
XVII. sz. közepe 
ÁDÁMOS 

Az ádámosi udvarházhoz tartozó javak leltára vagy 
rövid összeírása 

Udvarkapu 
Vagyon egy öreg, kétfelé nyíló kapu, vassarkon forgó, mindkét felől felyül 

vaskapcsokkal odafoglalva, egy jó öreg retesz, reteszfőivel rajta. Vagyon mellette 
egy kisajtó vaspánton, sorkon forgó, mely ajtón vagyon egy darab vaslánc, faszegzőt 
kötöttek reá. 

Konyha 
Az kapun felyül jobb kéz felől vagyon egy tisztességes, négyszegeletű konyha, 

ajtaja rossz, vaspánton, sarkon forgó. Vagyon egy öreg, négy kőlábon álló, téglából 
rakott kémény benne, melyben hat öreg, lapos vasrúd. Az oldalát megvájták az 
vasakért. 

Ebédlőház 
Ezen vagyon egy rossz ajtó, vaspánton, sorkon forgó, fakilincse. Vagyon benne 

egy hosszú asztal, négy paraszt kötött pad. Egy karospad. Három rossz ágy, kiben 
az szémények háltak, ugyan ők is csinálták. Egy kisded üst, egy vasas vider. 

Vagyon ebben egy paraszt kemence, jó, vason álló. Ablak három, mindenik lan- 
tornás. Padlása gerendái meglehetnek. 

Leányok háza 
Vagyon ezen egy paraszt, béllett ajtó, jó vaspánton, sorkon forgó, vasretesz 

rajta, reteszfőivel, vasfogontyú és vaskilincs vas fordítójával. Vagyon ezen házban 
két deszkarekesz, az egyiken jó ajtó, vaspánton, sarkon forgó, az másikon nincs ajtó; 
az mint látszik, ecetesház volt. 

Vagyon egy sütőkemence ebben, jó, kívül az kemence száján tüzelőkemence, 
melynek négy kályha héja, vason áll, vasrúdon az hátulja is. Vagyon egy kis négy- 
szegű asztal ebben. Három foldozott vasrosta. Egy öreg, négyszarvú dagasztótekenő, 
más kisebb négyszarvú dagasztótekenő. Egy szórólapát. 19 szál fűrészdeszka. Ablaka 
3, kettein szakadozott lantorna, padlása gerendái meglehetnek. 

Ezen házból nyílik bé egy ajtó, mely is vaspánton, sorkon forgó, vasretesz 
rajta reteszfőivel. Vagyon ebben egy öreg kő<ké>mény, tisztességes konyha 
alatta, vagyon ebben két kád, egy ki<s ü>res hordó. Padlása gerendái jók. Vagyon 
ebben négy középszerű cseber, apróbb három. Ennek egy ablaka. 
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Sütőház 
Vagyon egy ajtó rajta, nemigen jó vaspánton, sorkon forgó, vasfogontyú is. 

Vagyon ebben két sütőkemence, két lapát. Egy dagasztószék, két szakasztótábla. Egy 
szénvonó. Ezeken belől az kemence megi van egy kis ház. Azon belől egy kamara- 
szék, mindenik ajtó nélkül. 

Kis konyha 
Vagyon ennek jó, paraszt, béllett ajtaja, vaspánton, sarkon forgó, vasretesz, 

reteszfőivel. Ennek kém<é>nye letört, az konyha megvagyon. Ebből nyílik ajtó 
háromfele. 

Jobb kéz felől egy ház, kinek ajtaja béllett, alkalmas vaspánton, sorkon forgó, 
vasretesz rajta reteszfőivel. Vagyon ebben két fogas. Ennek két ablaka, padlása, 
gerendái jók, kemence nincs benne. 

Másik az konyha háta megett két kis kamora, mindenik rossz, puszta. 
Harmadik bal kéz felől egy ház, melynek jó béllett ajtaja vaspánton, sar- 

kon forgó, vasretesz rajta reteszfőivel. Ennek három ablaka. 
Felső kőházak 
Az garádicson felmenvén, mely hat lépcsőjű fagarádics, vagyon egy tornác- 

forma spekuláló hely, melynek pádimentuma deszka. Azon belől vagyon egy pitvar, 
ajtó nélkül. Az pitvarnak pádimentuma kő. Ebből nyílik kétfelé az ajtó. Ennek 
ajtószemöldöke nincs. 

Egyik (ajtó nyílik) egy tisztességes boltban, melynek jó, béllett, virágokra fes- 
tett, gyontáros, vaspánton, sorkon forgó, jó kettős csapójú bécsi zár rajta fordító- 
jával, fogontyújával. Vagyon ebben egy kis asztal. Egy kötött pad. Két karospad, 
két fogas, két ágy, rossz, egy tarka, vason álló, kisded kemence. Vagyon ennek há- 
rom ablaka <e>gyik lantornás. Boltja jó, meglehetős. 

Második ajtó nyílik egy <ka>maraszékre, melynek ajtaja gyontáros, vi- 
rágokra festett. V<aspá>nton, sorkon forgó, vasretesz rajta, reteszfővel, vas fo- 
g<ontyú>jával. 

Más <ház> 
Vagyon más egy ház ezek mellett, melynek régi, béllett, festett ajtaja, vas- 

pánton, sorkon forgó, vasretesz rajta, reteszfőivel, vas fogontyújával. Ennek két fala 
kidőlt volt, s sövényből fonták meg, tapaszos. Vagyon ebben az házban egy kőké- 
mény. Pádimentoma ennek tégla, megbomladozott. Vagyon ennek két abla<ka>. 

Az istállók végiben való első ház 
Ennek jó, béllett, paraszt ajt<aja> vaspánton, sorkon forgó, vasretesze, retesz- 

főivel, ablaka egy, <pa>dlás nélkül. 
Második ház 
Ennek ajtaja bélletlen, v<as>retesze, reteszfője. Padlása nincsen, gabonásház 

forma. Vagyon ebben három font kas, egyik kettős, mind az három szuszék for- 
májú. Egy kis hordó. Egy kád. Egy gabona hordani való, négyszarvú, erős tekenő, 
vastag. Két farosta. 
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Az kőház alatt való első pince 
Vagyon ennek az torkában kívül egy levél szín ajtó, vaspánton, sorkon forgó, 

lakat rajta kulcsával, reteszivel, reteszfőivel. Vagyon azon belől egy jó, béllett, 
paraszt ajtó, vaspánton, sorkon forgó, vasreteszivel, reteszfőivel, lakat rajta kulcsá- 
val. Az pince jó, vagyon egy pogonhajtás egyfelől. Azon belől is alkalmas pince, 
mindkettőben ászkok, jók. Vagyon ebben egy négyszarvú dagasztótekenő, cipót tart- 
nak benne. 

Második pince 
Ennek ajtaja vaspánton, sorkon forgó, retesze, reteszfőivel. Ebben két gyapjú- 

2sák, egy üres hordó, ászkok, jók etc. 
A kertben való első pince 
Ennek jó béllett, vaspánt<on, s>orkon forgó ajtaja, vasretesze, reteszfőivel. 

Ászkok jó<k b>enne. 
Máso<dik> pince az kertben 
Ennek is jó, béllett, vaspá<nt>on, sorkon forgó ajtaja, retesz rajta reteszfőivel. 

Telelni való kerti vetemént raktanak, az mint látszik, bele ennek előtte, úgymint 
retket, répát, petrezselymet etc. 

Első istálló 
Vagyon ennek ajtaja vaspánton, sorkon forgó, vasreteszivel, reteszfőivel. 
2 istálló 
Ennek is van vaspánton, <s>orkon forgó ajtaja, reteszivel, reteszfőivel. 
Kút 
Vagyon az udvar közep<én> egy jó kút, csiga nincs rajta. 
Vagyon egy szekérszín is az udvaron, kertből font, az fedele szalma, 

meglehetős. 

1661 
BETHLEN 

A bethleni várban található javak 
második leltára 

Porta prima sorompó formára építtetett, fasorkon forgó, jó. 
Porta 2da felvonókapu, felvonó vaspánton, sorkokon forgó, három csiga 

rajta, vason forgó, van három lánc rajta, melyen van egy küs ajtó, vaspánton, sor- 
kon forgó, reteszestől, lakatostól, jó. 

Porta 3tio felvonókapu, vaspánton, sorkon forgó, három csiga, vassarkon 
forgó, három lánc, felrántó küs ajtó reteszével, lakatjával, öreg lakat az kapukon 
nr. 3. Tömlöcre való lakat nr. 2. Emelcsőre való lakat nr. 2. Ember lábára való 
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vas nr. 12. Rudas vas nr. 2. Nyakra való bilincs nr. 8, kézre való nr. 4. Muskotély 
van nr. 32, jók. Summa, az kapuk mind, eszkezestől jók. 

Első bástyában jobb kéz felől felmenvén, van tarack nr. 2, egy sereg- 
bontó minden eszkezeivel, jó. Onnet az Szent Farkasban bémenvén, vagyon 
tarack 2, eszkezeivel, jók. Az toronyban vagyon egy óra, három mánusával, hoz- 
zátartozó eszkezeivel, jó. Két harang. Az fegyverházban lejővén vagyon egy 
küs tarack eszkezével, jó. 

Második szegesbástyán vagyon öreg ágyú nr. 2, eszkezeivel, jók, 
egy tarack, egy seregbontó eszkezeivel, jók. 

Harmadik bástyára elémenvén, kit kégyósbástyának hínak, vagyon sza- 
kállas rajta nr. 6. 

Negyedik bástyára, kit kerekbástyának hínak, elémenvén, vagyon réz- 
ből álló tarack nr. 1, eszkezeivel, jó. Vastarack nr. 1, eszkezével, jó. Az kapu felett 
egy seregbontó, eszkezé<vel>, jó. Acélos szakállas, egy siska, acélos puska 2, esz- 
kezeivel <jó>. 

Vagyon puskapor mázsa m< ....... > kűvül két tonna por, öreg tar<ack>- 
golyóbis 120, maskotélyban való <golyóbis> 3290, láncos golyóbis nr. 7, régi is 
< ... >. Középszerű álgyúgolyóbis 22 <4, ör>eg álgyúgolyóbis 335. Ugyan öreg álgyú- 
<golyóbis> 258, az ki csináltak < .... >, apró tarackgolyóbis 345, apró mus<ko- 
tély> golyóbis 1540. Apró tarackgol <yóbis ... > 5, öregebb 500, szakállasgolyóbis 
74< ... >. Szakállasban való 530, ugyan sza<kállasba va>ló 400, küs tarackban 
való 515. 

Az bástyákról lejővén, az kap<un be>lől van egy rabház, bal kéz felől, 
ajtaja bérlett, vaspánton, sorkon forgó vass<zeggel> vert, egy kaloda, reteszfő rajta 
nr. 2. Egy lánc, nyakra való, egy menyecske karikáival együtt. Egy kemence benne 
sütőstől, közönséges. 

Onnet kijővén, bal kéz felől való fal mellett az garádicsra jutván, melynek 
lépése 22. Két kőlábra építtetett hajazatja jó. Egy bemenő pitvar ajtaja félrész, 
vaspánton, sorkon forgó, fakilincse. 

Az pitvarból bemenvén bal kézre egy küs ház, ajtaja bérlett, vaspánton, sar- 
kon forgó, reteszfejestől. Egy asztal, egy hosszú pad, ablaka egy, ivegből csinált, egy 
tábla héja, a többi is lyukadozottak, egy mázas kemence, vasrúdra rakott, pádimen- 
tuma tégla, jó. 

Kijővén, az kerekbástya alatt bemenő ház ajtaja bérlett, vas- 
pánton, sorkon forgó, zárostól, ütközőjével, jó. Vagyon egy kerek asztal, jó, egyesszék 
nr. 6, egy sesselszék bársonyos, egy karszék. Vagyon három ablaka, rongyosok, rom- 
ladozottak, egy félszer asztal láb nélkül, pádimentuma jó; egy buda, egy mázas kűl- 
fűtő kemence. 

Honnét kijővén, az pitvarnak egy ablaka, vasrostélyos. 
Az nagypalotának kit hínak, ajtaja bérlett, vaspánton, sorkon forgó, zá- 

rostól, ütközőstől, jó. Az ajtó megett egy almárium, gyontáros, jó, ablaka az palo- 
tának 3, rosszak, lyukadozottak, egy kívülfűtő, mázas kemence, két hosszú pad, egy 
rövid. 

Inasok házának kit hínak, ajtaja bérlett, vaspánton, sarkon forgó; egy 
asztal lábastól, egy gyontáros szék, egy hosszú pad, rövid 2, egyesszék nr. 2, ablaka 
lyukas, rossz. 

Onnat is kijővén, az <úr> házában bemenvén, ajtaja bérlett, vaspánton, sor- 
kon forgó, zárastól, ütközőstől, reteszestől jó, lakatjával. Egy asztal, az asztalon egy 
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szőnyeg, egy ágy, derekalj nr. 2, egyiknek s<elyem> az haja, másik tarkas, gyapot- 
ból készített, két rossz lepedő, egy paplan, rongyos, vánkos nr. 1, egy szőtt kárpit 
dufla szőnyeg nr. 2, egy karszék, sesselszék 1, egy borhűtő rézcseber, ablakának 
13 tángyér heja. Mennyezeti cifrás, pádimentoma jó, mázas kemencéje. 

Azon belől egy palota, ajtaja bérlett, zárostól, reteszestül, ütközőjével, vas- 
pánton, sorkon forgó; egy asztal, két karszék, egyesszék nr. 2, egy ágy gyontáros, 
egy üres, öreg láda, fogas egy. Ablaka 2, egyik jó, másiknak egy tángyér héja, belől- 
fűtő mázas kemence benne, vasrúdra rakott. Egy buda, ajtaja bérlett, reteszfejestől, 
vaspán<ton,> sorkon forgó. Vagyon egy bolt, ajtaja bérlett, vaspánton, sorkon 
forgó, egy. Két pohárszék eszkezeivel, egy öreg vasnyárs, egy asztalra való székel- 
szőnyeg, egy kalamáris láda, jó, egy vasrosta, egy tábla viasz, 4 szita, egy zár, egy 
szuperlát, egy borbélynak való melegítő, egy ivegpalack, viaszgyertya nr. 18, cifra 
gyertya is 5, egy fogos. Ablaka egy, jó; két kötés orsó. 

Az palotából kijővén, egy pitvar, ablaka puszta, egy farostélyos ajtaja, fa- 
grádics megyen fel reá, egy sütőkemence. Azon belől más pitvar, egy kűvül- 
fűtő kemence benne; ajtaja reteszestől, vaspánton, sorkon forgó. Ablakai 3, rossz,, 
nem jók. Az pitvaron belől az kégyósbástyának kit hínak, ajtaja bérlett, vas- 
pánton, sorkon forgó, ablaka 2, rossz; egy asztal, egy hosszú pad, egy karszék.. 
mázos kemence, belőlfűtő benne. 

Az virágoskertben bemenvén van egy nyári ház, ajtaja záros, reteszével, 
ütközőjével, vaspánton, sorkon <forgó>, egy asztal, két hosszú pad; ivegabla<kai> 
nr. 6, öt tángyér héja. Men<nyezeti gyo>ntáros. 

Onnet elébb menvén, vagyon egy ház, tárházra nyíló ajtó<fele>, egy 
ivegablaka jó, ajtaja bérlett, <rete>szével, ütközőjével együtt szege<zője v>asrúd; 
egy mázas kemence vasr<údra> rakott, belőlfűtő, egy asztal < ....... >, hosszú pad 
kettő, egy ágy, almárium 1, r<ossz>. Azon belől van egy kéményes <bolt, 
a>blaka vasrostély, azon belől egy kama<ra>szék. 

Kijővén onnet, az tárhá<zn>ak ajtaja bérlett, vaspánton, sorkon forgó, 
ablaka rossz, vasrostélyos, egy <polc?> tartó benne. 

Onnet is kijővén, az szegeletbástyára menő pitvar ajtaja <vas> 
pánton, sorkon forgó, reteszfejestől, jó. Az szegeletbástya ajtaja bérlett, 
vaspánton, sorkon forgó, reteszével. Három karszék, egy egyesszék, fogas nr. 6. 
Ablaka 
3, egyiknek egy tángyér héja, 2diknek két tángyér héja, az harmadik rossz. Egy 
mázas kemence, belőlfűtő, vasrúdra rakott. 

Az új házra menő grádics jó. Az új ház ajtaja rakatt, gyontáros, reteszével, 
ütközőjével, vaspánton, sorkon forgó. Pad három, egy gyontáros pohárszék eszkezé- 
vel, jó, két ablak<a> 16 tángyér héja, egy be<lől>fűtő kemence. 

Azon belől egy ház, ajtaja bérlett, vaspánton, sorkon forgó. Egy asztal 
lábastól, egy ágy, ablaka 1, 9 tángyér héja, egy egyesszék. Amellett egy erkély, 
ajtaja vaspánton, sorkon forgó, egy asztal benne, három ablaka, 9 tángyér héja, 
Vagyon egy kamaraszék, ajtaja jó, vaspánton, sarkon forgó, reteszfejével. 

Azon belől egy ház, ajtaja bérlett, zár <rajta> ütközőjével. Egy asztal, 
2 pad, egy rossz karszék. Ablakának 15 tángyér héja. 

Az palotákról alájővén – az grádicsok jók –, <van> egy pitvar, e 
mellett egy sütőház, ajtaja bérlett, reteszével, vaspánton, sorkon forgó, ablaka 
jó. Egy árnyékszék; egy hosszú pad; az grádics alatt egy almás kamara, ajtaja 
jó, reteszével, lakatjával. Az pitvar mellett egy küs bolt, ajtaja jó. E mellett 
vagyon egy ház, ajtaja bérlett, jó. Vagyon 2 hosszú pad, egy asztal, az ablaká- 
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nak 8 tángyér héja. Azon belől egy gyontáros ajtó, vaspánton, sorkon forgó, egy 
mázas kemence, ablaka rossz. Azon kijővén alá egy hosszú <grádicson>, jó. 

Első <gabon>ásház ablaka puszta, ajtaja reteszével, lakatjával jó. 
1 szuszék benne continet triticum cub. sax. 247//1, zab cub. sax. 185. 

Második gabonásháznak ajtaja vaspánton, sorkon forgó, reteszével, la- 
katjával, két hordó két < ........ > benne, 4 szuszék, lenmag quart. nr. 2, üres 
hordó nr. 12, fejér liszt két véka. 

Az kerekbástya alatt levő pincében tíz kád káposzta. 
Az szalonnásháznak ajtaja reteszével, lakatjával jó, vagyon szalonna 

nr. 13, sajt nr. 66, egy deberke túró, 5 dézsa vaj, két háj, egy salétromfőző üst, 
egy vasas láda, üres hordó nr. 8, egy dézsába szilva, gyapjú 112, szőlőhordó bot 
4, üres dézsa 4. 

A szegeletbástyából eléjővén, van egy tiszttartóház, ajtaja bérlett, záros, 
reteszes. Asztal, 2 pad, egy almárium; ablaka 6 tángyér héja. Két ágy, mázos ke- 
mencéje belőlfűtő, jó. Egy kamaraszék, ajtaja bérlett, reteszestől, jó. 

Ugyan a mellett egy sütőház, kemencéje 2, jó, ablaka rossz, gyúróasztal 
benne. 2 tekenő, három szita; azon házban egy gránát<alma?>-ecet tartó, három 
általag ecet benne. 

Ugyanott egy küs ház, kolcsár lakik benne. Ajtaja bérlett, reteszével. 
Ugyan e mellett egy konyha, ablaka kettő, fapánton, sorkon forgó. 
Ugyan az mellett egy küs ház, félszer ajtaja vaspánton, sarkon forgó, sütő- 

kemence benne, két pad; ablaka rossz. 
E mellett ugyan egy küs ház, egy közönséges kemence benne, lakatos mí- 

velő eszkeze benne; ablaka rossz. 
Az pince mellett az régi sütőház, ajtaja záros, ütközője jó, vaspánton, 

sorkon forgó, kemencéstől. Van egy hordó búza benne. 
E mellett egy küs ház, kemence nélkül, ablaka rossz, 12 tángyér héja. 
Vasgolyóbis szakállasban való nr. 1475; golyóbis formák megvadnak. Tarack- 

golyóbis forma 1, szakállasnak való 3, muskotély forma 2, álgyúgolyóbis forma, 
tarackgolyóbis forma nr. 6. Szövétnek nr. 27. Egy emberfő vételére való fegyver, 
<sza>kállas 26, tíz ofinca. 

A pince ajtaja reteszével, <lakatjával> jó. Vagyon ón ötvennégy font. (Kö- 
vetkezik a borok, majd az állatállomány felsorolása.) 

1679 
MEZŐBODON 

Keresdi Bethlen Gergely fejedelmi tanácsos, valamint 
Udvarhely szék és Fogaras földje főkapitánya mezőbodoni 

udvarházához tartozó javak leltára 

Az udvarház udvarára vagyon kétfele nyíló vaskarikás, vassorkon és vaskap- 
csokon forgó, vasszegekkel szegezett, vasreteszes, reteszfejes, deszkás öregkapu. Ezen 
kapu mellett vagyon vasszegekkel szegezett, fasorkos, fazáros és fakilincses kis, desz- 
kás gyalogkapu; ezen kapuk szalmával fedettek. Ez kiskaputól fogva az veteményes- 
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kertig és az nagykaputól fogva az házig sasfák köziben rakott palánkkal van be- 
kerítve. 

Az kapun bemenvén, bal kéz felől vagyon pincére épített, boronából építte- 
tett házok. 

Az első katonák háza, melyre nyílik egy félszer, vaspántos, sorkos, 
vasreteszes, reteszfejes, lakatjával együtt való párkányos ajtó. Ezen házban vagyon 
egy keresztlábos hosszú asztal. Az asztal körül két temérdek deszkából csinált pad. 
Egy darab fogas, egy belőlfűtő, paraszt kályhából rakott vashomlokos kemence. Az 
kemence mellett vagyon egy üres szuszék, háromköblös. Ezen szuszék mellett vagyon 
más, nagyobbszerű szuszék, kiben vagyon liszt cub. ½. Az ajtó megett egy üres 
hordó. Ez házon vagyon három öreg, fában rakott üveges ablak; egyik ablaknak 
négy üvegtányér héja, második egész, harmadik ablaknak hat üvegtányér héja, s 
egyik fiókja rossz. Ezen ház földén vagyon búza cub. sax. 62, utóly búza cub. 6. 

Második sütőház, melyre nyílik egy félszer, vaspántos, sorkos, fakilincses, 
fazáros és vasfogantyús ajtó, kívül peniglen egy hitván rostélyos, fasorkos, vasrete- 
szes, reteszfejével együtt való ajtó. Ezen házban vagyon két cipógyúró, deszkából 
való öreg tábla. Öreg, szarvas dagasztótekenyő kettő, valamivel kisebb tekenyő, szarvas, 
kettő. Fejér cipónak való, szarvas dagasztótekenyő egy. Egy cipógyúró kis tekenyő. 
Egy gyakorszita, egy ritka szita. Öreg cseber négy, mosogatócseber egy. Ezen ház- 
ban vagyon egy öreg, vashomlokú sütőkemence, mely sütőkemence előtt vagyon 
paraszt kályhából rakott, vashomlokos kemence, mely kemencének elei vashoroggal 
vagyon felcsatolva. Ezen kemencének szegeleti vasrúdan áll. Ez kemencéhez ragasztva 
vagyon egy katlan, kin egy rézüst, víz melegíteni való, rézüst mintegy másfél 
vidres. Ezen sütőkemence és az fal között vagyon ecetnek való eresz, kire nyílik 
egy hitván vaspántos, sorkos, vasreteszes ajtó, reteszfejivel együtt. 

A sütőházból nyílik az kéményalj ára egy vaspántos, sorkos, reteszes, retesz- 
fejivel, lakatjával együtt, vasfogantyús félszer ajtó. Az kéményalja alatt vagyon egy 
lisztnek való szuszék, kiben vagyon liszt cub. sax. 3, gyapjúzsák nyolc, ~ nro. 8, 
öt darab só. 

Ez kéményaljából mennek fel lajtorján ezen házok híjára, melyre nyílik 
vassorkos, vasreteszes ajtó; reteszfeje nincsen. Az ház híján vagyon vesszőből font, 
tapaszos, három öreg kas, ketteje üres, egyikben vagyon borsó cub. sax. nro. 3//3. 
Öt hitván általag. Egy hitván szekrény, abban egy zsák, kiben regestrumok vadnak. 
Szalonna három s egy fél. Két véka aszú alma, egy véka aszú szilva, elegyes aszú 
gyümölcs öt véka. 

Ez házok alatt való pincére nyílik vaspántos, sorkos, vasreteszes, reteszfejes 
félszer ajtó, lakatjával együtt. Ez pincékben vagyon két rossz vasas kerék, egyik 
kereken vagyon négy singvas, s az fentők mellett való két vaskarika kapcsaival 
együtt. Az másikon vagyon öt darab singvas s kerékfőre való két külső karika. 
Kemence alá való, faragott kő formára kifaragott faoszlopocska. Egy kaloda, vas- 
retesz(ével) és reteszfejével együtt. Hat káposztáskád. Egy serfőző öreg rézüst. Három 
viricses kád. Egy eresztőkád és egy feredőkád. Egy öreg cseberben sós káposzta. 
Talpnak kikészíttetett egy öreg bőr. Kikészítetlen egy öreg bikabőr. Feketén kikészít- 
tetett csikóbőr kettő s egy fél. Sasfák közé öreg deszkákból felrakott egy öreg szu- 
szék. Ez pincének gerendái rosszak. 

Ez rend házak zsúpfedél alatt vadnak. 
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Ez házok megett vagyon lészás, befedett kerttel környülvett fának való udvar, 
ajtómellyéke megvan, de ajtó nincs rajta. Az ház végiben az kert mellett vagyon 
szalmafedél alatt három kásatörő külyü. 

Azon elébb vagyon zsindelyfedél alatt, kereken, merítő kút, vasláncával és vasas 
vidrével együtt. 

Itt ez udvar jó lészás, fedeles, támoszos kerttel van bekerítve az kőből rakott 
új istállóig. Mely sátoros kerten vagyon az gyümölcsöskertre fasorkon forgó, vas- 
szegekkel szegezett, deszkás ajtó, fazárjával együtt. 

Ezen gyümölcsöskert is jó lészás, fedeles, támaszos kerttel van bekerítve. Ezen 
gyümölcsöskertben vagyon szalmafedél alatt egy gyümölcsaszaló. 

Az gyümölcsöskertnek ajtaján túl, az udvaron vagyon nádzsúp fedél alatt 
talpokra csinált, sövényből font két rossz istálló, kiknek padlása sövényből 
való; mindeniknek ajtaja vasszegekkel szegezett, fasorkos, deszkás ajtaja. Ezen is- 
tálló végiben vagyon három szál fenyőfa, hosszú. 

Ez istálló végiben vagyon kőből építtetett három rendbeli istálló, padlás 
nélkül valók. Ezen istállóknak két feneke zsindellyel fedett, az több része nád- 
zsúppal fedett. A két istállóban vagyon cövekre fúrt négy szál hosszú fenyőfa; ajtók, 
ablakok nincsenek elkészítve. Az egyiknek gerendáin vagyon fenyő fűrészdeszka száz- 
kilenc, ~ nro. 109. Az másik istálló gerendáin vastag, gabonásháznak való deszka 
hat, ~ 6. 

Ezen istállók végiben ragasztva vagyon egy szekérszín, kőből rakott, 
nádfedél alatt. Ez szekérszínben vagyon üres boroshordó hét, ~ nro. 7. Három 
öreg béresszán. Két bokor béresszekérre való lajtorja. Egy fakó béresszekér. Két fa- 
borona. Egy bokor taligakerék. Az szekérszín előtt vagyon huszanegy, ~ nro. 21 
darab tölgyfából való talpfa, konyhának való. 

Ezen elébb menvén, vagyon zsindelyfedél alatt való, boronából felrótt három 
új ház. Ez házok előtt vagyon végig való eresz. Ezen ereszben vagyon öreg, 
hosszú szál fenyőfa tizennyolc, ~ nro. 18. Apróbb darab fenyőfa négy, ~ nro. 4. 
Öreg, temérdek, gabonásháznak való deszka három, ~ nro. 3 és egy öreg fenyő- 
fából való lajtorja. Ezen ereszből nyílik az két házra és az kéményaljára három fél- 
szer ajtó, vaspántos, sorkos, fakilincsűsek. 

Az felső házban bemenvén, azon házból az árnyékszékre nyílik vaspán- 
tos, sorkos, fakilincses félszer ajtó. Az árnyékszéknek egy darabocska helyt való kő- 
rakása beomlott. 

Ismet ezen házból nyílik az közepső házra vaspántos, sorkos, vasreteszes, 
reteszfejes, lakatjával együtt való, félszer ajtó. Ezen házban vagyon árpa cub. sax. 
circiter 45. Egy havasalföldi hordó. 

Az alsó házban vagyon egy hosszú, öreg asztal, kin asztalosok dolgoznak. 
Item zsindely nro. 1800. Tégla nro. 700. Ezen házok meg vadnak tisztességesen 
padolva, kívül-belől megtapasztva s ritkán kővel meghányva. Ezen házoknak tapaszos 
fakéménye. 

Ezen házak alatt vagyon egy kőpince, kinek pincegátorjának két oldala kő- 
ből rakott, zsindelyfedél alatt. Egyik oldala omlófélben vagyon. Az pinceajtón felül, 
kívül az pincén egy szál széles fenyődeszka. Az pincére nyílik vaspántos, sorkos, 
vasreteszes, reteszfejes, félszer ajtó lakatjával együtt. Az pincében vagyon borvető 
korcsolya négy, ~ nro. 4. Földhordó targonca hét. Egy üres hordó. Egy öreg eresztő- 
gyalu, kádárnak való. Egy deszkapolc. Az pincében kétfelől végig jó ászkok. Két 
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hordótöltő liu. Egy vízmerítő, egy vider. Ez pincének egyik darabja omlólag lévén 
meg van támosztva. Bor van ez pincében. (Következik 12 hordó bor jelsorolása.) 

Ez házoktól fogva az kiskapu mellett való palántokig kőrakással kezdetett fel- 
rakattatni. Az kiskapun belől, az szegeletben vagyon nádfedél alatt egy színecske 
ki alatt vagyon gyalult deszkából való egy vetőkas, vesszőből font más vetőkas. 
Vesszőből font halnak való egy kas. Egy öreg, rossz hajó, más kisebb hajó. Ma- 
lomkőből való egy asztal. 

Innen az derékházokra való ereszben menvén, az grádics véginél vagyon 
az sártisztítón két darab vasacska. Ezen ereszben vagyon két öreg szuszék, retesz- 
fejivel, lakatjával együtt. Az egyikben vagyon köles cub. 6. Az másikban vagyon 
tavaszbúza, az ház héján levő egy kasbelivel együtt cub sax. nro. 28//2. 

Ezen szuszék mellett az kisházra nyílik egy vasreteszes, reteszfejes, vaski- 
lincses, vasfogantyús, vaspántos, vassorkos, párkányos ajtó. Ezen házban vagyon két 
pad, egy asztal, egy ágy, egy szekrény, egy fogas, egy vashomlokos, belőltüzelő, 
mázos, öreg kályhájú kemence, melynek felső részén egy rend paraszt kályha; csip- 
kéje mázos, romladozott. Az tűz előtt egy ecetes, kin három általagocska, lehet benne 
borecet urn. 3. Ez házon vagyon hatfiókos, ónban foglaltatott, üveges ablak, egyik 
fiókának fele részé(n) fában foglaltatott üvegek vadnak. 

Ezen házból az árnyékszékre nyílik vaspántos, sorkos, vasfogantyús és 
vaskilincses félszer ajtó. 

Ezen házból az ebédlőpalotára nyílik kétfele nyíló, vaspántos, sarkos, 
párkányos ajtó, kinek közepin egy záros tábla; kilincse nincs, fordítója megvan tolyó- 
zárjával és vasfogantyújával együtt. Kiben vagyon vinci öreg kályhából rakott, kívül- 
fűtő kemence, kinek fűtőjére nyílik egy kis vaspántos, sorkos, tolyogató vasrudacská- 
jával együtt való ajtó. Ezen házból az udvar felől való ereszre nyílik kétfele nyíló, 
záros, kulcsas, fordítós, vaspántos, sarkos ajtó. A mellett a falban kétpolcú vak- 
ablak. Két öreg padszék, két öreg karosszék, három kisebb karosszék, egy egyes 
karosszék, egy öreg, fiókos asztal, kiből fiókjait kivonván, három asztalra telik; egy 
kis pohárszék asztal. Ezen házból az úr házában levő kívülfűtő kemencének fűtőjére 
nyílik egy kis ajtó, sarkok és pántok nélkül való. Ez házon vagyon három öreg ónos, 
üveges ablak. Egyiknek egy öreg tányér héja, az többi jó s egész. Ezen ház téglával 
pádimentumozott. Az pádimentumon vagyon letöltve árpa, cub. sax. nro. 4. 

Ez ebédlőpalotából az úr házára nyílik kétfele nyíló, vaspántos, sorkos, 
vasfogontyús, záros, kolcsával együtt való párkányos ajtó. Ezen házban vagyon vinci 
kályha formára, kőlábakon álló, kívülfűtő, kis, mázos és csipkével megcifrázott ke- 
mence. Egy merő lábú, cifrázott és rakott asztal, kinek lába egész láda. Ismet az 
asztalfedél alatt vagyon más fiók tolyogató ládácska. Vagyon egy kis padszék, egy 
öreg, új ágy. Az falon három darab deszkapárkány, kiben horgas szegek vadnak 
verve. 

Ezen háznak egyik része rostélyos deszkázattal van általrekesztve. Külső 
része téglával pádimentumozott, belső része pádimentum nélkül való. Egyik része 
vakolatlan falának. Melyre nyílik egy rostélyos deszkaajtó vassorkocskákon, pántocs- 
kákon forgó. Ez rekeszben vagyon a falban két almáriumnak való hely. Egyik szege- 
letiben egy ötszögletű asztalka, melynek két záros fiókja vagyon. Kulcsa nincsen. 
Ezen rekeszből az kamaraszékre nyílik egy félszer, párkányos, vaspántos, sorkos, vas- 
kilincses, fogantyús ajtó. Ez házon vagyon négy öreg, általlátó, üveges, ónos négy- 
négy fiókú, öreg ablak. Egyik ablakban kétfelől egy-egy kis vakablak. 
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Ez házból az asszony házára nyílik kétfele nyíló, vaspántos, sorkos, vas- 
fogantyús, záros, kolcsával, fordítójával és tolyogató vasrudacskájával együtt való 
párkányos ajtó. Ezen ház tégla pádimentumos. Ezen házban vagyon kőlábokon álló 
vinci kályha formára csinált, mázos, kívülfűtő kemence. Két kis padszék, egy fió- 
kos asztal, öt darab fogas, egy így, két öreg, üveges, ónos, négy-négy fiókú ablak. 

Ezen házból nyílik az leányok házára kétfele nyíló, vaspántos, sorkos, 
vasfogantyús, záros, kulcsával, fordítójával és tolyogató vasrudacskájával együtt való 
párkányos ajtó. Ez ház is téglával pádimentumozott. Vagyon benne egy öreg padszék, 
egy kisebb padszék, az falban egy öreg almárium, kinek vagyon kétfele nyíló, vas- 
pántocskákon forgó, párkányos, záros ajtó(ja), kulcsa nincsen. Vagyon egy vakablak 
is. Vagyon egy belőltüzelő, vashomlokú kemence, mellette egy küs kívülfűtő ke- 
mence. Ez házon vagyon hatfiókos, ónos, üveges egy öreg ablak. Egyik fióknak alsó 
részét papirossal csinálták be, két fiókjának három üvegtányér héja. Vagyon ezen 
házban egy deszkaágy is. 

Ez ház oldalában vagyon egy élésház, kire nyílik egyfele nyíló, vaspántos, 
sorkos, reteszes, reteszfejes, lakatjával együtt való, párkányos ajtó. Mely házban va- 
gyon három-három cövekeken álló két fenyődeszka, egy rossz láda, egy zsákban egy 
kis tollu. Papirossal beragasztott ablak, kettő. Egy kis vinci kosár. 

Ez leányok házából nyílik az kamaraszékre egy félszer, vaspántos, sorkos, vas- 
kilincses ajtó. Az kemence mellett az kéményaljára nyílik egy vaspántos, sor- 
kos ajtó. Ez kéményaljából fűtik be az asszony házát, az fűtőn vagyon sork és 
pánt nélkül való ajtó. 

Ezen leányok házából nyílik az udvarra egy félszer, vaspántos, sorkos, vas zá- 
ros, fogantyús ajtó. Ez ajtó előtt vagyon egy kis eresz. 

Ez eresz végiből mennek fel az ház héjára egy öreg grádics(on). Ezen 
grádicsnak közepe aránt, jobb felől, az élésházon vagyon egy kis ház. Ezen 
házra nyílik egy félszer, vaspántos, sorkos, reteszes, reteszfejes ajtó. Az házban va- 
gyon egy vashomlokú, belőltüzelő kemence. Két ablak. Egy húszöles új gyalom, ké- 
szítetten. Ezen házból az kamaraszékre nyílik egy félszer, vaspántos, sorkos, 
vaskilincses és vasfogantyús ajtó. 

Az ház végiben az ház héjára nyílik egy paraszt, vaspántos, sorkos, fakilin- 
cses, vasreteszes, reteszfejes ajtó. Az ház héján vagyon egy gyantáros, bécsi záros, 
vaspántos ajtó. Középszer, fában foglalt, üveges ablakráma három, négy-négy fiókú. 
Három szuszék; az kisebb fedél nélkül való, ketteje fedeles. Egyikben köles cub. 
sax. nr. 4. Másikban zab cub. sax. nr. 5//3. Öt, vesszőből font kas, egyike rossz, 
egyikben tavaszbúza, másikban kendermag cub. 3½. Két negyvenes hordó, egyikben 
búzautóly. Két hitván általag, ennek is egyikében búzautóly. Egy szekszena s va- 
lami kötélhálók. Egy rossz, hitván gyalom. Vastag fenyődeszka nro. 17. 

Ezen derékházok alatt vadnak pincék. Az külső pincére nyílik vaspán- 
tos, sorkos, vasreteszes, reteszfejes, lakatjával, kulcsával együtt, faszegekkel szege- 
zett deszkaajtó. Ezen pince két gerendái alatt stömpölyök vadnak. Ezen pincében 
vagyon csügeres hordó három, seres hordó egy, és egy általag. Egy méhseres általag. 
Méznek való általag egy, kiben lehet színméz urn. 4, ~ négy vider. Gyertyatartó 
edény nro. 4, deszkából való. Egy égettbor főző üst, minden hozzávaló eszközeivel 
és csebrével együtt. Félkéz cseber hat, szőlőhordó bot négy. Egy öreg, kötött gyertya- 
mártó. Egy dézsában sós egres. Sós tárkonynak való dézsa egy, sós ugorkának való 
dézsa egy. Egy kis hevederes, párkányos, merő vasajtó. Túrónak való öreg dézsa 
kettő, lábokon álló öreg vasmelegítő egy, rajta való rostélyával együtt, mely mele- 
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gítőt egy ember alig bír(ja) el. Rabok lábára való vas, négy bokor. Cipótartó asz- 
tal egy. Béresnek való fejsze egy. Két bokor szántóvas. Két kővágó csákány, kerék- 
agy fúrú egy. Kőfeszítő vas két darab. Ejteles kupa három, félejteles kupa kettő. 
Öreg vaspöröly egy. Bortöltő liu egy. Temérdek, öreg fenyődeszka, gabonásháznak 
való (:kin vereshagyma vagyon:) nro. 5. 

Ez pincéből az belső pincére nyílik egy félszer, vaspántos, sarkos, rete- 
szes, reteszfejes ajtó. Ez pincében vagyon hét kis koszorú fokhagyma, két viasz- 
kalács, lehet libr. 25 benne. Sajt promiscue nro. 16, ~ tizenhat. Egy vasserpenyő. 
Középszerű vasnyárs egy, vasrostélyocska egy. Ez házak zsindelyfedél alatt vadnak. 

Az udvartól az kapun kimenvén bal felől az veteményeskert ajtajáig vagyon 
öt sasfák köziben rakott palánk. Azon alól vagyon az veteményeskertre nyíló fa- 
sarkos, fazáros ajtó. Ezen kert jó támaszos, fedeles kerttel vagyon bekerítve. Ez 
kertben vagyon egy jégverem. Méhkosarokban ötvenhatban ~ in alveis nro. 56. 

Ez veteményeskerten kívül, előtte vagyon, szalmafedél alatt, sövényből font 
serfőzőház, melynek vagyon sövényből font, rossz ajtaja; fele az háznak tapa- 
szos. (Következnek az udvarház telkén kívül eső épületek, szántók.) 

1679 
UZDISZENTPÉTER 

Teleki Mihály uzdiszentpéteri udvarházához tartozó 
ingó és ingatlan javak leltára 

Vagyon itt Szentpéteren egy úri udvarház, melynek udvara kívül-belől tapa- 
szos, meszes palánkkal kerített. Az felinek némely része egy sor, némely része penig 
két sor zsindelyes. Ezen kerétés mellett levő szegeletes apró bástyák: 

1. Bástya 
Az nagykapu mellett bémenet bal kéz felől hoc anno 8szegre újonnan épétte- 

tett. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Ajtaja félszer, fasarkos, he- 
vederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. 

Alsó contignatiója gerendás, deszkapadlásos, tapaszos. Vagyon itt hitván sö- 
vényág nro. 5, vízhordó cseber rudastól nro. 1. Hasadozott szeméthordó szarvas- 
tekenő nro. 1. 

Felső contignatiója. Az alsó contignatióbul idejáró garádics fábul épéttetett. 
Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Felső padlása nincsen. Hegyesen 
való zsindelyezése új. Vagyon itt sövényes, közönséges ágy nro. 6, négyszegű, paraszt, 
deszka ülőszékecske nro. 1. 

Külső szín vagy ítílőhely az udvarra nyíló öregkapu mellett lévő 
kisajtófelen kívül, jobb kéz felől, talpfákra épéttetett, mind körül gyalult deszkával 
pártázatosan burított. Könyöklő karfái is deszkások, félhajra való zsindelyezése jó. 
Ajtaja vassarkas, hevederes, vaskilincses, vas kilincstartójával, fordétójával együtt nro. 
1. Vagyon itt tőkéken álló, gyalult, hosszú fenyődeszka lóca nro. 1. 

Udvar kapuja. Ez az keretesnek napkelet felől való oldalán vagyon, 
faoszlopokra épéttetve. Kétfelé nyíló, félszer, romladozott pártázatos kapuja nro. 1. 
Kétfelől vassark rajta pántostól, par 4. Egyiknek az sarka erősíttetett meg vaspánt- 
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tal nro. 2. Eltört ostorán is vaspánt nro. 1. Ostora végét bezáró horgas retesz, retesz- 
főstől nro. 1. Ezen kapu minthogy romladozott, renoválni kellene duplás kapuval. 

Vagyon az kapu között: 
Cövekeken álló, fenyődeszka, hosszú szék nro. 1. Büntetéshez való lapát nro. 1. 

Antiquitas, öreg, fejes sombot nro. 2. Fegyvertartó, katona, paraszt fogas, kétfelől 
az oszlopon nro. 2. Fenyő száldeszka az mestergerenda mellett az folyógerendákhoz 
szegezve nro. 1. 

Ezen kapu mellett egyfele nyíló, fenyődeszka duplás ajtó nro. 1. Vassark heve- 
derestől rajta, par 2; vaskelincse, kelincstartója, bevonója. Vagyon az ajtófélfában 
foglalva 31 szemből álló, tekert szemű lánc, mellyel mind az ajtót s mind az öteg- 
kaput egyszersmind bézárják nro. 1. Öreg lakat ehhez kolcsostól nro. 1. 

2. Bástya 
Az udvar kerétésének tó felől való szegeletiben, dél felől, szegeletesen épéttetett. 

Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Félhajra való zsindejezése jó, bé- 
tévő ajtaja nincsen. 

Vagyon az alsó contignatióban hitván, fakó kerék nro. 7. Eke gerendelynek 
való, négyszegre faragott bikkfa nro. 2. Új, fakó kerék egy, nro. 1. Hosszú lóca 
alá való lábas székecske nro. 3. Egy kerék agyának való fa, megfaragva nro. 1. 

Felső contignatio. Ennek gerendáin tengelynek való bikkfa nro. 2. Viseltes va- 
satlan tengely nro. 2. Új lőcsfa nro. 1. Járom aldeszkának való fa nro. 4. 

3. Bástya 
Az udvar kerétésének tó felől való szegeletiben, dél felől, szegeletessen épéttetett. 

Sövényes fala kívül-belől tapaszos, meszes. 
Alsó contignatio. Ajtaja fasarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Fele 

gerendás, tapaszos. 
Felső contignatiója. Az alsóbul erre járó garádics fábul épéttetett. Sövényes. 

oldalai kívül-belől tapaszosok, meszes(ek). Hegyesen való zsindelyezése jó. Vagyon 
itt ez falon: katonafogas az falon, mind körül, csak fejéren, darab nro. 9. 

Ezen bástyának keskeny udvarkája, az udvar kerétése fala és fáskert oldala 
között vagyon. Egyik ajtaja az nagyudvarról nyílik, félszer, vassarkas, hevederes, re- 
teszes, reteszfejes, lakatos. Másik ajtaja az fáskertből nyílik, félszer, fasarkas, heve- 
deres. Harmadik ajtaja az halastó felől nyílik, félszer, fasarkas, hevederes, fake- 
lincses nro. 3. 

Ezen ajtó előtt az tó szélén vagyon baronábul rótt, szalmával fedett disznó 
hizlaló ól nro. 1. Paraszt, félszer, fasarkos, hevederes ajtaja nro. 1. Vagyon 
ezen ólban hízott disznó nro. 1. 

4. Bástya 
Ez az udvar kerétésének észak felől való szegeletinél vagyon, 8 szegre csinálva. 

Félhajra való zsindelyezése jó. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kívül meszes. 
Ajtaja félszer, fasarkos, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Vagyon itt az hosszú 
új palotábul aláhordott pádimentomtégla két rakással. Ebben, minthogy az újonnan 
való olvasással és helyből helyben való rakással sok kár lött volna, ezért hagyatott 
az maga helyiben. Az mint observálták a lehordáskor, circiter lehetett az pádimentum- 
nak való vékony tégla nro. 3570, az vastagabb vagy rakni való tégla nro. 2856, 
(összesen) nro. 6426. 
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5. Bástya 
Ez az hintószín szegeletinél napkelet felől vagyon; betevő ajtaja nincsen. Ajtó- 

hely reá ugyan az hintószínből vagyon. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kívül 
meszes, félhajra való zsindelyezése jó. 

Vagyon itt: 
Új kerékküllő, csak üszögében faragva nro. 304. Tengelynek való bikkfa nro. 13. 

Talpnak való fa, csak kinagyolva nro. 12. Késefa, egyik láncos, négy vasas hám- 
fájával nro. 2. Új járom nro. 1. Romlott talyigakerék nro. 1. Fakó kerék, egyik új, 
kettei romladozott nro. 3; egyiknek az vékony végin vaskarika nro. 1. Nyárfa emelő- 
rúd nro. 5. Ökörszekérhez való letött első tengely aljastól, hátulsó tengely is ága- 
sostól nro. 2. Úrfiaknak való szuperlátos hintócska nro. 1; kerekeinek agyai, küllői 
esztergában metszettek, talpai vasasok, minden vasas szerszámával, vasas bakjaival, 
tartószíjaival és egyéb vasas szerszámával, veresen festett fáival, kívül fekete bőrrel 
burított szuperlátjával, mely apró ónas fejű szeggel cifrázott, jó és kész. Közönséges, 
deszkás, karika kerekű, gyermeknek való kis szekérke nro. 1. Ugyanilyen romla- 
dozott, régi szekérke, hátulsó tengelye egy kerekével nro. 1. 

Az kúria kerétésében lévő épületek 
Feljebb specificált öregkapu felett levő ház. Feljáró garádicsa fá- 

bul épéttetett, laposan való zsindelyezése jó. Az két oldala festékes fenyődeszkával 
buríttatott. Ajtaja az garádics felső végén, félszer, csiklós hevederes, festékes, vas- 
kelincses, kelincstartós, tolyózáros nro. 1. 

Tornáca karfás, festett fenyődeszkával burított, felső karfája is deszkakö- 
nyöklős. Felső padlása gerendás, festett deszkával padlott. Vagyon ezen tornácban 
kétfelől az falon darab hosszú katonafogas nro. 5. Egy emberre való nyoszolya csak 
fejéren nro. 1. Ezen tornácban levő deszkarekesz, mely az kéményért csináltatott, 
festett deszkábul vagyon nro. 1. Ajtaja félszer, vascsiklós hevederes, reteszes, retesz- 
fejes nro. 1. Sövényes kéménye, kívül-belől tapaszos, meszes nro. 1. 

Ház. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes, festékes. Ajtaja jobb kézre 
nyíló, festékes, vassarkas, hevederes, duplás, belől pléhes, kívül reteszes, lakatos 
nro. 1. Az alja deszkapadlásos, tapaszos. Az feli gerendás, festett deszkapadlásos. 
Vasvesszős, hasogatott singvasas, kívül vassarkas, hevederes, deszkatáblás, négy-négy- 
felé nyíló, vassarkas, hevederes, ónban foglalt paraszt üveges, jó ablaka nro. 3 
(:az ajtó vas fordítós, vas bevonós:). Kemencéje zöldmázos, cifra kályhás, belőlsze- 
nelő, elől vaslábakon álló, vas pártázatos nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Olaszlábas, fenyődeszka, hosszú asztal csak fejéren nro. 1. Olaszlábas, fenyő- 

deszka, fejér, négyszegű asztal nro. 1. Katonafogas az falon nro. 8. Egy emberre 
való fejér nyoszolya nro. 1. Zöldfestékes egyesszék nro. 1 (:az mi egyetmás most 
itt vagyon, mind az udvari prédikátoré:). 

Harangláb, avagy órás tornyocska. Feljebb írt kapu felett 
való ház mellett vagyon gerendákból felcsinálva; oldalai gyalult fenyődeszkával bo- 
rított. Fenyő folyosója veressel festett, asztalos csinálta farostélyos. Ablakán is ve- 
ressel festett rostély, óramutató táblás; az feli jó zsindelyes, tetején bádogos gomb 
nro. 1, pléhvitorla is nro. 1. 

Vagyon ezen tornyocskában harangocska nro. 1 (:ez óra is volna, minden ah- 
hoz való jó szerszáma meglévén, de minthogy igazítója nincsen, most nem sok 
hasznát vehetni:). 
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Ezen harangláb mellett – az esőn, melegen szokott állani – tűzoltáshoz való, 
öreg, fanyeles vashorog nro. 3 (:ezeket zsindelyezés alatt, bizonyos helyen kellene 
tartani, hogy az eső ne rothasztaná:). 

Udvar kerétésében levő épületek 
Első rend házak 
Az nagykapun bémenet mindjárt bal kéz felől vagyon. Talpfákra épéttetett, 

egy hajazat alatt lévén, zsindelyezése jó. Házak előtt levő tornác is mindvégig 
talpfákon álló, karfás. Kívül festékes, deszkával borított; könyöklőfája is deszkás. 
Az alja földdel töltött, feli gerendás, paraszt deszkapadlásos, tapaszos. Ajtaja félszer, 
fenyődeszkás, mindenik vassarkos, hevederes, festékes, egyik vaskilincses, vasfordétós 
nro. 3. 

Első ház 
Ez az bujdosó magyarok számára rendeltetvén, magyarországi háznak is mon- 

datik. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes, belől egészlen festett, kívül is 
az ajtófél és szegeletek festettek. 

Ajtaja duplás, kívül festett, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, fordétós, vas 
bevonójával együtt, az tornácból nyíló, nro. 1. Az alja egészlen téglapádimentomos; 
az feli gerendás, festett deszkapadlásos, feljül tapaszos. Fakeresztes, kívül vassar 
kas, hevederes, reteszes, reteszfejes, festett deszkatáblás, ónban foglalt, mindenik 
két-kétfelé nyíló, paraszt üveges, rámás ablaka kívül festékes nro. 3. Téglábul csinált 
lábakon álló, elől singvasas, kívülfűtő, zöldmázos kemencéje nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Olaszlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Asztalos csinálta, elől pártázatos, 

hosszú padszék az fal mellett nro. 2. Zölden festett katonafogas az falon nro. 5. 
Kisded téka az falon (melyben deák gyermekek könyvöket tartották:) fejéren 
nro. 1. 

Pitvar vagy konyha 
Ajtaja az tornácból nyíló, duplás, kívül festékes, vassarkas, hevederes, zár s 

retesz nélkül nro. 1. Sövényes oldala, kívül-belől tapaszos, meszes, belső mesze- 
lését renoválni kellene. Az ajtófél kívül festékes. Az alja földdel töltött; feli ge- 
rendás, deszkapadlásos. Tábla nélkül való puszta ablaka nro. 1. Sövényes, kívül- 
belől tapaszos, kívül meszes kéménye nro. 1. Téglával rakott, öreg tűzhelye nro. 1. 

Vagyon ezen konyhán: 
Asztalos csinálta egyesszék nro. 1. Főmosáshoz való, asztalos csinálta, könyök- 

lős medenceszék nro. 1. Kendertiloló nro. 1. Tölgyfa deszka, hosszú szék nro. 1. 
Törött lábú, kisded, ülő paraszt szék nro. 1. Orvosságnak való, cérnára fűzött, kü- 
lönb-különbféle gyökerek öt csomóval nro. 5. Fatál nro. 1. Kétfülű öreg földfazék 
nro. l. Üres általag nro. 1. Kézimalomhoz való, faragott felső kű nro. 1. 

2dik ház 
Ez vendégek számára való. Ajtaja az tornácbul nyílik, kívül festett, duplás, 

vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, vasfordítós, ütközős reteszes, reteszfejes nro. 1. 
Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, meszes, belől egészlen festett. Kívül ajtó- s 
ablakfelek s az szegeletek is festettek. Az alja téglapádimentomos; az feli gerendás, 
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festett deszkapadlásos. Fakeresztes, kívül vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes 
festett deszkatáblás, ónban foglalt, négy-négyfelé nyíló, vassarkas, hevederes, rámás, 
vasvesszős, paraszt üveges jó ablaka nro. 3. Téglából csinált lábakon álló, bomla- 
dozott, kívülfűtő, zöldmázos kályhás kemencéje nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Keresztlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Fejér, hosszú karszék nro. 1. Asz- 

talos csinálta, elől pártázatos, festett, hosszú szék az fal mellett nro. 1. 
Ezen házban lévő deszkarekesz. Ennek rámái pártázatos deszkával bu- 

rított, kívül-belől festett. Ajtaja duplás, kívül-belől festett, vashevederes, sarkas, vas- 
kelincses, kelincstartós, vas bevonójával, fordétójával nro. 1. Vagyon itt két em- 
berre való fejér nyoszolya nro. 1. 

Ugyan az házból nyíló oldalkamora. Ajtaja vassarkas, hevederes, dup- 
lás, félpléhes, vas bévonós; kolcsa eltörött, fordétója nincs, kívül-belől festékes 
nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes, belől festett. Az alja földdel 
töltött, feli festett gerendás, festett deszkapadlásos, felyül tapaszos. Puszta ablaká- 
ban darab singvas nro. 2. 

Ezen kamorábul nyíló árnyékszék kamorája sövényes oldala kívül-belől 
tapaszos, gerendás, deszkapadlásos. Külső oldala dűlőfélben vagyon. Ajtaja kívül 
festékes, félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Az mely ülőszék 
itt vagyon, igen elromladozott, meg kellene csináltatni. 

Padlása ezen első rend házaknak, melyre lajtorján járnak. Ajtaja felnyíló, 
vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. 

Vagyon ezen padláson: 
Egész szalonna anni 1678, nro. 3. Háj anni 1678, nro. 4. Orja fejestől nro. 1. 

Szalonna anni 1677, nro. 2. Tavalyi oldalpecsenye nro. 2. Fekete báránnak az 
gyapja nro. 239. Fejér báránnak az gyapja nro. 295. Fekete öreg juh gyapja, 
nro. 23. Fejér öreg juh gyapja nro. 24. Morvai fejér juh gyapja nro. 15. Vas- 
hevederes ajtó nro. 1. Deszkarekeszhez való fenyődeszka, mellyel azelőtt ecetes he- 
lyet rekesztettek volt el, darab nro. 11. Bikkfa száldeszka nro. 1. Hosszú lajtorja: 
nro. 1. Ürömseprű nro. 418. Kétfülű, romlott, öreg földfazék nro. 2. Fedeles vesz- 
szőkosár nro. 1. Hat lóra való, viseltes hám, szakadozott istrangjaival (:az mint 
mondják, Boldvainéé volt:) nro. 6. Nyírágseprő, udvar seperni való nro. 8, ház 
seperni való nro. 2. Szórólapát nro. 92. Sár hányó lapát nro. 64. Ásónyél nro. 20. 
Malom orsójához való somfa, darab nro. 106. Orvosságnak való, különb-különbféle 
füvek egynyihány csomóval. Moly vesztegette: csáválatlan borzbőr nro. 1. csáválat- 
lan fiókmedvebőr nro. 1, csáválatlan fejér báránybőr nro. 6. Csávált: fejér juh- és- 
báránybőr nro. 22, fekete juh- és báránybőr nro. 14 (:ezeket jobb volna rúdon 
tartani, mintsem imitt-amott az porban hevertetvén az mollyal étetni, meg is kel- 
lene az szűccsel az ilyeneket néha-néha tisztíttatni:). 

Romladozott, hitván, puszta nyereg nro. 1. Mázotlan kályha nro. 25. Kemence 
tetejére való, kerekded végű, zöldmázas kályha nro. 10. Ugyanilyenre való zöld- 
mázas csipke nro. 21. Cserzett tehénbőr két darabocska nro. 2. Csávált: kecskebőr 
nro. 3, borjúbőr nro. 4, gidóbőr nro. 2. Járni tanuló gyermeknek való, csiklós ke- 
rekes, romladozott lyukasszék nro. 1. Vetemény öntözni való, paraszt, rostás korsó 
nro. 1. Szederjes fajlondis posztó, szakadozott dolmány, az számtartóé. Repozitum 
száraz som quart. 2. Csávált: fekete báránybőr nro. 46, morvai fejér juhbőr nro. 5, 
magyarországi fejér juhbőr nro. 2. Szalonna vonni való, hosszú kenderkötél nro. 1. 
Ökör szarvára való szakadozott istrang nro. 2. Tengeribúza csőstől anni 1678 quart. 3. 
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Ugyanezen rend házak mellett, az udvar kerétése és ház oldala között való 
árnyékszék udvarkájának külső, általrekesztő fala deszkával burított, feli 
egy sor zsindelyes. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. 
Ezen udvarnak az utca felől való oldala hét sor zsindelyezéssel való, félereszes. Va- 
gyon ezen eresz alatt ház töltését töröklő, nyeles sulyok nro. 5, nyeles sajtár 
nro. 1. 

Ezen kerétésben levő árnyékszék fenyődeszkás nro. 1 (:igen sordide tart- 
ják:). Paraszt ajtaja nro. 1. Más árnyékszék is ezen rekeszben egy vagyon nro. 1, 
melynek kamorájának oldala kívül-belől tapaszos, ülőszéki deszkás. Effélékre ilyen 
udvarban jobb gondviselésnek kellene lenni, hogy az egész udvart ne defedálná. 

Vagyon ennek padlásán: 
Favilla nro. 8. Szemét hordó fatekenő nro. 5. Fatál nro. 1. Fagereblye nro. 2. 

Sütőlapát nro. 1. Törött szórólapát nro. 1. Mész keverő nro. 2. Zsindelytartó ráma 
(:zsindelyezéshez való:) nro. 3. 

Második rendbeli házak 
Ezek az udvar közepin talpfára épétve mind egy fedél alatt vannak. Zsin- 

delyezése jó. Az két végén való gombja szárával együtt bádoggal burított nro. 2. 
Ezek felett pléhvitorla nro. 2, (pléh)hold nro. 2, (pléh)csillag nro. 2. 

Tornác 
Ez mindvégig vagyon az házak előtt, mely is könyöklős karfájával együtt 

mindvégig pártázatos deszkázattal burított; kívül cifrán festett, talpfákon és csula- 
kokon álló. Az közepin és egy végén való garádicsa fábul épéttetett nro. 2. Ajtaja 
kívül festett, félszer, vassarkas, hevederes, vaskilincses, vas kilincstartós ajtaja nro. 2. 
Alja mindvégig téglapádimentumos, feli festett, gerendás, deszkapadlásos; az ge- 
rendák aljánál is az fal mindvégig festékes. 

Tornáca végében dél felől vagyon festett, pártázatos deszkarekesz (:mely 
az pohárnakok keze alatt szokott lenni:) nro. 1. Ajtaja félszer, festékes, vassarkas, 
hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Deszkatáblás ablaka nro. 2. 

Vagyon itt keresztlábas, négyszegű, fejér asztal nro. 1. Cipó hordó, kétfülű 
vesszőkosár nro. 1. Hitván vanna nro. 1. 

Pitvar 
Ennek ajtaja az tornácból nyíló, félszer, körül pártázatos, rakott, festett, vas- 

sarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, fordétós, bévonóvasas nro. 1. Másik ajtaja az 
leányasszonyok külső házára nyíló. Harmadik az ebédlőpalotára; ezek is olyanok, 
mint az első, nro. 2. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Alja téglával 
rakott, pádimentomos; feli festett gerendás, festett deszkapadlásos. Ajtófélfái is kí- 
vül-belől festett deszkával buríttattak. Ónban foglalt, kétfele nyíló, kívül vassarkas, 
hevederes, festett deszkatáblás, paraszt üveges ablaka nro. 1. Kűből rakott kéménye 
nro. 1. Ez alatt téglábul rakott öreg tűzhely nro. 1. 

Vagyon ezen pitvarban: 
Keresztlábas, kerekded, fejér asztal nro. 1. Bornak való átalag nro. 1. Égett- 

bornak való berbence nro. 3. Paraszt, hosszú karszék nro. 1. Sótörő famozsár törős- 
től nro. 1. Varráshoz való ráma nro. 4. Festetlen almárium az fal mellett nro. 1 
(:ebben deszkapolc 3:). 

Ezen pitvarban lévő deszkarekesz, mely az kéményalja mellett vagyon, 
félig festett, pártázatos deszkával burított; azon felyül az padlásig festett farostélyos. 
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Ajtaja kívül festett, félszer, pártázatos, sarkas, hevederes, pléhes, vas bevonójával 
nro. 1. Puszta ablaka nro. 1. 

Vagyon ezen deszkarekeszben: 
Az tűzhelyen égettbor főzéshez való öreg katlan nro. 2. Ehhez égettbor főző 

rézfazék, egyik nagyubb, másik kisebb, sisakostól, csűs dézsástól nro. 2. Különb- 
különbféle víz vételhez való katlan is nro. 2 (:ehhez való edény hol légyen, nem 
mondhatták:). Tűzhelyre való vasláb nro. 2. Öreg tölgyfa cseber nro. 1. Fenyő 
tonna (:csak egyfelől van feneke:) nro. 1. Varráshoz való ráma nro. 3. 

Az kémény oldala mellett is vagyon egy kis deszkarekesz. Ajtaja félszer, vas- 
sarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1 (:ezen minthogy lakat vagyon 
és az kulcsa nem találtatott, mi van benne, nem tudatik:). 

Ebédlőpalota 
Egyik ajtaja az pitvarból nyíló (:ott megíratott:), másik az tornácból. Ez is 

vassarkas, hevederes, pléhes, kulcsos, fordétós, körül pártázatos, az közepi rakott, 
kívül-belől festett, félszer, vas bévonójával nro. 1. Ajtófélfák és szemöldökfák is 
festékei deszkával buríttattak. 

Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Az alja téglával pádimentumoz- 
tatott; feli gerendás, pártázatos, deszkapadlásos. Padlása folyógerendái és azoknak 
aljai színes festékes; kívül is az gerendák aljánál az ház fala és az szegeletek (fes- 
tékesek). Négy-négyfelé nyíló, ónban foglalt, kívül vasvesszős, rostélyos, paraszt 
üveges ablaka nro. 5. Mindeniknek rámája ónas, vassarkas, foglaló hevederes; ablak- 
félfái kívül-belől festett deszkával buríttattak. Az három ablakon vassarkas, heve- 
deres, kétfele nyíló, kívül-belől festékes, tolyózáros deszkatáblája, par 3. Kemen- 
céje zöldmázos kályhás, kívülfűtő nro. 1. Kemence oldala mellett kétfelől festett 
farostély, két tábla nro. 2. Kemence mellett zöldfestékes, elől pártázatos padszék 
nro. 4. 

Vagyon ezen házban: 
Egybenjáró, rakott, festett, három darabban lévő, ebédlő, hosszú asztal lábastól 

nro. 1. Festett, hosszú karszék, némelyike rövidebb nro. 9. Festett egyesszék nro. 1. 
Festett rámás, cifrán varrott, bőrözéssel burított, töltött egyes karszék nro. 1. Zöld- 
del, veressel festett katonafogas az falon nro. 10, ezekben fegyver- avagy kárpit- 
tartó hajtott vasszeg nro. 33, marok vasszeg nro. 36, lécszeg nro. 8. Szalmából 
kötött, romladozott legyező nro. 1. Közönséges, apró deszkaszékecske nro. 2. 

Pohárszék ezen házban. Erkélyének két oldala, karfája festett deszkával bu- 
rított. Ajtaja kétfele nyíló, festett, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. 

Pohárszék különb-különbféle festékkel cifrázott. Alsó részében vagyon deszka- 
polc nro. 3. Ajtaja cifrás, egyfele nyíló, vassarkas, hevederes, félpléhes, kolcs hozzá 
nincsen, reteszfejes nro. 1. 

Vagyon itt: Fedeles, kettei vassarkas tányértok nro. 3. Fatányér nro. 3. Rom- 
ladozott s szakadozott bádog, török lámpás nro. 1. Romladozott, közönséges, réz 
gyertyatartónak az alja, három darab nro. 3. Bor hordó: öreg, kétfülű földfazék 
nro. 1, középszerű nro. 2, kisebb nro. 1. Lábatlan porgoló, mázos szelke nro. 1. Fü- 
letlen, törött, mázos kancsó nro. 1. 

Középső contignatiója. Ebben vagyon deszkapolc kettő. Ajtaja kétfelé nyíló, 
festett farostélyos, vassarkas, hevederes nro. 1. Vagyon itt velencei kristály, cifrás, jó 
üvegpohár nro. 8, feneketlen nro. 1. Boritalhoz való, hosszú szárú, kotyogós üveg 
nro. 6. Vendégséghez való fedeles fakupa nro. 8. 
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Felső contignatiója. Vagyon itt vendégséghez való fedeles fakupa 17, ugyan- 
ilyen kupához való fedél nro. 7. 

Úr háza 
Ajtaja az ebédlőpalotábul nyíló, vassarkas, hevederes, pártázatos, az közepi 

rakott, kívül-belől festékkel cifrázott, pléhes, kolcsos, fordétós, belől tolyózáros, vas- 
bevonójával együtt nro. 1. Ajtófél- és szemöldökfák is festett deszkával boríttattak. 
Innen az asszony házába nyíló ajtó, ott specificáltatik. Sövényes oldala kívül-belől 
tapaszos, meszes, ajtó- és ablakkörnyéke festékes, az folyógerendák alja is. Az alja 
téglából rakott pádimentomos; feli gerendás, fenyődeszka padlásos, tapaszos. Az 
folyógerendák és azok alatt az ház oldala is mind körül padlásdeszkájával együtt 
különb-különbféle festékkel cifrázattak. 

Ónban foglalt, hatszegre metszett, négyfelé nyíló, ónas sarkas, foglalós, vas- 
hevederes, vasvesszős, kívül kétfelé nyíló, vassarkas, hevederes, tolyózáros, festett 
deszkatáblás, kristályüveges, öreg ablaka nro. 1. Ablakfélfák és az rámák tokja is 
mind kívül-belől festett deszkával boríttattak. Téglából rakott lábakon álló (mely 
is festett deszkával burított:), belőlszenelő, elől vaspártázatos, zöldmázos, kályhás 
kemencéje nro. 1. Tüzelőhelye előtt zöldfestékes deszkatábla nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Olaszlábas, négyszegű, festett fiókos asztal nro. 1 (:az asztalfia pléhes, kol- 

csos:). Olaszlábas hosszú asztalka csak fejéren nro. 1. Elől pártázatos, festett, hosz- 
szú padszék az fal mellett nro. 1. Egy embernek való, fejér nyoszolya nro. 1 (:ennek 
párnatartó feneke 13 szál kenderhevederből csináltatott:). Szattyánbőrrel borétott, 
fejér cérnatűzéssel s ólmos szegekkel cifrázott, rámás, egyes karszék nro. 1. Vizes- 
korsó tartó pohárszék nro. 2. Metéléssel, fóliumezüsttel, arannyal, festékkel cifrázott 
egyesszék nro. 2. Közönséges zöldfestékes egyesszék nro. 1. Festett, katona, hosszú 
fogas az falon nro. 3, ebben fegyver-, avagy kárpittartó hajtott vasszeg nro. 5, ma- 
rok vasszeg nro. 28. 

Ezen házban levő erkély vagy íróházacska; ennek fele az úr házá- 
bul való, fele ismet az házak végit meghaladta. 

Általrekesztő fala festett deszkával borított, farámás. Félig mind kívül-belől 
különb-különbféle festékkel cifrázott deszkával pártázatosan burított. Azon felyül 
az padlásig festett farostélyos. Padlásának fele az házzal specificáltatott; az fele 
is peniglen gerendás, fellyül deszkapadlásos, tapaszos, alól is pártázatosan, rózsás 
gombokkal cifrázott, festett deszkával burított, mennyezetes. 

Oldalai kívül-belől tapaszos, meszes, belől három oldala egészlen különb-kü- 
lönbféle festékekkel cifrázott. Ajtaja félszer, körül pártázatos, kívül-belől festett, vas- 
sarkas, hevederes, pléhes, kolcsos nro. 1. 

Három oldalán levő ablaka ónban foglalt, hat-hatszegre metszett, mindenik 
négy-négyfele nyíló, ón- és vassarkas, foglaló hevederes, vasvesszős, vas fordítós, ka- 
rikás, kívül is vasvesszőbül álló rostélyos, vassarkas, hevederes, tolyózáros, kétfele 
nyíló, festett, deszkatáblás, rámás, kristályüveges, öreg ablaka nro. 3. Rámáinak tokja 
és az ablakfák is kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Vagyon ezen erkélyben az falra szegezve festett, hosszú katonafogas nro. 4, 
ezekben fegyver-, avagy kárpittartó hajtott vasszeg nro. 43. Két emberre való fejér 
nyoszolya nro. 1, ennek párnatartó feneke kenderből szőtt hevederből vagyon csi- 
nálva (:keresztül 10 darab, hosszára 4 darab:). Metéléssel, fóliumezüsttel, arany- 
nyal, festékkel cifrázott egyesszék nro. 2. Posztószélbül kötött, esztergárban met- 
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szett, rámás kis ülőszék nro. 1. Olaszlábas, széles, hosszú, kétfiókos, fejér asztal 
nro. 1 (mindenik fiók pléhes, kolcsos:). Olaszlábas, mindvégig veres, fajlondis 
posztóval burított, háromfiókos, hosszú íróasztal nro. 1 (:mindenik fiókja pléhes, 
kolcsos:). Esztergárban metszett, tornyos, festékes öreg kalomáris, kerekded, talpán 
álló, két kisebb kalomárissal, viasz- és pennatartóval együtt nro. 1 (:az kalomá- 
risokban most mind jó ténta vagyon:). Írást porozáshoz való portartó, mely fede- 
lével együtt fábul esztergártatott, metszetett nro. 1 (:ez most üres:). Könyv ol- 
vasáshoz való festett tékácska az asztalon nro. 1. Paraszt üvegtányér az asztalon 
nro. 1. Elől pártázatos, festett, hosszú padszék az fal mellett nro. 2. Imádkozó 
ember térdepléséhez való, festett deszka könyöklő nro. 1. Zsindelyszeg két kazup- 
ban és egy kétfülű, öreg fazekban nro. 19 950 (:id est tizenkilencezer kilencszáz- 
ötven:). Egy kis üveg vannácska nro. 1 (:NB. Itt az szegeken és csomókban, az 
mely nro. 21, öreg kolcs – az ajtóhoz valók – és 4 vas fordétó vagyon, mivel 
mind az ajtókhoz való, ott specificáltatnak:). 

Árnyékszék kamorája 
Ajtaja festett, pártázatos, az közepi rakott, pléhes, kolcsos. Ajtófái festett 

deszkával buríttattak, vas bévonójával nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, 
meszes. 

Vagyon itt közönséges, hosszú deszkaszék nro. 2. Katonafogas az falon csak 
fejéren nro. 7, ezekben hajtott vasszeg nro. 9, az többi faszeg. Szalmábul kötött 
jó legyező nro. 2. Középszerű, paraszt új földfazék nro. 1. 

Deszkarekesz ezen kamarában nro. 1; ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, re- 
teszes, reteszfejes nro. 1. Ónban foglalt, kívül vaskeresztes, paraszt üveges ablaka 
nro. 2. Árnyékszék itt deszkás, két ülőhelye deszkatáblás. 

Vagyon ezen deszkarekeszben gyermeknek való deszkás ülőszék is nro. 1. Gya- 
lult deszka nyolc darab, nro. 8. 

Asszony háza 
Ajtaja nro. 3 (:egyik az úr házábul nyíló, másik az leányasszonyok belső há- 

zábul, harmadik az virágos kiskertben levő, földön fekvő folyosóbul. Az kettei 
pártázatosan rakott; az harmadik félszer, körül pártázatos. Mindenik cifrán festett, 
vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, fordétós, vas bévonós. Ajtófélfák kívül-belől 
festett deszkával buríttattak:). 

Sövényes oldalai mind kívül-belől tapaszosok, meszes(ek). Az alja téglábul 
rakott pádimentomos. Az feli gerendás, deszkapadlásos, tapaszos, alól festékkel cif- 
rázott, pártázatos, deszkamennyezetes. Az folyógerendák alatt az ház fala mind 
körül cifra festékes. 

Ónban foglalt, hatszegre metszett, ónas vassarkas, foglalós, hevederes, rámás, 
vasvesszős, vas fordétós, vaskarikás; kívül vasvesszőbül álló vasrostélyos. Egyik vas- 
sarkas, hevederes, tolyózáros, kétfelé nyíló, festett deszkatáblás, kristályüveges ab- 
laka nro. 2 (:egyik négyfelé, másik kétfelé nyíló:). Mindeniknek rámájának tokja 
és az ablakfák is kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Téglábul rakott lábakon álló, kívülfűtő, zöldmázos, kályhás, kerekded kemen- 
céje nro. 1 (:alsó kerületi mellett asztalos csinálta, elől pártázatos, festett székek 
vannak, azon felyül festett farostély:). Katona, festett fogas az falon nro. 7, ezekben 
kárpittartó szeg nro. 46. 

Vagyon ezen házban: 
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Olaszlábas, négyszegű, fejér asztal nro. 1. Két emberre való, veresen festett 
nyoszolya nro. 1. Bölcső alá való, lábas deszkaszék nro. 1. Posztószélbül kötött, 
esztergárban metszett, rámás kis ülőszék nro. 2. Festett vászonbul kerekdeden csinált, 
kisded legyező nro. 1. Paraszt kis deszkaszék nro. 2. Vásárhelyről az lakatosoktól 
idehozott, festetlen, pléhes, kolcsos, vassarkas, vértes öreg láda, egymásba téve nro. 2; 
az öregbiknek szegeletein foglaló vaspánt 8, az két végin 4 vaskarika. Az kisebb- 
nek is szegeletein foglaló pánt 8, az két végin vas fogatója 2. 

Leányasszonyok belső háza 
Ajtaja, egyik az asszony házábul nyíló, ez ott specificáltatott; másik ajtaja az 

leányasszonyok külső házábul nyíló, félszer, pártázatos, az közepi rakott, kívül-belől 
festett, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, vas bévonójával nro. 1. Az ajtófélfák 
kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Az alja téglábul rakott pádimen- 
tomos. Feli gerendás, deszkapadlásos, tapaszos, alól cifrán festett, pártázatos desz- 
kamennyezetes; az folyógerendák aljánál az ház fala mind körül cifra festékes. 

Ónban foglalt, hatszegre metszett, négyfelé nyíló, ónas vassarkas, foglaló heve- 
deres, kívül vasvesszőbül álló rostélyos, vassarkas, hevederes, tolyózáros, kétfelé nyíló, 
festett deszkatáblás, rámás, kristályüveges ablaka nro. 1 (:ablakrámák tokja és az 
ablakfák kívül-belől deszkával buríttattak:). Téglábul rakott lábakon álló, elől vas- 
pártázatos, belőlszenelő, zöldmázos, kályhás kemencéje nro. 1. Kemence alsó két 
oldala festett deszkával burított, szenelő helye előtt festett deszkatábla nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Keresztlábas, fejér, hosszú asztal nro. 1. Elől pártázatos, fejér, hosszú padszék 

az fal mellett nro. 2. Festett, hosszú karszék nro. 1. Festett, hosszú karosfogas az 
falon nro. 5. Két emberre való fejér nyoszolya nro. 1. Festett bölcső nro. 1. 

Az fogason: 
Kék bokályos, rostás vizeskorsó nro. 4. Zöld bokályos, rostás vizeskorsó nro. 3. 

Sárga bokályos, rostás vizeskorsó nro. 1. Kék bokályos kancsó nro. 7. Fejér boká- 
lyos, bugyogós korsó nro. 2. Fejér bokályos kancsó nro. 14. Szürke bokályos kan- 
csó nro. 1. Fejér bokályos, öreg csupor nro. 3. Sárga bokályos kancsó nro. 3. Fejér 
bokályos pohár-csupor nro. 4. Kék bokályos pohár nro. 1. 

Úr vacsorájához való, fedeles ónkanna nro. 1. Kék üveg kancsó-pohár nro. 23. 
Fejér kristályüveg kancsó-pohár nro. 22. Kétfülű, fedeles, fejér kristályüveg pohár 
nro. 20. Közönséges, füles, apró üvegkancsó nro. 9. Igen kicsiny, füles üvegkár- 
tocska nro. 3. Virágvíznek való, igen hegyes szárú üveg nro. 3. Fejér kristály: füles 
üvegkorsó nro. 1, üvegcsupor nro. 9, fedeletlen kancsó nro. 11, fületlen, lábas pohár 
nro. 1. Széles szájú kristálypohár nro. 2. Egybenjáró, sima üvegpohár nro. 5. Sima, 
hosszú üvegpohár nro. 2. Fejér kristály: üvegtál kisebb s nagyobb nro. 20, kétfülű 
öreg csésze nro. 14, apróbb is nro. 7. Kétfülű kék kristálycsésze nro. 1. Fejér 
kristály, lábas serpenyőcske nro. 3. Tölcséres szájú, kék kristálykancsó nro. 12. 
Kék kristály, aprószerű, füles kancsó nro. 12. Üvegcsákány nro. 2, (üveg)buzgvány 
nro. 1. Hosszú szárú bot forma, fejér kristályüveg nro. 3. Közönséges mázos fazék 
nro. 1. Nyári dinnyemag egy zacskóval. 

Deszkás erkély ezen ház végében. Ezen erkélynek általrekesztő oldala félig 
pártázatos, festett deszkával burított, azon felyül festett farostélyos. Ajtaja kívül- 
belől festett, félszer, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos nro. 1. Sövényes oldala 
kívül-belől tapaszos, meszes, három oldala belől színes festékkel cifrázott. Alja tég- 
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lábul rakott, pádimentomos. Feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos, alól festett desz- 
kamennyezetes. 

