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Sas Péter

A kolozsvári Szent Mihály-templom körüli épületek leírása 
a római katolikus egyház ingatlan és ingó leltárában 

(Kolozsvár, 1864. december 7.)

A kolozsvári Szent Mihály-templom neogótikus tornya 76 méterével (a kereszttel együtt 
80 méter) a legmagasabb erdélyi torony. Jelenléte emblematikus építménnyé, kőbe vé-
sett jelképpé, a város eseménydús történelmének felkiáltójelévé tette a főtéri istenházát. 

A toronyépítő mozgalom szervezője és irányítója, Kedves István apát-plébános 
1836. január 5-én feljegyzést készített a felmerült elképzelésekről, melyek összhangban 
voltak a fennmaradt toronytervekkel.1 Az elfogadott tervváltozat a 19. század harmin-
cas éveinek toronyépítési elképzeléseit tükrözte. Az északi kapu előterében kijelölt to-
rony végleges terve 1837. február 13-a után készült el. Az alapkőletétel 1838. május 
20-án, fényes egyházi ünnepség keretében zajlott le, a torony teljes befejezése 1862-ben 
valósulhatott meg.2 Az építkezés hosszadalmas, közel három évtizedes történetét a to-
rony nyugati, első emeleti ablaka alatt elhelyezett építési felirat így foglalta össze. „EZ A 
TORONY A KOLOZSV: ROM: KATH: EGYHÁZ KÖLTSÉGÉN ÉPITTETNI 
KEZDETT 1837. KOVÁTS MIKLOS BÉVÉGZŐDÖTT 1862. HAJNALD LA-
JOS Ő NAGYMÉLTOSÁGUK PÜSPÖKSÉGE, KEDVES ISTVÁN KOLOZSV: 
PLÉBÁN: FELÜGYELETE, MÉRNÖK GÁISER ANTAL IGAZGATÁSA, LÁSZ-
LO FERENTZ, GROIS GUSTÁF, SCHÜTZ JOSEF GONDNOKOK, GROIS 
NÁNDOR PÉNZTÁRNOK, BUCZI SAM. JEGYZŐ, TIMÁR MIH. DÁNE 
JOS. GVÁRDÁZONI JOS. FLORIÁN ANT. EGYHÁZFIAK ALATT. ÉPÍTET-
TÉK: ALFÖLDI ANT: SZEKERNYÉS JÁN: KŐMÍVES KIERMÁYER KÁROL 
ÁCS MESTER, TIMÁR MIH: ORBÁN ANDRÁS KŐFARAGOK. BÉFEDTÉK 
MÁYER ISTVÁN ÉS KAMMERMÁYER LÉNÁRD PESTI RÉZMŰVESEK. 
METSZETTE REIMÁR KÁR.”3

A plébániatemplom impozáns épülettömbje az újonnan felépített toronnyal nem 
tudott kellőképpen érvényesülni, nem tudta uralni a teret. A templom körüli építmé-
nyek – lacikonyha, mészárszék, pléhes, szatócs és más boltok, iskolaépület, katonai őr-
hely – nem engedték megfelelően láttatni az önmagában kifejező erejű építészeti alko-
tást. A templomot téglagyűrűként évszázadnyi ideje alatt fojtogatóan övező épületek 
közül a várta (nagy strázsaház) és a vámház a város birtoka, két ház a mészárosoké, a 
többi a római katolikus egyház tulajdona volt, közöttük az elemi leányiskola tizenegy 

1   Sas, 2009, 53.
2   Sas, 2009, 53–56.
3   Entz, 1982, 244.
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ablakos emeletes tömbje. A hívek vallásos érzületét és a szentmisék áhítatát egyaránt 
zavarta a kereskedők teherszállító szekereinek nyikorgása és a mészárszékek bárdvágása-
inak tompa puff anása. Ezek a körülmények méltatlanok voltak a szakrális cselekmény-
hez és környezethez. A templom kiszabadítása és egyúttal a főtér megszépítése érdeké-
ben egész mozgalom indult el.

Erről a mozgalomról még nem tudhatott Táncsics Mihály, amikor utazásai során 
Kolozsvárra is elvetődött. 1839-ben érkezett Pest-Budáról a kincses városba. Honi uta-
zóként ugyanazok a gondolatok és érzelmek kerítették hatalmába, mint a bontási moz-
galmat indító városlakókat: „A fő, vagyis a püspöki templom nem egészen a piac közepén 
létez, hanem a lábosház közeli szomszédságában. Botránkoztató e kettő egymás közelében! 
A templomot néhány épület, ronda műhelyek, bódék, pálinkasátorok s más, minden csín 
nélküli kunyhók körítik. Valóban bámulni lehet! Több ízben majd egynek, majd másnak 
említém, hogy a templom körülti ronda kunyhókat le kellene rontani, ne díszteleníte-
nék a különben valósággal szép piacot s a pompás egyházat.”4

A templom kiszabadításának ideája Schütz János nyugalmazott rendőrfelügyelő, 
„a piaci templom körüli épületek kisajátítása s lebontására alakult bizottság” gond-
nok-pénztárosának elgondolása volt. Kezdeményezése alapján a városi tanács és az egy-
házközség a tárgyalások felvételére vegyes bizottságot alakított. 1853. március 15-én, 
első ülésükön megállapodtak abban, hogy „legcélszerűbb lenne a templom környéké-
ben lévő minden épületeknek eltakaríttatása, és a templomnak körös-körül négyölnyi 
távolságra vasrostéllyal való békeríttetése és a békerített helynek, hol szekérjárás is en-
gedtetik, fasorokkal való beültetése”.5 

A terv végrehajtása érdekében kártalanítani kellett a tulajdonosokat. A városi tanács 
elképzelései több ponton ellentétben álltak az egyház elgondolásaival. Egyik megoldási 
lehetőségül a tanács csereszerződés keretében felkínálta az egyházközségnek a lebon-
tandó házak helyett a Híd utcában6 lévő úgynevezett Streicher-házat és telket.7 Helyi 
szinten létre is jöhetett volna a megállapodás, de az erdélyi püspök, Fogarassy Mihály 
újabb feltételei miatt tovább húzódott az ügy.8 

1878-ban az egyházközség kijelentette, hogy nem tarthatja magát tovább függő 
helyzetben, át akarja építtetni régi épületeit. Az ódon házak helyére a plébániatemplom 
négy sarkánál a kor ízlésének megfelelően és Debreczeni Balázs kolozsvári főmérnök 
elképzelése szerint neogótikus stílusban bérházakat kívánt elhelyezni.9 A városi tanács 
és az egyház megállapodása10 után elrendelt bontási munkálatoknak leírhatatlan hatá-

 4   Táncsics, 1942, 93. 
 5   Kővári, 1886, 13.
 6   Híd utca, ma Str. Regele Ferdinand
 7   Kővári, 1886, 45–48.
 8   Kővári, 1886, 55–56.
 9   Az Erdélyi Római Katolikus Státus Levéltára, Kolozsvár. Építkezések, tervezetek. A Főtéri templom 

körüli részének újjáépítése 1853–1904.
10   Lásd Kisajátítási szerződés (Kolozsvár, 1885. szeptember). SAS, 2009, 231–237.
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sa lett, amikor a hosszas bezártság után fenséges látványt nyújtott az önmagára talált 
templom és a tornya.

A valóság felülmúlta a templom kiszabadításával várt elképzelést. Az újbóli beépíté-
sének és eltakarásának a szándéka miatt felzúdult közvélemény hangja erőteljesen visz-
szhangzott a napi sajtóban is. Megszületett a „szabad téren, szabad templom” jelszava. 
Bartha Miklós, az ismert publicista és politikus Nyílt szó a kolozsvári plébániatemplom 
környékének lebontása ügyében (Kolozsvár, 1896) címmel kiadott röpiratával támadást 
intézett az Erdélyi Római Katolikus Státus ellen és a képviselőtestületben interpellációt 
nyújtott be a tervezett építkezés miatt. A kolozsvári írók és művészek egy csoportja 
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszternél tett panaszt. A felek – a város és 
az egyház – ismételten felvették az egyezkedés fonalát. Tárgyalásaikat végül teljes siker 
koronázta, a létrejött megegyezés értelmében a templom környezete az egyház kártala-
nításával beépítetlen maradhatott.11 

A templom körüli épületek a lebontás után az enyészeté lettek. Egyedüli emlékként 
Veress Ferenc kolozsvári fényképész legelső, 1859-ben készült városképein hagyomá-
nyozódtak az utókorra.12 A forrásközlés lehetővé teszi, hogy most virtuális időutazás-
ként is értelmezhető módon az 1864-ből fennmaradt leltár segítségével, pontos leírá-
sukkal ismerkedhessünk meg. A 19. századi kézirat nemcsak azért különösen fontos, 
mert egyedüli forrásként rekonstruál egy másfélszáz évvel korábbi létező állapotot. 
Egyúttal becses adatokat őrzött meg a korabeli egyházi és világi emberek életformájá-
ról, környezetükről, berendezési tárgyaikról, színvilágukról, a leírások segítségével kép-
szerűen elképzelhető hétköznapjaikról. Összesítésül megállapíthatjuk, hogy a fényűzést 
mellőző környezet és felszerelés nem anyagiakban bővelkedő lakókra utal.

Forrás13

Leltára
a kolozsvári római katolikus nemes Egyházmegyéhez tartozó minden ingatlan és ingó 
javadalmaknak (ide nem értve azonban a nemes Egyházmegyének azon ingó és ingatlan 
javadalmait, mik plébánosi használatra régibb idő óta vannak hagyva, s mikről külön 
leltár készíttetett), melyeknek leltározása a Egyházmegyének 1864-ben július 23-dik 
napján 2. szám alatt és ugyancsak 1864-ben december 4-dik napján 39. szám alatt kelt 
intézkedései folytán alólírtak által az 1864-dik évi december 7-dik s következett nap-
jain vitetett végbe.

11   Sas, 2009, 58.
12   Sas–Veress, 2003, 36, 38, 39, 40.
13   A közreadott egyházi leltár lelőhelye: Kolozsvár, Szent Mihály plébánia levéltára.
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A. Ingatlan javadalmak

I. A piaci templom körületébeni épületek

1. A templom kapujától balra a meglevő vasrácsozat végében levő 
cserépfedelű kőépület

A) Antkó János által bírató két szoba:
aa) Ezen két szoba közül egy van a piacra, ennek piacra levő belső ajtaja kétfelé nyíló, 

nyolc üvegtáblával, borított zárral, kulccsal, hat aufsatz14 sarokkal, két tolózárral ellátva. 
Felül van kétszárnyú ablaka négy üvegtáblával, szükséges vasolással, ez ellenibe van vas-
rostély fal közt, az ajtó kőrámázatú, külső faajtaja kétfelé nyíló, pléhvel van borítva, két 
tolózárral, középen borított zárral, kulccsal, hat sarokkal ellátva, mind jó állapotban.

bb) Ezen szobában van egy kétfelé nyíló vakajtó, hat üvegtábla benne, négy sarokkal, 
fordítóval, két tolózárral, jó állapotban.

cc) Piac felől van egy ablak, négyszárnyú szükséges vasolással, hat üvegtáblával, fal-
közti vas rostéllyal, kétszárnyú, külső fatáblája kívülről pléhvel borítva, négy sarokkal, 
ki- és beakasztó horgokkal, jó állapotban, ezen tábla s a bolt, illetőleg szoba ajtaja földen 
festett.

dd) Az udvar felé nyíló ablak hasonló a cc) alattihoz, vasrostélya nincsen.
ee) Van a szobában egy öntött kemence hatkönyökű pléhkürtővel, két vashoroggal.
ff ) Pavimentuma15 használható állapotban.
gg) A másik szobába vezet egy egyes ajtó, borított zárral, kulccsal, kilinccsel, ütkö-

zővel s két sarokkal ellátva, rajta egy kisded ablak, jó állapotban. Két egyforma ablaka 
hasonló a dd) alattihoz, külső táblái pléhezés nélküliek, jó állapotban. 

Megjegyzendő: hogy az ajtók, ablakok gyöngyszínre vannak festve. 
hh) Van a szobában egy pléhkemence hosszú pléhkürtővel, két könyökkel. Pavimen-

tuma használható.
ii) Az udvaron egy gyenge fatartó hely.

B) Valcz16 és Schuller által bírató szoba:
aa) A szoba nyílik a piacra, ennek belső ajtaja kétszárnyú, javítva, festetlen, nyolc 

üvegtáblával, borította zárral, kulccsal, hat aufsatz sarokkal, két tolózárral, felül van 
kétszárnyú ablaka négy üvegtáblával, szükséges vasalással – az ellenibe van vasrostély 
falközt – az ajtó kőrámázatú. Külső faajtaja kétfelé nyíló, kívül pléhvel borítva, két toló-
zárral, közepén borított zárral, kulccsal, hat sarokkal, jó állapotban. Piac felől egy ablak 
négyszárnyú, szükséges vasolással, festetlen, hat üvegtáblával, falközti vasrostéllyal, van 
külső kétszárnyú táblája pléhvel borítva, négy sarokkal, ki- és beakasztó horgokkal, jó 

14   aufsatz = toldat, toldalék
15   pavimentum = tarka színű padozat
16   Valcz Sándor marosvásárhelyi állatkereskedő, majd kolozsvári vendéglős. A személynevek és a foglalko-

zások beazonosítása az Oláh, 1899. segítségével történt.
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állapotban, ezen tábla s a bolt külső ajtaja zölden festett. Van a szobában egy kisded 
öntött kemence, hosszú pléhcsőkkel, hat könyökkel, pavimentuma használható.

bb) Az udvar felől levő kamrába vezet egy kisded ajtó üvegablakkal, borított zárral, 
kulccsal, sarokkal ellátva. Ezen kamrában van egy kisded ablak, szükséges vasolással, 
vasrostéllyal ellátva, pavimentuma jó állapotban.

cc) Az udvaron van egy gyenge fatartó hely.
dd) A gangra vezető ajtó egyszerű, festett, két sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, 

ütközővel s behúzóval ellátva, használható állapotban.
ee) Ezen alkalmatosság mellett van a piacról az udvarra átjáró gang, melynek piac 

felől van ajtaja kétszárnyú, festetlen, romlott, négy gyenge sarokkal, zárral, kulccsal, ki-
linccsel, ütközővel s behúzóval ellátva, felette kisded ablak, üvegei hiányzanak.

ff ) Az egész épület alatt van pince, ajtaja van az átjárónál, ezen ajtó bérlett, négy 
sarokkal, zárral, kulccsal, tizenhárom tölgyfalépcsőn lemenve van a belső, egyszerű ajtó 
egyszárnyú, két sarokkal, zárral, kulccsal ellátva, használható állapotban.

