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KISBARCSA 

Néhai Bornemisza Tamás kisbarcsai udvarházához 
tartozó ingó és ingatlan javak leltára 

1. Elsőben az udvar kapuján bémenvén, vagyon deszkás öregkapu – azon 
egy küs vasretesz, mellette egy kisajtó, azon vasszegező, sarkok, pántok mind az 
öreg- s mind az kiskapun –, héjjazatos, jó. Az kapufelen egy kis darabant- 
ház, fábul csinált, semmi nincs benne. 

Onnan jobb kéz felé menvén, vagyon egy rend ház, zsendelyes. Annak végé- 
ben egy kamara, ajtaja félszer, rajta fűrészdeszkákból csinált retesz és lakat rajta. 
Ezen kamarában vagyon szalonna nro. 12. Az szalonnának a hata ó, a másik háta 
új, mind öregek. Item egy ószalonna, kezdett, harmad része megvagyon, az negye- 
dik rész elkölt. Háj vagyon nro. 17. Ennek hata új, tizenegy ó. Ünőtúró vagyon 
nro. 12. Juhsajt vagyon nro. 5. Egy deberke sós tej. Egy tömlőtúrónak harmad része. 
Törött kása quart. 2. Dió quart. 3. Aszú szilva quart. 3. Sarubélelésnek való rossz, 
apró gyártott bőrek nro. 44. Item juhbőr, sarunak való, veres, de rossz nro. 2. 
Kő szegető rúdvas 1. Egy öreg, üres szuszék. Két új hordó, egyik üres, a másik- 
ban 5 véka lencse. Polcnak felcsinált fűrészdeszka három, egy darab vaslánc. Vaspö- 
röly kettő. Egy égettbor főző fazék fedelestől, gyapjúzsákok 12. Egy új szőrszita, egy 
vesszőrosta, egy rossz fenyődongábul csinált véka. Három kis vasfazék, főzni valók, 
rosszak. Ivegtálnyér 80. Olajoskorsó 4. 

2. Innen az sütőházban menvén, ennek ajtaja fűrészdeszka, bélelt, faki- 
lincse jó. Asztal kettő benne, egyik közönsíges, a másik cipószakasztó. Ablaki lan- 
tornások, rosszak; padszék kettő benne. Egy nyoszolya, egy sütőkemence, azon felyül 
kályhás kemence. Ecetes általag nro. 3. Egyik teli, urn. 4, egyik urn. 1. Harma- 
dik urn. 3, de kevés benne. Dagasztótekenő 3, szita 2, egyik szőr, a másik selyem, 
de rossz. Cseber kettő, egyik öreg, a másik kicsiny. Fatálak 9, fatálnér 17. Egy kis 
serpenyő, egy vaskalán, két vasnyárs, egy vasrostély. 

3. Az konyhaháznak ajtaja bélelt, vassarkakkal, semmi szegezője nincsen. 
Egy asztal benne, egy rossz padszék, két öreg cseber, egy fa sótartó, főző vasfa- 
zék 5. 

4. Az konyha mellett való végső ház. Ennek ajtaja bélelt, záváros, kol- 
csostul. Vagyon benne egy hejábanvaló, gyontáros ajtó, závár és pántok nélkül 
való, egy üres általag, más, akiben búza vagyon cub. 2. Három padszék bélelt, egy 
papiros lantorna az ablakon, egy fejér fogas, egy házra való pléhes gomb vitor- 
lástul, egy romlott kályhás kemence, egy vasrosta. 

5. Ezen ház alatt való kis pincében ajtó, félszer, lakat rajta. Vagyon itt 6 
káddal sós káposzta, hetedik kád üres. Item ezen kívül is üres kád kettő, egy ál- 
talag sós egres, két hordó csiger, apró új cseber, víz hordani való 5. Öreg új cse- 
ber 2. Szőlőhordó botok 4, egyik vasas, hárma csak abroncsos. Egy saroglya alma 
cub. 3, fokhagyma, koszoró 11, vereshagyma quart. 1. Egy rossz, sós ugorkának 
való üres átalagocska. 

6. Azon kis pincetorka felett két jó szuszék, egyik üres, a másikban ak- 
kor cub 3, quart. 3. 
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7. Ezen rend házak héján vagyon gyártott juhbőr 16, juhbőr gyapjastól nro. 22. 
Gyapjú 35, kecskebőr 6. Két kemencére való mázos kályhák. Tehénbőr gyártott 2, gyár- 
tatlan 1. Lenmag cub. 4. Fűrészdeszka 24. Földfazék 37, fedő 9. Öreg üst kettő, egy 
üres általag. Kűsó 13. Két általag, kiben lenmag. Deberkék 4. Egy légely. Egy tölgy- 
fa palack, rossz. Kender gel. 1. Len gel. 3. Ablakrámák 5. Aszú vadalma cub. 3. 
Alatt az tornácon 3 szakasz kűsó, feketék. 

8. Innen az kőházakba menő, az legelső kis boltban alatt, ennek 
ajtaja gyontáros, závár jó rajta; ezen boltban egy gyantáros, záváros almárium. 
Ablaka egy, azon vasrostély és ivegablak. Két kis gyontáros fogas, egy fejér 
padszék, egy örög szűnyög az földön, azon fejül két padszék, kin az test vagyon 
mostan, fatál 13, fatálnér 17. Vizeknek való ivegpalack 5. 

9. Második bolt. Ennek is ajtaja gyontáros, záváros, ablak egy, iveg, ép. 
Egy mázas, belőlfűtő kemence benne, egy új asztal, fejér padszék 3, egy nyo- 
szolya. Ezen boltbul az kamaraszékre gyontáros ajtó, azon vaskilincs. 

10. Ezen belől, melyben maga lakott Bornemisza uram, ge- 
rendás ház, ajtaja fejér, bélelt, bécsi závár rajta, kemence mázos, padszék három, 
asztal egy, egy karszék gyontáros, egy-egy embernek való karszék 2, egy nyoszolya, 
egy pinzolvasó tábla, egy szőnyeg az falon. 

11. Ebből az öregházban menvén, ennek is ajtaja fejér, bélelt, záváros. 
Padszékek mind körül az fal mellett, egy nyeregtartó padszék is, egy zöld karos- 
szék, egy gyontáros, zöld nyoszolya, egy fejér asztal, egy fejér pohárszék, arra fel- 
vonva egy abrosz. Kívűlfűtő, mázos kemence benne, ivegpalack víznek 6, két ab- 
lak, ivegablakok, épek. 

12. Az öregházból kijővén az alsó rend végső házban, az ajtó fejér, 
bélelt, záváros. Másik ajtó, kin kimennek azon végső házból, az is fejér, bélelt, za- 
varos. Harmadik ajtó, középben, az is fejér, zavaros. Ezen házban padszék, új 4, 
egy asztal, egy ablak, iveg, kitörött két tálnyéra. 

13. Az grádicson felmenvén az felső rend házakban, vagyon egy er- 
kély, abban két padszék. Onnan bemenvén az első házban, ajtaja annak gyon- 
táros, zavaros. Másik ajtó középben fejes, ennek se sarka, se závárja nincsen, csak léc- 
szeggel állatták helyben. Hat padszéke vagyon, mind bélelt, egy asztal, ablaka egy, 
ivegtálnyéri épek. 

14. Ezen belől az öregházban menvén, ajtaja gyontáros, záváros. Itt va- 
gyon egy öreg, gyontáros pohárszék, sarkai, pántjai, závári az ajtajának, kívűlfűtő 
kemence, mázos, az teteje lehullott, egy öreg, hosszú, új asztal, más kis asztal, az 
fal mellett körül padszék 5. Ablaka 3, mind épek. 

15. Ezen belől az kéményesházban menvén, ajtaja gyontáros, záros. Eb- 
ben vagyon egy új asztal, három új padszék, egy zöld gyontáros nyoszolya, két 
zöld karszék, gyontáros, ablak 2, mindeniknek épek ivegi. Itt kemence nincsen, mi- 
vel kéményes ház. 

16. Ezen belől vagyon egy bolt. Ajtaja ennek is gyontáros, záros, jó. Va- 
gyon benne egy fejér nyoszolya, egy asztal, egy öreg ivegablaka, ép. Ezen boltban 
való erkélyben ivegablakok, épek 3, kemencéje nincsen, se székek. Ugyon ezen bolt- 
bul vagyon egy árnyékszék, annak is ajtaja feslett, zárja nincsen. 

17. Innen az vígső boltban menvén, ennek is gyontáros ajtaja, bécsi zár 
rajta. Ebben padszék 2, gyontáros fogas 2, egy ívegablakocska, ép. Itt találtunk egy 
víg kék karsia posztót, melyben kiszakasztottak 11 hajtást, veres abát 3 véget, zöld 
karasiát 1 víget, fejér aba nadrágot 8. Egy ládában kanovát két kötést, puska globis 
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formát 3. Szőrtanisztrát (!) 5, újokat, két darab fejér irhát, egy darab szügyelőt, 
új sebesi pokrócot 3, egy kármán zabolát agy nélkül, csak fél emleivel, egy szövét- 
neket, egy rossz szőrhevedert, kulan madzagot 2, nyűgöt 4. Egy pányvát, egy ve- 
derben cinobriomat, aranysárgát, bersent. Item egy kéregben levő festéket, asztalo- 
soknak valót, két sárga szattyánbőrt, egy vászonzacskóban tengeriszőlőt, egy szőr- 
tarisznyában mondok szőlővel elegy, más szőrtarisznyában rizskását teli, harmadik 
tarisznyában malozsaszőlőt, ez is teli. Egy fekete száras csizma. 

18. Innen alámenvén a pincében, ennek ajtaja bélelt, lakat rajta, belől be- 
tolyó zár, az pincetorkában egy borvonyó kötél, 3 korcsolya, egy általag sonkolyos 
méz, három hordó csiger, két kis üres kád, fenyűfábul csinált. 

19. Az belső pince ajtaja bélelt, retesz rajta. Itt vagyon bor in vasis 
nro. 41. (Következik a borok hordónként való felsorolása.) 

Ezen pincében vagyon egy fazék félig vajjal, 3 kupányi. Más fazékban 2 ej- 
tel vaj, egy fazék sós tej, liktárium 3 fazékban kevés, ünőtúró 8. Egy lészán kört- 
vély, alma. Az pincegátorban faragott kő, kemencelábnak való 4 darab, lövőlyukra 
való faragott kő 3 darab. Egy lió, egy vasabroncs, 2 lóitató cseber. 

20. Az istálló végében az szekérszínben egy társzekér 4 vasas kerekeivel, 
lajtorjájával, rúdjával, tengelyével, egyéb szerszáma nincs. Az végső istálló 
tornácában vagyon két szuszék, egyike üres, az másikban alakor vagyon cub. 11, 
quart. 2. 

Másik istálló tornácában vagyon rakásban egy ajtómellyéknek való 
faragott kő. Item, ugyan faragott kő rakásban, két ablaknak való. Ezen istállóban 
egy rend, kik szekeres lovak pokrócostól. Ezen istálló tornácában egy fél hintó, ép, 
minden szerszámával. Item egy öreg szakasz kősó. 

Az istállók végében vagyon egy ház, melyet szabóháznak és lovászok 
házának hínak. Ennek bélelt ajtaja, lakat rajta. Egy rossz kemence benne, két pad- 
szék, egy asztal, két fogas, két ablak papirosas. 

Az istállók ajtai mind jók, lovak bennek. Az istállók héján vagyon új zsendely 
rakásban nro. 13 000, fűrészdeszka nro. 200. 

21. Malomház állapotja. Az malom két kőre vagyon, kerekei, kövei, min- 
den épöleti új, az vámot kimérték belőle, egyéb semmi nincsen egy köböl lisztnél 
és két véka elegyes, kölessel, alakorral együtt. 

22. Az majorház pusztán áll, az ház azért jó és ép. Vagyon benne lúd 
28, réce 12, tyúk 40, india 13. Egy vasas szekér, nyolc ökör. Magnak való kosár 
méh nro. 13. 

23. Az csűröskertben menvén, deszkás ajtó vagyon egyfelől, másfelől 
öregkapu, héjazatos. Búza három asztagban: egyikben gel. 350, másikban is gel. 
350, az harmadikban gel. 400. Az mint az tiszttartó mondja, egy kevés alakor csép- 
letlen, mintegy 20 kalangya. Széna kalangya 4. Egy darab kazal széna 7½ öl, két 
kazal szalma. Az csűr új, kétfelől mellette égetett tégla egynehány ezer. (Követke- 
zik a különböző részjószágokban lévő gabona számbavétele.) 

Végezetre az házak és istállók héjazatja mind jó, ép, az udvar békerétve, mind 
palánkkal, az is mind zsendelyes. Ezen palánkon vagyon egy ajtó az vízre, annak is 
jó ajtaja, vas szegezője. 

Az csűreskertnek, majorháznak, lugas- és gyümölcseskertnek sövényi mind jók, 
fedettek. Az oldalon az csűreskerten fejöl egy jó, ökörnek való pajta bekerítve, 
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azon fejöl egy nagy kert, kiben mostansággal új szőlőt plántáltak, ennek is sövényi 
mind újak, fedettek. 

Datum in Kisbarcsa, anno 1624 die 6 jan. 

1629 
SZENTDEMETER, SZÉKELYVÉCKE 

Szentdemeteri Balasi Ferenc fejedelmi főlovászmester 
és Udvarhelyszék főkapitánya szentdemeteri kastélyában 

található javainak leltára 

Az nagypalotában vadnak ezek: 
Öt öreg, szép dívánszőnyeg az fal oldalán. Az három ablak között három küs 

szép veres szőnyeg. Vagyon két öreg, zöld, gyentáros asztal, az egyiken vagyon egy 
új, fejér-tarka szőnyeg. Az ablakok felől való fal oldala mellett mind végig zöld, gyen- 
táros, bérlett pad. Négy zöld, gyentáros karosszék. Egy kis zöld, gyontáros sessel- 
szék. 

Vagyon az fal oldalában egy szép, gyontáros pohárszék, azon zár, kilincs 
kolcs nélkül rajta. Az pohárszéknek két kinyitó ajtaja vagyon, négy ónos vassorkok 
rajtok. Az pohárszék előtt vagyon deszkából csenált kékfestékes circuitus, abban va- 
gyon egy küs, fejér asztal, két kötött, fejér padszék; annak az ajtaján vagyon két 
vassorok. Az palota közepiben egy kis láncon vagyon egy nyolcágú réz, függő- 
gyertyatartó, igen szép. Az falban három vas gyertyatartó fatángyérral. 

Négy ablak rajta, mind épek, mindenik ablaknak hat-hat kinyittaja vagyon, 
azokon ónos vassorkok, fordítókkal s kivonó karikákkal együtt. Mindenik ablakban 
három-három vasrúd. Egy szép kűlfűtő, mázas kemence. 

Az kamaraszéknek vagyon két ajtaja. Az külső gyentáros, bérlett ajtó, 
vassorok, vaskilincs, vasfogontyú rajta. Az belső ajtó fejér, paraszt ajtó, vassorkon 
jár, vasretesz rajta. 

Az palotának ajtaja igen szép, gyontáros, bérlett ajtó, erős vassorkokon jár, ki- 
lincs, retesz, vasfogontyú rajta. 

Az palota elleniben való külső házban 
Két öreg dívánszőnyeg az fal oldalán, egyik veres, az másik fejér-tarka. Az két 

ablak között vagyon egy öreg, új, fejér-tarka szőnyeg. Az pohárszék mellett is az 
fal oldalán egy új, fejér-tarka szőnyeg. Az fal oldalán felfüggesztve vagyon tizenkét 
öreg, acélos puska, egy réz polhák, hat öreg pistol és két küs pistol. Egy zöld, 
gyontáros asztal, azon vagyon egy viselt, fejér-tarka szőnyeg. 

Az fal mellett kétfelől két zöld, gyentáros, bérlett pad. Egy zöld, gyontáros 
karosszék. Egy így, abban két, kittelhéjú derekalj, egy tarka, bársony vánkos, két 
selyemmel varrott gyolcslepedő, egy virágos atlacpaplan, zöld atlac az környéke. Egy 
festett pohárszék, az ajtaján vagyon két ónos vassorok. Egy zöldmázas kemence, 
abban egy vasmacska. 

Két ablak rajta, mind épek, mindeniknek vagyon hat-hat kinyitója, ónos sor- 
kokon járnak fordítójokkal és kivonó karikájukkal együtt. Mindenik ablakban há- 
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rom-három vasrúd. Az háznak ajtaja igen szép <...> vassarkon jár. Zár 
<...> rajta, kolcsa nincs. 

Az belső k<üs házban> 
Az fal oldalán vagyon három <öreg divánszőnyeg>. Egy zöld, gyontáros asztal, 

<azon vagyon egy> fejér-tarka szőnyeg. Az fal <mellett egy> zöld, gyentáros bérlett 
pad. Vagyon egy újkeresztyénektől csenált, bőrrel borított, töltött szék. Egy ágy, abban 
két kittelhéjú derekalj. Egy zöldmázas kemence, egy vasmacska benne. 

Azon vagyon egy ablak, ép, hat kinyittaja, ónos vassarkok, fordítójokkal, kivonó 
karikájokkal együtt. Három vasrúd benne. 

A kamarájában menő ajtaja zöld, bérlett, gyontáros ajtó, vassorkon jár, 
vaskilincs és fogontyú rajta. Az kamarájában vagyon egy veres, skarlát nyereg, az 
ülése meggyszín bársony; heveder, kengyel vasszíjával és farmatringgal együtt rajta, 
felyül bőrkápája és sárga posztóval bérlett nemeze. Egy szederjes, gránát török 
nyereg, réz kengyelivel és kengyelszíjával, bőrkápája vagyon. Egy öreg katonanyereg, 
kengyelvas és kengyelszíjú rajta. Más egy küsebb katonanyereg, két hitván kengyel- 
vas és kengyelszíjú s farmatring rajta. Egy hitván, rossz, veres skarlát nyereg szer- 
szám nélkül, csak egy hitván heveder rajta. 

Két öreg, állásban való, fejér kötőfék forgó karikájával és láncával együtt. Egy 
küsebb, állásban való, fejér kötőfék. Egy kantár zabola nélkül, láncos fékemelője 
vagyon. Egy szügyelő. Egy török heveder szíjú nélkül. Négy kopja, jók. Egy bokor 
hajtott, új kengyelszíjú < ..... hev>ederek. 

< ........ agár nyak>ára való zergő huszonhárom. < ........ > agár 
nyakára való csergő. < .......... > Egy kerek pajzs. Egy < ......... > egy szíjúra 
kötve vagyon. < ...... pu>skatok. Egy agárra való < .......... > Az kamara- 
széknek ajtaja < .......... > sorkon, retesz rajta. < ......... > s szép, gyen- 
táros, bérlett ajtó, vas< ......... >zár kilincsestől, fogontyústól rajta. 

Az palota pitvarában 
Egy ablak, ép, két kinyittaja vassorkon, két vasrúd benne. Az pitvaron gyon- 

táros, bérlett ajtó vassorkon, zár, kilincs, fogontyú rajta. 
Az ebédlőházban 
Egy zöld, gyontáros asztal, azon vagyon egy viseltes, fejér-tarka szőnyeg. Az 

egyik ablak mellett az falon vagyon egy tarka kecse. Az fal mellett környül vagyon 
nyolc darab zöld, gyentáros, bérlett pad, két gyontáros, zöld karosszék. Egy küs, zöld, 
gyentáros sesselszék. Egy újkeresztyénektől csenált, veres bőrrel borított, töltött sessel- 
szék. Egy ágy, abban vagyon kittelhéjú derekalj, két vánkos, egyiknek selyemmel 
varrott, gyolcs héja vagyon, az másodiknak fejérvarrásos gyolcs héja. Két fejérvar- 
rásos gyolcslepedő. Egy kaftánpaplan. 

Egy festett pohárszék, az pohárszék ajtaján zár, vassorok. Egy borsőrlő. Egy 
bors szitáló szita. Egy küs étek rézmelegítő. Egy pávalegyező. Az pohárszék mellett 
egy fejér, bérlett, küs pad. Egy darab fogas az pohárszék mellett. Vagyon négy 
ablak, egész, mindeniknek hat-hat kinyitója, vassarkokon járnak fordítójokkal és ki- 
vonó karikájokkal együtt; mindenik ablakban három-három vasrúd. Az fal oldalán 
vagyon egy megveszett óra. 

Egy küs pincetok. Egy zöldmázas kemence, abban vagyon egy vasmacska s egy 
vasvilla. 
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Az házon egy gyentáros, bérlett ajtó, ónos vassarkon jár, bécsi zár rajta, 
kilincsivel, fordítójával és fogantyújával. 

Az ebédlőházon belől v<a>l<ó> boltházban 
Az fal oldalán vagyon három veres <dívánszőnyeg> három fejér-tarka sző- 

nyeg. Egy < .......... > gyontáros asztal. Az fal környül két <zöld ......... > 
gyentáros, bérlett pad. Egy ágy, abba vagyon két kittelhéjú derekaly, az derekalyok 
alatt egy öreg lasnak, két fejérkötéses gyolcslepedő, két török vánkos. Egy kaftános 
paplany. Veres tafota körüle. 

Egy mázas kemence, abban egy vasmacska, kettétört, egy vaskalán, egy festett 
almárium, vassorkok és zár rajta. Két ablak, épek, mindeniknek hat-hat kinyittaja, 
ónos sarkokon, fordítóival és kivonó karikájokkal együtt. Mindenik ablakban há- 
rom-három vasrúd. Kűl mindeniken egy-egy öreg vasrostély. 

Az kamarájának ajtaja zöld, gyentáros, vassorkokon. Az kamarában vagyon 
egy veres nyoszolya. Az fal oldalán egy fogas. Négy szövétnek. Egy veres skarlát 
nyereg, új hagymánya és veres posztóval bérlett nemeze, minden szerszáma, csak 
szügyelője nincs. Egy rossz szőnyeg. Egy tűz eleiben való deszka. 

Az kamaraszéknek ajtaja festett, bérlett ajtó, vassorkon, retesz rajta. 
Az kamarának egy ablaka egész. Az boltháznak ajtaja gyontáros, bérlett, ónos sar- 
kokon, zár kilincsestől, fogontyústól. 

Az grádicsnál való palotában 
Egy zöld, gyontáros asztal, az asztal mellett két fejér, bérlett pad, azokon kűl, 

az fal oldala mellett körül zöld, gyontáros, bérlett padok. Egy küs, fejér, kötött 
padszék. Egy szép, festett pohárszék, annak ajtaja vassorkon, zár rajta. 

Egy fal<baütő> vas gyertyatartó fatángyéron. < .......... zöl>d mázas ke- 
mence. Négy ablak <rajta ......... > épek, hat-hat kinyittaja mindeniknek <ónos 
vassa>rkokon járnak fordítójokkal és kivonó <kar>ikájokkal együtt. Az ajtaja bér- 
lett, gyontáros, ónos sorkai, bécsi zár kolcsostól, kilincsestől, fordítóstól és fogan- 
tyústól együtt. 

Az palotán belől való nagyobbik boltházban 
Az fal oldalán vagyon négy szép, fejér, új, tarka szőnyeg. Az két ablakon 

is két fejér-tarka szőnyeg. Vagyon egy zöld, gyontáros asztal, azon egy fejér-tarka 
szőnyeg. Az asztal körül zöld, gyontáros, bérlett padok. Két gyontáros, karos pad- 
szék. Egy újkeresztyénektől csenált sesselszék, veres bőrrel borított. Egy ágy, abban 
két kittelhéjú derekaly, két vánkos, selyemmel varrott, két fejérvarrásos vászon- 
lepedő. Egy virágos, veres atlacpaplan, zöld atlaccal kerített. 

Egy zöldmázas kemence, egy vasmacska benne. Ablaka kettő, ép, mindeniknek 
hat-hat kinyittaja vagyon, ónos sorkai, fordítóstól, kivonó karikáival. Mindenik 
ablakban három-három vasrúd és vasrostélyok rajta. Az ajtaja gyontáros, bérlett, 
bécsi zár, ónos sorkokon jár. 

Az kéményes boltnak ajtaja gyontáros, bérlett vassorkon jár, retesz rajta. Vagyon 
ott az kamaraszék ajtaja festékes, bérlett, vassorkon jár, retesz rajta. 

Az belső boltházban 
Egy zöld, gyontáros asztal, az fal oldala környül három zöld, bérlett pad. Egy 

szép, gyontáros ágy, abban vagyon két vánkos, az egyiknek felső fele kék atlac, 
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környül arannyal varrott, az alsó része veres atlac. Az másik vánkos tiszta veres 
atlac. Egy vászon < ......... > takartak be. Az ajtaja gyon<táros, bérlett,> ónos sar- 
kokon, bécsi zár rajta <kolcsával, kilincsével. Kemen>céje zöldmázas, egy vas- 
macska be<nne>. Egy ablak rajta, hat kinyittaja vagyon sork<ostól,> fordítóstól, 
és kivonó karikákkal együtt. Az egyiknek nyittajának egy évegtángyér héja. 

Az ebédlő- és öregpalota között való házban 
Egy zöld, gyontáros asztal. Az fal mellett négy régi, bérlett pad. Egy fol- 

tozott karszék. Egy paraszt ágy. Egy mázas kemence, vasmacska benne. Az falon egy 
rossz fogas. Két ajtaja gyontáros, bérlett, vassarkokon járnak, az egyiknek bécsi zárja 
kilincsivel, fogontyújával. Az másikon is zár kilincsestől, fogontyústól. Vagyon két 
ablak rajta, épek, mindeniknek hat-hat kinyittaja sorkostól, fordítóstól és kivonó- 
karikáival együtt. Mindenikben három-három vasrúd. 

Az belső agg házban 
Egy régi, öreg asztal, az asztal környül három régi, bérlett pad. Egy ágy. 

Egy ablak, ép, rajta három kinyittaja minden eszközivel, hat vasrúd benne. Egy 
paraszt kemence. Az kamaraszék felől való ajtó régi, bérlett, gyontáros, vassorkon, 
kilincs és fogontyú rajta. Az kamaraszéknek ajtaja fejér, bérlett, vassorkon, retesz 
rajta. Az ajtaja gyontáros, bérlett, paraszt zár kolcsával, kilincsével, fogontyújával 
együtt. 

Az külső agg házban 
Egy régi ládás asztal, az fal oldala környül négy fejér, bérlett pad. Egy rossz 

karszék < ......... kö>tött szék, egy pohárszék, vassorkon < .......... > 
retesz rajta. Egy ágy. Az fal oldalán < .......... > fogas, az ajtó felett is egy 
fogas. Egy zöldmázas kemence. Két ép évegablak, rajta minden szerszámával, min- 
denikben három-három vasrúd. Az ajtaja régi, gyontáros, bérlett ajtó, vassorkon 
jár, paraszt zár rajta kilincsestül, fogontyústól. 

Az kút felől való külső agg házban 
Vagyon egy régi ládás asztal, zár rajta. Az fal környül két régi, gyon- 

táros, bérlett pad, két fejér kötött padszék. Egy ágy. Egy pohárszék, annak az ajtaja 
vassorkon jár. Egy almárium, annak az ajtaja vassorkon. Öt darab fogas. Zöldmázas 
kemence. Három ép ablaka vagyon mindeniknek, hat-hat kinyittaja minden szerszá- 
mával. Az ajtaja régi, gyontáros, bérlett ajtó, vassorkon, paraszt zár rajta kilincsivel, 
fogontyújával együtt. 

Az kút felől való belső agg házban 
Egy zöld, gyontáros asztal. Az asztal környül két régi, gyontáros pad. Egy 

ágy. Az fal oldalán öt darab fogas. Egy zöldmázas kemence. Két ép ablaka, minde- 
niknek hat-hat kinyittaja minden szerszámával. 

Az kamarájában menő ajtaja gyontáros, bérlett, vassorkon jár, kilincs nélkül 
való zár rajta, fogontyúval. Abban az kamarában két fejér fogas. Az kamaraszék- 
nek ajtaja fejér, bérlett, vassorkon jár, retesz rajta. 

Az háznak ajtaja régi, gyontáros, bérlett ajtó, zár kilinccsel, kolccsal, fo- 
gantyúval rajta. 
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Az agg háznak pitvarának ajt<aja régi, gyontáros> bérlett ajtó, vassorkon, zá- 
rastól <kilincsestől,> fogontyústól. Egy ablak rajta, négy <kinyittaja> minden szer- 
számával. 

Az alsó tornácnak ajtaja három vassorkon jár, az egyik sorka eltörött. 
Az felső tornácnak középső ajtaja farostélyos, vassorkon jár. Az konyha 

felett való ajtaja farostélyos, vassorkon, retesz rajta. 
Az leányok házában 
Egy zöld, gyontáros asztal, egy viseltes, fejér-tarka szőnyeg rajta. Az fal oldala 

mell(ett) négy zöld, gyontáros bérlett pad. Vagyon három gyontáros fogas az fal 
oldalán. Egy gyontáros karosszék, egy viseltes sesselszék, egy fejér kötött padszék, egy 
gyontáros nyoszolya. Vagyon rajta két évegablak, mindeniknek hat-hat kinyittaja, ónos 
sarkokon járnak fordítójokkal és kivonó karikájokkal együtt. Az egyik ablakban 
csak három vasrúd. Az másikban három vasrúd és tizenkét általjáró darab vasrúd. 

Az leányok házából bemenő boltnak az ajtaja szép, gyontáros, bérlett ajtó, 
ónos sorkokon jár, bécsi zár rajta fordítóival, fogontyúival együtt. Az leányok házá- 
nak az ajtaja gyontáros, bérlett vassorkon, bécsi zár rajta fordíttajával, fogontyú- 
jával együtt. Zöldmázas kemence benne, két vasrúd alatta. 

Az leányok háza pitvarában az fal körül két-két zöld, gyontáros, bérlett 
pad. Az komoraszékre két ajtó <va>gyon, mindenik gyontáras, bérlett ajtó, <vas- 
sorko>n járnak. Ez külsőn zár vagyon <kilincs>estől, kolcsostól, fogontyústól. 
Vagyon <egy> ablaka, ép, hat kinyittaja minden szerszámával, három vasrúd benne. 
Az grádics felett való ajtó farostély, vassorkon, retesz rajta. 

Az asszonyom házaiba és az boltban be nem mehettünk. 
Az leányok házában menő grádics alatt lévő belső kamarácskájában va- 

gyon két fejér, bérlett pad, négy fejér fogas az fal oldalán. Egy vég tarka pokróc- 
nakvaló, ványolt. Egy vég fejér szűr. Egy szapulókád, egy öreg cseber, 3 küs cse- 
ber. Egy üst banka (!). Tizennégy öreg fazék vaj. Két küs tekenő, egy dézsa 
vaj. Egy üres dézsa. Egy küs vascerpenyő. Egy hancsár. Fatál 2, fatángyér 12. Két 
hitván pincetok. Egy évegablak rajta. Az ajtaja fejér, bérlett ajtó, vassorkon jár. 
Az vaj és egyéb, az mi ebben az kamarában vagyon, az öregasszony keziben jár. 

Az külső kamarácskájában 
Egy öreg cseber. Egy dézsa. Az ajtaja vassorkon jár, retesz rajta. Az pitvar- 

nak ajtaja fejér, bérlett, vassorkon jár, zár kilincsestül, fogontyústól rajta, retesz is 
rajta. Egy küs évegablak is rajta, egy évegtángyér héja. 

Az sütőházban 
Két fejér asztal, három öreg sütőtekenő. Két gyakorszita, két gyér szita, 

egy vasrosta, egy öreg cseber, három főhordó cseber, két sajtár, két szűrőszita, két 
dézsa. Fatál 26, fatángyér 20. Két mérce. Egy régi paraszt pohárszék, annak ajta- 
ján retesz, hitván vassorok, egy < ...... > 

Az sütőházban lévő kamara 
Vagyon egy öreg kád, egy küs kád, három fejér, bérlett pad. Az sütőház ajtaja 

vassorkon jár. Kilincs rajta. 
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Az konyhán 
Vagyon két nyárs. Egy vasrostély, két öreg cseber, egy öreg rézmozsár, törője 

nincs. Négy vasfazék. Az ajtaja vassorkon jár. Kilincs és retesz rajta. 
Az konyha mellett való kolcsárházban 
Vagyon négy ecetes általag. Két üres ecetes általag, két mérce. Az ajtaja vas- 

sorkon jár, retesz, kilincs rajta. Egy évegablak rajta, ép. 
Az kapu felett való középső külső házban 
Egy fejér asztal, az fal környül két fejér, bérlett pad. Három kötött padszék, 

két ágy, az fal oldalán két fejér fogas. Három ablak rajta, ép, mindeniknek hat-hat 
kinyittaja minden szerszámával. Az ajtaja fejér, bérlett, vassorkon, zár kolcsostól, 
kilincsestől, fogontyústól rajta. Egy paraszt kemence benne. 

Az kapu felett való belső kis házban 
Egy fejér asztal, az fal környül öt fejér, bérlett pad, két fejér fogas, két 

ablaka egész, mindeniknek hat-hat kinyittaja minden szerszámával. Az kamaraszéknek 
az ajtaja fejér, bérlett ajtó, vassorkon, retesz rajta. Az háznak ajtaja fejér, bérlett 
ajtó zárostól, kolcsostól, kilincsestől, fogontyústól. <Egy paraszt> kemence. Két vas- 
láb alatta. 

Az kapu felett való felső palotában 
Egy öreg, fejér asztal. Az fal környül hat fejér, bérlett pad. Négy fejér kötött 

padszék. Egy ágy. Egy kis paraszt asztal. Egy fejér pohárszék. Egy zöldmázas kemence. 
Öt fejér fogas. Négy öreg ablak, mindeniknek hat-hat kinyittaja minden szerszá- 
mával. Két küs ablakocska is vagyon, mind épek. Az ajtaja fejér, bérlett ajtó, 
zárostól, kolcsostól, kilincsestől, fogontyújával és vassorkaival együtt. 

Az drabantházban 
Vagyon egy kis fejér asztal. Öt fejér, kötött padszék. Két ember lábára 

való vas. Egy nagy, szarvas üllő. Egy vasmacska, kútba való. Egy fejsze. Vagyon 
négy darab fogas. Egy ablak rajta, ép, nyolc kinyittaja minden szerszámával. Egy 
paraszt kemence. Az ajtaja fejér, bérlett, vassorkon, vaskilincs, retesz, fogontyú rajta. 

Az vár kapuján vagyon két öreg, bécsi lakat. Két felvonó lánc, azo- 
kon két kenderkötél. 

Az régi porkolábházban 
Vagyon nyolc öreg sütőtekenő, öt gyúrótekenő, három famedence. Hat új 

fatál. Hét főhordó, küs cseber. Egy öreg cseber, kiben egy véka lencse vagyon. Egy 
sajtár. Egy vajküpülő dézsa. Huszonhárom dézsa. Egy fakalicka. Vagyon huszonöt 
sing szokmánnak való zekeposztó. Egy ablak rajta, négy kinyittaja, egy tángyér 
héja. Egy paraszt kemence benne. Vagyon egy vízvevő rossz rézfazék. Az ajtaja 
vassorkon jár, retesz, lakat rajta. 