Ónban foglalt, hatszegre metszett, rámás, négy-négyfelé nyíló, ónas vassarkas, 
foglaló hevederes, kívül vasvesszőbül álló rostélyos, vassarkas, hevederes, tolyózáros. 
kétfelé nyíló, festett deszkatáblás, kristályüveges ablaka nro. 3. 

Vagyon ezen erkélyben: 
Olaszlábas, veres fajlondis posztóval beburított, négyszegű kis asztal nro. 1. 

Alaknak való (!), cifrán csinált s festett szuperlátos nyoszolya nro. 1. (:abban lel- 
ketlen állat egynyihány:). Gyermeknek való szalmakalap nro. 1. Madártartó, vesszős 
fakalitka nro. 1, ebben cinege nro. 1. Vízhordáshoz való, abroncsos, fedeles fenyő- 
dézsa nro. 2. Középszerű fenyődézsa nro. 1. Sernek való, széles szájú, tarka- 
mázos füleskorsó (:ebben most madaraknak való kendermag vagyon:). Paraszt, öreg 
földfazék nro. 1. Zöldfestékes egyesszék nro. 1. Szalmábul csinált, töredezett le- 
gyező nro. 1. Gerlice madár par 1. 

Ugyanezen leányasszonyok belső házábul nyíló árnyékszék külső ka- 
morája. Ajtaja festett, félszer, körül pártázatos, vassarkas. hevederes, pléhes, 
kolcsos nro. 1. Ajtófélfák festékes deszkával buríttattak (:ajtó felső hevedere le 
van szakadva:). 

Ezen kamorából nyíló oldal-, öreg kamora, melyben az öregasszony 
gondviselése alatt való jók vannak. Ajtaja félszer, pártázatos, vassarkas. hevederes, 
pléhes, kolcsos nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Alja földdel 
töltött; feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. Ónban foglalt, kívül vaskeresztes, 
paraszt üveges ablakocskája nro. 2. 

Vagyon ezen kamorában: 
Edénytartó fenyődeszka polc, egyik két contignatiókban, hárma három contig- 

natiókban nro. 4. Festett karosfogas az falon nro. 4. Nyeletlen új vasásó nro. 9. 
Nyeletlen új kapa nro. 12. Öreg, mázos új fazék nro. 20. Középszerű mázos fazék 
nro. 10. Halsütéshez való: vasrostély nro. 1, drótos rostély nro. 1. Nyeles fejsze 
nro. 2. Nyeles szekerce nro. 1. Víznek való, mázos, rostás korsó nro. 5. Fejér bo- 
kályos vizeskorsó nro. 2. Kék bokályos vizeskorsó nro. 1. Fejér bokályos kancsó 
nro. 3. Kék bokályos kancsó nro. 2. Fejér bokályos, fedeles kanna nro. 1. Víznek 
való, paraszt rostás korsó nro. 9. 

Szín égettbor három átalaggal, egy berbencével nro. 4. (Következik a felso- 
rolás.) Égettbor alja egy berbencével nro. 1, continet oct. –. Tyúkmony, sós egres, 
sós citrom tartó tonnácskák nro. 4. Vanna nro. 1. Kárt nro. 1. Fenyőmag egy 
zacskóban oct. 3. Égettboros üres berbence nro. 3. Kaszakő egy iskatulyában nro. 9. 
Fokhagyma törő famozsárocska törőstől nro. 7. Romladozott, öreg iskarulya nro. 2. 
Citromvíznek való, abroncsos, középszerű s apró fapalack nro. 12. Nyeletlen vaslapát 
nro. 4. Tűz gerjeszteni való fúvócska nro. 1. 

Leánnak való: viseltes, már rothadni kezdett német cipellő, par 3½, veres 
karmazsin, német új cipellős, jó, par 1, fejér karmazsin német cipellős par 1. Vas- 
tábla nro. 4. Konyhára való öreg s aprószerű, jó vasfödő nro. 21. Ugyanilyen rom- 
ladozott, rozsdaette nro. 3. Festett vesszőkosár fedelestől nro. 1. Konyhára való, 
romladozott vaskalán nro. 1. Romladozott, semmirekellő vasserpenyő nro. 5. Rozsda 
elvesztegette vágókés nro. 1. Romladozott: réz lévszűrő nro. 1, palacsintasütő réz 
nro. 1. Almáriumra való csiklós hevederes vas par 2. Lábas, vas gyertyatartó nro. 1. 
Ruha sikárló réz nro. 2. Bádog hébér (:borkóstoláshoz való:) nro. 1. Borsoló er- 
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szény egy nyelen nro. 5. Öreg, fedeles, files vesszőkosár nro. 1, kisebb is nro. 4. 
Gyékényszatyor nro. 1. Fedeles, fenyő, új vanna nro. 2. Fenyő, új dézsa nro. 4. 
Új, viseltes dagasztótekenő nro. 1 (így!). Karotlan egyesszék nro. 1. Kisded fa- 
tekenő nro. 1. Üres vajas vanna nro. 1. Égett, kétfülü abárló nro. 1. Öreg, kétfülű 
földfazék nro. 1. 

Oldala, feneke romladozott, középszerű szekrény nro. 1, ebben veteményma- 
gok csomókban egy zsákban. Aszú rózsa egy dézsával nro. 1. Ruhanyomtató torku- 
lár (:sajtócska:) nro. 1. Olvasztott faggyú egy abárlóban oct. 1. Kicsiny, fedeles 
kártocska nro. 1. Sós citrom tartó vanna nro. 1. Borosta nro. 1. Fatál nro. 1. Má- 
zos cseréptál, viseltes nro. 3. Serbet egy kék bokályos csuporban, egy kevés. Rózsa- 
ecetnek való üveg nro. 1. Új mázos cseréptál: öreg nro. 3, apróbb nro. 4. Gyöngy- 
virágos égettbor egy üveggel nro. 1. Rózsaecet két üveggel nro. 2. Ökörfarkkóró-víz 
egy üveggel nro. 1. Fodormentavíz egy üveggel nro. 1. Feke (!) csalyánvíz egy 
üveggel nro. 1. Meggy sása egy üveghordócskával vas. 1. Zöld bokályos cserép áta- 
lag nro. 1. Praebenda faggyúgyertya nro. 11. Apró fejér bokálykancsó nro. 3, (apró) 
kék bokálykancsó nro. 3. Égettbornak való szoros szájú, lapos üveg, egyik eltörött 
nro. 3, ugyanilyen kisebb nro. 2. 

Zöldmázos apró csupor nro. 5. Üvegcsupor nro. 1. Égettbornak való gerezdes 
üveg nro. 2. Légyfogó üveg nro. 1. Lábas, mázos serpenyő nro. 2. Fejér bokály, 
rostás vizeskorsócska nro. 1. Zöldmázos hármas csupor-pohár nro. 1. Tarka boká- 
lyos öreg fazék nro. 1. Tarkamázos csupor nro. 6. Vadmacskaháj egy csuporban. Az 
úrfi italjához való üveg- s cserépedény egy kosárban. Víznek való fekete rostás 
korsó nro. 1. Égettborhoz való: polturás üveg nro. 4 (:egyike eltörött:), kétpín- 
zes üveg nro. 1, egypínzes üveg nro. 1. Szopókás üvegkancsó nro. 2. Zsinórverés- 
hez való kótis nro. 4. Írnak való apró csupor nro. 2. Jeges víznek való mázos 
szélke nro. 1. Tejszűrő szitájához való pártázatos fatál nro. 1. Eleven gyömbérnek 
való tonnácska nro. 1. Mázos cserépcsésze nro. 1. Popium egy fazék fenekén egy 
kevés. Spikinárd olaj egy kis üveg fenekén. Kisded üvegtálacska nro. 1. Fejér bokály 
cserépcsésze nro. 5. Vászonról lemetszett madzagok egy csomóval. Kerekded legye- 
zőfa, burítatlan nro. 1. Kicsiny csizmához való kapta nro. 1. Brassai kék posztó 
szakadozott dolmány nro. 1. Szakadozott: veres posztószoknya nro. 1, kék posztó- 
szoknya nro. 1. Fekete közönséges posztó 1 darab. Szakadozott: vászon átalvető 
nro. 1, szőnyeg nro. 1. Mázos bugyogós korsó nro. 2. Zsendicemerő öreg fakalán 
nro. 1. Asztalra való szakadozott bőr nro. 1. Mázos födő nro. 4. Mázos cserépcsésze 
nro. 1. Sós pisztráng egy csomóval nro. 1. Tyúkmony egy fazékban nro. 6. Gyer- 
meknek való, viselt szattyán csizma par 1. 

Minthogy némely csuprokban, fazékakban, üvegekben etc. levő orvosságok s 
egyebek is meg nem tudathattak, ezért fel sem írattathattak. Azonban ezen kamo- 
rában levő egyetmásnak nagyubb része szemét módon lévén, jó rendbe nem is vétet- 
hetett. Az kinek gondviselése alá tartoznak, ugyanaz, ha szépen feltisztítaná és kit- 
kit helyire rakna (mivel mindenhez nyúlni és helyéből kimozdítani nem is akart 
az inventátor:), úgy írattathatnának mindenek szép renddel fel. 

Árnyékszék deszkarekesze feljebb megírt kamora ajtaja előtt. Ajtaja félszer, 
vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Vagyon ezen deszkarekeszben desz- 
kapolc nro. 2. Ülőszék három lyukan, deszkafedél(lel) nro. 3. (:az ülőszékek is 
deszkával buríttattak:). 
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Leányasszonyok külső háza 
Ajtaja: 1. Az pitvarbul nyíló pártázatos, kívül-belől festett. 2. Az kisudvarra 

nyíló, ez is hasonló; mindenik vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, vas bévonós 
nro. 2. 3. Az leányok belső házára nyíló; ez ott specificáltatott. 

Ónban foglalt, négy-négyfelé nyíló, rámás, ónas vassarkas, hevederes, vasvesz- 
szős, fordítós, karikás, kívül is vassarkas, foglaló hevederes, kétfelé nyíló, tolyózáros, 
deszkatáblás, vasvesszőbül álló, rostélyos, paraszt üveges ablaka nro. 3 (:az ablak- 
rámák tokjai és az ablakfélfák is festett deszkával buríttattak:). 

Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Az alja pádimentomos, az feli 
gerendás, tapaszos deszkapadlásos. Az padlásdeszkák folyógerendák, azok alatt az 
ház oldalának felső fele különb-különbféle festékkel cifrázott. 

Téglábul csinált lábakon álló, elől vaspártázatos, belőlszenelő, zöldmázos, 
kályhás kemencéje nro. 1. Kemencealja az két oldalról festett deszkával burított. 
Tüzelőhelye előtt is festett deszkatábla nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Keresztlábas, széles, hosszú szabású, fejér asztal nro. 1. Elől pártázatos, hosz- 

szú fejér padszék az fal mellett nro. 2. Festett: hosszú karszék nro. 2, egyesszék 
nro. 1. Posztószélbül kötött, esztergárban metszett fájú ülőszékecske nro. 1. Apró 
madárnak való, kettős kerekű, vesszős kalitka nro. 1. Festett karosfogas az falon 
nro. 8. 

Ezeken: 
Anni 1679 rózsa első vize üveggel nro. 17, 2dik vize üveggel nro. 21. Kul- 

dustáska-víz üveggel nro. 2. Diktámusvíz üveggel nro. 2. Boragofű-víz üveggel 
nro. 4. Gyöngyvirág első vize üveggel nro. 2, 2dik vize üveggel nro. 2, 4dik vize 
üveggel nro. 1. Sóska első vize üveggel nro. 3, 2dik vize üveggel nro. 1. Minta vize 
üveggel nro. 1. Fejérhátú virág vize kecskesavóval vett, üveggel nro. 5. Gyenge- 
gyökér vize, kecskesavóval vött, üveggel nro. 6. Kéklilium vize üveggel nro. 1. Méz- 
virág vize, kecskesavóval vett, üveggel nro. 2. Sárga viola vize üveggel nro. 1. Kék- 
lilium vize üveggel nro. 1. Fejérlilium 2dik vize üveggel nro. 1, 3dik vize üveg- 
gel nro. 1. Lóménta 2dik vize üveggel nro. 6. Útifő 2dik vize üveggel nro. 6. 
Pápafű 2dik vize üveggel nro. 11. Erdei eperj-víz üveggel nro. 2. Bazsarózsa-víz első, 
üveggel nro. 1. Szarkaláb 2dik vize üveggel nro. 1. 

1678. Borzavirág első vize üveggel nro. 6. 
Anni 1679: Borzavirág 2dik vize üveggel nro. 3, 3dik vize üveggel nro. 2. 

Hársfa 2dik vize nro. 19. 
Anni 1677: Kömény 1 vize üveggel nro. 2, 2dik vize üveggel nro. 1, 3dik 

vize üveggel nro. 1. 
Anni 1678: Kömény 1 vize üveggel nro. 10. 
Anni 1677: veresrózsa-víz üveggel nro. 5. Víznek való üres üveg nro. 1. Kék 

bokályos törött vizeskorsó nro. 1. Festett, darab karosfogas az asztalon nro. 1. 
Ezen ház kisudvarra nyíló ajtaja előtt (:mely oda fellyebb megíratott:) va- 

gyon négyszegű tornác nro. 1. Oldalai deszkával buríttattak. Alja földdel töltött. 
Feli mennyezetesen deszkáztatott. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, vaskilincses, 
kilincstartós, vas fordétós. Zsindelyezése jó. Végin való gombja bádogos, vitorlája 
pléh. 

Padlása ezen 2dik rendbeli házaknak. Erre járó garádics az pitvaron levő 
kőkémény mellett az deszkarekeszben vagyon, fábul épéttetett. Ajtaja felnyíló, fél- 
szer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. 
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Vagyon ezen padon: 
Fatányér nro. 250. Búzaszárasztó ponyva (:béli szőr, mellyéke kender:) nro. 2. 

Só töréshez való ugyanolyan ponyva nro. 1. Új vászonzsák (melyet az asszony 
őkegyelme adott az kulcsár kezéhez:) nro. 50. Garatos vasrosta, ágy nélkül nro. 1. 
Feredővíz hevétő öreg rézüst nro. 1. 

Merégy halálban szegény emberektől maradott öltözet: 
Vászon: pendely nro. 1, ingváll nro. 1, ingalj nro. 3. Vászonrokolya nro. 1. 

Zöld hernác öv nro. 2. Vásáros előruha nro. 1. Tok nélkül való mezételen févalj 
nro. 1. Viseltes lepedő nro. 1. Fejér juhbőrrel béllett, kék posztómente nro. 1. 
Gyermeknek való viseltes, fejér abadolmány nro. 1. Hitván abamente nro. 1, fél- 
szer. Gyermeknek való béllett, brassai kék posztó, viseltes mente nro. 3. NB. Jobb 
volna ezeket szegénnek kiosztani, mintsem itt az molynak megenni; ha penig vér 
volna hozzá, azt illetné. 

Vászon végében való diribdarab kótis egy csomóval. Lúdtoll két zsákkal 
nro. 2. Aszú rózsa egy zsákban quart. 3, et (!) két zsákban quart. 1. Ez idei: fok- 
hagyma öreg koszorúval nro. 55, hullott fokhagyma is quart. 3, mogyoróhagyma 
quart. 19. Ürömseprű nro. 250. Új fenyőtonna nro. 1, ebben tavalyi mogyoró quart. 
1. Tavalyi dió egy átalagban quart. 2. 

Hosszú szál deszkábul csinált, fiókos, fedeles, reteszes, reteszfejes láda nro. 1. 
Ennek fiókjaiban: 

Repositum szilva quart. 6. Dió régi, quart. 12. Bányai, viaszas, öreg és apró 
fakupa, hata fedeles nro. 29. Víznek való aprószerű, rostás, mázas korsó nro. 9. 
Paraszt födő 11. Lábatlan, mázos, pergelő szélke nro. 1. Fedeles, fenyő új kar- 
tocska nro. 2. Repositum mák két zsákban quart. 1. Harmadévi mák egy hordó- 
ban quart. 3. Repositum aszú barack quart. 2. Régi komló egy hordóban, quart. 2. 
Fonókerék minden szerszámával nro. 1. Cérnaviszáló kerék nro. 2. Fenyőcseber 
nro. 1. Madárnak való vesszős kalitka nro. 1. Vajnak való, szoros szájú, fületlen, 
paraszt kanta-korsó nro. 27. Paraszt fazék nro. 1. Ablakban való paraszt üvegtányér 
nro. 467 (:darabokban is vagyon:). Ez idei: száraz körtövély quart. 2, apró száraz 
alma quart. 1 ½. Kővári régi szilva quart. 5. Régi gyümölcs, szilvával elegy, 
quart. 2 ½. Harmadévi: száraz kökény quart. 1, száraz som quart. 2 ½. 

Posztószélbül kötött, esztergárban metszett fájú ülőszék, egyik romlott nro. 2. 
Enyvnek való, régi, molyette, csáváit, szakadozott, szőrös juhbőr egy rakással. Or- 
vosságoknak való különb-különbféle füvek egynyihány csomóval. Varráshoz való öreg 
és apró ráma, némelyike elbomlott nro. 16. Őszi fokhagymamag, szalmástúl, csomó- 
val nro. 11. Borítótál, sark s heveder nélkül par 4 (:egyik bokor romladozott:). 
Borhoz való, hosszúszárú, kotyogós üveg egy kosárban nro. 8. Hímvarrónak való, 
fedeletlen láda nro. 1. Romladozott üveg, melyek régen víznek valók voltak, nro. 24. 
(:NB. Másutt mindenféle romlott üveget, akármi kicsiny darabocskát is hordóra 
gyűjtenek, melyet az hután újobban öszveolvasztván, jó üvegeket csinálnak belőle:) 
Apró motolla nro. 3. Fában foglalt paraszt üveges ablak, öreg s középszerű nro. 5. 
Fenyődeszka az felső kakasülőn nro. 1. 

Első deszkarekesz ezen padláson. Ajtaja félszer, csiklós hevederes, 
reteszes, reteszfejes nro. 1. 

Vagyon itt: 
Kétfülű, mázos, öreg fazék nro. 7. Középszerű mázos fazék nro. 7. Apró- 

szerű mázos fazék nro. 31. Fejérmázú, középszerű, tarka fazék nro. 10. Mázos, 
apró, lábatlan szélke nro. 13. Zöldmázos kis tál nro. 1. Paraszt csupor nro. 8. Olaj- 
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nak való mázos korsó nro. 1. Virágvíznek való jó üveg nro. 6. Kérges, új vas- 
rosta nro. 4. Új farosta nro. 1. Bőrrosta jó nro. 4. Uraim cipójához való új szita 
nro. 7. Közcipóhoz való új szita nro. 13. Kovászvízhez való szita nro. 1. Fejér 
cipóhoz való új szita nro. 10. Régi borsó egy zsákban quart. 2. 

2dik deszkarekesz ezen padláson. Ajtaja csiklós hevederes, reteszes, 
reteszfejes, lakatos (:ennek minthogy az asszonnál őkegyelménél az kolcsa, azért az 
mi itt van, fel nem írattathatott:). 

Lajtarja az házak padlásán nro. 1. 
Ezen rend házak, minthogy mind egy fedél alatt vannak, zsindelyezése jó. 

Az házak végein bádoggal burított gomb nro. 3. Bádogvitorla is holdastól, csilla- 
gostól nro. 3. Az házak végeiben lévő erkélyek hegyes zsindelyezése is jó, bá- 
doggal burított gomb rajtok nro. 2. Pléhvitorla is nro. 2. 

Harmadik rend házak, 
melyek nemrégen újonnan csináltattak 
Alsó s felső részből állanak. Mind egy héjazat alatt lévén, zsindelyezése jó. 

Az két végin bádoggal burított gomb, bádogos vitorlájával, holdjaival, csillagjával 
együtt. 

Filegória, avagy tornyocska 
Ez az alsó és felső rend házak előtt közép tájban vagyon, három contigna- 

tióban. Az feli gomboson zsindelyezve, tetejébe bádoggal burított gomb, bádog vi- 
torlájával, holdjával, csillagával. 

Alsó contignatiója. Ez mostan deákok íróháza. Oldalai gyalult, kí- 
vül veresen festett, pártázatos deszkával borított. Ajtaja is veresen festett, félszer, 
vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, bevonó vasával együtt nro. 1. Alja földdel 
töltött. Padlása alól gerendás, mennyezetes. Deszkatáblás, reteszes, reteszfejes ab- 
laka nro. 4. 

Vagyon itt: 
Olaszlábas, kétfiókos, széles, hosszú fejér asztal nro. 1. Egy-egy emberre való 

fejér nyoszolya nro. 2. Egyesszék, egyik zöldfestékes, kettei fejér nro. 3. Paraszt 
hosszú szék nro. 1 (:az mi egyetmás most itt vagyon, fel nem íratott, mivel az 
deákoké:). 

Közepső contignatiója. Erre járó széles fagarádics kétfelől vagyon; 
egyik délről, másik északról. Mindenik garádics orsós karfájával együtt veresen fes- 
tett. Ezen contignatiónak három oldala veresen festett, orsós karfás. Az alja téglábul 
rakott pádimentumos. Az feli gerendás, deszkapadlásos. Vagyon itt az padlásban 
szegezve láncon függő, ónban foglalt, paraszt üveges öreg lámpás nro. 1. 

Felső contignatiója. Erre járó karfás garádics az közepső contigna- 
tióbul vagyon. Ezen contignatio külső folyosójának három oldala zölddel, veressel 
festett, orsós karfás. Belső oldalai s folyógerendái deszkázatlanok. Felső gombjának 
zsindelyezése zölden festett. 

Alsó rend házak 
Mind egyvégtében vannak. 
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Első ház 
Ajtaja duplás, zöld festékes, vassarkas, hevederes. 2dik ajtaja az kertre nyíló, 

ez félszer, körül pártázatos, festett, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, laka- 
tos nro. 2. Talpfákon álló sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, meszes. Az alja 
földdel töltött. Az feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. Üveg nélkül való, kívül 
vasvesszőbül álló rostélyos, vassarkas, hevederes, egyfelé nyíló, reteszes, reteszfejes, 
festett deszkatáblás ablaka nro. 2. 

Vagyon ezen ház udvarról nyíló ajtajafelen (!) kívül közönséges hosszú lóca 
nro. 1. Az pitvarban hosszú paraszt szék nro. 1, egyesszék hátulsó támasztó karja 
nélkül nro. 1, kicsiny, paraszt deszka ülőszék nro. 1. 

Ezen házban vagyon egy új deszkarekesz, mely nemrégen csináltatott. Oldala 
egy darabon gyalult, pártázatos fenyődeszkával burított. Azon felyül az padlásig 
deszkábul csinált rostélyos. Ajtaja félszer, körül pártázatos, vassarkas, hevederes, re- 
teszes, reteszfejes nro. 1. Vagyon itt most az új tornyocskához való orsós fa 
nro. 147. 

2dik ház 
Ezen első házbul nyíló, jobb kéz felé való ház, minthogy az gyermekeket itt 

tanítják, oskolának is mondatik. 
Ajtaja félszer, körül pártázatos, festékes, vassarkas, hevederes, pléhes, kol- 

csos, vas fordétójával, bévonójával nro. 1. Talpfán álló sövényes oldala kívül-belől 
tapaszos, meszes. Az alja téglábul rakott pádimentomos. Az feli gerendás, tapaszos, 
deszkapadlásos. Ónban foglalt, kétfelé nyíló, rámás, vassarkas, hevederes, vas for- 
dítós, karikás, kívül szálvesszős vasrostélyos, vassarkos, hevederes, reteszes, retesz- 
fejes, egyfele nyíló, festett deszkatáblás, paraszt üveges ablaka nro. 2. Ablakfák 
kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Vagyon ezen házban: 
Egy emberre való fejér nyoszolya nro. 1. Két emberre való fejér nyoszolya 

nro. 2. Olaszlábas, négyszegű, fejér asztal nro. 2. Hosszú fejér karszék nro. 2. Fes- 
tett egyesszék nro. 1. Hosszú paraszt szék nro. 2. Könyvtartó – négy polcával – 1, 
kicsiny is 1, (összesen) nro. 2. Katonafogas az falon, csak fejéren nro. 10. 

Ezen házbul nyíló árnyékszék kamorája. Talpfákon álló sövényes 
oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Az alja földdel töltött. Feli gerendás, tapaszos, 
deszkapadlásos. Ajtaja félszer, festett, körül pártázatos, vassarkas, hevederes, rete- 
szes, reteszfejes nro. 1 (:az ajtófélfák is festett deszkával buríttattak:). 

Az itt való ülőszéknek is oldala, feli gyalult deszkával burított. Ülőhelyén 
deszkatábla egy. 

Ezen árnyékszék kamarájábul nyíló, bal felé való kis kamora csak 
fél héjazat alatt vagyon. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, meszes. Ajtaja dup- 
lás, vassarkas, hevederes, tolyózáros nro. 1. Puszta ablakában vagyon hasogatott da- 
rab singvas nro. 3. 

Vagyon itt: 
Olaszlábas, négyszegű, kisded fejér asztal nro. 1. Mindkétfelől feketén festett 

számvető tábla nro. 1. Cseberhordó rúd nro. 1. Hosszú asztala alá való paraszt ke- 
resztláb nro. 1. 

Ugyanazon árnyékszék kamorájából nyíló jobb kéz felé való kis ka- 
mora. Ajtaja duplás, vassarkas, hevederes, tolyózáros nro. 1. Ennek egy része ge- 
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rendás, deszkapadlásos, más része félhaj alatt vagyon. Sövényes oldala kívül-belől 
tapaszos, meszes. 

Vagyon itt romlott ablakráma nro. 1, deákgyermeknek való tábla nro. 1. 
3dik ház 
Ez most szabók házának hívatik. Egyik ajtaja, az feljebb írt első házbul nyíló, 

másik ajtaja az udvarról nyílik, mindenik duplás, festékes; egyik az duplázáson fe- 
lyül körül pártázatos, vassarkas, hevederes, egyik tolyózáros, reteszes, reteszfejes, má- 
sik pléhes, kolcsos, vas bevonójával nro. 2. 

Talpfán álló sövényes oldalai, kívül-belől tapaszos, meszes. Alja földdel töl- 
tött. Feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. Ónban foglalt, kívül vasvesszős, vas- 
sarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, egyfelé nyíló, festett deszkatáblás, paraszt 
üveges ablaka nro. 2. Az ablakfák kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Vagyon itt: 
Keresztlábas, négyszegű, fejér asztal nro. 1. Hosszú, fejér karszék nro. 1. Pa- 

raszt, hosszú, karotlan, fejér szék nro. 1. Hitván, paraszt, sövényes ágyfa nro. 4. 
Katonafogas az falon csak fejéren nro. 10. 

4dik ház 
Ez most uraim háza. Kívül-belől tapaszos, meszes. Ajtaja az udvarról nyílik 

duplás, zöld festékes, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Vasvesszős 
ablaka üveges ráma és tábla nélkül nro. 2. 

Vagyon itt: 
Olaszlábas, hosszú fejér asztal nro. 1. Karotlan, hosszú deszkaszék nro. 2. Sö- 

vényes ágyfa nro. 4. Katonafogas az falon csak fejéren nro. 10. 
5dik ház 
Ez most cejt-, avagy fegyveresháznak is mondatik. Ajtaja az udvarról nyíló, 

duplás, zöldfestékes, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, pléhes, kolcsos nro. 1.. 
Talpfán álló sövényes oldalai, kívül-belől tapaszos, meszes. Alja földdel töltött, feli 
gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. Üveges, ráma nélkül való, kívül vasvesszős, vas- 
sarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, egyik az udvarról, másik az kertről való, 
mindenik egyfele nyíló, festett deszkatáblás ablaka nro. 2. 

Vagyon itt: 
Keresztlábas hosszú asztal csak fejéren nro. 2. Szakállas puska nro. 6. Mus- 

kotély nro. 10 (:némelyiket igazíttatni kellene:). Rúdvas, szál nro. 43. Új kasza, 
nyél nélkül 20, viseltes is 3, (összesen) nro. 23. Nyeles sarló 21, törött is 2, (ösz- 
szesen) nro. 23. Koszperdre való keresztvas nro. 2. Maradék terpentina két csu- 
porban egy-egy kevés. Új toronyra való, réz, öreg, fóliumaranyas gomb, fólium- 
aranyas rézkakassal, holddal, vasrúdjaival együtt nro. 1. Bádoggal burított öreg fa- 
gomb nro. 1. Bádog, fejér új pléh 9, tizedik romladozott, 1, (összesen) nro. 10. NB.. 
Anno 1679 27 Septembris. Sajórul az mely fedeles vannákat hoztak, ide is perci- 
piáltatott: az öregiben nro. 4, az aprójában is nro. 4, az többi az vajaspincébe íra- 
tott. Vide ibi. 

Szakállas puskához való vasgolyóbis nro. 176. Muskotályhoz való: vasgolyó- 
bis nro. 207, óngolyóbis nro. 73. Új szövétnek nro. 48. Kanót csomóval nro. 13. 
Kaszanyél nro. 9. Nyeles kasza nro. 1. Képeknek való festett ráma, ki kisebb s ki 
nagyubb nro. 23. Indi, mínium, arany, sárga, lazúr, latka, rudnik festékek hét fa- 
 

152 



zékban; ezek bé lévén kötözve, nem tudathatott meg, melyikben mennyi légyen. 
Veres festék egy zsákban quart. 1. Ló festeni való kana, két zsákban. Szőtt gyé- 
kény nro. 10. Ónas, füles rézfazék (melyben az lovaknak való festéket főzték:) 
nro. 1 (:ez félig berzsennel:). 

Hidegkúti fogoly szabados nyerge szerszámostól, két puskatokjával, hátibőré- 
vel együtt nro. 1. Lódingja palackostól nro. 1. Szablyája hivelyestől, tarsolyostól, 
szíjastól nro. 1. 

Kristályüveg tányér, ablakban való, három kosárban nro. 437, ugyanott pa- 
raszt üvegkarika nro. 211. 

Kovács fúvója tengelyestől nro. 1. Üllővasa nro. 1. Fogója nro. 1. Kétkéz 
verője nro. 1. Félkéz verő nro. 1. Vágó nro. 1. Fúvó végébe való lyukas vas 
nro. 1. Fúvó ágasa nro. 1. Köszörűkő fatengelye, hajtó vasával együtt nro. 1. Pat- 
koló láda nro. 1. 

Teke, golyóbisostól egy rendbeli. Toronyhoz való öreg lécszeg nro. 42. 
6dik ház 
Ez mostan az ifjúasszony őkegyelme szállása. Ajtaja az végső 7dik öregházbul 

nyílik, zöldfestékes, körül pártázatos, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, vas bé- 
vonójával nro. 1. Talpfákon álló, sövényes oldalai, kívül-belől tapaszos, meszes. Az 
alja téglábul rakott, pádimentomos. Feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. 

Ónban foglalt, két-kétfele nyíló, rámás, ónas vassarkas, foglaló hevederes, kívül 
vasvesszős, vassarkas hevederes, egyfele nyíló, festett deszkatáblás, paraszt üveges 
ablaka (:mindeniknek táblája reteszes, reteszfejes:) nro. 2. Ablakrámák tokja és 
ablakfélfák kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Vagyon ezen házban: 
Olaszlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Keresztlábas, négyszegű fejér asztal 

nro. 1. Elől pártázatos, hosszú padszék az fal mellett nro. 2. Fejér nyoszolya nro. 1. 
Ezeken kívül az mi itt vagyon, mivel mind az ifjúasszonyé, őkegyelméé, azért fel 
nem írattak. 

7dik ház 
Ez azon alsó rendben az tó felől legvégső palota. Ajtaja, egyik az nagykert- 

ből nyíló, másik ajtaja az két rend ház között levő kiskertből. Mindenik festett, 
duplás, körül pártázatos, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, fordétós, vas bé- 
vonójával nro. 2. 

Ezen második ajtó előtt, által az kiskerten, az második rendben levő asszony 
háza ajtajáig, földön fekvő folyosó, igen szép mesterséges fundálással vagyon csi- 
nálva. Karfás csulakokon álló, az alja deszkával padlott, feli zöldfestékes, deszka- 
mennyezetes, felyül veressel festett, zsindellyel héjazott. Kisasszony szállása felől 
való végében ezen folyosónak az ajtó eleibe járó garádics fábul épéttetett, deszká- 
val borított. A folyosó oldala is azon garádicsnál festett deszkával borított. Puszta 
ablaka nro. 2. 

A ház talpon álló, sövényes falai kívül-belől tapaszos, meszes. Az alja tég- 
lábul rakott pádimentomos. Feli gerendás, gyalult deszkapadlásos, tapaszos. 

Ónban foglalt hat-hatszegre metszett, kétfelé nyíló, rámás, kívül is vasvesz- 
szős, rostélyos, vassarkas, hevederes, festett deszkatáblás, kristályüveges ablaka nro. 5. 
hatodikon tábla nincsen nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 

153 



Olaszlábas, széles, hosszú fejér asztal nro. 1. Gyantároson festett, egyik ra- 
kott, szuperlátos nyoszolya nro. 2. Festett pohárszék nro. 1, alsó contignatiójának 
ajtaja sarkas, pléhes nro. 1; ez be lévén zárva, nem tudatik, mi van benne. Fes- 
tett karosfogas az falon nro. 11. 

Pohárszék felső polcain, asztalon, fogasokon lévő vizek: 
Anni 1677: hársfavirág első vize üveggel nro. 2, második vize üveggel nro. 3. 
Anni 1679: hársfavirág első vize üveggel nro. 1. 
Anni 1677: eüfrasia víz, kecsketejjel vett, üveggel nro. 2. 
Anni 1679: boragófű első vize üveggel nro. 1, 2dik vize üveggel nro. 2, 

3dik vize üveggel nro. 2. Boragóvirág 1 vize üveggel nro. 1. 
Anni 1679: spikinard 1ső vize üveggel nro. 1, 2dik vize üveggel nro. 1, 

3dik vize üveggel nro. 1. 
Anni 1678: spikinard 1ső vize üveggel nro. 3. 
Anni 1679: kecsketejjel vett fekete cseresznye 2dik vize üveggel nro. 1, 3dik 

vize üveggel nro. 1. Gyengyvirág 2dik vize üveggel nro. 1. Majoranna 1ső vize 
üveggel nro. 1, 2dik vize üveggel nro. 1, 3dik vize üveggel nro. 1. 

Anni 1679: Barack levében vett 1ső víz üveggel nro. 1, 2dik víz nro. 2. Ig- 
lice tövis 2dik vize üveggel nro. 1, 3dik vize üveggel nro. 1. Zsállya 1ső vize üveg- 
gel nro. 1, 2dik vize üveggel nro. 1, 3dik vize üveggel nro. 1. Kerti rózsa első vize 
üveggel nro. 1, 2dik vize üveggel nro. 2. Polaj 1ső vize üveggel nro. 1. 

Anni 1671: Levendula 1ső vize üveggel nro. 2. 
Anni 1677: borral vett eperj 1ső vize üveggel nro. 1. Gyöngyvirág 2dik vize 

üveggel nro. 1. Tárkony 1ső vize üveggel nro. 1, 2dik vize üveggel nro. 1. Gyenge 
gyökér 2dik vize üveggel nro. 1. Pápafű 1ső vize üveggel nro. 1. Babvirág kecs- 
ketejjel vött 1ső vize üveggel nro. 1. Vízzel vett eperj 1ső vize üveggel nro. 1. 

Anni 1678: borzavirág 1ső vize üveggel nro. 3. Kuldustáska 3dik vize üveg- 
gel nro. 1. 

Anni 1676: fodormenta 1ső vize üveggel nro. 2 (:ezen üvegeknek némelyi- 
kének fele, némelyikének harmada, némelyikének negyed része heja:). 

Víznek való üres üveg öt, nro. 5. Légyfogó üveg nro. 3. Tarkamázos csupor 
nro. 1. Lábatlan, tarkamázos kicsin pergelő nro. 1. Paraszt, kicsiny födő nro. 1. 
Gömbölyeg vesszőbül font files kosár nro. 1. Hasított vesszőbül font filetlen ko- 
sár nro. 1. Az egyik nyoszolyában diktás hajú derékalj nro. 2, mezítelen derékalj 
nro. 2, mezítelen févalj nro. 9. 2dik nyoszolyában – ezt Boldvaiénak mondják – 
diktás hajú derekalj nro. 4, mezételen vánkos nro. 3, szakadozott vászonlepedő 
nro. 1. Paraszt guzsaly nro. 1. Gyermeknek való, viseltes csizma par 1. Varráshoz 
való ráma nro. 1. Kerekded karú, festett, orsós egyesszék nro. 1. Ezeken kívül öreg 
kalács ón, kristály és paraszt üvegkarika etc, és egyéb jók az melyek itt vannak, 
minthogy az ifjúasszonyé őkegyelméé, azért nem írattak fel. 

Felső rend házak 
Ezek az feljebb megírt alsó rend házak felett vannak. Erre járó garádics az 

alsó rend házak előtt levő deszkás, háromcontignatiós erkéllyel vagy tornyocskával 
specificáltatott. Vide supra. 

Első. Hosszú öreg új palota 
Ennek belől szélessége öt öl, hosszasága 18 ½ öl. 
Ajtaja az palota előtt való torony közepső contignatiójából kétfelé nyíló, fes- 

 
154 



tékes, pártázatos, kívül-belől tolyózáros, reteszfejes, kívül lakatos nro. 1. Ezen két- 
fele nyíló ajtón sarkvas hevederestől par 6. 

Ónban foglalt, vasvesszős, ónas vassarkas, foglaló hevederes, négy-négyfelé 
nyíló, rámás, kívül vasvesszős rostélyos, vassarkas, hevederes, tolyózáros, két-kétfele 
nyíló, festett deszkatáblás, paraszt üveges ablaka nro. 12, hatszegre metszett kris- 
tályüveges ablaka is nro. 2. Az ablakrámák tokjai és ablakfélfák mind kívül-belől 
festett deszkával buríttattak. 

Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. 
Az palota alsó padlása az tapasztáson felyül egészen meg volt téglával pádi- 

mentomozva, de minthogy ezen felső épület hanyatlani kezdett, az pádimentom 
mind-mind kihordatott. 

Feli gerendás, deszkapadlásos. 
Vagyon ezen házban: 
Vendégséghez való keresztlábas, hosszú fejér asztal nro. 3. Hosszú fejér kar- 

szék nro. 19. Festett hosszú karszék nro. 2. Festett egyes karszék nro. 1. Karotlan, 
hosszú, deszka, fejér szék nro. 4. Fal mellé való, elől pártázatos, deszka, fejér szék 
nro. 1. Az mestergerendán két helyen szarvasnak az szarva, melyek függő láncok- 
kal együtt veressen vannak festve, ágainak hegyei fóliumaranyas. Mindeniken zölddel 
festett, fóliumezüsttel, arannyal cifrázott, három-három rázsás, darab vasabroncs 
nro. 2 (:írás címeres táblájokon ez: ANNA BORNEMISZA DEI GRATIA TRAN- 
SILVANIAE PRINCIPISSA, et SICULORUM COMITISSA:)*. Azon szarvakon 
egyiken nro. 4, másikon nro. 6, függő réz gyertyatartó szárastól nro. 10. 

Muzsikásoknak való hely ezen palotában bémenet dél felől való 
oldalában, jobb s bal kéz felől kettő vagyon, nro. 2. Mindenik az palota oldalában 
csinált vak lábakon álló, alja, oldalai, lábai, folyógerendákhoz szegezett oszlopi is 
festett deszkával buríttattak pártázatosan. Egyiknek hossza 1 ½, másiknak 3 öl; 
mindkettőnek ajtaja festett, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 2. 

Pohárszék erkélye. Ezen hosszú palotának napkelet felől való végé- 
ben és szegeletiben vagyon. Talpfái karfás rámára épéttetett, tekert formára való 
oszlopokkal az padlás gerendáihoz erősíttetett. Oldalai festett, pártázatos deszkával 
burított. Ajtaja kétfelé nyíló, festett, vassarkas, hevederes, par 1. 

Pohárszék. Az erkély szegeletiben egymáshoz vagyon ragasztva nro. 2; egyik 
hossza négy sing, másiknak hat sing. Mindeniknek alsó contignatiója nagy bővön, 
ládáson, festetlen deszkábul vagyon. Ládáinak bétevő ajtaja nincsen. Ezeken felyül 
az egész pohárszék kék, zöld, veres festékkel festett. Az pohárszékek feli hajtott 
deszkábul való, mennyezetes, sárga festékkel csillagoson cifrázott. Az alsó polcán 
kívül vagyon még három rend festett, pártázatos polca. 

Vagyon ezen pohárszék erkélyén hosszú palota ablakiról leszedett, vashevede- 
res, festett tábla, par 3. Tiszta mű alá való, gyalult, négyszegű, széles deszkatábla 
nro. 1. Pártázatnak való, gyalult hosszú deszka, csak fejéren nro. 6 et 2. Négy- 
szegű deszkaszékecske nro. 1. Szemétmerő lapát nro. 1. 

2dik ház 
Az hosszú palota észak felől való végében vagyon. 
Ajtaja jobb kézre nyíló, kívül-belől festett, félszer, pártázatos, vassarkas, heve- 

deres, pléhes, kolcsos, fordétós, vas bévonójával nro. 1. Sövényes oldalai kívül-belől 
tapaszos, meszes. Alsó padlása sárral borított; az feli gerendás, deszkapadlásos. 
 

* Bornemisza Anna, Isten kegyelméből Erdély fejedelemasszonya és a székelyek ispánnéja. 
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Ónban foglalt, négy-négyfele nyíló, rámás, vasvesszős, ónas sarkas, foglaló he- 
vederes, ónas vasfordétós, karikás, kívül vasvesszős, rostélyos, vassarkas, hevederes, 
tolyózáros, kétfelé nyíló, festett deszkástáblás, paraszt üveges ablaka nro. 3. Ablak- 
rámáinak tokja és az ablakfélfák is mind kívül-belől festett deszkával buríttattak. 

Ezen házból nyíló árnyékszék kamorája ajtaja festékes, kívül pártázatos,. 
vassarkas, hevederes, vaskelincses, kelincstartós, vas fordétós nro. 1 (:ennek tolyó- 
zárja letörött:). Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes, két kis ablakában ha- 
sogatott singvas darab nro. 4. Alsó padlása sárral burított. Az feli gerendás, deszka- 
padlásos. Ülőszéki is deszkás, ülőhelyin felyül deszkatáblás. 

Vagyon ezen kamorában: 
Muskötelyhoz való puskapor tonnával nro. 2 (:continet circiter libr. 90:). 

Szakállas puskához való por egy fazékkal s egy bőrzsákkal (:circiter continet 
libr. 70:). 

3dik ház 
Az hosszú palota dél felől való végében az tó felől vagyon. Ajtaja, egyik az 

hosszú palatábul, másik az házak mellett levő nagykertből nyíló. Egyik félszer, kö- 
rül pártázatos, másik duplás. Mindenik kívül-belől festett, vassarkas, hevederes, plé- 
hes ütközős, kolcsos, fordétós, vas bevonójával nro. 2. Sövényes oldala kívül-belől 
tapaszos, meszes. Alsó padlása nyomott sárral burított. Feli gerendás, gyalult desz- 
kával pártázatosan padlott. 

Ónban foglalt, hatszegre metszett, ónas sarkas, foglaló hevederes, ónas vas 
fordítós, karikás, négy-négyfele nyíló rámás, kívül vasvesszőből való rostélyos, vas- 
sarkas, hevederes, tolyózáros, kétfele nyíló, festett deszkatáblás, kristályüveges ab- 
laka nro. 4. Az ablakrámák tokja és ablakfélfák is kívül-belől festett deszkával bu- 
ríttattak. 

Vagyon ezen házban: 
Olaszlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Fejér nyoszolya, egyik két ember- 

nek, másik egynek való, nro. 2. 
Ezen házbul nyíló árnyékszék kamorája elbontatott. Ajtaja körül pár- 

tázatos, festett, vassarkas, hevederes, reteszfejes, reteszes nro. 1 (:ajtófélfák belől 
festett deszkával buríttattak:). 

Observatio. 
Minthogy ezen felső házak hanyatlani kezdettek, melyeknek megerősítésire nap- 

nyugotról való oldala közepiben és dél felől való végében is fatornyocskák kezdettek 
épéttetni, mivel azért még el nem készültek (:nagyubb rész héjok lévén:), nem is 
inventáltathattak. NB. Ha az talpfák alá mind körül kűfundamentomot nem rak- 
nak, az a nagy épület sokáig állandó nem lészen. 

Padlása ezen rend házaknak 
Erre járó garádics az házak előtt megírt tornyocskának harmadik contignatió- 

jából vagyon. Grádics felső végén való ajtaja tolyótábla deszkás, reteszes, retesz- 
fejes nro. 1. Padlás ajtaja is félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, laka- 
tos nro. 1. Másik oldalán is az zsindelyezésnek vagyon egy ajtó, mely az ház mellé 
erősségért csináltatott. Toronnak felső contignatiójára nyílik, félszer, vassarkas, he- 
vederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. 

Az padláson keresztül vagyon egy átaljáró folyosó az feljebb írt két ajtó kö- 
zött. Ezen folyosónak rámái fenyőgerendából csináltattak, az két oldala olaszfok 
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formára metszett végű, gyalult deszkával boríttatott. Ezen folyosó két oldalának 
az közepin kétfelől az padlásra két-kétfelé nyíló ajtó, vassarkas, hevederes, par 2. 

Vagyon ezen rend házak felső padlásán: 
Facsiga nro. 1. Felvágott fenyőzsindely, új, nro. 72, ózsindely nro. 10. Apró- 

szerű lécszeg nro. 3. Zsindelyszeg két fatálban nro. 550. Új toronyhoz való, fes- 
tett deszkapártázat nro. 45, fejér deszkapártázat is nro. 16. Konyhára való, paraszt, 
öreg, kétfülű földfazék nro. 35, középszerű nro. 89, et nro. 2. Aprószerű, egyfülű 
fazék nro. 109, fületlen fazék s csupor nro. 75. Hólyagos oldalú, paraszt fületlen 
földfazék (:egyike csorbás:) nro. 9. Falra való, festett karosfogas nro. 9. Konyhára 
való: öreg, új fakalán nro. 8, középszerű új kalán nro. 3; viseltes 3, romladozott 3, 
(összesen) nro. 6. Konyhára való öreg földfödő nro. 6. Új fatányér nro. 1082, új 
fatál nro. 713. Igen öreg, paraszt, egyik kétfülű égetett fazék (melyekben egy 
közönséges marhának az húsa megfőhetne:) nro. 2. Dagasztó, szarvas, hitván te- 
kenő nro. 2. Búza szárasztó, pártázatos hosszú deszkatábla (:két-két szál deszkábul 
lévén összefoglalva:) nro. 7. Tészta alá való, két-két darab deszkábul álló tábla 
nro. 2. Alsó ebédlőpalota ablakihoz való, festett, hevederes deszkatábla, par 2. 

Palota oldalára való vas gyertyatartó, deszkatáblástól, karikástól, 21 lécszegestől 
nro. 24 (:az lakadalmi alkalmatosságra való az nagypalotában:). Öreg szarvasnak az 
szarva, par 3. Feketén festett, kisdedszerű koporsó nro. 1. Képeknek való öreg és apró 
(:némelyike feketén festett, némelyike szénes festékes:) ráma nro. 68, öszvebomlott 
ráma is nro. 2. Ónban foglalt, vasvesszős, hevederes, paraszt üveges ablak, par 6. Fenyő- 
szurok egy öreg kazuppal. Hintó bakjára való, tolyófedelű, vasatlan paraszt láda 
nro. 1, ebben víznek való, hosszú szárú, gombolyég fejű, öreg kristályüveg nro. 2. 
Fületlen, öreg kristályüveg kancsó nro. 2 (:egyike kisebb:). Paraszt üveges rámá- 
hoz való hevedervas nro. 83, sarkvas nro. 84, fordétóvasa nro. 14, ugyanilyen tö- 
rött nro. 5. Aprószerű lécszeg nro. 10. Ablak rámájára való darab vasvessző nro. 1. 
Tűzhelyre való vasláb nro. 3. 

Darab deszkákból, lécszeggel öszveszegzett paraszt láda nro. 1. Kapcsoson csi- 
nált fejér láda, egyik tolyófedeles, másik sark s heveder nélkül való, felnyíló fedelű 
nro. 2. Vaspántos, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, régi, romladozott, öreg 
fedeles láda nro. 1. Ezen négy ládákban vannak mostan elmúlt lakodalmi solem- 
nitásra csinált pástétomok, különb-különbféle állatok, s ágak formájára veres, zöld, 
fejér viaszból cifrázott mesterséges munkák, melyeket percurrálni és helyből helybe 
rakni, olvasni igen káros lött volna, mivel efféle sok pínzben szokott felkészülni; 
hagyattak azért az szerint, az mint az ő idejekben berakattak. Pástétom alá való lá- 
bas, apró székecskék nro. 26. Kétfülű öreg fenyődézsa 1, középszerű is 6, (össze- 
sen) nro. 7. Ezekben az pástétom köziben való galyakhoz csinált, már most öszve- 
omlott, különb-különbféle, zöld, veres, fejér viaszból való virágok, gyümölcsök etc., 
melyek külön-külön mennyi fontok légyenek, meg nem mérettettenek, nem is arra 
valók lévén. Fedeles fenyőkupa 3, fedeletlen 1, (összesen) nro. 4. Dézsára való 
fenyődeszka fedél nro. I. Pástétomra való terpentinás, zöld viaszas festett galy egy 
csomóval nro. l. Szőrtarisznya nro. 1. Lapossan faragott vesszőbűl font füles kosár 
nro. 1. Tolyófedeles kis iskatulya nro. 1. Fenyődeszka az kakasülőn nro. 1. 

Ezen rendbeli házak héjazatja mind egyvégtében lévén, nem is régi munka, 
még mindenütt jó. Az két végin bádoggal burított fagomb nro. 2, vitorlája, holdja, 
csillaga ónas pléhből csináltattak. 
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Belső virágos kis kertecske 
Ez az asszony őkegyelme háza mellett és az leányasszonyok házai ablaki alatt 

vagyon. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. 
Külső oldala faragott fábul való, rámás fenyődeszkával burított, felyül egy sor zsin- 
delyes. 

Ezen kertecskében majoranna, szekfű, rózsa etc. táblák vannak. Vagyon vízér- 
lelő üveg tartó hosszú deszkapolc (:két contignatióban:) nro. 1. Ebben törött üveg 
nro. 1, kétfülű földfazék, egyik hasadt, nro. 2. Sár hányó lapát nro. 1. Új fenyő- 
zsindely nro. 262. 

Belső kis udvar 
Ez az leányasszonyok külső háza szegeletitől fogva (:hogy az leányok ajtajai- 

hoz alkalmatlan üdőben akárki is ne járhasson:) fenyődeszkázattal (:melyeknek 
felső végek olaszfokoson vannak metélve:) burított, karfás gerendával vagyon ál- 
talrekesztve. Ajtaja kétfelé nyíló, vassarkas, hevederes nro. 1. 

Vagyon ezen udvaron: 
Az feljebb írt kis virágoskert oldala mellett deszkábul csinált, felyül zsinde- 

lyes, hosszú tyúkólacska nro. 1. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, 
reteszfejes nro. 1. Fazék szárasztó sztrűfa nro. 1. Nemrégen ültetett, fiatal gyü- 
mölcsfa nro, 2. Víz tartó tölgyfa kád az mosóház előtt nro. 1. Ruhamángorló az 
nagykert ajtaja felett való tornyocska alatt, melynek felső ládája megbomlott nro. 1. 

Külső kamora 
Ez az feljebb írt kis udvaron vagyon; az öregasszony gondviselése alá való. 

Ajtaja nro. 2. Egyik farostélyos, vaspántos, reteszfejes, másik duplás deszka, vas- 
sarkas, hevederes, pléhes, kolcsos. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Az 
feli gerendás, deszkapadlásos. Ablaka fakeresztes nro. 1. 

Vagyon ezen kamorában: 
8 szál deszkábul való edénytartó szék, földbe vert falábakon álló, nro. 8. 

Hosszú deszkapolc az kamora végében nro. 1 (:ez két contignatióban vagyon:). 
Dagasztó, középszerű, szarvastekenő (:némelyike szkábás:) nro. 4. Vajnak való hosz- 
szú dézsa 6, apróbbszerű is 10, (összesen) nro. 16. Víznek való falégely (:egyik ve- 
derforma:) nro. 2. Füles, öreg fenyőcseber nro. 5. Üst alá való vasláb nro. 1. Bőr- 
rosta nro. 2. Farosta nro. 1. Kisded fatekenő nro. 1. Üres átalag nro. 1. Hasogatott 
vesszőbül font kosár nro. 3. Fa hajbul csinált kazup nro. 9. Faggyútartó öreg föld- 
fazék 3, kisebb kettő, (összesen) nro. 5. Vesszőbül font csirketartó borító nro. 2. 
Dagasztószék nro. 1. Tejfelesedény tartó 7, vaspántos, fedeletlen láda nro. 1. Va- 
gyon most benne tejfel két fazékkal s egy vannával (:circiter oct. 13:). Gyapjú- 
fonal egy gombolyaggal nro. 1. Gyertyamártó, abroncsos faedény nro. 1. Olajtartó, 
szoros szájú fazék nro. 1 (:ebben pecolaj oct. ½:). 

Tésztagyúráshoz való deszkatábla nro. 1. Dézsára való darab deszkafedél nro. 3. 
Fatányér nro. 17. Kék bagaziás, fekete posztó palást nro. 1. Fejér cipóhoz való fol- 
tos szita nro. 1. Faggyúgyertya nro. 28. Konyhára való, foglalt, öreg, paraszt föld- 
fazék nro. 9. Cipóhordó, hosszú vesszőkosár nro. 2. Gyertyamártáshoz való vessző 
két csomóval nro. 2. Abárló, öreg fatál, mely munkások eleiben is jó volna, nro. 1. 
Zöldfestékes, egyes kis szék, két lába nélkül nro. 1. Pecsenye alá való kétnyeles 
vaspléh nro. 1. Dió egy zsákban fél véka, quart. ½. Len ecset nro. 1. Tejesfazékra 
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való kendő nro. 6. 8szegű deszkatányér nro. 18. Két szélben való, vastag abro- 
szocska nro. 1. Ecethordáshoz való, kis, abroncsos légely nro. 1. Régi túró, két nyo- 
más vagy öntés nro. 2. Jó borda nro. 3, romladozott nro. 2, (összesen) nro. 5. 
Szövéshez való vetélő nro. 1. Tarkamázú, bugyogós korsó nro. 1. Tej tartó, öreg 
fazék (:most teli aludttejjel:) nro. 10, üres is nro. 8, (összesen) nro. 18. Vajnak 
való, szoros szájú fazék nro. 2. 

Paraszt, égetett abárló nro. 2. Olvasztott hájnak való, szoros szájú korsó nro. 1. 
Szőrzsák nro. 1, ebben borsó quart. 1. Foltos, üres zsák nro. 4. Viseltes szűrőszita 
nro. 1. Káposztás fenyőkád nro. 1. Szilva szárasztásához való, pártázatos deszka 
nro. 2. Lisztes tekenőre való sáhos abrosz, két-két szélben, nro. 2. Szitált liszt egy 
tekenőben negyedrész véka, quart. 1/4. Deszkapolc az gerendára szegezve nro. 1. 
Ezen: tükör fája nro. 1, víznek való, törött üveg nro. 1, boglár öntéshez való kö- 
vecske par 1. Asztalos csinálta, deszka, kis szék nro. 1. Katonafogas az falon, csak 
fejéren nro. 7. 

Lisztesház 
Ez az feljebb megírt külső kamora mellett vagyon. Ajtaja félszer, vassarkas, 

hevederes, pléhes, reteszes, reteszfejes, lakatos (:pléhének kolcsa nincs:) nro. 1. Sö- 
vényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. 
Fakeresztes puszta ablaka nro. 1. 

Vagyon itt: 
Első fejér liszt tartó, fedeles szuszék nro. 1. 2dik fejér liszt tartó, fedeles szu- 

szék nro. 1. Uraim cipójának való liszt tartó, fedeles szuszék nro. 1. Kásatartó, 
négyfiókos, fedeles, hosszú láda nro. 1, ebben kása quart. 4, oct. 12. Praebenda 
cipó tartó deszkarekesz nro. 1. Tolyó, deszka ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, 
reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1, ebben praebenda cipó nro. 271. Liszttartó, fe- 
deletlen, öreg szuszék nro. 1, ebben uraim cipójának való liszt quart. 24. Hosszú 
lóca nro. 1. Nyeles viseltes sarló 24, törött sarló nro. 1, (összesen) nro. 25. Vi- 
seltes kasza nyél nélkül nro. 3. Ez idei, virágos, tilolt kender 25, huszonöt fejével, 
tizenhárom kötés nro. 13. Praebenda liszt mérő véka nro. 1. Vajtartó bödönke nro. 1. 
Konyhára való, kétfülű földfazék nro. 1. Udvari katalógus 1. Szakadozott rossz há- 
lócska nro. 1. 

Számtartó háza 
Ez az feljebb írt lisztesházban vagyon, deszkával különrekesztve. Ajtaja fél- 

szer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos, belől tolyózáros nro. 1. Fá- 
ban foglalt, kívül fakeresztes, paraszt üveges ablaka nro. 1. Feli gerendás, deszka- 
padlásos. 

Vagyon itt: 
Író, keskeny asztal nro. 1. Deszkapolc nro. 1. Törölköző kendő nro. 1. Kész- 

pínz, jó, elkelhető pínz fl. 56. Szászrégeni vargáknak eladott bőrök ára is fl. 15. 
Fejedelem képére vert új pínz fl. 9,24 faciunt fl. 80, 24. 

Padlása ezen házaknak 
Úgymint felyül megírt külső kamorának, lisztesháznak, számtartó házának, me- 

lyek mind egyvégtében lévén, egy fedél alatt is, jó zsindelyezéssel vannak. Ide laj- 
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torján járnak, felnyíló ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, la- 
katos nro. 1. 

Vagyon itt: 
Tilolt kender, kötés nro. 107 ½ (:mindenikben 25–25 fő:). Vajnak való, 

szoros szájú, paraszt fazék nro. 42. Konyhára való égettetett öreg födő, jó 7, csor- 
bás 3, (összesen) nro. 10. Csáválatlan fekete gyapjas juhbőr nro. 28, fejér gyapjas 
juhbőr nro. 23 (:NB. ezeket az moly kezdette vesztegetni:). Konyhára való öreg 
földfazék nro. 1. Középszerű, romladozott szarvastekenő nro. 1. Közönséges nyereg 
minden szerszámostól nro. 1, ehhez hitván pokróc nro. 1, pallos hivelyestől, szí- 
jastól nro. 1, karabély, melynek az sárkánya eltörött, nro. 1. Kisded fatekenő nro. 1. 
Szapulló alá való, kerekded csatornás tekenő nro. 1. Fenyő száldeszka az kakasülőn 
nro. 8. Öreg szarvastekenő 2, középszerű is 2, (összesen) nro. 4. Romladozott vesz- 
szőkosár nro. 1. Hasadt fatál nro. 1. Egy vesszőkosárban új fatányér nro. 75. Sajt- 
nyomáshoz való krinta nro. 1. Búza- s szénahordó szekér nyomórúdjához való hosz- 
szú, új kenderkötél nro. 11. Első hámban való új istrang nro. 4. Összeomlófélben 
való kis fenyődézsa nro. 1. Romladozott, sütő szarvasteknő nro. 4. jó is egy, 
nro. 1. Lenhez való vas ecset egy székre szegezve nro. 4. Öreg famedence nro. 3. 
Munkás eleibe való: igen öreg fatál nro. 1, középszerű nro. 3, kisded nro. 10. Szö- 
véshez való csüllőláda karikástól nro. 1. Vajtartó kicsiny vanna nro. 2. Madártartó 
vesszős kalitka nro. 2. Gombolyétó: levél par 4, láb nro. 2. Sütő-, új lapát nro. 6. 
Tehén s ökör olvasztatlan faggyú libr. 168. Juhfaggyú olvasztatlan libr. 56. Lenmag 
pogácsa nro. 20. Borbély főmosó székire való, öreg rézmedence nro. 1. Vajnak való 
kantakorsó nro. 5. Kürtösfánk sütéshez való fa nro. 1. Rozsdaette, romladozott vas- 
rosta nro. 1. Lantornás lámpás fája nro. 1. Cipótartó, romladozott, fedeles vessző- 
kosár nro. 1. Pergelt faggyúnak az töpörtyője egy öreg fazékkal. Vesling túró nyo- 
máshoz való deszkás szék nro. 1. Csáválatlan, szőrös kecskebőr nro. 8. Varráshoz 
való öreg ráma nro. 3. Lantornához való ablakráma nro. 4. Fekete juh gyapja nro. 2. 
Középszerő, szarvatlan, új tekenő nro. 1. Faggyútartó öreg földfazék nro. 1. Gyer- 
tyamártáshoz való faedény nro. 1. Takács szövéjéhez való fa szerszám egy cso- 
móba kötve. Facsiga egy, nro. 1. Tollnak való hitván zsák nro. 10. Faggyútartó 
szőrzsák nro. 2. Üveghez való kisded ablakráma nro. 5, egyikben fában foglalt üveg- 
tányér nro. 8. Gyertyabélnek való kenderszösz két csomóval nro. 2. Gömbölyeg 
vesszőből kötött kis vesszőkosár nro. 1. Új kaszanyél nro. 1. Vajnak való, romla- 
dozott szájú, fekete kanta nro. 1. Szarvasnak az szarva par ½. 

Első sütőház 
Ez az kis udvaron mindjárt az nagy kert ajtajához közel vagyon. Ajtaja fél- 

szer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől 
tapaszos, meszes; öreg, vesszős, kívül-belől tapaszos kéménye nro. 1 (:ennek felső 
vége be van zsindelyezve:). 

Vagyon itt: 
Sütőkemence nro. 2, öreg rúdvas az szájában meghajtva nro. 2. Kemence szája 

eleibe való öreg vastábla nro. 3 (:kettei az kertészeknél:). Mosogatóvíz hevétő 
katlan nro. 1. Szapulókád nro. 1. Vízhordó fenyődézsa nro. 2. Cipószakasztáshoz 
való hosszú deszkatábla nro. 2 (:két-két szál deszkábul csinált:). Konyhára való 
öreg földfazék nro. 2, kisebb is nro. 2. Paraszt kis deszkaszék nro. 1. Vajnak való 
szoros szájú fazék nro. 1. 
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Ezen sütőház mellett lévő árnyékszék 
Kamorájának oldalai kívül-belől tapaszos. Ajtaja duplás, vassarkas, hevederes, 

reteszes, lakatos nro. 1. Ülőszéki deszkás. 
Mosóház 
Ez az kis udvaron mindjárt az első sütőház mellett vagyon. Ajtaja (:most le 

van szakadva, az földön hever:), duplás, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, 
fakelincses nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől romladazott, tapaszos, fakeresztes ab- 
laka nro. 1. Belőlszenelő, paraszt kályhás kemencéje nro. 1, ennek elein hosszú 
rúdvas nro. 1. 

Vagyon itt: 
Vízmelegítő katlan nro. 2. Szapulószék nro. 1. Fenyőtonna (:csak egyfelől 

fenekes:) nro. 1. Hitván farosta nro. 1. Hosszú padszék, egyik romladozott nro. 2. 
Műben forgott paraszt kályha nro. 1. Tésztaműhöz való sorlófa nro. 1. 

Ezen mosóházbul nyíló kamora. Ajtaja duplás, vassarkas, hevederes, pléhes, 
kívül reteszes, reteszfejes nro. 1. (:NB. pléhének kolcsa nincs:). Fakeresztes, puszta 
ablaka nro. 1. Feli gerendás, deszkapadlásos. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, 
meszes. 

Vagyon itt: 
Fedeles szekrény nro. 1, ebben fatál nro. 1. Paraszt lóca az fal mellett nro. 3. 

Fában foglalt, paraszt üveges ablakráma (:ezen kamorára való:) három üvegkarika 
héjával nro. 1. 

Tornáca ezen mosóháznak. Csulakokon álló, az feli gerendás, deszkapadlásos. 
Hitván lábakon álló, paraszt deszkaasztal itt nro. 1. Vagyon ezen tornácban földbe 
vert cölöpökön álló, két szál deszkábul csinált hosszú tábla nro. 1. Mosogató, lábas 
cseber nro. 1. 

Padlása az első sütő- és mosóháznak, mivel egymás melett lévén, egy haja- 
zat alatt is vannak; zsindelyezése jó. Vagyon itt korpa tartó vesszős kent (!) kas 
nro. 1. 

2dik sütőház 
Ez is a kis udvaron, az mosóház mellett vagyon. Tornáca lábfákon álló, 

feli gerendás, deszkapadlásos. Vagyon itt: 
Hamu tartó, öreg tölgyfa hordó nro. 1. Diribdarab deszkábul álló, paraszt 

asztal nro. 1. Körülötte darab deszkaszék nro. 3. Tehénfejéshez való fenyődézsa 
nro. 1, sajtár nro. 2. 

Sütőház ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, vaskelincses, kelincstartós, kívül rete- 
szes, reteszfejes nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kopott, meszes. Az feli 
gerendás, deszkapadlásos. Fában foglalt, kívül fakeresztes, paraszt üveges ablaka 8 
üveg héjával nro. 2. 

Téglábul csinált sütőkemencéje nro. 1, ennek szájába rúdvas nro. 1. Belől- 
szenelő, kürtős tűzhelye is téglábul rakott. Ezen szenelőhely kürtőjét az mellette levő 
nagykonyha kéményére hajtották által, és az füsti oda jár. NB. Minthogy penig ezen 
téglábul rakatt kürtőnek az felső szegeleti annyéra megrepedett, hogy az füst is vas- 
tagon kijő rajta, félhető, hogy ha mikor az korom meggyúlna benne, a láng ereje 
ott kijővén az száraz zsindelyt hamar érvén (:közel is lévén hozzá:) gyúladás ne 
essék, azért bé kellene vakoltatni. 

Vagyon ezen sütőházban: 

161 



Dagasztó, szarvas, öreg, jó tekenő nro. 7, eszkábás tekenő nro. 2, romladazott 
nro. 1. Középszerű jó tekenő nro. 2. Apróbb jó tekenő nro. 3. Uraim cipójához 
való jó szita nro. 2, ócska is nro. 1. Praebenda cipóhoz való szita nro. 4. Szürő- 
szita nro. 2. Cipószakasztáshoz való, széles deszkatábla nro. 1. Dagasztószék nro. 4. 
Keresztlábas, négyszegű asztal nro. 1. Kijáró fatál nro. 5, fatángyér nro. 21. Vízmerő 
kárt nro. 1. Lévszűrő szita nro. 1. Öreg fakalán nro. 1. Víztartó, középszerű tölgyfa 
kád. nro. 1. Öreg fenyődézsa nro. 2, középszerű is nro. 2. Moslékos dézsa nro. 2. 
Vajas vannácska nro. 1. Elől pártázatos deszka, hosszú szék az fal mellett nro. 1. 
Hosszú deszkapolc nro. 1. Kősó nro. ½. Sütőlapát nro. 5. Szénvonó nro. 1. Azsag 
nro. 1. Konyhára való, öreg és aprószerű, foglalt földfazék nro. 15. 

Ecetesház 
Ezen sütőházban való deszkarekesz, mely gyalult, pártázatos deszkával burított. 

Ajtaja félszer, körül pártázatos, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. Tolyótáblás ablaka 
nro. 1, ebben hasogatott singvas, darab nro. 2. (Következik az eceteshordók számba- 
vétele.) 

Régi konyha 
Ez az feljebb megírt mosóház mellett az nagy udvaron vagyon. 
Tornáca lábfákon álló, karfája és tornáca deszkával burított. Feljül is az 

tornáca deszkapadlásos. Tornácajtaja farostélyos, fasarkas, hevederes. Vagyon ezen tor- 
nácban: paraszt lábakon álló, hosszú deszkaasztal, tálaláshoz való, mely két szél- 
deszkábul álló, nro. 1. Sült alá való híd nro. 12. Hitván vesszőkosár nro. 1. 

Konyha ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, vaskelincses, kelincstartós, reteszes, 
reteszfejes. Ajtószegeleti romladozott, nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, 
meszes, melynek nagyubb részét renoválni kellene. Feli gerendás, deszkapadlásos. 

Leeresztő öreg deszkatáblája három vassarkas, hevederes nro. 1. Felnyíló kicsiny 
táblája is vassarkas, hevederes nro. 1. Kőből rakott öreg kéménye nro. 1, ebben 
hosszú vastag vasrúd (:melyekkel az 4 kőláb öszvefoglaltatott:) nro. 4. Tűzhelye 
téglábul rakatott, feljül gerendával pártáztatott nro. 1. 

Vagyon ezen konyhán: 
Tálaláshoz való széles asztal nro. 1. Két szál deszkábul álló, hosszú asztal nro. 1. 

Keresztlábas, négyszegű asztal nro. 1. Paraszt lábas, hosszú padszék nro. 3. Húsvágó 
tőke nro. 1. Fazéktartó polc öszveszegezett deszkákból nro. 1. Lábatlan, széles, öreg 
asztal nro. 1. Hasadt végű, öreg szarvastekenő nro. 1. Víztartó kád fedelestől 
nro. 1. Deszka sótartó nro. 1, ebben lágy só oct. ½. Hasadt kupa nro. 1. Fatá- 
nyér nro. 1. 

Ezen konyhán levő deszkarekesz. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, 
reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. Vagyon itt öreg dézsa nro. 3. Konyhára való, 
kétfülű, öreg fazék nro. 2. Hitván, puszta nyeregfa nro. 1. Fatál nro. 1. Polc 
(:mindenik két-két contognatióban:) nro. 2. 

Padlása ezen konyhának. Vagyon itt konyhára való öreg földfazék nro. 9- 
Asztal alá való keresztláb nro. 1. Ezen konyha zsindelyezése még jó. 

Belső gabonásház 
Mely az nagy udvaron vagyon. Tornáca mindvégig lábfákon álló, feljül deszka- 

padlásos. Az tornácban kétfelől deszkarekesz nro. 2. 
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Jobb kéz felől való rekesz vagy vasas ház. Ajtaja félszer, vassarkas, heve- 
deres, reteszes, lakatos nro. 1. Deszkatáblás ablaka nro. 2. Vagyon itt: Kanálfúrú 
nro. 2. Lenmag gyúráshoz való, középszerű szarvastekenő nro. 2. Lenmag pergelő, 
vaspereces, középszerű rézüst nro. 1. Törött lenmaghoz való: szita nro. 1, bőrrosta 
nro. 1. Vascsap kulcsostól nro. 1. Kétkéz öreg fűrész nro. 2. Vászonszövíshez való 
borda nro. 2. Nádvágó kasza nro. 2. Vargamesterséghez való bőrigazító vas nro. 1. 
Öreg bílyeg T.M. nevére való nro. 1. Juhra való bélyegvas ugyanilyen bötűkre nro. 2. 
Edényre való bélyegvas ugyanolyan bötűkre nro. 3. Sarlónyélnek való fa, darab nro. 
7. Zöldfestékes, fedeletlen, rossz skatulya nro. 1. Darab deszkákból vasszegekkel ösz- 
veszegeztetett láda, fedél nélkül nro. 1. Vaspántos, fedeletlen, régi láda dereka 
nro. 1. Hitván szőrtarisnya nro. 5. Közönséges paraszt kantár nro. 10. Csávált: 
nyúlbőr nro. 7, hasi fekete báránybőr nro. 16. 

Új korongvas, csak üszögében nro. 1. Ókorongvas nro. 1. Malomkőben való 
keresztvas, csak kinagyolva nro. 2. Konyhára, tűz alá való, két darabból álló nagy 
vasláb (:harmadik elveszett:) nro. 1. Malomgerendelyre való, temérdek nagy vas- 
karika nro. 3. Kerék agyára való vaskarika nro. 5. Kopott ócsoroszlya nro. 4. Geren- 
dely végébe való vascsapnak az vékonyabbik fele, darab nro. 1. Nádolt ó laposvas 
nro. 1. Új vasásó nyél nélkül nro. 3. Konyhára való, romlott vasrostély nro. 1. 
Tengelyre való foglalópánt par 1. Hitván fejsze nro. 1. Tengely tövire való viseltes 
marokvas szegestől nro. 4. Ókasza, nyél nélkül nro. 7. Viseltes sarló nro. 1. Eszter- 
gárban metszett guzsaly talpa nro. 1. Hámoron kinagyolt, hosszú táblavas nro. 1. 
Lenmag pogácsa nro. 2. Olaj sajtójához való balhafa (!) nro. 2. Nádtolyó, éles 
vas, egyik nyeles, rámás nro. 2. Topánfalvi öreg balta nro. 2. Lovak előtt való, 
gerendában való, vértes vaskarika nro. 5. Vashámorban kinagyolt temérdek rúdvas 
(:egynek hossza 4 sing, másiknak 5 sing:) nro. 2. 

Kötőfék kötelével együtt nro. 1. Zsindelyezéshez való régi bárdocska nro. 1. 
Ökör szarvára való új istrang nro. 2. Szabómesterséghez való téglázóvas nro. 1. Rom- 
ladozott régi táltok nro. 1. Lágysó tartó cseber nro. 1, abban lágysó oct. 6. Ken- 
derhez való kézi vasgereben nro. 8. Helyben forduló csiklós hintónak az horgas- 
vasa nro. 1 (:circiter 16 font:). 

Ezen tornácban bal kéz felől való deszkarekesz. Ajtaja félszer, vassarkas, 
hevederes, reteszes, reteszfejes, tolyózáros. Feli gerendás, deszkapadlásos. Tolyótáblás, 
reteszes, reteszfejes, deszkás ablaka nro. 2. Vagyon itt egy emberre való fejér nyo- 
szolya nro. 1, deszkapolc nro. 2, egérfogó, ládás nro. 1. 

Gabonásház 
Ajtaja az tornácábul nyíló, félszer, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos nro. 1. 

Oldalai fenyődeszkával boríttattak. Feli gerendás, deszkapadlásos. Zsindelyezése jó. 
Tolyó, deszkatáblás ablaka nro. 5. 

Vagyon azon gabonásházban: 
Fenyő száldeszkábul csinált, leguminatartó, fiókos rekesz nro. 6. Fenyődeszka 

nro. 12. Tilolt kender, kötés nro. 60 (:ex his 40 kötés húsz-20 fejével van, et 20 
kötés 16–16 fejével:). Kutyáknak s disznóknak való korpa quart. 100. Legumina- 
tartó fenyőkád nro. 2, ebben szemen szedett búza quart. 2. Leguminatartó fenyő- 
hordó nro. 1, ebben árpakása quart. 2 ~. Foltos vászonzsák nro. 10, szőrzsák 
nro. 10. Szűtt gyékény nro. 3. Csáválatlan juh- s báránygyapjas bőr nro. 48 (:ex 
his nro. 24 fekete:). Mérővéka nro. 1. Méhkosár nro. 1. Leguminatartó tölgyfa 
hordó nro. 1., ebben Paszmosról hozott tiszta búza quart. 5. Tavalyi rozsliszt quart. 4. 
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Praebenda cipónak való liszt quart. 43, tavalyi zab quart. 93. Sernek való szalad, 
anni 1665, quart. 30. Viseltes vasrosta nro. 2. Bőrrosta nro. 1. 

Padlása ezen gabonásháznak, melyre lajtorján járnak fel. 
Vagyon itt: 
Favilla nro. 140. Mezőre való gereblye nro. 57. Hitván nyeregfa, fakengyelestől 

nro. 1. Komlótartó hordó nro. 2 et 1, ezekben komló quart. 5 et 4. Komlótartó zsák 
nro. 1, ebben komló quart. 3. Romladozott, üveges lámpás, fája s üvegje igen eltö- 
redezett nro. 6. Lantornához való lámpásfa nro. 1. Hitván borda nro. 1. Cipó- 
hordó, gömbölyeg vesszőbül font, kétfülű kosár nro. 1. Haricska quart, 3, oct. 3. 
Leguminatartó tölgyfa hordó nro. 1. Öreg fazék nro. 2. Lenmag quart. 8. Moly 
vesztegette, régi, hitván juhbőr nro. 3. Konyhára való, öreg, kétfülű fazek nro. 7, 
ugyanilyen törött nro. 3. Konyhára való középszerű fazék nro. 617, ezekhez való öreg 
és apró paraszt födő nro. 314. Kősó nro. 4 ~. Feresztő, öreg dézsa nro. 1. Prae- 
benda zab töltéséhez való deszkacsatorna nro. 1. Fenyődeszka az kakasülőn nro. 4. 
Vasas késefa (:két-két vasas hámfástól:) nro. 3. 

Ezen gabonásház dél felől való végénél lévő kis kert. 
Két oldala fenyődeszkával butított. Az kút felől való oldala egy sor zsin- 

delyes. Ajtaja nro. 2; egyik az nagy udvarról nyílnék, de öszveromlott, másik 
az fáskertre, ez félszer, három vassarkas, reteszes, reteszfejes nro. 2. 

Vagyon ezen kis kertben félhéjra való eresz nro. 2, egyik 12 szál deszkával 
héjas, nro. 12, másik hat sor zsindelyes. Téglábul rakott, öreg sütőkemence nro. 1. 
Falban való új tégla nro. 2271. Romladozott, műben forgott diribdarab tégla is 
egy rakással. Búzatartó, fedeles, öreg, reteszes szuszék nro. 1 (:ebben Szilágyinak 
búzája quart. 30:). Ez kertecske mellett kívül kendertörő nro. 1, tiló nro. 4, ken- 
dercsapó rúd nro. 1. 

Praebendás pince 
Ez az feljebb írt gabonásház alatt vagyon az nagy udvaron. Külső ajtaja rom- 

ladozott, farostélyos, az felső vége vaspántos nro. 1. Másik deszkaajtaja félszer, vas- 
sarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, tolyótáblás, lakatos nro. 1. 

Torkának kétfelől való oldala baronából rótt, feli egy darabon deszkapadlásos, 
azon felyül való zsindelyezése jó. Vagyon ezen kis padláson töredezett farosta 
nro. 3. Hárs hét csomóval nro. 7. Szakadozott bőrrosta nro. 2. Új krinta (:sajt- 
nyomáshoz való:) nro. 2. Hitván nyeregfa nro. 1. Lantornához való lámpásfa nro. 1. 

Vagyon a pincetorkában: 
Hosszú korcsolya nro. 1, kicsiny is nro. 1. Hústartó sztrű nro. 1. Túrótartó 

öreg vanna nro. 1. Húsvágó bárd nro. 1. Hordóra való vasabroncs, kulcsa s srófos 
vasa nélkül nro. 1. Deszkapolc nro. 1. 

Földön fekvő, alájáró garádicsa fábul épéttetett. Pinceajtaja félszer, vassarkas, 
hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Oldala baronafábul rótt, kívül földdel töltött. 
Az feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. (Következik a borok hordónként való 
felsorolása.) 

Negyedik rendbeli házak 
Az öreg kapun bémenet jobb kéz felől, melyek is egyvégtében lévén, egy 

héjazat alatt is vannak. Zsindelyezések még jó. 
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1. Porkoláb háza 
Ajtaja az udvarról nyíló; (a) külső farostélyos, (a) belső dupladeszkás, vas- 

sarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, fakelincses, lakatos, nro. 2. Talpfákon álló 
sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, meszes. Alja s feli tapaszos, padlásos. Fában 
foglalt paraszt üveges ablaka hat üvegkarika hejával nro. 3. Belőlszenelő, elől hosszú 
singvason álló, paraszt kályhás kemencéje nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Keresztlábas, fejér, négyszegű asztal nro. 1. Lantornás lámpás nro. 1. Kaloda 

nro. 1, ennek két végén retesz nro. 2, reteszfő nro. 2. Vízhordó cseber rudastól 
nro. 4. Szeméthordó vesszőkosár nro. 1. Kicsiny, paraszt ülőszék 2, harmadik hosszú 
nro. 3. 68 szemből álló, vékonyszerű lánc nro. 1, ehhez lakat is nro. 1. Favágó 
fejsze nro. 1. 

Ezen házból nyíló oldalkamora ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, rete- 
szes, reteszfejes, lakatos nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Az feli 
gerendás, deszkapadlásos. 