Megjegyzés: Ezen pince, a jelen leltár szerint a 7. pont alatti boltot bíró Vajnóczi és 
Dallosnak van bérbe adva.

2. Az 1. pont alatt írt épület és a katonai őrház között levő 
zsendelyfedelű kőépület

A) Segrestyés Pávai László szállása:
aa) A fennebbi B) alatt írt átjáró jobbján egy egyszerű, festetlen ajtó, mely kétsar-

kú, záros, kulcsos, vezet egy tölgyfalépcsőn a konyhába, alja részint faragott kő, részint 
tégla, van a piacra egy ablaka, négyszárnyú, ónosak, szükséges vasolással, van egy platte-
nes17 főző és alatta sütőkemence, a füstház-ajtó vasból. Ezen konyhából

bb) egy festetlen ajtó, melyen van négy üvegtábla, két gyenge, sarkon forgó zárral, 
kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva, vezet a piac felőli szobába, ennek van a piacra fél 
ív alakú egy ablaka, mely négyszárnyú, szükséges vasolással ellátva. Van külső kétszár-
nyú, régi egyszerű táblája, a fáskamra felé nyílik egy kisded, négyszárnyú belső ablaka, 
kellő vasolással, van külső ablaka is, az ablak közt vasrostély, van a szobában Dániel-féle 
kemence, pavimentuma megromolva. Ezen szobából

cc) egy egyszerű levélajtó, mely kétsarkos, vezet a piac felőli másik szobába, melynek 
ablaka s külső táblája hasonló az előbbihez, pavimentuma megromolva.

dd) A fennebbi átjáró végében van az emeletbe feljáró deszkalépcsőzet, ezen fel-
menve van egy oldalszoba, ajtaja egyszerű, kétsarkos, záros és kulcsos, van a piacra egy 
négyszárnyú ablaka, szükséges vasolással s deszka pavimentuma, mind jó állapotban. 
Innen van a hijuba18 feljáró hely is, mégpedig az Antkó János, úgy Valcz és Schuller által 
bírató alkalmatossághoz jobbra, a jelen alkalmatossághoz pedig balra. Ezen oldalszobá-
ból balra

17   plattenes (német Platten szóból) = lapos (főzőlapos)
18   hijuba = padlástérbe
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ee) egy egyszerű ajtó, két sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel, behúzóval 
ellátva vezet a piac felőli szobába, melynek van két ablaka a piacra, négy négyszárnyú, 
kellő vasolással, külső ablaka is van jó állapotban, az udvar felé van két kisded ablak, 
pavimentuma jó, a szobában van plattenes kemence.

ff ) Az udvaron van egy kétrekeszű szükségszék,19 egyik rész ebből az Antkó János, 
úgy Valcz és Schuller által bírató alkalmatossághoz tartozik. Továbbá van léces fáskam-
ra s két más kamra ajtókkal ellátva. A cinterem20 felőli léces kertelésnek van két sarkos 
és záros léces ajtaja.

B) Emmerling Lipót által bírató bolt:21

aa) A piacról a boltba bejáró külső ajtó kétfelé nyíló, zölden festett, négy sarokkal, 
alól-felül tolózárral, oldalán borított zárral és kulccsal, belső ajtaja zölden festett, három 
üvegtáblával, két sarokkal és kilinccsel ellátva. Az ajtó sarkánál van rámás ablak három 
üvegtáblával, van alól-felül kisded tolózárja, az egész jó állapotban, van a boltban egy 
négyszegletes pléh kemence két-kétkönyökös csővel, pavimentuma alkalmas.

bb) Ezen boltból az udvar felé nyílik egy régi, egyszerű ajtó, két vassarokkal, behú-
zóval, zárja, valamint kilincse használhatlan, ütközővel ellátva.

C) Szilágyi Károly22 által bírató bolt és lakó alkalmatosság:
aa) A piacról a boltba bejáró külső ajtó kétfelé nyíló, zölden festett, négy gyenge sa-

rokkal, zárral, kulccsal, egy tolózárral ellátva, belső, egyszerű ajtaja sárgán festett, négy 
üvegtáblával, gyenge sarkokkal, borított zárral, kulccsal ellátva, pavimentuma használ-
ható. A piacra van egy ablaka négyszárnyú, hat üvegtáblával. Két tábla elrepedve, sar-
kokkal ellátva, használható állapotban, van külső, zölden festett táblája, két sarokkal, 
rámázattal.

Megjegyzendő: ezen táblát és rámázatát, úgy a pincelépcsőzetet előbbi társbérlők, 
Valcz és Schuller magokénak tartják.

bb) A konyhába nyílik egy avatag ajtó rossz zárral, kulccsal, ütközővel, gyenge sa-
rokkal, egy üvegtáblával, a konyhából az udvarra nyílik egy kisded, kétfelé nyíló, vaso-
lással ellátott ablak, rossz állapotban, falközti vasrostéllyal. Ugyancsak az udvarra nyílik 
egy avatag, kétpántos sarkú ajtó, záros és kulcsos, továbbá ugyanaz udvar felől van egy 
magasabb és egy kisebb ablak, szükséges vasolással, üvegei jók, külső fatáblákkal, pa-
vimentuma alkalmas. Van benne egy plattenes főzőkemence pléh ajtóval, rehrnel23 s 
ajtóval, van kisded katlana vasajtóval, ezen konyha pavimentumának egyik része teszi 
a pinceajtó fedelét, melyen van két sarok s egy retesz. Ezen konyha alatt van pince. A 
konyha egy része padlásos. 

19   szükségszék = árnyékszék, latrina
20   cinterem = templomkert
21   bolt = szoba, helyiség
22   Szilágyi Károly csizmadia.
23   rehrnel (német Lehr szóból) = sütővel. 
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cc) Az udvaron külön zsendelyfedél alatt van egy szoba, ajtaja régi, két sarokkal és 
zárral, két egyforma ablaka négy-négyszárnyú, szükséges vasolással, üvegei jók, pavi-
mentuma új, padlása alkalmas, öt darab pléhkürtő és egy pléh kalapja.

dd) Az udvaron van egy szabad szín deszkafedéllel, továbbá van egy szükségszék 
ajtóval ellátva. Az udvar lécezése rossz, ajtaja hasonlólag léces, két vassarokkal s horgo-
lóval.

ee) Az udvarról fenyőfa lépcsőzeten felmenve az emeletbe levő egy szobába, ennek az 
udvar felé nyíló ajtaja egyszerű, gyöngyszínre festett, két gyenge sarokkal, zárral, kulcs-
csal, kilinccsel, ütközővel. A piacra van két egyforma gyöngyszínre festett, kétszárnyú, 
hat-hat üvegtáblás ablaka kellő vasolással, külső ablaka négy-négy üvegtáblás, padlásos, 
pavimentuma jó. Van benne kerek, öntött kemence, az udvar felől van a füstházajtó 
vasból, a kemence kanyargó pléhcsövekkel, négy könyökkel.

ff ) A hijufeljárónál van egy fáskamra, ajtaja rekeszes.

D) Eigner Károly által bírató bolt és szoba:
aa) A boltnak piacra nyíló külső ajtaja zölden festett, egyszerű, kétszárnyú, négy 

kisded sarokkal, zárral, kulccsal ellátva. Belső ajtaja hasonlólag egyszerű, zölden festett, 
két sarokkal, zárja van, de kulcsa nincsen, kilincses, behúzóval ellátva, az ajtó felső ré-
sze üveges. A piacra nyíló kétszárnyú ablak zölden festett, vasolása s üvegei jók, külső 
egyszerű, zölden festett táblája két vassarokkal s horgolóval, pavimentuma alkalmas. 
A boltba van egy kerek, öntött kemence pléhcsőkkel, mely csők a konyhára ki vannak 
eresztve, minden használható állapotban. A boltból

bb) egy egyszerű, zölden festett, kétsarkos és kilincses ajtó, melyen van négy üveg-
tábla is, vezet a konyhába, hol is van egy tűzhely téglából rakva, rajta egy plattenes főző-
kemence egy rehrnel, mindezek használható állapotban. A konyhából

cc) egy régi ajtó, mely záros, kulcsos, vezet az udvarra, egy másik ajtó pedig, mely 
zölden festett, kilincses, kétsarkú, vezet az udvarra levő szobába, ezen szobának van két 
egyforma ablaka, négy-négyszárnyú kellő vasolással, üvegei jók, pavimentuma rossz. A 
tornác ajtaja egyszerű, sarokkal és retesszel.

dd) Az udvar léces, lécajtóval s retesszel, sarokkal, a nyugot felőli faszín ajtaján van 
két sarok és retesz, s van együlésű szükségszék.

E) Özvegy Prohászka Józsefné által bírató szállás: 
aa) A D) alatt leírt szállásnál egy deszkalépcsőzet, karfával s lécezéssel ellátva vezet 

az emeletre, a lépcsőzet melletti kéményen van egy füstházvasajtó, ugyancsak a lépcső-
zet nyugvójánál van egy veresen festett, kétfelé nyíló, avatag almárium.24 Ugyancsak a 
lépcsőzet nyugvójánál van egy gyalult deszkaoldallal, ajtóval ellátott kamra. Ezen lép-
csőzeten felmenve

bb) egy gyöngyszínre festett, egyszerű ajtó, két sarokkal, behúzóval, ütközővel, 
zárral, kulccsal ellátva, jó állapotban vezet egy egyablakos, keskeny szobába, melynek 

24   almárium = konyhaszekrény, tálalószekrény, régies kifejezéssel pohárszék.
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külső, gyöngyszínre festett, kétszárnyú, hat üvegtáblás ablaka jó állapotban van, belső 
ablaka négyszárnyú, hat üvegtáblával és szükséges vasolással ellátva, hasonló állapotban. 
Ezen szobában van egy Dániel-kemence,25 mely egyszersmind a belső szobába is szolgál, 
használható állapotban. Ezen szobából

cc) egy hasonló ajtó vezet a nagyobbik szobába, ennek van a bb) pont alatt megírt 
ablakhoz mindenben hasonló. Két ablaka külső és belső mindkét szobának, padlása és 
pavimentuma jó.

dd) Az udvaron van ezen alkalmatossághoz tartozó, javított faszín és szükségszék.

F) Zeiler Jakab26 által bírató bolt:
A boltnak piacra nyíló külső ajtaja kétfelé nyíló sarokkal, zárral és kulccsal ellátva, belső 
ajtaja zölden festett, négy üvegtáblával, borított zárral, kulccsal, két sarokkal. A piacra 
nyílik egy kétszárnyú ablaka, hat üvegtáblával, szükséges vasolással, külső táblája desz-
ka, kétfelé nyíló, szükséges vasolással, zölden festve, mind használható állapotban. Egy 
bezárt ajtó vassarokkal, nem használódik.

G) Przibelovski Antal által bírató bolt:
Ezen bolt nyílik a piacra, melynek külső, kétfelé nyíló, egyszerű fenyőfa ajtaja feketén 
festett, hat rendbeli könnyűszerű sarkokkal, zárral, kulccsal, egyik szárnyán alól-felül 
tolózárral, közepén retesz. Ezen ajtóhoz tartozik üvegráma is, melynek üvegei hiány-
zanak, az ajtók köze auslagokból27 áll, üvegei jók, belső, egyszerű ajtaja üveges, záros, 
kulcsos, két sarokkal, pavimentuma, valamint a fennírtak is használható állapotban.

H) Nagy János által bírató szállás:
aa) A piac felől egy egyablakos bolt, melynek ablaka négyszárnyú, üvegei jók, szük-

séges vasolással, külső, egyszerű, gyöngyszínre festett, kétfelé nyíló fatáblájának van 
négy sarka s két vas kiakasztója. A piacra nyíló, egyszerű, gyöngyszínre festett ajtó két-
sarkú, kilinccsel, ütközővel, zárral és kulccsal ellátva, mind használható állapotban, pa-
vimentuma néhol hiányos. Ezen szobából, illetőleg boltból

bb) a konyhára nyílik egy veresen festett, egyszerű ajtó két sarokkal és retesszel. A 
konyhának a piacra nyílik egy kisded, üveges ablaka, kétfelé nyíló, szükséges vasolással, a 
falon van szelelő lyuk vasajtóval ellátva, a füstház ajtaja fenyődeszka, mind használható 
állapotban, pavimentuma megkopott tégla. A konyhából az udvarra vezet egy festetlen 
ajtó két sarokkal, kilinccsel, ütközővel ellátva, az ajtón egy kisded, rámás és sarkos ablak, 
használható állapotban.

cc) Az udvarról egy fa lépcsőzet vezet az emeletbe, melynek külső szobaajtaja egy-
szerű, veresen festett, két vassarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva, van 
egy ablaka, négyszárnyú, jó állapotban, van benne egy kisded, plattenes kemence, tűz 

25   Dániel-kemence = Bolyai Farkas famintája alapján öntött, általa „Dániel kemencé”-nek elnevezett fű-
tőszerkezetet (Dániel próféta kemencéje, amelyik a kemence körül 4 singre is megégette).

26   Zeiler Jakab ács.
27   auslag = kirakat.
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vasajtóval, egy rehrnel, mely vasajtós, kürtője pléh. A szoba padlásos, pavimentuma 
deszka, mind használható állapotban. Ezen keskeny szobából

dd) egy hasonló ajtó, hasonló szerkezettel, azonban kulcsa nincsen, vezet a nagyobb 
szobába, melynek van két, a cc) alattihoz hasonló ablaka. A szobában van zöld kály-
ha-kemence vasajtóval, a szoba padlásos, pavimentuma deszka, mind használható álla-
potban.

Mindkét szoba ablakán van külső, festett ablak is, használható állapotban.
ee) Az említett lépcsőzetnél van egy egyszerű ajtó, mely a hijuba vezet.
ff ) Földszinten az udvar felől van a pincébe vezető s kétfelé nyíló, négy vassarokkal, 

zárral, kulccsal ellátott, bérlett28 ajtó, a lépcsőzet avult állapotban.
gg) Az udvaron van egy deszkaoldalú s fedelű szín. Van háromrekeszű árnyékszék, 

fedele javítva, az udvar lécezésén van egy léces ajtó is, két vassarokkal.

