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BEVEZETŐ

Ma már senki sem vitatja, hogy a levéltárak egyik legfontosabb feladata
az őrzésükben lévő legjelentősebb forrásanyag közzététele. A Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Levéltára 30 évvel ezelőtt, 1972-ben jelentette meg el
ső forráskiadványát. Bár ezt az első és alkalmi jellegű kötetet az intézmény
fenntartója adta ki, a szakmai munkát az intézmény munkatársai végezték. A
következő néhány évtől kezdve a mindig szűkös anyagi lehetőségek között, ha
nem is a remélt és elvárható rendszerességgel, de mindenképpen kellő tuda
tossággal és szakmai felkészültséggel végezték az intézmény tudományos
munkatársai ezirányú feladataikat.
Az ország legnagyobb megyéjében és az egyik legjelentősebb megyei le
véltárában érthetően nem lehet egyetlen kötetben publikálni az egyes forrás
féleségeket. Még a feudális-rendi társadalom korából is olyan számottevő
mennyiségű írott anyag maradt ránk, hogy azokat az esetek többségében csak
sorozatok formájában lehet közreadni. Ezúttal a megye területén lévő mezővá
rosok levéltáraiban és irattáraiban fennmaradt végrendeletek közzétételét kez
di el az intézmény. Érthető, hogy az első kötetben a legtávolabbi múltba viszszanyúló és a leggazdagabb gyűjtemény anyagának egy része került. Remél
hetőleg az itt található közel félezer végrendelkezés, és az ezekben fellelhető
rendkívül bőséges adatmennyiség mindenkit meggyőz arról, hogy minden te
kintetben indokolt a későbbi időszak és a többi mezőváros bár szerényebb
mennyiségű, de tudományos szempontból éppoly fontos anyagának a mielőb
bi közzététele is.
A testamentumok, az életből távozók végső akaratát írásba foglaló hiva
talos feljegyzések forrásértékét már a X I X . századi történészeink is tisztán lát
ták. Ekkor még a figyelem központjában jórészt a főúri családi levéltárak ira
tai álltak. Amilyen mértékben figyeltek fel a következő évtizedek során a töb
bi társadalmi csoport történelmének fontosságára, oly mértékben bővült az ér
deklődési kör. A királyi városok végrendeleteiből már a X X . század első felé
ben igen meggyőző forrásanyag került nyilvánosságra. Az a sokszínű és
rendkívül gazdag ismeretanyag, ami ezekben fellelhető, azt eredményezte,
hogy jeles történészeink az 1960-as évektől mind több királyi és mezőváros
végrendeletét tették közzé.~
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RADVÁNSZKY Béla: 1879., HÁZI Jenő: 1830. és 1831.
E téren kiemelkedik TÁRKÁNY SZŰCS Ernő munkássága, aki egyrészt Hódmezővásárhely
és Makó végrendeleteit tette közzé, másrészt pedig a végrendelkezéssel kapcsolatos jogi
szokásokat, és azok jogtörténeti hátterét dolgozta fel rendkívüli alapossággal és körültekin
téssel.
A városi levéltárak végrendeleteinek közlését folytatta Debrecenben RÁCZ István 1983. K i 
emelkedő érdemeket szerzett e téren HORVÁTH József, aki nemcsak közreadta több kötet
ben Győr város testamentumainak igen gazdag anyagát, hanem sokirányúan fel is dolgozta a

Egy korszak vagy egy térség múltjának alapos feltárásához érthetően
minden rendelkezésre álló forrást fel kell használni. Egy ilyen munka során a
testamentumok forrásértékét az növeli meg, hogy az élet igen sok szeletét
érintik. Kecskemét fejlődésén belül az 1655-1767 közötti több mint egy szá
zadnyi időszak rendkívül fontosnak bizonyult. Ekkorra esnek a hódoltság
utolsó évtizedei, a török elleni felszabadító háborúk keserves 15 éve, a Rákó
czi-szabadságharc, a rendi állam és közigazgatás újjászervezése, a széleskörű
migráció, a korábbi rideg állattartás válságának fokozatos kibontakozódása és
a szélesebb körű növénytermesztés alapjainak lerakása egyaránt. Éppen ezért
érthető, hogy rendkívül sokirányú adatot, utalást tartalmaznak ezek a doku
mentumok nemcsak az anyagi javak termelésének alakulásáról, azok érték
rendjéről és méreteiről, hanem a birtokviszonyok átrendeződéséről, a pénz
gazdálkodás jellegének változásairól és a mezővárosi társadalom rétegződésé
nek alakulásáról egyaránt. Mivel jogi természetű gesztusról van szó, sok-sok
adatot találunk bennük az országos gyakorlat naponkénti érvényesüléséről ép
pen úgy, mint a helyi sajátosságokról, azok fokozatos alakulásáról egyaránt.
Tekintettel arra, hogy Kecskemét már a hódoltság alatt több kiváltságot szer
zett maga számára, az itteni gyakorlat több tekintetben eltért a jobbágyfalvak
ban érvényesülő lehetőségektől, de nem egyezett meg teljesen a királyi város
okban fellelhető szokásokkal sem. Rendkívül sok adatot találunk itt mind a la
káskultúra mind pedig az öltözködéssel kapcsolatos változásokra is. Különö
sen fontos adatok szedhetők össze a különféle hagyományok módosulásáról: a
temetkezés, a halotti tor, a lakodalmakra szánt költségek, a szellemi és a lelki
élet változásai éppúgy nyomon követhetők, mint az árvagondozás és a sze
génygondozás egyaránt. Fontos utalásokat találunk a képzőművészet és az
építészet egyes objektumaira vonatkozóan éppúgy, mint a zenei élet mind igé
nyesebb terjedésére egyaránt. Bőséges anyagot találnak benne azok is, akik a
város vonzáskörének változásait, a pénzforgalom alakulását és a korabeli
nyelvi sajátosságokat kívánják vizsgálni.
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A legelső ránk maradt testamentum 1655-ből való. Az első kötet anyagát
célszerűnek látszott az urbárium kiadásának évével, 1767-tel zárni. így 462
végrendelet teljes szövegének közlésére került sor. Az egyes évtizedeken be
lül a dokumentumok száma érthetően erősen eltér. 1655-1686 közötti évtize
dekből mindössze 16 darab maradt meg. Ugyanennyi menekült meg a század
hátralevő időszakából is.'Az 1701-1711 közötti években készült rendelkezéhagyatéki anyagokat, példát mutatva arra, milyen szélesköiüen hasznosítható ennek a forrás
féleségnek az adathalmaza.
A bővebb tájékozódás érdekében feltétlenül ki kell emelni Németh Gábor munkáit is (1991.
és 1995.), valamint KOCSIS Gyula gyűjtését. Ugyancsak figyelemre méltó KUJBUSNÉ
MECSEI Éva 1995. munkája.
A város gazdasági, vagyoni és társadalmi átrétegzödésének a végrendeletek alapján történő
bemutatására MOLNÁR Attiláné (1989.) tett kísérletet.
Ennek hasznosítása NÓVÁK László 1987. munkájában is megtörtént.
1750. január 11-én Heczeg Rózsa szerény vagyonáról rendelkezve, a 3. pontban külön rögzí
tette: „Az klavikordiumot hagyom 12 forintokban tisztelendő páter franciskánus atyám
uraiméknak szentmise szolgálatra."

sek közül 20 található a gyűjteményben. Ezek közül 16 az 1709. évben kelet
kezett, amikor itt is pestisjárvány pusztított. Az 1712-1738 közötti évekből 34
darab áll rendelkezésünkre. Az előzőekhez képest kivételesen magas az 1739.
évben keletkezett testálások száma: 73. Tudjuk jól, hogy az újabb kor talán
legpusztítóbb pestis járványa dúlt ekkor a városon belül is, és ez döntően elő
segítette a halálba készülők kényszerű és gyors rendelkezését. A következő
évtizedekből már a korábbiaknál lényegesen több végrendelet maradt ránk.
1740-1750 közötti évekből 29, az 1751-1760 közöttiekből 70 darab, és az ezt
követő hét évből pedig már 157 testamentumot őriztek meg.
Érthetően ebben a korszakban még viszonylag kevés írott végrendelet ké
szült, és ezek számottevő része is időközben elkallódott, elpusztult. Elég meg
alapozott az a vélemény, hogy a X V I I I . század derekáig a valamilyen vagyont
hátrahagyóknak csupán 3 %-a rögzíttette írásban utolsó akaratát. A következő
évtizedekben a testamentumok száma azért nőtt rohamosan, mivel részben a
lakosság lélekszáma is erőteljesen gyarapodott, és főként pedig azért, mivel az
írásbeliség és a következetesebb jogkövetés ezek létrehozását lehetővé, illetve
szükségessé tette.
Kétségtelen, hogy Kecskeméten a X V I I . század folyamán a hódoltság év
tizedeiben is a városi tanács látta el a végrendelkezéssel kapcsolatos feladato
kat. J3 ár az ezek formába öntésével foglalkozó ránk maradt legkorábbi statú
tum csak a X V I I I . század derekáról való, a legelső testamentumok hitelesítői
között a többször is választott tisztséget viselők - pl. Kamarás Ambrus,
Szentkirályi Pál és Kalocsa András stb. - neve található, ami kétségtelenné te
szi, hogy a tanács régtől fogva törekedett jogilag képzett embereit igénybe
venni, és kivételesnek minősíthető az alkalmi tanúk előtt végbement testálás.
Nem szólva arról, hogy a legrégibb végrendelkezések is kizárólag a városi ta
nács levéltárában gyűltek össze. Kétségtelennek látszik, hogy a jogbiztonság
megerősítése végett vált szükségessé 1756-ban a többszöri döntés e témában:
„Mostantól fogva semminemű testamentom tételeknek semmi erejek nem
lészen, hanem ha azok a város főbírája által rendelendő és küldendő becsületes
és írástudó emberek előtt tétetnek, s ugyanazok által a város protocollumába
leendő beírásra importáltatnak, de akkor is úgy állhatnak meg, ha osztályos
vérek, successorok és fiscalis jurisdictionak törvényei szerint fognak tétettetni."
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Ezt azért sem árt hangsúlyozni, mivel Gyöngyösön még a hódoltság utolsó évtizedeiben is a
református eklézsia töltötte be a városi magisztrátus ezirányú szerepét. NÉMETH Gábor,
1991. 17.
Előbb 1756. május 24-én, majd ezt az úriszék is megerősítette egy héttel később. Ugyaneb
ben az évben augusztus 1-én született egy újabb döntés: „Kiki testamentumát a magistratus
által kibocsátandó emberek előtt tegye, kiknek kötelességek lészen a megírt testamentumot a
város levelei közé, ha úgy tetszik pecsét alatt betétetni, hogy innét valakinek ahhoz jussa
lészen, párban visszavehesse, és a tapasztalt mesterségek [mesterkedések, visszaélések] is
eltávoztassanak." IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1991. 68-69., i l l . 62. és 65. Érdemes felfi
gyelni arra, hogy ezúttal az okiratokat az archívum levelei közé utalták, és valóban külön
fasciculusban, kötegben gyűltek ezek évtizedeken át.

Az idézett döntés értelmében a királyi városokban érvényesülő gyakorlat
hoz hasonlóan itt is a protocollumba kellett rögzíteni ezeket az okiratokat. Az
utalás alapján viszont nem egyértelmű, hogy külön jegyzőkönyvet használtak e erre a célra mint a királyi városokban, vagy a tanácsi jegyzőkönyvek oldala
ira kerültek ezek. Mivel az eredeti jegyzőkönyvek a háború alatt elpusztultak,
erről egyértelműen meggyőződni ma már nem lehet. A fennmaradt végrende
leteken található jelzetek azt igazolják, hogy végül is itt magukat az iratokat
gyűjtötték össze, külön választva a többi tanácsi iratoktól, levelektől. A kora
beli segédletek és a végrendeletekre írt feljegyzések is az érzékeltetik, hogy itt
magukat az iratokat, illetve azok másolatát őrizték meg a levéltári anyagon
belül.
Bár a testamentumok megformálása igen nagyfokú változatosságot mutat,
néhány alkalminak mondható feljegyzéstől eltekintve itt is kezdettől fogva
következetesen betartották az országos jogszokásnak megfelelő szerkezetet:
- (az esetek többségében) bevezető rész;
- a vagyontárgyak felsorolása, eredete a jogi megítélés
szempontjából;
- a végrendelkező adósságai;
- a végrendelkező kintlevőségei;
- a vagyon elrendezése;
- a végrendelet megerősítése.
Az itt közzétett végrendeletek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Le
véltára 1504. Kecskemét város Tanácsának iratain belül a v) Végrendeletek
című állagban találhatók. Évszázadok során a városi levéltár anyagán belül
helyük többször is változott. Az állag jelenleg az 1655-1853 között keletkezett
és a levéltárban megőrzött végrendeleteket tartalmazza, amelyek 14 dobozban
vannak tárolva. Két kötet és egy füzet eredeti segédlet tartozik még hozzá. Az
irategyüttes lényegében megőrizte azt a belső rendet, amelyet a X I X . század
első felében Ferenczy Móricz levéltáros alakított ki, és amelyet a következő
évtizedekben Hornyik János folytatott. Az iratanyag kutatását két abc sor
rendben rögzített névmutató segíti. Az első az 1655-1827 között keletkezett és
regisztrált iratok adatait tartalmazza. A regiszter rögzíti az egyes végren
delkezők nevét, annak a fasciculusnak a számát, ahol a végrendeletet eredeti
leg elhelyezték és az okirat tételszámát. Néhány esetben az 1810-es évektől a
lapszélen rögzítették a kiemelés évét, illetve az átvevő nevét is.
A második kötet egészbőrkötéses, negyedrét formátumú segédkönyv ge
rincén található felirat: Végrendeletek 1655-1853. A kiváló állapotban meg8
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Érthetöen az itt jelzett sorrend igen sok esetben kisebb-nagyobb mértékben módosult.
A végrendeletekkel kapcsolatos jogi népszokások alakulásával TÁRKÁNY SZŰCS Ernő
kiváló munkája (1981.) nyújt legbőségesebb tájékoztatást.
A negyedrét formátumú kötet külső előlapján a következő cím található: Regestrum
continens indicem testamentarium in archivo privilegi oppidi Kecskemét reperibilium ab
anno 1655-1827.
A kötet első lapján Balanyi Béla egykori levéltárigazgató grafitceruzával készített bejegy
zése: Kecskemét város tanácsánál elhelyezett végrendeletek névmutatója.

őrződött és hiánytalan kötet ugyancsak abc sorrendben tartalmazza a vég
rendelkezők nevét, a végrendeletek keletkezésének évszámát, az újonnan k i 
alakított fasciculus számát és ezeken belül az egyes okiratok tételszámát. Itt is
több esetben rögzítették a végrendelet kiadásának-kivételének keltezését és az
átvevő nevét. Valójában a korábbi évtizedek iratai közül is összegyűjtötték
évenként egy-egy kötegbe a végrendeleteket és ennek megfelelően rögzítették
azok adatait. Az 1827-ig vezetett regiszterben fellehető adatok nagy többsé
gükben az új kötetben is fellelhetők.
Az 1960-as években a biztonsági filmezés előkészítése során a végrende
letek gyűjteményét paginálták. Azoknak az oldalaknak a sorszámát, amelye
ken végrendelkezések vagy hozzájuk kapcsolódó feljegyzések vannak, grafit
ceruzával jelezték. Tekintettel arra, hogy ennek elkészítése előtt az időközben
megbomlott időbeli sorrendet nem állították helyre, illetve a pagináló nem járt
el elég következetesen a feljegyzéseket tartalmazó lapok beszámításakor, eze
ket a végül is esetleges, alkalmi jelzeteket a szövegközlés során mellőztük, és
csak a két, illetve három korábbi, tintával beírt jelzeteket rögzítettük.
A források közlésekor már egy jól körvonalazódott, több évtizedes gya
korlatot vehettünk alapul. Ezek legszerencsésebben Németh Gábor 1995-ben
kiadott forrásközlésében ötvöződnek. Ennek eljárását is Benda Kálmán 1974ben megfogalmazott forráskiadási szabályzata határozza meg, amelyet mi is
mindenben követésre méltónak találtunk."
Kiadványunkban a testamentumokat szoros időrendben közöljük. Amenynyiben csak a hónap van jelölve, a végrendeletet az abban a hónapban kelet
kezett iratok végére tettük, és ha csak az évet tüntették fel, a jelölt évben ké
szült végrendeletek végére került az irat szövege. Mindenegyes testamentumot
külön sorszámmal láttunk el. Szükségesnek tartottuk, hogy az egyes doku
mentumoknak szerkesztett címet adjunk. Ez lehetővé teszi, hogy a vég
rendelkező nevének közlése mellett további tájékozódási pontokat is megad
junk. Ezért, ha egy özvegy végrendelkezett, férjezett neve mellett feltüntettük
leánykori nevét is, és ha csak a leánykori neve volt megadva, férje nevét is, ha
ezt az okiratban feltüntették. Ugyancsak célszerűnek látszott utalni már a cím
ben a testáló foglalkozására is, mivel így több esetben a címjegyzék egyszeri
áttekintése révén is érdemi tájékoztatást lehet nyújtani az olvasó számára. Ezt
követően közöljük a végrendelet dátumát.
Ezen tájékozódási pontok után következik a testamentum teljes szövege.
Eltérő betűtípussal és betűnagysággal rögzítettük a végrendeletek hátlapjára
vezetett korabeli, illetve utólagos feljegyzéseket, továbbá a jelzeteket is. Ezt
követik ugyancsak eltérő betűnagysággal az irat alaki jegyeire vonatkozó
megjegyzések, észrevételek (a lapok száma, az irat jellege: eredeti vagy má
solat), mellékletek, pecsét, illetve a pecsételés módja stb.
A szövegek betűhív közlését a szakirodalom ilyen esetekben indokolat
lannak látja, mivel ez sokkal inkább zavarja mintsem segíti az okiratok tartal
mának pontos és hiteles közlését. Az itt érintett bő egy évszázadon belül
BENDA Kálmán: 1974.

ugyanis még rendkívül bizonytalanok a helyesírással kapcsolatos szokások.
Ehhez járult, hogy a végrendelkezők kívánságát rögzítő személyek és az ere
deti végrendelkezésekről készült másolatok készítőinek íráskészsége, művelt
ségi szintje is erősen eltérő volt. A kimondottan kezdetleges, a feltűnően ne
hézkes írások, az olykor durva kézvonások alig kiolvasható, szétszóródó írás
jelei éppúgy előfordulnak, mint az igen esztétikus, átlagon felüli intellektusról
tanúskodó gyakorlott, szinte kalligrafikus kézírás is. A rendkívül szépen és
szabatosan fogalmazott, igen jól szerkesztett testamentumok ritkaság számba
mennek. Sokkal inkább általánosnak mondható, hogy a fennmaradt iratok ké
szítői, illetve másolói nemcsak a szabatos fogalmazás készségének voltak hí
jával, hanem gyakorta a központozást, sőt a betűvetést illetően is komoly za
varban lehettek. Éppen ezért, mivel sok esetben betűkihagyásokkal, a ragok,
szóvégek elhagyásával, sőt nem ritkán betütévesztésekkel, különálló szavak
gyakori egybeírásával is találkozunk, a betűhív közlés akár értelemzavaró is
lehetne azok számára, akik a korabeli írásos források sajátosságait nem isme
rik, az írott emlékek nyelvezetében nem elég járatosak. A nagybetűket, mivel
ekkor teljesen találomra használták, a mai helyesírási szabályzatnak megfele
lően alkalmaztuk. Ezek figyelembe vételével is fokozottan törekedtünk arra,
hogy minél hűbben tudjuk követni az eredeti szövegezést. Ezért a családneve
ket mindenkor, de sok esetben a személyneveket is betűhíven közöltük. A
helyneveket ugyancsak eredeti formájukban hagytuk. Megtartottunk minden
olyan jegyet, amelyet következetesen használtak akár csak egyetlen testálás
során is. Ezek akár í-ző, illetve az ő-ző nyelvjárásokra is utalhatnak. Tekin
tettel arra, hogy a latin nemcsak a hivatalnokok nyelve volt, hanem 1844-ig
Magyarországon a hivatalos nyelv is maradt, érthetően igen sok esetben talál
kozunk latin szavakkal, illetve latin szavak magyar ragozásával. Csaknem ál
talános, hogy főleg a jogi szakkifejezések latinul jelennek meg. Főleg a
X V I I I . század derekától kezdve a végrendeletek záradékát, a levéltárba tör
ténő utalását, a hagyatékkal kapcsolatos későbbi döntések eredményét sorra
latin nyelven rögzítették. A kor latin és magyar nyelvű szövegeiben általáno
san használt rövidítéseket a kiadási szabályzatnak megfelelően feloldottuk. A
sérült vagy hiányos, esetleg javított szövegrészekre, régi kifejezések mai meg
felelőire, az esetlegesen szükségessé vált tájékoztatásra [ ]-ben történik utalás,
illetve a hiányt pontozás jelzi. A bizonytalan olvasatra [?], a tollhibára, az
esetleges logikátlan vagy nyelvtani egyeztetés nélkül fogalmazott, ezért az ol
vasást zavaró részekre (sic!) jelzés utal, bár ezt inkább csak az egészen kirívó
esetekben volt célszerű alkalmazni. A jobb szövegértés érdekében elkerülhe
tetlen kiegészítések ugyancsak [ ]-be kerültek.
Tekintettel arra, hogy a közelmúlt évtizedeiben több feldolgozás készült
Kecskemét gazdasági, társadalmi és kulturális életéről, szükségtelennek érző
dött itt egy ilyen irányú áttekintés. Ezekről az érdeklődőnek Lisztes László
hézagpótló bibliográfiája , a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárá12
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nak kiadványai, illetve a hamarosan megjelenő városmonográfia fejezetei bő
séges tájékoztatást nyújtanak.
A közel félezer testamentum anyagában való gyorsabb tájékozódást a kö
tet végén található apparátus hivatott segíteni. Tekintettel a sok latin szóra és
jogi formulára, kiemelt figyelmet és terjedelmet kapott a szójegyzék. A vég
rendeletekben fellelhető űrmértékek és a hosszmértékek mindegyikének a ma
használatos paramétereit is külön rögzítettük. Tekintettel arra, hogy ezekben
az évtizedekben különféle veretű magyar, osztrák, török, francia, holland, len
gyel stb. pénzek a napi forgalomban voltak, ezek értékét is szükséges volt rög
zíteni, annál inkább, mivel a különféle ingó és ingatlan értékek behatárolása
ezek nélkül szinte elképzelhetetlen. Az ország legnagyobb mezővárosának kü
lönféle irányú vonzáskörzetét, kapcsolatrendszerét segíti behatárolni a helyne
vek mutatója. A tárgymutató pedig az egyes tudományágak, illetve témák
iránt érdeklődők gyors tájékozódását segítheti.
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KECSKEMÉTI TESTAMENTUMOK
1655-1767

SZABÓ MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1655.
Memóriáié.
Anno Domini 1655.
Én, Szabó Mihály, ki az nagy Istennek súlyos kezeit tagjaimban viselvén, míg
eszemen és nyelvemen lévén, akarok az Istentül nekem adatott jókból min
denkinek igazat tenni, hogy holtom után senkinek pert és [egy olvashatatlan
szó] nem hadnék.
Az néném asszonynak egy borjas tehenet.
Az prédikátor uramnak 1 harmadfű tehenet.
Az mesternek 2 tehenet, 2 csikós lovat.
Az mely kevés jószágunk vagyon, harmad része az engemet illetett volna, ha
Isten életemet meghosszabbítja, azért, ha Isten ez árnyékvilából kiszólít, az
maradjon a két gyermekemnek, az feleségemnek. Ha pedig Isten ö szent felsége,
az ki szabados minden cselekedetiben, azt az két fiamat a világból ki szólítja,
az feleségemnek hagyok az én jószágomból tíz csikós lovat, tíz borjas tehenet.
Az Miklósnak vagyok adós 14 tallér.
Az Sándornak attam 6 tall., dénár 80.
Az Györgynek adtam 3 tall. Tott István 6 tall.
Az Gere Tamás adós dénár 88. Herczegh Miklós den 100.
Hidvegy András adós dénár 140.
Sárközi János adós az lovak őrzésében 4 tall., az nyaraló föld bérben 2 tall.
Az János Kovácsnál egy tall, vasam vagyon, adós is egy forinttal.
Az iskolának hagyok egy harmad fű csikót.
Ezen az szép rendben hagyások voltának ilyen becsületes emberek előtt, úgy
mint Hraczki János, Kalocza András, Borbély György és Kamoras Ambrus
uraimék előtt.
Kívül eltérő, korabeli írással Szabó Mihály testamentuma 1655.
Későbbi feljegyzések: No 1., V. I . 1/1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

2.
KOVÁCS FERENCNÉ, K A T A ASSZONY T E S T A M E N T U M A
1673. május 1.
Én, Kovács Ferencnek megmaradott özvegye Kata asszony, Istentül ő szent
felségétül súlyos betegséggel meglátogattatván, minek előtte elmém, okosságom
és nyelvem helyén volna, testemet megadnám az anyámnak, az földnek, lelkemet
peniglen az Istennek, teszek élő nyelvemmel az Istentül adott és reám biszatott
javaimból ilyen testamentumot.
Elsőben vagyon Kun Jánosnénál tagadhatatlan és biszonyos adósságom 50 tallé-

rom, idest ötven tallérom, az melynek mind eddig való interesével tartozik lefi
zetni, az melyet nem is tagadhat, hogy úgy nem volna, mivelhogy száz tallért
kért volt tőlünk Kun János, mikor az török fiszetésében esett volt, de én az én
lelkemre nem mondom többet adósnak lenni, mivelhogy kit pénszül, kit
portékául megfiszette az ura holta után Kun Jánosné, de énnekem sem az
másikunknak az 50 tallérokon kívül egy pénszt sem fiszetett, sőt mikor Marha
Gáspárné megholt, odagyűrt, és azt mondotta, hogy azért az pátereknek nem
hadja, mert őtet azok uargyak (sic!), de ö azt énnekem megfiszeti, kire bizonyság
Koszma Istvánné, azért ezen megneveszett 50 tallérokból hagyok az páterek
számára tisz tallért. Bora Sebők leánykájának tisz tallért, az anyaszentegyház
épületire tisz tallért, az három oltárokhoz húsz tallért, az intereséből takarítsanak
[el]. Eszeknek utánna kérek mindenektül bocsánatot, és ajánlok mindenkit az
Úr Istennek gondviselése alá.
Voltának penig ezen testamentum tételben jelen Kecskemét vérosában lakos
tiszteletes uraimék, úgymint Szentkirály Pál, Nagy János, Farkas Balázs, Thot
Márton, Cserthő János, Kakulya János uraimék.
Blasius Farkas +, Johannes Nagy +, Martinus Thot +
Idem qui supra.
Kívül egykorú írással: Kovács Ferencné Kata asszony testamentum levele. In oppido Keczkemet.
Eltérő írással a következő jelzetek: 1673. Nro. 3., 1673. N. I . , Fase. 1. 1673., V. I . 1/2.
Egy lapos irat, korabeli másolat.
Az aláírások alatt két pecsét elmosódott nyomata található.

3.
TÓTH MÁTÉ T E S T A M E N T U M A
1678.
Anno 1678.
Én, Tot Mátyás, súlyos betegségemben Istennek keze rajtam lévén, teszek ilyen
testamentumot. Elsőben kecskeméti szent templomára hagyok szép pénzt 16
tall. Szegedi páterek templomára ötöd magukkal való marhákat. [Ez a mondat
és a következő mondat első két szava áthúzva, és a sorok közé más írással
beszúrva: megadtuk mind a két részen.] Gyöngyösi barátok templomára ötöd
magukkal való marhákat. Jászberényi templomra 5 tall. Feleségemnek hagyok
gyermekestül két héján száz tallérokat. Ha pediglen gyermekemnek halála
történik, ötven tallér maradjon feleségemnél, ötvené szálljon vissza feleségemtül
az kecskeméti templomra. Az pátereknek maguk számára 6 tall. [Ugyancsak
áthúzva és az előzővel egyező írással fölé írva: megadtuk.] Tot Péter bátyámnak
egy Karika nevű tehén, az apámnak egy harmadfű tinót, 2 tehenet. Az mely
marhák ezen fölül maradnak, legyen fiamé annyával együtt.
Nemet Benedeknél vagyon egy híján harmic tallérom.
Tot Gergelynél, Szivos Mihály vejénél vagyon két híján száz tallérom.
Cséplő Jánosnak vagyok adós fél tall., marhaőrzés.

Csáki Miklósnak 2 flo. Lóörzés. Szántó Lukácsnak 4 tall, ökrök őrzésben.
Az felyül meg nevezett marháknak száma 30. Számosmarhák 27 szopósokkal
együtt. Lovak három.
Mely szép testamentomot tettem ilyen emberséges emberek előtt, úgymint Csáki
Miklós, Faragó András az ipam, Szabó Gergely bátyám, Saiti György uraimék
előtt.
Kívül egykorú írással: 1678. Testamentum tétel Tóth Matiase.
Más kézírásokkal a következő jelzetek: Nro. 75., Fasc. 1. 1678., No. 1. 1678., Végrendeletek
1762.1. 1/3., egy összeadási művelet.
Egylapos irat,eredeti.
A szöveg alatt három papírfelzet csíkon egy-egy pecsét lenyomata elmosódott formában.

1655-

4.
KÁNTOR LŐRINC MÉNESPÁSZTOR T E S T A M E N T U M A
1679. december 2.
Én, Kantor Lőrinc, Szabó Lőrinc uramnak 1679. esztendőbeli ménespásztora,
Istennek ő szent felségének kegyes gondviseléséből súlyos betegségben esvén,
minek előtte Isten ő szent felsége szegény lelkemet kiszólítván gyarló testemből,
eszem és nyelvem helyén lévén, az mi kicsiny jószágocskával Isten ő felsége
megáldott vala, arról teszek ilyen diszpozíciót, ugy mint:
Elsőben hagyok az páterek számára egy tehenet harmadmagával, az mely te
hénnek neve Buga.
Az három oltárra három üszőt, egyik harmadfű, kettei negyedfíí.
Az kápolnára két hím borjút, mind kettő egy jegyre vagyon.
Item az pátereknek hagyok mise mondásért egy harmadfű csikót.
Dekany György uram béresének vagyok adós 4 tallérral, ezt megfizetvén, az
jószágocskámból, az többi legyen az szent egyház számára.
Ezen kívül sem atyámfiai, se mások az én jószágommal ne osztozhassanak,
mivel énnekem az én atyámfiai semmit nem kerestek, hanem magam kerestem
Isten segítségéből. Az marhácskámnak száma 20, kicsiny fiával, az melyekben
egy hím borjú Pataj András uram marhája között vagyon. Ez diszpozícióban
voltának jelen úgymint: Deák Mihály és Szabó Lőrinc uram egész ház
cselédjével eggyütt.
Anno 1679. die 2. Decembris.
Kívül egykorú írással: 1679. Cantor Lőrinc testamentum levele. Semmi praetensioja tovább ezen
legatorie (sic!) levélnek mivel exolvaltattak mindenek.
Más kézírással a következő jelzetek: Nro. 35., N. 1. Í679., Fasc. 1. 1679., V. I . 1/4.
Egylapos irat, korabeli másolat.

K O Z M A MIHÁLY HAGYATÉKI LELTÁRA
1680. április 5.
Die 5. Április.
Adok számon N[emes] Kozma Mihály uram[ról].
Anno 1680. Megszámlálván Szabó Mihályné asszonyom Istenben elnyugodott
Judith asszonnyal adott (sic!) ládabeli ruháit, renddel így vadnak Kozma Jakab
uram házánál.
Vagyon:
2 új kékes abrosz, s egy viselő kékes. Kettő extál, új egyik, másikok 2 darab
ban, de mind jelen valának.
3 fejér abrosz, újak.
5 Pamukos kendő, s egy fejér kendő. Mind az hat jelen vala.
3 új lepedő, 2 jelen van, edgyiket Debrecenben adták Kozma uramnak.
7 új pendely. Három jelen van.
2 recés lepedő, mindenik jelen van.
4 előkötők és recés kettei, egyik varrott. 2 recés extal, s egy varrott detto.
3 fejéres ingváll, vállhegytől aranyosak. Mind az négy jelenvagyon, noha más
formában, mert Istenben idvezült Szabó Mihályné asszony kivévén belőllők,
mást rakott helyében.
2 vánkos, hijj forgatásos (sic!), egyik új.
1 aranyos fedél fiókjával együtt. Jelen vagyon.
2 kar hossza, egy aranyas, edgyik selymes. Mindenik jelen vagyon.
4 vállhegy, viselősök, seu két pár. Egy szép pár jelen vagyon
6 kézelő arany galanddal (sic!) és arannyal töltve. 4 extál, 2 Pörsiknek van
adva.
1 sing rakott arany prém új. Elviselte Kozma uram gallérnak.
6 bokor öreg kapocs, szoknyára való öregek. Öt pár extal detto.
1 bokor öreg gyöngyös tü, elkötök, Szabó asszonyomnál vadnak. Jelenvannak.
1 kis töltött keszkenő, pamukos. Extal.
1 viselt fodor. Sohasem láttuk.
1 derékallj, 2 hosszú párna, 4 vánkos. Szabó asszonyomnál vadnak.
Ultimate vagyon pénz, akit ruháibul ámítunk, 30 tallér, mente és kurdi ára, tü
ára 13 garas. Item 2 tallér szoknyához való. Elhozták Kozma uramnak Debre
cenbe.
1 aranyos párta Szabó Mihályné asszonyomnál vagyon.
Ez számlálás lőtt Varga Ferenc, Járfás Jánosné, Pető Bálint.
Item egy pártaeő [öv] hüvelyével.
Egy sávos gyolcs abrosz.
Két varrott buljavászon keszkenőcske, varrott.
Egy fél türet vászon.
Jus nostrum apud domum Kozma. [A mi jussunk Kozma Mihály házánál]
In specie ducat 51, facit taller 143, garas 3.
Garaspénz: taller 100.