Vagyon ezen kamorában: 
Földhordó apró fatekenő nro. 12. Kapa nyelestől 11, nyeletlen kapa 2, (össze- 

sen) nro. 13. Magyarországi forma, igen viseltes, nyeles ásó 2, nyeletlen is 1, 
(összesen) nro. 3. Veremvágó kapa nro. 1. Kormánydeszkára való vas nro. 1 et 
2. Ember lábára való vas, rab nélkül nro. 6. Csincser nro. 8, lakat hozzá nro. 1. 
Nyakvas nro. 2. Vesszőkosár nro. 1, ebben vágóvas nro. 1, lyukasztóvas nro. 1, 
ehhez való vaskarika nro. 1. Fatál nro. 2. Szeméthordó saraglya nro. 2. Sár hányó 
lapát nro. 6. Nyírág seprő nro. 8. 

Tömlöc 
Ez az porkoláb háza alatt vagyon, oldalai, alja, feli temérdek tölgyfa geren- 

dákból vannak öszveróva nro. 1. Lejáró lajtorjája nro. 1. Rostélyos ajtaja (:11 szál 
vasból álló:) nro. 1, ehhez lakat nro. 1. 

Vagyon ezen tömlöcben öreg kaloda nro. 1, az két végén retesz 2, reteszfű 
is 2, lakat hozzá nro. 1. Rab férfi nro. 11, lábakon vas nro. 11, asszonyember 
nro. 2 (:békó nélkül:). 

2dik csizmadiák háza vagy pitvar 
Ez az tömlöcház mellett vagyon. Tornáca talpban való, lábfákon álló, könyöklő- 

fájával együtt pártázatos deszkával burított. Egyfelé nyíló ajtaja félszer, vassarkas, he- 
vederes nro. 1 (:felső sarka eltörött:). 

Ezen pitvar ajtaja az tornácbul nyíló, félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, 
reteszfejes nro. 1. Talpfákon álló sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, meszes. Ablaka 
felnyíló deszkatáblás, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Sövényes öreg 
kéménye (:hova az porkolábház füsti is jár:) kívül-belől tapaszos, meszes nro. 1. 

Vagyon ezen pitvarban: 
Négy darab deszkából álló műhely nro. 1. 3 lábú, kerekded tőkeszék nro. 1. 

Lábatlan, hosszú deszkaszék nro. 1. Sövényes paraszt ágyfa nro. 4. Lábas, négyszegű 
apró szék nro. 3. 

Középszerű, fedeles, lakatos szekrény nro. 1. Vagyon ebben: villa (:késhez 
való:), egyik gyöngyházas, másik fekete nyelű, rezes nro. 2. Fonal öt darab, nro. 5. 
Gombolyag fonal nro. 5. Brassai, szederjes, viseltes posztószoknya váll nélkül nro. 1. 
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Nestfarkkal prémezett, moly vesztegette, veres, fajlondis posztósüveg nro. l. Sü- 
vegre való, viseltes nestprém nro. 1. Viselt vászonrokolya váll nélkül nro. 2. Új 
vászon ingváll nro. 1. Párnahajban való, kék s veres pamuttal varrott darab vá- 
szon nro. 1. Viseltes, vastag vászonlepedő, három szélben nro. 1, másik is ilyen 
nro. 1. Viselt vászonharisnya par 1. NB. Az mint mondják, ezek az szekrénnyel 
együtt pestisben megholt Major Kristófé voltak. Ha vér nincsen hozzá, jobb volna 
szegényeknek adni, mintsem az molynak megemészteni. 

Víznek való facsobolyó, egyik feneke kiesett, nro. 1. 
3dik katonák háza 
Ajtaja az feljebb írt tornácbul nyílik, pártázatos, vassarkas, hevederes, pléhes, 

kolcsos nro. 1. Talpfán álló sövényes oldalai, kívül-belől tapaszos, meszes. Feli 
gerendás, deszkapadlásos, tapaszos. Fában foglalt, kívül fakeresztes, négy-négyfelé 
nyíló, vassarkas, hevederes, rámás, paraszt üveges ablaka nro. 3 (:egyiknek egyfele 
nyíló, vassarkas, hevederes, deszkatáblás ablaka; kettein tábla nincs:). Kemencéje 
belőlszenelő, elől hosszú singvason álló, elegyes kályhából rakott nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Keresztlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Kar nélkül való, hosszú deszka- 

szék nro. 2. Törött, keresztlábas, hosszú asztal nro. 1. Az új toronyhoz való, ón- 
ban foglalt, hat-hatszegre metszett, kristályüveges ablakfiókok is vannak itt, ki ki- 
sebb s ki nagyubb nro. 6. Fejér sóbul csinált gyertyatartó, egyik lába eltörött, 
nro. 1. 

Padlása ezen rend házaknak. 
Hova is lajtorján járnak. Ajtaja felnyíló, félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, 

reteszfejes, lakatos nro. 1. 
Vagyon itt: 
Új fenyőzsindely tizenötezer-hétszázhatvan, id est nro. 15 760. Tavalyi tilolt ken- 

derfő, kalongya nro. 6, item huszonkét fő nro. 22. Gyertyabélnek való szösz egy 
rakással. Feteke bárány gyapja nro. 338. Fejér bárány gyapja nro. 420. Öszveomló- 
félben lévő öreg fenyődézsa nro. 3. Padlásra való, fahevederes, négyszegű kis ajtó 
nro. 1. Konyhára való öreg földfazék nro. 1. Kisded, szarvas dagasztótekenő nro. 1. 

Pestisben megholt embertől maradt: mosott, fejér juh gyapja nro. 9 (mosott, 
fejér) guzsalgyapjú nro. 3, (mosatlan, fejér) juhgyapjú nro. 4, (mosatlan, fejér) 
báránygyapjú nro. 2 ½. 

Pestisben megholt majoros és majorné egyetmása: 
Mezítelen derekalj nro. 2. Héjas févalj nro. 2. Ingváll nro. 1. Szakadozott 

gatya nro. 1. (Román) asszonnak való alsóing nro. 1, pendely nro. 1. Kasza nyél 
nélkül nro. 1. Középszerű vasnyárs nro. 1. Kisded, fedeles, pléhes láda nro. 1, 
ebben tarka kis iskatulya nro. 1, ebben pínz fl. –/48. Diribdarab, zöld fajlondis 
posztó egy csomóval. Veres s kék fej tővel varrott, párnahaj végébe való új darab 
vászon nro. 1. Előruhába való, viseltes, recés darab ruha nro. 1. Viseltes, főre való 
patyolat nro. 1. Új vászon ingváll nro. 1. Elegyes selyem egy kis csomóval. Ezüst- 
fűző, kis darab ezüst láncával nro. 1. Zöld brassai posztó, új szoknya nro. 1 
(:az alján lotos veres selyemperem négy sorral:), válla is hozzávaló. Varrani (!) 
való veres fejtő, öreg motring nro. 1 ½. Öntött kis rézcsengettyű nro. 1. Viseltes, 
brassai kék posztó szoknya zöld peremes vállastól nro. 1. Brassai kékposztó mente, 
fejér báránybőrrel béllett, asszonnak való nro. 1. Nyereg minden szíjszerszámával. 
Kengyelvasával, háti bőrével nro. 1. 
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Egy elszökött Illyés nevű szűcs egyetmása: 
Mezítelen févalj nro. 1. Viseltes, tarka pokróc nro. 2. Gyermeknek való fejér 

szukmány nro. l. Hitván, fekete szukmány nro. 1. Gyermeknek való, szakadozott 
ümög nro. 1. Hitván vászonabrosz nr. 1. Gyermeknek való, szakadozott szőrharis- 
nya nro. 1. Posztósüveg alá való, fekete bagaziabélés nro. 1. Fatál nro. 2, (fa)tányér 
nro. 6. Középszerű mázos fazék nro. 1. Gereben fog (:öreg vasgerebenhez való:) 
nro. 7. Borstörő nro. 1. Hitván daróc öv nro. 1. Kisded vasnyárs nro. 1. Ködmön 
aljára való, toldozott, fejér s fekete diribdarab bőrből öszvevarrott peremnek való, 
hat öl, org. 6. Középszerű tekenő nro. 1. Fa musta (!) nro. 1. Foltnak való, rossz, 
diribdarab ködmen. Hasadozott fapalack nro. 1. Gömbölyég vesszőbül font fileskosár 
nro. 1. Vízhordó légely nro. 1. Kárt nro. 1. Középszerű, szarvas, jó tekenő nro. 1. 
Öszveomlóban való tölgyfa cseber nro. 1. Sütőlapát nro. 1. (:NB. Efféléknek mi 
haszna, ha csak így sorvadnak öszve?:) 

Öreg, fejér juh gyapja nro. 17. Moly vesztegette, csávált: fejér báránybőr 
nro. 6, kecskebőr nro. 2. Moly vesztegette, csáválatlan gyapjas: fejér juhbőr nro. 2, 
fekete juhbőr is nro. 2. Vászonszövéshez való jó borda nro. 3. Hosszú, új ken- 
derkötél nro. 1. Fekete juhnak az gyapja nro. 8. Morvai fejér juh gyapja nro. 27. 
Csávált, hasi, fekete báránybőr nro. 5. Gyapjú- s kendertartó, foltos: szőrzsák nro. 3, 
vászonzsák nro. 4. Kőboltozáshoz való deszka árkus nro. 8. Kaszanyél nro. 1. Szaka- 
dozott bőrrosta nro. 1. Vasvilla nyelestől nro. 1. Zsindelyhornyoláshoz való faráma 
nro. 1. Falra való, fejér, hosszú katonafogas nro. 1. 

Felső pince 
Mely tömlöc mellett levő pincének is mondatik, és az feljebb megírt negyedik 

rend házak alatt vagyon. Torkának ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, laka- 
tos nro. 1. Oldala kétfelől hasábos fával rótt, az feli előtt levő színnel együtt fél- 
hajra, 7 sor zsindelyezés alatt vagyon. Pinceajtaja duplás, vassarkas, hevederes, 
reteszes, reteszfejes nro. 1. Oldala mind körül hasábos, faragott fával rakott. Az 
feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. 

Vagyon ezen pincében maradék óbor, céduláján esztendőszám nincsen. Volt kis- 
selyki dézsmabor és continealt urn. 64. Elkelvén az többi, vagyon még benne sep- 
rőstől circiter urn. 22. 

Az pincetorka előtt már megírt félhajazat alatt, az udvar keretesén levő, prae- 
benda osztáshoz való tolyótáblás ablak most kívül be van tapasztva. Az táblája belől 
megvagyon. Ugyanezen színben temetési szükségre csinált, gyalult deszkás, pártáza- 
tos, csak fejéren való prédikálószék nro. 1. 

Hintószín 
Az nagy udvaron; kapuja kétfelé nyíló, rámás, fenyődeszkával burított nro. 1, 

az két sarkán vascsap nro. 2, vaskarika nro. 2, felyül is vassark sasostól par 1. 
Boronábul rótt oldalai kívül-belől tapaszos, kívül meszes, belső tapasza romladozott. 

Vagyon ezen színben: 
Az gerendákon fenyő-, bikk-, hársfa deszka, promiscue nro. 35. 100 öles öreg 

gyalum (:mely ez idén csináltatott:), minden ahhoz való vastag és vékony kötelei- 
vel, cserépkarikáival, pálháival nro. 1. Ló után való szekérrúd első s hátulsó ten- 
gelyestől nro. 1, ehhez szekéroldal par 1, felherc 2 vasas hámfástól nro. 1. Letört, 
vasatlan, romladozott, fakó kerék nro. 4. Szilfa rúd nro. 1. Ganajhordó saraglya 
nro. l. Fenyőrúd nro. 3. Cseberhordó rúd nro. 1. Viseltes puskatok par 1. Rom- 
ladozott szövétnek három darab, nro. 3. Szakadozott medvebőr nro. 1. 
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Istállók 
Ezek mind egyvégben az udvar keretesének észak felől való oldalában, belől 

vannak. 
1. Istálló. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos 

nro. 1. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, kívül meszes (:belső meszelését reno- 
válni kellene:). Feli gerendás, deszkapadlásos. 

Vagyon egyik végében fajármon álló, hosszú válú nro. 1. Ganajhordó saraglya 
nro. 1. Katonafogas az falon csak fejéren, az gerendára is szegezve két kis darab 
nro. 2. Más végében az istállónak keresztöl-általérő, furdalt, gömbölyeg fa nro. 1. 

2. Istálló. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, laka- 
tos nro. 1. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Az feli gerendás, 
deszkapadlásos. 

Vagyon itt lovak eleibe való, két darabban levő, fajármokon álló, hosszú válú 
nro. 2. Más végében is általérő, furdalt fa nro. 1 (:ez cölöpökhöz vagyon szegezve:). 
Katonafogas az falon csak fejéren nro. 4. Cseberhordó rúd hámfástól, kötelestől 
nro. 1. 

3. Istálló. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos 
nro. 1. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Az feli gerendás, desz- 
kapadlásos. 

Minthogy itt most az asztalos dolgozik, ezért vagyon itt: 
Új toronyra való, négyfiókos, festett deszkával burított ablakfa rámástól nro. 1. 

Másik is hasonló ablakfa 9 szál vasvesszőbül álló rostélyos vasával, az nagypalo- 
tára való nro. 1, ennek ónas vassarka 8, ónas fordítója 2. Az új torony ablakához 
való, ónba foglalt, hatszegre metszett kristályüveges ráma nro. 4, ónba foglalt- 
paraszt üveges ráma is nro. 4. Az kis virágoskerten keresztül való deszkás folyosó 
festett pártázatja nro. 12. Ugyanide való, veresen festett farostély nro. 2. Két ajtónak 
való öszveenyvezett deszka. Keresztlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Képíró fes- 
tékéhez foglalt fazék nro. 9 (így!). 

(A) műhely áll fenyődeszkából nro. 5, alatta való is nro. 5. Hosszú paraszt 
szék nro. 2. Lábas, faragó tőkeszék nro. 1. Katonafogas az falon csak fejéren nro. 6. 
8 darab deszkábul öszverakott ágy nro. 1. Diribdarab fenyődeszka ugyan feles. Az 
istálló egyik végében fajármon álló hosszú válú nro. 1. Más végében cölöpökhöz 
szegezett, áraljában érő, furdalt rúd nro. 1. 

4. Istálló. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos 
nro. 1. Sövényes oldalai kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Az feli gerendás, deszka- 
padlásos. Ezen padláson széna aláhányó hely is egy vagyon, ajtó nélkül; az deszka 
is mellette kitörött. Ha ide ajtót nem csinálnak és az törést is be nem foldják, az 
szénára nézve gyertyával alatta járni igen félelmes lészen. 

Vagyon itt az két végében fajármokon álló hosszú válú nro. 2. Sövényes ágyfa 
nro. 1. Cseberhordó rúd hámfástól, kötelestől nro. 1. Középszerű földfazék nro. 1. 
Hitván nyűg nro. 1. Romladozott farosra nro. 1. Katonafogas az falon csak fejé- 
ren nro. 4. 

5. Istálló. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos 
nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Az feli gerendás, deszka- 
padlásos. 

Vagyon itt egyik végében fajármokon álló hosszú válú nro. 1. Másik végében 
általérő, négyszegű gerenda nro. 1, ebben sasos vaskarika nro. 8. Lóitató cseber ru- 
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dastól nro. 1. Sövényes ágyfa nro. 2. Ganajvonó nro. 1. Favilla nro. 2. Katona- 
fogas az falon csak fejéren nro. 4. 

6. Istálló. Ennek talpfás, széles tornáca lábfákon álló. (A) tornác jobb 
felől való végében vagyon félig deszkázott egy rekesz nro. 1. Ez régen széna- 
tartó hely volt, most az szíjgyártó dolgozó helye. Ajtaja nem lévén, felyül hág- 
dosnak bele. 

Vagyon itt: 
Olaszlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Sövényes ágyfa nro. 1. Lantornához 

való ablakráma nro. 1. Darab gömbölyeg fenyőfa, bűrtöréshez való nro. 1. Katona- 
fogas az falon, csak fejéren nro. 2. Gyertyánfa rúd az tornácban felkötve nro. 1. 

Ugyanezen tornác végében bal kéz felől is deszkarekesz nro. 1. Ajtaja 
félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos, pléhes, kolcsos nro. 1. Két 
oldala az földtől fogva az padlásig deszkával pártázatosan burított. Tolyótáblás 
ablaka, hasogatott három darab singvasával nro. 1. Az feli gerendás, deszkapadlásos. 

Vagyon itt: 
Hosszú deszka padszék nro. 3. Romladozott nyeregfa nro. 8, ketteiben bőr- 

vánkos nro. 2. Egyesszék nro. 1. Darab deszka nro. 1. Főzött berzsen egy zsákban. 
Ló festeni való kannának az alja egy zsákban, lehet quart. 1. Lófark legyező nro. 1. 
Puskatok ráma nro. 6. Sorlott madzag egy gombolyéggal. Szíjpuhító hasított fa 
nro. 2. Öreg földfazék (:hármában főtt berzsen, egyikben kannának az alja, hata üres:) 
nro. 10. Csupor nro. 2. Fatál nro. 1. Lóhúgyhordó nyeles sajtár nro. 1. Légely, egy- 
felől sincs feneke nro. 1. Bőrrosta nro. 1. Kannaszitáló szita nro. 2. Egy üvegkancsó, 
melyben orvosság vagyon, nro. 1. Ló orrára való felkötő nyűg, egyik igen viseltes, 
nro. 2. Hitván, rossz zsák nro. 1. Romladozott lóvakaró nro 1. Kannatartó hitván 
tarisznya nro. 1. Cövekverő bot nro. 1. Katonafogas az falon, csak fejéren nro. 6. 
Kívül az ajtófelen is darab fogas nro. 2. 

Istálló ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos, belől 
fazáros nro. 1. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos, kívül meszes. Belől az palo- 
ták felöl való vége és az külső oldala is gyalult fenyődeszkával burított. Az feli 
gerendás, gyalult deszkapadlásos. Fakeresztes puszta ablaka nro. 2. 

Vagyon itt: 
Kötőfék nro. 9, mindeniknek szára egy-egy bokor vékony lánc, faciunt par 9. 

Az deszkán belől levő gerendában szegezve sasos vaskarika nro. 10, ezekhez van- 
nak foglalva az kötőfékek láncai pároson. Paripa orrára való felkötő, kétágú pányva 
nro. 9, ezekhez hajtott vasszeg vagy sarkvas az deszkában nro. 16, lécszeg is nro. 2. 
Paripák hátulsó lábára való pányva fejes lánc, egy gerendába szegezve nro. 9. 
(:némelyike elszakadott:). Katonafogas az falon, csak fejéren nro. 5. Köz pálca, 
lánc nélkül nro. 5. Nyírágseprű nro. 2. Ganajvonó nro. 1. Hosszú rúd felkötve nro. 1. 
Ház földét csináló nyeles bot vagy sulyok nro. 2. 

Ezen istálló, minthogy az többinél inkább meghanyatlott az udvar felé, azért 
az ő idejében helyre kellene nyomatni, mert ha sokáig úgy marad, nagy kár le- 
szen benne. 

Padlása ezen istállóknak. Kívül az zsindelyezéséről vagyon be az padlásra 
szénahányó helye három: 

1. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. Ezen 
ajtónál az padlás 12 szál deszkával által vagyon rekesztve. Vagyon itt száraz, öreg te- 
hénbőr nro. 31. Tavalyi ökörborjú száraz bőri nro. 1. Csáválatlan, gyapjas: fejér juhbőr 
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nro. 6, fekete juhbőr nro. 11. Kerékhez való új küllőfa, csak kinagyolva nro. 166. 
Tavalyi kecske száraz bőri nro. 2. Új eke minden szerszámával nro. 1. 

2. Ajtaja is félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. 
3dik helyen nincs bétévő ajtaja. 
Kádárszín 
Ez az első rend ház dél felé való végénél vagyon. Ajtaja félszer, vassarkas, 

hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Udvarra való oldalának rámája 29 szál desz- 
kával burított. Az feli egy sor zsindelyes, másik oldala az udvar kerétése. Ennek az 
utca felől való oldala és dél felé való vége 7–hét sor zsindelyezéssel való, félhajra 
vagyon. Ereszénél való koszorógerendája lábfákon álló. 

Vagyon itt: 
Csinálni való edény, omlófélben. Tölgyfa hordó nro. 3, átalag nro. 4. Öreg 

fenyődézsa nro. 4. Vajnak való apró vanna nro. 16. Légely nro. 3. Tölgyfa cseber 
nro. 2 et 1. Mésznek való hordó nro. 3. Romladozott, fedeles, kisded szekrény 
nro. 1. Öszveromlott hordó, dézsa etc, falaik, fenekek rakáson, melyek csak vesző- 
félben vannak. 

Vagyon faragószék nro. 1. Öreg, középszerű és apró edényre való vont abroncs 
egy rakással. Abroncsnak való mogyorófa egy szekérrel, curri 1. Kősó, melynek né- 
mely része, az nyirkos földön lévén, igen elolvadott, ez ilyen (t) szárazabb helyen 
szokták tartani, nro. 47 ~. Abroncsvonó szék nro. 1. Kovácsszén két szekérrel, 
curruum 2, ez mellett fenyődeszka nro. 3. Romlott rámájú, félkéz fűrész nro. 1. Circalom 
nro. 2. Ontrázo nro. 1. Feneketlen, fenyő, hosszú dézsa nro. 1. Moslékosdézsa nro. 1. 

Galambbúc 
Ez az kádárlószín udvarkájában vagyon, földben ásott két lábfán álló. Galamblakó 

helye két contognatióban vagyon, oldalai, felső s alsó fele fenyődeszkábul csinált. 
Az feli jó zsindelyes. 

Kút 
Az nagy udvaron az fáskert ajtaja mellett vagyon. Négyszegű oldala az fene- 

kétől fogva az felső kávájáig baronafával rótt. Felső jó zsindelyezése koszorófájival 
együtt talpfás csulakokon álló. Tengelyes kereke nro. 1. Vedre két vasabroncsával, 
vasperecével nro. 1. Ehhez 117 szembúi álló, középszerű lánc nro. 1. Víztartó kád 
az udvaron nro. 3. 

Élőfák az udvaron: kőrösfa nro. 1, almafa nro. 1. Ezeken kívül is vannak 
egynyihány helyen nemrígen ültetett, sövénnyel körülvett, beoltott, különb-különb- 
féle fák. 

Fáskert 
Avagy öreg, új konyha udvara. Ez az nagy udvar kerétéséhez vagyon ragasztva 

az tó felől. Kétfelé nyíló, rámás, öreg kapuja, mely az utcáról nyílik, fenyődeszkával 
borított nro. 1, két sarkán vaskarikás csap nro. 2, felyülfoglaló vaspánt nro. 2, 
az ostorához is reteszfejes, lakatos foglalópánt nro. 1. 

Ajtaja, egyik az nagy udvarról nyíló, félszer, másik az tó felé, duplás, min- 
denik vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 2. Harmadik ajtaja az 
harmadik bástya kis udvarára nyílik, ez ott megíratott. 
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Ennek három oldala az nagy udvar kerétése, negyedik oldala az kútnál való 
általrekesztés. Mindenik oldala kívül-belől tapaszos. Kívül s belől is két oldala 
meszes. Felyül zsindelyes. Az utca felől való oldala az kaputul fogva az szegeletbás- 
tyáig félhajazatra vagyon. 

Ezen félhajazat alatt vagyon: 
Boros, öreg, óhordó nro. 99. Óátalag nro. 3. Lovak eleiben való szénatartó, 

hosszú saraglya nro. 2. Kádár mesterségéhez való abroncsvonó szék nro. 2. Káposztás 
öreg hordó nro. 1. Dagasztószék, jó, nro. 4. Szeméthordó kosár nro. 1. Vendégség 
idején udvarra való, keresztlábas, tőke gyertyatartó nro. 7. 

Öreg, új konyha 
Ez az fásudvaron az ifjúasszony lakadalmi szükségére csináltatott volt. Ajtaja 

félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, egyik lakatos nro. 2. Sövényes olda- 
lai kívül-belől tapaszos. Az feli jó zsindelyes. 

Vagyon itt: 
Téglából rakott öreg tűzhely nro. 2. Az konyha oldalán az tó felé fa csa- 

torna nro. 2. Tölgyfa: öreg kád nro. 27, kisdedszerű kád nro. 15. Feredő: tölgyfa 
kád nro. 4, fenyőkád nro. 1. Tölgyfa: cseber, munkában forgott nro. 14, öreg 
dézsa (munkában forgott) nro. 2, kisdedszerű dézsa nro. 12. Borhűtő, hosszú, tölgyfa 
dézsa nro. 4. Mosogatáshoz való, lábas tölgyfa dézsa nro. 15. Feresztő, fenyő, hosszú 
dézsa nro. 10. Fenyő, öreg, új dézsa nro. 9. Vajtartó, kétfülű vanna nro. 18. Fenyő, 
új sajtár nro. 6. Légely nro. 3. Lóhúgyfogó, nyeles sajtár nro. 3. Új kárt, egyik 
fedeles, nro. 4. Halhordó berbence nro. 2. Mindkétfelől fenekes, öreg fenyővanna 
nro. 2. Bornak való: öreg, új hordó nro. 3, új átalag nro. 24. Öreg hal hordáshoz 
való tölgyfa hordó nro. 6. Apróhal hordáshoz való: berbence nro. 5, átalag nro. 2. 
Ecetes átalag nro. 1. Fenyőberbence nro. 2. Metszett kád nro. 1. Tésztához való 
szakasztókas nro. 1. 

Gyermeknek való: festett nyoszolya nro. 2, festetlen is nro. 4. Öreg festetlen 
nyoszolya nro. 14. Olaszlábas, négyszegű, fejér asztal nro. 6. Úrvacsorájához való, 
négyszegű, fejér asztal lábastól nro. 1. Olaszlábas hosszú asztal nro. 3. Keresztlábas 
négyszegű asztal nro. 4. Négyszegű asztal láb nélkül (melyen disznó aprólékját 
szokták felvágni:) nro. 1. Asztal toldani való, olaszlábas kis asztal nro. 2. Kereszt- 
lábas hosszú asztal nro. 10. Kerekded asztal lábastól nro. 1. Keményétő szárasztó, 
pártázatos, széles, deszka lábasszék nro. 1. Liktárium szárasztó, körül pártázatos tábla 
nro. 5. Hosszú karszék, csak fejéren nro. 9. Kisded, fejér karszék nro. 1. Palota 
fala mellé való, elől pártázatos, festett, hosszú szék nro. 3. Koporsó alá való deszka- 
szék par 1. Disznómellyesztéshez való szarvastekenő nro. 1. Száldeszkából öszve- 
szegezett, üveghordozó, hosszú láda nro. 1. Szükségtévő helyhez való tábori árnyék- 
szék deszkástól nro. 9. Új kaloda, vas nélkül nro. 1. Tálaláshoz való hosszú tábla- 
asztal nro. 10 (:négye három-három szál deszkábul vagyon, hata két-két szál desz- 
kábul:). 

Három-három szál deszkábul való új asztal nro. 3. Három-három szál deszká- 
bul csinált, rövidebb hosszú asztal nro. 2. Bikkfa, új deszka az kakasülőn és az 
nyoszolyák alatt nro. 33. Hosszú, lábas tőkeszék par 1. Tölgyfa, új cseber nro. 12. 
Fenyő, öreg, új dézsa nro. 26. Égettboros fazék alá való kis deszkaszék nro. 2. 
Konyhára való, négyszegű, öreg fenyődeszka asztal, négy darab deszkábul álló, láb 
nélkül nro. 1. Földbe vert lábakon álló, két-két szál deszkábul való lóca nro. 1. 
Romladozott ülésláda nro. 1. Kicsiny paraszt deszkaszékecske nro. 2. 
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Galambbúc ezen fásudvaron nro. 1. Ennek alsó contignatiója tyúkól. 
Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszfejes nro. 1. Az két oldala 36 szál fenyő- 
deszkával borított, az két vége 25 darab fenyődeszkával. Felső contignatiója galam- 
bok lakóhelye, ez is kettősön vagyon csinálva, úgy hogy közötte eljárhasson ember, 
Kívül való oldala mellett is. Az feli jó zsindelyes, mind egy hajazat alatt vannak. 
Galamb most elég szép sereggel vagyon. 

Egész hajra való, csulakokon álló, jó zsindelyes szekérszín is ezen fás- 
kertben egy vagyon, nro. 1. 

Vagyon ezen színben: 
Hátul bakos, csiklós, kicsiny helyen forduló, hitván, bőrös kocsi nro. 1 (:ke- 

rekinek talpain semmi vas nincsen, csatlása s tengelyvég szegei is nincsenek:). Ko- 
vácsszén hordáshoz való vesszőkas nro. 1. Társzekérre való ráma nro. 1. Romla- 
dozott, hitván, fakó kerék nro. 4; egyik fakó, hitván kerék agya tövén karika nro. 2. 
Ökörhöz való új járom nro. 4. Lovak eleibe való, hosszú válú nro. 2. Fenyődeszka 
nro. 3. Hosszú lóca alá való lábasszékek par 17. Tölgyfa deszka, lábatlan, hosszú 
szék nro. 1. Udvari, öreg szánnak való bikkfák csak kinagyolva par 6; ugyanezek- 
hez epplénnek való, vastag bikkfa, darab nro. 6. Bikkfa deszka nro. 2. 

Lúdól ezen fáskertben egy fedél alatt nro. 2. Félszer, fasarkas, hevederes, 
egyik reteszes, reteszfejes ajtajok nro. 2. Sövényes oldala kívül-belől tapaszos. Az ól 
két részben van egy fedél alatt, zsindelyezése jó. 

Sütőkemence ezen fásudvaron nro. 1. Az kemence téglábul, sárral ra- 
kott, az szájában öreg singvas nro. 1. Fedele lábfákon álló, 18 szál fenyődeszkával 
héjaztatott. 

Ugyanezen fásudvaron tengeri lúd nro. 27, magyarországi lúd nro. 20, (össze- 
sen) nro. 47. Öreg tyúk nro. 59, ez idei jérce nro. 105, (összesen) nro. 164. Öreg 
kakas nro. 3, kappan nro. 26, (összesen) nro. 29. Ez idei kakas nro. 2, kappan 
nro. 32, (összesen) nro. 34. Tyúkok válúja nro. 2. Négyszegre faragott, talpnak való 
tölgyfa nro. 3, folyógerenda tölgyfa nro. 9. Kerékgyártó munkájához való faragószék 
nro. 1. Romladozott dagasztószék nro. 5, saraglya nro. 3. 

Udvarház mellett napnyugot jelöl való veteményes-, 
lugasos-, gyümölcsös-, virágos- etc. kert, 
benne levő épületekkel együtt 

Ezen kertnek napkelet felől való oldala az udvarház kerétése, mely már odafel 
megíratott, az három oldaláról alább láthatni. 

Első ajtaja az nagy udvarról nyíló, széles, rámás deszkával dupláson burított; 
kívül-belől reteszes, reteszfejes, kívül lakatos; sarka vaskarikás csapos, felyülfoglaló 
vaspántos nro. 1. 

Ez felett vagyon egy szép tornyos filegória is nro. 1. Lábfákon álló, fel- 
járó garádicsa fábul épéttetett, veressen festett. Karfás oldala is orsós fáival együtt 
mindkét felől veresen festett, garádicsfelinek laposan való zsindelyezése is. Az zsin- 
delyezés az garádics felett bomladozni ke(z)dett. Garádics alsó végén való, veresen 
festett, félszer ajtó most le van szakadva, mivel az hevedervasak leromlottak. Sark- 
vasai megvannak. Folyosója mind körül veressel festett karfás, orsós. Az alja deszka- 
padlásos, felyül zöldfestékes, deszkával, pártázattal való mennyezetes. 

Folyosón belől való deszka háza. Ajtaja kívül veressel, zölddel festett, belől 
tiszta zölddel, félszer, körül pártázatos, pléhes, kolcsos, fordítós, vas bevonójával, 
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vassarkas, hevederes nro. 1. 8szegre való oldala kívül veresen, belől zölden festett 
deszkával pártázatosan vagyon borítva. Alja gerendás, deszkapadlásos. Feli is geren- 
dás, zöldfestékes, deszkamennyezetes. Ónban foglalt, ónas sarkas, foglaló hevederes, 
vasfordétós, vasvesszős, zöldfestékes, két-kétfelé nyíló, rámás, kívül veressel, belől 
zölddel festett tolyó-deszkatáblás, paraszt üveges ablaka nro. 7. Ezen hét ablaknak 
fáiban öreg kristályüveg közepben nro. 14. 

Vagyon ezen házban: 
Kerekded deszkatáblán, keresztlábon álló, felyül zöldfestékes, öreg, kerekded 

asztal nro. 1. Zöldfestékes: hosszú karszék nro. 1, egyesszék kettő, nro. 2, 2 emberre 
való nyoszolya nro. 1. Ürömseprű nro. 2. 

Ezen háznak zsindelyezése szép tornyoson három gomb zsindelyezéssel ékesít- 
tetett, mind az három veresen festett. Az teteiben levő gombja bádoggal buríttatott, 
vitorlája is bádog. 

Az kertnek dél felől való rámás oldala az tó mellett, alá, olaszfokra metélt végű 
fenyődeszkával burított. Ezen oldalon az tó felé kétfele nyíló, vassarkas, hevederes, 
ceteszes, reteszfejes, lakatos, félszer nagy ajtó nro. 1. Az kertnek napnyugot felől 
való oldala sövényes, tapaszos, kívül egy sor zsindelyes, belől mindvégig 3 sor zsin- 
dellyel való ereszes. Ajtaja ezen oldalán is félszer, vassarkas, hevederes, tőkezáros 
nro. 1. Észak felől való oldala is sövényes mindvégig, kívül-belől tapaszos, kívül 
egy sor zsindelyes, belől nagy darab helyen hét sor zsindellyel való, félereszes. 

Ajtaja ezen oldalán az marhaakol felé nro. 2. Egyik széles, rámás, deszkával 
dupláson béllett, sarka alól vaskarikás, csapos, felyül foglalópántos, kívül-belől rete- 
szes, reteszfejes, lakatos. Másik keskenyebb ajtaja is duplás, három vassarkas, heve- 
deres, belől reteszfejes, lakatos. 

Ezen kertben lévő épületek: 
Első borospince 
Torkának oldala mindkét felől faragott deszkával burított, kívül-belől tapaszos, 

meszes. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. Pince 
külső ajtaja farostélyos, fasarkas, felyül vaspántos. Belső ajtaja félszer, deszkás, 
vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 2 (:ezen deszkaajtó most az ászkokon 
hever:). Pince oldalai hasogatott, faragott tölgyfával buríttattak. Az feli gerendás, 
deszkapadlásos. 

Vagyon ezen pincében: 
Tövisi Dániel boraféle egy hordóban, mivel az többi elkölt, circiter urn. 7. 

2dik hordó bor kisselyki volt, de minthogy ennek is nagyubb része erogáltatott, 
vagyon még benne seprőstől circiter urn. 20. Tengeri, fekete nyúl nro. 2. Boroshordó 
alá való, hosszú ászok par 3. Hordóra való vasabroncs, kulcsostól, srófos vasastól 
nro. 2. Boros, paraszt fazék nro. 1. 

2dik. Ezen pince torka felett levő deszkás ház 
Félig gyalult fenyődeszkával burított, azon felyül deszkából csinált, rostélyos; 

feli jó zsindelyes. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos 
nro. 1. Az alja gerendás, deszkapadlásos. Az feli is gerendás, gyalult deszkával pár- 
tázatosan való mennyezetes. 

Vagyon itt: 
Keresztlábas, négyszegű fejér asztal nro. 1. Karotlan hosszú szék nro. 1. Egy 

emberre való fejér nyoszolya nro. 1. Asztalos csinálta, elől pártázatos hosszú szék 
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az fal mellett nro. 3. Festetlen pohárszék nro. 1, ennek alsó contignatiója bé lévén 
zárva, nem tudatik, mi van benne. Ajtaja vassarkas, hevederes, pléhes nro. 1. Gö- 
rögdinnye ezen házban nro. 48. Az elterített nyers körtövély mind elsenyvedett. 

Ezen pince felett levő padlás jó zsindelyezés alatt, porkoláb gondviselése 
alatt. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos. 

Vagyon ezen padláson: 
Vajnak való, kétfelől fenekes, új fenyővanna nro. 32. Egy felől fenekes, új 

fenyővanna nro. 12. Túrónak való: varrna nro. 10, berbence nro. 2. Megveszett, 
rossz orda anni 1677 tonnával nro. 9. Lábas mosdó, fenyő új sajtár nro. 2. Üveg- 
hordozáshoz való vesszőkosár nro. 3. Égettboros átalag nro. 1. Csirketartó, vesszős. 
burító nro. 3. Méhkas nro. 5. Öszveomlóban való feredőkád nro. 1. Asztalos csinálta, 
kerekded, lábas cérnatekerő vagy gombolyétó nro. 1. Fonalvetéshez való tengely, 
rámástól nro. 1. Gombkötő mesterséghez való, zsinórverő deszkanyereg nro. 1, zsi- 
nórverőszék, maic veréshez is jó nro. 1. Szöljőhordó, fenyő: új patton nro. 2, óput- 
ton nro. 1. Konyhára való, két szál deszkábul álló, széles, hosszú asztal nro. 1. 
Fenyődeszka nro. 14. Asztalosi gyaluláshoz való, öt szál deszkábul álló míhely nro. 1. 
Pisztránghordozó, fenyő, hosszú berbence nro. 2. Faggyas cseber nro. 1. Tyúkültetés- 
hez való kas nro. 6. 

3dik. Vajas- vagy sajtospince 
Ajtaja előtt való tornáca csulakokon álló, jó zsindelyezés alatt vagyon. Pince- 

külső ajtaja farostélyos, fasarkas, felyül vaspántos, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. 
Belső ajtaja duplás fenyődeszka, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Pin- 
cének oldalai hasogatott, faragott tölgyfával burított. Feli gerendás, deszkapadlásos. 
(Következik a vaj, sajt, orda felsorolása.) 

4dik. Ezen pince felett levő deszkás ház 
Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, fordítós, kívül reteszes, 

reteszfejes nro. 1. Oldalai gyalult fenyődeszkával borított. Alsó padlása tapaszos. 
Feli gerendás, gyalult deszkapadlásos. Ablaka tolyó-deszkatáblás, reteszes, reteszfejes- 
nro. 10. 

Vagyon itt: 
Keresztlábas, hosszú asztal nro. 1. Keresztlábas, négyszegű asztal nro. 1. Ka- 

rotlan, hosszú szabású szék nro. 1. Száldeszkábul való, hosszú, fejér karszék nro. 2, 
rövidebb is nro. 2. Egyesszék nro. 3. Üvegtartó vesszőkosár nro. 3; ezekben fában 
foglalt kristályüveges lámpás – mindenikben 8-nyolc üvegtányér – nro. 10; ab- 
lakba való kristály, jó tányér nro. 183, törött is nro. 30; paraszt üveg új tányér 
nro. 1438, törött is nro. 60. Víznek való, szoros szájú üveg, jó, nro. 70, törött 
is nro. 4. Száras, kristály, öreg, gömbölyeg üveg nro. 1, kisebb nro. 2. Orvosságok- 
nak való, szoros szájú, apró üveg nro. 60. Üvegpohár nro. 12. Üvegcsésze kisebb 
s nagyubb nro. 32. Üvegmedence nro. 1. Üvegselleg, két-kétfülű nro. 3. Sotutlan 
üvegpalackocska nro. 5. Üvegkorsó nro. 1. Hosszú szárú kortyogós üveg nro. 23. 
Apró üvegkorsócska nro. 4. Orvosságnak való sotutlan üvegpalack nro. 2. Sotus, 
gömbölyeg üvegpalackocska nro. 3. Kék abroncsos, kicsiny üvegdézsa nro. 1. Ki- 
csiny üvegcsupor nro. 1. Lábas, fedeles, kristály, kisdedszerű pohár nro. 2. Öreg, so- 
tus (:egyik csíkos, másik tiszta:) üvegpalack nro. 2 (:egyik tele rózsavízzel, lehet 
budai 2 icéje, másik félig, ebben is egy ejtely:). Üvegtányér nro. 1. Légyfogó üveg: 
nro. 9. 
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Menyegzői solemnitásra csinált fejér, zöld, veres etc. terpentines festékes viasz- 
ból különb-különbféle állatok s ágak formájára, fóliumezüsttel, arannyal való cifrá- 
za(tok) ugyan felesen, melyeket is helyből helybe mozgatni káros lévén, elébbeni 
helyekben hagyattak. 

Tarkamázos öreg fazék nro. 30, középszerű 36. Sárga színű, kívül zöldmázos, 
középszerű fazék nro. 7. Narancsszín mázos, aprószerű, tarka csupor nro. 7. Sernek 
való: fejérmázú, öreg kancsó nro. 1, zöldmázos ugyanilyen, kisebb valamivel nro. 5, 
annál is apróbb zöldmázas kancsó nro. 10. 

Festékből csinált, faoszlopokon álló, tornyos váracska nro. 1 (:ez már igen 
elromladozott:). Romlott iskatulya nro. 2. Fedeles, középszerű, fenyő, új dézsa nro. 4. 
Fedeles, fenyő, új kárt nro. 2. Posztószélbül kötött, esztergárban metszett fájú ülő- 
szék. nro. 1. Diktáshéjú derekalj nro. 2. Mezítelen févalj nro. 1. Sima atlac, viseltes 
vánkos nro. 1. Lengyelországi, rakott, tábla mézespogácsa, egyik kettétörött, nro. 2. 

Padlása ezen háznak. Vagyon irt lábas varróláda nro. 1. Ezen háznak zsín- 
delyezése jó. 

5dik. Kert közepin levő 8szegű filegória 
Alsó contignatiója ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes. Ol- 

dala mind körül gyalult fenyődeszkával burított. Az alja téglábul rakott pádimen- 
tomos. Az feli gerendás, deszkapadlásos. Tolyó-deszkatáblás, reteszes, reteszfejes ab- 
laka nro. 6. Vagyon itt úr háza kemencéje eleiben való, cifráson jártatott, vasrámás, 
vaslábas, ónas pléhtábla (:egyiknek lába eltörött:) nro. 2. 

Felső contignatio. Erre járó garádics fából épéttetett, oldala mindkétfelől desz- 
kás, feli laposan zsindelyeztetett. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszfejes 
nro. 1. 

Filegória. Ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, pléhes, kolcsos, ütközős, vas for- 
détós, bevonós, reteszes, reteszfejes nro. 1. Oldalán mind körül gyalult deszkával 
pártázatosan burított. Az alja deszkával padlott. Feli gerendás, gyalult deszkameny- 
nyezetes. Felvonó vashorgos, vaskarikás, deszkatáblás ablaka nro. 7. 

Vagyon itt: 
Alól veresen festett, kerekded deszkára csinált, 12 festett oszlopokon álló, 

zöldfestékes, nagy, kerekded asztal nro. 1. Ehhez zölden festett egyesszék nro. 18. 
Ajtóhoz való ütközővas nro. 1. Kolcshoz s fordétóhoz való vért nro. 1. Pohárszé- 
kecske nro. 1; ennek alsó részének ajtaja csiklós hevederes, pléhes nro. 1 (:most be 
van zárva:); felső részének vagyon három polca. 

Padlása ezen filegóriának. Itt semmi sincs. Hegyesen való zsindelyezése jó. 
Bádogos gombja, vitorlája mind jó. 

6dik. Kertész háza alatt lévő pince 
Torkának mindkét felől való oldala faragott tölgyfa deszkával burított, kívül 

tapaszos, meszes. Külső ajtaja farostélyos, reteszes; másik ajtaja félszer, deszkás, vas- 
sarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 2. Az két ajtóhoz lakat nro. 1. 

Vagyon ezen torokban fenyődeszka nro. 1, káposzta nyomtatni való malom-, 
darab kő nro. 17, ezen kövek alá való deszkadarab nro. 38, két hordóhoz való 
ófenék. 

Pince. Ajtaja duplás, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Oldalai 
faragott, termérdek tölgyfa deszkával burított. Feli gerendás, deszkapadlásos. Puszta 
ablakocskája nro. 2. 
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Vagyon itt: 
Tavalyi fojtott káposzta három öreg hordóval, negyedik félben vagyon vas. 

3½. Káposztás üres kád nro. 1. Káposztás üres hordó fenekestől nro. 1. Káposzta- 
forgatáshoz való szarvastekenő nro. 1. Félfülű fenyősajtár nro. 1. Kád s hordó alá 
való, négyszegre faragott gerenda par 5. Hosszú paraszt szék nro. 1. Öreg fenyő- 
dézsa nro. 1. Hordóra való vasabroncs kolcsostól, srófos vasastól nro. 1. Fatál nro. 1. 

7-dik. Ezen pince felett lévő házak 
Pitvar ajtaja félszer, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes, lakatos nro. 1. 

Oldala kívül-belől tapaszos, meszes. Feli gerendás, deszkapadlásos. Sövényes kémé- 
nye, kívül-belől tapaszos, kéménye alatt való sütőkemencéje téglából rakott nro. 1. 

Vagyon ezen pitvarban: 
Gyümölcshányó falapát nro. 1. Gyümölcshordó kosár nro. 1. Sütőlapát nro. 1. 

Szénvonó 1, pemete 1, (összesen) nro. 2. 
8-dik. Pitvarból jobb kézre való első ház 
Ajtaja duplás, vassarkos, hevederes, fakilincses nro. 1. Oldala kívül-belől ta- 

paszos, meszes. Az feli gerendás, deszka, tapaszos. Fában foglalt paraszt, új üveges 
ablaka nro. 3. Belőlszenelő, elől vasrúdon álló, paraszt kályhás kemencéje nro. 1. 

9dik. Pitvarból bal kéz fele való ház (:szoba:) 
Ajtaja duplás, vassarkas, hevederes, reteszes, reteszfejes nro. 1. Sövényes ol- 

dalai kívül-belől tapaszos, meszes. Az feli gerendás, tapaszos, deszkapadlásos. Fában 
foglalt, paraszt üveges ablaka nro. 2. Kívülfűtő paraszt kályhás kemencéje nro. 1. 

Vagyon ezen házban: 
Út doroszlani való vaslapát nyelestől nro. 1. Fatisztító kertészolló nro. 1. (:ezt 

nem kellene oly rozsdáson tartani:). 
Padlása ezen házaknak. Vagyon itt: 
Hasadt, szarvas, öreg tekenő nro. 1. Retekmag szalmástól, felkötözve egy- 

nyihány csomóval. Lúgban való különb-különbféle fű egynyihány csomóval. Hárs egy 
csomóval. 

Ezen kert kerétésének félhajazatja alatt vagyon új léc nro. 216; az kertész- 
ház végénél (új léc) nro. 4, óléc nro. 5. Fűrészelt: fokos fenyődeszka 17, közön- 
séges fenyődeszka 148, (összesen) nro. 165, bikkfa deszka nro. 60, tölgyfa deszka 
nro. 20. 

Die 26 septembris Vásárhelyről hoztak közönséges, fűrész, fenyődeszkát nro. 
100, fokos deszkát nro. 19. 

Die 30 septembris. Regényből hoztak fűrész fenyődeszkát nro. 199. 
Káposztás öreg kád nro. 26, kisebb is nro. 2. Káposztás, tölgyfa öreg hordó 

nro. 8. Egy emberre való fejér nyoszolya nro. 3. Szűtt gyékény nro. 1. Hitván, 
vasatlan, fakó kerék nro. 2. Első új tengely aljastól nro. 1. Hátulsó tengely ágasos- 
tól nro. 1. Hasított vesszőbül font hitván kosár nro. 1. Madártartó kas, egyik 
romladozott, nro. 3. Forrásra való, négyszegre faragott, belől is négyszegre lyukasz- 
tott kő nro. 4 (:egyike megromlott:). 
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Ezen kertnek tábláiban vagyon lugasos szőlő, puszpáng levendula, spikinard, 
kerti eperj, retek, petrezselyem, murok, kömény. Különb-különbféle virágok, bőveb- 
ben konyhaélés etc. (Következnek az udvarház kerítésén kívül levő épületek, ker- 
tek és „egyéb jók”.) 

1680 
SEBESVÁR 

Özvegy Bánffy Dénesné Bornemisza Katalinnak 
a sebesvári várban található javairól készült leltár 

NB. Elsősorban az várnak felvonókapujának felső feli leszakadván va- 
gyon, renoválni kell. Item az várnak külső kőfala is egy helyen leomladozott. 

Az vár kapuján belől vagyon egy istálló, melynek ajtaja vassarkas, heve- 
deres, felső része igen megrongyollott. 

Az várban jobb kéz felől való deszkás tornácban, az cejtház mellett 
vagyon két szuszék teli búzával. Ezen tornácban vagyon egy hintóderék minden 
vas- és faeszközivel. Ezen tornácbul nyíló pincének ajtaja vassarkas, hevederes, 
retesz és reteszfő rajta, melyen is vagyon egy lakat, jó. Vagyon ezen pincében 
üres hordó három ~ 3, item egy kád, melyben is vagyon káposzta teli. 

Pince felett való deszkás tornácbul nyíló cipótartó háznak ajtaja vas- 
sarkas hevederes retesz és reteszfővel, lakat nélkül. Ennek ablaka rossz, lantor- 
nás. Vagyon ezen házban három üres szuszék, item egy padszék. Egy nyújtó, hin- 
tóhoz való. Egy bak, vas héjával, három vaskarika rajta, melyen darab foglaló 
macskák is vannak. Item egy hintó rúdja, három vaskarika rajta, négy rossz kerek, 
hintóhoz való, minden vaseszköz nélkül. 

Ezen cipótartó házbul jobb kéz felől vagyon egy szalonnásház. Ennek 
ajtaja ócska vassarkas, hevederes, retesz és reteszfő rajta, lakat nélkül. Ugyanezen 
házban vagyon egy vasas pincetok, egy vasas, bőrös láda, négy csatos szíj, hintó bak- 
jára való. 

Ezen ház mellett bal kéz felől vagyon egy fegyveresboltocska, sza- 
kállasok és muskotérok benne egy fogassal. Rongyos, lantornás ablaka. Ennek ajtaja 
vassarkas, hevederes, retesz és reteszfővel, lakat nélkül. 

Felső, harmadik deszkás tornác, mely tornácban két szuszék, búza 
bennek. 

Ezen felső contignatión első (a) sütőház. Ennek ajtaja vassarkas, heve- 
deres, retesz és reteszfő rajta. Ezen házban egy asztal, egy ágy, rossz lantornás 
ablaka. 

Ebédlőház. Ennek is ajtaja ócska, vassarkas, hevederes. Ebben vagyon egy 
rossz ágy. 

Ezen házbul bal kézre nyíló leányok háza. Ennek ócska ajtaja vassarkas, 
hevederes; reteszt és reteszfőt az benne lakó német csináltatta. Vagyon ezen házban 
egy ágy; rossz, lantornás ablaka. 

Ezen felső házaknak padján vagyon két szuszék, egyikben búza, másik szu- 
székban zab. Ezen házaknak az fedele rossz, semmirekellő; az búzának is káros, az 
eső reáesik. 
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Az középső contignatión, más oldalon Bánffi György uram háza 
féle. Ennek ajtaja vassarkas, hevederes, retesz nélkül. Ezen házban egy rossz kály- 
hás kemence. 

Közép(ső), hosszú tornác, melyben vagyon egy üres, öreg szuszék. 
Ezen középső contignatión is vagyon egy más ház, az kút iránt, Bánffi 

György uramé féle, melynek is ajtaja vassarkas, hevederes, retesz és reteszfő rajta, 
lakat nélkül. Ezen házaknak ablakai lontornábul valók, minden vas nélkül. 

Vagyon az kút mellett egy pince, ajtaja vassarkas, hevederes, retesz és re- 
teszfő rajta. Kapitány uram lakatja rajta. Ezen pincében vagyon egy tábla só, (ak- 
kora) mint egy ajtó. 

Vagyon harmadik setét pince is, melynek ajtaja vassarkas, hevederes, re- 
tesz és reteszfő rajta, lakat nélkül. Az mely lakat rajta vagyon, az kulcsáré. Ebben 
vagyon egy cseber, egy ejtel, egy mérővéka. 

Búza in summa vagyon az suszékokban száz köböl, öreg köböllel s két véka ~ 
cub. maj. 100//2. Zab in summa vagyon száz öreg köböl 60 véka ~ cub. maj. 
107//4. 

1715 
SEBESVÁR 

Bánffy Farkas összes javainak urbáriuma 

Sebesvár. Két úr részére való, méltóságos gróf Bánffy György és Bánffy Far- 
kas urak részére. 

Vagyon az úrfinak, Bánffy Farkas uramnak napnyugot felől az középben egy 
bástyája, melynek contignatiója alatt vagyon két ház; az felső padlás nélkül 
való, puszta, az alsó pediglen bolthajtásos, melyben az commendáns lakik. 

Vagyon ezen bástya alatt az úrfinak jó padlásos pincéje, melynél most az 
várban jobb nincsen. 

Vagyon napkeletről egy közös középbástya, melynek contignatiója alatt 
két padlásos ház, az felső Bánffy György úré, az alsó pediglen Bánffy Farkas úrfié. 
Mely házak alatt való pince Bánffy György uram őkegyelméé. 

Vagyon egy kút, mely elpusztult, ezen kút előtt vagyon egy kőház, mely- 
ben most az sütő lakik; mivel azelőtt ez strázsaház volt, hihető, hogy ez is közös. 

Vagyon délről egy magos, zsendelyes, közös torony, mely alatt vagyon egy 
sötét tömlöc. 

Volt egy hosszú pince a régi belső kapu felvonása alatt, mely már 
betölt, ez is úrfi részére való, melyben azelőtt borokat tartottak. 

Vagyon ismét a magas torony előtt elpusztult padlásos, hosszú pince, mely- 
nek napkelet felől való része Bánffy György uram őnagyságáé, napnyugotról Bánffy 
Farkas uramé. 

Az napnyugot felől való kőfal egészen Bánffy Farkas úrfi részére való az 
köz(ös) házokig. Vagyon ezen kőfal előtt nemrég épített három házacska, 
melyben most az muskotélyosok laknak. 

Az napkelet felől való kőfal, mely ki is dűlt, Bánffy György uram őnagysága 
részére való. 
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Vagyon az vár szegeletiben egy puszta kőház, mely azelőtt cejtház 
volt. 

Az külső vár közös, melyben azelőtt ház nem volt, hanem most a német 
épített egy kis házacskát. 

A korcsoma a két uraké, holott ezelőtt rendszerint árultattak. 
Volt egy majorház, melyen azelőtt csűr is volt és istállók. Ez volt a várban 

menő úton alól a térben, melynek napkelet felől való részében volt egy nagy vete- 
ményeskert, melynek vicinusa északról az Bánffy Farkas uram kaszálója, délről pe- 
diglen Bánffy György uram őnagysága majorház helye. (Következik a földek számba- 
vétele; az „Óvár” nevű hely mellett egy kaszálót említ az összeírás.) 

1681 
NAGYSAJÓ 

A nagysajói udvarházhoz tartozó javak leltára 

1. A béjáró kapu gyalult s párkányozott deszkákból való, fasarkokon 
áll, a sarka felől való felső részén egy vaspánt, az sarka is vas. Egy kisajtó rajta, 
vaskelencsével, reteszével. A kapunak is vasretesze, és öreg lakat áll rajta. A ka- 
pufél festékkel cifrázott, annak a tetején L.K. A.M. A kapu fölött 4 kopja s két 
dzsida. 

2. Belől a kapun tömlöc van, kinek az ajtaján két vasheveder, két reteszfő, 
melyeken általjár egy vasrúd, egy nagy lakatjá(val). 

3. Jobb kéz felől, a kapun belől van egy kamarácska, erős boronából 
rakott. Fazárja, horgas kulccsal nyíló ajtaja. Benn a kamorában vadnak: 

Tésla, sikoltyú nélkül való nro. 3. Járom nro. 3. Egy lantornával borétott 
lámpás és más egy lámpás, fa, borétatlan. Ismét egy csizmadiának való tőke, három 
öreg sulyok. Egy meszescseber. Egy abroncsozott fa liu. Három szál fenyődeszkából 
álló három polca. Nyírágból kötött seprű nro. 150. Kívül az oldalán egy lábra 
való rövid tőkekaloda. 

3.a. Ugyan jobbra, a megírt kamora előtt egy 13 lépcsőkből álló garádics, 
deszkás az oldala, zsendely alatt. Azon belől mindjárt egy secessus, deszkázott, 
az ajtaján fakilincs és vassarkak vadnak. Azon felyöl vagyon egy négy ~ nr. 4 
lépcsőből álló garádicsocska, melyből a kapu fölött való ház folyosójára 
lépnek. 

Azon folyosó 16 gombos és veres festékű oszlopokból és gyalult deszkák- 
ból áll, és azon kapu fölött való háznak három részét körül kerüli. Egy kis fütő- 
házacska is van az kapu felől való végin azon folyosónak. Egy gyalult fenyő- 
deszkából való hossz(ú) padszék áll az ajtaja előtt. 

Azon kapu fölött való háznak ajtaja vaskolccsal nyíló, zárja, sarkai is vasak, 
hevederestől. Zöldmázos, belőlszenelő kemencéje, gyalult deszkából való padlása, lan- 
tornás két ablakja. Egy hosszú, keskeny, gyalog fogasocska egyik oldalán. Fenyő- 
deszkából való asztalocska benne, ugyan fenyődeszka padszék van benne és egy kar- 
szék. Fenyőfából csinált nyoszolya is három benne, mindenik gyalult fenyődeszkából 
való. A kemence mellett egy általag borecet van, mintegy három vidres. 
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Azon háznak egyik szegeletiben vagyon egy gyalult fenyődeszkából csinált re- 
kesz. Két ajtaja ennek az rekesznek. Az egyik az ecetes általagokra nyílik, vas- 
sarkai és hevederi, vasretesze és reteszfője, négy contignatiócskája, melyekben ece- 
tes általagok vadnak ilyen renddel: a felső contignatióban egy általag, urn. 7, a 
másik utána való általag urn. 5, az harmadik általag urn. 7, a negyedik és alsó 
általag urn. 7. 

Második ajtaja azon rekesznek fűrészdeszka, vassarkai, hevederi, retesze és re- 
teszfője is vas, egy kisded lakat áll rajta, kulcsa is megvan. Egy dézsa benne, fe- 
nyőmaggal félig, nr. 1. Egy malom orsóvas nr. 1. Fekete juhbőr csizma nr. 2 pár. 
Aprobatae constitutiones Regni Transilvaniae, fekete compactióban. Kereszczegi Ist- 
ván prédikációi az hitnek és jóságos cselekedeteknek tündöklő példáiról. Malomkő- 
ben való vas, perpencéjével együtt 2 darab. Harisnyaposztó 2 darab, nr. 2. Egyik- 
ben, mely fejér, uln. 4½, másikban, mely fekete, uln. 12. Ló lábára való patkó 8. 
Veres velence, lóra való, viseltes, nro. 1. Puskásoknak való, két zöld, brassai dol- 
mány 2. 

4. Ezen kapu fölött való háznak házhéján zsendelyezett födél. Benne ezek 
vadnak: szalonna egész nr. 6, sódor nr. 13, háj nr. 10. Két viseltes hámok kö- 
telestől. 

A megírt házhéjának ajtaján vasretesz, egy kis lakat rajta, és egy lajtorján 
járnak fel reá. 

5. Ugyan jobb kéz felől, a kapu fölött való házon belől egy ház. Tornáca 
öt ~ nr. 5 gombos és festett oszlopokból áll. Karfája megvan, deszkázatlan. 

Ajtaja a pitvarának fűrészdeszka, kilincse, sarka mind csak fa. Vagyon a ké- 
ménye alatt egy katlan, öreg égettbor főző fazék benne, csivös cseber is és sisakja 
megvagyon. Item van benne egy általag nr. 1, egy gyalog padszék nr. 1, egy új fenyő- 
csebrecske nr. 1. 

A pitvarból nyílik bé egy ajtó azon specificált házban. Azon ajtón közönséges 
vas zár, fordétóval nyíló egy vas fogatója. Vassarka és hevedere alól-felül. Benne vad- 
nak ím ezek: 

Egy paraszt kályhás kemence nr. 1. Kemence mellett vagyon egy kis padszék, 
deszka, nr. 1. Gyalog fogasok nr. 3. Polc, egy szál fűrészdeszkából való, nr. 1. Egy 
fenyőrúd nr. 1. Egy asztal, fenyődeszka, nr. 1. Körülötte két faragott deszka, nr. 2; 
a földben vert cövekeken állanak. 

Ismét egy fűrészdeszkából csinált rekesze is van. Ennek ajtaján vassarkak he- 
vederestől, vasretesze s reteszfője. Benne belől: 

Húsvágó, váluforma deszka nr. 1. Négy öreg csöbör, fenyődeszkából valók, nr. 4. 
Kicsiny fenyőcsöbör nr. 6. Bélcsináló tekenő nr. 2. Tiszta mű alá való kis párkányo- 
zott deszka nr. 1. Háromlábú mosdó nr. 1. Öreg fatál nr. 2. Szita nr. 1. Öreg, pa- 
raszt földfazék nr. 3. Apróbb paraszt földfazakak, bélcsináláshoz valók, ezek is nr. 4. 
Egy gyalog padszék nr. 1. Egy rossz, hitván láda, födele, sarka megvan, zárja nincsen; 
valami hitván írások vadnak benne. 

6. Ugyan jobb kéz felől, a közelebb inventált házon belől egy fűrészdeszka 
rekesz, gombos ajtaja fűrészdeszka. Egy vas reteszfő rajta. 

Belől a rekeszen jobb kéz felől egy sütőház, annak 7 gombos és festett osz- 
lopokból álló tornáca. Benne egy szuszék. A szuszékban fatál nr. 51, fatángyér nr. 30, 
tokostól. NB. Toldalagi János uramnál vagyon fatál 40, fatányér is nr. 40. Ismét 
azon szuszékban vagyon viseltes fekete szőnyeg nr. 1. 
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Az említett sütőháznak ajtaja fűrészdeszka, bérlett, fejes szegekkel megverve, vas 
fordétója, kilincse, fogantyúja, vassarka, vashevedere. Kilincshaza is vas. Sütőkemen- 
ce benne; felyül paraszt kályhás kemence a sütőkemence. A sütőkemencén egy vas- 
rúd tartja a szegeletét. Padlása füstös fűrészdeszka. Két lantornás ablakja, 
nr. 2. Fogasa nr. 4. Padszékje nr. 3. Ismét egy karos fogas nr. 1. Rudak benne nr. 4. 
Almaecet mintegy urn. 12, nr. 1. Háromlábú mosdó nr. 1. Moslékos- vagy pemetelő- 
cseber nr. 1. Párkányos szakasztódeszka nr. 2. Korpa keverni való famedence nr. 1. 
Ucsúhordó csöbröcske nr. 1. Asztal lábastól nr. 1. Tiszta csík főző lábas sörpenyő nr. 1. 
Tűzhelyhez való vaskalán nr. 1. Ígettbor főző öreg üst sisakostól és csives csöbröstől 
nr. 1. Tisztára való csávált juhbőrök nr. 7. Palacsintafőző rézserpenyő nr. 1. Sütőlapát 
nr. 3. Szénvonó nr. 2. Pemete nr. 1. Sziták: gyakorszita nr. 2, valamivel ritkább 
nr. 1, ismét annál ritkább nr. 1, szürőszita nr. 1, Sótartó öreg nr. 1. Kártos, kinek 
egyike fedeles, nr. 2. Födeles, szép fenyőbodon, sóval tele nr. 1. Komlós-korpa szá- 
rasztó iskatulyák nr. 3. Öreg, paraszt vízmelegető fazék nr. 8. 

Ebben az házban egy rekesz. Ajtaja azon rekesznek kétfelé nyíló, vassarka 
g hevedere, vas reteszfő lakatostól, kolcsostól rajta. A rekeszben van három contig- 
natio. 

Az fölső contignatióban 3 átalag ecet: egyik méhser, urn. nr. 6, másik alma- 
ecet urn. nr. 6, harmadik borecet urn. nr. 3½. 

Második contignatióban három általag borecet: egyik általag urn. nr. 3, másik 
urn. nr. 6, harmadik urn. nr. 4. 

Harmadik contignatióban három általag borecet: egyik általagban urn. nr. 3, 
másikban urn. nr. 7, harmadikban urn. nr. 4. NB. A megírt ecetes általagok a re- 
kesznek bal kéz felől való részében vadnak. 

Jobb kéz felől való részében azon rekesznek vadnak: 
Az alsó contignatióban egy általag borecet urn. nr. 10. 
Az második, felsőbb contignatióban két általag, ugyan borecet: egyike urn. nr. 3, 

másika urn. nr. 3½. 
Az harmadik, legfelső contignatióban vadnak: öreg fazék nr. 7, kisebbek nr. 4, 

csupor nr. 1, földtölcsér nr. 1, földfödő nr. 2. Kész gyertyabél nr. 1000. 
7. Az inventált sütőházon belől egy kamara. Annak ajtaja bérlett fűrész- 

deszka, vassarka, hevedere, vas reteszfő rajta. Tollas kulccsal nyíló vas zár rajta. Vas 
fogatója, vas zárháza. Belől benne ezek vadnak: 

Első, jobb felől való szuszékban: (következik 15 edény vaj felsorolása). 
Második szuszék az elsőn belől üres. 
Harmadik szuszék ismét a másodiknál beljebb. Benne ezek vadnak: 
Első rekeszében uraiméknak való liszt, metr. 16. Másik rekeszében is hasonló 

liszt, metr. 3. Egy fenyőkádban fejér, szitált liszt, metr. 8. 
Negyedik kis szuszékban veteménymagok vadnak benne. 
Ötödik szuszékban ezek vadnak: 
Egy pincetok, három üvegpalack és egy ígettbor mérő üveg van benne; a 

kettei az palacknak teli van ígettborral, az harmadikban is egy kevés. Három gom- 
bolyag fonal. 

Hatodik szuszékban ezek vadnak: 
Kender ecsellő ecset nr. 11. Kalongya kender, készétett nr. 6, 18 fő. Tányér 

tok nélkül nr. 30. Tányértok üres nr. 1. Enyvnek való régi vesling túró, asztalosnak 
való nr. 22. Viaszas zacskók nr. 4. 

Az szuszékokon kívöl ezek vadnak: 
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Ígettboros kicsiny általagocska nr. 2. Mézesedények, általag, ki üres nr. 2. Mé- 
zes általag teli mézzel nr. 1. NB. A mézes általagban két ejtel heján urn. 6. Ugyan 
mézes berbence nr. 3, üres. Fenyőcsebrek nr. 8. Új vanna, kinek négye födeles, nr. 5. 
Óvanna nr. 1. NB. az vannákban egyikben konyhára való liszt, másikban komló, 
a többi üres. Általag egy fenekű nr. 2, egyikében egy kis lenmag, másikban egy 
kis köles. Öreg sütőtekenő nr. 4, apróbb tekenő, utána valók nr. 3, kicsiny te- 
kenőcskék nr. 6. Egy átalagban, ki abroncsos, mák vagyon. Három egész mérővéka 
s egy fél. Egy füles vanna. Kartos nr. 4. Egy födeles vannácska nr. 1. Ígettboros 
korsó nr. 2. Üres vajasfazekak, mázosak, nr. 4. Fa gyertyamártó nr. 3, föld gyer- 
tyamártó nr. 5. Gyertyamártó fazék nr. 6. 

Víz vévő lombik nr. 2. Egy vasrosta nr. 1. Szűrőszita nr. 1. Egy zsák aszú 
rózsa nr. 1. Gombolyag fonal nr. 51. Sónak való bőrtáska nr. 1. Egy ablakra való 
tábla nr. 1. Kis csabolyó nr. 1. Kötélnek való kender, kalongya nr. 6, 20 fő. Nye- 
les kapa nr. 7. Medvebőröcske nr. 1. Rúd nr. 7. Polc nr. 2. Három kis tölcsér 
nr. 3. Egy fa bodonban aszú meggy valami kevés. Darab só nr. 3. Egy csomó 
szösz, madzagnak való. Lenmagpogácsa nr. 7. Vasgereben, félkézben valók nr. 2. 
Héhely nr. –. Kádárló sulyok nr. 1. 

Az inventált háznak és kamorának egy házhéjája vagyon. Azon házhéján 
ezek vadnak: 

Két asztal, egyik párkányos, másik nem, lába nélkül mindenik nr. 2. Két pa- 
raszt fogas nr. 2. Egy sajtócska nr. 1. Varrórámák nr. 15. Cserefa deszka, padnak 
való nr. 1. Fenyőfa deszka nr. 2. Rövid cserefa szék nr. 1. Hitván medvebűr nr. 1. 
Juhbőr, rothadt, nr. 10. Liktáriumnak való deszka nr. 3. 

8. A sütőház kamoráján belől egy új sütőház, ajtó, ablak, ráma, kémény, 
tapasz nélkül. Benne vagyon négy szuszék. Az elsőben fejérnek való liszt cub. 
2//1½. A másodikban azonféle liszti nr. metr. 7. Asztalláb nr. 2. Kívül a torná- 
cában valamennyire való malompor. 

A bejáró kapun belől, bal kéz felől imezek vadnak 
1. Kívöl az kapu között egy sódaráló. Padszék nr. 2. Fogas nr. 2. Cirkáló 

bot nr. 1. Lapát nr. 2. 
2. Ugyan bal kézre a kapufélen egy darabantház. Az ajtaján egy vas- 

retesz lakatjával. Belől az darabantházban: 
Kályhátlan paraszt kemence nr. 1. Egy asztalos csinálta fűrészdeszka nyoszolya 

nr. 1. Padszék nr. 2. Kaloda vasretesze, reteszfője s lakatja nr. 1. Egy hosszú gya- 
logszék nr. 1. Öreg lámpás nr. 2. Lábas mosdó nr. 1. Almárium csak közönséges 
nr. 1. Hosszú kötél nr. 2. Lánc nr. 1. Rab lábára való vas nr. 5, hatodik az pe- 
cérinason. Öreg csöbör nr. 1. Asztalforma kis szék nr. 1. Szeméthordó kosár nr. 2. 

Az darabantházon belől egy ház, deszkázatlan tornáca; ajtaja ennek fenyő- 
deszkából. Belől hamu. 

A házhéján egy fahordó, gyalog szánka. Egy tésla jármostól. Szánnak való 
rúd nr. 2. Egy sajtóhoz való minden eszköz nr. 1. 

3. Harmadik ház, katonák ebédlőháza. Deszkázatlan tornáca, vasre- 
tesze, reteszfője, vassarkai s hevederi. Lantornás ablakja nr. 2. Belőlszenelő kemen- 
céje. Asztal benne, ki csak cövekeken áll 1. Padszék nr. 3. Nyoszolya, kinek az 
két lába nincsen nr. 1. A tornácában is ezen katonák házának egy nyoszolya. 

4. A katonák háza mellett egy 13 lépcsőből álló garádics, deszkás, zsen- 
delyezés alatt vagyon; a felső contignatióra szolgál egy fülegóriára immediate. 
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Tíz, gombos és festett oszlopok vadnak körülötte, bolthajtás formára. A könyök- 
lője deszkázott körös-környül. Padlásának való gerenda padolatlan nr. 18. Pádimen- 
tomának való gerenda nr. 5. Egy hosszú kőkémény áll fenn benne két gerendács- 
kán. Fűrészdeszka benne nr. 10. Nyomtatórúd is nr. 1. Zsendelyezés alatt vagyon 
ez is. 

5. Ebből a fülegóriából járnak egy szegelet bástyaházban, melynek körös- 
környül deszkázott folyosója, abban gombos és veressel festett oszlopi nr. 13. Aj- 
taja fűrészdeszka, vasretesze, reteszfője, középszerű lakat rajta. Belől benne ezek 
vadnak: 

Egy új szekrény, árpakása benne metr. 1. Köleskása metr. nr. ½. Egy abron- 
csos általag, két véka lenmag benne. Dézsa nyolc ~ 8, kinek négye füles; három 
fületlenben só, egy fülesben kása, más fületlenben is kása. Húsvágó, vastag szék 
nr. 1. Vanna, akiben túrót tartanak nr. 7. Véka köles nr. 30. Apró tekenő nr. 5. 
Öreg fakalán nr. 4. Szórólapát nr. 1. Tárkonnak való vannácska nr. 3. Tömlőtúró 
nr. 1. Két gyalogfogas nr. 2. Asztalos csinálta padszék nr. 2. Csetneki paraszt fa- 
nyerge minden szerszámostól nr. 1. Ablakrámája nr. 3. Ablak nr. 3, kettei rossz, 
lantornás. 

A padjára jó grádicson mennek fel, egy kis komló rajta. 
6. Ugyan bal kéz felől, a katonák házán belől az alsó contignatióban, szintén 

az szegeletben a negyedik ház pitvarostól. 
A pitvarának egy ajtaja, vassarkai és hevederi, fazárja, benne egy rakás vágott 

fa. Egy kölyű törőjével. 
Azon pitvarból nyílik egy ajtó az megírt szegeletházra, mely bérlett és fejes 

szegekkel meg vagyon verve. Vaskilincse, zárocskája, lapos, kerek vas fordétócskája, 
vassarkai és hevederi mind alól s mind felől. Azon házban paraszt kályhás ke- 
mence nr. 1. Lantornás ablakja nr. 3. Hosszú asztal benne nr. 1. Asztalos csinálta 
padszék nr. 1. Karszék nr. 1. Két fogasa, horgas vasszegek benne nr. 2. Három- 
lábú mosdó nr. 1. Öreg gúnyatartó rúd nr. 1. Kártos nr. 2. Gyalogszék nr. 1. Vas 
ásó nr. 1. 

7. Azon alsó contignatióban ötödik ház ajtaja fűrészdeszka, semmi vas 
nincsen rajta. Zsendely nr. 6273. Fűrészdeszka, hosszú szék nr. 17. 

8. Azon soron hatadik ház ajtó nélkül. Benne ebben az házban huszonnégy 
darab só, nr. 24. Szövétnek és lámpásban való kalács; a szövétnek nr. 253/1, a ka- 
lács nr. 22. 

9. Ismet azon rendben a hatodik ház mellett egy pitvar. Ajtaja fazáros, 
fasarkai, vas reteszfője és retesze. Egy kémény megyen fel belőle, egy válú benne 
lónak való. Öreg facsöbör benne nr. 1. 

10. Ebből az pitvarból nyílik a hetedik ház, kinek ajtaja fűrészdeszka, 
vasretesze s reteszfője, középszerű lakat rajta nr. 1. Fazárja s sarka. Belől ezek 
vadnak: 

Egy fürödő fenyőkád nr. 1. Kétfülű, öreg csöbör, kiben az sajtnak az savója 
áll, nr. 1. Tavalyi slejtes (!) sajt nr. 8. Három sajtnak való rács nr. 3, kettei fel- 
kötve, harmadik cövekeken áll. Húsvágó, hosszú szék nr. 1. Egy szál deszka. 

11. A hetedik ház mellett egy istálló, fűrészdeszkával bérlett és hídlásos, 
az oldalán vaskarikák, melyekhez a lovat kötik, padolva fűrészdeszkával. Benne öreg 
hordó, bornak való nr. 36, kisebb hordók, bornak valók nr. 10; kád nr. 9. Faragó- 
szék nr. 2. Hordóra és kádra való kész abroncsok. 
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12. Az istálló mellett egy 14 lépcsőből álló garádics, a bástyára mégyen, 
mely körös-körül deszkás folyosóval körülkerétve; e folyosónak 8 négyszegre 
faragott oszlopi vadnak. 

A bástyaháznak ajtaján vassark s heveder vagyon. Belől az házban vagyon: 
Kicsávált báránybőröcskék fejér s fekete nr. 17. Csáválatlan fejér s fekete bá- 
ránybőrök nr. 18. Majorban való üst nr. 2. Ablakhely ablak nélkül való nr. 2. Ab- 
lakráma nr. 3. Fiók nr. 1. Hosszú, fűrészdeszkából csinált szék nr. 2. Üvegkarikák, 
ablakra valók egy cseberben nr. 82. Bőrökről lenyért gyapjú egy rakás nr. 1. Kecs- 
kebőr nr. 28. Ökörszekérhez való rúd nr. 1. Ekéhez való talyiga nr. 1. 

13. A megírt istálló mellett egy szín, két ajtó s egy oszlop rajta az udvar- 
ház felől. Üres szuszékok, jó öregek nr. 2. 

14. A színből nyílik egy bástyácska. Ennek ajtaján egy vasretesz. Lakat 
van rajta nr. 1. Belől vadnak: 

Elegyes fenyőcsöbrök nr. 24. Tálmosó, háromlábú edény nr. 2. Putton, nagy 
bot nr. 4. Kondér nr. 3, kettei nagy, harmadik kicsiny. Fa liu nr. 1. Lóra 
való hámok, elvetettek nr. 6. Más rendbeli jobb hámok nr. 6. Szekeres lóra való 
fékek, rosszasok nr. 6. Fazék nr. 60. Kötőfék nr. 1. Egy pár kengyelvas nr. 1. 
Egy hitván nyereg, fa, puszta nr. 1. 

15. Élésház, lábakon áll. Ajtaján vasretesz, reteszfő, nagy lakat rajta. Re- 
kesze nr. 10: 

Egyikben rostálatlan búza cub. nr. 30. Másikban rostálatlan búza cub. nr. 20. 
NB. Eklézsiához való az 20 köböl búza, oda kell szállétani. Harmadikban majd 40 
véka komló, metr. 40. A negyedikben utólybúza cub. nr. 5. Az ötödikben bab metr. 
nr. 6. A hatodikban az ebeknek való liszt metr. nr. 6. A hetedik és nyolcadik 
rekesz üres. A kilencedikben zab cub. nr. 1. A tizedikben ucsú cub. nr. 5. 

Hordó kettő, egyikben egy véka rozs, 1, másikban kendermag metr. nr. 1. Liszt, 
közcipónak való metr. nr. 26. 

A gabonásháznak házhéján tengelyfa 28 darab. Egy hitván darab sajtó, ecet- 
hez való, nem egész, a gabonásház alatt. Ló után való szán nr. 1. Ökör után való 
szán nr. 3. Egy három oszlopon álló szín, zsendelyes ez is. 

16. A konyha fölött való kőházban szolgáló garádicsnak alsó végében egy 
deszkás fülegória, zsendelyes, egy nagy kő előtte. A garádics 22 lép- 
csőből áll. Deszkás az karfája, zsindely alatt van ez is. Az alsó végében egy ajtó, 
fejes szegekkel megverve. Vas reteszfő és retesz rajta. A konyha fölött való háznak 
folyósója nyolc oszlopokon áll, deszkázott a karfája. 

Ajtaja a háznak béllett, fejér, vasszegekkel megverve, fás fogantyúja, ke- 
lencse, lakat áll rajta. Ablakja nr. 3. Lantornás mindenik ablak és mindeniknek ki- 
nyíló fiai négy-négy. Kemencéje zöldmázú kályhából van. A tűzhely előtt fejér desz- 
kázot. Asztal benne jó nagy, nr. 1. Az asztalon egy viselt, szakadozott, veres-tarka 
skarlát szőnyeg. Két hosszú padszék és egy karszék benne. Egyforma zöld kárpit 
a falain nr. 6. Rojtosok és tarka sujtásosok, viseltesek azon kárpitok. Egy ágy, ab- 
ban derekalja fejér nr. 1. Varrott hajú főalj nr. 1. Paplan nr. 1. Lepedő 2, egyike 
varrott. Az ablakoknak ketteiben zöld, brassai posztó, az harmadikban fekete baka- 
csiny. Fejér fogas nr. 1. 

Azon házból nyílik egy ajtó az kamorára, mely ajtó lapos fejű vassze- 
gekkel megverve és bérlett; egy vasretesz rajta, mind kívöl s mind belől nr. 2. 
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A kamorában: 
Két ablakja, egyike deszkával, másika vesszővel becsinálva. Egy ablakráma nr. 1. 