I) Templomseprő özvegy Nagy Andrásnő szállása:
Ezen szállás áll az előbb írt h) alatti alkalmatosság udvaráni egy szobából, ennek van 
két egyforma ablaka, négy-négyszárnyú, szükséges vasolással ellátva, mindkét ablakon 
van külső fatábla, pavimentuma deszka. Ezen szobában van egy plattenes kemence, fek-
tetett zöld kályhacsőkkel, egyszerű, veresen festett ajtó, két sarokkal, zárral, kulccsal, 
kilinccsel, ütközővel ellátva vezet az udvarra, ezen ajtón van egy üvegtábla is, mind hasz-
nálható állapotban.

3. A katonai őrház kelet felőli része mellett levő,
úgynevezett leányoskolai cserépfedelű emeletes új kőépület

A) Kolin István29 által bírató bolt és szoba:
aa) Az emeletbe feljáró lépcsőzet mellett földszínen ezen bolt nyílik a piacra, ennek 

belső, gyöngyszínre festett ajtaja üveges, záros, kulcsos, sarokkal ellátva, mellette van 
egy kis üveges rész, ezek felett négy tábla üvegablak. Külső ajtaja kívülről pléhvel borít-
va, kétfelé nyíló, záros, kulcsos, sarokkal ellátva, egyik felén alól-felül tolózára, pavimen-
tuma deszka, mind használható állapotban. Ezen boltból 

bb) egy gyöngyszínre festett, négy üvegtáblás ablakú ajtó, mely zárral, kulccsal, vas-
sarokkal van ellátva, vezet a cinterem felől levő szobába, ennek van egy ablaka nyolc 
üvegtáblával, szükséges vasolással, falközti vasrostéllyal, az udvarra nyíló ajtó hasonló az 
előbbihez, csak ablaka nincsen, pavimentuma deszka, mind jó állapotban. Ezen szobá-
ból egy festetlen, keskeny ajtó vezet egy sötét kamrába, melynek pavimentuma nincsen.

28   bérlett = bélelt
29   Kolin István cipész.
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B) Bukovski József által bírató bolt:
A piacról bemenve a boltba, ennek külső ajtaja pléhvel borítva találtatik, kétfelé nyíló, 
kívül-belől zölden festett, három-három, hosszú vassarkokkal s pipákkal,30 zárral, kulcs-
csal ellátva, mind jó állapotban. Ennek belső ajtaja bérlő által levétetett, s helyébe más 
állíttatott, mit azonban a bérlési idő kiteltével maga épségében visszaállítani köteles. 
Ezen boltnak a piacra nyílik egy ablaka vasrostéllyal ellátva, külső fatáblája kívülről plé-
hvel borítva, négy sarokkal, pipával, alól-felül a rostélyhoz akasztó horoggal, az ablak 
négyszárnyú, hat üvegtáblával, nyolc vassarokkal, pipával, nyolc foglaló sarokkal, négy 
behúzó vasgombbal, három horgolóval, mind jó állapotban. Ezen szobában van kőrá-
mázattal ellátott vasajtó, benne windoff en.31 A pavimentum használható állapotban. 
Ezen boltból balra van egy ajtó, köze téglával berakva. A boltajtó előtt van egy darab 
kőlépcső.

C) Kis József által bírató bolt:
A piacról bemenve a boltba, ennek külső ajtaja kívülről pléhvel borítva, kétfelé nyíló, 
kívül-belől zölden festve, három-három, hosszú vassarkokkal, pipákkal, zárral, kulcs-
csal ellátva, mind jó állapotban. Ennek belső ajtaja üveges, három üveg helyét azonban 
fehér pléh pótolja, alatt egy riglivel, négy sanir32 sarokkal, zárral, kulccsal ellátva, az 
ajtó kevés igazítással használható állapotban. Ezen boltnak a piacra nyílik egy ablaka 
rostély nélkül, külső fatáblája zölden festett, hat foglaló pléhvel, horgolóval. Az ablak 
négyszárnyú, hat üvegtáblával, nyolc vassarokkal, pipával, nyolc foglaló sarokkal, négy 
behúzó vasgombbal, három horgolóval, mind jó állapotban, pavimentuma használható 
állapotban.

Ezen és a mellette levő, s Vieder Vince által bírató boltajtó előtt egyberakva van hét 
darab kőlépcső.

D) Vieder Vince által bírató bolt:
Ezen bolt nyílik a piacra, külső ajtaja kétszárnyú, kívülről pléhvel borítva, kívül-belől 
zölden festett, három-három, hosszú vassarkokkal, pipával, zárral, kulccsal ellátva, jó 
állapotban, ezen ajtónak van két keresztvas pántja is. Belső ajtaja üveges, felső ablakkal, 
alatta egy riglivel, ezen ablaknak van négy sarokvasa pipákkal, négy foglaló sarokkal és 
horgolóval, az ajtó négy sanir sarokkal, egy kisded horgolóval, zárral, kulccsal ellátva, 
mind jó állapotban. Pavimentuma hasonlólag jó állapotban. 

30   pipákkal =ajtósarok pipa alakú részeivel
31   windoff en (Windofen) = széltűzhely. 
32   sanir (német Scharnier szóból) = zsanér, csuklópánt.
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E) Özvegy Khudy Józsefnő33 által bírató gyógyszertári 
s lakó alkalmatosságok a földszínen:

aa) A gyógyszertár. Ennek a piacra nyílik két egyforma, fehéren festett, kétfelé nyí-
ló, félig üveges ajtaja, hat-hat sanir sarokkal, két-két tolózárral, egy-egy zárral, kulcs-
csal, réz kilinccsel ellátva, jó állapotban. Mindkettőnek van kétfelé nyíló, külső ajtaja, 
hat-hat vassarokkal, kívülről pléhvel borítva, két-két tolózárral, közepén zárral, kulccsal 
s kiakasztó horgokkal. Ugyancsak a piacra van egy ablaka, külsőjén van kétfelé nyíló 
fatáblája, kívülről megpléhezve, szükséges vasolásokkal s falközti vasrostéllyal mind jó 
állapotban, pavimentuma egy helyen kijavítva. 

bb) A gyógyszertárból egy ajtónyíláson, melynek ajtaja nincsen, átmenve a piac felő-
li szobába, ennek a piacra van egy ablaka, hasonló külső táblával, falközti vasrostéllyal, 
jó állapotban. Ezen szobának a piacra volt egy ajtaja, mi félig fel van jelenleg falozva, 
ezen felül van ablaka szükséges vasolással, jó állapotban, kívülről van a fennebbiekhez 
mindenekben hasonló ajtaja kétfelé nyíló s pléhezve, pavimentuma jó.

cc) Ezen szobából egy kopott festékű ajtó, mely záros, kulcsos, sarkokkal ellátva ve-
zet a konyhára, jelenleg laboratóriumba, melynek az udvarra nyílik egy ablaka négyszár-
nyú, üvegei jók, falközti vasrostéllyal, ennek az udvarra nyílik egy közönséges ajtaja is 
félig üvegezve, sanir sarokkal, zárral, de kulcsa nincsen, pavimentuma elviselve, a szeg-
letbe egy katlan vasajtóval. 

dd) A gyógyszertárból egy közönséges, gyöngyszínre festett ajtó, két sanir sarok-
kal, zárral, kulccsal, ütközővel ellátva vezet egy, az udvarra nyíló szobába, ennek van 
egy ablaka az udvarra nyíló, négyszárnyú, szükséges vasolással, falközti vasrostéllyal jó 
állapotban, pavimentum jó. Innen van a pincébe a lejáró, táblája pavimentum helyett 
szolgál, rajta két karika s két lemez sarokkal.

ee) Ezen szobából a cc) alatti konyhára, mostan laboratóriumba vezet egy ajtó ko-
pott festékű, két sanir sarokkal, zárral, ütközővel, behúzóval, kulcsa nincsen, félig az 
ajtó üveges, két sarokkal, két foglaló pléhvel és horgolóval. 

ff ) A dd) alatti szobából egy gyöngyszínre festett ajtó, két sanir sarokkal, zárral, kulcs-
csal, kilinccsel, ütközővel, behúzóval ellátva vezet az udvar felőli keskeny szobába, ennek 
az udvarra nyílik egy ablaka, szükséges vasolással s falközti vasrostéllyal. Ezen szobából

gg) a falon készített nyílás vezet egy, a piac felőli szobába, ennek van két ablaka 
szükséges vasolással, falközti vasrostéllyal, külső táblái kívülről pléhezve, mind jó álla-
potban, pavimentuma jó.

hh) Az ff ) alatti szobából egy keskeny ajtó, gyöngyszínre festett, két nagy vassarok-
kal, zárral, kulccsal ellátva vezet a konyhára, ennek az udvarra van egy ablaka szükséges 
vasolással, falközti vasrostéllyal, egy ajtó festetlen állapotban, két sarokkal, zárral, kulcs-
csal, ütközővel, behúzóval ellátva, pavimentuma jó. Van benne plattenes főzőkemence s 
katlan, rajta vasajtó, a kemence, katlan s az ajtó bérlőnőé.

33   Khudy József aradi gyógyszerész özvegye, Kolozsvárt az Egyszarvúhoz címzett gyógyszertárat működ-
tette. Péter H., 2013, 46. Fia is gyógyszerész lett, 1880. szeptember 4-én kötött házasságot Veress Fe-
renc kolozsvári fotográfus leányával, Piroskával. Egy év múlva megszületett fi uk, Khudy Tihamér. Mik-
lósi-Sikes, 2001, 79.
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F) Hödl József által bírató bolt:
aa) A boltnak ajtaja nyílik a piacra, pléhvel borítva, kétfelé nyíló, kívül-belül zölden 

festett, három-három, hosszú vassarkokkal s pipákkal, zárral, kulccsal ellátva, mind jó 
állapotban, keresztvas pánttal. Ennek belső üveges ajtaja bérlő gondozása alatt van. A 
piacra nyílik egy ablaka, melynek külső táblája pléhvel van borítva s a szükséges vasolás-
sal ellátva, jó állapotban. Az ablakon vasrostély, az ablak négyszárnyú, hat üvegtáblával 
és szükséges vasolással jó állapotban, a pavimentum jó. Ezen boltból

bb) egy üveges ajtó vezet a cinterem felől egy keskeny szobába, ezen ajtón van négy 
jó üvegtábla, sarkokkal, behúzóval, zárral, kulccsal ellátva, jó állapotban, pavimentuma 
jó. Ezen szobának a cinterem felé van egy más, hasonló üveges ajtaja, hasonló vasolással, 
zárral, kulccsal ellátva, jó állapotban. Ezen szobának van külső bérlett ajtaja nagy zárral, 
kulccsal, riglivel és sarkokkal ellátva, jó állapotban. Ezen szobából

cc) balra egy négyüvegű, hasonló ajtó vezet egy más keskeny kamrába, pavimentuma 
jó. Ezen kamrának a boltba nyílik egy nyolc üvegtáblás ablaka, kellő vasolással.

dd) A boltajtó előtt van négy darab kőlépcső.

G) Jerzsabek József34 által bírató bolt:
aa) A bolt nyílik a piacra, ennek külső ajtaja kétszárnyú, kívülről pléhvel borítva, 

kívül-belül zölden festett, három-három, hosszú vassarkokkal s pipákkal, zárral, kulcs-
csal, keresztvaspánttal ellátva, jó állapotban. Belső ajtaja hat-hat üvegtáblával, az ajtó 
gyöngyszínre festve, sarkokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, két riglivel ellátva, hasonlólag 
jó állapotban. E felett van egy gyöngyszínre festett, kisded ablak, két üvegtáblával s va-
solással, pavimentuma használható. A boltba van három rendbeli stelázs35 húsz fi ókkal 
s egy pudli,36 viseltesek.

bb) Ezen boltból egy feketén festett egyszerű, négy üvegtáblás ajtó sarkokkal, zárral, 
kulccsal vezet egy keskeny szobába, melynek pavimentuma jó. Ennek van egy kisded 
ablaka a cinterem felé jó állapotban, kívülről pléhezett táblával. Ezen szobának a cin-
terem felé nyílik egy egyszerű, záros, kulcsos ajtaja négy üvegtáblával s kellő vasolással, 
nagy zárral, kulccsal és két füles horgolóval. A szobában van egy kisded, kerek, öntött 
kemence kürtővel s két könyökkel. A boltajtó előtt van alkalmazva négy darab kőlépcső.

H) 1ső magyar leányoskolai alkalmak:
aa) Ezen oskoláhozi juthatásra szolgál a katonai őrház mellett a földszínen levő ajtó, 

mely zölden festett, kétfelé nyíló, kijavítva, egyik szárnyán alól-felül tolózár, másik szár-
nyán borított zár és kulcs. Keresztül való keskeny vasának csak fele van meg és rajta. Itt 
bemenve s húsz tölgyfalépcsőn felmenve az emeletbe, jobbra van egy füstház vasajtó, e 
mellett 

34   Jerzsabek József üveges. 
35   stelázs (német Stellage szóból) = polc, állvány, stelázsi. 
36   pudli (német Budel szóból) = hosszú, keskeny kiszolgáló asztal, vagyis pult, amely mögött az elárusító 

áll.
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bb) egy fehéren festett ajtó, mely két sarkon forog, s borított zárral, kulccsal, kilincs-
csel s ütközővel van ellátva, vezet az oskolába. Ennek van három külső és belső ablaka, 
szükséges vasolással, használható állapotban, schalugaterei37 festve van, benne öntött, 
kerek kemence hozzá való pléhcsőkkel, három könyökkel, pavimentuma használható. 
Van két könyöklő és ülőpad, egy asztal s egy szék, egy fekete tábla s hozzá ráma, tizen-
három darab betűs vászontábla, tíz darab képes vászontábla. Ezen oskolaszobából

cc) egy hasonló szerkezetű ajtó vezet a piac felőli másik szobába, ennek van két ab-
laka, melynek külső és belső ablaka, úgy schalugatere hasonló a bb) alattiakhoz. Van a 
szobában egy zöld kályha-kemence pléh kürtővel, egy könyökkel, pavimentuma deszka, 
minden használható állapotban. Ezen szobából 

dd) egy hasonló szerkezetű ajtó vezet a konyhára, itt vagyon egy sparhert, két rehrn-
el és egy rézüst. Van két belső ablak a gangra, szükséges vasolással, falközti vasrostéllyal, 
pavimentuma deszka, minden használható állapotban. Egy, a fennebbiekhez hasonló 
ajtó vezet a gangra, mellette egy vasrostélyos ablak. Ezen alkalmatossághoz tartozik az 
épület alatti pincéből egy rész, úgy hijurész, s az udvaron fáskamra, közös tornác, s ottan 
egy ajtó három kulccsal.

ee) Az aa) alatt írt lépcsőzettől balra egy zár nélküli sarkos ajtó vezet a szükségszékre, 
itten vagyon egy ablak s négyrekeszű ülés, kettő közüllek záros. Ezen szükségszék közös.