Az nagy pincében 
(Következik 71 hordó és öt általag bor felsorolása.) Három hordóban vagyon 

kökényvíz. Vagyon egy öreg hordó, kiben csűgör volt. Vagyon egy negyvenes hordó, 
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félig mézzel. Egy dézsa, félig sonkolyos mézzel. Egy általag, melyben egres volt. 
Egy hitván kád, kiben másfél véka kása vagyon. Vagyon két öreg dagasztótekenő, 
harmadik küsebb. Vagyon két vasabroncs. Egy harapófogó. Egy hitván trombita. Két 
öreg rézkorsó. Két ejteles ónkanna. Egy réztölcsér. Egy mérővider. Egy ejtel kupa. 
Egy bokor szántóvas. Egy kis kárt. Egy kis, ház tetejére való vitorla. Két küs fakupa. 
Egy hitván réztángyér. Egy kemence szájára való rossz ajtó. 18 darab réz. Egy 
lámpás. Négy zsák, az egyikben fejér liszt vagyon, cub. 1, metr. 2. Egy liu, farosta 
három. Sajtár három. Egy dézsa, kiben félig túró. Más üres dézsa. Egy vasfazék 
alá való függő vas. Egy vendely. Egy bárd, két rézcsap. Két légei. Egy vésű, 
bélyegzővas három. Egy falbaütő gyertyatartó. Egy hitván pincetok, öt évegpalack 
benne. Egyike eltört. Hámba való ostorang, hat. Egy agárra való kék coltár. Egy 
lovásznyereg minden szerszámával. Két köböl alma. Húsz koszorú fokhagyma. 

Vereshagyma három köböl. Egy ekére való szíjpating. Két zsákban vagyon 
közliszt, három véka. Egy zsákban egy köböl mosott búza. Egy eltörött kővágó csá- 
kány. Abrakcipó 428, asztalcipó 47. Egy béresszekérhez való rövid lánc, két da- 
rabba. Hintó elejére való cifra három darabba, ónosok. 

Az kolcsár házában 
Három öreg vas derékszeg. Küsebb k<ettő .... >. Egy öreg fogó. Lámpás- 

nak való öt darab < ..... >. Két bilincs. Egy fánksütő réz, egy rézmozsár törőstől. 
Egy eltörött vasfazék. Két lakat. Egy hitván asztal. Egy hitván ágy. Egy kormán 
és köldökvasak. 

Két évegablak rajta. Az ajtaja fejér, bérlett, vassorkon, retesz rajta. Az nagy 
pincének az ajtaja fejér, bérlett, zár rajta, vassorkon jár, kolcsa is vagyon. Az külső 
ajtaja is rostélyos, vassorkon, két retesz rajta. 

Az küs pincében 
(Következik 41 bordó bor felsorolása.) Három öreg hordóban vagyon csűgör. 

Egy általagban vagyon méhser. Vagyon egy videres vászon. 
Az küs pincének ajtaja vassorkon, retesz, lakat kolcsostól rajta. Az külső, 

rostélyos ajtó vassorkon jár. 
Az konyha felett való bástyában 
Új sajt vagyon numero 57, ósajt numero 43. Új tömlő vagyon numero 20 és 

fél, ótömlő egy. Dézsa túró numero 20. Egy dézsa vaj. Egy cseber vaj. Öt üres 
dézsa, az egyikben vagyon héjatlan árpa. 

Apró fakupa 14. Három vasfazék. Három kötés sátor. Hat lóra való hámok 
fékekkel, kötelekkel együtt. Őszi sajt numero 9. Egy bélyegzővas. Egy kis kohlegyező, 
vas. Egy kerek szék. Egy pinnáta. Egy küs rézborító. Két öreg réztángyár. Fatál 
numero 82. Fatángyér numero 118. Egy bélessütő cerpenyő. Egy darab vasrostély. 
Fejéren cserzett ökörbőr, négy. Egy küs darab, fejéren cserzett lóbőr. Egy általag, 
melyben egy köböl lenmag vagyon. Egy hitván, öreg cseber, kiben egy véka lencse 
vagyon. Egy szuszék, kiben egy köböl dió vagyon. Egy küs famérce, kiben tárkon 
vagyon. Rossz, apró érelt juhbőr, numero 14. Két gyalu. Egy lóra való hitván 
szőrpokróc. Öt ferhec láncaival együtt, az egyiknek nincsen lánca. 

Az ajtaja fejér, bérlett, vassorkon jár, retesz rajta lakatostól. Az tornácában 
vagyon két szuszék. Az egyikbe vagyon mosott búza cub. 5. Az másikban is cub. 2. 
Egy üres negyvenes hordó. Egy gyalomháló, más rossz gyalomháló. 
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Az hiuban 
Aszú szilva cub. 21. Aszú alma cub. 7. Barack cub. 2. Kendermag cub. 6, 

metr. 2. Fejér kertiborsó metr. 2. Törökborsó metr. 2. Mezeiborsó cub. 8, metr. 2. 
Nyers bialbőr öt. Bialborjúbőr 1. Tehénbőr 4. Borjúbőr 2. Csitkóbőr 1. Vaskalitka 
1. Egy evetnek való rossz vaskalitka. Az hiunak ajtaján retesz vagyon lakatostól. 

Az szalonnásbástyában 
Ószalonna vagyon kettő, soldor azokon kettő. Új szalonna vagyon 34 s egy 

darab, ezeken soldor 54. Óháj 19. Új háj 25. Disznóorja hat, főstől. Azokon kívül 
disznófő öt. Disznóláb 13. Két kötés sátor. Egy peléh (!) palack. Egy öreg hitván 
lámpás. Öreg, vasas kerék 4. Késafa hámfástól, vasastól 4. Kendermag cub. 8, metr. 2. 
Köles cub. 16. Borsó cub. 5. Egy negyvenes hordóban vagyon bab cub. 3, metr. 2. 
Aszú szilva metr. 3. Kerékszeg öreg, kettő, küsebb három. Négy kerek szék. Egy 
hámfa karikástól. Az fejér, apró báránybőr 110, fekete 42, diribdarab csáváit kecske- 
ollóbőr 34. Hitván, diribdarab csávált báránybőrök 31. Két öreg szarvasbőr. Egy 
csitkóbőr, juh-, kecske-, báránybőr elvegyesleg, csáválatlanok 60. 

Az ajtaja vassorkon jár, retesz rajta, lakatostól, kolcsostól. 
Az szalonnásbástya pitvarában 
Vagyon két öreg vasas kerék, két új hintókerék vasatlan. 
Az káposztáspincében 
Vagyon tíz kád káposzta s egy fél. Négy üres káposztáskád. 
Az gabonásház eresziben 
Vagyon két szuszék, egyikben vagyon liszt cub. 10, metr. 3, az másikban cub. 4. 

Egy eresztőkád. Két kád. Egy serfőző üst, egy salétromfőző üst, abban búza metr. 3. 
Egy öreg, hitván kas, korpa benne. Egy disznómellesztő, öreg tekenő. Egy hitván 
kereken vaskarika négy. 

Az gabonásházban 
Egy kád, abban búza cub. 7. Hátulsó szuszékban vagyon búza cub. 57, metr. 3. 

Az másikban cub. 44. Harmadik szuszékban vagyon zab cub. 138. Negyedik 
szuszékban vagyon zab cub. 111. Mérővéka 4. Szórólapát 3. Az ajtaja fejér, bérlett, 
vassorkon, retesz rajta. Az pitvarának ajtaján is retesz lakatostól. 

Az kúton 
Egy vasas vider, egy darab lánc rajta. 
Az sütőházban 
Kád kettő. Az ajtaja fejér, bérlett, vassorkon, retesz rajta. 

Az sütőház mellett való kéményes házban 
Vagyon egy égetettbor főző fazak minden szerszámával, egy öreg szapulóüst. 

Egy öreg kovácsüllő. Egy hitván öreg kád. Egy szapulókád. Két küs hitván cseber. 
Az ajtaja vassorkon jár. Retesz rajta. 

Az sütőház mellett való szín alatt egy öreg tarack. Küs tarack három. 
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Az temlecnek külső ajtaján retesz vagyon, egy erős bécsi lakat. Az belső 
ajtaján vasrostélyos ajtó vagyon. Azon is retesz vagyon, s erős bécsi lakat. Erős 
vassorkon jár. 

Az temlec pitvarában vagyon egy igen nagy darab só, kit négy ökör 
hozott. 

Az fegyveres bástya alatt való pincében vagyon hat hintó- 
szekérbe való, új, vasatlan kerék. Vagyon darab só 245. Az ajtaja fejér, bérlett 
ajtó. Vassorkon jár. Az pince ajtaja előtt vagyon két malomházra való ajtó, két 
lisztnek való válu. Három ablakra való deszka. Malomkő eleibe való kéreg három. 

Az fegyveres bástyában 
Vagyon egy rendben öreg szakállos 13. Más rendben apróbb rend szakállos 6. 

Muskotély puska 47. Acélos puska 10. Vagyon egy fél muskotély, két fa közé csi- 
nált. Sisak 3, fegyverderék 3. Egy ezüstös nyelű alabárd. Páncél 4. Egy kozper, hü- 
vely nélkül. Sanctus harang egy. Egy bokor karvas. Puska forma 19. Láncfa 4. Ta- 
racktöltő vaskalán 2. Kanódtartó vas 2. Egy hitván küs kártyában egy tarackgolyóbis 
és egy falka szakállosgolyóbis. 

Egy égetettbor főző rézfazék fedelestől. Egy bokor rézdob kolcsostól. Puska- 
portörő tekenő három. Puskapor négy tonnával. Azokon kívül négy tonnában vagyon 
kevés kénes puskapor. Egy általagban vagyon egy kevés puskapor harmadáig. Salétrom 
vagyon két zsákkal, mindenik tele. Egy öreg lúgzócseber salétrommal teli. Egy küs 
cseberben s egy küs zsákban egy-egy kevés salétrom. Vagyon egy tonna kénkő. Egy 
darab öntött kénkő, egész. Vagyon egy új kétköz háló, egy elszakadozott. Acélos 
puska. Az darabontoknál vagyon kilenc acélos puska. Egy kasban egy falka évegtán- 
gyér. Egy falka kanód. 

Az ajtaja fejér, bérlett ajtó, vassorkon jár, retesz rajta lakatostól, kolcsostól. 
Az szekérszín és istállók felett 
Deszka 178. Egy lószekér eleiben való rúd tengelyestől. Öt vaskarika az rúd- 

ján. Hat társzekér alá való tengely ágasostól. Öt fojtókarika rajtok, marokvas 23. 
Vagyon ismét két lószekér eleibe való rúd, vaskarika rajtok kilenc. Társzekérre való 
öt ernyő, gyékén nélkül. Két társzekérre való lajtora (!), retesz rajtok kettő. Az 
szekérszín felett vagyon tengely kettő, ágosostól. Öt vaskarika rajtok. Az tengelyek 
alól-felyül vasasok. Egy társzekérre való új lajtora. Malomba való garat három. Egy 
lisztelő válú. 

Az istállók héján 
Hosszú, öreg, fejér kötött pad 9. Apró padszék 17. Hosszú, öreg asztal 8. 

Apró asztal 6. Egy falka komló. Egy gyontáros fogas. 
Az régi kapu felett való tiszttartó házában 
Egy viseltes, fejér asztal, azon vagyon egy rossz székel szőnyeg. Az asztal 

környül két bérlett, fejér pad. Három fejér kötött padszék. Egy ágy. Egy festett 
fogas. Az fogason páncél, új, három. Egy merő páncél. Egy bányai acélos puska. Egy 
szablya. Egy hegyes tőr. Két küs fakupa. Három évegablak rajta, egész, mindeniknek 
hat-hat kinyittaja minden szerszámával. Egy paraszt kemence. Egy fejér, bérlett ajtó, 
vassorkon jár, zár kilincsestül, kolcsostól, fogontyústól rajta. Item vagyon más egy 
bitang szablya, kit Bárdossi Birtalan Páltól vött volt el az tiszttartó. 
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Az belső házban 
Vagyon sisak 14. Sebesi pokróc 6. Egy lasnak. Egy tarka pokrócnakvaló, ne- 

gyedfél öl. Négy szőrpokróc, ketteje rossz. Egy kulan madzag vánkos. Két rossz, sza- 
kadozott, állásban való kötőfék. Egy viseltes kenderkötél. Hárskötél 2. Felajtár ostor 
kettő. Két darab csapa. Egy rossz, kiznicer, viseltes fejér mente. Hét darab cserezett 
juhbőr. Egy darab bocskornak való tehénbőr. Egy bokor szép, ónos vas ajtósorok. 
Egy muskotélypuskára való gém. Egy forint ára szalamia. Kopjavas öt. Eszeveszett 
rézóra, kettő. Új kasza, kilenc. Egy darab szál csíki vas, hat szál singvas. Egy kerék 
talpára való singvas. Sarló 12. Három darab acél, egyik csak kicsin. Lécszeg numero 
250. Egy küs, félkéz cseberben egy kevés kénkő. Egy küs szűrőszita. Egy hitván 
darab évegablak. Két darab évegablaknak való vont ón. Egy kicsin juhbélyegző vas. 
Egy hintórúd eleibe való vaskarika. Egy fakupában egy kevés timsó. Egy sajtóban való 
vascsatorna, Apró hulladék, diribdarab vas 50. Szakállos, ón golyóbis 40. Egy kis 
asztal. Két fejér bérlett pad, egy küs padszék. Három kötés hitván kender. Marokvas 
kettő. Egy hitván viseltes losnok. Egy szürke végű fejér losnok. 

Két ablak rajta, mindeniknek hat-hat kinyittaja minden szerszámával, egyiknek 
egy tángyér héja. Az kamaraszéknek fejér, bérlett ajtaja vassorkon jár, retesz rajta. 
Egy hosszú, új szántóvas. Pál kovácsnál vagyon egy szál vas, melyet a tiszttartó pat- 
kóra adott volt ki. Az ajtaja fejér, bérlett, vassorkon jár, zár kilincsestül, kolcsostól, 
fogontyústól rajta. Vagyon két általagban 15 ejtel égettbor. 

Az szekérszín alatt 
Egy kerék, kin négy karika és három singvas vagyon. Vagyon egy új hintó, egy 

konyhakocsi. 
Az csűrkertben való szín alatt 
Vadnak üres hordók, mind öregestől, apróstól 45. Kád 4. Az egyik asztag mel- 

lett egy rossz kád. 
Az csűrkertben 
Öreg, négyszegű búzaasztag vagyon 7. Egy küs kerek búzaasztag. Egy öreg, 

négyszögű zabasztag. Vagyon maradék búza, kit most csépelnek és ez héten 11 cséplő 
elcsépli. Széna tizenegy öl. Szalma öt rakás. 

Az vadkertben 
Szarvas vagyon numero 21. (Következik a tyúkháznál, a malomban, a mellette 

levő istállóban levő ingóság és állatállomány összeírása, valamint a jobbágyok szám- 
bavétele.) 

Az véckei háznak inventálása 

Az sütőház felől való külső házban egy hosszú, rossz asztal, két régi, gyon- 
táros, bérlett pad. Négy darab festett fogas. Két ajtaja vagyon, mindenik vassorkon 
jár. Zár kilincsestől, fogontyústól vagyon rajta. 
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Az belső küsházban 
Három rossz, régi, bérlett pad. Az ajtaja bérlett, gyontáros, vassorkon, zár kol- 

csostól, kilincsestől rajta. 
Az pince felett való nagyházban 
Egy rossz, fejér asztal, két bérlett, gyontáros padszék. Két fejér, bérlett pad- 

szék. Egy gyontáros pohárszék. Öt darab fogas az falon. Egy jó lúgzóüst. Egy 
dagasztótekenő, egy küsebb más tekenő. Három szita, egyik gyakor. Az kemence 
zöldmázas. Az ház közepiben búza vagyon cub. 32. Egy hitván mérővéka. Az ajtaja 
gyontáros, vassorkon, zárostól, kolcsostól, kilincsestől. 

Az kéményesházban 
Egy hitván salétromfőző vkő (!). Búza cub. 21. Az utolja cub. 2. Kendermag 

egy hitván szuszékban metr. 3. Az ajtaja bérlett, vassorkon jár, zár kilincsestől, 
fogontyústól rajta. 

Az régi nagybázban 
Egy fejér pohárszék. Az kemence zöldmázas, ép. Az ház közepiben búza vagyon 

cub. 80. Négy szál fűrészdeszka. Az ajtaja vassorkon. Zár kolcsostól, kilincsestől 
rajta. 

Az küsasszonyok házában 
Az ajtaja gyentáros, bérlett, vassarkon, zár kolcs nélkül rajta. Azon belől az 

kamaraszék ajtaja vassorkon. Vagyon két hitván fejsze. Egy rossz kapa. 
Az sütőházban 
Lúd vagyon numero 23. Tyúk vagyon 124. (Következik a csűrben lévő ga- 

bona, a malom, az állatállomány és a többi részjószág inventálása.) 

1632 
VÁRAD 

A váradi vár hadiszerszámainak leltára 

Újbástya 
1. Az kapu felől való szegeletiben vagyon az szádvári Bebek ágyú, 7 funtos. 

Vagyon elegdendő golyóbis hozzá. 
2. Második ágyú az jagendorfi hercegé féle, 10 funtos, melyhez golyóbis 

egy sincs. 
3. Az Buquoy ágyúi féle, 10 fontos, ahhoz sincs egy golyóbis is. 
4. Az kassai ágyú, 28 fontos. Vagyon elég golyóbis hozzá. 
5. Tompér ágyúi féle, 16 fontos. Vagyon golyóbis hozzá. 
6. Az idvezült fejedelem ágyúi féle, 10 fontos. Nincs golyóbisa. 
7. Az Buquoy ágyúi féle, 40 fontos. Vagyon golyóbis hozzá. 
8. Az is a Buquoy ágyúi féle, 40 fontos. Vagyon golyóbis hozzá. 
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9. Az szegény fejedelem ágyúi féle, 10 funtos. Nincs golyóbisa. 
10. Az Kis Sólyom nevű Mihály vajda ágyúja, 5 fontos. Vagyon golyóbis 

hozzá. 
11. Az Nagy Sólyom nevű Homonnai János ágyúja, 20 fontos, vagyon elég 

golyóbisa. 
12. Az szegény fejedelemé féle, 10 fontos. Nincs golyóbisa. 
13. Az is a szegény fejedelemé féle, 10 fontos. Nincs golyób<isa>. 
14. Az herceg ágyúi féle, 10 funtos. Ahhoz sincs golyób<is>. 
15. Az Buquoy ágyúi féle, 40 fontos. Vagyon hozzá golyób<is>. 
16. 
17. Ezek is < .... > Az Buquoy <ágyúi féle,> vagyon is elegedendő go- 
18. lyóbis <hozzá ... > 
19. 
20. Az kassai ágyúk féle, 20 fontos, <vagyon> hozzá golyób<is>. 
21. Egy kis tarack 2 funtos, vagyon <elegendő golyó>bis hoz<zá>. 
Királyfibástya 
1. Az kazamatában vagyon egy köves lá<ncos>, szakadékos, ostromra való 

ágyú. 
2. Az szegeletben vagyon fenn az herceg ágyúi féle, 10 funtos. Nincsen 

golyóbisa. 
3. Maximilianus császár falkoni féle, 7 funtos. Vagyon golyób<isa>. 
4. Az herceg ágyúi féle, 10 funtos. Nincsen golyóbis hozzá. 
5. Egy falkon, 5 fontos. Vagyon elég golyóbis hozzá. 
6. Egy kicsin Szarvas nevű tarack, 3 fontos. Vagyon elég golyó <bis hozzá>. 
7. Egy kis tarack, 2 fontos. Vagyon elég golyób<is hozzá>. 
8. Az Báthori István ágyúi féle, 28 funtos. Vagyon golyób<is hozzá>. 
9. Egy romladozott ágyú, 30 fontos. Nem lőhetni véle; volna golyób<is 

hozzá>. 
10. Más romladozott kassai ágyú, 18 fontos. Azzal sem lőhetni; volna elég 

golyóbis hozzá. 
11–12. Két mozsár, 20 fontos, tüzesszerszámmal lőnek vélek, de ágya egyik- 

nek sincs. 
Veresbástya 
1. Az Kis Fráter nevű ágyú, 20 fontos. Vagyon hozzá golyób<is>. 
2. Egy köves, láncos, ostromhoz való ágyú, 20 fontos. 
3. Az Öreg Fráter nevű ágyú, 35 fontos. Vagyon golyób<is hozzá>. 
4. Az Szarvas nevű ágyú, 40 fontos. Vagyon golyóbis <hozzá>. 
5. Az Maximilian császár falkoni féle, 4 funtos. Vagyon hozzá golyóbis. 
6. Az Tompér ágyúi féle, 14 fontos. Vagyon elég golyób<is hozzá>. 
7. Az Buquoy ágyúi féle, 30 fontos. Vagyon hozzá goly<óbis>. 
8. Egy ostromhoz való köves, láncos ágyú, 20 fontos. 
9. Az is ostromhoz való <köves, lán>cos, 7 funtos. 
10. Egy kis tarack 2 fontos, <vagyon goly>óbis hozzá. 
11. Egy < ......... > vagyon golyóbis hozzá. 
12. <Egy kis>tarac, 2 fontos, vagyon golyób<is hozzá>. 

71 



Aranyasbástya 
<1. .......... > vagyon az közfalon. Tompér ágyúi féle, 16 fontos. < ..... 

va>gyon golyóbis hozzá. 
<2. .... > Kis Fráter nevű tarack, 3 fontos. Vagyon golyób<is hozzá>. 
<3. .... Az> szegény fejedelem falkoni féle, 5 funtos. Vagyon golyób<is 

hozzá>. 
<4. Őnagysá>ga az fejedelem falkoni féle, 5 fontos. Vagyon golyób<is 

hozzá>. 
<5. Be>bek ágyúi féle szádvári, 10 funtos. Nincsen golyób<is hozzá>. 
<6. Az> szegény fejedelem falkoni féle, 5 fontos. Vagyon golyób<is hozzá>. 
<7. Ez> is az fejedelem falkoni féle, 5 funtos. Vagyon golyóbis <hozzá>. 
<8. Az> Báth<ori> István ágyúi féle, Tenor nevű, 28 funtos. Vagyon go- 

lyób <is hozzá>. 
Csonkabástya 
1. Az Maximilian falkoni féle, 4 funtos. Vagyon hozzá golyób<is>. 
2. Az herceg ágyúi féle, 10 funtos. Nincs golyóbis h<ozzá>. 
3. Az Rudolphus öreg taracki féle, 3 funtos. Vagyon golyób<is hozzá>. 
4. Az Báthori István ágyúi féle, 28 fontos. Vagyon goly<óbis hozzá>. 
5. Rudolphus császár falkoni féle, 7 funtos. Vagyon golyób<is hozzá>. 
6. Egy Kurta nevű ágyú, 50 fontos. Vagyon hozzá golyó <bis>. 
7. Egy Sárkány nevű, 30 funtos. Vagyon golyóbis hozzá. 
8. Az herceg ágyúi féle, 10 fontos. Nincsen golyób<is hozzá>. 
9. Egy ostromhoz való köves, láncos ágyú, 22 funtos. 
10. Egy Kis Fráter nevű 3 funtos tarack. Vagyon golyób<is hozzá>. 
11. Az szegény fejedelem falkoni féle, 5 funtos. Vagyon goly<óbis hozzá>. 
Kapufeli 
1. Az első egy 4 fontos tarack. Vagyon golyóbis hozzá. 
2. Az forgó tarack, egy funtos. Vagyon kevés golyóbisa. 
3. Az Báthori István ágyúi féle, 30 fontos. Vagyon golyób<isa>. 
4. Egy seregbontó, kilenc csű vagyon rajta. 
5. Más seregbontó az porkoláb háza felett, nyolc csű vagyon rajta. Azon felyül 

egy forgó tarack, egy funtos. 
Alsó cejtház 
Az <negyven fontosokhoz > golyóbis vagyon 963 
Az harmincöt <fontosokhoz> vagyon 1116 
Az harminc funtosokhoz vagyon 1302 
Az huszonöt fontoshoz vagyon < ... >26 
Az huszonkét fontoshoz vagyon < ... >91 
Az húsz fontosokhoz vagyon 346 
Az tizennégy funtosokhoz vagyon 299 
Az öt, hat és hét funtos falkonokhoz vagyon < ... >1400 
Az négy fontos tarackhoz vagyon < ... >1360 
Az két és három funtos tarackokhoz vagyon < ... >4656 
Summa szerint az golyóbisnak száma 14 859 

72 



Az mostan hozott új kötelek nyomnak 12 mázsát 66 funt<ot>. 
Az megholt fejedelem akiket hozatott részen 14 mázsát, 56 font<ot>. 
Rossz kötél, kinek semmi hasznát nem vehetni, 23 mázsát, 59 font<ot>. 
Öreg hajókötelek, kiknek is itt hasznát nem vehetni, hat vagyon, méretlenek. 
Két ágyúhoz való csiga vagyon köteleivel és minden szerszámmal. 
Az herceg csigáiba is egy vagyon nederlandi forma, minden szerszám <ával>. 
Vagyon hat öreg darab ón. 
Salétrom vagyon 150 mázsa, 80 font. 
Felső cejtház 
Az felső cejtházban vagyon 306 muskotár, azokon kívül kelletett adni válo- 

gatva 100 muskotért a német gyalogoknak. 
Szakállos vagyon 174. 
Láncfa vagyon 150. 
Fegyverderék 146. 
Katonasisak 32. 
Németsisak 19. 
Kerek pajzs 11. 
Az elmúlt esztendőben nyert zászló vagyon 28, az huszonkilencediket, mely 

gyalogzászló volt, Illyésházi Gáspárnak megküldötte gróf uram. 
Idvezült urunk idejibeli <zászló> vagyon 10. 
Azonképpen kan<ót. ... >. 
Kopja lehet coniectura < ......... > 
< ............. > hitván, hat mázsa. 
Porházak 
<Az bás>tyákon kívül az vízen álló két porházban <summa> szerint ágyú 

és puskapor 537 mázsa, 15 font vagyon. 
<Az első> puskaportoronyban vagyon por 126 mázsa, 24 font. 
<Az máso>dikban vagyon 216 mázsa, 109 font. 
Summa szerint az két toronyban puska- s ágyúpor vagyon 343 mázsa, 13 font. 
O<lvasz>tott faggyú tonnákban vagyon. Summa szerint 39 mázsa és 45 font. 

Extradarum per Mihaelem Thorozkay illustrissimi domini domini principis pro- 
thonotarium.* 

1636 
SIMÉNFALVA 

Joannes Glukovski de Benkvits, az erdélyi fejedelem német 
katonáinak főkapitánya siménfalvi udvarházában található 

javak leltára 

Az siménfalvi udvarházhoz elsőben bemenvén, vagyon nagy, öreg, festett, há- 
rom temérdek oszlopokon álló, kötött, galambbúgos kapuja, zsindelyes, mely kapu- 
nak deszkázatját mostan építgették. E kapunak felső sarka foglalója széles vaskapocs, 
 

* Kiadta Thoroczkay Mihály, a fejedelem őnagysága ítélőmestere. 
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vaskapcsos, rudas szegező rajta; e mellett egy gyalogkapu, öreg, fakilincses és pántos, 
az felső sarka széles vaskapoccsal foglaltatott az kapu bálványához. Ez kapu mellékén 
kétfelől az udvarház régi, avult deszkákkal kerített, az utca és országútja felől. 

Bemenvén az kapun, jobb kéz felől vagyon fenyőfa berenából rótt istálló, 
zsindelyes jó tornácja és eresze elől mindvégig karfázott. Ebből szakasztatott által 
az kapu felől egy ház, kinek két ablaka, egy paraszt, béllett ajtaja, vassarkos, pántos, 
kilincses és fazáros; jó kőkeménye. Vagyon benne egy paraszt kályhás kemence, 
egy hitván asztal és padszék, s amellett egy kaloda. Az istálló jó, öreg, két rendbeli 
lóra való ~ 12. Vagyon rajta egy öreg, paraszt, béllett ajtó, vassarkos, pántos, rete- 
szes, egy ablaka fakeresztes. Vagyon benne jó, öreg, végigérő válú, azon fölyül mind- 
végig szénának való fogas, jó padlása, az specificált ház felől való szegeletiben egy 
kő kéményalja az más kéményre menő. 

Ez mellett az istálló mellett vagyon falábakon álló, fűrészen metszett gabo- 
násház. Jó zsindelyes, ereszes, tornácjos és karfás, vagyon kicsid fagrádicsocska 
reá; paraszt, bélieden ajtaja vassarkos, pántos, kilincsjes, reteszes. Vagyon benne 
szuszék körös-körül öt szakaszban, fenyődeszka padlása, vagyon két kád benne, az 
padjára felnyíló ajtócskája; egy kis lajtorja alatta. Vagyon egyik szuszékban húsz 
köböl köles, ~ cub. 20. Az másikban is búza húsz köböl, ~ cub. 20. Az többi, 
ki üres, kiben holmi egyetmás, konyhára való élés és szalad. 

Vagyon az gabonásház végében hosszan fel nagy rakás tűzre való fa, úgy- 
mint száz szekér fánál több. Ennek viszont a végében vagyon mostan újólag ka- 
pitán uram által építtetett kőpince, fundamentomától fogva mind új, s szalmá- 
val fedett. Az eresze alatt az pincetorka, fagrádicsos; vagyon paraszt, bélletlen, fa- 
mellyékes, vassarkos, pántos, reteszes ajtó rajta. Vagyon három öreg káposztáskád 
benne, két szál hosszú, végigérő gárda, avagy ászok, azon egy öreg kád tele ká- 
posztával, más viszont félben, egy hitván hordó, öt szál deszkából csenált lábakon 
álló polc. Ez pince is fűrészdeszkával padlott. Az padjára is (szolgál) fel egy kis 
ajtócska. 

Ez pince mellett viszont oldalul sövénnyel font tyúkól, hosszan, két sza- 
kaszban, szalmával fedett, két ajtócska rajtok, vasreteszesek. 

Ennek ellenében háttal, az udvar fele arccal egy kőistálló; ajtaja mellyéke fa, 
vassarkos, pántos, félszer ajtó rajta, mindvégig benne jó öreg válú, azon felyel 
szénának való fogas. 

Ennek viszont a szegeletinél ez udvaron egy kőkút, felül az föld színén 
hitván, avult, fa gárdázatja, ágasa és gémje az szerént. 

Ennek ellenében vagyon az udvarház, éppen kőbűl rakattak mind alsó és 
felső házai. Ez udvarháznak alsó része az felső házak zsindelyezésétől és tornáci- 
tól külön ereszre és tornácra vagyon zsindelyezve, eresztve; tornáca, avagy eresze 
mindvégig karfázott és deszkázott, az harmad része annak is pártázott. Két ajtó- 
hely rajta. 

Az felső és első ajtón bemenvén az tornácban, jobb kéz felől való végi- 
ben vagyon egy asztal lábastól, a mellett egy paraszt ülőszék. Ez asztal előtt, szin- 
tén végén vagyon egy tej tartó, ablaktalan kőkamorácskára nyíló ajtó, béllett, 
egy; famellyéke vassarkos, pántos, reteszes. Vagyon benne fűrészdeszkából csenált 
tejtartó polc, egy paraszt szék és polc és egy hústartó fogas, egynehány új fazakak, 
és dézsa egy. 

Innét kijővén az tornácban, ezen tornácból nyílik más ajtó az felső házakra 
menő grádics alatt egy kamorára, bélletlen, paraszt, famellyéke vassarkas, pán- 
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tos, reteszes; egy fakeresztes ablaka, kicsid, oldalul vagyon benne temérdek darab 
fákon állván hat fűrészdeszka, az kin liszttel teli zsákok álltanak. Három szál fű- 
részdeszkából csenált asztal, egy szekrény-szuszék, két kád. Abból viszont nyílik 
más kamorácskára az virágoskert felé be egy félszer, paraszt ajtó, kinek fa- 
mellyéke vassarkos, pántos, reteszes, egy ablaka. Azon széles fogas, vas, kettő. 
Vagyon benne mindkét felől végigérő, hosszú gárda, avagy ászok, az padlásából 
lefüggő négy fűrészdeszkából csenált polc, egy szuszék, egy hitván láda, egy új 
dézsa és kárt, egy sereshordó és sertöltő liu. Innét is kijővén az tornácban, ezen 
tornácból nyílik harmadik ajtó az felházakra menő grádics előtt egy udvarló 
házra, ennek is famellyéke, ajtaja béllett, fejes vasszegekkel vert, vassarkos, pán- 
tos, reteszes; ez házon két ablak, mindeniknek famellyéke és kereszti, vesszőkkel 
fonták be. Vagyon benne két ablakráma és egy fa ajtómellyék, ludak vagy tyú- 
kok ültető kosár, és egy sótörő famozsár törőjével készen. 

Ugyan ezen házból viszont oldalul nyílik más egy kisded házra egy bél- 
lett, vasfejes szegekkel vert, vassarkos, pántos, reteszes ajtó, fa mellyéke. Vagyon 
benne egy új kőtűzhely, mostan építtetett, és egy kő kéményalja, egy hitván asz- 
talka és mintegy százig való kősó. Ez háznak is két ablaka, famellyéki és kereszti; 
vagyon benne 3 szál fűrészdeszka, egy gyalogszék, konyhára való négy dézsa. 

Innét is viszont kijővén az tornácba, ugyanezen tornácból nyílik negyedik ajtó 
az uraimék házára. Ez is paraszt, béllett, vasfejes szegekkel vert, vassarkos, 
pántos, kilincses és bevonós ajtó, ennek is fa mellyéke. Két ablaka fakeresztes. Ez 
házban vagyon belőlfültő (!) kemence, jó kályhás, a mellett egy régi almáriom, 
három paraszt fogas, egy béllett és két paraszt padszék, egy asztal, két dagasztó- 
tekenő, két dézsa, két gyertyatartó, egy vízmelegítő üst. 

Ezen házból is kijővén az tornácban, ezen ház ablaka alatt vagyon egy szu- 
szék, öreg, egy hitván hordó, azon egy töredezett ablakráma. 

Ezen tornácból mengyen (!) fel az felső házakra egy fagrádics; ez grádics 
mellyéke egyfelől karfázott, deszkázott és pártázott, másfelől az kőfal. Ennek vé- 
gin egy paraszt, félszer ajtó, vassarkas, pántos, reteszes, mely nyílik egy kis tor- 
nácocskára, mely tornácocska körös-környül deszkázott, karfás és pártázott. Ez 
külön, magában tornyozva, az alsó tornác fedelére mengyen le zsindelyezése. 