Zsinórverő kótis nr. 12. Egyesszék nr. 1. Kis asztal, egy lábra csinált nr. 1. Egy 
asztalos csinálta, egy jó fejér ágy nr. 1. Azon nyoszolyán vagyon diktás derékalj 
nr. 1, diktás főalj nr. 1, paraszt, haj nélkül való főalj nr. 2. Búzateregető nr. 1. 
Egy egérfogó nr. 1. Hevederes, gyalult tábla nr. 2. 

Azon kamorában egy rekesz, gyalult deszkából csipkésen csinálva. Ajtaján 
vasretesz, reteszfő és sarkak vasakból. Benne a rekeszben felszegezve két fogas. Ezen 
belől egy árnyékszék, kinek az ajtaja vassarkas. 

Azon rekeszből nyílik egy bérlett, fejes szeggel megvert ajtó a konyha fölött 
való második házban, mely ajtón vassarkak, hevederek, retesz és reteszfő vagyon. 

Az konyha fölött való második házban, mely téglával pádimen- 
tomozott: 

Zöldmázas, belőlszenelő kemence, egy vasláb alatta, veres-tarkával megcifrázva. 
Mellette a kemencének egy fűtő, kire nyílik egy kis bérlett, vassarkas és hevede- 
res ajtócska. Fejér fogas nr. 2. Gyantáros fogas nr. 2. Festett karszék, egyik zöld, 
másik tarka, 2. Asztalos csinálta így nr. 1. Derekalj vászon tokjával nr. 1. Varrott 
tokjú (!) főalj, mely veres, kék selyemmel (varrott), nr. 1. Közpaplan nr. 1. 
Gyolcs, viseltes lepedő, paraszt nr. 1. Paplanhajtó, kinek az két vége veres, kék, 
zöld, fekete selyemmel meg van varrva, nr. 1. Asztalocska, kin fejér-tarka közön- 
séges szőnyeg, nr. 1. Lantornás ablakja kettő, az egyiknek négy kinyíló fia. A má- 
siknak nincsen fia, rúd benne nr. 1. 

Rekesz ebben csipkésen deszkázott nr. 1. Abban van: 
Egyszeres ajtó, vassarkas, hevederes, reteszes, egy lakat rajta. Három almá- 

riumocska nr. 3. Kis fogasocska nr. 2. Veres, öreg fazék nr. 6. Jókora kétfülű csö- 
bör nr. 3, egyike üres, ketteiben aszú meggy. Egy abroncsos általag félig mákkal. 
Egy fejér abroncsos vanna, teli mákkal. Öreg, veres födő nr. 1. Öreg rézkondérok 
nr. 4. NB. Rossz a kondéroknak egyike. Azok után egy jó kondér nr. 1. Azok 
után kilenc kisebb kondérok, lyukasak nr. 9. Konyhára való vasrostély, öreg nr. 1. 
Kisebb is, rossz, nr. 1. Asztalos csinálta padszék nr. 2. 

Ezen ház alatt egy kis kert, berenával rótt, ajta(ja) csupa fa. A kertben egy 
orgoványfa, egy körtvélyfa, egy meggyfa. 

Azon második háznak béjáró ajtaja bérlett, fejes vasszegekkel megvert, vas- 
hevederes sarka, fogantyúja, kilincse, zárja, retesze. 

A konyha fölött való háznak héján ezek vadnak: 
Kas, kiben aszú szilva, cub. nr. 1. Kas, kiben mintegy véka aszú szilva, nr. 1. 

Kas, üres. Két általag, a nagyobbik üres, az kicsinke tele aszú meggyel, nr. 2. Két 
csöbör, üres, harmadikban egy kis aszú meggy, nr. 3. Dézsa nr. 2. Mézes, de rossz 
bodonok nr. 3. Vajnak való kanta nr. 3. Dió nr. cub. ½. Méhkosárok nr. 9. Szőlő 
tartani való zsuppok nr.30. Öreg fazék, kétfülű nr. 12. Födő, öreg, nr. 2. 

A konyhának tornáca deszkával kerétett, ablakja nr. 4. Négy padszék azon 
tornácban, mely padok nr. 7 deszkából állanak, amely padokon tálalni szoktanak. 
A konyhának két ajtaja, egyik rostélyos, másik deszka. Semmi vas nincsen rajta. 

Belől a konyha szivárványos bojthajtásos, níholt egyebütt deszkával padlott. 
Tűzhelye négy, kerek kőoszlopokból áll, melyek a kémént tartják. Ablakja fatábla. 
Ezek vadnak benne: 

NB. In universum az rézkondér 32. Aki Sajón van, csakhogy az connume- 
ratiókor nem akadtunk reájok, mivel szükség lévén reájok, imide, amoda vitték, egy- 
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helyből másban rakták. Főzőkondérok nr. 9. Csöbör nr. 10. Egy kád nr. l. Egy 
sajtár nr. 1. Kártos nr. 1. Petrezselyem mosó, fületlen csöbör nr. 1. Asztal nr. 2. 
Húsvágó tőke nr. 1. Húsvágó fejsze nr. 1. Vágókés nr. 1. Vasnyárs nr. 2. Vasser- 
penyő, lábas, nr. 2. Lábatlan vasserpenyő nr. 1. Háromlábú mosogató nr. 1. Szita 
nr. 1. Főzőfazék, ki jó, nr. 25. Vaslapát nr. 2. Szítóvas nr. 1. Szekrény nr. 1. Föld- 
födő nr. 13. Porgoló nr. 3. Rostély, öreg egy, kisded kettő, nr. 3. Vasmacska nr. 2. 
Medvekölyök ez idei nr. 1. 

A konyha mellett való sütőháznak ajtaja kettő, egyik rostélyos, másik deszka; 
ez bérlett, vassarka, hevederi, fogantyúja, egyebe fa. Ablakja lantornások nr. 2. 
Benne: 

Egy sütőkemence, azon felyül egy paraszt kályhás kemence. Öreg fogas nr. 1. 
Rekesz benne nr. 2. Egyike, az kemence mellett, ecetes általagoknak való, vagyon 
benne egy általag tízvidres, abban valami kevés almaecet, de rossz. Lakat áll azon 
rekeszen. Második rekesz az ajtó mellett. Abban: olajoskorsó nr. 2, tormareszelő 
nr. 1. 

Ismét van azon sütőházban csöbör nr. 3. Rézfazék nr. 2. Szita – egy szűrő, 
másik szitáló – nr. 2. Lapát nr. 2. Szénvonó nr. 1. Három darab fűrészdeszkából 
csinált szakasztódeszka nr. 1. Rúd nr. 1. Padszék nr. 1. Dagasztótekenő nr. 1. Sütő 
vagy tisztához való abroszok nr. 2. Vagyon ismét két szál fenyődeszka nr. 2. 

A csatlósoknál ezek vadnak: óntálak numero 32; húsza Kercsesóráról hozott, 
nr. 20, tizenketteje az sajói tálak félék nr. 12. 

Szekérszín. A szekérszínnek nagy, leveleskapuja, vasretesz rajta és jó 
öreg lakat kulcsostól. Körös-környül boronával rótt és zsendelyes fedele. Benne ezek 
vadnak: 

Egy egész hintó, kívöl mind ónas, vasszegekkel vert, belől fekete kordovánnyal 
bérlett. A födele gombos, 8 gombok rajta és zöld viaszasvászon az födele. Palack- 
nak és tányérnak való ládácskái nr. 6; négye a két ablakban, kettei alatt. Kétágú 
lánc rajta, minden requisitumi megvadnak. 

Ló után való, egy jó vasas, kasos társzekér, fedél nélkül, mindene ennek is 
megvan, az födelén kívöl, melyet az egerek elvesztegettek. 

Közönséges, hitván, bőrözetlen kocsi, rossz, négy kereke. Egyik kerekén 2 
singvas, másikon 1. Harmadikon és negyediken egy singvas sincsen. Mind a né- 
gyen megvadnak az vaskarikák. 

Lengyel kolyósza, kasos, négy vasas kereke, hátol az fája, kinek ember hátát 
szokta vetni, eltört. 

Kocsiban való kerék, vasazatlan nr. 3. Tengelyfa a gerendákon nr. 9. Fenyő- 
deszka nr. 42. Bikkfa deszka nr. 2. Ló után való társzekér egymástól elhányva, 16 
marokvas és 3 fojtókarika rajta, négy vasazatlan kerekével. 

Pincének inventálása. A pince mindvégig vagyon az egész paloták alatt, bolt- 
hajtásos. Ajtaja a pincének kettő, amelyeken bejárnak. Az első az pincetorkán va- 
gyon, rostélyos, négyszegre faragott, vékony tölgyfából csinált, vasretesze, sarka és 
felyöl egy vasheveder is rajta, vas reteszfője, lakatja is megvagyon. Zsendelyezés 
van fölötte. 

A pince torkolatja bolthajtás, 17 lépcsőjű grádicson mennek alá benne a 
második ajtóig. Korcsolya a pincetorkában, hosszú nr. 4. rövid nr. 3, in summa 
nr. 7. Vastag, faragott deszka padszék nr. 1. 
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Második ajtaja, melyen az pincében járnak, fűrészdeszka, két vassarkakon fo- 
rog, hevederi vasak, egy erős vasretesz is vagyon rajta, reteszfőjével együtt. Jó erős 
lakat áll rajta. Ajtófelei faragott kőből állanak. 

A pince kétfelé van rekesztve erős bikkfa deszkákkal, de nem szintén közép- 
ben. A napkeletről való része rövidgyebb (!), az napnyugot felől való hosszabb. 
Azon rekesz mellett van egy cipótartó láda, mindjárt az második ajtón belől bal 
kéz felől. Ajtaja a rekesznek, mely a pincét kétfelé választja, főrészdeszkából van 
csinálva, semmi vas rajta nincsen, mindenik küszöbje csak fából való. (Következik 
a borok, méhser, borseprő, „csiger” jelsorolása.) 

Ismét secundo vadnak négyszegre kifaragott vastag és hosszú tölgyfa geren- 
dákból csinált ászkok, kiken az hordók állanak a pincének két oldala mellett, nr. 8. 

Ismét tertio vagyon egy négy oszlopocskára csinált nr. öt ~ 5 fűrészdeszkából 
álló állás, melyen találtatott tömlőtúró nr. 3. Vas hévér, mellyel az tengelyt szokták 
felvonni, mikor megkenik, nr. 1. Vasabroncsokhoz való egy kolcs nr. 1. 

Ismét quarto azon pincében vagyon: 
Vanna vajnak és méznek való, ép, nr. 18. Vanna, mely már öszveomlott, nr. 1. 

Vajköpülő nr. 1. Dézsa, kinek kettei födeles, nr. 5. NB. Egyik dézsában valami 
kevés alma vagyon. Ismét egy szuszék, üres. Ismét vanna vaj, tehéntejből való, nr. 2, 
jó öregek. Csepegés alá való dézsácskák nr. 2. Fűrészdeszka nr. 5. Húsvagdaló 
deszka nr. 1. 

A pincének napnyugot felől való részében ezeket találtuk: 
Egy förödőkád, fenyődeszkából csinált, nr. 1. Két fa liu nr. 2. Kicsiny, üres 

berbence nr. 1. Kisebb förödőkád nr. 2. Annál is kisebb förödőkádacska, az úrfi- 
nak való nr. 2. Egy nagy, öreg, kétfülű csöbör nr. 1. Dézsa, kettei nagyobb, kettei 
kisebb, nr. 4. Sajtár nr. 1. Egy hordó nyírvíz nr. 1, Szőlőnek való zsúp nr. 15. 
Födeles új bodon nr. 1. Ser csepegés alá való dézsácska nr. 1. Káposztás, öreg ká- 
dak nr. 6. NB. Egyik káposztával tele, másik félben. Egy kisded korcsolya az nyír- 
víz alatt nr. 1. Hat gerenda ászkok nr. 6. Padszék, kétlábú, nr. 1. 

A pince mellett vagyon egy hústartóház. Ajtaja deszka, vassarkai, heve- 
deri, vas reteszfő rajta, és lakatja is megvagyon. Zsendelyes fedele. Benne ezek 
vadnak: 

Egy jó öreg, húsvágó tőke nr. 1. Egy hústartó fogas, két ágason áll nr. 1. Egy 
vakablak, két deszkás polc benne. Két tábla faggyú, a kettőben just. 9. Két fon- 
tos kő: egyik libr. 40, másik libr. 22. NB. Ennek az házacskának egy ablaka, ab- 
ban vagyon vasrudacska nr. 4. 

A hústartóházacska mellett vagyon egy deszkarekesz, felyül párkányo- 
zott az garádics fedele alatt. Ajtaja deszka, vassarkai, hevederi, retesze és reteszfője. 
Benne egy faágy praetereaque nihil. Két padszék. 

Udvarház 
Az praemittált rekesz mellett vagyon egy hosszú garádics, az alsó véginél va- 

gyon egy fülegóriácska, kétfelől rajta ajtófél, ajtó nélkül; az ajtófelek gom- 
bosak és veresen festettek. Négy gombos és veresen festett oszlopocskák tartják az 
födelét, mely födél tornyos és veresen festett az tetején. Párkányozott, szíles desz- 
kával felyül egészlen bédeszkázottak a karfái. 

A garádics 29 lépcsőből áll, kétfelől az karfája be van zsendelyezve; hat 
festett oszlopok tartják az garádicsnak zsendelyes födelét. Azon grádicsnak felső 
részénél vagy végénél vagyon egy jó, öreg ajtó, bérletlen. Három vassarkak és há- 
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rom hevederek vadnak az ajtón, a külső fele meg vagyon vasazva kockáson; retesze 
és reteszfője is vas, lakat áll rajta. Az ajtófél szivárványformára, veresen festett 
fából csináltatott. Egy medvekép is vagyon írva kívül az ajtófél mellett. 

E mostan deklarált ajtó nyílik egy toronyra, mely az udvarház tornáca előtt 
contigué kőből, jó magasan épéttetett; alól pádimentomos. Ablakja kettő, az egyik 
nagy és egy deszka a könyöklőjén, másik kicsiny, deszkázatlan. Középaránt be van 
padolva gyalult és megpárkányozott deszkákkal; mely padláson egy furat közép iránt 
és azon furaton az harang kötele alászolgál. A padláson felyül van egy kisded, 
udvarhoz tartozó harang. A kőfal felső végén körös-környül deszkázott folyosó, 
abban vadnak nr. 8 oszlopok, melyek az toronnak fedelét (tartják). Azon torony 
födele veresen festett, zsendelyes, tornyos, gombos és egy vitorla a tetejében. 

Felső contignatio 
A toronyból egy nagy bolthajtásforma kapun lépnek bé az paloták felső con- 

tignatióján levő tornácban, mely kétfelé van rekesztve fűrészdeszkával, csipké- 
sen párkányozottal. Melyen van egy ajtó, fűrész-, gyalult deszkából csinálva; kinek 
vassarkai, hevederi és fogantyúja vagynak. A folyosónak vagy tornácnak napkelet 
felől való része pádimentom helyett fűrészdeszkával padlott, másfelől csak földdel 
tőtött. Három-három kerek, külön-külön álló kőoszlopok vadnak mind a két felől, 
tudniillik az napkeleti és napnyugoti résznek külső felén. A tornácnak könyöklője 
penig egészen kőből van csinálva, felyül faragott kővel párkányozott és mind osz- 
lopjai s mind könyöklője a tornácnak fejéren van tisztán megmeszelve. 

A folyosónak padlása áll nr. 59 gerendákból, melyek gyalult fűrészdeszkákkal 
be vadnak padolva. A két végin a tornácnak két bo(l)thajtásforma nagy ablakok 
vadnak. 

A tornácból nyílik egy ajtó naptámadat felől, a fölső vagy második contig- 
natióban levő szélső palotában. Az ajtó bérlett és festett, zöld s veres fes- 
tékkel, lapos fejű szeggel ritkán megverve. Tollas kulccsal nyíló vas zárja, vas 
fogantója és fordétója, vassarkai, hevederi. Ajtófelei és küszöbi faragott kőből vad- 
nak. Kétfelől az ajtófélen sokszínű festékkel két nagy, akasztófára való, német kép 
íratott, hogy már custodes corporis, fegyveresen íratott mind a kettő. 

Kívül az ajtó felső küszöbjén az Apafi címer van szépen leírva, sokszínű 
festékkel és hosszan az címer mellett ez vagyon: NICOLAUS APAFI DE APA 
NAGI FALVA. Felyül mindjárt a küszöbön a falra írva egy oroszlánkép, mely egy 
kígyónak az fejét láttatik rágni és az oroszlánképnek szája iránt ez vagyon írva: 
RODITUR QUIA ROSIT*. Az oroszlán farkánál írva ez vagyon: 1676. Az orosz- 
lán fölött is ez az distichon van írva: 

PRAESENS QUI LAUDAS, ABSENS QUI RODIS AMICUM 
ISTA SIT AETERNUM IANUA CLAUZA TIBI** 

Első ház. Az ajtón belől mindjárt megvan az ajtómellyéke festve elegyes 
festékkel. Nagy, öreg ablakjai üvegtányér karikákból ónnal öszvefoglaltattak, vadnak 
ezen házon nr. 5. Mind az öt ablaknak belől az mellyéke igen szépen meg van 
virágokra írva sokszínű festékkel. 

Az első ablak kisebb valamivel az hármánál, délre nyílik az udvar felől. Ab- 
lakfiai azon nr. 6. Hárma nagyobb s hárma felyül kisebb. Az alsó három nagyobb 
 

* Megrágatik, mivel ő is rág. 
** Előtted, aki a barátot jelenlétében dicséred és távollétében megrágalmazod, ez az ajtó 

legyen örökké zárva. 
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fiókokon keresztül csinálva vagyon három-három gyenge vasvesszőszál nr. 3. A 
fölső fiókokon csak egy-egy szál. Ablakfiókjain forgó-, záróvasa is megvan. Vas- 
karikák is vadnak mindenik fiókján. Ennek az ablaknak egy üvegkarika héja az alsó, 
középben lévő ablakfián. Kívöl az ablak keresztfáján két szál gömbölyég vasrúd van 
ablak hosszára a kereszteken alábocsátva. 

Második ablak nyílik majd napkeletre vagy az kúriának hátulsó, kijáró kapu- 
jára. Ennek is fiókjai nr. 6. Mindenekben úgy van elkészítve, mint az első ablak, 
csakhogy az ablakkeresztiben nincsen kívöl vasrúd, mint az elsőben. Egy csepp héja 
is nincsen. 

Harmadik ablaknak is hat fiókjai nr. 6. Mindenekben úgy van csinálva, mint 
az első és második. A könyöklője ennek is deszkás, mint az elsőnek; egy üveg- 
karika héja az alsó, középben való fióknak. 

Negyedik ablaknak is hat fiókjai úgy vadnak elkészétve, mint az második és 
harmadik. Semmi héja nincsen. Az könyöklője deszkás és az ház mellett való kertre 
nyílik északra. 

Ötödik ablaknak hasonlóképpen fiókjai 6. Ugyanarra nyílnak azok is, amerre 
a negyedik ablak nyílik, és mindenekben azonformán is van elkészétve. Csakhogy 
könyöklője helyett két ülő-, deszkázott hely vagyon ebben is, mint a második ab- 
lakban. 

Kemencéje nagy; magas, bolthajtásos kő tűzhelye zöldmázos kályhából épétte- 
tett, sárgamázos kályhákkal az szegeleteken és párkányozatokon megcifrázva. A kö- 
zepin körös-környül sárga, csipkés kályhák vadnak, a tetején zöldmázú csipkés kály- 
hák. Az alja is vagy tűzhelye zöld, festett deszkával meg van borétva. 

A kemence megett egy kis festett ajtó, mely a fűtőházra nyílik, vaskilincse, 
vassarkai, vashevederi és kívöl-belől vas fogantója. 

A kemence mellett vagyon egy muzsikálószék, mely az második házra nyíló 
ajtó fölött magasan van csinálva, két borétott és sokszínű festékkel megtarkázott 
oszlopokon áll. Erkélyecskéje deszkázott, csipkés és párkányozott deszkákkal mind az 
tetejéig, és sok ember s fa képekkel; nyájaskodó, avagy inkább nyálaskodó embe- 
rekhez illendő. Emblémákkal be van írva körös-körül. 

A muzsikálószék mellé egy nagy, öreg, a padlást érő pohárszék van csinálva, négy 
rend pohároknak való keresztrekesz. A teteje csipkés és gombos deszkából csi- 
nálva, egy fejér galamb a tetejében és az Apafi címer reáírva. Alatt is az erkélye 
párkányos deszkákból csinálva, mind egészlen penig kék, zöld és veres festékkel 
megfestve. 

Azon pohárszék erkélyének kis vassarkakon és hevedereken forgó, festett aj- 
tócskája, vasretesz és reteszfője belől, mellyel az pohárnak bezárhassa. A pohár- 
széknek is vassarkakon járó ajtócskája, nincsen zár rajta. 

A pohárszék erkélyében van vászonból csinált, iratos két legyező nyelestől. 
A pohárszékben van egy bőrözött, apró, ónas szegekkel megvert és néholt- 

néholt vaspléhvel megerősétett csészetok, üres, nr. 1. Ismét egy kisded tányértok 
födeles nr. 1, üres. Ismét egy köpűs, paraszt vas gyertyatartó nr. 1. 

Ugyan az erkélyen belől egy kis ülőszék nr. 1. 
Ezen házban vagyon egy lábas és fias vagy tolyókás asztal, melyet két-kétfelől 

meghosszabbéthatni. A két tolyókáján két vaslábak vadnak, nr. 2. Hosszú, borétott, 
fejér padszék benne nr. 3. Rövid padszék is nr. 2. 
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Padlása fejér, gyalult deszkákból vagyon. Fenyőfa gerendái tiszta fejéren fara- 
gottak nr. 18. Egy láncocska nyúl le a padlás közepiről, melyre gyertyatartót füg- 
geszthetni. 

Egy kis borétott ülőszékecske is az házban nr. 1. Közönséges veres-tarkás, sza- 
kadozott szőnyeg nr. 1. Kiliny is nr. 1. Egy paraszt szerszámú, paraszt, fára csinált 
nyereg is van a kemence mellett való padszéken, eltört az fája. 

Második ház. Ebből az megírt házból nyílik egy ajtó a második házra. 
Az ajtó zöld és sárga festékkel kockáson megcifrázva, bérlett és lapos fejes szegek- 
kel ritkáson megverve. Tollas kulccsal nyíló vaszárja. Vassarkai, hevederi, kelincse 
és kelincsháza. Belül egynehány színű festékkel meg van az ajtófél írva. 

Ablakja ennek az háznak kettő, nr. 2. Mindenik üvegkarikából, ónason csi- 
náltak. Az egyik az udvarra nyílik, fiókja nr. 6. Hárma alól nagyobb, hárma felyül 
kisebb. Az alsókban belől két-két szál vékony vasvessző, a fölsőben egy-egy szál; 
vaskarikák is és forgó vas zárjai is rajta mind megvadnak. Iratos az ablakmellyéke 
belől és a könyöklője deszkázott. 

A második ablak az kertre nyílik, fiókjai nr. 4. Ebben is annyi és olyanformán 
csinált vasvessző, mint az első ablakban, mellyéke is úgy van megírva és könyöklője 
megdeszkázva, mint az első ablaknak. 

Kemence benne sárgamázos kályhából csinált, bolthajtásos lyuk az kemence 
közepin, szegeleti és párkányozatja mind zöld kályhákból vadnak. A teteje fele 
körös-környül erkélyecske. A tetején penig sárgamázú, csipkés kályhák vadnak. Azon 
fűtőre megyen az füsti, amelyre az megírt első ház kemencéjének. Festett, kemence 
szája elejében való deszkája is megvan. 

Padlása ennek is hasonló, mint az első megírt háznak, gerenda a padlásán a 
tapaszgerendákon kívöl nr. 11. Három rend, vékony zöld és sárga festékkel csinált 
fogasok benne, erős vasszegekkel magasan szegezve, 3. 

Asztal benne nr. 2. Egyike hosszú, másikja rövidgyebb, mindenik gyalult és 
fejéren hagyott deszkából csinálva. Padszék benne nr. 2. Apró, borétott ülőszékecs- 
kék nr. 3. Festett karszék, egyik zöld, másik sárga nr. 2. Virgina benne kettő, nr. 2, 
mindeniknek födele fekete, az egyiké záros, kulccsal nyílik és tokja is vassarkon 
ás hevederen forgó, megvagyon. Egy páter címere és más egy címer a falon, 2. 

Ebből az házból nyílik egy kis ajtó az kert felé egy kis kamorára; az ajtó 
mindenekben úgy van elkészétve, mint a megírt háznak ajtaja, mely az emlétett első 
házból az második házra nyílik, csak zárja nincsen. 

A megírt kamorából nyílik más egy fejér, fűrész gyalult deszkából csinált 
ajtó, holott belől mindjárt a secessus vagyon egylyukú ülődeszkázatjával. A 
megírt secessus ajtaján is vassarkak és hevederek vadnak. 

Harmadik ház. Ezen második házból az harmadik házban mennek be 
egy ajtón, amely is bérlett, kívöl-belől festett, tollas kulccsal nyíló, vas zárja, vas- 
sarkai és hevederi, vaskilincse s kilincs- és zárháza, horgas fordétója. Festett az 
ajtó kürül az kőfal a második ház felől. Faragott kőből vadnak csinálva az ajtó- 
felek és az küszöbök. Benne ezek vadnak: 

A kemence fűtőházával együtt, mely bolthajtás nélkül való tűzhelyen épéttetett. 
Hasonló kályhákból s hasonló formára van csinálva, mint az második háznak ke- 
mencéje, csakhogy nincsen bolthajtásformán hagyatott üregi a kemencének közepi- 
ben, mint az második ház kemencéjében vala. A kemence fűtőházán egy kis, fe- 
kete, veres s sárga festékű ajtócska, vassarkai, hevederi és kilincse. 

Ablakja csak egy, de jó öreg, hat fiókjai, szegeletes üvegtányérokból ónason 
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csinálva, vas forgói és vas részei is mind úgy vadnak, mint a jobb ablakoknak. Kö- 
nyöklője is deszkás. Iratos körös-körül az ablakmellyéke. 

Egy közönséges asztal nr. 1. Rövid, zöld festékű fogas benne nr. 2. Kar- 
szék, veres bőrrel borétott, töltött és apró, ónas fejű szegekkel megvert; kinek ol- 
dalain rúdnak való eszkábák is vadnak és gombos a teteje nr. 1. Karszék, zöld fes- 
tékű, veres lábai nr. 2. Borétott kis ülőszék nr. 1. Kicsiny, posztos ülőszék, tarka 
nr. 1. Egy paraszt, fejér ágy is, fenyődeszka. 

Ebből az házból nyílik egy kisded ajtó a kert fele egy kis kamorácskára. 
Az ajtó olyanformán festett, mint az harmadik házra nyíló ajtót írám. Vassarkai, he- 
vederi, kilincse és lapocka fordétója. Ezen az kamorácskán belől más egy ajtó, mely 
a secessusra megyen vagy nyílik. 

Negyedik ház. Ugyanezen harmadik házból nyílik egy kívül-belől fes- 
tett ajtó az negyedik házra, melyen tollas kolccsal nyíló vas zár, vas hevederi, sar- 
kai, kilincse és kilincstartója mindenekben úgy van elkészétve, mint az második 
és harmadik ház ajtaja. 

Kemencéje zöldmázú kályha, szegeletin és közben-közben is sárgamázú kály- 
hák vadnak egy-egy rendben. Zöldmázú, csipkés kályhák a tetején. Bolthajtás nél- 
kül való egész vagy merő tűzhelye. 

Ablakja csak egy. Iratos a kerületi. Fiókja az ablaknak nr. 4. Kettei alól nagyobb, 
kettei felyül kisebbek. Mindenik kerek üvegtángyérokból ónnal van csinálva. Vas- 
vesszők is vadnak benne, mint az többiben is. Asztal benne egy, közönséges, hosszú 
szabású nr. 1. Hosszú padszék nr. 2. Karos, zöld, tarka fogas nr. 3. Kettős deszkából 
csinált padszék nr. 1. 

Ebben az házban egy fűtő-ház az ötödik ház kemencéjének fűtésére csinálta- 
tott volt hajdon. 

Ugyanezen negyedik házból nyílik egy kis ajtó az kétfelől való ódalán az 
háznak egy kis kamorára. Az ajtó úgy van festve, mint az negyedik és harma- 
dik háznak ajtait írtam. Vas hevederei, sarkai, kilincse, kilincstartója, lapocka, vas 
fordétója vagyon. Belől azon kamorán az Pilátus konyhája. 

Ötödik ház. Az ötödik házra innen nyílik egy ajtó, mindenekben hasonló 
készületi, mint az harmadik és a negyedik háznak ajtainak, csakhogy nem festett 
az ajtófél itt. 

Ebben az házban is olyan kályhából és olyanformán csinált kemence, mint az 
negyedik házban, csakhogy ez kívölfűtő, amaz belőlszenelő, és ennek bolthajtásos 
tűzhelye, amannak nem. 

Három nagy, öreg ablakja, mindenik olyan materiából és olyanformán készé- 
tett, mint az első, napkelet felől való háznak ablakjai. Ennek egyike kertre nyí- 
lik és csak egy kis cikkely üveg héja. Másika a kis udvarra nyílik és 7 üvegtán- 
gyér héja. Harmadikja az nagy udvarra nyílik, a rekeszben van és öt ~ nr. 5 üveg- 
tángyér romlott el benne. 

Hosszú asztal benne nr. 1. Rövid asztal benne nr. 1. Hosszú padszék nr. 1. 
Karszék nr. 1. Hosszú, karos, zöld fogasok nr. 3. 1673 esztendőszám vagyon reá- 
írva. Padlása ennek is olyan, mint a több házaknak. Gerenda benne nr. 17. NB 
Mind pádimentomosak az öt házak. 

Ebben az házban vagyon egy rekesz. Gyalult, fejér deszkából, párkányos 
hevederekkel csinálva, a teteje csipkés. A rekesz ajtaján vassarkak és hevederek vad- 
nak, vasretesz és reteszfő. 

Belől imezek vadnak: 
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Hosszú padok, két deszkából csináltak nr. 2. Hosszú pad, egy deszkából csi- 
nált nr. 1. Mindenik jó magas lábakon áll. Az ablakban is egy padszék nr. 1. Agy 
benne nr. 1. Az ágyban fejér, mezételen derekalj nr. 4. Héjas derékaljok, kiknek az 
csúpjai veres fejtősek, nr. 3. Diktás derékalja jó, nr. 1. Diktás főalj, jók mind, 
nr. 4. Zöldhajú főalj nr. 3. Párnazsák legfelyül nr. 1. 

Négy oszlopokban négy gerendák vadnak bevésve, melyeken rudak állanak. 
Horgas végű szegek, melyekben holmit aggathatni az deszkákban és állásgerendáiban, 
nr. 170. Zöldmázas vizeskorsó nr. 1. Kis gyalogszék nr. 1. Kis olajoskorsó-forma 
korsócskák nr. 2. Födeles tolyóka nr. 2. Sós tejnek való bodon nr. 2. Apró kosár- 
kák, kiknek egyike rossz nr. 4. Dagasztószék lábacska nr. 1. Bölcső alá való párká- 
nyos és lábas fejér szék nr. 1. Apró porgoló nr. 3. Csupor, vajas, nr. 3. Egérfogó 
vagy egérütő nr. 1. Öreg csöbörre való födél nr. 1. Csupor, mázos, tiszta nr. 1. 

Ebből az ötödik házból nyílik egy ajtó az második contignatio előtt való tornácnak 
a bejáró kapu felől való részére. Az ajtó festett kívöl-belől egynehányféle színű 
festékkel. Tollas kulccsal nyíló zárja, vassarkai, hevederi, kilincse, retesze és retesz- 
fője. Ajtófelek és küszöbök csak fából vadnak csinálva. 

Az tornácnak penig ez az bejáró kapu felől való része mindenekben ha- 
sonló az napkelet felől való részéhez, csakhogy nem deszkázott ez, mint amaz, amint 
feljebb is emlétettük. Itt vadnak kötéllel felkötve 6 lóra való, veres bagariából, szi- 
ronnyal, szíles, ónas csatokkal, ónas láncokkal készétetett hámok és szekeres fékek, 
semmi kötél bennek nincsen. Szépek és jók. 

Alsó contignatio 
Az alsó contignatiónak tornáca. Az alsó contignatiónak tor- 

náca deszkával padolva. Gerenda benne nr. 92. Mindenekben hasonló kőlábak és ab- 
lakok s annyi számúak vadnak benne, mint az felső contignatio tornácában. Alatt, 
a torony felől és szintén mellette egy garádics, 7 lépcsőből áll; gombos, deszkázat- 
tan karfája és egy kis gombos, deszkás folyosója. Honnan nyílik egy ajtó egy kis 
házacskára. Az ajtó deszka, vasretesze, reteszfője, lakat áll rajta, sarkai és hevederi 
is mind vasból vadnak. Belől ezeket találtuk: 

Egy ónpalackos pincetok, hat ónpalack benne nr. 6; egyik-egyik circiter másfél 
ejtelesek. Kívöl vasas ez az láda és tollas kulcsocskával nyíló zárocskája vagyon. A 
Két végső ódalán két vasfogantyúja. Ennek mind az hat palackja megvan. 

Vagyon egy veres bőrrel borétott, nyolcszegre csinált, apró, ónas szegekkel meg- 
vert, és néhol-néhol vaspléhvel megerősétött csésze- avagy táltok; vas retesze és retesz- 
fője, vas fogatója a födelén. Rojtos, veres bőr az párkányozatja. 

Egy réz borhűtő födelével együtt; retesze és reteszfője vas, a két végin vas 
fogantója. Rossz a feneke. 

Egy pincetok, három ejteles palackok vadnak benne nr. 3; hárma azon ejte- 
les palackoknak nem tudatik, hol van. Födele s dereka ennek az pincetoknak veresen 
festett, sarka nincsen, semmi vas nincsen rajta egyebütt is. 

Ismét egy vasas pincetok, kéttollú kulccsal nyíló zárja. A födelén vas fo- 
gantyúja. 

Asztal benne kettő, egyik lábas, másik láb nélkül való nr. 2. Borsoló erszény 
nr. 1. Fogas nr. 3, egyik zöld, kettei fejér. Egy tángyéros, karos gyertyatartó, vas 
küpüje nr. 1. Egérfogó nr. 1. 

Azon tornácnak ház felől való részében: 
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Hosszú karszék nr. 4. Rövid karszék nr. 1. Szuszék nr. 3; egyikben fejér 
liszt egyik rekeszében, másik rekeszében közliszt. Másik szuszékban rostálatlan, fejér- 
nek való búza, melyet mostan szemelnek az torra s egyéb szükségre. Harmadik szu- 
szék üres. 

Ebédlőház. Ezen alsó contignatiónak tornácából nyílik bé egy ajtó az sze- 
kérszín felől való legelső házba, mely mostan uraimék ebédlőháza. Ennek ajtaja fejér 
fűrészdeszka, lapos, fejes vasszegekkel meg van verve. Vassarkai, hevederi, retesze és 
reteszfője, lakat áll rajta. 

Napkeletre nyíló ajtaja kettő nr. 2. Mindkettőnek fiókja nr. 6. Hárma nagyobb 
és hárma kisebb. Mindenik üvegtányérokból ónnal van öszvecsinálva. Az alsó nagyobb 
fiókokon keresztöl három-három vasvessző vagyon csinálva; belől a felsőben egy-egy 
vasvessző. Ugyan az alsó, három nagy fiókokon három vasrúd van vasrostély helyett. 
Három-három egyforma vas keresztül az rudakban csinálva. Könyöklűje mind a két 
ablaknak deszkás. 

Zöldmázos kemencéje belőlszenelő, és vasrúd tartja a kemencét. Veresen van 
tarkázva a kemence közi. A kemence tetején zöld, csipkés kályhák vadnak, bolthaj- 
tásos a tűzhelye. 

Pohárszékje tiszta fejéren gyalult deszkából való mind erkélyestől. Párkányozott 
az erkélye. A pohárszék áll mindenestől négy contignatióból. A teteje csipkés. Ajtaján 
az pohárszéknek vasretesz és reteszfő, mint az erkélyének ajtaján is. Benne ezek vad- 
nak: Ejtelesnél nagyobb kupák nr. 1. Ejtelesek nr. 8. Ejtelesnél kisebbek nr. 11. 
Csupor nr. 21. Fatányér nr. 54. Egy pincetok nr. 1. Benne az pincetokban harmadfél 
ejteles ónpalack nr. 6. Kívöl az pincetok(nak) vasas, tollas kulccsal nyíló zárja; el- 
veszett a kulcsa. Kétfelől vas fogatója. 

Székek ebben az házban: hosszú karszék nr. 2. Rövid karszék nr. 3; kettei a 
kis karszéknek fejér, harmadik tarkán festett. Zöld, egyes karszék nr. 1. Középszerű, 
hosszú asztal nr. 1. 

Padlása ennek az háznak fejér, gyalult deszka. Fiókgerendái nr. 22. Mesterge- 
rendája nr. 1. Az alatt egy oszlop, középiránt, nr. 1. Pádimentoma ezen háznak ige- 
tett tégla. 

Setétház. A specificált házból nyílik egy ajtó az setétházra, holott az nagy- 
asszony teste vagyon. Ajtaja ennek fűrészdeszka, lapos fejű vasszegekkel meg van 
verve. Sarkai, hevederi vasak. Lapos, vas fordétója és vaskilincse. Zárocskája egy dara- 
bocska vas. Ajtófele, alsó-felső küszöbje mind fa ennek az ajtónak. 

Kemencéje belőlszenelő, zöldmázos kályha, zöld, csipkés kályha az tetejin. Bolt- 
hajtásos tűzhelye. Ablakja kettő, egyik a kertre, másik az tornácra nyílik. A kertre 
nyíló üvegtányérokból csinált, ónas fiókja nr. 6. Hárma alól nagyobb és két-két 
vasvessző egyikben-egyikben. Hárma felyül kisebb és egy-egy vasvessző benne. Vassar- 
kai, fordétócskái, vas karikácskái mind megvadnak. Kívöl az fiókokon három szál 
vasrúd, négy-négy egyforma kereszt van által csinálva rajtok vasból. A tornácra nyíló 
ablak csak kicsiny és lantornás. 

Padszék benne nr. 1. Egy darab zöld posztó a kert felől való ablakon. Ebből 
az házból mehetni egy kis kamarára, melynek ajtaja egyszeres fenyődeszkából va- 
gyon. Hevederi, sarkai (:fogatója fa:) vasból állanak, két lyuk rajta. Ezen belől 
vagyon az páter kis pohárszékje, hova sok jámbor hordja jóllakás után az ipsi 
solvit. Egy csepp ablakja is nincsen, bolthajtásos mindenik. 

Bolt. Ebből az setétházból nyílik egy ajtó az boltra. Ez az ajtó bérlett, nagy 
fejű szegekkel megvert, tollas kolccsal s fordétóval nyíló, zárja, vaskilincse, ki- 
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lincs- és zártartója, sarkai, hevederi mind vasakból állanak. Vas fogatója. Faragott 
kövek az ajtófelek itten. 

A boltnak ablakja nr. 2. Fiókja az kertre nyíló, nagyobb és üveges ablaknak 
vagyon nr. 6. Hárma – (az) alsóbbak – nagyok, két-két vasvessző belől rajtok. 
Hárma felyül kisebbek, egy-egy szál vasvessző belől rajtok. Második ablak lantornás, 
az tornácra nyílik. Hat szál vasból álló rostélya. 

Kemencéje zöldmázos kályha, veressel tarkázva, belőlszenelő. Egy vasrúd a 
kemence szájában. A tűzhelye alatt két boltozatocska. Pohárszékje fejér, gyalult 
deszkából, párkányosan 4 contignatióra kicsinálva. Benne ezek vadnak: nihil nemo, 
ablatum est. A pohárszéknek ajtaján vas- és tollas kolccsal nyíló zár, vassarkai, heve- 
deri vadnak. 

Ágy benne kettő nr. 2. Az első ágyban ezek vadnak: Egy derekalj, fejérétett 
vászon tokja nr. 1. Egy fejérétett vászonlepedő 1. Egy gyolcs, varrott lepedő, 
kék és veres selyemmel nr. 1. Közönséges paplan. Egy fűalj, vastag gyolcs haja 
kék és veres fejtővel lilium formára varrott. A második ágyban ezek vadnak: Egy 
derekalj, fejérétett vászon a tokja. Egy vastag gyolcslepedő, fejéresen varrva az pap- 
lan hajtója. Egy közönséges, viseltes paplan nr. 1. Egy kék selyemmel varrott főalj 
nr. 1. Ismét vagyon diktás derekalj nr. 1. Egy főalj, fejérétett vászon héja nr. 1. 
Egy vastag gyolcslepedő nr. 1. 

Padszék nr. 4. Karszék három, mindenik fejér nr. 3. Egyik hosszú, hárma rö- 
vid. Egyes karszék nr. 3, kettei sárga, egyik zöld. Egy vég zöld posztó a falon. 

Ebből a boltból egy ajtó nyílik a tornácra, kívől-belül tarkán festett, tollas kolcs- 
csal nyíló vas zárja. Kilincse, sarkai, hevederi, fordétója mind vasból állanak. 

Asszony háza. Ugyan az boltból nyílik más egy ajtó az asszony házára, 
fűrész gyalult deszkából csak fejéren csinált. Vaskilincse, kilincstartója, sarkai és he- 
vederi, fordétója is vas. Ajtófelei s küszöbjei faragott kőből valók. A házban ezek 
vadnak: 

Ablakja ennek csak egy, nr. 1. Üvegkarikákból, ónnal csináltatott fiókjai vad- 
nak nr. 6. Az alsó három nagyobb, a felső hárma kisebb, vasvesszők vadnak ezeken 
is olyan formában, mint az bolt ablakján. Kívöl az ablakon három vasrúd rostély, 
három-három egyforma vas keresztei vadnak azon vasrudaknak. 

Kemencéje zöldmázos kályha, veressel tarkázott, belőltüzelő, egy vasrúd tartja 
az kemence közepit. Az alja vagy tűzhelye bolthajtásos. Asztala benne kettő, min- 
deniken fekete viselt szőnyeg. Fogas benne nr. 3. Noszolya egy, nr. 1. Benne de- 
rekalj, tokja vászon, haja varrott; egy közönséges viseltes paplan nr. 1; egy varrott 
gyolcs fűalja nr. 1, kék és veres fejtővel varrott az csúpja. Padszék benne nr. 2. 
Karszék nr. 4, mind az négy festett. Táblán való címer nr. 3. Másféle, táblán lévő 
képek nr. 2. 

Padlása az háznak fejér, gyalult deszka. Gerenda alatta, fiókja nr. 12. Fekete 
posztóval bevonva az fala jobb részént. Deszkás az pádimentum helye nr. –. 

Ebből az házból nyílik egy ajtó az kert felé, vassarkai, hevederi, vaskilincse 
és kilincstartója, juhbőrrel karimázott. Ebből mennek az óbuda ajtajára, mely buda 
ajtaja csak csupa deszka, sarkai és hevederi vasak, egyebütt vas rajta nincsen. 

Ismét secundo. Ezen specificált asszony őkegyelme házából nyílik más egy ajtó 
az sütőház felől, avagy bejáró kapu felől való alsó és végső nagypalotába. Ennek az 
ajtónak vassarkai, hevederi, vas zárocskája, kilincse fogatója és lapos, vas fordétója. 
Alsó-felső küszöbei és ajtófelei faragott kőből valók. 

Végső nagypalota. Belől az házban ezek vadnak: 
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Ablakjai ennek az háznak nr. 2; Iantornások az ablakoknak három rendből álló 
rámái. Mind a két ablak félig-félig kővel van berakva. Kemencéje ennek csak pa- 
raszt kályhából vadnak és vasrúd tartja; tűzhelye bolthajtásra kőből van rakva. 
Fogas benne három, mindenik karos és fejér nr. 3 ½. Egy oszlop az mestergerenda 
alatt, a ház közepin éppen. Fiókgerendája ennek vagyon nr. 22. 

Vagyon ebben az házban egy nagy, gyalult deszkából álló, párkányos rekesz, 
mely kettős. 

Az elsőben ezek vadnak: 
Első szekrényében költő vaj és méz. (Második) szekrény öreg és apró gyer- 

tyával teli. Harmadik szekrény üres. 
Csebrek: 1. Aszú meggy és apró édes körtövély. 2. Másik csöbörben egy kevés 

aszú szilva. 3. Harmadik csöbörben volt három tányértok, üres. Egy citromvíznek való 
üres edény. 16 fatányér. 3 fatálacska. Apró fakalán nr. 13. Apró fakupák nr. 4. 
4. Negyedik, öreg, fedeles csöbör üres. Egy cipónak való kosár, födeles nr. 1. 

Öreg fazék nr. 9, ketteiben lépes méz, a többiben barack, rózsa, birsalma, 
szilva liktáriumok. Kisebb fazék nr. 6, azokban is hasonló liktáriumok vadnak, mint 
az nagyobbakban. Új, mázos fazék nr. 24, kisebb, belől mázos fazék nr. 2. Kívül- 
belől mázos, öreg fazék nr. 5. Fejér bokály nr. 2. Kívöl-belől mázos apró fazakacska 
nr. 12. Tarkamázú, öreg cseréptál nr. 13. Kicsiny cseréptál nr. 22. Mázos csupor, 
aki kívől-belől mázos, nr. 18. Belől mázos, kívül paraszt csupor nr. 5. Paraszt csu- 
por nr. 4. Öreg szilke, belől mázos, kívül paraszt nr. 2. Kisebb szilke, hasonló 
mázú nr. 12. Paraszt szilke nr. 1. Öreg boroskancsó, mázos nr. 3. Bugyogós korsó 
nr. 5. Vizeskorsó nr. 4. Kívől-belől mázos, viselt csupor nr. 2. Szűrőszita nr. 2. 
Üres, födeles csöbör nr. 1. Lábas, cserépsörpenyő nr. 2. Cserépfödő nr. 11. Bokály- 
csésze nr. 2. Egy pár ónas kengyelvas nr. 1. Patkó nr. 5. Patkószeg nr. 70. Három 
viseltes bugyogós korsó nr. 3. Egy olajoskorsó nr. 1. Vizesüveg, kiben rózsavíz, s 
kiben mintavíz nr. 8. Kétfülű réztepsi nr. 1. Öreg főzőkalán nr. 4. Apró fakalán nr. 6. 

Második rekesznek ajtaja vasreteszes és lakat áll rajta. Benne ezek vadnak: 
I. Egy fejér almárium, melynek polca vagyon nr. 4. A fölső polcon viaszgyertya 

egy jó csomó. Egy fejér bokályka. Egy szoros szájú üvegkorsó. Három ón sutus 
szájú üvegkorsó. Egy hatszegeletű ón sutus palack. Egy bugyogós üveg. 

2dik polcon ezek vadnak: Két lábas üveg. Egy kétfülű üvegcsésze. Egy széles 
szájú kisded üveg. Egy öreg, széles szájú üvegpalack. Ígettbor áruló, hosszú üveg 
nr. 2. Öreg, fedeles kupa nr. 13. Apró födeles kupa nr. 8. 

3dik polcon szíles szájú üvegkorsó, rózsaecet bennek nr. 2. Egy öreg, fületlen 
üvegkorsó, abban is rózsaecet nr. 1. Egy sarus üvegpalack nr. 1. Más kis négy- 
szegeletű üveg nr. 1. Bokály tálacska nr. 3. Fatányér nr. 3. Egy öreg karika vas 
nr. 1. Orsó nr. 22. Kanál nr. 7. 

Negyedik polcon. Négy karika viasz nr. 4. Tányér nr. 13. Darab glét (!) 
egy, nr. 1. Lúpatkő nr. 10. Darab szappan nr. 4. Csujtár nr. 3. Párnazsák fekete-kék 
nr. 2. Közpaplan nr. 1. Szőr általvető nr. 3. Aranyas tatárnyereg fája nr. 1. Csontos 
nyereg nr. 3, rosszasok mindhárom. Nyárfa héjjal borétott puszta nyereg nr. 1. 

II. Egy szepet, ezek vadnak benne: tudniillik sok levelek. 
III. Egy zöld láda, ezek vadnak benne: Egy darab veres bagazia. Nyesthát 

bérlés két darabban. Öt egész nyest. Egy fekete selyem övecske. 
IV. Egy vörös-tarka szekrényben: Egy darab rókamál bérlés. Más darab róka- 

nyak. Egy fekete posztó palást. Harminc hasi báránybőr. Három darab nyusztláb. 
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Holmi darabokban nyest. Róka és pegymet darabok. Egy darab rókatorok. Egy egész 
rókatorok. Nyestfark. Tizenegy egész róka. Egy egész nyest. 

V. Más egy veres-tarka szekrényben tányér 55. Fatál nr. 5. Zöld, veres és kék 
posztószél. Egy fekete fosztány. Hét fekete kordovány. Hét sárga kordovány s egy 
darab. Egy viseltes hintóvánkos, két bokor fejér cipők, két fekete cipők. Két bár- 
sony cipők. Egy zöld bársony varrott nyereg, oldala is zöld varrott bársony. 

VI. Harmadik tarka szekrényben: Egy sárga szattyán. Posztószél, apró spárga 
kötelek. Kék brassai uln. 4 ½. Zöld perpéta kilenc sing. Két ablakra való lantorna. 
Egy vég aba egy sing héjával. Egy darab vastag vászon. Egy asztalra való nyom- 
tatott bőr. 

A földön szövétnek nr. 10. Hat lóhoz való gyeplű nr. 1. Lekötőszíj nr. 1. 
Kármány zabola nr. 1. Kártos nr. 8. Kétfülű kis csöbör nr. 2. Háromlábú mosdó 
nr. 1. Réz gyertyatartó nr. 2. Lábas ón gyertyatartó nr. 3. Pogácsaón nr. 1. Öreg 
rézmozsár törőstől nr. 1. Londik (!) nr. 2. Fogas nr. 1. Aranyas kisded páncélsisak 
nr 1. Páncéling is ahhoz való. Vaskanál nr. 2. Tegez nr. 1, s három nyíl hozzája. 
Főmosó kis tekenő nr. 1. Darab talp nr. 2. Matrácra való bőr nr. 1. Singvas nr. 2. 
Öt singvas karikák nr. 5. Talpra való egy singvas. Szakállas nr. 1. Koszperd nr. 1. 
Vasfazék, egyik rongyos, nr. 2. Síkos kis láda, kiben levelek vadnak nr. 1. Csizma 
egy, nr. 1. Cipóhámzó kosár nr. 1. Ón mosdómedence korsóstól nr. 1. Ön sótartó 
nr. 1. Nyolc óntálacskák, hatszegletűek nr. 8. Óntányér nr. 15. Hatszegeletű óncsésze 
nr. 20. Lengyelországi tál, kiben kettő öreg, nr. 12. Besztercén csinált új tálak 
nr. 7. Egybenjáró új tál címer nélkül nr. 11. Három igen jó öreg tál L. s K. rajta, 
nr. 3. Más rendbeli egybenjáró tál nr. 12. Ismét más egybenjáró tál nr. 12, tizen- 
harmadik nagyobb. Danckai óntányér nr. 12. 

Arany. 16. máj. connumeráltatott. Arany száma, mely Sajón találtatott, 313. 
Tallér száma, mely Sajón találtatott, 100. Báthori talléra nr. 4. Aprópénz száma 
fl. nr. 2//60. 

Aranymarha. 1681. Aranymarhák száma 16. máj. connumeráltatott. Kis- 
ded aranygyűrű nr. 2. Egyikben egy kis metszett gyémánt, másikban egy közönsé- 
ges veres kő. Aranyboglárokból való gyémántos nyakbavaló nr. 1, mely hét ~ 7 
darabokban el van szaggatva egymástól; gyémánt benne nr. 37, gyöngy benne nr. 2. 
Más nyakravaló nr. kilenc aranyboglárokból álló; mindenik boglárnak külön-külön 
függőcskéje egy-egy, a középsőnek penig három függőcskéje, mely középső boglár 
aranykoronás. Egy végben van ez az nyakravaló. Smaragd benne nr. 16, robint benne 
nr. 15, alternatim bele csinálva. Fejér- s kékzománcos aranyboglárok nr. 7. Kisebb 
apró aranyboglárok, hasonló zománcosok nr. 6. Rostélyos aranyszemecskék nr. 22. 
Sima aranyszemecske nr. 13. Aranykarikácskák nr. 25. Arany töredék darabocskák 
nr. 30. 

Gyöngy. Nyakravaló, darabos, középszerű, jóféle fűzött gyöngy nr. 8 szál. 
Apróbb darabos gyöngy egy iskatulyában félig. Igen nagy, hosszú gyöngy aranyban 
foglalva, a végin veres zománcos gomb, zöld zománccal elegyes, a felső karikája le- 
tört nr. 1. Más kisebb aranyban foglalt gyöngy, kiben általjár egy arany rudacska, 
aranykarika egyik végin; ilyen van nr. 1. Egy borsónyi gyöngy, aranyvesszőcske benne 
nr. 1. Más egy borsónyi gyöngy, aranyvesszőcske beletörve nr. 1. Két szép, orientális 
gyöngy két ezüst tőben nr. 2. Fűzetlen, középszerű, darabos gyöngy nr. 136 szem. 
Apróbbszerű fűzött gyöngy nr. 196 szem. 

Kövek. Smaragd, ki öregjebb nr. 7. Smaragd, ki apróbb nr. 17. Öregjebb, 
fejér színű rubint nr. 7. Apróbb, szebb színű rubint nr. 10. Háromszegre metszett 
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csehgyémánt nr. 1. Más kis csehgyémánt nr. 1. Egy pecsétlőgyűrűben való, veres, 
metszett kő nr. 1. Más, ugyan gyűrűben való közönséges, metszett kő nr. 1. Öreg 
türkis nr. 1. Apró türkis nr. 20. Hatszegte metszett gyémánt, ezüst drót által rajta, 
arany rózsácska a végiben nr. 1. Egy igen szép öt ~ 5 ágú terméskaláris, három he- 
lyen van ezüstben foglalva. Az első foglalás kerületiben vagyon robintocska nr. 6. 
A második foglalásban apró türkis nr. 6. Az harmadik foglalásban nagyobb türkis 
nr. 2. Egy kis ezüstkarikácska ennek az terméskalárisnak az vastagjabbik végiben, 
veres selyemzsinór benne. 

Sajón levő ezüstmarha. Egy ezüst palack, gerezdes srófjával és 
gombájával és karikájával. Van benne tall. imp. nr. 20. Egy jókora capapohár, az 
Apafi címer rajta és a címer körül NICOLAUS APAFI és 1676 esztendőszám. Ara- 
nyos az szélecskéje, nyom tall. imp. nr. 14. Második capapohár belől aranyos, kívöl 
is az széli. Alia Sámuel és Lórántfi Kata címere rajta. Van benne tall. imp. nr. 11. 
Harmadik capapohár, Apafi címer rajta és 1676 esztendőszám. Van benne tall. imp. 
nr. 8. Negyedik capapohár kívöl-belől aranyos, Apafi címer rajta; nyom tall. imp. 
nr. 6. Egy sótartó, Apafi címer rajta; nyom tall. 6. Három aranyos kalán, szarvasláb 
az végin, continent tall. imp. nr. 4. Egy fejér kalán, nyom tall. imp. nr. 2. Egy 
kis ezüst pézsmatartó, írva rajta ez vagyon: APAFI BOLDIZSÁR és A. 1646. 

Jó folyó pénz. Fl. nr. 1168. 
Holmi apróság. Elegyes arany csipke nr. 4. Két pár tászli, ezüsttel, 

arannyal varrott nr. 2. Ismet egy fél pár tászli nr. ½. Két pár varrott kézelő, iszkó- 
fiummal, ezüsttel, fekete selyemmel varrva, nr. 2. Fejér selyemmel és ezüst fonallal 
szőtt pántlika uln. 2 ½. Fekete selyem csipke uln. nr. 8 ½. 

Fejér ruhák száma. Viselt, sáhos abrosz nr. 16. Új, sáhos abrosz 
nr. 4. Sima gyolcsabrosz, az közepin varrás vagyon nr. 6. Kicsiny, félszél, sáhos ab- 
rosz nr. 4. Viselt kendő, kettei írás után varrva arannyal nr. 13, a többi selymesek, 
ki fejéressel s ki spanyol hímmel. Két igen szép fejéressel varrott lepedő nr. 2. Két 
fekete selyemmel s fejéressel varrott lepedő nr. 2. Két kendő, cérnával, zöld selyem- 
mel varrott, írás után nr. 2. Veres selyemmel, fejéressel varrott lepedő nr. 2. Egy 
ujjnyi, fejéres csipkével varrott lepedő nr. 2. Egy ujjnyi szílesen, selyemmel varrott 
lepedő nr. 2. Két ujjnyi fejéressel varrott lepedő nr. 2. Három ujjnyi fejéressel var- 
rott lepedő nr. 2. Kék selyemmel s fejéressel varrott lepedő nr. 2. Fejéressel varrott 
lepedő nr. 2. Írás után, spanyol hímmel varrott lepedő nr. 2. Két, írás után varrott 
lepedő, egyik fejéressel s másik kékkel varrott nr. 2. 

Vánkoshaj, melyek közül recés vagyon három ~ 3, a többi ki írás után, ki 
spanyol hímmel varrva mindenestől nr. 21. Spanyol hímmel, tarkásan varrva ara- 
nyas vánkoshéj nr. 3. Viseltes asztalkeszkenők, sáhosak nr. 40. Csetneki sáhos kesz- 
kenő nr. 11. Csetneki négynyüstös keszkenő, fejtős. Sima asztalkeszkenő, fejtős egyik- 
nek az vége nr. 3. Sajón szűtt, új asztalkeszkenő, nincsen elmetszve nr. 23. Az 
asszony fejérétette gyolcs két darabban, uln. 40. Uraim abrosza, az négye fejtős, 
ötödik fejéres nr. 5. Fejtős pohárszékabrosz nr. 3. Sütőabrosz nr. 10. Viseltes pár- 
nahéj, egy tiszta veres fej tővel, a többi kékkel varrott nr. 4. Viseltes négynyüstös 
párnahéjak, egyike új, nr. 3. Kékkel és veressel varrott párnahéj nr. 1. 

Fejéreses, vékony lepedő nr. 2. Más fejéreses lepedő nr. 1. Fejéressel varrott 
lepedő nr. 2. Vékony, paraszt vászonlepedő nr. 3. Szöszvászon, paraszt lepedő nr. 1. 
Uraim kendő(i), kinek a kettei fejéres, a többi fejtős nr. 10. Kis kendő nr. 4. 
Viseltes tányértörlő nr. 10. Jó patyolat ingváll, kettei fejér kötéses, egyik aranyas, 
kézelős nr. 19. Tiszta fejér patyolat nr. 16. Igen viselt, szakadozott ingváll nr. 12. 
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Fejér kötéses előruha nr. 6, három fejéreses, egy recés; nyolc paraszt patyolat, s 
egy gyolcs. Igen vékony, fűre való patyolat nr. 8. Homlokelő nr. 1. Más rendbeli 
homlokelő nr. 3. Viseltes perpéta palást pegymetmállal bérlett nr. 1. Fekete angliai 
mente, nyesttel bérlett nr. 1. Más fekete mente nyesttel bérlett. Egy fekete perpéta 
szoknya vállastól nr. 1. 

Sajói vászonnak száma. Egy vég kendervászonban vagyon uln. 
nr. 89. Más vég kenderszála vászonban uln. nr. 99. Harmadik vég kenderszála vá- 
szonban uln. nr. 95. Negyedik kenderszála vászonban vagyon uln. nr. 101. Ötödik 
kenderfő vég vászonban uln. nr. 103. Hatodik kenderfő vászonban uln. nr. 69. He- 
tedik vég kenderfő vászonban uln. nr. 64. Kenderfő tarka vászon uln. nr. 30. Kendő 
egy darabban nr. 2. 

Szöszvászon: Első végben uln. nr. 72. Másodikban uln. nr. 85. Harmadikban 
uln. nr. 78. Negyedikben uln. nr. 102. Ötödikben uln. nr. 101. Hatodikban uln. 
nr. 100. Hetedikben uln. nr. 106. Nyolcadikban uln. nr. 45. 

(Egy lap hiányzik a kéziratból.) 
Kis udvar 
Ebből az fülegóriából mennek ki egy deszkás és gombos, négylépcsőjű grá- 

dicson az sütőház felől való kis udvarra, melynek külső felén lévő házakat és azok- 
ban lévő bonumokat immár inventáltuk. Azokon kívül ezen kis udvaron talál- 
tattak: 

1. Egy secessus, kettős és karos sedesse vagyon, zsendelyes födele. 
2. Egy boronából rótt ólacska, szalmával födött, benn tyúk, lúd, pulyka 

és kappanok hizlalására való rekeszek vadnak. 
3. A megírt ólacska belső végével íri a paloták ablakjai alatt való kis gyümöl- 

csöskertnek (mely napnyugot felől vagyon:) boronából rótt és zsendelyes palánk- 
ját. Kívöl mellette azon palánknak: Nagy, hosszú és igen erős lajtorja nr. 1. Egy 
kis deszkás zsendelyes, csirke tartó ólacska nr. 1. Egy nagy faajtó, mely a kis 
udvaron lévő sütőház mellett lévő háznak ajtaja volt, melyet mostan rectificáltanak 
más formára, nr. 1. Dagasztó- és mosószék láb itten vagyon nr. 2. Egy nagy, öreg, 
háromlábú mosódézsa nr. 1. 

A deklarált kis udvarról nyílik egy ajtó az már emlétett kis gyümölcsöskertre, 
fa sarka és vasretesz rajta. Benne ezek találtattak: 

1. Egy kis gyümölcsös, körtövély- és meggyfából álló. 
2. Két borzafa szintén az ablak alatt; egy rakás terméskő alattok. 
3. Egy mosóház, zsendelyes, tapaszos, faragott deszka ajtaja. Padlása nin- 

csen. Belől benne katlan nr. 1, szapulócsöbör nr. 2, kártos nr. 3, dézsák nr. 6, saj- 
tárok nr. 3, fazakak, rosszak, nr. 5, tekenők nr. 3; hosszú, két deszkából való pad- 
szék nr. 1. 

Tyúkoknak és másféle apró majorságnak való, sövényből csinált és szalmával 
fedett ólak nr. 5. Egy kis rekesz, deszka oldala és födele nr. 1. Benne egy 
karszék, elkerülhetetlen szükségre való, nr. 1. Rúd benne a kertben nr. 2. 

Kertek 
Ismét vagyon egy kis deszkás kert az bolt ablakja alatt különrekesztve, 

sokféle szagos füvek és virágok vadnak benne; lakat áll az ajtaján. 
Ebből az kertből mennek más, egy szebb kertben, mely is az szekérszín 

felől való felső palota ablakja alatt vagyon. A megírt kert felől való rekesze ennek 
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az kertnek tapasztatlan sövény, zsendelyes a sövény teteje. Ajtaja deszka, fa sarka és 
kilincse, vas retesze, reteszfője nincsen. Belől benne ezek vadnak: 

1. Alma-, körtvély- és meggyfák. Mogyorófa is vagyon. 
2. Gerendákkal körülkerétett tábla-ágyak, melyben vadnak igen szép szőlőtövek 

a táblák szílein; ismét rózsa- és orgoványbokrok. Sok szagos füvek és virágok és 
holmi apróság vetemények. Ismét vannak más táblák, kerétés nélkül, melyekben az 
gyümölcsfák alatt vadnak gyöngyvirágok. Telelő míhek állása és holmi apró vete- 
mények. 

3. Vagyon az kertnek udvar felől való hátulsó részében valami méhnek tar- 
tására csináltatott eresz, kosár méh alatta nr. 6. Zsúppal kötött ez az eresz, és 
egy darab borona palánkocska is vagyon azon eresznek egyik véginél az sövény felől. 

4. Vadnak üres méhkosárok is az eresz alatt nr. –. 
5. Ismét vagyon egy szép kis fülegória azon második kertnek észak felől 

való oldalán. Jó magas, tizenhárom lépcsőből álló garádicsa, deszkázatlan karfája, zsen- 
delyes födele. A fülegóriának ajtaja gyalult deszka, semmi vas nincsen rajta. Padlása 
a fülegóriának alól gyalult, felyül is gyalult és párkányozott deszka. Négy oszlopok 
tartják a zsendelyes (fedelét). Körös-körül gyalult deszkából való padszékek vadnak 
benne. Kívül az fülegória deszkázatja párkányos. Alól tartják ezt a fülegóriát erős 
tölgyfa oszlopok nr. 4. Kettei azon oszlopoknak az második kertben vadnak, kik 
között magas földtöltés is van, erős gerendákkal körülvéve. 

A deklarált fülegória alatt mehetni az harmadik kertnek ajtajára, egy boroná- 
val rakott köz-keresztkerétésen által észak felől. 

A harmadik kertnek azért ajtaja deszka, sarkai fából valók; egy vas 
resztfője, mely az ajtó szélső deszkájának vísetjén jár által, úgy hogy lakatot vet- 
hetni rá. Kerétése ennek az harmadik kertnek mindenütt borona, csakhogy az külső 
nagyudvar felől, mely napkelet felől vagyon, az istállóknak boronás oldala, a kerétés 
egyebütt magános. Zsendelyes a kerétése. Benne ezek vadnak: 

Primo. Egyik szegeletiben az csűrrel általellenben egy nyolcszegeletű, erős, bo- 
romból rakott bástya, két contignatióra csinálva. 

Az alsó contignatiónak ajtaja megvan, de nincsen felcsinálva, üres ez, semmi 
benne nincsen. 

A második contignatióra mennek fel egy grádicsból álló lépcsőkön, melynek 
gombos, deszkázatlan karfái. Az második contignatióban lévő felső bástyaháznak ajtaja 
deszka, vas retesze s reteszfője, jó erős lakat áll rajta. Benne ezek vadnak: 

Egy oszlop az közepin a fölső és alsó padlás között. Az alsó padlása deszká- 
zott, a felső padlása szárazmalomkerék formájára sok gerendákból álla. Ezen vagyon 
egynéhány koszorú vereshagyma, mely mindennap kél. Vagyon benne egy padszék is, 
kisded vagy gömbölyég lábú. 

Secundo. A kerétés vagy a borona mellett körös-körül vagyon egy keskeny con- 
tignatióban rótt tábla. Abban szilva-, meggy-, orgoványfák, rózsabokrok és köszméték 
vadnak és sokféle kerti vetemények is azok között apró ágyacskákban. 

Második keskeny táblában, mindjárt a szélsőn belől ezek vadnak, úgymint: 
szilva- és orgoványfák, rózsabokrok, tengeriszőlő közben-közben valami apróság kerti 
vetemény és turbulya. A napnyugoti szegeleten kívül, holott nincsen ilyen második 
keskeny contignatio. 

A kertnek közepi kétfelé van rekesztve széles gyalogösvénnyel. Az napkelet 
felől való részében vagyon nr. 6. deszkával kerétett tábla, melyek virágosan vadnak 
kinyomva (így!), körülöttök orgoványcsemeték, tengeriszőlők, köszméték. Az táblák- 
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ban penig szagos füvek, virágok, puszpángok vadnak. A második részében a kert 
közepének vadnak nr. 6 rekeszek vagy táblák. 

Az elsőben egy igen szép és nagy ciprusfa, ágasokra csinált gerendák alatta 
és három fűrészdeszka padszékek is. Az másodikban tárkony. Az harmadikban borsó 
és zsálya. A negyedikben igen szép kerti eperj, melyet az ifjúasszony őkegyelme 
Szentpéterről hozatott és maga ültetett. Az ötödikben is hasonló kerti eperj, melyet 
ez idén ültettenek a negyedik táblából. Az hatodik táblában ugorka és palánt mag- 
nak eltött kékkáposzta. NB. Mind az hat táblának napkelet és napnyugot felől való 
részében, a mezsgye vagy tábla szélben tengeriszőlő bokrok vadnak. 

Visszatérvén immár az harmadik kertből az másodikban, azon második kertnek 
a paloták végében ragasztott boronakerétésén megyen által egy ajtó, melyen me- 
hetni a kertből az kúria belső udvarára. Ez az ajtó deszka, erős fa zárja, vas nin- 
csen rajta. 

Mindjárt az ajtón kívül azon borona mellett, melyen ez az ajtó vagyon, egy 
zsendelyes színecske, félfödelű, karfás és nyolc, gombok nélkül való oszlopok 
vadnak benne. Egy padszék is van alatta a kapu felől, 2 fűrészdeszkából álló. Ez 
az tornácforma színecske éppen az kijáró kapu fele mégyen véggel, karfája desz- 
kázatlan. 

A kijáró kapu, mely az udvarnak második, napkelet felől való kapuja, deszkából 
és négyszegre faragott, keskeny, tölgyfa gerendákból vagyon csinálva. Sarkai fából 
vadnak, a felső sarkát egy erős vasheveder tartja, erős vas retesze. Egy nagy lakat 
áll rajta. Egy kis ajtó is vagyon az kapun, vas hevederi és sarkai ennek az ajtónak. 
Egy vas reteszfő jár által a kis ajtó vísetjén, melyen annak idejében lakat szokott 
állani. A kapufél itt erős tölgyfa, galambóc fölötte és zsendelyes a födele. 

Külső udvar 
Kimenvén az udvarból ezen kapun, mégyen az ember az külső udvarra, holott 

az istállók vadnak három rendben. 
Az első rendben vagyon istálló, lovaknak való nr. 5. Tornáca azon istál- 

lónak áll nr. 14 oszlopokból, mely tornác faragott deszkákkal padlott. Az istállók 
mind boronából róttak és tapaszosak, válúja és szénának való lajtorjája mindeniknek 
megvan. Ajtai fazárosak, nincs semmi vas rajtok. 

Második rendben való istálló az bíres ökröknek való, az is buronából (!) 
rótt, ajta(ja) deszka, zár nincsen rajta. 

Harmadik rend istálló az udvarnak gyümölcsöskert felől való oldalán va- 
gyon, ilyen diszpozícióval. Primo. Egy födél alatt vagyon egy pitvar és két pajta. 
Annak az pajtának egyikiben az ebek vadnak, az másikában az pecérek lovait tart- 
ják. Secundo. Ismét mis födél alatt vagyon három jó öreg lóistálló és egy szekér- 
szín. Mindenik erős boronából vagyon rakva. Ajtai is mindenik rendbéli istállók- 
nak és pajtáknak megvadnak, erős fazár rajtok. De az gyümölcsös- és föveskert felől 
való istállóknak és pajtáknak tornácok nincsen. Közönségesképpen penigleg a megírt 
istállók, pajták és szekérszín is szalmával vadnak födve. 

A megírt istállóknak egyikiben, amely közelebb vagyon az belső udvar kapujá- 
hoz, vagyon pej, szekeres ló nr. 6. Mely lovak közül az nyerges semmire nem jó. 
Vagyon ismét egy heréletlen gyermekló is, melyet mostan az mínes közé bocsátottak, 
az is pej. Ezen lovaknak hámjok, szekeres fékjek és minden készöletek megvagyon. 
Csak foghatják, ha kévántatik. 
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Ismét ezen udvaron vagyon egy lovászház. Boronából dereka és födele 
felróva. A tetején vagyon füstnek való lyuka, kéményformára hagyva. Mind födele 
mind dereka kívöl-belől tapaszos. Ennek az háznak ajtaja fűrészdeszka, nincsen 
semmi vas rajta. 

A megírt külső udvarnak kerétése mind boronából rótt. Észak felől zsendelyes, 
mely alatt egy nagy leveles kapu, sarka vagy tengelye ennek fa, orsóját felyül egy 
erős vas tartja, jó erős fazár is vagyon rajta. Ezen a kapun mehetni ki az mezőre, 
a csonkás erdő és ház fölött való erdőre. 

A falu felől is, a szekérszínen alól boronakerétése van az külső udvarnak, de 
igen sorvadt és födél nélkül való. Abban az boronás, sorvadt palánkban vagyon csi- 
nálva az hizlaló disznóknak óljok; most is van egy hízó disznó benne 
egyikben. Azon sorvadt palánkon belől egy rakás konyhára való fa vagyon. 

Ismét ugyan az füveskert felől való ódala az szegelettől fogva az új istállókig 
mind zsendelyezett borona azon külső udvarnak kerétése, melyen két ajtó vagyon, 
erős fazáros, minden vas nélkül való mindenik. A nagyobbikon mehetni be az malom 
patakjára, ahonnat lovászok, kocsisok a lovakat itatják. A kisebbiken mehetni az fü- 
veskertben, mely erős lészás és tövises sövénnyel kerétett. Sok alma-, szilva- és meggy- 
fa vagyon abban az kertben. 

A bejáró kapu előtt vagyon egy kert, mely előtt vagyon egy fülegória, 
magasacska, grádicsa nr. 11 lépcsőből álló, deszkázatlan karfája. Zsendelyezés alatt 
vagyon az garádics. A fülegória is zsendelyes, nr. 8 ~ nyolc oszlopok tartják a 
zsendelyezését, deszkázott körül az folyosó karfája vagy könyöklője. Alsó padlása is 
deszka. Padszék benne nr. 3. Kerétése ennek az kertnek elől borona, azon vagyon 
csinálva egy ajtaja, melyen semmi vas nincsen. Erős fazárja. Egyebütt lészás sövény. 
Benne ebben az kertben egynéhány alma-, szilva- és meggyfák, köszméte és tengeri- 
szőlő bokrok, szagos füvek és virágok, kerti vetemények. 

E mellett az kert mellett egy kis templom is, fából csinált, zsendelyes, 
tapaszos, padlásának való deszka is gyalulva és összeenyvezve benne vagyon. (Kö- 
vetkeznek a távolabb fekvő kertek és földek.) 

1683 
OPRAKERCISÓRA 

Teleki Mihály sorostélyi, oprakercisórai és alsóárpási 
kúriáihoz tartozó javainak leltára 

Az oprakercisórai udvarházhoz tartozó javak leltára 

Udvarház 
Az udvarháznak külső udvarára északról nyílik egy kétfele nyíló, bontakozatt 

kapu, melynek az felső része az ajtó mellyékihez fasarkkal vagyon öszvefoglalva. 
Az balra nyíló résziben vagyon egy kis béjáró ajtócskája, fasarkon forgó, melynek 
retesze, reteszfeje megvagyon lakatostól. Az örögkapu fájában is retesz és reteszfő 
vagyon. Ezen kapu felett vagyon négy, kötéses oszlopokon épéttetett zsindelyezet 
alatt egy ház. 

Ezen házra mégyen fel egy zsendelyes grádics, melynek két oldala faszegek- 
kel bevert bikkdeszkával meg vagyon deszkázva. Az grádicsnak felső végénél va- 
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gyon négy oszlopokon álló, bikkfa deszkás tornác, melynek padlása fenyődesz- 
kás, párkányos. Ezen tornácban vagyon két paraszt padszék, egy szál fenyődeszka. 

Nyílik ez tornácból balra, az házra egy béllett, vasszegekkel bévert, vaskilin- 
cses, fordítós, reteszes, reteszfős, fogantyús, vassarkon, pánton forgó ajtó. Vagyon az 
házban: 

Fában felrótt tűzhelyen rakott, veres, fényes kályhából rakott kemence, belől- 
tüzelő kemence, melynek elein vas. Két darab fogas. Keresztlábokon álló asztal nro. 1. 
Az fal mellett padszék nro. 2. Egyes székecske nro. 1. Fában foglalt üvegtángyérok- 
ból álló ablak nro. 3. Padlása gerendái ez háznak jók. 

Ugyanezen tornácból nyílik az kéményaljára fasarkon, pánton forgó, reteszes, 
reteszfős bikkfa ajtó. Vagyon itt cseber nro. 1. 

Az inventált kapun alól zsúpos héjazat alatt vagyon egy rend ház. Ezen ház- 
nak pitvarára nyílik balra fasarkon, pánton, faszegekkel megszegezett bikkfa deszkás 
ajtó. Ezen pitvarból nyílik az házra fasarkon, pánton, fakilincses bikkfa ajtó. Vagyon 
ez házban: 

Fában felrótt tűzhelyen felrakott, veres, fényes kályhából való egy kemence. 
Item két ölnyi hosszaságú asztal 1. Padszék az fal mellett nro. 2. Három darab 
fogas, 4 lantornás, megszakadozatt ablakok. Az háznak gerendái jók, padlása fenyő- 
széldeszkás. 

Ugyanezen héjazat alatt az kapu felől való strázsaházra nyílik balra, fa- 
sarkon, pánton, fakilincses, bikkfa deszkával egybenvert ajtó. Az házban belől vagyon: 

Fából felrakott tűzhelyen csinált, veres, fényes kályhákból való kemence, mely- 
nek elein vas. Az falon vagyon három darab fogas, az kettei négy vasszegekkel 
vadnak az falhoz szegezve. Két paraszt ablak rajta. Padlása bikkfa, paraszt deszkás, 
gerendái jók. 

Ezen házok előtt vagyon zsúpos héjazat alatt, 11 sasfákban boronával fel- 
rakott szekérszín, melynek kapuja jó kötéses, faszegekkel megszegezett, fenyő- 
deszkás, melynek retesze, reteszfeje megvagyon. Az szekérszínben vagyon gyerme- 
keknek való 1 deszkás szánocska. Item tengelyeknek való bikkfa nro. 8. Lajtorja- 
fa, nro. 17. Ez az szín dűlőfélben lévén, mind az két oldala támoszakkal van meg- 
erősítve. 

Istállók 
Innét elébb balra continuálván az inventatiót, vadnak zsúpos héjazat alatt öt 

istállók. 
Az első istállóra nyílik fasorkon forgó, bikkfa deszkás hitván ajtó. Az istál- 

lónak gerendái feküsznek egy kötéses oszlopon álló mestergerendán. Vadnak az is- 
tállóban abraknak való két válúk. 

Az második istállóra nyílik jobbra fasarkon forgó, faszegekkel megszege- 
zett bikkfa deszkás ajtó. Vadnak az istállóban 3 válúk. Padlása bikkfa deszkás, 
gerendái pedig feküsznek két kötéses oszlopokon álló egy mestergerendán. 

Az 3dik istállóra nyílik balra fasarkon, pánton forgó, egybeneresztett bikkfa 
deszkás ajtó. Ennek az istállónak padlása bikkfa deszkás, gerendái pedig feküsznek 
két kötéses oszlopokon álló egy bikkfa mestergerendán. 

Az 4dik istállóra nyílik balra fasarkon, egybeneresztett, faszegekkel megszege- 
zett, hitván, bikkfa deszkás, reteszes, reteszfős ajtó. Ez istállónak padlása bikkfa desz- 
kás, gerendái ennek is feküsznek két kötéses oszlopokon álló egy mestergerendán. 
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Az 5dik istállóra nyílik jobbra fasarkon forgó, egybeneresztett bikkfa deszkás 
ajtó. Az istállónak padlása bikkfa deszkás, gerendái pedig feküsznek öt oszlopokon 
álló két mestergerendán. Vagyon ez istállóban egy fenyődeszkás, párkányos, reteszes 
ajtó. Ez istállóból nyílik napkeletre, az öregkonyha kúriájára fasarkon, pánton forgó, 
fenyődeszkás, párkányos, reteszes, reteszfős ajtó. Ugyanezen istállóból délre nyílik 
ugyan fasarkon, pánton forgó, fenyődeszkás, reteszes, reteszfős ajtó. 

Vagyon az istállók híján üres, 40-es hordó nro. 10. Apróbb, üres általagok 
nro. 32. Fenyőkád nro. 3. Egy fenyőfából való általagocska circiter urn. 3. Dagasztó- 
szék nro. 5. Az istállók véginél délre vagyon egy mély kőkút, melynek ágosa, 
merítőrúdja, faabroncsos vedre megvagyon. 

Az kúthoz közel vagyon jó zsindelyfedél alatt, tölgyfa ágoson álló egy kisded 
harang ütközőjével együtt, kötél nincsen rajta. 