I) Német leányoskolai alkalmak, úgy a Bartha kisasszonyok38 szállása:
aa) A folyosón az 1ő magyar leányoskolai alkalmatosság mellett egy fehéren festett 

ajtó, mely két sarkon forog s borított, zárral, kulccsal, kilinccsel s ütközővel van ellát-
va, s van külső levélajtója39 is, vezet a piac felőli szobába, ennek van két ablaka, külső 
és belső, és schalugaterei szükséges vasolással. Ezen szobában van egy öntött, kisded, 
négyszegletű főzőkemence pléh kürtővel, pavimentuma deszka. Egy hasonló szerkezetű 
ajtó van jobbról s túlfelől befalazva, mind jó állapotban. A folyosóra nyílik egy ablak, 
jó állapotban. Innen

bb) egy fehéren festett, kétfelé nyíló üveges ajtó, mely sarkos, záros és kulcsos, vezet 
a szomszéd szobába, annak mindenben a fennebbiekhez hasonló három ablaka nyílik 
a piacra, a szobában van egy zöld Dániel-kemence, pavimentuma deszka, minden hasz-
nálható állapotban. Innen

cc) egy fehéren festett, kétfelé nyíló, sarkos, záros, kulcsos ajtó vezet a szegletszobá-
ba, ennek van a fennebbiekhez mindenben hasonló két ablaka a piacra. Van benne egy 
öntött kemence pléhkürtővel, pavimentuma deszka, minden használható állapotban.

dd) Az aa) alatti szobából egy levélajtó, sarkos, záros, kulcsos vezet a német leányos-
kolába. Ennek a folyosóra van két ablaka, külső, belső, négy-négyszárnyú, jó állapot-
ban, pavimentuma használható, egy nagy öntött, kerek kemence hatkönyökű kürtővel, 
alatta kerek kő. Van az oskolában két hosszú pad, két egyes szék, a padok könyöklők és 

37   schalugater (német Schalluugader szóból) = az ablakok fénytől és az időjárástól való védelmére szolgáló, 
fából készült szerkezet; zsalugáter.

38   Bartha Anna és Laura tanítónők.
39   levélajtója = lécajtója
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ülők, két táblatartóval, tíz darab abc tábla, két mappa és tizenhárom darab nézőtábla. 
Ezen szobából a sötét gangra vezet egy, a többiekhez hasonló tölgyfaszínre festett ajtó.

ee) Egy tölgyfaszínre festett hasonló ajtó vezet a szomszéd szobába, ennek van ha-
sonló két ablaka, benne egy négyszegű, öntött kemence három pléhkürtővel, hat kö-
nyökkel, pavimentuma deszka, benne egy plattenes kemence s két ülőpad, mind hasz-
nálható állapotban. Ezen szobából

ff ) egy tölgyfaszínre festett hasonló ajtó vezet a szomszéd szobába, ennek van ha-
sonló két ablaka. Benne egy négyszegű, öntött kemence három pléhkürtővel, hat kö-
nyökkel, pavimentuma deszka, füstházajtó vasból. Innen egy tölgyfaszínre festett, ha-
sonló ajtó vezet a sötét gangra, ennek van külső, tölgyfaszínre festett levélajtója is, mind 
használható állapotban.

gg) Ezen alkalmatossághoz tartozik a sötét gangban egy kisded konyha, van kisded 
ajtaja és ablaka. Továbbá a folyosó végében közös szükségszék, hiju és pincerész, az ud-
varon pedig fáskamra. 

K) 2ik magyar leányoskola:
aa) A cinterem felőli lépcsőzeten, mely áll huszonöt darab tölgyfából s egy karfából, 

felmenve balra van egy ajtó tölgyfaszínre festve, két sarkon forgó borított zárral, kulcs-
csal, kilinccsel, ütközővel s behúzóval ellátva, s vezet az oskolaszobába. Ennek van két 
ablaka a cinterem felé, téli ablakkal és schalugaterrel, használható állapotban. Van a szo-
bában egy öntött kemence pléhkürtőkkel, hat könyökkel, pavimentuma használt, nyolc 
pad könyöklővel s üléssel, egy asztal, egy szék, három nagy mappás tábla, huszonnyolc 
képes tábla, s egy nagy olajos kép, Jézus képe, egy tábla rámájával. Ezen szobából

bb) egy hasonló szerkezetű ajtó vezet a piac felőli szobába, ennek van a piacra egy 
ablaka, külső, belső és schalugatere, van benne meisner főzőkemence40 plattennel, egy 
rehrnel, pavimentuma deszka, mind használható állapotban. Ezen szobából

cc) egy hasonló szerkezetű ajtó vezet a nagyobb szobába, ennek a piacra van az előbb 
írt ablakhoz mindenben hasonló két ablaka, külső, belső és schalugatere, egy öntött, 
szegletes kemence, kanyargó csőkkel s hat könyökkel, pavimentuma deszka. Ezen szobá-
nak a gangra van egy hasonló szerkezetű ajtaja, külső fenyőfa ajtóval, mind használható.

dd) Ezen alkalmatossághoz tartozik a gangon egy nyári konyha, ajtaja záros, van 
egy üveges ablaka is. Továbbá tartozik hozzá hijurész elrekesztve, pincerész, az udvaron 
fáskamra, közös tornác s egy ajtó, mely háromkulcsos. A hijufeljárónál egy ajtó s három 
ablak, üvegei eltörve, a közös tornác végében közös árnyékszék. 

40   Meisner főzőkemence = takaréktűzhely fajta.
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4. A leányoskolai épület és 1ő mészárszék közötti 
régi sós- és pálinkásboltok, s kántori lak, zsendelyfedél alatti kőépületek

A) Bertha Mihály41 által bírató két bolt:
1ő bolt. Ennek ajtaja nyílik a piacra, ezen ajtó bérlett és fedett, két hosszú vassarok-

kal, pipával, pántos horgolóval, zárral, kulccsal ellátva, jó állapotban. Ezen boltnak bel-
ső ajtaja üveges, két vassarokkal, pipával, zárral, kulccsal, kilinccsel, riglivel, behúzóval 
ellátva. Az ajtó ablaka négy üvegtáblával, két sarokkal, pipával, behúzóval s akasztóval 
ellátva, jó állapotban, az ajtó festett. A bolt táblája bérlett, két sarokkal, pipával, két 
akasztóhoroggal, keresztvas pánttal ellátva és festve, jó állapotban. A boltablak négy 
üvegtáblás, négy vas szorítóval, ebbe van egy szárnytábla, sarokkal, pipával, két foglaló 
sarokkal, horgolóval ellátva, jó állapotban, pavimentuma használható.

2k bolt. Van ezen boltnak festett, külső, kétfelé nyíló, nem egészen bérlett ajtaja négy 
sarokkal, alól-felül tolózárral, keresztvassal, zárral és kulccsal ellátva, jó állapotban. A 
belső ajtó kétfelé nyíló, üveges, négy sarokkal, zárral, kulccsal, kívül-belől sárgaréz ki-
linccsel, ütközővel, kilenc tábla üveggel, jó állapotban. Pavimentuma kevés igazítással 
használható. 

Ezen két bolt közfalán keresztül bérlő által egy átjáró vágatott, hova üveges ajtót is 
alkalmazott. Ezen boltba van egy sárgán festett, deszkahátos polc. 

B) Özvegy Kurth Tamásnő által bírató bolt:
3k bolt. Ezen boltnak ajtaja bérlett, festett, befelé nyíló, két hosszú vassarokkal, pi-

pával, zárral, kulccsal, behúzóval, két akasztóvassal ellátva, jó állapotban. Az ablaktáb-
la festett, hasonló sarokkal, pipával, két horgolóval s két akasztóvassal, jó állapotban. 
Kétfelé nyíló ablaka négy üvegtáblával, kettő benne hibás, négy sarokkal, két foglaló 
sarokkal, két akasztóval s két behúzó gombbal, pavimentuma használható.

C) Szekernyés Jánosnő42 által bírató két bolt:
4k bolt. Ennek ajtaja kétfelé nyíló, zölden festett, záros, kulcsos, belső ajtaja sárgán 

festett, mindkét ajtó szükséges vasolással ellátva, pavimentuma deszka, mind használ-
ható állapotban.

5k bolt. Ennek ajtaja bérlett, feketén festett, sarokkal, zárral, kulccsal és behúzóval 
ellátva, ablaktáblája bérlett és fedett, két, pántos sarokkal, két akasztó horoggal, mind 
használható állapotban, pavimentuma nincsen.

41   Bertha Mihály bádogos. Hasonnevű fi a kőfaragó, épületszobrász volt. Kolozsvárt készült munkái: Száz 
éves a magyar színjátszás emléktáblája, az Ipartestület székházának szobordíszei, a Vasútigazgatóság 
palotájának címerei. 1898-ban ő faragta az egykori kolozsmonostori bencés apátság temploma nyugati 
portáléjának a kassai dóm motívumai után készült díszeit, a keresztrózsát és a kapuzata felett elhelyezett 
Boldogasszony-szobrot. Sas, 2010, 96.

42   Szekernyés Jánosné, a Szent Mihály-templom tornya építésében közreműködő kőműves felesége.
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D) Böckel Sigmond által bírató bolt:
6k bolt. Mindenben hasonló az 5k bolthoz.

E) Zeiler József által bírató bolt:
7k bolt. Mindenben hasonló az 5k bolthoz, ezenkívül egy ablakráma hat üvegtáblá-

val, pavimentuma deszka, mind használható állapotban.

F) Varga Józsefnő által bírató bolt:
8k bolt. Mindenben hasonló az 5k bolthoz, az ajtónak van kurta vaspánt horgolója is, 

pavimentuma deszka, használható állapotban.

G) Hátschek Antal által bírató két bolt:
9k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, pavimentuma deszka.
10k bolt. Hasonló a 9k bolthoz.

H) Reiel Dánielnő43 által bírató bolt:
11k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, az ablaktáblának keresztvas pántja is van.

I) Özv. Lengyel Samuelnő44 által bírató két bolt:
12k bolt. Hasonló az 11k bolthoz, pavimentuma elhasznált állapotban.

K) Özv. Berekszászi Istvánnő által bírató bolt:
13k bolt. Hasonló az 11k bolthoz, van üveges ablaka s üveges ajtaja, vasolással ellátva, 

pavimentuma deszka, mind használható állapotban.

L) Som Mihálynő által bírató bolt:
14k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, van belső, ócska ajtaja, üveges, záros, kulcsos, 

gyöngyszínre festett, egyszerű ablaka üveges, pavimentuma alkalmas. Ezen boltban van 
egy stelázs s egy pótlék stelázs, továbbá ötpolcos stelázs és egy pudli.

M) Miller József által bírató bolt:
15k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, pavimentuma romlott.

N) Nagy Jánosnő45 által bírató bolt:
16k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, pavimentuma rossz.

O) Szigeti Pálnő által bírató bolt:
17k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, egy részében van gyenge pavimentum.

43   Helyesen Reil Dániel szabó felesége.
44   Lengyel Sámuel vaslakatos özvegye.
45   Nagy Jánosné varrónő.
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P) Özv. Beron Mátyásnő által bírató bolt:
18k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, félig meg van pavimentumozva. Ezen boltban van 

egy kisded tűzhely téglából és kémény. 

Q) Gvardasoni József46 által bírató bolt:
19k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, pavimentuma alkalmas.

R) Placz Jánosnő által bírató két bolt:
20k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, pavimentuma alkalmas.
21k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, félig ki van pavimentumozva.

S) Pávai László által bírató bolt:
22k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, pavimentuma alkalmas.

T) Sánta István47 által bírató bolt:
23k bolt. Hasonló az 5k bolthoz, félig ki van pavimentumozva.

U) Sánta István úr által bírató külön fedél alatti kántori lak, 
s Florián Antal úr48 által ottan bírató kis oskola:

aa) Ezen alkalmatossághoz a piac felől a külső szobába nyílik egy ajtó, mely gyöngy-
színre festett, egyszerű, két sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva, jó ál-
lapotban. Külső ajtaja zölden festett, egyszerű, két sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, 
ütközővel ellátva, jó állapotban. Ezen szobának a piacra van egy ablaka, négyszárnyú, 
gyöngyszínűre festett, szükséges vasolással, jó állapotban. Külső ablaka a belsőhöz ha-
sonló, a szobában van egy kisded plattenes kemence, egy rehrnel s ajtójával. A szoba 
padlásos, pavimentuma alkalmas. Ezen szobából

bb) az aa) alatti szobából egy hasonló gyöngyszínre festett ajtó, két sarokkal, zár-
ral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva vezet az átjáróra, melynek végében van egy 
új, kétfelé nyíló, festetlen, két tolózárral s közepén zárral, kulccsal ellátott ajtó, felette 
van egy kétfelé nyíló ablaka, meglehetős állapotban. Ezen átjárón van a hijuba feljáró fa 
lépcsőzet. Van a falba egy almárium, kétfelé nyíló ajtóval, az átjáró alja téglával kirakva. 
Ezen átjáró oldalán van egy ajtó, mely kétsarkos, ez vezet az úgynevezett kis oskolába, 
azonban ezen ajtó belőlről be van rakva.

dd) Ezen átjáró oldalába van a konyhára vezető ajtó, mely egyszerű, két sarkon for-
gó. A konyhának van az udvarra egy kétfelé nyíló, avatag ablaka, van benne egy sütőke-
mence.

46   Gvardasoni József, a kolozsvári római katolikus egyházközség tanácsosa.
47   Sánta István háztulajdonos.
48   Florián Antal kereskedő, a kolozsvári római katolikus egyházközség tanácsosa. 
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ee) Ezen fedél alatt van az úgynevezett kis oskola, ennek az udvar felől van egy egy-
szerű, festetlen ajtaja, két sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva, ezen 
kívül van rajta retesz és reteszfő, három egyenlő ablaka, négy-négyszárnyú szükséges 
vasolással, üvegei jók, valamint pavimentuma, úgy padlása is jó.

ff ) E mellett van egy keskeny szoba, melynek ajtaja egyszerű, festetlen, két sanir 
sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel s ütközővel ellátva, jó állapotban,+ egy ablaka az 
udvarra hasonló a fennebbiekhez, padlása s pavimentuma jó.

gg) A pince ajtaja van a piac felől, kétszárnyú, négy sarokkal, retesszel, a pince két 
osztályból áll. 