Test-ban (?) hagyott tallér 10.
Annya ruhája ára taller 31.
Monyas lovunk ára taller 65.
Két csikónk ára taller 64.
Egy tehén ára taller 18.
Harmadik csikó ára taller 27.
Summa taller 428 essent. [Az összeg: 428 tallér.]
Egyéb jószág
36 marha in fructibus.
16 ló in fructibus
118 juh in fructibus.
Egy pártaő [öv], melyet másik annya innét a mi házunknál hagyott.
5 pár öreg kapocs.
1 pár öreg gyöngyös hí, azonban minden ládabeli dib dáb porétkája ami va
gyon, mind innét vitte az annya, lévén az annya Szabó Judit, s ö is annyárul
Szabó Mihály volna.
Exitus summae inventariae in arca Michaelis quondam Kozma. [Néhai Kozma
Mihálytól maradott összeg elköltése.]
Sárközi Istvánnak adtunk taller 462. denar 96.
Andrásnak ökör árát, taller 260.
Palkónak is ökör árát adtunk taller 213.
Jus armorum Kakucsért R[henes forint] 25. [Kakucs pusztáért fizetett fegyver
váltságdíj.]
Tavalyi regiáért fl[olrenos] H[ungaricos] 102.
Két pár csizmáért m[arias garas] 26.
Harmadikért, kit lábán temet. [?] 11 [máriás]
2 tábla szappan m. 8.
Egy selyem öv Rh. 12.
Másik selyem öv Rh. 10.
Egy vég patyolat Rh. 9.
Viaticcumra adtam Rh. 5.
Régi vásárlás. Szekérrúd, tengelyfák s egy hordó m. 29.
Egy szalonnáért taller 5.
Kozmáné asszonynak taller 40, garas 3, denar 14.
Másodszor taller 10.
Viaticumból hoztam taller 4, garas 4, azt is odaadtam.
A hátlapon azonos írással: 1680. Kozma Mihály facultasárul.
Eltérő írással a következő jelzetek taláhatók: fasc. 1. Nro. 3-o., 1680. No. 3.
Két egylapos irat, eredeti. Mindkettő azonos írással készült. Azt a részt vettük előre, amelyik pontos
keltezéssel rndelkezett. A legrégibb leltározás során is a végrendeletek között tartották mindkettőt
nyilván, bár a testamenrumáknál szokványos formaságok hiányoznak. Jelzetük is azonos.

JUHÁSZ ANDRÁS VÉGRENDELETE
1680. december 6.
Anno 1680. die 6. Decembris.
Én, Juhasz András Istentül súlyos betegséggel meglátogatván, minekelőtte
elmém és eszem helyén volna, az úr Istentül reám biszatott kicsiny javaimból
teszek élő nyelvemmel az én kicsiny cselédem készét (sic!), hogy annak utánna
is más atyafiaktól és nemszetségemtől békességben maradhatnának, meg nem
háborgattatnak, ilyen testamentumot.
Elsőben hagyok az páter franciskánusoknak miseszolgálatra három tehenet,
lelkemért.
Másodszor az három oltárokra három harmadfű tinót, az kápolnára egy har
madfű üszőt, az kordásoknak egy tavalyi borjút.
Harmadszor hagyok az feleségemnek szakasztván 50 tallérokat és a hászat,
négy borjas tehenet, a kivel táplálja magát.
Negyedszer, ha ebben halomásom történik, hagyok az szent Miklós temlpomra
egy tehenet, ilyen kondíció alatt, hogy ha az feleségem és gyermekem meg
maradna, azon kívül minden ingó és ingatlan javaim legyenek a gyermekemé,
a feleségemé. Az felyül meg írt jók szakasztván, hogy ha kedig [pedig] a
feleségemnek halomása történnék és gyermekemnek, minden jószágom szálljon
a kecskeméti szent Miklós templomra, semmi nemű atyafiaim vele ne osztoszkodjanak, mivelhogy én az atyám keresetibül semmiben részes nem vagyok,
sem én vélek nem kerestem, magam szolgalatjával kerestem. Feleségemnek
jegyruhája helyett való és neki mutatott jószágot én az magaméhoz nem
foglalom.
Eszén testamentumtételben voltának jelen ilyen tiszteletes kecskeméti uraimék:
Dömötör Márton, Dallos István, Kakulya János, ugyan Kovacz Pálné
asszonyom.
Anno et die ut supra.
Eszén testamentumot most is confirmáljuk hitünkkel, hogy annak utánna is élő
nyelvével ugyan azt vallotta, amelyre Komlosi Ambrus uram is biszonyság, az
melyet ő kegyelme is hitivei confirmai, és pöcsétivel erősít, melyben senki
nem kételkedhetik, s hitelt adhat eszén nyelvünk vallásának.
Dömötör Márton pöcséti. Komlosi Ambrus pöcséti. Kakulya János maga keze
írása.
A végrendelkezés utolsó sorai az irat hátlapján található. Ezen kívül más feljegyzés nincs.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: N. 1. 1680., V. 1. 1/5.
Egylapos irat, korabeli másolat. Ezt jelzik a szövegben fellelhető és menetközben korrigált elírások
is..Az irat hátlapján az aláírások felett, illetve mellett három pecsét elmosódott lenyomata található.

ANDOK J A K A B T E S T A M E N T U M A
1681.
A. D. 1681.
Én, Andok Jakab adom tudtára mindenkinek az kiknek illik, minek előtte Is
tennek ő szent felségének súlyos csapását rajtam érezvén, elmém, eszöm helyen
lévén, az mi kicsiny javaim levén, azokrul családom, fiaim, leányaim szokott
jó rendelést tenném.
Elsőben az szőlőmnek fele részét az mely Kamarás Ambrusé felöl vagyon,
hagyom az fiamnak. Andok Mátyásnak az másik részét, az mely részét, az
mely az város felöl Kasza Jánosé mellett vagyon, hagyom az hajadon leá
nyomnak, Andok Ilonának. Ha pediglen az fiamnak, Andok Mátyásnak
halomása történne, az ü része legyen az anyaszentegyházé. Ha pediglen az
leányom Andok Ilona meg találna halni, az annyának elébb az leány része le
gyen az annyáé, ha peniglen azonban ezestenek (?) az leány részét akár éltében,
akár holta után, ha az fiamnak embersége lészen, vissza válthassa. Az házat
kilenc talléron vettem, nyolc talléra az feleségemé volt, kilencedik az magamé.
Az házat adják el, az feleségemnek az nyolc tallér álljon ki, az mivel azon felül
többön el adhatják, legyen az anyaszentegyházhoz. Az istállót is [olvashatatlan
szó] meg, mivel azt magam építettem, annak az ára is legyen az anyaszent
egyházé, az buzat [olvashatatlan szó] hagyom a leányomnak Ilonának, egy átalagot a feleségemnek hagyom, az örebbiket (sic), az ketteit az két gyermeknek
hagyom az átalagnak.
Die 12. Augusti.
Voltának jelen becsületes emberek úgy mint Gattija [Gatya] István, Ivanyosi
Jakab, Kovacz András, Csertő János.
Kívül ugyanazon írással: Andok Jakabnak testamentum levele.
A végrendelet szövegéhez más írással bejegyezve: Egyház számára adott meg 6 garast.
Eltérő írással a következőjelzetek találhatók: Nro. 1., Fasc. 1. 1681., V. I . 1/8.
Egylapos irat, korabeli másolat.

8.
PIROSKA GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1682.
Én, Piroska György Istentől ő felségétől reám bocsájtott súlyos és nehéz be
tegségemben lévén, minekelőtte noha testemben beteg, de lelkemben jó készü
lettel lévén, okosságom helyén lévén, teszek élő nyelvemmel ilyen testamentu
mot.
Elsőben Pataj András sógor uram adott 60 forintot, máskor adott 200 tall.
Adós Babos Istók 2 tallérommal, Tóth Hihály adós 4 tall. To[l]nán lakozó Garaj
János adós 7 tall. Tormész János adós fél tall. Patáin lakos Gyorfi István adós 2
tall. János Kovacz 10 Garas. So[l]ton lakos Bödiné adós 2 tall., 3 garas: erről

bizonyság Boza János, Bakó János. Bala Tamás adós 7 garas. Faragó János
adós 1 tall.
Pataji göbölyösnek tartoszom 11 tall. Bakonyinénak tartoszom 7 garassal.
Csapiároknak tartoszom 4 gar. Gergely társamnak a pénzéből fogtak ki a süvegek
árából én érettem 7 tall. Adam Péternek már adtunk egy aranyat, busza árában
maradtunk 2 forinttal neki is adós.
Tatozom a 3 oltárra 3 forinttal. Cantornak 2 garas. Harangozónak 1 garas. A
böcsületes kecskeméti tempolomra hagyok 1 párnahajat, valami kevés vetésem
is vagyon legyen az is a templomé. Egy tehenet, egy borjút hagyok a templomra.
A három oltárra fiszessék ki a gondviselők a 3 forintot, a többi a templomé
legyen, aszonban a 3 oltárra 3 varrott kendőt s 1 vészös kendőt. A böcsületes
Templomra 1 türet vásznot. A kápolnára hagyok 1 átalagot. A böcsületes páte
reknek hagyok 10 kosár árpát, mely a Dekan Péternél vagyon mint szolgálatért.
Prédikáció tételért hagyok egy tall. Ugyan aszón böcsületes pátereknek 1 türet
vásznot, 1 vánkoshajat. A hetényi templomra hagyom a szöllömet. Hogyha az
bátyám pedig a szölőtt magának akarja tartani, amely két ökröket nekijük adtam,
azt adják a templomra. Amely húgom gondomat viselte betegségemben, hagyok
egy hosszú párnát vánkossal, lepedővel, ingvállal együtt. Azomban az én kicsiny
javaimból, ami maradna takarításombul, legyen a böcsületes kecskeméti templo
mé. Eszt az én adósságom megszödését gondviselését biszom Kovacz Péter
sógoromra.
Ezekre biszonyságok lévén Cziriák Mihály, Szábo Balázs, Szábo Miklós,
Kovacz Péter, Turi Gergely, Sziarto Jakab, Herke János Bebi György.
Kívül azonos írással: adtam a dékánoknak a szüvetnekektől az bor árából 3 forintot.
Más kézírással: Hetenyben lakoszó Zatyko Jánosné húgomnál vagyon egy kurdi, egy hosszú párna.
A lelkemért szolgáltasson misét érette a húgomasszon. Két kendőt hagyok varrottat a templomra.
Más írással: Piroska György testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1682. Nro. 62., N.l. 1682., Fasc. 1. 1682., V. 1. 1/9.
Egylapos irat, egykorú másolat.

9.
F A R K A S PÉTER T E S T A M E N T U M A
1683. március 12.
Memóriáié.
Anno 1683-ban Martij 12 die.
Én, Farkas Péter Istennek ő szent felségének kegyes látogatása alatt lévén, még
eszemen és nyelvemen Isten megtartván, az mi kicsinyem javacskáim vannak,
Isten s fárdtságom után, teszek élő nyelvemmel az én gyermekeim között ilyen
testamentumot.
Legelsőben hagyok lelkemre az három oltárra egy tehenet.
Az szent egyház számára egy borjút.
Második az, hogy még életemben adtam az három gyermekemnek egy egy
marhát azon megnevezett egy egy marháknak az szaporodások az ki mire sza-

porodik, az az ö szerencséjük, osztatra ne mennyen. Hanem, hogyha együtt
alkudhatnak addig míg az Isten az leány fiaknak szerencséjüket adja, s arra
kelvén, hogy osztozkodnak, azon kívül az mi kicsin javacskáim lesznek, az
lábas marháimból hát, az 3 gyermekemnek 3 rész, és az édes annyoknak ne
gyedik rész, kinek annyi mint egyik gyermeknek. Azonkívül, minthogy az gyer
mekeknek egy egy marhát el szakasztottam, az közönséges marhák közül hát,
az annyoknak is egy tavali borjút az osztó részen kívül hagyok.
Harmadik az, hogy a mezei kertnek az dolga ilyen formában legyen, hogy ha
addig együtt nem alkudhatnak, míg az Isten az leány fiaknak szerencséjek lenne,
az leányoknak szintén annyi rész mint szintén az fiamnak. Az édes annyoknak
hasonlóképpen annyi mint szintén az gyermekeknek. Úgy, hogy ha addig eggyütt
nem lehetnek, mig az házasságok lenne az leányzóknak, hogy ha penig az bátyok
velük együtt tartja és elházasítja őket, maradjon az fiam számára az kert, de
úgy, hogy valamelyik azon megélt három atyafiakban egyiket is soha el ne
adhassa addig is egyik is, hanem ha csak az egyikre maradna, szabad vele.
Senki penig az édes annyuk híre nélkül meg ne merészelje, hogy el adhassa, se
penig az vevő meg ne vöhesse, hanem az édes annyuk akaratából legyenek az
eladások, ha oszt ert [befejezetlen mondat].
Negyedik az, hogy én Farkas Péter, minek előtte Beöde Lukács uram hábor
gatván, az mezei kertemről hát ura nem lehettem, hogy az kertnek az árát szász
tallérokat letöttem volna, hanem kételenségből attam az kertnek felét Kovacz
András uramnak, ötven tallérokon.
Hanem az fiamnak Farkas Jancsinak akaratja ez, hogy ha tervem szerint hezzá
nyúlhat, fogja keresni, ha embersége lészen idő sorával.
Ötödik az, hogy az kinek mivel vagyok adós [négy sor minden szava több
szörösen áthúzva: adósságok felsorolása.] Banfi Ilonának vagyok adós 7
garassal, [újabb sor többszörösen áthúzva.] Ezek után Isten velünk.
Voltának az testamentomtételben jelen ilyen emberséges emberek, úgymint
Czegi András, Beveszt Szabó János, Boka István és Szabó István uraimék.
Kívül ugyanazzal az írással: Farkas Péter testamentom levele.
Eltérő írással az következő jelzetek: 1683. Nro. 24., N.2. 1683., Fasc. 1. 1683., V. I. 1/11.
Egylapos irat, korabeli másolat.

10.
SÜVEG MIKLÓS T E S T A M E N T U M A
1683. július 3.
Én, Süveg Miklós, noha beteges testemben, de leikömben s elmémben
egészségös, minthogy az teremtő Istennek kegyelmes látogatásából s jóvoltából
üdőmet s napjaimat már eltöltöttem, nem akarván azon üdők alatt Isten áldomá
sából sok fáradtságaim után Istentül vött javaimmal, hogy valami röndölést ne
tönnék. Azért azon ép elmémmel teszek ilyen röndölést mindönökröl ez
követközendő mód szerént.
Legelsőben az én bűnös lelkömet ajánlom az én teremtő Istenömnek, kinek

legyön irgalmas, az én tetememet pedig ajánlom az Földnek, mint anyámnak is
föl támadásnak reménységében. Vagyon azért az kecskeméti határban egy
kertöm Szabó Körösztös, Doczi Pétör és Tamási János kettjeik szom
szédságában, mölynek mölynek harmad fél fogás földét az köröszt úton alól
hagyok Nagy Pétör sógor uramnak, minthogy ő néhai Gábor Deák uram
háborgatása miatt azon kertnek váltságára adott volt 30 tallérokat. Az többit
azon kertnek mindőn pertinentiaval, azaz hozzá tartozandó földeivel hagyom
az kecskeméti pápista religion levő szent Miklós templomhoz, mölyet, ha az
említett Nagy Pétör sógor uramnak értéke leszön, hozzá válthasson, minthogy
egy darabját bírt is. Vagyon egy pártaövem is, mölyet hagyok az húgomnak,
Katának, Nagy Pétör házastársának, minthogy sok esztendőig gondomat viselte.
Vagyon két kanca lovam is. Egyik az Deák Pál uram ménesén, melyet hagyok
az szent Miklós oltárhoz, az másik lovam vagyon az Császár ménesén, az legyen
az 2 oltárhoz, Boldogasszony oltárához, szent Ferenc oltárához. Az mi kevés
költségöm vagyon, abbul hagyok az páter franciskánusoknak Flo 4. Az többit
temetésemre és az fölyebb említett atyámfiainak. Az mi az temetésembüí meg
marad, vagyon egy harmadfő csikó lovam is, mölyet hagyok MöncsÖr Mihálynénak. Vagyon egy házam is ugyan Kecskemet városában, mölybe az említőit
Nagy Pétör sógor uram és Möncsör Mihályné szabadosan lakják, minthogy
eddig is benne nyugodtak velem együtt. Holott pedig nem lakhatnak benne, ez
is légyen az szent Miklós templomhoz, és az kinek szeretik el adassék. Azon
szent templom gondviselő. Sz. Lőrinczi István, Deák fia hozott volt egy tallér
ára harcsát, mölynek az áráért adják oda az egyik ezüst gyűrűmet.
Ezön testamentom hallgatásban, mölyet az említett Süveg Miklós eleven
nyelvével testalt, jelön voltának ilyen embörségös embörök, úgymint Bede
Lukács uram, Szabó Bálint, Pulyai István és Csala Gergely uraimék.
írtam Kecskemeth, die 3. Julii 1683.
Kívül ugyanazzal az írással: Süvegh Miklós testamentum levele.
Eltérő írással a követjező jelzetek találhatók: 1683. Nro 65., N. 1. 1683., Fasc. 1. 1683., V. I . 1/12.
Egylapos irat, korabeli másolat.

11.
JUHÁSZ ANDRÁS TESTAMENTUMÁRÓL KÉSZÜLT
TANÚVALLOMÁSOK
1684. január 16.
Anno 1684. die 16. Januarii.
Az kecskeméthi pápista ecclesia részérűl perágáltatott inquisitio néhai Juhász
András kevés javacskáit, melyrül ugyan élő nyelvvel testamentális dispositiot
is tött, mellyet felbontani akarván attyafia Juhász Farkas.
Az utrumok szerint:
Juxta de eo utrum.
Tudgya-e az tanú nyilván, midőn véletlen esete után Juhász Andrásnak tehén

féle javacskái maradván, azon marhái az csongrádi földön jártak volna, akkor
behajtatván az csongrádi Eméngh marháiba, és ha a többit is be akata-e hajtani,
miképpen mentették ki kezébül, kicsodák, miformán.
2- do. Vallja meg az tanú azt is, hogy midőn betegségében 1680. esztendőben
karácson havának hatodik napján testamentumot tött Juhász András, annakutána
közelebb való esztendőkben mostanihoz, holnapban, hétben s napban mit hallott
tőle, és ha ahhoz az testamentumhoz ragaszkodott-e.
3- tio. Vallja meg az tanú azt is, midőn Kecskemefhen szolgálván Juhász Farkas
5 esztendők elforgása alatt innen felhajtván nro. 4 tinókat, az megírt idők alatt,
annakutána is keresett-e valami szín alatt való adósságot Juhász Farkas Juhász
Andráson, vagy nem.
4- to. Vagyon-e Juhász Farkasnál közelebb való vérattyafia Juhásznak, akár
milyen ágon levő.
Testis: Palócz András, annorum circiter 32. Jur. ex.
Az előbbeni hitem után vallom, midőn az tatárok elhajtották az megírt Juhász
Andrásnak tehén féle kevés javacskáját, innen az kecskeméthi vármegye [Itt a
parasztvármegyéről van szó!] kimenvén, elnyerték az tatároknál, és azután hajta
tott az csongrádi földre. Öszevekeresgélvén hol egyet, hol kettőt, az mit találhat
tunk meg bennek az sok tévelygett marha között. Azonban az csongrádi Eméngh
behajtván, bennek ki nem adta az én könyörgésemre, hanem negyed magunkval
alámenvén Csongrádra Pulyai Istvánnal az megírt kecskeméthi pápista ecclesia
hites gondviselőjével, Kakulya János és Vajkó Istvánnal, váras pecsétes
könyörgő levele mellett, úgy Juhász András testamentalis levelével is, nagy
veszedelmes időkben sok fáradtságunk után vettük ki kezébül az említett csong
rádi Emenghnek mind akkor is harmadmagával való marhájának odafogásával
és vesztésével.
Ad 2-dum. Mint az előbbeni Juhász Farkas instantiajara megesküdtem.
Ad 3-tio. Hogy valami praesentioja lőtt volna ennekelőtte Juhász Farkasnak,
midőn itt szolgálván Juhász Andráson, semmit nem tudom.
Ad 4-tum. Hallottam közelvaló időben, hogy nénje volt volna Győrött, és húga
Csallóközben, az kívül egy egy testvér volt, de ha most él-e, nem tudom.
Testis 2.
Vajkó István jur. ex. vallom hitem után. Annorum circiter 30.
Ad primum, uti primus per omnia.
Ad 2-dum. Az mint Palócz András vallotta, de én Juhász Andrásnak szájábul
nem hallottam, hanem csak Palócz Andrástól.
Ad tertium. Tudom nyilván, hogy vérszerint való atyafia volt, láttam is, is
mertem is, de, hogy most él-e, vagy holt, nem tudom.
Testis 3-tia. Annorum circiter 18. jud. ex. vallom hitem után.
Ad primum nihil.
Ad 2-dum. Az mely nap az tatárok miatt elesett megírt Juhász András [a lap
odalán lévő beszúrás:] die 15. Junii, nálunk lévén tarisznyát adván neki, az
asztalnál ült, mondottam neki, ne menjen el András uram, mert bizonnyal
levágnák az tatárok. Onnan felkelvén mondotta, ha levágnak is, nincs nekem
több atyámfia ennél az szent egyháznál.

Ad 3-tium. Nihil.
Testis 4-ta.
Kovacz Pálné, Panna asszony jur. ex. Annorum circiter 40.
Vallom hitem után az mely nap az tatárok miatt elesett Juhász András, úgymint
die 15. Junii 1683, nálam lévén, hogy készült ki az mezőre. Mondottam is néki,
ne menjen el András uram, mert bizonnyal levágnak az tatárok. Egynéhány
ízben is kértem, de csak felkölt, mondván azt, ha levágnak is nincs nékem több
anyám ennél a szent egyháznál.
2-dum. [Nihil.]
Ad 3-tium. Láttam menyecske korában vér szerint való húgát Juhász András
nak három gyermekével Győrött az vásárban. Circiter anno hatodik, ha él-e
nem tudom.
Testis 5.
Kakulya János circiter 40. Jur. ex.
Vallom hitem után ad primum uti Palócz András és Vajkó István
Ad 2-dum. Hallottam testi füleimmel sokszor szájábul Juhász Andrásnak elő
hozakodván testamentalis dispositiojárul, mondván Kakulya János az testamen
tumhoz tartsátok magatokat, mert én ha sok esztendeig élnék is, de több testa
mentumot nem teszek, most utóiban szemközt találkozván ugyan az vásárban
véle, csak harmadnappal veszedelmének előtte, akkor is hallottam azt az szájábul,
mondván azt az többi között, nincs neki több atyafia ennél az szent egyháznál.
Ad 3-tio. Nihil.
Testis 6.
Demeter Márton hites személy annorum 45.
Hitem után ut in testamento, de cetero nihil.
Testis 7.
Komlosi Ambrus hites személy, annorum 52.
Vallom, hallottam a testi füleimmel közel veszedelmének előtte circiter 3
holnappal, kötekedvén az asszonyok házamnál vele, mondván, no András uram
ugyan kegyetlen atyafi vagy, hogy az atyádfiainak semmit nem akarsz hadni.
Arra azt felelte, én bizony nem hagyok, mert én őtülők semmit nem hoztam el,
s az atyámtól, ők is keressenek magoknak, avval elégedjenek.
A vallomások végén más írással: Juhász András testamentumáról disposit de anno 1684.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. 1684., No. 4. 1684.
Kétlapos irat eredeti.

12.
KISS ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1684. február 16.
Anno 1684. die 16. Februárii.
Mivel én, Kiss András Istentől, ő szent felségétől kór betegséggel megláto
gattatván, melyért mindezekben dícsirtessék szent neve, minek előtt azért okossá
gom és nyelvemnek szólása helyén volna, ami kevés két kezi munkám által

keresett jószágomcskám vagyon, arról teszek ilyen diszpozíót.
Legelőször is. Vagyon Kőrösön Nagy Györgynél bizonyos adósságom, flo 12,
egy dolmányom és 1 szűröm. Az mely tizenkét forintokat hagyom lelkemért az
pápista anyaszentegyházhoz, a dolmánt és a szűrt, mise szolgálatét hagyom az
pátereknek.
Ugyan Kőrösön lakos Nagy Pálnál vagyon három heti munkámnak jutalma, az
mely 18 timony, azokat hagyom az szent Ferenc oltárhoz. Ugyanott lakos Dongó
István adós 18 timonnyal, három heti munkámért, azokat hagyom Boldog
asszony oltárhoz.
Pázmadon lakos Pázmadi Kiss Mihálynál vagyon esztendeig való szolgála
tomnak bére, úgymint egy harmadfű üsző, egy sertés, egész ruha, az melyeket
hagyom az atyámfiainak, ha megkeresik.
Ez testamentomtételben jelenvolt Pontani György, Kalmar Jakab és az páterek
sütője, néhai Lakatos Györgynek megmaradtott özvegye.
Kívül ugyanazzal az írással: Kiss András testamentuma.
Eltérő írásokkal a következőjelzetek
találhatók: 1684. Nro 40., N. 1. 1684., Fasc. 1. 1684. V. I . 1/10.
Kétlapos irat, korabeli másolat. A végrendelkezés alatt két papírfelzeten egy-egy pecsét nyoma.

13.
GATYA GYURKA TESTAMENTUMA
1684. szeptember 16.
Anno 1684. die 16. Septembris.
Én, Ghagya Gyurka mine[kután] Istennek ő szent felségének súlyos kezét és
ostorát viselvén, eszem s nyelvem helyén volna, teszek az Istentül adott java
imból ilyen dispositiót.
Elsőben: az húgomnak hagyom, Juditnak, az házamat.
Másodszor: az szőlőmbeli részemet hagyom az nénémnek, Bakoczinénak.
Harmadszor: az pátereknek hagyok mise szolgáltatásért egy negyedfű tinót.
Negyedször: Pacsi Istók adós 3 tallérral, azt hagyom az három oltárra.
Ötödször: takarításomra hagyok két harmadfű tinót.
6-szor: vagyon fél fertály búzám, annak egyik negyedét hagyom az asszony
nak, aki gyógyított. Az többi legyön az leány számára.
Hetedször: még vagyon két tinó, az is legyön takarításomra, ha k i megmarad
tűle, osszák lölkömért, és adjanak Csuka Istvánnak egy tallért.
Nyolcadszor: Todi György gulyásán [ál] vagyon az ládámban Tamásnak egy
öve, teveszőr, és egy gyolcs föveg. Azon legény adós gazdag Szabó Mihály
szolgálásának, ha az legény meghalt, vagy hova lött, vegye az leány az övet és
üngöt az adósságért. Csilk vízhordó Géci adós 20 garassal. Egy [olvashatatlan
szó] azt az leánynak vögyék meg.
Dolmányomat, szűrömet hagyom az bátyáimnak, és az ládámat s az mim benne
vagyon.
Az subámat hagyom az asszonynak, az ki hozzám látott.
Az párnákat adják szögényöknek.

Ezön dispositióban voltak jelön ilyen embörségös embörök, úgymint Aghoston
Márton, Bozo János uraimék, Csuka István.
Item vagyon két vasfazekam, az egyiket hagyom az bátyámnak, és az másikat
Barkocziné nénémnek az öregebbiket.
Ha penig az leányka meg talál halni, az ház és az szőlő legyen az szentegyházra.
Item vagyon három teknő, egyiket hagyom a leánynak az melyiket szereti,
egyiket az bátyámnak, egyiket az nénémnek. Az szita pedig legyön az leányé
és az rosta az bátyámé.
Kívül más írással: Gatya Gyurka testamentuma, majd egy újabb írással: Gyatya Gyurka testamentum
levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1684. Nro. 28., N. 2. 1684., Fasc. 1. 1684., V. I. 1/15.
Egylapos irat, korabeli másolat. Erősen rongált, az irat középső része csaknem olvashatatlan.

14.
MÉSZÁROS ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1684.
Anno Salutis 1684.
Én, Mészáros András, minek előtte Isten ő szent fölsége súlyos betegségekkel
meglátogatván, míg elmém, okosságom jelen volna, teszek bizonyos testamentu
mot Istentől reám bízott javaimból.
1. Az gazdámnál vagyon 23 garasom, melyet hagyok az 3 oltárokra. Ugyan
az gazdám bérösénél vagyon 3 garasom, az három oltárra.
Item Sziárto Orsiknél vagyon 3 garasom, az három oltárra.
Item két fertály búzát, háromnegyed árpát az 3 oltárra.
Item az takarításomra 1 fertály búzát, melyekkel mind az gazdám uram
adós.
Item az gazdám adós 18 tallérommal, melyet vallok az takarításomra, azon
kívül az mi az 18 tallérokból megmad, legyen az templomra.
Item Déak Pál adós 5 garassal, melyet hagyok az öreg oltárra. Item adós Boza
Miklós 7 tallérokkal, hagyom mise mondásra. Ez testamentumban jelen voltak
Puliai Mété, Gazdagh György, Mészáros Erzsébet, Dékán Péterné.
Anno ut supra.
Kívül más írással: 1684. Mészáros András testamentuma.
A végrendelet külzetén két elszámolást rögzítő /eljegyzés, melyek viszont nincsenek kapcsolatban a
testamentum tartalmával.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 53., N.3. 1684., Fasc. 1. 1684., V. I. 1/13.
Egylapos irat, korabeli másolat.

M A R K O PÁL T E S T A M E N T U M A
1685. március 22.
Anno Salutis 1685. die 22 Mártii.
Én, Marko Pál, minekelőtte Isten ő fólsége súlyos betegséggel meglátogatván,
még elmém jelön volna, Istentől reám bízatott javaimból teszük bizonyos
testamentumot.
1. Elsőben az kettei öreg ökröknek egyikét az templomra, az másikat penig
mise szolgálatért hagyom.
2. Az öregebbik lovat, egyiket hagyom az három oltárra.
3. Az káponára az kordásoknak hagyok egy kék tehenet.
4. Azonban az feleségömnek hagyok az nyolcad részön kívül 2 tehenet, az me
lyiket szereti.
5. Item azon fölül az mim vagyon házam, ögyibem, kertöm, házbeli portékám,
mindönöm legyön az feleségömé, gyermökeimmel együtt, ha penig az
gyermökeim meg találnának halni, mindön jószágomnak fele szálljon az
templomra, fele penig az feleségömé, senki akadálya nélkül.
Az föllyül az Szentkiralj Jánosnak vagyok tizönharmadfél forinttal adós ló
őrzésben.
Szabó Bálintnak vagyok adós 2 flo. den. 30, marha őrzéssel.
Item vagyok adós az szegény ipámnak 4 tallérral, azonban az mim vagyon, míg
él az apám, eljön belőle az gyermökökkel együtt.
Item Baranyára az atyámfiának hagyok egy borjút.
Ez testamentomtételben voltak Kovacz Gergely, Markó János, Kovacz János,
Monar György uraimék.
Anno et die ut supra.
Scripsit (sic!) P. Gazdagh.
Kívül azonos írással: 1685. Marko Pál testamenoma.
Ugyanazzal az írással: Az kertet váltottuk ki Bodacz Andrástól 34 tallérban.
A lap másik sarkában eltérő írással; Contentaltak mind az szent templom részére, mind a szent
oltárokra való delegatiók ugy a tisztelendő páterek számára valók is.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 52., N. 2. 1685., Fasc. 1. 1685., V. I . 1/17.
Egylapos irat, korabeli másolat.

16.
KIS FERENCNÉ, MOLNÁR ANNA T E S T A M E N T U M A
1685. augusztus 15.
Én, mostan Keczkemeten lakozó Kis Ferencné, Monar Annok, adom emléke
zetül mindön jó akaró böcsületes uraiméknak, valakikinek illik ez levelemnek
rendiben. Tudni illik az nyomorult és gyámoltalan voltomban és kárvallásimban,
nem maradott egyéb jószágocskám között az egy bótocskámnál. Annak okáért

most még egészségem s okosságom helyén lévén, azon megmaradóit botomat
hagyom felét az böcsületes pátereknek, felét az anyaszentegyház szükségére,
úgy, hogy ameddig Isten ő szent felsége ez nyomorult testben tartja lelkemet,
tartsanak sillerül [Tehát a bolt tulajdonjogával már nem rendlekező
személyként.] benne, s annakutána valahova ő tisztelendő atyaságuk akarja adni,
oda adja.
Anno 1685. die 15. Augusti.
Ezekután Isten legyen minden böcsületes jóakaó uraimékkal.
Bizonyságnak okáért adom ez levelemet. Mostani gondviselők Pulaj Máté,
Benkő Mátyás, egyházfiú Kovacz Pál, Szent Györgyy Jakab, Kucsar János,
Borsos Péter uraimék előtt.
Az irat hátlapján más írással: 1685. Kis Ferencné testamentom tétele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 45., N. 1. 1685., Fasc. 1. 1685., V. I . 1/16.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

17.
R I D E G K I S PÁL T E S T A M E N T U M A
1685.
Én, Majlak Mihálynál lakozó szegény Ridegh Kis Pál, mivel Istennek súlyos
kezét rajtam érezvén lenni, teszek eleven nyelvemmel alább lévő számlált ember
séges emberek előtt ilyen testamentumot.
1. Hagyok az én édes öcsémnek Kis Tamásnak két fertály kását, egy zsák árpát,
azonkívül dolmányomat, ködemnemet, egy vég abát és teveszőr övemet.
2. Hagyok az gazdámnak Majlak Mihálynak egy zsák búzát, azon kívül az ki
megmarad, azoktul légyen az fele része az szegény páteroké, fele pediglen az
anyaszentegyházé.
3. Hagyok az kápolnára is egy vég abát, és ugyanaz páteroknak hagyom az
lovamat, az Boldogasszony oltárára pediglen hagyom az ládámot és ugyan egy
csizmát is az szegény páteroknak szolgállyanak misét utánam.
4. A Vas Gyurka adós énnekem tizenegy garassal, [Más írással:] Solvit.
5. Kis Mátyás adós nekem hatodfél tallérokkal [betoldva:] (tizenhármával) és
90 pénzekkel. [Más írással:] Solvit.
6. Jofi Jánosnál is vagyon nyolcadfél tallérom tizenhármával, és annak fölötte
kilencven pénzem, melyek legyenek az szent templomra. Annak fölötte pediglen
az mely pénzem vagyon az Kis Mátyásnál, annak is három talléra maradjon az
három oltárokra, az többi pediglen maradjon takarításomra. Melyek fölött aján
lom minden atyámfiait és jóakaróimot az kegyelmes Istennek.
Anno 1685.
Az testamenrumtételben pediglen voltának ilyen emberséges emberek, nevezet
szerint: egyházfiú Kovács Pál, Péter Deák, Gömöri István és Burdovány István
uraimék.
[Más írással:] De anno circiter 1739.