Innét visszafordulván az inventált kapu felé, annak jobb felől való kapumellyé- 
kétől az öregasszony kamarájáig vagyon sasfákban boronákból felrótt zsindelyes 
palánk, melynek az végin vagyon zsindely hejazat alatt az öregasszony ka- 
marája. Melyre nyílik jobbra fasarkon forgó, egybeneresztett, faszegekkel szege- 
zett, reteszes, reteszfős, vas ütközős jó ajtó, melyen vagyon lakat kulcsostól. 

Ebben az kamarában vagyon válún hízott szalonna nro. 4. Bikkmakkon hízott 
szalonna nro. 6. Item egy kezdett szalonna, melynek az harmad része megvagyon. 
Kisded apró háj nro. 10. Ezen házban vadnak három rendbéli állások, melyeken 
vadnak tizenhat fűrész fenyődeszkák. Viseltes nagyobb és apróbbszerű csöbör nro. 21. 
Gyermeknek való feredőkád 2, fazék 16. Ezen kamarából nyílik az gyümölcsös- 
kertre egy fasarkon forgó, bikkfa deszkával egybeneresztett, reteszes, reteszfős jó ajtó, 
melyen vagyon lakat kolcsostól. 

Ezen kamarának az héján vagyon nagyobb- és apróbbszerű dagasztótekenők 
nro. 12. 

Ez szerint elvégezvén az udvarháznak külső kúriájának inventatióját, menénk 
az udvarháznak belső kúriájára szolgáló kapura. 

Belső kapu 
Az udvarháznak belső kúriájára nyílik kétfelé nyíló, faperselyben járó, vassze- 

gekkel bévert, fenyődeszkás, bontokozott kapu, mely kapu négy deszka héjával va- 
gyon. Az kapunak kétfelől nyíló részei az kapu mellyékéhez vaspánttal vadnak öszve- 
foglalva. Az kapunak jobb felől való részében vagyon egy gyalogszer béjáró ajtócska, 
melynek bétévője nincsen. 

Ezen kapu felett vagyon jó zsendelyfedél alatt az kapu mellyékével együtt 
6 kötéses oszlopokon építtetett filegóriás ház. 

Udvarház 
A kaputól jobbra continuálván az inventatiót, vagyon jó zsindely héjazat alatt 

egy rend házok. Mely házok előtt vagyon hét oszlopokon fenyő, új deszkás, párká- 
nyos vasszegekkel megszegezett, fenyődeszkával megbéllett tornác. 

Ezen tornácból mégyen fel az kapu felett való filegóriás házra zsendely- 
fedél alatt, fenyődeszkával mindkét oldalul béllett grádics, mely filegóriás háznak 
4 oszlopokon álló, fenyődeszkával béllett, az kúria felől való tornácára nyílik jobbra 
vassorkan, pánton, reteszes, reteszfős, félszer fenyődeszkás ajtó. 

Ez tornácból nyílik jobbra, az filegóriás házban vassarkon, pánton, 
vaskilincses, fordítós, tolyózárú, reteszes, reteszfős, vasszeggel bévert, félszer, párká- 
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nyos, fenyődeszkás ajtó. Az házon belől jobbra vagyon fában bérótt, téglával pádi- 
mentumozott tűzhelyen, fényes kályhából felrakott, belőltüzelő kemence, melynek elein 
fa. Ezen háznak az fal (a) mellett vagyon béllett padszék nro. 2. Keresztlában álló 
asztal 1. Négylában álló egy kisded paraszt asztal. Egyesszék 1. Nyoszolya 1. Fá- 
ban vert egy vas gyertyatartó. Fenyőfa, fedeles berbence nro. 1. Két darab fogas, 
melyek vasszegekkel vadnak felszegezve. Vadnak ez háznak két-két táblákból álló, 
fában foglalt, négy ivegablaki, melynek vassarkai, pántai, fordítói megvadnak. Az 
háznak padlása bikkfa deszkás, párkányos. Vagyon ez házban lakodalmi alkalma- 
tosságra csinált, veres-zöld, csipkés, négylábú székiben fennálló, aranyos, ezüstös tollú 
struccmadár, mely mellett vagyon egy szép zöld viaszból csinált liliumszál. 

Ez háznak kéményaljára nyílik fasarkon forgó, vasreteszes, reteszfejes, 
bikkfa deszkás ajtó. 

Az filegóriás házból az grádicson az megírt tornácra ismétlen lejővén, az tor- 
nácból nyílik az megírt rend házak pitvarára, jobbra, vassarkon, pánton, két 
vasreteszes, reteszfős, vasszegekkel bévert, félszer, párkányos, fenyődeszkás, viseltes, 
régi ajtó. Ez pitvarban, bal felől való szegeletiben vagyon egy közönséges fejér fenyő- 
deszkás pohárszék, melynek ajtócskája vassarkon, pántan forog, reteszes, reteszfős. 
Ez pitvarból nyílik balra, az házok kőkéménye aljára vassarkon, pánton forgó, 
lécszegekkel bévert, párkányos, reteszes, reteszfős, félszer, fenyődeszkás ajtó. Az ké- 
mény alatt vagyon fában bérótt tűzhelyen felrakott egy égettbor főzésre való, agyag- 
ból csinált katlan. Ugyanitt van egy fenyőkádocska, egy tekenő, egy dézsa, egy víz- 
merítő veder. 

Ez pitvarból jobbra continuálván az inventatiót, nyílik az első házra jobbra 
vassarkon, pánton, vaskilincses, fordítós, lécszegekkel bévert, párkányos, fenyődesz- 
kás, félszer ajtó. Az házon belől bal kéz felől vagyon fában bérótt, téglával pádi- 
mentumozott tűzhelyen, veres, fényes kályhából felrakott, belőltüzelő kemence, mely- 
nek elein vas. Ez háznak falain vadnak 13 darabokban virágos, iratos kárpitok. 
Két darab festett fogas, az fal mellett két hitván padszék, egyike béllett. Egy ke- 
resztlábon álló fejér asztal, 2 nyoszolya, két karszék. Az háznak vadnak négy-négy 
táblákból álló, ónban foglalt, örög, ivegtángyérokból csinált, három ablakai. Min- 
denik ablak vassarkos, pántos, az fordítójok fa. Az háznak padlása bikkfa deszkás, 
gerendái jók. 

Ez házból nyílik jobbra az másik házban vassarkon, pánton forgó, kilincses, 
fogantyús, ütkezős, lécszegekkel bévert, párkányos, fenyődeszkás ajtó. Vagyon az 
házon belől, bal felől, fában bérótt, téglával pádimentumozott tűzhelyen, veres, fé- 
nyes kályhából felrakott, belőltüzelő kemence, melynek elein vas. Item vagyon az 
házban két nyoszolya, három karszék, keresztlábon álló 1 asztal. Az fal mellett 
egy bélieden padszék. Egy közönséges fejér pohárszék, melynek ajtócskája vas- 
sarkos, reteszes, reteszfős. Ez háznak az falain vadnak 19 darab, iratos, virágos kár- 
pitok, 5 darab fejér fogasok, melyeknek kettei öt vastag vasszegekkel vadnak az 
falhoz szegezve. Item vadnak ez háznak vassarkocskákon, pántokan, vasvesszősek, 
karikások, négy-4 táblákból álló, ónban foglalt, szegesen csinált, iveg, általlátó tá- 
nyérokból való négy ablakok. Ez háznak padlása bikkfa. 

Ez házból nyílik az kamaraszéknek pitvarára vassarkon, pánton forgó, kilin- 
cses, lapos vasfordítós, fogantyús, tolyózárú, lécszegekkel bévert, párkányos, félszer, 
fenyődeszkás ajtó. Ezen belől vadnak az falakon négy darab fogasok az kamara- 
széknek pitvarában. Egy négy táblából álló, fában foglalt ivegablak, mely vassarkos, 
pántos, fa fordítós. Ez pitvarból nyílik az kamaraszékre vassarkon, pánton forgó. 
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ceteszes, reteszfős, fakilincses, párkányos, félszeres deszkás ajtó. Ezen belől vagyon 
az árnyékszék. 

Ugyanezen megírt pitvarból nyílik jobbra az asszony házára vassar- 
kon, pánton, vaskilincses, fogantyús, fordítós, tolyózárú, lécszegekkel bévert, párká- 
nyos, fenyődeszkás, félszer ajtó. Az házan belől, bal felől vagyon fában berótt, 
téglával pádimentumozott tűzhelyen, veres, fényes kályhákból felrakott, belőltüzelő 
kemence, melynek elein vas; a kemence eleire való deszkás táblája is megvagyon. 
Ennek az háznak falain vadnak 14 darab virágos, iratos kárpitok. Item min- 
denik 4 ablaknak az alján négy darab posztó, kettein veres, kettein kék. Ez háznak 
falain vadnak vasszegekkel megszegezett hét darab fejér fogasok, melyen vadnak 
lapos ivegek, víznek való: 3, sutu nélkül való, 4szegű ivegpalack 3, ivegtálocska 2, 
kétfülű ivegpohár 2, egyfilű (!) ivegpohár nro. 1, kétfülű ivegcsésze 1, ivegkorsó 1. 
Gyereknek való, karikán járó, zölden festett nyoszolyácska, mely egy karikácska hé- 
jával van, 1. Item 3 nyoszolya. Item 4 széklábocska. Ez háznak padlása bikkfa 
deszkás, gerendái is bikkfából valók, jók. Ez háznak vadnak négy-négy, nyíló táb- 
lákból álló, ónban szegesen rakott, kristályöveges ablakai nro. 4. Vassarkasok, pán- 
tosok, vas fordítósok, karikások, vasvesszősek. Mindenik ablaknak fájában vagyon 
eresztve négy-négy megsodrott vasvessző. Az ablakoknak kívül bévonó vassarkon, 
pánton forgó, reteszes, reteszfős táblái is vadnak. 

Az asszony őkegyelme házából az árnyékszékre nyílik balra vassarkon, pánton 
forgó, vasreteszes, reteszfős, tolyózárú, vasszegekkel bévert, béllett ajtó. 

Ugyanezen az asszony őkegyelme házából nyílik az úr őkegyelme házá- 
ban vassarkan, pánton, vaskilincses, fordítós, fogantyús, tolyózárú, lécszegekkel bé- 
vert, párkányos, félszer, fenyődeszkás ajtó. Az házban bal felől vagyon fában bé- 
rótt, téglával pádimentumozott tűzhelyen, veres, fényes kályhából felrakott, belől- 
tüzelő kemence nro. 1. Az kemence eleire való tábla is megvagyon. Item az ke- 
mence háta megett két deszkából álló egy tábla. Vagyon nyoszolya nro. 5. Tábori- 
szék nro. 1. Bontokozott fa egyesszék 1. Veres bőrrel béllett, ónas szegekkel meg- 
vert, zölden és veresen festett, karos egyesszékek nro. 2. Ezen háznak az falain 
vadnak vasszegekkel megszegezett hét darab fogasok, egyike veresen festett. Az fa- 
lakon vadnak 11 kárpitok, melyeken királyok, császárok képei vadnak felírva. Az 
ablak mellett az fal mellett vagyon egy más, öles keresztlábokon álló, kék posztó- 
val bévont asztal, 1. Vagyon ez háznak négy-4 nyíló táblákból álló, szegesen, ón- 
ban rakott kristályiveg ablaka nro. 2. Melyek vassarkasok, pántosok, vas fordítós- 
karikások, vasvesszősek. Mindenik ablaknak fáiban vagyon két-két sodrott vasvessző 
béeresztve, hozzátartozó, kívül bévonó, vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfős 
deszkás tábláival. Az háznak padlása bikkfa, paraszt deszkás. Belől az házban va- 
gyon az ablakokra lebocsátva vasvesszőn függő, két darab kék bagazia, az ablak- 
nak quantitása szerint való. Fegyver és egyéb egyetmást függesztő és fában vert 
nyolc horgas szegi. 

Nyílik ezen házból az ebédlőpalotára balra vassarkos, pántos, kilin- 
cses, vasfordítós, fogantyús, bétolyó zárú, vasszegekkel megszegezve béllett ajtó. Az 
ajtó megett vagyon zölden festett deszkából csinált, veres párkányos rekesz, melyre 
nyílik vassarkakon, pántokon forgó, reteszes, reteszfős, kétfelé nyíló, ugyan zölden 
festett párkányos ajtó. Az rekeszben vagyon két darab szék s azokon két darab 
deszka; lécszeg abban nro. 70. 

Ugyanezen házból az ebédlőpalotában szolgáló ajtónak jobbja felől vagyon egy 
festett pohárszék, melynek ajtócskája vassarkos, pántos, reteszes, reteszfős. Az pohár- 
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székben vagyon nyolc kupás ivegpohár, kisebb ivegpohár 3, kicsiny ivegcsésze 1. Az 
pohárszéknek rekesze zölden festett, párkányos deszkákkal vagyon bélelve. Az re- 
keszen vagyon vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfős, zölden festett ajtó. 

Ugyanezen palotában vagyon fában bérótt tűzhelyen, veres, fényes kályhából 
felrakott egy kívülfűtő kemence. Az kemence mellett vagyon zöld deszkás, párká- 
nyos rekesz, melyre nyílik vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfős, kétfelé nyíló 
ajtó. Az rekeszben vadnak két rendbéli állások fenyődeszkával megpadolva. Item 
vagyon egy zöld deszkás, párkányos almárium, melynek zöld párkányos ajtócskája 
vassarkon, pánton forog, reteszes, reteszfős. Item vagyon ez palotában keresztlá- 
bokon álló három asztal, az kettei nagyobb, az 3dik kisebb. Item két hosszú kar- 
székek és egy kisebb, asztal végiben való. Item egyesszék nro. 4. Gyermeknek való, 
egy kicsiny, párkányos asztalocska. Láb alá való székecske nro. 1. Bugyogós hosszú 
nyakú korsó 1. Vinci, kék mázos, törött szájú korsó 1. Ennek az palotának az fa- 
lain, az ajtónvalóval (együtt) vagyon 13 darab kárpit, nagyobbak és kisebbszerűek. 

Ugyanezen palotának vadnak két-két táblákból álló, ónban foglalt ivegablakai, 
vassarkon, pánton forgók, vasfordítós, vasvesszős, vaskarikások. Ezen ablakoknak 
– kívül – bévonó, deszkás táblái is vassarkosok, pántosok, reteszes(ek), retesz- 
fősek. Ennek az palotának padlása fenyődeszkából való, az gerendái egy mester- 
gerendán feküsznek. Öt darab fogasok is vadnak az falakon, vasszegekkel odasze- 
gezve. 

Ez palotából nyílik az árnyékszékre vassarkon, pánton forgó, reteszes, retesz- 
fős, párkányos, félszeres, fenyő ajtó. Item vagyon az palotában 3 darabokban zsák- 
nak való gyapjúponyva uln. nro. 109, zsák nro. 15. 

Ugyanezen palotából nyílik az palota előtt lévő tornácra vassarkon, pánton 
forgó, vaskilincses, fordítós, tolyózárú, lécszegekkel bévert béllett ajtó. 

Az ajtó előtt való tornác négy oszlopokon, jó zsindelyfedél alatt vagyon 
csinálva, mely fenyődeszkával párkányosan vagyon megbélelve. Az felső része gya- 
lult fenyődeszkával vagyon megpadolva. Az tornácon belől, kétfelől vagyon egy- 
egy szál deszkából csinált két padszék. 

Az megírt házok inventatióját ez szerint elkövetvén, felmentünk az házhé- 
jára, az holott találtunk gyapjától megnyírt nyers juhbőreket, nro. 121. Elegyes őz- 
bőreket nro. 34. Hitván, apró, kecskeolló bőrek, bélésnek való, nro. 10. Csávált 
bornyúbőr nro. 1. Egész és darabokban való nyúlbőrek megcsáválva nro. 42. Csávált 
medvebőr nro. 1. Cserzett borjúbőr, bélésnek való, nro. 1. Ürös hordó nro. 1. Fa- 
tálok nro. 50. Három tál semmirekellő, ~ 3. Fenyőszurok apró kis kabuzocskák- 
ban (!) nro. 142. Csöbör 8. Gyertyamártó 1. Apró mázos csupor 25. Egy közön- 
séges fejér pohárszék, ajtó nélkül. Vagyon másutt is kapuzocskákban (!) szurok 
nro. 38. Borsó cub. 4//3, oct. 2. Mák circiter metr. ½. Item másféle rossz mák 
egy cseberben circiter metr. 1. Cserépfedő nro. 19. Veres porzsoló nro. 10. Elegyes 
búza sax. cub. nro. ½. Rozzsal elegyes zabszalad cub. nro. 11. Fokhagyma metr. ½. 
Magyaróhagyma metr. ½. Fenyőmag circiter metr. 2. Vámrozs metr. 3. Csizmafes- 
téknek való mag metr. circiter 1. Komló circiter cub. nro. 10. Magyaró cub. 
nro. 6½. Aszalt gyümölcs metr. nro. 6. Szoros szájú fazék 3. Főzni való, viseltes 
fazék 9. Elegyes apró fejű kender gel. 3½. húsz fejivel tudván kalongyáját. Bikk- 
makk cub. nro. 13//2. Az házok zsendelyezése jó. 

Az házhéjáról lejővén, mentünk az közelyül (!) inventált kapura, ismétlen 
jobbra vagyon azért itt jó zsendelyhéjazat alatt két ház. 
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Az első házra jobbra nyílik fasarkon forgó, öszvevert, faszegekkel meg- 
szegezett, reteszes, reteszfős bikkajtó. Az házban vagyon bikkfa, paraszt láda nro. 1, 
karszék nro. 1, asztal fedél láb nélkül 1. Egy hitván nyoszolya. Szemen szedett búza 
cub. 5. Az háznak padlása bikkfa deszkás, jó. 

Az másik házra nyílik fasarkon forgó, deszkával egybenvert, reteszes, re- 
teszfős bikkajtó, hozzávaló lakatjával és kulcsával. Az ajtón belől szuszék nro. 1, 
hozzá való reteszfejével. Egy rossz, hitván kád. 

Innen balra elébb menvén vagyon jó zsendelyhéjazat alatt az sütő- és mosóház. 
Az sütőházra nyílik fasarkon forgó, deszkával egybenvert, fakilincses, for- 

dítós ajtó. Ebben vagyon egy jó sütőkemence. Ahhoz ragasztott égettbor főzésre 
való, agyagból csinált katlonnal együtt. Az sütőkemence előtt vagyon veres kályhá- 
ból csinált kemence, mely az sütőkemencére nyílik az falban szolgáló kürtőig. Ez 
kemence elein vas vagyon. Nagyobb és kisebbszerű dagasztótekenők nro. 18, me- 
lyek között hasodozva is vadnak. Egy üres fenyőkád, egy bikkfa deszkás állás, egy 
fenyődeszkából való polc. Komlós korpának való két darab deszka, egy sütőlapát. 

Ez sütőház előtt vagyon 4 oszlopokra csinált tornác, mely felyül bikkfa 
deszkával vagyon megpadolva. Az tornácban vagyon szuszék 4. Az egyik szuszék- 
ban vagyon nyári sajt nro. 7. Szarvatlan, kicsiny tekenők nro. 44. Egy fenyőfa asz- 
talfedél. Item egy fenyő üres kád, egy ürös hordó. 

Ezen tornácból nyílik az mosóházra fasarkon forgó, reteszes, reteszfős bikkfa 
ajtó. Az házban belől vagyon fában felrótt tűzhelyen veres kályhából csinált kemen- 
ce, melynek elein vas. Az házban vagyon 4 ürös fenyőkád, egy paraszt bikkfa láda. 
Az mosóháznak vagyon két paraszt ablaka, egyik lantornás, az másik enélkül. 
Vagyon három lábon álló mosóedény 1. Ez háznak héján vagyon cseber pro- 
miscue nagyobb és kisebbek nro. 95, putton nro. 12. 

Az sütő- és mosóháznak dél felől való oldalában vagyon az kiskonyha, 
mely hat kőlábokra, poganyoson felrakva kőből. Az egyik pogony alatt egy kőtámasz. 
Ezen konyhára nyílik fasarkon forgó, kétreteszű, reteszfejű ajtó. Az konyhán va- 
gyon szakácsoknak való asztal, láb nélkül, 1. Item földben vert, cüvekeken álló 
fenyődeszka asztal 2. Húsvágószék 1. Három szál deszkából álló szék az fal mellett 
1. Ürös fenyőkádok 2. Csöbör 2. Sótartó 1. Konyha ablaka előtt két szál deszká- 
ból álló tábla. Az konyha ablakán vagyon leeresztő, reteszes, reteszfős bikkfa 
tábla. 

Az kis konyháról visszatérvén az tömlec felett való kapura, mely 
felett vagyon hat kötéses oszlopokra építtetett filegóriás ház. Az kapumellyékek 
nyíló kapu nélkül valók. 

Az filegóriás ház gerendáiban vadnak sátrat függesztő, két vastag vaskarikák. 
Ezen kapuban az földben vagyon béásva az tömlöc, melynek földszínén vagyon 
rostélyos, vasas, záros ajtaja, hozzá való lakattal és kulccsal, lenyomó, általvonó, 
öreg, reteszes vasrúdjával, reteszfejivel együtt. 

Az filegóriás házra megyen fel két szakaszból álló, mindkét felől fenyődeszká- 
val megbéllett, párkányos, zsendelyfedél alatt való grádics. Az grádicsnak felső 
végénél az ház előtt vagyon öt oszlopokra csinált, fenyődeszkával megbéllett, párká- 
nyos tornác, melynek padlása fenyődeszkás, de (csak) egy része. 

Az tornácból nyílik jobbra, az megírt filegóriás házra vassarkon, pán- 
ton forgó, vaskilincses, fordítós, fogantyús, reteszes, reteszfős és fa tolyózárú, 
béllett ajtó. Az házban vagyon fában bérótt tűzhelyen, veres kályhából felrakott 
kemence, mely belőltüzelő, az elein vas. Az kemence alatt való deszkás tábla is 
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megvagyon. Nyoszolya 3 benne, hosszú karszék 2, keresztlábokon álló asztal 1, hitván 
egyesszék 2. Egy paraszt asztal nro. 1. Az háznak falain vadnak 5 darab kárpitok, 
királyok képeivel iratasok. Az háznak padlása jó, fenyődeszkás. Vagyon ezen háznak 
két-két táblából álló, fában rakott három ivegablaka, hozzá való pántokkal, vas- 
sarkokkal és vas fordítókkal. 

Ezen házból nyílik az kamaraszékre fasarkon forgó, egy reteszes, félszeres 
bikkajtó. Ez háznak kéményaljára nyílik az tornácból fasarkon forgó, deszká- 
val egybenvert bikkfa ajtó, melynek mellyékén egy reteszfő vagyon. 

Ez filegóriás házból az grádicson lejővén és balra continuálván az inventatiót, 
vagyon zsendelyhejazat alatt két rend házok. 

Az házok pitvarára nyílik jobbra fasarkon forgó, bikkdeszkával egybenvert, 
fakilincses, fordítós, vasreteszes, reteszfős bikkfa ajtó. Ez házok kéményalján va- 
gyon egy bikkfa deszkás rekesz, fasarkon forgó, fakilincses, fordítós, bikkfa ajta- 
jával együtt. Az rekeszben vagyon két darab bikkfa, paraszt fogas. Item fában fel- 
rótt egy tűzhelyecske. 

Ez pitvarból nyílik az kapu felett való házra vassarkon, pánton, vaskilincses, 
fordítós, vasfogantyús, tolyózárú, lécszegekkel bévert, párkányos, félszeres fenyő- 
ajtó. 

Az házban vagyon fában bérótt tűzhelyen, veres kályhából felrakott, belől- 
tüzelő kemence, az elein vas nincsen. Item az falain hat darab fogas. Item két 
hitván nyoszolya, keresztlábon álló asztal 2, karszék 1, rövidebb karszék 1. Ezen 
háznak padlása bikkfa deszkás. Item két-két táblákból álló, fában rakott ivegab- 
laka 3, sarkai, pántjai, vas fordítói, karikái megvadnak. 

Ezen házból kijővén, nyílik az másik házra vassarkan, pánton, vaskilincses, 
fordítós, tolyózárú, reteszes, reteszfős, lécszegekkel bévert, párkányos, félszeres fe- 
nyőajtó. Az házban vagyon fában bérótt tűzhelyen veres kályhából felrakott, belől- 
tüzelő kemence, melynek elein vas. Item 4 nyoszolya, keresztlábon álló asztal 1, 
paraszt szék 1, egy hitván egyesszék, csöbör 1, iveglámpás 1, lantornás lámpás 1. 
Ez háznak falain 5 darab fogas. Fában rótt ivegtángyérok, vassorkos, pántos, vas- 
fordítós, karikás, kétfele nyíló táblákból álló ablak 2. 

Pince felett való házok 
Innét elébbmenvén, vagyon jó zsendelyes héjazat alatt az régibb pince felett 

építve két rend ház és egy kamara. 
Az házok pitvarára nyílik balra fasarkon forgó, bikkdeszkából egyben- 

vert, fakilincses, fordítós, fa tolyózárú ajtó. Az pitvarban vagyon egy tölgyfa ká- 
dacska. Ebben az pitvarban az kéményaljára vagyon egy fenyő- és bikkfa deszkás 
rekesz. Melynek deszkázatjában három deszka héja. Az rekeszben egy hosszú kar- 
szék. Item egy hitván asztal. Az rekesz ajtó híjával vagyon. 

Ezen pitvarból nyílik az dél felől való házra, vassarkon, pánton forgó, 
vaskilincses, fordítós, vasfogantyús, tolyózárú, reteszes, reteszfős, lécszegekkel bé- 
vert, párkányos, félszeres ajtó, hozzá való lakatjával és kulcsával. Az házban va- 
gyon fából bérótt, téglával pádimentumozott tűzhelyen veres téglakályhából felra- 
kott, belőltüzelő kemence 1, melynek homlaka kő. Item nyoszolya 3, karszék 1. 
Keresztlábon álló asztal 1. Négy szál fűrész béldeszka. Kopott vasásó nro. 4. La- 
pos vaskapa 3. Láb alá való szék 1. Egy béldeszkából álló polc. Vadnak ezen ház- 
nak falain két paraszt fogasok. Fában rakott 4 ivegablaka. Ez háznak padlása bikkfa 
deszkás, jó. 
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Item vagyon ez házban fokhagyma, koszorú nro. 146. Vereshagyma cub. cir- 
citer 7. Az hagymának egyik része megveszett. Ez házból nyílik az árnyékszékre 
egy fasarkon forgó, bikkfa deszkás ajtó. 

Ez ház héján vagyon egy ürös hordó s egy általag. Könyvtartó téka 1, 
ágy 2 két asztal lábostól, 4 karszék, 13 paraszt padszék. 4 csutabőr, 3 disznóbőr, 
hitván szakadozott őzbőr 15. Hat darab új fogas, veres kályha 44. 

Ez házból kijővén, nyílik az mellette való házra vassarkon, pánton, 
vaskilincses, vasfordítós, reteszes, reteszfős, párkányos, félszeres fenyőajtó. Az ház- 
ban vagyon veres kályhából belőltüzelő kemence, ennek homlokán kő. Nyoszolya 2, 
keresztlábon álló asztal 1. 

Egy hitván, rossz egyesszék nro. 3. Csöbör 6. Az háznak vadnak két ablaki, 
fában rótt ivegtányérosok. Az háznak padlása bikkfa deszkás, jó. Ez házból nyílik 
egy árnyékszékre fasarkon járó, bikkfa reteszes ajtó. 

Ez házból kijővén, nyílik az mellette lévő szegeletkomarára vassar- 
kon forgó, bikkfa deszkával egybenvert, reteszes, reteszfős ajtó, melyen belől az 
kamarában vagyon fedeles dézsa 2, fenyő új kádocska 1. Új gyertyamártó 1, csö- 
bör fedél nélkül 2. Úrvacsora szolgáltatásra való, 4 lábon álló asztal 1. Vadnak ez 
házban 12 székely deszkából álló 4 rend állás. Item méz urn. nro. 1//6. Színvaj 
urn. 1//6. Egy mérő kompona, két kopott vas ásó, 1 lapos vas kapa. Az ajtónak 
lakatja, kulcsa megvagyon. 

Pince 
Zsendelyfedél alatt lévő pincetorkára nyílik felül fa gúzson, alul fasarkon 

járó hitván, reteszes, reteszfős, leveles ajtó. Az pincetoroknak az oldala rohadt 
tölgyfa boronákból vagyon felrakva. Az pincetorkán belől nyílik az pincére jobbra 
fasarkon forgó, bikkdeszkával egybenvert, reteszes, reteszfős ajtó, hozzá való lakat- 
jával és kulcsával. Az pincének az falai 4szegre faragott tölgyfa boronákból vad- 
nak körös-körül felrakva. Mely pincének egyik oldala, gerendái, padlása támo- 
szakkal van megtámosztva, külenben öszveromlófélben volna. Két rend ászkok. Az 
ászkokon vagyon öt általagokban ser urn. nro. 50. Item ez pincében csöbör 2, 
liu 1. Petrezselyem circiter cub. 3. Torma cub. nro. 8. Szarvatlan tekenő 1. Az pin- 
céről mentünk az gabonásházra. 

Az gabonásház 
Zsindelyhejazat alatt 15 tölgyfa lábokon vagyon építve, melynek tornácocs- 

kájára megyen egy kis grádics. Az tornácban vagyon egy hordó, mely félig oltatlan 
mésszel. 

Az tornácból nyílik az gabonásházban jobbra fasarkon forgó, reteszes, retesz- 
fős fenyőajtó, hozzá való kulcsával, lakatjával. Az gabonásháznak 6 rekeszi vad- 
nak. Az gabonásháznak falai bikkfa sasfákban felrakott fenyődeszkákkal vagyon 
megcsinálva. Az gabonásház padlása fenyő széldeszkás. Búza cub. 1 metr. 2, zab 
metr. –. 

Az gabonásház padlásán vagyon kősó nro. 8. Konyhára nyúzott szoptató borjú 
bőrei nro. 12. Elegyes őzbőrek nro. 32. Egy kopott, szárnyatörött, lapos vas kapa 
nro. 1. Csáválatlan nyúlbőr egészlen s darabokban 9. Három lábon álló mosószék 1. 
Csöbör l, ürös általag 1. 

Az gabonásház mellett napnyugot felől vagyon zsúpos fedél alatt egy új 
pince, mely fundamentumából tölgyfa boronákból vagyon felrakva. Ennek geren- 
 

209 



dái tölgyfa. Padlása is az szerint. Az pince torkának kétfelől való oldalai tölgyfa 
boronákból vagynak felrakva, fedele zsendelyes. Az pince torkára nyílik egy hit- 
ván, leveles ajtócska reteszével és reteszfejével. 

Az pince torkán belől az pincére nyílik balra fasarkon forgó, bikkdeszkával 
öszveeresztett, reteszes, reteszfős ajtó, hozzátartozandó lakatjával, kulcsával együtt. 

Vagyon ez pincében kétrendbéli tölgyfa ászok. Répa cub. circiter 20. Hús- 
tartó állás benne 1. Húsvágószék 1. Az pince gerendáihoz vagyon szegezve polcnak 
való deszka 4. Petrezselyem cub. circiter 6. Vagyon ebben az pincében teli ká- 
posztáskád 7. Fazék 5. Retek cub. circiter 5. Vadnak az pincében borok ez sze- 
rint (következik 12 hordó bor felsorolása). 

Ez megírt pincének az véginél napnyugot felől vagyon 4 kötéses oszlopocs- 
kákon álló, bikkfa deszkás fedél alatt egy sütőkemence, melynek két oldala 
11 fűrész széldeszkával vagyon megbélelve. 

Az kemencén alól vagyon a palánkhoz ragasztva 5 oszlopocskákon álló egy 
új, zsendelyes színecske, mely alatt vagyon most egy üres hordó. Egy üres fenyő- 
kádocska, zsendely nro. 500. 

Gyümölcsöskert 
Ezen alól vagyon az gyümölcsöskertben jó zsendelyfedél alatt építve két 

rend házok. Ezen házok pitvarára jobbra nyílik vassarkon, pánton forgó, vas- 
kilincses, vas fordítós, fogantyús, vasreteszes, reteszfős, párkányos, félszeres ajtó. 

Ez pitvarban az kéményaljára vagyon gyalult, párkányos, vasszegekkel be- 
vert, fenyődeszkás rekesz, melyen vagyon kétfelé nyíló, két-két sarkon, pánton forgó, 
de egy retesz(es), reteszfejes ajtó. Ennek az két háznak kemencéjekre kürtőjéből 
szolgál az derék kéményre két-két örög vasrudokon, téglából felrakott fióka kémé- 
nyek, melyek vassal vadnak általfoglalva. 

Az megírt pitvarból nyílik bal felől a házra vassarkon, pánton forgó, vas- 
kilincses, vas fordítós, fogantyús tolyózárú, reteszes, reteszfős, párkányos, félsze- 
res fenyőajtó. Az házban vagyon fában bérótt tűzhelyen veres kályhából csinált 
kemence, melynek homloka kő. Az kemencéhez ragasztva víz melegíteni való kat- 
lan, melyen üst nincsen. Ez házban nyoszolya 1, karszékecske 1. Bontakozott lábú 
egy darab béllett padszék. Az háznak falain 2 darab fogasok. Padlása fűrészben 
metszett bikkfa deszka rész szerint, rész szerint fenyődeszkás. Gerendái mester- 
gerendán feküsznek. 

Ez házból nyílik az oldalkamarára vassarkon, pánton forgó, vasrete- 
szes, fogantyús, félszeres fenyőajtó. Ezen kamarában vagyon egy fűrész béldeszka. 
Az árnyékszéknek való egy új szék, alatta való cseberrel együtt. Ez kamarának végin 
egy kisded ablakocska, mely fában foglalt üvegtángyérokból való. A falakon vad- 
nak két darab fogasok. 

Az legközelebb inventált háznak három ablakai vadnak. Fában foglalt iveg- 
tángyérokból álló. Vassarkosok, pántosok, vas fordítókarikások. Abban négy lábon 
álló asztal is vagyon. Egy kis csöbör. 

Ez házból kijővén, nyílik az kapu felől való házra vassorkan, pánton 
forgó, vaskilincses, fordítós, fogantyús, reteszes, reteszfős, párkányos, félszeres fe- 
nyőajtó. Az házban vagyon fában bérótt tűzhelyen fényes, veres kályhákból csinált 
kemence, ennek az homloka kő. Item 4 béllett padszék, keresztlábon álló egy asz- 
tal, nyoszolya 2, falain 7 darab fogasok. Vadnak ónban foglalt 4 ivegablakai, me- 
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lyek két-két nyíló táblákból valók. Vassarkasok, pántosok, vasvesszősek, fordítós ka- 
rikások. Az padlása fenyőfa deszkás. Ez házok előtt vadnak szilvafák, meggyfák. 

Ezen gyümölcskertben lévő házok megett legelsőben inventált kaputól fogva 
az régiebb pince felett épített házok szegeletkamarájáig vagyon sasfákban, bikkfa 
boronákból felrakott, zsendelyes palánk, melynek az kamara felől egy része félig 
zsendelyes. 

Az belső kúriának inventatióját elvégezvén, mentünk az paripák is- 
tállójának kúriájára. Ez kúriáról nyílik balra az nagykonyha kúriájára kö- 
téses, tölgyfa mellyékek között, alól fasarkon forgó, fenyőfa szegekkel megszege- 
zett derék kapu, melynek fele része fahoroggal vagyon az mellyékhez foglalva. 

Nagykonyha kúriája 
Az kúrián vagyon egy lakadalmi alkalmatosságra építtetett hosszú konyha, 

mely kötéses oszlopok között karóra vagyon béfonva, tapaszos. Melynek hosszasága 
uln. 17, bősége uln. 5. Az konyhában vadnak fában rótt tűzhely nro. 3. Mely 
konyhánok vadnak 3 hosszú ablakai, lebocsátó tábláival együtt. Fasarkon forgó új 
fenyődeszkás ajtaja 2. Az 3dik ajtónak nincsen bétévője. Az konyhafedélnek oldalai 
zsendelyesek. Az teteje zsúpos. 

Az konyha előtt hosszatára vagyon, tizenhárom tölgyfa oszlopocskákon vagyon 
építve egy zsindelyes tornác. Az konyha végin napnyugot felől vadnak nevedé- 
ken szilvafák. Lakodalmi alkalmatosságra csinált 4 kemencék. 

Az konyhának kúriája vagyon bikkfa karókra font, lészás, támoszos kerttel 
környülvéve, melynek egyik része dőlőfélben vagyon. Az konyha előtt vagyon egy 
nagy kazal fa, org. nro. 12. Az konyha fedele magosságnyira egy hosszú lajtorja, 
tölgyfából való. 

Az nagykonyháról visszajővén az megírt istálló kúriájára, vagyon bal felől 
zsúpos fedél alatt 4 tyúk- és lúdól, melyeken nyílnak 4 ajtócskák, fasarkon. rete- 
szestől és reteszfőstől. Az ólaknak egyike szarvazatlan. Az ólokban vadnak kappa- 
nok nro. 34, kakas 33, tyúk 15, kakas pulyka 6, nőstény pulyka 7. 

Istállók 
Zsúpos héjazat alatt vagyon paripák tartására két hosszú istálló. Az elsőre 

nyílik új fasarkon forgó, reteszes, reteszfős, leveles ajtó, belől pedig ugyan fasar- 
kon forgó, bikkfa deszkával egybeneresztett, reteszes, reteszfős ajtó. Ebben az is- 
tállóban vadnak két fenyőkádok, 4 fenyő, hosszú boronák. Az falain három hosszú 
fogas. Padlása bikkfa deszkás. Gerendái feküsznek két kötéses oszlopokon álló egy 
mestergerendán. Ebből az istállóból szolgál az másikban az középfalon által- 
vágott egy leveles, reteszfős, reteszes ajtó. 

Ennek az istállónak az kúriára nyíló két ajtai is vadnak, sarkon forgók, az 
egyik reteszes, reteszfős. Az másik ravátkos fazárú. Az egyiken leveles ajtó is 
vagyon, reteszével, reteszfejével, lakatjával, kulcsával együtt. Ez istállóban vagyon 
tölgyfa kád nro. 8, id est nyolc, fenyőkád nro. 3, feredőkád 1, csöbör nro. 2. 
Négy szál fűrész-, fenyő béldeszka. Item itt vagyon mosott köles cub 4//2, mo- 
satlan, poros köles cub. 7//3. Köles utólja metr. 3. Az istállónak falain vadnak 
4 darab fogasok, item két ablakok, bétolyó tábláival együtt. Ugyanezen istállók 
héján vagyon kendermag sax. cub. 1//2 1/3. 

Más két ablakin vagyon két meghasogatott vaspánt. Az padlása jó bikkfa 
deszkás. Az gerendái feküsznek két mestergerendán, melyek állanak öt kötéses osz- 
 

211 



lopokon. Vagyon az istállóban 4 darab só. Ez istállók előtt vagyon zsindely héja- 
zat alatt 4 kötéses oszlopokon álló 1 filegóriás ház. 

Az istállóktól fogva az filegóriás házig vagyon bérótt sasfákban boronával 
felrakott zsendelyes palánk. Az palánkhoz vagyon ragasztva egy kamarácska, 
melyben az nyergeket szokták tartani. Mely kamarára nyílik vassarkon forgó, re- 
teszes, reteszfejes ajtó. Az kamaránok végiben vagyon két oszlopra csinálva szíj- 
gyártani való színecske zsúpos fedél alatt. 

Az filegóriára megyen fel zsendelyfedél alatt karfás, új grádics. Az házban 
vagyon fában bérótt tűzhelyen veres, fényes kályhából kemence. Item egy láb nél- 
kül való asztalfedél. Padlása új, fenyődeszkás. Ablak(a) 2. 

Az elébb inventált istállóknak héján vagyon zab cub. 135//1. Dög- 
gel holt disznók szalonnája aprólékival 2 s egy darab. Csöbör nagyobb- és kisebb- 
szerűek 75, melyeknek egyik része fedeles. Fenyőkád 9. Iveglámpás 4, öreg; me- 
lyek vasasok, vas fogantyús(ok), melyeken vagyon hosszú istráng 3 szál rajta. Item 
kisebb iveglámpások 12, id est tizenkettő. Örög, veres fazakok nro. 500, veres fedő 
nro. 270, veres csupor nro. 50. Égetett tégla nro. circiter 200. Kétesztendős ló- 
bőrek szakadozva nro. 4. Dagasztóláb nro. 6. Fatángyér 710, fatál 132. Fakárt 2. 
Láb nélkül való, gyalulatlan asztalfedél 1. 

A filegóriás házból lejővén, mentünk az lakadalmi alkalmatosságra építtetett, 
hosszú palotában, melynek falai kötéses tölgyfa oszlopok között sövényből 
font szép tapaszosok, melynek hosszasága 25 öl. Mely palotának két végiben nyí- 
lik vassarkon, pánton forgó, reteszes, reteszfős, félszeres, fenyődeszkás ajtók. Nap- 
kelet felől való középfalában is vagyon kétfelé nyíló, vassarkos, pántos, tolyó fa- 
zárú, fenyődeszkás ajtó. 

Ez palotában vagyon két fenyődeszkás pohárszék, mindenik gyalult, fenyő- 
deszkás. Muzsikáló állás ezen palotának napkelet felé való oldalában vagyon 2, 
mindenikre megyen fel egy-egy grádics. Ez palotának vadnak ivegtángyéros ablaka 
nro. 15, az ivegtángyérok fában vadnak foglalva. Ennek az palotának deszkás 
padlása nincsen, hanem az gerendák közi mindvégig fenyőágokkal vagyon meg- 
rakva. 

Vagyon benne keresztlábon álló hosszú asztal nro. 12. Rövidebb asztal ke- 
resztlábostól nro. 11. Láb nélkül való asztalfedél 1. Hosszú karszék nro. 29. Rö- 
videbb karszék nro. 8. Padszék 2. Egyesszék 8. Nyoszolya 16. Három-három szál 
deszkából csinált, konyhához való táblák nro. 10. Szarvastekenő 2. Cipóhordó sa- 
roglya nro. 28. Kárpitok és képek vonására való, feketén, veresen, zölden festett 
rámák, nagyobbak és kisebbszerűek promiscue nro. 123. Árnyékszékre való egyes- 
szék nro. 6. Ez palotának zsúpos fedele nro. 1. 

Ez palotának napkelet felől való oldalajtaján kijővén, vagyon előtte zsúpos 
fedél alatt, kötéses tölgyfa sasokban bikkboronából felrakott egy hosszú szekér- 
szín, melyre nyílik alól fában járó, felyül az kapumellyékhez egy fahoroggal fog- 
lalt, vasszegekkel bé(vert) fenyődeszkás kapu. Az szekérszínben vagyon két béllett 
örög szán, az egyike zölden, virágokkal festett. Az másikjá(nak) négy vaspántok- 
kal vadnak szegeletei öszvefoglalva. Az szekérszín gerendáin vadnak négy fogasok. 

Ez szekérszínből balra kimenvén, jobbra nyílik az gyümölcsöskertre 
fasarkon járó, reteszes, reteszfős, bikkfa, gyalogszer kapucska. Az gyümölcsöskert- 
ben vagyon sarjú másfél szekérnyi, vadnak almafák, szilvafák, oltovány csemeték. 
Item zsindelyfedél alatt egy gyümölcsaszaló, melyben vagyon egy kívül béfűtő, ve- 
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res kályhás, romlott kemence. Az aszalóban vadnak három rendbéli állások. Az 
aszalónak padlása szél-fenyődeszkás, jó. 

Ez elébb inventált szekérszínnek az gyümölcseskert felől való oldalán vagyon 
az szekérszínnek hosszatára, bikkfa ágosokon, zsúpos fedél alatt való szoros szí- 
necskében fűrészen metszett, bél-székelydeszka nro. 710. Item fogarasföldi, fű- 
részen metszett vastag bél-fenyődeszka nro. 20. 

Ennek az kertnek circuitusa bikkfa karókra sövénnyel font, lészás kerttel va- 
gyon környülvéve, melynek némely részei dűlőfélben vadnak. 

Ez kertnek délre való oldala felől vagyon más gyümölcseskert is, 
melyben szilvafák és oltovány csemeték vadnak, mely is lészás, támoszas, bikkfa 
karókra, sövényből font kerttel vagyon körülvéve. 

Ez gyümölcsöskertből visszatérvén az elébb inventált mennyegzői palotának 
napnyugatra való oldalánok az csűrre nyíló, két kapumellyékek között, alól fasar- 
kon járó, felyül pedig az kapumellyékhez egy fahoroggal foglalt, kötéses, fenyő- 
deszkás kapu vagyon, melynek szegezője farovátkos. (Következik a csűr, egy pit- 
var-kétszobás ház s az aklok leírása.) 

1684 
NYÚJTÓD 

Apor Lázár özvegyének, Mikó Annának 
Nyújtódon hagyott javairól való leltár 

Az belső küs házban (hagyott) 
Két padot. Egy pohárszéket. Egy fogast. Három ajtót, ketteje záros. Két üveg- 

ablakot. Az falon oldaldeszkákot. 
Az nagyházban 
Két pohárszéket. Négy fogast. Két karospadot. Két kötött padot. Egy asztalt. 

Tizenkét üvegablakot. Egy kemencét. Egy záros ajtót. 
Az közepső küs házban 
Három padot. Egy szekrént. Egy kemencét. Egy ajtót. 
Az külső küs házban. 
Egy ágyat. Két kötött padot. Egy asztalt. Egy kemencét. Két üvegablakot. Egy 

ajtót zár nélkül. 
Az tornácban 
Két kötött padot. Egy ágyat. Egy ajtót. 
Az nagy új házban 
Két padot. Egy asztalt. Egy pohárszéket. Egy mozsárt. Egy öreg tekenyőt. 

Két küs csebret. Egy sajtárt. Egy egyesszéket. Egy ajtót, zárost. Egy tekenyőt. Egy 
szitát. Hat sereshordót. Egy küs általagot. Egy öreg boroshordót. Egy nagy öreg 
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csebret. Egy viricstekenyőt. Egy vékát. Egy kosannyát. Egy hitván ládát. Egy 
küs csebret. Egy dézsát. Egy ecetes általagot. Egy szalonnát. 

Az küs pincében 
Egy bornak való palackot. Egy kászu deberkét. Egy kártyát. Egy nagy öreg 

korsót. 
Az pince torkában 
Egy feredőkádat. Egy boroshordót. Egy csebret. 
Az gabonásház eresziben 
Két szuszékot. 
Az gabonásházban 
Egy gyapotfonó kereket. Egy kereket. Egy pár szekérre való kereket. Egy va- 

sas tengelyt. Egy rossz ajtót. Két rossz padot. Egy hitván nyerget. Fűrészre való, 
vasas fákot. Egy fejér általagot. Egy félvékát. Egy csebret. Egynéhány seprűt. Két 
ajtót. 

Az sütőházban 
Egy ekét. Egy kádat. Egy vékát. Két kártyát. Két ökörszánat. Egy derék ló- 

szánat. Két boronát. 
Az csűröskertben 
Két boroshordót. Egy buglya szénát. Egy búzaasztagot. 
Az szekérszínben 
Hat általagot. Két káposztáskádat. Négy boroshordót. Két rossz kereket. Ti- 

zennégy ludat. Két pulykát. Tíz süldőt. Tizenkét disznót. 

1688 
CSÍKKOZMÁS 

Néhai Béldi Annának, Kálnoki István feleségének 
csíkkozmási udvaránál található javainak jegyzéke, 

valamint a jobbágyok összeírása 

Vagyon Kozmáson egy nemes udvarház, melynek az kapuja fenyődeszkábul 
való, minden vas nélkül, teteje oloszfokoson van megcifrázva. Emellett van fe- 
nyődeszkábul csinált, minden vas nélkül való kisajtó. 

Emellett belől, a kert mellett vadnak hét darab kapu- és ajtófélfák megfa- 
ragva. Másfelől ugyan a kerthez támasztva egy régi, fenyődeszkábul való kapu. 
Ezen udvarházat veszi környül sövényből font, fedeles, sátoros kert. Az megírt 
kapun belől jobb kéz felé vagyon fenyőboronákból rakott, tapaszos oldalú három 
ház, két kamora, egy konyha s egy pitvar, szarufás szalmafedél alatt. Ezen házak 
előtt van egy hosszú fenyő padszék. 
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Nyílik be az pitvarban (:melynek az udvar felől való része fenyődeszká- 
val van bedeszkázva:) egy félszer, fenyődeszka ajtó, minden vas nélkül. 

Ezen pirvarbul nyílik be az konyhára, avagy kéményaljára egy fél- 
szer, fenyődeszka ajtó, minden vas nélkül, tölgyfa ajtómellyékivel, szemöldökivel 
együtt. Ezen konyhán van tölgyfából felrótt egy tűzhely, melynek felette van sö- 
vényből font, tapaszos kémény. Item vagyon egy új fenyődeszka asztal lábostul. 
Ezen konyhának van új, fenyődeszka, leeresztős táblája. A tábla előtt lábokon álló 
egy szál hosszú fenyődeszka. 

Innen kijővén, az megírt pitvarbul nyílik be az asszony belső házá- 
ban fenyődeszkábul csinált, fasarkokon forgó, párkányos új ajtó, fakilincsével, fa- 
zárjával és fa bevonójával együtt. Ezen van egy vasretesz, reteszfejével együtt. Va- 
gyon ezen házban fenyődeszkábul csinált, fejér, párkányos, új pohárszék nro. 1, 
melynek van vassarkokon, pántokon forgó, kinyíló párkányos ajtaja; az felső sarka 
eltörött. Item egy kis fenyőasztal lábostul; más egy nagyobb fenyőasztal, ugyan 
lábostul, mely körül fenyődeszkábul csinált két béllett padszék vagyon. Item két 
hosszú fenyődeszka karszék, két egyesszék, egyik karos, másik kar nélkül. Fenyő- 
deszkábul csinált, két, öreg, fejér ágy. Az falon két hosszú, fejér karosfogas és 
egy rövidebb, párkányos, fejér fogas, mindenik fenyődeszkábul való. Item paraszt 
kályhákbul csinált, fa lábon álló, régi kemence, fa tűzhelyével együtt. Ezen ház- 
nak van két ablaka minden vas nélkül, melynek üvegekhez való, tölgyfából csinált 
rámái az megírt kemence megett vadnak. Item vagyon ezen házban két deszka 
közé szegezve egy fenyőrúd. 

Innen kijővén, az megírt pitvarbul nyílik be az asszony első házá- 
ban fasarkokon, pántokon forgó, félszer, fenyődeszkábul csinált fejér ajtó, fakilin- 
csével, fa fordítójával és tölgyfa ajtómellyékivel, szemöldökivel együtt. Ezen van 
egy vasretesz, reteszfő, hozzá való lakatjával, kolcsával együtt. 

Vagyon ezen házban egy új, fenyődeszkábul csinált asztal lábostul, melynek 
kétszakaszú fiókja vagyon zár nélkül. Item két hosszú, béllett, fenyődeszka pad, 
az egyiknek egy fiókja van. Az falon két hosszú, fejér karosfogas. Ezek megett 
mázos földtál nro. 4, fatál nro. 3, egy zacskóban egy kevés fenyőmag. Az fogason 
egyformájú, zöldmázú, fél ejtelesnél nagyobb csuprok nro. 7. Csuprok, fazakak és 
kancsók, mázosok, promiscue nro. 13. Item fenyődeszkábul csinált egyes karszék 
nro. 1, és egy cseléd számára való kezdett szalonna. Ezen háznak is falábon álló, 
paraszt kályhákbul csinált kemencéje vagyon, melynek is az több házaktul külön- 
való, sövény kéménye vagyon. Ezen kemence mellett vagyon egy fenyődeszkábul 
csinált rostély. Item egy kendermérő, fenyődeszkábul csinált kompona. Ezen háznak 
is két ablaka vagyon rámák és vas nélkül, melyek is lantornával vadnak becsinálva. 

Ezen megírt két házaknak hornyolt, fejér, fenyő látógerendákon álló, fejér, 
párkányos fenyődeszka padlása vagyon, és az megírt négy ablakoknak fenyődesz- 
kából álló bevonó négy táblája vagyon. 

Az külső, megírt asszony őkegyelme házábul nyílik be az oldalkamorában 
fasarkokon forgó, fejér párkányos, fenyődeszka ajtó, vasreteszével, reteszfejével, la- 
katjával együtt, kolcs nélkül. Vagyon itt két egész, avas szalonna, az egyiken egy 
hitván sódor. Item két darab avas szalonna, ennek is egyikén egy hitván sódor. Item 
egy szál fenyődeszka polc. Egy rossz vasserpenyő, egy rossz rézüst. Két apró, ecetnek 
való, új berbence. Egy új fenyőkád, melyben vagyon lenmag cub. 1//3. Két hitván, 
rossz zsákban egy kevés tollu. Egy fenyődeszka légely. Juharfábul csinált, szegeletes 
tángyér nro. 19 egy hitván zsákban. A fal mellett hosszan elé egy szál deszka, tölgyfa 
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lábokon áll. Ezen kamorának egy része deszkával el van rekesztve árnyékszéknek, 
melynek kis ajtaja félszer fenyődeszka. Padlása ezen kamorának fejér, gyalult fenyő- 
deszkábul való. 

Ezen házakbul kimenvén az pitvaron által az hátulsó cselédházban, nyílik 
be a megírt cselédházban fasarkokon forgó, fakilincses, fazáros, félszer fenyőajtó, 
minden vas nélkül. Vagyon ezen házban két béllett, hosszú, fenyő padszék, egy fenyő- 
deszkábul csinált új almáriom, vassarkokon forgó ajtajával és vasreteszével együtt. 
Ezen almáriumnak öt szakasza van. Item két metélődeszka. Egy cipószakasztó fenyő- 
deszka. Két jó szita s egy hitván. Egy sótörő favályúcska. Három szarvas dagasztó- 
tekenő, egyik nagy, ketteje kisebb. Egy kis gyúrótekenő. Főzőfazék promiscue nro. 10, 
porzsoló nro. 3, fedő nro. 8. Egy lábas, mosogató fenyőfa medence. Két fatál. Fa- 
tányér nro. 17. Fületlen sajtár nro. 2, az harmadik füles. A falon két párkányos, 
hosszú fogas. Két paraszt fogas. Egy hitván fenyődeszka ágy. Egy kötő fejsze. Egy 
vízhordó kárt. Egy hosszú karosszék. Egy deszkapolc. Ezen házban vagyon hasonló 
falábokon álló kemence, mint a megírt házakban, melynek kürtője az ház héjára 
nyúlik. Ezen háznak van két ablaka, rámák nélkül, ablakai fákkal vadnak becsi- 
nálva, az egyiknek egy bevonó fenyőtáblája vagyon. 

Nyílik ezen házbul az oldalkamorára fasarkon forgó, fazáros, félszer 
fenyőajtó, fenyőfa ajtómellyékivel együtt. Vagyon itt darab só nro. 63. Egy fenyő- 
fából csinált gyertyamártó. Két kéregvéka, egy vaskapa, két sós tejnek való deberke, 
az egyikben fenyőmag van. Egy hitván füleskosárban egy kevés tollu. Egy abroncsos 
hústartó veder. Egy korpatartó, fenyődeszka szekrény. Egy új zsákban három véka 
fejér liszt. Más új zsákban közliszt cub. 1. Üres új zsák nro. 5. Egy kézvonó. Egy 
zsindelycsináló fafarkas. Egy rossz rézüst. Két borda. Egy pár nyüst. Egy fenyő- 
deszka polc. Ezen kamorának és az megírt cselédháznak látógerendákon álló, gyalult 
fenyődeszkábul való padlása vagyon. 

Az házhíjára nyílik az megírt pitvarbul egy félszer, fasarkon forgó fenyőfa ajtó, 
holott is van hordóra való új abroncs nro. 40 és egy fa gereblye. 

Az asszony megírt első háza alatt vagyon egy kőből rakott pince, kőből 
felrakott kétfelől való pincegátorjával együtt, mely is fenyő-széldeszkákkal van meg- 
fedve. Ezen pincére nyílik párkányos, fasarkos, pántos, vasreteszes, reteszfős fenyő- 
deszka ajtó, tölgyfa ajtómellyékivel, szemöldökivel és lakatjával, kolcsával együtt. 
Ennek tölgyfából való padlása és gerendái. Vagyon itt két rend ászok, melyeken 
van négy általag, ketteiben egy kevés ser vagyon, utoly és elő. Kettei üres. Öreg 
cseber nro. 5, apró nro. 7. Sajtár nro. 1. Egy vízmeregető. Egy hitván légely, egy 
gyertyatartó deberke. Egy abroncsos liu. Egy fenyődeszkábul csinált, kerti vetemény 
tartó. Két fenyődeszkábul álló polc. 

Ezen pince mellett van az ház eresze alatt egy fonáltekerő. Egy asztalláb, há- 
rom dagasztószékláb. Egy fokhagymatartó, fenyődeszka láda. Egy fenyőfa lajtorja. Egy 
kaloda. Egy padszék. Egy korcsolya. 

Az asszony belső háza alatt van egy kis tölgyfából felrótt pince, melynek 
tölgyfa padlása és gerendázata, pincegátora kétfelől fenyőfából van felróva és szal- 
mával befedve. Erre nyílik félszer fenyődeszkábul csinált, fasarkokon forgó, vasrete- 
szes, reteszfejes ajtó, lakatjával, kolcsával együtt. Ebben van padlásra való, régi két 
festett deszka. 

Ezen felül a kert mellett van fenyőfából felrótt, kétrekeszű, perellyékre épített 
szalmafedél alatt való tyúkól. Mindenik rekesznek félszer, fenyődeszka ajtaja, az. 
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egyik fenyődeszkával meg vagyon padolva. Az másik padlatlan. Ez mellett sövényből 
font, szalmafedeles lúdól. Ennek is félszer, fenyődeszka ajtaja. 

Ezen felyül vagyon fenyőboronákból felrótt, szarufákra épített, fenyő-szél- 
deszkákkal befedett sütőház, melyre nyílik fasarkos, félszer, fenyődeszka ajtó. 
Ebben van egy öreg sütőkemence, melynek feneke téglával van megrakva. Item egy 
katlan, téglából, kőből rakva. Ehhez vagyon egy serfőző, közös üst, most a faluban 
öregbik Kajcza Istvánnál van. Item egy öreg sütőlapát. Két cipószakasztó deszka. Új, 
fenyődeszka serfőzőkád nro. 4. Egy öreg, eresztő közös kád, most Daniel Istvánné 
asszonyom udvarában vagyon. Egy öreg félfülű cseber. Két tiló. Egy fonáltekerő. Egy 
dagasztószékláb. Egy szapulószék. Egy hitván lapát. Egy szénvonó Egy komlószűrő. 

Ez előtt van fűrészdeszkának való fenyőtőke nro. 9. Egy kézvonószék. Egy 
tyúkoknak való ketrec. Egy deszkázatlan, lovak után való szán. 

NB. Egy öreg tőkemetélő fűrész is volt, Pap Márton vitte el, két zsindely- 
hornyoló vassal együtt. Mester János is elvitt egy ember lábára való vasat. 

Az megírt sütőház ajtajának ellenében vagyon faragott fenyőgerendákbul fel- 
rótt, sasok közé rakott, szarufás szalmafedél alatt való, két kapu helyű nagy öreg 
csűr, kapuk nélkül. Ebben vagyon új zsindely egy rakásban nro. 7500, fűrészdeszka 
nro 111 Négy öreg kád. Három hitván, fakó szekér. Faragott, öreg tölgyfa ge- 
rendák nro. 10. Egy hitván fenyődeszkákbul csinált almárium, ajtaja nélkül. Két üres 
boroshordó. Egy fenyőfa tőke. Egy hosszú ketrec. Két tölgyfa ajtómellyék szömöl- 
dököstől. Egy zsindelyhornyoló szék. Két tölgyfa ablakmellyék. Egy hitvan kas. Egy 
hosszú, szekérre való lajtorja. Egy hitván tengely ágasostul. Egy új tengely vas 
nélkül. 

Ezen csűrtől fogva az megírandó istállóig van egy hosszú szakasz felvágott 
tűzre való fa. 

Ez megírt csűrön alól, az istálló felől vagyon zsindelyfedél alatt, fenyődesz- 
kábul felrótt gabonásház, melynek az tornáca alól-felyül, az oldala is, fenyő- 
deszkákkal van megpadolva. Erre nyílik félszer fenyődeszka ajtó. Ezen tornácból 
nyílik be az gabonásházban egy félszer, fasarkon forgó fenyőajtó, vasreteszével, 
reteszfejével, lakatjával, kolcsával együtt. Vagyon itt fenyődeszkából felrótt rekesz 
nro. 9. Ketteiben árpa van cub. 10, szaladnak való. Az harmadikban előárpa cub. 4. 
a 4dikben rozs cub. 3. Az 5dikben zab cub. 5. Az 6dikban szalad cub. 12//l. A 
többi üres. Item egy mérő kéregvéka. Két farosta. Egy kis mérce. Egy új fedeles 
deberke, egy kevés mák benne. Öreg deberke nro. 2. Egy új szórólapát. Item egy 
kis félkéz szórólapát. Egy fenyődeszka ágy, deszka nincs az fenekében. Innen nyílik 
az gabonásház héjára egy ajtóhely, ajtó nélkül, holott van egy hordó, mely- 
ben van lenmag metr. 2. A gabonásház mellett van három fenyődeszka. 

Ezen gabonásház és az istálló között van egy kőből felrakott gémeskút, 
melyen van egy faabroncsos veder minden vas nélkül. 

Ezen alól van fenyőboronákból felrótt, kívül-belől tapaszos, szalmafedél alatt 
való két istálló mindeniknek fasarkos, félszer, fenyődeszka ajtaja. Egyikben van 
egy öreg kád. Egy ganéjhányó, jó lapát. Egy eke minden készületivel, vasaival, talyi- 
gájával együtt, hozzá való három jármával és tesólyaival (!) együtt, melyeknek egyiken 
vas sikoltyú van. Az felső istállóban van egy vályú és egy fenyődeszkábul csinált 
jászoly. Az alsóban pedig mindkét felől egy vályú és egy szénatartó saroglya. Ezen 
istállók tornácában van egy új, fenyődeszkábul csinált szuszék üresen. Ezeknek pad- 
lása tél-túl, dibdáb deszkákkal meg vagyon hányva. 
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Az megírt sütőház és csűr között nyílik az csűröskertre (:mely is sáto- 
tos kerttel van körülvéve:) egy félszer, hitván, fenyődeszka ajtó. Ezen csűröskertben 
van egy fenyőfákból csinált asztagláb. Item egy jégverem, teli jéggel, szalmafedél 
alatt, melynek van félszer, fenyődeszka ajtaja, zár nélkül. 

Veteményeskert 
Ezen csűröskertből nyílik be az veteményeskertben (mely is sátoros kerttel van 

körülvéve:) egy félszer, fenyődeszka ajtó, fa tőkezárjával együtt. Vagyon itt petre- 
zselyem 15 apró ággyal, ezeknek hete jó, nyolca alábbvaló, elegyesleg vereshagy- 
mával. Murok kilencedfél ággyal, mind jó. Vereshagyma 13 ággyal. Fokhagyma öt 
ággyal. Répa hét ággyal. Retek egy ággyal. Ezeken kívül van felesen tárkony, zsálya, 
szekfű etc. Item egresfa egy sorral ültetve. Egy kevés hüvelykes borsó. Egynéhány 
bokor magnak való káposzta és két ágy magnak való petrezselyem. 

Csűröskert 
Az megírt gabonásház és istállók között nyílik be az nagyobb csűröskertre egy fél- 

szer, fasarkon forgó fenyőajtó. Ezen csűröskert fedeles, sátoros, támaszos kerttel van 
körülvéve. Vagyon itt fenyőfákból felrótt szarufákra épített, szalmafedél alatt való, 
magas kétkapus csűr, melynek egyik kapuja kétfele nyíló, a másik egyfele, mindenik 
fenyődeszkábul való, fasarkokon forgó, vasreteszes, reteszfős. Ezen csűrnek van két 
fiókja, mindenikben egy-egy polyvakút. Az csűr mellett van két rozsasztag, egyikben 
gel. 190. Az másikban gel. 150. Item két ökörszán. Egy pár hosszú szekérre 
való lajtorja. Ezen kertnek egy darab része el vagyon rekesztve káposztáskertnek, 
mely teli van rakva palánttal. Más résziben pedig ezen csűröskertnek vagyon ága- 
sokra épített, szalmafedél alatt való rossz akol, leveles kapujával együtt. Ezen csű- 
röskertnek vagyon egyfele nyíló, fenyődeszkábul csinált, fasarkokon forgó, öreg ka- 
puja, zsindelyes, galambbúgos fedél alatt, mellette lévő, zsindelyes fedelű, fenyő- 
deszka kis ajtajával együtt. 

Ezen kívül az kert mellett egy romladozott disznóól. 
Az udvarházon kívül, a kapu előtt a nagy akolban van egy romladozott 

disznóól, szakadozott szalmafedél alatt. Ez mellett lészás kerttel elrekesztve egy 
darab kert, melynek egy részében palánt, más részében mák vagyon vetve. 

Ezen felyül van egy almáskert, támaszos, lészás kerttel körülvéve, mely- 
nek fenyődeszkábul csinált, félszer ajtaja vagyon, fa tőkezárjával együtt. Ennek egy 
résziben mák van vetve, más résziben pedig palánt ültetve. Item vagyon itt öt almafa, 
három körtvélyfa. Egy fa borona. Egy fenyőfából felrótt, régi sorvadozott sütőház. 
(Következik a szárnyasok, földek és jobbágyok összeírása.) 

1689 
ARANYOSMEGGYES 

Az aranyosmeggyesi kastélyról és a hozzá tartozó 
jószágról való relatoria 

Mi, Vitkay Mihály nemes Szakmár vármegyének hites szolgabírája és Szakmári 
Bencze Sámuel, ezen nemes vármegyének adjunctus hites assesora, recognoscáljuk per 
praesentes, hogy mi jöttünk Aranyosmeggyesen levő kastélyban, mely vagyon ezen 
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nemes Szakmár vármegyében, a néhai méltóságos fejedelem, Kemény János úr őnagy- 
sága megmaradott özvegye, méltóságos fejedelemasszony, Lónyai Anna asszony őnagy- 
sága parancsolatjábul, kegyelmes urunk őfelsége szakmári udvarbírája, tekéntetes, 
nemzetes Desőfi Gábor és ugyan kegyelmes urunk őfelsége szakmári harmincadosa, 
nemzetes, vitézlő Skotka Mihály uraimékkal, őkegyelmekkel együtt ugyan Aranyas- 
meggyesen lévő kastélynak és ugyanahhoz tartozó, őnagysága kezéhez adandó 
jószágának assiguratiójára; mely feljebb megírt kastélyt és jószágot udvarbíró, tekin- 
tetes, nemzetes Desőfi Gábor és őfelsége harmincadosa, nemzetes, vitézlő Skotka 
Mihály uraimék őkegyelmek a nemes Szepesi Camara commisiójábul a mi praesen- 
tiánkban méltóságos fejedelemasszony őnagysága szolgái, úgymint Csicseri Péter és 
Szigethi Gergely uraimék előtt amint találtatott, resignálták, a kastélyban levő el- 
csípelt és a mezőben levő vetésbeli gabonát in suspenso hagyván ad ulterior(em) in- 
clytae Camerae dispositionem, hasonlóképpen a mészárszéknek, korcsomának és vám- 
nak fél esztendeig való befizetését praetendálván, udvarbíró úr őkegyelme és őnagy- 
sága parancsolatja szerint a kastélyban levő házakat és épületeket megnézegetvén, 
minemű formában lőttek légyen. Elsőben is házak, boltok, élésházbeli, pincebeli és 
egyéb épületek, szám szerint ennyiben: 

Alatt vagyon egy élésház, ennek szegeletiben egy szegelet kőbolt, ugyan alatt 
délrül két ház és egy szegeletbolt, két sütőház, ugyanazon házak alatt való pincék, 
a kerítésben egy konyha. 

Második contignatióban a nagy, aranyaspalota rongyollott mennyezettel; ugyan- 
annak szegeletiben egy bástyaház. Délrül két ház és egy szegeletbástya, mellette egy 
kispalota, ugyan a mellett egy ház. 

Az harmadik contignatióban a szegelet aranyasbolt, mellette egy ház, aki lány- 
asszonyok háza volt; a kapu felől való sorban egyvégtében öt ház, a torony alatt 
egy ház. Az aranyas, kisebbik házban egy almárium. A kapuk felett való ház 
egy; vagyon egy festett szuperlátos ágy, három szakállas, egy harang. A kisebbik 
aranyasházban egy romladozott üvegablak. A tömlöc és kapuközi közös. Mely háza- 
kat és épületeket mi megszemlélvén méltóságos Judex Curiae urunk őnagysága há- 
zain kívül láttuk (így!), sok időktől fogyást pusztulásra jutván, sem ablakait, sem ajtait 
és azon házakban kívántató házbeli portékákat, székeket, asztalokat és kemencéket 
két házan kívül több házakban semmit nem találtunk és azon felül megírt házak, 
a felső mennyezetnek rossz volta és az esővíznek belecsorgása miatt igen elrothad- 
tanak, gerendái és padlásai, pádimentomi is igen megbomladoztanak, és a várban 
bemenő kapu is többire semmirevaló. Hasonlóképpen a bástyái és béllett árkai is 
régi épületihez képest semmirevaló. 

A jószágnak pedig számát és mineműségét előttünk fel nem tévén, nem 
tudhatjuk, hanem mielőttünk udvarbíró és harmincados uraimék őkegyelmek a mél- 
tóságos fejedelemasszony őnagysága szolgáinak resignáltak. Amely relatióra levelün- 
ket adjuk a felül megírt méltóságos fejedelemasszony, tekintetes, nagyságos Lonyai 
Anna asszonynak, őnagyságának pro futura cautela kezünk írásával és pecsétünkkel 
megerősítvén. Actum in Aranyasmeggyes Anno et die praenotatis. Nemes Szakmár 
vármegyének egyik szolgabírája, Vitkay Mihály p.h. Szakmán Bencze Sámuel, ne- 
mes Szakmár vármegyének hites assesora. 
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1692 
NAGYBON 

Bethlen Gergely nagybúni, magyarosi és szénaverősi 
kúriáinak és a hozzájuk tartozó javaknak és jobbágyoknak 

leltára vagy urbáriuma 

Van ezen magyarnagybúni udvarház az falunak napkelet felől való felső 
végin egy oldalban, melynek dél felől való vicinusa az vármos (!) erdeji az alatta 
való tanorokkal együtt. Észak felől való vicinusa penig az magyar templum. 

Ezen udvarháznak vadnak két külső kapui, melynek egyike nyílik egye- 
nesen ki az falura, deszkás és galambbúgos, melynek deszkázatja restaurációt kíván. 
Ezen kapu felyül van foglalva az mellyékibe egy vaskarikával. Az kapun béjővén, 
van jobb kézre egy contignatiójú, szalmás fedél alatt két szakaszban levő lóistálló, 
csere rakófábul való, mely is újítást kíván. Ezzel általellenben vagyon egy szalmás 
fedél alatt, csere rakófábul két szakaszban álló, hizlaló disznóól. Bal kéz felől 
peniglen ezen kapu mellett egy zsendelyes, cserefábul való, új szekérszín, jó 
deszkás kapujával, melynek is felső sarka vaskarikában forog. 

Az napenyészet felől galambbúg nélkül való zsendelyes kapu nyílik egyenesen 
az magyar templumra, mely is csináltatást kíván. 

Belső kapu 
Ennek boltás formán való kőbül rakott kapumellyéke, melyen vagyon egy 

igen jó készülettel való deszkás kapu, a felső sarka vaskarikával az falban foglalva. 
Ezen vagyon egy vassarkakon, pántokon forgó kiskapu, hozza való vasrudas zár- 
jával. Ezen kapunak béjövő bal kéz felől való felin vagyon egy oldal kőház, 
pádimentomos, melynek ajtajának mellyéki igen szép faragott kőbül valók. Ajtaja 
jó, béllett fenyődeszkából, ugyan vassarkakon, pántokon forgó, zár nélkül, fordítója 
vas. Ezen háznak vadnak két kereszt nélkül való faragott kőbül álló ablakai, levén 
benne egy faragott kőbül álló jó erős kemence fundamentum, kemence nélkül. 

Ezen kapun béjűvén, jobb kéz felől vagyon egy zsendelyes fedél alatt, két 
szakaszban levő, csere rakófákbul és gerendákbul álló, fenyődeszkákkal padlott ló- 
istálló, melynek ajtaji bélletlenek és fasarkokan forgók. Tanáltunk az istálló 
előtt az szín alatt ötven szál deszkát. Bal kéz felől ezen kapu mellyékin az tornác 
alatt vagyon egy deszkás szán, hat ló után való. 

Kapu felett való házak 
Ezen házaknak vagyon egy jó tornácos grádicsa folyosójával együtt. Az első 

házban béjűvén, vagyon ezen háznak vaspántokan, sorkokon forgó, új, béllett, fenyő- 
deszka ajtaja, ahhoz kívánt(at)ó táblás, vas zárjával, fordítójával, kilincsivel, fogan- 
tyújával és kolcsával együtt. Mely ajtónak mellyéki igen szép, faragott kőbül állók. 
Ezen ház pádimentumos, fenyő gerendái padlásával együtt jók. Ebben vagyon egy jó 
készülettel való, mázas, új, zöld kemence, homlokvasával együtt. Ezen háznak lévén 
két kilenctáblájú, rámás, keresztfás ablakai, rámái sarok nélkül való(k), papirossal 
béborítva. Tanáltunk ezen házban két paraszt deszkaágyat, egy fenyődeszkábul való kis 
asztalt lábával együtt, az asztal mellett penig egy új borított padszéket, két egyes- 
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széket. Ezen háznak béjövő, jobb kéz felé való oldalában vagyon egy árnyék- 
szék, ajtaja vassorkakon, pántokan forgó, béllett, retesz, reteszfő rajta, jó. 

Más ház. Ezen házbul bal kéz felé nyílik más házban egy vassarkakon, pán- 
tokon forgó, béllett, új fenyőajtó, paraszt vaskilincs és fordító lévén rajta, melynek 
is mellyéke faragott kőbül álló. Belől az szemöldöke felett az úr őkegyelme címere 
igen rendesen kimetszve. Vagyon ezen házban kő fundamentumon, homlokvasas, 
zöld s fejér mázú, csipke nélkül való, jó, új bokálykemence. Ezen háznak vadnak 
három ablakai, kilenc-kilenc táblájúak, keresztfái és rámái jók, de sarok nélkül valók. 
Van ezen házban az fal mellett két borított, új padszék, két fogas, egy fenyőasztal 
fedél nélkül, más egy láb nélkül, egy hosszú karszék, melynek az padja az első 
házban vagyon. Ismét egy pad nélkül való székkar. Nyílik ezen házbul ki az folyo- 
sóra egy vassarkokon, pántokon forgó, paraszt vaskilincsű, fordítójú új béllett ajtó, 
ennek is mellyíki, mint a többinek mellyéki, faragott kőbül valók. 

Házhíja. Ezen kapu felett való házhíjára mennek fel az grádicsnak feljövő, 
jobb kéz felől való felső felin, más egy három szál deszkábul álló, paraszt grádicson. 
Vagyon ezen házhíjának egy fasorkon forgó, paraszt, bélletlen deszkaajtaja, melyen 
vagyon egy jó vasretesz, ahhoz való reteszfővel és lakattal együtt. Vagyon ezen ház- 
híján szalonna egy egész, disznóláb 4. Egy orja, két kezdett háj, hetvenöt tángyér, 
szilva circiter metr. 6. Borsó metr. 2, köles circiter metr. 4. Lencse fél véka, kender- 
mag circiter metr. 6 és egy rakás komló, fokhagyma s vereshagyma egy kevés. 

Katonák háza 
Az kapu felett való ház grádicsának alsó véginél felyül vagyon az katonák háza, 

cseregerendákkal meggerendázva és cseredeszkákkal megpadolva. Ezen vagyon egy 
régi rossz ajtó, vassorkok és pántok lévén rajta; vadnak két ablakai fából valók, 
rosszak és ráma nélkül valók. Tanáltunk ezen házban egy nyolclyukú kalodát, egy 
asztalt, egy romlott ágyat, egy hitván karszéket és egy cserefábul való hosszú paraszt 
széket. Ezen házban vagyon egy rossz kemence, egy régi fogas és egy darab fara- 
gott kő. Kívül ezen háznak tornáca alatt vagyon egy ágy és nyolc darab faragott 
kő. Ezen katonák házán kívül (vagyon) egy kőkéményes pitvar, melynek ajtaja bél- 
letlen, fasarkokon forgó. 

Tiszttartóház 
Ezen pitvarból jobb kéz felé mennek az tiszttartóházban, melynek hitván, béllett 

ajtaja vassarkakon, pánton forgó. Fakilincs rajta. Ezen háznak padlása és mesterge- 
rendája az több gerendákkal cserefából valók. Ennek az háznak két lantornás ablaka. 
Tanáltunk ezen házban egy karospadot, két gyalogpadot, egy fogast, négy rend kály- 
hából álló, mázas kemencét, az homloka kő. Ugyanezen házban egy kis fenyődeszkák- 
ból csinált, romladozott ecetesház, ajta(ja) vassarkokon, pántokon forgó, jó re- 
tesz, reteszfő rajta és lakat. Tanáltunk benn egy kis általag borecetet, más általagban 
egy kis almaecetet, félignél alább lévén, két új táblás zárt kolcsostul, fordítóstul. 

Lóistálló 
Ezen házon felyül, észak felől vagyon egy régi, háromszakaszos, dűlőfélben való 

lóistálló; zsendelyes négy ablakok rajta. Egyikén bélletlen fahevederes ajtó, kettein 
penig rosszak az ajtók, az földön hevernek. Sövénnyel, perellyével az gerendák meg 
vadnak hánva, hogy szénát rakhassanak rá. 
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Udvarház 
Az udvarház vagyon az udvar közepiben egy oldalban, melynek festékes meny- 

nyezetű, jó grádicsú, orsós folyosóján felmenvén, vagyon egy kőbül rakott tor- 
nác, festékes mennyezetű, melynek öt ablakai; az hárma farostélyos, kettein periig 
semmi nincs. Ezen tornácnak vadnak három részben álló, zsindelyes, gombos tornyai, 
melynek tetejiben kívántatik vitorla. Az tornácbul bémenvén az ajtó nélkül való 
pitvarban, vagyon azon pitvarnak egy ablaka és egy nagypalotára szolgáló fűtője, 
fenyődeszkával kerítve, melynek ajtaja vassarkokon forgó, retesz, reteszfő rajta, jó. 

Ebédlőpalota 
Ezen pitvarbul nyílik jobb kézre az ebédlő nagypalotára egy festékes, foldo- 

zott, vassarkakan, pántokon forgó, béllett ajtó, táblás, vas zárjával, kilincsivel és 
fordítójával együtt, mellyéki cserefábul és deszkábul állók, festettek. Azon ajtó megett 
az falban vagyon egy szép és jó készülettel való, festékes, lábas, új pohárszék. Ezen 
háznak vadnak egész készülettel való, kilenc-kilenc táblájú, öt jó, üveges ablakai; 
némelyike mindazáltal a rámák közül sarkatlan. Vagyon ezen háznak igen szép fes- 
tékes padlása, ugyan festékes sűrű gerendákkal meggerendázva. Vagyon ugyanezen 
házban egy bokályos, tarkamázú, egész készülettel való, kűlfűtő új kemence, magos. 
Körös-környül mind (a) kemence és ház kerületin hét festett, borított padszékek. 
Ezen palota közepiben egy kivonó, rostélyos lábú, hosszú asztal, melynek fedele 
kicsin restauratiót kíván. Ezzel áltaellenben más, egy jó készülettel való, közönséges 
deszkaasztal, mely szabók asztalának hívattatik. Ugyanezen palotában egy hosszú 
karszék. 

Az úr háza 
Az palotából nyílik az úr őkegyelme boltásos házára egy vassarkakon, pántokon 

forgó, festett s béllett, zár s kilincs nélkül való, vas fogantyújú ajtó, melynek is 
cserefából álló mellyéki festettek. Ezen házban tanáltunk négylában álló, bokályos, 
zöldmázú, csipkés, új kemencét. Vadnak ezen háznak két jó készülettel való, kilenc- 
táblájú, üveges ablakai, új, borított padszék benne, egy bárs(onyos) egyesszék, egy 
közönséges fenyődeszka ágy, egy fiókos kis asztal, hét fogas. 

