
 

VADÁSZI LÁSZLÓ VÉGRENDELETE 

Vadászy László 1727-ben született Borsodon kisnemesi családban. 
Híres debreceni ügyvéd lesz. 1782-ben, 1787-ben, 1790-ben Debrecen 
városában tanácsnokká választják. 1805-ben a református eklézsia sze-
nátora, ekkoriban épül a Nagytemplom is. 

A Nagytemplomi Református Gyülekezet halolli anyakönyvében ol-
vasható: 1809. „Tekintetes Vadászi László Úr e nemes városnak 28 
esztendeig voll Senátora csendes halállal kimúlt életének 82. évében 
szél ütésben." 

Végrendeletét 1805-ben készíti el, melynek eredeti kéziratos példá-
nyát a Hajdu-Bihar Megyei Levéltár őrzi. 1 

Nyomtatásban 1983-ban jelent meg a levéltár kiadásában. „Debre-
ceni végrendeletek: 1595-1847" címen/ Rácz István szerkesztésében.2 
A kiadványból vellünk át, most kis füzetünkben figyelem felhívásként, 
példaként e nem mindennapi helytörténeti dokumentumot. A végén kö-
zöljük a V ADÁSZY család leszármazási táblázatát napjainkig. A csa-
lád több tagja ma is városunkban él. 

Jegyzetek 

1. HBML. IV.A. 1011/Z No. 1209 
2. Debrecen: HBML, 1983. - p. 50-54. - (HBML forráskiadványai; 8) 
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Vadászi László (Cegléd u.), 1805. augusztus 20. 
(No. 1209.) 

„Én alább is megírt Vadászi László előttem tartván és meggondol-
ván azt, hogy az Ur Istennek változhatatlan végzése és rendelése szerint 
meg keljen egyszer halni az embereknek és azután ítélet lészen. Én pe-
dig már az én istenemnek jóvoltából és nagy irgalmasságából szép idő
ket értem s töltöttem el, amellyekért áldassék és dicsőitessék szent neve, 
örökkön örökké Ámen. 

Minthogy pedig néhai feleségem nemzetes Pándi Susánna aszszony 
1787-dik esztendőben történt halála után tőlle született s még akkor 
életben lévő három gyermekeim is, ugymint: Sofia leányom, azután ka-
pitány Fodor István uram házastársa Susánna leányom és kedves fiam 
Lajos is már meghóltak és csak egyedül maradtam, kivántam ezért Is-
tennek kegyelmes gondviseléséből még eddig egésségben és ép elmével 
lévén, világi kevés javaimról illyen testamentomi rendelést tenni, amint 
következik: 

Először. Tekintetes nemes Borsod vármegyében, ugyan Borsod 
nevü helységben lévő curialis köztelkünkön lévő házinkban és 
appertinentiaiban, amelly negyedrész engemet illet és amellyel most né-
hai Vad~íszi György testvéröcsém fijai , ugymint: János, Pál és György. 
az én engedelmemből bírnak, azon negyedrész porciócskámat hagyom 
és testalom a megnevezett három testvér atyafiaknak, Vadászi Jánosnak, 
Pálnak és Györgynek s azoknak maradékainak. 

