai tanulmányai befejezése 
után, 1806. március 24-én - éppen Nagycsütörtökön - szentelték miséspappá, 
akkori kifejezéssel „áldorrá". Arra nézve nincsen adatunk, hol tartotta primíciáját, 
első szentmiséjét. (Ennek helyszíne - hagyományos módon - bizonyára szülőfalu
ja kicsi temploma lehetett.) Kezdő szolgálatának állomáshelyéül Kolozsvárra küld
ték altorjai báró Apor József plébános13 segédlelkészének, ahonnan kétévi káplán-
kodás után kapott plébánosi kinevezést szűkebb pátriájába, a székelyföldi Gyer-
gyóremetére.'4 Viszonylag hosszú idő, kilenc esztendő után, 1817-ben Gyergyó-
alfaluba15 helyezték át, és megkapta a szentszéki jegyző címet is. Ezt követően 

11 Kováts Miklós, tusnádi (1769-1852), Debrecen plébánosa, 1827-ben erdélyi megyéspüspökké 
nevezték ki. 

12 (.síkszentdomokos (ma: Síndominic, RO) 
15 Apor József (1759-1813), kanonok, a gyulafehérvári szeminárium rektora, majd Csíkrákos, ké

sőbb Kolozsvár plébánosa 
4 t'yergyórcmctc (ma Remetea, RO) 
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meglehetősen gyorsan haladt felfelé az egyházi ranglétrán. 1826-ban esperes lett, 
1830-ban már címzetes kanonokként plébános és gimnáziumigazgató Székely
udvarhelyen."1 Még abban az esztendőben, nyolc hónap múlva kinevezték a ko
lozsvári Szent Mihály-templom plébánosává, ami együtt járt a kolozsmonostori 
hiteles levéltár káptalani őre címmel. Elete hátralevő időszakát ebben a városban 
élte le. Kolozsvárt betöltött egyházi beosztása fontosságának köszönhetően gyula
fehérvári - akkori megnevezéssel károlyfehérvári - kanonok, kolozs-dobokai 
főesperes, majd a katolikus elemi iskola tanfelügyelője és könyvvizsgálója lett. 
1836-ban püspöke jóvoltából a Boldogasszonyról nevezett salamoni apát kitünte
tő cím birtokosává vált. A kinevezés csak névleges lehetett, a szolnok-dobokai 
község 1300-ban alapított apátsága a valóságban már nem létezett. 1849-ben felért 
pályája csúcsára, akkor iktatták be legmagasabb egyházi méltóságába, ideiglenes 
püspök-helyettes lett. Kedves István úsztes öregkort ért meg, 82 éves korában, 
1864. július 14-én hunyt el, Kolozsváron. 

Irodalmi munkássága egy műben, Kolozsvárt, a királyi líceum betűivel megje
lent búcsúztató prédikációban merült ki, amelyet azonban nem közönséges ha
landó felett tartott: Halotti bestéd, melyet a' császári és apostoli király Első Feren/z ő 
Felségének mint Magyarország apostoli királyának, Erdély nagyfejedelmének és a' székelyek 
grófjának MDCCCXXXV. esztendői Martius XXVl-kán a kolozsvári piatzj román [he
lyesen római] katol. anyatemplomban megadni kezdett egyházi szertartásos utolsó tisztesség-
tétele napján mondott . Szinnyei Józsefnek valószínűleg nem járt a kezében ez a 
munka, mert címét - kivételesen - nem a nyomtatásban olvasható szöveggel 
egyezően írta le. 

Kedves István nevéhez fűződik még egy kiadvány, amely ót köszöntötte pap
sága félszázadik évfordulóján, és amit bizonyosan örömmel fogadott. Perlaky 
László költeménye Kolozsvárt jelent meg 1856-ban, ugyancsak a római katolikus 
líceum betűivel: Sionfüzér, melyet mélt. és főt. Csik-Szent-Domokosi Kedves István urnák, 
midőn áldorságának félszázados évfordulatán Martius 24. arany-miséjét a mindenek urának 
bemutatná, tisztelettel nyújt a kolozsvári rom. kath. szentegyház híveinek nevében. A tisztel
gő versfüzér szerzője eredeti nevén Perlaky Mihály piarista paptanár, aki Perlaky 
László álnéven Trencsénben,17 Nagykanizsán, Szegeden, Léván,1K Budán, majd 
Kolozsvárt is gimnáziumi tanárként működött és Kedves István köszöntését meg
verselte. Csupán érdekességből jegyzem meg, hogy a szerzetes író-költőt 1849-ben 
hazafias izgatás vádjával nyolcévi várfogságra ítélték, amelyből majdnem másfél 
évet letöltött. Szabadulása után kilépett a rendből, s a továbbiakban az anya
könyvében szereplő - Perlaky Mihály - néven élt. Megnősült és a távoli Zürich
ben borkereskedőként tartotta el családját. 1867-ben, a kiegyezés után hazatért, 
hírlapíró lett, majd a későbbiekben „rendes" polgár vált belőle, az állami számve
vőszék felállításakor hivatalnokságot nyert. Közel két évtizedes szolgálat után, 
1889-ben érte utol a halál. 

Visszatérve Kedves Istvánra, voltak olyan felhatalmazások és tisztségek, ame
lyek - mint az említett kolozsmonostori levéltár őre cím - együtt jártak a kolozs
vári plébánossággal. Emiatt bízták meg a Szent Erzsébet és a Szent Ferenc agg-

16 S/t-kclyudvarhely (ma: Odorhciu Sccuicsc, RO) 
17 Trcncscn (ma: Trcncín, SK) 
IK I,cva (ma: Lcvicc, SK) 
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menház gondnoki tisztének ellátásával is, ahol főgondnokként közvetlen felettese 
egyben egyházi elöljárója, tusnádi Kováts Miklós gyulafehérvári püspök volt. 
Gondnoki működéséről, példás tisztességgel végzett munkájáról kiemelten írt 
végrendeletében: ,,az egyházi számvevő hivatalhoz évenként beadván számadása
imat, azokra feloldozó levelet kaptam is minden évre." 

Végrendelete alapján egy idősödő, a hosszas betegeskedésre felkészült és ápo
lásra szoruló, csendes, szerény, visszahúzódó ember benyomását kelti. „Testemet 
visszaadom a földnek, melyből vétetett, és amennyiben rajtam áll, hagyom, és 
rendelem, hogy az minden külső fénv, és pompa nélkül csak egyszerű koporsóba 
tétetve temettessék cl egy jó mélyen ásatt sírba. [...] A szokásas szomorú jelentés, 
mint sokféle balítílctekre, és rágalmakra okot szolgáltató, a bűnbeesések kikerülé
séért elmaradhat. De fejem felé egyszerű sírkő tétethetik, hogyha valaki találkozik, 
ki rólam cmlékezend, sírkövem mellett elmenvén, egy ájtatos fohásza emelhessen 
Istenhez Lelkem üdvességéért. De ezen sírkőnek is felirata csak ennyiből álljan: 
Itt várja boldog feltámadását Apát Kedves István, volt Kolosvári Plébános. Szüle
tett 17821*" megholt 18-1 ,L"." 

Mégiscsak készült szomorú-, illetve gyászjelentése, amelyből megtudhatjuk, 
hogy 1864. július 14-én - Szent Kamill, ,,a jó halál testvére" napján — hajnali hét 
órakor „öregségi elgyengüléshez hozzájött vérvesztés következtében" hunyt el. 
Két nap múlva temették el a városi köztemetőben „kívánata szerint, szendergő 
hívei mellé a közös sírkertbe". Sírkövére nemcsak az általa kért egyszerű feliratot, 
hanem minden fontosnak gondolt életrajzi adatot felvéstek. 

Kolozsvárt, 1857. október 9-én, életének hetvenhatodik esztendejében - halála 
előtt hat esztendővel — vetette papírra végrendeletét, amely számtalan önéletrajzi s 
egyházi vonatkozású, továbbá a korszak és városa, Kolozsvár szempontjából 
nyújt becses, forrásértékű adalékokat. Az idős ember — végigtekintve életén — mél
tó és igazságos módon törekedett vagyona szétosztására. Közeli rokonai termé
szetszerű végrendeletbe foglalása mellett nem feledkezett meg a pályakezdő kis-
papokról, a támogatásra szoruló káplánokról, s korábbi egyházi állomáshelyeiről, 
azokról a templomokról, eklézsiákról, ahol valaha szolgált. N e m kis összegeket 
juttatott - szülőhelye, valamint édesapja és testvérei nyugvóhelye - Csíkszentdo
mokos, majd további szorgalmas egyházi szolgálata helyszínei, Gycrgyóremete, 
Gyergyóalfalu, Székelyudvarhely, Kolozsvár és Gycrgyóújfalu1'-1 — ahol édesanyja 
nyugodott — plébánosainak kezéhez. Támogatni szándékozott két oktatási intéz
ményt, a csíki „közép tanodá"-t és a gvergvószentmiklósi „kis tanodá"-t. A Bándi-
féle „ápoló intézet" gondnokaként nemcsak az ott tengődő rászorulókra gondolt, 
hanem általános értelemben is hagyakozott az elaggott idős paptcstvérek és a sze
gények részére. 

Naplójából kitetszik, milyen jó gazdatermészete lehetett, nemcsak az aggmen
házaknak, az egyházközségnek is gondos és becsületes sátára volt. Gyarapító, 
szerző ember lévén, igyekezett otthonosabbá, szebbé tenni környezetét, a plébá
niát. Sok értékes, becses, ma már kuriózum számba menő tárgyat összevásárolt, 
amelyek egy részét átengedte egyházának, más részét még életében közeli rokona
inak és azok saját gyermekeként, unokájaként szeretett leszármazottainak ajándé
kozott, a megmaradtak sorsáról végrendeletében hagyakozott. 'Több ritka és kü-

" Gycrgyóújfalu (ma: Suscni, RO) 
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lönösnek tűnő holmija tenne jó szolgálatot tudományos és művészeti ismereteink 
elmélyítéséhez, sajnos ezek egyike sem lelhető már fel — az ő kifejezésével élve — 
elolvadoztak az eltelt másfél évszázadnyi idő alatt. 

Csíkszcntdomokosi Kedves István nem tartozott a tudósként számon tartott 
erdélyi főpapok sorába, tudományos vagy irodalmi területen nem születtek máig 
ható, nevét őrző maradandó alkotások. Papi fogadalmához híven, egyszerűen 
tette a dolgát, vállalt feladatát: egyháza, hívei szolgálatát. Végrendeletében nem 
szereplő módon, a Kolozsvár-belvárosi plébániatemplom tornyának építőjeként — 
óriási, kőből rakott felkiáltójelként — hagyományozta nevét és munkásságát az 
utókorra. 

Fennmaradt hagyatékát - amelyből most végrendeletét és naplóját közöljük -
a kolozsvári Szent Mihály plébánia levéltára őrzi. Itt köszönöm meg az egyházi 
levéltár őrének, főtisztelendő dr. Czirják Árpád pápai prelátus úrnak, hogy lehető
séget adott a tudományos kutatómunka elvégzéséhez. 
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For rá sok 

1. 
Kedves Is tván végrende le te 
Kolozsvár, 1857. október 9. 

Vég Rendelet. 
Atyának és Fiúnak és Szent Lélek Istennek Nevében, Ámen! 

Alól írt, szemem előtt tartván cg}- részről a Szent írásnak ama szavait: Elrendeltetett 
minden embernek, egyszer meghalni, s azután a^ ítilet. - Kendéid el hátadat; mert nem tudod 
sem a napot, sem a% órát; és ezen Szent írási szavakból kifolyólag belátási teljes te
hetségem szerént komolyan, és éretten megfontolván más részről azt: bog)' mivel 
amely bizonyos a halál, éppen oly bizonytalan annak neme, helye és ideje, ugyan
azért mindenkinek ugyan, de kiváltképpen a korosabbaknak csak azon egy tekin
tetből is, hogy ami megavul, és megvénül, az az Apostol mondása szerént, kö^el jár at^ 
enyészetbe*, oly készen kell tartani magunkat, hogy az akármely helyen, időben és 
órában őket meglepő halál rendetlenül ne találja, s amiatt réájok az illetőknek átka 
ne száll]an. Ezt én is részint kikerülőleg, részint keresztényi kötelességemet 
teljesítőleg, tettem, s írtam is időnként körülményeimhez képest kevés vagyonaim-
ról végrendeletet leginkább azért, hogy a mellettem szolgáló cselédim képzelt 
vagvonaim miatt ne csak ne hurcoltassanak, de még gyanúság alá se vonattathas-
sanak, fenn hagyván mindenik rendeletemben jogomat, hogy azt körülményeim 
változása szerént megváltoztathassam. Ezt most annál inkább kell tennem, mivel 
körülményeim is nagyon megváltoztak. De a haza állapota is az új törvények, s 
kormányrendeletek által elváltozott. Ugyanazért minden eddig tett, s akárhol, és 
akárkinél található végrendeleteimet visszavéve és ezennel megsemmisítve, midőn 
Isten jóvoltából életemnek hetvenhatodik esztendejében is ép erővel, és a dúló 
kolera közt is teljes egészséggel bírok, elhatározott, senkitől nem erőltetett önkén
tes akaratból Istennek segítségül hívásával következő végrendeletet teszem: 

Elsőbben. Hálákat adva Istennek velem születésemtől fogva mostanig bóvön 
közlött jótéteményiért, különösön, hogy engemet többféle nagy veszedelmek közt 
életben és testi épségben megtartott. - Minden ellenem vétetteknek szívből meg-
bocsátva, s azoktól, kiket én is valaha netalán megbántottam, bocsánatát kérve -
lelkemet, melynek halhatatlanságát hiszem és vallom, Istennek, Kinek kegyelmé
ből vettem, és akinek véghetetlen irgalmasságából bűneimnek bocsánatát Jézus 
Krisztus, Boldogságos Szűz Mária, és minden Szentek érdemiért reménylem, 
várom, kérem és esdem, ajánlom! - testemet visszaadom a földnek, melyből véte
tett, és amennyiben rajtam áll, hagyom és rendelem, hogy az minden külső fény és 
pompa nélkül, csak egyszerű koporsóba tétetve temettessék el egy jó mélyen ásatt 
sírba. Temetésem utáni nap, ha sátoros fő ünnep nem leend, különben pedig az 
ünnep után következő napon szokott miseáldozati órában a parochiale templom
ban minden harangoknak egybehúzása előrebocsátása után mondassék egy énekes 
mise assistentiával,2" ha lesznek papok elegendő számmal, és liberával21 minden 

segédkczőkkel 
liberóval kezdődő imádsággal 
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halotti beszéd nélkül. A szokásas szomorú jelentés, mint sokféle balítíletekre és 
rágalmakra okot szolgáltató, a bűnbeesések kikerüléséért elmaradhat. De fejem 
felé egyszerű sírkő tétethetik, hogyha valaki találkozik, ki rólam emlékezend, sír
kövem mellett elmenvén, egy ájtatos fohászt emelhessen Istenhez lelkem üdves-
ségéért. D e ezen sírkőnek is felirata csak ennyiből álljan: /// várja boldog feltámadását 
Apát Kedves István, volt Kolosvári Plébános. Született 1782'"" megholt 18-1"". 