5. A város vámháza melletti zsendelyfedelű kőépület

A) Schreithoff er János49 által bírató bolt:
Ezen bolt külső ajtaja kétfelé nyíló, bérlett, zölden festett, négyrendbeli sarokkal ellátva, 
egyik felin alól-felül, másik felin pedig közepén van tolózára, borított záros és kulcsos. 
Belső ajtaja tölgyfaszínre festett, kétfelé nyíló, üveges, záros, kulcsos, rézkilincses, az ab-
lakon kétfelé nyíló, festetlen, egyszerű tábla, könnyűszerű sarkokkal. Van ezen az abla-
kon külső ablak három nagy táblaüveggel, az ablak köze bedeszkázva, belső ablaka két-
felé nyíló, vasas, hat üvegtáblával. Padlása s pavimentuma deszka, minden jó állapotban.

B) Böjthe Máté50 által bírató kávés bolt:
aa) Ezen boltnak piacra nyíló külső ajtaja egyszerű, zölden festett, kétszárnyú, két-

két vassarokkal, egyiken vashorgoló, másikon kulcsos zár. Belső ajtaja festett, de rom-
lott, rajta kétszárnyú, kisded ablak négy üvegtáblával, két vassarokkal, zárral, kulccsal, 
kilinccsel ellátva. Ablaka négyszárnyú, hat üvegtáblával s szükséges vasolással ellátva, 
ablaktáblája zölden festett, van rajta horgoló, pavimentuma használt. Ezen szobának a 
konyhára nyílik kétszárnyú ablaka négy üvegtáblával és szükséges vasolással. Ezen szo-
bából a konyhára vezető ajtó romlott, a konyhából az udvar felé vezet egy veresen fes-
tett, egyszerű ajtó négy üvegtáblával, vassarkokkal és egy horgolóval ellátva. 

bb) A szobából egy veresen festett s egyszárnyú üvegtáblás, vassarokkal, kilinccsel, 
taszító zárral és horgolóval ellátott ajtó vezet ugyancsak a piacra nyíló, s jelenleg szobá-
nak használtató boltba, melynek külső ajtaja téglával be van rakva, az ajtó a hijuban van. 
Ablaka négyszárnyú, tíz üvegtáblás, szükséges vasolással, jó állapotban, ezen van négy-
szárnyú, zölden festett schalugater, szükséges vasolással jó állapotban, pavimentuma jó.

cc) Ezen szobából egy egyszerű, veresen festett ajtó, melyre van szegezve négy üveg-
táblás ablak, vassarkos, kilincses, vezet az udvar felőli kisded szobába, melynek van egy 
kisded, kétszárnyú jó ablaka, ezen szobának van az udvar felé egy romlott, egyszerű 
ajtaja is, vassarkos és kilincses, padlással és pavimentummal ellátva. A hijuba feljáró lép-
csőzet új.

49   Schreithoff er János szatócs.
50   Böjthe Máté, a Szent Mihály-templom második kántora.
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dd) Az udvaron van egy szabad faszín zsendelyfedél alatt, a cinterembe nyíló két 
vassarkú és reteszű, egyszerű, avult ajtóval, a szín alatt van egy kisded pince, lépcsőzetes, 
leeresztő ajtóval.

Megjegyzendő: Ezen boltoni schalugater és ottani ablak bérlő által készíttetett, a 
régi ablak és tábla a hijuba van. Továbbá az udvarból bérlő egy darabot befoglalt, be-
deszkázott, ablakokat s ajtót rakott.

C) Florián Antal által bírató bolt:
aa) Ezen boltnak piacra nyíló külső ajtaja kétszárnyú, zölden festett, négy sarok-

kal, zárral, kulccsal, két horgolóval, belső ajtaja hasonlólag kétszárnyú és zölden festett, 
négy sarokkal, zárral, kulccsal ellátva, pavimentuma deszka, mindezek jó állapotban.

bb) Ezen boltnak ugyancsak a piacra nyílik még egy ajtaja. Külső ajtaja mindenben 
hasonló az 1. pont alattihoz, vasfülekkel ellátva, belső ajtaja zölden festett, félig üveges 
s két rendbeli sarokkal, zárral, kulccsal ellátva. Ezen boltnak a piacra nyílik két ablaka, 
zölden festett mind külső, mind belső ablaka, szükséges vasolással, külső, zölden festett 
táblája egyiknek egy, másiknak pedig kétszárnyú, szükséges vasolással ellátva, deszka 
pavimentummal együtt mind jó állapotban.

cc) Az aa) alatti ajtóval szembe egy zölden festett, zárral, kulccsal, két rendbeli sa-
rokkal, négy üvegtáblával ellátott ajtó vezet a cinterem felől levő szobába. Ennek van 
egy külső és belső ablaka üveges, szükséges vasolással, van deszka pavimentuma, a pa-
vimentum egy része szolgál a pincébe lejáróul. Van egy kisded ablak is, üveges, és egy 
füstház-vasajtó, mindezek jó állapotban. Ezen szobából

dd) egy kisded, zölden festett, zárral, kulccsal, vassarokkal ellátott ajtó, úgy a bb) 
alatti boltajtóval szembe levő, zölden festett, záros, kulcsos, vassarkos és felül üveges 
ajtó, melynek van feketén festett, vassarokkal ellátott külső ajtaja is, vezetnek az udvar-
ra, mind használható állapotban.

ee) A hijuba vezet deszkalépcsőzet, a hiju egy része megpadolva s elrekesztve. Az 
udvaron egy ócska szabad szín deszkafedéllel. Az udvar ajtaja egyszerű lakattal. 

6. Hátulsó mészárszék melletti cserépfedél alatti emeletes kőépület

A) Özvegy Szakál Józsefnő által bírató bolt és lakó alkalmatosság:
aa) A bolt külső ajtaja kétszárnyú, bérlett, kívül vaspléhvel borítva, négy erős, vassar-

kokon forog, két ütközővel, két hosszú vaspánttal, belől srófolva, üveges, kétszárnyú aj-
taja a hijuban van. Ezen boltajtó felett van egy csepegésfogó deszka pléhvel borítva, há-
rom vas tartja alólról, felül pedig két vashorog. Mindkét ablakon az ablaktábla kívülről 
bérlett, pléhvel borítva, négy vassarokkal s egy befelé horgolóval, mindkét belső ablak 
tölgyfa rámájú és négyszárnyú, hat-hat üvegtáblával, sanir sarkokkal, egy-egy tolózárral 
s egy-egy horgolóval. Mindkét ablak között van vasrostély, hat helyt vassal leszorítva, 
pavimentuma deszka, minden használható állapotban. Ezen boltból

bb) egy veresen fedett, négy üvegtáblás, rostélyos ajtó vezet az udvar felőli szobába, 
mi régebben raktárnak használtatott. Ezen szobának van két egyforma belső ablaka, 
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mindkettő ablakközti vasrostéllyal ellátva, négy-négy szárnnyal, sarkokkal, két-két toló-
zárral s egy-egy horgolóval, foglaló sarkokkal, s hat-hat üvegtáblával ellátva, úgyszintén 
kellő szerkezetű téli ablakokkal, pavimentuma deszka, mind használható állapotban. 
Ezen szobából

cc) egy egyszerű, feketén festett ajtó sanir sarkokkal, zárral, kulccsal és behúzóval 
ellátva vezet a mellékszobába. Ennek van belső és külső ablaka, hasonló a bb) alattihoz, 
falközti vasrostéllyal, pavimentuma deszka, mind használható állapotban.

dd) Az előbbi szobából egy feketén festett ajtó, borított zárral és kilinccsel ellátva 
vezet a gangra, ezen ajtónak külső ajtaja egészen vaspléhből van, záros, kulcsos, keresztül 
való vaspánttal ellátva.

ee) Az udvarra vezet egy kétszárnyú avatag ajtó, négy vassarokkal s egy tolózárral. Az 
udvaron találtatik egy avatag faszín, hasonló oldallal deszkából, ajtaján két vassarok és 
retesz. Az udvarról a cinterembe vezet egy avatag, kétfelé nyíló ajtó, négy vassarokkal, 
zárral, kulccsal s tolózárral ellátva.

ff ) Az udvaron van egy újabb építmény zsendelyfedél alatt, mely áll két kisded szo-
bából, egyiknek üveges ajtaja veresen festett, két sarokkal, kilinccsel, zárral, kulccsal 
s behúzóval ellátva. Az ablak kétszárnyú, szükséges vasolással, valamint a téli ablak is 
deszkapadlással, mind használható állapotban, pavimentuma avatag. A másik szobának 
hasonló ajtaja festetlen, belső ablaka is hasonló a fennebb írthoz, külső ablaka nincsen, 
az ablak közt van egy gyenge vasrostély, a szobában egy kisded öntött kemence.

gg) A gangról az emeletbe vezet 14 darab tölgyfalépcső, a gang faragott, lapos kővel 
kirakva. Balra van a konyha az udvarra, ajtaja egyszerű s feketén festve, két vassarokkal, 
zárral, kulccsal, behúzóval, használható állapotban. Ennek van egyszerű külső ajtaja is 
kilinccsel, két vassarokkal, van két tölgyfarámás üvegablaka négy-négy szárnnyal, sar-
kokkal, horgolókkal ellátva. Van benne egy plattenes főzőkemence két rehrnel, suberek-
kel51 ellátva és egy katlan jó állapotban, pavimentuma alkalmas. A konyha stakaturos,52 
az ablakon van új festett téli ablak. Ezen konyhából

hh) egy hasonló szerkezetű ajtó vezet az udvar felől egy keskeny szobába, ennek van 
egy hasonló ablaka külső ablakkal, ezen szobában van egy füstház-vasajtó, pavimentu-
ma is használható. Ezen szobából

ii) egy kisded, igen egyszerű ajtó vezet a piacra levő szobába, ennek van egy tölgy-
farámájú, négyszárnyú, fehéren festett, szükséges üvegekkel s vasolással ellátott ablaka, 
használható állapotban, pavimentuma jó. Ezen szobából 

kk) egy egyszerű festett ajtó vezet a nagyobb szobába, ajtaja két sanir sarokkal, zár-
ral, kulccsal, behúzóval van ellátva, ehhez hasonló ajtó vezet a konyhára is. Ezen szo-
bának van a fennebbihez hasonló két ablaka, mindhárom ablakhoz van téli ablak is, 
schalugater is szükséges vasolással ellátva, jó állapotban, pavimentuma jó. A két szobába 
egyformán szolgál egy Dániel-féle kemence. 

51   suber (német Schuber szóból) = tolóajtó, tolózár, retesz. 
52   stakaturos (stukatúros) = bevakolt famennyezetes. 
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ll) A hiju téglával van bepadolva, az épület alatti pincének van két osztálya, egy zá-
ros, kulcsos és vassarkos ajtóval, benne két darab ászok.53 Van közös szükségszék.

B) Tauff er Károly54 által bírató bolt és lakó alkalmatosság:
aa) A bolt piacra nyíló külső ajtaja kétszárnyú, egészen vasból, hat vassarkon forog, 

behúzó sróff al, alól-felül tolózárral az egyik szárnyán, másik csakis felül, belől van ke-
resztvas pántja. Az ajtó feletti fedelecske veresrézből, alól két vaspálca tartja. Ezen bolt-
nak van kétfelé nyíló, üveges belső ajtaja szükséges vasolással. Ezen boltnak van két ab-
laka, melynek táblája kétfelé nyíló, vasból, hat-hat vassarokkal, horgolóval ellátva, mind 
jó állapotban. Mindkét ablak közt van vasrostély, hat-hat szorítóvassal, mindkét üveges 
ablak négyszárnyú, kellő vasolással ellátva, jó állapotban, pavimentuma használható.

bb) Ezen boltból egy rostély alatti üveges ajtó, mely két vassarkon forog, zárral, 
kulccsal, behúzóval ellátva, jó állapotban vezet a raktárba, pavimentuma jó. 

Az előbb leírt boltból az átjáróra nyílik egy ajtó, mégpedig a belső ajtó üveges, a 
külső ajtó pléhvel borítva, négy sarkon forog s belőlről záródik.

cc) A raktárból egy egyszerű üveges ajtó, melyen van két vassarok, zár és kulcs, vezet 
egy másik raktárba, pavimentuma jó, két egyforma tölgyfa ablaka négy-négy szárnnyal, 
üvegtáblákkal és szükséges vasolással, mindkét ablakon van rostély.

Az előbb leírt raktárból egy rostély alatti üveges ajtó, mely két vassarkon forog, zár-
ral, kulccsal ellátva vezet az átjáróra. Ezen ajtónak van külső ajtaja vasból, három vassa-
rokkal, keresztpánt vassal s két rendbeli zárral, kulccsal ellátva, jó állapotban. 

dd) Az udvarra kimenve van egy zsendelyfedél alatti deszkapadlásos szoba, melynek 
egyszerű ajtaja két vassarkon forog, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva. Ezen 
szobának van két ablaka, egyik az udvar felé, másik pedig a cinterem felé, mindkettő 
vasrostéllyal, két-két üveges szárnnyal, pavimentuma jó.

ee) Ezen szoba végiben van egy kamra, melynek apró rostélyos ajtaja két vassarkon 
forog, zárral, kulccsal ellátva, deszkapadlással, pavimentuma a pocegerek55 által el van 
rontva.

ff ) Az árnyékszéknek deszkázata merőben rossz, valamint a téglafal is meg van ro-
molva.

gg) Az udvaron van egy rossz állapotban levő deszkaszín, oldallal, van két avatag 
ajtó rajta, két-két vassarokkal és retesszel.

hh) A piacról bemenve az átjáróra, ennek van bérlett ajtaja, három vassarokkal, bo-
rított zárral, kulccsal, behúzóval. Az átjáró alja sima kővel kirakva, s három helyt vasros-
tély, a pincébe szolgáló.

ii) Az emeletbe feljáró lépcsőzet a Szakálnő által bírató boltnál leíratott, a lépcsőzet 
mellett találtatik egy berakott ajtó, azonban belőlről van bérlett ajtaja.