Másodszor. Ugyanazon Borsod nevü helységben, amelly öl telket és 
a borsodi vizimalomnak negyed részét, mellyek eránt a tekintetes Kirá-
lyi Táblán elsőben ugyan néhai Ragályi Sigmond uram özvegye ellen, 
azután pedig a fijai, ugyminl: Ragályi József, Ábrahám és Gedeon urak 
ellen, invaliditarius hoszszas processust, terhes költséggel és fáradsággal 
folytatván s végre a processus a Felséges Curian is általmenvén, sok 
esztendők után megnyertem. De azután bizonyos okokra nézve, ismét a 
megnevezett uraknak, 1000 Rftba zálogba vetettem, mellyről való zálo-
gos contractus egy exemplarban nállam is megvan. Ezen öt telekből és 
malomrészből álló portiomat, minden rajtok lévő épületekkel s 
appertinentiaival edgyüll hagyom és testalom három testvéreim, 
ugymint: néhai Vadászi Éva testvér néném, néhai férjétől nemes Pap 
János uramtól származott és most Borsodban lakó fijának, Pap László-
nak és maradékinak: nemkülönben fellyebb megnevezett néhai Vadászi 
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György öcsém fijainak, ugyszintén néhai Vadászi Sófia testvér hugom, 
néhai férjétől, prédikátor nemes Szikszai Fazekas Htnos uramtól való 
fijának, Fazekas Jósefnek és maradékinak olly feltétellel , hogy azokat a 
zálogos esztendők eltelésével, amellyiknek közzülük abban módgya és 
értéke lészen, kiválthassa vagy kiválthassák és birhassák, mivel jóval is 
többet érnek. A kiváltásban mindazonáltal az elsőség az néhai Vadászi 
György testvér öcsém fijáé, vagy azoknak maradékié légyen. 

Harmadszor. Tekintetes nemes Abauj vármegyékben Bakta nevü 
helységben, amelly curialis telekünkön és házban megnevezett Fazekas 
Jósef öcsém lakik, azon házban és telekben s appertinentiaiban, sőt azon 
teleknek most pör alatt lévő részében is, amellyel örökösen az övé és 
maradékié légyen s tőlle ki ne válthassák és ki ne vehessék a több atyafi-
ak. Továbbá: 

Negyedszer·. Tekintetes nemes Szabolcs vármegyében Saáp nevü 
helységben, amelly curialis teleket rajta lévő házzal s egyéb épületekkel 
a tekintetes nemes egri káptalanban költ perennalis fassio mellett 
acquirallam s darab ideig bírtam is; de azután a környülállások ugy hoz-
ván magokkal, Tordán Bihar várme!,ryében lakozó Szilágyi Bálint uram-
nak 700 Rftba zálogba adtam és mind a perannalis fassio, mind a zálo-
gos contractus megvagynak nállam: azon curiámat minden rajta lévő 
épületekkel és teleknek appertinantiaival edgyütt (minthogy többet ér, 
lévén utánna sok jó szántóföldek, rétek és kasz::íllók) hagyom és testalom 
fellyebb megnevezett néhai Vadászi György testvér öcsém három 
fijainak s maradékinak hagyom azt, kitelvén a zálogos esztendők, ki-
válthassák, vagy amellyiknek közzülök tetszik, kiválthassa s bírhassa. 

Ötödször. Itt ezen városban Cegléd utc{1ban lévő kőházam, 
mellyben most lakom és amellyet néhai idősb Pándi János uram özve-
gyétől vettem meg, nemkülönben ugyanitt a Tóczóskertben lévő nyolc 
kapa szőllőm, mellyel özvegy Kardos Istvánnétól vettem, pajtával és ab-
ban lévő három nagyobb és egy kisebb kádakkal, sajtóval és egyéb 
ottlévő aprólékkal és a pajta belső szobájában lévő mobiliákkal edgyütt 
adódgyanak el kótyavetyén. Hasonlóképpen 

Hatodszor. Minden öltöző ruháim, ugymint: három bunda és a 
mentéim, dolmányaim nadrágokkal edgyütt, azonkívül három selyem 
öveim, mellyek közül egy aranyozott világos kék selyemsinórral vagyon, 
két ezüstös kardom, egy pár flinta, egy stucz és zsebbe való ezüst óra, ti-
zenkét ezüst asztali és egy gazdálkodó ezüst kanalak, hat ezüst kávés 
kanalak, három pár ezüstnyelü kések, U!,>yanannyi pár rézzel kirakott 
nyelű kések, ismét tizenkét pár fekete nyelü kések, mellyek a végén 
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ezüstözve vagynak. Ezeken kívül minden ónedények, ugymint: két leve-
ses tál, tizenkét kisebb-nagyobb tálak, két tucat vagy 24 tányér, mind-
ezek adódgyanak el; továbbá három nyoszolyák, az benne lévő ágyakkal 
edgyütt; de vagyon 2 ágy nélkül; ezek is adódgyanak el, sőt a 4-dik, 5-ik 
és 6-dik is. 