A hátlapon azonos írással: Kis Pál testamentom tétele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 56. 1739., Nro. 42., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Mivel a keltezést nem új sorban helyezte el a másoló, hanem egy sor legvégén, és ezt még szorosan
követi további három sor, a végrendeletek lajstromozása során a helyes dátum elkerülte többek
figyelmét. A végrendelet utolsó sorában lévő dátum minden kétséget kizáróan olvasható. További
bizonyítéka annak, hogy 1685-ben keletkezett, az a tény, hogy a törökellenes háborúk költségének
előteremtése érdekében vállalta a bécsi udvar a pénzrontást, amelynek következében a garasveretek
ezüst tartama erősen lecsökkent. Csak ezekben az években állt elő olyan állapot, hogy egy ezüsttallér
fejében tizenhárom garast kértek. (L. IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: Pénzforgalom és pénzértékek
Kecskeméten 1662-1711. In: Bács-Kiskun megye múltjából V I I . 9-146., ill. u.ő: Hazai és idegen
pénzek forgalma Kecskeméten 1711-1790. In: Levéltári Közlemények, 1986. 1.57-86.) 1739 táján
már régen igen stabil volt a monarchia valutája, és merőben más volt az ekkor igen kedvelt garasveret,
a máriás garas és a tallér aránya.

18.
TÚRI G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1686. június 25.
Én, Túri Gergely Istentől ő szent felségétől reám bocsájtott súlyos és nehéz
betegséggel látogattatván, noha testben beteg, de lelkemben jó készülettel lévén,
minek előtte lelkem az Istennek, a Boldogságos Szűz Máriának megadnám,
testemet pedig ő anyának, az földnek, teszek élő nyelvemmel ilyen testamentumot.
Elsőben Bodacs János adós 28 tallérommal. Varga János adós 10 aranyommal.
Tóth Gergely adós 20 tallérommal, 1 garassal. Szabó István tartozik egy ne
gyed híján 6 fertály búzával, de azután fél negyedet megadott benne. Bodacz
András adós 5 aranyommal. Boldogh Péter adós 1 fertály búzámmal. Kovacz
András adós 26 tallérral. De mégha szegény meghalhatna, ne vegyék meg a
feleségén amely 28 tallérral Bodacz János adós. Szentösi emberiül vettünk 61
tallér ára búzát, ha hogy azon búzából én Bodacz János ki (?) kár nélkül
mindenkor tartozzon (?) adni az ötven tallérát.
Egy tehenet hagyok Lőrincz Ferencnének [olvashatatlan sor] Tóth Gergely és
az egyház fia becsületesen takarítsanak el, és ami takarításomtól maradna, az
szentegyházra, az oltárokra és fele az becsületes pátereké legyen. A búzavetésem
az is hasonlóképpen legyen mindenem a mi kicsin takarításomtul maradna
egyenlőül a szentegyházra és oltárokra és a böcsöletes páterek számára.
Az mely emberséges emberek ottan voltak, mind bizonyságok s mind ke
resztvonásukkal megbizonyítják.
Anno Domini 1686. die Junü 25.
Ezekután voltának ezen testamentumtételben jelen: Tóth Gergely, Szabó
György, Bodacz János, Lőrincz, Bebj Gergely uraimék előtt lett.
A hátlapon eltérő írással: 1689. Turi Gergely testamentuma. [A hátlapon fellelhető jelzetekkel
szemben egyértemu, hogy hogy 1686-ban kelta végrendelet. ]
Különféle írással a következő jelzeteket rögzítették: Nro. 78., N. 1. 1689., Fasc. i. 1689., V. I . 1/20.
Egylapos irat, korabeli másolat.
A hátlapon fellelhető jelzetekkel szemben egyértelmű, hogy 1686-ban kelt a végrendelet.

KOTANCSI JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1687. február 27.
Én, Keczkemeten lakozó Kotancsi János, minekelőtte Isten ő szent felsége súlyos
betegségekkel és fájdalmakkal környül vött volna, most még eszem s okosságom
helyén lévén, Istentől adott javacskáimról teszek ilyen dispositiót.
Elsőben az becsületes pátereknek és az anyaszentegyház épületire hagyom az
mely itt nálunk lakozó Kovacz Péter, mostan Komáromban lakozó eltartott
Jósa Jánosért n[émet] 12 tallért. Item Markus Lőrinczért flo n[émet] 17, id est
német forintot, ő kelmék elégítsék ki a vagy szabadítsák fel az én pénzemet.
Item Csőz István veje adós n[émet] 12 tallérommal, azt is hagyom az keczkemehi
böcsületes pátereknek.
Item Todi Györgyné adós ingem gatyámmal. Item 1 tallérommal, azokat ha
gyom a szent Miklós oltárára.
Item Dekany János adós, Demeter veje, 2 aranyommal.
Item Baksa János adós 2 aranyommal, az mely Baksa János házasodott Szabó
Bálint urammal.
Item Bekes Jánosnál lakozó rideg Márton adós 3 tallérral, 3 garassal.
Item Rado Miska adós 3 garassal.
Item Dekány György adós 7 tallérommal. Viszont én is adós vagyok az csi
kósnak, Mihálynak 7 tallérokkal. Dekány György uram elégítse meg az csikóst.
Item Boksa Péternek vagyok marha árával adós 8 tallérokkal, az 4 faliéra 7
garasával, az 4 6 garasával.
Item vagyok adós Dekány ridegjének 10 tallérokkal, hat garasával az tallért.
Item az mely Jancsi Bede János uramékat szolgálta, hagyott volt előtte 2 tinót,
az mely tinókat attam el tizenhat tallérokon, az mely tinóknak adós vagyok az
árával.
Item Santo Miklós adós kilencz tallérommal.
Item Todi György adós ló árával, egy fertály tavaszi búzámmal, az mely búzát
hagyom az három oltárokra. Item Vizös János Todi Györgynek az öccse adós
hat garassal.
Item Beses Erzsébet adós másfél fertály árpámmal, azt hagyom az becsületes
pátereknek.
Item Hemzö kertjénél vagyon egy fertály búza vetésem, azt is hagyom az
pátereknek. Mindezekért szolgáljanak misét érettem.
Item Baranyán lakozó Kotancsi Benedeknek az öreg bátyjoknak hagyok 2 ökröt,
egy tehenet, egy lovat, az kit vettem Gall Györgytől.
Item vagyon az veremben vagyon 4 ferály búza, az ketteit hagyom az Kotancsi
Máté bátyámnak. Item vagyon ugyanazon veremben 2 fertály árpám.
Item azon kívül az fölül meg írt hagyományokon kívül marad, és az takarítá
somon kívül, legyen az Baranaj atyámfiaié mindenik.
Voltának ez testamentomtételben Kovacz Gergely, Kovacz János, mostani
gondviselő Pulaj Máté és Péter Deák uraimék.
Anno 1687. szent Sebestyén és Fábián napján, Kezkemeten.

A hátlapon azonos írással: 1687. Kotancsi János testamentom levele, hova mit hagyott.
Eltérő írással a következő jelzetek: Nro. 34., N. 1. 1687., Fasc. 1. 1687., V. I . 1/18.
A hátlapon eltérő írással a végrendelet első néhány sora nem egészen pontos formában, amit sorra
áthúztak.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

20.
SZABÓ MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1688. február 16.
Én, Szabó Mihály az Úrnak súlyos kezét viselvén sok ideig testemben, azok
között érezvén szegény lelkemnek testemtől való elválását, így testálok szép
eszemen és elmémen lévén Isten engedelmébül.
1. Sükesdi Tóth Jánosné húgom asszonynak, Ilonának hagyok tall. 80.
2. Ezen asszonynak, Ilonának urának, és minden fiának és bátyjának tall. 20.
Egy Botos nevű fejős tehenet is azon asszonynak, Ilona nevű húgának.
3. Geronénak 1 tall.
4. Szabó János leányainak 1 tall.
5. A két ökrömet hagyom Szabó István (mostoha) fiam uramnak.
6. A menyem asszonynak, Biro Erzsébetnek, Szabó István f. uram feleségének
1 harmadfű üszőt.
7. Szabó István fiam uram fiának, Mihálynak ami juhocskám vagyon.
8. Szabó István fiam uram leánykájának, Ilonának tall. 2.
9. Ezeken kívül azon kicsi vagyonomat s mi maradt, hagyom szegény fejem
istápjának néhai ugyan Szabó Mihályiul [két olvashatatlan szó] feleségemnek
Kamarás Panna asszonynak
10. Az ekklézsia számára hagyom Biro Gergely sógor uramnál való 20 tallé
rokat és azon kívül 10 tallérokat is hagyok.
11. Tisztelendő Lenthi János prédikátor uramnak, a kecskeméti ekklézsia [egy
olvashatatlan szó] 2 tallért.
12. A mester úrnak tall. 1.
13. A deákoknak 2 garast.
14. A mendikánsoknak 2 garast.
Ezen testálásunk idején jelenvoltak ilyen emberséges akkori időben élő s je
lenlevő emberek, úgymint Szabó János, B. Szálai Jnos uraim előtt és a' testa
mentum író kecskeméti Vitéz Gergely uram előtt.
Két pecsét. Anno et die supra.
NB. Némedi Bolyó Miklósnál vagyon Tall. 50, melyet megadott 17. Februárii.
1688. 5. Martij. Én Szabó Mihály megmaradott özvegye Kamarás Anna
megelégíttetvén [egy olvashatatlan szó] uram húgát, Sikesdi Tot Jánosnét, Ilonát
fiával és leányával együtt, a nekiek hagyott 100 tallérokrul azon emberséges
emberek előtt, az kik előtt nekiek testálta a Botos nevü tehénnel együtt.
Az utolsó oldalon más írással: Szabó Mihály testamentális
dispositioja.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro 4., 1688. N. 4., Fasc. 1. N. 1688., V. I . 1/19.
Kétlapos irat, eredeti. A második oldalon két pecsét elmosódott lenyomata.

CZIRJÁK MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1689.
Én, Cziriák Mihály Istentől ő szent felségétől súlyos és nehéz betegséges
nyavajával látogattatván meg, eszem s elmém helyén lévén, az Istentől nekem
adatott kicsin javaimból teszek élő nyelvemmel ilyen testamentumot.
Elsőben hagyom holtom után az én hitves társomnak az meszei kertet mind
pedig az hászi örökséget úgy, hogy míg él egészen a világon, légyen az övé,
amikor pedig halomása történik az feleségemnek, légyen a böcsületes kecskeméti
pápista szent templomé.
Hogy pedig eszeket az hagyományokat jól megtudjuk, mi végre vannak, mert
hiti szerént holtom után iskergyek [kérdezzék meg] reá az én feleségemet, hogy
mennyi pénszel és jószággal költ hozzám, akit pedig magam is, noha beteg
vagyok, de jól jól tudom, azért hagyom, hogy az én nyomorult állapotomban
költ el, eszeket az örökségeket azon elkölt javaiérthagyom, más az, hogy azt
tudom, hogy ennyi idők alatt együtt élvén, egész életemben az ágyat nyomtam,
légyen áldott az Úr neve nékem jó és gondviselő feleségem volt az én
nyomorúságomban, hanem az én holtom után sem az én atyámfiai semmi nemű
állapottal senki ne háborgathassa, mert ő volt nékem mind atyám mind pedig
anyám. Hanem az én halálom légyen Isten hírével.
Ezen testamentomtételében jelen lévén Szabó Miklós, Busik Mihály, Cziriák
András, Cziriák Márton, Bébi Gergely.
Anno Domini 1689.
A külső oldalon más irtással: Cziriák Mihály testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelztek találhatók: 1689. Nro. 16., N. 2. 1689., Fasc. 1. 1689., V.l. 1/21.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

22.
ÖREG SZABÓ MIHÁLYNÉ T E S T A M E N T U M A
1690.
Anno Domini 1690. Die... [A nap jelölése elmaradt.]
Én, Kecskemet városában lakozó, Istenben megboldogult Szabó Mihály néven
levő hites társaimnak (sic!) megmaradott özvegye, Szabó Mihályné, Szabó
Istvánnak édesannya, Istenünknek szabados bölcs gondja viseléséből alkalmas
üdőkig súlyos betegségekkel látogattatván, alkalmasint üdőmet is elérvén, Iste
nemhez mastani beteges ágyamban készülvén, mivel mind ez óráiglan elmém
az j ó Istentül egészségben megtartatott, minden részekről kigondolható
zenebonás állapotokat velem együtt tűrt szenvedőt gondviselő Szabó István
nevű fiamról el akarván hárítani, testálok, kegyelmes jó Istenhez készülvén, jó
lelki ismeretem szerint ily rendiben:
Elsőben. Az evangélicus sztátuszon levő szent ekklésiának hagyok 10, seu nro.
tíz tallérokat. Tiszteletes Lenti János prédikátor úrnak 2, seu két tallérokat. Schola

mesternek 1, seu egy tallért. Tanuló ifjú deákoknak 1 tallért, mendikánsoknak
1, seu egy tallért, harangozónak 2 garast, seu denerios 60. Istenben megboldogult
Kozma Jakabné, Szabó Judit nevü leányom megmaradóit árvájának, Kozma
Mihálynak 1 seu egy csikós lovat, 10, seu tiz tallérokat, 1, seu egy borjút, 1, seu
egy part[a] üvet két ezüst hüvelyével együtt, 3, seu három vánkost, 1, seu egy
derékaljat, egy hosszú párnát. Unokámnak, Szabó István fiam leányának, Szabó
Ilonának hagyok 1, seu egy párt[a] üvet, kit az édes másik attya nekem adott
volt.
Ismétlen, az mi utóbbani megboldogult Szabó Mihály nevű férjem jószágát
illeti, az maga attyafiainak testamentális dispositioja szerint aszókat mindeneket
jó lelki ismeretem szerént hűségesen kiszolgáltattam, úgyannyira, hogy fellyebb
megnevezett Szabó István nevű fiamon semmi keresetek igazság úttyán nincsen,
s nem is lehet, mivel mikor hozzá rendeltettem Istenünk jó tetszéséből, még
csak 10, seu tíz tallérait sem ismertem lenni. Hanem itt megemlített Szabó István
nevű fiamnak árnyékában nyugodván szerzegettük az mink volt Istenünk
engedelméből, az testamentális dispositió szerént mindeneket k i adván
attyafiainak jó lelki ismerettel.
Utolszor, az mely jó lelkiismerettel kívánok az én Istenemnek dücsöséges színe
előtt megjelenni, azon lelkiismeretemmel mondom, hogy az mely summa pénze
volt keze között, megboldogult másik anyám asszonynak, ő kegyelmének, azon
bizonyos summapénzt elvivén Szabó Jánosné kezem közül, annakutána nem
láttam soha is, se az én maradékomnál nem maradott, hanem Szabó Jánosné
vitte Kamarásék házukhoz, hova lett légyen, nem tudom.
Az mi pediglen feljebb is említett Kozma Jakabné, Szabó Judit nevű megbol
dogult leányomnak ruhabeli jószágát illeti, némely részét eladván ruházattyának,
ment az ára 31, seu harmincegy tallérokra, mely is vagyon Szabó István fiamnál,
melyeket tartozzék az ő üdéjében kezéhez adni Kozma Mihálynak, megboldogult
leányom árvájának. Mivel peniglen mind ez üdőkig is szárnyam alatt azon árva
nevelkedvén, volt Szabó István fiamnak tutélája alatt, továbbra is bízom
tutorsága alá mindaddiglan, míg gondviselése alatt megmaradván, magát
mindenekben Szabó István fiamnak mint vér szerént való báttyának
parancsolattyához alkalmaztattya magát.
Azonban én senkinek adós nem lévén, nekem adós B. Szabó János 3, seu há
rom tallérokkal, melynek is egyikét hagyom debreceni scholában tanuló Kintses
Istvánnak.
Ezekutánna az Úr Istentül mindeneknek jót kívánván, ajánlok mindeneket az
Úr Istennek kegyelmes gondviselése alá.
Eadem quod supra.
Ezen testamentális dispositióban ő kegyelmek voltának jelen: Sárközi Boldi
zsár és Szivos János.
[Más írással a végrendelet szövege alatt:]
Anno 1698. die 1. Martij.
Hogyan alább megírt Istenben megboldogult másik anyámaasszony ő kegyelme
ezen testamentális dispositioja szerént nekem conférait jókat minden részekről

percipiáltam, [egy olvashatatlan szó] assessálom, nem beszélvén azután azon
jók aránt semmi persentium (sic!). Becsületes Szabó Istvánné ángyom asszo
nyom ő kegyelme árvája maradéka.
Civis oppidi Kecskemeth Michael Kozma, manu propria. Coram Johanne Szivos
m. p. Coram Balthasare Sárközi m. p. Coram Elizabetha Biro m.p. Coram Torna
Gulácsi m.p.
Külső oldalon ugyanazzal az írással: Öreg Szabó Mihályné testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1698. Nro. 6., 1698. N. 6., Fasc. 1. N. 6., V. I. 1/28.
A végrendelet záradékánál egy ép viaszpecsét. A kiegészítésnél két kissé rongált viaszpecsét.
Kétlapos irat, eredeti.

23.
BÖDI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1691.
Anno Domini 1691.
Én, Bödi Mihály Istentül ő szent felségétül súlyos és terhes nyavalyákkal és
betegségekkel meglátogattatván, azért míg eszem s elmém helyén lévén, Istentül
adatott javaim s jószágim felöl teszek élő nyelvemmel ilyen tesatamentumot.
Legelsőben hagyom lelkemet az Boldogságos Szűz Máriának, testemet pedig
ő annyának az földnek.
Elsőben az páterek számára hagyok egy meddü tehenet, az három oltárra két
jármas tinót.
Item az kápolnára hagyok egy meddü tehenet, az cordások számára hagyok 2
tallért, az Szálai János bátyámnak számára hagyok egy tavalyi üszőt, azonkívül
az feleségem számára hagyok egy borjas tehenet, mindennemű javaimból, hogy
az én atyámfiaival Pannával az osztozáskor semmi néven nevezendő javaimmal
[befejezetlen mondat].
Azonkívül egy borjas tehenet hagyok, rá hagyom [olvashatatlan szó], úgy hogy
nekem s atyámfiai lelkükért szolgáltasson misét belőle. Azon kívül az húgom
számára tulajdon magának egy tehenet. Azon kívül az mi örökségem vagyon
házam, szőlőm, kertem, maradjon az húgomnak Pannának s fiainak, míg élnek,
s ha meghalnak az is maradjon az szőlő az páterek számára, az anyaszentegyház
számára pedig maradjon házam, kertem.
Azonkívül a testamentumtételben voltának jelen ilyen böcsületes emberek,
úgymint Kis István, Kovács János, Szálai János, Bano István.
A másik oldalra is kiterjedő szöveg alatt eltérő írással: Bödi Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1691. Nro. 7., N. 1. 1691., Fasc. 1. 1691., V. 1. 1/23.
Egylapos irat, korabeli másolat.

LŐCSEI MÁTÉ T E S T A M E N T U M A
1693. november 1.
In anno 1693.
Én, Lőcsi Máté, Istennek ő szent fölségének nagy és súlyos ostora rajtam lé
vén, még mielőtte eszem, okosságom helyén lévén, teszek ilyen testamentumot.
Balogh Istvánnál vagyon 31 tallérom. Kari Andrásnál is vagyon 30 tallérom,
az melyből fizetem az Borbélynak 10 tallért, tizet pediglen Balogh Istvánnál
maradjon. Vécsei szabónál vagyon 2 garasom, én nálam, István Kovácsnál
vagyon hét német forintom. Kerekes Istvánnál is vagyon egy héján 100 garasom.
Ezen javaimból hagyok az szent egyházra 8 tallért, az mely egy héján száz
garasom vagyon az Kerekesnél, hagyom az három oltárra. Ezenkívül az mi
kevés megmarad, az temetésemtől, legyen az két öcsémé, Lőcsi Gergelyé és
Lőcsei Jánosé.
Ezen testamentumtételben voltának jelen ilyen emberséges emberek, úgymint
Szabó Bálint, Kari András, Balogh István, István Kovács uraimék.
[Más írással későbbi feljegyzés:] Én Lőcze Gergely adom tudtára az kinek i l 
lik, hogy ezen testamentumon kontintiaja szerént engemet megelégítettenek
Balogh István u r a i m é k atyafijaival együtt én is m e g e l é g í t e t t e m az
anyaszentegyház gondviselőjét, melyrül kivieltattak általam, hogy semmi nemű
atyámfiai által meg nem háborgattatnak, sőt hogy ha valaki háborgatni akarná,
tartozom [olvashatatlan szó] oltalmaznom ő kegyelméket, kirül adom kezem
keresztvonását.
Dátum Kecskemet, d[ie] prima Novembris.
A másik oldalon azonos írással: Lőcsei Máté testamentuma.
Eltérő írással az alábbi jelzetek találhatók: 1693. Nro. 50., N. 1. 1693., Fasc. 1 1693., V. I . 1/23.
Kétlapos irat, eredeti.

25.
NAGY GYÖRGY TESTAMENTUMA
1695. február 25.
Anno 1695. die 25. Februarii.
Én, Nagy György Isten ő szent felségétül súlyos betegséggel meglátogattatván,
még eszem és elmém helyen lévén, ő szent felségétül adatott javaimrul teszek
ilyen dispositiot.
1- mo. Hagyom az szent egyház számára az Kajla tehenet.
2- do Hagyok az 3 oltárhoz 3 rúgott borjút. Az nagy oltárhoz az szelíd tehén
fiát. Az Boldogasszony oltárához az Bimbó tehén fiát. Az szent Ferenc oltárához
az Medve tehén fiát.
3- tio. Hagyom az Kecske tehén fiát az Szűz Mária kápolnájához.
4- to. Hagyok az becsületes pátereknek készpénzt tall. 5.

5- to. Hagyok az Cordásoknak készpénzül tall. 5.
6- to. Hagyok az gyöngyösi ispotályra egy 3 fű kanca lovat.
7- mo. Az Baranyán lévő 2 atyámfiának Gyönde Gergelyné és Győrfí Gergelyné
húgaim fiainak hagyok 4 rúgott borjút, egyenlőben.
8- to. Ezektül az mi marad legyen az negyedik része az feleségemé, az többi az
két árvámé, míg élnek.
9- no. Ha pedig Istennek ő szent felségének úgy tetszik, hogy az gyermekeim
nek halála történnék, és emberkort nem érnének, az árváknak hagyatott részek
fele legyen az kecskeméti anyaszentegyházra, az felének az fele pedig legyen
az gyöngyösi barátok szent egyházára, és az fele az feleségemnek adassék az
feljebb megnevezett negyedrésszel együtt.
10- mo. Vagyon az feleségemnek maga számára 2 ökre és 3 tehene, 2 rúgott
borja, egy tinója.
Voltának ezen dispositioban ilyen becsületes embere, úgymint Deák Mihály,
Tallas Péter, Lakatos István, Kovács György, Eallo Mihály és Kasza János
uraimék.
Deák Mihály m. p. György Kovács m. p. Kasza János m. p. Tallas Péter ke
resztvonása +. Lakatos István keresztvonása +
Az utolsó oldalon: 1695. Nagy György testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek: Nro. 55. 1695., NI. 1695., Fasc. 1. 2695., V. I . 1/27.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

26.
HORVÁTH ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1696. január 2.
Én, Horváth István Istentül ő szent felségétül megh látogattatván, naponként
nehezedvén, az én kicsiny keresményembül teszek ilyen dispositiot:
1- mo. Vagyon az Nyúl Gergelynél tall. 10, id est tíz tallérom, és az interese
lészen egy tallér szent Lőrinc napkor az ideje kitelvén, melyet hagyok az húgom
nak Horvát Zsuzsannának.
2- do. Vagyon Szappanos Mihálynál tall. 20, id est húsz tallér és az interese tall.
2, Szent Jakab havában kitelvén az ideje.
3- tio. Vagyon Lázár Jánosnál tall. 20, idest húsz tallér és az interese tall. 4 két
esztendőre, Szent Gergely napkor az ideje kitelvén.
4- ta. Vagyon Bank Jánosnál tall. 11, id est tizenegy tallér az interesével.
5- to. Vagyon Pulay Balázs gazda uramnál az bérem tall. 8, id est nyolc tallér.
6- to. Vagyon Kussári Jánosnál tall. 2 gar. 2, pol. 2.
7- mo. Vagyon készpénzem tall. 40, id est negyven tallér jó pénzül.
8- vo. Hagyok az szent egyházhoz tall. 30, idest harminc tallérokat.
9- no. Hagyok az szent Miklós oltárához tall. 15, idest tizenöt tallérokat.
10- mo. Hagyok az Boldogságos Szűz Mária oltárhoz és az szent Ferenc atyánk
oltárához 15, id est tallér tizenötöt.
Item hagyok az becsületes páteroknak tall. 10, idest tíz tallérokat.

Item hagyok az Szűz Mária kápolnájához tall. 5, id est öt tallérokat.
Item hagyok az Kordásoknak tall. 5, id est öt tallérokat.
Item maradott az felyül megnevezett pénzembül tall. 19, id est tizenkilenc tallér,
melyet hagyok az takarításomra. Ha pedig valamely megmaradna benne, adják
mise szolgálatra azt is.
Item vagyon egy verem búzám, melybül hagyok öt fertályt az becsületes
párteroknak, az többit hagyom az takarításomra, és az húgomnak az vetésemet
is hagyom az húgomnak.
Item az ködmenemet hagyom Pulay Balázs gazdámnak.
Voltának ezen testamentumtételben ilyen emberséges emberek: Pulay Balázs,
Csorba Mihály, Bano István, Lázár János, Kovacz György uraimék.
Anno 1696. die 2. Januarii.
Coram me Michaelis Csorba + man. pri. [manu propria]. Coram me Stephanus
Bano man. pri.
[Az utolsó oldalon levő megjegyzés:] Ezen testamentum tenora szerént meg
vagyon a satisfactio a szent templomnak.
Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással: Horváth István testamentuma 1696.
Eltérő írással a következőjelzetek
találhatók: Nro 30. 1696., No. 1. 1696., Fasc. 1. 1696., V. 1.1/26.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

27.
SZABÓ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1697. május 8.
In nomine Domini Amen ! In anno 1697. 8. Maji, in Kecskemét.
Én, az én szabados cselekedetű Istenemnek súlyos kezeit erőtlen testemben
keservesen viselő, elmémben mindazonáltal még ép Szabó István, kecskeméti
lakos, az én beteg s kór ágyamban elsőben az én kegyelmes Istenemnek adom
a' dicsőséget azért, hogy engemet az én anyámnak méhében bölcsességének
ujjai által nemcsak formált, hanem kegyesen nevelt, s cselekedte, hogy lennék,
emberi hírre juttatott, testi javaival érdemem felett szeretett, s ami nagyobb, a
setétség országában ingyen kegyelemből evangyéliuma világa által megvilá
gosítván, csudálatos dolgainak szemlélése által tett, melyek gyönyörűségeit mind
ezideig velem érezteti. Uram segélye, ha mikor megoszlattatásom esik, hogy a'
te kedves szolgáddal, a' Mózessel, a' te szádtól halhassak meg! Nem tudván
annak felette nagy erőtlenségemnek kimenetelét, jó lelkiismerettel, s úgy a'
mint Istenhez akarok menni, követvén a szent atyák s boldogult eleink praxisát,
világi múlandó javaim eránt pro futura cautela disponáltam így:
I. Örökösöm ingó- ingatlan, külső-belső javaimon légyen egyetlen egy mag
zatom Szabó Ilona, kedves hites társammal Biró Erzsébettel együtt.
II. Kozma Mihály atyámfiának minden külső-belső, ingó-ingatlan javaimból
az házam, malmom, pinzen vett kertem és szőlő örökségen kívül atyafiúi
condescenciánk és szabados conniventiánk [leszármazás és szabad egyetértés]

szerint ötödrész íródjék.
III. Minekelőtte Kozma Mihály atyámfia az ötödrészt apprehendálná, róla ebben
is egyetértvén, jó atyafi adósságom együvé s máshuvá [néhány olvashatatlan
szó] megfizetődjék, és hűségesen kiadódjanak, s így leszen az apprehentio.
IV. Az ekklézsiának lábas jószágomból hagyok két borjas tehenet.
V. Sárközi Boldizsár atyámfiának egy borjas tehenet.
V I . Török Mihálynénak egy harmadfű üszőt.
V I I . Sárközi István uramnak egy harmadfű üszőt
V I I I . Tiszteletes Szalontai prédikátor úrnak egy harmadfű borjas üszőt.
IX. Tiszteletes Pathai János professzor úrnak egy harmadfű üszőt.
X. A deákoknak egy borjas tehenet.
X I . Az mendikánsoknak egy harmadfű üszőt.
XII. Béli Gergely kántor úrnak egy fias juhot.
X I I I . A szegényeknek egy harmadfű üszőt.
Ami pedig illeti, a' felsőbb esztendőkben Peter János és a Kamarás ház által
rajtam praetendált summát érdetvén, lelkem ismeretére nagy kínjaim között jó
lelkiismerettel, s oly tisztán mint Isten előtt megakarok állni, vallom, hogy se
tudó, se láttam (sic!), se nálam annyiwal is inkább csak egy pinz is benne
nincsen tudtomra. Ezzel végezem el nagy kínjaim között lett dispositiócskámat.
Uram, kinek kezedben vagyon életem és halálom, ha életemben gyönyörködött
magadért s ügyetlen házam népéért sietve fordíts meg az életre. Ha pedig
halálomban mostani terhes kínjaim által akarod magadat megdicsőíteni, jövel,
kérlek vedd hozzád szegény bűnös lelkemet. Amen !
Lett e' testamentária dispositio s megírt szavai a' betegnek.
Me coram Stephano Szalontai Past. Eccl.[Az egyház pásztora előtt]. Coram me
Johanne Szívós jurato oppidi Ketskemett assessore m.p. Coram me Balthasere
Sárközi jurato oppidi Ketskemeth, manu aliéna. Coram me Michaele Kozma
cognato disponentis.
A külső oldalon azonos írással: Szabó István 1697.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 5., 1697. No. 6., Fasc. 1. N. 2., V. I . 1/24.
Kétlapos irat, eredeti. Az irat második oldalán, Szalontai István neve alatt egy db. kissé rongált
viaszpecsét található.

28.
KIRÁLY MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1697. október 15.
Én, Kecskeméten lakozó Király Mihály, minekelőtte Isten ő szent felsége súlyos
betegségekkel és fájdalmakkal környül vött volna, most még eszöm s okosságom
helyén l é v é n t e s z ö k b ö c s ü l e t e s e m b e r s é g e s emberek előtt bizonyos
testamentumot.
Elsőben az Kohári István földesurunk ő nagysága számára hagyok egy tehenet,
egy tavalyi tinóval együtt.
Item az feleségemnek hagyok 2 tehenet fijával együtt, az melyiket szereti.

Item egy tehenet az szent egyház szükségére.
Item [olvashatatlan szó] üszőket hagyom az 3 oltárokra. Az szent Mikós oltárára
adjanak egy tallérnál többet 1 garassal. Az szolnoki böcsületes pátereknek
hagyok egy tavalyi borjút.
Item. Ugyan az feleségemnek egy tavalyi borjút.
Item az szőlő örökségemet hagyom az feleségemnek, úgy hogy éljen belőle,
ameddig az én nevemet viseli, ha férjhez megyén, legyen az szent egyházé.
Item az szelíd tehén fiát hagyom az mostoha leányom leánykájának.
Item az szökés ökröt hagyom az feleségemnek, ugyanis bizonyos jussa lévén
hozzája.
Item az másik ökrömet hagyom az baranyai öcséimnek, osztozzanak
egyenlőképpen.
Item vagyon 2 karikafa borom, az egyiket adják az Böcsületes pátereknek, a
másikat adván az feleségemnek.
Az házi örökségemet adják el, és osztassék el az gyöngyösi, berényi, szegedi
böcsületes pátereknek mise szolgálatra.
Azonkívül a mostani csinált béres házamat hagyom az feleségemnek az kapu
sarkáig, az felől egy lépésnyire.
Item Domonkos Jánosnak attam 15 tallérokat, olvasván hat máriás garassal
egy tallér számban.
Item az mustoha leányom adós 20 tallérokkal. Annak az 20 tallérnak elengedem
5 tallérát, legyen adós 15 tallérral.
Item az itthon levő lovat hagyom az feleségemnek.
Item az ménösön levő lovat fiával együtt hagyom az Szűz Mária kápolnára, s
az kordásoknak.
Item az pesti szent egyházra hagyok 5 tallért. Az berényi szent egyházra 3
tallért.
Item az gyöngyösi szent egyházra 3 tallért.
Item az szegedi szent egyházra 3 tallért. Az szécsényi szent egyházra 4 tallért.
Item az gyöngyösi böcsületes pétereknek 4 tallért mise szolgáltatásra.
Item az ittvaló böcsületes pátereknek hagyok 8 tallérokat, az mely 8 tallérokból
álljon ki az prédikációnak fizetése, s az többire szolgáltassanak miséket értem.
Item az tavalyi csikót hagyom az ittvaló szent egyházra.
Item az mely kevés borocskám marad az takarításomrul, legyen az feleségemé.
Voltának ez testamentumtételben ilyen böcsületes emberek, úgymint Kovacz
Gergely uram, Haliaghos János, Haliaghos István, Thot Pál és Borsos Péter
uraimék.
Az földesuram számára hagyok egy másfélszáz pintes átalag bort, visszaadván
az hordaját.
Anno 1697. die 15. Octobris.
Az utolsó oldalon más írással: Király Mihály teatamentuma.
Ugyanitt a különféle egyházaknak szánt összeg kifizetésének a rögzítése található két oszlopban. A
végrendelet szövegében pedig sorra áthúzták azokat a részeket, amelyek kifizetését
teljesítették.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1697. Nro 33., No. 1. 1697.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

TÓTH JÁNOS TESTAMENTUMA
1698. március 4.
Én, Tot János az Istennek súlyos csapásait szenvedvén testemben, jó lélek szerént
az én kicsiny javaimrul teszek testamentumot, az mit hova akarok hadni.
Elsőben hagyok az annyuknak az szőlőbül, hagyom az házzal való pasztát, az
többit az gyermekeknek, ha az gyermekek meg találnak halni, szálljon az
annyukra, ha az annyuk is meg talál halni, szálljon az egyházra.
Ismét az marhabul az öreg tehenet az üsző tehenet az kis leányomnak.
Az két ökröt ismét hagyom az Mihály fiamnak, ismét az ki még nem [nem
értelmezhető szó]. Az házat míg bírhatják bírják egyenlőben, ha peniglen nem
bírhatják adják el, osztozzanak fel az árával.
Ezen teatamentum tétel lött ilyen emberséges emberek előtt, úgymint Király
György, Szabó István, Korsos András és Racz Mihály uraimék előtt.
Anno 1698. quarta die Mártii.
A hátsó oldalon azonos írással: Testamentum levele Thott Jánosnak.
A hátoldal üresen maradt részén tízszer egymás alatt azonos írással a következő szöveg található:
"Mindenkor áldom az urat míg engem éltet és az ő szent ".[nevét?]
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1698. Nro. 72., No. 3. 1698., Fasc. 1. 1698., V.l. 1/29.
Egylapos irat, eredeti.