53   ászok = hordótartó, hordók alá helyezett talapzat, leggyakrabban két kisebb, össze is erősített gerenda.
54   Tauff er Károly kereskedő.
55   pocegerek = patkányok
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kk) Az emeletbe a Szakálnő szállásán megírt ajtón bemenve van egy nagy festett 
szoba, két ablaka négy-négyszárnyú, szükséges vasolással ellátva, jó állapotban. Van kül-
ső ablaka is, és zölden festett schalugatere mind jó állapotban. Ezen szobában van egy 
cserép fűtőkemence, mi az alább írt szobát is melegíti, pavimentuma jó.

ll) Ezen szobából egy festett záros, kulcsos és sanir sarkos ajtó, behúzóval ellátva vezet 
a másik szobába, mely hasonlólag festett, s hasonlólag a piacra van. Ezen szobának van 
hasonló belső és külső ablaka és schalugatere, pavimentuma jó, a falba van festett vakajtó.

mm) Ezen szobából az udvar felé egy festett üveges ajtó, szükséges vasolással vezet 
egy sötét szobába, melynek az udvarra nyílik egy négyszárnyú, üveges, festett ablaka, 
kellő vasolással ellátva. Az átjáróra nyílik egy sötéten festett ajtó, két vassarokkal, zárral, 
kulccsal, behúzóval ellátva, ezen szobában a falban van almárium.

nn) Ezen szobából a konyhába vezet egy festett, egyszerű ajtó sanir sarokkal, zárral, 
kulccsal, behúzóval ellátva, jó állapotban. A konyhának van két üveges ablaka, négy-
négy tölgyfarámával, szükséges vasolással, használt állapotban, mindkét ablak közt van 
kemény vasrostély, van benne plattenes kemence, két rehrnel s egy katlannal, pavimen-
tuma használható.

oo) A konyhából egy festett, egyszerű, két jó vassarokkal, zárral, kulccsal, behúzóval 
ellátott ajtó vezet a tornácra, mi alkalmas állapotban van.

pp) A tornác végében van a szükségszék, melynek van egyszerű ajtaja, két vassarok-
kal és horgolóval, van három osztálya gyenge sarkokkal, kettőnek kisded zára és kulcsa, 
a harmadiknak csak horgolója.

qq) Az átjáróról a hijuba vezet egy veresen festett, két vassarokkal, zárral, kulccsal 
ellátott jó ajtó, van 19 darab tölgyfalépcső, mely ezen hiju el van rekesztve a Szakálnéjé-
től. A hiju alja téglával van kirakva. 

rr) Az alsó átjárónál van a pinceajtó, bérlettbe és kétfelé nyíló kőrámázattal, négy 
vassarokkal, zárral, kulccsal s belől támasztó fával ellátva, alkalmas állapotban. Ezen 
bemenve van 13 darab tölgyfalépcső, ezen bemenve balra van egy külön pince, ajtaja 
záros, kulcsos és vassarkos. A lépcsőzettel szembe van egy más osztály,56 rajta egyszerű 
ajtó, két vassarokkal, zárral, kulccsal, a harmadik osztály ajtaja hasonlólag két vassarok-
kal, zárral és kulccsal, az ezen osztályokban van nyolc darab ászok, a pince vasablakai 
megromlottak. 

7. Hátulsó mészárszék és templomkapuja között levő 
zsendelyfedelű földszíneni kőépület

A) Vajnóczi és Dallos által bírató szegletbolt:
aa) A boltnak van két helyt bejáró egyforma ajtaja, mégpedig mindkettőnek belső 

ajtaja tölgyfaszínre festve, kétszárnyú, sarkos, záros, kulcsos, két-két tolózárral, az ajtók 
üvegesek. Külső ajtaja, mégpedig egyik pléhvel borítva, másik egészen vas, barnán fest-
ve, kétszárnyú, sarkos, záros, kulcsos, mindkettőnek keresztvasa s egyiknek ezenkívül 

56   osztály = rész, osztat
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egy kisded vasa van. Egy ablaka fehéren festve, falközti vasrostéllyal, külső kétszárnyú 
táblája pléhvel borítva, minden jó állapotban, pavimentuma használható. Innen

bb) egy ajtónyíláson bemenve a másik boltba, ennek külső-belső ajtaja hasonló az 
aa) alatt írt s pléhvel borított ajtóhoz, van beeresztő vaspántja sróff al. Egy, az előbbihez 
hasonló ablaka, külső táblája vas, pavimentuma használható. A padlás téglával van ki-
rakva.

Megjegyzés: Ezen bolthoz van kibérelve a Valcz és Schuller által bírató s jelen leltár 
1. pontja b) betűje alatt leltározott épület alatti pince. 

B) Stuhlbach Jákob által bírató két bolt:
aa) A bolt ajtaja bérlett, zölden festett vaspántokkal foglalva, három vassarokkal, 

három ütközővel, zárral, kulccsal, ütközővel ellátva, jó állapotban. Belső, feketén festett 
ajtaja egyszerű, két sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva, hasonló álla-
potban. Van ezen boltnak egy ablaka a piacra, falközti vasrostéllyal, négyszárnyú sar-
kokkal, foglalókkal, horgolókkal ellátva, hat üvegtáblával, használható állapotban. Kül-
ső táblája zölden festett, két sarokkal s horgolóval ellátva, pavimentuma használható.

bb) A fennebbi mellett van a másik bolt, melynek a piacra nyíló külső bérlett aj-
taja három sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel van ellátva, jó állapotban. Belső ajtaja 
bérlőé, valamint az ablak is, az ablak táblája hasonló a fennebbihez, pavimentuma 
használható.

cc) Van az udvar felé egy szoba, melynek levélajtaja kétsarkú, kilinccsel, ütközővel 
ellátva, közepén egy üvegtábla, jó állapotban, pavimentuma jó. Az udvaron van kétszár-
nyú ablaka, hat üvegtáblával s kellő vasolással, használható állapotban, az ablak közt 
vasrostély. Ezen szobából 

dd) egy használható festetlen ajtó, mely kétsarkú, záros, kulcsos, kilincses, ütközővel 
s behúzóval van ellátva, vezet a konyhára, ahol is van egy tűzhely, a kéménynek van va-
sajtaja, pavimentum helyett van téglarakás. A konyhából

ee) ez festetlen ajtó vezet az udvarra, ezen ajtó záros, kulcsos, kilinccsel, ütközővel s 
behúzóval ellátva, használható állapotban.

ff ) Az udvaron egy darabocska hely deszkával el van kerítve, ajtaja kétsarkú, ezen 
elkerített helyen van egy avult deszkaszín, az ajtaján két vassarok.

C) Józsa József által bírató bolt:
Ezen bolt nyílik a piacra, ajtaja kétszárnyú, zölden festett, egyszerű, van rajta két tolózár 
és külön egy zár s kulcs jó állapotban, a belső sárgán festett, egyszerű ajtó, két sarokkal, 
zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel van ellátva. Ezen boltnak a piacra nyílik egy kellő 
vasszerkezettel ellátott ablaka, jó állapotban. A fal közt van egy régi ajtóhely, pavimen-
tuma jó állapotban.



276

D) Schvartz József57 által bírató hely:
aa) Ezen bolt nyílik a piacra, ajtaja kétszárnyú, zölden festett, egyszerű, van rajta két 

tolózár és középen egy zár s kulcs jó állapotban, a belső ajtó sárgán festett, egyszerű, két 
sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel van ellátva. A piacra nyíló ablaka négy-
szárnyú, kellő vasolással, zölden festett schalugaterrel, gyenge állapotban, pavimentuma 
használható. Ezen boltból

bb) egy egyszerű levélajtó két sarokkal, kilinccsel, ütközővel, gyenge állapotban 
vezet egy olvasztóhelyül használható téglatűzhely mellett egy kisded szobába, ennek 
ablaka nyílik az udvarra, kétszárnyú, kellő vasolással, használható állapotban, az udvar-
ra nyíló külső ajtó kétsarkú, záros, kulcsos, avult állapotban, padlása s pavimentuma 
deszka, használható állapotban. Ezen alkalmatosságban van két ócska pléhfűtő, egy 
egykönyökű kürtővel.

E) Fratta Márkus58 által bírató bolt:
aa) Ezen bolt nyílik a piacra, ajtaja kétszárnyú, zölden festett, egyszerű, van rajta két 

tolózár és külön egy zár kulccsal, jó állapotban, a belső sárgán festett, egyszerű ajtó két 
sarokkal, zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel ellátva. Ugyancsak a piacra nyílik egy 
kétszárnyú ablaka, kellő vasolással ellátva, kétszárnyú, egyszerű fatáblája zölden festett, 
négysarkú, pavimentuma deszka, van a boltban egy pléh fűtő, minden használható ál-
lapotban. Ezen boltból

bb) egy egyszerű, barnán festett ajtó, két sarokkal, kilinccsel, ütközővel vezet az 
udvar felőli kamrába, melybe van egy kisded tűzhely és sparkemence,59 pavimentuma 
deszka. Az udvarra nyíló belső ajtó festett, záros, kulcsos, két vassarokkal, kilinccsel, 
ütközővel ellátva, külső, egyszerű ajtaja kétsarkú, záros és kulcsos, minden használható 
állapotban.

cc) Az udvaron van deszkaoldalú s fedelű szín. Ajtaja két sarokkal ellátva.

F) Harangozó Bauer József szállása:
aa) A piacra levő szobának külső, zölden festett, egyszerű ajtaja két sarokkal s behú-

zóval van ellátva, jó állapotban. Belső festett, egyszerű ajtaja két sarokkal, zárral, kulcs-
csal, behúzóval, kilinccsel, ütközővel van ellátva, azonban használhatlan állapotban. A 
piacra nyíló négyszárnyú ablaka kellő vasolással, használható állapotban. A szobában 
van sparkemence romlott állapotban, pavimentuma rossz. Ezen szobából

bb) van egy ajtóbejárás ugyancsak a piacra nyíló másik szobába, ennek van egy kis-
ded ablaka, egyszárnyú, jó állapotban. A cinterem felé van egy másik ablak, kétszárnyú, 
hasonló állapotban, pavimentuma jó. Az előbbi szobából

57   Helyesen Schwartz József kereskedő. 
58   Fratta Márkus háztulajdonos.
59   sparkemence = takaréktűzhely fajta.
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cc) egy rossz állapotban levő, két vassarkú és kilincses ajtó vezet a konyhába, ill. van 
egy sütőkemence, ennek a cinterem felé van egy ablaka. Kétszárnyú, kellő vasolással, az 
udvarra nyílik egy egyszerű ajtó, kétsarkú, záros és kulcsos. A konyhából

dd) egy fedetlen, egyszerű ajtó, kétsarkos, záros, kulcsos vezet a kamrába, pavimen-
tuma jó. Van benne cserépkemence, egy egyszerű, kétszárnyú ablaka, kellő vasolással, jó 
állapotban, az ablakon vasrostély.

ee) Az udvaron van két rendbeli deszkaoldalú s fedelű szín, avatagok. Ugyancsak 
az udvaron, mely közös a fennebbi bérlőkkel, van egy kétrekeszes ajtóval, mely sarkos, 
ellátott szükségszék.

II. A három egymás melletti plébániai épületek a templommal szembe

1. A régi püspöki lak zsendelyfedél alatt, s annak udvaráni kőépületek

A) Budai Károly60 által a földszínen bírató bolt:
Ezen bolt van a telek kapujától jobbra, ennek belső ajtaja kettős, üvegesek, jó állapot-
ban, sanir sarokkal, rézkilinccsel, zárral, kulccsal ellátva, hasonló állapotban, az ajtó 
felett van kétszárnyú ablak egy-egy üvegtáblával, szükséges vasolással ellátva, jó álla-
potban, mindezek tölgyfaszínre vannak festve. Külső, kétfelé nyíló ajtaja zölden festett, 
kívül pléhvel borítva, két-két pánt sarokkal, két rendbeli kulccsal, zárral, egyik szárnyán 
alól-felül tolózárral, jó állapotban. Küszöbe kő, pavimentuma jó, a boltozaton van négy 
vaskarika, a füstházajtó deszka, két vassarokkal. 

B) Blümel Franciska által bírató bolt:
Ezen bolt van hasonlólag a telek kapujától jobbra, ennek belső ajtaja kettős, üvegesek, 
jó állapotban, sanir sarokkal, rézkilinccsel, zárral, kulccsal ellátva, hasonló állapotban, 
Az ajtó felett van kétszárnyú ablak, egy-egy üvegtáblával, szükséges vasolással, jó álla-
potban, mindezek tölgyfaszínre vannak festve. Külső, kétszárnyú ajtaja zölden festett, 
kívül pléhvel borítva, két-két pántsarokkal, kulccsal, zárral, egyik szárnyán alól-felül to-
lózárral, jó állapotban. Küszöbe kő, pavimentuma jó, a falba van egy berakott ajtóhely. 

C) Godina István által bírató bolt:
Ezen bolt szerkezete mindenben hasonló a B) betű alatt leírt boltbeli szerkezethez, 
ezenkívül a boltozaton van két régi vaskarika. 

D) Tauff er János61 által a földszínen bírató alkalmatosság:
aa) Ezen alkalmatosság a telek kapujától esik balra, a piacra van két szoba, ugyancsak 

a piacra nyílik mindenik szobának két ajtaja, egyforma zölden festett, két-kétszárnyú, 
három-három sarokkal, borított zárral, kulccsal, alól-felül tolózárral, mindeniknek van 

60   Budai Károly háztulajdonos.
61   Tauff er János cukrász.
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belső, üveges ajtaja, záros, kulcsos, szükséges vasolással, mind jó állapotban. Egyiknek 
pavimentuma rossz.

bb) Ezen két szoba közül a szélsőből egy egyszerű ajtónyílás vezet a hátulsó szobá-
ba, ennek pavimentuma jó, van az udvarra egy vasrostélyos ablaka, négyszárnyú, kellő 
vasolással, üvegei jók, belső vastáblája sarok nélkül, bérlő gondozása alatt van. A falba 
van kétfelé nyíló almárium, jó állapotban. Ezen szobából az udvarra nyílik egy festett 
ajtó, záros, kulcsos, vassarokkal s kellő vasolással ellátva, az ajtó félig üveges. Külső ajtaja 
bérlett, kívül pléhvel borítva, két sarokkal, borított zárakkal, kulccsal, két horgolóval 
ellátva.

cc) Az előbbi szobából egy félig üveges ajtó, záros, két sarokkal ellátva vezet fel há-
rom lépcsőn a konyhába, ennek a kapu közé nyílik egy ablaka, vasrostélyos, ebből egy 
üveges, jó állapotbani ajtó, mely sarkos, záros és kulcsos, vezet az udvarra, külső ajtaja 
bérlett, záros, kulcsos, sarokkal, két horoggal, belől van keresztvasa. A konyhaajtó előtt 
van a pincének kétfelé nyíló leeresztő ajtaja, jó állapotban, négy sarokkal. 

dd) A pincének van három osztálya, nyolc darab ászok, a két pincének van két-két 
ajtaja, vassarkos, rekeszes.

ee) Az udvaron van egy kisded zsendelyfedelű jégverem, egyszerű ajtaja két sarok-
kal, retesszel, az egész gyenge állapotban.

ff ) A jégveremtől át a kapuig van deszkakertelés, kétfelé nyíló ajtóval, négy sarokkal, 
belől kisded retesz és zár, kívül ennél nagyobb retesz.