Hetedszer. Minden könyveim, mellyek rész szerint pedig a kishá-
zamban (melly napnyugat felől van) lévő nagyobb thékában vagynak, 
hasonlóképpen adódgyanak el. 

Nyolcadszor. Minden szarvasmarháim, mellyek az eladáskor meg-
maradtak és azólta is szaporodtak, ménesbeli lovaim, ugyszintén a sze-
keres és kocsiban való lovaim, két kocsim: egyik fedeles, másik fedelet-
len, hozzávaló párnákkal s ládákkal s ugyan a kocsihoz való lovakhoz 
valók, mindezek is adódgyanak el és mindezeken kívül is, valami ingó 
jók és házieszközök, akár konyhába, akár kamarúban lévő s lehető edé-
nyek, ugymint: réz, vas és cserépből állók s egyebek, nem különben pin-
cében, udvaron vagy színekben található hordók s egyéb mobiliák, egy-
szóval akár házamban, akar azon kívül található akármi névvel neve-
zendő mobiliák legyenek és még kivül is a szálláson lévő minden épü-
leteket s található ef,>yéb ingókkal edgyütt, adódgyanak el. 

Mellyek mindezek szerint eladódván, ezeknek az ára és ami pénz 
azokon kivül is vagy a temetési költségtől megmaradna. vagy 
contractusokon kinn lévő pénzek is (ide nem értvén a 2000 rénes forin-
tokról szólló két contractust, mellyekről majd alább más rendelés Jeszsz) 
mindezen pénzek egy summában és egy massába tétessenek. Melly 
summa pénzekről illyen rendelést teszek, amint következik, ugymint: 

Kilencedszer. Néhai feleségem testvéröccse, néhai Pándi János só-
gor uram öt árva gyermekeinek egyedül jótetszésemből s hozzájok való 
hajlandóságomból hagyok és testalok mindenkinek 100-100 Rftot és így 
az ötnek 500 Rftot. 

Tizedszer. Néhai testvérnéném Vadászi Éva asszony, néhai férjétől 
nemes Pap János uramtól való fijának Pap Lászlónak hagyok 100 Rftot , 
de azzal a meghatározással, hogy amelly egynegyed része vagyon néki 
több édesanyja maradékival (ha még vólnának) edgyütt, azon borsodi 
curiális telekünkbe s annak appertinetiaiba, amellyen most laknak néhai 
Vadászi György öcsém fijai, János, Pál és György, azokat azért ne há-
borgassa, hanem hagygya meg nálok és ha még több atyalijai vólnának, 
amint már mondatott, azokat is azon negyedrészből elégitse ki : külön-
ben pedig ha azokat azért háborgatná, vagy pört indítana ellenek, vagy 
annyival is inkább, ha történet szerint tőllök el is nyerné, azon esetben 
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azon 100 Rftot elveszítse és benne nem részesülhet, mivel különben is 
az ő édesanyja ki vólt elégitve az én édesanyám néhai szemerei Szemere 
Anna asszony által. Igy annak okáért azon casusba a neki testált 100 Rft 
légyen a Vadászi Györgyé, Vadászi János és Pál tesvér öccsöké. 

Tizenegyedszer. Néhai testvéröcsém Vadászi György leányától 
Susánnától, nemes Polgári István uram első feleségétől, született árvák-
nak hagyok 100 Rftot ugy, hogy azoknak szükségire fordittassék, 
mellyre vigyázni tartoznak a bátyjai, Vadászi János, Pál és György test-
vér atyafiak. 