Másaás^or. Ezen temetési végtisztesség megtétele után a financia22 által levo-
nandók lcvonatalától megmaradandó kevés vagyonomból mindenek előtt fizettes
senek ki rendeletem végrehajtói által a temetési költségek, úgymint: koporsó, sír
ásás, harangozás, gyertyák, szemfödél, papi, kántori, sekrestyési szolgálatok -
patikai orvos szerek, ha lesznek, orvosi szolgálat, különösön pedig utolsó szüksé
gemben és betegségemben mellettem szolgált egyénnek fáradsága, mégpedig ha 
hűséges szolgálatot tett, úgy, hogy panaszra oka ne lehessen. - Ezek után fizettes
senek ki cselédeim, ha halálomkor lesznek, conventiójok2-1 szerint egész esztendő
re. Kiknek mindnyájan a Mindenható Isten az ó ajándékinak bőséges tárházából 
mellettem s érettem tett fáradozásaikat jutalmazza meg a megelégedésig! Végre 
fizettessenek ki az engemet netalán terhelő adósságok is, amennyire bebizonyít
tatni fognak, melyekre nézve, úgy a követelési adósságokra nézve is, következőket 
jegyzem meg: 

a) A kolos-dobokai esperesi kerületben Tusnádi Kováts Miklós erdélyi püspök 
úr ó Nagyméltósága által 1832bc" tartott Canonica Visitatio alkalmatosságával a 
Szászerkeden24 építtetni intézett új katolikum templom költségei fedezésére ígír-
tem volt 100 fforint], azaz egy száz conventionalis25 R[énes] forintokat2'"' azon 
kikötés mellett, hogy ezen ígíretemet csak úgy és akkor teljesítendem, ha hozzá
fognak a templom építéséhez, mely ígíretemet a püspöki jegyző úgy írta bé az 
erkedi templomnak küldött látogatási decrerumba,27 mintha én azt ígírtem volna, 
hogy amíg a templom építése tart, minden esztendőben adni fogok egyszáz ezüst 
R[é-nes] forintat, ami, mivel igaz nem volt, minthogy okosan én azt nem is 
ígírhettem, nem tudhatván, ha élek-é addig, míg a ki tudja mikor kezdendő temp
lom építése folyik, avagy nem? Azért ezen feljegyzésnek még akkor ellene mon
dottam, sőt látván, hogy az építés csak a jó kívánatok sorába tartozik, az egész 
ígíretet visszavontam, s ezennel is annál inkább visszavonom, mivel a templom 
építése ha kezdődne is az én életemben, abban már most módom nincs, a belhá
ború reám is nehezedett következései miatt, miből ígíretemet minden jó akaratom 
mellett is teljesítsem, ki, mivel minél tovább élek, annál szegényebbé leszek, ez
után ugyanvalóst nem lesz módom ezen ígíretnek teljesítésére. Azonban mivel 
szent a cél, s az is marad, melyre ezen ígíretemet tettem, ha halálomkor egyéb 
tartozások lefizetése után marad fenn valami, s ezen tervezett templom építtetni 
kezdetett; beleegyezem, hogy ezen egyszáz 11. forintot is conv[entionalis] pénzben 
kifizettessék. 

22 pénzügyi hivatal 
21 szegődletésük 
24 Mezóerkcd (ma: Archiud, RO). 
2> forgalomban lévő 
26 Rénes (rhéncs) forint, vagyis rajnai (nemet) forint, amely váltópénzben 60 krajcár 
27 határozatba 
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b) A kolozsvári piaci nagy templom mellé 1837btn építtetni kezdett toronyra 
úgy ígírtem volt egyezer váltó R. forintokat, hogy évenként egyszáz forintot fizet
ve, tíz esztendő alatt az egészet lefizetem. Ezt már le is fizettem 1847,k esztendő
ben akkori egyházi gondnok tjisztelt] Grois Gusztáv úr keze alá, mint azt az a 
alatti elismervény bizonyítja. — 1844' decemberben erdélyi püspök Ilaynald Lajos28 

úr ő Nagyméltósága elnöksége alatti megyegyűlésen megint ígírtem ezen toronv 
építésére 300 f., azaz háromszáz ezüst forintokat, megint három esztendő alatt 
egyszáz R. forintonként fizetendőt. - Ha ezen ígírt összeget életemben le nem 
fizetném, holtom után hátramaradandó vagyonomból fizettessék ki a hátrány. -
Ha életemben le leend fizetve az ígíret, az ide fel fog jegyeztetni.2''1 - Ha Sinkó 
János legényem halálomig mellettem hűségesen szolgál, néki szegődött bérén kívül 
1000 f, azaz: egyezer ezüst R. forint készpénzben fizettessék ki, ha én életemben 
ki nem fizetném. 

c) A Gyergyó Szent Miklósi kis tanodának felállítására ígírtem volt 1000 fi, az
az egyezer váltó R. forintat. Ezen ígíretemet 1843lkl november 21ín lefizetvén, az 
ígíretet beváltottam, amint a b alatti főkormányszéki elismervény bizonyítja. 

d) Mint gondnoka a Bandi nevet viselő kolozsvári ápolóintézetnek, ennek pén
zeit kezeltem 18311"1 kezdve, és az egyházi számvevő hivatalhoz évenként bead
ván számadásaimat, azokra feloldozó levelet kaptam is minden évre. — Kezeltem 
nemkülönben a szamosfalvi fiókegyház pénztárát is ugyanazon időtől fogva, és 
erről a számadást 1844' október végéig beadtam ugyanazon számvevő hivatalhoz, 
de még máig feloldozó levelet, sem a számadásokra tett észrevételeket elenyészte-
tés végett nem kaptam.3" 

Kezeltem az istenes hagyományok tőkéi kamatját is, de mivel ezeknek a ha
gyott célokra kiszolgáltatása anélkül bízatott a kolozsvári plébánusokra, hogy az 
ezekrőli számadásra köteleztettek volna, ezért ezekről, amint elődeim, úgy én is 
egyéb számadást nem vittem, hanem a kamatokat naplómba bejegyzettem, úgy azt 
is, mit kinek, mi célra adtam, a miséket pedig direktóriumomba31 aznap bejegyez
tem, melyen az interes befizettetett római számmal, és amit elvégeztem, ezen + 
szám kihúzásával jeleltem ki, hogy akármely időközben történő halálomkor tisz
tán kitetszedjék: mennyi mise mondatott el, és mennyi van még hátra az évben 
elmondandók közül. 

A tűz-víz által károsultak számára rendelt alapítmány kamatjáról külön naplót 
vittem számadási alakban, melyből ki fog tetszeni, a kamatot mikor vettem bé, és 
hová kinek mikor fizettem. 

Mindezekre nézve tehát rendelem, hogyha halálomkor ezen naplók és szám
adások, s direktóriumi jegyzetekből tisztán kitűnik, hogy valamely alapítmányi 
tökének kamatja kezem alá be van fizetve, és az kirendelt helyére nem volna kiad
va, avagy az illető misék nem volnának elvégezve; ezek mint kezem alá jött, s ott
maradt tartozások halálomkor találandó vagyonaimból fizettessenek ki, és a neta
lán hátralévő misék mondattassanak el. 

Hajnald Lajos (1816-1891), érsek, bíboros. 1852 és 1863 között erdélyi megyéspüspök, 1867-től 
kalocsai érsek. 
utólagos megjegyzés: „Már ezt is lefizettem." 
utólagos megjegyzés: „Megkaptam a (eloldozó levelet már." 
rendtartásomba 
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e) Egyes embernek, ha halálomkor tartozandok valamivel, arról nála leend tu-
la|don kezemmel írt kötelezvény - ugyanazért akármily követelőnek, kivált keres
kedőnek vagy mesterembernek nem kell hitelt adni, ha írásomat nem tudja előmu
tatni; mert én sem valakitől vásárolni, sem valakivel hitelbe dolgoztatni nem 
szoktam, hanem mind vásárlott portékának, mind munkának árát készpénzzel 
rögtön kifizettem. Egyébaránt minden engemet terhelendő adósságok lajstroma 
ezen t ponthoz lesznek mellékelve, melyből a felvétel vagy lefizetés ideje ki fog 
tetszeni, ha halálomkor leendenek ily adósságok. 

f) Ami már illeti a követelő adósságokat, melyekkel tudniillik mások nékem 
tartoznak, azoknak lajstromát / betűvel jegyezve hasonlóképpen ezen ponthoz 
mellékelem, mely ha halálomkor itt nem találtatik, jele, hogy életemben tartozásai
kat lefizettek, és nem tartoznak nékem. 

g) Nevezetes követelési adósság fekszik a kolozsvári plebanialis malmon, mely 
vagyon a külső Magyar utca éjszaki részén a kis Szamos vizén a Szentpéteri ró-
m[ai] kat[olikus] templommal átalellenben, melynek törtenete ez: midőn 1831' 
januarius 14™ a kolozsvári plébánusi hivatalba beiktattattam, ezen maimat oly 
rossz állapotban találtam, hogy csaknem egybcomlással rettegtetett. — Az elődöm, 
főtisztelendő Eschenbach János úr szerzett volt ezen malom jövedelméből annak 
reparatiójára32 bizonyos darab fákat, nevezetesen a zsilipek kijavítására, de azokat 
arra fordítani elmúlatta. Kértem tehát az akkori püspökét, Tusnádi Kováts Miklós 
ő Nagyméltóságát, hogy ezen fákat, nincs a malom jövedelméből szerzetteket, 
adassa által a malom reperatiójára fizetés nélkül, mint a malom elhanyaglott 
reparatióját a megyei törvények szerént elődöm hátramaradt vagyonából kellene 
megtenni, és így a beneficiumot33 a kánon szerént Cap(itulum] 3. de beneficiis^ 
megkurtítás nélkül nékem átadni, de ezt meg nem nyerhetvén, az említett fákat 
drága pénzen kellett megvennem, amint ezt az erről szóló irományok a d alatt 
bizonyítják, de szerencsétlenségemre a fákat megvételök előtt ahhoz értő embe
rekkel meg nem nézetvén, jók helyett oly rothadt fákat vettem meg, melyeknek a 
malom reparálására hasznokat nem vehettem. A malmot azonban egész 1843* 
évenként nagy költséggel rcparáltatnom kellett úgy, hogy öt-, hatszáz R. forint 
felment esztendőnként reperatiójára. De már az írt esztendőben a régiség miatt a 
malom azon állapotra jutott, hogy már semmi további reperatióval rajta segíteni 
nem lehetett, és kezdett egyberogyni, mit látva, megnézettem ahhoz értő mester
emberekkel, kik azt mondották, hogy a malmot egészben újra kell építeni zsilipje
ivel együtt, mert még a fáit sem lehet egyébre használni, mint tűzre. Ezt így értve, 
mivel az 1836ban kiadott püspöki rendeletben egyebek közt az is foglaltatik, hogy
ha valamely plébánus a parochialis jószágon valamely költséges építést teszen, ha 
azt püspöki engedelemből tette, annak illető részbeni visszafizetését változása 
esetében követelheti hivatali következőjétől; azért ezen malomnak egészen újból 
építését magamban elhatározván, az építés tervét költségfelszámítással együtt 
elkészíttetvén — mivel a malomnak sem valamely úgynevezett jundiis instructusá^ 
nem volt, melyből az újraépítést meg lehetne tenni, sem olyan patrónus, ki annak 
akármely építésérc kötelezett volna - a megye papválosztásra nyert jogát gyako-