E) Cs[ászári] k[irályi] rendőrség által a földszínen 
s emeletben bírató alkalmatosságok:

aa) A piacról bejáró közös kapu kívül zölden festett, belől pedig feketén festett, négy 
vaspántos sarkokon forog, a pipái kőbe eresztve, egyik felől van támasztó vasrúdja a fal-
ba és kapuba vert vasfülekkel, közepén van az ajtó kétpántos sarokkal, pipával, francia 
borított zárral és behúzóval, jó állapotban. 

bb) A kapu közének alja deszka, két helyen megromolva, a deszka alatt vízvezető 
tölgyfacsatorna, a feljáró lépcsőzet alján mindkét felől van lábbeli takarítóvas a pavi-
mentumba verve. 

cc) A lépcsőzeten túl ugyancsak a kapu között balra egy egyszerű ajtó, sárgán festett, 
két vassarkon forgó, egyszerű, záros, kulcsos és behúzóval ellátva, közepén egy üveg-
táblácska, vezet egy kamrába, melynek kétfelé nyíló, romlott ablaka, négy vassarokkal 
s horgolóval van ellátva, pavimentuma alkalmas, benne van egy pléhkürtő hozzávaló 
pléhkürtővel.

dd) Az udvaron ugyancsak balra, négy kőlépcsőn, egy barnán festett ajtó, mely zá-
ros, kulcsos, két sarokkal, retesz és reteszfővel ellátva vezet egy szobába, ennek udvar-
ra nyíló egy ablaka kétszárnyú, szükséges vasolással, falközti vasrostéllyal van ellátva, 
benne egy öntött kemence, három forduló pléhkürtővel, egy deszka füstházajtó, két 
vassarokkal, pavimentuma jó. Ezen szobából 

ee) egy színetlen ajtó, melynek van két sarka, zára, kulcsa és behúzója, vezet egy 
sötét szobába, ez deszkával kétfelé van rekesztve, ablaka kisded, kétszárnyú vasolással 
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és vasrostéllyal ellátva, benne egy kályha-kemence vasajtóval. A másik rekesztékben van 
hasonló ablak vasrostéllyal ellátva, mindkettőben a pavimentum jó. A dd) alatti szobá-
ból kijőve

ff ) az udvarról egy kőlépcsőn egy külső, festetlen levélajtó, két vassarokkal s kilincs-
csel ellátva, a belső tölgyfaszínre festett, félig üveges ajtó, mely két vassarkú, borított 
záros, kulcsos és behúzóval van ellátva, vezet egy keskeny szobába, melynek ajtaja fe-
lett van egy kisded ablak, valamint az ajtó is félig üvegezve, benne egy kályha-kemence, 
pavimentuma jó. Ezen szobából egy gyöngyszínre festett, záros, kulcsos egyszerű ajtó 
vezet egy más szobába, melynek két egyenlő ablaka négy-négyszárnyú szükséges vaso-
lással és vasrostéllyal, benne egy plattenes főzőkemence, pavimentuma jó. Ezen szobá-
ban van egy más, tölgyfaszínre festett ajtó, két vassarokkal, zárral, kulccsal ellátva, túlról 
befalazva. A fennebbi keskeny szobából kijőve

gg) az udvarról két kőlépcsőn egy hasonló külső és belső ajtó vezet egy kétablakos 
szobába, mindkét ablak négy-négyszárnyú, szükséges vasolással. Van benne egy vas füst-
házajtó, pavimentuma jó, az idetartozó öntött kemence, a magazinumba62 van hozzá-
való kürtőkkel.

hh) Ezen most leírt szoba mellett van egy kétrekeszű, deszka szükségszék.
ii) Az udvaron jobbra zsendelyfedél alatt van egy deszkaoldalú faszín, ajtaja sarkos 

és reteszes.
kk) Ugyancsak jobbra az udvar végében van a régi istálló, mi jelenleg faszínnek hasz-

náltatik, ajtaja záros, kulcsos, vassarkos, romlott állapotban, három kisded ablak üveg 
nélkül, vasrostélyos.

ll) A cc) alatt leírt kamrán túl a pincének az udvarra van ajtaja, mely egyszerű, négy 
vassarokkal, retesszel és reteszfővel ellátva, tizenkét darab tölgyfalépcsőn lemenve, 
mindkét külön pincének farámájú ajtaján van négy-négy vassarok és retesz, a hátulsó 
pincében van négy darab ászok.

mm) A kapu közén levő lépcsőzeten felmenve, mégpedig nyolc kőlépcsőn felmenve 
van az alsó nyugvó faragott kővel kirakva és lábbeli vas takarítóval ellátva. Feljebb tíz 
kőlépcsőn menve van a felső nyugvó, az előbbihez hasonló. Ettől jobbra kilenc kőlép-
csőn felmenve van az ambitus,63 az udvar felőli rész merőben ablakozva, deszka pavi-
mentuma. A stakatur közepén van csigán járó üvegharang, benne mécs, az ambituson 
van deszka füstházajtó, két sarokkal és kilinccsel. Innen balra

nn) egy gyöngyszínre festett, kétszárnyú, négy vassarokkal, zárral, kulccsal, két be-
húzóval s két tolózárral ellátott ajtó vezet az udvar felőli szobába. Ebbe van egy hason-
lóan festett ajtó, kétsarkú, záros és vezet egy kisded árnyékszékre. Van egy gyöngyszínre 
festett, ablaka négyszárnyú, szükséges vasolással, külső ablaka hasonló, van egy zöld 
kályha-kemence vasajtóval, pavimentuma jó, a falon négy ócska fogas. Ezen szobából

pp) egy festett ajtó, zárral, kulccsal, behúzóval ellátva vezet a piacra nyíló szobába, 
ennek a piacra van két egyforma ablaka, négy-négyszárnyú, hasonló külső ablakokkal, 

62   magazinum = tár, raktár
63   ambitus = egyik oldalán nyitott tornác, folyosó vagy veranda
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kellő vasolással ellátva, pavimentuma deszka, benne egy zöldmázú, kerek kemence kőlá-
bakon, mellette használtatik egy kisded öntött kemence három rendbeli pléhkürtőkkel. 
Ezen szobából

qq) egy hasonló ajtó vezet ugyancsak a piacra eső más szobába, melynek külső-belső 
két ablaka az előbbihez hasonló, pavimentuma deszka, benne zöld kályha-kemence kő-
lábakon, mellette öntött kemence kőpostamenten64 két rendbeli kürtővel. Innen az nn) 
alatti szobába nyílik egy mindenben hasonló ajtó. Ezen szobából

rr) egy hasonló ajtó vezet a piacra eső egyablakos szobába, mind külső, mind belső 
ablaka hasonló az előbbihez, pavimentuma deszka, benne van fehér kályha-kemence 
vasajtóval, kőlábakon áll. Ezen szobából

ss) egy hasonló ajtó vezet ugyancsak a piac felőli más szobába. Külső-belső két abla-
ka a fennebbihez hasonló, pavimentuma deszka, van benne kőlábakon álló sárga, már-
ványos kemence vasajtóval, ebből egy hasonló ajtó vezet egy kisded kamrába. Ennek 
van egy kisded ablaka, mi az mm) alatt írt ambitusra nyílik, ugyanoda nyílik egy ha-
sonló ajtó is, pavimentuma deszka, benne egy nagy deszka füstházajtó. Ezen szobából

tt) egy hasonló ajtó vezet ugyancsak a piacra levő egyablakos szobába. Ablaka mind 
belső, mind külső a fennebbiekhez hasonló, benne van egy zöld kályha-kemence vasaj-
tóval, pavimentuma deszka, Innen

uu) egy hasonlóan festett ajtó vezet a konyhába, ebben van két főzőkemence, egyik 
plattenes, két rehrnes téli kemence, másik nyári főzőkemence, itten van egy hosszú 
konyhaasztal, két-két ablaka négy-négyszárnyú, kellő vasolással. Innen 

xx) egy festett ajtó vezet a folyosóra nyíló szobába, a folyosó felőli ajtaja sarkos, zá-
ros, kulcsos. Harmadik a levélajtó, mely vezet a hijuba, egy ablak van a folyosóra, négy-
szárnyú, másik kisded ablak a hiju felől. Innen van

yy) a hijuba járó lépcsőzet, ezen felül egy leeresztő ajtó, sarok nélkül.
zz) A folyosóra kimenve van egy levélajtó, sarkos, záros és behúzóval ellátva, a folyo-

só ezen része üvegablakos, a folyosóra vezet négy kő- és hat falépcső.
jj) A folyosó végében van szükségszék, közös.
vv) A piac felőli, úgy az udvar felőli hivatali szobák ablakaihoz vannak avatag schalu-

gaterek.

F) Blümel Franciska által a szárnyépület emeletében bírató alkalmatosság:
aa) A deszkafolyosóról egy festett, kétsarkú, záros és kulcsos ajtó, melynek van külső 

levélajtója is két sarokkal, fordítóval, vezet a végső szobába, ennek van két jó belső és 
külső ablaka, szükséges vasolással. A falban egy üveges almárium, egy vas füstházajtó, 
pavimentuma is használható állapotban. Ezen szobából 

bb) egy hasonló szerkezetű festett ajtó vezet a másik, kisebb szobába, ennek van egy 
hasonló szerkezetű belső és külső ablaka, s pavimentuma használható állapotban. Ezen 
szobából

64   postament = oszloptalapzat
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cc) egy hasonló szerkezetű, festett ajtó vezet a harmadik szobába, ennek is van ha-
sonló két ablaka, külső és belső, van benne egy ócska kályha-kemence, s pavimentuma 
használható állapotban. Ezen szobában van egy bezárt ajtó is. Ezen alkalmatossághoz 
tartozik az udvaron egy fáskamra ajtóval, pincébe egy elrekesztett hely és szükségszék 
a folyosó végében.

G) Kántor András által az udvaron külön zsendelyfedél alatt bírató kőépület:
aa) Ezen alkalmatosság vagyon az udvarra menve jobbról, zsendelyfedele avult, ha-

sonló avult zsendelyfedelű s deszkaoldalú falépcsőzeten lemenve egy ócska, sarkos, zá-
ros és kulcsos ajtó vezet a külső szobába. Ennek van a plebanusi lak udvarára nyíló két 
ablaka, két-kétszárnyú, gyengült állapotban. Kívül mindkettőn drótrostély, a szobában 
pattenes főzőkemence és egy pléh fűtőkemence pléhkürtővel, padlása deszka, használ-
ható állapotban, a szoba alja téglával kirakva, avult állapotban. Ezen szobából

bb) egy régi, festett, sarkos, záros és kulcsos ajtó vezet a belső szobába. Ennek van két 
ablaka, négy-négyszárnyú, szükséges vasolással, használható állapotban, egyiken kívül 
drótrostély, másikon falközti vasrostély, padlása deszka, használható állapotban, pavi-
mentuma romlott tégla, van benne egy vas pléhbőli főzőkemence. Az udvaron a szoba 
mellett egy kisded fáskamra, ajtóval ellátva. A nagy épület alatti pincében egy elrekesz-
tett hely ezen alkalmatossághoz tartozik. Az udvaron közös árnyékszék.

H) Tauff er János által a régi kisoskolai épületben bírató lakó alkalmatosság:
aa) Ezen épület udvarának a Kismester utcai sikátorra65 van deszkakerítése, utcaaj-

taja s kapuja gyenge állapotban, azonban az ajtó bérlett, két vassarkon forog, borított 
zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel s behúzóval ellátva. A kapu kétszárnyú, zsendely-
fedelű, alól pipával, fenn foglalóvassal sarok helyett, a kapu deszkája alatt romlott álla-
potban. Az udvar egyik felől deszkakertelésű, rossz állapotban.

bb) A tágos udvarról az átjáróra bemenve, az ajtó előtt van zsendelyeresz, az ajtófe-
lek kövekből, az ajtó bérlett két sarokkal, borított zárral, kulccsal, kilinccsel, ütközővel, 
éjjeli zárral, jó állapotban. Az átjáró alja tégla. 

cc) Az átjárótól balra egy ajtó vezet az említett tágos udvarra levő szobába, ennek 
ajtaja egyszerű, festett, két sanir sarokkal, borított zárral, kulccsal, kilinccsel, ütköző-
vel, behúzóval ellátva használható állapotban. Külső ajtaja egyszerű, festetlen, sarokkal, 
kilinccsel, ütközővel. A szoba stakaturos, deszka pavimentuma jó, van két ablaka egy-
forma, tölgyfarámájú, négy-négy szárnnyal, szükséges vasolással és üveggel ellátva, jó 
állapotban, van benne egy öntött kemence.

dd) Ezen szobából egy mindenben hasonló ajtó vezet a másik szobába, ezen szoba 
hasonló az előbbihez, minden kellékeivel, de kemence nincsen benne.

ee) Ezen szobából egy festett ajtó, sarkos, záros, kulcsos, rajta van kétszárnyú, kisded 
ablak, vezet az első udvarra nyíló nagyszobába, ennek van két ablaka, külső és belső, 

65   Kismester utca, ma Str. I. Bob



282

gyengült állapotban. Van benne egy öntött kemence pléhkürtővel, hat könyökkel, pad-
lása s pavimentuma deszka, jó állapotban.

ff ) Ezen szobából egy hasonló szerkezetű ajtó, üvegablak nélkül vezet egy másik 
szobába, melynek van egy ablaka, hasonló padlása s pavimentuma jó. Az udvarra nyílik 
egy fehéren festett, záros, kulcsos ajtaja, melynek felette van egy kisded ablak, van külső 
levélajtaja is két sarokkal, horgolóval.

gg) Az átjárótól jobbra a tágos udvarra van a cc) és dd) alatt leírt szobákhoz hasonló 
két szoba, egy öntött kemencével, de külső ajtó nincsen. A cc), dd) és gg) alatti nyolc 
ablakon van külső ablak is jó állapotban, s mindenik ablakhoz van zölden festett schalu-
gater, avult állapotban.

hh) Ugyancsak jobbról egy egyszerű záros és sarkos ajtó vezet a hijuba, melynek 
lépcsőzete deszka.

ii) Ugyancsak jobbról van a pinceajtó kétszárnyú, bérlett, négy sarokkal, zárral, 
kulccsal, belső vashorgolóval, a pince kétosztályú, mindenikbe két darab fenyő ászok. 