Ebből viszont az kis tornácból vagyon más ajtóhely egy öreg tornácra. 
Ez tornácnak is (:mely udvarló tornác:) két oldala karfás, deszkázott, pártázott és 
béllett, mind épek, az két oldala pedig az házak kőfalai. Ez öreg tornác padjára 
most hányattak éppen való megpadlására új fűrészdeszkákat. Ez tornácban vagyon 
négy fűrészdeszkából csenált, lábakon álló mívelő padszék. Ez tornácra nyílnak 
három kűlfűltő kemenceszájak. 

Ezen tornácból bal kéz felől nyílik az úr házára egy festett, cifrázott, új, 
béllett, bécsi záros, vassarkas, pántos, fordítós, bevonós ajtó, kinek fa mellyéke. Ez 
ház mind alól-fölül újólag mostanság deszkáztatott fűrészdeszkával, igen szépen. 
Az padlása fölül borított, béllett és pártázott táblákra (készült). Vagyon rajta há- 
rom új, ép ivegablak, szépek, ~ nro. 3. Annak tizenkét kinyíló vassarkos álló rá- 
mái, táblái vasvesszősek, szegezősek. Vagyon benne három új, béllett, fejér pad- 
szék, az háznak három oldalában végig vagyon egy zölddel festett gyantáros ka- 
rosszék, egy új, fejér, lábas asztal, az asztal környéke veres, köz, illijer posztóval 
vonatott be. Egy új zöldmázos, merő kőtűzhelyen álló, kívülfűtő kemence, szép 
benne, most építtetett, és új zöld, festett ágynyoszolya. Azon házból nyílik egy 
kamorácskára egy hasonló festett, béllett, vassarkos, pántos, fordítós, kilin- 
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cses ajtó, vas bevonójával együtt. Az kamorácskában egy ablakocska. Abból vi- 
szont nyílik más egy fejér, félszer, vassarkos, pántos ajtó az kamoraszékre; 
azon két ablakocska. 

Onnét kijővén, ugyanazon úr házából nyílik más hasonló, béllet, festett, cif- 
rázott ajtó, vassarkos, pántos, bécsi záros, kilincses, bevonós és fordítós, az asz- 
szony házára nyíló. Ez ház is mind alól-fölül egyaránt ez másikkal, deszká- 
zott, mennyezetes; vagyon három ép, rámás ivegablak rajta, famellyéke, fakereszti, 
és azon által vasvesszők. Ezen ablakon vagyon tizennyolc kinyíló tábla, vassarka- 
kon állók, vasvesszősek. Vagyon ez házban két hosszú, végigérő, béllett, fejér pad- 
szék, egy félszer, lábas, fejér asztal, két ágynyoszolya fejér, öt fejér fogas, egy 
szép új, zöldmázos kemence merő kő, új tűzhelyén álló, egy lábas mosdó. 

Ezen házból nyílik hasonló, cifrázott, festett, vassarkos, pántos, kilincses, vo- 
nítós és lapos vasfordítós új ajtó egy kis kamorácskára; azon egy ablak. Ab- 
ból viszont nyílik más egy félszer, fejér, vassarkos. pántos ajtó az kamora- 
székre; ennek is két ablaka. Az két kamoraszék is külön vagyon zsindelyezve, az 
udvarházhoz ragasztva. 

Innét is viszont kijővén, ezen asszonyházából nyílik viszont más cifrázott, fes- 
tett, bécsi záros, vassarkos, pántos, kilincses, fordítós és bevonós ajtó egy új torná- 
cocskára, mely az öregtornáctól újólag rekesztett által. Ennek is éppen való- 
padlására hántak új fűrészdeszkákat padjára (így!). Ezen vagyon egy pártázott, 
félszeres ajtó, vassarkos, pántos és záros. Ez tornác is éppen alól is újólag deszká- 
val padoltatott. Ez tornácnak vagyon két ablaka az virágoskertre. 

Ezen tornácból nyílik más, egy festett ajtó az leányok házára, béllett, 
vassarkos, pántos, záros, kilincses, fordítós és bevonós famellyéke. Vagyon rajta két 
ivegablak, ép, fakereszte 12 kinyíló táblára, azoknak rámái vassarkasok, pántosok és 
vesszősek. Alól-fölül deszka padlása, padimentuma; alól új. Vagyon ez házban is 
újólag építtetett zöldmázos, szép kemence, kő tűzhelyén álló, újólag építtetett kő- 
kéményivel együtt, két béllett padszék, két karos, egyik festett, másik paraszt szé- 
kek, új, lábas, fejér asztal, három fejér fogas. Ezen ház padlásából csigán jár6 
madarak asztala fel függ(eszt)vén. Mely házakat éppen mind újólag meszeltették 
mostan. Ez udvarház is zsindelyes. Ez az udvarháznak eddig való descriptiója. 

Innet alámenvén az udvarra, jobb kéz felől az ház végiben vagyon egy 
darabocska kőkerítés, és az mellett egy öreg galambbúgos kapu, zsindelyes, jó és 
ép mindenestűl fogva, semmi vas nincs rajta, hanem az szegek; mely kapu nyílik 
az virágoskertre. 

Ez mellett távoldan oldalul egy ajtó, félszer, vassarkos, pántos, reteszes, ezen 
fel egy darab deszkakerítés, ez mostan újólag épített kőpincéig. 

Ez kőpince is fundamentumból újonnan építtetett. Ez pincének kőtor- 
kán fenn és elől egy öreg új ajtó, félszer, vassarkos, pántos, reteszes, fa mely- 
lyéke. Alá az pincére fagrádics, az grádics végéről nyílik be ez pincére egy fe- 
jér, új, béllett, vassarkos, pántos, reteszes, fejes vasszegekkel vert ajtó, famellyéke. 
Az pince padoltatott öreg fűrészdeszkákkal, jó gerendái. Vagyon benne egyfelől 
mind végigérő gárda, avagy ászok, azon két átalag. Ezen öreg pincéből nyílik jobb 
kézre, más kisded pincére egy fejér, új, félszer, vassarkos, pántos, reteszes ajtó, 
ennek is famellyéki, egyenlő épöletű az mással. 

Innét feljövén, ezen új pince felett vagyon berenafából újkeresztyén formára 
építtetett gabonatartó ház, ablak nélköl való, zsindelyes, új minden épö- 
leti, egyik oldala kő. Tornáca, ereszi karfázott. Az tornácból nyílik egy ajtó be 
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reá, fejér, új, béllett, fejes vasszegekkel vert, vassarkos, pántos, reteszes, fenn is 
fagerendái és fűrészdeszka padlása szép. Az ajtaja mellett deszkából csinált grá- 
dics, két temérdek famellyéki az padlására fel. Az padlása is újkeresztyén formára 
mindenütt igen szépen megtapasztatott, gabonatartásra mind alól, úgy fölül is al- 
kalmatos. 

Ez új gabonásház mellett viszont egy darab kőfal és az mellett egy hitván 
ajtó, félszer, vas nélköl való; ez nyílik egy káposztáskertre, ki éppen meg- 
szántatott. Körös-körül lészás sövénye. 

Innét kijővén az udvarra, az káposztáskert vége ellenében, hosszan fel az 
bemenő öregkapura fel, mengyen egy öreg, három szakaszban való istálló, bo- 
rona fenyőfából rótt, melynek végében egy szekérszín. Ez mindvégig jó 
zsindelyes, tornácos, karfás. Ez istállókon vagyon három félszer ajtó, vassarkos, 
pántosok; mindeniknek egy-egy ablakai. Az istálló padlás nélköl való, az geren- 
dákon által ágak hányattak. Vagyon ketteiben az istállónak sövény jászlok. Ez az 
első udvarnak és azon lévő épületeknek descriptiója. 

Innét immár megtérvén az udvarra fel igyenesen, az udvarház és kőistálló 
között vagyon egy új, mostan félállatott kapubálvány, kapu nélköl való, mely az 
első udvart terminálja. Ezen bemenvén az más udvarra, jobb kéz felől az kerítés 
mellett vagyon egy disznóól, két szakaszban, berenából rótt; egyiken egy hit- 
ván, paraszt, félszer ajtó, vas reteszfőstől rajta, válú benne; az másik ajtó nélköl 
való, tapasztatlan, szalmával fedett. E mellett egy lúd hizlaló ólacska, 
szalmás, egy ajtócska rajta. 

Ugyancsak ott, mellette, feljebb egy berenából rótt ház, tornácos, karfás, 
két részben való, újonnan fejérített, melynek egyike serfőzőház. Ezen pa- 
raszt, félszer ajtó, vassarkos, pántos, reteszes, új fakémény rajta. Vagyon benne 
két viricses kád, egy viricses tekenő. Ennek egyik szegeletiben deszkával általre- 
kesztvén egy kis kamorácska. Vagyon benne kétezer zsindely, egy öreg, új 
viricses kád. Az másik kertészház újólag tapasztatott, fejérített (:mint írók:); 
vagyon rajta egy hitván ajtó, vassarkas, pántos, reteszes, három ablak. Vagyon 
benne egy kűlfűtő mázos kályhás kemence, körülötte padszék, két öreg, béllett, fe- 
jér pad, új asztal, deszkatálas, egy fogas, egy nyoszolya-ágyfa, egy faszekrény, azon 
vasretesz. Egy ház előtt való tornácban egy fedeles deszkaszuszék. 

Ezen túl viszont az malom felől vagyon berenából rótt, szalmás sütőház, 
egy ajtaja, vasretesze, sarka, pusztán áll. Ezen túl ismét az sövényhez ragasztva 
kívöl az utca felől vagyon egy szalmás pásztorház, két oldalát mostan bere- 
nával építették, az többi sövénnyel font, szalmás, két ablaka, ajta(ja). Paraszt, 
belőlfűltő kemence benne. Azon túl ismét kívöl, szintén az molnár háza ellené- 
ben egy olajütő szín ágasokra építvén, újdonúj, karfázott mind körös-körül, 
minden olajütő eszközivel készen, zsindelyes. 

Ez mellett a molnárház, kőből rakott, zsindelyes, melyen egy félszer 
ajtó, vassarkas, pántos. Vagyon rajta két ablak, benne egy kályhás kemence, pa- 
raszt, egy pad és egy asztal. Ehhez ragasztván vagyon az malomház, kinek 
három oldala boronafa, az egyike kő. Jó zsindelyes, két szakaszban való. Ajtaja 
félszer, faszegezős, sarkas és pántos. Az malomnak első részében vagyon két kőre 
forgó, fölülcsapó két kereke, jó kőpadja és belső kerekei is mind épek; egyike 
mostan újonnan csenáltatott, építtetett, és egy új köve (szintén). Ez malom pad- 
ján vagyon más egy új, veszteg álló, jó malomkő. Jó hasznos malom, úgyannyira, 
hogy azon az vízen hasznosb, jobb malmot nem tartanak ennél, mindenkoron 
 

77 



elegendő őrlője, jó vidékje vagyon, mind télben-nyárban forog, hanem mikor igen 
hideg és nagy szárazság vagyon, akkor nem foroghat. Az malomnak másik ré- 
szében egy kerék, az is fölülcsapó, kő nélkül való, ványoló, kásatörő és 
olajütő. Ez is minden eszközivel kész, új, mostan épített, jó. Az malomház első 
része szegeletiben egy kis kamorácska, külön rekeszben, vassarkos, pántos, 
reteszes, félszer ajtaja. Az malomház előtt vagyon egy új kő, malomra való. Ezen 
malomház előtt egy hosszú szék és egy hitvány sóörmény. Az malom és molnár- 
ház szegeletin az kerítésen vagyon egy ajtó be az udvarház második udvarára, 
félszer, hitván, vas nélköl való. 

Ennek ellenében az virágoskert kerítése és az udvaron keresztül, az malomra 
folyó patak mellett vagyon az fűzfák között mostan újonnan épített, berenafából 
rótt sütőház, zsindelyes; egy félszer ajtaja, vasretesze. Jó kőkemence benne 
vadonatúj, elegendő lopát, szénvonó és pemet benne. Három szál fűrészdeszkából 
csenált, tésztatartó asztal benne. Ez sütőháztól éppen fel az udvarházig az virágos- 
kertnek deszkás kerítése, tövissel rakott lészája. Az udvarház szegeletinél az virá- 
goskertre egy ajtó nyílik be, vasreteszes, félszer ajtó. 

Ez virágoskert vagyon négy részben szakasztva. Az első része igen 
szépen négyszegeletre, kereken fundáltatott, körös-körül két renddel lugas formára 
mind szilvafa- és meggyfacsemetékkel sürjen (!) beplántáltatott. Ez részen által, 
egyik oldalától az másikig ellenben (és) keresztül is az szerént két-két út széle- 
sen; azoknak némely résziben az utak két (széle) felett szőlővesszők ültettettek 
és plántáltattak lugasra, mindenik keresztút közepin egy-egy élő facsemete és az 
négy utaknak nyolc végén egy-egy kerek asztalnak való hely. 

Ez első rész vagyon hat táblára ékesítve. Az első táblát igen szép virágok, 
mesterséges cifrás ültetéssel ékesítik; mind körös-környül liliummal ültettetett be, 
közepe sokféle füvekkel, virágokkal. Az második táblát az kapitán uram címere 
és titulusa, neve szép virágokkal, deák bötűkre kirajzolván ékesíti. Harmadikat és 
az többit virágok és szép vetemények az kertnek második táblájával együtt ékesí- 
tik. Ez első és második táblák és részek oldalában az kertnek harmadik része ép- 
pen szántván – úgymint fele az kertnek –, őszre való veteményeknek. Ez kert- 
nek negyedik részét ezen kerten keresztül, által az malomra folyó patak megkü- 
lönözteti, szélire fel (így!), mely patak az egész udvart és ez kertet is élteti és 
ékesíti. Ez negyedik része az kertnek csak magában való. szép füves, bárányok hiz- 
lalására való, kies helyecske. Ez kertnek fele mostan új sövénnyel, lészára építte- 
tett; az egyik része lészás ósövény, harmadrésze deszkával kerített, egy darabja az 
udvarház fala és kapu (ja). 

Innen is kijővén viszont az második udvarra, és azon az új kemence felé 
felmenvén az virágoskertből ezen udvarra és udvarról az malomra folyó patakon 
által vagyon egy hidacska, és azon általmenvén, szintén csak a végénél vagyon 
az csűröskert kapuja, újdonúj, deszkás, kötéses kapu, vas nélkül való. 

Ez csűröskert mind körös-környül régi, lészás sövénnyel vagyon kerítve. Az 
kertben bemenvén, bal kéz felől vagyon vagy három rakás szalma. Azon túl va- 
gyon két asztag, melyben kétezer, vagy tizenegy száz kalongya búza, az mint hi- 
tek szerént referálják az hites emberek. Ezek körül egynéhány üres asztaglábak, 
fenekek. 

Ezen túl, az kertnek másik, végső szegeletiben egy jégverem, teli jéggel. 
Azon viszont innét egy vereces, paraszt kapu. 
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Ennek ellenében, az kert közepin egy öreg, jó, zsindelyes és minden épületi- 
vel kész csűr, fenyőberenából rótt, öt szakaszban való. Az két részi csíptem való 
hely, az hárma gabonatartó. 

Vagyon ezen az csűrön négy öreg kapu, két-kétfele nyílók, ~ nr. 8. Kettei 
az kapunak vas reteszfős, belőlszegezők. Az kettei viszont kívölszegező, vasreteszes 
és reteszfős. 

Azon innét, az kert sövényéhez ragasztva vagyon kívöl egy hitván akol, az 
mellett ismet egy pásztornak való hitván ház. 

Azon viszont innét, az udvar felől belől az kertben, az malom ellenében fa- 
lábakon álló, berenából rótt, disznók hizlaló kötröc, az csűrkerthez ra- 
gasztván, szintén az patak előtt. 

Az egész udvarnak az utca és országútja felől való része az malomtul fogva, 
mind deszka kerítése, néhol fölül zsindelyes, néhol pedig tövissel lészázott mind 
az első udvarnak öregkapujának szegeletin lévő, három szakaszban álló istállójá- 
nak első szegeletéig. Az több része mind lészás sövénnyel kerített. 

Ez az egész udvarnak, csűröskertnek és azokban lévő pertinentiáknak descrip- 
tiója. 

1646 
MAGYARBÜKKÖS 

Gyerőmonostori Kemény Péter bükkösi udvarházánál lévő 
javak leltára 

Bükkösön vagyon egy kőből rakott udvarház, abban ezek vannak: 
Az asszony házában vagyon egy asztal, azon egy fejér szőnyeg, hat 

derekaljok hajastól, öt vánkos hajastól, két nyoszolyák, három karszékek, hat fo- 
gasok, egy pohárszék lakatostól, egy gyontáros, béllett ajtó sarkostól, bécsi záros- 
tól. Kilenc lapos üvegpalackok, azokban különb-különbféle vizek. Egy kemence 
elejébe való festett deszka. Egy mázos kemence. Az házon üvegablakok. Az grá- 
dics felől való üvegablaknak öt üvegtányér híja. Az szekérszín felől való ablak- 
nak hat üvegtányér híja. 

Az asszony házán belől való házban ezek vadnak: hat fogas, 
egy asztal lábostól, padszékek éppen környül, egy üres, paraszt nyoszolya, egy üres 
bőrláda, vaskapcsok rajta. Három gyontáros ajtók, kettein bécsi zár, egyiken pa- 
raszt. Az ablakoknak egyéb híja nincs fiókjánál. Egy mázos kemence, az eleiben 
festett deszka. 

Az legbelső házban egy asztal lábostól, egy paraszt nyoszolya. Egy üveg- 
tartóban diribdarab és egész üvegtányérok is vannak benne. Egy fejér láda, abban 
vagyon egy festett vászonkárpit, egy borsőrlő, egy bécsi zár, egy hitván órasátor, 
egy tujó fánk csináló, egy hintó tartó darab vas. Egy hitván egyesszék. Két ajtó; 
gyontáros, egyiken bécsi zár, másikon paraszt zár. Három padszék. Két páva- 
legyező, egyik új, másik viselt. Egy üvegablak, két üvegtányér híja, az előtt vas- 
rostély. Négy szita. Egy mázos kemence, de félben törött el. Egy öreg bokor szán- 
tóvas, árok csinálni való. 
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Az vendégházban vagyon egy asztal lábostól, öt padszékek, két nyoszo- 
lya, egy fogas, két rúd tartó karikák, egy hitván egyesszék, egy üvegablak, annak 
hat üvegtányér híja; az előtt egy vasrostély. 

Az palotában vagyon egy asztal lábostól, az asztalon egy veres szőnyeg. 
Három karszékek, hat küs padszékek. Az több székek is megvadnak, az ablakok 
rosszak, elromlottak. Vannak az két ablakon két tábla (így!). Egy falra való, asz- 
tal környül való egy vég székely szőnyeg. 

Az pince felett való küs házban vagyon egy asztal lábostól, 
azon egy viseltes veres szőnyeg, három padszékek. Két küs fogasok, az fogason 
egy fekete pálca, egy bokor karvas, egy pallos. Egy gyontáros nyoszolya. Egy réz 
gyertyatartó, hamma vevőjével. Az három üvegablakon az üvegtányérok elromla- 
doztak, az kemence megvagyon épen. 

Az pincében ezek vannak: 
13 bükkösi bor, negyvenesek. Egy küs általag bor, mintegy 14 vedres lehet. 

Egy általag ürmös bor. Egy üveg pincetok. Egy hitván kocsiláda. Egy kevés ma- 
radék must. Vagyon 8 óntálak, 9 fatál, 37 fatányérok. Cseber apróstól 8. Egy öreg 
rézmozsár törőjével együtt. Egy öreg serfőző üst. Négy apróbb üstök, savó főzni 
valók; 4 vasnyársak, kettei öreg. Egy vasserpenyű, két vasrostély, egyik öreg. Két 
égettbor főző rézfazakak, < ..... > jó. 

Az nagypalotán is vagyon, mind az alsó tornácban, mind az nyári 
házba menő grádicson ajtók zárostól. Az felső nyári házban vagyon egy asztal 
lábostól, három padszékek, két karszékecske. Két üres általag. Egy vég pokrócnak 
való posztó. 19 hasi báránybőrök. Öt rókamál csáválva. Az ház híján vagyon két 
egész tehénbőr (meg) egy darab és egy bölcső. Az csizmadiánál apró, saru- 
nak való bőr 14. Az szőcsnél is vagyon báránybőr mintegy 35, avagy negyven, 
de magát elő nem kaphattuk, hogy bizonyos számát tudhassuk. 

Az udvarház palánkkal kerített, tapaszos. Vagyon rajta egy öreg deszkás 
kapu, galambházas, az csűr felől egy öreg deszkaajtó. Az nagyobbik kapun belől 
vagyon egy serfőző, sövényből csinált puszta ház, tapaszos. Azon felyül va- 
gyon a sütőház, abban vagyon egy sütőkemence, egy szakasztódeszka, egy pa- 
raszt pad. 

Az sütőházon belől vagyon az tiszttartó háza, abban vagyon egy pa- 
raszt asztal, pad környüle, egy nyoszolya, egy paraszt kemence, egy ajtó zárostól, 
körül az házban paraszt fogas. A pitvaron is ajtó. Azon felyül vagyon egy saj- 
tószín, abban egy öreg sajtó, 16 üres hordók, egy rakás új zsendely, lehet 
mint kétezernyi. 

Azon felül egy szekérszín, deszkás kapujával. 
Azon felöl vagyon az gabonásház, faragatt deszkából csinált. Vagyon 

egy szuszékban valami kevés kész, csépelt búza, vetni való, másfelől vagyon búza 
utolja, kenyérnek való. Valami hitván bőrök is vannak benne, vagyon 9 zsák, az 
kit láttam. 

Másfelől, az csűrön felyül vagyon az konyha. Felyül mellette az lugas 
felől az régi sütőház, abban valami gyümölcs. Alól az konyhán vagyon 
az szabóház, abban vagyon 57 sajt, 18 kalongya kender, asztal, kemence. 

Felyül az konyhán az lugaskert, abban az nyári ház, de az grádicsa el- 
törött. 

Az csűrön túl egy kert, valami fák vannak benne. 
Alól az országútja felől két istálló, abban három ló eleiben való válúk. 
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Az istálló között való legények régi házában vagyon egy asztal lábastól, 
két feneketlen általag, egy régi szuszék, négy vesszőből csinált lábas kasok. 

Az lisztes pincében vagyon egy szuszék és vagyon kilenc kád. 
Az majorházban vagyon 24 őszi sajt, áztatlan, öt tömlőtúrók. Egy töm- 

lő orda, egy öreg cseber, egy kád, két veder, tejnek való. 
Az csűröskertben vagyon búzaasztag 4 öreg, melyekben lehet 5–5 száz ka- 

longya, még több. Két megkezdett búzaasztag. Egy öreg árpaasztag, 500 kalongya 
benne. Egy rozsasztag. Egy zabasztag. Egy alakorasztag. Egy csomóban vagyon 
valami dézsma gabona, más csomóban is ugyan afféle. Két kis buglya köles, -27 
kalongya széna. 

Az udvarházon alól vagyon veteményeskert, tehénmajor. Az udvaron 
vagyon egy kút, veder rajta, vasabroncsokkal csinált, láncos. Az pincében is 
vagyon egy hordóra való vasabroncs, egy kapa, egy ásó, tölcsér, tormareszelő. fa 
borstörő. Vagyon két darab faggyú is. Méz is vagyon tíz ejtel, vaj is vagyon 25 
ejtel. 9 kosár méh. (Következik a földek összeírása.) 

1647 
NAGYTEREMI, KIRÁLYFALVA, MEGGYKERÉK, DRASSÓ 

Néhai Kassai István árváinak Küküllő és Fehér vármegyei 
udvarházainál lévő javak leltára 

NAGYTEREMI 

Itt vagyon az Kassai uram árvái számára is egy udvarház, mely azelőtt zsen- 
delyes volt, de az elmúlt nyáron mind elégett, de mint törtint légyen, végére nem 
mehettünk. Fedele rossz perelyékkel, szalmával fedett félig, de az fele fedél nél- 
kül vagyon. Melyre nyílik egy kétfele nyíló, öreg zsendelyes kapu kisajtóstól, vas- 
sarkú, pántú, szegezőjű, reteszű. 

Az első házra nyílik egy vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú ajtó, három 
üvegablaka hat tálnyér héján. Vagyon benne két padszék, két karszék, egy paraszt 
nyoszolya, egy paraszt kemence, egy paraszt asztal, egy pohárszék. 

Ebből nyílik más házra még olyan ajtó, melyben most vagyon: 
Sajt nro. 17. Borsó metr. nro. 3. Szalonna nro. 11 hájastól, orjástól, apró- 

lékjával. Egy ószalonna, óhaj harmadfél. Vaj just. nro. 20. Köles metr. 16. Len- 
cse metr. 1. Tömlőtúró 1. Vasrosta nro. 2. Paraszt asztal nro. 3. Egy záros, kol- 
csos láda. Egy bélyegzővas. Egy kapura való vaskolcs. Öt véka liszt. Egy vasas 
faásó. Egy kupa. Egy lyukas serpenyő. Egy viselt üst. Egy darab lánc. Öt darab 
vadászó háló. Három kosár méh. Kendermag metr. 1. Aszú túró nro. 3. 

Ebbel esmet nyílik az harmadik házra egy vassarkú, pántú, reteszű, 
lakatú ajtó. Vagyon egy paraszt asztal, két padszék, két rossz nyoszolya, egy al- 
márium, egy paraszt kemence, vas az ajakán. Egy szekérkötő lánc. Egy ecetes ál- 
talag. Két paraszt fogas. Három üvegablaka három tálnyér héján. Egy vasreteszű 
lakatú szekrény, egy szita. 

Ebből nyílik ki az udvarra egy vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú ajtó, mely 
mellett volt egy sütőház s egy konyha, de most az égéstől fogva pusztán 
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állanak, fedelek sincs. Egy lóbőr és egy tehénbőr vagyon benne. Ajtaja, kemen- 
céje még fennáll. 

Az udvaron való épületek és pertinentiák 
Az konyha ellenében vagyon egy boronából rótt, lábon álló, tapaszos, zsen- 

delyes gabonásház. Az tornácának ajtaja vassarkú, pántú. Az gabonásház aj- 
taja is olyan, reteszes, lakattal. Vagyon benne nyolc részben álló szuszék. Abban 
vagyon az idei búza cub. maior. nro. 70, metr. 7. Tavalyi férges búza cub. maior. 
nro. 12, metr. 4. Verembeli búza cub. maior. nro. 3. Árpa cub. nro. 18. Rozs 
cub. 7//5. Vetni való zab cub. maior. 9. Esmet zab cub. nro. 12. Alakor cub. 
maior. nro. 6. 

Az udvar közepin vagyon egy kőpince, új, szalmával fedett. Ennek külső 
ajtaja fasarkú, vasreteszű, lakatú. Vagyon benne két szuszék. Egyikben zab cub. 
maior. 1. Két kád káposzta. Egy általag csiger. 

Az belső pincére nyílik egy fasarkú, vasreteszű, lakatú ajtó. (Követ- 
kezik 18 hordó bor felsorolása.) 

Item vagyon ez pincében egy fa szivárvány. Egy vasabroncs. Egy vaspánt, két 
vassark, egy öreg reteszfő. Observandum: Az mi egyéb dézsma volt Árgyason, 
úgymint búza, zab, köles, borsó, bab, kender etc., Drassóba vitték. 

Item az udvar szegeletin vagyon egy szalmás szekérszín. Mellette egy 
rakás fa. Azon alól egy szalmás istálló. Padlása sövény, jászla boronából rótt. 

Ez mellett egy régi szalmás gabonásház, három üres szuszék benne, egy 
hitván kas. 

Az udvar közepin vagyon egy gárdás kút, egy vasas veder rajta, kötéllel és 
egy darab lánccal. 

Külső pertinentiák, kertek 
Az istálló fara mellett vagyon egy kilenc táblából álló lugasos vete- 

ményeskert, melyben szép szőlőtők és kevés gyümölcsfa is vagyon, sövénye 
alkolmas. 

Az udvarház fara mellett más, egy nagyobb veteményeskert, ebben 
is vadnak gyümölcsfák. 

Item az pincén felyül egy gyümölcsöskert. 
Item az mező felől egy csűröskert, melyre nyílik egy öreg, zsendelyes, 

deszkás, alatt vascsapon, fenn fakáván forgó kapu. Az csűr szalmás, ennek is 
deszkás kapuja vagyon mindkét felől. (Következnek a szántók.) 

KIRÁLYFALVA 

Vagyon Királyfalván egy új udvarház, melyre nyílik az utcáról egy öreg, cifra, 
töredezett deszkás kapu, új zsendelye(zé)s alatt, vascsapon forgó, fenn vaspánton, 
egy reteszfő rajta, lakat nélkül. Mellette egy félszer ajtó, vassarkú, pántú, retesz- 
fejű, lakat nélkül, ez is zsindelyes. 

Ezen belől vagyon egy udvar, melyben vagyon 24 öl fa. Item két jó istál- 
ló, újak, jó, deszkás padlású, borona jászlú. Ajtaja egyiknek vassarkú, pántú, 
vas tolyózárú, az ajtón egy vaslánc jár által, keresztül. 
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Ez külső udvarból nyílik az palánkon belől való udvarra más, öreg, desz- 
kás, új zsendelyes kapu, vascsapon és vaspánton forgó, vasreteszű, lakat nélkül. 
Mellette egy kis, rossz, deszkás ajtó, semmi vas nincs rajta, új zsendelyes. 

Ezen belől egy új konyha, tapaszos, zsindelyes. Az konyhája kő, négy 
öreg vasrúddal öszvekapcsolva. Ajtaja béllett, vassarkú, pántú, kilincsű, leeresztő 
táblája vassarkú, pántú, reteszű. Vagyon benne egy asztal. Az mi konyhaszerszám 
volt, Kassai Ferenc uram Fejérvárra vitte. 

Az konyha előtt vagyon két rakásban fűrészdeszka nro. 277. Zsendely nro. 
200. 

Ezen felyül vagyon egy új élésház, ajtaja vassarkú, pántú, csapózárú, 
kolcsú, fogontójú. Három deszkaszék benne, cöveken álló. Egy húsvágó bárdocs- 
ka, másfél óháj. Egy paraszt nyoszolya. Olvasztott faggyú just. nro. 6. Egy üveg- 
ablaka egy tálnyér héján. Egy abrakmerő sisak. Padlása új, deszkás. Három nye- 
reg készségestől. Ezen élésházban egy kerékkötő lánc. Ember lábára való vas 2. 
Egy körömvágó, faragó harapófogó. Egy kasza. Egy zsendelyhornyoló, két retesz, 
két farkasbőr, szépek. Egy öreg vascsákán, két ásó. Egy kis ajtó-vaspánt. Sajt 12. 
Tömlő 3. Szalonna nro. 10. Új háj nro. 7. Egy kétköz háló. Egy szarvastekenő, 
három dagasztótekenő. 

Ez mellett egy új fákból felállatott gabonásház, csak felrótták s be- 
zsindelyezték. 

Szekerek. Az udvar közepin egy zsendelyes, lábokon álló szekérszín. 
Alatta egy régi, paraszt, vasas társzekér, eszközöstől. Egy nyoszolya. Nyolc hosz- 
szú asztal. Három paraszt, hosszú padszék. Egy festékes, kisded, kasos, de bőr 
sárhányójú kocsi minden szerszámával. 

Vagyon esmet egy régi, tapaszos, szalmás gabonásház. Ajtaja vassarkú, 
pántú, reteszű, lakatú. Benne egy öreg, két részben álló üres szuszék. Item más 
egy szuszék, búza benne cub. min. 22. Item más szuszék, tönköly benne cub. 
min. nro. 10. Esmet egy kasban köles, cub. min. nro. 2. Négy általagban alakor, 
cub. min. nro. 7. Esmet egy üres kas. Egy öreg cseber. Egy serfőző üst. Egy 
feredőkád. Egy vasrosta. Hét töredezett üvegablak. Három öreg, vasas kerék. Egy 
új vasatlan kerék csatlóstul. Négy vasas lőcs. 9 szőrzsák, 3 vászonzsák. 6 véka 
liszt. Csávált báránybőr nro. 6. Tíz óháj. Négy karika palack. Egy pincetok 
palack nélkül. Négy lóra való viselt hám. Csinált kender gel. nro. 1. Két kis 
szekrény. Egy tonna. 14 málha darab só. Két vasas ablakfa. Egy szekérborítékra 
való fekete bakacsin. Veres tönköly cub. min. nro. 8. Egy mérővéka. Két üveg- 
ablaka rossz, vasas. Az ház héján három rossz nyoszolya. Egy hintóhoz való lánc. 
Két ószalonna. Zab cub. min. nro. 4. Az gabonásház ajtaja előtt egy paraszt 
asztal. 

Ellenbe egy tapaszos, zsendelyes szekérszín. Kapuja vassarkú, pántú, 
vasreteszű, lakatú. Vagyon benne két jó hintószekér minden készségével. Az hin- 
tókon boríték vászon. 

Vagyon esmet szalmás szín egy, hordókat tartanak benne. Hordó in 
toto nro. 26. Öreg kád nro. 4, kettő kisebb. Item vagyon egy főzőház ajtóstól, 
kemencéstől, üvegablakostól. 

Az udvarház körül félig zsendelyes palánk vagyon, fele meg sövény. Ezen 
palánkon vala kiterítve egy ónos háló uln. nro. 12. 

Az palánkon kűl egy szalmás sütőház. Ajtaja vassarkú, kilincsű. Két rossz 
töredezett ablaka. Benne egy tábori, vaspántos, öszvefogó asztal, 3 padszék, egy 
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paraszt kemence, egy hitván székel kárpit, 3 szita. Elegy fakupa apróstól nro. 10. 
Fatál nro. 19. Fatálnyér 20. Egy tokban apró fatálnyér nro. 9. Négy töredezett 
üveg ablaktábla. Egy vasfazék. Egy réztálnyér. Négy kopónyákra való lánc. Egy 
patkós táska eszközöstől. Egy vas font. Egy égettbor főző fazék fedelestől. Egy 
vasnyárs. Egy vágókés. Egy lantornás lámpás. Két kis ónpalack. Két vasrostély. 
Négy apró általag. Két hitván páncélujj. Egy rossz kapa. Egy rossz ásó. Egy 
szíjas pléhpalack. 

Ebből esmet nyílik egy béllett, vassarkú, pántú, zárú, kulcsú, ajtó egy ka- 
marára, melyben az megírt apróságok, portékák vadnak, és egy karszék. 

Esmet más házra nyílik egy béllett, vassarkú, pántú, csapózárú, kolcsú ajtó. 
Egy paraszt kemence benne, egy hitván szekrény. 

Esmet az sütőkemencére nyílik egy béllett, vassarkú, pántú, reteszű 
ajtó, lakat nélkül. Egy hitván asztal benne, 8 tekenő, egy vasserpenyő, tizenhat 
rossz fapohár. 