30.
HAGYMÁSI G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1698. május 5.
In nomine Domini. Amen! 1698.
Én, Hagymási Gergely, elsőben is adok hálákat az én hűséges teremtő Uramnak,
aki engemet nemcsak teremtett, hanem okos lélekkel meg is ajándékozott,
evangyeliumának világával megvilágosított, s testi javaival is érdemem felett
környülvött, s életemnek utolsó pontjára, az én igaz vallásomba juttatott, s
elmémet mind eddig épségben meghatta, ha szintén testi sátorom a
bomladozáshoz szintén közel vagyon is. Azért mindezeket előttem viselvén, s
nem is akarván a jó rendnek és sok előttem, a miden eleinknek után elmenteknek
istenes praxisának elbontója lenni, tetszett gyámoltalan házam népes fiam és
atyámfiai iránt, világi tűllem elmaradó javacskáimbúl ím ilyen dispositiót tenni.
I . Az ecclésia számára hagyok négy, seu 4 tallérokat.
I I . Tiszteletes Szalontai István prédikátor uramnak 3 tallérokat.
I I I . Tiszteletes Pathai János professzor uramnak 2 tallérokat.
IV. A deákok számára hagyok 1 tallért.
V. A Tóth Pannának, seu Bodor Mihálynénak hagyom a barna tehenet, négy
fias juhokat, s egy toklyót.

V I . A mendikánsoknak hagyok 4 garasokat.
V I I . A kántornak hagyok fél tallért.
V I I I . Ezeken kívül valami javacskám tüllem elmarad, mind ingó, ingatlan
(minemű a kert is), és költséges keir (sic) egyenesen néz egyetlen egy fiamra
Hagymási Gergelyre, édes annyával Markos Erzsébettel együtt, úgy hogy mivel
én sem senkinek adós nem vagyok, sem senkinek velem semmi osztó pöri
nincsen, őket semmiben senki meg ne háborgathassa, kiket (mit szintén minden
jó akarómat is) ajánlok az Úrnak, s várom utánnam, szegény bűnös lelkemet
penig kivévén erőtlen tagjaim, ajánlom hűséges teremtőm szent kezeiben. Jövel
az ÚrJézus! Légy jó segítséggel utolsó órámon. Amen.
Lött ez testamentális dispositio T. Poroszlai Miklós, Tóth János (Locus sigilli)
és Gulácsi Tamás uraimék előtt.
Die 5. Máii.
A külső oldalon ugyanazzal az írással: Hagymási Gergely tatamentuma.
A lap másik részén eltérő írással: Nonnulla testamenta antiquiora.
Eltérő Írással a következőjelzeteki
találhatók: 1698. Nro. 2., No. I . 1698., Fasc. 1. 1698., V. I. 1/30.
Kétlapos irat, eredeti. A szöveg alatt a megerősítő sorokra nyomva két ép viaszpecsét.

31.
TÓTH JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1699. február 20.
Én, Thott János Istentül ő szent felségétül súlyos betegséggel látogattatván,
nehéz betegségben lévén jól gondolkodván lelkem ismereti szerént, míg eszem
s okosságom, nyelvem szólása helyén lévén, teszek ilyen testamentumot.
Legelsőben is hagyok két ökröt a 3 oltárra, amely két ökröt vettem Kenyves
Andrástul 1 hélyán 20 tallérokon.
Item. Hagyok az kecskeméti szent egyházra 10 négyettfü tinót, amelyből álljon
ki az ciniterumban való temetéspénz és az halatt után való keresztelhozás.
Item. Hagyok az gyöngyösi kett egyházra nyolcad magával való marhát, az
melyek vadnak az Herep Péter gondviselése alatt. A marhaszámok pedig: ötte
tehén, egyik harmad fűre kelő tinó, kettei rúgott borjú.
Item. Hagyok mégis az szegedi szent egyházra öt tinót. Egyik harmadfű, négye
negyeit fű. Az tinóknak tizenegye vagyon a Deák Pál marháján, 3-ma az Herep
Péterén. Egyik az Dobokaién.
Item. Hagyok mégis a pátereknek 15 tallérokat.
Item. Vagyon adósságom kinn, szalonnák ára, 11 tallér, 3 timon, az mely
adósságot tud Hyeghi Márton, kinél vagyon magánál. Vagyon Hiegy Mártonnál
8 timon, 1 garas. Azon tizenegy tallérnak 3-mát adják az kápolnára, ketteit a
kordások számára. Az marhateleltetés is abból álljon ki a Herep Péternek. A
Dobokai Gyurkánál is vagyon 1 tallérom. Kerekes János adós egy tallérommal.
Én is adós vagyok a Szabó Lőrinc ridegjének 1 tall. Vegye meg azonban Kerekes
Jánoson.

Lett az testamentomtétel némünemű becsülettes emberek előtt, úgymint Takács
István, Kiss Péter, Bereczki János, Dombai János, Szabó János író deák uraim.
Anno Domini 1699. die 20 Februarii.
A hátsó oldalon ugyanazzal az írással: Testamentum tétele Thott Jánosnak.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1699. Nro. 73., No. 1. 1699., Fasc. 1. 1699., V.l. 1/31.
Egylapos irat, korabeli másolat.

32.
K O T T O N D I MÁTÉ T E S T A M E N T U M A
1699. április 11.
Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
Én, Kottondi Máté, Istennek ő szent felségének látogatásbul súlyos betegségben
esvén, mindazonáltal eszemen lévén, magam élő nyelvével Istentül vett kevés
javacskáim iránt teszek ilyen rendelést.
Elsőben azért, lelkemet ajánlom az ő teremtő és megváltó Jézus Krisztusnak.
Testemet pedig az ő annyának az földnek.
Kevés javacskáim számai pedig ezek. Vagyon két ökröm, három tehenem, egy
negyedfü tinóm, egy szőlőm, házam. Adós pedig vagyok az feleségem mostoha
fiának szolgalatjáért az ruhájával, melyeknek megfizetésére hagyom az ekémet
talyigástul, két lapos vassal, és egy csoroszlyával. Hagyom pedig az méltóságos
földesúrnak ő nagyságának az szőlőmnek Boldog János felől való részében
huszonhárom útját, és az negyedfü tinót. Az megmaradott két paszta szőlőcském
pedig légyen az feleségemé még él, azután légyen az páter franciskánusoké.
Az két ökrömet hagyom takarításomra. Az Füge tehenet hagyom az tisztelendő
páterek számára, az ketteit pedig az feleségemnek. Holta után az feleségemnek,
ha megmaradnak, szálljon ugyanaz becsületes páterekre mind az két tehén. Az
házban, ha maradhat a feleségem, s adózhatik tűle, bírja, ha pedig meghal,
vagy nem adózhatván tüle, meg nem tarthatja, ugyan el is adja, az árát az oltárok
ra, az ecclesiára és az páterek számára.
Ezen testamentumtételben jelen voltak ilyen emberséges emberek, úgymint:
Szőke János, Szabó Márton, Kis Ferenc, Szüts János, Szétsényi István.
Anno 1699. die 11. Április.
A hátsó oldalon egykorú írással: Kottondi Máté testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1690. Nro. 46., No. 1. 1690., Fasc. 1. 1690., V. I. 1/22.
Kétlapos irat, korabeli másolat. A jelzetemmel ellentétben a végrendelet zárószövegét követő keltezés
egyértelműen, jól láthatóan 1699!

D E C S I GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1699. március 24.
Én, Decsi György az Úristentől súlyos nyavalyába esvén, még eszöm és elmém
helyén lévén, teszek az én kis javaimról teszek (sic!) ilyen disposition
Elsőben hagyok az római anyaszentegyházhoz és három szent oltárokhoz és
Boldogságos Szűz Mária kápolnájához és az szent Ferenc szörzetiben levő
páteroknak együtt egy harmadfű tinót, eladván adják fele árát a szentegyháznak,
az felét osszák el az elől számlált szent oltárokhoz és kápolnához az becsületes
páterekkel együtt.
2- do. Hagyok az feleségemnek egy borjas harmadfű üszőt, egy tavalyi nőstény
borjút.
3- tio. Hagyok az fiacskámnak 3 borjas tehenet, 2 jármos ökrömet, és egy kis
ültetés szőlőmet. Ha pedig az fiamat is az úr Isten ez világból kiszólítja, az
említett 3 borjas tehenem és 2 ökröm, az mely az árvámra szállott, azon jószágnak
az fiam halála után negyed része az feleségemé legyen, az többi pedig osztassék
azon képen valamint az eléb említett egy tinó vagyon elhagyva. Az följebb
említett 3 tehenemnek egyiknek az borját ugy mint az Jámborkának az fiát az
napámnak hagyom.
Voltának ezen testamentumtételben úgymint Bánk István, Kovacz György,
Hajagos János és Csorba Mihály és Györey János uraimék.
Decsi György +, Bank István +, Hajagos János +, Györey János +, Kovacz
György + kezek vonásai. Csorba Mihály manu propria.
Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással: Decsi György testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1699. Nro. 22., No. 2. 1699., Fasc. 1. 1699., V. I . 1/32.
Kétlapos irat, eredeti. Kovacz György neve alatt kissé rongált viaszpecsét található.

34.
D E M E T E R MÁRTON T E S T A M E N T U M A
1701. február 9.
Én, Demeter Márton, Isten ő szent felsége látogatásából súlyos betegségben
lévén, halandóságomat meggondolván, hogy gyermekeim s posteritásim között
a villangó háborgás eltávoztassék holtom után; midőn még eszem s elmém
helyén vagyon, Istentül reám bízott javaimból teszek közöttök ilyen istenes
dispositot élő nyelvemmel.
Elsőben is hagyok a leányimnak külön külön száz száz tallérokat, öt öt tehénféle
marhákat, húsz húsz juhokat, és két két sertés marhákat, és öt öt lovakat.
2. Hagyok az itt való kecskeméti becsületes pátereknek negyven tallérokat és
egy csikó lovat. A szolnoki becsületes pátereknek is öt tallérokat. Szegedieknek
is öt tallérokat. Szabadkai becsülettes pátereknek is öt tallérokat, jászberényi
páter franciskánusoknak is öt tallérokat. Szécsényieknek is öt tallérokat.

Egrieknek is öt tallérokat. Fülekieknek is öt tallérokat. Pestieknek is öt tallérokat.
3. Hagyok a szent Miklós oltárára egy borjút. A Boldogságos Szűz oltárára is
egy borjút. Szent Ferenc oltárára is egy borjút. Szent Mihály kápolnájára is egy
borjút. A Boldogasszony homokon lévő kápolnájára is egy borjút. Jászberényi
páter franciskánusok templomára negyven tallérokat.
4. A fellyebb említett klastromokra, ahova hattam öt-öt tallérokat, ugyanazoknak
szent egyházaira is hagyok viszont öt-öt tallérokat.
5. Feleségem, ha a fiaimmal akar tűrni, tehát éljen a jószágokból vélek együtt,
ha penig el megyén tőlök, adjanak hatvan tallérokat néki, és mindenféle marhából
egyet egyet, az juhokból tízet.
6. Vagyon a Péter béresnél három tallér adósságom. Bank Jánosnál tizenöt
tallér. Toldinál is tizenöt tallér és egy német forint. Szíjgyátó Miklós vejénél,
Tamásnál nyolc tallér. Az egyházfiúnál Szenyéri Tamásnál hetven tallér. Katona
Szűcs Jánosnál tizehét tallér. Vajda Péternél tíz tallér. Judit lányomnál négy
tallér. Anna lányomnál húsz máriás. Katona Nagy János vömnél négy tallér.
Lázár Katalin menyemnél négy tallér egy garas híján. Szentkirályi Szabó János
nál is vagyon, de nem tudom bizonyosan hány garas, maga jó lélekkel megmondhattya. Deák Mihály uramnál vagyon harminc tallér ő kelménél. Számot kell
vetni mennyire dolgozott, és mennyivel restai.
7. Ezen feljebb írt vagyonkáimon kívül valaminémű névvel nevezendő
örökségim és jószágim vadnak, legyenek a fiamé, és a leányaim vélek ne osztoz
hassanak. Mostani feleségemtől való hajadon leánykám, ha annyi idejű lészen,
a fiaim házasítsák el becsületesen, és azon kívül a fellyebb írt hagyományomat
is kiszolgáltassák néki, mint szintén a többieknek.
Voltának ezen dispositioban jelen ilyen emberséges emberek, úgymint Szabó
Bálint, Bekes István és Pontány Ferenc, Deák Mihály uraimék.
Martinus Demetter sigillo propri corroborât. Valentinus Szabó sigillo proprio
confirmât. Franciscus Portany sigillo confirmât. Michael Deak manu propria
corroborât. Stephanus Bekes sigillo carente manu propria + confirmât.
Az utolsó oldalon: Demeter Márton uram testamentum levele. Anno 1701. die 9. Februarii.
Eltérő kézírással a következő jelzet található: No. 1701.
Kétlapos irat, eredeti. A jelzett három viaszpecsét épen megmaradt.

35.
K U S Z ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1704.
Anno 1704. esztendőben tészök testamentumot.
Én, Kecskeméten lakó Kusz István, mikoron volnék az élő Istennek súlyos
kezei alatt, melynek betegségében az Istennek lölke fölindítván és elmaradván
annyira, hogy az mi kicsiny jószágom volna, azokat sorröndben hagyván, hogy
annak utána is sönki ne veszeködhessék rajta.
Elsőben hagyok az ekklézsiára egy tehenet. Másodszor hagyok Komlós Miklós
bátyámnak két tehenet. Harmadszor hagyok az sógorasszonynak egy tavalyi borjút.

Voltának az testamentumtételben ilyen embörségös embörök, úgymint Szabó
Gergöly és Dukár János és Boda Görgy, Laci János.
A hátsó oldalon más írással: Kusz István testamentuma
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1704. Nro. 7., No. 1. 1704., Fasc. 1. 1704., V. I . 1/34.
Egylapos irat, egykorú másolat.

36.
CSÉPLŐ MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1707. március 5.
Én, Cséplő Mihály per praesentes adom tudtára mindeneknek, valakiknek illik,
hogy az 1707. esztendőben, márciusnak 5. napján, a pogány rácoktul ugyanazon
említett holnapnak 3. napjaiban (sic!) lövésben esvén, a' mely mint (hanem ha
Istennek kegyelmes gratiajábul életemet remélvén) talán súlya miatt mégis
kelletik látnom; erre nézve gondolván az én bűnös lelkemrül annakutána némely
atyámtul és magam fáradtsága után keresett javacskáimnak mi voltárul akarván
disponálni ez okra nézve, hogy holtom utáni több afféle egyenetlenség ne
legyenek (sic!), hanem jó lélekkel az alább írt böcsületes személyek előtt teszek
ilyen testamentumot, tudnillik:
1 -mo. Csorba Mihály uram ő kegyelme adós 4 ökrök árával, amelyekbül tulajdon
magamé volt az edgye, azon egy ökörnek az árát visszavárom, az árvájimnak,
az háromnak az árábul a tisztelendő páter franciskánusoknak hagyok 20
tallérokat. A több rész pediglen osztassék egyenlőképpen az oltárokra,
kápolnákra, valahová illetik. Ugyan tisztelendő páterek számára hagyok egy
üszőt. Ezenkívül maradnak tizennégy üszők, amelyeket is osztassanak az
oltárokra, úgy ahova illik. A felöl említett tisztelendő páterek számára ajánlott
20 tallérokbul fele alamizsnában, fele bűnös lelkemért mise szolgálatokra.
2- do. Cséplő János bátyám uramnak ő kegyelmének a magam javaimbul hagyok
egy tehenet. A feleségemnek hagyok 3 tehenet. Az árváimnak négyet. Ha az
gyermekek meghalnának, ezön említött 4 tehenek szállnak az anyaszentegyházra
és ahova illetik.
3- tio. Lévén egy mezei kertembéli örökségem, amelyet is hagyok az
gyermekeknek, ha pedig Isten felszólítja, legyen az anyaszentegyháznak és az
oltárokra s kápolnákra.
4- to. Szentmise szolgálatokra a' tisztelendő pátereknek hagyok tinót egyet,
melynek nagyobb bizonyságára attam ezen testamentária levelemet.
Anno ut supra et die. Kecskeméten.
Nemes és nemzetes Szent Királyi János uram előtt. Nemzetes Hajagos János
uram előtt. Nemzetes Bánk István uram előtt. Szepesi Pál kecskeméti ischola
mester előtt.
A külső oldalon ugyanazzal az írással: Cséplő Mihály ő kegyelme testamentumlevele.
Más írással: 1707. 3-a Mártii. Racz veszedelem.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1707. Nro. 11., No. 1. 1707., Fasc. 1.1707., V. I. 1/35.
Kétoldalas irat, egykorú másolat.

VÁNYI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1708. március 13.
Testamentum vétele Vanyi István úrnak.
Én, Vanyi István minekelőtte Isten bölcs rendelésébül az nyomorúságokat és
nyavalyákat testemben megelégelvén, lelkemet kiszólítván, annakelőtte, amit
sok fáradtságaim után Istennek reám való gondviselésébül szerzettem, azokbúl
akarom cselédemet jó karban hadni, annak okáért rendel (sic!) micsodák
legyenek, kik hova tartozzanak, így adom minden emberek értésére, akik nekem
adósak.
1- mo. Komaromban Pelengér András adós 200 forintokkal, és azokban vitt
Lakos István 90 forintokat, az melyekkel adósak mindkét részrül.
2- do. Jósa és Alberti pusztákban adtam 50 forintokat.
3- tio. Mike Budában 50 tallérokat.
4- to. Nagyrévben 100 tallérokat.
5- to. Léván lakó Silizy Márton adós 800 tallérokkal Markus Jánossal.
6- to. Sombain (sic!) adós egy osztrovai Tóttal egyött 103 tallér.
7- mo. Szolnoki Borbély István 10 tallérokkal.
8- vo. A becsületes körösi tanács elsőben adós 100 tallérokkal, az melyeket
1705. esztendőben adtam, melyeken Ordasnál megváltattak az körösi katonák,
az melyeknek interesével is adósak. Más rendben a torony oldalábúl Santa Ferenc
társaival együtt mennyit vettenek ki magok jó lelkiiesmereti tudja, 500 tallérok,
avagy több.
9- no. Péter Deák 33 tallérokkal és egy tizennégy pinzzel.
10- mo. Száz Gergely 169 tallérokkal és egy egy tizennégy pinzzel.
11- mo. Az varasnál mely pinzem vagyon, abbul is Ecclesianak hagyok 50
tallérokat.
12. A tiszteletes prédikátor uramnak hagyok 2 aranyat.
13. A mesternek és a kántornak 1 aranyat.
14. A deákoknak 2 tallért.
15. A mendikánsoknak 2 tallért.
16. Az házat hagyom a feleségemnek ily okon, hogy a leányomat belőle elégítse
ki 30 tallérokkal, azonkívül az egyik malom a feleségemé, a másik a leányomé,
a szőlőm penig és egyéb jószágomnak mint ingó s ingatlannak az mint öszve
szerezhettünk mindenemnek harmada feleségemé, az szőlőmnek pedig valamely
részét szereti, azt feleségem válassza.
17. Vani Jánosnak tartozik mindenkor a leányom kiadni az maga részirül 25
tallérokat, és 25 juhokat.
18. Vacsi Gergelynek is mit mely részem vagyon a Mike Budában azt 50
tallérokban hagyom.
19. Az mely leánt pedig örekbül tartottam, az ha Isten szerencséjét meghozza,
a közönségesbül ki házasítsák, azonkívül adjanak 1 tavalyi nőstény borjút, és
ugyan a közönségesbül is megruházzák.

20. Abbúl penig az praedalt jószágbul, amely megmaradott, a' melyek maga
bélyegem vannak (sic!) bélyegezve, legyen szabados azokkal feleségem.
21. Szokolai emberséges embereknek az lány kíszítésében attam 300 Rh.
forintokat, az melyekkel tartosznak.
22. Mészáros Gergelynek az mely 20 tallérokbul pinze nálam volt, Beretvas
István kikérte azokat tartozik megfizetni.
Anno 1708-dik esztendőben, die 13. Mártii.
A külső oldalon más írással: Vánji István testamentuma. 1708.
Paré vagy originális? nem tudatik.
Szénát postamester úr kívánja, hogy magok hozzák által körösi uraimék.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1708. Nro. 8-0., No. 2. 1708., No. Fasc. 1., V.l. 1/37.
Kétlapos irat, valószínűleg eredeti.

38.
TASY PÉTER T E S T A M E N T U M A
1709. június 3.
Istentől ő szent felségétől én, Tasi Péter súlyos betegséggel látogattatván meg,
eszem s elmém helyén lévén, teszek ilyen rendelést az én kevés javacskámrul.
Elsőben hagyok az templomban levő 4 oltárokra 40 tall.
2- szor: Hagyok az becsületes pátereknek egy verem búzának felét.
3- szor: Az Mihály öcsémnek 5 tall. Tasi Györgynek 10 tall, egy dolmánnyal
együtt.
4- szer: Amennyi kölesem vagyon, légyen az kordásoké.
5- ször: Vagyon 50 tallér, azokbul takarítsanak el böcsületesen, az ki meg marad
szálljon az szent egyházra. Az Boldogasszony kápolnájára 3 tall.
6- szor: Maradt Bodo Andrásnál adószödőségben bor ára tall. 9, az melyet hagyok
az böcsületes pátereknek.
7- szer: Vagyon még egy veremben rosos búzám az Gergellyel együtt, az is
légyen az szent egyházra.
Lett ez testamentum tétel ilyen emberséges emberek előtt, úgymint: Szabó
Gergely +, Horvát Gergely +, Kasza János +, Szabó Gergelyné +.
Anno 1709. die 3. Junii.
A hátsó oldalon más írással: Istenben üdvözült Tasi Péter úr valamit testalt, azonképen minden
részletre eleget tettünk, és kiadtuk mind az anyaszentegyház részére, mind pedig az oltárokra, mind
az kápolnára, mind az kordásoknak, mind az atyafiaknak, egy szóval valahova mit hagyott mindent
eleget tettünk. Ezen becsületes személyek előtt úgymint Szabó Gergely úr +, Szabó István úr +,
Bekes István úr +, Takaró Jakab úr +, Horvát Gergely úr +, Tasy Mihály úr +. Farkas Gergely úr +.
P.s. Az mely pénzt Tasi György uramnak az legénynek hagyott, id est 10 talérokat és egy dolmányt,
Tasi Mihály uram az öccse vette kezéhez, hogy kezében szolgáltatja Tasi Györgynek.
Ugyanott: Tasy Péter uram testamentum levele.
Eltérő írással készült jelzetek: 1709. Nro. 60., 1709. No. 14., Fasc. 1. 1709., V. 1. 1/43.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

T A L L A S ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1709. június 23.
Én, Tálas István, midőn volnék jó Istenemnek súlyos atyai látogató kezei által
testemben nyavalyákkal megnyomattatott, de elmém és nyelvem szólása helyén
lévén, gondolván én is mint mulandó több ifjak elváltoztatásomat, minek előtte
az lenne, tülem elmaradadó kicsin javacsakáimrul teszek ilyen testamentális
dispositiot jó renddel.
Primo. Az Gere István mostoha atyámnak, mivel ő kegyelme volt ésdesatyám
helyett való, míg éltem, hagyok 46 tallérokat. Ismét az szőlői örökségemnek
felét, melyeket semmi rendbeli atyámfiai ő kegyelmén ne kereshessenek, se el
ne vehessék.
Secundo. Unoka Istvánné nénémasszonynak hagyom említett szőlő örökségem
nek felét. Ismét Tálas Ferke bátyámnál levő húsz talléromnak tíze feljebb említett
Gere István mostohaatyámnak hagyom, tízet peniglen ugyan Unoka Istvánné
nénémasszonynak, melyeket is senki ezekután ne bontogasson, s el ne vehessen.
Tertio. Tálas András bátyámnál lévő tíz tallérom maradgyon ő kegyelménél.
4-to. Erzsébet hugocskámnak hagyom az dalmányomat.
Ezen testamentomtételben voltának jelen Halasi Csizmadia János, Unoka István,
Nemzetes Vitézlő hadnagy Szűcs István, mely is pecséttel megerősíttetett.
A hátsó oldalon ugyanazzal az írással: Tallas István testamentuma.
Más írással: Gáspár Andrásiul származtanak Unoka Istvánné, Gere István, Gáspár György, Gáspár
Gergely.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1709. N. 10., No. 10. 1709., Fasc. 1., V. I. 1/39.
Egylapos irat, eredeti. A megerősítő sorokat egy erősen rongált viaszpecsét zárja.

40.
TÓTH MÁTÉ T E S T A M E N T U M A
1709. június 23.
Anno Domini 1709. die 23. Junii.
Én, Tóth Máté egyszersmind társával Balogh Orsik aszonnyal, Istentül ő szent
fölségétül súlyos és terhes nyavalyákkal és betegségekkel meglátogattatván,
azért míg eszem és elmém helyén helyén volna, teszek élő nyelvemmel ilyen
dispositiot.
Legelsőben hagyom lelkemért az Boldogságos Szűz Máriának, testemet penig
ő annyának az földnek.
1 -mo. Vagyon két szőlőm, az egyik Heréb István és Zazékus János úrék szőlőjük
között, az másik penig Király János és Sándor Márton úrék szőlőjük között.
Ugyanazon megnevezett szőlőmet hagyom az feleségemnek és gyermekeimnek,
ha Isten élteti őket, ha penig halomásuk történik, azon szőlőmnek fele részét
hagyom az becsületes pátereknek, és az anyaszentegyházon az templomban

lévő 4 oltárokra, Szent Mihály kápolnára, és az homokon lévő Boldogságos
Szűz kápolnájára. Az becsületes páterek részét penig mise szolgálatra.
2- do. Vagyon egy 12 akós hordó borom Szabó Imre házában. Hagyom
takarításomra. Ha penig feleségem, gyermekem megmaradnak, íllyenek az
maradékaibul, hogy ha penig halomások történik, az maradéki azon bornak
légyen mise szolgálatra.
3- tio. Vagyon egy nyolcadfél akós hordó borom, azt is hagyom az takarításomra.
4- to. Vagyon egy házacskám is, hagyom azt is feleségemnek, gyermekemnek,
ha penig halomások törétnik, hagyom a becsületes páteroknak.
5- to. Vagyon hét hordóm, öti itthon vagyon, kettei penig Karikás Ferencnél
kéziben (sic!), azokat is hagyom feleségemnek, gyermekemnek, ha penig
halomások történik, hagyom azon megnevezett hordókat az anyaszentegyházra.
6- to. Vagyon Szentlászlón egy hordóm, itt való vékával 16 véka tiszta búzám,
azt is hagyom Szőke Jánosné sógorasszonynak, mind hordóját, búzáját.
7- mo. Vagyon házközbeli jószágocskán, hunmi egyetmásom, hagyom
feleségemnek és gyermekemnek, hogy ha penig halomások történik, hagyom
Szőke Jánosné sógorasszonynak.
8- vo. Vagyon egy hajam, ha feleségemnek s gyermekimnek halomások történik,
azt is hagyom a becsületes páteroknak.
9- no. Vagyok adós Bede Pannának egy német forinttal, az felyül megírt borok
árábul aggyák meg azon megnevezett égy forintot.
10- mo. Vagyok adós Csonka Borbélynak 3 máriással, 7 polturával, azon
megnevezett bor árábul teljék ki az is.
11- mo. Vagyok adós Bede Jánosnénak egy máriással. Ködmin Géczinek is egy
máriással, azon megnevezett adósságok is teljenek ki az feljebb nevezett egy
hordó bor árábul.
12- mo. Vagyon egy kevés búzácskám egy veremben, hagyom az feleségemnek
s gyermekimnek, ha penig halomásuk történik, maradgyon az becsületes
páteroknak.
Vagyon egy derékalj om, hagyom az leányomnak, ha penig halomása történik,
aggyák el, az árát aggyák mise szolgálatra.
Vagyok adós az Pap bériben. Szabó Mártonnak egy máriással, az feljebb
megnevezett bor árábul az is teljék ki, aggyák meg.
Az testamentumtételmben voltának jelen ilyen becsületes emberek, úgymint:
Bano István kézi keresztvonása +, Bakos Mihály kézi keresztvonása +, Biro
Gergely kézi keresztvonása +.
A másik oldalon, a végrendelet szövege alatt más írással: 1709. Tot Máté testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 22. 1709., Fasc. 1. 0709., V. 1. 1/51.
Egylapos irat, egykorú másolat.

K O M L O S I FERENCNÉ TÓTH ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1709. június 24.
Én, Thot Örzsébet Néhai Thot Mihálynak maradékja, Komlosi Ferencné,
ajánlom az én lelkemet az úr Jézus Krisztusnak, testemet pedig az ő annyának
az földnek. Amíglen eszem, okosságom helyén lévén, atyámról rám maradt
kicsiny javaimról akarok illen dispositiot tenni:
Hogy az én atyámfiai az én hites társammal ne perölhessenek, mert az ellenség
elhajtotta mind, akit az jókon szorzott volt, abban is egy tinó maradott, meg
egy tehén is megmaradóit.
Item három tinó, egy ökör. Ezen jószágnak árából hagyok a böcsületes
Pátereknek mise szolgálatért 5 tallért. Megmaradóit 21 tallér az, melyet jó lelkem
ismereti szerént ajánlok az anyaszentegyháznak kápolnájára és az Boldogságos
Szűz kápolnájára, az kordásoknak hasonlóképen osztassék az én kedves atyám
uram és az magam lelkéért. Áldassék az Úrnak neve érette, mit akarna úgy
legyen. Amen.
Maradott pediglen egy tinó, egy tehén, az melyet fiaival együtt hagyom Thot
Kaloranak [Karolának], két ingvállat és egy [olvashatatlan szó], egy vánkost,
egy derékaljat, egy lepedőt az fenn való négyet, az szent Örzsébet képét az
kurdit az Kaloranak.
Azután jutott eszekben (sic!) 6 marháról való díka, az melyet az rác elhajtott,
az melyet ezen feltett pénzből köll megfizetni.
Ezekután kívánok atyámfiainak és szomszédimnak jó egészséget, békességet,
nekem megbocsássanak.
Anno 1709. d. 24. Junii.
Voltának ezen testamentumtételben ilyen emberséges emberek, úgymint: Nemes
Szabó Gergely +, Nemes Szentkiráj János +, Kovács János +, Dobos István +,
Cséplő János +, Scsiba Szolosi Ferenc.
[Más írással:] Ezen testamentumtétel szerént mind az szent egyház, szent oltárok,
szent kápolnák és az kordások ki vannak elégítve.
Die 12. februarii 1712.
Az első oldalon a balodali margón: Az mely jószágnak az ára teszen 26 tallért.
Az utolsó oldalon azonos írással: Komlosi Ferencné, Thot Örzsébet testamentum levele.
Eltérő írással a következőjelzetek találhatók: 1709. Nro 76., No. 25. 1709., Fasc. 1. 1709., V. I. 1/54.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

42.
A N T A L JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1709. július 7.
Antal János maga lélek szerint szerint való testatioja.
Elsőben vala míglen az árvácskáim élnek, sem kertből, sem szőlőkbül, sem

házbul, sem sutúbul senki ne parancsolhasson. Tovább, ha csak az edgyike
marad is, akár a Gécsike, akár a Katuska. Tovább, ha az árvácskáim meghalnak,
mindkettőt, szőlőt, házat, sutút hagyom elsőben az anyaszentegyházra, a benne
levő négy oltárokra, az 2 kápolnára, a páteroknak mind egy eránt eladassék, s
eloszlassék.
Azonban kis Szabó János sógor uramnak vagyok adós 10 máriás héján 20
tallérokkal. Ha peniglen történet szerént esnék jószágomnak elvesztése, említett
Szabó János sógoromnak meg nem fizethetnének, az fölül megírt négy
örökségből kertbül, szőlőkbül etc. elégíttessék.
Az anyósomnak hagyom a muhar mentét. Azonban pediglen anyósom, meg az
árvák élnek, s gongyukat viseli, mindenekben úgy legyenek mint előtte volt, ha
pedig gongyukat nem akarván viselni, az atyafiak perben fogják meg.
Utoljára pediglen ha az árvák meghalnak, minden ingó-bingó jószágocskámat
is hagyom az templomra, meg oltárra, két káponára és a páteroknak.
Az Bebi Mihály árváinak két esztendőbeli szőlő termésért hagyom az anya
(sic!) mentémet.
Mielőttünk Farkas Gergely +, Kis Szabó János +, Komlosi Ferenc +, Nagy
István +, Böröczki Máté +.
Anno Domini 1709. die 7. mensis Julii.
Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással: 1709. Az Antal János uram maga testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1709. Nr. 3., No. 21. 1709., Fasc. 1. 1709., V. 1. 1/50.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

43.
ANTAL G E R G E L Y TESTAMENTUMA
1709. július (?)
Antal Gergely testamentom levele.
Isten engedelmébül maga lelki ismereti szerént szent Ferenc oltárához tartozom
10 tallérokkal.
Az tavalyi béresnek vagyok adós 9 forinttal, egy szűrrel.
Az árvák pénzibül vettem 6 máriásokon két kaszát, azután költöttem el 2 máriást.
Az Görög Pálnál vagyon 12 forintom. Komlosi Ferenc elsőben 6 máriásokkal
adós. Item egy német forinttal. Ló árában Komlosi Ferenc báttyával együtt 9
máriással adósok. Körőcski István 4 máriással adós. Item Komlosi Ferenc adós
6 máriásokkal. Császár Mátyás a ló árában 4 máriással adós. Bebi Mihály
árváinak Dömötör Gergely uram adós 18 tallérokkal. Az Mihály Deák adós
vagyon 5 tallérokkal. Item a tizednnél vagyon 7 máriásom. Az Betka Mihálynál
vagyon egy német forintom. Szentkirályi Szabó István 4 máriással adós.
Szentmise szolgálatra hagyok egy tavalyi borjút. Az 5 oltárra 5 toklyót hagyok.
A magam fejér mentémet az napámnak hagyom. Az Böröcskinének hagyok
egy szopós csikót, akár az idén vigyél el, akár esztendőre, de ugyancsak az
lögyék ne más.