52 megjavítására 
11 egyházi jövedelem 
, J az egyházi jövedelemből 
-,s gazdasági alapja 
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rolván ugyan, de az egyházi törvényektől ezen szókban: Patronum jaaunt: dos 
aedificatio fundus, kiszabott kötelességét soha semmiben sem teljesítvén, s azért azt 
most sem remélhetvén, kivált mivel nem egy, mint régen, hanem több vallásokra 
szakadozott a városi nép; azért folyamodtam 1842' október 2S" fenn tisztelt erdélyi 
püspök ő Nagyméltóságához aziránt: hogy mivel az érdcklett malom, melynek 
tetemes költségembe került eddigi reparáltatása, a malom anyagai elavulása, s 
rothadása miatt egészen füstbe ment, már teljességgel használhatatlanná vált, 
egészen újraépítése pedig a felszámítás szerént 8000 f., azaz nyolcezer váltó R. fo
rintokba kerülend, de ennek kifizetésére sem fundus inslructus nincs, amint feljebb 
említem, sem pedig a megye, kinek Róbert Károlytól34 adott patronarusi17 jognál 
fogva kötelessége volna Parocho Suo omnia praestare quae Juris Patronatus sünt — és aki 
Mátyás király38 által adott privilegiálisVJ levél szerént a malomhoz kívántató min
den fákat a város erdőjéből kiszolgáltatni köteles volt, de eddig semmit ezek közül 
nem tett, s az üdőmúlás miatt nem is fog tenni, a malmot pedig csak azon egy 
tekintetből is megépíteni szükséges volna, mivel ha a dézsma megszűnik (:amint 
már meg is szűnt:), akkor a kolozsvári plébánus csaknem ezen malom jövedelmé
re szorulna egyedül, melytől elesnék, a malom meg nem építése miatt a molendini 
jusst4" elveszesztvén — és tovább, mivel az új malomnak többnyire a successor 
plebanus4' veendi hasznát, minthogy én a folyamodáskor 67 esztendős lévén, a 
halandóság rendét tekintve már sokáig nem élhetek, a malom haszonvehetetlen-
ségének oka pedig csak azon egy ok megfontolásából sem lehetek, hogy az átvé
telkor a maimat a legrosszabb állapotban találtam, és az átvétel után minden év
ben annak fenntartására 600 forintig felmenő költséget tcszen; mindezen 
tekintetekből méltóztatnék püspök ő Nagyméltósága megengedni, hogy a ma
lomnak zsilipjciveli újból építésére vehessek fel kölcsön 8000 váltóforintokat oly 
magam lekötelezése, s változásom esetében hivatali következőm tartozása alatt, 
hogy 

a) én, amíg az új malom használatomban lészen, minden évben a malom jöve
delméből tegyek le capitalist42 200 f. azaz kétszáz váltóforintot, és a fennmara
dandó tőkének kamatját pontosan fizessem évenként. 

b) Hogyha változásom, vagy halálomig az egész tőkét így leapasztgatva ki nem 
fizethetném, következőm fizesse, mindazért, mivel a kész malomnak, melynek 
építése sok bosszúságba került nekem, fáradságomért pedig semmi jutalmat nem 
vettem, amint az irományokból kitetszik, ő fogja minden fáradság s költség nélkül 
venni, s annálfogva, mivel a törvény tartalma szerént res cumonere vádit, és igazságos 
is volna, hogy ugyancsak a törvény szava szerént qui senlit commodum, sentiat, et 
incommodum. 

Mely ilyen okokkal támogatott kérelmemre méltóztatott püspök ő Nagyméltó
sága a károlyfejérvári43 méltóságos Consistorium44 kihallgatása után ugyanazon évi 

36 I. Károly Róbert (1288-1342) magyar király 
37 kegyúri 
38 1. Mátyás (1443-1490) magyar király 
19 kiváltságos 
41) i . . . 

a malom |ogigcnvt 
41 a plébános utód 
42 capitalis (lat.) = alaptőke 
43 ma: Álba Iulia, RO (Gyulafehérvár) 
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november 3"' 1301. püspöki szám alatti levelében az elejébe terjesztett egész ter
vemet ezen szókban helyben hagyni az e alatt: Projeclum restaurationis arca molam 
parocbialem Claudiopolitanam e fundamento praesusápiendam seu R[everendi]ss[i]mam Dfo-
mtjni Vestram IJteris 8rJ Oclrobris a. c. exaratis mihi substratum tenoré praesentium in omni-
bus ratibabeo. A malomra kívántató pénzösszegnek törvényes kamatra felvételét az 
a és b alatti kikötések kötelessége alatt csak annyi különbséggel engedvén meg, 
hogy évenként nem 200 f., hanem 250 váltó forintokat, vagyis egys^á^ estist R. 
forintot fizessek le évenként a tőkéből. 

Ezen engedelem következtében a kölcsön felvett pénzből 1843lk esztendőben 
a szóban forgó parochialis maimat kőpadjával együtt a legjobb új anyagokból 
egészen újraépíttettem, és a zsilipeket is úgy rcparákattam, hogy azok több évekig 
használhatóknak ítéltettek, és ezen három rendbeli munkákért, amint az ide ee 
alatti iromány bizonyítja, négyezer váltó R. forintot fizettem. Azonban a bekövet
kezett nagy tél után tavaszra kelve a hirtelenül elmenő jégroham annyira összeron
totta a költségesen helyrehozott zsilipeket, hogy azokat tovább még csak reparálni 
sem lehetett. Kénytelen voltam tehát egy félévi jövedelmem kurtításával, mely az 
őrlés megszűntéből következett, az egész zsilipet kimondhatlan sok sérelmek, és a 
víz elvétele miatt a városiaktól vett bosszúság kiállása közben új anyagokból újra
építtetni, mely munka az / alatti irományok szerént került 3622 f. 33 [krajcájrok-
ban váltóban. De mielőtt a záportartó elejébe a fűsűs45 cövekek leverettettek vol
na, a város malma haszonbérlője, egy Mutter nevezetű fortélyos ember bosszú-
űzésből eleresztvén az evégett elvéve tartott vizet, oly kárt okozott a zsilipekben, 
melyet 284 f. 10 ral váltóban hozathattam helyre, amint ezt is az erről szóló §. 
alatti bizonyítvány kimutatja. Es így az egész zsilip került 3906 f. 43 ba váltóban. 

Az így már egészen újraépített malom tehát 1844d,k' november 1" napján 7906 
Rf. 43 [krajcájrba került, és ugyanennyi pénzzel terhelten indult meg az írt 1844' 
november 1" napján, a kerekeknek hat hónapi állása után, honnan lehet képzelni, 
mekkora kárt vallottam évenkénti jövedelmemben, pedig még itt az építés tökéle
tesen nem volt bevégezve, kelletvén még a malmon alól kétfelől a martokat meg
erősíteni, hogy a víz egyik felől a malom alá, másfelől a zsilipek alá bé ne ásson. 
Erre megint költöttem az $} alatti bizonyítványok szerént 472 f. 45 [krajcájrt vál
tóban, hogv a malmot a fenyegető veszedelemtől megmenthessem. Es így a ma
lom minden kellékeivel újból építve áll ma nekem 8379 Rf. 28 [krajcájrban, vagyis 
3391 Rf. 46 3 /5 [krajcájrban pengőben. 

Mekkora haszon háramlott ezen malomnak a tennebbiek szerénti újraépítése 
által a kolozsvári plebánusokra? megtetszik abból, hogy ezelőtt a püspöki látoga
tási decretumok46 szerént ezen malomnak egy évi jövedelme volt 600 váltó R. 
forint, most pedig 1700 f, azaz egyezerhétszáz ezüst R. forint, amely tészen vál
tóban 4250 R. forintot. 

I Iogy a malom építésérc felvett 8000 R. forintnak kamatját másnak ne fizes
sem, a belső Monostor utcában lévő házamat 7801 Rf. eladván, s ezen összeghez 
[1]99 R. forintokat adván, a 8000 forintot visszafizettem a kölcsönözőnek, és így 
ezen malomra tulajdon pénzemet 8379 Rf. 28 [krajcá]rt költöttem váltóban, vagyis 
3351 Rf. 46 [krajcá]rt ezüstben. Minthogy tehát ezen újraépített malom 1844' no-

45 fésű fogszerű 
4,1 végzések 
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vember 1" napján indult meg, tizenhárom esztendő alatt egy-egy száz ezüst R. 
forintjával a 3351 f. 46 (krajcájrból pp. leapadván tizenhárom száz, vagyis egy
ezerháromszáz ezüst forint, jövő november 1. napján állani fog mint terc-Ír*7 a 
malmon 2051 f. 46 |krajcá]r pengő pénzben, s annálfogva, ha az idén november 
1" napján történnék halálom, tartoznék hivatali következőm, vagyis az, ki akkor a 
malom birtokosa leend az 1836' püspöki constitutióra4" alapított fennebb idézett 
1301. szám alatti püspöki rendelet szerént hátramaradandó vagvonom tömegébe 
befizetni ezen malmon még terehképpen4y álló 2051 Rf. 46 |krajcá|rt pengő pénz
ben. Mely pénzösszegről, mint saját tulajdonomról végrendeletem ez: 

Mivel én, aki életem hetvenhatodik esztendejének 8lk hónapját töltöm, azt meg 
nem érhetem, hogy ezen malomra ruházott 3351 Rf. 46 [krajcá|rból pp. még hát
ralevő 2051 f. 46 [krajcájrt évenként levonandó 100 R. forintjával egészen leapad
jon, minthogy ígv még 20 és fél esztendőt kellene élnem, mikor osztán 95 1 / 2 
esztendős lennék, ami csakugyan a lehetetlenségek közé számítható; de azt meg
érhetem, hogy betegség, vagy öregségi tehetetlenség miatt ezen kölcsönadott 
pénzre szükségem lehet; azért ezen összeghez életemben számot tartok, halálom 
után pedig, ha valami ezen összegből fenn maradand, az adassék hátrahagyandó 
vagyonom tömegéhez, azzal együtt az alább megírandó módon fel- és kiosztandó. 

A kolozsvári plébániának külső és belső jószágain tett építéseim és javításaim, 
s szerzeményeim 1842'kl esztendőben püspök úr ő Nagvméltóságához beadott 
hiteles kimutatás szerént 7028 váltó R. forintokat tettek, mint a B alatt látható, 
mely összeg időjártával felszaporodott 22374 Rf. 38 [krajcájrt váltóban. Mivel a 
papoknak nemcsak tulajdon jószágaik, hanem az egyházi jószágok is igen terhes 
adó alá vettettek az új törvények és kormányrendeletek által, és amint a körülmé
nyek mutatják, még nagyobb adó alá vetnék; afelett a nagy drágaság miatt a nap
számos oly felcsigázott áron dolgozik, hogy a jószág jövedelme aligha bírja az 
adót, és a jószág mívclésére tett költséget; azért a B alatti 16'k szám alatt említett 
földeket, mint tulajdon pénzemen szerzetteket, 1855'k esztendőben eladtam. Az 
építésekre és javításokra tett egész summás bázis, hogy azok tételére sem egyházi, 
sem világi törvény által kötelezve nem voltam, most mindenkorra elengedem. 

Harmadszor. Mivel az új törvények s kormányrendeletek szerént a papok hát
ramaradt vagyonát a finánchivatalnokok fogják kezelni, és az egész vagyontömeg
ből a végrendelet szerénti osztályra csak azt adják által a végrendelet végrehajtói
nak, ami aznapi díjaik, és a kincstár számára lehúzandó 8 száztólitól megmarad, s 
annálfogva a mostani nehéz, és az ezután bekövetkező még nehezebb körülmé
nyek miatt nem tudhatom, mennyi vagyonomról rendelkezhetek, sőt az előre nem 
látható, de feltehető sokféle zárolások, huzavonák, és még közben jöhető lopá
soknak is miatta feltehetem, hogy halálomkor talán annyi vagyonom sem találta
tik, melyből a legszigorúbb móddal rendelt temetésem végbemehessen, s tartozá
saim, ha leendenek, kifizettessenek; azért ezek irányában végrendeletemet is 
határozottan nem, hanem csak általánosan tehetem meg, mint egy kívánatomat 
fejezvén ki, miként akarnám hátramaradandó vagyonomat felosztani. 

47 teher 
48 alkotmányra 
49 tchcrkcppcn 

217 



Mely a lehúzandók lehúzatala után tisztán osztályra bocsátandó vagyonimra 
nézve lelkiismeretesen kinyilatkoztatom, hogy azok közt semmi sincs atyai, ősi, 
vagv akármi szín és név alatt valakivel osztály alá tartozó, mivel, amim van most, 
mindazt én egyházi jövedelmemből, tisztességes életmódom és felebaráti s rokon
sági szeretet parancsolta segedelmezések mellett, különös szorgalmam és takaré
kos gazdálkodásom által szereztem, ugyanazért azoknál a legújabb törvények s 
még a nemrégen kötött concordatum5" szerént is rendelkezési szabad jogom is 
van. l'zekre nézve tehát hagyom és rendelem, amint következik. 

a) Mivel mielőtt ezen végrendeletemet írtam, már ígirtem volt a csíki nyolc 
osztályból állandó közép tanoda tőkéjének nevelésére kamatozandó örökös tőkéül 
2000 f. azaz: kétezer 11. forintokat convcntion[ali]s pénzben, s annálfogva ezen 
ígíret már ezen végrendelet írásakor tartozó adóssággá vált volt; azért ezen kétezer 
R. forintok is, ha halálom előtt ki nem fizetném, mint terhelő adósság, a többi 
netalán leendő adósságokkal együtt vagvonom tömegéből vonattassék le, s fizet
tessék ki, s azután legven a hátramaradandó, s minden adósságtól tiszta vagyo
nomnak felosztása. 18591*-'" lefizettem 500 f, ötszáz ezüst forintat, megint 500 f. 

b) Az eddig elősorolt adósságok és ígíretek kifizetése után megmaradandó va
gvonom osztassék négy egyenlő részekre, melyből cgvnegved részt a megyebeli 
statútumok s azokat követett concordatum szerént adattassék által az ezen erdélyi, 
római katolikus, latin szertartású püspöki megyebeli elöregedett, és az ifjú papság 
alapjának nevelésére örökös tőkéül, melvnck kamatjából a nyugalmazott öreg 
papok segedclmeztessenck, és a klerikusok élelmeztessenek s ruháztassanak. 

c) Nem akarván háládatlanul feledékeny lenni azon megyék templomai iránt, 
hol születtem, és hol szolgálván papi jövedelmet vettem, rendelem, hogy hátrama
radandó vagyonomnak a másik egynegyed része osztassék tíz egyenlő részekre, 
melyből két ti~edrés* adattassék a csíks^entdomokosi latin szertartású római katoliku
sok templomáénak s plébánusának, hol tudniillik születtem és kereszteltettem, és 
ahol édesatyám, Kedves Péter, s három lcánytestvéreim, Kedves Erzsébet, Anna, 
és Thercsia halottaikban nyugosznak. Rsy tizedrész a syeiyyóremetei templomnak s ple
banusnak, hol előbb kezdettem lelkipásztori szolgálatomat, és kilenc esztendőig; 
két tizedrész a gyegyóalfalvi templomnak és plebanusnak, hol tizenhárom esztendeig; 
három tizedrész a kolozsvári anyatemplomnak és plebanusnak, hol huszonhat esz
tendőig; egy tizedrésznek fele az udvarhelyi rómfai] kat[olikus] templomnak s 
plebanusnak, hol csak nyolc hónapig szolgáltam; ezen tizedrésznek fele pedig 
adassék a kolozsvári káplányoknak, hogy ezen résznek felét halálomkor a szegé
nveknek osszák ki, felét pedig egymás közt egyaránt osszák el. — Végre egy tizedrész 
adattassék a gpegyóájfalvi templomnak és plebanusnak, hol édesanyám, Barabás 
Judit, és nevelőanyám, Kedves Ágnes az Úrban alusznak. 