Maga az udvarház 
Az udvarházat szegény Gerendi Márton uram fundamentomból építtette, melyre 

megyen fel egy hitván fagrádics. 
Az grádicsról nyílik egy kis tornácra egy festékes, béllett, bogláros, 

vassarkú, pántú, új ajtó, az mellyék(e) fa; keresztül által egy szegező gerenda 
jár vaskapcsokban (így!). Egy ablak az tornácon ráma nélkül, négy vasvesszős. 
Ebből az ház híjára megyen az fagrádics, annak felső ajtaján egy lakat re- 
teszestől. Az ház héján vagyon két béllett ajtó, egyik festett, másik fejér, két vas- 
pánt rajta. 

Ebbe esmet más olyan ajtó, vas tolyózárú, nyílik más hosszú pitvarra. 
Egy üvegablak, rajta hat tálnyér héján. Benne egy padszék, egy karszék, az fal- 
oldalon egy rossz kecse. Ez pitvarnak egyik felében vagyon egy kis takaros jó kő- 
konyha. 

Ebből esmet napkeletre nyílik más olyan bogláros, festékes, csapózárú, kilin- 
csű, kolcsú ajtó egy kis házra, melybe maga lakott. 

Vagyon benne egy festett asztal. Egy új fejér szőnyeg. Három üvegablaka 
ép. Egy zöldmázas kemence, jó. Egy vasmacska. Égy vaskalán. Egy karszék. Két 
festett padszék. Az fal mellett két festett deszka. Egy paraszt pohárszék. Két nyo- 
szolya. Három darab festett fogas, négy üvegpalack rajta. Az falba egy festett al- 
márium, kolcsos, záros. Az almáriumban vagyon egy bőrtáskában puska forma 
nro. 7. Egy darab sárga kordovány, egy pecsételő vastábla. Egy rézporozó. Egy 
újkeresztyén porozó. Fél sing kék kamuka. Egy darab kék fajlondis. Egy darab 
veres fajlondis. 25 veres, száratlan selyemgomb. Két darab posztószél, apró üveg- 
palack nro. 6. Egy kis üvegpohár. Egy kis mérték-serpenyő. Egy török oszlopos 
kárpit az ház oldalán. 

Innét a secretusra nyílik egy festett, bogláros, vaskilincsű ajtó. 
Esmet az asszony házára nyílik olyan festékes, bogláros, tolyózárú, 

kolcsú ajtó. Vagyon benne három darab festékes fogas, három festett padszék, 
egy festett asztal. Az fal mellett festett deszka három darab. Egy nyoszolya, egy 
paraszt kályhás kemence, kűlfűtő, egy vasajtó rajta. Az ház falán egy veres, jó 
szűnyeg; három üvegablaka ép. 

Ebből az udvarra nyílik ki esmet olyan festett, bogláros, tolyózárú ajtó. 
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Esmet nyílik az konyhás, hosszú pitvarra olyan festett, bogláros, tolyózárú 
ajtó. 

Ebből esmet az öregházra napnyugot fele nyílik egy olyan festett, bog- 
láros, csapózárú, kilincsű ajtó. 

Vagyon abban egy zöldmázos, kűlfűtő kemence. Egy öreg festett pohárszék, 
ajtaja vassarkú, pántú. Egy festett asztal, egy darab szebeni posztó rajta. Négy 
darab paraszt padszék, egy paraszt, hosszú asztal, három paraszt padszék. Két 
ecetes általagban plus minus urn. 4, egy veres bőrös sesselszék. Egy nyo- 
szolya, vagyon rajta két viselt, kittelyes derekaly, két vereses, négynyüstös héjú 
derekaly, két mezítelen derekaly, négy öreg vánkos, három kisebb vánkos, esmet 
két vereses vászonvánkos, egy paplan is. Az fal körül egy vég székel kárpit. Es- 
mét az fal oldalán két oszlopos, szürke teveszőrből szőtt, új kárpit. Az kemence 
mellett egy viselt, veres szőnyeg. Az asztalnál egy fejér csókás szőnyeg, új. Egy 
öreg, eltörött, réz gyertyatartó. Nyolc lapos, rózsavíznek való üveg. Egy darab fes- 
tett fogas. Hat üvegpalack, hárma sutus. Az ház közepin egy vaskarikás gyertya- 
tartó, vason függ. Három üvegablaka öt tálnyér híján. Ebből nyílik egy pervá- 
tára egy festett, tolyózárú, kolcsú ajtó. Vagyon benne egy hat táblájú öreg üveg- 
ablak, egy kétköz háló. 

Ezek penig az házak mind padlásosok, padimentomosok, jó új zsendelyesek. 
Az megírt öregházból megyén egy boltra egy új, bogláros, záros, kolcsos 

ajtó. Ez boltnak vagyon két üvegablaka. Egy hosszú asztal benne és egynéhány 
rend polc. Az szegény Gerendi Márton halála után az atyafiak minden jovait, 
köntösit, ládáit ebbe rakták volt, melyeket azután mi inventáltunk ugyan, de ak- 
kor is Pekri Mihály uram jussát praetendálván azokhoz, esmet azon boltba rakatta 
be, avagy inkább maga rakta be. Így ezért, mivel az gondviselőnek ehhez több 
közi nincs az vigyázásnál – kolcsa is penig az boltnak az úrfiaknál áll – in- 
ventáriumba nem írtam. Ha mikor az szükség kívánja, akkor ezt az többitől külön 
megírhatni. Mindazáltal ez álljon az urunk őnagysága kegyelmességén. 

Az udvarház alatt vagyon egy kőpince, igen vizes, az alját mind meg- 
padlották. Ennek külső ajtaja béllett, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Vagyon 
benne egy öreg cseber. Az belső ajtaja is béllett, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. 
Vagyon benne egy vasabroncs, egy csapfúrú, egy vascsákány, hegyes, egy vasbot. 
Az pincetorkában négy kád káposzta, vereshagyma, fokhagyma elég. (Következik 
29 hordó bor és 2 hordó csűgör felsorolása.) 

Külső pertinentiák, kertek 
Az udvarház mellett vagyon egy gyümölcsöskert, jó sövényes. Item 

az sütőház mellett egy jó veteményeskert, jó sövénye, ajtaja lakatos, re- 
teszes. Fenn az oldalan vagyon egy szalmás csűrkert, az két oldala deszkás, 
melyben vadnak ó és új asztagok, egy szalmás jégverem. (Következnek a szántó- 
földek.) 

MEGGYKERÉK 

Vagyon Meggykereken egy fából csinált, tapaszos, zsendelyes udvarház, melyre 
nyílik az utcáról elsőben egy új, deszkás, leveles, kétfelé nyíló, alatt vascsapokon, 
fenn két öreg vaspántokon forgó kapu, fenn galambbúgos, zsendelyes, egy retesz 
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rajta lakat nélkül. Mellette egy bejáró kisajtó, az is fenn vaspánton, alatt vas- 
csapon forgó, egy vas tolyózár rajta lakat nélkül. 

Ez kapu előtt vagyon kűvül 13 szál fenyőgerenda, épületre, hat szál vagy 
darab tölgyfa. 

Az kapun belől egy tyúknak, lúdnak való szalmás ól, boronából 
rótt. Mellette egy rakás palánk támaszoknak való tölgyfa nro. 39. darab. 

Azon felyül vagyon egy rossz, zsendelyes, deszkás sütőház, két sütőke- 
mence benne. Egy öreg cseber, egy kis üst, egy vaskalán, egy fa borstörő. Mel- 
lette egy rakásban hét öl tűzre való fa. 

Ez mellett nyílik az udvarról az mezőre egy új kijáró ajtó, alatt vascsapon, fenn 
vaspánton forgó, vas tolyózárú, lakat nélkül. 

Az udvaron vagyon két öreg tölgyfa gerenda, faragott. Item 58 szál fara- 
gatlan tölgy szaru- és koszorúfa. 

Mellette egy rossz, zsendelyes, tapaszos, két részben álló istálló. Egyikre 
nyílik egy rossz, félszer, vassarkú, pántú ajtó, padlása félig diribdarab hajódesz- 
kás. 12 ló eltér benne, mindkét felől válú benne. 

Az másik is szinte olyan istálló, ajtaja félszer, vassarkú, pántú, egy kis 
lánc-retesz rajta lakat nélkül. Két válú benne. Az istállók előtt vagyon 28 fara- 
gott hasfa, 3 kis általag, egy tölgyfa ajtómellyék. 

Item ez mellett volt egy igen rossz szekérszín, melyet most elbontván, 
új talpokra újólag felcsinálták. Egy darabja zsendelyes, sem oldala, sem padlása 
nincs. Alatta vagyon nyaláb zsendely, ló terehben való; két kosár méh. 

Az mellett vagyon egy rossz, régi, leomladozott kőház, melyre nyílik egy 
régi, rossz béllett ajtó, vassarkú, pántú, fogontójú, famellyékű, belől két vaska- 
pocs szegezőnek való, egy csapózárnak való retesszel. 

Abból nyílik más házra egy rossz, béllett, vassarkú, pántú, reteszű ajtó, 
lakat nélkül. Abból esmet nyílik az kertre egy kis félszer ajtó, vassarkú, pántú. 

Ismét egy boltra nyílt más olyan ajtó, két vassark rajta, de ez mind mely- 
lyékestől leromlott. Ablakain ez házaknak apró vasvesszők vadnak. Ez házak pe- 
nig mind pusztába vadnak, csak az fala vagyon, se padlása, se zsendelye, az bolt 
is leszakadt. 

Maga az udvarház 
Ez udvar közepin vagyon más, tapaszos, fából csinált, lakó udvarház, mely- 

nek tornácára megyen fel egy rossz fagrádics. Az tornácban vagyon egy rossz, 
paraszt asztal, egy paraszt padszék, egy fakaloda, két vasretesz rajta lakat nélkül. 

Ebből az első házra napnyugotra egy paraszt, béllett ajtó, vassarkú, pántú, 
fogontójú, rossz tolyózárú, belől rajta két vaspánt, szegezőnek való. 

Vagyon benne egy fekete gyontáros asztal, egy paraszt pohárszék, ajtaja vas- 
sarkú, pántú, reteszű. Két darab paraszt fogas. Egy paraszt padszék, egy béllett 
padszék, két festékes karszék, egy embernek való festett karszék. Egy újkeresztyén 
zöld kemence, az ajakán egy öreg singvas. Három üvegablaka, kettei merő kris- 
tály, egyik ép, másiknak három tálnyér héja. Harmadik ablak közönséges üveg, 
de ép. Padlása, pádimentoma deszkás. 

Ebből nyílik egy kis házra egy paraszt, béllett ajtó, vassarkú, pántú, to- 
lyózárú, kolcsú, reteszű. Vagyon benne egy paraszt asztal, két paraszt padszék, 
egy paraszt nyoszolya, egy zöldkályhás kemence, egy singvas az ajaka alatt. Item 
két darab paraszt fogas. Egy üvegablaka ép, ennek is pádimentoma deszkás. 
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Ebből nyílik egy kis kamarára egy paraszt, béllett, vassarkú, pántú, vé- 
kony reteszű, reteszfejű ajtó, lakat nélkül. Vagyon benne három rend polc, sajtnak 
való, vagyon rajta öt apró sajt, de megette az egér. Item vagyon négy új szalonna 
~ nro. 4. Új háj kettő ~ nro. 2. 

Ebből esmet egy hitván secessusra nyílik más tossz ajtó. 
Innet megtérvén az tornácra, napkelet felé nyílik egy béllett, paraszt ajtó, 

vassarkú, pántú, rossz kilincsű, félszer ajtó egy konyhára. Ennek kéménye ta- 
paszos, vagyon benne egy vasrostély, egy öreg vasnyárs. 

Ebből nyílik más házra egy paraszt, béllett ajtó, vassarkú, pántú, fogon- 
tójú, vagyon benne egy paraszt asztal, két paraszt padszék. Három lantornás ab- 
laka. Egy paraszt kályhás kemence, az ajakán egy singvas. Egy hitván kis nyo- 
szolya, két darab hitván fogas, egy paraszt táltartó. 

Ebből esmet nyílik egy kamarára egy rossz, béllett ajtó, vassarkú, pántú, 
reteszű, de semmi nincs benne. 

Az udvarháznak egy darabja jó zsendelyes, de az többi igen rossz zsende- 
lyes, csepegő, el is kell bontani az fedelét, kétfele kell hasítani s csatornára csi- 
nálni. 

Ez udvarház alatt vagyon egy kőből rakott padlásos pince, melyre nyílik egy 
faragott deszkából csinált, félszer ajtó, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Vagyon az 
torkában egy öreg szuszék, üres. 

Az belső pincére ajtó nincs. Ebben is vagyon más öreg szuszék, üres, 
egy szarvastekenő, hét üres, tapaszos kas, gabonának való. 

Két szőrzsákban vagyon búza cub. min. nro. 1. Item egy kádban és öt 
szőrzsákban vagyon köles cub. min. nro. 6. Tyúknak való rozs, cub. min. nro. 2. 
Lenmag metr. nro. 3. Item két kád káposzta, veres- és fokhagyma elég. Faggyú- 
gyertya nro. 50. Item Királyfalváról hoztak volt egy bort, urn. nro. 27, de meg- 
kezdették, ki kell adni. 

Az egész udvarház körül rossz sövény vagyon, melynek fele felyül zsende- 
lyes, az több része tövises. 

Külső pertinentiák. Kertek 
Az puszta kő udvarház mellett nyílik egy veteményes- és gyümöl- 

csöskertre egy félszer ajtó, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Igen jó veteménnek 
való kert, sövénye jó, lészás. 

Ez mellett esmet egy puszta gyümölcsöskert, félszer ajtaja vas- 
sarkú, pántú, reteszfőjű. 

Csűrkert 
Vagyon az udvarházon felyül egy csűrkert is, sövénye jó, lészás, ös- 

vény kapuja. Egy kisajtó is megyen reá, fasarkú, faszegezőjű. Vagyon benne egy 
szalmás csűr, az oldala rossz, tapaszos. (Következik a gabona- és szántóföldek fel- 
sorolása.) 

DRASSÓ 

Drassón vagyon az udvarházra egy kétfele nyíló, öreg, deszkás kapu, alatt 
vascsapon, fenn vaspánton forgó. Egy kisajtó rajta, három vaspánttal, reteszfővel, 
lakat nélkül mindenik. 
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Az kapun kívül vagyon 31 szál tölgy koszorúfa. Item egy zsendelyes file- 
gória, vesszővel font. 

Az kapu között vagyon egy fakaloda, retesszel, lakattal. Item az kapun belől 
mingyárt vagyon egy boronából felrótt tömlöc. Ajtaja vassarkú, pántú, lakatú. 

Ez kapu felett vagyon egy tapaszos, zsendelyes ház, melyre megyen egy fa- 
grádics, melynek felső felén vagyon egy félszer, vassarkú, pántú, horgas kolcsú ajtó 
egy kis folyosóra. Abban vagyon egy asztal, két rossz padszék. 

Ez folyosóról nyílik az házra egy félszer, vassarkú, pántú, fakilincsű ajtó, 
ennek két rossz lantornás ablaka. Benne két padszék, két paraszt fogas, egy rossz 
nyoszolya, egy paraszt kemence. Ebben most az udvarbíró lakik. 

Innet lejővén, és az kapu mellett bal kézre térvén, vagyon egy kulcsárház, 
melyre nyílik egy paraszt, vassarkú, pántú, fakilincsű ajtó, retesszel, lakat nélkül. Két 
rossz papiros ablaka. Egy rossz padszék benne, egy paraszt kemence, két kis ál- 
talag ecet. 

Ez mellett egy rossz kéményalja, egy nyers disznóbőr benne. 
Ez mellett egy rossz ház, kemence nélkül. Vagyon benne rossz báránybőr 

nro. 39. Öreg juhbőr nro. 27. Szőrös tehénbőr nro. 17. Tinóbőr nro. 8. 
Udvarház és abban való lakóházak 
Innet kijővén, egy kőből rakott, új, zsendelyes udvarházra megyen fel egy 

fagrádics, ennek felső részén egy kis folyosó. Padlása gyalult deszkás. Itt függ 
egy régi, rossz gyalom. 

1. Ebből nyílik napnyugotra egy festékes ajtó, vassarkú, pántú, tolyózárú, 
kolcs nélkül egy festett mennyezetű házra. Ablaka ennek kettő, kilenc részből álló, 
kilenc tálnyér héján. Vagyon benne három padszék, egy paraszt asztal, rajta egy 
fekete szőnyeg. Egy paraszt, vas nélkül való zöldkályhás kemence. 

2. Ebből esmet nyílik egy festékes, vassarkú, pántú, tolyózárú ajtó kolcs nél- 
kül más olyan házra. Benne egy zöldkályhás kemence, egy paraszt asztal, két 
padszék, két nyoszolya, egyik festett, egy paraszt almárium. Négy ablaka kilenc 
részben álló, három tálnyér héján. Mennyezeti zöld. 

3. Ebből meg is nyílik más olyan festett ajtó, más kis házra, vassarkú, 
pántú, tolyózárú, reteszű. Vagyon benne egy padszék, egy zöld kemence. Az ab- 
laka kilenc részben álló, ép. Vagyon ebben egy jó szúnyogháló. Ebből az secessusra 
egy festékes ajtó. 

4. Innet megtérvén az folyosóra, nyílik abból az középső házra egy új, fes- 
tékes ajtó, vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú. Vagyon ebben egy kűlfűtő, zöld 
kemence, körül padszékkel bepárkányozva. Az házban körös-körül új padszékek vad- 
nak. Benne egy új, paraszt asztal egy viselt szűnyöggel. Ablaka öt, kilenc részben 
álló, egy fiókablak héján. Egy pincetok benne, hat ónpalackkal. 

5. Innet kijővén, nyílik napkeletre egy festékes padlású ebédlőházra 
olyan festékes, vassarkú, pántú, tolyózárú, kolcsú ajtó. Vagyon benne egy zöld- 
kályhás kemence, egy vaskalán, egy iratos nyoszolya, benne egy derekaly, három 
rossz vánkos, két paplan; két festékes padszék, három új padszék, két paraszt asz- 
tal, egyik asztalon egy viselt szűnyög. Négy öreg üvegablaka kilenc részben álló, új, 
két tálnyér héján. Egy legyező, két réz gyertyatartó, de egyik igen rossz. 
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6. Ez házból esmet nyílik egy olyan festékes, vassarkas, pántos, vaskilincsű, 
zár nélkül való ajtó, más festett padlású, kisebb házra. Vagyon ebben három új, 
hosszú padszék, egy zöld kemence, egy tükör. Három ép, új ablaka kilenc részben 
álló. Egy paraszt, új asztal, egy kis vasrostély, egy rézmozsár, egy darab réz törő- 
jével. Az fal oldalán egy jó csókás szűnyög. 

Ebből az secessusra nyílik egy olyan festett ajtó, vassarkú, pántú. 
Esmet ezen házból az kertre is, egy kis folyosóra nyílik olyan festékes ajtó, 

vassarkú, pántú, csapózárú. Ez folyosóról esmet nyílik az szalonnásházra 
egy vassarkú, pántú, csapózárú ajtó, melyet belől zárnak be. (Következik a benne 
lévő „élés” felsorolása.) 

Ebből esmet nyílik ki két házra két festékes, vassarkú, pántú, zárú ajtó, 
egyiken retesz s lakat áll. 

Az udvaron való pertinentiák 
Ez házakból megtérve az udvarra, vagyon napnyugot fele egy szalmás szekér- 

szín, boronából rótt, vagyon alatta egy hintószekér, de igen rongyos állapattal. 
Ez szín előtt vagyon 12 faragott sasfa. 

Mellette vagyon egy rend istálló, szalmás. Elsőbe elfér 12 ló. Jászla 
boronából rótt, padlása félig sövény, ajtaja rossz. Az másikba két részben elfér 8 ló. 
Padlása ennek is sövény, ajtaja rossz. Jászla két rend, boronából álló. Esmet ez 
mellett egy kis istálló, négy lónak való, rossz, deszkás padlású. 

Az istállók előtt az udvaron vagyon egy szalmás pince, melynek felin va- 
gyon egy deszkás szán, két hosszú korcsolya, négy földes hordó. 

Ez pincére nyílik egy félszer, fasarkú, reteszű, lakatú ajtó. Az pince oldala 
faragott fából vagyon felállatva. Belső ajtaja vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. (Kö- 
vetkezik 22 hordó bor jelsorolása.) Item ez pincében vagyon egy kis háromágú 
fúrú, egy faszivárvány, egy tölcsér. 

Az kolcsárház alatt való pincére nyílik egy vassarkú, pántú, re- 
teszű, lakatú ajtó, melyben vagyon (több hordó gergelyfái és vingárdi bor). Tota 
summa vasorum vini facit nro. 53, urnarum vero facit nro. 2114//6. 

Vagyon ez pincében egy vasabroncs kolcsostul, egy csapfúrú, egy faszivárvány, 
egy szarvastekenő, öt méhkosár mogyoróhagyma, egy liu, egy veder, egy kancsó, 
egy kis tekenő. Ez pince is faoldalú. 

Harmadik kőpince. Ennek ajtaja vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Má- 
sik ajtaja is olyan. Vagyon ebben hét kád káposzta, két hordó csiger, vereshagyma 
cub. 6. Ennek gerendái és padlása leszakadtak, elrothadtak. 

Innét kijővén, az pince felett nyílik egy ajtó, vassarkú, pántú, az tyúkház 
pitvarára. Vagyon itt két üres általag, egy kád korpa. Az tyukász há- 
zának ajtaja nincsen, de ezen házból megyen fel egy kis tornácra egy kis grá- 
dics. Azon felyül egy béllett ajtó, vassarkú, pántú, reteszű, lakatú. Vagyon ez 
tornácban egy vasas fogontós veder, teli árpakásával. Más faabroncsos veder, teli 
köleskásával. Egy veder üvegtálnyér. Egy kis börböncében bagolyborsó metr. 1. Egy 
kosárban zsendelyszeg nro. 3000. 

Ez ház előtt vagyon egy hosszú korcsolya. Héjazatja penig igen rossz ez ház- 
nak. 
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Az tornác héján vagyon kosár méh nro. 10. 
Ez ház fara mellett tűzre való fa, most elegedendő. 
Ez mellett vagyon egy sütőkemence, egy hosszú asztal mellette; ez fedél alatt 

nincsen. 
Ez mellett esmet egy sütőkemencés házra nyílik egy vassarkú, pántú, 

lakatú ajtó. Vagyon benne egy égettbor főző fazék, de ez királyfalvi. Öt cseber. 
Ez mellett egy kőkonyha, négy vasrúddal öszvekapcsolva. Egy leeresztő 

táblája vassarkú, pántú, ajtaja fasarkú. Vagyon benne egy szakácsasztal, két vágókés, 
négy vasfazék, egy serpenyő, két vasrostély, két nyárs. Egy réz mákőrlő, egy réz 
abárló, egy rossz tormareszelő, egy szűrőszita, ennek is fele igen rossz. Tálak, tál- 
nyérok az úrfiaké, magokkal hordozzák. 

Item vagyon esmet az udvaron egy cövekeken álló, deszkás gabonásház. 
Ajtaja vassarkú, pántú, reteszű, lakatú, vagyon benne hat részre osztott szuszék. Va- 
gyon benne búza cub. min. nro. 8//1, alakor cub. min. nro. 192//3, zab cub. min. 
nro. 23//3, rozs cub. min. nro. 25. Egy vasrosta. 

Az udvarház körül palánkkal vagyon bekerítve. 
Item az udvar közepin egy kút eszközöstől, jó. 
Külső pertinentiák. Kertek 
Az udvarból nyílik egy erős, faragott deszkából csinált ajtó, alatt fasarkon, fenn 

vaspánton forgó, fazárú, láncon függő, vas szegezője. Az csűr félig rossz zsendelyes, 
félig rossz zsúpos, az két oldala deszkás. (Következik a gabonaasztagok és széna- 
kazlak felsorolása.) 

Az csűrkertnek vagyon az mező felől egy öreg, deszkás kapuja, alatt vas- 
sarkon, fenn vaspánton forgó. Zárja fa, vasrúd az szegezője, s láncon függ lakattal. 

Ezen kertben vagyon egy jégverem is teli jéggel. 
Item vagyon az csűröskert mellett egy jó lókert. Az mellett egy tök ve- 

teménnek való kert, rossz sövényű. Ehhez közel egy káposztáskert. 
Vagyon esmet az udvarház fara mellett egy meggyeskert. Esmet az mel- 

lett egy jó sövényű kert, apró oltoványok és ültetések vadnak benne. Ajtaja fa- 
sarkú, fazárú. 

Item az udvarház előtt, az tó felől vagyon egy lugaskert. Három rend- 
del veteményes tábla közte. Vagyon ebben egy szalmás pince, répa, retek, petre- 
zselyemnek való. 

Az csűrkertből nyílik egy faragott kis ajtó az majorházra, melynek az fe- 
dele igen rossz, elrothadt. Az udvarán vagyon egy hosszú pajta, fele boronából rótt, 
fele erős sövény. 

Mellette egy jó sövényű tehénbarom akol, két rend akol benne, aj- 
taja sövény csak. 

Item az udvarház kapuja előtt vagyon egy juhoknak való pajta. 
Mellette disznóknak való pajta. (Következik a szántóföldek felsorolása.) 
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1648 
SAJÓKERESZTÚR 

A kolozsmonostori rekvizitorok néhai alsóbalázsfalvi Cserényi János örökösei, 
Cserényi Erzsébet és Szentiváni Anna, elébb Cserényi János özvegye, majd Má- 
riássi István felesége számára 1651. július 15-én kiadják sajókeresztúri birtok- 
részük 1648. november 28-án eszközölt becsüjét és e birtoknak özvegy szent- 

lászlói Kamuthi Miklósné Cserényi Erzsébettel való megosztását 
Aestimatio 
Vagyon az udvarházra egy öreg, új bálványú, kétfelé nyíló, deszkás kapu, fele 

fenn vaspánton forgó, alatt vascsapon. Az másik fele is olyan. Vagyon rajta egy 
kis ajtó, vassarkú, pántú, tolyózárú, vaskilincsű. Az kapu szárnyán vasretesz retesz- 
fővel; fenn zsendelyes, melynek az fa épületi aestimáltatott az ácstól, somkereki 
Molnár István mestertől ad fl. 4. A vas épület rajta in toto aestimáltatott ad 
fi. 1//50. 

Vagyon jobb kéz felől egy régi, leomlófélben való, rossz, szalmás sütőház, 
mely in toto aestimáltatott ad fl. 3. 

Ez mellett vagyon egy akolkapu, azon belől egy jégverem, szalmás. Azon 
felyül egy hosszú pajta, esmet az udvarház fele egy-egy hosszú istálló, 
boronából rótt. Esmét alól egy tyúk-, lúdól. Mind ezek körül való kerteivel 
együtt aestimáltattak ad fl. 66. 

Item vagyon egy szalmás csűr, igen rossz ő maga. Körüle való kerteivel, 
asztaglábaival, az két oldalán való deszkákkal aestimáltatott ad fl. 20. 

Az udvarház mellett egy boronás, új lábakon álló, szalmás, deszkapadlású, desz- 
kaállású, vassarkú, pántú, fazárú gabonásház. Öt szuszékkal pro cub. m. nro. 
200. Esmet egy szekérszínnel együtt, mely aestimáltatott ad fl. 25. 

Az udvar közepén egy kővel felrakott kút, fenn fagárdás, híazatja még nin- 
csen, de az vize nem apad el. Vidre, lánca nem odavaló, kereke új. Aestimálta- 
tott ad fl. 12. 

Az udvarház dolga 
Az udvarház alatt, napnyugot felől nyílik egy boronából rótt pincére egy 

ajtó, vassarkú, pántú, reteszű. Esmet mellette más boronás pincére egy ajtó, 
vassarkú, pántú, retesz nélkül. Még más ajtó, vassarkú, pántú, reteszű. Oldalfái jók 
az pincéknek. Item vagyon tömlöc is, evvel együtt aestimáltatott ad fl. 31. 

Felső rend házak 
Innet egy fagrádicson felmenvén egy tornácra, melynek az mennyezeti 

festékes, középbe deszkával általrekesztették. Ajtaja vassarkú, pántú, paraszt vas zárú. 
Ebből jobb kéz felé az napkelet felől való házra térvén, melynek 

ajtaja béllett, vassarkú, pántú, paraszt, vas zárú. Az házon vagyon három üvegablak 
fakávákba foglalva, apró vassarkakkal, fordítókkal. Három paraszt padszék benne. 
Egy paraszt nyoszolya, egy zöldmázas kemence, négy darab festékes fogas, egy pa- 
raszt asztal, az asztal körül két festékes deszka. Az padlása nem festékes ennek. 
Aestimáltatott ad fl. 15. 
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Ebből más házra menvén, ennek mennyezeti festékes, ajtaja béllett, vas- 
sarkú, pántú, paraszt zárú. Kő kéményalja benne, kemence nélkül. Ennek is ab- 
laka olyan három, mint az másiknak. Vagyon benne három darab festékes fogas, 
két darab asztal körül való festékes deszka. Item az budára egy festékes ajtó, 
vassarkú, pántú, paraszt tolyózárú. Két paraszt padszék, egy paraszt egyesszék. Egy 
paraszt nyoszolya. Aestimáltatott ad fl. 19. 

Ebből esmet más házra nyílik egy béllett, festékes ajtó, borított zárú, vas- 
sarkú, pántú, zöldmázas kemence benne. Öt keskeny, festékes fogas, két paraszt 
padszék. Paraszt padlása, két olyan fás üvegablaka. Asztal mellé való két festé- 
kes deszka. Itt is az budára egy festékes ajtó, vassarkú, pántú, reteszű. Aestimál- 
tatott ad fl. 12//50. 

Ebből esmét az folyosóra kimenő házra nyílik egy festékes, bél- 
lett ajtó, vassarkú, pántú, paraszt tolyózárú. Zöldmázas kemence benne. Az szája 
közepin egy vasláb. Padlása paraszt deszkás, három előbbi forma ablaka üveges. 
Három paraszt padszék, két asztal mellé való festékes deszka, öt igen apró foga- 
socska, egy festékes pohárszék, egy régi karszék. Esmet a folyosóra egy festékes 
ajtó, vassarkú, pántú, paraszt tolyózárú, az tűzalja nélkül, mely az kéményhez 
aestimáltatott. És az folyosónak másik részével együtt ennek is az padlása festékes, 
mint az másik felének, aestimáltatott ad fl. 15. 

Item ezen udvarháznak vagyon egy kőkéménye, mely az pincéből jő fel 
fundamentomból. Fenn három részre oszol, az melyre az kemencék kürtöse szolgál. 
Ezt azért, az kémént, az besztercei Kőmies Mihály aestimálta ad fl. 18. 

Item ezen kűl az egész udvarháznak sövény falait fundamentumtól fogva fel 
az tetejéig, az mely igen megindult és romladozott az pincék fából csinált falain 
kűvül. Az ácsoktól és faragó emberektől aestimáltatott ad fl. 80. 

Item ezen udvarház végénél vagyon egy veteményeskertecske is, ez 
is aestimáltatott ad fl. 3. 

Tota summa aestimationis facit fl. 325. 
Hujus medietas facit fl. 162//50. (Következik a deliberatio.) 
Az udvarháznak fundusát megmérvén, lött egy három ölnyi rúddal az hossza 

nro. 29, azaz nyolcvanhét öl. Az szélessége azon rúddal lött nro. 36, azaz száz- 
nyolc öl. (Következik a földek becsüje.) 

1648 
MIHÁLYFALVA 

Berze Margit Mihályfalván található javainak leltára 

Én Cseffei Benedek Petken, Fejér vármegyében lakó, ugyanazon vármegyének 
egyik viceispánja adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez levelemnek ren- 
diben, ut in hoc anno praesenti 1648 die 29 mensis aprilis, külde nekem az te- 
kintetes és nemzetes, néhai Szalánczi István uramnak meghagyatott özvegye, az nem- 
zetes Türy Margit asszonyom és ugyan az nemzetes Szalánczi Gábor uram az mi 
kegyelmes urunk őnagysága parancsolatját, melyben őnagysága parancsol énnekem 
több alázatos hívei között, hogy mennék el ugyan Fejér vármegyében Mihályfal- 
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vára, hogy az miképpen az néhai Berze Mihály testamentaliter hatta az ő leán- 
káját Berze Margitot Szalánczi Istvánné Türi Margit asszonnak és fiának, Szalánczi 
Gábor uramnak, mely testamentaria dispositióra az mi kegyelmes urunk őnagysága 
az tutorságot is megadván őkegyelmeknek, az fenn megírt árvának minden res 
mobilissét, jószágát, javait, marháit inventálnám és őkegyelmeknek kezekbe adnám 
mind együtt az pupillával. 

Én annak okáért engedelmes lévén az én kegyelmes uram parancsolatjának, az 
fenn megírt napon és esztendőben ugyan Fejér vármegyében Mihályfalván, beszáll- 
ván az Berze Mihály meghagyatott árvájának, Berze Margitnak nemes udvarházához 
és ott mellém vévén böcsületes, nemes személyeket, úgymint Bolyában lakó Bollyai 
János uramot és Vessződen lakó Szilágyi Gergelyt és Mihályfalván lakó Oltfi Pétert, 
ugyan mihályfalvi reformata magyar ecclesiának praedicatorát, mindnyájon Fejér vár- 
megyében lakókat, és elsőben is rend szerint így kezdők el az inventálást. 

Bemenvén az udvarházhoz, az öregházban találtuk ezeket az res mobi- 
liseket: 

Az házon két gyontáros bérlett ajtó, az egyik záros, az másikon retesz. Az 
házban egy gyontáros pohárszék, öt gyontáros fogas és két kis darab gyontáros fo- 
gasocska. Két gyontáros karszék, egy-egy embernek való gyontáros szék, rosszas, 
egy paraszt karszék. Egy sövényes, kályhás kemence, két hosszú, bérlett pad, fal 
mellé való, egy hársfa asztal, melyen egy viselt, paraszt székely szőnyeg. Három da- 
rab vászonkárpit és egy darab falra való, gyapjúból szőtt kárpit. Két ecetes általag, 
egyikben egy kevés ecet, az másik üres. Két nyoszolya, egyik gyontáros, az másik 
paraszt. Vagyon három vékony derekalj, egyiken egy vereses derekalj haj, az má- 
sikon kékkel és veressel varrott haj. Harmadik derékaljnak nincs haja. Négy vánkos, 
igen vékony, az egyiknek vereses héja vagyon, rossz, az többi haj nélkül való. 
Két viseltes sebesi pokróc. Egy páncél, új, két sisak, egy bokor karvas, egy csicses 
fakupa és egy ejteles fakupa, három fapohár. Egy réz gyertyatartó, egy ecettartó, 
deszkából csinált, jó. Három gyontáros láda, ennek egyikének zárja nincs, az har- 
madiknak pedig se zárja, se fedele, se sarka. Egy kenyértartó, gyontáros láda. 