Az én árvácskáimat ajánlom Komlosi Ferenc, Szabó János sógor uramék
gondviselésük alá.
Egy darab kertöm zálogban vagyon Nagy István uramnál 30 tallérokban, amely
uram a többit megvöszi, mindenkor visszaválthassa.
A végrendeletet Antal János testamentumának egyik üres oldalán rögzítették. Hiányzik mind a
szokásos bevezető, mind pedig a záradék. A két testvér a pestis miatt valószínűleg közel egyidőben
halt meg.
Miként az előző, ez is másolat, ugyanazzal az írással készült.

44.
TAKÁCS JÁNOSNÉ NAGY ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1709. július 16.
Én, Nagy Erzsébet, súlyos betegségben lévén, dispositiot teszek szüleimtől
maradott kicsiny javacskámrul.
Elsőben én betegségben lévén, kicsiny javaimnak nem tudván számát, Dömötör
Gergely bátyám uram lelkiösmereti szerint adgyon számot róla. Azon kicsin
jószágocskát hagyom atyámnak, anyámnak, nénémnek magamnak lekiért
E l s ő b e n K e c s k e m é t e n levő páter f r a n c i s k á n u s o k n a k hagyok mise
szolgáltatásokért egy paripa csikót, negyedfut.
Item vagyok adós Szabó Gergely sógor uramnak tíz tallérokkal, melyet
fólvöttünk Istenben üdvözült uramnak takarítására, a jószágból adódjék meg, a
megmaradóit rész osztassék a 4 oltárra, templomra, 2 kápolnára és a kordásoknak
egyenlőképpen osztódjék.
Bank Istvánné nénémasszonynak azon jószágbul hagyok egy harmadfű üszőt.
Ismét a szoknyámat fodrommal együtt hagyom a Boldogasszony kápolnájára,
a fejrevaló véget hagyom a Boldoságos Szűznek képire. Az mentémet hagyom
mise szolgáltatásra, a selyem üvemet [övemet] hagyom a Boldogságos Szűz
oltárjára.
Azonban az Istenben üdvözült uramnak atyámfiainak a kettőnek 6 tallért, ha
pediglen Isten élteti a leánkát, az öcsécskémet, fele jószágocskának illeti (sic!),
ha pediglen Isten ő szent fölsége kiszólítja, ezen előbb írt röndölés szerént
legyenek az is (sic!).
Az kert örökségemet hagyom a 4 oltárra, két kápolnára, a kordásoknak,
közönségesen osztódjék.
Bank Istvánné nénémasszonynak 14 tallér fizetődjék ki belőle. Az ágyam
egészen, tűim, fonalam, ha Isten ő szent fölsége élteti a leánkát, legyenek övé,
ha peniglen meghal, a páteroké.
Azonban Tot Gáspárnál vagyon hat máriás, hagyom a kordásoknak.
Anno Domini 1709. die 16. Julii. Coram me scriba Stephano Nagy et Gregorio
Szabo, Joannes Szentkirályi, Michaele Szabo, Johannes Csizmadia et Gaspar
Thot.
Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással:

Istenben üdvözült

Takács Jánosnak

megmaradóit

özvegyinek, Nagy Örzsébetnek testamentoma.
A végrendelet bal margóján a következő feljegyzés van: "a mely 6 tallérokat hadtam az uram
atyafiainak, Thot Gáspár sógor uram tartozik megadni véle".
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1709. Nro. 77., No. 23.1709., Fasc. 1.1709., V. I. 1/52.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

45.
L O S O N C Z ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1709. július 17.
1 -mo. Vagyon az böcsületes pátereknél Somodi Mihályiul maradott adósságom
23 tallér adósságim és inlasiajok (sic ! ), azon adósságaim kitelvén Somodi Mihály
jószágábul, az tempókban lévő 4 oltárokra azon pénzbül hagyok 3 forintokat,
úgy az Boldogasszony és az szent Mihály kápolnájára is hasonlóképpen, és
takaríttassam el belőle tisztességesen, az mi belőle megmarad, legyen az magam
és az édes szüleim leikéjért mise mondásra.
2- do. Vagyon három pártaüvem és három ezüst hüvelyem, az melyekbül az két
alábbvalót hagyom egytestvér öcsémnek, Jánosnak az két hüvellyel együtt, és
az szebb pártaő [pártaöv] egy hüvellyel együtt maradjon az kecskeméti és szegedi
szentegyházakra.
3- tio. Ugyan Deák István uram marháján két meddő tehenem, azokat hagyom
az öcsémnek, Jánosnak. Item egy harmadfű tinóm vagyon az Demeter Gergely
marháján, hagyom ezt az kecskeméti böcsületes pátereknek.
4- to. Vagyon adósságom Szegeden Kis Iván Panna nénémnél húsz forint, és
Móra Ferencné ángyom asszonynál ugyanannyi. Azokbul hagyok János öcsém
nek 30 rénes forintokat, az tízébül tegyenek eleget. Gyöngyösön adós vagyok
Szecseni Istvánnak 33 máriásokkal. Az mi abbul megmarad, légyen az lelkemért
mise mondásra.
5- to. Vagyon Bede Albert uramnál adósságom, vagyon 15 1/2 máriásom;
adassék az szegedi pátereknek mise mondásra. [Más írással betoldva: megfi
zettetett takarítására.]
6- to. Hagyom az paplanomat Deák Istvánné húgomasszonynak. Az mentémet
hagyom János öcsémnek. Az selyem övet, kötőt és egy karmasin bőrt ugyan
János öcsémnek. Vagyon hetedfél kordován bőröm, azokbul egyet, veresét ha
gyok Thott Ferencné nénémasszonynak, egyet Farkas Gergelyné nénémasszony
nak, ugyanolyat harmadikat öcsémnek Jánosnak, negyediket Deák Istvánné
húgomasszonynak. Ötödiket az szegényeknek, hatodikat Thott Ferenc sógorom
leányának. Az felet adják el, osszék az lelkemért az szegényeknek.
Az dolmányom légyen az öcsémé, Jánosé. Az nadrágom az szent Antal tisztes
ségére adassék el s legyen. Köpönyegem légyen sógor uramé.
7- mo. Szegeden lévő házi és szőlő örökségem, ki is Vas Katáiul szállott, légyen
az János öcsémé. Ha halomása történnék az öcsémnek, légyen az ház az szegedi
becsületes pátereké, az szőlő pedig ugyan az ott lévő szent ecclésiájé.
8- vo. Az mi portékái maradtak meg boldogult húgaimnak, azon portékákat ha
gyom az két egytestvér atyámfiainak, osztassék egyarán közöttök.

9-no. Az hitván paplanom adassék az iskolában lévő szegény Örzsinek
asszonynak, gondom viseléséért.
Decim. Hagyom az ezüst gyűrűmet az János öcsémnek.
Thott Ferenc sógor uramnál vagyon adósságom 16 máriások, azokat hagyom
az Boldogságos Szűz oltárához viaszra.
Ezen tetamentalis dispositióban voltának jelen ilyen emberséges emberek,
úgymint Kerekes István úr, m.p., Deák István úr m.p., Bede Mihály úr m.p.,
Szabo István úr m.p. Pataki János úr m.p., Csizmadia János úr m.p.
Die 17. Julii, 1709.
A hátlapon azonos írással: Losoncz István testamentum levele.
A 8-9. és a 10. pont, valamint a dátum a 7. pontot követő záradék után az irat hátlapjára került.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1709. Nro. 37., No. 18. 1709., Fasc. 1. 1709., V. 1. 1/47.
Egylapos irat, korabeli másolat.

46.
DÖMÖTÖR ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1709. július 19.
Én, Demeter Erzsébet adom tudtára mindeneknek az kiknek illik; még elmém
és okosságom helyen volna, Istentül látogatott súlyos nyavalyáim között teszek
ilyen dispositiot.
1- mo. Az anyaszentegyházra hagyok egy meddü tehenet, az kit Demeter Katalin
öcsém hagyot volt magam számára.
2- do. Az becsületes pátereknek egy lovat, az ki a ménesen vagyon.
3- tio. Az megboldogult Istenben kimúlt uram hagyott volt egy tehenet, azt
hagyom közönségesen az templomban az oltárokra.
4- to A Boldogságos Szűz Szent Anyánk kápolnájára megh ugyan dücsőséges
szent Mihály arkangyal kápolnájára tavalyi borjút 2, id est kettőt.
5. Hagyok az Demter Gergely öcsém uramnak ugyan Mártonnak és Istvánnak
három tavalyi borjút.
6- to. Item három ingvállat hagyom a legkisebbiket mise szolgálatra, a másikat
az Ilona leányomnak, az harmadikat a menyemnek.
7- mo. A zobonyom mind kapcsaival együtt hagyom az Ilonának az egyik ezüst
ereklyével. Item egy borjas tehenet. Az gombokat mind makkostul a másik
ereklyével együtt az két kisebbik fiamank.
8- vo. Az Ágnes menyemnek egy törött tűt, csináltassa meg az többi ingvállaimat
mind kapcsaival együtt.
9- nó. Az Judit öcsémnek egy darab barson arany párta peremmel hagyom.
10- mo. Demeter Ágnesnek az bíbor ráfogót hagyom még él, ha meghal, adgyák
a sacramentumra, az tűket is nekie hagyom, az kit a kis Káta hagyott 2 alsó
inggel együtt.
11- mo. Az három vánokost hagyom az fiamnak, a szebbiket hagyom a

kisebbiknek, az aranyost az István deáknak, ha pedig meghal, az két siebb
szálljon az Ilonára.
Item. Ugyan az mely kurdit hagyott Szabó Istvánné azt is adgyák el, az mint
eladhattyák, azt is adgyák mise szolgálatra.
Voltának jelen ilyen emberséges emberek, úgymint: Mencser János, Macsay
István, Lakatos Géspár és Varga Ferenc.
A hátlapon azonos írással: Dömötör Örsébet testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 13. 1709., 1709. Nro 15., fasc. 1. 1709., V. I. 1/42.
Egylapos irat, korabeli másolat.

47.
HERÉB ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1709. július 25.
Én, Heréb István Istentül ö szent felségétűi súlyos betegséggel látogattatván,
míg eszem s elmém helyen lévén, teszek jó rendelést.
Elsőben hagyok 2 ökröt mise szolgálásért. Megallúk.
2- szor. 2 tehenet és egy sörét a szentegyházra és az öt oltárokra. Megadták.
3- szor. Az szőlőt azt boldogasszony kápolnájára az vetemény nélkül.
4- szer. Az házat az kordásoknak. Viaszra.
5- ször. Egy hordót Kasza János bátyámnak, 8 akóst. Az napámnak 7 akóst, egyet.
6. Ezeken kívül vagyon 3 öreg hordó, 2 kisebb, item kettő, ezeket aggyák az
Szent Ferenc congregatiojára.
7- szer. Vagyon 40 máriásom, azt hagyom takarításomra, az ki megmarad,
osztassék el az szegényeknek.
8- szor. Annak az szegény árvának hagyok 1 zsák búzát, szűrömet és az ködmenemet, 9 sing abát, inget, 2 pár lábravalót és az malacot.
9. Vagyon 7 baglya szénám, hagyom bátyámnak és az napámnak.
10. Vagyok az öcsémnek, Andrásnak 16 máriással adós, azt is az szentegyházra
aggyák meg. Megfizettük.
11- szer. Mindszenten lakos Barna János adós 5 máriással. Ugyanott Mindszenten
aggyák mise szolgálásért.
12- szer. Az szekeret hagyom Német Pálnak.
13- szor. Minden ingó és ingatlan, házközbéli jószágom vagyon, bátyám az
napámmal osszák kétfelé.
Lett ez testamentumtétel ilyen böcsületes személyek előtt, úgymint Szivos János,
Godo Pál, Karip István, Kasza János, Törkő Mihályné, Doczi Jánosné előtt.
Anno 1709. die 25. Julii.
A hátlapon azonos írással: Heréb István testamentuma.
Eltérő írássalakövetkező jelzetek találhatók: No. 19. 1709., 1709., Nro. 23.,fasc. 1. 1709., V. I. 1/48.
Egylapos irat, korabeli másolat.

ORDÖGH F E R E N C T E S T A M E N T U M A
1709. Júlis 31.
Én, Ordögh Ferenc Istentöl elrendelt nagy súlyos betegségben lévén, teszek
ilyen rendelé.st azon javaimról, míg eszem és okosságom helyen lévén. Az Úris
ten, az ki teremtett javait itt ez világban velem közlötte, az én javaimbúi akarok
testamentumot tenni, hogy az én atyafiaim egyik az másikával ne veszeked
hessen, mivel fűtőzött [sic] atyafiú vagyon másik atyámfiatul, hanem még
vagyon két neveletlen árva, az kiknek neve Ordögh Misu és Ördög Ersébet. Az
harmadik Ördög Panna, Mathé Ferencnél lévén, testvér atyámfia, őtet sem aka
rom kirekeszteni atyámtul maradt javaimbúi noha ki vagyon belőle házasítva.
1. Vagyon 4 ökröm. Item vagyon harminckét marhánk, osztatlan jókra, az me
lyeknek fele velem együtt levő árváknak adassék ki.
2- do. Vettem volt tizedmagával való marhát az kótyavetyén, amely azon kívül
való rész magam szerzettem, hagyom az én édes öcsémnek, testvér atyafianak,
Ordögh Mihálynak.
3- tio. Nemzetes vitézlő Szűcs István hadnagy úr tartozik 68 tallérokkal, az
melyért attam 4 ökröt őkegyelmének. Ugyanazen pénzbül tartozom Arpas
Gergely úr[nak] 14 tallérokkal, az mely pénzbül marad 54 tallér, ebbül pedig
hagyok ugyan testvér atyámfiának Ordögh Ersébetnek kiházasítására 27
tallérokat. Item az gyermeke is ugyan azon pénzbül 27 tallérok.
4- to. Vagyon készpénzem 30 tallér, az melynek 10 hagyom takarításomra. Az
20-ból páter franciscanusoknak hagyok 2 tallért, 18 tallérját hagyom az Szent
Miklós szentegyházra és abban levő szent oltárokra, Szent Mihály kápolnára,
az Boldogságos Szűz kápolnájára és az kordásoknak osztassék egyenlőképpen.
5- to. Az mely 4 ökröt említettem, hogy vagyon, ugyan azon 4 ökörnek kettei,
az melyek jobbak, hagyom az édesatyámnak, anyámnak és a magam lelkiért.
Ugyan Szent Milós templomra és abbanlevö szent oltárokra. [Később betoldva:]
az mint meg van adva az két ökör ára totum.
A húsz tallérokat hattam, hasonlóképpen osztassék ezen 2 ökör árán. Item az
kettőbűi az edgyiket hagyom Ordögh Erzsébetnek és a másik osztassék az árvák
között. Ha pediglen az árvák közül valamelyik meg talál halni, maradjon egyikről
a másikra. Hogyha peniglen Isten ő szent felsége az árnyékvilágbúi kiszólítja
szegény árvákat, az mint feljebb meg van írva, hasonlóképpen az k i kevés
javacskáim marannak, azok is úgy osztassanak közönségesen atyámnak, édes
szüleimnek, minekünk maradéktalanul lelkekért.
Anno 1709. die 31. Julii.
Voltának jelen ugyan Kecskemét városában lakozó N . Szabó Gergely úr + és
Sz. Kiráj János úr + és Kovács Pál uraimék +.
Az utolsó oldalon azonos írással: Ordögh Ferenc testmentom levele. Ugyanitt más írással: Az ecclesia
és ebben levő szent oltárokhoz, kápolnákra, pátereknek ezen testamentom szerint ki vagyon fizetve,
Restantia még két tallérok vannak.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók. No. 20. 1709., 1709. Nro. 85., fasc. 1. 1709., I. V. 1/49.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Nagyon kezdetleges írás. A központozás teljesen hiányzik, a szavak
végén levő ragok sorra elmaradtak, így az olvasat több helyen bizonytalan.
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Én, Kis Pál mostan még súlyos nyavalyában lévén, még elmém s okosságom
lévén, teszek ilyen testamentumot.
Primo. Hagyom az lovamat az böcsületes pátereknek. [Későbbi betoldás:] meg
van adva.
2- do. Hagyok az anyaszentegyházra, az kivel adós Sijarto Mihály sógoránál
vagyon 3 tallérokat.
3- tio. Vagyon adós Csismadia János 6 flor[enos], mar[iás] 2. Hagyom azokat is
az oltárokra, communitiv osztódjék.
4- to. Vagyon 12 tallérom, hagyom ilyen formán takarításomra, az ki tűle meg
marad, adgyák az mise szolgáltatásért az lelkemért.
5- to. Vagyon egy dolmányom, adgyák el, adgyák az Boldogságos Szűz kápol
nára.
6- to. Vagyon egy övem, azt is adgyák el. Hagyom az kordásoknak.
7- mo. Vagyon egy ködmenem. Adgyák el, adgyák az szegényeknek az árát.
Salus Isten[nek].
Voltának ilyen böcsületes emberek jelen, úgymint: Gun Gergely úr, Tok György
uram, Kovacz Imre úr, Pismany Mihály uram és Csismadia János coram me.
1709. die 2-da augusti.
A szöveg alatt azonos írással: Kis Pál testamentom tétele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 17. 1709., 1709. Nro. 4L, fasc. 1. 1709., V.l. 1/46.
Egylapos irat, korabeli másolat.

50.
MÁTÉ BALÁZS T E S T A M E N T U M A
1709. szeptember 29.
Én, Máté Balázs Istentül ő szent felségétül súlyos betegséggel látogattatván
meg, eszem s elmém helyen lévén, teszek ilyen rendelést az Istentül nékem
adatott kis javacskámrul.
Elsőben hagyok az anyaszentegyházra 3 öreg tehenet, egy harmadfű tinót, két
tavalyi borjút.
2- szor. Hagyok az két kápolnákra, tudni illik az Boldogasszony és az Szent
Mihály kápolnáira egy negyedfü tinót.
3- szor. Hagyok az teplomban lévő oltárokra egy negyedfü tinót.
4- szer. Az böcsületes pátereknek 7 sak búzát mise szolgálatra, 7 baglya szénát.
6- szor. Takarításomra hagyok 10 tallért.
7- szer. Kőrösné adós egy dolmánnyal, egy nadrágai, egy süveggel, 5 márjással
és tizennégy pénzzel, melyet hagyom az húgocskámnak.
8- szor. Szabó János adós bor árával 9 máriással.

9- szer. Vagyok adós Vas Jósának 7,5 máriással.
10- szer. Hagyok az húgocskámnak, az mely búza és árpa veremben vagyon és
fél sót.
Lett ez testamentumtétel ilyen emberséges emberek elöttt, úgymint Dékán István,
Ördög András, Gyömrei András, Szél Pál uraimék előtt.
Az 1709. die 29. Septembris.
A hátlapon ugyanazzal az írással: Mété Balázs testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 24. 1709., fasc. 1. 1709. , V. I . 1/53.
Egylapos irat, korabeli másolat.

51.
SZÉLES ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1709. november 17.
Testamentomtétel.
Én, Széles István az Úrnak súlyos kezei alá záratván, teszek testamentumot,
hogy én is hagyhassam j ó karban az én neveletlen, és pedig Isten
kegyelmességéből szárnyokra bocsátott árváimat.
Hagyok az feleségemnek egy tehenet borjastul, az öreg szőlőt.
Vagyon ökröm, vagyon egy lovam, vagyon húsz juhocskám. Az kis szőlő, míg
Isten ő szent felsége élteti az öregbbik fiamat, viseljen gondot az én neveletlen
árváimra, hogyha pedig [egy olvashatatlan szó] hagyom külön az két
leányomnak házasságokra az két öreg ökröt, annak utána az mi kicsiny ingó
bingó jószágocskám vagyon, osztozó lészen.
Ez testamentomtételben voltának ilyen böcsületes emberek, úgymint Gombos
Miklós, Dugár János, Paré György, Barát György, Kovács Mihály.
Tétetett az testamentom 1709. Szent Gergely napján.
A hátlapon ugyanazzal az írással: Széles István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetk találhatók: No. 9. 1709.. 1709. Nro. 9., fasc. 1., V. I . 1/38.
Egylapos irat, eredeti. A szöveg alatt három kissé rongált viaszpecsét taláható.

52.
BAKÓ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1709.
Én, Bakó István Istennek látogatása szörént súlyos betegségben esvén, de eszem
helyén lévén, azért testamentumot akarván tönni az mim vagyon mendenekről.
Elsőben is hagyom lelkemet az hatalmas Istennek és testemet pedig az ő anyjának
az földnek. Ezekután pedig amit az Isten kétkezi munkám után adott, rendesen
el akarván hagyni.
Elsőben hagyok egy ökröt és egy tehenet az takarításomra, de úgy hogy amit

reám költenek, költsenek, az ki pedig megmarad, adgyák az lelkemért mise
szolgálatra.
2. Hagyok az napámnak egy disznót, két fertály búzát és egy hordó árpát miden
hordóstul, megent egy vasfazekat.
3. Hagyok az bátyámnak, Bakó Györgynek az házamat, szekeremet és az
búzámat, az ki azon két fertályon kívül marad, mind és két hordót egy csöbröt
is, két désát is.
4. Hagyom az öregebbik paszta szőlőmet az Boldogasszony kápolnára.
Hagyom másik pasztát Szent Antal kápolnájára.
6. Vagyok az Szörenyiné nénémnek adós 8 máriással, hagyok érette egy disznót.
7. Vagyok az Takács Mihálynak egy máriással adós.
8. Vagyok az Paks Jánosnénak adós egy napi munkával.
9. Kerekes István adós 3 máriással, áztat kérjék meg. [Betoldás:] exolutum est.
10. Dolmányom, ködmönem agyak el, és agyak mise szolgálatra a lelkemért.
11. Vagyok az Tóth Péternek adós 2 petákkal.
12.. Vagyok az Deliboknak adós 12 pint borával.
13. Hagyom az övemet, kendőmet az feleségem lelkéért.
így lévén testamentumtétel ilyen böcsületes emberek előtt, úgymint Vincze
Miklós, Rado Máté és Szabo István, Kotambi Mihály uraimék előtt.
1709.
Az irat külsején azonos írással: 1709. Bakó István testamentumlevele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 15. 1709., 1709. Nro. 10., fasc. 1. 1709., V. I . 1/44.
Egylapos irat, korabeli másolat.

53.
TÓTH PÉTER T E S T A M E N T U M A
1709.
Én, Tot Péter Istennek látogatása szörént súlyos betegségben lévén, de eszem
helyén lévén, azért testamentumot akarok tenni.
Elsőben is lelkemet hagyom az hatalmas Istennek és testemet pedig ő anyjának
az földnek. Ezekután, amint Isten adott, röndösen el akarván hagyni.
Elsőben vagyon Dömötör Gergelynél 9 tallér pénz, áztat hagy[om] az
Boldogságos Szűz kápolnájára. Ugyan Dömötör Gergelyéi vagyon 20 máriás
garas, áztat hagyom lelkemért mise szolgálatra, azt kit ígért ruhám helyett.
Vagyon Csősz Andrásnál másfél tallér, áztat is hagyom mise szolgálatért az
feleségem lelkéért.
Vagyon Koczánénál 8 márjásom, áztat hagyom az apáti szentegyházra.
Ezekután hagyok Hagymáson lakos Toht Tamás bátyám uramnak és Toht Bálint
öcsém uramnak 20 tallért úgy, hogy istenesen osztozzanak. Fölvetem, kedves
bátyám uram, mivel hogy adós is vagyok 13 tallérral, áztat is ez szörént meg
hagyom, megvagyon.
Ezekután pedig dolmány, ködmen, salavardis, csak szűrömet is mind odahagyom
kögyelmeteknek. Vagyon 2 timon, áztat is kegyelmeteknek hagyom. Hagyok

az napmnak egy tehenet boriastul.
Hagyok Ilona nénémnek egy harmadfű üszőt, az övemet pedig hagyom az
szögényeknek. Vagyon egy sörtésem, áztat hagyom a kis árvának úgy, ha eladják
az tartassáért, ha pedig meghal, vágják le, osszák el az szögényeknek.
Adok az néném kezében az öcsém pénzét, 16 tallért, 3 máriást. Az magam
pénzét pedig 30 tallért garaspénzt és tizenkét cászár tallérát, áztat pedig hagyom
az árvácskámnak. Azon 30 tallér és az tizenkét császár tallérát, ha pedig az
gyermek meghal, osszák az öt oltárra, úgymint öreg szentegyházára, szent Anta
léra és az szent Mihályéra.
[Azonos kézzel, de más tintával írt későbbi bejegyzés a szöveg közé:] Ez
testamentumban hagyott pénzt mindefelé kifizettettek.
[Eredeti szövegezés:] Lött az testamentumtétel ilyen böcsületes emberek előtt,
úgymint Vörös Gergely, Vajda János és Szabo István uramék előtt.
1709.
[A végrendelet szövege alatt az alábbi feljegyzés található, melyet utólag
soronként áthúztak:] Az szent Miklós oltárára attak 4 császár tall.
Boldogasszony oltárára attak 2 császár tall.
Szent Ferenc oltárára attak 2 császár tall.
Szent Antal oltárára attak 2 császár tall.
Szent Mihály oltárára attak 2 császár tall.
A hátlap alján azonos írással: Toht Péter testamentum levele.
Eltérő írással a következőjelzetek találhatók: No. 11. 1709. Nro. 71. 1709.,fasc. 1. 1709., V.l. 1/40.
Egylapos irat, korabeli másolat.

54.
ÖRDÖG ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1710. szeptember 20.

Én, Ördög András Istentől ő szent felségétül súlyos betegséggel látogattatván
meg, eszem és elmém helyén lévén, teszek ilyen rendelést kis javacskáimrúl.
Elsőben hagyok az böcsületes pátereknek mise szolgálatra egy harmadfű tinót.
2- szor. Az anyaszentegyházra hasonló egy tinót.
3- szor. Az szentegyházban lévő négy oltárokra egyenlőképen két borjas tehenet.
4- szer. Az kordásoknak egy szopós borjút.
5- ször. Hagyok az én hitves társamnak két ökröt, két borjas tehenet, melyek
maga szabad dispositiójában legyenek, az melyeket maga szeret. Az szőlőbeli
részemet is neki hagyom, ilyen formán: míg az Úristen gyámolt parancsol néki,
éljen belőle, ha penig férjhez megyén, vagy meghal, légyen az szőlő az
anyaszentegyházé.
6- szor. Az mely öt tallérral húsz pénz héján adós Arpas Gergely sógorom, azt
hagyom mise szolgálatra.
7- szer. Dömötör Gergelynél lévő adósságombul az árváknak és Farkas

Györgynének, az béresnek fizessenek meg, az többi takarításomra, és az
feleségemnek az mely hat tallérral tartozom.
8- szor. Az földesúr számára hagyok egy tehenet.
9- szer. Az házat és az szőlőnek való edényeket hagyom az feleségemnek.
10- szer. Ha ha penig ezeken kívül valami maradna, légyen az feleségemé,
mindazonáltal, ha lészen annyira való az szent kápolnákra juttasson csak egy
bojút is.
Lett ez testamentumtétel ilyen böcsületes emberséges emberek előtt, úgymint
Szabo Gergely, Kovács György uraimék előtt
Per me Joannem Kasza. Anno 1710. die 20 Septembris.
Erdögh András keze keresztvonása +
[Az irat második oldalán ugyanazzal az írással a következő feljegyzés található:]
Minekelőtte Istentül nékem adatott javaimrul dispositót tennék, akarván
feljegyzeni kiknek hova vagyok adós, és kik légyenek nekem adósok.
Elsőben vagyok adós az anyaszentegyháznak 3 fertály búzával, árpával, nyolc
polturán vékáját. Item tizenhárom véka árpával.
2- szor: vagyok adós Farkas Györgynének harmadfél tallérral.
3- szor: Az árváknak tartozom egy részben hét tallér, más részben huszonhat
máriás garasokkal.
4- szer: Szent Királyi Jánosnak vagyok adós tizenkilenc oka sóval, ő kegyelme
viszont nékem adós tíz véka árpával, és az mely két ökrömet ő kegyelme eladta,
annak az hasznocskája, hat-e vagy hét tallér, az ő kegyelme jó lelkiismerete
szerént mondja meg.
5- ször: Cséplő Mihály adós öt tallérral, húsz pénz héján, magam és bátyám
részérül.
7-szer: Dömötör Gergely adós hamrmincnégy tallérral.
Az utolsó oldalon: Eördögh András testamentuma.
Ugyanitt egy hosszú összeadási művelet, melynek összege: 128.
Különféle írással a következő jelzetek találhatók No. 1.1710., 1710. Nm. 64.,Fasc. 1.1710., V.l. 1/55.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

55.
I L Y E S JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1712. február 23.
Morta. Memóriáié.
Én, Ilyes János, Istentől súlyos betegségben lévén, az én lelkem ismeretitől
felindíttatván, az én Istentől adatott javacskáimról teszek dispositiot ilyen módon.
1. Vagyok adós Siros Istvánnak egy toklyóval, ismét Horvát Jánosnak egy
metsző báránnyal, az melyet resolvál nyíréskor.
2. Én az én javacskáimból takarításomra hagyok 13 juhokat, 10 legyen ellő, 3ma pediglen kosok.

3. Hagyok ismét Csongrádi Ferenc jó gazdámnak 7 juhokat, melyekben 4 leszen
ellő, 3 pediglen tok juh.
4. Mise szolgálatra hagyok 6 öreg ellős juhot, az oltárokra is 6 öreg ellő juhokat,
és ismét az kordásoknak is hagyok 4 tok juhot.
5. Ismét Kis Gergely, a Dékány István juhásza adós maradt 8 tok juhval.
Ezen testamentumtételben voltának jelen böcsületes emberek, úgymint: Ormandi
Ferenc, Ács Mihály, Ződi Gergely, Siros István, Szabo János uraimék.
Coram me Jonannes Szálai.
Anno Domini 1712. mensis Februarii, die 23.
A másik oldalon ugyanazzal az írással: Ilyes János testamentom levele. Ezen testamentom
exolváltatott egészen. Ilyes János 1712.
Eltérő Írással a következő jelzetek találhatók: No. 1 1712., Nro 28. 1712., Fasc. 1. 1712., V.l. 1/56.
Egylapos irat, korabeli másolat.

56.
BÍRÓ MÓZES T E S T A M E N T U M A
1713. július 11.
Én, Biró, alias Lakatos Mojzes Istentül ő szent felségétül súlyos és terhes
betegség által meglátogattatván, elsőben is lelkemet ajánlom az én teremtő
Istenemnek, kinek kezéből vettem, testemet pedig az földnek mint anyámnak,
s azután amely kevés jókkal Isten ő szent felsége megáldott vala, teszek ilyen
testamentális dispositiot.
Elsőben szegedi Kelemen Mihály egyszer a többi között, boros lévén, hozzám
jött, és tett ilyen praetentiót, hogy Istenben elnyugodott első feleségemnek adott
volna harmadfél akó borra való pénzt, úgymint 20 máriás garasokat, de arról
éltében soha megnevezett feleségem emlékezetet én előttem nem tett, söt amint
beszéli Kelemen Mihály, hogy az kert ajtajában adta volna azon pénzt, az sem
helyes fogása volt, mert azidő tájban kert sem volt udvaromban, s oly hiteles
feleségem is volt, hogy csak két három polturát adósságot sem titkolt el tőlem.
Azért ezen dologban magamat adósnak nem vallom, sem insinuálta annakutána
ő magát, sem azelőtt, azért nem is gondolhatom, mi okon lehetne maradékimon
is valami keresete említett Kelemen Mihálynak.
Másodszor. Az oltárokra és Boldogasszony s Szent Mihály kápolnájára egy
akó bort hagyok.
Harmadszor. Az kegyelmes földesúr ő exellenciája számára öt akó bort.
Negyedszer. Az feleségemnek hagyom az tehenet és az Czibak nevű tinót, az
három ökröt pedig az mostoha fiamnak, Jánosnak a szekérrel.
Ötödször. Az tisztelendő pátereknek mise szolgáltatásra két fertály búzát, és
annyi zabot, úgy az szentegyházhoz is annyit.
Hatodszor. Az házat feleségemnek hagyom cum appertinentiis. Az szőlőt
feleségemnek. Holta után mostoha fiamra, Jánosra szálljon, mivel ami kevés
jócskám vagyon, nagyobb részét vele szerzettem.