Az úr boltja 
Az úr házán belől vagyon egy bolt, melynek festett, béllett, vassarkakon, pán- 

tokon forgó, zár nélkül való ajtaja, egy retesz, fő nélkül rajta, mellyéke és szömöl- 
döke cserefából álló, festett. Ebben vagyon fogas kettő, egy négytáblájú, új üveges 
ablaka. Ezen boltnak közepette, felyül két vaskarikákban vagyon egy rúd. 

Ezen házbul bal kézre, az árnyékszékre nyílik két szakaszban álló, festett, bél- 
lett ajtó. Ez is, mint az többi, vassarkokon, pántokon forgó, vas zár s kilincs 
nélkül. 

Kis iratosház 
Ezen boltból nyílik az kis iratosházra egy vassarkokon, pántokon forgó, bél- 

lett, festett ajtó, zár s kilincs nélkül való, retesz és reteszfő rajta. Ezen háznak bol- 
tozatja igen szép, festékes. Egy jó készülettel való, kilenctáblájú, üveges ablaka. 
Ezen házban vagyon egy romladozott, kőlábokon álló, zöldmázú, kűlfűtő kemence, 
egy paraszt deszkaágy, egy borított padszék és igen szép, festett fogas öt. 
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Takácsház 
Ezen házbul nyílik az takácsházra egy vassarkokon, pántokon forgó, béllett 

fenyőajtó, zár s kilincs nélkül. Ennek az háznak padlása párkányos és festékes, igen 
szép hozzá való fenyőgerendákkal meggerendázva. Ezen háznak jó készülettel való, 
hat-hat táblájú, üveges ablaka, egy kőhomlokú, zöldmázú, belőlfűtő kemencéje, két 
borított padszéke, egy asztallába fedél nélkül, más egy kicsiny szárasztó asztalocska. 
Nyílik ugyanezen takácsháznak vassarkokon, pántokon forgó, zár s kilincs nélkül való 
ajtaja ez elébb megnevezett pitvarban. 

Az úrfi háza 
Az honnan is bal kézre, az nagypalotával általellenben nyílik az úrfi őke- 

gyelme házára egy vassarkokon, pántokon forgó, táblás zárú, zöld festékű, kolcsos 
és kilincses béllett ajtó. Ennek is szömöldöke és mellyéke cserefábul álló, festékes 
és igen szép, rendesen megbéllett. Ezen háznak padlása párkányos, festett s fenyő- 
gerendái is hozzá valók. Vadnak két jó készülettel való, kilenc-kilenc táblájú, üveges 
ablakai. Ezen háznak egy mázas, csipke nélkül való, régi kemencéje, melynek az 
alja kőbül, virágokra, mesterségesen kifaragva, fundamentuma is négy faragott kő- 
lábakon álló. Ezen házban egész készülettel való, fenyődeszka asztal, közönséges 
három, borított padszék kettő, egy karszék, egy paraszt deszkaágy, más egy gyermek- 
nek való kicsin ágy. 

Az asszony őkegyelme háza 
Ezen házbul nyílik az asszony őkegyelme festékes, cifra bolthajtású házára egy 

ugyan vassarkokon, pántokon forgó, fejér párkányos, cifra, béllett ajtó, hozzá való 
táblás vas zárjával, kolcsával, kilincsivel, fordítójával és zártartójával edgyütt. Mely- 
nek cserefából álló mellyéke mindkét felől borított és festett, igen szép. Ezen ház- 
nak vadnak kilenc-kilenc táblájú, jó készülettel való, két üveges ablakai. Ugyanezen 
házban szép bokály csipkés kemence, melynek homlokköve, alja és fundamentuma 
szép virágokkal kimetszett, mesterségesen faragott kövekből állók. Vagyon ezen ház- 
ban egy ágy, egy borított padszék, egy fedél nélkül való fiókos asztal, fogas négy, 
fekete festékű címerráma három. Innen bal kézre nyílik az árnyékszékre vassarkakon 
forgó, festett, béllett ajtó, zár s kilincs nélkül, hozzá való szömöldökivel, ajtómely- 
lyékivel együtt. 

Leányok háza 
Ezen házbul jobb kézre nyílik az leányok bolthajtású, festékes házára egy mégis 

vassarkokon, pántokon forgó, kilincs nélkül való, fejér, béllett ajtó; ennek zárja 
vasrúd. Vagyon ezen háznak jó készülettel való, kilenctáblájú, egy öreg üvegablaka; 
az sütőházra kinyíló, jó készülettel való, zár és kilincs nélkül, vassarkokon forgó, bél- 
lett, fejér ajtó felett három új, fiók-üvegablakocska. Ezen házban vagyon egy belől- 
fűtő, zöldmázú, homlokvasú, csipkés kemence, mellette egy zöld festékes almárium, 
ajtaja zár nélkül való, az ajtaján egy sorok. Az házban három fogas, két borított 
padszék, két asztalláb fedél nélkül, kar nélkül való egyesszék egy, kézvonó ráma. 

Az asszony boltja 
Ezen házból bal kézre nyílik az asszony őkegyelme boltjára egy vassarkakon, 

pántokon forgó, kopott festékű, zár s kilincs nélkül való, béllett ajtó, cserefa 
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mellyékivel és zártartójával együtt. Ezen boltban kell menni három darab faragott 
kőbül álló grádicson. Vagyon ezen boltban két romladozott, fiókos, borított padszék, 
két fogas. Ennek két ablaka, melynek cserefa keresztiben vasrudak vadnak. 

Ezen házak alatt való pincék 
Vagyon ezen házak alatt három pince cseregerendákkal meggerendázva és csere- 

deszkákkal megpadolva. Az három pincében hat csereászkok, az harmadik, hátulsó 
pincében vagyon egy negyvenes hordó magyarosi bor. Az palota alatt, az pince 
közepiben, két jó bolthajtásos pince, melyekben vagyon egy szénaverősi, foglalt, 
negyvenes hordó bor, három magyarosi dézsma és adósság negyvenes hordó bor, 
és két negyvenes búni majorságszőlőben termett bor; ismét hat csere ászokfák. 
Ugyanezen pincében vagyon egy mázas, földből égetett, öreg gyertyatartó, egy égett- 
bor főző, fazék formájú földedény, egy szoros szájú, paraszt korsó, más egy szoros 
szájú kancsó és egy rabra való vas. Vaj circiter két ejtel. 

Azon nagypalota alatt az külső pincének cseregerendái, cserepadlási, mindkét 
felől bélletlen vassarkakon, pántakon forgó ajtai; mely pincében circiter vagyon liszt 
metr. 8, másfél zsákban. Más egy zsákban máléliszt circiter metr. 6. Item egy tekenő- 
ben máléliszt egy véka. Egy öreg és két kisebb kenyérsütő tekenő, két rossz szu- 
szék, egyikben lisztet, másikban cipót szoktanak tartani. Item három negyvenes csere- 
hordó, három kád káposzta tele, huszonkét paraszt új fazék, földből való, egy öreg, 
fenyő új cseber, egy kis sövénykosárban ablakra való üvegtányérok circiter 300, egy 
szórólapát, öt ejtel faggyú, egy hitván, puszta egyesszék, egy üres hordó, melyben 
káposzta volt. 

A kút 
Az udvarházon alól jobb kéz felől van egy zsendelyes, fedeles, eleven kút, 

kerekivel, tengelyivel, melynek mindkét végin karikái és tengelycsapjai. Az közepin 
egy kötélnek vagy vederre való láncnak kis karikája, reteszfő az tengelyre ráverve, 
cserefákkal kigárgyálva; egy vízcsatorna az oldalában, vedre is ahhoz való lévén. 

Konyha 
E mellett vagyon egy hasadozott, bolthajtásos, kőkéményű konyha, egy ablak 

rajta, valami rossz farostély előtte. Azon ablak mellett, belől, egy hosszú szakács- 
asztal fedél, cövekekre csinálva. Három vakablakocska az oldalában és ugyan benn, 
az oldala mellett egy jó sóőrlő, válújával és kövivel együtt. Az konyha tüzhelyit 
restaurálni kell. 

Az konyhán belől vagyon az konyhamester háza megpadolva és ge- 
rendázva, de mind régiek lévén, renovációt kívánnak. Két kis setétes ablakocskája, 
két vakablak az oldalában, ajtaja nyárfából csinált, régi deszkákból való, felyül vas- 
pántja és sarka, alól penig fából csinált heveder és sarak rajta. Azon konyha ereszi- 
ben vagyon két öreg fenyőfábul csinált káposztáskád. Ezen konyha fedele új zsen- 
delyezést kíván. 

Gabonásház 
Az konyhán túl vagyon egy jó, új gabonásház, megzsendelyezve, deszkázva és 

tornácozva, vassarkakon, pántokon forgó ajtó rajta, jó, azon retesz, reteszfő. Azon 
tornácban jobb kéz felől két negyvenös, üres hordók, bal kéz felől egy fedél 
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nélkül való, üres új szuszék. Az híja vékony cseregerendákkal és új fenyődeszkák- 
kal meg vagyon padolva. 

Az gabonásház tornácából bémenvén az gabonásban, ajtó nincs rajta, két 
vassarkak megvadnak. Vagyon benne hat szuszék, körül az oldalában bérakva; az 
négy nagyobb szuszék capit cub. sax. 800, az ketteiben peniglen cub. 100. Vagyon 
most egyik szuszékban zab cub. nro. 12, más szuszékban is vagyon zab cub. 5, vagyon 
az harmadik szuszékban cub. nro. 5, az nagyobbik szuszékban búza nro. 6//2. Azon 
szuszékok előtt vagyon egy régi székely szuszék, lehet egy vékányi köles benne. Azon 
szuszék fedelén két rosta, az egyik bőr, az másik fa, egy kicsinyég meghasadva. Va- 
gyon az gabonásház eresziben egy kis béllett padocska is. Ugyanott tanáltunk sót, 
31 darabat, egy ruhazsákban másfél véka búzát, az vármegye vékájához csinált, egy 
asztalos csinálta vékát. Ezen gabonás híjában vagyon két öreg teknő, egyik 
jó, az másik csaknem kettéhasadott. Ismét egy vékányi kendermag. 

Kádárszín 
Vagyon ezen túl egy zsendelyes kádárszín, bornafából körül kirakva; rossz 

kapuja lévén, az földön hever. Vagyon ezen színben három öreg cserekád, egyiké- 
nek az feneke fenyődeszkából való, az ketteinek csere. Ezen kívül egy kis fenyőkád 
is vagyon, faragott és faragatlan. Abroncsok circiter 200. Ismét egy hosszú asztalláb 
és egy szál deszka. 

Ennél idébb, az udvarház háta megett egy rakófából való sütőház, mely 
pincéjével együtt restaurációt kíván. 

Az udvarháznak körös-környül való kerületin napkeletre, délre és északra vagyon 
jó bornafákból álló, sasokban rakott kert, megzsendelyezve. 

Csűrkert 
Vagyon az udvarházon túl, napkelet felől az vármos erdeje alatt levő tanorok- 

nak felső végiben egy új, zsendelyes csűr, jó cserefákbul álló bornákból kirakva. 
Annak vagyon két jó, új kapuja, deszkákkal megkészítve; mindenik kapujának az 
alján vassarkak és karikák, az felső sarkánál vaspántjai. Mindkét kapuknak reteszi, 
reteszfejei. Ezen csűrnek mindkét felől odra lévén, fér beliek gabona circiter gel. 
400; ez körül kell kert. 

Régi csűrkert 
Innen alábbjővén, vagyon egy régi, romlott csűr, szalmával fedett, az melynek 

eleji bornafábul vadnak kirakva. Ennek egy csűrfia sövénnyel megkertelve, melyben 
fér gabona gel. nr. 100; mindkét végin rossz kapu. 

Azon innen vagyon egy ököristálló és szekérszín, szalmával fedett, 
ajtó nélkül. 

Majorné háza 
Ehhez nem messze vagyon egy majorságtartó, szalmával fedett ház, pitvarával 

és kamarájával együtt. (Következik a majorság jelsorolása.) 
Azon ház mellett egy kút kigárgyálva és egy válú előtte, az gémjének iga- 

zítás kell, veder is kell rája. 
Az rossz csűrön felyül vagyon egy marháknak való akoly, jó sátoros kerttel 

körülvéve; lévén abban egy nagy, hosszú árnyék, melynek fedelének újítás kívántatik. 
 

225 



Veteményeskertek 
Vagyon két veteményeskert különb-különb veteménymagokkal bévetve. Egyik az 

udvarházan alól, délre, jó sátoros kerttel környülvévén. Az másik az elégett sütőház 
háta megett, az aklyon túl, mely sütőház mellett is vagyon egy káposztáskert. 

Gyümölcsöskertek 
Vagyon ezen udvarház körül három gyümölcsöskert, különb-különbféle alma-, 

körtvély-, szilva- és meggyfákkal béültetve. (Következik a kertek helyének meghatá- 
rozása, földek, jobbágyok összeírása.) 

1694 
BORBEREK 

Néhai Bálpataki János borberekí udvarházához 
tartozó javak leltára 

Az néhai, harmadik és ifjú Bálpataki János uram borbereki háza, avagy nobili- 
taris curiája vagyon Fejér vármegyében ugyan Borberekben egyfelől a parochiális 
ház, és másfelől az Hegyesi Istvánné asszonyom jobbágy üléshelyének vicinnitásiban. 
Melynek udvarára nyílik az utcáról kétfelé nyíló, párkányos, fenyődeszkás kapu, 
de igen megbomladozott, töredezett és elsorvadozott. Ennek két sarkai felyül vas- 
kávákban, alól vascsapokon forgók és egyszersmind vaskarikával is erős egyik. Me- 
lyet bézárol rajta lévő retesze és reteszfeje. Ennek kapu-bálvánfái tölgyfából valók, 
kötésesek és kívülfelől metszésekkel is cifrázatosak. Vagyon ez mellett vassarkakon, 
pántokon forgó, kilenc láncszemekből álló, reteszes, reteszfejes, fahevederes, félszer, 
paraszt ajtó. Ennek is ajtófélfái vagy mellyéki, alsó és felső küszöbi hasonló tölgy- 
fából valók, melynek is felső része a kapuval egyenlő magasságáig bédeszkáztatva 
vagyon. 

Ugyanitt az megírt kapu felett kötéses, négy lábakon álló filegória is, 
avagy kapu felett való ház találtatik, említett lábai mellett lévő gyámolival együtt. 
Arra megyen fel két szakaszokból álló fagrádics, zsindelyfedél alatt, melyek is 
karfások és párkányosan deszkázatosak, de viseltesek. Ennek felső grádicsáról nyílik 
az említett ház tornácára vassarkas, pántos, félszer ajtó, melyen vas iszkábák nr. 3, 
vas ütközője kilincse nélkül való. Ez említett tornác csak az udvarház felől való 
(oldalán) lévén karfás, és karfája párkányosan deszkázatos. Mellynek mennyezeti a 
tornácon belül lévő háznak mennyezetével egyenlő. 

Nyílik innét a megírt kapu felett lévő házra vassarkas, pántos, fa- 
hevederes, vaspléhes, paraszt záros, vasütközős és fogontós, avagy bevonós, reteszes 
és reteszfejes, famellyékes, félszer ajtó. Ablaki rajta nro. 3, fakeresztesek, tokosok, 
de caetero puszták. Falai körös-körül tapaszos sövényből valók. Kívülfűjtő kemencéjé- 
nek csak elpusztult helye, melynek égetetlen téglákból való kéménye dőlőleg álló. 
Mennyezeti ennek öt ~ nro. 5 darab folyógerendáira fenyődeszkákkal padlott, mely 
padlása is párkányos és tapaszos, szakadozott, sorvadozott, elrongyollott, semmirekellő 
praestila (!) zsindelyfedele alatt. 
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Innét lemenvén és az megírt kapun bemenőleg jobb kéz felé térvén, talál- 
tatik ott húsz ~ nr. 20 falábakon álló gabonásház, melyre felmenő fagrádics 
karfás és deszkázatos, párkányos, praestila zsindelyfedél alatt. Melynek tornácára nyí- 
lik azon grádicsról famellyékes, puszta ajtó, melyben bemenvén, azon tornác is kar- 
fás, a penig deszkás és párkányos. Nyílik innét a gabonásházra vassarkas, pántos, 
reteszes, reteszfejes, jó erős, párkányos, félszer ajtó. Azon belől vannak hambárok, 
fenyődeszkákból sasfákban felróttatva, nro. 8, azok felett való padlása gyalult fenyő- 
deszkából való, és tornácának padlásával egyenlő, kilenc folyó-, tölgyfa gerendákra 
padolva. Alsó padlása is ennek fenyődeszkából való, fenyődeszkákból felrótt négy 
oldalaival együtt, szakadozott zsindelyfedél alatt. 

Ez mellett az szőlőhegy felől vagyon egy nagy pajta, avagy istálló két 
szakaszokban, baronafákkal felrótt, tapaszos falaival, de baronafái néholt meghányat- 
ván héjánosak. Ezek közül egyik-egyik hat-hat lovaknak való. Nyílik itt a felsőre 
vassarkakon, pántokon forgó, fahevederes, félszer ajtó. Az alsóra is nyílik csak 
puszta famellyékes, alsó és felső küszöbös ajtó. Padlások mindeniknek tölgyfa desz- 
kákból való, de azok is néholt megbomladozottak. 

Ezeknek a felső végekben vagyon a szekérszín, az megírt istállókkal 
azon egy zsindelyes fedél alatt, mely is immár szakadozott. Ennek is háromfelől 
való oldalai baronafákkal vannak sasfákban felrótatva, de azok is hejánosak. Folyó- 
gerendái puszták, deszkapadlások nélkül valók. Az udvar felől is, amint áll, kapuja 
csak puszta, betévő kapuja nélkül való. Mindezek penig, ez megírt rendbeli pajták 
és szín épületi eldőlésekre meghanyatlottanak, gyámolíttatások szükséges. 

Az megírt szín mellett és az udvarház előtt vagyon a konyhaház, melyre 
nyílik famellyékes, hevederes vassarkakon és pántokon forgó, sorvadozott, félszer 
ajtó. Ennek négyfelől való falai égett s égetetlen téglákból és rész szerént kovacs- 
kövekből is valók. Vagyon ebben tapaszos, sövénykémény alatt, égetett téglákból és 
egyéb kövekből rakott tűzhely, melynek kétfelől való széleit egy-egy darab gerenda- 
fák pótolják. Ablaki ennek nro. 3 ~ hármak, melyek kettei világosságnak okért 
valók, azok közül is egyik nagyobb, mely az étket feladó asztalra szolgál. A máso- 
dik kisebb és mindenik puszta, és egyaránt famellyékesek. Az harmadik penig vak- 
ablak, melyben keresztül áll egy darabocska deszka, holmit letenni és tartani való. 
Itt az elébb említett asztal két darab fenyődeszkákból való és csak négy facöveke- 
ken álló. Padlása, kéménye körül tapaszos tölgyfa deszkákból való, folyógerendái 
is tölgyfából valók. Ennek praestila zsindelyfedele rész szerént megújíttatott, de 
nagyobb részént szakadozott és igen rossz, újíttatni kéván (így!). Vagyon meg is 
ezen megírt konyhaházban bélletlen deszka padszék nro. 1, egy lába héjával. Item 
párkányos deszkázatú nagy almárium, melyre nyílik vassarkas, pántos, vas záros, fél- 
szer ajtó, melynek belső része két contignatiókra szakasztatott. 

Az megírt konyhaházhoz és istállókhoz közel vagyon kövekből rakott és a föld 
színétől fogva fával felgárdáztatott kerekes kút, melynek kereke jó, tengelye 
is vascsapokon forgó, praestila zsindelyfedél alatt, mely is kötéses, két lábakon illó. 

Innét a pincegátor felett való filegóriában avagy tágas tornácban menvén, 
megyen arra egy kicsiny fagrádics, melynek felső lépcsőjéről nyílik az említett tor- 
nácra famellyékes, hevederes, párkányos, félszer ajtó, mely vassarkakon, pántocskákon 
forgó, vas tolyózáros, ütközős, kilincse és kilincsét tartó egy iszkábája héjával. 
Ezen belől az említett tornác körös-körül karfás, és gyalult deszkákkal párkányo- 
san deszkáztatott. Mennyezeti is ennek gyalult fenyődeszkákkal párkányosan padlott, 
alsó padlása is hasonlóképpen gyalult fenyődeszkákkal vagyon megpadolva. 
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Nyílik innét a palota, avagy ebédlőház pitvarára vassarkakon, pán- 
tokon forgó, fahevederes, festékes béllett ajtó, paraszt zárjával és bévonójával együtt. 
Ennek alsó és felső küszöbi és egyik mellyéke faragott kövekből való, a második 
fából való. Az említett kőből való is penig megromlott, hibás, mert azt az benne 
lévő vas ütközőért megtörték. Ezen belől az említett pitvarban vannak mindkét felől, 
avagy jobb és bal kéz felől egy-egy deszkarekeszek. A pávimentumtól fogva 
a padlásig párkányos deszkázatúak. Melyekre nyílnak vassarkakon, pántokon forgó, 
párkányos, félszer ajtók. Az holott a jobb kéz felől lévő ajtónak retesze és retesz- 
feje is találtatott. Ablaki penig azon rekeszeknek egy-egy, mindenik kőmellyékesek, 
de fakeresztesek és puszták. Az elébb említett pitvarnak pávimentuma égett téglák- 
ból megrakott, de megbomladozott, mennyezeti penig gyalult fenyődeszkákkal pár- 
kányosan padlott. 

Nyílik innét az ebédlőpalotára faragott kőmellyékes, küszöbös és szemöl- 
dökös, puszta ajtó, nyíló ajtaja nélkül, melynek is pávimentuma égett téglából raka- 
tott, kőfalai is jók. Mennyezeti iratos és gyalult deszkatáblák szerént párkányosan 
padlott, melyből aláfügg gyertyatartó kis láncocska, nyolc szemekből álló; annak mel- 
lette vagyon a Bálpataki címer. Vannak itt a kemencének faragott kőből való két 
lábai, rajtok felyül lévő hosszú faragott kővel együtt. Ugyanott hevernek két darab 
faragott kövek is. Vannak mégis itt: egy festékes, három contignatiókra szakasz- 
tatott, de elromladozott pohárszék is, a falon is körös-körül az megírt mennyezet 
alatt katonafogasok. 

Nyílik innét jobb kéz felé más házra vassarkas, pántos, fahevederes, borí- 
tott záros, vasütközős, hólyagos szeges, béllett ajtó, melynek ütközőjéből eltörtenek 
egy darabot. Ennek is mellyéki, alsó és felső küszöbi faragott kövekből valók. Pávi- 
mentuma égetett téglákból rakott, mennyezeti penig bolthajtásos. Egy ablaka kőmely- 
lyékes, rámatokos, rámái nro. 3, üvegesek, de igen romladozottak; negyedik rámája 
nem találtatott. Ezt kívülfelől jó vasrostélya muniálja. Vannak ebben: zöldmázos 
kemence, kőből rakott aljával együtt, melynek is külső szélei faragott kövekből valók, 
a szájában penig vaspánt találtatott; a falon is vannak itt két darab fogasok. 

Innét is bal kéz felé nyílik az árnyékszék pitvarára vassarkas, pántos, 
vas tolyózáros, ütközős, hólyagos szeges, béllett ajtó, melynek is mellyéki, alsó és 
felső küszöbi faragott kövekből valók. Ennek is pávimentuma égetett téglákból 
rakott, mennyezeti gyalult fenyődeszkákkal padlott. Innét elébb nyílik az árnyék- 
székre is vassarkas, pántos, fahevederes, reteszes, reteszfejes, félszer ajtó, melynek 
is mellyéki, alsó és felső küszöbi faragott kövekből valók, alsó és felső padlása desz- 
kákból valók. Vannak benne ülőszékek nro. 2, gyalult deszkákból valók, de az 
egyikből egy darab deszkája kitörött, elromlott. 

Innét az elébb megírt boltban visszamenvén, nyílik onnét jobb kézre is vas- 
sarkas, pántos, pléhes záros, vasütközős és bévonós, hójagos szeges, fahevederes, 
béllett ajtó, ahhoz hasonló más boltra, melynek is alsó és felső küszöbi s az egyik 
mellyéke faragott kövekből valók, de a második fából való. Ennek is pávimentuma 
égetett téglákból rakott, mennyezeti penig és falai körös-körül kőből rakattak, erő- 
sek. Vannak benne belőlfűjtő, zöldmázos kemence, dőlésére hanyatlott fiók-fűjtő- 
kemencéjével együtt. Ennek az alja téglákból rakatott, pogonos, a szája vaspánttal 
erősíttetett, de alsó rend kályhái elől egy héjokkal vannak. Vannak meg is itt ka- 
rotlan, festett fogasok, in frustis nro. 7. Ablaki nro. 2, rámatokoknak és rámafái- 
nak készségivel, rámái is üvegesek, de üvegtányérinak héja nro. 14 ~ tizennégy 
tányérkarika héjával. Melyeket is kívül az udvar felől mindeniket muniálja egy-egy 
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erős, jó vasrostélyok. Vannak ebben; egy kis asztal, olaszlábas, mellette annak egy 
darab béllett padszék. 

A feljebb megírt ebédlőpalotából nyílik bal kézre is (egy házra) vassar- 
kos, pántos, vaskilincses, ütközős és bévonós, fahevederes, béllett ajtó, melynek is 
mellyéki, alsó és felső küszöbi faragott kövekből valók. Pávimentuma ennek is égett 
téglákból rakott és imitt-amott bomladozott. Mennyezeti gyalult fenyődeszkákkal pad- 
lott, párkányos, folyógerendái fenyőfákból valók. Vannak ebben belőlfűjtő, zöldmá- 
zos kályhás kemence, melynek szájából pántvasát kivették. Ennek az alja kőből, pogo- 
nosan rakott. A falon is vannak itt katonafogasok in frustis nro. 8. Item egy kis 
festett pohárszékecske, de romladozott, nyíló ajtaja nélkül találtatott. Ablaki ezen 
háznak is nro. 2, mindeniknek mellyéki, szemöldöki és küszöbök faragott kövekből 
valók. Rámatokosok, de rámáinak héja kettő-kettő. Megmaradott két-két rámái penig 
üveges tányérosak, ónban foglaltatva, de azok is bomladozottak és tányérkarikáinak 
héja huszonkettő ~ nro. 22. 

Ez megírt házból nyílik jobb kéz felé az élésházra vassarkas, pántos, fahe- 
vederes, vaspléhes, záros, ütközős, festéssel cifrázatos, párkányos ajtó, fordítójával és 
kulcsával együtt. Melynek is mellyéki, alsó és felső küszöbi faragott kövekből valók. 
Ennek is pávimentuma égetett téglákból rakott. Mennyezetinek fenyőgerendái gyalult 
fenyődeszkákkal padlottak párkányosan. Ennek kőfalai három helyeken, az aljától 
fogva egészlen fel tetejéig meghasadoztanak. Ablaki ennek is nro. 2, kőmellyékesek 
és mindenikben egy-egy darab faragott kövek keresztültétetve vannak, rámatokjok is 
meglévén. 

Innét az elébb megírt házban visszatérvén, nyílik ugyanabból bal kézre is (egy 
házra) vassarkas, pántos, fogantós, fahevederes, párkányos, festett, félszer ajtó, mely- 
nek vaspléhes zárja, ütközője, kulcsa és fordítója nélkül. Ennek is mellyéki, alsó és 
felső küszöbi faragott kövekből valók. Pávimentumának téglakövei az megírt ajtón 
kívül egy rakásban vannak, az alá kévántató tölgyfa darabokat csak most rakták be, 
hogy arra felyül a pávimentuma restauráltassék. Mennyezetinek fenyőfa gerendái 
gyalult fenyődeszkákkal párkányosan padlottak, falai körös-körül kőből valók, jók. 
Vagyon ebben egy kemence, zöldmázos kályhákból, kerekdeden rakott, melynek is 
három rend kályhái ruinában mentenek; alja ennek is kőből rakatott, pogonos, de 
megbomladozott. Vannak ugyanitt katonafogasok is a falon hét darabokban ~ nro. 7. 
Ablaki ennek is nro. 2, mindenik faragott kőmellyékesek és szemöldökösök, küszö- 
bösök, rámatokosok, de rámájok nélkül valók. 

Mindezek penig, az megírt házak, vannak nagyrészént szakadozott és sorva- 
dozott, foldozást s újítást is kévánó, hat vitorlákkal ékes, zsindelyes fedél alatt. Mely- 
nek kiváltképpen a pincetorka s az árnyékszék felett és a szőlő felől való részei 
egészlen való újítást kévánnak. Kőkémények is ezeknek nro. 2, jók. 

Az elébb is említett pincetorok felé menvén, vagyon amellett kívül, épületre 
való egy rakás kő. Nyílik ott azon pincetorokra, avagy gátorra vassarkakon, 
pántokon forgó, öt szem láncocskából álló, reteszes, reteszfejes, farostélyos ajtó, la- 
katjával és kulcsával együtt. Ennek is mellyéki faragott kövekből, pogonosan rakott. 
Vagyon azon ajtón praebenda osztásra való, vassarkakon, pántocskákon forgó, rete- 
szes, reteszfejes deszkatábla ajtócska, avagy ablak. Ennek mennyezeti tölgyfa geren- 
dákra tölgyfa deszkákkal padlott. Kétfelől való falai kövekből rakattanak, az alja 
puszta föld. Nyílik innét a pincére vassarkas, pántos, kétfelé nyíló, béllett ajtó, de 
mind a két felől az alsó pántvasak in defectu vannak, tolláltatván rólok. 
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Ezen belől a pince találtatik mind annyi szakaszokban és részekben, mint 
az megírt házak, azok felett valók. Úgymint az házak pitvara és a két boltok alatt 
valók bolthajtásosok, az ebédlőpalota és az utca felől lévő két házak alatt való 
pincék mester- és folyó- tölgyfa gerendáira deszkákkal padlásosok, az holott az 
megírt ebédlőház alatt lévő pincének padlásit négy-négy erős stömölyök tartják két- 
felől. Mindezek penig az épületek vannak bekerítve körös-körül sasfákban felrótt 
támaszos, zsindelyfedeles baronakerítéssel, de mind baronái, mind zsindelyfedelei sok 
bomladozással vannak, csak imitt-amott maradtanak, újítást sokat kévánnak. 

Az megírt kapun és ajtón kívül vannak még az megírt baronából rótt 
kerítésen ajtók nro. 3. 

Az megírt utca felől való ház ablaka alatt lévő, vassarkakon, pántokon forgó, 
reteszes és reteszfejes, mely nyílik ott az ablak alatt lévő és az ház megett elmenő 
kiskertre, melynek az ablak alatt való szélessége nro. circiter 7 ölni, de az ház 
megett keskenyebb. Vannak ebben meggyfák és borostyánfák is, de most csak a 
burján vette fel. 

Az szőlő felől és a gabonásház mellett lévő ajtók is ez közelben megírt 
ajtóhoz hasonlók, csakhogy a szőlők felől való különböz annyiban, hogy eldőlésére 
meghanyatlott mind palánkjával együtt, jóllehet támaszokkal gyámolítva vannak. 
Szélessége ezen megírt nobilitaris curiának uln. nro. 98, hosszassága penig a kapu- 
tól fogva a szőlőre nyíló kisajtóig uln. nro. 72. 

Az megírt gabonásház megett vagyon egy veteményeskert, mely is 
körös-körül hasonló rossz baronapalánkkal vagyon békerítve. Ezt az néhai üdősbik 
Bálpataki János uram vette volt örökös jussal Boldis Miklós nevű embertől, az mint 
erről contestál fide mediante Juon Danila nevű, Bálpataki uram régi bírája. Ebben 
most semmi vetemény három barackfácskán kívül. Szélessége ennek –. 

Ez megírt udvarház előtt általellenében vagyon az majorház, melyre nyí- 
lik egy puszta kapu sövénnyel támaszaljáig felfonatva. Ennek kötéses és metszések- 
kel cifrázatos bálványi semmirekellő praestila zsindelyfedél alatt eldőlésekre meg- 
hanyatolván, támaszokkal vannak meggyámolíttatva. Ennek mellette béjáró kisajtaja 
is puszta lévén, csak mellyéki, nyíló ajtajok nélkül. Itt az udvarnak szélessége uln. 
nro. 56, hossza penig a kaputól fogva a veteményeskertig uln. nro. 82 ½. 

Vagyon itt az majorház, melynek kötéses fákból való és sövényes oldalai, avagy 
falai imitt-amott tapaszosak. 

Nyílik ennek pitvarára vassarkos, pántos, fahevederes, kilincses béllett ajtó, 
melynek fából valók lévén mellyékei, alsó és felső küszöbei. Az említett alsó kü- 
szöbe favágónak usuáltatván, majd általszakadott. Vagyon itt egy sütőkemence ta- 
paszos sövénykéménye alatt. Ez megírt pitvarnak oldalában vagyon egy kis ka- 
mora, melyre nyílik vassarkas, pántos, fakilincses, félszer ajtó. Vagyon abban be- 
lőlfűjtő, téglákból rakott, kicsin kemencéje. 

Az megírt pitvarból jobb kéz felé is nyílik (egy házra) vassarkos, pántos, 
fakilincses, félszer ajtó, famellyékének egyikében reteszfő is találtatott. Vannak benne 
belőlfűjtő, tapaszos sövénykemence, a fala mellett is vagyon vastag fából kifaragott, 
cövekeken álló, hosszú padszék. Puszta ablaki azon háznak nro. 3, mester- és folyó- 
gerendái tölgyfa deszkákkal padlottak, tapaszos padlású, szakadozott szalmazsúp fe- 
dele alatt. Ennek is épületi meghanyatolván eldőlésére, két támaszokkal meggyámo- 
líttatott. 

Találtatott ezen udvaron in fieri és elkészülőfélben egy nagy új pajta, hu- 
szonegy ~ nro. 21 ágasokra, szarufái, koszorúfái, mester- és folyó 14 gerendái 
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készségekkel. Ennek majd felerésze csak lécezett és zsúppal megkötött, de nagyobb 
részént lécezetlen és fedetlen. Ennek egyik vége és két oldalai új sövényből valók, 
a második vége puszta. Nem találtatván ott egyéb két puszta ajtók mellyékinél, alsó 
és felső küszö(bök)kel együtt. 

Vagyon emellett a veteményeskert, melynek hossza uln. nro. 122, 
szélessége uln. nro. 72. Vagyon ez elosztva négy öreg táblákra, holott az 1-ben van- 
nak petrizselyem 12 ágyakkal, zöld petrizselyem s tavalyi 10 ágyakkal. 2-ben van- 
nak vereshagyma 24 ágyakkal. 3dikban mogyoróhagyma 2 ágyakkal, fokhagyma 6 
ágyakkal, vereshagyma is 15 ágyakkal. Az 4dikben vannak ugorka, kertiborsó, murok. 

Ez megírt udvar ezen veteményeskertjével együtt két fundusokból álló, melyek- 
nek egyike, úgymint alólfelől való és a Posoni János szomszédságában lévő, az me- 
lyet az második Bálpataki János uram Kozmáné nevű asszonytól vett volt örökös 
jussal, az említett Juon Danila relatiója szerént. Az másikat penig, avagy a felsőt, 
mely a csűröskert felől való, még az öreg Bálpataki János vette volt az veres né- 
metektől, mely akkor colonicalis lévén, azon emptor nobilitáltatta is volt. Ezeknek 
körös-körül lévő kerítése nagyobb részént porgolát sövénykert, mely jobbítást kéván. 

Ez mostan megírt majorház mellett vagyon a csűröskert, melynek felső 
vicinusa a templum árka, avagy a közönséges út és azon túl az néhai sárdi Gyar- 
mati István maradékinak örökségek. Vannak itt épületek is, úgymint egy csűr, 24 
ágasokon álló, koszorúfái és léces szarufái készületivel, bomladozott szalmafedél 
alatt. Zsellérházak is nro. 2. Holott az 1-nek pitvarára nyílik fasarkakon 
forgó sövényajtó. Megyen azon pitvarból fel tapaszotlan sövénykémény nro. 1. Nyí- 
lik onnét is bal kéz felé fasarkakon forgó, félszer ajtó egy kiskamorára, mely- 
ben találtatik paraszt kályhás, belőlfűjtő kemencéje. Meg is az megírt pitvarból 
nyílik jobb kézre is a közelben megírt ajtóhoz hasonló más ajtó, fakilincses. Vagyon 
ott az ház közepin sövényből font, tapaszos kemence, három lábokon állólag. Meny- 
nyezeti ennek imitt-amott maradozott deszkapadlás. Ablaki az háznak oldalán lévő 
három lyukak. Laknak ebben jövevény rácok nro. 3, kik az házban való lakásokért 
fizetnek annuatim fl. nro. 7. Ennek szalmafedele szakadozott. Amint mondják fe- 
lőle, adta volt ezt az házat és fundust ifjú Bálpataki János uram Samariai Péter úr- 
nak, s ma is őkegyelme tartana számot reája. 

Az második háznak pitvarára nyílik vassarkas, pántos, fahevederes, 
mellyékes és küszöbös, félszer ajtó, melyen bémenvén találtatik ott tapaszos sövény- 
kémény alatt egy sütőkemence. Nyílik onnét bal kézre vassarkas, pántos, faheve- 
deres, mellyékes és küszöbös, félszer ajtó. Melyen is belől az házban vagyon pa- 
raszt kályhás, belőlfűjtő kemencéje. Falai annak kívül és belől tapaszosak, padlása 
fenyődeszkákból való. Ablaki nro. 2, puszták. Szalmafedele meglehetős. Lakik ebben 
jobbágyból álló s lovával szolgáló Csizmadia István nevű szolga, ki légeni fi lé- 
vén, az ifjú Bálpataki János uram Mikóné asszonyomtól vette cserében, adván 
őkegyelmének érette Csáklyán más jobbágyot. 

Ezen csűröskertnek s ebben lévő két zsellérházak fundusinak szélességek uln. 
nro. 131, hossza uln. nro. 138. Vannak itt holmi gyümölcsfácskák is, melyeket csak 
az ott lakos zsellérek usuálnak. Ennek körös-körül való kerítése többire csak porgo- 
lált sövénykertből való, csak kevés részént való, ami benne jó, új és támaszos, az is 
penig lészátlan. 

Ezzel általellenben vagyon a várossal controversiában forgó földön is egy 
kis házacska kertecskéjével együtt, a közönséges utaknak s földeknek mindenfelől 
való vicinitásiban, melyet az második Bálpataki János uram csináltatott és adott volt 
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Bib Sütő Péter nevű jobbágyból álló szolgájának, kit is ugyan Mikóné asszonyomtól 
cserélt volt őkegyelme, adván érette más jobbágyot Szecselen, ki most is őkegyel- 
mét szolgálja. 

A feljebb megírt nobilitaris curiára visszatérvén, annak mellette és felette va- 
gyon ahhoz eleitől fogva tartozó nagy majorságszőlő, melynek szélessége alól, az 
udvarház feli tájon uln. nro. 243 ~ kétszáznegyvenhárom singnyi, a felső tetejé- 
ben penig szélessége uln. nro. 180 ~ száznyolcvan singnyi, hosszasága penig nap- 
kelet felől alá az udvarház fundusáig uln. nro. 408 ~ négyszáznyolc singnyi, nap- 
nyugot felől penig, ugyan a tetejétől fogva, az megírt udvarház mellett lemenő 
s annak fundusával egyenlő aljáig, hosszassága facit uln. 468 ~ négyszázhatvan- 
nyolc singnyi. Ez a szőlő (:amint referálják:) circiter húsz ember kapáló egy hétig. 
Ennek eddig való műve, karózása, hajtása, kapálása megadatott, csakhogy nagyobb 
részént ritkás, homolítást kéván gyakor helyeken, és nagy darab, circiter 40 em- 
ber kapáló helyen terméketlen, köves. Vannak benne gyümölcsfák is, úgymint alma- 
fák nro. 8, körtvényfák nro. 19, aprószerű diófák nro. 7, barackfák nro. 3, eperj- 
fácska nro. 1. Szilvafák apró-cseprőstől feles számmal valók. Fenyőfa is nro. 1, 
pro raritate. Meggyfák nro. 7, veres mogyorófák négy ~ nro. 4 bokorral. Item 
borostyánfa csemeték. 

Vagyon itt a szőlő lábjában és a megírt udvarház felett egy sajtószín, hat ága- 
sokon álló, koszorúfái, szarufái lécezési készségivel, szakadozott praestila zsindely- 
fedél alatt. Vagyon benne és alatta egy nagy öreg sajtó, hozzá való minden 
requisitumival készen. NB. Mivel ez a szőlő a szomszédos több szőlőknél sokkal 
is feljebb megyen az hegynek teteje felé, azért amennyivel feljebb megyen, gye- 
pűje is annyi részében igen rossz, majd mindenütt, minek okáért a marha be is 
mehet reája s kárt is tehet, amíg észrevészik. De ellenben az megírt udvarház mellé 
alájövő véginek gyepűje az utca szerbeli kertekkel egy rendbéli lévén, hiba nél- 
kül való, jó, támaszos, lészás, tövises és szalmával is megfedett sövényből való. Az 
holott a szőlő lábjában találtatik egy jégverem is (:amint mongyák:) jéggel tele. 

Várbéli ház 
Az megírt udvarháznak jobb alkalmatosságára vagyon azon udvarház után való 

ház is Zebernik várában, melynek szomszédja egyfelől az Vas Mihály háza féle 
(:melyet az asszony, Bálpatakiné asszonyom maga vett volt meg Vas Mihálytól:), 
másfelől a sikátor és az Ecsedi Péter uram háza. Melynek felső és alsó házai, avagy 
pincéi csak sasfákban felrótt, tapaszos boronafalakból valók, azok is penig már el- 
avultanak, senyvedtenek, sorvadtanak, lyukadoztanak, kivált az alsó részekben, dő- 
lésekre is meghanyatlottanak, minek okáért kívül és belől is támaszokkal gyámo- 
líttatni találtattanak. 

Nyílik itt az első és külső pincére vassarkas, pántos, reteszes, reteszfejes, 
fahevederes, párkányos félszer ajtó, lakatjával s kulcsával is együtt. Padlása ennek 
mestergerendája alá vétetett három stompokkal tartatik. Mely is tölgyfa deszkák- 
ból való, tapaszos. Azon belől a belső pincére is nyílik egy puszta ajtó, nyíló aj- 
taja nélkül való. Ennek oldalán a kutya, ha igyekezik, bebúhatik. 

Innet kijővén és a felső házakra menvén, azoknak tornácára szolgál egy 
elsorvadt, deszkázatlan fagrádics, melynek felső grádicsáról szolgál jobb kézre a 
filegóriára járó, kétlépcsőjű fagrádics, de az is lépcsőfája nélkül való. Melyre 
nyílik annak puszta ajtaja, nyíló ajtaja nélkül. Ennek külső és első része alól tölgyfa 
deszkákkal, mennyezeti pedig gyalult, de megavult fenyődeszkákkal padlott. Ezen 
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filegóriának három felől való részei karfások, és karfái deszkázatosak, deszkázati 
párkányosak. 

Vagyon ezen belől egy deszkarekesz ház, melyre nyílik vassarkas, 
pántos, reteszes, reteszfejes, fahevederes, félszer ajtó, lakatostól és kolcsostól. Ennek 
is alsó és felső padlása az megírt külső filegóriához hasonló mindenekben, de an- 
nak felette négyfelől való deszkázati alsó és felső deszkázatjokig valók. Azok is 
penig párkányosak, lévén azokon tolyó deszkatábla ablakok is nro. 3. Házhéjájára (!) 
is ennek szolgál az megírt külső filegória mennyezetiről vassarkakon, pántokon forgó, 
reteszes, reteszfejes táblaforma ajtócska, holott az megírt külső és belső filegóriák- 
nak, avagy nyári házaknak zsindelyes fedelek megszakadozott és elsorvadozott, újí- 
tást kévánó. 

Innét is visszatérvén és a megírt kétfogú grádicson az megírt pincék fe- 
lett való házak tornáciban menvén, az a megírt kis grádicstól fogva kar- 
fás, a pince felett való házak pitvarára szolgáló ajtóig és három lépésekkel tovább is 
annál, karfás és deszkázatos, csakhogy deszkázatja igen meghéjánosodott. Alsó 
padlása ennek tölgyfa deszkákból való, tapaszos, a felső penig fenyőfa deszkák(kal) 
párkányosan padlott. 

Nyílik innét az említett pitvarra vassarkas, pántos, reteszes, reteszfejes, fa- 
hevederes, párkányos, félszer ajtó, melynek vas iszkábáiban fakilincse vagyon. Itt be- 
menvén, találtatott a pitvarnak szélessége uln. nro. 4 ~ négy singnyi. Vagyon benne 
egy rossz tűzhely (:melyen a tűzcsinálás a várbeli törvény szerént tilalmas:) ta- 
paszos sövénykémény alatt. 

Nyílik innét jobb kéz felé vassarkas, pántos, reteszes, reteszfejes, fahevede- 
res, párkányos, félszer ajtó az hátulsó házra, mely is belől megméretvén, 
hossza találtatott uln. nro. 8, széle penig uln. nro. 10. Ennek mester- és folyó- 
gerendái fenyő és tölgyfa deszkákkal elegyesen padlott és tapaszos. Vannak itt 
a falon négy darab paraszt fogasok és egy darab karosfogas. Belőlfűjtő, paraszt 
kályhás kemencéje s annak a szájában vas, ennek mellette fiók fűjtő kemencéje 
hasonló hozzája. Ablaka ennek nro. 1, mely is puszta, fakeresztes. 

Az megírt pitvarból nyílik bal kézre is vassarkas, pántos, reteszes, retesz- 
fejes, fahevederes, párkányos, félszer ajtó az első házra, melynek hossza 
uln. nro. 5, széle penig uln. nro. 10. Vagyon benne belőlfűjtő, zöldmázos kemen- 
céje, annak a szájában pántvas. Vannak a falain katonafogasok in frustis nro. 2, 
más jobb forma fogas is nro. 1. Mennyezeti ennek is tapaszos, mester- és folyó- 
gerendái fenyődeszkákkal padlottak. Ablaki vannak nro. 2, famellyékesek, keresz- 
tesek, de puszták. Mindeniknek bévonó fatáblájok, vassarkakon, pántocskákon for- 
gók, azonban vasreteszesek és reteszfejesek. 

Mindezeknek penig, az megírt házaknak, fedelei nagyobb részént szakado- 
zott zsindellyel valók. Ez mellett vett volt az asszony, Bálpatakiné asszonyom még 
Bálpataki uram éltében egy puszta fundust Vas Mihálytól, mely volt uln. nro. 4 ½. 
Ezen felyül is ugyanehhez közel vett volt az mostan említett asszony egy szuszék- 
helynek való földet is, melynek is széle uln. nro. 4 ½, hossza penig uln. nro. 6. 
Találtatott rajta baronából felrótt, tapaszatlan szuszékháznak épületi, talpfákra csi- 
nálva, zsindelyfedél alatt, melyre nyílik vassarkas, pántos, reteszes, reteszfejes, fa- 
hevederes, béllett ajtó. (Következik a földek és jobbágyok számbavétele.) 
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1694 
KŐVÁR 

A kincstár tulajdonát képező kővári várhoz tartozó javak leltára 

Külső kapu 
Legalsó kapuján az várnak, hol in anno 1692 kezdették volt az inventálást, 

mi is azon inventáriumnak rendi szerint kezdvén el, mindeneket renddel inven- 
táltunk az várban találkoztatott bonumokkal együtt, ez szerint, az mint követ- 
kezik: 

Az legalsó és külső kapuja eleiben menvén ki az várnak, vagyon elsőben is 
ott egy hegyes fákkal sűrűven keresztül általveretett levonó gém, mely gémnek 
az hátulján van egy nagy, vasszemű lánccal leköttetett két korosnica kő; mely kö- 
veknek és gém végének utolján, közepett, egy hosszú darab megsorvadott fát is 
kötözvén reá. Azon gém erős tölgyfa ágosához alkalmaztatván végső részével, egy 
nagy, erős vasszegen jár lebocsátása és felvonása; azon az gémen, túlsó vagy első 
levonó végin függ egy darab vasláncocska, kivel is szokta az mellette lévő, fü- 
részdeszkából csináltatott kis strázsaházban vigyázó német levonni, felereszteni. 
Mely kis strázsaházacska mellett vagyon béásva az földben egy nagy erős 
tölgyfa oszlop is, kiben, mikor az gémet levonszák s akarják, szokták is bezárolni; 
kinek is hozzá kívántató reteszfője és kolccsal járó vaspléhes zárja is van; az 
kolcsa az német porkoláb kezinél van. 

Ezen belől mindjárt van egy kőből rakott árkocska, mely árkon van egy 
vastag tölgyfa deszkából csináltatott fel- s levonó kapu; annak felső zápja 
végin, mindkét felől hozzája alkalmaztatva, két hosszú, nagy, erős vaslánc. Az 
mely két lánc az kapu felett járó, két felvonó gémeknek az két végekre is van 
kötözve, mely két gémeknek az belsőbb végeken is egy-egy darab vékonyabb vas- 
lánc függ. Ennek az kapuvonó gémnek az közepin az tengelye vaskarikás, két- 
felől vaskávákon forog, erős vasszegekkel vadnak az gémjei az tengelyben sze- 
gezve. Az felvonó kapun az két tengely kétfelől vaskarikás, az kapufélhez szege- 
zett vaskarikákon forog; kétfelől az felvonó kapun vonó-vasláncocskák függenek 
és az mellett kétfelől két vastag vasretesz, melyeknek is reteszfejei az kapufélben 
állanak; melyeken is felyül, középtájban négy-négy szemből álló láncocskákkal függő 
szegezővasak állanak. 

Ezen felvonó kapun belől van egy kétfele nyíló, vastag tölgyfa deszkából csinált 
kapu, mely kapunak is egyik fele négy, másik fele penig három rendben lapos 
fejű, öreg vasszegekkel van megverve; alól vaskarikás azon kapu oszlopfája és vas- 
csapos, az felső vége penig és sarka vaskarikákon forganak. Az kapunak mindkét 
felin vonókerék vaskarikái vadnak, és az egyik felének belső részén egy temérdek 
vasretesze, reteszfője is, melyben most egy nagy, erős, záros lakat van. 

Ezen kapuról menvén elébb, bükkfával megdeszkáztatott szekérúton az má- 
sik, belsőbb kapura, mely kapu már kőből építtetett s rakatott; vagyon azon 
is egy vastag, tölgyfából faragott deszkákból csinált, kétfele nyíló kapu, mely is 
hosszú száldeszkákkal bélletett meg, két-két renddel, mindenik meg is veretett 
nagy, öregfejű lécszegekkel. Mely kapu egyik felin vastag, tölgyfából csinált, ki- 
járó kisajtócskája is van, vasszegekkel megveretett az is; mely is vaspántos köze- 
pette, abban általjáró retesz, reteszfeje van, most bezárlott lakat van rajta. Az 
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kapu hevederfája penig meghasadozva, egy öreg singvasból pánt formára kivere- 
tett, lapos, hosszú vas(sal) három tekeréssel meg van erősíttetve. Azon kapunak 
oszlopjainak két felső végek mindkét felől az gerenda keresztülálló tölgyfáiban 
vadnak alkalmaztatva, az alsó végek peniglen vaskarikákban forognak. 

Ezen kapu között az alsó részin van egy kis darabontház, kinek ajtó- 
fele van, de sem ajtaja, sem semmi egyéb az házban nincsen. Mely darabontházon 
felyül van más egy kis házacska, fagarádicson menvén reá, hitván kar- 
fája és könyöklője, ajtófélfa rajta, ajtó nélkült, egy rossz, tapaszos, font kemen- 
cécske benne. 

Ezen az házon viszontag felyül van egy ház, mely annakelőtte porkoláb- 
ház volt, most németek quartalya; kinek is három paraszt, puszta ablaka, négy 
darab fűrész- és egy darab tölgyfa deszkácskák vadnak benne, kiken az németek 
is heverészelnek, és egy hosszú, paraszt, négylábú, tölgyfából csinált padszék, jól 
megkoptatott. Van ebben az házban egy tapaszos sütő, egyszersmind paraszt kály- 
hákból felrakott, tüzelő kis kemence is, egy paraszt ajtó, semmi vas nincsen rajta; 
annál inkább egyéb semmi is nincs benne. 

Megyen fel ennek az háznak parasztoson megdeszkáztatott folyosójára egy 
tíz lépésből álló, romladozott fagarádics, kinek is hasonló, gyenge, rossz karfája. 
Mely folyosóról megyen fel egy öt lépésből álló fagarádics az házhéjára, mely- 
nek is hitván karfája. Zsindelyez(és)e penig ezen háznak és kapunak jobb részént 
semmi sincs, az hol van is, felettébb elsorvadott. Oldalai ezen házhéjának faragott 
fákkal vadnak egybe ródoltatva, de azok is az pusztaság miatt az szél és eső ere- 
jétől megbontakozódtak. Az szakállasokkal való lövés helyei és két talpon álló fái 
is megvadnak. Ezen folyosó vagy tornác végén viszont van egy kis rekeszke, 
kinek sem ajtaja, sem egyéb sincsen semmi is benne. Alsó-felső gerendái minde- 
niknek megbomlottak, romlottak, lyukasok, harmadrésze alig jó bennek. 

Innet előbb, előbbre menvén, vagyon egy pince forma, forrásos, vizes álló 
hely, mely víz csorgásának eredeti vagyon (a) vár kőszikla oldalából, és azon ver- 
mes üreghelynek fenekiről; vize jó bőven van, szokott mindenkor is lenni, lova- 
kat itató hely is van előtte. 

Honnan előbbre menve, vagyon az forráson felyül egy boronafákba rótt, kí- 
vül-belől tapaszos, meszes, prédikátorok számára csináltatott ház, 
jó zsindelyezés alatt. Van azon házban egy jó asztal lábastól, két fejér karszék, 
két paraszt fogas, egy paraszt kályhás kemence, egy singvason és vaslábokon álló; 
két hitván üveges ablakjai vadnak. Ajtaja félszer ajtó, minden vas nélkült. 

Ezen háznak pitvarában van két félszer ajtó, mindenik vas nélkült való, 
jó tapaszos fakéménye. Ennek az háznak pitvarkája és hátulsó házacskája 
is van, kiben is egy sing rúdvason és vaslábocskán álló, paraszt kemencécske van; 
két paraszt ablakocskája annak is. Az házak falábakra és talpakra vadnak fundál- 
tatván csinálva. Az ajtaja előtt penig egy kis deszkázott folyosó, melyre egy 
kis fagarádics megyen fel. Azon házaknak zsindelye(zé)se, tornácának, pitvarának, 
hasonlóképpen padlási is mind és gerendái most mind jók. 

Ezen háznak ellenében az kőfalban ragasztván van egy kőből csinált s ra- 
kott bástyaforma ház, melyre megyen vagy nyúl fel egy kilenc lépésből 
álló fagarádics; mely ház ajtaja előtt van egy paraszt, deszkás folyosó. Az ház aj- 
taja béllett, vassarkas, pántos, szegező és tartóvas az ajtófélben, retesz, reteszfő 
rajta. Két parasztos ablaka és más vakablakjai is kettő; lövőlyukai is vadnak. Min- 
den vas nélkült egy paraszt kályhás kemencéje. Ezen ház szükségére azon ház 
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folyosója véginél, ugyanazon házhoz, kőből rakatott secessusa is van, mely 
is az várnak faloldalára kívül szolgál; mely secessusnak félszer ajtaja is van. 
Padlása és gerendái mind jók, de zsendelyezésének egy jó darab része három he- 
lyen is restaurációt kíván. 

Ez alatt az ház alatt van egy pince, ennek is ajtaja béllett, fenyűdeszká- 
ból való, vassarkos, pántos, retesze, reteszfője; kinek is mellette megint más egy 
közönséges secessus is van az falon ki. 

Ezen az házon felyül van egy lóistálló, szalmával fedezett, kit vicekapitány 
Katona Mihály uram csináltatott volt; mely istállónak is az fedelezése elsorvadván, 
most az asszony, Telekiné asszonyom gondviselője újíttatja szalma fedezettel. 

Innet előbbmenvén, vagyon más, egy – sasfák közé boronával felrótt, al- 
kalmas (:noha az is helyen-helyen meglyukadoztatott, vesztegettetett:) zsindelye- 
zet alatt lévő – hosszú, hintótartó szekérszín, kívül tapaszos. Nagy sár, víz 
van most benne; az két végin két nagy széles kapu, vastag nyárfa deszkákkal desz- 
kázottak. Mind az két kapunak felső sarkai vaskarikákon forognak és mindket- 
tőnek reteszei és reteszfejei is vadnak. 

Azon jó szekérszínen felyül vagyon egy hat ágosokon állott más szekér- 
szín helye is, melynek minden épülete elsorvadott s el is veszett, hanem csak 
az oszlopai vadnak meg, azok is megsenyvedeztek. 

Erről az sorról visszafordulván az előbb megemlített prédikátor háza felé, 
vagyon azon felyül, az oldalban, egy vastag fatalpakon álló, boronákban felrótt, 
kívül-belől tapaszos, nem felettébb régen zsindelyeztetett, hosszú, tágos istálló, 
tölgy- és nyárfa deszkákból álló, az padlása, gerendái jók; az két végin fasarkokon 
forgó két ajtaja van, egyik fenyűdeszkából csinált félszer ajtó minden vas nélkült. 
Most az asszony, Telekiné asszonyom lovai szoktanak benne állani. 

Azon hosszú istállón felyül van más, ahhoz hasonló talpokra építtetett, szal- 
mával fedett, kívül-belől egyfelől tapaszos, hosszú, tágos istálló; az út felől 
vastag, temérdek fákkal vagyon megtámogatva. Annak is két végin két ajtók mellyéki 
és ugyanazon istállóba, azon ajtókhoz kívántató, de heverő, faszegekkel öszvesze- 
geztetett, omladozva álló ajtók is vadnak, minden vas és sarkok nélkült. 

Azon istállón felyül van egy kőpincécskére építtetett, kívül-belől tapaszos, jó- 
zsindelyezés alatt levő házacska, mely mikor kívántatik, korcsmaház is szo- 
kott lenni. Ennek ajtaja félszer, vassarkos, pántos, vasvonó rajta. Van ebben egy 
jó asztal lábastól, egy fenyűdeszkából csinált, nem szintén igen jó ágy, egy sing 
rúdvason és singvas lábocskán álló, paraszt kályhás kemence. Pitvarának is ajtaja 
félszer, retesz, reteszfő rajta; padlása gerendája jók. 

Ezen háznak jó kőpincéje van máskint, de az oldalból víz szivárogván be- 
léje, oldalát az vízmosadék és folyásak erőtlenítvén, sorvasztja. Van ebben az pin- 
cében egy rend ászokfa, boroshordók alá valók, állásokba lefektetve, és egy csap 
alá való csebrecske. Vagyon más rendbéli, jó, víznek való cseber is három. Ezen 
pincének ajtaja tölgyfa deszkából csináltatott, vassarkos, pántos, retesze, reteszfeje. 
Az pinceajtó közepin egy praebenda kiosztó ablak, annak is ajtócskája vassarkos, 
pántos, retesze, reteszfeje. Az pince ajtaján kívül, az ajtófélhez ragasztván van egy 
farostélyos, máslás ajtó, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta; ennek is az köze- 
pin ablak, kinek is ajtócskája vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, faszeg jár 
beléje. 

Item ezen külső kaputól fogva az középső kapuig, közben együtt is, másutt 
is alatt, fenn és közepett az oldalban, vagyon kilenc, aprólékos, praezidiariusok 
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számára csináltatott, fonatos és fákból való házacska, kiknek kettejében mos- 
tan darabontok és hajdúk laknak, az többiben penig az vidékről beszorult szegény 
emberek laknak. Mely házakat is ugyancsak a praesidiariusok és darabantok magok 
csinálták volt magok számára, kikből már elholtanak magok és mentenek s oszlot- 
tanak más helyekre. 

Eddig extendal az külső kaputól fogván az középső kapuig való fiscalis al- 
kalmatosságokról való inventatio. 

Következik az közepső kapu 
Ez az közepső kapu az belső és külső várak között levő udvarnak kapuja, 

kőből van a fundamento felépítve. Ez előtt az kapu előtt is, szintén úgy, mint a 
külső kapu előtt, van egy hegyes fákkal megveretett levonó gém, az hátulsó 
végire három nagy darab fák vadnak hozzákötözve, és ezen gém is hátulsó, két- 
ágú faoszlopában, nagy, erős, vasfejes szegen forog. Azon gémnek másik vagy első 
levonó végin semmi is most nem lévén, mindazáltal annak levonása alkalmatos- 
ságára csináltatott, és az földben jól beásatott, nagy, erős, tölgyfa, hasonló oszlo- 
pon van retesz befoglaló vésett és kifaragott helye, kinek is felyül hasonló kol- 
cson járó – mint az külső kapusi gémnek – záros vaspléhe van reászegeztetvén; 
kinek az kolcsa most reteszfejével együtt odavan, elveszett. 

Ennek az kapunak vagyon tölgyfából faragott deszkából csinált, vastag, két- 
felé nyíló kapuja; mindkét részit általérő, erős vashevederekkel meghevederezték és 
erős vassarkakon forognak, fejes vasszegekkel három rendben meg van verve. Mind 
az két részein való sarkai azon kapunak alatt vaskarikás (ok) és vascsap bennek; 
az egyik felin az kapunak öreg vasretesze, az reteszén felyül mindkét szárnyán az 
kapunak négy-négy szemből álló, vonó vasláncok függenek. Vastag tölgyfa deszká- 
ból csinált kisajtó is van rajta azon az kapun, mely kisajtó két hosszú vashevede- 
reken és sarkokon forog; erre az kisajtóra szolgál az kapu zápjából egy öreg, vas 
reteszfő, ki is abban az részben meg van borítva és meg is lyukasztva; melyben 
szolgál az retesz; egy öreg lakat áll rajta most is kolcsostól. Az kapun is azon 
kívül egy középszerű lakat kolcsostól. 

Ezen közepső kapu között bemenőleg, jobb kéz felől van egy négy lépésnyi 
grádicskő, melyen egy darabontházra mennek be, kinek is ajtaja béllett, de 
cégi s romladozott; reteszfő rajta. Van annak az háznak egy paraszt ablaka, va- 
gyon egy paraszt kályhás kemencéje is. Ugyanebből az házból megyen egy kis 
rekeszke is elő az kőfal mellett. 

Másfelől megint azon kapu között van egy darabontházacska, ki- 
nek is egy kis, rossz kaskemencéje, padlása penig semmirekellő. Vagyon egy új, 
mostan csinált, fával öszveszegezett, faragott ajtó is, oda intéztetett, mely is azon 
ház ajtajában van támasztva; egyéb semmi sincs benne. Van azon kapuközi felső 
boltozásából lefüggő két vaskarika is. 

Ezen kapuközin belől, az udvar piaca felől, mindjárt van egy kovácsmí- 
hely, kinek is ajtaja félszer, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. Semmi sin- 
csen benne egyéb az szenelő kemencéjénél. Padlási gerendái azon míhelynek jók. 
Ezen kovácsmíhely előtt való puszta tornácban, holott is cigányok szoktanak 
dolgozni, van egy cigánnak való vas üllő az földben beütve. Ugyanezen míhely 
mellett, mindjárt az grádics alatt, van egy megromladozott, ritkáson meg is desz- 
káztatott kovácsszén tartó helyecske is, mely is most gazzal van fé- 
lig megtöltve. 
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Ezen kapu felett való házak ajtai és ablakjai előtt lévő folyosóra megyen 
fel egy két részből álló fagarádics, az egyik tíz lépésig egy könyöklőre, arról ismét 
öt lépésig más, felsőbb folyosóra; mind az garádics oldala, mind az könyöklő és 
folyosó oldalai bikk- és tölgyfa deszkákkal elegyesleg meg van deszkázva, mely 
deszkázatban sok le is hullott, el is veszett. Ezen folyosónak egy darab részét desz- 
kázattal elszakasztották, mely deszkázaton van egy félszer ajtó, vassarkos, pántos, 
retesz, reteszfő rajta; azon egész folyosó vastag deszkákkal van megpadolva. 

Első ház az folyosóról van az kapu felett, kinek ajtaja béllett, vassar- 
kos, pántos, retesz, reteszfő rajta, tolyózárocska, kolcsa nincsen, vas ütközője. Mely- 
háznak van két ablaka, azoknak rámái rosszak; ónban foglalt, négyfelé nyíló ab- 
lakok voltanak, némely része fában, de üveg igen kevés van benne, vaskarikái, 
pántocskái igen elvesztek, némelyikén megvadnak. Van ebben az házban két pa- 
raszt fogas, egy hosszú, fejér karszék, más karosszék is egy, és egy zöldmázú kály- 
hás, rúdvason és vaslábon álló kemencéje is van. 

Mely folyosóról nyílik be más egy ajtó más ház pitvarába, melynek is 
jó, béllett ajtaja, horgas kulcsa, faszegezője; kilincsfeje vasból való. Ennek az pit- 
varnak ablaka kettő, egyik az folyosó felől, négyfelé nyíló, ónban foglalt üvegek 
voltak benne; az alsó tokján semmi üvegjek, sem pántjok nincsen, az felső fióki 
megvadnak négy üveg héjával; vassarkai, pántjai, vonókarikái és fordítóvasai meg- 
vadnak. Az másik ablaka az alsó udvarra szolgál, az is fában foglalt négy fió- 
kokra volt csinálva; ennek is az két alsó részin rámái vassarkaival, pántjaival együtt 
megvadnak, semmi üvegtángyér nincs benne. Holott is van egy tüzelő konyhácska 
az kémény alatt, mely kéménynek egyik szegeleti egy rúdvassal fel van csatolva; 
az egyik oldalán van egy paraszt fogas. Ugyanazon pitvarban van egy paraszt, 
deszka pohárszék is, kinek ajtócskáján vassarkok, retesz, reteszfő van. 

Ugyanezen pitvarból nyílik más házacskára egy félszer ajtó, melynek 
széli párkányozott, jó hosszú vaspántokkal, sarkakkal, retesz, reteszfő rajta, vaski- 
lincse és kilincstartó vasa, vas szkábákon álló fa szegezője. Kinek faloldalán van 
két régen festett fogas, egyik fokos, másik fokai héjával való. Két kisded ablak 
van rajta, egyiknek az fiókja ónnal foglaltatott üvegablak, vassarkacskái, pántjai, 
vonókarikái. Van egy hosszú paraszt pad is benne, és egy tüzelő, téglából rakott 
tűzhely, kemence nélkült. Mely házacskából secessusra nyílik egy félszer, pár- 
kányos ajtó, vassarkos, pántos; az secessusnak posticuma egy kimetszett és kerekí- 
tett lyukú deszka. 

Ugyanezen pitvarból nyílik egy más ajtó a vicekapitány lakta házra, 
jó béllett, hosszú, pántos, sarkos, rugózár van rajta kolcsostól, vaskilincs fordítója 
vonó és ütköző vasával. Ennek az háznak négy ablakjai vadnak, ónban foglalt, 
négyfelé nyíló üvegablakok, az hármán tizennyolc vasrúdaival, vonókarikáival, sar- 
kaival, pántjaival, fordítóvasaival; húsz üvegtángyér héjával van az három ablak; 
az negyedik ablakban fakereszt van, kinyíló ablakráma van rajta, üvegei elrom- 
lottak. Ezen házban hosszabb festett fogasok nro. 2, rövidebb, fejér, sima fogasok 
nro. 4. Ismét egy jó asztal lábostól. Az asztal körül gyalult deszkából csinált két 
pad, paraszt karszék egy; mostan nemrégiben készült, tisztességes, új, fejér pohár- 
szék egy, kinek is ajtócskáján még sem sarkok, sem pántok nincsenek; van egy 
nyoszolya is benne. Két darab singvason és vaslábon álló zöldmázú kemencéje. 

Ezeknek az kapu felett való házaknak padlási, gerendái mind jók, de zsin- 
delyezésének jobb része majd csak semmirekellő. Ezen házakban való praenotalt 
faeszközök penig intacte megvadnak-e ugyanott, bizonyoson nem attestálhatjuk, mi- 
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vel záros lakat lévén az ajtaján, be nem mehettünk ad oculationem earundem, ha- 
nem azon folyosón levő elsőbb házban lakos, magyarul jól tudó pattantyús oficer 
német fide mediante ez szerént recognoscála mindeneket ott jelen lenni, máskép- 
pen is búza lévén azon házban mostan letöltve az földre. 

Ezen vicekapitány lakta, folyosós háztól lejővén az garádicson, értünk az 
belső vár kapujában levő alsó ház mellett az vár kerítésében egy ajtót, mely az 
oldalra, az Lápos vize folyása mellyékére nyílik ki. Az (ajtó) igen erős tölgyfa 
deszkákból van csinálva, és hasonló temérdek fenyűdeszkákkal is van megbélelve; 
ennek az külső felire vastag, fojtós szegekkel hozzája szegeztetett keresztformára, 
két laposan kivert, egyik szegeletiről az másik szegeletire erős, széles vas van reá- 
szegezve s csinálva, belől penig van hason rendbe, erős, széles, pántos vasheveder 
reászegezve, mely(ek) három temérdek vassarkokban is állanak és forganak. Az 
középső hevedervasnak vége retesz gyanánt meg van lyukasztva és kivágva, az 
ajtómellyékében csinált erős, vas reteszfő is abban jár által, vaspléh által és szol- 
gál; ugyanabban is zárlódik be azon kisajtó, mely reteszben most is azon ajtó bé- 
tétetvén és zároltatván, egy felvetett öreg lakat is van. Az belső udvar felől való 
részen penig ki- s bejáró vaskarika is van, és az falban is mindkét felől bejáró, 
támasztó s kaput megerősítő vastag tölgyfa rudak vadnak accomodáltatván. 

Ezen kisajtó előtt láttatik egy kis zsindelyes színnek is voltanak is 
lenni, kinek is csak az puszta helye, minden színépítés de toto semmissé lőtt; ki- 
nek is az helyén két egyenlő sáncokra kévántató gémformában hegyes fákkal által- 
veretett faerősségek hevernek, egyik(e) azoknak is sok hegyes fák héjával van. 

Ezen erős kisajtó és elpusztult zsindelyes szín mellett találtunk és érkeztünk 
egy hosszú, éppen az belső vár árkáig extendáló, faragott fákból nem felettébb 
régen építtetett, jó zsindelyezés alatt levő, deszkázatos gabonásházra, kinek is 
az fundamentuma téglából rakott, kemény, erős, tölgyfa talpokra construálódott, 
melynek is ajtaja félszer, fenyűdeszkás, három vassarkakon és pántokon forog, vas 
retesze, reteszfeje. Belső részében gabonatartásra való qualitas és modalitás, vastag 
deszkából különösön felróva és szaggatva tizenhárom részre van, mostan az asz- 
szony, Telekiné asszonyom őkegyelme számára usuáltatik. 

Ezen gabonásházból és középkapu udvaráról érkeztünk az belső vár kapuja 
előtt való, mély, vizes árokra csináltatott fahídlásra, mely fahídlás az sok eső- 
verés miatt megavult, az kötési, melyen állana, megbomladoztak, hídlásfái felsza- 
kadozódtanak, kétfelől való karfái elvesztenek, kik megmaradtak is, dűlőfélben 
vadnak; gerendái megsenyvedtek. Az árok széliben levő szép filegória, mu- 
latóhelynek is csak az jelensége. Mely hídlásnak renovációjára ideszállíttatott ti- 
zenkét szál gerendáknak is minden renováció nélkül is csak kettő vagyon jelen 
bennek (így!). 

Belső vár és annak kapuja 
Mely ingadozó fahídlásról értünk az belső vár kapujában, ki is kősziklára, 

kövekből építtetett, kinek is kapuja vastag, erős tölgyfa deszkákból, erős zápékra 
volt csinálva, az padlása három rendben, fejes vasszegekkel meg volt verve, de 
már igen elkopott s megavult. Az kapunak tengelyein, mindkét végén erős vas- 
karikák vadnak, két erős vaskávákon forog; azon hídlásnak is arról, az kapu aj- 
taja felől való szükséges erősítésére, nyilván nemrégiben, vagy két erős vassze- 
geket és két erős vaskarikákat (tettek). Az kapunak az szélin, közepett, mindkét 
felől két erős vasretesz és az kapufél kövei közé is beeresztetett erős reteszfők vad- 
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nak, azokon két nagy erős lakatok kolcsostól. Az kapunak kétfelől való részén két 
vékonyszerű láncok, az öregkapunak penig ahhoz való csigákon felvonására és le- 
bocsátására való alkalmatos láncok. Azon kapunak közepe iránt egy keskeny palló- 
formára felvonóhidacskája is van, vastag tölgyfa deszkából csináltatott; mind az 
két felin és végin lapos vassal által van kapcsolva és három helyen hevederezve. 
Az tengelye is vas és ahhoz az deszkához vaskapcsokkal hozzá is van kapcsolva, 
és az öregkapunak tengelyében bocsátott vastag vassarkokban forog. Ennek az pal- 
lónak az felső végin és az közepin vassal vagyon öszvefoglalva egy hosszú vékony 
lánc, az melynél fogva az öregkapuban csinált vascsigácskán fel szokták vonni és 
lebocsátani. Ezen felvonó öregkapun van egy temérdek, tölgyfa deszkából csinált, 
vastag kisajtó, mely két erős vassarkon, hosszú vasheveder formában csinált vas- 
pántokon forog; ezen is erős vas reteszfő, melyben az öregkapun levő vasretesz 
szolgál; azon is egy középszerű lakat kolcsostól, az emelcsőpalló mellett két jó, új 
karfák, melyeket nemrégiben csináltanak. 

Az kapun belől bal kéz felől egy oldalbástyácska van, arra megyen 
fel egy négylépésnyi garádics, úgy mint annak az alsó részin való házra, az mely 
annakelőtte darabontház volt, két lövőlyuk az ablaka, egy rossz kaskemence 
benne, hitván ajtaja vassarkos, pántos. Azon az házon felyül van egy puszta 
ház, azon is csak lövőlyukak vadnak; és ugyanezen felső contignatión alól való 
két ház onnan felyülről mindenestől fogva leszakadott ez mostani commendans és 
cselédje alatt. 

Ebből az házból kijővén, ez mellett az háznak megyen fel az felső contig- 
natióra egy régi, hitván fagarádics, az mely garádicsnak felső vége exten- 
dálódik az megírt házon való más házra; az mely ház mostan puszta, az pad- 
lási leszakadoztanak; mind padlását, mind fedelit az németek megégették, az fe- 
delinek egyik darabját nemrégiben újólag zsindelyezték. Ajtaja jó, béllett, vassar- 
kos, pántos, retesz, reteszfő rajta, paraszt kályhás kemence benne. 

Ugyanazon oldalbástya felől való résziben van egy darabontházacska, 
ennek ajtaja béllett, de az eső elrothasztotta, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő 
rajta. Az ház maga puszta, de annak is felit nemrégiben megzsindelyezték. 

Ezen az házon felyül azon oldalbástya folyosója van, az mely 
oldalbástya az felvonókapu mellett bemenőleg, bal kéz felől nyúl fel, melynek 
is zsindelyezését nemrégiben foldoztatták meg. 

Innen lemenvén, az kapu hosszú boltozatán felyül van két palota. Az 
elsőnek ajtaja jó, béllett, vassarkos, pántos, rugózár rajta kolcsostól, vaskilincs 
fordítóstól, kilincsfejestől és ütközővasastól. Ennek az háznak négy ablakjai vad- 
nak, az melyeknek rámafáin sarkai, pántjai, fordítóvasai, vonókarikái, vasrudacskái 
mind megvadnak. Az ablakjait elrontották mind az régit, másonnét hoztanak ab- 
lakot rea, de most az sem ülik rea, nem is ép ablak az is, sok üvegtángyér héja. 
Van benne egy zöldmázú, kűlfűtő kemence és egy jó asztal lábostól. Mely háznak 
négy ablakjai közül egyike, az Lápos vize felől való penig vasrostélyos. Ezen ha- 
zaknak zsindelyezése igen-igen rossz. 

Az másik házra nyílik ebből egy ajtó, mely is béllett, párkányozott, vas- 
sarkos, pántos, rugózáros, kolcs nélkült, vaskilincse, kilincs- és ütközővasa. Van 
benne egy singvason és vaslábon álló, zöldmázú kemence; ablak, hosszára ha- 
sítva, egy, abban vasrostélyocska, ónba foglalt üvegablak rajta, vassarkos, pántos, 
vonókarikái, fordítóvasai megvadnak. Ebből az házból secessus megyen az fa- 
lon ki; két ajtó rajta, mindenik félszer, vassarkos, pántos, kilincses. Ezen két ház- 
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nak padlási, gerendái jók, az aljok penig téglákkal pádimentumuztatták meg. Azon 
megírt két palotaudvarról egy hitván fagarádics nyúl fel az házak híja fele. Ezen 
grádics mellett azon két háznak udvarán van egy boronából felrótt házacska, mely- 
nek az alja kovácsmíhely volt, az felső házacskájában német lakik; üvegablakocska 
rajta, zsindelyezése meglehetős. 

Ezeket perlustrálván és inventálván, ismét ezen udvarról kimenvén, az hosszú 
boltozás alatt az felvonókapuhoz visszamentünk; vagyon itt jobb kéz felől egy 
tüzelőhely, az tüzelőhelyen felyül van egy tömlöcre nyíló ajtó, mely félszer 
tölgyfa deszka, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, lakat hozzá kulcsostól. Azon 
belől van egy tömlöctartó ház, annak is ajtaja félszer, fasarkon forog, re- 
tesz, reteszfő rajta; az tömlöc és az tömlöctartó háza penig mind az tömlöcökkel 
együtt van az vár kapuja mellett való öregbástyának alsó részében. 

Az tömlöc alsó és felső. Az felső tömlöcnek ajtaja vasrostély, azon 
vasrostélyon van két széles, lapos vaspánt, az végei reteszformán meg vadnak lyu- 
kasztva s reteszfőben járnak; azokon két lakat kolcsostól. Van benne két kaloda, 
mindeniken két-két retesz, reteszfő, egy-egy hosszú lánc, egyiken két lakat, az má- 
sikon egy, mindenik kolcsostól. Vadnak itt rabok lábára való vasak nro. 20, mely- 
nek négy bokrát gubernátor uram őnagysága és Teleki uram rabjaival elvitték, és 
most itt jelen van 16 bokor rabvas. Vagyon ismét rab kezeire való bilincs nro. 5, 
nyakvas nro. 1. 

Ezen felyül, ugyanezen az soron, az hosszú boltozaton felyül, az Lápos felől 
egy régi pince, ennek ajtaja béllett, keresztül, végig, erős vaspántokon és vas- 
sarkakon forgó, egy láncszem közé foglalt, kettős retesz rajta, reteszfejével. Van 
az pincében négy pár ászok, gerendái, padlási jók. Az ajtaján kívül rostély van, 
fasarkon forog, reteszfő rajta, mely azelőtt vicekapitány számára való volt, most 
az német commendant borai állanak benne. 

Ezen az vicekapitány pincéje felén az második contignatiója van, egy szege- 
let boltozott ház, melyet kongóboltnak hínak. Ennek ajtaja hosszú pántokon 
és vassarkokon forog, rézpléhvel egészlen borítva, lapos fejű szegekkel meg van 
verve, retesz, reteszfő rajta, tolyó vas zár és ütköző vasa, lakatja kolcsával. Lövő- 
lyukforma két ablakai vadnak. Deszkázatt, karfás garádics megyen reája. Az aj- 
taja előtt könyöklője van, és erről ezen garádics megyen reá, mely félig nyúl az 
várfokra, egy secessusra megyen véggel, az hol az felső contignatio. Egy fa- 
lábokon álló tornác is van, az mely tornácra az zöldházról ajtó is nyílt azelőtt 
ki, de most be van rakva. Innen az garádicson lejővén, az említett pincén felyül 
van egy kapuforma darab bolthajtás, az mely az belső vár udvarának látszik lenni. 
Ez alatt az boltozás alatt az fal mellett, az hídlások alatt volt egy facsatorna, az 
melyen az belső várból holmi locsadék és haszontalan vizek szoktanak volt lejárni 
s folyni, de most az csatornája elromlott, rothadott, imitt-amott látszik valami ke- 
vés megmaradott része. Sárral megtölt. Renovációt kíván. 