Az előbb írt templomoknak és plébánusoknak adandó pénzösszeg mindenütt 
örökösön kamatozó tőkéül biztos helyre, törvényes biztosítékkal ellátva adassék 
ki, és mindenik megyében a kamatnak felét vegye a helybéli plcbanus úr, melyért 
mondjon évenként halálom napján, vagy akörül, mint az egyházi rendszer enge-
dendi, egv anniversaria51 misét érettem, szülőim, nevelőim és rokonimért, mégpe
dig, ha a kamatból kitelik, énekes misét, kifizetvén az illető kamatból a kántort, 

511 mq-cgyc-zcs 
11 annivenarium (l;it.) — évfordulós 
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harangozót és minisztert - a kamatnak másik fele pedig szolgáljon a templomnak 
gyertyára, tömjénre és miseborra. Számadás vitetvén a kamatnak bevételiről és 
kiadásáról. 

d) Az harmadik negyedrészt szánom a szegényeknek. Mivel pedig tehetősebb 
atyámfiai is a forradalmi rablások, zsarolások és egvéb nyomorgatások által 
földhezragadt szegénységre jutottak; azért mindezt, mind pedig a negyedik egy 
negyedrészt, azaz: hátramaradandó vagyonomnak hasonfelét hagyom öt testvére
imnek, s azok halála után törvényes gyermekeiknek, úgymint gyergyóújfalvi Albert 
Lajosné Kedves Katalinnak, csíkszentdomokosi Márton Jánosné Kedves Ylrsébeth, 
Márton Elekné Kedves Anna, csíkszenttamási Bara Istvánné Kedves Klára, csíkszent
domokosi Cs. Hadnagy Kedves János gyermekeiknek úgy, hogy hátramaradandó 
vagyonomnak ezen fele részét osszák öt egyenlő részekre, és ha halálomkor élet
ben lenne Albert Lajosné, ki most 80 esztendős, ő vegyen egyedül egy ötödrészt, 
és abból gyermekeinek adjon annyit, amennyit akar, ha pedig ő nem élne, akkor az 
ő gyermekei is osszák egyaránt az egy ötödrészt. A más négy testvérem gyermekei 
is egy ötödrészt vévén, azt hasonlólag mint a Kedves Katalin gyermekei, osszák 
egvenlőleg egymás között. 

Hogyha valamelyik ezen testvérek közül csak legkisebb jelenségét is mutatná 
megelégedetlenségénck, vagy csak egy átkát is ki szólana ellenem, vagy osztályos 
részeseit megcsalni akarná, avagy csak zavart is indítana az osztozódás közt, az 
legottan a néki jutó egész részétől essék el, és az ő részét a többi testvérek osszák 
fel egymás közt. 

Negyedszer. Minthogy az új törvények szerént a papok hátrahagyott vagyonát 
ezután nem papok, hanem idegenek kezelik, s azok is bíráskodnak felette, s azon
kívül is én nem tudhatom, ha leszen-e életben halálomkor azok közül valaki, kikre 
ezen végrendeletem végrehajtását bízni akarnám, és ha lenne is, annak kevés, vagy 
éppen semmi befolyása nem leend vagyonimhoz, azért én végrehajtókat nem is 
nevezek ki, hanem bízom a felügyeletet egyházi elöljáróimra, kik, ha szükségesnek 
látják, rendelhetnek, ki a 2lk pontot teljesítse. 

Ötödször. Mivel a körülmények igen kétségesek és változók, melyek miatt meg
történhetik, hogy oda fordulnak a dolgok, hogy ezen végrendeletemet meg kell 
változtatnom; azért ennek megváltoztathatására, sőt megsemmisíthetésére is jo
gomat fenntartom. 

Mindezeket elhatározott szabad akaratból, senkitől sem erőltetve, józan és ép 
elmével így hagyom és rendelem az Atyának és Fiúnak és Szent Lélek Istennek 
Neviben Ámen. Kolozsvárt október 9ón 1857lk esztendőben, életemnek hetvenha
todik, papságomnak 52,k évében. 

Kedves István mpr. 
[Pecséfjapát, kanonok, főesperes és kolozsvári plebanus. 

Helyreigazítások. Az 1. lapon alólról felfelé számítva az 5lk sorban vakarás van, s 
arra ezen szó hatodik. 

A 15,k lapon az utolsó sorban vakarás, és arra ez a szó írva: Plebanus. 
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Hogy ezeket tulajdon kezemmel igazítottam, bizonyítom Kolozsvárt október 
<>" 1857. 

Kedves István mpr. 
mint feljebb. 

[Más kézzel] Hogy végrendelkező jó tisztelendő Kedves István apát kanonok fő-
esperes és kolozsvári plebanus úr előttünk, megkért tanúk előtt együttlétünkben 
azt nyilvánítá, miszerint ezen tulajdon kezeivel írt végrendeletben tulajdon szabad 
akarata vagyon kifejezve, és hogy végrendelkező Ur ép erővel, egészséggel, lelki és 
elmebeli teljes tehetséggel bír, nemkülömbön, hogy mind e végrendelet s arra tett 
helyreigazítás és aláírás tulajdon keze írása legyen, leikiesméretesen bizonyítjuk. 
Kolozsvárt, október kilencedikén egyezer nyolcszáz ötvenhetedik esztendőben. 

Pfenningsdorf Antal Ágoston Károly 
[Pecsét] meghívott tanú és háziorvos [Pecsét) kat[olikus] káplán 

Schützjoseff Erőss Gáspár 
[Pecsét] is meghívott tanú és gondnok [Pecsét] katfolikus] káplán 

mint meghívott tanúk 

2. 
Kedves István ezüstneműinek jegyzéke 

1849. szeptember 20. 

Lath.52 

A pedumnak (püspöki pálca) felső része imitt amott ara- 34 2/16 
nyozott 
A mosdótál (lavoir) 

3. A kanna belől aranyos 
4. A bécsi tokbéli 12 személyre való ezüstnemű kis fekete 

tokban 
5. Egy ezüstpikszis 
6. Kis ibrik, fekete fafülü 
7. Egy ovális ezüstpikszis, belül aranyas 
8. Egy kis gyertyatartó kézbeli gvertyaoltó kupájával 
9. 12 szemelvre való ezüstnemű, címeres 

10. Kis ezüstpohár, belől aranyozott, egyik kívül is 
11. Egy besték3' veres bőrös kerek tokban 
12. Két pár ezüst gyertyatartó, bécsi ezüst 
13. Egy kaffézó szerviz, tálca s ibrikek 
14. 21 kaffés kalán51 

? 42 1/16 
20 15/16 

140 

6 
93 
5 
6 

269 8/16 
22 8/16 

15 
59 

52 8/16 
24 

52 lat (lot) = tömeg-mértekegyseg. 1 becsi lat = 17,5 gramm (másképpen 4 nehezék) 
53 evőeszközkészlet 
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15. Egy pár ezüstfülű hosszuké.55 ibrik5'' 39 
16. Egy ezüstlábos fedeles, belől aranyazott 35 
17. Egy pár ezüstfülű nagy ibrik 1.38 
18. Négy pár ezüstnyelű kis kés 4 
19. Tíz evőkalány W. betűvel jegyezve 40 
20. Egy ezüsttálca koppantóval 13 3/16 
21. Egy négyszegletű egészen aranyazott pikszis 3 
22. I íárom ezüstkalán két pár késsel 15 
23. Más négy ezüstkalán egy pár késsel 15 
24. 1 lat eléjáró evőkalán 23 
25. Más hat cvókalán 18 
26. Egy pár gyertyatartó 33 

Összesen 1169 3/16 

Minthogy mind jó ezüst és némely részek aranyazva vágynak, és 1636 f. 24 
némelyek záros láda tokban helyezvék, lót|át lehet venni egy forint 24 
[krajcá]ron ezüstben, ami tenne 1636 Rf. 24 [krajcájrt ezüstben. 
27. Október 1. napján vettem egy pár kis nyelet 7 lóth. 
28. Vettem kis evókalányt 6 5/8 lath pp. 6 5/8 
Egy koppantót tálcával 9 4/8 lath per 3 f. 9 4/8 
29. Vettem hat evókalányt 18 1/2 lat 18 4/8 
30. [Utólag áthúzva) Vettem egy pár ezüst késnyelet 6 29/33 feljebb 
27 szám alatti 
31. Vettem egy pár késnyclet 3 25/32 loth. Tíz váltófonnttal. 3f. 24 25/32 
Kést tettek belé lRf. 

3. 
Kedves István naplója (Kolozsvár, 1851. szeptember 18.) 

Ezen naplót végrendeletem teljesítői számukra utasításul végrendeletemhez csato
lom, de csak annak tudásául, hogy ezek voltak, mert meglehet, hogy halálomkor 
ezekből semmi sem leend meg, kivált ha hosszas talál lenni betegségem. 

Kolozsvárt s[z]cpt[ember] 18" 1851. 

Kedves István 
kolozsvári plebanus 

F 
azon vagyonoknak s drágaságoknak, melyeket 1831 ,kl januarius 14'°', mely nap 
Kolozsvárra mint plébánus beérkeztem, szereztem. 

1. Vettem Tauffer Ferenctől egy kanapét, egy kanapé elejébe való kerek asz
talt, egy kasztent,57 egy köntöstartót, egy ágyat. A kanapé és kis karosszék 
rugóval van csinálva, a más ezekhez tartozé) karszékek pedig rugci nélkül, 

kalán (kalánv) = kanál 
ss hosszúkás 

kannafajta 
fiókos szekrényt, komódot 
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kék damask5s szőr matériával behúzva, de amelyekben a moly máris sok 
kárt tett, vettem mind együtt ötszázhúsz váltó Rf.-tal, ami teszcn 208 
ezüst Rf.-okot.5y 

2. Egy más köntös tartót, amelynek a háta kihúzva jár, vettem Schell István 
asztalostól hatvanöt váltó Rf.-tal, 22 Rf. ezüstben.6" 

3. Egy üveges szekretert/'1 melynek ajtaján 6 tükörtábla van, csináltattam 
Deáki asztalossal, mely archívumnak szolgál, és mivel a kőfalba bé van 
csinálva a kéken festett középső szobában, maradni fog a parókiának in
gyen, ezért fizettem negyvenegy váltó Rf.-tokat, vagyis 16 Rf. 24 jkrajcájr 
ezüstben.62 

4. Egy nagy, diófa rámájú, s aranyozott párkánvú tükröt vettem Szábel 
Mcnyhárd kereskedőtől százötven váltó formtjfjal, vagyis 60 ezüst Rf.-
tal.6-1' 

5. Egy íróasztalt csináltattam Schneider asztalossal, ezért fizettem százkét 
Rf.-tokat, 30 [krajcájrt váltóban, vagyis 41 ezüst Rf. 

6. Egy mosdókasztent csináltattam a zöldön festett belső szoba alkovcni-
nek64 ajtója sarkához Deáki asztalossal, ezért fizettem tíz váltó Rf.-tokat, 
vagyis 4 Rf. ezüstben, e^is ingyen marada parókiának.65 

7. I lat személyre való ezüstneműt hozattam ládájával s zárjával még gy[er-
gyjóalfalvi plebanus koromban négyszázhetvenöt Rf.-tal váltóban, vagyis 
190 ezüst Rf.-tal Bécsből.66 

8. Egy zsebbeli repetir67 aranyórát Vélis zsidótól vettem száztizenkét váltó 
Rf.-ban, az aranyláncát hatvanöt váltó Rf.-tal, ami teszen ezüstben 70 Rf. 
48 |krajcá]rt /'« ' 

9. Egy ezüst portubáknak6'-1 való négyszegletű szelencét (:pikszist:) vettem 
Vélis zsidótól ötven váltó Rf.-ban, vagyis 20 ezüst Rf.-ton. 

10. Egy fehér csont aranykarikájú, üvegfedelű s fenekű szelencét vettem 
Vélis zsidótól ötven váltó, vagyis 20 ezüst Rf.-ton. 

11. Egy más pikszist, melyen egy emberszem van aranykarikába foglalva, vet
tem Vélis zsidótól tizenkét Rf. 30 [krajcájr váltóban, vagyis 3 Rf. ezüst. 