Hetedszer. Amely míszer lakatos mesterségemhez való vagyon, azt eladván,
lelkemért misét szolgáltassanak árábul, úgy az kordásoknak is juttassanak belőle.
S ha Isten kiszólít ez világbul, feleségem mostoha fiammal tehetségek szerént
temettessenek el.
Actum Kecskemét, die 11. Julii, anno 1713.
Coram et per me Petrum Szegedi m.p. Coram Franciscus Takács +. Coram me
Samuele Horvatt m.p. Előttem Szabo János előtt.
A másik oldalon ugyanazzal az írással: Lakatos, alias Bíró Mojzes testamentális dispositioja. Más
írással: Az testamentális legatio szerint praestalt Bíró Mójzes özvegye két fertály búzát, két fertály
árpát, két fertály zabot.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1713., 1713. Nro. 37., Fasc. 1. 1713., V.l. 1/
57.
Egylapos irat, korabeli másolat.

57.
GYÖNGYÖSI GYÖRGYNÉ, KALÁN ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1718. március 1.
Én, Gyöngyösi Györgyről maradott özvegy, ki voltam Kalán György leánya
idejében, amely édes uramat a város elküldvén szerencsétlenül megholt, én
pedig maradtam két árváimmal, akiket özvegységemben úgy tartottam, hogy
minden nap az malmot úgy húztam, hogy a talpam alatt megállott a vér, maradott
egy kis szőlő örökségem melyet is ennyi sanyarságot szenvedvén, mégsem
vesztegettem el az én árváimtul, melynek nagyobb részét, másik uramhoz men
vén, az építette, most pedig nem szintén haldokló félben lévén, de sok nyomorú
ságok között, sok esztendőktől fogyván, fetrengvén, mivel ezen nyomorúságban
ő kegyelme volt, Kalán Mihály bátyám uram, tutorom és gondviselőm,azért
azon szőlő örökséget hagyom őkegyelmének úgy, hogy semmi atyámfia tüle el
ne vehesse. Az úrnak pedig ő nagyságának adjon a termésbül hat akó borokat.
Ez tesatamentomtétel lött ilyen emberséges emberek előtt, úgymint V. Takács
János, Borbély Mózes és Varga János uraimék előtt.
Váradi Takácsné asszonynak pedig hagyok négy német forintokat, mivel mint
atyámfiai az ő kegyelmek házánál nyolc esztendőktől fogva úgy tartottak és
viselték gondomat.
V. Takács János keresztvonása +. Varga János kersztvonása +. Borbély Mózes
kereszvonása +.
N . B. Pécsi Ferenc uram még az ház árában adós 9 máriássá, azokat hagyom a
szegény mendikánsoknak.
Ami fejér ruhám lészen, pedig légyen az szegényeké.
A 4. oldalon: 1718. Gyöngyösi Györgyné, Kalán Erzsébe testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek készültek: No. 1. 1718., Fasc. 1. 1718., V. I . 1/58.
Kétlapos irat, eredeti. A testamentumot hitelesítő három név mellett egy-egy ép viaszpecsét található.

Én, Juhász Pál foktői lakos.
1. Amely 3 kocsis lovaim vannak, azoknak egyikét hagyom tisztelendő páter
franciskánus barátoknak mise mondásra, másikat eltakarításomra, harmadikat
a templomra, ha itt Kecskeméten találtatik ez világbúi kimúlásom.
2. Két sertést ismét hagyok tisztelendő páter franciskánus uraiméknak, egyike
nőstény, másika malacos. 2 sertés, amelyek ezeken kívül vannak, hagyom az
kalocsai templomra.
3. Feleségemnek 1 borjút és egy mentét hagyok minden házi eszközökkel és
veteményekkel, valamik talátatnak.
Jelen voltának becsületes idősb Zatalis István és Csizmadia Mihály.
A másik oldalon eltérő írással: Juhász Pál
Eltérő írással a következő jelztek találhatók: No. 11. 1719.,Nro. 11., V.l. 1/59.
Egylapos irat, korabeli másolat.

59.
K E L E M E N PANNA T E S T A M E N T U M A
1719.

1719. esztendő.
Az Úristennek súlyos látogatása alá vetött beteg szolgáló leánya, akarok penig
addig is míg az Úristen az elmémet jobban mög nem háborította, az mi kis ingó
ingatlan jószágocskám vagyon, szép rendben hagyni.
Először: Hagyok tisztelendő pátereknek mise szolgálatért egy tehenet,
[olvashatatlan szó] egy harmadfű csikót. Tisztelendő piarista uraiméknak mise
szolgálatért egy harmadfű monyos csikót.
Másodszor. Hagyok egy tavalyi borjút az templomban lévő négy oltárokra.
Ugyan három kápolnákra, az moly mögemlítött borjúknak az ára mind
egyenlőben mennyen.
Harmadszor: Hagyok az öreg oltárra egy rúgott borjút. Hagyok az kordásoknak
egy fertály búzát. Hagyok az tisztelendő pátereknek az [olvashatatlan szó] hizlal
sörtésekbul egy negyedrészt. Hagyok az tisztelendő pátereknek mise mondásért
az uram lelkéért, az magam lelkéért ötödfél akó bort. Hagyok az barátoknak
mise szolgálatért egy öreg ponyvát, egy láncot, három fúrút, hagyom a
szoknyámat, amint el adhattyák, tisztelendő páteröknek mise szolgálatért az
árát. Hagyom az fekete fejőm kötőmet az Morián (?) levő kápolnára és az
Boldogasszony kápolnára két fele menve légyen. Vagyon egy forgányos (?)
vánkos [olvashatatlan szó] hagyom az uramnak. Vagyon egy ezüst kalonyom
[kalán, kanál ?], az moly az atyámrul maradott, hagyom Kelmeny György
bátyám uramnak. Vagyon az árpás verőm, egy fazék vas, hagyom az tisztelndő

pátereknek mise szolgáltatásért. Hagyok két sajtot mise mondásért barátoknak.
Utolszor: Vagyon az Szatko Gyurka öcsémnek nálam egy fejőm kötő, egy
aranyos fodor, egy nyakravaló keszkenyő, négy ezüst tü, két ezüst gomb, egypár
ezüst kapocs, egy hosszú párna, egy vánkos, egy lepedő.
Vagyok adós az Gyurkának 7 máriással.
Az följebb mögemlítött ponyvát, három sutút, láncot, ugyanazon máriásokon
az uram magához [olvashatatlan szó].
Lött ezön testamentomtétel ilyen böcsületes embörök előtt, úgymint Szepesi
Márton, Thot Mihály, Komlosi Ferenc, Ban András uraimék előtt.
A harmadik oldalon ugyanazzal az Írással: Kelemeny Panna testamentuma. A 4. oldalon más írással:
A borjús tehén iránt az becsületes pátereknek meg vagyon az contentus.
Item az oltárokra is mindkét borjú iránt meg vagyon.
Item az bor iránt is meg vagyon.
Item az selyem kötő el van adva 10 máriáson.
Item az sajtok és vaj iránt is meg vagyon.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 12. 1719., Nro. 33., fasc. 1. 1719., V. I . 1/60.
Kétlapos irat, eredeti.

60.
E G R I ISTVÁNNÉ T E S T A M E N T U M A
1721. január 9.
Az két tehén árában adjanak hét misére valót, egyik énekes mise legyen, hata
olvasós, ugyanazonképen a két tehén árábul [olvashatatlan szó] egy német
forintot ugyanazon pénzbül Mária kápolnára egy német forintot, az piaristáknak
is két mise szolgálatra valót, aként Mihály kápolnára három máriást, a
Boldogasszony kápolnára három máriást, a kordások számára gyertyára két
máriást. Andok Jánosnénak adok másfél tallért, az kurdit, mentét szoknyát.
Andoknénak egy vánkoshéjat, egy szakadt ingválat, az Andok leányának az
öreg pasztának egy íven való termését. A barátoknak mise szolgáltatásra az
öreg paszta szőlőnek egy [befejezetlen mondat !] [Az uram ?] még él bírja, ha
meghal maradjon három felé: az anyaszentegyházra, második fele miseszol
gálatra barátoknak, harmadik része a piaristáknak misére. Egy tehenet fiastul
hagyok uramnak, [két olvashatatlan szó] ő szerencséin volt, most is neki hagyom,
sem öcsém, sem atyám fia el ne vehesse, Isten átkában legyen aki el akarja
venni. Iosa Jánosné atyámfiának adok egy tavali borjút. Elsőben egy kis
vaságyam vagyon, ha meghalok mise szolgálatért vigyék be a páteroknak. Azon
kívül, ami benne vagyon mind ládástul hagyom az uramnak. Az ágyamat
mindenestül az uramnak hagyom. Abban a kamrában a micsoda jószágom
vagyon, a rostán kívül semmit el nem vihetnek. Egy csinált imeg vagyon a
ládában, azt is hagyom a Garmati [Gyarmati ?] Jánosnénak. A rása kötőmet az
övemmel együtt az Andokné lányának hagyom. A Kolozsvári Tamás, Szili
György uramat, Vataki [Pataki ?] Istvánt.
Januariusnak kilencedik napján 1721.
Finis.

A búzát, az édes uram keresménye, el ne vegyék tűle.
A hátsó oldalon más írással: Egri Istvánné testamenuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1721., Nro. 17. 1721., Fasc. 1. 1721.
Egylapos irat, korabeli másolat. Rendkívül nehezen olvasható írás, több helyen igen bizonytalan az
olvasat!

61.
HORVÁT ISTVÁNNÉ, NAGY K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1721.
Én, néhai boldogul kimúlt Bano István uramtul elmaradott özvegységre Nagy
Ferenc Katalin, mivel Istennek û szent fölségének látogatásábul súlyos
betegséggel látogat[tat]tam meg, eszem, okosságom helyén lévén, ami kevés
javacskáim maradtanak meg eddig, azokrul teszek ilyen testamentumot mások
kényszerítése nélkül.
Elsőben hagyom az szőlőnek két pasztáját káposztafölddel együtt mostani
Horvát István hites társamnak. A három pasztáját hagyom az tisztelendő páter
uraiméknak mise szolgálatra, úgy az anyaszentegyházra, oltárokra, az szent
kápolnákra egyenlőképen oszlassák az ára. Az uramat az Isten élteti, hozzá
válthassa, az mint más emberek gondviselő uraimékkal együtt.
S ugyan az mi juhocskáim vannak, azoknak is felét hagyom mostani Horvát
István uramnak. Ezen páter pihárista uraiméknak ketellőt mise szolgálatra.
Ugyan az deákok kigyüveteléért kettőt. Böcsületes páteroknak mise szolgálatért
hagyok 4 juhokat. Ugyanezen fele-jószágokbul hagyok hatot, hogy mindjárt
levágják az szegényeknek. Azon jószágbul az mi marad, oszlassák mint az
szőlő árát templomra, oltárokra, böcsületes páteroknak egyaránt.
Hagyok az kordásoknak egy tavalyi csikót.
Vagyon két tehenem, egyiket levágják, a másikat adják el mise szolgálatért.
Gyertyákat vegyen, az szegényeknek oszlassék.
Hagyok egy nőstény borjút az Botos Jánosnak. Az házamért adjon az uram
három tallért mise szolgálatra.
Hagyom az kettő ökröt takarításomra az koramengen (sic!) az ki megmarad,
adják ahová illik.
Ezen testamentomtételben voltának jelen ezen böcsületes emberk, úgymint
Nemes Szent Kiráji János, Hajagos János uram, Kis Szabó János, Komáromi
Szabó Istvánné.
Anno Domini 1721.
Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással: Bánó Istvánné testamentuma.
Ugyanitt más írással: Az 2 paszta szőlőt az ura magához vette.
Az 3 paszta szőlőre alkudtak meg 24 tallérokon.
Adott 2 tavalyi borjút 20 tallérokban, azon pénzt kiadtam.
Szentmisékre is az 4 tallérára adtának 4 akó bort az becsületes pátereknek.
Item az juhot az páter piarista urak vették meg, az áruk elosztatott.
Az tehenek iránt is véghezment.
Az csikót az kordások tudják ha elvitték (sic!).

Az házért az ura tudja, ha maga atta-é az 3 tallért.
Az 2 ökröket elattam 30 talléron, 20 takarítására és 10 az anyaszentegyházra.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1.1721., Nro. 25. 1721., Fasc. 1. 1721., V. I . 2/1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

62.
KOVÁCS GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1722. auguztus 17.
Extractus testamentariae dispositiones Pii quondam Domini pie defuncti Georgii
Kovács. Anno 1722. die 17. August! emanatae.
Puncto 5-to. A m i illeti maradékimat, ha Isten kevés javacskáimat megtartja
csudálatos képpen, tőlük el nem veszi, tehát az első feleségemtül való két hajadon
leánkáim, hasonlóképpen mint Deák Mihályné leányom az juhokbul
kiházasíttassék, s kiházasítások után mindeniknek adattassék egy egy fiatal tehén
harmadmagával, valamint Deák Mihályné leányomnak adtam, és egy egy ellős
fiatal kanca, mely még feljebb írt Deák Mihánynénak sem adatott ki. Ezek
pedig az anyai részre adattassanak nekiek.
Ha pedig a kiházasított leányok közül valamelyik maradék nélkül meg találna
halni, az leány 4-ből [negyedből] valami jutott vala nekie, az szálljon az életben
levő leányokra, akár egy, akár többen legyenek, kivévén azt, ha valamelike
lelkiért valamit akarna testamentumban hadni.
Ami ingatlan jószágomat s örökségemet illeti, valami találtatik, ugy az házbeli
állapotok s az mostani göböly árábul is valami megmaradna, (mivel máskint is
sokkal vagyok adós), úgy az dib-dáb ezüst partika (az leányok számára kifizetett
gombokon, kapcsokon és tűkön kívül), azokat hagyom az fiamnak, Josephnek,
kivévén az ingatlan jókbul az Csongrádi út mellett lévő pénzen vett mezei
kertemet, melyrül alább teszek rendelist.
Ami az ingó bingó jószágot illeti, ha szintin pénzt kellene is fordítani, vagy
fordíttatnék, az leányoknak kiházasítások után, azokat négy részre kelletik
osztani, és azoknak három része a fiamnak, Josephnek megmaradjon, a negyedik
része pedig az feljebb megírt Csongrádi út mellett lévő mezei kertek, melyhez
az Szentlőrinc-i fóldbül is egy darabot árendában bírtam, a leányoknak adassék,
mellyel egyenlőképpen valamennyen lesznek, osztozzanak, kivévén azt, hogy
ha az fiamnak azon negyedrész kívántatnék, vagy annak valamely része értéke
lévén hozzája, magához válthassa.
Ha pedig Istennek tetszésébül fiam maradik nélkül ez árnyékvilágbúi kimúlna,
annak minden ingó és ingatlan jószága egyenesen szálljon az leányokra
egyenlőképpen, úgy mindazonáltal, hogy minekelőtte az jókkal megosztoznak,
mind magam s mind feleségeim lelkekért az testamentomom első rendelései
szerint közönségese jókbul alamisnálkodjanak, szentmiséket szolgáltassanak,
amennyit lehet.
Nemkülönben, ha az leányok maradik nélkül meghalnának, azok része az fiamra
visszaszálljon, kivévén (amint feljebb megíratott) a lelkekért tett testamentomot,
de az fiam is lelkünkrül feledékeny ne légyen.

A hátlapon csupán az 1722-es évszám található, abból is a 22-es szám utólagosan
kiegészítve.
Jelzetek az iraton nincsenek.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Az eredeti testamentum nem maradt ránk.

ceruzával

63.
V A R G A ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1723. február.
Én, Warga István Istennek súlyos látogatását viselvén, ki testemben igen beteg
vagyok, elmém pedig csendes lévén, teszek testamentumot és akarom jó rendben
hadni, amit Isten kezem alatt megtartott.
Vagyon egy szőlőm, melynek fele légyen az árávé és a feleségemé fele; hogyha
peniglen az az árva meg találna halni, ugyanezen szőlőnek a fele is maradjon
az feleségemre, mivelhogy az feleségemnek az mely kevés jószágocskája volt,
ugyanazon jószágot minden villongás nélkül közre eresztette. Erre nézve az
mely adósságban vagyok, annak megfizetésére is az melyikből tehetségesebb
lehet, lefizetni. Minden okvetetlen egyarán fizetjük. Ezeken kívül peniglen,
ami lészen, mind ház és egyéb ami találtatik, mindenek egyaránt légyenek az
árváé és a feleségemé. Sasi Tott Gergelynének tartozom 25 idest huszonöt
máriásokkal, ismét 3 máriássokkal.
Ezekután lelkemet ajánlom az én megváltó Jézusomnak, testemet peniglen az ő
anyjának az földnek.
Volt ez testamentomtétel ezen becsületes emberek előtt, úgymint: Sz. Szűcs
Mihály uram, Lángyas István, Bárdi Pál és Dani János uraimék előtt.
In anno 1723. mensis Februarii.
A hátoldalon más írással: Varga István.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1723., Nro. 12. 1723., Fasc. I . 1723., V. 1. 2/4.
Kétlapos irat, eredeti.

64.
B E K E S ISTVÁNNÉ T E S T A M E N T U M A
1723. december 7.
Anno 1723. die 7. X-bris.
Bekes Istvánné testamentomtétele eképpen következik:
1- mo. Valamint az ura testamentumában hagyta vala, az háza és szőlője szálljon
az anyaszentegyházra, páterekre és oltárokra, abban egyetért, és nem ellenzi,
sőt maga is úgy kívánja, hogy helyben maradjon azon urának testamentoma.
2- do. Amely 3 tehene vagyon, egyiket szent Miklós, másikat Boldogasszony
tiszteletére, 3-dikat szent Antal oltárára hagyja, és tavalyi hím egy borjú lévén,
azt szent Ferenc oltárára hagyja.
3- tio. Szent József oltárára hagy 2 tallért. Szent Mihály kápolnájára 2 tallért.
4- to. A belső Boldogasszony kápolnájára 3 tallért. Szentháromság kápolnájára
1 tallért.
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5- to. Kordások kongregációjának viaszra 2 tallért.
6- to. 7 akó bora lévén, felét hagyja mise szolgálatra, felét alamisnában. A
tisztelendő páter franciskánusoknak egy lepedőt és egy ágyam is lévén, azt is a
pátereknek.
7- mo. Két abrosz, egy jobbik vánkos és másféle alkalmatos boredények legyenek
a tisztelendő franciskánus uraké. Úgy az búzát zsákostul és sertéskéit.
Amely tinót Demeter József gulyása eladott, annak ára 10 forint lévén, ezt mise
szolgálatra hagyta.
Az házat javaibul meg kell venni, és a szegények számára meg kell tartani.
Egy ezüst poharat az anyaszentegyházának az épületére hagyja, hogy valamit
belőle építsenek.
A hátoldalon ugyanazzal az írással: Bekes Istvánné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1723., 1723. Nro. 10., Fasc. 1. 1723.
Egylapos irat, korabeli másolat.

65.
KÖVESDI PÉTER T E S T A M E N T U M A
1725.
Én nehéz betegségben lévén, Kövesdi Pétör, élő nyelvemmel hagyok az
szentegyházra, oltárokra, a páteroknak 2 kápolnájára. Az szőlőt hagyom az
feleségemre, lányomnak, míg élnek, egy tehenet is borjastul. Ha teröm az szőlő
az börényi páteroknak szededőben 3, három akó bort. Az felségöm míg féjhöz
nem mén, az szőlő hadd légyön az kezén.
Szabó János, Harkai György, Molnár Máté, Szekér Ferenc, Cséplő Mihály,
ezök voltának az embörségös embörök.
A hátoldalon ugyanazzal az írással: Egyik ökröt szentegyházra, oltárokra, két kápolnára. Az másik
ökröt az takarításomra,
péteroknak.
Más írással: 1725-ben a szőlő eladatott, és felosztatott, s a többi is complanáltatott, lévén a szőlő
ára 50 tallér, vette meg Vincze János nevű kecskeméti ember.
Kövesdi Petör testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1725., Nro. 44. 0725., Fasc. 1. 1725.
Egylapos irat, eredeti.

66.
MOHORAI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1726. február 23.
Én, szegény Mohorai Mihály szerencsétlenségbe esvén, míg eszem, elmém
helyén lévén, teszek ilyen rendelést Istentül nékem adott javaimrul.
Elsőben hagyok takarításomra két 4-fü üszüt, ismét egyet.
2. Hagyok miseszolgálatra 3 harmadfűre kelő tinót, 1 tehenet.
3. Az szentegyházra 2 negyedfü üszőt, egyik borjas.

4- szer. Az oltárokra egy borjút.
5- szer. Az ki gondomat viseli, egy tehenet.
6- szor. Az bérem egész ruha, 2 forint, egy harmadfűre kelő üsző, amelyből
fizettek meg 1 forintot, 2 máriást és egy nadrágját, ruhát.
Ezen testamentumban voltának jelen ilyen emberséges emberek: Lestár István,
Darabos János, Kasza János, Szabo Mihály és Jósa Lőrinc.
Lett ez testamanetum 1726. die. 23. Februarii.
[Más írással:] Soluta sunt omnia, quod perierunt.
A hátlapon más írással: Muhorai Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 14. 1726., Fasc. 1726.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

67.
CSÁNYI TAMÁS T E S T A M E N T U M A
1726. szeptember 30.
Anno 1726. die 30. 7-bris
1- mo. Én, Csányi Kiss János az egri [egy olvashatatlan szó] templomoknak két
harmadfű tinót hagyok, az mely Kecskeméten lakos Sebők István kezénél
vágynak.
2- do. Az egri franciskánusoknak [kb. három olvashatatlan szó] tinót, mely Sebők
István marhái között vagyon.
3- tio. Nagyrévén lakos Gaczi Anrásnak hagyok egy negyedfü öszőt.
4- ta. Az temlectartónak is egy Csákó tehén Sebők István marhái között vagyon.
5- to. Az kecskeméti barátoknak egy 4-fű ökör-tinót. Item az kecskeméti
barátoknak 8 boglya szénát hagyok, mely Sebők István kertjében vagyon.
6- to. Kecskeméthi Tóth Mihálynak egy tavalyi öszőt, az mely Pataky marhája
között vagyon.
7- mo. Item Tóth Miskának 3 véka búzát, mely Katona Ferencnél vagyon.
8- vo. Item Tóth Miskának egy véka árpát, mely Bocz Lőrinc kezénél vagyon,
vagy az egy másutt.
9. Tóth Mihálynak egy szürdolmányt [erősen rongált rész] ő padlásán vagyon.
10- mo. Egy karasia dolmányom vagyon [olvashatatlan szó] azt adattassa el, és
szoligáltasson szentmiséket érettem.
11- mo. Tóth Mihálynál vagyon egy [olvashatatlan szó], melyet vagy szegények
nek adja el, vagy [két olvashatatlan szó].
12. Sebők Istvánnál vagyon egy [több olvashatatlan szó], melyet hagyok Gaczi
Andrásnak, [olvashatatlan szavak].
13. Egy pár kengyelem s egy kantáram vagyon Bocz Lőrincnél, melyet Tóth
Miskának hagyok.
Az utolsó oldalon azonos írással: Kis, alias Csányi Tamás testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 13. 1726., 1726. Nro. 13.
Kétlapos irat, eredeti. Az irat erősen rongált. A bevezető és befejező latin szavak is nagyon nehezen
vehetők ki. Kétségtelen, hogy a börtönben került sor a végzésre.

VÖRÖSNÉ T E S T A M E N T U M A
1726.
Én, Vörösné asszonyom tettem testamentumot minden jószágomról.
[A következő néhány sor olvashatatlan.]
Az anyaszentegyháznak hagyok 10 tallért. Az 5 kápolnára hagyok 10 tallért és
az oltárokra hagyok 10 tallért. Hagyok az páteroknak is mise szolgáltatásra 10
tallérokat. Az kápolnákra való oltárokra hagyok 5 tallért. Az épültre piaristáknak
3 tallért. Csik Ilonának hagyok két tallért, 3 máriást. A kordásoknak hagyok
gyertyákra két tallért. Hagyok illendő takarításomra 24 tallérokat, ami elmarad
tőle az takarításomnál, adják az szegedi pátereknek mise szolgálatra. Egy muhar
mente meg egy viselő mente, amit eladhatnak, az árát adják a szolnoki barátok
nak mise szolgálatra.
Dobos István uram volt itt az testamentomtételben és Deák Gáspár uram.
[Más írással:] Die 10. X-bris Nemzetes Horváth Sámual syndicus (?) confrater
(?) uram az tisztelendő páterek részére való 10 tallért felvette, melyet is
[olvashatatlan szó].
Kecskeméten die ut supra. Anno 1726.
Széplaky György nótárius m.p.
A hátoldalon más írással: Eod. Az anyaszentegyházra 10 tall.
Abban való 5 oltárokra is 10 tall, kifizettetett.
[Újabb írással:] Az két Boldogasszony kápolnára s két oltárra kifizetett 6 tallér.
Az kordásoknak is 2 tallér kifizetett.
[Ujabb írással:] Az páter piaristáknak kifizettetett 3 tallér.
Az szent Mihály kápolnájára kifizettetett 3 tallér.
Csik Ilonának kifizetett 2 tallért, 3 máirást.
Páteroknak Veres Kata temetése után egy tallért.
Szegedi páteroknak adtam, aki megmaradóit az temetésbül.
Harangozásért fizettem 4 (?).
Az Szentháromság kápolnájára kiadtam az 3 tallért.
Ugyan az Apostolok kápolnájára is kiadtam 3 tallért.
[Ujabb írással:] 1726. Vörösné testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 15. 1726., Ease. I . 1726.
Egylapos irat, korabeli másolat. Igen nehezen olvasható írás.

69.
V A R G A ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1727. május 8.
Anno 1727. die 8. Maii.
Én, öreg Varga István, testemnek naponként való sorvadási között érezvén világi
életem végének elközelítését, egészséges és ép elmével kívántam tenni ilyen
testamentális dispositiot. Varga Boldizsár, Istenben boldogult öcsém neveletlen
árvái felől, és emlékezetet hagyni, amely javacskáikat tudom, mind magam
körül s másoknál.

1. Tudok lenni nemes Varga András sógor uram számadásából az ö kegyelme
jó atyafiságos gondviselése alatt az említett három árvák számára 51, azaz
ötvenegy öreg marhákat, melyek közül némelyek üszök, némelyek tinók,
némelyek tehenek etc. Ismét ugyanott 14, azaz tizennégy rúgott borjúkat. Ismét
ugyanott harminchét öreg lovakat és nagyobb csikókat.
2. Vadnak a görögöknél, úgymint a Bécsi Aroznál és János görögnél 200, azaz
kétszáz tallérok, ugyanazon említett három árvák számára valók.
3. Brio János atyafiaknál pedig vadnak 60, azaz hatvan tallérok, úgymint mostani
céhbíró Brio Jánosnál és Brio István uram nagyobbik fiánál, Brio Jánosnál.
4. Vadnak három szőlők, az egyik alsó szőlő Varga János atyafi szomszédsá
gában, a másik ide feljebb nemes Kalocsa István uram ugri szőlője szomszéd
ságában. Az harmadik a gyümölcsös belső szőlő Szivos Pál szomszédságában.
5. Van magamnak egy jó szőlőm Aczél János szomszédságában, melyet hagyok
kedves feleségemnek, Király Annának, ameddig még ez árnyékvilágban él,
bírja szabadosan, éljen belőle tisztességesen. Ha penig említett feleségem meg
hal, légyen az is az árváké.
6. Hagyok ismét ugyan említett feleségemnek mésfél száz tallérokat, a mi
maradna halomása történvén néki, az is légyen az említett árváké, de úgy, hogy
őtet mint jó dajkájukat érdeme szerént megbecsüljék.
7. Adtam el az árvák borából 53, azaz ötvenhárom, akó borokat, hat-hat máriá
sával, melyeknek az ára van a szabadszállási bíráknál, mivel miket elvittek,
hittel vitték el.
8. Mámai úrnál, Katái Péternél van tizedfél akó bor ára, egy-egy talléron akója.
9. Gyurka görögnél van negyedfél akó bor ára, hat-hat máriáson akója, s egyegy petákon.
10. Ágasegyházi pusztában az árváknak és magamnak vannak 100, azaz száz
forintok, melyekből való részemet is hagyom az árváknak.
11. Vöttem az árvák számára a magok pénzéből két kerteket, az egyik csak
közel a városhoz, Zana uramék szomszédságában, a másik a Nyír mellett van,
Kamarás uram és Bekő Mihály szomszédságában.
12. Megboldogult öreg Varga Istvánnak, Talfájában való erdejében harmadosok
az említett árvák. K i van mutatva az ö részek, a kertföld penig azon felül aztulan,
de azok is harmadosak az árváknak.
13. Vagyon az említett árváknak a Talfájákban zálogos erdejek melyet
zálogosított az atyjok Balassa Gergelytől 70, azaz hetven tallérokon cum adpertinentiis [appertinentiis ?], amint arról való záloglevél mutatja, 30, azaz har
minc esztendeig.
14. Vagyon magam házam pincém, botom, melyeket is hagyok az említett
árváknak feleségem halála után, de addig belőle senki ne parancsoljon.
15. Van az árváknak két bottjok és egy szobájok, az alatt pince, mely közös
Varga János árváival és az ő kelme gyerekeivel egyaránt.
16. Van az árváknak a gyojai pusztában egy árendás részek. Ismét van árendás
részek Szentlőrinc pusztában is. Ismét félegyházi kun pusztában is harmadosok,
azon említett árvák, tudniillik egy szálláson azon pusztán, ismét kecskeméti
határban a Gyoni kert is övék.

17. Van egy házok az árváknak, egy kamara curiastól, egy malmok, melyeknek
senkinek az árvákon kívül semmi része nincsen.
18. Vadnak az említett kamrákban kocsi, szekér, sutu is van, de fele része Varga
János atyafiával köz, tudni illik e részei kint van az alsó szőlőben. Van a
kamarában eke, kádak hármak, hordók és egyéb házi igasság, mint szokták
szólani, de rostelja, tányérok, rézfazék etc. dézsák, párnák, ládák, azokban hat
vánkosok, négy öreg derékalj, egy hosszú párna, kendők, hét vagy nyolc
abroszok, tük, kapcsok, ezüstgmbok, öregek, aranyos fodor, aranyos vég etc.
19. Hogy summáijak mindeneket, utolsó akaratom ez: valamim énnékem van,
külső belső minden jószágom feleségem halála után, minden jószágnak egyaránt
örökösöknek vallom az említett árvákat mint természet szerént való édes
leányomnál való unokáimat.
20. Van az árváknak pénzéből adósság nemes Kamarás János uramnál 22 Rhen,
íratott ilyen becsületes tanúbizonyságok előtt:
Kecskeméten, terminus ut supra.
Varga András m.p., Salamon Ferenc m.p, ifjú Csorcsány Gergely m.p.
Az utolsó oldalon azonos írással, testamentális dispositio Stephani Varga. 1727.
Eltérő írással a következő jelzetek taláhatók: No. 1 1727. Fasc. 1. 1727.
Kétlapos irat, eredeti.

[Az eredeti végrendelethez kapcsolva található a következő kiegészítés.]
Anno 1728. 30. Augusti.
Én, Öreg Varga István, naponként való erőtlenségekkel terheltetvén jobban
jobban, s bizonytalankodván világi életem vége felől, jó lelkiismerettel teszek
arról tanúbizonyságot. Tiszteletes Veresmarti L. Péter prédikátor sógor uram
előtt, és hites felesége Sárközi Ilona előtt, hogy
1. Varga András sógor uram adós az árváknak Istenben boldogult Varga
Boldizsár fiam árváinak nyolc tallér hiján 200 tallérokkal, melyek voltak ezelőtt
Bécsi ám (sic!) görögnél, mint testamentumomban meg van írva.
2. Ugyan ő kegyelme említett Varga András uram adós azon árváknak 25
tallérokkal, egy bika ló ára, melyet jól tudnak nemes Kalocsa János uram, Sárközi
István uram.
3. Ismét ő kegyelme adós azon árváknak 66 öregvéka búzával és ismét azon
kívül négy zsák búzával.
4. Ismét tanúbizonyságot teszek arról is, hogy zálogban lévő Talfái erdejeket
kiváltván Balassa família, vöttem azon pézből az említett árvák számára két
kertet, egy híján 30 tallérokon, a Nyír mellett a Marius (?) famíliától, a másikat
Szabo Mihály bátyám uramtól.
5. Innét azon árváknak Konya Mihály adós 100 tallérokkal. Contractus van
róla. Úgy Biro Jánosnál Biro Mihály uram fiánál 10 rhénes van, contractus van
róla.
[Az eredeti végrendelet harmadik oldalán a következő kiegészítés található:]

Anno 1732. die 16. X-bris.
Kecskeméten celebrált földesúr törvényszékének alkalmatosságával, ezen
testamentumnak hatodik punctumában feltett 150 tallér iránt, néhai Varga
Boldizsárnak maradéki résziről beadott instantiájokra nézve, atta elő magát ilyen
kérdés, mintha azon pénz nem magáé Varga Istvéné, hanem említett maradékoké
lett volna, melyet kívántak bizonyítani azon székbírákkal, kik is emiétett summát
interesre felvették és akkor magokrul, amely contractust adtak, abban is
specificalva volt, hogy tudni illik az annyiszor említett maradékok pénze volna.
E mellett annak interessire a mely húst rovásra elhordták, azon rováson is a
maradékok neve volt indorsálva; de minek előtte a pársok törvényes sententiát
vettek volna, nemes törvényszéknek intésére, nem kívánván testamentaria
dispositiot tovább való pro et contra kérdésekkel mint egy bontani, atyafiasságosan egyeztek meg eképpen: Hogy tudni illik az özvegy azon 150 tallért oly
képpen mint egyéb bonumokat is (melyek azon testamentomban nevezett
maradékok számára az ő holta után hagyattak, hogy szálljanak) conserválni
fogja, és azokból semmit sem distrahál, sőt, ha azzal ellenkezőt cselekednék,
az özvegyet más önnön magát illető jószágokbúi is említett maradékoknak satisfactio tétessék. Mely ilyetén meg egyezéseket feljebb írt törvényszék előtt
kézbeadással is megerősítették.
Prónay Gábor, fölülírt törvényszéknek praesesse m.p.