A szobáknak van két kőkéménye, mindenik füstház vasajtóval ellátva, jó állapotban. 
Az egész fedél cseréppel van fedve.

kk) Az átjáró végiben van egy ajtó egyszerű, vassarkos, záros, kulcsos, behúzóval, 
kilinccsel, ütközővel ellátva, benne egy üvegtábla. Ezen ajtó vezet a konyhára, alja tégla, 
benne plattenes kemence egy rehrnel, tűzajtókkal ellátva, van egy katlan66 is. A kony-
hának az első udvarra van egy egyszerű ajtaja két sarokkal, zárral, kulccsal, behúzóval, 
ennek van külső, festetlen ajtaja két sarokkal, horgolóval.

ll) Ezen alkalmatossághoz az első udvaron tartozik a négy egymás melletti fáskamra 
közül a kisebbik fáskamra.

I) Jerzsabek József által ugyanazon épületben az első udvar felől bírató szoba:
aa) Ezen szoba az épület keleti részén jobb felől van, az első udvarról egy festett 

ócska ajtó, mely kétsarkú, záros és kulcsos, vezet a szobába. Ezen ajtó felett van egy 
kisded ablak, külső és belső üvegei jók, van egy nagy belső és külső ablaka, használható 
állapotban, továbbá egy kisded ablak nyílik a fáskamrához. Van a szobában egy maisne-
risch67 kemence egy rehrnel, a szoba boltozatos, pavimentuma használható állapotban. 
Az udvaron egy kisded fáskamra ajtóval ellátva, ezen alkalmatossághoz tartozik az első 
épület alatti pincéből egy elrekesztett rész, ajtóval ellátva. Közös szükségszék. 

2. A plebanosi s kápláni lak, zsendelyfedél alatti emeletes kőépület, 
úgy a Rettinger Katalin által bírató bolt

A) Plebanosi s kápláni lak:
aa) Az épület közepén van egy kétszárnyú, négy sarokkal, felül egy nagyobb, alól 

pedig két kisebb tolózárral, két akasztó vasrúddal, kívül tölgyfaszínre, belől pedig ha-

66   katlan = üst, minden mély, boltos fenékkel ellátott fémedény
67   maisnerisch: a szó jelentése nem világos
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muszínre festett kapu. Közepén van az ajtó, mely két vassarokkal, zárral, kulccsal van 
ellátva, mindkettő jó állapotban.

bb) A kapu köze alja stakatur gerendával kirakva, van vízvezető tölgyfacsatorna vé-
gig, deszkával fedve, rajtok vaskarikák, a boltozat hosszán három vaskarika, minden 
használható állapotban, az ottan találtató két rendbeli sártakarító vas gyenge állapot-
ban. Innen balra 

cc) van az 1ő kápláni szállás: ennek külső ajtaja fehéren festett, két sarokkal, zárral 
és kulccsal ellátva, belső ajtaja hasonlólag fehéren festett, két sarokkal, zárral és kulccsal 
ellátva. Ezen ajtó vezet a piac felőli külső szobába, ezen szobának van egy ablaka, piacra 
nyíló, külső és belső, szükséges vasolással, falközti vasrostéllyal, van benne egy kerek, 
öntött kemence pléhkürtőkkel, pavimentuma deszka. Ezen szobából egy hasonló szer-
kezetű belső ajtó vezet a belső szobába, ennek is van a piacra egy belső és külső nagy 
ablaka, kellő vasolással ellátva, falközti vasrostéllyal, pavimentuma deszka. A szobában 
van egyszerű kályha-kemence, ezen szobából egy hasonló ajtó vezet a végében levő kis-
ded kamrába, melybe van egy deszka füstházajtó, pavimentuma deszka. Mindkét szoba 
fedett, s minden használható állapotban.

dd) Ugyancsak balra a kapu között van a 2k kápláni szállás: ennek kapu közötti kül-
ső és belső ajtaja fehéren festett, mindkettő záros és szükséges vasolással ellátva. Ezen 
ajtó vezet a külső szobába, ennek van az udvarra egy ablaka külső és belső vasolással, az 
ablakon vasrostély, pavimentuma deszka, benne öntött, kerek kemence. Ezen szobából 
egy hasonló szerkezetű ajtó vezet a belső szobába, ennek is van az udvarra hasonló szer-
kezetű ablaka, pavimentuma deszka. Van benne pléhfűtő négykönyökű kürtővel, van 
falközti almárium zárral és kulccsal, minden használható állapotban.

ee) A kaputól jobbra van a német kápláni szállás: ehhez a kapu közül három tölgy-
falépcsőn felmenve van egy kisded ambitus, ennek van a piac felé egy ablaka, üveges, 
vasrostéllyal ellátva, ezen ambituson egy fehéren festett külső és belső ajtó, két-két vas-
sarokkal, három rendbeli zárral és kulccsal ellátva vezet a szobába. Ennek van egy nagy 
ablaka külső és belső, vasszerkezettel kellően ellátva, az ablakon vasrostély. A szobában 
van öntött, kerek kemence négykönyökű pléhkürtővel, kő alapon áll, pavimentuma 
deszka, falközt egy záros ruhatartó hely, minden használható állapotban.

ff ) Az emeletbe feljáró lépcsőzet alatt a kapu között ugyancsak jobbról van egy sötét 
ambitus, amely vezet a szükségszékre, a szükségszék kétrekeszű s deszkaülésű.

gg) Az udvaron jobbról ugyanazon fedél alatt van a konyha, ennek van egy ócska 
ajtaja gyenge állapotban, sarokkal, zárral és kulccsal ellátva, van egy új kétszárnyú ablak 
kellő vasolással. Van benne sütőkemence vasajtóval, a tűzhely vassal szegélyezve, rajta 
főzőkemence két rendbeli pléhkürtővel, mellette van katlan is. Innen 

hh) egy régi, veresen festett, sarkos, záros ajtó vezet a téli–nyári konyhába, ennek 
van egy négyszárnyú ablaka, jó állapotban. Van a falban veresen festett almárium, van 
plattenes főzőkemence két rehrnel, egy kisded sütőkemence vasajtóval, pavimentuma 
deszka, mind használható állapotban. Ebből

ii) egy veresen festett ajtó sarkokkal, zárral és kulccsal ellátva vezet a mellette levő 
cselédszobába, ennek van egy négyszárnyú ablaka falközti vasrostéllyal, egy deszka füst-
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házajtó, egy falbeli kisebb s egy nagyobb almárium, egy vas főzőplattenes kemence két 
rehrnel, rézüsttel s pléh kürtővel, pavimentuma deszka, mind használható állapotban. 
Innen

kk) egy hasonló szerkezetű ajtó nyílik a fennebb említett ff ) alatti sötét ambitusra, 
itten vagyon egy nagyobb s egy kisebb ablak vasrostéllyal.

ll) A gg) alatt írt konyha mellett van ugyanazon fedél alatt a gabonás, ennek van 
egy egyszerű sarkokkal, zárral és kulccsal ellátott ajtaja, van egy ablaka vasrostéllyal, 
pavimentuma deszka, mind használható állapotban. Ezen túl

mm) az udvaron van egy pumpenes68 kút használható állapotban. Ezen túl van egy 
avatag deszkafedelű s oldalú szín reteszes ajtóval, továbbá egy kétrekeszű szükségszék 
deszkából, fedele avatag, van egy avatag disznóól, egy avatag tyúkketrec és egy avatag 
szeméttartó. 

nn) Az udvar végében van a szekérszín, avatag zsendelyfedéllel és kapuval, a fala kő-
ből. E mellett

oo) van az átjáró a kertbe, az átjárón van egy rossz ajtó, a kertbe van egy léces oldalú 
és zsendelyfedelű fi lagória,69 a sikátor felől kőfal. 

pp) Az átjáró mellett van kőistálló, avatag deszkapadlással és hídlással,70 avatag zsen-
delyfedéllel, ajtaja bérlett, sarkokkal, zárral és kulccsal. Az istállóban a jászoly és sarog-
lya,71 valamint a falak használható állapotban. E mellett van egy más kőistálló, zsendely-
fedele, deszkapadlása és hídlása avatag, ajtaja sarkos és záros, a jászollyal és saroglyával 
használható állapotban.

qq) Az udvaron balra van három rendbeli fáskamra a káplánok használatára, záros 
ajtóval, rekesszel ellátva, használható állapotban.

rr) A kapu közül kimenve az udvaron jobbra van a pincébeni lejárás, a pinceajtó két-
szárnyú, vassarkokon forgó, zárral, kulccsal ellátva, a lépcsők kőből, a nagyobbik pince 
tele van szükséges ászokfákkal, a másik pincében vannak gabonatartó hámbárok.72

ss) Az ee) alatt írt német kápláni szállás ajtaja előtt kilenc tölgyfalépcsőn felmenve 
van egy vasrostélyos, kétfelé nyíló, záros és kulcsos, egy vasrúddal, feljebb menve tölgy-
falépcsőken, hol egyik felől karfák is vannak, van a nagy ambitus, az udvar felé két ab-
lakkal, melyek négy-négyszárnyúak, üvegekkel, jó állapotban. Egyik ablaknál van vas 
rámázatba egy nagy rézcsengettyű, a lépcsőzetnek fenn van deszkakarzata, jó állapot-
ban. A lépcsőzeten felérve, ezzel szembe

tt) egy gyöngyszínre festett, kétszárnyú, sarkokkal, zárral és kulccsal ellátott ajtó ve-
zet az udvar felőli egyablakos szobába, a külső és belső ablak négy-négyszárnyú, ónosak, 
pavimentuma deszka, mind használható állapotban. Van benne egy avatag zöld, kerek 
kályha-kemence. Ezen szobából

68   pumpenes = pumpás, szivattyús
69   fi lagória = kisebb fedett építmény, kerti pavilon
70   hídlással =padlózattal
71   saroglya = rácsos szénatartó, etető
72   hámbár (hambár) = a szemes gabona eltartására szolgáló, vesszőből font és sárral betapasztott, vagy 

deszkából összerótt szekrény- vagy hordóalakú tartály
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uu) egy fehéren festett ajtó, két sarokkal, zárral, kulccsal ellátva vezet a piac felőli 
egyablakú szobába, az ablaktábla belőlről vas, a belső ablak egész táblákkal, a külső ab-
lak ónozott. A szobában van egy magos, fehér kályha-kemence, pavimentuma deszka, 
mindezek használható állapotban. Innen jobbra

xx) egy hasonló szerkezetű ajtó vezet egy más szobába, melynek a piacra van egy 
ablaka vastábla nélkül, külső-belső oldala hasonló az uu) alattihoz, benne egy hasonló 
fehér kályha-kemence, pavimentuma deszka, mind használható állapotban.

yy) Az uu) alatti szobából balra egy hasonló ajtó vezet a palotaszobába, ennek van 
két hasonló külső és belső ablaka, vastábla nélkül. Van benne négyszögű fehér kály-
ha-kemence, mellette van egy falbeli pléhajtó, záros almárium szolgál, van a fennebb 
említett ambitusra egy hasonlóan festett, sarkos, záros és kulcsos ajtaja, külső ajtajának 
csakis a két pipasarka van meg, pavimentuma deszka, mindezek használható állapot-
ban. Ezen szobából balra

zz) egy hasonlóan festett, sarkos, két zárral és kulccsal ellátott ajtó vezet a piac felől 
egy egyablakos szobába, ezen ablakon van belső, kétfelé nyíló vastábla, külső és belső 
ablaka hasonló a többi ablakokhoz. A falba van furnírozott73 tükrös almárium, pavi-
mentuma deszka, mind használható állapotban. Ezen szobából 

jj) egy hasonló szerkezetű ajtó egy rendbeli zárral ellátva vezet a szegletszobába, en-
nek vastáblás egy ablaka hasonló a többiekhez, pavimentuma deszka. Ezen szobából 
egy hasonló ajtó nyílik az ambitusra, ennek van külső ajtaja vasból, e két utóbbi szoba 
fűtésére szolgál a falba levő maisnerisch heilzung,74 füstház vasajtóval. Az ambituson 
van még két vas- és egy fa füstházajtó, minden használható állapotban.

Megjegyzendő: a piac felőli ablakokhoz vannak zölden festett schalugaterek is.
vv) Ezen utóbbi szoba végében egy fehéren festett s az ambituson levő ajtó vezet a 

kétülésű s rekeszű szükségszékre, mindkettő levélajtóval ellátva. Ugyanezen gangon van 
a hijuba feljáró deszkalépcsőzet is.

aaa) Az ambitusról egy tölgyfaszínre festett, sarkokkal, zárral, kulccsal ellátott ajtó 
vezet az udvar felőli vendégszobába, ennek van hasonló színre festett két ablaka, külső 
és belső, pavimentuma deszka, mind jó állapotban. Ebből

bbb) egy hasonló színre festett ajtó vezet a másik szobába, ennek van hasonló egy 
ablaka, pavimentuma deszka, e két szobát fűti egy közre rakott Dániel-cserépkemence, 
mindezek jó állapotban. Ebből

ccc) egy hasonló ajtó vezet a harmadik szobába, ennek van hasonló két ablaka, pavi-
mentuma deszka, mind jó állapotban.

Megjegyzendő: mindhárom szoba ablakaihoz tartozik schalugater is.
ddd) A fennebbi épület zsendelyfedél alatt van, a pince felőli oldala újonnan zsen-

delyezve, az udvar felőli pedig avatag.

73   furnírozott = nemesfa-réteggel bevont
74   heilzung = fűtőberendezés.
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B) Rettinger Katalin által bírató bolt:
aa) Ezen bolt van a német kápláni szállás mellett, s nyílik a piacra. Külső ajtaja zölden 

festett, kétszárnyú, kívül pléhvel borítva, egyik szárnyán alól-felül tolózár, a másikon 
borított zár, kulccsal ellátva. Belső ajtaja kettős, üveges, zárral, kulccsal, rézfogantyúval 
ellátva, az ajtó felett van kétszárnyú, egy-egy üvegtáblás ablaka, a pavimentuma deszka, 
a boltozaton van három vashorog, farúddal. 

bb) A bolt végében van a raktár, melybe jobbról van egy ablakhely vasrostéllyal, 
vastáblával ellátva, bal felől van deszkapolc, pavimentuma deszka, minden használható 
állapotban.

A mellékleten: A kolozsvári róm. kat. anyatemplom körül levő épületeknek térképe 
(Kolozsvár, 1884. október 1.) Lelőhelye: Kolozsvár, Szent Mihály plébánia levéltára
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