12. Egy emailírozott7" aranykeresztet láncával, mely nyom együtt 67 1/2 ara
nyat, vettem Vélis zsidótól hatvanhét császári aran[n]yal, és hetven ezüst 
Rf.-tal, ami együtt teszen váltóban kilencszáznegyvenkilenc Rf.-tokat és 
10 [krajcájrt . 

SK damaszt = sajátos szövési mintájú, fényes felületű nehéz vászonfajta 
59 utólagos megjegyzés: „A kerek asztal már rcparatiót vár. Kivitte a kapitány." 
''" utólagos megjegyzés: „Kzckct behúzattam kék virágos matériával." 
" szekrényszerű fiókos bútort írólappal 
62 utólagos megjegyzés: „l'.z tehát substantiámhoz nem fog tartozni." 
1,1 utólagos megjegyzés: „l-'.zt becseréltem Gr. Mikes |ánoshoz 18511""." 
w Alkóvnak = a szoba fülkeszerűen elkülönülő ablaktalan részének 
63 utólagos megjegyzés: „Kz sem fog tartozni substantiámhoz." 
'''' utólagos megjegyzés: „Tehát nem fog tartozni substantiámhoz." 
67 ismétlő 
,,!í utólagos megjegyzés: „A láncot ajándékoztam Kedves Aloisusnak júl|ius| 28. 1847. az órát elvitte 

a kapitány." 
'''' burnót = dohánypor 
70 zománcozott 
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13. Nyolc Kupfcrstük71 képekért egy olasznak adtam negyven váltó Rf.-
tokat, vagyis 16 ezüst Rf. 

14. [Utólag áthúzva] Egy pár megezüstözött gvertyatartóért koppantóval 
együtt Krémcr Sámuelnek fizettem tizennégy Rf. 30 [krajcá]rt váltóban, 
vagyis 5 Rf. 48 [krajcá]rt ezüstben.72 

15. Hat személyre való ezüstneműt ládájával s zárjával, melyben evőkalán ti
zenkettő van, Bécsből hozattam ötszáz Rf.-tal váltóban, ami teszen 
ezüstben 200 Rf.-tokat. 

16. Hat ezüst evő, és egy nagy leveses kalánvér kőtván,73 noha igen szép bécsi 
ezüst, adtam hatvankét váltó Rf.-tokat, ami teszen 24 Rf. 48 [krajcá]r 
ezüstben. 

17. Egy tejmerő ezüst kalányért Nemcssányi ötvösnek [váltóban] 16 Rf. 
18. Egy fehér földű s bokrétanvomtatású gyapjúszövettel behúzott kanapé, és 

hat székért fizet|t]cm százötven Rf.-tokat váltóban, ami teszen ezüstben 
60 Rf. 

19. Egy aranygyűrűért, mely háromnumerusú aranyból van csinálva, közepé
be brazíliai ametistus74 violaszín kő, körülötte pedig 16 fehér jóféle gyé
mánt rudán faragva, fizettem Vélis zsidónak háromszáztizenkét váltó Uf
ókat 30 [krajcárokat], ami teszen 127 Rt. ezüstben. 

20. Egy írószéket rugóra csinálva vettem Schnell István asztalostól ötven vál
tó, vagyis 20 ezüst Rf.-tal. 

21. Egy kékföldű kanapépárnáért adtam 33 váltó, vagyis 13 Rf. 12 [krajcá]rt 
ezüstben.75 

22. Más három kanapépárnákért hatvan váltó, vagyis 24 ezüst forintokát.7f' 
23. Eg)' égerfa deszkából készült kasztenért, mely masszív és nem forniero-

zott,77 fizettem negyven váltó, vagyis 16 Rf.-okat ezüstben. 
24. Eg)' 12 személyre való veres káffés keszkenyőért,78 mely gyapottas szöve

tű kamuka, adtam huszonöt váltó, vagyis 10 ezüst Rf.-okat.7'; 

25. Egy más zöld vereses kaffés keszkenyőért két váltó, vagyis 2 Rf. 48 |kraj-
cá]rt ezüstben.8" 

26. Egy ezüstben foglalt szemüvegért, egy hasonló lornetért,81 eg)" silkrot82 és 
eg\' acélba foglalt okulárért összesen hatvan váltó, vagyis 24 ezüst Rf.-
okat." 

27. Eg)' muzikális pikszisért adtam ötven váltó, vagyis 20 ezüst Rf.-tokat. 

71 Kupfcrstich (nem.) = rézmetszet 
72 utólagos megjegyzés: „Kzek már megavultak és el is pusztultak. KI is lopták." 
73 árverés 
74 ametiszt = féldrágakő, a kvarc ibolyaszínű változata 
75 utólagos megjegyzés: „Kz már megavult. Nincs már többé." 
76 utólagos megjegyzés: „Kzek is avulnak. Kzek is semmivé lettek." 
77 furnérozott, vékony falemezzel bevont 
78 keszkenő = ez esetben asztalkendő 
79 utólagos megjegyzés: „Kz már megavult." 

utólagos megjegyzés: „Kz is már avult." 
81 lornvett, lornyon = összecsukható nyeles szemüveg 
82 teknősbékapáncélból készült 
81 utólagos megjegyzés: „Kzek már haszonvclictctlcnck." 
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28. |Utólag áthúzva.] Egy veres selyem paplanyért, melynek közepe zöld, fi
zettem negyven váltó, vagyis 16 ezüst Rf.-tokat.!M 

29. [Utólag áthúzva.] Egy zöld selyem paplanyért [váltóban] ötven, vagyis 20 
ezüst Rf.-tokat.K5 

30. [Utólag áthúzva.] Egy kockás zöld olasz falért [váltóban] huszonnégy, va
gyis 9 f. 36 [krajcá]r ezüstben.86 

31. [Utólag áthúzva.] Egy kék olasz falért [váltóban] huszonöt, vagyis 10 
ezüst Rf.-tokat.87 

32. Egy gyertyagyújtó masináért [váltóban] huszonöt, vagyis 10 ezüst Rf. 
33. Egy baromctrumértKB tizenkét váltó, vagyis 4 f. 48 [krajcá]r ezüst Rf. 
34. Egy thermometrumiért!W tíz váltó, vagyis 4 ezüst Rf. 
35. Egy kis gömbölyű ezüst kalánért egy f. 40 [krajcá]r váltó, vagyis 40 ezüst 

krajcárt, húszasból van csinálva. 
36. [Utólag áthúzva.] Zöld zsinórú és virágos bécsi porcelán, 48 tángyér,'-*1 

ovális tál 4, négyszegű 2, kerek kisebb nagyobb 10 tál, szósznak való 2 és 
eg)' mosdótálért fizettem százhatvankét Rf[orin]t 30 [kra|cá]rt váltóban, 
vagyis 65 ezüst Rf[orin]tokban.';i 

37. Két aranyozott bécsi porcelán virágos kancsókért két bokrétával együtt 
fizettem százhuszonöt váltó, vagyis 50 ezüst Rf. 

38. Ezeket borító két nagy üvegért huszonöt váltó, vagyis 10 ezüst Rf. 
39. Eerenc császár szobra porcelánból vétetett huszonöt váltó, vagyis 10 

ezüst Rf.-ton. 
40. Tizenkét pár apró aranyas findzsiát,'J2 két ibriket, hat pár nagyobb aranyas 

findzsiát vettem hetvenhat váltó, vagyis 30 Rf. 24 [krajcájr ezüstben.93 

41. Egy félfedelű kocsit párnazsákkajl] együtt vettem hétszázötven váltó, va
gyis 300 ezüst Rf.-tal.94 

42. Egy kamuka abroszért 12 asztalkeszkenvővel, és más hat asztalke[szke]-
nvőre való kamukáért adtam százhúsz váltó, vagyis 48 ezüst Rf.-tokat.'>!> 

43. Egy üveglámpást vettem nyolc váltó, vagyis 3 Rf. 12 [krajcá]r ezüstben. 
44. Egy kis fekete tá[l]cát vettem 3 Rf. váltó, vagyis 1 f. 12 |krajcá]r ezüst

ben.'^ 
45. Egy feketén politúrozott könyv- s irománytartó stelá[z]sit vettem tizenöt 

váltó, vagyis 6 ezüst Rf.-ton. 
46. Egy pár ezüst ibrikért, melyek nyomnak 93 lotat, fizettem mind együtt 

háromszázkilencvenhat váltó, vagyis 158 Rf. 24 [krajcá]r. 

R4 utólagos megjegyzés: „I'/zt elszaggatták." 
"̂  utólagos megjegyzés: „liüt is elszaggatták." 
H'' utólagos megjegyzés: ,,l'-z megavult." 
K" utólagos megjegyzés: .J'-z is megavult." 
** légsúlymérőért, barométerért 
89 hőmérőért 
'm tányérért 
'" utólagos megjegyzés: ,,Kzck már elolvaeloztak." 
I,: findzsát; csészét 
<í3 utólagos megjegyzés: „I'.zckből sok elveszett." 
1,1 utólagos megjegyzés: „Reparáltattam 18511"". Becseréltem 18551'1"." 
' s utólagos megjegyzés: „l'.zek is 1844-ben az egerekkel kirágattak." 
'"' utólagos megjegyzés: ,,l'.z elvásott." 
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47. Szőt[t]ettcm 1833ban októberben két nagy kamuka abroszt 36 asztalkesz-
kenyővel, és egy hosszukó veres kaffés keszkenyőt singit'-17 2 Rf. 30 [kraj-
cá]r váltóban, vagyis 1 ezüst forinton, volt mind együtt 80 sing, fizettem 
érte 80 ezüst, vagyis 200 váltó Rf.-tokat.'-m 

48. Egy meungarlót'w vettem harminc váltó, vagyis 12 ezüst Rf. 
49. Egy rostáló szitamalmot vettem ugyanannyival. 
50. Vettem egy szép aranypikszist, mely nyom 29 1/2 aranyat, háromszázhu

szonöt váltó, vagyis 130 ezüst Rf.-tal. 
51. Vettem egy crucifíxust,""1 melynek fája ébanumfa,"" tíz váltó, vagyis 4 

ezüst Rf.-tal. 
52. Vettem egy ovális ezüstpikszist, nyom 5 lótat, és adtam érte tizenkét Rf. 

30 [krajcájrt váltóban, 5 ezüst Rf.-tal. 
53. Vettem egy ovális ezüst nádméztartót, 18 1/2 lótat nvom per 3 f. 30 

|krajcá]r váltóban, fizettem érte 63 f. 52 1/2 |krajcá]rt váltóban."12 

54. [Utólag áthúzva.] Vettem egy kasztent kótyán harminc váltó, vagyis 12 
ezüst Rf."1-1 

55. Egy más kasztent negyven váltó, vagyis 16 ezüft Rf. 
56. Vettem Krémer Sámueltől egy aranyas rámájú muzikális képórát, melyen 

a Róbert der Teufel képe van festve, fizettem érte kétszázhuszonöt váltó, 
vagyis 90 ezüst Rf-tokat. 

57. Vettem Tauffer Józseftől egy zöld selyem ágytakarót huszonhét váltó, 
vagyis 10 Rf. 48 (krajcá)r ezüstben. 

58. Ugyan tőle vettem egy zöld ablakfirhangot"'4 nyolc váltó, vagyis 3 f. 12 
|krajcá]r ezüstben."'5 

59. Ugyancsak tőle vettem 11 aranyazott képrámát százötvenhárom váltó, 
vagyis 61 Rf. 12 [krajcájr ezüstben.""'' 

60. Csináltattam Schncll István asztalossal két kanapé elejébe való kőrisfa 
asztalt, egyik hosszukó, a más egybeforduló, a közepében zöld posztó 
van, fizettem a kettőért [váltóban] hatvankét, vagyis 24 Rf. 48 [krajcá]rt 
ezüstben.1"7 

61. Vettem egy kézi kis ezüst gyertyatartót, nyom 5 lothat, adtam érette ti
zenöt váltó, vagyis 6 ezüst Rf-tokat. 

62. Vettem Krémertől egy aranyazott fa lustert"m 60 pengő R. fonnt[t|al, va
gyis százötven váltó R. fonnt[t]al, az ára nem tétetik ki."'9 

97 regi hosszmértek, 1 sing = kb. 62 cm 
98 „I izeket is 1844bl" megvesztegették az egerek." 
' mángorló = mosott ruha (vászon) kisimítására szolgáló eszköz 

100 crucifíxust = feszületet 
11,1 ébenfa 
102 utólagos megjegyzés: „l-'.zt 18531'"' hozzám hozván, megvettem újra 75 f. 50 [krajcá)ral |krajcár-

ral|. Kilopták." 
103 utólagos megjegyzés: ,,1 Ízt elvitte a kapitány." 
104 ablakfüggönyt 

utólagos megjegyzés: ,,Iiz már megavult." 
utólagos megjegyzés: „Kzck is romladoznak." 
utólagos megjegyzés: „l'.gvik meg van hasadva a fedelin, úgy a másik is, rossz munka, de 1852'"" 
fejéren megfestettem." 

108 lustre (fr.) = gyertyatartó (rég.) 
utólagos megjegyzés: ,,]•./. marad a parochialis háznak." 
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63. Ugyan Krémer Sámueltől vettem egy ezüstözött aufszaczat1"' 60 ezüst R. 
forint[t]al, vagyis százötven váltó R. forint[t]al. 