Belső vár udvara 
Ezen az kapuforma boltozaton belől, mindjárt bal kéz felől van egy lyuk- 

forma rekesz az kőfal közé. Ajtófél van rajta, sót, mit szoktak volt tartani 
benne; most puszta, üres. Az mellett az lyuk mellett van felyül mindjárt egy 
pince, ennek ajtaja vastag deszkából van csinálva és tölgyfa deszkával meg van 
bélelve. Kétfele nyíló, erős vassarkokon, pántokon áll. Két retesz van az két részin 
és az pincének az felső résziben. Küszöbön levő reteszfőben jár mind az két re- 
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tesz, és vastag, vonó-vaskarika van rajta; mostan Telekiné asszonyom számára 
usuáltatik. 

Az belső várban levő harmadik pince, melyet derék pincének hínak, mely 
pince van az udvarról vagy vár piacáról az felső várra felmenő fagarádics mel- 
lett, ennek külső ajtaján van egy hitván farostély, az mely vassarkos, pántos, retesz, 
reteszfő rajta; ahhoz egy lakatocska kolcsostól. Azon az rostélyos ajtón belől, min- 
gyárt az pince tornáca között van egy számtartó házacska, ennek ajtaja 
félszer, párkányozott, vassarkos, pántos, tolyó vas záracska, rajta kolcsával és vonó- 
vasával együtt. Van egy ablaka, mely az udvarra nyílik, abban vasrostélyocska, két- 
fele nyíló üvegablakocska rajta. Ezen tornácban a számtartó házzal általellenben van 
más hasonló házacska; ennek ajtaja félszer, vassarkos, pántos, retesz, re- 
teszfő rajta, vas zárocskája. 

Ezen az tornácon belől van egy derék pince, ennek ajtaja tágas, fenyő- 
deszkákkal meg van bélelve, három vassarkakon áll. Végigérő vaspántok vadnak 
az sarkában, egy láncszemhez foglalt kettős retesz rajta, reteszfő és két vaskává- 
kon álló faszegezője ütközővasával. 

Ez az derék pince három részben van szakasztva; azon pincékben van ászokfa 
nro. –. Vagyon ismét három öreg, káposztás, üres kád és egy öreg hordó, ká- 
poszta volt benne; egyéb semmi sincs bennek. Az harmadik pincének penig ge- 
rendái mind leszakadoztak. Mind az három pincének padlási és gerendái is jók. 

Ez mellett az derékpince mellett, az belső vár udvarának az felső szegeleti 
mellett van egy kősziklából kivágott kút, mely teljességgel mindentől fogva el- 
pusztult. 

Ez mellett az kút mellett az szegeletben az udvaron az alsó contignatióban van 
egy ház, mely annakelőtte, mint az régi inventariumok mutatják, gabonatartó 
ház volt; annak ajtaja félszer, tölgyfa deszka, vassarkos, pántos, vaskarikás, kilincs- 
fő rajta; lövőlyuk az ablaka. Egy régi, paraszt kályhás kemence benne, singvason 
és vaslábon álló volt, de most az vasai mind elvesztenek. Most német lakik benne. 

Ez mellett való második ház, mely annakelőtte sütőház volt, ennek aj- 
taja nyárfa deszka, félszer, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. Ennek egy ablaka, 
melyen van fában foglalt üvegablak rajta, egynehány üveg héjával. Van ugyanebben 
az házban két darab singvason és vaslábon álló, paraszt kályhás, jó sütőkemence. 
Most német lakik benne. 

Harmadik, mellette való ház, az is sütőház, az ajtaja nyárfa deszka, 
félszer, vassarkos, pántos, vas tolyózárjával, ütközővasával. Ablaka paraszt, nincsen 
semmi rajta. Van benne egy paraszt kályhás, singvason és vaslábon álló sütőkemence, 
egy rossz deszkaágy, egy öreg dagasztótekenő és egy asztal lába nélkült. Padlása 
gerendái jók, most német lakik benne. 

Negyedik ház az két ház között, (a) folyosóra felmenő fagarádics alatt mind- 
járt, mely annakelőtte katonák házának hívattatott. Ennek az ajtaja fenyű- 
deszka, párkányos, sarkastól, pántostól. Van csak két puszta ablaka, melyen semmi 
ablak; azon házban sincsen semmi is. Az két pár rosnica vagy sóőrlő sincsen ott. 
Az gerendái, padlása is félben elveszett. 

Ötödik ház azon katonák háza mellett van, melynek is ajtaja félszer, 
nyárfa deszka, párkányozott, vassarkos, pántos, retesz rajta, vaskilincs, fafordítójával 
és ütköző kilincsfejével és vonóvasával együtt. Van benne egy zöldmázú sütőkemence 
(!), az sütőkemencének szájában singvas; megint az mázas kemence két darab 
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singvason és vaslábon áll. Ismét fenyűdeszkában csinált két nyoszolya benne, egy 
hitván ablak benne. Padlása gerendái jók, német lakik benne. 

Elvégezvén azon vár udvarán is az alsó házacskáknak, pincéknek inventálásit, 
azon udvarról felnyúló, mintegy harminc lépésű, hosszú garádicson felmentünk az 
templom ajtaja előtt levő, boltozott kőfolyosóra. Ez az hosszú fagarádics kőfa- 
lak közt való, zsindelyezése igen régi, megromladozott, újítani kelletik. Ennek az 
hosszú garádicsnak az fala mellett van támasztva egy nagy, hosszú, tölgyfa kor- 
csolya. 

Az garádicson felyül, az legfelsőbb várnak felvonókapucskáján kívül van egy 
boltásos szugalyat, ebben az szugalyában, az mely három szakaszban, desz- 
kákból csinált, párkányozott hambár volt, annak csak az puszta helye van most. 

Az templom előtt való folyosón kőpárkányos, lábokon álló, bolthajtásos, tég- 
lával pádimentumozva mind az említett szugalyat helyével együtt; ötlépésű fagará- 
dicson ereszkednek reája. 

Ezen az második contignatión templom az első ház, ennek ajtaja jól bél- 
lett ajtó, erős, hevederes, jó pántokon, sarkokon forog, jó rugózár van rajta, kol- 
csával, ütközővasával együtt. Az templomnak négy ablaka van, mindenik vasros- 
télyos; négyfele nyíló az ketteje, de az Láposra nyílók merő rámákra vadnak, ón- 
ban foglalva mindenik; apró rúdvasai, sarkai, pántjai vadnak; az üvegtángyéroknak 
igen sok héja van; vonókarikái és fordítóvasai is hasonlóképpen mind megvadnak. 

Az templomban van egy zölden festett katedra, arra terítve egy feketén meg- 
habozott szőnyeg. Egy zöld, kerek asztal, úrvacsorajához való, azon is szőnyeg van 
terítve. Gyalult fenyődeszkákból csinált, férfiaknak és asszonyembereknek való kö- 
nyöklőszékek nro. 19, padok nro. 6. Item zölden festett, kántornak való éneklő 
vagy graduálhoz való pulpitus is nro. 1. Ugyanarra való, viseltes impressum egy. 

Ezen templomnak igen szép boltozatja volt, de az templomon álló felső házak- 
ban németek lévén, sokat tomboltanak rajta, és konyhájok is lévén ott, az fát kímí- 
letlen hányván, mind az pádimentumos téglázatra, mind penig az tüzelőhelyekre, 
az templom boltozatjának az közepe meghasadott – egy darabja –, leszakadoz- 
tanak az boltozatnak fészkei, (s a boltozat) némely részében megtágult. Az templum 
téglával van megpádimentumozva. 

Az sakramentumokhoz való eszközök vadnak egy záros ládácskában; sztigáron 
kimetszett, kupaforma, fedeles tokban téve egy kívül-belől aranyos, fedeles ezüst- 
pohár; egy ezüst tángyér, egy abrosz, két keszkenő és egy ónkanna. 

Ezen a folyosón előbbre menvén, ebből az folyosóból megyen be egy ajtó 
az belső várnak az pince felett való szegeletbástyáján levő háznak pitvarára, ki- 
nek is csak az ajtómellyéke van; honnan nyílnék más házra viszont egy ajtó, 
melynek is nincsen ajtaja. Abból esmet az harmadik házra is, mely lesza- 
kadott az pincére in toto, csak az gerendái maradtak helyben, kiben van egy 
kémény alatt való tűzhely is. Ezek inkábbára csak pusztában vadnak. 

Ezen háznak pitvarából megyen fel az bástyáknak felső részére az lövőszer- 
számokhoz egy nagy, régi, karfás fagarádics, mely bástya János király 
bástyájának neveztetik. Ennek az bástyának is nincsen semmi fedele, sem 
szarufája. 

Ez mellett az bástya mellett egy nagy, tágas kőkéményű konyha volt, de 
most puszta; az oldalán nagy romlás lyuk van az Lápos felől. Ajtaja, sem egyéb 
nincsen semmi is benne. 
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Innen az deszkás folyosóra térvén, ez mellett az konyha mellett van egy jó 
ház, ennek ajtaja béllett, erős vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, faszegezője, 
szegezőtartó vasa, két ablaka; egyik az Lápos felől, mely vasrostélyos volt, de most 
csak egy vas áll benne, ónban foglalt üvegablakocska rajta, sarkai nincsenek, fafor- 
dítókkal szegezték fel; az másik ablak lantornás. Paraszt fogas benne kettő, egy 
asztal lábostól, nyoszolya három, egy kűlfűtő, paraszt kályhás kemence, téglával pádi- 
mentumozva. Padlása mennyezetes. Most német lakik benne. 

Második ház ezen a soron, ennek ajtaja vassarkos, pántos, rugózár rajta 
kolcsostól, vaskilincsivel, ütköző- és vonóvasával. Ennek az háznak van egy ablaka, 
az Lápos felől nyílik, vasrostély van benne. Van ugyanabban két fogas, két darab 
singvason és vaslábon álló, paraszt kályhás kemence benne. Az háznak padlása fe- 
jér mennyezet, az alja téglával pádimentumozott, de igen elsorvadott mind alól, fe- 
lyül. Ezen házról más házra is megyen egy ajtó, félszer, vassarkos, pántos; seces- 
susa is van, annak is ajtaja béllett, vassarkos, pántos volt, de az is elpusztult s 
elveszett. 

Harmadik ház, erre egy ötlépésnyi garádicson lejővén, ennek ajtaja 
jó, béllett, vassarkos, pántos, vonóvasa, egyebe semmi sincs. Ennek az háznak két 
tágos ablakjai, kiknek is csak az ablakfélkövei vadnak, pádimentuma téglás, egyéb 
az falánál semmi sincs. Padlása gerendái leszakadozván, zsendelyezése is nincsen 
semmi, elsorvadott. 

Negyedik ház ezen a soron, ennek ajtaja béllett, vassarkos, pántos, 
rugózáros, kolcs nélkült, vaskilincs, fordító nélkült, kilincsfő ütközővasával. Van 
ennek az háznak egy ablaka, négyfelé nyíló, ónban foglalt üvegablakocska rajta, 
sarkai, pántjai, vasrudacskái, vaskarika, és fordítóval megvadnak, csak egy üveg- 
tángyér héjával van. Ebben az házban van egy nyoszolyácska lábostól és egy singva- 
son álló, zöldmázú kemencéje és füstösháza is van; annak ajtaja félszer, vassarkos, 
pántos. Az ház oldalában egy rossz almárium is van, az pádimentuma tégla, az 
padlása fejéren mennyezetes. 

Ebből az házból az Lápos felé nyílik ki az secessusra egy félszer ajtó, 
vassarkos, pántos, kőgrádicson mennek reá, de az secessus most semmirevaló, el- 
romlott. Az vár oldala is megbomlott miatta, ha meg nem csinálják, kidől nem- 
sokára; most német lakik benne. Fedele s zsendelyezése penig egy csepp sincs, az 
eső mind lesorvasztotta. 

Ez az folyosó függőgerendákon áll, meg van deszkázva, párkányozva, tölgy- 
fából csinált kötéses lábai vadnak; mind lábai, mind deszkázati veres festékkel vad- 
nak megfestve. Az folyosó pádimentumin földtöltés van. Ezeknek az rend házaknak 
zsindelyezési elsorvadtak, jobb rész helyin egy csepp zsindelyezés, sem épület nincsen. 

Ezen folyosóról megyen fel egy nyolclépésű fagarádics az zöld palo- 
tának első ajtajára. Ez az zöld palota van építve az előbb említett kapuforma 
boltozás felett; ennek az palotának ajtaja mind ajtófelivel együtt meg van bé- 
lelve és zöld festékkel is meg van festve. Ennek az palotának van két tágas 
ablaka. Az Lápos felől való ablaka vasrostélyos, négyfele nyíló, ónban foglalt 
üvegablakok vadnak mind az két ablakon, de sok üvegtángyér héjával; tizenkét 
üvegtartó vasrudacskái, sarkai, pántjai, vonókarikái, fordítóvasai mind megvad- 
nak. Körös-körül mind fejér, sima fogasok vadnak; benn téglával pádimentu- 
mozva, de egy darab helyen lesüllyedett, corrigálni kelletik. (Ez) igen szükséges 
is, (mert) az németek is egyik szegeletit meghánták. Padlása fejér, mennyezetes; 
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egészlen az mestergerendája gyalult deszkával borítva van. Az mestergerendáját 
az közepin egy béllett és zölden megfestett faoszlop tartja. 

Ebből az zöld palotából nyílik más ajtó az kongóbolt felett való 
házra; ennek is ajtaja, mint az másiknak, és ajtófele meg van borítva és 
zölden festve. Ezeknek az ajtóknak jó vassarkai, pántjai vadnak, rugózárjai kol- 
csostól, vas kilincsfordítójával, ütközővasával együtt. Három tágas ablakjai vadnak 
az Lápos felől, mind az három vasrostélyos, az kettején ónban foglalt, kétfelé 
nyíló ablakok vadnak, az két ablakon tizenkét vasrudacskák; pántok, sarkok, 
vonókarikák, fordítóvasak mind megvadnak. Azon két ablak tizenkét üvegtán- 
gyér héjával van. Az harmadik is négyfel(e) nyíló üvegablak; volt annak is két 
fiókja, mind rámástól, üvegestől elveszett még az másik inventárium előtt. Van 
benne egy asztal lábostól; mostan mind az, mind az másik, az asszony, Telekiné 
asszonyom (által) usuáltatik. 

Az említett zöld palotából nyílik más ajtó más házacskára; ennek 
is ajtaja, ajtófele béllett és zölden festett, vaspántos, sarkos, rugózáros kolcsá- 
val, vaskilincsivel, fordítójával és ütközővasával. Singvason és vaslábokon álló, 
zöldmázú kemence benne. Ablaka egy van; ónban foglalt, négyfelé nyíló üveg- 
ablakjai, sarkai, pántjai, vonókarikái, vasrudacskái, fordítóvasai mind megvadnak 
húsz üvegtángyér héjával. Mennyezeti, pádimentuma mint az zöld palotának. 

Ebből az házacskából nyílik más hasonló ajtó más házacskára, egész 
készségével, mint az előtte való. Ezen háznak egy ablaka van, ezen négyfelé 
nyíló, ónban foglalt üvegablak minden készségével, három üvegtángyér héjával 
csak. Két darab singvason és vaslábon álló, zöldmázú kemence benne; körös- 
környül zölden festett, sima fogasocskák vadnak benne az oldalán. Egy asztal 
van lábostól, mennyezeti, pádimentuma mint a többinek. Egy rejtek kama- 
rácskája is van ennek az háznak; ennek ajtaja is vassarkos, pántos. Ez az ház 
is az pincén áll, mindenik Telekiné asszonyom által usuáltatik. 

Ebből az házból nyílik más ajtó egy nyolclépésnyi fagarádicsra; ez 
az ajtó is béllett, fejér ajtó, vassarkos, pántos, rugózáros, kolcsával, vaskilincsi- 
vel, fordítójával és kilincsfej ütközővasával együtt. Ez az garádics terminálódik 
egy ecettartó pincének ajtaja előtt levő pitvaron. 

Ezen pitvarnak ajtaja az felső vár udvarára nyílik; ezen az ajtón belül 
megyen le erre az pincére egy hatlépésű fagarádics. Az pincének ajtaja régi, 
viseltes, félszer, nyárfa deszka, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő (rajta), az 
közepin ablaklyuk van. Az pincében alsó-felső ászok négy pár. Singvason és 
vaslábon álló paraszt kályhás kemence van benne. Padlása és gerendái jók. Ezen 
pitvarból nyílik egy ajtócska az pinceszájára háromlépésű garádicson; gyalult 
deszkával az pinceszája által van rekesztve. Ajtófél van rajta, de ajtaja nin- 
csen, az asszony őkegyelme számára usuáltatik. Ezen pitvarból az mely ajtó az 
felső vár piacára nyílik, nyárfa, félszer, vassarkos, pántos, retesz(es), retesz- 
fejes, faszegző tartó két vaskarika van rajta. 

Elvégezvén az belső vár alsó udvarához tartozó házaknak, pincéknek és 
egyéb bonumoknak inventálásit, érkeztünk fel az belső vár legfelsőbb udvarára, 
mely felső várnak mondatik. 

Felső vár 
Ennek az felső várnak van egy vastag, tölgyfa deszkából csinált, meg- 

bomladozott, régi, keskeny felvonókapuja; az kapuja előtt egy hitván ár- 
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kocska. Ennek az kapunak az tengelye mind az két végin erősen meg van 
erős vaskarikákkal erősítve, mind az két felől jó vascsapos. Két lánc van rajta; egyik, 
az csigán általjáró, az kapuhoz van ragasztva; az másik, az kijáró, lebocsátó 
pallójához van erősen csinálva. Az asszony, Telekiné asszonyom az maga költ- 
ségével minden hejános fogyatkozottságát jól megcsináltatván mostanában; nagy 
vasretesz van az oldalában, az reteszfeje penig az kapufélben van, melyben is 
mostan felvonván, bezároltathatik. Az pallócskájának vas az tengelye, vaskap- 
csokkal hozzáfoglalva, mind elől, hátul vassal általhevederezve; az mint meg- 
nézelhettük, nincsen semmi hibája mostan. Egy megavult kisajtó is van rajta, 
vastag deszkából csinált, erős vassarkos, pántos; reteszfő is van belecsinálva 
az kőfalban, egy vascsiga is van, másik felől is nincsen semmi héja annak is. 

Azon kapun belől mindjárást az boltozás alatt darabontok tüzelő- 
helye és az vár udvaráról való, hitván és senyvedt vizeknek és locsadékok- 
nak való kifolytatására régi facsatorna, melyet is mostan szépen kitisztíttatott 
és megjobbíttatott az asszony őkegyelme. Az boltozaton vaskarika nincsen. 

Ezen az kapun belől bal kézre térvén, mentünk elő az párkányos, kes- 
keny, kő között való tornácon, az nemrégen említett ecetespince ajtaja előtt. 

Ebből az tornácból is előbbmenvén, más párkányos, kőlábokon álló tornác 
alatt értünk, az honnan nyílik egy ajtó egy nagyházra. Ennek ajtaja mind 
ajtófelivel béllett, vassarkos, pántos, fakilincse, vonóvasa, kilincsfeje, ütközővasa. 
Ennek az háznak egy ablaka van, az melyen négyfelé nyíló, üveg, ónban fog- 
lalt ablakjai voltak, de most nincsen; hat vassarkai vadnak az ablakfa feliben, 
sem pántjai, vonókarikái, fordítóvasai és vasvesszei nincsenek több egynél; az 
felső egyik fiókablakján van az is. Vagyon benne egy nagy singvason és vaslá- 
bon álló zöldmázú kemence. 

Ebből az házból nyílik egy ajtó más házra, mely is jó béllett, vassar- 
kos, pántos, rugózárja kolcsostól, vaskilincsi(vel) és kilincs ütközőjével. Ablaka 
egy, kinek is négyfele nyíló ablakfái vadnak, az felső két fiókjá(ban) ónban 
foglalt, romladozott, héjános kristályüveg tángyérok vadnak, kiknek is vassar- 
kai, pántjai, vonókarikái és fordítóvasa is megvadnak; kívül vasrostélyos az 
ablaka. Két darab singvason és vaslábon álló, zöldmázú kemence benne. Mely 
háznak secessus kamarácskája, kinek is félszer ajtaja, vassarkos, pántos, re- 
teszes. Mind az két ház pádimentumos, padlási mennyezetesek; mostan az asszony, 
Telekiné asszonyom cselédje usuálja, sütnek, mosnak bennek. 

Innen kijővén, és az felső vár várának másik oldalára fordulván, az alsó 
renden vagyon egy süketbolt. Ennek ajtaja hársfából csinált, vaspléhvel 
egészen meg van borítva, apró, lapos fejű szegekkel sűrűen megverve, általérő 
vaspántos, sarkos, erős vasretesz, reteszfő rajta, rugózár kolcsával, vas kilincs- 
fejével és ütközővasával, egy öreg lakat kolcsával hozzá; erősen bé van mostan 
zárva. Ezen süketboltban be nem mehettünk, az asszony, Telekiné asszonyom 
javai vadnak és állanak benne. 

Innen is előbbmenvén, nyílik be más egy ajtó egy kis pitvarkára, tölgy- 
fa deszkából való, vassarkos, pántos. Azon pitvarban kémény alatt van tüzelő- 
hely. Egy kis pincécske is van alá az pitvarból, melynek fedele semmi 
sincs, az pincéje is teli szeméttel. Ebből az pitvarból egy kis boltozat-há- 
zocskára nyílik egy ajtó, jó béllett, mely házban is be nem mehettünk. 
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Ezen házacska mellett van az szegeletben egy négyszegeletű toronynak 
az alja; egy kőoszlop benne. Körös-körül jó tágas ürege van ezen boltozat- 
lyuknak. Ajtóforma bejáró menedékje van. 

Mely mellett van egy, toronyhoz ragasztva csináltatott, kőresfákból álló 
ütőórának az lábja és tartója, kinek is az alsó része elrothadván, mos- 
tan új, erős tölgyfa darab sztömpökkel felállíttatván restauráltatott, de úgy is 
az lábfái igen elsorvadtanak. Ezen óra falábja mellett mingyárt az várnak másik 
szegeletiben van egy cejtház, ennek külső ajtaja félszer, párkányozott, vas- 
sarkos, pántos; rugózárocskája van. Mely cejtház külső ajtaja is keményen be 
lévén zárva, beljebb oda is nem mehettünk, constinentiaját, sem épületit nem 
experiálhattuk. 

Ez mellett a cejtház mellett van egy mély pince, mely az vár szegeletiben 
levő bástya alatt van; ennek garádicsa előtt való külső ajtaja félszer, két deszka 
híjával van, vassarkos, pántos. Abban az pincében menedékesen megyen le egy 
nyolclépésű kőgarádics, mely garádicson alól van egy félszer ajtó, vassarkos, 
pántos, retesz, reteszfő, ütközővas van rajta. Három lövőlyuk az pincén, mester- 
gerendája nem derekas, két fastömölyt vetettenek alája, az melyek tartják. Van 
ott két kosárban és egy hitván szekrényben egyszer-másszor az ablakokról lehul- 
lott diribdarab üvegtángyérok, egész tángyérokkal elegyesleg. 

Ennek az pincének ajtaja előtt van egy nagy rézkád, mostan teli van 
vízzel, az felső fele vassal meg van párkányozva. Ez mellett az rézkád mellett 
van egy kősziklából kivágott kút, melynek az felső része faragott kövekből 
fel van rakva; azon kövek ismét faragott fákkal fel van(nak) környül gárdázva. 
Egy vízvonó kerék van felette, lánc és kötél nélkül, vascsapos vaskarika mind 
az két végin az tengelyének; veres festékes deszkákkal van berekesztve. Ajtaja 
nincsen. 

Ezen kúton belől egy szugalyatban van egy szükség tartó rekesz, 
ennek is félszer ajtaja rossz, semmirekellő mindenestől. 

Ez mellett az rekesz mellett megyen ki az Láposra egy secessus, mely 
is van az kőfalon által. Kívül-belől jó vastag tölgyfa deszkából csinált két 
ajtó (rajta), erős, vassarkos, pántos. Vagyon az belső ajtaján egy darabocska 
láncon függő vastag faszegező, reteszfő mindeniken; egybenjáró, vonó vaskarika 
is van rajta. Ennek az secessusnak az udvar felől való harmadik ajtaja félszer, 
vassarkos, pántos, retesz rajta. 

Ezen ajtó mellett megyen fel az felső vár piacáról az legfelyül való con- 
tignatióra egy 18 lépésből álló hosszú fagarádics, kinek is az alsó véginél 
van egy darabontházacska; egy paraszt ablaka puszta, ajtaja nincsen. Az 
vár piacának az közepin van egy almafa. Három hosszú lajtorja azon piac 
udvarán. 

Elvégezvén itt az alsó renden levő dolgoknak inventálását, fordultunk fel 
az ecetespince felett való háznak kőből rakott és kőlábas tornácára, (ahova) 
megyen két részben szakasztott, tizenkét lépésű kőgarádics, mely tornácnak a 
pádimentuma tégla. 

Erről nyílik be egy házra egy jó, béllett ajtó; általérő, két vassarkos, pán- 
tos, vaspléhes zárja, rugója nincsen, vaskilincs, kilincsfeje, ütközője, fordítója 
penig, kolcsa és nyelvvasa nincs. Van ezen háznak egy világosító ablakja, kinek 
is rámás, üveges ablakjai elpusztultanak. Van két vakablak is benne, és egy kő- 
lábokra rakott, félig mázos, félig paraszt kályhákból rakott, kívülfűtő kemence; 
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annak füstös kemencéje is, kinek is kőből rakott kéménye az eszterhákon fel, 
kinyúlt. Azon háznak pádimentuma tégla, padlása mennyezetes. Van abban egy 
jó nagy, hosszú, széles, vastag asztal lábostól, három hosszú vastag falábos 
padszékek is. 

Mely házból nyílik egy ajtó egy rekeszre, melyet pohárnakok számára 
csináltanak volt. Mely ajtó is jó béllett, vassarkos, pántos, vaskilincse, kilincs- 
feje, ütközővasa, egyebe nincs. Azon rekesz gyalult fenyődeszkából való, felyül 
rostélyos, egy félszer ajtó rajta, vassarkos, pántos, retesze, reteszfeje, pádimen- 
tuma tégla mindeniknek; padlása mennyezetes, paraszt ablaka egy. 

Ebből az rekeszből visszafordulván, ezen megírt házból is ki, és kőgrádi- 
csokon is lejővén, mellette mindjárt értünk egy deszkázatos, 18 lépésből álló 
fagarádicson, mentünk fel egy függő, gerendákon álló folyosóra, mely fo- 
lyosó béllett tölgyfából csinált, kötés(es) lábokon áll, felyül is meg van desz- 
kázva, párkányozva. Veres festékkel meg is van festve mind az lábfáival együtt. 
Mely folyosónak az padlási mennyezetesek. Az mennyezetekről függenek le sá- 
torokat tartó vaskarikák, rendiben nro. 9. 

Ezen folyosóról megyen egy nyolclépésű fagarádics az ecetespince iránt 
az felső contignatión, egy téglával megpádimentomozott tornácocskára, 
mely tornácról nyílik egy ajtó (egy) pitvarforma házra; melynek aj- 
taja tölgyfa, félszer deszka, párkányozott, vassarkas, pántos, tolyó zárja. Ennek 
az pitvaros tornácnak egy nagy faablaka, fákkal van becsinálva. Ezen pitvarban egy 
kémény alatt tüzelő kis konyhácskája, mely mellett egy égettbor főző katlan. Erről 
az pitvarról nyílik más egy ajtó az házhéjakra, ez is vassarkos, pántos; mely 
pitvarból megyen ki az vár oldalán ki egy secessus, kinek ajtaja nincsen. 

Ezen pitvarból nyílik egy házra is ajtó, félszer, vassarkos, pántos, vaskilin- 
cses, kilincsfeje(s). Mely háznak van két ablaka, mindenik vasrostélyos, ónban 
foglalt üvegablakok vadnak rajta; vassarkai, pántjai, vasrudacskái, vonókarikái, 
fordítóvasai mind megvadnak; két üvegtángyér héjával van csak. Vagyon benne 
egy singvason álló, zöldmázú kemence, egy asztal lábastól és rossz lábú deszka- 
pad, egy jó fejér karosfogas. Pádimentuma tégla, de megbomladozott. Padlása 
fejér, mennyezetes. Egy nyoszolyácska is van benne. 

Innen megtérvén, jöttünk az előbb említett deszkázatt, karfás garádics felső 
véginél való elsőbb házhoz, melyben az asszony, Telekiné asszonyom szokott 
lakni fejércselédjével. Ennek az háznak ajtaja jó fenyűdeszka, béllett ajtó, asztalos- 
munkával frisseltetett, iratos és cifrázatos, nem sok héjával, általérő vaspántok, sar- 
kok vadnak rajta, rugózárja kolcsostól, vaskilincse, kilincsfeje, fordítója, ütköző- és- 
vonóvasaival együtt. 

Ennek az háznak két ablaka van, ezeken ónban foglaltatott, négyfele nyíló 
üvegablakjai vadnak, sarkai, pántjai, vasvesszei, vonókarikái, fordítóvasai mind 
megvadnak, üvegtángyérinak is nincs semmi héja, az asszony megcsináltatta. Az 
fal oldalán festékes karosfogasok vadnak nro. 5, fejér karosfogasok nro. 4. Az ajtó 
megett az falban egy almárium, mely is vassarkos, pántos, rugózáros. Van eb- 
ben az házban egy nagy, régi fias asztal zár nélkül, singvason és vaslábon álló, 
nagy zöldmázú kemence, nyoszolya egy, deszkás pad az asztal mellett kettő; 
egy kis fiókos pohárszék-asztal az ablak előtt. 

Ebből az házból más házra is nyílik egy ajtó, ki is fenyődeszka pár- 
kányos, jó vassarkos, pántos vasretesz(e), reteszfeje. Ennek az háznak is két 
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ablaka van, minden hozzá való, kész eszközeivel. Ebben az házba (!) van egy 
kívülfütő, zöldmázú kemence, kinek is füstházán egy hitván ajtó, vassarkos, 
pántos, az fél oldalán sima fogas nro. kettő. Ennek az háznak secessusa 
meglehetős; félszer, vassarkos, pántos, reteszes, reteszfős ajtó rajta. Régi, hor- 
nyolt gerendájú ház mind az kettő, tégla az pádimentumi mindenik háznak, jóllehet 
néhul-néhult megtörödözött. 

Ezen házakból kijővén az folyosóra, az vár alsó kapuja felől való oldalán 
vagyon egy függőgerendákon álló erkély, ennek ajtaja fenyűdeszkából való, 
meg van bélelve, vassarkos, pántos, rugózárocska rajta kolcsával, vaskilincsivel, 
kilincsfejes ütközővasával; mind ajtaja, ajtaja félmellyéke zölden meg van festve. Az 
erkély fenyűdeszkával van megpárkányozva. Padlása mennyezetes, mind az padlás, 
mind az erkély zölden meg van festve egészlen. Három ablakjai, mindeniknek 
négy-négyfele nyíló, ónban foglalt üvegablakjai vadnak, hozzájok kévántató min- 
den készségekkel. 

Ettől az erkélytől ugyanazon folyosón előbbmenvén, van egy gyalult, pár- 
kányozott deszkából csinált rekesz-kamara, ennek is ajtaja félszer, vas- 
sarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, elé- s hátratolyó táblája. Ezeket az házakat 
és erkélyeket mind az asszony, Telekiné asszonyom usuálja. 

Általjővén ezeken az deszkázatt folyosókon, érkeztünk az Zólyomi 
háznak külső ajtajához. Ennek az süketboltnak ajtaja vastag hársfából csinálta- 
tott, vaspléhvel egészlen meg van borítva, hosszára keresztformára, laposan vert, 
hosszú vasak; keresztül is fejes szegekkel van reáverve. Erős három vassarkakon 
és pántokon forog, közepe iránt is erős vasretesz, reteszfő rajta, alól s felyül 
is vastag négy szem láncból álló vasretesz és reteszfejek vadnak rajta. Az ajtó 
kettős volt, de mivel az belső igen megavult volt, az németek kivetették onnét, 
csak az vassarkai, kiken forgott és állott az ajtó, vadnak most az ajtófélben; 
az ajtajára nem találtunk. Mely boltnak egy kis, hosszú, hasadásforma ablakocs- 
kája van, kiben is kétfelől megvagdalt vas áll, földe pádimentumozott, felyül 
penig boltozott. 

Az Zólyomi ház ajtaja mellett megyen fel egy kerengő kőgarádics az to- 
ronyban. Azon kőgarádicsnak felső része felé nyílik egy ajtó az toronyban 
épült házra, melynek ajtaja nyárfa deszka, béllett, vassarkai, pántjai, retesz, re- 
teszfő, vonókarika, szegezőtartó két vasszkába is van rajta. Ennek az háznak 
padlása fejér mennyezet, vaskarika egy is nincsen rajta. Ezen felyül az kerengő 
garádics ablakán is vas van csinálva. 

Az tornyba építtettek fenn az tetejében egy talpakon álló, kötésekben fog- 
lalt, sövénnyel font faházat, imígy-amúgy tapaszos; deszkával volt pádimen- 
tumozva, de az németek igen elrontották ajtaját; az szerint puszta, semmi sincs 
benne. Ez mellett van egy kőkémény, az alatt tüzelőhely; az háznak padlása, 
gerendája nem derekas. Körös-környül folyosó-tornáca van, az torony 
mellett meg van deszkázva, párkányozva. Ebben az tornácban van az eklézsia 
számára, vár templomához való harangocska. Az óratartó rekesz is ehhez az tor- 
náchoz van ragasztva, fenyődeszkákkal meg van deszkázva. Ebben van egy ütő- 
óra minden szerszámával, de mostan megbomlott, nem jártathatják. Ahhoz való 
harang is ebben az rekeszben van. Az toronynak zsindelyezése nem felettébb 
régi, de mégis némely része megavulván és megromladozván, Alvinczi Nagy- 
István uram udvarbíróságában megfoldoztatta. 
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Abból az toronyból alájővén az megírt kerengő kőgrádicson, kinek is alsó 
végivel kezdetődik az kőből rakott felső contignatióknak kőlábakra intézett 
folyosója; téglával van megpádimentumozva. Padlása mennyezetes, de az meny- 
nyezetiről leszakadott az deszka. 

Ennek az folyosónak első szegeletiben való palotaházra nyílik egy 
ajtó, fenyűfából való, béllett, jó pántos, sarkos, rugózár rajta, kolcsa elveszett 
vas kilincsfordítójával együtt. Ennek az palotaháznak három ablaka van, ónban 
foglalt, szegeletes kristályüvegekkel foglaltatott, négyfelé nyíló ablakok vadnak 
rajta, minden hozzájok kévántató készségével együtt megvadnak; öt üvegtángyér 
héjával van az három ablak. Az fal oldalán vadnak sima fogasok, nro. 5, zöld 
fogas nro. 2. Van ebben az házban egy nagy fejér pohárszék, azon pohárszéknek 
ajtócskája vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, mely pohárszék körül deszká- 
zatos kerület is van; kinek is félszer ajtaja vassarkos, pántos. Ugyanez házban van 
egy nagy, hársfából csináltatott, fejedelmi, fiókos asztal lábastól, deszkázott tal- 
pával együtt. Van egy kívülfűtő, zöldmázú kemencéje is, kinek is az pádimentu- 
máról fellyebb csinált kis ajtócskája van, melyen az kemencében fát szoktak 
behánni; kinek is vágottfa tartó helyecskéje is van. Mestergerendája és az ke- 
resztülálló gerendái mind hornyoltak, az pádimentuma tégla. 

Ebből az palotából más ajtó is nyílik egy házban, mely kívülről azon 
az soron második ház. Ennek ajtaja fenyűdeszka, béllett, vassarkos, pántos, 
rugózár kolcsával, vas kilincsfordítójával, kilincsfejével, ütközővasával; az ajtaja 
festékes, virágos. Ennek két ablaka Lápos fele néz, ónban foglalt üvegablakjai 
négyfelé nyílók, hozzá való requisitumi mind megvadnak, egynéhány üvegtán- 
gyér híjával. Van az fal oldalán zöld fogas nro. 4. Singvason álló, zöldmázos 
kemence benne, kinek is füstháza ajtócskája vassarkos, pántos. Esmét egy asztal 
lábastól, két nyoszolya, egy karszék. Padlása gerendái hornyoltak, pádimentuma 
tégla. Secessus megyen ki az házbul, kinek is ajtaja félszer, vassarkos, pántos, 
vonókarika rajta. Mely két házat főkapitány Teleki Mihály uram őkegyelme 
tartja lakószállásul. Mely házból nyílik más egy ajtó ki az soron való, kőpádi- 
mentumos, téglás folyosóra, ki is jól béllett, vassarkos, pántos, vas rugózárja 
kolcsostól, vaskilincse fordítójával és ütközővasával együtt. 

Ezen kőtéglás, pádimentumos folyosón előbbmenvén, értünk egy pitvar- 
forma tornácra, kinek is pádimentuma tégla, és az ecetespincén felyül való; 
ez előbb megírt háznak is deszkás rekesze ebben van copulálva. Ezen tornácnak 
csak ajtófele van, nincsen ajtó rajta. 

Mely tornác-pitvarból megyen egy háromlépcsőjű kőgarádics az templum 
felett való házak folyosójára, ki is párkányos kőlábakra építtetett, 
pádimentumos, padlása mennyezetes; az mennyezetiről függenek le 13 sátortartó 
vaskarikák. Azon háromlépésű garádicson van felyül, belől egy párkányozott 
deszkából csinált más rekesz is; ennek ablaka egy, vasrostélyos; ajtója félszer, 
párkányos, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. 

Erről az folyosóról megyen egy ajtó az pitvarra, mely ajtó jó béllett, 
iratos(an) festve, vassarkos, pántos, rugózár és fakilincs (rajta), kilincsfeje üt- 
közővasával és vonóvasával együtt. Ebben az pitvarban van egy kis tüzelő kony- 
hácska. 

Ebből az pitvarból nyílik más egy házra egy ajtó, mely is jó béllett, 
festékes, rugózáros, vaskilincses; kulcsa és fordítója nincsen. Ezen háznak két 
ablakja van, egyik az Lápos felől, melyen vasrostély van, másik az folyosó felől, 
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melyen négyfele nyíló ablakok vadnak minden accidentiáival. Az féloldalon fe- 
jér, sima fogas nro. 5. Van egy kívülfűtő, mázos, kályhás kemence benne, kinek 
is némely kályhái meghasadoztanak. Van egy jó asztal is lábastól és egy nyo- 
szolya. Padlása mennyezet; az pádimentuma pedig téglás, de néhol az is meg- 
bontakozódott. 

Ezen pitvarból más házra is megyen egy ajtó, ez is, mint az többi, 
fenyűdeszkából való, béllett, festékes, virágos, jó sarkos, pántos, rugózár és 
vaskilincs rajta kolcsával, fordítóvasával és ütközőjével. Ennek az háznak is 
két ablakja van, de az arra való rámás ablakok elvesztek, hasonlóképpen mint 
az másik háznak. Ablakjai egyik az Láposra, másik az folyosóra szolgál; az Lápos 
felől valónak vasrostélya, másik az nélkült is. Azon háznak is féloldalán van há- 
rom sima, keskeny fogas. Új zöldmázos, kályhás kemence, nemrégiben csinálták. 
Egy asztal is van benne lábostól. Pádimentuma tégla, padlása mennyezet. Ebből az 
pitvarból egy secessus megyen ki az Lápos fele. Ajtaja annak is festett, bél- 
lett, jó fenyűajtó, vassarkas, pántos, vonóvas rajta. Az secessusnak fedelit mostan 
újították meg, mert azelőtt az vár kőfalának nagy kárára volt. Azon pitvarnak kis 
padlása mennyezetes. 

Ezen pitvarnak ajtaja előtt, az folyosón van egy keskeny étekfogó asztal 
lábastól, egy deszkás pad. Ennek az folyosónak az fél felin való végin egy fű- 
részdeszkából csinált, hambárforma keskeny rekesz van, kétfele hasítva és sza- 
kasztva fűrészdeszkákkal. Fedele is deszka, egy reteszfőben jár, lakatja nincsen. 

Ezen belső várnak is alsó és felső udvarán való épületeknek is zsindelyezések 
nagyobb részint most is sorvadólag van, nemhogy újonnan zsindelyezték volna. 

Elvégezvén az belső és felső várban levő dolgoknak is inventálását, ismét az 
közepső vár udvarán elmaradott dolgoknak inventálására ezen felső várból újabban 
vissza-kifordultunk. 

Az belső vár hídján kívül, az vár árkának az közepső vár kapuján belől, az 
istálló mellett van egy kis ajtómellyéke, melyen hatlépésű fagarádicson alá s fel 
szoktanak az vár árkában járni, fát s egyebet onnét felhordozni. Mely ajtófél azon 
kőárok rakott kerítésében van helyheztetvén, tölgyfából való. 

Ezen árok mellett van az középső vár oldalához alkalmaztatva csinált és falá- 
ban jól beeresztett végű, boronákból felrótt hosszú istálló, kinek is kívül-belől 
való tapasza lehulladozott, elromlott, padlása hídlása mind semmissé lött, gerendafái 
megvadnak, az zsindelyezése egészlen mind elsorvadott. Az egyiknek csak ajtó- 
mellyéke, másiknak félszer ajtaja sarkából is kidőlve megvan; az vassarkos, pántos, 
záros, pléhes, vas szegezője. Mostan betötték az pincetorkában, ugyanott (a) mel- 
lette levőben. Ezen istállónak van két paraszt, puszta, kivágott ablakhelye is, de 
semmi sincs rajta. Az egyik része boronafával meg volt szakasztva nyeregszerszá- 
mok tartóhelyinek. 

Ezen hosszú, de puszta istálló fala mellett kívül, az udvar felől van ragasztva 
négy egyenlő, páros sóőrlő vagy rosnicakő; tölgyfából egybenrótatott fatalpa, mely 
talpfákban mindenikben két-két rosnicakő helye van kimetszve és keritélve (!). 
Azon négy páros talpfákban, három különös fészkeiben van alsó rosnicakő ugyan 
három, ötiben nincsen semmi. Azon felyül kívántató és őrlő rosnica, felsőbb kö- 
vekben penig egyik is sincsen meg. 

Ugyanezen istálló mellett van két hosszú, erős nyírfából csinált lajtorják és 
egy jó erős korcsolya. És ugyan az istálló előtt, az vár árkozatja mellett, bárdolat- 
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lan, ajtó- vagy ablakfélnek való nagy darab, egyenes, szép hosszú kövek is vad- 
nak nro. –. 

Ezen istálló mellett van az udvarbírák számára csináltatott la- 
kóház, az mely is kőház. Ennek az háznak téglával pádimentumozott tornácára 
megyen fel egy kilenclépésű, deszkázott, karfás fagarádics. Ennek az tornácnak aj- 
taja farostélyos, vassarkos, pántos, fakilincs rajta. Az tornácról megyen egy jó ajtó 
az pitvarra, az mely fenyő, béllett, vassarkos, pántos, reteszes. Ebből az pitvarból 
megyen más hasonló béllett ajtó az házra, vassarkos, pántos, rugózár rajta kolcsos- 
tól, vaskilincs fordítójával, kilincsfejes ütközővasával, vonójával. Ablak van rajta 
három, kettein négyfele nyíló, üvegtángyéros ablakok vadnak, vassarkos, pántos, 
fordítókarikáival és egész minden készségével, három üvegtángyér héjával; kik is 
az vár árkára és udvarira szolgálnak, ezeknek külső, betevő fatáblái is vadnak, 
azoknak is vassarkok, pántjok. Az harmadik ablakocska az Lápos felől szolgál, 
melybe hosszára egy darab rúdvas van belécsinálva és eresztve, és egy ónban fog- 
lalt üvegablakocskája is van, vassarkos, pántos. 

Az falon megfestett fogas van nro. 2. Egy fejér, rövid karosfogas és egy kes- 
keny, hosszabbacska paraszt fogas is nro. 1. Van ezen házban egy téglával felra- 
kott tűzhelyre, zöldmázú kályhás kemence, singvasra és vaslábra rakott. Két pa- 
raszt, deszka nyoszolya, karszék, fejér egy, régi, tölgyfából csinált, lábas padszék 
az asztal körül nro. 2. Egy fejér asztal is, ócska, van benne lábastól; viseltes, fejér 
szakadozott szőnyeg van rajta. Ugyan az gerendához szegezett, lyukas tartódeszkában 
általjáró, köntösöknek és ruházatnak való fenyőrúd is nro. 2. 

Ebből az udvarbírák házából nyílik más egy ajtó egy más pitvarkára, az 
is béllett, párkányozott, vassarkos, pántos, retesz, reteszfeje, tolyózárocska rajta, mely 
pitvarkából nyílik az alatta való pincére egy felemelő ajtó, azon is vassarkok, pántok 
vadnak. Egy füstház is van benne, ennek is ajtócskája vassarkos, pántos. Ezen pit- 
varkából az Lápos felé kiszolgáló secessusra is nyílik egy ajtó, vassarkos, pán- 
tos, retesz, reteszfő rajta. 

Ezen udvarbírák házok előtt levő, elébb megírt tornácból ismét nyílik egy ajtó 
mis házra is, mely udvarbírák cselédje háza és főzőkonyhája 
szokott lenni. Annak is ajtaja félszer, párkányos, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő 
rajta. Ablaka van kettő, egyiken papirosas, másikon ónban foglalt üvegablak van, 
négyfele nyíló, vassarkos, pántos, vonókarikás; vasrudacskái és fordítóvasai mind 
megvadnak. Van benne egy téglával felrakott tűzhelyre csinált, egy sárgás és ele- 
gyesszín mázas, gödrös kályhájú kemence, kinek is füstháza ajtócskáján vassarkok, 
pántok vadnak. Azon kemencének száját és lángfogóját két darab singvas tartja. Van 
azon házban egy asztal lábostól, egy rövid lábú, széles padszék, paraszt pad kettő és 
egy hitván fatálas. Vasnyárs nro. 3. Vízhordó cseber nro. 3. 

Ez az ház új, párkányozott, gyalult deszkákkal által van rekesztve, melyen is 
párkányozott, félszer ajtó, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, belől penig göm- 
bölyeg, hosszú szegezővasa. Van az rekeszen két ablakocska, mindenik üvegablakos. 
Pádimentuma deszka, az többi penig, mind az ház két pitvara, tornác, cselédház, tég- 
lákkal pádimentumozott. Padlási gerendái jók, zsindelyezé(si) is jók, nem régiek. 
Ebben az rekeszben van szalonna egy fél, continet libr. 30; háj is van kettő, me- 
lyekben van libr. nro. 16. 

Ezen udvarbírák házának pincéje is van azon ház alatt. Az pince ajtaján 
kívül farostély, vassarkos, pántos, az rostély közepin van egy praebenda osztó abla- 
kocska, annak is ajtócskája vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta; az rostélyon is 
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retesz, reteszfő, lakatocska hozzá kolcsostól. Azon belől az pinceajtó, mely is vastag 
deszkából való, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. Van ebben az pincében két 
pár ászok, tizedfél hordó salétrom, kikben lehet circiter negyven veder, és egy kis 
általagban is circiter húsz veder. Egy nagy rézmozsár, ütője nélkült, egy kaszavas, 
nyele nincs, egy üres káposztáskád, három hordó káposzta. Egy öreg cseberben ta- 
valyi vaj van, erdélyi ejtellel circiter nro. 20. Ugyanazon pincében van az kovács- 
míhelyben való öreg vasüllő kettő, szarvasüllő egy, fogó egy, pöröly is egy. Item 
öreg vasfogó kettő, singszeg fejező egy, lyukasztó három, vágóvas egy, verő egy, 
furu három, fűrész kettő, egyike eltört, zsindelyhornyoló vas egy. Ekéhez való, nyolc 
szemekből álló vaslánc egy. Egy mázsá(na)k két deszkája, kiken van hat vaspánt és 
nyolc karika. Gerebelt kender van gel. nro. 26//½. Gerebeletlen len gel. 20. Itten, 
ugyanezen pincében számtartó províziója alatt van méz, just. 6. 

Ez mellett, az udvarbírák házán felyül, mindjárt az legfelsőbb vár felől van egy 
sütőház, ennek ajtaja béllett fenyődeszka, vassarkos, pántos, rugózár van rajta 
kolcsával, vaskilincs fordítóstól, ütköző- és vonóvasával. Két ablaka van, mindeniken 
fában foglalt, apró lantorna ablakok vadnak. Paraszt kályhás, kettős sütőkemence 
benne, az száját tizenegy arasznyi hosszú, lapos, vastag singvas tartja, az alját vas- 
láb tartja, az tetejiben hasonló hosszú vas van. Az kemence végiben egy égettbor 
főző katlan vagyon, ahhoz való semmirekellő égettbor főző fazakacskával és sisak- 
jával, csős dézsája is megvan egyik csőjével. Vagyon egy két köblösnyi, öreg da- 
gasztótekenő, másik is van egy, középszerű. Ritka szita, közcipónak való nro. 3. 
Ezeknek ketteje jó, az egyike most is rossz. Egy nagy, széles asztal lábostól. Egy 
szakasztópad. Profont kenyérhez való serpenyő, vas fontjával együtt. Egy víztartó 
kádacska. Egy tésztára való abrosz, 1. 

Az sütőház mellett felyül egy ecetesház, ennek ajtaja félszer nyárfa deszka, 
vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, lakat kolcsostól. Ablaka hitván rámán való 
lantorna, paraszt kályhás, singvason és vaslábon álló kemencéje. Van benne egy 
asztal lábostól, az fal oldalán egy rossz fogas, két jó vasrosta. 

Van ezen sütőházban vadalma ecet nyolc hordóval. (Következik a felsorolás.) 
In summa van almaecet urn. nro. 92. 

Item az másik ecetesházban is van borecet három hordóval. (Következik a 
felsorolás.) In summa borecet van urn. nro. 43. 

Ezen ecetesházon felyül mindjárt van egy vastag deszkákkal elrekesztett lisz- 
tesházacska, ennek félszer, fenyűdeszka ajtaja vassarkos, pántos, reteszfő rajta; 
lakatja, kolcsa megvadnak. Liszttartó rekesze kettő. 

Az udvarbíró házától fogva eddig való házak padlási, gerendái, zsendelyezése 
jócskák ugyan, de kivált az ecetes- és sütőházak zsindelyezeti igen elsorvadoztak. 

Az ecetes- és sütőházokon van egy házhéja is, félszer ajtaja van, ki is fa- 
sarkon forog, retesz, reteszfő rajta, békós lakatja penig mind kolcsostól elveszett, 
holott is nincsen semmi. 

Ezen felyül egy kicsinnel az kőfalon ki, van egy közönséges secessus, ket- 
tős lyukú volt, de mostan csak az helye és jelensége mindenének. 

Erről az sorról meg- visszafordultunk az vicekapitány háza mellett másik so- 
ron lévő pincéje ajtaja eleiben, mely pince ugyanazon vicekapitány házához van 
ragasztva; annak héjazatja alatt van kívül egy farostély, vassarkos, pántos, retesz, re- 
teszfő rajta. Ezen belől az pinceajtó, vastag, párkányozott fűrészdeszkából való, vas- 
sarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta, de békólakatja kolcsostól elveszett ennek is. 
fennek az pincének gerendái, padlási meglehetősök. 
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Ez mellett az pince mellett felyül van egy boronából egyberótt, sasok között 
álló, kívül-belől omladozva tapasztott, mostan megromlott, jó hídlásos, meglehetős 
zsindelyezés alatt lévő, 18 lónak való, hosszú istálló, kinek is fészer ajtaja nyárfa 
deszka, fasarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. Két puszta ablaka, padlása gerendája 
meglehetős. 

Ezen az istállón felyül van más, ehhez hasonló istálló; ennek is ajtaja fél- 
szer, fasarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. Alkalmas zsindelyezés alatt van, com- 
mendant lovai vannak benne. 

Ezen felyül viszont van harmadik istálló is, rövidebb az másik kettőnél; 
kinek is az alsó, külső véginél volt talpokra, sasok közé boronából felrótt rekesze 
is, de az elpusztult egészen, csak az jelit mutatja. Mely harmadik istállónak is ha- 
sonló formában készült nyárfa deszkákból álló, félszer ajtaja van, fasarkokon forog, 
retesz, reteszfő rajta, békólakatja kolcsostól van, vasretesz(e), reteszfője. Van eb- 
ben az istállóban egy káposztáskád és négy kásatörő. 

Ennek az középső vár udvarának kétfelől kőfalai vadnak, az belső és külső vár 
kapujához van véggel ragasztva, melynek is az külső vár kapuja előtt, az kőfalon 
ki, az Lápos felől való végén van egy vastag deszkából, három helyen keresztül vas- 
pántokkal meghevederezve egy megbéllett kisajtó. Két erős vassarkokon forog, vassal 
megpléhezett lyuka van az ajtónak, az melyben reteszfő jár, és azon lakat kolcsostól. 

Külső vár 
Az külső vár kapuja előtt van egy kősziklából vágott, hitván árok, az me- 

lyen van egy régi sorvadott híd; az hídon egy ahhoz hasonló, vastag deszkából 
csinált, emelcsős palló, az két végi vassal meg van hevederezve, az felvonó végén 
van egy erős vaskarika, abban egy lánc és az kapu felett az kőfalban egy vascsiga, 
melyen az lánc jár fel- s levonásakor. 

Az emelcsőn belől egy régi, vastag, tölgyfa deszkából csinált, kétfelé nyíló 
kapu, mindenik része az kapunak három helyen vastag vashevederekkel által van 
kapcsolva, az mely hevederek három vassarkon állottak és forgottak, de mostan csak 
az egyik sarka van meg. Van ahhoz hasonló, temérdek, tölgyfa deszkából csinált, 
erős, vassarkos pántocskán forgó kisajtó is az kapun, retesz, reteszfő rajta és tolyó- 
zárja, mely tolyózárnak retesze az kisajtóban csinált reteszfőben jár, és azon retesz- 
főn nagy, erős vaslakat (van) kolcsostól. 

Ezen az kapun belől, (mely rész) boltozott, és az darabontok tüzelőhelyén 
belől egy darabontház, az most puszta. 

Azon tüzelőhelyen innet, az kapu között egy boltozás mellett van egy nagy 
puszta pince, kinek is ajtaját elégették az németek, vasait mind ellopogatták. Fe- 
lyül az paloták vadnak rajta építve. 

Ennek az pincének ellenében, az kapu között megyen egy darabont há- 
zacskája, kinek is garádicsa, ajtaja, vasai mind elvesztek. Annak lövőlyuk ablakja 
van. Semmi sincs benne. 

Az kapuközi egészen meg van boltozva. Azon kapuközinek belső végin van 
más pince is, hasonló az másikhoz, vastag tölgyfa deszka az ajtaja, vassarkos, pán- 
tos gerendázatok vadnak benne; egyéb semmi sincs. 

Ezen pince ellenében van egy háromlépésű garádics, mely megyen az felső pa- 
lotákra, és ugyanezen garádicsról nyílik egy félszer, vassarkos, pántos ajtó az előbb 
említett puszta pince tetejére. Ezen kőgarádics terminálódik egy pitvarforma 
házra, mely is puszta; (ez) az kapu mellett, az pince felett, mint az szegeletbás- 
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tyája van az várnak; lövőlyukak vadnak és szolgálnak ki rajta. Megyén ki belőle 
egy secessus, annak ajtaja félszer, vassarkos, pántos. Az héjazatja ennek az ház- 
nak, úgy az többinek is, együtt csatornájával mind elvesztenek, sorvadtanak; egy- 
szóval mindene odavan, teljességgel egészlen való pusztulása, az eső csak az falát 
mossa, áztatja, erőteleníti. 

Ebből az pitvarból megyen egy puszta házra egy kő ajtófél, mely puszta 
házból nyílik egy félszer, párkányozott, vassarkos, pántos, reteszes, reteszfős és vas- 
vonós ajtó. Ennek az háznak vadnak két nagy ablakjai, de kővel berakták az néme- 
tek, van csak az ő szükségek szerint ablakai; mellyéki is rosszak. Nincsen semmi 
benne. 

Ebből az házból nyílik egy kis kamarára ajtófél. Ezen puszta házban van 
egy fél rosnica aljastól. 

Ugyanezen puszta házból nyílik egy ajtó más pusztaházra. Ennek is aj- 
taja félszer, párkányozott, félszer, vassarkos, pántos, retesz, reteszfő rajta. Van eb- 
ben az puszta palotában egy tölgyfa talpacskára, zápok közé, fenyődeszkákból csi- 
nált, fedeles nagy hambár-szuszék, ezer véka gabonánál több fér el benne; az fedele 
párkányozott, reteszfőben szolgálnak. Ezen puszta ház azelőtt mennyezetes és pádi- 
mentomos volt, de most minden részeiben megbomladozott, semmirekellő, hacsak nem 
restaurálják. 

Abból az puszta házból nyílik ismet egy ajtó, fenyődeszka, béllett, vassarkos, 
pántos, rugózáros, kolcsával, kilincsivel, ütköző- és vonóvasával az kapu felett 
egy házacskára, mely háznak három ablakjai vadnak; egyik kétfelé nyíló, má- 
sik négyfele. Az kétfele nyíló ablak rámástól, üvegestől mind ép, de az ketteinek 
csak fele-fele van meg. Egy kívülfűtő, paraszt kályhás kemence benne. Karosfogas 
az oldalán egy, sima fogas öt, padszék egy; padlása meglehetős. Az fal oldalában 
egy almárium is van, melynek ajtócskája vassarkos, pántos, vasretesz rajta; pádimen- 
tuma tégla. 

Ezen házból az előbb említett pitvarra visszatérvén, abból az pitvarból egy zsin- 
delyezés alatt levő, deszkázatt, függő, gerendákon álló hitván folyosó megyen elé 
az fal mellett, az külső várnak egyik szegeletbástyájának első házára; 
valami romladozott hídról megyen fel egy 8 lépésű, hitván, karfás fagarádics, mely 
háznak is ajtaja, kemencéje, minden vasai odavadnak, egészlen puszta. Két nagy kő 
ablakjai vadnak, de kővel rakták be az németek, padlása gerendái meglehetősök vol- 
nának, megpádimentumozása is hasonlóképpen, csak építenék meg. 

Ugyanazon soron van más ház is, melynek ajtaja megavult, béllett, vassarkos, 
pántos. Ablaka be van rakva, pádimentumos volt, de téglája felbomladozott. Pad- 
lása gerendái meglehetősök. Német lakik benne. 

Ez mellett az ház mellett ismét van egy kis szugolyatház, lövőlyuk az 
ablaka, egy kis kaskemence benne; azelőtt pattantyús háza volt, mostan 
puszta mindene is. 

Ezeknek az házaknak is a felső részin van egy rossz, sövényből font, tapaszos 
házacska, annak is ajtaja félszer, semmi sincs az ajtaján. Hasonlóképpen azon ház- 
nak kamarácskája ajtaján egy igen elsorvadott fahídláson mennek reá az bás- 
tyáról, német lakik benne. 

Ezek alatt van egy bolthajtásos, téglából csinált kazamata forma pince, 
valami álgyúkerekeket tartanak benne az németek. 

Innet általmenvén az vár piacán, az várnak az alsó kapuja felől való oldalá- 
ban van egy cejtház, annak ajtaja erős, béllett, az külső fele egészlen meg van 
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borítva, és apró, fejes szegekkel sűrűen meg is van verve. Három erős vassarkokon 
és pántokon forog, rugózár rajta kulcsostól, ütköző- és vonóvasával; egy kis kes- 
keny ablaka, abban kétfelől meghasogatott singvas, az külső ajtaja előtt egy deszká- 
ból csinált strázsálóhely van. 

Elvégezvén az vár piacán levő dolgokat, értünk le az alsó bástyákra egy hitván 
fagarádicson, egy ajtófelen menvén által. Azon garádicsnak az alsó végin, az kőfalon 
által, van egy ajtó, vastag tölgyfa deszkából csinált, keresztül három helyen általérő 
vaspántokon és sarkokon forog; az kőfalban kétfelől járó, nagy boronafa az szege- 
zője, és azt a szegezőfát odafoglalja az vaskávás retesz az ajtó közepin, az hol erős 
lakat szokott állani, kolcsa is megvan. Ezen az ajtón belől nem messze van egy 
vastag fákkal felgerendázott mély kút, mely négyszegre, körös-környül deszkával 
be van padolva, és azon felyül is faragott tölgyfával az kútnak szája kerekdeden fel 
van gárdozva. Tengelye kerekes, annak az két végiben vascsap és azokon vaskarika; 
az tengelyben egy vaskarika van csinálva, az melyhez kötél van kötve 20 szemből 
álló vaslánccal együtt. Az veder, mint az németek mondják, beléje szakadott az kút- 
ban. Vaskapcsok nyúlnak fel az oldalán; két kötéses lábon álló, meglehetős zsin- 
delyezés van felette. Kevés ideig még eltart. 

Ez mellett mindjárt van egy szárazmalom, mely is minden részeiben jó, 
az padján egy pár malomkő van, korondja vaskarikájával megvadnak, de az zsin- 
delyezése egészlen mind elveszett s sorvadott. 

Az szárazmalom mellett nyílik az bástyák közé ki egy igen temérdek, tölgyfa 
deszkából csinált, három erős vaspántokon és sarkokon forgó kisajtó, mely reteszben 
szokott járni, melyen vagyon egy erős lakat kolcsostól. Ezen kisajtón belől az bás- 
tyák alatt van egy kősziklából kivágott, széles szájú, eleven kút. 

Az lövőbástyákon kívül van egy árok, melynek némely része kősziklából van 
kivájva, némely része penig kőfallal van felrakva. Nemrégiben is egy darabját kő- 
mí(ve)sek által megépítették s újították. Ezen az vár árkán által vagyon egy kes- 
keny, hitván, régi, karfás hidacska, az közepin ennek erős palló van, melynek 
az alsó végin vastengely van kapcsolva és az tengely mellett is vaspánttal által van 
hevederezve; az felső végin is hasonlóképpen. Egy vaskarikán álló, hosszú, vékony 
lánc van rajta, reteszfőben akasztva, lakat áll rajta, kolcsa is megvan. Ezen az hídon 
kimenvén, kívül az árok mellett földből kihánt sánc, mintegy húsz ölnyi. Ismet 
az külső kapu fele is az kőfal mellett le, mintegy tíz ölnyi hasonlóképpen nem ré- 
giben kihánt sánc. 

Honnan visszatérvén az előbb említett fagarádicsra, az melyen lejöttünk vala, 
annak az közepin temérdek kőfal által az bástyákon vagyon egy erős, temérdek desz- 
kából csinált, vastag, vassarkos, pántos reteszes és reteszfős kettős ajtó, mind az 
belső, mind az külső felein az kőfalnak; mely két ajtónak az egyikén lakat van kol- 
csostól. 

Ezeken az ajtókon alól, az alsó kapuról felnyúló kőfal mellett az lövő- 
bástya szegeletiben van egy falábokon, öszvebárdolt fákból csinált strázsa- 
házacska; körös-környül lövőlyukas, az zsindelyezése elsorvadott. Az alatt az 
strázsaház alatt is az kőfalon által vagyon egy vaspántokon és erős sarkokon forgó, 
vastag deszkából csinált, reteszes, reteszfős kisajtó. Az fal mellett az alsó kapuig 
folyosó volna, ha megzsindelyeztetné valaki, mivelhogy semmi zsendelyezése nin- 
csen, az ki volt is, mind odavan, elsorvadott és lehányta az szél. 

Azon az kettős ajtón ismét visszatérvén, azon fagarádicson az vár piacára fel- 
mentünk. Az vár piacáról megyen fel az álgyúk bástyájára egy tízlépésű, 
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karfás fagarádics. Ez a bástya régi, vastag, talpformán faragott, tölgyfa deszkákkal 
meg van padolva, az mellyeken az ágyúkerekek járnak, de az eső igen megsorvasz- 
totta, némelyike felbomladozott, ki meg eltört s hasadott bennek. Újíttatni felet- 
tébb is szükséges. 

Az bástyának folyosója az lövőlyukakon felyül is van csinálva, és 
azon a folyosón három strázsáló filegóriák vadnak; mind az folyosó, 
mind az filegóriák ezelőtt is meg voltanak zsindelyezve, de Teleki úrfi őkegyelme 
főkapitányságra való hozásakor zsendelyezé(sé)vel együtt elromlottak mind az erős 
lövések miatt, mostan pusztán állanak. 

Ennek az bástyának az Lápos felől való felső szegeletin, az háznak fala mel- 
lett van egy faragott tölgyfából csinált, öszveeresztett és bárdolt golyóbistartó 
faházacska; ajtaja vastag deszka, vassarkos, pántos, retesz(e), reteszfője, vonó- 
vasa, lakatja kolcsostól. Semmije egyéb nincsen az falánál, az is igen leszakadozott. 

Erről az padlott bástyáról megyen elő az cejtház felett egy deszkázatlan, karfás 
folyosó, az alja vastag deszkákkal meghányva az közepi felé. Közönséges kettős se- 
cessus megyen ki az falon, mind az secessusnak, mind az folyosónak zsindelyezé- 
sei egészlen mind odavadnak. 

Mindenik várban sok zsindelyeztetés és kőmívesmunkák kívántatnak szüksé- 
gesképpen. (Következnek a váron kívüli épületek, majorok, csűr, kertek, malmok, 
vetések és szőlők.) 

1696 
ALVINC 

A kincstár tulajdonát képező alvinci várhoz tartozó 
ingó és ingatlan javak leltára 

Vagyon kegyelmes urunk, felséges római császár és koronás királyunknak 
őfelségének Erdélyben lévő királyi fiskusának nemes Fejér vármegyében, Alvinc 
mezővárosában, az megírt város alsó végén egy romladozott, többire elpusztult 
kastélya, mely kastélynak körös-körül való árka csak fél készületben maradott 
volt ab antiquo, de most már nagy részen betölt. 

Ezen kastélyra az megírt árkon megyen által egy jó tölgy, kötéses, hat lá- 
bokra épült, jó fenyőfákkal padolt, kétfelől karfás, jó új híd, melynek végin 
vagyon egy kőmellyékű, kétfele nyíló, jó új, fenyődeszka, béllett kapu, mely- 
nek levelei alól facsapon, felül vaspántban vagy kávában forgó, az közepin egy 
kis vassarkos, pántos ajtócska, tolyózár rajta, az nagykapun penig egy retesz re- 
teszfőstől. Itt az kapuközi kétfelől való kőfalaival, bolthajtásos mennyezeti- 
vel, alól penig hídlásosnak tanáltatott. Az honnét jobb kézre térvén, az töm- 
löcháznak égetetlen téglábul rakott csak egy darab fala látszik. Itt bemen- 
vén, találtatott bal kéz felől az ott lévő sorházak végiben egy elpusztult erkély- 
nek és annak tornácának csak puszta falábokon álló, veszni tért zsendelyfe- 
dele, melynek alóla szolgál ki az vár árkára egy árnyékszék. Ugyaninnet 
megyen fel az kapu felett való oloszfokos házra csak puszta tölgyfa grá- 
dics, az eső miatt sorvadni kezdett. Ennek végiben vagyon az említett ház 
előtt lévő folyosó, ezen folyosónak csak egy darabja padolt, az többit felszag- 
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gatták, mely kapu felett való házra nyílik új tölgyfa mellyékű, reteszes, reteszfős 
vassarkas, pántos, felszeres avadag (!) ajtó. Ezen háznak napnyugot felől való 
szegeletiben vagyon két szakaszból álló, gyalult, fenyődeszka, csipkés tetejű re- 
kesz, melynek egyikét Gyárfás uram, méltóságos gróf altorjai Apor István 
úr őnagysága szolgája – ott lévén az Szescsori András uram bonumi – bepe- 
csételt. Mindenik rekeszre szép, gyalult fenyődeszka, vassarkas, pántos, rete- 
szes, reteszfős ajtók nyílnak. Mely háznak csak puszta, megbomladozott ablak- 
kövű ablakai látszanak. Padlása is elsorvadott, hat fenyőfa stömpölyök tartják, 
hogy le nem szakad. 

Innét az megírt grádicson visszatérvén és lemenvén és ott jobb kéz felé 
fogván, látszik az palotára járó grádicsnak három lába, zsendelyezése 
penig még jó. Ezen rend két contignatióban lévén, mind földig elpusztultanak, 
csak az pincék gerendái vadnak meg; három szakasziban ezen pincének vagyon 
csak az sok szalma s ganéj, mint olyan helyen, az hol marhákat tartanak. Az 
napnyugot felől való egy pincét penig Barcsai Pál uramék restaurálnák, mivel 
még ott építtetnek, szükségek van reá; az holott van három káposztás, öreg kád. 

Innét kijővén és jobb kézre térvén, az szegeletben vagyon az kőfal mellett 
faragott kövekből rakott grádics, de már igen megbomladozott és törede- 
zett. Melyről nyílik faragott kőmellyékű, szemöldökű, küszöbű puszta ajtó más 
rendbéli puszta házakra menő bolthajtások alatt levő grádicsokra, holott az 
alsó és első bolthajtás alól nyílik bal kézre, az arrafelé való alsó rendhá- 
zakra faragott kőmellyékes és küszöbös, szemöldökös puszta ajtó, mely rendbeli 
házaknak is csak az pincék gerendái látszanak. 

Ismét észak fele térvén és előmenvén, vagyon az ebédlőpalota, melyre 
nyílik egy faragott kőmellyékű, rossz, félszeres, avadag ajtó. Innét napkelet fele 
térvén, vagyon egy sorban öt szép ház, mind padolatlanok, csak az folyó- 
gerendái, ablakjok és ajtójok kövei látszanak. 

Ezeken belől vagyon az üdvezült Bornemisza Anna, boldog emlékezetű fe- 
jedelemasszony konyhaháza, most már sem alól, sem felül padlása nincs, 
csak az tűzhely kéményével együtt látszik. 

Innét lejővén az említett hosszú grádicson és jobbra térvén, vagyon még 
mindannyi pusztaság között is egy kis bolthajtásos lakóházacska, 
melyre nyílik facsapokon forgó, rossz, avadag ajtó; most egy szőcs lakik benne. 

Innet kijővén és dél fele előmenvén, vagyon egy rendben hat háznak 
csak az puszta kőfalai, egyik már kidűlt egy darabon, egy darabját penig jármos 
két fával megtámasztottuk, mert eddig kidűlt volna. Ezen házaknak faragott kő- 
ajtómellyékei, ablakkövei még szépen látszanak és az pincékben is még az bolt- 
hajtása bé nem szakadott. 

Ezen két sor házaknak oculatióját így végezvén és lejővén az dél felől való- 
soron, vagyon egy két contignatiójú (rend ház), hasonló puszta, csak az falai 
látszanak, mindkét bolthajtási az földig romlottanak, hanem dél felől látszik az 
verescserepes bástya, az mely is már igen megavult és rongyosodott. 

Ennek végiben ugyan napkelet felől vagyon még négy háznak való, 
jó erős, vakolatlan kőfal, mely még Bethlen Gábortól is reinfecte maradott. 

Ezen kastélynak napkelet felől való során látszik elsőben egy puszta kony- 
ha vagy sütőház, melynek csak valami romladozott kinyúló kímenye és, 
rossz zsendelyezésű fedele hogy még megvan, másképpen romlott. 
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In contigua vicinitate hujus vagyon egy kis házacska, de most csak 
lovakat tartanak benne, rossz ágakat hántanak reá padlás helyett. Erre nyílik 
tölgyfa mellyékű, vassarkos, pántos, félszeres fenyődeszka ajtó. Ennek még zsen- 
delyezése is jócska. 

Ezeken kívül ugyanezen sorban vagyon, látszanak még más két, padlás nél- 
kül való, rossz, puszta házak is, fedele(k) megszakadozott, rongyos. 

Ezek mellett vagyon az szegeletben levő nagy konyha, melynek az 
város felől való oldala kidűlt az árokban, más oldalai is romlásra hanyatlottak. 

Az észak felől való, avagy az kapu során vagyon egy fedél alatt három, 
égetetlen téglából csinált házak, melynek most egyikében, tudniillik az ki nap- 
kelet felől van, Mészáros Groza lakik. Az mi házi eszközök vadnak benne, ajtó, 
ablakok, padok mind övé, ő protegálta, hogy az is eddig földig nem romlott; 
egyéb fedele nem látszik, csak valami szalmát és gazt hántanak az padlására. 

Innét az kapu fele előmenvén egy pitvarra, nyílik tölgyfa mellyékű, vas- 
sarkas, pántos, reteszes, reteszfős, félszeres, fenyődeszka ajtó. Ezen pitvarból nyí- 
lik napkelet felé egy ugyan tölgyfa mellyékű, vassarkas, pántos, avadag fenyő- 
deszka ajtó (egy házba, melynek) egy földtűzhelyen álló, mindazáltal téglával 
csinált (?), paraszt kályhás, belőltüzelő kemencéje is látszik, szájában egy vaspánt. 

Innét visszalépvén az megírt pitvarban, napnyugot fele nyílik egy tölgyfa 
mellyékű, reteszes, reteszfős, vaskilincs(es), ütközős, béllett fenyődeszka ajtó (egy 
házba), az holott is látszik egy faragott kő tűzhelyen álló, paraszt kályhás, belől- 
tüzelő kemence, szájában egy vaspánt, jó gyalult fenyődeszka ágy, fenékdeszkái- 
val együtt nro. 1. Falain párkányos fogas nro. 1, paraszt fogas is nro. 1. Nagy, 
öreg, lantornás ablaka nro. 2. 

Innet is visszalépvén az annyiszor írt pitvarban, az holott is láttunk jó sütő- 
kemencét. Innet is kimenvén, láttunk ezen kastély kúriáján egy búzaasztagot. (Követ- 
kezik a gabona számbavétele, a „lugaskert” helyének megtekintése és a földek ösz- 
szeírása.) 

1696 
SZENTBENEDEK 

Néhai Kornis Gáspár szentbenedeki kastélyának 
és az abban találtatott javaknak leírása és leltára 

Külső udvar 
Nyílik ezen szentbenedeki kastélynak külső udvarára az falu felől jó szarva- 

zás és alkalmas zsindelyezés alatt vassarkokon és kapcsokon, fűrészdeszkából csi- 
nált, kétfele nyíló kapu, melyen jó retesz és reteszfűjével jó öreg lakat vagyon. 

Ezen kapunak kapufélfája bárdolt tölgyfából, erős kötéssel, boltozás for- 
mára vagyon kicsinálva. Ugyanezen kapuhoz ragasztva, egy szarvazás és zsinde- 
lyezés alatt vagyon fasarkokon forgó, fűrészdeszkából csinált, béllett fiókajtó is, 
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fakilincs rajta, reteszfűje és hozzá való lánca, kivel éjszaka által szokták az ajtót 
rekeszteni és láncolni. Ezen is erős bécsi lakat. 

Vagyon ezen kapunak bal kéz felől való részén egysorú szarvazás és na- 
gyobbára veszni kezdett zsindelyezés alatt, talpokon, tölgyfa sasokban sövény- 
ből font, két részben szakasztott istálló, melynek oldalai is ki kezdettek rom- 
ladozni. 

Vagyon ezen két részben szakasztott istállónak fűrészdeszkából csinált, fa- 
sarkokon forgó ajtai, mindkét ajtónak bárdolt tölgyfa ajtómellyékei. Mely is- 
tállónak előtte tölgyfa oszlopokon álló, egy ölnyi szélességű, deszkázatlan tor- 
nácocska vagyon. 

Ugyanezen denominált külső udvarkapun belől, jobb kéz felől egysorú 
szarvazás és jó szalmafedél alatt négy részben szakasztott, talpokra és néhul föld- 
ben ásott ágasokban, sasokban, rakófából való, hosszú istállók; padlások 
bárdolt tölgyfa gerendákon, faragott bikkfa deszkából valók, mely a szúnak igen 
megétele miatt erősen kezdett leomladozni és szakadozni. Az kapu felől levő istálló- 
nak közepén mestergerendáját tartó faragott tölgyfa oszlopok tartják. Mindenik 
istállónak ajtai hasogatott fából valók, fasarkokon. Mely három istállóban elfér 
tágason 42 ló. A negyedik penig, alábbvaló lévén, gyakrabban sertést szoktak 
benne tartani. 

Vagyon ugyanezen denominált istállóknak héjázatjára a kapu felől való végi- 
ben egyfele nyíló, fűrészdeszkából csinált, fasarkon és kapcson forgó, széles 
kapu (:melyen, mivel az istálló nagy oldalban lévén, a kapu felől való felső vége 
padlásig vagyon az földben alkalmaztatva, úgy, hogy föld színéről mehetni be 
felyül az istállók héjára:), melyen vagyon be az istállók héján egy úri üveges 
hintó, fenyődeszkával bérlett, jókészületű, vasas társzekér, deszkás szán, promis- 
cue nro. 5, egyike gyontáros. Ismét vagyon ezen istállók héján egy rakás kender. 

Ezen istállóval általellenben vagyon jó szarvazás és szalmafedél alatt, föld- 
ben ásott, tölgyfa ágasokban, hasogatott fából felrakott tágas és hosszú pajta, 
melynek bárdolt gerendái padlás nélkül, ajtaja hasogatott bikkfából vadnak, fa- 
sarkon, melyben disznókot szoktanak hizlalni és most is hizlalnak. 

Ismét vagyon ezen udvaron külön, sövényből font és szalmafedél alatt levő 
kertre, lécből csinált kapu, melyben vagyon jó szarvazás és szalmafedél alatt 18 
földben ásott ágosokon eresz, mely alatt kádárok, kerekesek szoktanak dol- 
gozni. Ezen színnek egyik vége kiérvén a külső udvarra, béresszekereket szok- 
tanak alatta tartani. 

Ezen külső udvar nagyobb részen támaszos és lészás közönséges szalmával 
fedett kerttel, néhul penig, ahol egyéb épületekbe nem fogtak, jó zsindelyezés 
alatt levő, rakófából való palánkkal vagyon bekerítve. 

Belső udvar 
Vagyon a kastély kapuja előtt bal kéz felől egy szép élő fa (:mely kőris- 

fának hívatik:) a kastély szárazárkában, mely szárazárkon vagyon a kas- 
tély kapujára öt ölnyi hosszúságú és másfél ölnyi szélességű karfás híd, 6 egyes, 
tölgyfából való oszlopokon. 

Felvonókapuja a kastélynak faragott tölgyfából vagyon két láncával 
együtt. Vagyon ugyanezen felvonókapunak közepin egy csigán és vasláncon le- 
eresztő kisded ajtó. Item másik mindennapi kapuja vassarkokon és kap- 
csokon kétfele nyíló, közönséges kisded ajtó rajta, két öreg bécsi lakatjokkal. 
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Ezen kapunak mindkét felöl kapufelei faragott kőből boltozásformára vadnak 
felrakva, de mivel fundamentumát rosszul vetették meg, ki kezdett dűlni, és 
tölgyfa, egyes oszlopokkal támogatták meg. 

Vagyon ezen kapuközinek padlása hasogatott cserefából, bárdolt erős 
muzsdalyfa gerendákon, bal kéz felől egy fogház, ajtaja faragott, erős tölgyfából 
való, retesz és reteszfű erős lakattal rajta, ajtómellyéke is fából való. 

Ez mellett vagyon ugyan bal kéz felől a darabontok tüzelőhelye, 
kémény alatt és egy kisded lánc a kéményben felszegezve, melyen üstben vizet 
melegíteni szoktanak a darabontok. Ismét vagyon ezen kapu között egy közön- 
séges merítőháló nro. 1. Egy nagy kötő fejsze nro. 1. Tölgyfa, fűrész (deszka), 
vastag pad nro. 1. Kartos, cserefából való nro. 1. Cseber nro. 3. Kapa nro. 1. 
Soroglya és egyéb apróságok s mindezek a porkoláb gondviselése alatt. 