70.
KIS JÁNOSNÉ, MONDOK K A T A T E S T A M E N T U M A
1729. február 11.
Anno 1729. die 11. Februarii.
Én, Mondok Kata Istennek látogatásábul testemben beteg leven, lelkemben
mindazonáltal egészséges leven, hogy halálom után minden veszekedéseket és
versengéseket eltávoztassanak, melyekrül teszek ilyen dispositiot.
Elsőben. Az Szolnoki úton fölyül való szőlőcskémet, az melyet az jegyruhámon
szerzett az atyám, hagyom Kis János uramnak, az míg él, éljen belőle, ha penig
meghal, szálljon vissza fiamra, Rémes Istvánra.
2- szor. Az Alsó hegyben levő egy darab szőlőcsmémet hagyom az fiamnak,
Rémes Istvánnak.
3- szor. Az házat, az mely az atyámrul maradott és testamntumban nekem hagyott,
azt hagyom kétfelé, felét az uramnak, felét az fiamnak és Kis János uram fizesse
ki a fiamat két tallérokkal belőle.
4- szer. Kis János uramnak egy derékaljat, kit vánkost hagyok.
5- szer. Rémes István fiamank is egy derékaljat és kit vánkost hagyok.
Voltának jelen ilyen emberséges emberek, úgymint: [pecsét] Biro György uram,
Födvári György, [pecsét] Csaba Mátyás.
[Más írással a következő feljegyzés található a végrendelet szövege alatt:]
Minthogy ezen producalt testamentumot Csaba Mátyás testamentarius úr nem
recognoscalja, hogy jelen lett volna, sőt tellyességel abban tagadást tészen, azért

a modo et imposterum invalidaltatik, annihilaltatik, cassaltatik soha semmire
jó sem lehetvén.
Datum Kecskemetini, die 4. Januarii 1746. ex congregatione co[mita]tum celebr.
Per jur. notar. Stephanum Rozgonyi.
A hátlapon más írással: Kis Jánosné testamentuma. 1729.
Eltérő írással a következeő jelzetek találhatók: No. 14. 1729., fasc. 1. 1729., Nro. 14-o. 1729.
Egylapos irat, eredeti.
Bíró György és Csaba Mátyás neve előtt egy-egy viaszpecsét taláható. Az előbbi kissé, az utóbbi
erősen rongált. Földvári György + vonással hitelesítette a végrendeletet.

71.
MÉSZÁROS ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1729. október 28.
Jézus, Mária, József légyen velünk.
Én, Mészáros András, mivel Isten ö szent felsége súlyos látogatását viselvén
testemben, elmém, nyelvem csendes lévén és ily formában teszek testamentumot
Istentül elvett kicsiny javaim iránt.
Elsőben. A leányomnak azt az egy paszta szőlőt, amelyben az eperfa vagyon,
ugyanazon kívül mindenstül az kettei pasztát is mind veteményfölddel együtt
ugyan leányomnak hagyom ilyen formán, hogy két esztendőben 10, idest tíz
akó bort adjon a lelkemért az pátereknek mise szolgálatért úgy, hogy egy eszten
dőben öt-öt akót.
Ezenkívül az tizenkét apostolok káponájára hagyok egy borjas tehenet, amellyel
a Pulai György tartozik megadni, mivelhogy teleltetését és szerencséjét magára
vállalta, sőt pedig a tehén elveszett. Sőt a gondviselő uramék szabadosan
megvehetik a Pulai Györgyön.
Ezenkívül a pákai földön lévő kertemet hagyom a leányomnak.
Ezenkívül hagyok jó szántambúi a Csik Örsének 2 akó bort, adjanak jövendőre.
Volt a testamentumtétel mindszent havának 28. napján, 1729. ilyen becsületes
emberek előtt, úgymint: Molnár Péter, Csík András, Kováts Gergely.
A hátsó oldalon azonos írással: Mészáros András testamentoma 1729.
Más írással a következő feljegyzés található: Forgás Gergely hat köböl az es pedig három akót,
melyet tartozik megadni. Az Katusnál (?) van egy dézsával és pedig hat iccét [befejezetlen mondat].
Forgás Gergely hat köbölt az pedig három [egy olvashatatlan szó] tartozik megadni. Item Kastoisa
(?) van egy dézsa vas pedig harmincnégy, 34.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 16. 1729., Fasc. 1. 1729.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

LÁZÁR G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1729.
Én, Lázár Gergely, Istennek súlyos látogatását viselvén, ki testemben igen beteg,
elmém penig csendes lévén, akarom jó rendben adni az mit Isten kezem alatt
meghagyott.
1-mo. Úriban lakó Kiss Farkas bátyám uram adós 10, idest 10 tallérokkal, melyet
is mindjár kész fizető lészen, melynek is 10 forintja légyen a szent atyák számára,
5, id est öt forintja penig az páduai szent Antal oltárára, ismét ugyan a szent
atyák számára 10 bárányt, szent Ferenc oltárára 5 bárányt, ezen [kívül] az mi
kevés vagyon tudtára vagyon (sic!) az feleségemnek juhocskáim és egyebem,
tartsa az árvákat belőle. Hála Istennek nem vagyok adós senkinek is egyébnek,
hanem csak az halasi embernek az ló árával.
Ezekután lelkemet ajánlom az én megváltó Jézusomnak, testemet pedig az ő
anyjának az földenk.
Édes Dallos Mihály uram, igen szépen kérem kegyelmedet nagy bücsülettel,
hogy engemet tisztességesen eltemettessen kegyelmed, prédikációval és mise
szolgálattal. Lészen a feleségemnél még annyira való.
Volt ez rövid testálás ezen emberséges emberek előtt, úgymint: Kis Ferenc,
Varga Gergely és Szent Györgyi András uraimék előtt.
In anno Domini 1729.
A hátsó oldalon azonos írással: 1729. Lázár György testamentuma.
Eltérő írással a kövekező jelzetek találhatók: No. 15. 1729., Fasc. 1. 1729.
Egylapos irat, korabeli másolat.

73.
LADÁNYI PÁL T E S T A M E N T U M A
1730. április 22.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Ladányi Pál minekutána fiatal koromban katonáskodván, sok viszontagságok
között Istennek kegyelméből 82. esztendőket érvén, Istentül adatott javaimrul
teszek ilyen rendelést.
1- mo. Hagyok Anna Gömöriné és Kata Farkasné leányaimnak, kiket tisztessé
gesen kiházasítottam, egy-egy borjas tehenet, és a káposztás kertemnek felét.
2- 0. Hagyok a szent Miklós templomában lévő minden oltárokra és kápolnákra
egy-egy Rforintot, és egy istáb gyertyákat.
3- 0. Hagyok az szegényeknek tíz Rforintokat.
4- 0. A jó fiam gondviselése alá hagyom Szent Mártonyi Tóth Kata feleségemet,
mint édes szülejének minden szomorítás nélkül viselje gondját, és ha őneki is
halála és kimúlása lészen, tisztességesen eltakarítsa, és ő is a lekiért disponálhassék.

5- 0. Ami kevés javaink vannak, legyen az Ladányi Gergely fiamé mindennemű
örökséggel, ingó-bingó jószágaim az övé, hogy senki is a leányok közül ne
osztozkodhassék véle, minthogy a pogány rác ellenség házamat megégetvén,
jószágaimat elhajtván, gazdaságomat ővele állítottam fel.
6- 0. Hanem Újvár vívásakor a pogány török ellenségtől halálra sebesíttetett és
Komáromban meg is halt kedves bátyám, Ladányi Boldizsár hadnagy, amely
pallost örök emlékezetül gyermekségemben nékem hagyott, én azt nevét viselő
Boldizsár unokámnak hasonlóképpen örök emlékezésül hagyom.
Ezen testamentomtételben jelen voltának Kecskeméten: Tóth Gáspár esküdt
m.p., Szőke János esküdt m.p., K. Szivos Mihály + és Gulás Pál m.p.
Anno 1730. die 22. Április.
Az utolsó oldalon azonos írással: Ladányi Pál testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 15. 1730., Nro. 15. 1730.
Kétlapos irat, eredeti. A hátlapon egy süveges alak vázlatos rajza látható.

74.
SZÍVÓS JÁNOSNÉ B A L O G O R S O L Y A T E S T A M E N T U M A
1732. február 9.
Én, Szivos Jánosné, Balog Orsik Istentül ő szent felségétül meglátogattatván,
súlyos és nehéz nyavalyában estem, ezért míg eszem s okosságom helyén lévén,
az mi kis javacskám vagyon, arrul teszek ilyen dispositiot.
1- mo. Vagyon két szőlő örökségem, az melyek adattassanak el, és azon
szőlőcskének árábul hagyok az méltóságos földes Kohári András kegyelmes
urunknak 3 Rh. florenos.
2- do. Azon három forintokon kívül az mennyi megmarad azon szőlőknek az
árábul, fele legyen az páter franciskánusoknak szentmisékre, fele pedig az szent
Miklós templomára, és az templomban levő öt oltárokra és az öt kápolnákra.
3- tio. Hogy azon fiatalabbik szőlőt Balog János öcsém, az öregebbiket pedig
Szőke István öcsém áruk szerént válthassák hozzájok.
4- to. Vagyon egy ráfogom (sic!), hagyom az Szentháromság kápolnájára.
5- to. Vagyon egy kendőm, ezt pedig az homoki kápolnára.
6- to. Egy kilenc akós és egy hatodfél akós hordót hagyok Szőke István
öcsémnek.
7- mo. Két hordót hagyok az szent Miklós templomára.
8- to. Vagyon egy kádam, hagyom Balog Panna öcsémnek.
9- no. Vagyon egy abroszom, hagyom Balog János öcsém lányának.
10- mo. Az házat, minthogy megboldogult Thót Máté férjem hattá nékem, míg
élek, azután maradjon az páter franciskánusoknak, de mivel eleddig elpusztult
volna, ha az uram nem építette volna, azért, míg él, lakjék benne, ha meghal
maradjon az páter franciskánusoknak.
11- mo. Vagyon egy vánkos, egy derékalj, egy lepedő, légyen Szivos János
férjemé.

Ezen testamentális dispositioban voltának jelen: Ferenczi Gergely, Szőke Tamás,
Szabó Mihály, Szabad Szállási Pál.
Anno Domini 1732. die 9. Februarii.
A hátlapon azonos írással: Szivos Jánosné Balog Ursula testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 17. 1732., Fasc. 1. 1732.
Egylapos irat, korabeli másolat.

75.
NAGY ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1732. március 22.
Én, Nagy András isten jóvoltábul élő szavammal mind lelkemrül, mind
atyafíaimrul kívánván emlékezni, következő mód szerént tettem kevés jószágim
s pénzecském között ilyen dispositiot.
Elsőben egy negyedfü paripa csikót mise mondásra az barátoknak.
Ugyanegy harmadfű paripa csikót az gyöngyösi pétereknek mise szolgálatra.
Ugyan páter piaristákank egy kanca lovat mise szolgálatra.
Az földesúrnak egy harmadfű üszőt.
Szabó Örzsébetnek egy tavalyi nőstény borjút.
Szabó Palinak egy nőstény rúgott borjút.
Az többi jószágomat pedig hagyom az öcséimnek, mind lovaimat, mind
szarvasmarháimat úgy, hogyha valamikor elválnának, egyaránt osztozzanak.
Demeter Gergely uram keze alatt hagytam száz tallért, mikor megholt, az apja
halála után pedig vett tülem Demeter József úr két ökröt harmincnyolc talléron.
Ezen pénzt megolvasván Demeter József uramnak, akkor cserére menvén vettem
ki száz tallért, az pedig ősszel a vásárkor volt, mikor pedig az cserérül
hazajöttünk, akkor kimentem Szentlászlóra, az mely ökröket cseréltünk, azokkal
haza nem jöttem. Pedig tavaszi vásárig haza jővén, mentem Demeter József
uramhoz, az ki is, mikor meglátván mondotta, héjába jössz, szegény bátya,
mert az pénzedet elköltöttem, úgy mint száz forintodat. Demeter József úr pedig
elölhozván az zacskót, melyben pénzem volt, több nem volt benne tizenhárom
petáknál, azt az asztalra zúszta (sic!), az kit is elhoztam. Száz forintrul tagadást
nem tesznek, de a többirül jó lehet mondják, hogy elhoztam, de én magam
lelkiismeretére mondom, az melyre akarok üdvözülni, többet nem hoztam kilenc
forintnál, tizenhárom petáknál.
Az mely száz forintokat, kirül tagadást nem tesznek, hagyom az öcséimnek, a
többit pedig páter franciskánusoknak mise szolgálatra. Úgy hagyom pedig
öcséimnek mind pénzemet, mind marháimat, hogy az annyuk míg él táplálják
belőle.
Tót Mártonnál vagyon tizennyolc máriás, Szili Györgynél tíz tallér, Siba
Ferencnél tíz máriás, Szabó Andrásnál öt máriás, melyeket is mind az öcséimnek
hagyok ilyen formán pedig, hogy lelkemről el ne feledkezzenek.
Az mely pénz pedig az ládában készen vagyon, azzal tisztességesen eltakrítsanak.

Ha pedig Isten halálomat rendeli, egy tehenet haza hozassanak, azt levágják az
torra, és az szegényeket étessék belőle.
Kinek is nagyobb bizonyságára testamentom tételemnek jelen lévén: nemzetes,
vitézlő Horvát Tamás úr, becsületes Ferenczi Gergely úr, becsületes Simon
János úr, íródeák pedig lévén Szabó István.
Anno 1732. die 22. Mártii.
[Más írással:] Confirmáltattanak ugyanezen punctumok feljebb spesificalt
napban ilyen böcsületes személyek előtt akkor is. Istenünk látogatása
betegségben lévő Nagy András atyánkfiátul azokon az 30 forintokon kívül,
amelyeket adott ő kegyelme Deák Ferenc sógorának, mivel azon 30 forintokat
hattá az mellette lévő két öccsének.
Voltának ilyen böcsületes emberek ezen confírmatioban úgymint nemes és
nemzetes Kamarás János úr, Jászsághi Szabo Mihály és Csala Ferenc.
A 4. oldalon eltérő írással: Nagy András testamentum levele, ill. N. A. testamentuma. 1732. Pár.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 18. 1732., Fasc. 1. 1732.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

76.
SIMON ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1732. december 10.
Én, Simon Erzsébet az Istennek látogatásábul súlyos betegségben lévén, testálok
eképpen, úgymint a lelkemet ajánlom az élő Istennek, és testemet pedig az ő
anyjának a földnek. Az Istennek pedig nekem adatott javaimbul mise mondására
tíz máriást. Az öregebbik leányomnak hagyok avval együtt, akit már adtam
egy tehenet, két fiával, a kisebbiknek hagyok egy tehenet öregyed (sic!) magával,
de úgy, hogy a szőlőből részt ne várjanak. A férjemnek és a két fiamnak hagyom
a szőlőt és negyed magukkal való marhát. A kék szoknyát adják el és az árát
mise mondásért. A menyemnek a mentémet hagyom, a pőrke unokácskámnak
hagyom a zöld szoknyámat.
Testáltam ezen böcsületes emberek előtt, úgymint Csizmadia János, és Sörös
Márton és Hídvégi Gáspár uraimék előtt.
Anno 1732. december 10.
A hátsó oldalon más írással: Simon Erzsébet.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 16. 1732., Nro. 16.
Egylapos irat, korabeli másolat.

SZAKÁL G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1733. március 15.
Én, Szakái Gergely az mindeneken szabadosan uralkodó Istennek akaratjából
igen nehéz és kétséges kimenetelű betegségben esvén, minekelőtte az minden
élőknek utána elmennék, kívántam Istentől adatott világi javacskáimról ezen
testamentális levelemben ilyetén rendelést tenni:
1. Vagyon egy szőlő örökségem, melyet egészlen Ágoston Kata feleségemnek
testálok, úgy mindazonáltal, hogy azon szőlő örökségnek felét 60 tallérokon
Somogyi András sógor uramnak engedje feleségem, mivel az egész szőlőnek
bírására maga feleségem elégtelen volna. Ha pediglen feleségem elébb meghal
na, tehát azon darab szőlő is az, mely most feleségem kezénél maradt, szálljon
Somogyi András sógor uramra, úgy mindazon által, hogy az méltóságos
földesúrnak fizessen Somogyi András sógor uram 10 tallérokat, a szent ecclesia
számára viszont 6 akó bort. De mivel ezért a szőlőért is 60 tallérokat kell fizetni
Somogyi András sógor uramnak, azért az mi az méltóságos úr és a szent ecclesia
részeiről megmarad azon említett 60 tallérokból, légyen Szombati Ilona mostoha
leányomé. Mivel pedig az emberek holta után találkozhatnak, akik a testa
mentumot akarják annihilálni, azért, hogy ezen testamentum ellen senki ne
nihilitálhasson, kívántam erősségnek okáért hozzáadni ezt is, hogy ha vagy
magam, vagy feleségem attyafiai ezen testamentumban dificultast keresnének
is, semmiben részesek ne lehessenek, mivel életemben semmivel sem segítet
tének.
2. Vagyon egy házi örökségem, melyet is feleségemnek testálok, az míg birni
akarja, szabadosan bírhatja, ha pediglen bírni nem akarja, illendő áron eladhatja.
3. Vadnak 15 tokjuhaim, melyeket is sok hozzámvaló hőségéért feleségemnek
testálok.
4. Vadnak 3 lovaim és egy kocsim, melyeket is hasonlóképpen feleségemnek
testálok. Ezen három rendben való dolgokról pedig, ha feleségemnek halomása
történnék, szabados testamentumot tehet feleségem, annak hagyhatja, azkinek
akarja.
Ezen testamentumomat pedig írattam ezen becsületes emberek előtt, úgymint:
Markó István +, Benkő István +, Illyas Ferenc + és Somogyi András + uraimék
előtt, melyet is őkegyelmek magok keze kereszt vonásával megerősítettének.
[A végrendelet szövege alatt Muraközi Sámuel sajátkezű írásával a következő
feljegyzés található:] Alább megírt recognoscalom, hogy már alább írt napon
néhai Szakái Gergely testansnak özvegye Ágoston Kata asszony személye
szerint előttem megjelenvén, élő nyelvével vallotta, hogy az belül megírt
szőlőkért 60, id est hatvan tallékrokat nemzetes Somodi András úrtul fogyatkozás
nélkül kézhez vette. Mely eképpen végbement fassiojáról attam ezen
attestatiomat.
Kecskeméten die 17-o Április 1750.
Muraközi Sámuel Ordinarius bíró, [más írással:] et coram me Gregorio Fejérváry
judice notario m. p.

[Egy újabb írással:] Szakáll Gergely testamentuma.
Tekintettel arra, hogy a végrendelet Szakái Gergelyné Ágoston Katalin 1757. március 2-án kelt
testamentumának a melléklete, külön jelzetet nem kapott.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

78.
NAGY G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1733. április 19.
Én, Nagy Gergely súlyos nyavalyában lévén, de elmémben csendes és ép lévén,
teszek testamentomot, hogy elmaradott gyermekeik között háborúságot
eltávoztassak.
Elsőben is tőlem elmaradott hűséggel és hittel hozzám köttetett öreg
feleségemnek hagyom szőlő örökségemet. Feleségemnek holta után szálljon
egyenlőképpen János és Gergely fiaimra. Azon szőlő örökségből feleségemnek
holta után Panna és Judit házas leányaimnak az fiaim adjanak az kettőnek
harminc, idest 30 akó bort.
Másodszor. Városföldön lévő kert örökségemet egyenlőképpen hagyom ugyan
János és Gergely fiaimnak.
Harmadszor. Az házat hagyom az kisebb fiamnak, Gergelynek, azt is úgy, hogy
az édes annyával egyetértsen. Annak halála után az mi marad, minden ingóbingó jószág, mivel házasság nélkül vagyon, szálljon az Gergely fiamra örö
kösen.
Anno 1733. die. 19. Április.
Ez tesatamentumtételben voltának jelen ily böcsületes emberek, úgymint: coram
me Illyés Ferenc +, coram me Csík Mihály +, coram me Vari István +, coram
me Valkai János +.
A hátsó oldalon azonos írással: Nagy Gergely uramnak testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 17.1733., Nro. 17. 1733.
Kétlapos irat, eredeti.

79.
BÁN ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1733. augusztus 19.
Anno 1733. die 19-a Augusti.
Én, Bán András, amidőn az Úristennek mindenkor szabadosan való uralkodásá
nak célul való tétetését az rajtam lévő nyavalyák által tagjaimban esmérném,
míg azért testi sátoromból lelkemet teremtő, arról híven gondviselő uramnak
megadnám, ép elmémmel s élő nyelvemmel Istentől vett javaimról az alább
megírt becsületes személyek előtt teszek ilyetén testamentaria dispositiot.
Elsőben. A méltóságos földesúrnak ő kegyelmének fúndationalis száz rhénes
forintból álló pénze nálam vagyon, és annak conplanatiojára házamat rajta lévő

épülettel hagyom úgy, hogy mivel fiamnak Bán Mihálynak jussát már kiadtam,
és őtet kielégítettem, nem lévén ahhoz közi, adassék el és azon 100 forint annak
árából defalcaltassék.
Másodszor. A szent ecclésiaának hagyok egy harmadfűre kelő tinót.
Harmadszor. Hozzám nagy hűségét mindeddig únhatatlanul megmutató kedves
hitves társamnak Varga Sárának hagyok két ökröt, úgymint Fügét és Sugárt.
Item. Mivel leányomnak lakodalmára megnevezett feleségemnek negyedfűre
menő üszőjét levágták, annak helyében hagyok annyi idejű egy üszőt.
Item. Mivel nevezett feleségemet elvettem, volt harminc boglya szénája, azért
annak refusiojára hagyom a Koszorú tehenet.
Item. Ezeken kívül feleségemnek Varga Sárának hagyok három teheneket.
Item. Ugyan feleségemnek huszonöt ellős juhot.
Item. Ugyan feleségemnek nyolc toklyót és két kost.
Item. Ugyan feleségemnek a sárga paripa hámos lovat.
Item. Ugyan feleségemnek Keserű János szomszédságában lévő s magam által
építetett 37 útból álló szőlőmet hagyom.
Item. Az ház alatt való veremben lévő árpát hagyom feleségemnek, abban lévő
sajtokkal, vajakkal együtt.
Item. Ugyan feleségemnek 18 fertály búzát.
Item. Ugyan feleségemnek 2 hízó sertést.
Item. A mentéjére feleségemnek a minémü ezüstgombokat vettem, övé legyen,
és senki is tőle el ne vehesse.
Item. Vagyon 4 új hordó, azok az öregebbik káddal légyen feleségemé.
Item. A kis házban lévő ágyakat, padokat, kristálykancsókat, tálakat, asztalt és
fogasokat úgymint egyéb abban találkozó eszközöket, mivel feleségemmel
Varga Sárával kerestem, övé legyenek.
Item. Vagyon egy pince tok, azt is hagyom felségemnek.
Item. Egy egész kő só, és egy szalonna vagyon, azok is legyenek feleségeméi.
Item. Félegyházában lévő árendás pusztámat is hagyom feleségemnek, ha árendálhatja, árendálja.
Negyedszer. A méltóságos földesúrnak hagyok két öreg juhot és egy toklyót.
Ötödször. Bán Sára leányomnak hagyok két jármos ökröt, egy hámos lovat, 15
ellős juhot, 2 tehenet, 6 toklyót és 1 kost, 6 fertály búzát, 2 fertály árpát, egy
öreg sertést és egy süldőt.
Item. Feleségemtől álló, az öreg szőlőben lévő részemet Bán Mihály fiamnak
és Sára leányomnak hagyom, osztozzanak véle egyaránt. Nem különben az
megboldogult édesatyámról álló egy szőlőm is vagyon, azzal is egyenlőképpen
osztozzanak megírt gyermekeim.
Hatodszor. Bán Mihály fiamnak hagyok 2 harmadfű tinót, egy hámos lovat, a
pej kancát, egy tehenet, 10 ellős juhot, 4 toklyót és egy öreg kost.
Hetedszer. Bán Mihálytól való onokáimnak hagyok egy bélyeg alá való nőstény
borjút, 4 fertály búzát, egy fertály árpát. Item az megmaradt kádakkal és
hordókkal egyenlőképpen Bán Mihály és Sára gyermekeim osztozzanak.
Nyolcadszor. Szekerekkel, kocsival, hámmal ekével, láncokkal üstökkel,
vasfazekakkal, vasvilákkal és egyéb gazdasághoz tartozó eszközökkel feleségem

Varga Sára, Bán Mihály és Bán Sári gyermekeim, három egyenlőképpen
osztozzanak.
Kilencedszer. A szent ecclesianak vagyok adós 15 tallérral. Vagyon a barmon
egy jármos ökröm és egy üszőm, azokat feleségem adja el, és ebből adja meg,
s ha mi azon adósságtól megmarad, légyen feleségemé.
Tizedszer. Vagyon két meddő tehén, feleségem azokat eladván tisztességesen
azoknak árából takaríttasson el, s ha mi azokbul megmarad, légyen feleségemé.
Tizenegyedszer. Feleségemnek egypár aranyat hagyok.
Tizenketődször. A becsületes városnak vagyok adós 20 tallérokkal, annak
complanatiojára a város ménesén negyedmagokkal való lovaimat hagyom.
N.B. Szepesi Mártonnak adtam vala 30 máriásokat, de megfizette.
Tizenharmadszor. Veresegyházi székbírónak hús árában tartozom, vagyon
némely üsző és brojúféle marháim, azokból kitelik.
Tizennegyedszer. A mostani székbíróknak is vagyok hús árában adós, annak
kifizetésére hagyok 8 meddő juhot, 2 ürüt és két kost.
Tizenötödször. Tisztelendő prédikátor uraknak prédikációkért hagyok 3-3 fo
rintot.
Tizenhatodszor. Tisztelendő mester úrnak 5 máriást. A kántornak 1 rénes fo
rintot, deákoknak 4 máriást, a mendikánsoknak 3 máriást, az ecclesia szegé
nyeinek 4 máriást.
Becsületes város perceptora Bozo István előtt m.p.
Rozgonyi István [olvashatatlan szó] város egyik hites nótáriusa m.p.
A hátlapon ceruzával: 1733.
A korábbi végrendeletekkel szemben ezen nincsenek jelzetek.
Kétlapos irat, eredeti.

80.
TÓTH JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1735. február 15.
Én, Thot János Istentül ő szent felségétül meglátogattatván, súlyos- és nehéz
nyavalyában estem, azért az mi kis javacskám vagyon, erőm által Isten ő szent
felségétül, azokrul teszek ilyen dispositiot.
1- mo. Egy tehenet és egy borjút hagyok az gazdasszonyomnak. [Más írással:]
solutum.
2- do. Ugyan az gazdasszonyom sillerének 1 hím borjút. [Más írással:] solutum.
3- tio. Vagyon 96 Rh. flo. Dasany Mártonnál, melyeknek 70 flo. maradjon taka
rításomra, tíz forintja az ispitályban lévő szegényekre, az többi az páter francis
kánusoknak és páter piaristáknak mise szolgálatra, egyaránt osztassék. [Más
írással:] solutum.
4- to. Az páter piarista ecclesianak hagyok 4 tinót. [Más írással:] solutum.
5- to Jóllehet az melyeket már elhadtam, ezekkel együtt voltak 21-gyen az
marhák, ezeken kívül hagyom az templomban lévő öt oltárokra, úgy az szent

Miklós templomára, az öt kápolnákra, úgy az páter franciskánusoknak ala
mizsnában, egyaránt osztozzanak. [Más írással:] Solutum.
6- to. Mocza János adós 4 Rh. flo. Eddig való bérem pediglen az ki esett volna
szolgálatomért Kalocsa István úrtól, adassék alamizsnában az szegényeknek.
7- mo. Az solti Szrácz (?) gulyása adós 4 máriás. Mise szolgálatra. [Más írással:]
Solutum, totum.
8- to. Felyül említett bérembül tellyék ki 5 máriás adósságom, kivel másnak
tartozom.
Coram me Michaelle Szabo, Andreas Thot, Andreas Horváth.
Anno Domini 1735. die 15. feruarii.
A hátlapon azonos írással: Toh János testamentuma. I735.
[A temetési kölségek elszámolása azonos írással:] Jött kezembe 5 Rh. flo. Item jött 10 Rh. flo. Item
25 Rh. flo. Sáfrán, gyolcs I tall. 5. Sol. Patyolat keszkenő 9,5 máriás sol. Borsot 34 polt. sol. Sót 15
polt. sol. Halat 5 mar. sol. Halat 64 polt. sol. Kenyér 16pol. sol. Szeget 7polt. den. 26. Halat 6polt,
sol. Olajat 3 mar., item 1 mar. sol. Kását 8 polt. sol. Lencse 6 polt. sol. Egetettbor 14 polt, item 4
mar. sol. Temetésért, prédikációért 2 Rh. flo.sol. Mise szolgálatért 13 mar. sol. Kántornak 2 mar.
sol. Harangozónak I mar. sol. Két selyemkendőt 6 mar. sol. Kenyérre, káposztára, gyertyára 3
mar. 6 den. sol. 3 veres kendő 42 polt. 1 selyem kendő 2 mar. sol. 1 pár istáb gyertya 1 mar. sol. 5
kenyér 1 mar. sol. Harangozásért, cemetriramoen (?) való temetésért, desikákért 14 már. sol.
Zsoltárolvasóknak 5 már. sol. 7 akó borért 28 már. I pet. sol.
[Más írással ugyancsak a hátlapon:] Hogy aminémüpraetentioja
lett volna Gondviselő Bano János
urnák, nemes Kalocsa János uram ezen testamentum mellett, azt egészlen exolváltra jelentett Kalocsa
István úr. Kecskemét, die 2. Maii, 1735.
Rozgonyi István hites nótárius
recognoscalja.
Egylapos irat, eredeti.

81.
SZILÁDI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1735. szeptember 16.
Az Isten kiszólította Sziládi Mihályt, testalt árvul maradott kis fiának 5
[beszúrva:] választott borjas tehenet, 2 harmadfű tinót, azután pediglen az
asszonynak, az ki gondját viselte, hagyott egy tavalyi borjút, azután pediglen
szene ságtoknak (sic!) az egyházra, a ki jószágom vagyon a fiamtul maradott
azon öt borjas tehentül maradott, azonkívül maradjon szent esagtoknak (sic!).
Az ekklesia osztozzék azen maradékkal két felé 15 marha maradt, abbul egyet
piaristáknak adjanak, tavait.
Memento. 1735-ben, die Septembris 16.
Tóth Mihály, Jó Gergely, Biro Mihályné, Czirkator Márton.
A hátsó oldalon más írással: Sziládi Miklós testamentuma 1735.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 20. 1735., Fasc. I . 1735.
Egylapos irat, korabeli másolat.

SZENTGYÖRGYI JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1735.
Én, Szentgyörgyi János, mikor volnék az Isten látogatásának beteg ágyában,
de még elmémen lévén, akarom Istentül vött szőlő örökségemet, házamat felesé
gemre, gyermekemre hagyni úgy, hogy ha gyermekem meghal is, ugyanazon
örökségek csak megmaradjanak nála a feleségemnél, ha ugyan csak a felségem
is Isten látogatása áltlal meghal, csakugyan azon nemzetségre visszamaradjon
az örökség.
Ezen becsületes emberséges emberek jelenlétiben: Kis Médi Sámuel, Horvát
István, Szabó Thot János és Diószegi Mihály.
A hátsó oldalon azonos írással: Szenlygörgyi János testamentuma.
Eltérő íárssal a következő jelzetek találhatók: No. 18. 1735., Nro. 18. 1735., Fasc. 1. 1735.
Egylapos irat, egykorú másolat.

83.
PÁKA ANDRÁS TESTAMENTUMA
1736.
1736-dik.
Öreg Páka András testalasa: vagyon három paszta szőlőm, az öreg pasztát
hagyom feleségemnek, Szabó Örsébetnek, az másik pasztát hagyom az András
fiamnak, a harmadik pasztát pedig a Mihály fiamnak. Vagyon az Budai út között
egy darab kertföldem, azt pedig hagyom mind a két fiamnak, Andrásnak és
Mihálynak oly módon, hogy az anyókát tartsák belőle, azután is az övék legyen.
Az leányomnak pedig semmitsem, mert három esztendőkig drága dajkával
tartattam.
Melynek jelenlétében voltának hatvani Takács György és lakatos Szabo István
és Barna Miska.
A hátsó oldalon más írással: Anno 1736-ban Páka András testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 19. 1736., Nro. 19. 1736., Fasc. 1. 1736.
Egylapos irat, korabeli másolat.

84.
HORVÁTH ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1736.
1736-dik esztendőben.
Én Horvát István testamentumot tevén.
Először hagyom az házamat az feleségömnek és egyik paszta szőlőt, az kettei

takarításomra tisztességesen. Aki pedig megmarad tüle, az barátoknak mise
szolgálatért.
Másodszor lovamat hagyom a felségömnek kocsistul.
Akik ott voltak jelön: Sziarto János, Szaz Marton és Posta János.
A hátlapon más írással: Horváth István testamentuma 1736.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 20. 1736., Fasc. 1. 1736.
Egylapos irat, korabeli másolat.