64. Ugyan tőle vettem egy pár ecetnek s faolajnak való karafinát111 pakfong112 

készülettel 10 ezüst, vagyis huszonöt váltó Rf.m 

65. Vettem egy kafféfőző vízmasinát 2 Rt. 24 [krajcá]r ezüst, vagyis [váltó
ban] 6 Rf. 

66. Vettem egy pár anglus11'1 beretvát két ezüst, vagyis [váltóban] tizenhét f. 
20 [krajcájr. 

67. Vettem egy tokban s egy nyélbe járó 4 anglus beretvát 8 ezüst, vagyis 
húsz váltó Rf.-ton. 

68. [Utólag áthúzva.] Vettem két más anglus beretvát egy-egy tokban 4 ezüst, 
vagyis tíz váltó Rfton, ezek közül egyiket sem használtam.115 

69. Vettem gubcrnialis116 akkori írnok Némethi János, most fogalmazó úrtól 
egy nagy ezüst tá[l]cát, mely nyom 107 1/2 lothat. Lótját 3 Rf. 30 |kraj-
cá]ron [krajcáron], adtam érte 146 ezüst, vagyis háromszázhetvenöt Rf-
tokat váltóban.117 

70. Vettem [Nagv]Szebenbcn a diétán létemkor kótyán hat evő ezüstkalányt 
hatvannégy váltó Rf.-ton 1 [krajcá]ron |krajcáron], ezüstben 25 f. 36 1/5 
[krajcájr.118 

71. Vettem 15 inget, 9 lábravalót, melyekért fizettem 126 ezüst, vagyis há
romszáztizenöt váltó Rf.-tokat.n'J 

72. Vettem egy köves aranykercsztet, mclvbcn van magában a keresztben öt 
nagy ametistus és 117 nagv kisebb briliantosan faragott gyémántok - egy 
suber,12" melyben egy nagy ametistus és 16 gyémánt körülötte — egy gyű
rű, ebben is egy ametistus, és 12 briliantosan faragott gyémánt körülötte, 
adtam érte tokjával 261 ezüst, vagyis hatszázötvenkét Rf. 30 |krajcá]r vál
tóban. 

73. Csináltattam egy rochctumat,l2' melynek fátvolforma gyolcsa van, fizet
tem érte 32 Rf. 24 |krajcá]r ezüst, vagyis nyolcvanegy váltó Rf.122 

74. Csináltattam egy más rochctumat 38 ezüst, vagv 95 váltó Rf. 
75. Anno 1839. június 10cn vettem egy bronzírozott121 úti órát 70 ezüst, vagyis 

százhetvenöt váltó Rf.-tal.124 

111 Aufsatz (nem.) = asztaldísz 
" üvegpalackot 
12 kínaezüst, alpakka 
" utólagos megjegyzés: „Kzek eltörtek." 
u angol 
15 utólagos megjegyzés: „Kiajándékoztam." 
'" főkormányszéki 
17 utólagos megjegyzés: „Kicseréltem 1844'" januarius 2l,tn egy aranvpikszissel. I.ásd 1844 Nr" 1°.' 
1K utólagos megjegyzés: „Kilopták." 
19 utólagos megjegyzés: „Kzek szakadnak és mások lesznek helyekbe." 
20 tolózár 
21 A rochetum püspökök és prclátusok megkülönböztető ruhadarabja, olyan karing (sMperpelliceum), 

amelynek az általánosnál szűkebb az. ujja. 
22 utólagos megjegyzés: „Kzek üdövcl avulnak, s végre elszakadnak." 
2Í bronzzal bevont 
21 utólagos megjegyzés: „Kzt elcseréltem: lásd 1847. a 2. szám alatt." 
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76. Vettem Briegárd órástól 184()bt" egy fali próbaórát, mely egy felhúzással 8 
napig jár, 30 ezüst, vagyis hetvenöt váltó f 

77. Vettem május 1. napján doktor Szilágyi Miklós úrtól 12 személyre való 
ezüstneműt, melyben van 12 evőkalán, egy leveses, egy osztókalán, 12 há
romágú ezüstvilla, 12 pár ezüstnyelű kés és villa, lótját 3 Rf-ton váltóban, 
ez címeres ezüst, fizettem érte 276 f. 54 (krajcájr ezüst, vagyis hatszázki-
lencvenkét váltó Rf 15 [krajcá]r. 

78. Ugyanez évben vettem egy üvegtáblára csinált száz esztendeig szolgáló 
fali kalendáriumát 10 ezüst, vagyis huszonöt váltó Rt. 

79. [Utólag áthúzva.] október 7ín vettem Éva cigánynétól egy aranygyűrűt, 
melynek közepén egy nagyobb, körül pedig két kisebb gyémántok van
nak, 80 ezüst, vagyis kétszáz váltó Rf.-tal.125 

80. Ugyan tőle aznap vettem két ezüstpoharat, a nagyobb nyom 14 1/2, a ki
sebb 8 lothat, melyek közül a kisebb küljel, belől, a nagyobb csak belől 
aranyazott, lótjat 3 f 30 |krajcá]ron [krajcáron], adtam értek 31 f 30 
[krajcájr ezüstben, vagyis hetvennyolc Rf. 45 [krajcájr váltóban. 

81. Anno 1840 die 25 [Dccemjbris.126 Vettem egy aranyláncát minden napra, 
mely nyom 28 aranyat, aranyát 4 ezüst Rf-ton fizetve aranymíves Eseh-
bacher Jánostól, mely a gróf Eszterházi Dénesnéé volt, és adtam érette 
112 ezüst Rf, vagyis kétszáznyolcvan Rf. váltóban. 

82. Vettem eh[h]ez egy aranykeresztet, mely nyom 14 3/8 lótat, és fizettem 
érette 72 ezüst Rf, vagyis száznyolcvan váltó Rf. 

83. Vettem egy úti bestéket cilinderforma tokban, melyben van egy nagy 
üvegpohár, egy evő, egy kaffés, és velóvájó kalán, egy háromágú ezüstvil
la, egy ezüstnyelű kés, melyeknek nyele srófon jár, egy ezüstpalló,,27 egy 
ezüst sótartó, adtam érette 32 ezüst, vagyis nyolcvan váltó Rf.-tokat, az 
ezüst nyom 15 lótat. 

84. |Utólag áthúzva.] A|nn]o 1842 vettem egy zöld bárson[y]szövetű szőnye
get 16 ezüst Rf.-tal, egy asztaltakarót kerek asztalra 13 Rf.-tal, egy más 
asztal takarót, melynek közepén egy arábiai ló van, 16 ezüst Rf.-tal, együtt 
47 ezüst Rf, vagyis száztizenhét Rf. 30 |krajcá]r váltóban.128 

85. Vettem egy kass[z]ának szolgáló vasas ládát zárjával 4 ezüst, azaz tíz váltó 
Rf.-tal. 

86. [Utólag áthúzva.] Vettem Vclis zsidótól cgv kis gyöngyös arany zsebórát 
velencei aranyláncával 32 ezüst, vagyis százharminc váltó f12y 

87. [A bejegyzés olvashatatlan, többször áthúzva.] 
88. [Utólag áthúzva.] Vettem bécsi porcelánt, 24 kék virágos tángyért,1311 ara

nyas ibrikeket és nádméztartókat, együtt száztizcnhét váltó, vagyis 46 f 
48 [krajcájr ezüstben.151 

I2S utólagos megjegyzés: „l'.zt a forradalom elnyelte." 
120 december 
127 

128 utólagos megjegyzés: „l'.zt a [szőnyeget a] templomnak adtam, a többit a moly megvesztegette s 
elvetettem." 
utólagos megjegyzés: „l'.zt elejtettem 3 febr|uár| 18-43." 

130 tányért 
utólagos megjegyzés: „Kzek mind eltöredeztek, s hasadoztak." 
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89. Ugyan 1842lKn az Eva cigányné leányától vettem egy pár ezüst gyertyatar
tót, mely nyom 33 1/2 lótat per 3 Rf. váltóban, s adtam érte 42 Rf. 20 
[krajcájr ezüstben, vagyis százöt Rf. ötven krajcárt váltóban.132 

90. [Utólag áthúzva.] Ugyan tőle vettem más pár ezüst gyertyatartót 26 1/4 
lót, s adtam értek 30 ezüst Rf., vagyis hetvenöt váltó Rf. 

91. Vettem egy asztali repetir órát, mely napát is mutat, és raktárstelá[z]sin a 
falon áll, igen jól járós, harminc ezüst Rf.-tal, ami teszen váltó cédulában 
75 Rf. 

92. Vettem egy más régimódi repcür órát fekete tokban, ez is jól jár, és az 
öreg Barabás József használja, melyet, ha előtte meg fogok halni, néki 
ajándékozok, vettem harminc váltó Rf.-tal. 

93. [Utólag áthúzva.] Vagyon háromszázharminckét császári aranyam, ame
lyek csak kamarai 4 f. 30 [krajcájron [krajcáron] ezüstben véve tesznek 
1494 Rf.-tokat váltóban pedig 3735 Rf.1" 

94. [Utólag áthúzva.] Ezekhez járul a borom és búzám, amennyi fog találtat
ni. Ezeket is, a bort hordóstól véve, s idetéve a még el nem adott 5 ka
langya134 szénámat is, circiter135 megérnek [váltóban] 8000 Rf. 

95. Toldalékul ide lehet tenni a köntöseimet és fehérneműimet, amelyek ér
nek circiter [váltóban] 300 Rf.136 

Felírtam ez évben történhető halálom esetére, Kolozsvárt januarius 1. napján 
1843., melyek egy summában tesznek ma [váltóban] 23376 Rf. 41 [krajcájr. 

1843 
1. |Utólag áthúzva.] 1843,k' februarius 2\in Bregard órástól vettem egy 

zscbbeli cilinder acker aranyórát húsz császári aran[n]yal, az aranyat 11 
Rf. 36 [krajcájron [kra|cáron] váltóban számlálva, ami teszen 92 kilenc-
venkét ezüst Rf.-tokat, váltóban pedig 230 Rf.-tokat.137 

2. [Utólag áthúzva.] Vettem 22 februariusban Szathmári György ezüstmí
vestől egy kis aranyórát aranyláncával és kólcsával 53 ezüst Rf.-ton [vál
tóban] 132 Rf. 30 [krajcá]r.13» 

3. [Utólag áthúzva.] Vettem április 26in az Éva [cigányné] leányától egy 
aranygyűrűt, mely, amint ő mondotta, Gróf Bethlen Pálé volt, ennek kö
zepében zafír achát kő vagyon, és a karimáján 16 briliáns gyémánt, vet
tem 85 ezüst Rf.-tal, [váltóban] 212 Rf. 30 [krajcá]r.13y 

4. [Utólag áthúzva.) Ugyanez nap vettem ugyan tőle egy aranygyűrűt, mely
nek alja 8 egymás mellé sorban járó aranykankákból áll, a fejin van egy 
gyémánt bnliant, körülötte boglár formában apró rubin, és smaragdkö-

155 

utólagos megjegyzés: „l-.zcn két pár gyertyatartót 18461"" febr[uár] 4™ becseréltem más két pár 
ezüst gyertyatartóval, melyek együtt nyomnak 59 lótat, és fizettem reá 39 ezüst Rf.-okat. Lásd 
1846. Nro 1°." 
utólagos megjegyzés: „Kbből elfogyott mind, elkölt 18441'1"." 

1,4 szénarakás, egy kalangya általában 5-10 szekér szénából rakott boglya 
ll^ körülbelül 
136 ez a megjegyzés az előző, 94. sorszámhoz is tartozik: „Kzt nem lehet (elvenni, mert fog)' és más 

lesz helyibe. A végin csattan az ostor." 
1,7 utólagos megjegyzés: „Kzt ajándékoztam Kedves Aloisiusnak júl|ius| 28"' 1847." 
138 utólagos megjegyzés: „Kicseréltem 1844'"'". Lásd alább Nro 1." 
139 utólagos megjegyzés: „Kiadtam." 
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vek s kék, ez a gyűrű fehér népi brazlitnak14" is szolgálhat, vettem 48 
ezüst forinttal, vagyis 120. (Ez igen drága, mert 13 ezüst Rf. lehet ilyent 
venni.)141 

5. [Utólag áthúzva.] Ugyan tőle november 2™ vettem egy óraláncot, mely 
nyom 7 aranyat, a lánc 3 numcrum[ú] arany, s fizettem érette hat császári 
aranyat, amelyek per 11 f. 30 [krajcájr tesznek [váltóban] 69 Rf.142 

6. Vettem egy pikszisnck való gyöngyházból készült táblázatot, melynek te
tején Bonaparte Napóleon rendelkezik, fenekén a Salamon temploma 
mutatkozik, ezért adtam 2 f. 20 [krajcá]r ezüstben, csinálásáért, vagyis 
ezüstbefoglalásáért fizettem Bécsben 13 ezüst Rf. együtt 17 f. 20 
[krajcá]r conv[encionalis] pénzben, vagyis váltóban 44 Rf. 

7. Vettem egy fagylaltnak való ónedényt novemberben, [váltóban] 16 Rf. 
8. Vettem özvegy Jánosi Ferencnétől egy ötvedres üstöt vas lábával, szilva-

íz és ürmösborfőzésre valót [váltóban] 30 Rf. 

1844 
1. [Utólag áthúzva.] Januarius 2ban vettem egy bécsi juvelirtől143 egy arany-

piks^ist, mely nyom 46 1/4 aranyat, és adtam érette egy ezüsttá[l]cát, 
mint feljebb Nro 69°. írva van, és egy kis aranyórát láncával, mint fel-
jebjb] Nro 2°. íraük, és még ezek felett adtam 49 ezüst Rf. 19 [krajcáj-
rokat [krajcárokat]. O pedig adott pótlásul egy kis e^ihipiks^ist 8 ezüst fo
rintba, [váltóban] 610 Rf.144 

2. Ugyanekkor, és ettől vettem egy kaffézó szervizt, 1 tá[l]cát, mely nyom 
26 3/16 lótat, kaffés ibrik 11 lót. Tejes ibrik 9 2/16, nádméz tartó 6 
3/16 lót, lótját 4 f 30 [krajcá]r váltóban, [váltóban] 236 f. 15 [krajcájr. 