Ez megírt ládáknak az öregbikje lában álló, jó záros, melyben vagyon egész 
tallér hatvanhét, ezek közt tizenhárma gréczi tallér, az többi közönséges tallér; 
ezeken kívül vagyon három fél tallér, két negyed rész török tallér, szeges, nyolc 
dutka és egy kétpoturás. Vagyon hat arany és egy kis arany gyűrű türkeses. Va- 
gyon az láda fenekén egy hitván abrosz, azon egy királszín, virágos kamuka szok- 
nya, melynek az válla kék virágos kamuka, vékony ezüstprém rajta az alján négy 
renddel, az vállán is ezüstprém. Vagyon egy új bagazia paplan, egy új fejér sző- 
nyeg, fekete-tarkás, kicsiny. Egy sing királszín, virágos kamuka és két darabocska. 
Egy sing fekete bársony, négy sing veres angliai posztó, egy szoknyának való. Egy 
kék selyemöv, viseltes szabású, egy portai kard, viseltes, vékonyan ezüstezve. Egy 
kék lazúr mente rókaháttal bérlett, új. Egy zöld, angliai posztómente, új, róka- 
mállal bérlett, ezüstfonalas, csillagos, selyemgombok rajta. Egy új nyúlbőr gerezna, 
pegymetes, egy kis vászonzacskóban egy tafota, fekete fülkötő, fekete csipkés. 

Két közép óntál, három ónkanna, melynek egyike ej teles, az másik félejte- 
les, az fedele megtörött. Az harmadik negyedrész-ejteles. Vagyon egy kard, mely- 
nek az kápája ezüst, az kereszti is ezüstes. Ezüstes markolatja is ezüst vesszővel te- 
kert, és az hüvelyének felső végin ezüst pléh, azon alól vas kötővasok. Egy pallos, 
paraszt, egy pistoly tokostól, egy hitván lóding, azon paraszt palack kolcsostul. Va- 
gyon valami diribdarab kék posztó, foltnak való. 
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Vagyon négy tiszta fejér, sáhos abrosz, kettei megszakadt. Két vereses sáhos 
abrosz, az egyik lyukadozott. Item vagyon két vereses abrosz, kinnjáró, vászon, min- 
denik viseltes. Egy lepedő, veres fejtővel varrott. Vagyon négy kendő, fejér varra- 
tos, melynek egyike gyolcs, az többi vászon, egyik szálvonásos. Vagyon három vá- 
szonkendő, kettei vereses, az harmadik fejér varrásos, viseltes. Nyolc párnahéj, az 
egyik dikta, az többi vászon, viseltesek s veresesek s ki recés. Közte vagyon egy 
szakadozott derekalj héj, vereses. Vagyon két gyolcsing, asszonyembernek való, vi- 
seltes. Egyik kékselymes, az másik feketeselymes. Az kékes szakadozott, az fekete- 
selymes új. Vagyon két előruha, egyik patyolat, csipkés és kötéses, az másik gyolcs, 
recés, viseltes. Vagyon egy főre való patyolat, új. Vagyon két lepedőben való fejéres 
és egy lepedőben való szálvonásos. Egy viseltes felső ing, váll nélkül, gyolcs, kék 
selyemmel kötött, bokorkötéses. Vagyon két darabocska, egy-egy tenyérnyi, virágos 
kék kamuka és egy sing ezüstprém. Vagyon két sing vékony selyem zöld prém. 

Vagyon egy nyakravaló, melyben vagyon húsz szem jóféle gyöngy, jószerű, hét- 
szemű veres kaláris, jóféle középszerűvek, ötvennégy szem fekete kaláris; köztök va- 
gyon egy ezüstkalán, két helyen egy-egy kis aranyazás rajta. Két ezüstgomb, apró- 
szerű, az egyik kettétörött. Egy veres selymes nemez, toldva. Vagyon egy ingváll- 
ban való, egy bokor fejéres, ezüst fonállal töltött, kézelő nélkül való; item egy ing- 
vállban való, fejéres, iskófium-arannyal töltött, kézelő nélkül való. Három matring 
sárga iskófium-arany. Egy kontyra való recefőkötő, melyen vagyon egy kis aranybog- 
lár és tizenöt szem gyöngy rajta, rózsagránáttal rakott. Vagyon másfél láb veres fo- 
nal, vagyon hat seszta, egy dutka, tíz két-két poturás garas, egy rossz gyűszű, egy 
jó vasnyárs, egy rostély. Egy lóra való török szerszámocska, viseltes bagaria, me- 
lyet Eperjesi István uram vött kezéhez, az melyért egy tallérral tartozik. 

Item az házban vagyon egy hitván, darabos zabolájú kantár, vagyon egy jó 
karabél, zálogban öt forintban, melyet Rácz Balázs vetett volt zálogban – az 
komja –, kit ha Rácz Balázs meghoz az árvának, tartozzanak az karabélt vissza- 
adni. Vagyon egy kis fekete levelesláda zár nélkül. 

Az pitvarban egy paraszt tál- és tángyértartó. 
Az másik háznak egy bérlett ajtaja gyontáros, záros, mely házban vagyon 

egy hitván paraszt pohárszék, egy hitván szekrény, kiben lisztet tarthatni. Egy 
régi szarvastekenyő, négy zsák, kettei vászon, kettei penig szőrzsák. Mindenik sza- 
kadozott. Item két kisebb tekenyő, annak is egyike szarvas, de mindenik hasadt. 
Három szakadozott, hitván pokróc, lóra való, egy vidres üst, két légely, három fa- 
tál, tizenhárom fatángyér, egy pecsenyének való öregebb fatángyér, egy fából csi- 
nált sótartó. Egy hitván vasserpenyő, viselt, egy rossz öreg csöber. Item négy ap- 
róbb csöberek, viseltesek, az egyiknek nincs feneke. Két sajtár, az egyik kétfülű. 
Másfél hám, paraszt, hitván. Egy vágókés. 

Az tornácban egy hitván asztal és egy paraszt szék. 
Onnan alámenvén az pincében, az pince ajtaja előtt két öreg szuszék, jó, 

mely két szuszék tele búzával. Az két szuszékon két lakat. Másfelől ugyan az 
pince ajtaja előtt három negyvenes üres hordó. Az pince ajtaján bemenvén, vagyon 
három negyvenes teli bor és egy üres, melyben egy kevés seprű vagyon. 

Az pincéből az gabonásházban menvén, melyben vagyon két üres kas és 
más két rossz kas. Két cserefa kád, három negyvenes hordó, üres, általag is kettő. 
Szalánczi Istvánná asszonyomnál is vagyon egy tizennégy vidres általag, Paszkulnál 
is harmincvidres az árva számára. 
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Megindulván az gabonásházból, vagyon egy szekérszín, jó módjával épít- 
tetett. Azon alól hat lónak való istálló. Azon alól vagyon más szín. Azon 
rendben vagyon alól ismét egy istálló, kiben elfér öt ló. Onnat alább men- 
vén, az csűreskertben találtunk egy jó asztag búzát, melyben lehet négy- 
száz kalongya szalmájában. Egy csűr fiastól mindkét felől. Az egyik részében, 
a felsőben, az Eperjesi uram jószága felől teli búzával, szalmájában. (A továb- 
biakban az állatok számbavétele és a jobbágytelkek összeírása következik.) 

1652 
GÖRGÉNY 

I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem görgényi várának, 
udvarházának s az azokhoz tartozó ingó és ingatlan 

javaknak leltára 

Felindulván az várban, az kapu előtt jobb kéz felől vagyon egy ózsendelyes 
filegória, pádimentoma deszkából való, de felbomladozott; egy hitván pad- 
szék benne, oldala deszkázatlan. 

Az vár kapuja gyalult fenyődeszkából, párkányos fahevederekre fejes sze- 
gekkel vert, egy kis gyalogajtó be rajta, mind ez s mind a kapu vassarkon, pán- 
ton forgó, az kapu két fele faragott kövekből boltformán csinált, az alján mindkét 
felől két-két pántvasak vadnak onnat béfoglalva; az kapu előtt kősziklából ásott mély 
árkon egy deszkahíd (szolgál) által, mellette az árokszélen jobb kéz felől 
egy újonnan kezdett, üszögében álló bástya. 

Az másik kapu fele hasonlóképpen boltformán, faragott kövekből épétett, 
egyfelől az oldalában három lánc foglaló vasak, az kapumellyíken mindkét felől ón- 
nal befoglalt két-két pántvasak; az két kapufeli téglákból rakott, lövőlyukak rajta, 
fedél nélkül. Az kapufél feliben van 2 rézcsiga. 

Az kapu között jobb kézre vagyon egy ajtó, az ajtófél cserfából, egy 
reteszfő rajta és két vassark rajta; egy tüzelő kémény benne, drabantház 
benne. Ebből nyílik ki az bástyára egy ölnyi bűségű, félszer, fahevederekre fasze- 
gekkel szegezett, vassarkon, pánton forgó, temérdek fenyődeszka ajtó, vasretesz 
és reteszfő rajta. 

Az alsó kapuból feljebb menvén, jobb kéz felől vagyon egy új, három 
ölnyire rakott kűrakás-közfal, egész az szőlő fele néző új bástyáig, kinek 
egy darabja belől leomlott; a kűfal mellett előrakni való kövek vadnak, és a régi 
kapu előtt való hídnak újonnan megcsinálására faragott cserfák. 

Az belső régi ókapunak egy három láncon felvonó, bikkfa deszkákból csi- 
nált kapu(ja), egy kis bejáró, gyalogajtó rajta, vassarkon, pánton forgó; az kapun 
két öreg vasretesz, reteszfővel, két békóforma, öreg lakattal, kulcsával. Ez kapu 
alatt az kapu előtt való árkon által egy kis emelcsős híd, vasretesz, reteszfő, 
öreg lakattal, kulccsal, vastengelyen forog. Az kapuja régi formára, faragatt kűből 
bojthajtásra (!) épétve, azon belől kétfele nyíló, párkányos, gyalult, temérdek fejes 
szegekkel vert, fasarkon forgó kapu, ezen kapun van egy gyalogajtó, fejes szegek- 
kel szegezett, vassarkon, pánton forgó, tolyózáros ütközőjével együtt, kívül egy vas- 
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karika bevonója. Ugyanezen kapun van retesz és vas reteszfő, egy öreg békóforma 
lakatjával, kulcsával. Az kapuközi pogon-bolthajtásra van csinálva. 

Ugyanezen kapuközt van egy kűlában álló tüzelőhely drabantoknak való. 
Kétfelől az kapu felén három vakablak; az kapu bejáróhelye fákkal, deszkákkal 
padlott. Vagyon két vízhordó kárt, 1 furatos lapát, hat dárda. Item két ágasra 
szegezett fogas, kire drabantok puskájokat aggatják. Egy kalafa. Az belső részen 
fél kapu, fasarkon, pánton forgó. Egy kis ágoson való rézharangocska is, kivel az 
kapubetéteire és leeresztésre szoktak csengetni. Egy cirkálónak való láncos, zergő pálca. 

Az kapuközül elébb menvén, bal kézre van egy kűfal, annak oldalán az 
kút lélegző lyuka, szájá(n) 6 vasból álló pántok. Onnet feljövén, az kű- 
rakás végiben van bárdolt fából gerezdekbe csinált puszta ház, léces, porkoláb 
uram csináltatta. Van egy gyalog dob is. 

Innen felmenvén az kapu felett való házban, ennek elei tornácos, kar- 
fái deszkával padlott, az tornác alja avatag. Ez háznak vagyon ajtaja boltformán, 
faragott kövekből felcsináltatott, ajtaja béllett, vasretesz és reteszfő rajta, lakatjá- 
val és kulcsával. Az ház pádimentoma felbomladozott, padlása gerendái rosszak, két 
mestergerenda rajta stömölyökön (!). Ezen házban van két lövőlyukforma vaskeresztes 
ablak s két vakablak. Vagyon benne egy paraszt, vereskályhás sütőkemence, elei vaslá- 
bon áll. Van egy megvettetett hitván ajtó, béllett, vashevederes. Item vagyon gyükér- 
vágó kapa N. 94. Bányászcsákány N. 3. Öreg s középszerő vaspöröly, bányászoknak 
való N. 13. Egy öreg bílyegzővas, őnagysága nivire N. 1. Van ágyúkerékhez való vas- 
karikák, tángyéros N. 35. Ennek hárma horgas. Item ágyúkerekekhez való vaskari- 
kás derékszegek N. 14. Ágyú tengelyére való fojtó karika N. 2. Kopjavas vagyon 
N. 29. – N. 5. Ágyútengely végiben való vas kerékszeg N. 20. Egy bokor sutus 
rézdob N. 2. Kovácsnak való fogó N. 2. Fegyverderék, rozsdás N. 2. Vasmacska 
N. 1. Tarackgolyóbis forma karikák N. 7. Öreg puska forma N. 1. Kovácsnak való 
vaskarika N. 1. Egy facsiga, vastengelyen forgó, vaspántos N. 1. Rézcsiga, vas- 
tengelyen forgó, 2 végin 2 vaspánt N. 1. Egy rossz hintószuperlát, bőrös N. 1. 
Kűfeszítő, fára csinált, vaskarikás vasrúd N. 1. Egy kovácsnak való régi vágóvas 
N. 1. Egy kőmíves kűemelő vasrúd N. 1. Öreg s apró tarackgolyóbis N. 277. Ágyú- 
golyóbis, tizenkét fontos N. 203. Egy fáklyával kivető lámpás N. 1. Vasszigonyos 
tüzes nyíl N. 8. Vasgolyóbis apró, dioni szakállasba való N. 29. Kű fúrni való 
vasfúró N. 1. Kútra való, vasabroncsos veder, egy darab vaslánc rajta 41 sz(emű) 
N. 1. Egy 12 vedresnyi tonna büdöskű N. 1. Másik tonnában is elporladott büdöskű, 
mintegy 10 font, N. 1. Egy tonnában fenyőszurok, kazupokban N. 1. Üres tonna 
N. 3. Egy felmázsáló tábla 4 vaskarikájával N. 1. Egy hitván, félszer, két vaspántos 
ajtó N. 1. Egy kis gyalult, béllett, vaspántos ajtó N. 1. Egyik szegeletiben gerendáig 
felrakott fáklyafa. Kőmívesnek falra való mértékgyeplő N. 1. Egy darab rothadt 
kútkötél orgiarum 8. 

Ezen ház felett vagyon egy tarack állásnak csinált négy kőlábokon álló file- 
gória, erős fa- és vaskötésekkel, új épület és jó új zsendelyezés alatt; a feli 
félig megdeszkázva, az tetein két pléhgomb. Kire mennek fel három grádicskő, 
hitván, rossz, famellyékű, félszer, gyalulatlan, vassarkú, pántú ajtó, reteszes, retesz- 
fejes, egy kis házacska, kiben ezután grádicsnak kell lenni, melyen filegóriában jár- 
nak (így!). 

Az boltház szegeletiben vagyon egy eleven kút, 15 ágasokon álló, 
négyszegre csinált, avatag zsendelyezés alatt, az föld színitűl fogva, erős, gárdás; 
négyszegre, gerezdekbe faragott vízmerő vedre, avatag vasabroncs három rajta, vas, 
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forgó kávájával, 39 szem lánckarikáival együtt; (a vedret húzza) egy belkerék-forma 
kerek fogas, melyet egy korong vasan forgatnak, a kereken 10 pánt van, a korong- 
jába által vastengely, vas fordítóival, kettővel egyött; az korongon két vaskarika, 
korongja két gerenda közt fekszik vas perselyével egyött. Az kúton két vederhez való 
jó két kötél, az kút körül deszkával becsinált; a kúton keresztül egy fenyődeszka, 
azon egy rostélyos ajtó. Az kútnak mélysége 45 öl, a kötél is ahhoz való. A kút 
mellett van egy víznek való kád, abroncsos. 

Az kúttúl megtérvén az tárház boltra, előtte van egy kis erkély, rajta egy 
farostélyos, vassarkon, pánton forgó ajtó. 

A tárház külső ajtajának ajtómellyéke bolthajtás-formára csinált, faragott 
kű ajtómellyéke, jobb kézre nyíló, avatag, béllett, gyalult, ritkán bogláros szegekkel 
vert, vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfejes ajtaja, lakatjával, kulcsával egyött. 
Az ajtón belől két fok grádicson az külső tárházra (mehetni, mely) jó boltás, föl- 
delés pádimentoma, a két oldalában két vakablak. Az külső ajtón van egy kis ab- 
lak, rajta retesz és reteszfő. Ezen külső tárházban vagyon három rendbeli ászokfa, 
öt fűrészdeszka, item öt hitván ablakráma s három pléhvitorla. 

Az belső tárházra menvén, jobb kézre menvén, faragott kű bolthaj- 
tásos ajtómellyíke, kívül rajta reteszfő, belől vas ütközője, éppen merő vas ajtaja, 
erős vaspántokkal erősíttetett, kívül-belől vassarkon, pánton forgó, jó tolyózáros, rete- 
szes, kulcsával és lakatjával egyött. Ezen tárháznak vagyon jó meszes bolthajtása, 
földelés pádimentoma, az oldalában egy vakablak, más egy rostélyos, világosító ab- 
laka is. Ebben vagyon két rendbéli ászokfa, egyiken egy vassark nélkül való láda, 
másikon egy öreg, fejér láda, kiben az tisztek proventust szoktak tartani; most 
semmi benne nincs, kulcsa, zárja jó. Van egy hordó méz is, régen inventált, 
juxta schedam continet urnas 36//1. 

Ezen házból kijővén, az ajtó felett vagyon egy kopjatartó, az ajtó mellett, 
a fal mellett egy nagy, rossz, hitván fedelű szuszék. 

Onnan elébb ismét menvén, vagyon egy öt grádicsból deszkákkal megcsi- 
nált oldalú, párkányozott tornác, padlása deszkából való, de felbomlott. Ez 
tornácból nyílik bé egy régi, béllett, festett, ónas vasszegekkel megvert, vassar- 
kon, pánton forgó ajtó, paraszt vas zárja kulcsával együtt. 

Ez háznak van két ablaka, egyik iveg, másikával (így!), egyikben kű- 
kereszt, mindeniknek vassarkon forgó, négy-négy táblákból, ivegekből álló ablaki, 
rajta lévő vas fordítóival egyött. Egy tüzelő kémény, tűzhelyestől, egy régi pohár- 
szék; gerendái, padlásdeszkái gyalultak. Pádimentuma téglából való, ó, feltörö- 
dözött. 

Ezen házbul nyílik bolt-, szegeletházban, az előbbihez hasonló, kétsze- 
res, ónas fejő szegekkel megvert, párkányos, festett, szurkos, vassarkon, pánton forgó, 
záros, kilincses ajtó, kulcsával, fordítójával, vas bevonójával, retesz és reteszfőjével 
egyött. Az ház boltás, pádimentoma téglából való; két ablaka, mindeniknek kű- és 
vaskeresztes ivegablakai, négy-négy kinyíló táblákból álló, vassarkon, pánton forgó, 
két-két vas reáfordítójával egyött. Vagyon benne egy belőlfűjtő, földkályhából csi- 
nált kemence, tűzhelye faragott kű. Egy hitván, szuperlátos, virágformára festett 
nyoszolya. Más egy hitván nyoszolya is van benne. Három padszék. Egy ládás asz- 
tal. Egy kemencére való vasajtó, tolyózárjával egyött. Musketoros nyakában való 
27 fatöltések három szíjan. Egy kis mosócseber. Egy kéregből csinált félvéka. Más 
egy hosszú szabású, jégnek való csebrecske. Egy malomkűben való perpencevas N. 1. 
Egy szakállos gím. Két felherc vas, egyike eltörött. Egy üst vaskáva. Két ten- 
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gelytőn fojtó szekérkarika. Egy bélyegzővas. Viasz, cent. 2, libr. 72. Egy véka. Tíz 
új viaszas kupák, ejteles és félejtelesek. Egy réz, ónas medence, borítójával. Más 
egy nagy famedence. 25 fatángyér. 

Ez házból nyílik egy kis setét boltra egy régi, béllett, hólyagos szeggel 
vert, vassarkon, pánton forgó ajtó, ebből viszont egy secessusra nyílik más 
ajtó, de nincs felcsinálva; mind secessus s mind bolt vakolatlan. 

Az ebédlőpalotára egy festett, béllett, vassarkon, pánton forgó ajtó 
nyílik, vas ütközőjével egyött; az ebédlőpalotának padlása jó gerendás, gyalult fe- 
nyődeszkás, pádimentoma néhol megbomlott. Az vár felől két iveg, vassarkon, pán- 
ton forgó ablaka hat-hat táblákból álló, épek. Az kűvül való oldalán két ablak, 
egyik négy táblán, másik két táblán álló, az ajtófelen is egy ablak, de csak desz- 
kával bétámasztva. Az várnak külső felén egy fenyődeszkából csinált bélett pad- 
szék, mind az kemencéig. Ezen palotában egy régi, kívűlfűjtő zöldmázos kemence, 
mellette egy kis ház, kiből azon kemencét fűjtik. 

Ebben a palotában vagyon boros, üres hordó N. 19. Hat tölgyfa kád, öreg 
N. 6. Színdeszka N. 9. Item két paraszt, gyalult, béllett, vaspántos, reteszes, vas 
bévonójú ajtók. Item más egy régi, gyalult, béllett, vaspántú, hitván ajtó. Tornác- 
nak való régi deszka. N. 26. Item egy temérdek tölgyfából csinált, rámának való 
ablaktok. 

Az ebédlőpalotából más, mellette való palotában menvén, vagyon egy jobbra 
nyíló, iratos, vassarkos, pántos, burított csapózáros, ütközős, vasfordítós, párká- 
nyos ajtó, hozzá tartozó kulcsával. Ezen palotának gerendái jók, padlási gyalult fe- 
nyődeszkából csinált, pádimentoma alkalmas, fala körös-környül meszes, kemencéje 
belőlfűjtő, zöldmázos kályhából való, régi, elől két kályha híja. Mellette vagyon egy 
fejér fenyődeszka, gyalult pohárszék, rajta ajtó nincsen. Van benne három ablak, 
négy-négy táblákból álló mindenik. Item van ezen palotában 6 béllett padszékek, 
más egy gyalog, fejér padszék is. Item két fejér paraszt szék, egyik karos, másik 
egyes; van más, zölddel festett egyesszék, már régi. Vagyon ezen házban egy fejér 
lábas asztal. Item van két festett fogas. Vagyon ismét az falon fejér paraszt fogas 
N. 5. Az kemence mellett is egy paraszt kis fogas. 

Vagyon ezen palotában pulhákforma puska N. 35. Ugyanolyanforma, csontos 
N. 4.; azonforma, aranyos vasú, csonttal cifrázott agyú N. 2. Tersényi-forma puska 
N. 5. Karabélyforma, ki hosszabb s ki rövidebb N. 9. Item rossz agyú és acélú 
puska vagyon N. 11. Puskatok vagyon ezen házban N. 21. 

Ezen házból nyílik más egy kis kamarára egy béllett, párkányos, fejes sze- 
gekkel vert, vassarkon, pánton forgó, paraszt, pléhes, kilincses ajtó, fordítójával, vas 
bevonójával, reteszes, reteszfejes; kiben van két hitván padszék. Ablaka egy, vaskeresz- 
tek benne. Ebből viszont nyílik secessusra fejér, béllett, hólyagos szegekkel vert, vas- 
sarkon, pánton forgó, vas tolyózáros ajtó. 

Megtérvén ezen házokbul, az ebédlőpalotábul nyílik ki az vár piaca felé egy 
kis tornácba, festett, párkányos, hólyagos szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, 
vas tolyózáros, kilincses, fogantós, vértes ütközős, fordítós ajtó, kulcsával egyött; 
pádimentoma téglás, padlása fenyődeszkás, gyalult, gerendás. Három kű, kikö- 
nyöklő ablaka. 

Ezen házból nyílik ki az vár piacára egy régi, béllett, párkányos, festett, bog- 
láros szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, vas bevonójú ajtó, zár és kilincs s 
ütköző nélkül való. Az ajtó előtt hatlépcsős fagrádics, kétfelől karfás, deszkás, 
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felyül zsendelyezett; régi zsendelyezése avatag. Ezen háznak híjazattyi fótosok, igen 
megavultak. 

Ezen házak alatt vagyon egy pince, fekvő, kétfelé nyíló táblájú, félszer, vas- 
sarkon, pánton forgó ajtó, retesz, reteszfő rajta. 

A pince torkában vagyon egy hosszú korcsolya s három vasabroncs, srófos. 
Az torokból vagyon be az pincére egy ajtóhely, ajtófélfái cserefából csináltak, 

ajtó nincs rajta, se semmi vas. Vagyon két ablaka, az egyik kicsiny, lövőlyukforma, 
a másik öregebb, sertés vas keresztül benne. 

Hordó bor vagyon benne ez szerént, amint az rajta való cédulák mutatják. 
(Következik 9 bordó bor felsorolása.) 

Ezen pincéből vagyon más pincére nyíló ajtóhely. A pince bolthajtásas, három 
ablakai, ketteiben vaskereszt, 3dikban nincs; végig két rend ászokfa benne. Bor 
vagyon benne cédula szerént így: (következik 4 hordó bor felsorolása). 

Vagyon azon pince külső ajtaja előtt egy hosszú korcsolya. Item egy darab ón, 
mintegy véka nagyságú, kezdett, mázsaszámát intéztük conjecturaliter hat mázsának. 
Vagyon ismét egy borvonó kötél, tizennégy öl. 

Ezen házak végiben vagyon egy avatag zsendelyezéső szekérszín, a két 
oldala széldeszkákból felrakott sasokban. Vagyon benne egy hosszú, rossz lajtorja. 
Egy sóőrlő alá való lapfa. Nyírfából csinált 25 szál léc. Item két szál fenyőfára csi- 
nált fövenyszóró sövény. Egy nagy rakás falrul lehullott tapasz is van ez színben. 

Ezen színnek végiben az közfalba van egy kis kamara, boltásos, két fél- 
szer, vassarkon, pánton forgó ajtaja, a belsőn retesz, az ajtófélfán reteszfő, mindkettő 
abban zárlódik egy lakattal. Vagyon benne szakállos vasgolyóbis, az előbbeni inven- 
tárium és benne lévő ravás szerént testálván felőle mind porkoláb és cajbert, hogy 
egy is el nem költ benne, három tonnában N. 24 200. Harmincöt fontos golyóbis va- 
gyon N. 103. Tizenkét fontos golyóbis vagyon N. 301. Nyolcfontos golyóbis van N. 4. 
Tizenkét fontosnál nagyobb kűgolyóbis N. 100. Vagyon egy tonna apró szakadék. 

Az golyóbisos boltrul elébb menvén jobb kézre, az Horgasház alatt 
való pincében, nyílik egy félszer, színlett, vassarkon, pánton forgó deszkaajtó, 
retesz, reteszfő rajta, lakat, kulcsostól hozzá, ajtófélfái rosszak, sárral, téglával fal- 
hoz ragasztott, padlása s gerendái cserfából valók, jók; egy rend gantárfa benne, 
ablak egy rajta. Vagyon egy mészhordó saroglya benne. Item az gerendába fákon 
függő, két szál deszkából álló polc. Egy kis üres átalag. 

Ebből más pincébe menő ajtóhely. Vagyon ezen pincében három kád ha- 
sábos sóskáposzta. Egy üres kád. Három rend gantárfa. 

Ebből harmadik és belső bolthajtásos pincére megyen egy ajtó- 
hely, ajtó nélkül, ajtófélfáit tapasszal ragasztották a falba, egy vas reteszfő benne, 
egy kis ablak rajta, keresztül vas benne, sertés. Vagyon benne két hordóban méhser. 
Egyikben rajta való cédula szerént vagyon urn. 25. Más átalagban conjecturaliter 
vagyon urn. 7, oct. 4. Három üres általag. Egy öreg cseber. Egy rend gantárfa 
benne. 

Ez pincéből kijűvén tértünk a Horgasházra, kinek ajtaja előtt vagyon két 
részből álló tíz grádics, lépcsős, karfái s oldala deszkások, az feli zsendelyes, két 
oszlopon áll. Az ajtó, kin bémennek az házba, jobb kézre nyílik, béllett, festett, 
gyalult, bogláros szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, tolyózáros, kilincses, vas- 
reteszes, fogantyús, ütközőjével, fordítójával együtt. Ablak vagyon három rajta, 
mindenik négy-négy ivegtáblákból álló, vassarkon forgó, vasvesszőkkel öszvefoglalt, 
egyik táblája sark nélkül, reáfordító híja is egy. Pádimentoma deszkás. Padlása is 
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gyalult fenyőgerendás, deszkás tapaszos. Padlásból függ le egy vashorog. Fele 
zöld, fele veres, fényes, mázos kályhákból csinált, benn lévő kéményéből fűjtő ke- 
mence. 

Egy hitván, fejér pohárszék, rekesze esztergában metszett, orsós, párkányos. Fal 
mellett való két béllett padszék. Ezen házban vagyon üres hordó, ki nagyobb, ki 
kisebb N. 22. Egy kerek asztal, nyolcszegő. Egy éneklőmesternek való pulpitus. 

Ezen házból nyílik más házra egy béllett, keresztesen festett, borított záros, 
kilincses, fordítós, ütközős, fogantyús, vassarkon, pánton forgó ajtó; háznak pádi- 
mentoma tégla, gyalult fenyőgerendái s padlásdeszkái. Vagyon két iveg-, négy- 
négy táblákból álló ablaka, vassarkos, vesszős, fordítós. Egy ó, belőlfűjtő, zöldmázos 
kemence. Tűzhelye faragott kű. Az fal mellett két béllett, zölddel festett padszék. Az 
pádimentomára töltve vagyon egy rakásban köles cub. sax. cub. 54, bab vagyon 
cub. 20, quart. 2, kendermag cub. 2, quart. 1. 

Az harmadik házra nyílik innet egy béllett, borított záros, kilincses, ütközős, 
fordítós, fogantyús, vértes, vassarkon, pánton forgó ajtó, egy tolyóvas is vagyon rajta; 
egyik sarka az ajtónak a kűoszlopból kijött. Ablaka kettő, egyike négy ép iveg- 
táblákból, másik hat táblákból álló, épek, vassarka, fordítója, keresztvesszeje. Az fal 
felől való külső ablakán kétfelé nyíló táblája vassarkon, pánton forgó. Item egy vak- 
ablak. Pádimentoma téglából való. Padlása fenyő, gyalult gerendás, deszkás. 

Zöldmázos kályhából csinált kemencéje; tűzhelye faragott kőből való. Item egy 
belőltüzelő, faragott kűből csinált kéménye, az elei három zöld festett táblából áll, 
vassarkkal, pánttal öszvefoglalt, kinyíló. Ezen házból secessusra nyílik egy kis 
dupla, hólyagos szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, tolyózáros ajtó. Vagyon ez 
házban köles cub. (sax.) 72//3. 

Az negyedik házra nyílik dupla, festett, bogláros szegekkel vert, vas- 
sarkon, pánton forgó, tolyózáros, vasfogantyús ajtó. Pádimentoma tégla. Padlása 
gyalult fenyődeszkás, gerendás, tapaszos. Ablaka hat ivegtáblákból álló, épek, vas- 
sarkai, vesszei, fordítói. Item egy vakablaka; zöldmázos kályhából csinált, romló- 
félben álló kemence, belőlfűjtő. Tűzhelye téglából, sárral rakott. Kéménye (a) 
háta megett az házban, kiből az más házbeli kemencét is fűjtik. Egy hitván, fejér, 
gyalog nyoszolya. Két, fal mellé való, hitván padszék. Egy négyszegű kerek asztal, 
lábával egyött. 

Ezen házból egy kis kamarára nyílik egy kétszeres, bogláros szegekkel 
vert, vassarkon, pánton forgó ajtó; ez házból tolyózárja. Ebből van a secessusra 
egy ajtóhely. 

Ez házból nyílik az folyosóra egy kétszeres, gyalult deszkából való, boglá- 
ros szegekkel vert, tolyózáros, kelincses, külön tolyóvasas, ütközős, fordítós, fogan- 
tyús, vassarkon, pánton forgó, hitván fejér ajtó. 

Az folyosórul letérvén jobb kéz felé, az Horgosházak alatt való oldalpin- 
cére nyílik egy kétszeres, fejér ablakos, vassarkon, pánton forgó reteszes, reteszfejes 
ajtó, lakatjával, kolcsával egyött; pincére megyen alá öt fog grádics; (a) pince bolt- 
hajtásos. Vagyon egy lövőlyuk ki az régi vadkert felé, kit most beraktak. Két rend 
gantárfa benne. Két szál fenyődeszka. Egy hordó bátosi dézsmabor benne. Con- 
tinet urn. 40. Egy hitván pléhvitorla is benne. 

Jobb kéz felé az másik pincére vagyon egy ajtóhely. Az pince boltos. 
Egy ablaka, kereszt, lapos vas benne. Két rend gantárfa. Vagyon négy hordó bor 
benne cédulázva. (Következik a felsorolás.) 
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Ezen pincére arcul nyílik egy dupla, fejér, gyalult deszkából csinált (ajtó), há- 
rom vashevederes vagy pántos, sarkas, záros, kilincses, fordítójával, kulcsával, retesz- 
szel és reteszfőjével, lakattal, hozzá való kolcsával egyött. 

Ezen pince boltos, vakolt, meszelt, egy lövőlyuk ki rajta a mezőre, vaskereszt 
benne. Egy vakablak. Körül gantárfákra csinált deszkaálláson munitiókhoz való álgyú-, 
tarack- és szakállashoz való puskapor is 71 tonnákban. Negyvenhat mázsa vagyon 
ez tonnákban, ~ cent. 46. Ez mind jó, új por. Az porkoláb és pattantyús testi- 
moniumja szerént. 

Az pince előtt vagyon gantárfának való két fenyőfa. Egy új hordó. Egy rossz 
fenyőkád. Az ajtó felett a kapun kopjatartó. Az falban kűbűl kifaragva Kova- 
csoczi István címere. 

Kijővén az pincéből bal kézre, az felette való házak végiben vagyon három 
részből álló 25 fogú grádics, mellyéke jobb kéz felől deszkázatt az ház híja 
ajtajáig. Az ajtó félszer, fenyődeszkából csinált, vassarkú, pántú, reteszű, reteszfejű, 
hozzá való lakatjával és kulcsával egyött; nyílik az Horgasház híjára. Zsendelye- 
zése ez Horgasháznak foltos, hol új, hol régi, ócska, lyukas. 

Ezen ház híján vagyon vadászháló, rajta való kötelekkel N. 73. Egy darab 
rossz gyalom. Ezen ház híján öszveelegyített alma, szilva, vadkörtvély hitván aszú 
gyümölcs vagyon elterítve cub. 2, quart. 1. 