Tizenkettedszer. Néhai testvérhugom Vadászi Sófia aszszony leá-
nyának Fazekas Sófiának, nemes Balogh György uram házastársának 
hagyok 200 Rftot. De ezzel a regulatioval, hogy fellyebb megírt három 
testvér atyafiakat Vadászi Jánost, Pál és Györgyöt borsodi közös curialis 
telekben és házban s appertinentiaiban (amelly házban most laknak) 
különben is csekélységből álló része eránt ne háborgassa: ha pedig há-
borgatná, ezen 200 Rft legatumot veszítse el és benne nem részesülhet, 
hanem légyen a fellyebb megnevezett Vadászi Györgyé. 

Tizenharmadszor. Megnevezett néhai testvérhugom Vadászi Sófia 
másik leányától, Fazekas Máriától, Borsod vármegyében Oszláron lako-
zó nemes Kovács Mihály uram első feleségétől származott árváknak is 
hagyok 200 Rftot: osztassék egyaránt közöltök, amidőn a törvényes időt 
elérik, mellyre Fazekas Jósef öcsém tartozik vigyázni és gondot viselni. 

Tizennegyedszer. Vadászi Jánosnak, néhai Vadászi Jósef öcsém 
fijának hagyok 100 Rftot. De ajánlom atyafiságos szeretetibe több testvér 
atyafiait is, mikor miben lehet, segítse és gyámolítsa őket, mivel ő job-
ban birja magát, mint azok. 

Tizenötödször. Mind a borsodi, mind a baktai reformátusok temp-
lomára (amelly helységekről oda fellyebb emlékezet vagyon) hagyok és 
testálok 100 Rftot és igy a kettőre 200-at: adódjon ki a Reformata 
Ekklésia előjáróinak; Borsodon ugyan ifjabb Vadászi János, néhai Va-
dászi György fi ja, Baktán pedig Fazekas Jósef által. 

Tizenhatodszor. Az idevaló, ugymint Debreceni Reformata 
Collegiumnak hagyok és testalok 200 Rftot, a sáros Pataki Refonnatum 
Collegiumnak is 200 Rftot és igy a kettőnek 400-at. 

Tizenhetedszcr. Az idevaló Reformata ekklésia árváinak hagyok 50 
Rftot, ugyan az idevaló reformátusok ispotállyának is 50 Rftot. Az éget-
tek cassájába hagyok 100 Rfiot. Mindezen legatwnok annak okáért adódjanak ki 
az felyül megirt swruna pénzből, ugymint a háza.tmmk, szőlőmnek és egyéb elö-
számlált mobiliáknak az árából és rész sz.erint az apróbb pénzbül. Ami pedig: 
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Tizennyolcadszor. Mindezektől ugyanazon massaból megmarad, 
azt hagyom és testalom fellyebb megnevezett néhai Vadászi György 
testvéröcsém három fijainak, ugymint. Jánosnak, Púlnak és Györgynek. 
nemkülönben Vadászi Sófia testvérhugom fijának, Fazekas Jósefnek: 
osztassék fel köztök egyaránt négy részekre, egynek-egynek egy negyed-
rész adódván; az mutua successiot közöltök ad casum, ha valamellyik 
közüllök mag nélkül meghalna, felhagyom. De azonban ezen Iegatumot 
ugy regulalom, hogy valamint Vadászi János, Pál és György a baktai 
curialis köztelekünkből s házból (mellyben most Fazekas Jósef lakik) és 
appertinentiaiból, sőt annak most pör alatt lévő darabjából is, a magok 
rátájokat vagy részeket ki ne vegyék, hanem nála, tudniillik Fazekas 
Jósefnél meghagyják, ugy ellenben Fazekas József is a borsodi curialis 
köztelekünkből s házbul is s appertinantiaibul (amelyek most az megne-
vezett Vadászi János, Pál és György három testvératyafiak birtokában 
vagynak és azon laknak) a maga részit ki ne vegye, s ki ne vehesse. ha-
nem nálok meghagyja. Különben pedig, ha egyik a másikat, akármellyik 
háborgatná, az ollyan nyughatatlan háborgató ezen Iegatumot elveszitse 
s benne nem részesülhet és azé légyen, aki ezen rendelésemet megtartja. 
Ha pedig egyik sem tartaná meg, valamit nékik testaltam, mindazok 
szóljanak a leányágra, ugymint néhai Vadászi György és Sófia lcimy-
ágon lévő maradékira. Sőt ha néhai Vadászi Éva testvérnénémnek le-
ányágon maradéki vólnának, azokra is hasonlóképpen maradjanak. 
Ezeken kívül pedig: 