3. Ugyanez nap 19 kaffés kalánt, ez nem bé[c]si ezüst, per 3 f. 18 lothat 
nyomnak, [váltóban] 34 Rf. 

4. Fcbruarius 10™ vettem 6 kaffés kalánt 6 lót per 3 f, [váltóban] 18 Rf. 
5. [Utólag áthúzva.] Aprili[s]ban vettem az Eva [cigányné] leányától, Véri

től egy briliantos aranygyűrűt, melynek közepében crizolitus145 kő va
gyon, a körén 32 apró briliáns, adtam érte 80 Rf. ezüstben, vagyis [vál
tóban] 200 Rf,4f' 

Jegyzés: felvévén a 4. 6. 14. 21. 22. 38. 68. 69. 71. 86. 93. 94. alatti azon számakat, 
melyek alatti vagyonok vagy a parókiának maradnak, vagy ellopták, vagy elajándé
koztam, avagy erősen elavultak, és 12933 f 56 [krajcá]rt tesznek, általhozatik csak 
[váltóban] 12415 Rf. 56 [krajcájr. 

6. [Utólag áthúzva.] 1844. április 25"1 megvettem a Rischányi féle házat 
úgy, hogy addig bírjam, míg az ecclesia147 magához váltja, fizettem ezért 
[váltóban] 1801 Rf14H 

14(1 Brazlet (ném.) = karkötő, karperec 
41 Utólagos megjegyzés: „Kiajándékoztam Juli unokámnak." 

142 utólagos megjegyzés: „Kzt az öcsémnek főhadnagy Kedves Lajosnak ajándékoztam." 
141 ékszerésztől 
144 utólagos megjegyzés: „Kzt eladtam, mert csalás volt, benne egy vas platt a fedelén 5 aranyat 

nyomó." 
4> krizolitos = zöldszínű drágaköves, un. nemes olivinos 
46 utólagos megjegyzés: „Kzt a forradalom elnyelte." 

eklézsia = egyházközség 
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7. Októberben vettem az Eva [cigányné] leányától [Véritől] két pár fin-
dzsát 6 Rf. ezüstben, [váltóban] 15 Rf.14'-1 

8. Ugyan tőle más pár findzsiát [váltóban] 8 Rf.15" 
9. A bécsi porcelánostól vettem egy üvegkádat, s porcelánokat 18 f. 45 Rf. 

10. [Utólag áthúzva.] Páter Szebeninek egy aranyórája 40 váltó Rf.-tokban 
nálam lévén letéve s azzal a P[áter] Provi[n]cialis151 megkínáltatván, a 
szerzethez nem váltotta, az idén a tulajdonos meghalván, az óra nekem 
maradt.152 

11. [Utólag áthúzva.] Bizonyos fenyegető szerencsétlenségeknek eltávozta-
tása végett 1844' decemberben vettem egy pár kétcsövű pisztolyt 10 
ezüst Rf, más pár kétcsöves drótból készültet fá|j]in153 felit 10 Rf. 
ezüstben, egy pár cgycsövűt ugyancsak drótból készültet 8 Rf. ezüstben, 
együtt 28 Rf. ezüstben, ami teszen váltóban 70 Rf.'54 

12. [A sorszám ismétlődik. Utólag áthúzva.] Vettem az Éva [cigányné] leá
nyától [Véritől] két pár aranvas fi[n]dzsiát, per 3 f. conv[encionalis] 13 
Rf.'55 

13. Vettem Szeginétől egy pár kést, gyöngyház nyelűt aranykarikákkal [vál
tóban] 7 Rf. 30 [krajcá]r. 

14. Ugyan tőle hat aszúszőlő poharat és egy fiaskót [váltóban] 3 Rf. 
15. Ugyan tőle 6 pakfong négyágú villát [váltóban] 9 Rf. 
16. [Utólag áthúzva] Vettem Véri cigánynétől 4 pár findzsiát 6 Rf. ezüstben, 

[váltóban] 15 Rf.156 

17. Vettem a Gubernátor postásától egy repetir, muzikális, magától ütő 
aranyzsebórát 65 f, igazítására 6 f. ezüstben, [váltóban] 177 Rf. 30 
[krajcá]r.157 

18. |Utólag áthúzva.] Vettem ezen órához egy nyakba való hosszú szép 
aranyláncát, nyom 111/2 aranyat, 44 Rf. ezüstben, [váltóban] 110 Rf.158 

19. [Utólag áthúzva.] Vettem Györffi nevezetű tanulótól egy ezüst zsebórát 
3 f. ezüst. Ezt elcseréltem egy ezüst repetir órával, adván hozzá 10 f. 
ezüst.159 

20. Október 18"1 1845. Vettem Binder János kolozsvári rézmívestől egy 18 
vedres üstöt ürmös főzésre valót 42 1/2 fontost, fontját 2 Rf, [váltó
ban] 85 Rf. 

148 utólagos megjegyzés: „Mint hogy a llischányi-ház a parochialis telekre van építve, ezért a háznak 
is a plebanus cs nem a kolozsvári r|ómai] kat|olikus| eklézsia lévén szomszédja, a plebanus vette 
meg. és tőlem is annak kell magához váltani, amíg valaki azt a plebanusnak nem ajándékozza. 
Kiváltotta a^ eklézsia." 

'•" utólagos megjegyzés: „Kiadtam." 
150 utólagos megjegyzés: „Kiadtam." 
ls l tartományfőnök 
152 utólagos megjegyzés: „Adtam Kedves |ózscf onokámnak." 
1U kitűnő, finomművű 
154 utólagos megjegyzés: „Kzckct is ajándékoztam az onokáimnak mind." 
ISÍ utólagos megjegyzés: „Kiadtam." 
156 utéjlagos megjegyzés: „Kiadtam." 
157 utólagos megjegyzés: „Lásd a 26lk szám az a tú 1 só oldalon. Kilopták." 
155 utólagos megjegyzés: „l'.zt ajándékoztam Kedves Aloisiusnak július 28'" 1847. de nem volt 

érdemes reá." 
159 utólagos megjegyzés: „Kzt eladtam 20 forintba." 
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21. 1845. Októberben vettem egy képét a tövissel koronázott Megváltónak 
aranyas rámába csinálva 8 ezüst Rf.-tal, vagyis váltóban 20 Rf. 

22. Szeptember 30™ 1845. 1 lolly Mihály vasárustól vettem egy tízkupás má
zas vasfazakat [váltóban] 12 f., egy 7 kupást 8 f. 40 |krajcá]r, 3 1/2 ku-
pást 4 f. 36 [krajcájr, egy 4 kupás kasztrolt,f,u 5 f. 10, 2 1/2 kupás 
kasztrolt 3 f. 34. Egy rézmedencét [váltóban] 6 f. 40 [krajcájr együtt.,fl1 

23. Egy bécsi német a portrémat csinálta valami kompozícióból, ezért fizet
tem [váltóban] 50 f, a rámáért 2 f. 30 [krajcájr.162 

24. Vettem Erdődi ezüstmívestől 12 kafféskalánt a 77. szám alattiak formá
jára csináltat, melyek nyomnak 23 1/2 lótot. Vettem pedig per 3 Rf. 50 
[kra)cá]r, [váltóban] 90 Rf. 38 |krajcá]r. 

25. [Utólag áthúzva.] December lin vettem Vén cigánynétől cg}' aranygyű
rűt, melynek közepében zöld smaragd, a karimáján 8 ranta161 gyémánt 
van, 18 Rf. ezüst, [váltóban] 45 Rf."'4 

26. Vettem Korbulytól egv selymes kamuka asztalterítőt 20 f. ezüst, [váltó
ban] 50 Rf.i" 

27. A 16. szám alatti óra igazításáért fizettem 30 ezüst R. forintokat Vihon 
Andrásnak, tehát ma az óra áll 252 Rf. 30 |krajcá]r váltóban, vagyis 101 
ezüst Rf. 

1846 
1. 1846' februarius 4én a 89, 90. szám alatti gyertyatartókat más négy ezüst 

tartcwal elcserélvén, felülfizettem 39 ezüst Rf.-tokat, az enyimnek lótja 
ment 3 Rf, az újé 4 f. 30 |krajcá]r váltóban, 97 Rf. 30 [krajcá]r. 

2. [Utólag áthúzva.] Szeptember 30án vettem Biri cigánynétől két kis ezüst
ibriket, a kettő nyom 39 lótot, lótját 3 f 3 [krajcájr váltóban, és fizettem 
értek [váltóban] 118 Rf. 50 [krajcá]r.1M> 

3. November 27én vettem a fennebb írt Biritől egy ezüst lábost, nyom 35 
lótot, lótját 3 f 30 [krajcá]ron [krajcáron], [váltóban] 122 Rf. 30 [krajcájr. 

4. Vettem a bécsi porcelánostól több porcelánok közt egy sveicer""'7 tehenet 
8 f, egy oroszlányt 7 f. ezüstben, ezek alá két ládát csináltattam 1 f. ezüst, 
magam megaranyaztam, de az aranyat vettem 8 f. [váltóban] 48 Rf.lí,s 

5. A Mária képinek rámát csináltattam, és egy fuscheru'') mesteremberrel 
megaranyaztattam, amelyért fizettem 10 f ezüstben, [váltóban] 25 Rf. 

"" lábost 
utólagos megjegyzés: „Kzck a tűz mellett idővel elromlanak." 

102 utólagos megjegyzés: „Kár volt fizetni érte." 
161 ékkőfajta 
164 utólagos megjegyzés: „F.zt ajándékoztam az unokám főhadnagy Kedves Lajos feleségének 

Szezovics Katalinnak 18461'"' de nem említve meg." 
utólagos megjegyzés: „Nincs meg." 
Utólagos megjegyzés: „Ajándékoztam Kedves |uli (mókámnak." 

167 svájci 
ut(')lagos megjegyzés: „A tehenet elajándékoztam." 

169 kontár 
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1847 
1. Vettem kótyán egy szerviz porcelánt 100 ezüst Rf., [váltóban] 250 Rf17" 
2. Okt(óber] 13. Cseréltem Medcri József órástól egy cilinder úti órát, me

lyért adván az 1839' 75. szám alatti úti órámat, fizettem reá 30 ezüst 
Rf[orin]tat, és így áll ezen óra 100 ezüst Rf ban, [váltóban] 250 Rf 

3. Október 13;m B[áróJ Huszár Károlynétól egy pár ezüst ibriket, melynek 
egyike 74, a más 64 lótat nyom, bécsi próbás ezüst, per 3 Rf 15 [krajcájr 
lótját, és adtam értek |váltóban] 448 Rf 30 [krajcá]r. 

[Utólag áthúzva.] Vettem október 24in egy nádméztartót, melynek ezüst a lába, a 
tála recés gránátszín üveg 22 ezüst Rf[onn]tal, ez is bécsi próbás ezüst, [váltóban] 
55 Rf.'7' 

1848 
1. [Utólag áthúzva.] Március 6án vettem Kövesdi Józsefnétől négy pár 

ezüstnyelű kis késeket, egy beteget megszánva [váltóban] 25 Rf 172 
2. Március 14én vettem Ninger Ignác német káplány úrtól W. W. betűkkel 

jegyzett 20 ezüstkalányt 40 lót, per 3 f, [váltóban] 120 Rf. 
3. Május 8án vettem egy koppantót tá|l]cával 13 3/16 lót per 3 f, [váltóban] 

39 Rf 33 [krajcájr. 

1851 
1. Vettem gróf Mikes Jánostól veres selyem damaszk[k]al173 behúzott fe-

hérfestékű és aranyas fajú három kanapét, melynek egyikéhez kétkaros 
szék sarkán járó van toldva, más négykaros, és négy egyes régimódi szé
kekkel - egy amerikai cseresnyefából készült nagy asztal, fehéren festett 
és megaranyazott lábokkal s karimával — egy szervárd,174 ez is fehéren 
festve, és megaranvazva, s az alja veres bárson[n]yal bevonva, ezekért 
együtt (két pökő ládát is ide értve) adtam 750, azaz hétszázötven ezüst 
Rftokat. - Két hosszú, és cg)' széles aranyas rámájú tükrökért 260 ezüst 
Rf-tokat, együtt 1010, azaz egvezertíz ezüst Rf-tokat, ami teszen váltó
ban 2525 Rf-tokat.175 

2. Egy ezüst ibrikért lótját 3 f 30 [krajcájron |krajcáron] véve ezüstben, 
mely nyom 34 lótot, [váltóban] 194 Rf. 30 [krajcá]r. 

3. Hat pár findzsiáért, két ibrik és egy nádméztartóért, drága porcelánból, 
zölden festett és megaranyazott szőlőlevelek, s szőlőgerezd[d]el festve, 
25 ezüst Rftal, [váltóban] 32 Rf. 30 [krajcájr. 

4. Vettem egy aranygyűrűt zöld kőfejűt. A. A betűk belemetszve 24 ezüst 
Rf-tal Ágimétól [váltóban] 60 Rf.'76 

5. Vettem egy óraláncot 3 numeruséi 8 1/26 aranyat nyomót, per 11 Rf 
váltóban egy aranyat, ezért adtam 37 f 24 [krajcá]r ezüstben, és tettem a 

11 utólagos megjegyzés: „Kzck közül sok elveszett." 
1 utólagos megjegyzés: „Kiadtam 1849. ápr|ilis| 14ín 50 Rf|orin]ért váltóban: 
2 utólagos megjegyzés: „Adtam Kedves |uli unokámnak." 
1 damaszttal 
1 servante (ol.) = tálaló asztalka vagy polc 
1 utólagos megjegyzés: „Kzckért kár volt en|n|yi pénzt vesztegetni." 
6 utólagos megjegyzés: „l'.zt visszaváltották." 