Ezen ház híja ajtaján vissza-, kilépvén, bal kéz felől mindjárt vagyon egy ki- 
nyíló, félszer, gyalult deszka, vassarkon, pánton forgó ajtó, ajtófélfáján retesze, re- 
teszfeje, lakatja s kulcsa. Azon belől egy kis boltocska, három lövőlyuk rajta, 
vaskeresztek benne. 35 fontos golyóbis ezen boltocskában vagyon N. 4. 12 fontos 
golyóbis vagyon N. 140. Tarackgolyóbis vagyon ez boltban N. 2283. Tizenegy ton- 
nákba régi rossz por, promiscue cent. 3. 

Az várba feljövő út felől az Horgasházak végétől fogva az Harcsafark-bás- 
tyáig való kűfalon vagyon lövőlyuk N. 20, ketteibe vasserték. Fa függőlábokon 
ezen kűfal mellett deszkával padlott folyosó, oldala mindaddig bedeszkázva, s 
a kűfallal egyött zsendely alatt. 

Ezen folyosón két deszkarekesz. Egyik ajtaja az Horgasház felől, fél- 
szer, gyalulatlan deszkábul, vassarkon, pánton forgó, belől egy reteszfő, fa tolyózár- 
jával egyött. Ebbe van négy fokra kivető fenyőrudakon függő, négy vasküpűs lám- 
pás, fáklyának való. Az kőfalhoz ragasztott 11 fogasokon öreg s apró szakállos, 
ágyaival, gémjeivel, vesszeivel egyött vagyon N. 116. Jobb kéz felől, az oldaldeszkába 
vert fogakon ágyúhoz való rézserpenyő, hosszú fákon, új N. 6. Tarackhoz való apróbb, 
réz, portöltő serpenyő N. 6. Ágyútisztító ecset, más végin való fa döröklyőjével, öreg 
s apróbb ágyúhoz és tarackhoz való N. 13. Az kűfalon az szakállasok végibe az 
Harcsafark-bástya felé apró, tarackhoz való portöltő serpenyő N. 4. Az deszka oldalán 
két levélre hasított, vasból csinált, fanyelő, taracktisztító vas N. 1. Ezen rekesznek 
az Harcsafark-bástya felé való ajtaja félszer, deszka, vassarkon, pánton forgó, há- 
rom szem láncból álló retesze, reteszfővel egyött. 

Ezen folyosóhoz ragasztott zsendelyezés alatt, talpfában álló, kötéses ágasokon 
álló szín alatt, kinek egy darab oldala bedeszkázva vagyon, sasfákba, fenyődesz- 
kákból csinált, öreg szuszékok N. 5. Üres hordó vagyon, egyik egy feneke híjával, 
N. 2. Az Harcsafark-bástya mellett vagyon egy élő körtvélyfa. Mellette egy kis 
korcsolya, borvonó. 

Az Harcsafark-bástyára vagyon egy bolt formán, faragott kűből ra- 
kott, kapuforma bejáróhely, hat fog(ú), falépcső(jű) grádics előtte; az ajtó felett 
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van IZABELLA királyné címere. Belől egy ölnyi szélességű tor- 
nác. Pádimentoma törödözött téglából, padlása gyalult, fenyőgerendás, deszkából 
való, tapaszos. Két fala vakolt, meszes. Fal mellett álló, négy béllett padszék benne. 
Kettei zöld festékkel festett, virágos. 

Ezen pitvarból bal kéz felől nyílik be egy párkányozott, festett, borított záros, 
kelincses, fordítós, fogantyús, vassarkon, pánton forgó ajtó, ajtófél köviben zár- 
ütközője. Ezen háznak pádimentuma deszkából. Padlása gyalult fenyődeszkából való, 
gerendái tapaszos. Három gerendái alatt stömpölyök vadnak. Egy kerekded, zöld- 
mázos kályhából, belőlfűjtő, két vaslábon álló kemence, kürtője rossz. Kéménye 
ezen házban faragott kűvel párkányozott. Egy kis félszer, gyalult deszkából csinált, 
vassarkon, pánton forgó ajtaja. 

Vagyon két, fal mellé való padszék benne, egyiknek egyfelől nincs lába. Egy 
kis asztal, keresztláb alatta. Két ablaka négy-négy ivegtáblákból álló; az mező felől 
való ablakrámájának egyik tábláján nincsen vassark. Egy hitván, fedeletlen nyo- 
szolya. 

Ezen házból kijővén, az pitvarból nyílik az Harcsafark-bástyában egy bolt for- 
mán rakott kapuhely, bétevő kapuja, három fahevedere, gyalulatlan deszkából 
szegezett, fasarkon, alól-felyűl vaspántban forgó, vasretesz, reteszfője, lakatja, kul- 
csával egyött. Pádimentomozása nincs, csak föld az alja. Padlása gyalulatlan fenyő- 
deszkák, tapasz nélkül. Bal kéz felől az kapufélen cserfából, jó kötözéssel csinált 
óraláb, fenn benne öreg ütőóra minden készségével, mutatójával, kötélen függő 
pondusival. 

Vagyon sóőrlő, alsó-felső kű N. 36. Két vas nélkül való ágyútengely N. 2. 
Ágyúkerék jó vagyon, vas, singes, pántos N. 8. Ágyain négy-négy vaskarikák vad- 
nak, kétfelől való lyukaiban vasperselyekkel egyött. Ágyúhoz való két vasas ten- 
gely szárnyas rúdjával egyött, az rúdja a szárnyakban három erős vaskarikával fog- 
lalt, egyiken fojtókarikák, másikon nincs; az rúdja végén is vasak. Item egy tarack- 
hoz való tengely rudastól, fojtókarika nélkül, egyebütt vasas; az rúdja is a szár- 
nyakban három vaskarikával foglalva. 

Lövőszerszámok. Vagyon ezen bástyában öt forgó tarack, vasas kerekeivel, 
ágyaival, tengelyivel és minden készségivel N. 5. Egyik ezek közt meghasadt, há- 
rom vaspánt rajta, 4-e jó. Van két mozsárágyú minden készségivel, egyébként csak 
hogy három kerekén vas nincs – keréktalpán való vas –, negyedik kerék(nek) 
egy keréktalpán való vasa nincs. Egyik mozsárágyúnak, kerékagyának, három vas- 
karika híja. Vagyon két seregbontó, egyik öt csűből, másik három csűből álló; egyik 
seregbontónak kerekein semmi singvas nincs. Másik két lábon álló. 

Vagyon ismét ezen bástyában két fogasokon álló öreg és középszerő szakállo- 
sok, jók N. 9. Hitván, meghánt fakerekek, nímelyikén vas, nímelyikén nincs N. 5. 
Van egy hitván targonca oldala, rajta egynéhány szem lánc. Item egy fenyődesz- 
ka tárgy. Van egy deszkából csinált hídlás, melyen egy tarack szolgál ki az udvar- 
ház felé. 

Az harcsafark szegeletire nyílik egy félszer ajtó, vassarkú, pántú, gyalulatlan 
fenyődeszkából való; szél fenyődeszkából való általrekesze. Ez szegeletbástya farka 
bolthajtásos, három kilövőlyuk rajta. Az Harcsafark-bástyában van egy kéményalj, a 
két oldalában által két vasrúd. 

Az Harcsafark-bástyából felmenvén egy 13 lépcsős grádicson, vagyon azon 
bástyának padlása fenyődeszkából; az háznak híjazatját két talpfák, tizenöt fa- 
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oszlopok tartják. Vagyon ezen padláson ágyúvonó kötél, régiek, 4 darabban, con- 
tinet orgias 74. Az kakasülőn vagyon ágyúmértéknek való hét szál fenyőrudak. 

Ezen Harcsafark-bástya padlásáról egy 13 lépcsős grádicson felmenvén, ki- 
nek kétfelől való karfái, ajtómellyéke gyalult fenyődeszkával béllett; filegória ajtaja 
fejér, gyalult, párkányos, vassarkon, pánton forgó, vas bevonója. 

Az filegória tizennégy, kötéses deszkával borított lábokon áll, oldala gya- 
lult deszkás, pártázatos. Vagyon ez filegóriának hat kinyíló ablaki, betolyó táblái 
mindeniknek. Padlása gyalult deszkából való, éppen mind mennyezetes a pártázatja. 
Ezen filegóriában vagyon egy hosszú, olaszlábon álló, fenyődeszkából csinált asztal. 
Mellette kétfelől vagyon két fejér, gyalult, fenyődeszkából csinált, béllett padszék. 
Az mennyezeten vagyon egy feljáró lyuk ezen filegóriában. 

Az filegóriából alájővén, annak ajtajára nyílik arcul az ház héjára egy régi, két- 
szeres, gyalult deszkából csinált, vassarkon, pánton forgó ajtó, vasretesz, reteszfő 
rajta, lakatjával, kulcsával. 

Az ház híján vagyon három tarackkerék, kettei vasas, minden szerszámával, 
harmadikon nincsenek singvasak, hanem az ágyán két szorító vaskarika. Item két 
öreg, fakó kerék, szekérben való. Szekérre való, két bokor oldallajtorja, vasatlan. 
Egy rossz, eltörött rudas tengely, ökörszekérhez való. Más, egy ágas, ótengely, rúd 
nélkül, két felherc, vaskarikákon függő két-két hámfával. Egy kétfiókos deszkaszu- 
szék, benne vagyon öt véka aszú cseresznye. 

Ezen ház híján vagyon kűből rekesztve bal kéz felől egy rekesz, ajtaja 
gyalult deszka, vassarkon, pánton forgó, vasretesz, reteszfő rajta, fogantyús. Vagyon 
benne régi, szúötte diribdarab aszú tehéntúró quart. 2. 

Az Harcsafark-bástyáról vissza-, kitérvén, bal kéz felé nyílik (be egy házba) 
egy kétszer, gyalult, hólyagos szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, vas tolyó- 
záros. kelincses, ütköző vasával, fordítójával, fogantyújával, kulcsával való ajtó. 
Pádimentoma repedezett téglából való. Padlása fenyő, gyalult, szurkos gerendás, 
deszkás, tapaszos. Fala vakolt, meszelt. Négy ablak rajta, keresztkő hármában s ál- 
taljáró vasak; mindeniken négy-négy ivegtábla, vassarkos, pántos, vas fordítójával. 

(Vagyon benne) egy sütőkemence, fölyül kályhával rakott, fejéren meszelt, 
egy vasláb az ajtó felől alatta. Egy asztal olaszlábon alatta. Fal mellé való, béllett 
padszék, négye festett. Item egy karosszék. A gerendába függesztve egy fenyőrúd, 
végiben vashorog, házfedél-szaggató. Rúdon függ 37 vég kanót. Az falon függenek 
álgyú- és tarackokhoz való, esztergárban metszett öreg és apró döröckölő fák, ki 
arasznyi s ki kisebb. 

Azon házból nyílik be egy kis házra egy régi, kétszeres, fejér, sima, bog- 
láros szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, tolyózáros, kelincses, vas ütközőjű, 
fordítójú, vas bévonójú, kulcsú ajtó. Pádimentoma ez háznak repedezett, téglás. 
Padlása gyalult fenyőgerendás, deszkás, tapaszos. Az ház oldala vakolt, meszelt. Két 
ablaka – kű- és vaskeresztek benne – két-két ivegtáblából álló, vassarkon, pán- 
ton forgó. Egy nyolcszegű kerek asztal. Fal mellé való padszék, hárma béllett, hárma 
bélletlen. Item van két karosszék. Két nyoszolya. Nyolc darab fogasok az falakon. 
Egy belőlfűjtő, fejér-tarka mázos kemence. Kéménye is ezen házból ki. 

Ezen házból egy kamarára nyílik egy kétszer, fejér deszkából csinált, bog- 
láros szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, vas bevonójú, ütközőjű, zár nélkül 
való ajtó. Pádimentoma egy darab helyen deszkás. Padlása gyalult, fenyőgerendás, 
deszkás. Falai vakoltak, meszesek. Egy ablak rajta, kő- és vaskereszt benne. Négy 
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üvegtábla rajta, vassarkon, pánton forgó. Egy keresztlábon asztalocska benne. Egy 
fogas. Vakablak is egy. Egy fal mellett való padszék. 

Ez házból kijővén, nyílik egy kamaraszékre egy kétszer, gyalult, fejér, 
hólyagos szegekkel vert, vassarkon, pánton forgó, tolyóvasú ajtó. Ez házban lakik 
mostan az pattantyús. 

Az Harcsafark-bástya előtt az eresz alatt vagyon egy két részbe álló, sasokba 
fenyődeszkából csinált, üres, fedeles szuszék. 

Az Harcsafark-bástya alatt vagyon egy mély pince, ajtófélfában, kétfelé nyíló, 
vassarkon, pánton forgó, félszer, gyalult ajtó, retesz, reteszfő rajta, négyszegű la- 
katjával, kolcsával. Erről alá (?) jővén tíz fok grádicson egy pincében, egyikben 
(:mivel két vakablak benne:) öt kű tehentúró. Padlása gyalult fenyőgerendás, desz- 
kás. Innet fordulólag más pince. 

Az derékpincére menő grádics, a pincetorka mind a pincéig bolthaj- 
tásos, 21 fok grádicsos. Egy hosszú, végigérő, három zápfű korcsolya benne. Az 
pincetorkában három kis gerenda keresztül az falban. Fenyődeszkából álló padlása. 
Gyümölcsöt szoktak rajta tartani. Bal kéz felől a torok oldalában egy vakablak. 

Az pince nagy, magas, sima boltású, hosszára három rend, keresztül viszont 
egyik végiben egy rend gantárfák benne. Egy ablaka az udvarra. Item az mezőre 
ezen pincéből két lövőlyuk. Egy kis fa korcsolya. Item jobb kéz felől való szegeleti- 
ben egy kis keskeny pincécske, fokhagymát tartottak ezelőtt benne. 

Az deszkás ház alatt (:kiben most szalonnák vannak:) vagyon tizen- 
két ágyú, új, vas singes, pántos ágyán négy-négy szorítókarikás és perselyes kerék. 
Ugyanott, mellette azokhoz való, hat rudas tengely, újonnan vasazottak minden esz- 
közi. Item egy vékonyabb ószabású, jól vasazott, rudas tengely. Ezen pince előtt való 
színnek az héjazatja avatag, hitván. 

Az Harcsafark-bástyáról feljővén az faházakra egy tízlépcsős grádicson, két- 
felől való mellyíke a grádicsnak deszkázott. 

Az háznak tornáca, a cirkálóhely bedeszkázott. Bejővén a faházakra, va- 
gyon egy félszer, deszka, gyalult, vassarkon, pánton forgó, tolyózáros, reteszes, re- 
teszfejes ajtó, rajta lakat, háromszegű kulcsostól. Ezen megírt faház körös-körül 
sasokba, boronákba rótt, belől az ház fala mindkét felől végig gyalult, festékes, 
pártás. Padlása festett fenyőgerendás, deszkás, fejér. Pádimentoma mindvégig gya- 
lult fenyődeszkával padlott. Ez háznak közepin van egy rekesztés, fejér gyalult fenyő- 
deszkás, pártás, az feli rostélyos. 

Vagyon ezen rekeszen egy félszer, gyalult fenyődeszka, vassarkon, pán- 
ton forgó, zár nélkül való, vértes ajtó. Ezen két háznak az vár felől való oldalán 
vagyon öt ablak, hat-hat ivegtáblákból álló, vassarkon, pánton forgó, vas fordítóival. 

Az külső rekeszben vannak szalonnatartó rudak és 4 deszka. Vagyon 
benne szalonna függőleg, makkon hízott N. 57. (Következik a részletes felsorolás.) 

Az másik házban ezen belől vagyon jószágban csinált pokróc N. 77. Va- 
gyon csinált kender ezen házban aprószerű gel. 16. Len vagyon ugyanezen házban 
gel. 35. Csávált, régi, hitván, molyötte juh- és báránybőr N. 100. Ugyanolyan hit- 
ván, fejér juh- és báránybőr, csávált N. 200. Item, vagyon ugyan hitván, fejér, dirib- 
darab báránybőr N. 37. Ugyan diribdarab semmirekellő, kopott juhbőr N. 77. 
Gyapjú nélkül való, rossz, hitván juhbőr, csáváit N. 103. Csávált hasi bőrök, rosz- 
szasok N. 45. Csávált kecskeollóbőr N. 18. Hitván, molyötte irha N. 10. Csává- 
latlan juhbőr N. 7. Csáválatlan cápbőr N. 1. 
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Óhordó N. 9. Ezeknek ketteiben régi, rossz, azelőtti udvarbírákról maradt len- 
mag, haszontalan cub. 5//1. Egy fejér, deszkából csinált pohárszék, rajta való kis 
ajtaja vassarkon, pánton forgó. Erkélye deszkás rekesszel környülvéve. Ugyanezen 
rekeszben kemencetűzhely. Item négy szál fenyődeszka. Fal mellé való, béllett pad- 
szék N. 4. Egy négylábú kis széken egy kis sajtó. Egy hitván, semmirekellő sátor. 
Tizenkét kazup fenyőszurok. Az ház falán gyertyatartó, veres deszka függőpolc N. 5. 
Item egy régi, hitván medvebőr. Egy fejér, pártázott, gyalult fenyődeszkából fahe- 
vederekre faszegekkel szegzett, fa tolyózárú ajtó, semmi vas rajta. Item ez háznak 
egyik szegeletiben vagyon egy rakásban kerekded, ablakra való ivegek, secundum 
conjecturam N. 3000. Az tűzhely mellett egy kétszer, keresztül festett, vassarkon, 
pánton forgó, tolyózáros, kelincses, fordítós, fogantyús ajtó. Előtte egy tornác, 
karfás, deszkás, padlása fenyődeszkás, gerendás. Grádicsfogai nincsenek. Pádimen- 
toma mésszel öntött. 

Ezen házból lejővén, vagyon alatta két talpfán álló, sasokba rótt, tapasza le- 
hullott, két rend, ugyan talpfákba állatott, kötött oszlopokon álló tornácos 
házak. 

Egyikbe nyílik fahevederekre, faszegekkel szegezett, egy hitván, gyalulatlan 
fenyődeszkából, fasarkon forgó, reteszes, reteszfejes ajtó, háromszegű lakatjával, kul- 
csával egyött. Az ház gerendái stömpölyökön áll. Vagyon ez házban avatag deszka- 
szuszék N. 5. Az ajtófélen valóban vagyon borsó, régi, rossz, cub. 2, quart. 1. 
Vagyon benne négy hordó, ketteibe régi, rossz, semmirekellő lencse cub. 5. Egy 
négy fába font kas. Két szál fenyődeszka. Két ablaka, keresztfák benne. 

Az másik mellette való házba bal kéz felé nyílik egy gyalulatlan fenyő- 
deszkából csinált, fahevederes, fasarkon forgó ajtó, retesz, reteszfő rajta, lakatja 
négyszegű, kulcsával egyött. Leromló gerendái stömpölyökön állanak. Négy hitván, 
üres, fedeletlen, fenyődeszkából csinált szuszék. Bikkfából való is két szuszék. Há- 
rom hitván hordó N. 3. 

Ez házak előtt való tornác alatt miben való, szegeletre faragott 6 darab fa. 
Ez házak végiben vagyon deszkával béllett tornác, melyre mennek fel 11 

fogú grádicson, karfás. A tornác ajtaja félszer, fenyődeszka, vassarkon, pánton forgó, 
retesz, reteszfő rajta, fa szegezője. 

A tornácból nyílik egy kis boronaházra be egy fejér, fenyő, gyalult, 
pártás, vassarkon, pánton forgó, retesz, reteszfő, fogantyús, zár nélkül való ajtó. 
Ablaka kettő. Egyiken iveg. Másikon lantorna. Táblái vassarkon, pánton forgók. 
Pádimentoma tégla. Padlása meszelt, gerendás, deszkás. Belőlfűjtő kemence, veres 
kályhából rakott. Egy fal mellett való, fejér, béllett padszék. Egy karszék. Körül 
fogas a falán. Ezen házba nyílik egy kis sötét kamra. Ajtaja félszer, fenyő- 
deszkából, vassarkon, pánton forgó, retesz, reteszfejes ajtó. 

A deszkás ház végiben bal kéz felől vagyon egy oldal, kerek ház vagy bás- 
tya, kinek padlása boltásos, az alja föld. Az vár piacára vagyon ki egy ablaka, 
lövőlyuk öt rajta. Két oldalán való berakott. Ajtaja régi, gyalult fenyődeszka, fél- 
szer deszkából való, foltos, vassarkon, pánton forgó, retesze, reteszfeje, háromszögű 
lakatjával, kulcsával (:kit az portörő magáénak mond:). 

Benne egy sütőkemence. Öt fok téglagrádics alá, belé. Kemence mellett bal 
kéz felől egy rekesz. Egy félszer, fenyődeszka, gyalult ajtó, vassarkon, pánton 
forgó, egy ablaka, fakereszt benne. 

Ez kerek bástyának felső részébe az közfal mellett előmenő folyosórul 
bal kéz felől nyílik be egy régi, kétszeres, szurkos, bogláros szegekkel vert, fenyő- 
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deszka, vassarkon, pánton forgó, vas tolyózáros, kelincses, ütközős, fordítós, fogan- 
tyús ajtó. Padlása s pádimentoma fenyődeszkás, gerendás. Ablaka kettő, kűkereszt, 
vasorsók benne. Rámája betévő ablakán nincsen. Item egy vakablaka a falban. Egy 
hitván, veresmázos belőlfűjtő kemence. Egy fal mellett való, béllett padszék. Egy 
kerek, négyszegletű, fenyődeszka, szurkos asztal, rossz lábai. Egy régi fenyődeszka 
karszék. Egy fenyő, gyalult deszkából csinált (pohárszék?), kétfelé nyíló, vassarkon, 
pánton forgó táblájú, vas reteszfejes, retesz nélkül. Egy gyalog nyoszolya. Egy iveg- 
lámpás, három vas gyertyatartó a fenekébe verve, fejül vas fogantyúja, az ivegi 
fenyőzölddel festett fenyődeszkákba foglalva. 

Ezen házból jobb kézre nyílik egy dupla, szurkos, bogláros szegekkel vert ajtó, 
secessusra, tolyóvasa rajta, vassarkon, pánton forgó. 

Ezen ház ajtajára nyílik arccal egy elől deszkával rekesztett kűháznak gya- 
lulatlan, paraszt, vassarkon, pánton forgó ajtója, vas zárjával és fogantyújával egyött, 
ütközőjével, kulcsával. Az ház pádimentoma tégla, feltörödözett. Két ablaka vilá- 
gító, fakeresztek benne. Egy vakablak benne, elől almárium formán, gyalulatlan 
deszkából rekesztett. Ajtócskája sarka is szíjon járó, fa fordító rajta. Egy veres kály- 
hából csinált, belőlfűjtő kemence benne, rossz. Egy kis keresztlábon álló asztal. Egy 
sóőrlő, az padja bikkfa tőkén, 4 lában álló. Köve mellette hever. 

Ez kerek bástya mellett, a folyosó alatt egy réztarack. Ferdinánd csá- 
szár öntette 1545. esztendőben, az ágyú ó farkán az vasa is rosszas, serpenyő fe- 
dele vas. Mellette egy falkony, singvasas, pántos, vaskarikás, kereke, tengelye, ágya, 
minden vas eszközivel. Az falkony sima, gyújtólyukán rézfedele. Az harmadik egy 
rövid, füles, Fejérvárt (:idvözült urunk:) öntött ágyú, minden hozzá tartozó szer- 
számával, hozzájok való rézserpenyőkkel. Tisztítójával és döröklőivel. 

Ezek mellett van egy konyha. Kéménye mégyen fel bűséggel. Ajtaja két- 
szeres, gyalult deszkából, vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfejes, két üres 
hordó benne. Egy lövőlyuk rajta az udvarház felől. 

Ez mellett megyen fel a folyosóra a fal mellé 12 fok fagrádics, deszkás, 
karfás. Az közfalról jő alá ez grádics mellett egy – ötkötéses lábon, talpfában 
álló – eresz, ki alatt vagyon négy öreg ágyú, mindeniknek minden vas esz- 
közeivel való ágya, kereke ép; ketteit idvözült Bethlen fejedelem öntette. 
Harmadik(at) az közfal lyukán, az udvarház felé állót Báthori Zsigmond 
öntette, deszka hídláson áll. Negyedik sima. Mindenikhez réz portöltő serpenyűi, 
tisztítói, döröklői. Item két réztarack. Egyik öregebb. Másik kisebb. Az öregbiknek 
ágya vasas, jó, kerékagyán két-két karika, talpa singvas nélkül. Az kisebb réztarack 
ágyán csak két darab vas, egyik a tengelye felett, másik a farkán. Kereke tengelye 
vasazatlan. Harmadik egy veresen festett, sugár vastarack, jó új, vasas ágya. Kerék- 
agyán két-két vaskarika, talpa penig és kereke vasazatlan. 

Mellettek egy nagy, négyszegeletű talpfán, sasakba álló, fenyődeszkából való, 
fedeles, két részre rekesztett, üres szuszék. Előtte egy deszka padszék. Item egy 
fenyőlajtorja. 

Az lisztesház Harcsafark-bástya felől való végiben, az udvarház felől való kis 
Veresbástya felső részében mennek be egy kis félszer, gyalulatlan, fe- 
nyődeszka, vassarkon, pánton forgó ajtón, reteszfű rajta, retesze ajtófélfáján 3 szem 
láncból álló, hozzá való 4 szegű lakatjával és kulcsával; bolt. 

Két oldalán temérdek cserfa állások benne. Tüzös szerszám ötvenöt veres kor- 
sócskákban benne. Egy vascsűs tüzes labda. Más labda, rossz fél vasszigonyok benne. 
Egy tüzes koszorú, vascsűs puskák benne. Egy kis üres fatekenő. Egy 12 fontosnyi 
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két golyóbis. Háromfontos vas tarackgolyóbis N. 6. Kisebb vas tarackgolyóbis N. 2. 
Egy kötés fáklya. Egy tonnába vassulyom N. 618. Tarackhoz való réz golyóbis öntő 
forma három. Szakállashoz való réz golyóbis forma kettő. Mindeniknek fogantyúi va- 
sak. Szakállasgolyóbis öntő forma tizenkettő. 

Az lisztesház felett vagyon egy közfalhoz ragasztva az udvarház felől egy 
sövényház, rossz, tapaszos, meszes; az Harcsafark-bástya felől való ajtó fejér, 
gyalult, lapos szegekkel vert, deszkából csinált, vassarkon, pánton forgó, vas tolyó- 
zárja, kelincse, vas ütközőjével, fordítójával, vas fogantyújával; az ajtófélfán re- 
tesze is. Falának egy része belől gyalult deszkával béllett, gerendái jegenyefák, pad- 
lása fenyődeszkából. Pádimentoma is deszkázott. Fal mellé való két padszék benne. 
Egy rossz, veresmázos belőlfűjtő kemence – kályhás – benne. Ablaka 3, fakeresz- 
tek benne ketteiben. Az udvarház felől valóban vas. 

Ezen ház mellett nyílik egy pitvarra kétszer, gyalult, fenyődeszka, vas- 
sarkon, pánton forgó ajtó, zár, kelincs, retesz, fogantyú nélkül. Ebben van egy 
tűzhely, fa a környéke, alacson. Fölötte sövény kéménye. 

Ezen pitvarból nyílik jobb kéz felé egy dupla, sima, gyalult fenyődeszka, vas- 
sarkon, pánton forgó ajtó, ajtófélfájában vas ütköző, zárja, kelincse nincsen. Ez 
háznak sövényfalai rosszak, lyukasok. Padlása rothadt gerendás, deszkás, stömpöly 
rajta, alatta. Pádimentoma nincsen egyéb, föld. Egy rossz, félig leszakadt, veres- 
kályhás kemence. Tűzhelye fa. Ez házaknak két oldaláról karfás, deszkás folyosó. 
Héjazatja rossz, régi, avatag. 

Ez házak alatt van az lisztesház az köz kűfalhoz ragasztva az udvarház 
felől. Közepin általrekesztve. Két oldala bikk- vagy cserfa talpon álló sasokba rakva, 
egyik része kívül tapaszos. Mennek fel reá eresz és oldalkarfa nélkül való 14 fok 
fagrádicson. Az ajtaja félszer, fenyő, gyalulatlan deszkából, fahevederekre faszegek- 
kel szegezett, fasarkon forgó, vasretesz, reteszfő rajta, s háromszegű lakatja kulcsá- 
val egyött. Padlása mindkettőnek gyalulatlan fenyődeszka, níhol felszakadt. Geren- 
dái nyárfák, gyalulatlanok. Pádimentoma föld. Falai a külsőnek mind belől, kívül 
tapaszatlan. Ablaka az ajtaján kivágva. Egy tőkeszék. A külsőbe vagyon négy szu- 
szék, lábokon álló. Kettei fedeletlen. Egyiknek, (már)mint (a) 3diknak jó fedele, 
a 4nek rossz. Az egyikben itt künn vagyon liszt cub. 36, quart. 1. 

Az belső ház ajtaja az külsőhöz mindenekben hasonló, retesze nélkül. Eb- 
ben is vagyon négy (szuszék), lábakon álló, 3nak jó fedele, 4-nek rossz. Egyikben 
vagyon liszt cub. 27, quart. –. Másikban vagyon cub. 28. quart. –. 

Az lisztesház mellett a kapu felől vagyon egy kovácsműhely, kőből 
rakva, ajtófélfája kiesőleg. Ajtaja borított fenyődeszka, gyalult, vassarkon, pánton 
forgó, retesz, reteszfő rajta, szíjjal az ajtóra kötött retesze; reteszfeje az ajtófélfán. 
Padlása régi, zsendelyezíse is rossz, az eső becsorog. Gerendái ó. Az műh(ely) tűz- 
helyének fele leromlott. Fúvója benne. Egy rossz fületört üllővas cserfa tőkébe, és 
egy vágóvas ugyan a tőkében. Ablak kettő rajta, fakeresztek benne. 

Ez mellett vagyon egy kű, sátorbolthajtásos, bű kéményő konyha, az ké- 
ményaljába vasrúd által. Az kémény vakolása nagy darab helyen leomlott. Egy öreg 
tűzhely a közepibe, fatalpra felcsinált. Egy vakablak. Egy világosító ablak. Ablak- 
fóliái kidűlőleg, gyalult deszkatáblája, vassarkon, pánton forgó. Ajtófél köve is ki- 
dűlőleg. Ajtaja félszer, gyalulatlan fenyődeszka, vassarkon, pánton forgó, retesz és 
reteszfő rajta. 

Ez konyhából van ajtóhely egy kis keskeny boltásos házra. Az boltja 
nagy darabon beszakadt az eső miatt. Hajazatja régi, rossz. 
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Ez mellett megyen be a szőlő fele való új bástyára egy termérdek cserfa 
deszkából csinált, öreg, vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfejes ajtó, három- 
szegű lakatja kulcsával, 9 fok fagrádics előtte. 

Ez ajtó mellett jobb kéz felől vagyon egy bástya, vagy két rend ház, kű. 
Ajtaja kétszer, hitván, régi, vassarkos, pántos, reteszes, reteszfős. Egy ablak rajta, lan- 
tornája nincs. Táblája vassarkon, pánton forgó. Közepi négyszegre kimetszett. Egy 
rossz, romladozott, veresmázas kályhából csinált, belőlfűjtő kemence (benne). En- 
nek felső résziben való házra mennek fel két szál gerendára szegezett 13 fok fa- 
grádicson, oldalfélt karfája. Ez ház előtt vagyon öt szál oszlopfán álló, desz- 
kás, karfás folyosó. Egy kis nyoszolya benne. Egy kis asztal. Egy ember alá 
való karosszék. 

Az háznak ajtaja gyalult fenyődeszka, párkányos, bogláros szegekkel vert, 
vas tolózárja, kelincse ütközőjével, reteszfőjével, fordítójával, fogantyújával. Ez 
házban a porkoláb lakik. Ablaka három, ketteibe fakereszt, vas orsók benne. 
Kettein négy-négy ivegtábla, vassarkon, pánton forgó fordítóival. 3dik ablakban 
fakereszt, s rossz lantorna rajta. Egy veres, mély kályhákból csinált belőlfűjtő ke- 
mence benne. Kéménye azon házból megyen fel. Padlása gyalulatlan, gerendás, desz- 
kás. Egyik gerendából egy vaskarika függ. Az falon két fejér fogas. Egy hitván 
nyoszolya benne. Bányásznak való kűrontó pöröly vagyon benne N. 3. Kovácsnak 
való két vasverő, az öregebbiknek nyele N. 2. Egy vaslyukasztó N. 1. Egy há- 
romlyukú szegfejező N. 1. Három fogó N. 3. Egy vas pemet N. 1. Egy koh vas 
szirkáló (!) N. 1. Két kővágó vascsákány nyelestől N. 2. Három tővágó vaskapa 
nyelestől N. 3. Egy kűfeszétő vasrúd N. 1. Kaloda foglaló két füles vasrúd N. 2. 
Kézre való 11 belincs, négye lakatjával, kulcsával N. 11. Rab lábra való két rudas- 
vas N. 2. Rab lábára való három közkarikájú vas N. 20. Item egy fél, közkariká- 
jával. Egy vasmacska N. 1. Egy bádog vitorla N. 1. Tömlöchöz való lakat, egyik bécsi, 
másik 3szegű, paraszt kulcsaival N. 2. Item egy singnyi, csatornaformán kivájt 
élű, oldalrul boltablakok formára kivísett, egy singnyi hosszú fa, négy fúrú lyukú, 
felyül négy részbe vísett, fodor kőrösfa (így!). Az pataki bástya deli- 
neatiója az cejtház felől, idvözült urunk írása rajta. Kazama- 
tájának mennyi bőnek, lövőlyukainak hánynak, az fal magasságának s termérdekségé- 
nek etc., etc. mennyinek kell lenni. Kit, amint porkoláb uram mondja, idvözült 
urunk azért hozatta volt ide, hogy az várnak az udvarház felől való kűfalát asze- 
rént épétse. 

Ez háztól fogva megyen az ókapuig egy karfás, deszkás folyosó az ó, belső 
közfal mellett. 

Az folyosó alatt az ház mellett van egy talpfára, sasokba, bikkfa deszkából 
rótt, üres, fedeles szuszék, felől való hajazatja igen rossz. Azon alól a folyosó alatt 
a közfalhoz ragasztva boronákból felrótt 6 dabantház, egyik avatag, zsen- 
delyes, öte színdeszkával borított. 

Az vár közepin a tömlöc előtt, arcul a kapu felé fordítva egy sorjá- 
ban hat öreg cifrázott ágyú, új vasas kerekeivel, ágyaival és minden hozzá való 
eszközeivel, épek. Csűje, kereke, ágya mind zsendellyel beborítva végig. Kerekei, 
ágyai deszkákon állanak. 