Tizcnkilencedszcr. Amelly rész szerint eladott marháim, rész sze-
rint pedig ingatlan jószág árából álló 2000 Rft készpénzem 
contractusokon kinn vagyon két helyen, ezer-ezer egy helyen. jó 
securitasban: azon 2000 Rftot hagyom és testalom az reformatusok ide 
Debrecenbe való 1802-dik esztendőben megégett Nagytemplom 
építésére. Ha pedig azon templom addig felépülne és elkészülne, mig 
ezen summa pénznek odafordithatása ad casuba jönne, azon esetben a 
reformatum venerabile ide való consistorium által ugyan az idevaló 
reformata ekklésiának más szükségeire fordillassék. De mindenkor első 
légyen a templom szüksége. 

Huszadikszor. Amelly 500 Rftokat fellyebb a 9-dik punctumban 
néhai Pándi János uram gyermekeinek hagytam, azt ezzel a meghatáro-
zással regulálom, hogy hóltom után semminémü jószágomhoz 
praetensiot ne tartsanak és ne formálhassanak, aminthogy igasságosan 
nem is formálhatnak, meggondolván azt, hogy a közöttünk véghez ment 
atyafiságos mege!,')'ezéskor nyilvánvaló kárommal is, sokat engedtem 
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őkegyelmeknek, mind az uj malomházra nézve, mellyel magam 
épitettem, mint pedig valamint a diószegi hegyi szőllőkön; ugy az ide-
való Kos-kerti szőllőn is általam tett melioratiokra nézve, amint mind-
ezek megtetszenek azon egyességbeli contractusból, amelly két 
exemplarban lévén, nálam is megvan, s alább adnectalom is, 
őkegyelmeknél is. Különben pedig, ha ezekkel netalántán nem gondol-
ván (mellyet ugyan fel nem tészek) akar egy akar más szín és pretextus 
alatt az én legatariusaim ellen, akárminémü praetensiot formálnának 
őkegyelmek s azokat háborgatnák, azon casusba az 500 Rft legatumtól 
elmaradgyanak és akkor azon summa az megnevezett venerabile 
consistorium dispositoja alá adódgyon s oda fordíthassa, ahová 
legszüségesebbnek ítéli; de mindenkor a 19-dik punctumnak értelme 
szerint. Mivel pedig 

Huszonegyedszcr. Az aszszonnyal, özvegy Pándi Jánosné sógorasz-
szonnyal és gyermekeivel az fellyebb emlitett és 1804-dik esztendőben 
febmariusnak 2-dik napján költ contractusunk szerint halálom után 
őkegyelmükre fog maradni az asztali óra, melly most itt a lakóházam-
ban, az úgynevezett commódon áll; azonkívül ugyanazon házamban az 
utca felől a fal mellett egy keskeny asztalon lévő kis fiókos almárium és 
az ebédlőasztal, rajta lévő szőnyeggel együtt, ugy hasonlóképpen a kis-
házamban (melly napnyugotra vagyon) lévő nagyobbik könyves-théca, 
de könyvek nélkül, minekutánna tudniillik a benne lévő könyveim el-
adódnak; ismét a Kos-kerti szőllő is oda fog maradni. Hogy azért ezek 
eránt valami kérdés vagy ízetlenség akkor sem támadjon, kívántam itt is 
megemliteni és írásba hagyni. Minthogy pedig azon egyességbeli 
contractusra provocatiok vagynak, ezért hogy a dolog maga egész 
állapottyában légyen, azon contractust tulajdon maga originalisaban 
adnectalom itten ... " 
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