Bal kéz felől mindjárt a kapun belől vagyon a földben rakófából való egy 
elhagyatott tömlec, vasrostély rajta a lyukán. 

Megyen ezen kapu felett való házakban benyíló, béllett, záros 
ajtóra (:melynek is ajtómellyéke fából való:) egy rossz fagarádics. Vagyon ezen 
kapu felett való ház mind kapuköziről fundamentumából kék poronyó kőből és 
égetett apró téglából mésszel, fövennyel felrakva. De a fal egész fundamentu- 
mától fogva kezdett négy ujjnyira is néhul megtágasodni és bomladozni, padlása 
és gerendái cserefából valók. Vagyon három két-kétfele nyíló s rossz üvegablak 
ezen házon, ablakmellyékei faragott kőből való. Kemencéje elegyesen zöld és pa- 
raszt kályhákból való, téglából rakott három lábakon. Oldalában vagyon ezen 
háznak egy kis kamara, melyből nyílik egy ajtó az kastélyban levő istállók 
héjára, ajtai fűrészdeszkából valók, vassarkokon forgók; mely házban dolgozni 
szoktanak csendes üdőben a szabók. Ezen házaknak szarvazása és zsindelyezése 
oloszfokoson csatornában szolgál. 

Négyszegeletre lévén a kastélynak kerítése, jobb kéz felől, a kapun belől 
kezdődik a kastély kék poronyó kőből, mésszel, fövénnyel való kerítése jó szarva- 
zás és zsindelyezés alatt, melynek hosszúsága elé a Szegelet nevű bástyáig nyol- 
cadfél öl, magossága harmadfél. 

Ezen kőfalnak oldalában vagyon sövényből font, jó vastagon tapaszos, meg- 
lehetős szarvazás és zsindelyezés alatt egy házacska, padlása bikkfából va- 
gyon, megtapasztva négy gerendákon. Egy kisded ablak rajta, ablak nélkül, egy 
alávaló paraszt kemence benne. Mely házban most katonák laknak, azelőtt volt 
darabontok háza. 

Ezen szarvazás és zsindelyezés alatt vagyon különrekesztve hasonló, sövény- 
ből két lúnak való helyecske. Ajtaja fűrészdeszkából való, fasarkon 
forgó. 

Vagyon jobb kéz felől a szegeletben jó szarvazás, felére új, felére régi zsin- 
delyezés alatt fundamentumából háromszegeletre, kék poronyó kőből és ritkán 
téglából, bű mésszel, fövénnyel felrakott Szegelet nevű bástya. Mely 
bástya három contignatióban lévén, az 

(1) alsó pince. Ajtaja bérlett, vassarkokon forgó, retesz és reteszfű rajta, 
erős lakatjával. Előtte vagyon fagarádicsos, kétfelől kőből rakott oldalú pince- 
torok. Mely pincének oldalai feljebb megírt bástyának erős, vastag fundamen- 
tuma, melynek közepin vagyon ezen bástya erősségére, két hasonló, kőből mésszel 
és fövennyel felrakott öt-öt öreg ölnyi vastagságú oszlop, melyeken állanak ezen 
pincének erős muzsdalyfából álló, sűrű gerendái. Padlása is vastag faragott tölgy- 
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fából való és vagyon benne öreg káposztáskád nro. 10; egyik tele káposztával 
másik félig. Elfér ezen pincében öreg káposztás (:mivel káposztát szoktanak benne 
tartani és káposztáspincének hívatik:) kád nro. 27. 

2. Második contignatióban vagyon fűrészdeszkából csinált, béllett ajtó 
retesz és reteszfűjével s öreg bécsi lakatjával együtt, faragott fa ajtómellyéken 
mely hívatik gabonásháznak, padlása hasogatott bikkfából való, bárdolt 
sűrű muzsdályfa gerendákon, melyeknek mestergerendáját az megnevezett alsóbb 
contignatióból feljövő, erős, vastag oszlop tartja. Ablak 3 vagyon rajta, ablakai 
nélkül, mellyékei faragott kőből valók, vasrostély mind az hármán vagyon. Lövő- 
lyuk is három, és mostan vadnak ezen gabonásházban két öreg, két-két szakaszú 
szuszékok, melyeknek egyik-egyik szakaszában elfér circiter cub. 125, és most is 
vagyon egyik szakaszában rostálatlan búza cub. 100. Vagyon fedeles szuszék ezen 
gabonásházban nro. 4. (Következik a 118 köböl gabonát befogadó 4 szuszék tar- 
talmának részletezése.) Vesszőből font tapaszos kas vagyon nro. 14. (Következik a 
720 köböl gabonát befogadó kasok tartalmának részletezése.) Megbomladozott 
rossz hordók, melyben csak gabonát szoktanak tartani, vagyon öreg rendű nro. 5, 
apróbb rendű nro. 4. Bőrrosta nro. 4. Vasrosta, szakadozni kezdett, nro. 3. Öreg, 
búzaeresztő vasrosta nro. 1. Szórólapát nro. 4. Gyapjú- és vászonzsák nro. 30. 

3. Harmadik contignatióban mennek külön szarvazás és zsindelyezés 
alatt egy ölnyi szélességű karfás, kettős garádicson az bástyának az udvar felől 
való oldalában gerendákra és faoszlopokra csinált, karfás folyosójára, és nyílik 
ezen folyosóból az kapu felől való szegeletin levő házban (:mely katonák 
háza:) béllett ajtó, fa ajtómellyéken, retesz és reteszfűjével együtt, burított zár 
rajta. Padlása hasogatott fából, tölgyfa gerendákon és mestergerendán; két-két- 
fele nyíló üvegablakja, egyik ónban, másik fában foglalt üvegtángyérból valók. 
Vagyon lövőlyuk 2. Kemencéje paraszt kályhából való, merő ponkon. Mely ház- 
ban vadnak: árpa metr. circiter 40, vasas kerék kocsiban vagy társzekérben való 
nro. 3. 

Ugyanezen folyosóból nyílik másik béllett ajtó kő ajtómellyéken (:mely is 
meg kezdett repedezni:) ezen harmadik contignatióban levő második házban, 
mely háznak vagyon egy ablaka. Ablakmellyéke faragott kőből való, ablaka nélkül. 
Lövőlyuka is vagyon egy, padlása hasogatott fából való, gerendái és mestergeren- 
dája bárdolt tölgyfából, három faragott kőlábokon, faragott kőből való jó tűzhely, 
kemence nélkül. 

Item vagyon ezen második szegeletházból harmadik szegeletiben 
levő házban is bérlett ajtó, retesz és reteszfűjével s lakatjával és bécsi zár- 
jával együtt, ajtófele bárdolt tölgyfából való. Ablaka ezen háznak kettő, mellyé- 
kei faragott kőből valók, ablak nélkül egyike, másikán kétfele nyíló üvegablak, 
ónban foglalt, egy üvegtángyér héjával. Padlása hasogatott fából való, bárdolt 
tölgyfa gerendákon. Kemencéje három faragott kőlábokra, zöldmázas kályhából 
felrakva. Mely házban vagyon keskeny, paraszt fogas nro. 4. Hintóban való, ve- 
resen festett új kerék nro. 2. Zsindely nro. circiter 3000. 

Ezen denominált Szegelet nevű bástyától fogva, elé a kastélyban levő palo- 
ták és házak oldalához ragasztva vagyon, jó szarvazás és alkalmas zsindelyezés 
alatt, kék poronyó kőből, mésszel és fövénnyel rakott kerítés, melynek hosszú- 
sága uln. 12, magossága föld színétől fogva uln. 3½. Folyosója mellette 
hasonló hosszasságú, kőfalból kiálló gerendákon vagyon könyöklős folyosó, desz- 
kázás nélkül. 
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Mely kerítésoldalban vagyon külön tornyos és gombos szarvazás és jó zsin- 
delyezés alatt egy kamaraszék, melynek fűrészdeszkából vagyon ajtaja, ajtó- 
mellyéke is faragott fából való. 

Vagyon emellett ezen kerítés oldalában a bástya felől más kamaraszék 
is ajtaja nélkül, ajtómellyéke faragott fából való. Ezen kerítés folyosóján vagyon 
faragott léc nro. 100 és tyúknak való ketrec nro. 3. Item a kerítés mellett szép 
zöldellő kőrisfa nro. 1. 

Az kastély kapuján belől bal kéz felől is kezdődik a kastélynak kerítése és 
vagyon elé az majorház felől való második szegeletin levő nyolcszegeletű bás- 
tyáig földben ásott magos és vastag ágasok közt sövénnyel font, kül-belől vastag, 
tapaszos, tíz ölnyi hosszúságú palánk, melynek belől való oldalában vagyon jó 
szarvazás és zsindelyezés alatt hosszan elé két ajtón, sövényből font istálló, 
ajtai fűrészdeszkából valók, padlása bárdolt tölgyfa gerendákon, hasogatott fából 
vagyon. Ablak rajta nro. 2. Mely istállóban elfér 16 ló. 

Ezen istállók végében vagyon a második szegeletben szép kerekded szarva- 
zás és jó zsindelyezés alatt, fundamentomából kék poronyó kőből nyolcszege- 
letre felrakott két contignatiós, kül-belől meszelt bástya. 

Melynek az alsó contignatiójában a föld színén nyílik béllett ajtó, 
zár rajta, ajtómellyéke faragott kőből való, melyben kovácsok szoktanak dolgozni, 
három öreg ablak rajta és két lövőlyuk. Mind az három ablakon vasrostély 
faragott kőmellyékben. Padlása erős, bárdolt mazsdalyfákon vagyon. Vagyon köze- 
piben ezen bástyának (:mely casametának mondatnék:) kovácstűzhely téglából, 
kőből mésszel rakott, holott is vagyon lábbal nyomó öreg fúvó, öreg üllő, pöröly 
és kovácsnak való egész műszer etc. 

Ezen bástyának felső contignatiójára megyen fel külön szarvazás alatt, 
egyes, közönséges fagarádics, karfás és bélletlen. Mely bástyának felső contignatiójában 
nyílik béllett ajtó, burított zárjával, kolcsával, fordítójával együtt, és vagyon ezen 
bástyának három, négyfele nyíló üvegablaka; ablakmellyékei faragott kőből valók, 
mindeniken rendes vasrostély. Ezen bástya nyolc fészkekre vagyon jól beboltozva. 
Pádimentuma is téglából való, kemencéje négy faragott kőlábra, zöldmázas kály- 
hából vagyon, beleragasztott fiók vagy fűtőkemencéjével együtt. Ismét vagyon 
ezen házban 3 keskeny paraszt fogas, melyen vagyon egy régi trombita. Vagyon 
egyik szegeletiben fűrészdeszkából egy különös rekesz, melyen is ajtó, retesz 
és reteszfő lakatjával együtt; melyben vadnak malomhoz való holmi vaseszközök, 
kapuhoz való két öreg lánc, egy pincetok és egy kis láda, melyikben a tiszttartó 
tart jegyzéseket, quietantiakot etc, mivel ezen bástyában a tiszttartó szokott lakni. 
Ismet vagyon egy zörgős hám, szíjgyeplőjével együtt, egy lóra való. 

A kastélynak kerítése kezdődvén ezen bástyától, tart hosszúsága a kastélynak 
harmadik szegeletiben levő bástyáig huszonnégy ölt. Mely kerítés vagyon egyik 
bástya felől poronyó kék kőből öt ölnyi hosszan elrakva, a többi földben ásott, 
magos ágasokból, vastag sövénnyel font, kűl-belől tapaszos palánkkal vagyon 
ezen proxime specificált bástyáig. 

Ezen palánk és kerítés oldalában vagyon jó zsindelyezés alatt hosszan elé, 
mind a szegeletig, kűl-belől tapaszos, sasokban sövénnyel font istállók, fazakasház 
és katlanhely egy rendiben. Az istálló vagyon két részben, mindkettőnek fűrész- 
deszka ajtai, padlási hasogatott fákból tölgyfagerendákon, mely két istállóban 
elfér tágason 14 ló. 
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Mellette vagyon fazakas- és katlanház, ajtaja fűrészdeszkából való, 
retesz és reteszfű s lakatjával együtt; padlása hasogatott fából, bárdolt tölgyfa 
gerendákon, két ablakai kinyíló ablak nélkül és tüzelőkemence alá való ponk. 
Vagyon ezen házban zab metr. circiter 200, fejér és fekete gyapjú nro. 130, paraszt 
és mázas új kályhák nro. 60. 

A katlanháznak ajtaja nyári farostélyból való, vagyon a közepin egy romlott 
katlan, tüzelőhely és felette fundamentumában megbomladozni kezdett kőkémény. 

Az említett harmadik bástya (:ki is a csűröskert felől vagyon:) vagyon 
ilyen quantitással: szép, kerek, suta szarvazás és jó zsindelyezés alatt, kezdetik 
fundamentumából nyolcszegeletre, kék, poronyó kőből, mésszel, fövennyel, és végező- 
dik a második contignatióban boltoson. 

Melynek alsó contignatiójában nyílik a föld színén faragott kő ajtó- 
mellyéken bélletlen ajtó, retesz és reteszfűjével s lakatjával együtt; padlása muzs- 
dalyfa gerendákon, hasogatott fából vagyon, és vagyon ezen bástyában ki két 
lövőlyuk. Ablak is lövőlyukformára nro. 3, vasrostély mind az hárman. 

Második contignatiójában ezen bástyának mennek fel a kőkerítés 
oldalában csinált karfás, egyes, bélletlen fagarádicson. Benyíló ajtaja, sem ajtó- 
mellyéke nincsen, mivel egészen el nem készülhetett. Boltozása is nyolc fészkekre, 
téglából és mésszel rakott, vakolatlan. Vagyon rajta három ablak, ezek is kinyíló 
ablakok, rostélyok és ablakmellyékek nélkül. Lövőlyuk vagyon rajta egy, és a 
falban mind az alsó contignatióról fogva kürtő és kéménylyuk és felyül a 
kőkémény szépen kicsinálva, vakolva, meszelve. 

Ezen denominált bástya előtt vagyon külön jó szarvazás és alkalmas zsin- 
delyezés alatt fundamentumából, kék, poronyó kőből, mésszel és fövénnyel fel- 
rakott, jó tágas konyha, melynek vagyon két ajtaja, egyik nyári farostély, 
másik fűrészdeszkából faragott, kő ajtómellyéken. Ismét vagyon ebből négyszegre 
faragott négy, egy-egy kőoszlopokon nagy kőkémény (így!), mely alatt vagyon 
faragott kővel becsinált tágas konyha vagy tüzelőhely. Ezen konyhából va- 
gyon boltoson csinált 1 ablak, faragott kő ajtómellyékből kétfele nyíló üveg- 
ablak rajta, egészen felényire üvegtángyérok héjával. Szakácsasztal vagyon egy, 
pad nro. 2. Egymásban járó főzőkandér (:melyet, mondják, hogy az úr, Kornis 
Zsigmond uram őnagysága maga pénzén vett:) vagyon nro. 12. Egymásban járó, 
régi főzőkandér promiscue nro. 9. Öreg vasmacska nro. 2. Nyárs, rostély 1, 
serpenyő 2, pecsenye alá való 2. 

Ezen konyha oldalában vagyon egy kis bolt (:mely szakácsok háza:), 
ajtaján retesz és reteszfű, ajtómellyéke faragott kőből való, mely háznak vagyon 
egy bedugott ablaka és vaslábon álló, mázas és paraszt kemence, sütőkemencécské- 
jével együtt. 

Vagyon küjjel ezen konyha mellett ajtó- és ablakmellyékeknek való fara- 
gott kő nro. 10. Egy kis sóőrlő malom cum suis requisitis. 

Ezen konyha megett, a denominált bástyának oldalából kezdődvén, vagyon 
a kastélynak negyedik bástyáig (:mely a sütőház megett vagyon:) jó szarvazás 
és zsindelyezés alatt, kék poronyó kőből és ritkán téglából, mésszel, fövénnyel 
felrakott 44 ölnyi hosszaságú és harmadfél ölnyi magosságú kőkerítés, melynek 
belső oldalán fél ölnyi szélességű karfás folyosó vagyon elé a kerítésnek közepéig, 
és ott, mivel félbenhagyatott a munka, egy darab helyen circiter két ölnyi hosszas- 
ságra, sem zsindelyezése, sem folyosója nincsen, hanem hogy az eső miá kár ne 
legyen a kőfalban, szalmával fedték meg. 
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Az praememorált sütőház megett vagyon a negyedik szegeletben 
levő bástya, szép magos, tornyoson felszarvazott, jó zsindelyezés alatt, funda- 
mentomából kék poronyó kőből, mésszel és fövénnyel felrakva és kűl-belől vakol- 
va, meszelve. 

Mely ekképpen denominált két contignatiójú bástya ajtaja előtt vagyon a 
bástya és kerítés oldalában, hasonló kék poronyó kőből, mésszel és fövénnyel 
rakott sütőház és lakatosházacska, külön szarvazás és jó zsendelyezés alatt a 
nagy udvartól fűrészdeszkával ezen sütőház és leányasszonyok különrekesztetett kis 
udvarával együtt. 

Nyílik ezen kis udvarról a sütőháznak pitvarában bélletlen ajtó, 
vaskilincs és fogó rajta. Ajtómellyéke faragott kőből való, mely pitvarból vagyon 
kőkemény ki és az alatt égettbor főző katlan, égettbor főző üstjével, csebrével 
és egyéb requisitumival együtt. Vagyon más katlanban becsinált egy öreg szapuló 
üst. 

Nyílik innet másik ajtó a sütőházban, bárdolt, tölgyfa ajtómellyéken, 
mely háznak és pitvarnak padlások hasogatott fából vagyon, tölgyfa gerendákon. 
Két ablakai, egyiken félig lehullott üvegablak, melynek mellyéke faragott kőből 
való, másiknak fából, ablaka nélkül. Vagyon harmadik is lövőlyukforma, ki a 
falon; keresztül való vasrudak benne. Vagyon ezen házban egy jó öreg sütőke- 
mence, előtte való, tüzelő, paraszt kályhákból, merő ponkra csinált kemencéjével 
együtt. Ismét tekenő promiscue nro. S. Szita nro. 5. Cipószakasztó tábla nro. 1. 

Az denominált bástyának alsó contignatiójában levő házba nyílik földszínen 
ezen sütőházból fűrészdeszkából csinált retesz, reteszfűjivel, lakatjával való ajtó, 
mely most szalonnásház, és vagyon padlása tölgyfa gerendákon hasoga- 
tott fából; ablaka kettő, mellyékei faragott kövekből, vasrostély rajtok. Melyben 
vagyon merő kőponkra csinált, paraszt kályhából való, romladozni kezdett tüzelő- 
kemence. Szalonna vagyon nro. 4. Disznóháj nro. 5. Elvetett régi hám, lóra való 
nro. 2. Rézből csinált gyertyamártó nro. 2. Egyike viaszgyertya mártani való. Föld- 
ből csinált viaszgyertya mártó nro. 1. Fából csinált gyertyamártó nro. 2. Kicsin 
fakupák nro. 6. Egy ejteles nro. 1. Fatángyér nro. 25. Tinóbőr nro. 2. Káposzta- 
gyalu nro. 2. 

Vagyon az denominált sütőház végében egy szarvazás alatt, hasonló, kőből 
való kis ház (:mely hivatik lakatosháznak:), ajtaja a nagy udvarról nyílik, 
fűrészdeszkából csinált, ajtómellyéke faragott kőből való, padlása hasogatott fák- 
ból, tölgyfa gerendákon. Vagyon ezen háznak két kétfele nyíló ablaka, mindkettő 
ónban foglalt, üvegtángyér héja nélkül, és találtatott ezen házban a kő mellett 
egy öreg fúró, két vassutu, egy öreg üllő, öt bécsi lakat és több lakatosnak való 
holmi eszközök, melyeknek nagyobb részét, amint referálják, Kornis Zsigmond 
uram őnagysága maga pénzén vötte. 

Ezen lakatosház mellett vagyon ugyan a nagy udvarról a kőkerítés oldalán 
fel, karfás, egyes fagarádics az megírt sütőház héján (:mely hiú nyári ház szá- 
mára lévén csinálva, mind körül könyöklős és felette apró farostélyos:) által 
a praenominált bástyának második contignatiójában lévő ház ajtajára, mely bél- 
lett ajtó faragott kő ajtómellyéken vagyon és Kornis Zsigmond uram őnagysága 
magános portékái lévén benne, középszerű bécsi lakatot láttunk rajta. 

Vagyon a megírt sütőház héján és nyári házban egy nagy, öreg 
tábori kék sátor, hozzá való udvarával, árbucfáival együtt. Más is vagyon, egy 
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kisebb veres, harmadik is fejér, ehhez hasonló. Csigára való, középszerű kender- 
kötél egy. Ismet ugyanezen sütőház héján szakállos nro. 14. Kisded förödőkád 
nro. 2. 

Ezen denominált sütőház megett való negyedik bástyától fogva vagyon az 
kastélynak oldaláig elé, kék poronyó kőből, mésszel és fövénnyel felrakott, jó 
szarvazás és zsindelyezés alatt tizennégy öl hosszúságú és harmadfél ölnyi magos- 
ságú kőkerítés, melynek oldalán elé vagyon végig karfás folyosó, deszkázás nél- 
kül. Vagyon ezen kerítés oldalában külön szarvazás és jó zsindelyezés alatt két 
kamaraszék. Ajtai fűrészdeszkából valók és ajtómellyékei faragott fából. 

Ezen kamaraszékek ajtai előtt is megyen fel a megemlített leányok udvará- 
ról kettős karfás fagarádics, fűrészdeszkából (való) ajtókon a sokszor megem- 
lített sütőház héjára vagy nyári házban. 

Kastély 
Következik az specificált kastélynak Szamosújvár felől való részén a deno- 

minált Szegelet nevű és sütőház megett levő bástyák között, kétrendű jó szarvazás 
és alkalmas zsindelyezés alatt, fundamentumából jó kőből, bő mésszel, fövénnyel 
vastagon felrakott, kűl-belől megvakolt és meszelt három contignatiójú paloták 
és házak ilyen quantitással: 

Vagyon ezen paloták és házak oldalában kétfelől az palotákkal és házakkal 
egyenlő magosságú, gomboson külön-külön felszarvazott keskeny és vékony tor- 
náckák alkalmas zsindelyezés alatt, melyeknek egyikében vagyon harang nro. 3. 
Csengettyű jó, öreg nro. 1. Óra nro. 2. Az nagyobbik harangot és kisebbik órát, 
amint referálják, az úr, Kornis Zsigmond uram őnagysága vötte. Az másikban 
holmi diribdarab fák vadnak és galambok szoktanak költeni. 

Vagyon ezen proxime denominált torony mellett a megemlített három con- 
tignatióban levő paloták és házak alatt való két rendbeli, erős, boltos pincé- 
nek torkára jó zsindelyezés alatt egy ölnyi szélességű, karfás, egyes fagarádics, 
melynek kétfelől való oldala kőből rakott. 

Nyílik ezen garádicsról erős vassarkokon hasogatott fából való ajtó, fara- 
gott kő ajtómellyéken, erős vasretesz és reteszfű lakatjával a pincéknek boltos 
torkára, az holott vagyon egy tábla, melyen praebenda cipót szoktanak tartani. 

Innen vagyon másik ajtó (a) felső pincében (:faragott bikkfából, erős 
vassarkokon forgó ajtó, ajtómellyéke faragott kőből, boltozás formára:), erős re- 
tesz és reteszfű, öreg lakatjával együtt, mely pincének vagyon két fiókja; egyik 
fiókjával ezen pince boltozott félig, másik fiókjával penig ugyanezen pince pad- 
lása fél részént vastag muzsdalyfákon vagyon padolva. Mely fiókpincének egyi- 
kében húst szoktanak tartani és vágni konyhára. Másikában kerti vetemény; és 
most is vagyon benne egy rossz asztal és trombamarina húr nélkül. Ismét magá- 
ban ezen pincében vagyon egy csapszék és azon fakupák, egy tábla, melyen 
cipót szokott a kolcsár tartani. Tágason elfér ezen pincében 7 negyvenes. 

Az alsóbb, erős, bolthajtásos pincékre nyílik ezen pincéből erős, bél- 
lett ajtó, faragott kő ajtómellyéken, mely pincékben mennek be egy ölnyi szé- 
lességű boltozás alatt levő belsőbb pincék torkán, és vadnak odabe négy részben 
szakasztott, erős, boltos, száraz, jó pincék. 

Az első pincének közepin vagyon erős, vastag oszlop, mely pincében el- 
fér tágason 40 negyvenes. Második, harmadik és negyedik pincékben elfér tágason 
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32 negyvenes. Most is vagyon bennek négy hordó bor, melyekben vagyon urn. vini 
118. Egy általagban méhser urn. 15. 

Vagyon ezen pincéknek, mindeniknek, világoskodó lyukai, melyeken vagyon 
egy-egy szakás, széles singvas. Ezen pincék felett vagyon három contignatio, mely 
contignatiókban levő házakban és palotákra vagyon az udvarról virágokra fara- 
gott kőmellyéken, virágos és erős vasrostély ajtó. Mely ajtóról jobb kéz felől 
vadnak az alsóbb contignatióban levő törpe nevű házak. 

Az első sütőház, melynek ajtaja faragott kő ajtómellyéken forog, vas- 
sorkokon, fakilincs rajta, padlása hasogatott bikkfából vagyon, sűrű, vastag muzs- 
dalygerendákon, kétfele nyíló ablak rajta, faragott kő ablakmellyéken, 6 üveg- 
tángyér híjával. Ismét vagyon ezen házban egy öreg sütőkemence, előtte levő pa- 
raszt kályhából való, tüzelő, kis kemencéjével együtt. Az szegeletben ecet tartani 
való rekesz, deszkából (!) csinált kis reteszes ajtajával együtt. Kis bécsi lakat rajta, 
melyben vagyon 8 ecetes általag. 

Vadnak ezen belől a második és harmadik hasonló padlású törpe 
házak, kemencék nélkül, mindeniken egy-egy ablak, ablakok nélkül, faragott 
kő ablakmellyékekkel; egyiket tövissel, másikot farostéllyal csinálták be ablak- 
helyén, mindeniken rendes vasrostélyok. És vadnak ezen házakban: 

Tejes (!), öreg paraszt láda nro. 1. Cifrán festett, háromfiókos bölcsőláb 
nro. 1. Légel vagyon nro. 3, és régi vasfazék nro. 3, egyike jó, ketteje rossz. 
Vaslábokon álló, kisdedszerű üst, új nro. 1. Hét darab só, faggyú urn. circiter 
1½. Egy kis sorófos ajtó. Vadászó hálócska nro. 1. És egyéb apróság eszközök, 
kártosok, deberkék, kender és kenderfonal etc. 

Ezen törpe házak ajtaja előtt, az udvarról benyíló vasrostélyú ajtón belől 
vagyon egy kis tágasság, és arról megyen fel az második contignatióban levő 
palotákban szép, faragott kő oszlopokon egy ölnyi szélességű, kettős, hat-hat lép- 
decsőjű, faragott kőgrádics, melynek gyalult fakarfája is esztergán metszett 
orsókon megyen fel. És ezen garádicsnak világosságot adó egy öreg, nyári ab- 
lak(a) vagyon a falon, faragott kőmellyéken, cifrázott, erős vasrostély. Ezen 
kettős garádicson felyül vadnak az második contignatióban levő há- 
zak és paloták ilyenformán: 

Elsőben ezen grádicsról nyílik be a kis ebédlőpalotába virágokra 
faragott, kő ajtómellyéken, festett és cifrázott dufla ajtó, butított bécsi zár rajta, 
fordítójával, kolcsával és bevonó fogontyújával együtt. Mely palotában vagyon 
zöldön festett, egy középszerű pohárszék záros fiókjával, egy kisded rendű, réz- 
dől való borhűtő, az falon apró, zöldön festett, keskeny fogasocskák, melyen va- 
gyon pávatollból való egy középszerű legyező. Ismét négy faragott kőlábokra va- 
gyon ezen palotában gombos, szép zöldmázas kemence, melyet ezen palotában 
benyúló kéményaljáról szoktanak befűteni, ahonnat tudniillik a másik palotának 
(:mely úr házának hívatik:) is kemencéjét fűtik be. 

Ezen belől nyílik más hasonló, cifrán festett, duflás ajtó, szép faragott kő 
ajtómellyéken, erős, burított, bécsi zárjával az úr házára, melyben vagyon 
három faragott kőlábokra, a szegeletben szép fejér és kék mázú, újkeresztény 
csinálta kályhákból való, kisded, kerek, kűlfűtő kemence. 

Mely e két ebédlő- és úr házának, négy-négy fészkekre vagyon bolt- 
hajtások, hajtások mészből kicifrázva és egészen e két házak iratozva és festve 
mindeniknek négy-négyfelé nyíló, ónban foglalt két-két ablakai faragott kőmely- 
lyéken, cifra vasrostély rajtok. Pádimentumi is mind e két háznak egyarányún 
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szép, faragott kövekből virágokra vadnak kirakva és pádimentumozva. Az úr há- 
zában vadnak apró, festett keskeny fogasok, melyeken az úr, Kornis Zsigmond 
úr őnagysága fegyvereit és lóra való holmi szerszámit láttuk. Ismet vagyon ezen 
háznak oldalában a megemlített kis torony alá egy kis kamaraszék, melynek 
is ajta(ja) festett és béllett, erős vassarkokon, szép faragott kő ajtómellyéken, kö- 
zönséges burított zár rajta. 

Ezen úr házából vagyon harmadik, Horgas nevű házban (:mely az asszony 
háza:) cifrán festett, duflás ajtó, szép faragott kő ajtómellyéken, erős burított 
zár rajta és ezen háznak is festett és iratos boltozása, két-kétfele nyíló üvegablakok 
rajta, szép faragott kőmellyékeken, mindeniken cifra vasrostély. Kemencéje szép, 
faragott, három kőlábokon, zöldmázas kályhából vagyon gomboson, melyet belől 
fűtenek. 

Ezen asszony házából nyílik szép faragott kőmellyéken duflás, festett ajtó 
(:elétolyó zár rajta:) az hosszú palotára (:mely leányasszonyok 
háza:), melynek padlása párkányozott, festett mennyezet; négy két-kétfele nyíló 
üvegablakok rajta, igen megromladoztak, faragott kőmellyékeken, cifrán csinált, 
erős vasrostélyok rajtok. Kemencéje szép, zöldmázas kályhákból vagyon magosan 
felrakva, hat faragott kőlábokon, négy mázas gomb rajta és mellette négy fara- 
gott kőlábokon szép fűtőkemence, melyet azon öreg tüzelőkemencéből fűtnek be. 

Vagyon a kőfalban egy öreg almárium fiókjaival, szádokfából való, gyalult 
és cifrán metszett doszkával beborítva, melyet is két cifrán metszett, szép oszlo- 
pokkal ékesítettenek meg; belső zár rajta és a fiókjainak is, némelyiknek külön. 

Vagyon ezen ház egyik felől való oldalában egy boltocska (:melyben az 
öregasszony gondviselése alá való apróságok: fejér cipó, asztalra való gyümölcs 
etc. szoktanak tartatni:), festett, duflás ajtó rajta, szép faragott kőmellyéken és 
erős béllett zár. Ismet vagyon ezen leányasszonyok házában egy középszerű, fias 
és záros, üveges almárium, melyben is lictariumot és egyéb asztalra való gyümöl- 
csöt szoktanak tartani. 

Másikfelől való oldalában vagyon ezen háznak egy kisded ház (:mely 
a dajkák házának hívatik:), ajtaja közönséges, faragott kő ajtómellyéken, 
padlása duflás, tölgyfa gerendákon. Mely házacskának oldalában vagyon egy tá- 
gas, négy fészkekre boltozott erkély; egy kétfele nyíló ablak rajta, s ez ád 
a háznak is világosságot; ablakmellyéke faragott kőből való, melyben vagyon 
hosszan két vasrúd. Felényire az ablakon megvadnak az üvegtángyérok, felényire 
toldozott-foldozott. 

Vagyon ezen házban két kisded almárium fejéren, egyik a falban, másik 
különös, mindenik zár nélkül. Ismet egy zöldmázas kemence, belőltüzelő, merő 
kőponkra csinált egy vaslábon. 

Ezen házból nyílik más, omladozni kezdett boltozású házacskában 
(:melyben égettbort szoktanak főzni:) béllett ajtó, faragott 
kőmellyéken, melynek ablaka deszkával vagyon becsinálva, mellyéke faragott kő- 
ből vagyon. Mely háznak vagyon tüzelője a kémény alatt. Vagyon ezen házban 
egy öreg mongorló. 

Ezen házakon által vagyon a leányasszonyok kamaraszékek faragott kő 
ajtómellyékén közönséges ajtó. 

Az proxime denominált házból nyílik másik közönséges ajtó, faragott kő 
ajtómellyéken az praespecificált, különrekesztett leányok és sütők udvarocskájára 
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lemenő karfás fagarádicsnak karfás folyosójocskájára, burított zár rajta, 
de az ajtómellyék a kőfaltól el kezdett távozni. 

Elvégezvén a második contignatióban levő palotáknak és házaknak is ekkép- 
pen való specificatióit, megyen fel az először denominált ebédlő, kispalota ajtaja 
előtt az harmadik contignatióban levő palotákra és házakra, faragott 
kő, egy ölnyi szélességű, gyalult fakarfás és orsós négyes garádics, mind a 
négy fordulójában hat-hat lépcső lévén, világosságot adó nyári ablakok vadnak az 
falon nro. 2, mindeniken faragott kőmellyék és erős, cifra vasrostélyok. Mely ga- 
rádicsnak az alsó végén vagyon bal kéz felől egy kis boltozás alatt levő tágas- 
ságon által az denominált leányasszonyok palotájára cifrán faragott kő ajtómely- 
lyéken, festett, duflás ajtó, burított erős zárjával együtt. Felső végén penig ezen 
garádicsnak vagyon egy kis kerek nyári tornác, négy öreg nyári ablakok rajta, 
melyből vagyon az hiúra felszolgáló karfás, béllett fagarádics, ajtó és lakat rajta. 

Az denominált garádicsról penig egyenesen mennek be elsőben egy nagy, 
négyszegeletű palotára és ismét ezen harmadik contignatióban levő, több palo- 
tákra, és házakra, melyek ekképpen vadnak: 

Első, ugyanezen denominált palotára nyíló ajtó vagyon virágokra met- 
szett, faragott kő ajtómellyéken, ajtaja is bérlett és virágokra festett, borított, 
erős zár rajta és jó fogontyú. Mely palotának padlása gyalult és ormozott, sűrű 
fenyőgerendákon, különb-különbféle festékekkel virágokra vagyon megfestve. Va- 
gyon ablaka négy, öreg, az hármán ónban foglalt, négy-négyfele nyíló üvegabla- 
kok vadnak, a negyedik penig nagyobb; ajtó ablakmelly(éké)nek magossága va- 
gyon a pádimentum színitől fogva az mennyezetig, és kétfele nyíló, félig deszká- 
zott üvegablak rajta, küllyel félig cifra vasrostélyos. Mind az három ablakoknak 
faragott kő ablakmellyékei. 

Vagyon ezen palotában öreg, pohárszéknek való, karfás és doszkás, tágas 
rekesz egyik szegeletben. Ismet a falon körül keskeny fogas, melyeken vadnak 
a palotának ékességére feles magános képek, némelyik nyomtatott, némelyik fes- 
tett, mindenik külön-külön rámára. 

Ezen palotában az pohárszék mellett vagyon egyik zöldön festett, duflás 
ajtó, faragott kőmellyéken (:retesz és reteszfű s bécsi lakatocska rajta:) az ká- 
polna vagy templom nevű boltra, melyben az oltár helye lévén 
meg, az oltárt másuva transferálták. Két kisded kétfelé nyíló üvegablak rajta, 
faragott kő ablakmellyékeken, pádimentuma penig deszkázott. 

Második duflás festett ajtó nyílik faragott kő ajtómellyéken, második, virá- 
goson és csillagoson festett, boltos, hosszabb palotára, melyen vagyon 
két-kétfele nyíló, négy üvegablak faragott kő ablakmellyékeken, mindeniken 
erős, cifra vasrostélyok. Üvegei igen meg kezdettek romladozni. 

Mely házban vagyon faragott kőlábokon zöldmázas kemence, kűlfűtő és 
gombos. Ezen palotában vagyon (:mivel most isteni szolgálatra való helynek depu- 
táltatott:) egy középszerű nagyságú, szép aranyas oltár, cum omnibus suis requi- 
sitis. Ismet egy position és egy küsded orgona, melyet nemrégen maga vett az 
úr, Kornis Zsigmond uram őnagysága. Az falon nyomtatott és festett egynehány 
szép képek, némelyik rámákon. Ismet egy régi, már szakadozni kezdett aranyas 
korneta. 

Ezen palotának egyik oldalában vagyon egy kis, keskeny, hosszú bolt, 
melynek ajtaja festett és béllett, borított zár rajta, ajtómellyéke virágokra faragott 
kőből vagyon. A boltozása ezen boltnak meg kezdett repedezni. Ablaka vagyon 
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egy, kétfele nyíló és üvegből való, faragott ablak, kőmellyéken. Mely boltban 
vadnak kapu közi való egynéhány puskák, egy almárium és abban egynéhány 
vasgolyóbisok, kopják, egy pár középszerű nagyságú rézdob és egyéb holmi por- 
tékák, melyeket in numero fel nem tehettünk, sem a többit nem specificálhattuk, 
mivel a boltból ki kelletett hamar jűnünk. 

Másik oldalában ezen palotának vagyon más, festett, párkányozott és béllett 
ajtó, faragott kő ajtómellyéken, borított zár ajtaja, mely nyílik az páterek 
szállása nevű, bolthajtásos, középszerű nagyságú házban; két öreg ablak rajta, 
üvegtángyérai igen megromladozni kezdettek, ablakmellyékei faragott kőből valók, 
rostélyok nélkül. Vagyon ezen házban faragott kőlábokra csinált, zöldmázas kály- 
hából való kemence, belőltüzelő. Ismet egy rendbeli papi öltözet. Vagyon ezen 
házból háromfele nyíló közönséges ajtó, mindenik faragott kő ajtómellyékeken, 
egyikén vagyon közönséges zár, más kettején reteszek vadnak. 

Első nyílik az denominált kápolna vagy templom nevű boltban. 
2dik nyílik az denominált paloták és házak oldalában keskenyen felmenő to- 

ronyban. Melyben vadnak régi, elszakadozott, vászonnal bevont, festett rámák. 
3dik nyílik a kamaraszékre, melynek kőfala meg kezdett repedezni. 
Ezen praedeclarált második és harmadik contignatiókban levő palotáknak és 

házaknak pádimentuma apró, égetett téglákból, nagyobbára mindeniknek virágokra 
vagyon kirakva. 

Faeszközökről in genere 
Vadnak ezen három contignatiókban levő palotákban, házakban és körülötte 

levő négy bástyában ezek: 
Asztalok, közönségesek promiscue nro. 15. Asztallábak imitt-amott nro. 19. 

Karosszékek promiscue nro. 14. Cifrán metszett és festett régi egyesszékek nro. 7. 
Közönséges egyesszékek nro. 9. Agy, közönségesek, promiscue nro. 11. Jó boros- 
hordó promiscue nro. 57, alábbvalók nro. 5. Jó cseber promiscue nro. 14. Moso- 
gatócseber promiscue nro. 7. Deberke nro. 4. Öreg kádak nro. 21. Apróbb kád 
nro. 8. Óntál nro. –. Óntángyér nro. – 

Vagyon a kastély belső udvarán egy földben ásott, vastag egyes fa oszlo- 
pon, kereken szarvazott és jó zsindelyezés alatt a hintószín, mely alatt kü- 
lönben lovakot is szoktanak patkolni. 

Ismet, ugyan az udvaron egy bővizű, kerek kőkút, tornyos szarvazás 
és zsindelyezés alatt, jó készülettel. 

Veteményeskert 
Ezen denominált kastély kerítésén vagyon a veteményeskertre egy jó, öreg, 

béllett ajtó, kötött ajtómellyéken, retesz, lakat és elétolyó vas zár rajta. Mely 
veteményeskert lévén egyfelől a kastélykerítés oldalában, vagyon egyebütt lészás 
és támaszos sövénykert körülötte. Ezen veteményeskertben vagyon 20 öreg tábla 
kerti vetemény, bennek és az táblák szélin mindenütt az mezsgyéken kétfelől ve- 
resszőlő, egres és rózsafák vadnak, szilva-, alma- és meggyfák bűvön, kivált a 
kert mellett egyéb vad fák is bűvön. 

Gyümölcsöskert 
Ezen veteményeskerttel egy végben vagyon, más szakaszban, egyfelől ugyan 

a kastély kerítése Szamosújvár felől való oldalában, szép gyümölcsöskert, melynek 
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másfelől való kerítése sövénykert, támaszos és lészás szalmafedél alatt. Vadnak ezen 
kertben szilva-, alma- és körtvélyfák felesen és szépen, és rakófából kirakott 
egy kisded haltartó, melyben most hal nincsen. Ismet vagyon vastag szalma- 
fedél alatt egy öreg jégverem is, melyben jég vagyon. 

Ezen gyümölcsöskertnek tágas, kötött ajtófelén nyílik öreg ajtaja a deno- 
minált külső udvarról, tőkezár és fakilincs rajta. 

Csűröskert 
Mely denominált külső udvarról jó szarvazás és zsindelyezés alatt levő, kö- 

zönséges, kötött kapufélen nyílik a csűröskertre lécből csinált kapu, mely csűrös- 
kert tágason vagyon bekerítve, jó lészás és támaszos szalmafedél alatt levő sövény- 
kerttel. Melynek közepin vagyon keresztformán csinált, náddal fedett csűr, jó 
szarvazás alatt, melynek oldalai földben ásott, erős tölgyfa ágasok és sasok között, 
faragott tölgyfákkal vadnak berakva; hosszassága mindenik fele tizenkettődfél 
öl, szélessége is hasonlóképpen mindenik csűrnek három-három ölnyi, és vagyon 
négy szája, kapui nélkül. 

Ezen csűröskert kapuja előtt egyfelől vagyon tágas, lészás és támaszos sö- 
vénykert, szalmafedél alatt. Melyben vagyon jó szarvazás és szalmafedél alatt, 
sasokra sövényből font, négyajtójú, hosszú ökörpajta, elfér benne circiter 
40 öreg barom. Ezen udvaron szokott lenni béresszekér, eke és több afféle, és 
most is vagyon béresszekér nro. 3, eke nro. 3, láncaival, vasaival, tésláival és egyéb 
requisitumival. 

Ugyanezen kertben más szakaszban vagyon talpokban eresztett sasok között, 
faragott fából felrakott oldalú, tapaszos majorház, jó szarvazás és szalmafedél 
alatt pitvarával együtt. Mely majorháznak udvarán vagyon külön-külön szarvazás 
és szalmafedél alatt apró, szárnyasmajorságnak való három ól. 
Ezen majorház udvarának egy ajtaja kicsin, kötött ajtófélen nyílik az utcáról. 

Vagyon ezen majorház ellenében másfelől az úton feles sertésmarhák- 
nak való különös kert, jó lészás és támaszos szalmafedél alatt, melyben 
vagyon szalmafedél alatt három részben szakasztott sövény ól. (Az inventárium az 
állatállomány, a földek és a jobbágyszolgáltatások számbavételével fejeződik be.) 

1699 
EGERES 

Gyulaffi Zsófia, Csáki Gábor özvegye, Gyerőfi 
Barbara, Gyulaffi László özvegye és leánya, 

Gyulaffi Klára tulajdonát képező egeresi kastély 
és a hozzá tartozó ingó és ingatlan javak 

urbáriuma vagy leltára 

Külső udvar 
Vagyon ezen kastély kőből, imitt-amott téglával elegy, mésszel, hol jó, hol rossz 

szalmafödél és szarvazás alatt, néhult penig födél nélkül, négyszegletesen felrakva, 
melyben mennek bé elsőbben is a kis palánkba, rossz zsendelyezés alatt, galambbúg 
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nélkült, kétfelé nyíló, felső részin vaskapcsokon forgó, fenyődeszkából csinált kapun 
melynek kapufelei tölgyfából, parasztoson vannak kifaragva; a foglaló fáján is vas- 
kapocs, melyen van vasretesz, reteszfő, jó nagy bécsi lakat kolcsostól. E mellett egy 
kiskapu fenyődeszkából, fasorkakon forgó, fakilincs és gerezdes zár rajta kolcsostól. 

Itt bémenvén és innen bal kézre térvén, csak közel mellette vagyon jó szarva- 
zás, nem derekas födél alatt, tölgyfából sasokban rakott egy jó, tizennégy ölös is- 
tálló. Ennek két ajtaja fasorkakon forgó, fenyő, faragott deszkából; fakilincs 
mindeniken. Gerendái erős tölgyfa, padlása fenyő, hasogatott deszkából áll. Négy 
ablak rajta, ablakráma nélkült. Ennek egészen tölgy- és fenyőfákból kötésekre csi- 
nált, tizenhárom lábon álló eresze. Ebben a pitvarban vagy ereszben tanáltatott 
egy üres hordó, három földhordó torgonca, gabonásháznak (való), vastagon fenyő- 
fából fűrészen metszett hatvanöt szál háromöles deszka. 

Ennek mindjárt a végiben jó szalmafödél és szarvazás alatt tölgyfából felrakott 
árnyékszék, melyben mennek bé fasorkakon forgó, fakilincsű, fenyődeszkából 
csinált ajtón, mely is annak rendi szerént el van készítve. 

Tanáltatott e mellett két halnak való bárka, fenyődeszkából csinálva; a nagyob- 
biknak egész készületinek három szál deszka héja, melyen van de praesenti kilenc 
szál fűrészdeszka. 

A megírt palánkkapun jobb kéz felől vagyon egy zsúp formára kötött szalma- 
födél és szarvazás alatt, tölgyfából, sasokban rakott, két szakaszban csinált, tizen- 
kettődfél öles juhistálló. Ezen istálló kívül-belől agyaggal erősen meg van 
verve. Ennek két benyíló ajtainak sorka tölgyfából áll, gerendái és padlási tölgy- és 
fenyőfa; két ablakjának tölgyfából van csinálva ablakmellyéki. Ennek végiben az 
kastélyhoz ragasztva van egy kis lónak való szín. Ezen palánkban a kas- 
tély mellett tanáltatott egy felvágott, tűzre való kazal fa, egy kaloda, egy hosszú 
csatorna. 

Ezen külső udvar vagy palánk vagyon régi szalma és tövis alatt, tölgyfából 
sasokba rakva, egészen bekerítve. 

Belső udvar 
Innen egy eresztőre csinált kis hidacskán menvén bé igen szép faragott kőből 

való kapumellyékű, kétfelé nyíló, öreg négy vassorkakon forgó és pántokon, szál- 
dokfa deszkával jól megdeszkázott nagykapun; foglalófája tölgyfából, egy öreg vas- 
kapocs, retesz, reteszfő rajta. Ezen nagykapun nyílik ki egy kis, fasorkakon forgó, 
záldokfából csinált, fenyődeszkával foldozott ajtó, ezen vasretesz, reteszfő és faki- 
lincs. Ezen nagykapu sarkánál vagyon egy öreg vassorok. 

Ezen kapun mindjárt belől vagyon egy igen jó, bolthajtásos, kőből álló kapu- 
közi, az hun az darabontok szoktak tüzelni. Innen nyúl ki egy jó kőkemény. 
Tanáltatott itt egy paraszt, fenyőfából csinált asztal lábastól, három ember lábára 
való vas, ugyanannyi ember kezire való bilincs, egy vakoló vaskalán, két lámpás. 

Innen a kapu közül bal kéz felé nyílik bé a tömlecek pitvarába vas- 
sorkakon, pántokon forgó, záldokfából csinált, vasreteszű, reteszfőjű béllett ajtó, 
melyen van egy jó erős lakat kolcsostól. Ennek ajtómellyéki faragott kőből valók. 
Vagyon ezen pitvarnak megrepedezett boltozása. Innen nyílik bé egy kőkémén. Ta- 
náltatott itt két hosszú, paraszt pad, egy tömlecbe béjáró lajtorja, két tekenyő, egyik 
szarvas, egy légely, két vízhordó kártya, egy istállóban járó lámpa, egy öreg meszes- 
cseber. 
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Innen mennek bé bal kéz felé egy kis boltozott felső tömlecben vassor- 
kakon és pántokon forgó, vasreteszű, reteszfőjű, záldokfából csinált, fenyődeszkával 
foldozott, béllett ajtón, melynek ajtófelei és mellyéki tölgyfából valók. Ebben tanál- 
tatott egy erős, nagy kaloda. Ennek közepén nyílik fel a belső tömlecre fasor- 
kakon, vaskapcsokon forgó kis ajtó, melyen van vasretesz, reteszfő; a tömlec fenekén 
egy erős tölgyfából csinált kaloda. melyben elfér tizenhat ember. Ezen van egy vas- 
retesz, reteszfejivel együtt. 

Innen kijővén, a megnevezett rabok pitvarán által mennek be az porkaláb- 
házba egy vassorkakon és hosszú pántokon forgó, feli hárs, feli penig fenyőfából 
csinált, fakilincsű és zárú ajtón, melyen vasretesz reteszfőstől. Ennek ajtómellyéki 
szép, faragott kőből valók. Vagyon ezen háznak egy nagy, lantornából csinált ab- 
lakja; ablakfeliji (!), kereszti szép faragott kőből valók. Vagyon ezen háznak egy 
kis, téglára rakott, paraszt kályhából, fapárkányra épített tüzelőkemencéje. Ezen ház- 
nak kéménye egybeszakadván az rabok pitvara kéményivel, úgy nyúlik ki magoson. 
Tanáltatott ezen házban két paraszt, hosszú pad, egy fenyőfából csinált, paraszt, 
kerek asztal, egy ágy, egy szál fenyődeszkából álló polc, egy kisded, rostélyos for- 
mára csinált tál- és tángyértartó. 

Kimenvén a kapu közül, bal kéz felé térvén, mennek fel egy kis romlott tor- 
nácocskába harminckét lépcsőjű, már romlani kezdett garádicson, melynek mel- 
lette és az tornác körül karfára deszkával vagyon becsinálva, mely tornácba vagyon 
öt, tölgyfából csinált paraszt ágy, három hitván ketrec – egy madárnak, ketteje 
tyúknak, lúdnak valók –, egy madárnak való öreg kalicka, egy paraszt, nyárfából 
csinált asztalláb. Vagyon ezen tornác és garádics nem derekas szalmafödél alatt, 
kőfalra szarvazva. 

Ezen tornácból nyílik bé egy fasorkakon forgó, fakilincsű, fenyődeszkából 
csinált, vasreteszű, reteszfőjű, paraszt ajtó, melyen van egy régi lakat kolcsostól – 
ennek ajtófelei tölgyfából feli, feli penig nyárfából parasztoson kifaragva –, egy 
régi nagy boltban, melynek vakolása jobbrészint lehullott. Vagyon ezen ház- 
nak vagy boltnak két négyszegletű és egy kerek ablakja, ablakrámák nélkült. Ezeknek 
ablakmellyéki szép faragott kőből, cifrán vannak csinálva. Ezen boltban vagyon szép 
faragott kőből rakott kemencealj, melynek vagyon a sütőházból kijáró kéménye. 

Tanáltatott ezen házban: 
Tölgyfából csinált öreg hordó nro. 29. Kisebb hordó nro. 5. Fenyőfából csinált, 

halnak való öreg hordó nro. 2. Öcötös általag kettő, egyik kisebb. Három, egy-egy 
vedres, tölgyfából csinált, méznek való döbörke, melynek egyike fenék nélkült vagyon. 
Három, gyalult, fenyő fűrészdeszkából csinált ágyak; vesszőből font 5. Gabonának 
való, sövényből font kasok nro. 5, melyeknek egyikiben vagyon csőstől törökbúza 
cub. 1. Egy feredőkád fenyőfából. Fenyőfából álló deberke nro. 7. Pistrang hordozni 
való, fenyőfából csinált putton nro. 2. Fenyőfából csinált vajküpülő deberke nro. 1. 
Egy jó vadalma sajtoló tölgyfából, minden készségivel együtt. Kisded, láb alá való 
szék nro. 2. Hársfa fűrészdeszka nro. 64. Kolbász- és húsvágó tekenyőforma nro. 1. 
Középrend szarvas dagasztótekenyő egy. Fenyődeszkából csinált pervátaszék egy. Méh- 
nek való kosár nro. 8. Bőrrosta nro. 3, melynek egyike kása szitálni való. Vasrosta 
nro. 2. Ablakmérő mérce nro. 3. Kisded deberke nro. 2., melyeknek egyikiben 
vagyon circiter háromezer zsendelyszeg, a másikában penig másfél ejtelnyi fenyő- 
mag. Egy kender gerebelleni való gereben. Egy kártyaformára csinált vetemény- 
öntöző, melynek a csője egészen báldokból, tölcséresen meglyuggatva vagyon csinálva. 
Húsmérő kompona nro. 1. Konyhára nyúzott és dög juhbőrök nro. 29. Két gyapjú- 
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zsákokban köles cub. 1//3. Öreg, szürke juhgyapjú nro. 175. Öreg, fejér juhgyapjú 
nro. 34. Konyhára nyúzott fejér báránybőr nro. 1. Öszvehánt-vetett fekete bárány- 
gyapjú, melyeket meg nem olvashattunk, lehet nro. 70, fejér circiter 112. Oláhfalvi 
fűrész-fenyődeszka nro. 6. 

Ezen házból egyenesen bal kézre menvén, faragott kőből csinált ajtómellyékű, 
ajtó nélkül való, megromladozott puszta boltba bé, melynek is az boltja fák- 
kal meg van támogatva. Vagyon ezen boltnak három, faragott kőből álló ablakmely- 
lyékű, ablak nélkült való ablakja. 

Innen megyen bé, ugyan faragott kő ajtómellyékű egy vassorkon és két pánto- 
kon forgó, jó formában, frissen megbéllett, gyontározott, régi ajtón egy jó bolt- 
hajtásos boltban, melyben vagyon egy romladozott, mázas kályhákból csinált 
tüzelőkemence; az alja téglával lévén felrakva, az aljában egy-egy vas nyúl fel, ke- 
resztül, hosszan is elő egy. Itt vagyon kő kéménalja, melyen vagyon egy kis ajtócska, 
vassarkakon, pántokon forgó. Azon kéménaljából kömen (!) nyúlik ki; annak 
is ajtaján vagyon vasretesz, reteszfő. Ezen boltnak vannak két ablaki, ablakmellyékei, 
és kereszti faragott kőből állók. Itt vagyon egész szalonna nro. 13, akinek a hasában 
egy darabot elvágtanak nro. 1. Egész orja fejestől nro. 5, fő nélkül nro. 3. Háj 
nro. 17. Oldalpecsene nro. 2. Sódar nro. 3. Hátpecsene nro. 1. Ez idei öreg sajt 
nro. 8, kisebb nro. 32. Gyontáros, vassorkakra frissen készíttetett bölcsű nro. 1. 
Fekete, csávált báránybőr nro. 4. Csávált nyúlbőr nro. 17, csáválatlan nro. 20. Csávált 
gidóbőr nro. 2, csáválatlan őzbőr nro. 19. A szőcsnél bárány- és berbécsbőrök felesen, 
melynek számát nem tudhattuk. 

Oláhfalvi deszka nro. 3, hársfa deszka nro. 2. Öreg, rossz cserehordó nro. 2, 
kisebb nro. 2. Vizának való fenyőfa deberke nro. 1, ebben vagyon törökbúza metr. 2. 
Fenyőfából való dézsa nro. 6, egyike teli ordával. Köles másfél véka, méhkosár nro. 
4. Vesszőből font, gabonának való kas nro. 2. Öreg, esztergában metszett viaszas, 
kilencejteles palack nro. 1, második ötejteles, harmadik négyejteles, negyedik három- 
ejteles, két-két ejteles nro. 4, félejteles 1. Egy bőrrostában födeles, esztorgában met- 
szett, félejteles kupa öt, kisebb 7. Egy darab kordoványbőr, sárga diribdarab bőrök- 
kel együtt. Kikészített juhbőr egy. Cserefa deberke egy. Főnhordó fenyőcseber nro. 2, 
nagyobb egy. Fenyőfából való ablakráma nro. 10. Egy rossz ajtó, két vas pál(cá)val 
(?). Jó gyapjúzsák nro. 2. Három darab forrázatlan fonal. Ablakra való kristálytán- 
gyérok nro. 21. Ezen boltnak pádimentuma faragott kőből való. 

Innen jobb kézre kimenvén, ugyan faragott kövekből álló ajtómellyékű, ajtó 
nélkül való ajtón egy bolthajtásos árnyékszékre, mely ajtófélben vagyon öreg 
vassorok egy ajtóütközettel. Pádimentuma téglából való. 

Innen egyenesen kijővén az elsőbben megírt puszta boltban és jobb kézre térvén 
s felmenvén hét szakaszban, hosszú, faragott kövekből álló, hétlépcsőjű garádicsokon 
egy faragott kövekből álló ajtómellyékű, kinyíló ajtó nélkül való ajtón egy puszta 
palotában, melynek folyó- és mestergerendái fenyőfákból állanak padlás nélkült. 
Ennek is két ablakjai faragott kő ablakmellyékkel, kinyíló ablak nélkült; kereszti 
megromlottak. A gerendán vagyon két lóbőr, egy fiatal bialbőr; pádimentuma meg- 
romladozott téglából áll. Innen bal kézre mentünk ki egy faragott kövekből álló, 
bényíló ajtó nélkül való ajtómellyékű ajtón egy bolthajtásos árnyékszékre. Pad- 
lása cserefából áll. 

A megirt házakból és boltokból harminckét megemlített grádicsokon lejővén, 
meg is bal kéz felé térvén, mentünk bé az elébb megírt tornác alatt, és egy kis bolt- 
 

274 



hajtás alatt (:mely is vakolatlan, néhult, néhult téglájában is lehullott:), egyenesen 
egy kőből faragott ajtómellyék között, vassorkakon és pántokon forgó, hársfából fara- 
gott, félig béllett és félig parasztul párkányazott, fakilincsű, vasreteszű, reteszfőjű és 
vas ütközésű ajtón egy ecetes kis boltban, melynek két ablakja, ablakrámái- 
val; lantorna ablak lévén rajta. Ablakmellyékei faragott kőből valók. Ezeken hosszára 
két-két szál, szélyességire penig három-három szál vasrudak nyúlnak el. Ebben vagyon 
ecetnek való, két szakaszban lévő, fenyőfából való ászok, melyeken vagyon hat 
ecetes általag. (Következik a felsorolás.) Itt vagyon egy kéménesalja, melynek rossz 
ajtaja sorok és pánt nélkült lévő, fenyőfából; ezen kéménesaljából nyúlik ki egy 
kőkémén. Ezen kéménesaljának az végiben vagyon egy fényes kályhákból álló tüzelő- 
kemence, az alja közönséges kőből van kirakva, semmi vas nem lévén rajta. Ezen 
boltban nyúlik be rúdnak való két vas, karikájával együtt, melyekben vagyon egy 
fenyőrúd, ezen polc, két ejteles csupor rajta. 

Innen kijővén, bal kézre mennek be egy bolthajtásos, faragott kőből álló 
ajtómellyékű, vassarkakon, pántokon forgó, egy cseres fakilincsű, rossz ajtón (a) 
sütőházban, mely jó bolthajtásos. Mely háznak két ablakja, ablakrámáira lan- 
tornával, megbontva, rosszak (így!); ablakmellyékei faragott köböl állanak, hosz- 
szára egyiken három rúd, másikon kettő, szélyességire penig mindeniken három- 
három szál vas nyúl keresztül. Itt vagyon sütőkemence nro. 2. Mindenik kívül 
paraszt, mély kályhával van kirakva, az aljai kőből és fából magosan kicsinálva. 
Ennek kürtei az kéménes alá nyúlnak ki. Vagyon itt jó, bosszú dagasztótábla, 
fakecskén álló. Egy üres, rossz cserehordó. Egy dagasztószék. Sütőlapát 2. 

Innen kijővén, a puszta kőfal és a pince ajtaja mellett előmenvén bal kézre, 
és egy tizenkét fogú lajtorján felhágván egy töredezett ajtón az pince föliben, 
egy puszta, felszarvazott, padlás nélkült való házban, ennek folyó- és 
mestergerendái fenyőfa; melynek volt két ablakja, mindenik bérakva. Tanált(atott) 
itt öreg, vastag, huszonhét fogó (!) fenyőlajtorja. Ennek az oldalában, bal kézre 
térvén, egy puszta árnyékszék, bolthajtásos, melynek ajtómellyéki faragott 
kőből áll. 

Innet ismét jobb kézre menvén ki egy puszta, faragott kőből álló ajtómely- 
lyékű, kinyíló ajtó nélkül való ajtón egy puszta házban, melynek öt ab- 
lakjai. Mindeniknek faragott kőből való ablakmellyékei, ketteje téglával, kővel 
bé van rakva; kereszt nélkül vannak. Téglával ezen ház rosszul megpádimentu- 
mozva. Ennek is folyó- és mestergerendái fenyőfából állanak. Innen egyenesen 
bémenvén egy megromladozott, faragott kőből való ajtómellyékű, nyíló ajtó nél- 
kült való puszta házban, melynek is három ablakjai; ablakmellyéki faragott 
kőből valók, ablakráma nélkült, egyik egészen bérakva, másik félig, harmadik 
kereszt nélkült való. Ennek is folyó- és mestergerendái fenyőfából állanak. Itt 
egy kőből való csonka kémén nyúl ki a födél aljáig. 

Itt jobb kézre térvén, mentünk ismét egy puszta, megromladozott, ajtó nél- 
kült való ajtómellyékű ajtón bé egy házban, melynek is két ablakjai, ablak- 
mellyéki faragott kőből állók; egyike egészen bé vagyon rakva, másik félig. 
Folyó- és mestergerendái fenyőfából valók. Ezen belől vagyon egy rossz, puszta 
árnyékszék. 

Ezeknek a fenn megírt házaknak és boltoknak szarvazatjai fenyő, cseri, nyár 
és különb-különbféle fákból lévén könnyűszerrel felszarvazva, kötésekkel köny- 
nyedén megkötve, közönségesen meglécezve és szalmával megfödve; födelei csö- 
pögősök és folyók. 
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A fenn megírt tizenkét fogú lajtorján lejővén az felső házakból és a kőfal 
mellett előmenvén jobb felé, és bemenvén egy fasorkú, hevederű, fa ajtómely- 
lyékű, faragott fenyőfából deszkázott ajtón, melyen van vasretesz, reteszfő, kö- 
zönséges bécsi lakat kolcsostól és egy közönséges fenyődeszkával deszkázott fölső 
ajtón, bükkfa sorkún és elejűn, melyen is kétszeres, hosszú retesz vagyon fogan- 
tyújával együtt, az ajtómellyékin is egy vasretesz lévén, egy jó bolthajtásos 
pincében, tizennégy fagarádicsokból álló garádicson. Ezen pince bal kézre tér- 
vén, rész szerént kővel és téglával, rész szerént penig fával lévén közönségesen 
általfoglalva, mentünk be a második pincébe fa ajtómellyékű, közönséges 
cserfa hevederű, sorkú, fenyőfából faragott deszkájú ajtón, jó retesz, reteszfő 
lévén rajta; mely is jól meg volt boltozva. 

Kijővén azért az pincéből tizennégy lépcsejű grádicson és általmenvén az 
udvaron, az kapu mellett jobb kéz felől való egy jó boltozás alá, az hol is öreg 
szuszékok szoktak állani. 

Bémenvén ezen bolthajtáson alól egy fenyőfából csinált, közönséges nyári 
ajtón és bényíló, fenyőfából csinált, fasorkakon forgó, fakilincsű ajtón, melynek 
ajtómellyéki faragott kőbűl vannak csinálva, egy nagy öreg konyhára, 
melyen három ablak, ablakráma nélkült; egyikben négy vasrúd lévén, mind szél- 
jére, hosszára, ketteinek ablakmellyéki faragott kőből valók. Itt vagyon kőből 
rakott, fával párkányozott öreg konyha, melynek egyik végiben vagyon két öreg, 
faragott kőből csinált oszlopok, melyeken vagyon egy kis bolthajtás; az egyik 
szélyén nyúl ki egy kőkémén. 

Innen kijővén az boltozáson, vissza bal kézre a kőfal mellett, ahun is csak 
közel, ugyan bal kézre nyílik be faragott kő ajtómellyékű, vassarkakon forgó, 
fenyőfából faragott, parasztoson körülpárkányozott, fafogontyújú és kilincsű aj- 
tón egy boltba, melyiknek két ablakjai. Egyiknek ablakmellyéki faragott kőből 
valók; másiknak fából, két ablakráma nélkült. Ebben vagyon paraszt kályhákból 
álló paraszt kemence, tüzelő; a kemence eleje faragott kőből áll. Innen bal kézre 
nyílik bé közönséges fenyődeszkából csinált, vassorkakon forgó, fakilincsű ajtó 
egy bolthajtásos árnyékszékre, mely is annak rendi szerént egész készség- 
gel vagyon. 

Innen kijővén, e mellett vagyon egy kis boltocska, melynek ajtómely- 
lyékei faragott kőből állanak. Ajtaja fenyődeszkából, melyen vasretesz, reteszfő, 
lakat rajta; melybe bé nem mehettünk. Amint a kolcsár referálja, lictarium, cse- 
répedény és holmi deberkék vannak benne. 

Onnét elébbmenvén, nyílik bé más ajtó, mely is fenyőfából csinált – ez 
parasztoson körülette béllett –, vagyon rajta egy vas sorokpánt, retesz, reteszfő 
– ajtómellyéki egyik faragott, másik fából áll –, egy házba, melynek két ab- 
lakja. Mindeniken ablakráma, lantornás. Ablakmellyéki faragott kőből állanak. 
Vagyon ezen háznak paraszt kályhából egy falábra és hosszan az elein fára ra- 
kott tüzelőkemence, melyből egy kürtő nyúl ki. Ezen háznak folyó- és mester- 
gerendái tölgyfából állnak, a padlása különb-különb fából. 

Innen elébbmenvén, az garádics alatt vagyon egy kis folyosóalja, ezen 
folyosó négy tölgyfa oszlopokra van kötésesen, ugyan tölgyfa talpakra csinálva. 
Ezen folyosó(ra) alól mennek bé romladozott, faragott kőből álló ajtómellyékű, 
bényíló ajtó nélkül való ajtón egy pitvarban, mely pitvarnak egy ablakja lé- 
vén, ablakmellyékei faragott kőből állanak, kinyíló ablak nélkült. Nyúlik ki ezen 
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pitvarból egy kőkémén. Ezen pitvarnak fenyőfából álló gerendáira fenyődesz- 
kával vagyon megpadolva (így!). 

Mennek bé ezen pitvarból bal kéz felé, szép faragott kőből való ajtómely- 
lyékű, vassorkakon, pántokon forgó, fenyődeszkából csinált, vasreteszű, retesz- 
főjű, fakilincsű ajtón, melyen közönséges bécsi lakat, az uramék házában. 
Vagyon ezen háznak paraszt, fényes kályhából rakott kívülfűtő kemencéje. Ezen 
háznak két ablakja lantorna, ablakfeli egyiknek faragott kő, másiknak fa; egyik- 
ben vasrostély kétszeresen. Ennek folyó- és mestergerendája alatt erős tölgyfa 
oszlop. 

Innen kijővén, egyenesen általmenvén az pitvaron, egy szép faragott kőből 
álló ajtómellyékű, vassorkakon, pántokon forgó ajtón az katonák házában, 
melynek három ablakjai, kelteinek faragott kő ablakmellyéki, harmadiknak fa, 
egyiken két rúdvas nyúlik fel, keresztül három. Ezen háznak kőre, téglára, fé- 
nyes, paraszt kályhából rakott tüzelőkemencéje, melynek is kürtője nyúlik ki kö- 
zelebb megírt kéménre. Tanáltatott ezen házban négy szál deszka szélyességű 
asztal lábastól. Ezen háznak folyó- és mestergerendái, tölgyfa padlása különb-kü- 
lönbféle fából állnak, mestergerendája alatt egy erős tölgyfa oszlop. 

Kijővén ezen házakból az megírt folyosó alatt, ahol is bal kézre térvén, 
mennek fel az felső contignatióra, elsőben az megírt folyosóra, tizen- 
három lépcsejű fagarádicson egy kis nyári ajtón; mely folyosó hat tölgyfa, kö- 
téses oszlopokon állván, karfája különb-különbféle deszkával van megdeszkázva. 

Mennek bé ezen folyosóról egy jóformában boltozott, fejéren meszelt pit- 
varban, melyből az feljebb megírt kőkémén nyúlik ki. 

Ezen pitvarból bal kézre térvén, nyílik bé egy faragott kőből álló ajtó- 
mellyékű, vassorkakon, pántokon forgó, vasfogontyújú, fakilincsű, egészen bél- 
lett, kívül párkányozott, fenyő- és záldokfából való, jó ajtó az ebédlőpalo- 
tában, melyben vagyon paraszt kályhából rakott, kívülfűjtő kemence, melynek 
az alja kőből és téglából vagyon kirakva, melyben vagyon egy kisded asztal lá- 
bastól. Ennek három ablakja vassorkakon, pántokon forgó, fenyőfa ablakrámái 
papirossal megbontva, ablakmellyéki penig mindeniknek szép, faragott kőből 
állnak. Ennek pádimentuma, mind penig folyó- és mestergerendái s padlási fe- 
nyőfából, deszkából valók. 

Ezen palotából egyenesen kijővén, által az megírt pitvaron, mennek bé cifra, 
faragott kő ajtómellyékű, vassorkakon, pántokon forgó, erős zárú, vasfogan- 
tyújú, fenyő-fűrészdeszkából csinált, egészen béllett, körül párkányozott ajtón, 
az néhai üdvözült úr házába. Ezen háznak két ablaki; ablakfelei, mellyéki fa- 
ragott kőből, záldokfa ablakrámáin penig kristályüvegek ónban foglalva; négy 
kinyíló, vassorkakon forgó ablakfióki. Vagyon azon háznak szép, zöldmázas 
kályhából, szép faragott kövekre, kőlábakra rakott tüzelő és félig fűjtő, vas 
elejű kemencé(je); ennek kürteje nyúlik ki az megírt pitvarban. Ezen háznak 
fenyőfából álló, tisztességes tizenhét gerendáin (!) fenyődeszkával tisztességesen 
van megpadolva; pádimentoma is ennek fenyő-fűrészdeszkából áll. 

Mennek bé ezen úr házából az asszony őnagysága házában egy 
cifrán faragott kőből való ajtómellyékű, vassorkakon forgó, erős vas zárú, fogan- 
tyújú, fenyő-fűrészdeszkából csinált és körülette béllett ajtón; melynek vas két 
ablakja, ablakfelei, cifra faragott kőből (valók), ablakrámáin ónban foglalt, kris- 
tályüvegből álló, négyfiókú ablakok, melyek is vassorkakon, pántokon forognak. 
Vagyon ezen háznak fényes kályhából, öt faragott kőlábakra, faragott kőre, elöl 
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vasrúdra rakott tüzelőkemencé(je). Ezen kemence alatt van három vasmacska 
egy vaskalán. Ezen háznak tizennégy rendes fenyőgerendáira (!) fenyőfából fa- 
ragott deszkákkal rendesen megpadolva. Pádimentuma is ennek fenyő-fűrészdesz- 
kából áll. 

Ezen házból mennek bé faragott kő ajtómellyékű, vassorkakon, pántokon 
forgó, vasfogantyújú, fenyő-fűrészdeszkából csinált, egészen béllett, körülette 
párkányozott ajtón ez két ház között való sikátorba, melynek az ablakja ab- 
lakrámára papirosból csinált; kinyíló ablak, de rossz. Ablakmellyéki faragott kő- 
ből állnak. Azon sikátorból bal kéz felé van egy lyuk, melyen kémént tisztítnak. 

Ezen sikátorból bal kéz felé mennek be faragott kőből való ajtómellyékű, 
vassorkakon, pántokon forgó, fenyődeszkából csinált, boltazott árnyékszékre, 
mely is annak rendei szerént jól el van készítve. 

Ugyanazon sikátorból jobb kéz felé mennek bé a leányok házában, 
cifra, faragott kő mellyékű, vassorkakon forgó, vas közönséges zárú és kilincsű, 
fenyő-fűrészdeszkából csinált ajtón; melynek van két ablakja, ablakfelei és mely- 
lyéki mindeniknek cifra, faragott kövekből állnak, négy vassorkakon, pántokon 
forgó, fenyő ablakrámára, ónban foglalt kristályüvegből álló, kinyíló fióki min- 
deniknek. Vagyon ezen házban egy zöld kályhából magosan felrakott, egy vas- 
lábon, az elein is vason álló, cifra kemence, tüzelő, melynek az hátoljában va- 
gyon egy ugyan mázos kályhával kívül rakott sütőkemence. Mindeniknek az alja 
kőből, téglából, mésszel, lábason, frissen van kirakva. Pádimentuma ezen háznak 
téglából áll, de nem derekas. Ennek fenyőgerendáira fenyődeszkával van meg- 
padolva (így!). Innen bal kéz felé faragott kő ajtómellyékű ajtó nyílik bé az 
árnyékszékre, mely is annak rendi szerént van elkészítve. 

Innen jobb kézre kimenvén ezen házból egy párkányos, faragott kőből álló 
ajtómellyékű, vassorkakon, pántokon forgó, vaskilincsű, ütközetű, erős bécsi zárú, 
vasfogontyújú, reteszű, reteszfőjű, fenyő-fűrészdeszkából csinált, jó, béllett, pár- 
kányozott ajtón (:melyen vagyon tíz szemből álló kis láncocska fogantyújával 
együtt:) az folyosóra, mely folyosó négy csere lábakra lévén rendesen csinálva, 
felszarvazva, zsendellyel jól megfödve. Ezen folyosónak kétfelől tizenhárom da- 
rab fákból álló karfás gerendái, mely egyik felől egyenesen faragott fenyőfából 
vagyon félbe megdeszkázva, felyül penig nyolc darab fenyődeszkákkal megpa- 
dolva; alól is hasonlóképpen. 

Ezen megírt rend házak jóformában fel vannak fenyőfából szarvazva, meg- 
lécezve különb-különbféle fákkal és jól megfödve szalmával. 

Ezen megírt ház(akn)ak az végiben vagyon négy puszta, elhagyott házak 
födél és szarvazás nélkül. Az uraimék háza végiben egy hosszú puszta 
palota, egy ajtaja, kinyíló ajtó nélkült, ajtómellyéki faragott kövekkel vagyon 
kicsinálva. Ezen palotának négy ablakja, ketteje berakott téglával. Pince- avagy 
pádimentumgerendái ennek tizennégy. 

Ezen puszta palotából egyenesen mennek bé egy kis puszta házba már 
romladozni kezdett, faragott kő ajtómellyékű, kinyíló ajtó nélkült való ajtón. 
Ennek ablaka egy faragott kő ablak, mellyékivel. Itt is hasonlóképpen pince- 
avagy pádimentumgerendái hat erős tölgyfából állanak. 

Ezen háznak végiben más puszta ház, melyben mennek be az udvar 
felől, téglából rakott ajtómellyék között, melynek vagyon két ablakja, kinyíló 
ablak nélkült. Egyiknek ablakmellyéki faragott kőből való, a másikról lehullott 
az faragott kő. Ennek pincegerendái tizenkettő, padlás nélkült; felyül való pad- 
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lásgerendái öt, de már ennek is egyikinek az vége leesett. Ezen házból mennek 
ki jobb kézre egy régi, elhagyott, puszta árnyékszékre. 

Ezen házból mennek bé az kastély szegeletin való két contignatiós 
puszta házba faragott kőből csinált, párkányos ajtómellyékű, kinyíló ajtó 
nélkült való ajtón. Az alsó házban vagyon öt ablak, mindeniknek kőből faragott 
ablakmellyékjei. A felső háznak három ablakja, ennek is kőből faragott ablak- 
mellyékei mindeniknek. Ezen alsó házból faragott kő ajtómellyékű, kinyíló ajtó 
nélkült való ajtón mennek bé egy régi, elhagyott, puszta árnyékszékre. 
Ezen házból nyúlik ki két kémén, egészen állván, jóllehet az oldaláról az vako- 
lás le kezdett hullni. 

Elvégezvén az kastélynak descriptióját, vagyon az kastélyban ezen puszta 
házak mellett egy négy tölgyfa lábakra, kőfalra szarvazott szalmafödél alatt való 
szekérszín. A födelén néhult-néhult bécsepeg az eső. Ennek udvara szép 
pázsintos és jó tágoson van. 

Gyümölcsös- és veteményeskertek 
Ezen kastély háta megett, dél felé vagyon egy jó darab gyümölcskert 

és veteménynek való kert, melyben akna, szilva, körtövély, meggy- 
és magyarófák felesen vannak, amelyben is tanáltatott négy kosár méh. Ezen 
kertnek az palánk felől való kis darabja keresztül vagyon sasokba tölgy- és 
bükkfa boronákból felrakva, megtöviselve, szalmával megfödve; melynek az kö- 
zepén nyílik egy tölgyfa ajtómellyékű, cserefa sorkú, cserefa deszkával megdesz- 
kázott ajtócska, gerezdes zár lévén rajta kolcsostól. Másutt penig egészen körül jó 
szalma- és tövisfödél, alól jó sövényből font kerttel van bekerítve, annak rendi 
szerént. 

Ennek háta megett, naphaladat felé mennek bé egy két cserefa ajtómely- 
lyékű, cserefa sorkú, hevederű, fakilincsű, faragott fenyőfával megdeszkázott, 
gerezdes zárú ajtócskán egy jó tágas veteményeskertben, melyben is ke- 
vés egresfák, egynéhány szilvafák, káposzta és kerti vetemények vannak annak 
rendi szerént felosztva táblákra és bevetve. Mely kert is egészen körül jó szalma- 
és tövisfödél alatt, új sövényből font kerttel van békerítve. Ennek alsó felén az 
malomárok felől nyílik be egy kis ajtócska, melynek is két cserefa ajtómellyé- 
kihez cserefa sorkú, hevederű, fenyőfa deszkábul csinált ajtaja, fakilincs és ge- 
rezdes zár lévén rajta kolcsostól. 

Ezen fenn megírt gyümölcsöskert mellett északra, közel a kastély mellett 
vagyon egy jó kis sátoroskert, cserefa karókra, cserefa támaszokkal meg- 
támogatott és megtövisezett jó födél alatt, melyben mennek be egy kis cserefa 
sorkon forgó, megdeszkázott kis ajtón: gerezdes zár lévén rajta kolcsostól. Ebben 
vagyon egy jó jégverem, jól megfödve, jéggel teljes. 

Ezen kastély mellett mindjárt a vízen túl vagyon egy darab káposztás- 
kert, közönséges gyalogkerttel békerítve, a kertész, Hamar Péter háza mel- 
lett, melyben feles palántok vannak ültetve. 

Vagyon a falu között, Kovács András háza megett napkeletre egy közönsé- 
ges veteményeskert, annak rendi szerint táblákra felosztva, nem dere- 
kas colalással, melyben vannak különb-különbféle kerti vetemények. Ezen kert 
körül közönséges sátoros kerttel vagyon béfoglalva, néhult jó, néhult rosszas. 
Födele is hasonló, melybe mennek bé egy cserefából csinált ajtócskán, zár nélkült. 
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Ezeken kívül vagyon egy jó darab gyümölcsöskert, egy része födéllel 
egy része födél nélkült, közönséges kerttel békerítve; melyben vannak számos alma- 
szilva-, meggy- és vadkörtövélyfák. Vicinusa mindkét felől az kastély mellett két- 
felől lefolyó patak. (Következik a malom, a kastéllyal szemben a csűröskert külön- 
böző aklokkal, a tyúkászház és a majorok.) 