Az tömlöc kűsziklából kivágott. Mélysége negyedfél öl a földszínig. Torko- 
latja cserfa gerendákkal béllett. Egy lélekző lyuka a vár piacán való első tó felé. 
Egy kaloda benne, két foglaló vasrúd az végiben. Egy bejáró lajtorja. Az torkában 
két vasrostély beleszegezve, reteszével, lakatjával, kulcsával. 
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Mellette a tömlöctartó ház, talpfákba álló oszlopokon, vesszőből font, 
kívül-belől tapaszos. Ajtaja félszer, fenyő, gyalult deszka, vassarkon, pánton forgó, 
fakelincse, fordítója. Ablaka kettő, fakereszt benne, lantornája nincs. Egy tüzelő- 
hely, sövény kéménye ki az zsendelyezésen. Padlása fenyődeszkás, gerendás. Deszka- 
székek benne. Belől a talpfába vékony, kétszázharminchét szemből álló lánc. 

Ez ház előtt a tömlöc fölött nyolc, fakötéses talpfába álló oszlopon álló, kar- 
fás tornác, fenyőgerendák által benne, az tömlöctartó házzal egy fedél, jó 
zsendelyezés alatt. 

Ugyan a vár piacán vagyon egy bevágott cserfa gerendákkal béllett oldalú tó, 
kibe az házak zsendelyéről négy csatornákon foly be az esővíz, kik lábokon ál- 
lanak. 

Mellette egy nagy rakás, épülethez való faragott kű. Más rakás faragott kű a 
tömlöc mellett. Egyebött is együtt-másutt van efféle faragott kű – műbe való – 
az várba. 

Az vár piacán felvágott, rakni való kű két nagy rakás. Két mészverem kő- 
sziklából kivágva az faház előtt. Mellette az Harcsafark-bástya felől egy öreg, lá- 
ban álló, sasokba, bikkfa deszkából felrótt, üres, fedeles szuszék zsendelyezés alatt. 

Káposztáskert. Vagyon egy négyszegre font káposztás, avatag sövényű, 
lészás kert, egyik oldalán vagyon egy széles ajtóhely sövénnyel befonva, most palánt 
van beleültetve. 

Onnan elébbjűvén, az vár alatt van egy szilváskert, kiben alma-, kört- 
vély-, szilva-, meggyfák vadnak. Kerte még alkalmas ideig szolgálható. Ezen is 
egy gyalog ajtóhely, vesszővel befonva. Ezen kert mellett van egy tóskert, azon 
egy avatag, régi, deszkás, felyül hitván zsendelyes kapu. Az kapu mellett most 
kezdtek egy darab kertet fonni, más több, mellette való sövényi jók. Vagyon 
benne egy puszta tóhely. Ebbe semmi, fűnél egyéb nem terem. 

Ezen kert mellett vagyon más egy kis szilváskert. Ezen kertnek három 
oldala jó ideig elszolgálhat, a tó felől való sövénye semmirekellő. Ezen kerten 
is van egy kapuhely, melyet boronából raktak fel. Vagyon benne szilva- és meggyfák 
promiscue. 

Baromakol vagyon az szilváskert mellett. Ebben vagyon egy hosszú pajta. 
Két oldala félig sövénnyel font, három részben álló, mindenik részen vagyon egy- 
egy ajtóhely ágasokra csinált. Ezen pajtának fele része hátul rekesz nélkül való. 
25 ágasokon álló. Vagyon benne végig egy hosszú, vesszőből font jászol, az szil- 
váskert felől való oldala a pajtának partim rossz. Ez pajta mindvégig szalmával 
fedett, fedele avatag, fele újított s pozmált. 

Vagyon ellenébe 8 ágasokon álló, szalmával fedett, pozmált szekérszín, 
sövény nélkül. Ezen aklon foly által egy patak, vagyon rajta egy rossz híd. Az 
patakon túl való része az akolnak karóval, tövissel bekerített, melyben most tök 
vagyon vetve. 

Ugyanezen részen van egy ágasokon álló, hitván, régi marhaszín, avatag 
szalma fedele, mely már veszni tért. 

Ugyanezen akolban az erdő felől vagyon egy új majorház, sasokban, ge- 
rezdekben rótt, boronákból felrótt, szalmával fedett, pozmás, tapasztatlan, szobá- 
jával, pitvarával, pincéjével csak üszögében. Vagyon rajta négy aj- 
tóhely. Három ablakhelye. Ezen majorház mellé van ragasztva egy régi, avatag, sö- 
vényből font kert, melyben semmi nincs. 
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Ezen akolnak az udvarház felől való egy darab kerte egy darab helyen sasokba 
rótt boronafákból áll, fedett szalmával. Mellette egy kapubálvány, vesszővel béfont, 
lészás, támaszos. Mellette egy 4 deszkájú, 3 hevederű régi, rossz kapu, a földön 
hever. 

Ezen kapu mellett van egy ágasokra csinált, vesszőből font, szalmával fedett, 
avatag disznópajta, fedele lészás, a faláról a szél a szalmát levetette. Ezen 
pajta végiben vagyon egy tölgyfa ajtómellyékű, fasarkan, pántan forgó, félszer, 
deszka, gyalulatlan, faszegekkel szegezett, támogatott ajtó, avatag zsendelyezés alatt. 
Mellette való kert sövényből font, avatag, támaszos. 

Ezen akolból egy kis félszer, deszka, fasarkon, pánton forgó, jobb kézre nyíló 
ajtón bejővén a tyúk-majorház udvarára. 

Bal kéz felől vagyon mindvégig a csűröskertig egy hosszú, 35 ágasokon álló 
szín, ki alatta a tyúkoknak adnak enni. Ezen színnek a csűr felől való oldala félig 
felrakott baranákból. A színnek 20 gerendája, mindvégig szalmával fedett, jó, poz- 
más. Az gerendákon vannak s a földön 15 lúdnak és tyúknak való ketrecek. Va- 
gyon az színnek felső végiben béresökör után való szán N. 13. 

Vagyon ezen színnek az alsó végiben egy kis, borjúknak való re- 
kesz. 

Az tyúkmajornak a tehénakol felől való kerte avatag. Az utca felől való sö- 
vénye az majorháznak mind az csűrkert kapujáig jó, új, szalmával fedett, táma- 
szos, lészás. Az utcakert mellett vagyon belől egy kis rekesz, akibe marhát szok- 
tak hajtani. 

Ezen udvaron az patak mellett három részbe, talpfára, az patak felől cöve- 
kekre csinált, sasokban, boronákkal gerezdekbe felrótt, négyszegeletű, tyúknak, 
lúdnak, récének s hizlaló disznóknak való ól. Az alja te- 
mérdek színdeszkával hídlásos, gerendákon álló, mindenik ólnak közfala is boro- 
nákból felrakott. Padlása sövénnyel s deszkával becsinálva, fedele jó, szalmás, poz- 
más. 

Ettől az tyúkóltól elébb jővén az majorházra, vagyon egy hosszú tornác, 
13 ágasokon álló, egy ajtóhellyel egyött. Ezen majorháznak mindkét oldala sasok- 
ban, boronákból felrótt, az hátulsó rész fele belől tapaszos, kívül tapasza igen le- 
hulladozott. Híjazatja szalmával fedett, az felső falozatján tyúknak való kijáró- 
hely. Ezen tornácban van a ház híjára járó egy kis lajtorja. Vagyon egy húsvágó 
temérdek tőkeszék. 

A tyúkólak felől való alsó házakba bemenvén, egy jobbra nyíló, ava- 
tag, gyalulatlan, félszer, fahevederekre szegezett, fasarkon, pánton forgó, fake- 
lincses, fa tolyózáros ajtón, (vagyon) egy fa kéményalja s pitvara; a ta- 
pasza igen lehulladozott. Romladozott földelés pádimentoma. Gyalulatlan fenyő- 
deszkás, tapaszos, 2 gerendán álló padlása. Item egy farostélyos ablaka. Vagyon az 
pitvarban egy üres hordó. Egy túró nyomó sajtó. Egy öreg, kétfülű cseber s egy 
kisebb. Vajnak való két öreg fenyőbodon. Egy rossz, tört asztalláb. Egy hitván, 
félszer, fahevederekre szegezett kis ajtó. 

Ezen pitvarból nyílik jobb kézre gyalult, párkányos, felyül fasarkon, pánton 
forgó, alól vasan, fahevederen forgó, kötéllel bévonó ajtó. Ez háznak romlado- 
zott földelés pádimentoma. Gyalulatlan fenyődeszkás, tapaszos, gerendás padlása. 
Két, kötéses oszlopon álló, hajlott mestergerendájával együtt; ez ház tapasza igen 
lehulladozott. Három fakeresztes ablaka, kettei vesszővel befont. 3dik deszkával be- 
csinált. Van egy öreg fenyőcseber, egy háromszarvú tekenő, egy hitván asztalfedél. 
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Ezen belől egy kis kamarára nyílik, jobb kézre egy félszer, gyalult, fasarkon, 
pánton forgó, fa tolyózáros, reteszfűs, retesz nélkül való ajtó. Vagyon ezen ház- 
ban 3 új fenyőbodon vajnak való. Egy öreg kétfülű cseber. Egy félszer, deszka, 
4 cöveken álló padszék. Padlása gyalulatlan fenyődeszka, tapaszos. Földelés pádi- 
mentuma etc. Két kis ablak rajta. 

Ezen házból kijővén és a második első háznak pitvarára, egy balra 
nyíló, avatag, félszer, gyalulatlan, fasarkon, pánton forgó, fahevederekre, fasze- 
gekkel szegezett, fakelincses, fa bevonós, fa tolyózáros ajtón bemenvén, van egy 
pitvar. Ez pitvarnak falai jó tapaszosok. Gyalulatlan, füstös fenyődeszka, tapa- 
szos padlása két gerendán álló. 

Ezen pitvarban van egy fatalpra csinált tűzhely, vesszőből font, tapaszos ké- 
ményével, deszkából csinált sátorával. Vagyon az pitvarban három kétfülű cseber 
N. 3. Item két fejősajtár N. 2. Vízhevétő, vasfogantyús rézüst N. 1. Vajnak való 
bodon, fenyőfából való N. 3. Egy deszkapolc a falon N. 1. Egy túrószárasztó laj- 
torja a gerendába kötve N. 1. Két szórólapát N. 2. Hét, tejnek való fazakak, öreg 
s apróbbszerű N. 7. Az fal mellett négy cövekeken álló, félszer deszkapad. Ezen 
pitvarnak egy kis keresztes ablaka N. 1. (Folytatása hiányzik.) 

1656 
BÚZÁSBOCSÁRD 

A búzásbocsárdi udvarháznál található javak leltára 
és a hozzátartozó jobbágyok összeírása 

Az kúria előtt kívül vagyon az istállós udvar, annak sövényi mindenfelől jók, 
csak az tó felől hogy semmi sövénye nincsen. 

Ez udvarra nyílik egy öreg, kétlevelű kapu, melynek kapubálványi 
mindkét felől az földben elrothadtak, megtámogatták őket. Az kapu deszkái jók, 
vassarka felyül, vascsapja alól, mindeniknek vasretesze, reteszfője; mellette egy pa- 
raszt kisajtó, vassarka, csapja, rossz fakilincse. Az kapu felyül zsendelyes, de rosz- 
szas. 

Bal kézre vagyon egy hosszú, három részben építtetett, tapaszos, jó falú ló- 
istálló, zsendelyezése jó. 

Az külső istállóra nyílik egy béllett, régi ajtó, vassarka, pántja, retesze, retesz- 
fője. Ennek az padlását felszaggatták. Jobb kézre vagyon más hosszú istálló, 
béllett ajtaja, vassarka, pántja, ütközőstől. Vagyon benne két hosszú válú. Vagyon 
itt viseltes hám hat lóra való, kész, hat szürke szekeres lovakkal együtt. Bal kézre 
más hosszú istálló, béllett, romlott ajtaja vassarka 2, egy pántja nro. 1. 
Vagyon itt két válú. Az padlásának jobb részét felszaggatták. 

Ez mellett vagyon az katonák istállója, szalmás, oldala sövényes, rossz. 
Az istállóból kimenvén az elébb megírt udvarra, jobb kézre vagyon egy régi 

elpusztult szárazmalom, zsendelyezése is, de egyéb eszközeinek (is) sok héja; 
vagyon itt öreg gerendelyfa nro. 1. Az garaton vagyon egy malomkő, jó. 

Innet is elébb menvén, vagyon egy leveles rossz szín, négy lábon álló. Két: 
deszkapad benne. 
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Belső kúria 
Az belső kúriának körül circuitussa némely helyt kőfalak, némely helyt az há- 

zok falai. Ennek faragott kőből csinált kapuja mellyéke pogonyos, felyül csere- 
pes. Kívöl fából csinált, rostélyos rossz kapuja két felásott fa mellyékivel; egyik- 
ben, úgymint jobb kézre, egy vas reteszfő vagyon. Az kapu deszkás, jó, egyfelé 
nyíló, úgymint bal kézre, vassarka, csapja, retesze, reteszfője; ezen egy kisajtó, bal 
kézre nyíló, vassarka, pántja, vas tolyószegezője ütközőstől. 

Bal kézre vagyon egy kőkonyha, zsendelyezése, kőkéménye jó. Az kony- 
hára nyílik egy béllett, festett ajtó, vassarka, pántja, paraszt zár rajta, de tolyózárja 
nincsen, vas fogantója, fordítója. Az konyha tűzhelye nagy, de romladozott. Az kő- 
kéményét négy faragott kőből való oszlopok tartják, mellyekben vagyon négy vas- 
rúd. Egyik ablakának három szál vasvesszeje, másiknak kettő. 

Vagyon itt vasnyárs nro. 2. Öreg vasmacska nro. 1. Vasserpenyő nro. 2. Kon- 
dér emelgetni való vashorog nro. 1. Középszerű új cseber nro. 1. Kis cseber nro. 1. 
Vasrostély nro. 1. 

Ez mellett vagyon az tiszttartó háza, ajtaja fejér, béllett, vassarka, 
pántja, csapózárja, kilincsestől, fogantóstól, ütközőstől, mindenik vas; ajtómellyéke 
faragott kő, podlása gerendákra deszkás. Ablaka nro. 1, ivege rossz. Vagyon egy 
asztal, szőrszőnyeg rajta, viseltes. Elegy-belegy kályhákból vagyon egy belőlfűtő ke- 
mence. Egy fejér fogas az falon. Vagyon itt egy rossz, eltörött réz gyertyatartó. Va- 
gyon holmi rossz deszkából csinált ecettartó, vassarka, pántja, reteszfője, lakatjával, 
kolcsával; vagyon benne három kicsiny ecetes átalag, egyiknek kötés(e) el(vásott?); 
mindenikben igen édes, kicsiny ecet vagyon. Egy nyoszolya is vagyon itt. Egy kar- 
szék. Két rossz lámpás. Egy vászonabrosz. 

Ez ház deszkával által vagyon rekesztve, ablaka nro. 1, lantornás, rossz. Két 
szál vas az ablakban, az rekesznek félszer, paraszt, vassarkos, pántos ajtaja, vasre- 
tesze, reteszfőstől. Vagyon ez rekeszben egy kis lábas asztal. Jó deszkanyoszolya 
nro. 1. Zöld pártafogas nro. 2, apró vashorgaival. Egy öreg paraszt fogas. Egy vas- 
macska. Egy öreg, új bélyegzővas, baromhoz való. Egy öreg másfél ej teles ónpalack. 
Egy békötött Constitutio Articulorum. Egy alabárd. 

Innét elébb menvén, bal kézre vagyon az szekérszín az szegeletben, mely 
az katonák háza és sütőházhoz vagyon rekesztve, zsendelyezése mindvégig jó. Az 
szekérszínnek kapumellyéki faragott kő, pogonyos, fala is kőfal. Az szekérszínre 
nyílik egy kétfelé nyíló, rámás fejér kapu, vassarka, pántja, általjáró reteszfője, la- 
katjával, kolcsával. Ez szekérszín gerendákra deszkával padlott, jó. Vagyon itt bikkfa 
deszka szuszék nro. 4, ketteinek födele is vagyon. Két öreg kas, vesszőből font, ga- 
bonának való. Búza vagyon in granis cub. sax. nro. 39, quart. 2. Item attak ki 
most csak az inventálás előtt hitelben pénzre búzát cub. sax. nro. 100, quart. 1, vé- 
káját den. 50. Et insuper 66 embernek kell az várásáért egy nap kaszálni ajándékon, 
melyet mostani gondviselő úrnak procurálni kell. 

Vagyon az szuszékokban cséplett árpa cub. sax. nro. 76, quart. 1. Vagyon köles 
in granis cub. sax. nro. 11, quart. – . Vagyon liszt cub. sax. nro. 5, quart. – . 
Lenmag vagyon cub. sax. nro. 5, quart. – . Kendermag vagyon cub. sax. 1, quart. 3- 
Vagyon egy öreg, réz serfőző üst, jó. Két régi, egymástól elhánt, ó társzekér aljok 
tengelyeivel, rúdjaival, oldolaival, de csak két paraszt kerekei vadnak. Egy deszkás 
szükségszékecske, házban való. 
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Az szekérszín mellett az katonák háza, ennek is kő ajtómellyéke, festett, 
béllett ajtaja, de rossz, csapózárja kilincsestől, fogantóstól, ütközéstől. Ez ház ge- 
rendákra padlott, alól deszkás. Vagyon két ablaka, rámái jók, de ivege, lantornája 
rossz. Egy paraszt, belőlfűtő kemence, ennek szájában egy szál vas. Vagyon irt bél- 
lett, rossz padszék nro. 3. Karosszék nro. 4, egyiknek lába nincsen. Egy asztal lá- 
bastól nro. 1. Két tábla asztalfödél. Az falon paraszt fogas nro. 3. 

Innét egy kéményaljára nyílik egy rossz ajtó, vassarka, pántja fogantós- 
tól, reteszfőstől. 

Az katonák házáról bal kézre egy szobára nyílik egy festett, béllett, hólya- 
gos szegű ajtó, vassarka, pántja – de az felső pántja eltörött –, csapózárja, ki- 
lincse, ütközője. Ez ház is gerendákra deszkás, alól is deszkás. Ablakai nro. 2, rámái 
jók, ivegei rosszak. Vagyon itt eltörött, rossz, belőlfűtő kemence, szájában egy szál 
vas. Vagyon béllett padszék nro. 2. Nyoszolya is nro. 2. 

Innét egy árnyékszékre nyílik egy fejér, béllet ajtó, vassarka, pántja, 
tolyó szegezője. 

Innét viszont kimenvén az kúriára, vagyon ez mellett az sütőház. Ennek 
ajtaja béllett, paraszt, vassarka, pántja, vaskilincse zár nélkül. Ablaka nro. 1, ive- 
gei rosszak. Podlása deszkás, pádimentoma az föld. 

Vagyon egy kályhás, kabola sütőkemence, egy vaslábon álló. Rossz tálos nro. 1. 
Asztal lábastól nro. 1. Paraszt kötött padszék nro. 2. Kappantartó deszkaszék nro. 1. 
Cipógyúró asztal nro. 1. Nyoszolya nro. 1. Rossz karosszék nro. 1. Tekenő nro. 2. 
Rézmozsár törőstől nro. 1. Szita nro. 2. Rézüst nro. 2, de egyike most az tyúkas- 
háznál vagyon. Óntál nro. 10, kettei öreg, nyolca középszerű. Fatányér nro. 13. Lábas 
mosogatócseber nro. 1. 

Ez ház deszkával által vagyon rekesztve, ennek ajtaja béllett, vassarka, pántja, 
retesze, reteszfője, vas fogantója. Ablaka nro. 1, ivegei igen rosszak. Vagyon itt 
nyoszolya nro. 1. Vasatlan új pincetok nro. 1. Vasas, jó, öreg pincetok nro. 1. Béllett 
padszék nro. 1. Cipótartó lábas asztal nro. 2. Gyümölcstartó deszkapolcok nro. 4. 
Rab lábára való vas nro. 2. Deberke nro. 9. Kis kád nro. 2. Egy rossz általag nro. 1. 
Gyertya nro. 70. Kender gel. 2. 

Káposztáspince. Az katonák háza alatt vagyon az káposztáspince, en- 
nek félszer ajtaja, vassarka, pántja, retesze, reteszfője, lakatja, kolcsa, fa, rossz aj- 
tómellyéke. Ez pince gerendákra podlásos. Vagyon itt kád nro. 5, hármában ká- 
poszta, egyik tele kevés héján, ketteiben kevés vagyon. 

Innet is ismét kitérvén az kúriára, az házok héjazati zsendelyesek, de igen 
kévántatik helyen-helyen az újítás nekik. Az paloták kőfalai jók ugyan, de némely 
helyt meg kezdvén bomladozni, most csak ante inventationem az hol kévántatott, 
vakoltatta meg Ugron András uram. 

Az kúrián vagyon egy eleven kút, zsendelyes, gárdás, kereke rossz; vékony, 
hosszú láncon egy vasas veder rajta. 

Ehhez a kúthoz nem messze, az földben vagyon egy tömlöc aláásva, annak 
hat pántvasból csinálták ki rostélyos ajtaját. Ez mellett vagyon egy deszkás, zsen- 
delyes nyáriház, kiből az rabokat őrizik. 

Az kúriáról az pincegádorra menvén, vagyon ott egy farostélyú ajtó, 
vassarka, pántja, retesze, reteszfőstől. Ez pincegádor gerendákra padlott, fagrádi- 
cson mennek le az pincében. Vagyon itt borvető korcsolya nro. 3. 

Innét az pincére nyílik egy temérdek deszkaajtó, vassarka, pántja, retesze, 
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reteszfője, lakatja, kolcsa. Az ajtó közepin egy kis tolyó fatábla, vas tolyószegezője, 
ütközője. Az pince három részben áll, gerendákra padlott. Ablaka nro. 3. 

Vagyon itt bor 4 hordóval (következik a felsorolás). Vagyon itt üres öreg 
hordó is nro. 2. Hosszú táblaasztal lábastól nro. 1. Öreg, kétfülű cseber nro. 1. Te- 
kenő nro. 1. Egy általagban sós egres. Hárskötél nro. 9. Kotyogós iveg nro. 4. Iveg- 
pohár nro. 2. Egy hordóban borseprő. Egy jó vasabroncs is vagyon kolcsostól. Az 
pincéből ismét kimenvén, és az paloták alatt való alsó rend házakra jutván (elkez- 
dettük az udvarház inventálását). 

Alsó rend házak. Az kapu felől, az kúriáról jobb kézre egy boltra 
nyílik egy béllett ajtó, vassarka, pántja, csapózárja kettős, vas fogantója, ütközője. 

Ez ház boltás, de az boltása helyen-helyen az faltól el kezdett válni. Téglával 
pádimentomos. Ablaka nro. 2, ivegei rosszak. Az ablak kő mellyékekben temérdek 
vasvesszők vannak rostély helyett. Ebben egy törpe, belőlfűtő, zöldmázos kemence, 
faragott kő lábaival. Vagyon itt béllett fejér padszék nro. 6, karszék nro. 4, kettei 
rossz. Az falon keskeny ráma nro. 5. Vasrosta jó nro. 1. Hordó nro. 2. Rossz kád 
nro. 2. Rossz tömlőtúró nro. 2 és egy fél. Mérővéka nro. 1. Fuka nro. 1. Karot- 
lan szék nro. 1. Régi, rossz juhbőrök nro. 10. 

Innét elébb menvén, más boltra nyílik egy béllett, festett ajtó, vassarka, 
pántja nro. 2, de az sarkai megbontakoztanak. Az zárja rossz, ütköző nélkül vagyon, 
fogantója jó, tolyóvas zárocskája. Ez ház erős boltás, jó, alatt négyszegeletű téglák- 
kal pádimentomos. Ablaka nro. 1, jó, ebben is vasvessző négy szál. Ennek is ha- 
sonló kemencéje. Jó fejér asztalok vadnak itt nro. 2. Fejér, béllett padszék nro. 4. 
Nyoszolya nro. 1. Fejér karszék nro. 1. Keskeny rámafogas 8 darab. 

Innet is ismét más boltra nyílik egy festett, béllett jó ajtó, vassarka, pántja, 
csapózárja, fordítóstól, fogantóstól, ütközőstől. Ennek boltása jó, alatt pádimentomos. 
Ablaka nro. 1, jó. Itt is zöldmázos kemence, mint az többi. Asztal nro. 1. Béllett 
padszék nro. 4. Fejér karszék nro. 3. Nyoszolya nro. 1. Fekete, öreg számvető tábla 
nro. 1. Az falon keskeny rámák nro. 7. 

Innét az kúria felé ötlépcsőjű grádicson mennek fel egy kis házra, ennek aj- 
taja festett, béllett, csapózárja fogantóstól, ütközőstől, vassarka, pántja. Ez ház ge- 
rendákra deszkás, alól pádimentomos, 4szegű téglákkal. Ablaka nro. 3, ivegei igen 
rosszak, vasvesszők mindenikben. Ebben kemence nincs, hanem egy kéményalja tü- 
zelőhely vagyon benne, az kéményalja apró fagerendákon áll. 

Vagyon benne asztal nro. 1. Béllett padszék nro. 3. Egy öreg, jó iveges lám- 
pás, fogantója vas, fiacskája, avagy ablaka is vassarkos. Vagyon egy hegedű tokostól, 
jó. Hosszú ivegpohár nro. 18. Kemence eleiben való deszka nro. 1. Fejér, keskeny 
rámák az falon nro. 8. Egy mérőserpenyő. Három középszerű tekenő, kettei rossz, 
elhasadt, nro. 3. Öreg rézkondér nro. 1. Egybenjáró rézkondérok nro. 8. Lapos jó 
pinnáta födelestől, réz nro. 1. Egy kis files réz fazakocska nro. 1. Egy födeles, el- 
törött, réz pinnáta. Egy öreg fűrész, kétkézre való nro. 1. Egy bokor gereben nro. 1. 
Egy kisebb, kétkézre való fűrész nro. 1. Az szárazmalomhoz való korongvas, kari- 
káival, hosszú tengelyével. Kútra való hosszú, vékony vaslánc, öt öl. Hintóhoz való 
rozsdás vasorsók nro. 2. Kocsihoz való vascsatlások nro. 4. Egy levéltartó, bőrös sze- 
petecske. Töredezett viasz, szövéndek (!) nro. 1. Egy rossz, öreg fa-puskapalack. Vé- 
kony vászon uln. 69 ¾. Négy abrosznak való sáhos, új vászon 8 darab; kettei nem 
jó, az egér megrágta. Más darab sáhos vászon uln. 7. Ezek egy zárotlan, bőrös hintó- 
ládában találtattak. Egy öreg posztós pincetok, zárja rossz, kolcsa nincs. Ez üres. 
hintóhoz való két vascsat nro. 2 és 16 álgyúgolyóbis. 
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Innét ismét az kis grádicson lemenvén az elébbi boltra, onnét viszont a 
legbelsőbb boltra nyílik egy béllett, festett ajtó, vassarka, pántja, csapózárja, 
fogantóstól, ütközőstől. Ez háznak boltása jó, pádimentoma téglás. Iveges ablaka 
nro. 1, jó, ebben is vasrostély helyett vasvesszők vadnak. Itt is az elébbeni kemen- 
cékhez hasonló mázos kemence. Asztal nro. 1. Padszék nro. 2. Nyoszolya nro. 1. Egy 
tatár nyereg minden szerszámostól, fekete capragostól (!). 

Innét egy árnyékszékre nyílik egy festett, béllett ajtó, vassarka, pántja, vas 
tolyózárja, fogantóstól. Az árnyékszék felyül gerendákra padlott. 

Felső rend házak. Az kúriáról az felső rend házakra megyen fel egy 
öreg, deszkás fagrádics. 

Innét egy fejér boltás házra nyílik egy festett, béllett ajtó, vassarka, pántja, 
csapózárja, fogantója ütközőstől. Az bolt hatszegeletű téglával pádimentomos. Ablaka 
nro. 3, kettei jó, harmadik romlott, egyik rámának fele ivege nincsen is; vasvesz- 
szei, pántjai, karikái, fordítói jók. Vagyon itt egy belőlfűtő, zöldmázos kemence, fa- 
ragott köveivel, kemence eleiben való deszkájával. Vagyon egy pohárszék is, nro. 1, 
fejér; annak kis ajtaja vassarkos, pántos. Vagyon egy fejér asztal nro. 1. Béllett pad- 
szék nro. 3. Fejér karosszékek nro. 2. Az falokon hat darab festett rámafogas. 

Innét viszont egy hosszú palotára, jobb kézre nyílik egy festett, béllett 
ajtó, hólyagos szeges, vassarka, pántja, csapontos kettős zárja, ütközőstől, fogantóstól. 
Ez palota alól-felyül gerendákra deszkás. Ablakai mint az másiknak olyanok nro. 6, 
egyik ép, az többinek ivegei helyen-helyen töredezettek. Ebben is belőlfűtő, zöldmá- 
zos kemence, faragott kövek az kemence alatt, egy szál vas az szájában. Ez mellett 
egy öreg pohárszék nro. 1. Egy hosszú táblaasztal nro. 1. Öreg, béllett, fejér pad- 
szék nro. 7. Fejér nyoszolya nro. 1. Körül az egész palotában festett deszka, keskeny 
rámafogasok. 

Innét ismét az elébbi boltra visszamenvén és bal kézre más fejér boltra 
nyílik egy festett, béllett ajtó, vassarka, pántja, csapózárja, ütközőjével, fogantójával, 
fordítójával. Ez ház téglával pádimentomos. Az boltása az falu felől elvált az faltul 
valamennyére. Ablakai nro. 2, jók. Ebben is belőlfűtő, zöldmázos kemence, faragott 
kő aljával, vas az kemence szájában és egy vasmacska az kemencében. Vagyon itt 
egy fejér asztal, azon egy viseltes, veres-tarka szőnyeg. Karszék nro. 2. Béllett, fejér 
padszék nro. 3. Egy nyoszolya nro. 1. Rámás képek nro. 4. Az házban körül az 
falon keskeny festett fogasok nro. 8. 

Innét továbbá más boltra nyílik egy festett, béllett ajtó, vassarka, pántja, 
csapózárja, ütközője, fogantója fordítójával. Ez ház is négyszegű téglával pádimen- 
tomos. Ablaka nro. 2, ivegeinek 3 héja. Itt is olyan kemence, mint az többi, fes- 
tett, kemence eleiben való deszkájával. Vagyon itt egy fejér asztal nro. 1. Fejér, bél- 
lett padszék nro. 3. Gyantáros karszék nro. 1. Festett sesselszék nro. 1. Rámás foga- 
sok nro. 6. 

Innét ismét egy árnyékszékre nyílik egy festett, béllett ajtó, vassarka, 
pántja, zárjával, ütközőjével, fogantójával, fordítóstól. Ez árnyékszék felyül deszkás, 
alól pádimentomos. Ülőszékinek deszkái jók. 

Innet is végezetre ismét visszamenvén az második boltra, ebből viszont nyílik 
más házra egy béllett, festett ajtó, vassarka, pántja, fordítója, fogantója, új csapó- 
zárja kolcsostól. Ez ház felyül deszkás, alól földdel tapaszos. Ablaka nro. 3, ivegei 
jók, mindenik ablakmellyékben vasvesszők vadnak. Vagyon itt egy belőlfűtő, mázos 
kemence, mely faragott köveken áll. Egy fejér asztal nro. 1. Béllett padszék nro. 2. 
Nyeregtartó, béllett szék nro. 1. Ezen egy szerszám nélkül való, posztós és bőrös ka- 
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tonanyereg. Tábori bőrös szék nro. 1. Más tábori, bőrötlen, eltörött szék nro. 1. Az 
falon rámákban muskatérpuska nro. 6. Acélos, öreg puska nro. 12, egyik balogra 
csinált. Üres puskatok nro. 3. Rozsdás fegyverderékok nro. 5. Egy iveglámpás, két 
tányér héjával. Egy borhűtő rézcseber fedele nélkül. Töredezett ivegű, ablakra való 
rámák nro. 7. Ivegtányér nro. 488. Egy tábla vékony pléh nro. 1. Belénd szaruból 
csinált puskapalack nro. 2, egyik rossz. Láncos fék nro. 3, egyik kármán zabolás. 
Egy német zabola nro. 1. Egy szakadozott terhelőszíj nro. 1. Egy falra való rozsdás, 
rossz óra nro. 1. Falra való hosszú, tarka, székely kárpit nro. 1. Réz gyertyatartócska 
nro. 1. Ónos fejér koppantója. Az falon négy darab keskeny ráma. 

Az felső palotákból alámenvén ismét az kúriára, az paloták mellett, az szőlő fe- 
lől való szegeletben vagyon az szalonnásház; erre akarván menni, egy kicsiny 
bástyára nyílik egy béllett ajtó, vassarka, pántja, horgas, vas kolcsú szegezője, 
ütközőstől, fogantóstól. 

Innét immár a szalonnásházra nyílik egy béllett ajtó, vassarka, pántja, 
rossz csapózárja, kilincsestől, ütközőstől. Ez ház gerendákra padlott. Ablaka nro. 1, 
ivegei rosszak. Vagyon itt egy polc, melyen vagyon egész háj nro. 4, az ablakon is 
egy fél háj. Egy sajt is vagyon nro. 1. 

Innet is kimenvén az kúriára, onnét az sütő- és gabonásház héjára 
menvén, vagyon itt fűrészdeszka nro. 19. Lécek nro. 66. Hintóra való, felrántó rossz 
szíjak nro. 4. Kötőfékek kötelestől nro. 8. Hámok kötelestől, két lóra valók. Kötél 
nélkül való rossz hámok, négy lóra valók. Egy rossz sátor nro. 1. Szalonna nro. 4, 
s egy darab. Egy rossz fúró nro. 1. Egy kis általag nro. 1. Három lőcsök köpüs- 
től nro. 3. Egy ajtó vassarkostól, pántostól. 

Innet is kimenvén, az udvarházon alól vagyon egy rossz isztena az tó mel- 
lett, ajtaja rossz, vassarkos, pántos. Vagyon itt három szál deszka nro. 3. Két darab 
deszkából csinált padszék. 

Csűrőskert 
Az kúriáról kimenvén az csűröskertben egy ajtón, mely erős tölgyfából csinálta- 

tott, vassarka, pántja, vasretesze lakatostól, faszegezője. Bal kéz felé menvén, az kert 
baronából csinált, rosszas, az zsendelyezése is nemigen jó. Vagyon itt egy válú, ku- 
tyáknak való. 

Az lugaskertre nyílik egy ajtó, vassarka, pántja, reteszével, reteszfejével együtt. 
Az ajtón belől az kert mellett fából csinált két ablak vagyon. Az kertnek sövé- 
nyei jók. 

Az kisudvaron egy szekérszín vagyon, kinek oldala rossz, az fái jók, az 
héjazatja is rossz, az kapuja vaskávás, jó, vasreteszével, reteszfejével együtt. 