232 



muzikális repetír zsebbeli aranyórámra, mely magától üt. Lásd a 8,k lapon 
26. szám alatt, [váltóban] 93 Rf. 30 [krajcájr. 

6. Csináltattam két zöld selyempaplanyt 120 váltó Rf.-tal. 
7. Vettem egy aranygyűrűt, melynek fejin veres kő van, 7 Rf.-tal ezüstben, 

ezt is I. Ágh Antalnétól [váltóban] 17 Rf. 30 |krajcá]r.177 

8. Vettem Bin cigánynétől egy ezüstpohárnak való tá[l]cát 16 ezüst Rf.-tal, 
ez 13 próbás - erre csináltattam egy füles ezüstpoharat aranvazva, ez 
csak hét próbás ezüst, együtt 21 lót. Adtam cgvütt 28 f. 13 |krajcá]rt 
ezüstben, [váltóban] 70 Rf. 32 1/2. 

1852 
1. Vettem a fennebb írt Biritől egy ezüst gyertyatartót 10 7 / 8 lót, per 3 f. 

40 [krajcájr, váltóban 39 Rf. 30 [krajcájr. ' 
2. Ugyan tőle egy belől aranyazott ezüstpoharat 12 lót per 21 pp. [váltó

ban] 60 Rf. 
3. Ugyan tőle egy ezüst nádméz-szelencét 16 lót, per 3 f. 40 |krajcá]r, [vál

tóban] 58 Rf. 40 [krajcá]r.,7K 

4. [Ez a sorszám kimaradt, ugrott egyet a számozás.] 
5. Ugyan tőle egy nádméz-porzót 6 lot, per 3 f. 40 [krajcá]r, [váltóban] 22 

Rf.' 
6. A néhai püspök Kováts Miklós vagvonai licitatióján179 vettem egy 24 

személyre való kihúzó kerek diófaasztalt [váltóban] 37 Rf. 30 [krajcájr. 
7. Ugyanott egy nádpálcát, melynek tetőgombja 7 aranyat nyom, 3 nume

rusa aranyból csináltat 25 f. pp. [váltóban] 62 Rf. 30 [kra]cá]r. 
8. Két füles kézikosarat 30 [krajcá]rpp. [váltóban] 1 Rf. 15 [krajcájr. 
9. Egy 24 személyre való abroszt 15 f. 1 [krajcá]r pengőben, [váltóban] 37 

Rf. 2 l/2[krajcá]r. 
10. 12 kamuka asztalkendőt 6 f. 1 |krajcá]r, 12 Rf. [váltóban] 47 1/2 

[krajcájr. 
11. Más 12 kamuka asztalkendőt 5 f. 7 [krajcá]r, 12 Rf. [váltóban] 47 1/2 

[krajcá]r. 
12. Egy faliórát, melyet egy esztendőben egyszer kell felhúzni, diófatokban, 

rézsarkak, és jó zárokkal 61 f. 30 [krajcájr, melynek igazítása s tokja 
lakírozása,ftn 20 f, [váltóban] 71 Rf. 30 [krajcájr. 

13. (Utólag áthúzva.] Ugyanott vettem 45 veder rózsamáli bort, per 4 t. 20 
[krajcájr ezüstben 187 f. 30 [krajcájr pp. [váltóban] 468 Rf. 45 
[krajcájr.IS1 

14. Ugyanott 24 veder rózsamáli aszúszőlő-bort per 8 f. 3 [krajcá]r pp. 193 t. 
12 [krajcájr pp. [váltóban] 482 Rf. 42 [krajcájr. 

15. Vettem Székely József ispán úrtól egy mosdó ezüsttálat kannájával 13 
próbás 87 lót ezüst, per 3 f. 20 [krajcájr, 116 f. ezüstben, [váltóban] 290 
f. 

177 utólagos megjegyzés: „Kzt is visszaváltották." 
178 utólagos megjegyzés: „Kzt elvitte Kedves l.ajosné." 
17') ' ' • 

árverésen 
80 zománcozás, fenycsítés 

utólagos megjegyzés: „Mivel ez elkélt időnként, nem számítható." 233 



16. Vettem két szemüveget silkrótba'82 foglalva 10 f. pp. [váltóban] 25 f. 
17. Vettem Rajka Pétertől egy törökbúza-fejtőgépet 28 f. pp. [váltóban] 70 f. 
IS. Vettem Éva [cigánvné leányától] Biritől egy ezüst gyertyatartót 14 3/4 

lót, per 3 f. 25 [krajcá|r pp. - 20 f. 32 [krajcájr pengőben, [váltóban] 31 f. 
31 [krajcá]r. 

19. Vettem fogalmazó Pál Ignác úrtól egy tükröt, diófa fornírozott rámában 
12 Rf. pp. [váltóban] 30 f. 

20. Vettem kótyán egy mosdó kisasztalt, kő van a tetején 5 Rf.-tal ezüstben, 
[váltóban] 12 f. 30 [krajcájr. 

21. Vettem egy kerek karosszéket hárás[s]zal varrott üléssel, házi nvulak reá 
var[r]va 8 f. pp. [váltóban] 20 f. 

22. Vettem kótyán egy kanapé elejébe való asztalt 10 f. pp. [váltóban] 25 f. 

1853 
1. Április 22" vettem [Eva cigánvné leányától] Biritől egy nádméztartót, 24 

1/2 lót per 3 f. 6 [krajcá]r, 30 f. 20 [krajcájr ezüstben, [váltóban] 75 f. 50 
[krajcá]r. 

2. Ugyanaznap tőle 17 metszett poharat, per 40 [krajcá]r pp. 11 f. 20 
[krajcájr ezüstben, [váltóban] 28 f. 20 |krajcá]r. 

3. Augusztusban egy kapitánytól vettem egy cilinderezüst zsebórát arany
láncával 30 f. pengőben, [váltóban] 75 f. 

4. Vettem egy szőn[y]egct a kanapé elejébe 16 ezüst f.tal, [váltóban] 40 f. 
5. [Utólag áthúzva.] Vettem Éva [cigányné leányától] Biritől egy pár ezüst

nyelű kést, az ezüst nyom 4 lótat, adtam érettek 6 ezüst R. forintot, [vál
tóban] 19 ím 

6. Vettem Bánó Istvánné asszony s gyermekei, Bánó Sándor és Johánkátol 
Bornyúmálban egy szőlőt, rajta lévő három házzal, sajtóval, kőpincével 
1956 Rf. ezüstben, váltóban 4772 f. 24 [krajcájr. 

1855 
1. Vettem B[á]r[ó] Huszár Nanitól egy kanapét két karosszékkel, meg[g]v-

szín bárson[n]yal bevonva 70 Rf. pp. [váltéiban] 175 f. 
2. Vettem Schütz József úrtól egy ágy fát. 
3. Ugyan tőle egy íróasztalt 20 f. pp. [váltóban] 50 f. 
4. Ugyan tőle egy kasztent, felette lévő almáriummal18'4 20 t. pp. melyet 

kipolitiroztattam, és új kihúzó rezeket csináltottam reája 6 f. pp. [váltéi
ban] 65 f. 

5. Vettem Eva [cigánvné leányától] Biritől 6 kínai porcelán tángyért 5 f. pp. 
[váltóban] 12 f. 30 [krajcájr. 

6. Vettem egy lószekeret Váraditól 35 f. pp. [váltóban] 87 f. 30 |krajcá]r. 
7. Ugyan tőle egy üveges kocsit, az cnyimet cserébe adva 200 f. pp. [váltó

ban] 500 f. 
Az én kocsim ment 100 f. pengőben [váltóban] 250 f. 

' « silkrótba = tcknósbékapéncélba 
' " utólagos megjegyzés: „Kz.t ajándékoztam Kedves Lajosnénak egy ezüst kalánnal.' 
IM almárium = üveges, polcos, rekeszes fiókos szekrény 
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A born[y]úmáli szőlőmbe homlíttattam185 1272 tő szőlőt, melyért fizettem [váltó-
ban] 11 f. 40 [krajcájr pp. 
Ültettettem 204 tő szőlőt 8 f. pp. [váltóban] 49 Rf. 10 [krajcájr. 
Vettem karót 3000 per 30 f [krajcá]r. [váltóban] 90 Rf. 
Ugyanoda csináltottam a 3 ablakra vasrostelyt 35 f. pp. [váltóban] 97 Rf. 30 
[krajcá]r. 
Ugvanoda pince ablakaira drótrostélyt [váltóban] 10 Rf 
Ugyanoda egy főzőkemencét rehrrel18'' [váltóban] 25 Rf. 
Jegyzés: ma, úgy mint 1855' november 1. áll a bornyúmáli szőlőm 2032 f 40 
[krajcá[rban [krajcárban] ezüstben. 

1856 
1. Áprilisban Éva [cigányné leányától] Biritól 12 porcelán fmdzsiát, ara-

nyast [váltóban] 15 Rf 
2. Áprilisban Éva [cigányné leányától] Biritól egy kávészűrő masinát [vál

tóban] 12 Rf 30 [krajcájr. 
3. Ugyanekkor két ibriket aranyszín porcelánból [váltóban] 12 Rf. 30 

[krajcájr. 
4. Ugyanekkor két ibriket, vereses festékűt, és 6 fmdzsiát [váltóban] 20 

Rf'«7 

5. Vettem Kriegsau kótyáján egy lószőr madrácot,lw és párnát, s egy porce
lán kalamárist1*'-1 |váltóban] 62 Rf. 30 [krajcájr. 

6. Vettem Pongrácz Theresia Nagy Józsefnétől egy pár ezüstpoharat. 16 
lótot nyomnak stras[s]burgi ezüst, belől egészen, kívül a figurák aranya-
zottak, 25 f pengőben, [váltóban] 62 Rf. 30 [krajcá]r.1<J" 

7. Vettem Éva [cigányné leányától] Biritól hat pár ezüstnyelű gömbölyű 
mívű keféket, nem tudom hány lót, ez ezüstje 40 f pp [váltóban] 100 
Rflyl 

1857 
1. Vettem Éva [cigányné leányától] Bintől fél szerviz drága porcelánt 50 f 

pp. [váltóban] 125 Rf. 
2. Vettem 24 személyre való kamuka asztalneműt [váltóban] 300 Rf. 
3. Vettem Streitker Mihály gyógyszerésztől egy druck féderes1'-'2 kocsit 150 

ftal conv[encionalis] pénzben, melynek rcparatiójáért fizettem 63 f 24 
[krajcá]rt conv[encionalis] pénzben, és így a kocsi áll 213 f. 24 [krajcájr 
conv[cncionalis], vagyis váltóban 326 Rf. 20 4/5 [krajcájr. 

I8S 
180 
187 
188 
189 

bújtattam 
Rchr (ler) (Krdélybcn használatos kifejezés) 
Utólagos megjegyzés: „Julinak adtam." 
matracot 
tintatartót 

1% utólagos megjegyzés: „Kgyikct ajándékoztam Kedves Alajos fiának Istvánnak." 
''" utólagos megjegyzés: „Kilopták." 
v'2 l'edcr (ném.) = rugó 
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4. Vettem két hosszú kamuka abroszt, mindenik 40 személyre való 40 
ezüst forint[t]al. 

5. Egy ovális czüstpikszis 6 lót. 
6. Egy négyszegletű aranyazott czüstpikszis. 
7. Egy kis czüstpikszis. 
8. Egy sükrott pikszis arannyal hímezett. 
9. Egy aranygyűrű, nagy topáz benne. 

10. Borok hordóstól. 
11. Agyneműk. 
12. Konyhaszerek. 
13. Egy nádpálca ezüstgomb[b]al. 

4. 
Kolozsvári plebanus Kedves István úr vásárlásai árverés útján 

a néhai erdélyi püspök Kováts Miklós úr ő N[agy]m[é] l t [ó ] sága vagyon
tömegéből 1852. november 23 i n és 24é" 

•olyoszam 
116. 

172. 
486. 
497. 
503. 

550. 

366. 

Kgy kerek diófa kihúzó asztal 
Egy nádpálca aranygomb tctöjű 
Két füles kézikosár 
Hgy 24 személyre való abrosz 
12 kamuka asztalkendő 
12 kamuka asztalkendő 
Egy falióra diófa tokban 
XVIII. szám alatti hordóban 45 veder 
bor per 4 f. 10 |krajcá]r 
XXXIV. szám alatti hordóból 24 veder 
aszú szőlő per 8 f [orint] 10 [krajcájr 

Összesen: 

Ezüstpénzben 
Rf. 
15 
25 
30 
15 
5 
6 

24 
187 

193 

471 

[krajcájr 

1 
7 
1 

36 
30 

12 

57 

Gyárfás Miklós s. k. 

Ki van fizetve 
Ehhez járul a falióra tokjának reparátiója, és kilakírozása 
Az órának kitakarítása s reparátiója 
Egy mosdótál kannájával együtt 87 lot per 3 f. 20 
[krajcájr, vagyis 1 f. 20 [krajcájr ezüstben 
Tehát a néhai püspök vagyon tömegéből vettem, vagyis 
az árverésen vásároltakért, s némely cikkek rcparátiójáért 
fizettem november 29™ 1852. kánonok Gyárfás Miklós, 
és püspöki titoknok végrendeleti végrehajtó uraknak 
azaz ötszázkilencvennégy etyist R forintokat. 

Pako mk. 
2 
5 

116 

594 57 

Kedves István mpr. 
kolozsvári plebanus 
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