Vagyon itt üres hordó nro. 16, hárma öszveomlott. Vagyon két szál fenyőge- 
renda nro. 2. Egy öreg hosszú lajtorja. Két társzekérre való ernyő, egyiken retesz is 
vagyon. Egy deszkás szán, két ló után való. 

Az kisudvarról kimenvén az csűröskertben, közkerti nincsen. Vagyon itt egy 
deszkás kapu, majd rosszacska, alól-felyül vaspántjai vadnak. 

Az csűröskertben vagyon egy rakás fa. Egy jégverem, tele jéggel. Az csűrös- 
kertre vagyon egy jó, deszkás kapu, kétfelé nyíló, vaspántos, vasreteszével, retesz- 
fejével együtt, mellette egy kisajtó, vasreteszével, reteszfőjével. 

Az csűröskertben vagyon egy szekérszín, ebben egy béresszekér, vasas 
kerekeivel, vasas lőcseivel együtt. 
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Az csűrben vagyon egy hosszú lajtorja. Búzaasztag vagyon nro. 3. (Következik 
a felsorolás.) Az csűröskertből az mely kapu az szőlőre vagyon, rossz. 

Szőlőskert. Az szőlőskertben vagyon egy bal kézre nyíló ajtó, vaspántos, 
sarkos, fazárja. Az kerek szőlő valóban pusztás, építés kívántatik neki. Az szőlő ker- 
tei jók. Az tetejében való filegória is jó. Az sajtónak födele rossz. Az kert- 
ben alatt kerti vetemények vadnak. 

Méheskert. Az méheskertnek is sövényei jók. Vagyon itt tizenegy kosár 
méh nro. 11. 

Majorház. Az udvarházon alól, az tók mellett vagyon az majorház. Ennek 
is ajtaja rossz, ennek pitvar ajtaja vassarkos, pántos. Az háznak ajtaja is vas- 
sarkos, pántos. Az kamara ajtajának is felső felén vassarok és vaspánt vagyon. 
Vagyon itt rossz deberke nro. 2, üres mindenik. Két rossz pajta is vagyon ez 
mellett. (Következik az állatállomány, földek, jobbágyok számbavétele.) 

1656 
DOBOKA 

Néhai magyarvéggyantai Boros János dobokai udvarházához 
tartozó ingó és ingatlan javak leltára 

Vagyon egy fákból álló udvarház Dobokán, ugyan Doboka vármegyében, mely- 
nek lakóháza is fákból épétett. Az udvarháznál azért tanáltattanak ilyen bonumok és 
instrumentumok. 

Az első lakóházban vagyon egy festékes, gyontáros, szuperlátos ágy, avagy 
hársfa nyoszolya; más is egy paraszt nyoszolya. Vagyon az nyoszolyákban három 
hosszú derekalj, egyiknek egy hitván, kék kittelyes héja. Az másiknak egy veres 
fonalas, vászon haja, az 3diknak nincsen felső tokja. Item vagyon öt vánkos, ket- 
tei feketés, nyomtatott hajú, hárma recés, viseltesek. 

Három paplan végére való darab gyolcs; kettei recés és egyik nyomtatott. Két 
vékony vászonlepedő. Az derékalj ok alatt vagyon két cserge; egyik belínesi sárga- 
veres festékű, másik fejér, tiszta. Három viseltes paplan. Egyik virágos, zöld ka- 
muka, rosszas, körületi tetszin tafota, semmirekellő; az másik veres-tarka bagaziás, 
viseltes. 

Fejér ruhák. Abrosz vagyon hat; hárma portai, veres fonállal szőtt az kör- 
nyületi, az 4dik kék fonallal, rózsáson varrott, az ötödik csillagoson virágokra, az 
hatodik paraszt vászon sáhos abrosz. NB. Az két abroszt ott hatták Dobokán. Hat 
viseltes, vászon asztalkeszkenő. Harminchét sing abrosznak való sáhoson szőtt vászon 
egy darabban. 2 viseltes orcatörlő kendő-keszkenő; egyik veres és kék fonallal var- 
ratt, az másik csak veres fonallal. NB. Ezt az utolsót Dobokán hattuk, id est a 
verest. Öt lepedő, ketteinek a vége fejér varrásos, az hárma vékony, lengeteg, fejér. 
Item egy viseltes, szakadozott lepedő, az közepiben fejér kötés vagyon. 

Item két tarka, viseltes, vereses szőnyeg, egyik az asztalon, rongyos, semmire- 
kellő. A jobbikot elvitték. Egy darab falra való csujtárszőnyeg. Egy veres, viseltes 
csujtár, rojtos. Két tarka kilin, egyik új, az másik viseltes. 
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Két muskéta, öreg, egy snetth puskatok. Vagyon egy zöld bagazia varrott sátor 
is, két szakadás vagyon rajta, felvonó gyeplőkötelekkel. De úgy recongnoscálnák bi- 
zonyos emberi szegíny Boros uramnak, hogy még az havasalföldi táborozás előtt az 
szamosújvári udvarbírónak, Fábián István uramnak ígérte és adta volna. 

Az háznak falai diribdarab, vászonra írott kárpitokkal bevonva. Vagyon az ház 
falán egy fejér atlacra írott, koporsóra írott címer, mocskos; egy semmirekellő páva- 
legyező. 

Ugyanezen első házból nyílik egy kis oldalkamarára egy kis ajtó, mely- 
ben vagyon prout sequitur három bélessütő réz tepsia, ónosok; egyik nagy, öreg, 
kettei kisebb. Egy réz palacsintasütő szerszám, réz tángyér. Két égettbor főző réz- 
fazék, csőstül, sisakostul. Hat rézfazék, avagy üst, négye fogantyús; az négyen kívül 
kettei anélkül való, ki nagyobb, ki kisebb, kettei török üst. Egy réz lombik sisakos- 
tul. Két vasnyárs. Egy vasrostély, pecsenyesütő. Egy kis abárló vas villácska. Egy tor- 
mareszelő. Két óntál, két ónkanna. Egy bádogból csinált udvari pohár. Három kis 
darab viasz. 

Egy festékes pohárszék. Az emlétett lakóházban az asztal szegeletében egy kis 
almáriom. Egy ón sótartó. Két réz gyertyatartó és egy paraszt, félszer asztal. Három 
töredezett nyereg, egyik csontos volt, de eltöredezett az hátulja. Egy bélyegzővas. 
Egy golyóbis öntő vaskalán. Egy juhnyíró olló. Három öreg, kerék fejére való vas- 
karika. Két pengő karika. Két kézvonó kés. Egy rosszas, vas üstláb. Egy öreg ónpa- 
lack. Egy háromhorgú vasmacska. Két, ló lábára való láncnyűg. 

Két mérővéka. Egy paraszt szekrény, melyben vagyon négy fazék sonkolyos méz, 
lehet benne urn. nro. 1 ½. Két békó. Három hosszú kenderkötél. Egy négy lábokon 
álló szekrény. Item vagyon az megemlétett házban egy sesselszék, egy karos padszék. 
Két héhely, egy vaskalán. Egy kisded fúrú. Két vaslánc. Hat csikótyú, két bokor szán- 
tóvas, hosszúvasaival együtt. Egy béresek kezébe való fejsze. Három darab hosszú, 
hajtós rúdvas, Havasalföldéből hozták. Item vagyon három könyv, egyik biblia, má- 
sik Linader, harmadik német könyv. 

Az hátulsó házban vagyon egy hitván, paraszt, fejér asztal, két darab 
fogas. Egy paraszt nyoszolya. Egy öreg, kályhás, paraszt sütőkemence. Egy öreg 
dagasztótekenő, három közönséges szita, két darab nyalás fonal. Egy ló nyakára való 
kongó. 

Item ugyan az hátulsó házból is nyílik más egy oldalkamarácskára 
egy ajtómellík. Vagyon egy jó darab ón. Ismét tíz hordóban ocsú, korpa s holmi 
hitvánság. Lenmag cub. sax. metr. 2. Árpa is vagyon, melyet ide alatt számban 
tudtunk. 

Az denominált házak híján ezek vadnak: 
Egy cseberben olvasztott dögfaggyú, lehet másfél vider. Hat lóra való hámok, 

viseltesek, fékestül. Négy lóra való, semmirekellő hámok. Két kötés tilolt kender. Ken- 
dermag metr. nro. 6 és két szórólapát. 9 kosár méh, de igen megbágyadtak, meg is 
holtak bennek. (Következik a bőrök felsorolása.) 

Lakóházak között lévő, sövényes kéményű konyhaházban vagyon: 
Egy négy lábokon álló sóőrlő. Két üres hordó és egy általag. Három főhordó 

fenyőcseber, fejősajtár négy. Sós tejnek való fenyő berbence nro. 4. Fatál nro. 4. 
Fatányér nro. 8. Lóitató, tölgyfa, öreg cseber nro. 3. Egy fakaloda az tornácban, két 
vasretesz rajta, öreg, jó vas. 
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Kapu felett való, faoszlopokon álló felházacskára nyílik egy vassarkú, 
pántú, csapózárú, kolcsú ajtó, melyben vagyon egy szép kűlfűjtő, zöldmázú, kályhás 
kemence, faragott kőlábakon álló. Falai vászonra írott, különb-különb festékő (!) 
kárpitokkal bevonva, hét darabokból álló. 

Vagyon benne egy gyontáros, festékes nyoszolya, egy sesselszék, egy gyontáros, 
festékes karosszék. Öt darab fogas, két béllett, paraszt szék az asztal körül. Egy zöld- 
festékes, záros, fias asztal kolcsostul, zavarostól. Az asztalfiában egy darab ruhában 
kötve valami kevés crispán, timsó, büdöskő, egy puska forma, egy eltört réz arany- 
mérték. Egy vasfogantójú, vasabroncsú, széles mérővéka. 

Ugyanezen felső kis házból is nyílik egy oldalkamarácskára egy vas- 
sarkú, pántú, reteszű, reteszfejű ajtó, melyben vagyon egy deberke túró, plus minus 
urn. nro. 4. Színvaj három faedényben, lehet urn. nro. 2, vagy valamivel többecske. 

Ezen kis háznak az héján vagyon szalonna nro. 15, első sódorostul. Vagyon 
ismét háj nro. 9. Három vékában valami kevés aszú gyümölcs, három bélyegzővas, 
egy bőrvider, egy lombikhoz gőzcseber. 

Az emlétett lakóház alatt vagyon egy fagerendás kőpince, deszkapadlásos, va- 
gyon az pincében bor vas nro. 4. (Következik a borok felsorolása.) Színvaj 7 fazo- 
kakban és egy deberkében, lehet plus minus urn. 3. Három kád sós káposzta. Kősó 
nro. 87. Item egy veres bocska, egy félkéz fűrész, oltani való, egy csapvonó harapó- 
fogó. Egy rakásban veres- és fokhagyma, de az fokhagymát megvötte az hideg, sem- 
mirekellő. Az pince torkában egy üres feredőkád és egy öreg csigeres hordó. 

Vagyon két gabonásház is, melyekben búza és zab az majorsághoz ele- 
gendő. Búza vagyon cub. sax. nro. 220. Zab vagyon cub. sax. nro. 250//7 in toto. 
Item árpa is két helyen in toto cub. sax. nro. 56. (Következik a vetések felsorolása.) 

Vagyon egy istálló is, szalmával fedett, melynek pitvarában egy kásatörő fa- 
kölyű. Egy kis köszörűkő, egy jó öreg tuskó. 500 fenyő, új zsendely plus minus 
nro. 2000. 

Az istállóban hat szekeres ló, hárma szürke, hárma kék-fejér, egyiknek, az 
szürkének festett az farka. Item egy öreg fejér ménló, körme szorulónak mondják, 
festett az farka; mind az hétnek egy-egy állásbeli kötőfék az fejében. 

Bőrök az istálló héján, döggel holtak. Bialbőr öreg nro. 4. Csikóbőr 
nro. 4. 

Az istálló farában egy kis gabonásház forma kamarácskában két búzá- 
nak való, vesszőkből font kas, tapaszos; három üres hordó, egy hitván fakó kerék, 
az agyán vaskarikák. 

Vagyon az szekérszínben az istálló mellett egy új félhintő forma, szőr- 
ponyvával béburítva. Két vasas kocsi, egyik bőrös, másik kasos, viselősök. Két vasas 
társzekér, egyik ló után való, minden készségével, egy szeg, kerék talpára való vas 
híján. 

Item künn az kúrián vagyon egy kút, zsendely helyazat alatt, rajta egy da- 
rab lánc s egy darab kenderkötél, egy jó vasas veder. 

Két vasatlan, béres, fakó szekér, két béreseke, fenn megírt készségével, csikó- 
tóival, köteleivel és szántó hosszúvasaival. Egy deszkás szán és öt üres, feneketlen 
hordó. (Következik a malom összeírása, a kocsmára kiadott bor és készpénz fel- 
sorolása.) 
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1656 
MEZŐSZENGYEL 

Néhai szentmártonmacskási Macskási Mihály árváinak, 
Boldizsárnak és Mihálynak mezőszengyeli udvarházához tartozó 

ingó és ingatlan javak leltára és urbáriuma 

Udvar 
Az udvar kapuja kétfelé nyíló, leveles, zsindelyes fedél alatt. Vagyon az 

felső sarkain vaskapocs 2, alsó sarkain vaskarika 2, az közepén öreg retesz 1, re- 
teszfő 1. 

Az kapu mellett vagyon félszer ajtó 1, s annak vassarka 2, hevedere 2, re- 
teszfeje 1, kilincstartó 1. 

Az udvar kerítése bal kéz felől az katonák házáig deszkából vagyon zsin- 
delyes fedél alatt, az csűröskert felől is olyan, de az több részei mind régi lészás 
sövény. 

Az udvar közepén vagyon udvarház, s az udvar oldaliban dél felől egy rend- 
ben a katonák háza, konyha, sütő- és tejesház s méheskert. Napkelet felől penig 
gabonásház, istálló, tyúk-, lúdól, éjszakról a szekérszín és istálló. 

Udvarház 
Az udvarház vagyon egy zsindelyes fedél alatt. Előtte dél felől hosszantában 

vagyon tornáca, avagy könyöklője, három házból, két kamorából s egy boltnak va- 
lóból álló, középben vagyon egy öreg kőkéménye. 

A tornác oldala deszkás, ajtaja félszer; van azon vassark 2, heveder 2, 
kilincsfordító 1, ütköző 1. 

Az első ház kőből rakott és ez mellett az boltocskának való kamora, de 
az több házak mind söveny, tapaszos házak, padlások fenyőgerendákra, fenyődesz- 
kával padolva mindeniknek. Ennek alja föld pádimentum. Ajtaja béllet 1, annak 
vassarka 2, hevedere 2, zárja 1, kelencse 1, fordítója 1, kolcsa 1, ütközője 1, vas 
bevonója 1. Vasrostélyos ablaka 3. Azokon ónos, üveges ráma 3. Az első ablak- 
nak alsó tábláiból az üvegek kiromladozván, zsindelyt csináltak helyekben; az több 
ablakoknak is mintegy hat tányérüveg híja, s némely üvegek meg is hasadoztak. 
Vagyon az ablakokon vas fordítócska 5, kinyitó karika 12. 

Vagyon abban a házban paraszt kályhás kemence 1, s annak szájában szál- 
vas 1. Item hársfa fejér asztal 1, hosszú fejér padszék 5, az falon keskeny szőnyeg 
5 öl, török kilim régi, három ~ 3. 

Ez kőházból nyílik az kamorára egy béllett, festett ajtó. Vagyon annak vas- 
sarka 2, hevedere 2, paraszt vas zárja 1, fordítója 1, bevonója 1, ütközője 1. Ab- 
lakában keresztvas 2. Az padlása fenyődeszkás. Az végében nyílik az árnyékszékre 
egy vassarkas, hevederes ajtó, vagyon ott üres méhkosár 5. 

Ezen kőházból nyílik az boltnak való kamorára is egy festett, bél- 
lett ajtó. Vagyon azon vasheveder 2, sark 1. Ez a kamora boltozatlan, az alja is- 
padolatlan. 

Az kőkémény aljára nyílik egy rossz kis ajtó, vassarkas, hevederes. 
Az második házat híják leányok házának, arra nyílik egy félszer ajtó, 

vagyon azon vassark 2, heveder 2, paraszt zár 1, fordító 1, bevonó 1, ütköző 1. 
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Ez háznak ablaka 2, mellyekből az üvegek mind kiromlottak; egyiknek rámá- 
jának egy táblája híja, az többinek sarkai megvannak. Fordítójok is 3, kinyitó ka- 
rika 7, keresztvas kívül 4 szál. Az alja négyszegű téglából való pádimentum, rom- 
ladozott. 

Vagyon ez házban belőlfűjtő, kályhás, paraszt kemence 1, annak szájában szál- 
vas 1. Item fejér fenyőasztal 1, padszék 2, hosszú, hitván karszék 2. 

Harmadik ház vagyon az leányok háza mellett, asszony háza. Ennek aj- 
taja festett, béllett, kinek vassarka 2, hevedere 2, félszer zárja 1, ütközője 1, be- 
vonója 1. Ez ház ablakiban egy üveg sincs. Az alja hitván téglákkal pádimentu- 
mozott. 

Vagyon benne belőlfűjtő, paraszt kályhás kemence 1, annak szájában szálvas 1. 
Festett asztal 1, padszék 2, fejér nyoszolya 2, azokon derékalj 2. 

Ebből nyílik egy ajtó az kamorára, annak vassarka 2, hevedere 2, rajta 
retesz 1, reteszfő 1. Van benne egy rossz szekrény. 

Az ház előtt való tornácból a ház híjára mennek egy ajtón, mely az ké- 
mény mellett vagyon. Van azon vassark 2, heveder 2. Az hiuban szalonna 6, da- 
rab szalonna 1, háj 4, darab háj 1. Mogyoróhagyma koszoró 4. 

Az első és kőház alatt vagyon kőpince, arra szolgál fagrádics, ki felett 
vagyon tornácocska zsindelyes fedél alatt. Fenyő, béllett ajtaján vassark 2, heve- 
der 2, retesz 1, reteszfő 1, jó lakat kolcsostól 1. A pincében malomorsó korongos- 
tól, karikástól 2, malom gerendelyében való öreg vasszeg 4, köldökvas 1, perpence 2, 
gerendelykarika 2. Item bélyegzővas, melyen MF vagyon 1, harapófogó 1, csap- 
fúró 1, szekrén 1, viaszkalács mintegy 10 font, az mint megintéztük. 

Az katonák háza ajtaja félig béllett, azon sark 2, heveder 2, paraszt 
zár 1, ütköző 1, vonója 1. Farostélyos paraszt ablaka 1, kihez vagyon lantornás- 
ablak 1. 

Vagyon benne egy hitván belőlfűjtő, paraszt kemence, kinek szájában szálvas 1, 
hitván asztal 1, paraszt padszék 3, kaloda 1. 

Az konyha ajtaja béllett, vassarkas, hevederes. Ablaka tábláján vassark 2, 
heveder 2. Van az konyhán égettbor főző fazék sisakostól, lábastól egy, vasros- 
tély 1, nyárs 2, öreg cseber 2, sajtár 1, csontvágó fejsze 1, hosszú paraszt padszék 1, 
rövid szék 1, vágóasztal 1. 

Az sütőház ajtaja béllett, vassarka 2, hevedere 2, bevonója 1. Keresztes 
fa ablaka 2, hitván lantorna hozzá 2. Paraszt, belőlfűjtő sütőkemence 1. Annak 
szájának szegeletit tartja egy vasláb. 

Gyúrópad két szál deszkából való 1, öreg dagasztótekenő 1. Szappanozó 1. 
Sajtár 1. Fatál 3, apró dézsa 4. Paraszt szék 1. Tekenőláb 1. Öreg üst lábastól 1. 
Öreg vasrostély 1. Mérővéka 1, kisebb véka 1. Gyér szita 1, rosszabb szita 1. Ece- 
tes tartó 1, annak ajtaján retesz 1, reteszfő 1, lakat 1, vassark 2, heveder 2; van 
benne berbence 2, s abban jó ecet egy veder. 

Az tejesház ajtaja régi, félszer, béllett, azon sark 2, heveder 2, retesz 1, 
reteszfő 1, lakat 1. 

Vagyon benne szántó laposvas 1. Csoroszlya, avagy hosszúvas 1. Méznek való 
új deberke 1. Sós tejnek való deberke 4. Vajköpülő 1. Ordás deberke 4. Ecetes 
berbence 1. Fatányér 13. Vajas deberke 1. Gyertyamártó 1. Új légely 1. Fazék 
elegyesleg 33. Patingszíj 1. Lantorna lámpás 1. 

Ez a négy ház egy rendben vagyon egy régi zsúpos fedél alatt. 
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Az méheskert sövénye régi, lészás, ajtaja fakó, rossz. Vagyon benne ko- 
sár méh 57, üres kosár egynéhány. Az méheskert előtt vagyon lenmag törő kölyű 2 
olajos sajtó fedél nélkül 1. 

Az gabonásház három egy fedél alatt, sövény az oldali, dőlni indultak. 
Az elsőnek ajtaján vassark 2, heveder 2, retesz 1, reteszfő 1, kolcsos lakat 1. Az 
másodiknak ajtaján is vassark 2, heveder 2, retesz fejestől 1. Vagyon itt fa- 
kád 4, méhkas 36. Az harmadiknak ajtaján van retesz főstől 1, nagy régi la- 
kat kolcsostól 1. Szecska metélő láda kaszástól 1, öreg szuszék 2, kisebb szuszék 1 
rosszas kas 1. Malomgarat 1. Öreg tehénbőr 2. Tavalyi bornyúbőr 6. Harmadfű tinó- 
bőr 1. Gyapjú 40, liszt 51 véka. Búza 24 véka. Szőrzsák 3. 

Ez harmadik ház mellett vagyon tyúk- és lúd ól, melyekhez tyúk és lúd fele- 
sen vagyon. Killyebb is a szegeleten vagyon egy lúdpajta, szalmás fedél alatt. 

A szekérszín és két rendbeli istálló baronából rótt, egy sásas fe- 
dél alatt vagyon. A színben vagyon eketalyiga 1, ekefő 1, öreg hordó 1, felyülcsapó 
malomkerék 1. Egyik istállónak padlása sövény, az másiknak fűrészdeszka. 

Eddig vagyon az udvar és udvarház, benne valókkal együtt. Az udvaron kívül 
pedig vagyon körül veteményeskert, csűröskert, aklok, gyümöl- 
csöskert, káposztáskert és esztena. 

1657 
SZURDOK 

A szurdoki udvarház leltára Lázár Péter idejében 

Vagyon az udvarház előtt egy hosszú híd, jó padlásos, ki bejő az kapu közé- 
ben. Vagyon az udvarban egy kapu, kétfele nyíló, fasarkon forgó, felyül vaskap- 
csokon forog. Vagyon az kapun egy kis ajtó, vassarkon, pánton forgó, egy reteszfő 
rajta lakat nélkül. Vagyon az kapu között egy lábas asztal, fedelivel. Vagyon ugyan 
az kapu között két padszék. 

Udvar 
Vagyon az kapu felett egy ház – melyben mennek fel egy hosszú grádicson 

– jó épülettel. 
Nyílik az kapu felett való házban egy vassarkon, pánton forgó 

ajtó, egy fél zár rajta itközőivel, kolcsával. Vagyon az házban egy lábas asztal, fede- 
livel együtt. Vagyon az asztal mellett két béllett pad. Vagyon az házon három 
rossz, foldozatt, toldozatt üvegablakak, jó rámákban, kétfele nyíló, vassarkon, pánton 
forgók, négy táblában állók. Vagyon azon házban egy tüzelőkemence, vaslábon és 
pánton álló, ókályhákkal felrakva. Vagyon két hársból kötött ágy. Vagyon egy icés 
(?) szék. Vagyon egy itató, öreg csöbör, egy fakártus. Vagyon egy hordó azon ház- 
ban, melyben vagyon ad summam vereshagyma öreg köböl egy, id est cub. 1. Va- 
gyon egy zsákban fokhagyma <egy> vékával, metr. 1. Vagyon magyaróhagyma két 
ko<sárk>a. Vagyon egy paraszt táltartó. 
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Nyílik azon házból egy kamarára egy béllett, régi ajtó, vassarkon, pánton 
forgó, egész zár rajta fordítójával együtt. Vagyon egy rossz perváta azon kamarában. 
Vagyon azon kamarában egy feljáró, jó kőkémény. 

Udvarház 
Menyen fel az házakra két hosszú grádics, jó alkalmatossággal hejazat alatt 

álló, lábakon függő. Vagyon in medio egy lábon álló tornác, deszkás körül, jó 
padlása felyül. Vagyon azon belől egy hosszú tornác, mind deszkás. 

Nyílik azon tornácból be az házakra jobbra egy béllett ajtó, vassarkan, pánton 
forgó, vonójával. Vagyon azon ajtón egy jó fél zár az pitvarban. 

Öreg palota 
Nyílik azon pitvarból az öregpalotára jobbra egy béllett ajtó, vassarkon, 

pánton forgó, vonójával együtt. Vagyon azon ajtón egy jó fél zár. Vagyon azon 
palotának három, öreg, jó, rámákban álló üvegablakok négy táblákban, vassarkakon, 
pántakon forgók, kinyílók, vesszeivel együtt mind épek, két ivegtángyér héján. Va- 
gyon azon palotában egy hosszú, lábon álló asztal, jó. Vagyon az asztal környül két 
régi, kötött padok. Vagyon azon asz<tal> környül két paraszt, hosszú padszék. 
Vagyon egy pohárszék-asztal lábastól, jó. Vagyon azon palotában egy veres, paraszt, 
tüzelő, kiülfűtő kemence, jó módjával. Azon háznak padlási gerendái meglehet<ősek>. 
Azon házak zsendelyezési régiek. 

Úr háza 
Nyílik azon palotából az úr házára jobbra egy fejér, béllett ajtó, vassarkon, 

pánton forgó, fordítójával, vonójával. Vagyon azon ajtón egy jó fél zár. Vagyon 
azon úr házának három öreg ivegablaka, jó rámákban álló, négy táblában álló, 
kinyíló vassarkon, pánton forgók, vesszeivel, apró, forgó reteszivel, karikáival együtt. 
Azon ablakak jó ivegtángyérokban álló, épek, két tángyér héjával. Vagyon azon 
házban két régi, lábas asztal. Vagyon az asztal környül két lábas, paraszt, hosszú 
hársfából padszék. Vagyon egy régi, hitván, karos padszék. Vagyon azon házban 
egy régi nyoszolya, szuperlát nélkül való. Vagyon az falon egy régi, szakadozott 
kilim, fejéres, vereses és tarkás. 

Vagyon azon úr házának in medio egy párkányos deszkából álló rekesz(e), 
melyen forog egy vassarkon, pánton forgó ajtó. Azon belül vagyon két kötött 
hársfa nyoszolya. Vagyon azon házban egy kőlábakon álló, kiülfűtő, tüzelő, veres 
kályhakemence. Nyílik azon házból az kamaraszékre egy béllett, fejér ajtó, vassar- 
kan, pánton forgó. Vagyon egy fél zár rajta ütközőivel együtt. Nyílik más ajtó is 
az kamaraszékre, egy félszer ajtó, vassarkon, pánton forgó, egy retesz rajta. Nyílik 
harmadik ajtó is, béllett, vassarkon, pánton forgó az asszony házára, egy fél zár rajta. 

Asszony háza 
Vagyon azon háznak két öreg ivegablak(a) rámákban álló, négy kinyíló táblák- 

ban, vassarkon, pánton forgó, apró reteszivel, karikáival együtt, jók. Vagyon azon 
házban egy félszer asztal lábastól, vagyon az asztal környül két padszék, egyik béllett, 
másik félszer. Vagyon egy karosszék, vagyon egy hársfa, kötött nyoszolya. Vagyon 
egy kőlábakon álló, kiülfűtő, veres kályhából rakott tüzelőkemence, jó, új. 

Nyílik az asszony házából más házra, jobbra egy béllett ajtó, vassarkon, pán- 
ton forgó, fordítójával, vonójával. 
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Vendég háza 
Vagyon azon háznak két öreg ivegablaka, jó rámákban, négy kinyíló táblák- 

ban, vassarkon, pánton forgó, ép ablakok jó, új részében álló, apró, fordító rete- 
szivel, karikáival együtt. Vagyon azon házban egy lábas asztal fedelivel együtt. Va- 
gyon az asztal környül egy rossz padszék. Vagyon két rossz hársfából kötött nyo- 
szolya. Vagyon azon házban egy pogonyon álló kiülfűtő, veres kályhából rakott 
tüzelőkemence. 

Nyílik azon házból ki az kiülső pitvarban egy vassarkon, pánton forgó ajtó- 
fordítójával, vonójával. Vagyon azon ajtón egy fél zár. Ezen házak padlása, geren- 
dái jók. 

Külső pitvar 
Nyílik az pitvarból más pitvarban egy vassarkon, pánton forgó félszer ajtó, 

zár nélkül való. 
Alsó házak az házak alatt 
Vagyon két új szuszék, deszkából álló, fedél nélkül. Vagyon egyikbe búza, 

tiszta, hat öreg köböl, négy mérő. Vagyon az másikban tizenkét véka búza, tiszta. 
Nyílik az tornácból az alsó házakban egy béllett ajtó, vassarkon, pánton 

forgó, retesz, lakat rajta. Annak rekeszéből egy öreg házra nyílik más ajtó egy vas- 
sarkon, pánton forgó. 

Vagyon az háznak két puszta ablaka két rámájával. Vagyon azon házban 
három öreg tehénbőr, vagyon disznóbőr is három. Vagyon azon házban két új hordó, 
vagyon óhordó is három. Vagyon egy hordóban két véka borsó id (est) metr. 7. 
Vagyon más hordóban egy köböl búza id est metr. 8. Vagyon más hordóban lenmag 
hat véka, vagyon más hordóban lenmag 14 véka. Ezen háznak padlása gerendái jók. 

Nyílik ezen házból más puszta házra egy béllett ajtó, vassarkon, pánton 
forgó. Vagyon azon háznak két puszta, ráma nélkül való ablaka. Vagyon azon 
házban egy rakás zab, vagyon abban 19 köböl három véka, id est cub. 19, metr. 3- 
Vagyon árpa is két öreg köböl s két véka, id est cub. 2, metr. 2. Vagyon egy 
hordóban köles két kisköböl és két véka, id est cub. 2, metr. 2. 

Nyílik azon házból egy puszta kamarában egy vassarkon, pánton forgó 
ajtó. 

Nyílik más ajtó is azon házból, egy vassarkon, pánton forgó ajtó az kamara- 
szék pitvarában. 

Nyílik az kamaraszékre is egy félszer ajtó, vassarkon, pánton forgó. 
Nyílik az veteményeskertben az kamaraszék pitvarából egy béllett ajtó, vassarkon, 

pánton forgó, egy retesz rajta. 
Az virágoskertnek palánki rosszak, elrothattak, meggyfa bővön vagyon benne. 
Nyílik azon kamaraszék pitvarából más kamaraszékre egy félszer ajtó, 

vassarkon, pánton forgó. Vagyon azon kamaraszékre nyíló, egy vassarkon, pánton 
forgó ajtó. 

Nyílik az második kamaraszék pitvarából egy házra egy béllett ajtó, vas- 
sarkon, pánton (forgó). Vagyon azon házban egy kiülfűtő főzőkemence. Puszta ház. 

Nyílik azon házból más házban egy béllett ajtó, vassarkon, pánton forgó. 
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Pince 
Nyílik az pincében az alsó ház pitvarából egy béllett ajtó, vassarkon, pánton 

forgó, lakat, retesz (rajta). Vagyon az pincében négy üres hordók. Vagyon egy 
vendelyben méz, vagyon benne ejtel 2. Vagyon az pincében egy szalonna, elkölt 
harmada. Vagyon az alsó ház pitvarában egy szuszék, vagyon abban liszt 
hat öreg köböl. 

Nyílik az alsó ház pitvarából egy házra egy vassarkon, pánton forgó, béllett 
ajtó, lakat, retesz rajta. Vagyon azon házban három kád káposzta. Vagyon azon 
házban egy tüzelőkemence. Vagyon két puszta, ráma nélkül való ablaka. 

Vagyon az udvaron egy jó kút, annak az hajazatja semminek nem jó. 
Sütőház 
Nyílik az sütőház tornácából egy ajtó az sütőházban, egy félszer ajtó, fasarkon 

forgó. Vagyon (azon) ajtón egy retesz ütközőivel együtt. Vagyon az sütőháznak két 
puszta ablaka. Vagyon az sütőházban egy sütőkemence. Vagyon az sütőházban egy 
hosszú asztal, cipót szoktak azon szakasztani. Vagyon egy félszer asztal is lábas- 
tól. Vagyon két hordó káposzta ugyan az sütőházban. 

Nyílik az sütőházból cipótartó kamarára egy félszer ajtó, retesz, lakat 
rajta. Vagyon az sütőházban egy sütőtekenő. Vagyon egy mérővéka. Vagyon az sütő- 
házban tángyér hét, tál semmi nincs. 

Konyha 
Vagyon az sütőház tornáca végében egy konyha, melyben nyílik egy félszer ajtó, 

az konyha jó apparátussal vagyon. Vagyon egy hosszú, húsvágó asztal. 
Katonák háza 
Vagyon azon tornác alatt az katonák házára, nyíló, egy félszer ajtó, fasarkon, 

pánton forgó. Az ház még puszta, sem ablaka, sem kéménye. 
Nyílik azon udvarról répáskertre egy félszer ajtó, fasarkon forgó, kör- 

nyüle az kerti jók. 
Istállók 
Vagyon egy sorjában három istálló egy fedél alatt jó épülettel, válúival, ajtai- 

val együtt. Annak sorjában vagyon három istálló és hintószín, kiket 
meggerendáztak. Annak végében egy elpusztult, rothadott kápolna vagyon. 

Nyílik az udvarról az csűrkertre egy ajtó, két táblában kinyíló, fasarkon 
forgó. 

Majorház 
Semminek nem jó, kertje, palánkja környüle meglehet. Nyílik az majorház 

udvaráról ki az vízre egy fasarkon forgó ajtó. Nyílik más ajtaja is az barom- 
kertre, fasarkon forgó. Az baromkert környül is az kertei jók. 

Csűr kapuja 
Nyílik az csűrkertre egy kinyíló kapu, gerezdes kolcsi rajta. Az csűr, amiben 

most vagyon, meglehet. Vagyon in summa az csűr környül búzaasztag négy, id est 
inr. 4. (Következik a búzaasztagok és az állatállomány felsorolása.) 
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Veteményeskert 
Vagyon az udvarház előtt egy veteményeskert, jó kertben álló, körös-környül 

hagymának, petrezselyemnek való táblákban. Vagyon egy aszaló is, kin sza- 
ladat szoktak aszalni. 