85.
K I S GYÖRGY TESATAMENTUMA
1736.
Én, Kis György vagyok, az Úristennek súlyos markában vagyok. Az családomat
kívánom jó karban hanni. Az feleségemnek hagyom az szőlőmet, minekutánna
az feleségem meghal, az kinek az gondviselése alatt meghal, azé legyen az
szőlőm. Belőle takarítsa el. Az házambul pedig takarítsanak el tisztességesen
magamat.
Én, Szabo Mihály és Barát György és Horvát Miklós velem lévén az
testamentális dispositioban.
A hátlapon eltérő írással csak a két jelzet található: No. 1736., Fasc. 1. 1736.
Kétlapos irat, eredeti.

86.
SZŰCS ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1737. december 14.
Testamentális dispositio.
Én, Szűcs András testemben erőtlen, de elmémben ép lévén az szőlőbeli
örökségemet hagyom az én neveletlen árváimnak, úgymint Szűcs Antalnak és
Szűcs Mihálynak az annyukkal együtt, míg az Isten űket megtartja. Az annyukat
felet, felet pedig az két gyermeké, az leányokat sem rekesztem ki ugyanazon
szőlőbeli örökségbul, hanem termésébul az mostoha annya ruházza meg, amint
szegénységébül kitelhetik. Hogyha peniglen az két gyermek meghalna, lenne
az leányé az szőlőnek fele, fele penig az annyuké.
Sutus Mihálynál lakó Rideg Gyurkának vagyok adós 3 tallérral, az melyet
ugyanazon szőlő termésébul kel kitelni. Az házam is az neveletlen árváké legyen.
Aki ezt a testamentumot fel akarja bontani, legyen átkozott.
Ezen testamentumban ilyetém emberséges emberek voltának jelen, úgymint
Faragó János, Tallas János, Tanz Ferenc.
1737. die 14-dik Decembris.
A hátoldalon azonos írással: Szűcs András testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 20. 1737., Fasc. 1. No. 1737.
Egylapos irat, egykorú másolat.
90

BOHÁCS ANNA T E S T A M E N T U M A
1738. január 17.
Testamentarii.
Nos infrascripti tenoré praesentium recognoscimus significantos quibus expedit
universis, quod videlicet die et anno infra datarum praesentium, certa advena
nominater Anna Bohács, Caspari Bohács ex matre Julianna Naihanzima suscepta
ac progenita filia, secus ex Moravia, signanter arce Frajstachiana oriunda, dum
varus morborum doloribus circumdatam, lethaligne suo lecto non parve defixam
semet percepisset. Primum et ante omnia, raram suam animani, suo patri Creatori,
qui dedit earn, ejusdem Sanctis angelis, corpus vero terrae, matri suae, inde
sumptum est, ad futurum diem foelicis resurectio ius comendans, de suis
substantiis aut rebus, talem ut sequeretur, vivae vocis organo, coram nobis fecit
dispositionem testamentariam.
Declarando primus. Quod videlicet: anno proxime renoacto (?) 1737, dum suae
maiestatis armada, ad belligerendum cum turcis, descendisset, ipsa quoque iam
praeattacta (?) Anna Bohács, cum certo I . Regiminis Lanthiriani laidinantis,
domino quippe Veneslao Hobek occasione descensionis per oppidum
Kecskéméin itineri constitua misset, certam suam arcum ingrocorio involutam,
partem superiorem rotundam habentem, una sera extrinsece obseratam, partiem
vero vabalia dieti domini laidinantii, duabus columbis insignito sigillo
obsigillatam, ac per eundem, ad conservandam, admodum reverendis dominis
patribus franciscanibus Kecskemetiensibus recommendatam, et traditam (?)
haberet, adeoque in eadem, res contentas, et reperibiles utpote:
Primo. In eadem cista reperibiles sericeas 3. vestes supriores muliebres, quarum
unica viridis, altare rubri coloris, tertia vero varie guta esset, legato, pro ornatu
altarium templi parvehilis Kecskemethiensis.
Secundo. Unam viridem stolam, rasa dictam, legát viduae Gregorii Gyökér,
pro fideli circa ipsam servitio.
Tertio. Item in praescita cista reperientur duae stolae sericeae, quarum unica
damascena rubra, altera vero viridio esset, has pro ornatu, imaginis Beatissimae
Virginis comendat.
Quarto. Sunt is eadem cista 46 Silesica sindonea strophiola, duodecim ex iis,
dominis hospitis (ubi iacet) Joannis Fodor conthorali, et Gregorii Gyökér viduae,
pro fatigio penes ipsam aegro tarn exhibito. Legat, caetera vero, partim conven.
r. patrum franciscanum Kecskemethiensum, partim pro altaribus.
Quinto. Par calceolorum, filis aureis ornatum, in eadem cista haberet. Item 3.
paria séria (vulgo) strifl, unicum rubrum, aliud viride, tertium Cinerei colons
existanis, pro sacris celebrandis, iam mentionatis reverendis patribus
Franciscanibus Kecskemethiensibus piissime offert.
Sexto. Duodecim sericea, auro et argento acupicta strophiola, in eadem cista
reperibilia offert pro decorandis calicibuus, et perattactor Kecskemetiensis
Franciscanis conventui.
Sptimo. Viginti duo indusia muliebria habet, dudecim ex iis, Joannis Fodor

conthorali et Gregorii Gyökér viduae, duo item Andreáé Báthori viduae, reliqua
vero sint praesrcipti conventus Kecskemetiensis.
Octavo. Unam clamidem rubram ex panno anglico confectam aureis fimbriis
circumdatum. Item sese vittas cum apertinentiis sacris celebrandis reverendis
patribus Franciscanibus Kecskemetiensibus offer.
Nono. Tria sericea praecinctoria, offert pro condecoratione imaginis Beatissimae
Virginis.
Decimo. Duodecim alba linea praecinctoria, supra nominatis ipsius curam
gerentibus foeminis legát.
Undecimo. Item ex materiis variegatis 4 praecinctoria offert ecclesiae catholicae
parochilis Kecskemetiensis.
Duodecim. Octo linteola, 2 ex iis praesrciptis eius curam habentibus foeminis,
caeter. ecclesiae catholicae parochialis Kecskemetiensis.
Decimo tertio. Telas in tribus frustis constantensis, offert altaribus.
Decimo quarto. In aurea moneta haberet 150 f. Ex eundem summa circu
sepulturam necessariae erogationes fiant, et pars remansa, pro sacris celebrandis,
maneant reverendis patribus franciscanibus Kecskemetiensibus.
Decimo quinto. Aurei annuli in eadem cista conservantur duo, rubro et viridibus
lapidibus ornati, hos legas pro celebrandis sacris, reverandis pluries mentionatis
patribus Francanibus Kecskemetiensibus.
Decimo sexto. Reperiuntur in eadem cista ligulae sint pro ornatu templi
parochialis Kecskemetiensis. Insuper, si praeter specificatis substantibus adhuc
quaedam reperientur maneant pro pauperibus mendicis.
Decimo septimo. Item. Habetur in eadem cista frustum rasa sic nominata materia,
sit mentionatar, curam ipsius gerentium foeminen.
Praesentem itaque, modo praevio coram nobis peractam, et descriptam, supra
nominatae Annae Bohács, testamentariam dispositionem in omnibus oraliter
(ut peractum esset) enumeratam testamentini eiusdem dispositionis
testamentariae robur firmius, nosrtum manuum propriam subsciptionisbus, ac
sigillorum usualium nostrorum appressionisbus testimoniales dedimus.
Kecskemetini die 17-mo Januarii 1738.
Stephan Sz. Királyi oppidi Kecskemet exactor m. p., Stephan Rozgonyi eiusdem
oppidi iudex nótárius m. p., Paulus Gulyás sub iudex nótárius m. p.
-Az utolsó oldalon azonos írással: Bohács Anna Morvaországbeli német leánynak testamentuma.
Más írással készült jelzet: 1738.
Kétlapos irat, korabeli másolat.
Bohács Anna a törökellenes háború révén utazott Kecskeméten át, ahol betegsége miatt útját meg
kellett szakítania. Javairól rendelkezve hagyományozott a városban őt ápoló Fodor Jánosnénak,
özv. Báthori Andrásnénak és özvegy Gyökér Györgynének, valamint a franciskánus pátereknek és
a helyi katolikus templomnak. Utipogyászának tárgyait és a nála lévő 150 aranyat Szentkirályi
István adószedő, Rozgonyi István főjegyző és Gulyás Pál aljegyző jelenlétében foglalták írásba.

Testamentom.
Én, Kovács András mostan siralmas és nehéz betegágyamban lévén, az
életemnek immár végső óráját közel lenni, akarván ilyen dispositioval az
árnyékvilágtul elbúcsúzni, minekelőtte nyelvemmel szólhatnék, ottan legelsőben
az édes megváltó Jézusomnak ajánlom az én bűnös lelkemet, az testemet pedig
az anyjának az földnek. Annakutána teszek ily testamentumot.
Elsőben hagyom két részre, úgymint a barátokanak és az páter piaristáknak az
öregebbik szőlőmet, hogy adassék el és ára két részre osztassék, egy módon.
Az kisebbik szőlőmet pediglen az feleségem és öcsémnek hagyom, mert azt
senkiének sem hagyhatom, mivelhogy az annyuké volt, és azon váltottam ki a
barátoktul, és az nénjinek, úgymint az feleségemnek ily conclusioval, ha férhez
nem megy, hadd bírja, de ha férhez megyén, mind vétessen el tőle. Én pedig
Ignácz Anna[nak] adtam tíz forintot, az fia temetésire, az szőlő árában, és az a
szőlő Kovács Andrásnak Kovács Mártonyné adott hét akó borokat azon szőlőéit
az páter franciskánusoknak 14 forintokban. [A mondatfűzés nehezen követhető
a központozás hiánya és a szokatlan fogalmazás miatt.]
Melyek után az édes Jázusomnak oltalmába ajánlom mindeneket, azokat, akik
látogattak siralmas ágyamban, és látni kívántak, az úr Jézus és a Boldogságos
Szűz fizesse meg nékik, ezeket pedig magam keze vonásával megerősítvén
Kovács András +.
Jelen voltak bizonyságok, úgymint Tót János, Kovács Márton, Takács János,
per me Stephanum Horvát.
8-va Junii, anno 1738.
A hátlapon más írással: 1738. Kovács András testamentuma. Újabb írással: Német Mihály napának
gyanús levele, mely a makói tanács által megcáfoltatott.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 22. 1738., Nro. 22. 1738., Fasc. 1. 1738.
Egylapos irat, korabeli másolat.

89.
KOTTONDI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1738. december 27.
Anno 1738. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Die 27. X-bris.
Én Kottondi Mihály még erőmben és eszemen lévén tettem ily testamentumi
dispositiot.
Legelsőben is ajánlom az lelkemet az felséges Úristennek és az Boldogságos
Szűz Máriának. Úgy Varjú Katalin hasonló akaratttal az házastársammal együtt.
Adós vagyok Virág Istvánnak 12 Rh. flo. Szabó Márton uramnak 4 Rh. flo.
Zemlyés Tamásnak 8 Rh. flo. Az Boldogságos Szűz kápolnájához tartozom 3

Rh. flo. Tot Jánosnak 4 flo. Szabó Máténak 3 flo.
Ezekután az mi némü ingó-bingó jószágom vagyon, ily módon hagyom.
Az lovaimat, az kik a ménesen vannak 6-an, arra szerencsén eladván, hagyom
egyarán az külső Boldogságos Szűz kápolnájára, úgy az belsőre, hasonlóképpen
az Szentháromságéra, egyszersmind az szent Apostolokéra és a d. szent Mihály
arkangyaléra.
Az két szőlőnket megböcsülvén, igaz ára szerént eladván és eltakarítván
bennünket, annak az árábul az ki megmarad, legyen az tisztelendő páter
piaristáké és tisztelendő páter franciskánus atyám uraiméké egyaránt, mise
mondásokért. Az házat hasonlóképpen eladván az is kétfelé szentmise
szolgálatokra osztassék.
Tóth Samu két csikóknak az árában tartozik 24 Rh. flo. [más írással:] Solvit 16
Rh. flo. Tenet 8 floreni.
Hogy pedig az fiaimtul valami pör ne legyen, attam az Kottandi Jutka leányom
nak egy borjút és kilenc akó bort
Az Erzsébet lányomnak tartásáért attam Márkusnénak egy borjút és kilenc akó
bort.
Az mely lett emberséges emberek előtt anno et die supra notato. Úgymint: Nyéki
Szabó István előtt és Devecseri István előtt, Szabó Márton előtt.
[Azonos írással, de minden bizonnyal utólag:] Zemlyes Tamásnak attunk 8 flo.
ut supra, Szabó Máténak megadtuk 3 flo. N . B. Kocsonyi Czigán István adós
11 flo., az kit is hagyott az belső Boldogságos Szűz kápolnájára.
A hátoldal alján más írással: 1738. Kottondi Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 21. 1738., Nro. 21-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

90.
GAÁL ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1739. február 15.
Én, Gaál István még jó eszemen lévén, teszek ilyen testamentumot. Legelsőben
is ajánlom az lelkemet az élő Istennek, az testemet pedig az ő anyjának az
földnek.
Az házamat az Laczi Mihály vömnek hagyom egy pénz nélkül, mivel ő is azt
fogadta, hogy holtáig eltart. Az szőlőbül pedig az Örsébet lányomnak az gunyhón
innen lévő két pasztát, az melyet öreg pasztának hittünk. Az Panna kisebb
lányomnak az alsó pasztát. Az Gál István fiamnak hagyom az ültetést másik
pasztával együtt, úgy pedig, hogy mely szőlőt néki adtam, azt adja az Gál József
kisebbik fiamnak.
Balog András vőm adós 50 forintokkal. Az pénzbül hagyok az belső
Boldogságos Szűz kápolnájához 10 forintokat, 10 forintokat az tisztelendő páter
franciskánus atyám uraiméknak, de úgy, hogy azért eltemessenek.
Az mely 30 forintok ott még maradnak, az öt oltárokra osztassék egyaránt.

[Későbbi betoldás más írással:] Solutus totum.
Az mely 20 forinttal adós Laczi Mihály vőm, az maradjon mind takarításomra.
Az mely házi ingóságom pedig vagyon, hordó más egyéb, az mind légyen az
Laczi Mihály vömé, ha pdig az leányaim meg találnának halni, az unokáimnak
maradjon.
Ezen teatamentumot pedig az ki felbontja, átkozott légyen. Magam élő nyelvvel
mondottam. Actum die 15. februarii. Anno 1739.
Coram Balog János uram, Thót János uram, Szabó Mártony uram.
A hátlapon azonos írással: Öreg Gaál István testamentális levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1739. Nro. 25-o., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

91.
B O C Z ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1739. április 6.

Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Legelsőben is lelkemet az Istennek, testemet a földnek ajánlom, s ezek után
elleszek.
Én, Bocz András élő nyelvemmel széktói szőlőm örökségét így hattam meg,
hogy ha ezen két fiam, úgy mint Bocz András és Bocz Mihály haláltul elragad
tatnának mind a ketten, én édes atyjuk úgy hagyom, hogy halálok után a széktói
szőlő eladattassék, és adattassék tisztelendő franciskánusoknak annak árábul
negyven német forint, esmét tisztelendő páter piaristáknak hasonlóképpen negy
ven német forint, mely része pediglen azon pénznek megmarad, maradjon az ő
takarításokra. Ellenben pedig, hogy Isten ő szent fölsége ezen gyarló árnyékvilágbul kiszólít, minden esztendőben mind a két részekre, úgymint francis
kánusoknak adassék két akó bor, hasonlóképpen: páter piaristáknak mise szolgá
latra.
Négy becsületes ember bizonyságol, úgymint: Fiuli György, Bocz György,
Szabó Mihály és Radó Mété.
1739. die 6. Április.
A hátoldalon más írással: Testamentum András Bocz.
Eltérő írással a következő jelzetek olvashatók: No. 36. 1739., 1739. Nro. 75. Fasc. 1 1739.
Egylapos irat, eredeti.

Én, Fodor Mihály az Úristennek szabadosan uralkodó hatalmasságának reám
bocsátott súlyos és terhes nyavalyáját bennem érezvén, lelkemet ajánlom az
hatalmas Istennek, és testemet ö annyának az földnek. Ennek okáért én is kevés
jószágomnál testamentális dispositiot teszek.
Primo. Az méltóságos fóldesúmnknak hagyok ötödfű tinót, egyet.
Secundo. A szent ecclesianak hagyok egy tinót.
Tertio. A szegények számára azoknak tinót, egyet.
Quarto. Az édesanyámnak hagyok tíz tehenet és három üszőt. Ismét Patáin
lakozó Csányi János, aki Biro István uram csikósa volt, az is adós kilenc Rhen.
for., azt is hagyom az édesanyám asszonynak.
Quinto. Tiszteletes urak számára hagyok egy pár aranyat.
Sep to (sic!) Fodor János testvér bátyám uramnak hagyok két tehenet, egy tinót
és az láncomat, ismét ugyan azt a két jármos ökrömet, amely volt Fodor József
bátyám uramé, amelyet elfoglaltam hamiincnyolc rhen. forintokért.
Octavo. Herpai sógor uramnak is hagyok két tehenet.
Nono. Kis Balika sógoromnak is hagyok két tavalyi üszőt.
Decimo. Balika Susannának hagyom, amely négy kövem vagyon.
Adósság: Akik nékem adósok, és kiknek én vagyok:
Nemzetes Biró István uramnál szolgáltam, a bérem volt huszonegy Rhen, for.,
a ködmen 10 máriás, egy suba, akár pedig egy szűr, nadrág, bőrkapca, süveg.
Két esztendőbeli négy pár fejér ruhám maradjék a békó és fejsze elvesztéséért.
Magam pinze pedig volt az ő kegyelme kezében hat aranyon való pénz, és fize
tett négy Rhen. for. a bérembül, amelyet attam az öregasszony kezébe.
Dani András, a Kiskút mellett, Tanto Ferenc öccse adós két Rhen. for. Ifjú
Békessi Jánosiul vettem három tehenet általanban, amelyekért attam harminckét
Rhén. forintokat.
Én pedig adós vagyok Vő Gergelynek egy máriás héján öt forinttal; Kucsár
Istvánnak is adós vagyok négy máriással.
Ezen testamentumtételben voltának jelen ezen becsületes személyek: Pétre
János, Sárközi István úr, Szabó István úr, Vő Gergely úr.
Anno Domini 1739. die 14-dik Maii.
Prasesentem copiam vero suo originali in omnibus conformen affesegtatur (?)
Subscriptus. [E jelen másolat az eredetivel mideneben megegyezik.]
Kecskemetini die 19. mensis Maii 1739.
Georgius Fejervári praefati oppidi jud. nótárius m.p.
A hátlapon azonos írással; Copia vidmata testamenti Michaelis olim Fodor.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók; No. 37. 1739., 1739. Nro 37., Facs. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Én, Takács Mihály, mivel Istentül ö szent fölségétül betegséggel megláto
gattatván ajánlván lelkemet az Úristennek, testemet pedig az földnek. Lelkemrül
el nem felejtkezvén kívántam dispositiot tenni kevés jószágombúi.
Elsőben is földesurunknak ő excellenciájának hagyok egy negyedfü meddő
tehenet.
2- do. Ketskeméti tisztelendő páter franciskánusoknak és ugyan tisztelendő páter
piaristáknak, jászberényi és szolnoki tisztelendő páter franciskánus atyám
uraiméknak mise szolgálatokra hagyok két jármos tinókkal együtt (amelyek
vannak Szántó Ferencnél) tizenkilenc darab marhákat. Item az ittlévő tisztelendő
páter franciskánus atyám uraimék kocsijába egy lovat alamizsnában.
3- 0. Tíz harmadfű darab marhákat hagyok àz öt kápolnákra.
4- 0. Az szent Miklós templomában lévő oltárokra, nemkülönben az itt lévő
tisztelendő páter piaristák templomában lévő oltárokra, kilenc tavaliakat hagyok.
5- 0. Hagyok Takáts Kis Ferencnek egy borjas tehenet.
6- 0. Vagyon az pusztán az földben kétszáztizedfél forintok, id est 209 és 1/2
forintok, azokat is hagyom az jászberényi, szolnoki és kecskeméti tisztelndő
páter fanciskánus atyám uraiméknak, és piaristáknak mise szolgálatokra.
7- mo. Vagyon adóssogom Takáts Kis Ferencnél f. rh. 10., Csonka Molnárnénál
f. 5, Szabó Jánosnál f. 6, Barna Mihálynál f. 4. Summa 28.
Ezen 28 forintokat tisztelendő páter piaristák és szent Miklós tmplomaiban lévő
oltárokra hagyom.
Item két asztag szénát hagyok tisztelendő páter franciskánus atyám uraiméknak
és piaristáknak két felé osszák.
Lett ezen testamentum tétel Takáts Kis Ferenc, Kis András és Gombos János
uraimék előtt.
Sriptum per me Magistrum Ketskemetiensem Franciscum Molnár. [írtam Molnár
Ferenc, kecskeméti tanácsnok.]
Anno 1739. die 27. Maii.
A negyedik oldalon azonos írással: Rideg Takáts Mihály testamentom levele. Habent in paribus P.
Fr. P. Piaristáé. [A másolatok a ferenceseknél és a piaristáknál vannak.]
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 38. 1739., 1739. No. 68., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.
[Ennek a testamentumnak egy további másolata is fennmaradt, amelynek végén a következő
kiegészítés található:]
Az mely 10 darab marhák voltának hagyva az öt kápolnákra, adattak el párja 13 forintokon az mely
teszen in summa 65 forint. Szent Királyi István uramnak Szentháromság képolnája részit 13 forintot,
Szabó Mártonnak az Boldogságos Szűz kápolnái részére 26 forintot, Kún Jánosnak szent Mihály
kápolnája részére 13 forintot fizettem ki.
Hajagos János uramnak az 12 apostolok kápolnájára 13 R. forintokat. Solutum totum.
Jelzetei megegyeznek az előzőével.
Ugyancsak kétlapos irat, egykorú másolat.

Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Tot János adom tuttára az kinek illik, ezen testamentum tételemben látván
mindennapi kegyes látogatását az Úristennek rajtunk, mivel hogy magtalan s
atyák nélkül béren [éltem], hogyha az Úristennek úgy tetszik halálom történik,
ami kevés jószágot az Isten erőm után adott, abbul hagyok az kecskeméti öt
kápolnára 10 tinókat.
Ismét kecskeméti tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak öt borjas tehe
neket.
Ismét páter piarista atyám uraiméknak templomokban lévő öreg oltárra egy
borjas tehenet.
Ismét az kápolnában való oltárra harmadfű tinót egyet.
Ismét szent János és Boldogasszony oltárára két tavalyi hím borjúkat. Ismét
páter franciskánus atyám uraimnak oltárára az háromra, az öreg oltárra egy
harmadfű üszőt.
Ismét szent Ferenc oltárára egy harmadfű üszőt.
Ismét Boldogasszonyéra egy tavali nőstény borjút.
Ismét Kohári András földesurunknak ő exellenciájának egy tavali borjút,
nőstényt.
Ismét az hátaslovamat minden nyeregszerszámostul hagyom böcsű szerint felit
az páter piarista atyám uraiméknak, és felit pedig páter franciskánus atyám
uraiméknak.
Anno 1739. die 28. maii.
Én, Tot János kezem vonása +.
Én, Kollár kezem vonása m.p.
A hátlapon más írással: Thot János.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatk: No. 47. 1739., No. 35 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

95.
KIS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739. május 28.
Én, Kis János az Istennek súlyos látogatása alatt vagyok, de lelkemben víg és
csendes az én Jézus Krisztusomban, akarok testamentomot tenni azokról,
amelyeket Isten kezem alá adott és birt. Az mim vagyon, hagyom az én neveletlen
árvámnak, az kertnek pedig az dél felől való fele az akolig, légyen azé, aki
szárnyára bocsájtja, az aklon pedig innen [lévő rész] légyen az árvámé, hogyha
pedig az árvámnak halomása történik, szálljon az lelkünkért mise szolgálatra.
Az szőlőm és az 2 ökröm, valamim vagyon az gazdasághoz tartozandó, légyen

az árvámé, hogy ha pedig meghal, abbul az jószágbul hagyok 10 tallért az úr
számára. Az juhnak száma 27. Hogyha az árva meghal, fele az piaristáké, fele
az barátoké mise szolgálatért, fele pedig az három kápolnára, az Homoki, Mária
és Szentháromság kápolnájára.
Az kik pedig jelen voltak, úgymint: Csizmadia János uram, Szűcs Ferenc és
Pulaj Péter uraimék.
Anno 1739. 28. Maii.
A negyedik oldalon más írással: 1739. Kis János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 44. 1739., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

96.
SZÍVÓS MÁRTON T E S T A M E N T U M A
1739. június 1.
Én, Szivos Márton tapasztalván rajtam az én Uramnak, Istenemnek súlyos kezeit
és az én Jézusomhoz készülvén, kívánok ilyen testamentumot tenni.
Vagyon 14 tehenem, 5 harmadfű, 9 rúgott borjú, 4 öreg ökör, 4 jármas tinó, 2
kocsis ló, 9[-ed] magával való méneses ló, 58 fias juh, 22 toklyó. Ház, szőlő,
készpénz 120 forint. Ezen javaimbul elsőben is hagyok az feleségemnek 6 tehenet,
4 öreg ökröt, 2 méneses kancát, az juhoknak felét, pénzt 50 forintot, az házat és
szőlőt. Annak utána az földesúrnak 1 vércse (sic!) kancát, az édesanyámnak 1
borjút, készpént 20 forintot. Az Hardi Jánosné húgom asszonyak 1 borjút, készpént
10 forintot. Az testvér bátyám uramnak hagyok 2 tehenet, 2 kocsis lovat, 2 méneses
kancát, 10 juhot, 20 forintot. Az szent ecclesianak 1 tehenet. Az deákoknak 1
borjút, az mendikánsoknak 1 borjút. Horvát Mártonnak 1 tehenet. Ezektül az
elhagyott jószágimtul megmaradott marháimat hagyom az négy Szivos
atyámfiainak úgy, hogy egyenlőképpen osztozzanak véle, és ha az feleségem
meghalna, tehát azen néki hagyott javaim szálljanak az Szivos néven lévő
atyámfiaira.
Ezen testamentom tétel penig véghez menvén Török Mihály, Sárközi Mihály,
Veresegyházi István jelenlétében.
[Más írással:] Praesentes litera originalia testamentariae, visae et lectie. [Ajelen
végrendelkező irat eredeti.]
Kecskemetini die 1-ma Junii, 1739. In domo civica, eiusdem oppidi. Per Jurat.
Notar. Steph. Rozgony m.p. [Ugyanezen város közönséges házában.]
A hátlapon azonos írással: Szívós Márton testamentuma.
Eltérő írással a következő jelztek találhatók: No. 38. 1739., 1739. Nro. 38-a., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, eredeti.

Én ifjú Tok Tamás, én még jól eszemen lévén, ajánlottam azon lelkemet az
Istenemek, az testemet az földnek, az ő annyának.
Első az házi örökség és az második az két ökör, harmadik azon ültetés szőlő,
negyedik az kertnél való gabona. Az adósságbul az mi megmarad, az legyen két
felé az páter piarista atyám uraiméknak és fele az páter franciskánus atyám
uraiméké. Hanem azon adósságot föltévén: Nagy Mártonnak vagyon 20 R. forintja,
Szeles Istvánnak 10 tallér és penig 1 R. forint, 1 fertály árpa. Ez penig Bocz Pál
nak. Ismét 2 R.f. és utoljára az takarításra kértek 6 forintot, 1 máriást. Ángyom
asszonynak gondom viselésiért 1 lovat és 1 sertést, artánt. Házban lévő külső és
belső apró-cseprő jószág légyen az is ángyom asszonyé. Azon fójül 1 vánkos,
dunna. És penig az húgocskámnak hagyok 1 vánkost, 1 derékaljat és az kertet
is az húgom attyának Egyed Mátyásnak, bírhassa árendája szerint, az adósságot
azon jószágból kifizesse atyaságok. Az többi maradjon mise szolgálatért.
1739. esztendőbenjúniusnak 3-dika.
Kik jelenvoltak: Dako János, Balog János, Kovács János, Szabo Imre, Balog
András.
[Más írással:] Quod frumentum et vineam satisfactum est 14 imperialibus.
[Amely terményt és bort 14 császár talléron értékesítettünk.]
A hátlapon más írással: Tok Tamás testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 31. 1739.. No. 32. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

98.
JOÓS MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739. június 10.
Én, Jós Mihály, még jól eszemen lévén, ajánlottam az én Istenemnek az lelkemet,
testemet penig a földnek, az ü annyának.
Én testálok, barátoknak hagyok két meddő tehenet mise szolgáltatásért.
Szent Mihály kápolnájára 2 rúgott nőstény borjút. [Áthúzva a kövekező mondat:]
P[ater] Piaristáknak] kanca lovat harmadmagával mise szolgálatért.
A Szentháromság kápolnájára 1 tehenet harmadmagával.
Az kik itt jelen voltának: Debreceni András, Molnár György, Géczi Ferenc,
Csége Gergely.
1739. június 10-dik napján.
A hátsó oldalon más írással: Testementom, Joós Mihály 1739.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 52. 1739., No. 46. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

KONPENDA MÁTYÁS T E S T A M E N T U M A
1739. június 20.
Az én lelkemet az Istenemnek, az testemet az földnek az ű annyának.
Az mely kevés pénszem vagyon Balog Andrásnál 36 FI., Domokos Jánosnál
10 FI. és Molnár Ferncnél 10 FI.
Hagyok másik apám uramnak 20 Rh. Ft-t és halála térténnék takarítassék belőle
tisztességesen. Azon kívül a ki megmarad, adják lékünkért mise szolgálatért.
És ha penig magamnak is halálom történne, kit hasonlóképpen takarítsanak el
belőle. Az mind, aki megmarad, adják a lelkemért mise szolgálatért.
Kik ott voltának jelen: Csirke János, Bense Márton, Varga Mihály, Balog András.
1739. júniusának 20. napján.
A hátlapon más írással: Konpenda Mátyás testamentuma. [A hátlapon azonos írással:] Takarítására
költöttünk 10 Rh. Fir. Edgyet másra és azon kívül 3 mise szolgálatra 6 máriást, eklesianak 3 m. és
4 máriást.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 34. 1739., 1739. No. 34., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, eredeti.

100.
BÍRÓ MÁRTON T E S T A M E N T U M A
1739. június 23.
Dicsértessék az Jézus Krisztus.
Én, Biro Márton, Istentül ő szent felségétül súlyos, terhes nyavalyákkal
meglátogattatván meg (sic), mind magamnak mind hitves társamnak eszem és
okosságom lévén hagyom az Úristennek az lelkemet, testemet ő annyának az
földnek. Az minemű kevés javacskáim vadnak, kirül teszek ilyen dispositiot.
1 -mo. Az miulta az hitvestársammal az mim vagyon, öszvekerültem vele együtt
szereztem, ha az Úristen engemet kiszólít az világbul mindenemet neki hagyom.
2- do. Ha az Úristen az hitvesemet megtartja, férjhez talál menni, az szőlőnek
felit bírja ára szerint az, az ki elveszi, felit pedig bírja maga, ruházkodjék belőle.
Ha meghal hitvestársam, egészen az szőlőm mindenképpen együtt maradjon
páter franciskánusoknak és páter piarista uraiméknak fele, egyenlő képpen
osztassék mise szolgálatokra az ára. [Későbbi bejegyzés:] Satis factum est.
Augusti per octo. Johannes Banó.
3- tio. Ha az feleségem tovább él nálam, lakjék az házban, ha pedig meghal, az
is legyen hasonló kétfelé az ára barátoknak, páter piaristáknak mise
szolgálatokra. [Más írással:] Satis factum est omnibus. [Minden részletében
végrehajtva.]
4- to. Hagyok egy rúgott borjút az Úriban lévő torony épületire.
5- to. Hagyok az öt kápolnára egy üszőt, harmadfüvet.
6- to. Vagyon két ökröm szekeremmel együtt, adják el takarításomra, az árábul

költsenek az mi szükséges. És vagyok adós Bano János uram szolgájának, az
ridegnek 6 R. forinttal, egy máriással, azt fizessék ki belőle. Vagyok adós More
Pálnak 600 valoggal [vályoggal] és Úriban vagyok adós egy pár fejér ruha árá
val, az is teljen ki azon pénzbül.
7- mo. Vagyon hét zsák, egy ponyva, két mente, 25 rőf vászon, két hordó, egy
kád, egy dunna, egy derékalj, azt is adják el, legyen fele az barátoké, fele a tisz
telendő páter piaristáké misékre.
8- vo. Három öcsémnek hagyok egy-egy vánkost, az Varga András leányának,
öregebbiknek egy abroszt, az meliket szereti, az kisebbik leánynak egy abroszt,
egy kendőt. Török Ilonának egy kendőt.
9- no. Vagyon három sertésem, hagyom azt is misékre, kétfelé, barátoknak,
piaristákanak. Hagyom két zsák búzámat Kis Ilonának. [Más írással:] Satis
factum est.
10- mo. Vagyon egy darab szalonna, egy darab sonka, azt is adják el, osztogassák
az szegényeknek az árát alamizsnában leiünkért.
11- dik. Vagyon Gyoján való pusztán vetésem, búzám, árpám, kölesem. Hagyom
Fodor Györgynek, sógoromnak, ha pedig meghal, legyen Horvát Gergelyé.
12- dik. Hagyok az méltóságos földesúrnak 10 R. forintot, az ki azokon kívül
marad, az ökreim, a szekerem árábul az mi megmarad, legyen a szolnoki barátoké
mise szolgálatokra.
1739. die 23. Junii.
Voltának ilyen emberséges emberek azon dispositioban jelen, úgymint: Szivos
János, Fodor György, Horvát Gergely.
Pro memoria: volt az házamnál 7 szál deszka, 4 felment az koporsójára hitves
társamnak, azt is fizessék meg holtom után az szegedi rácnak.
A hátlapon azonos írással: Biro Márton testamentuma. Más írással: Satis factum est in omnibus.
15. August i per Joanem Biro praesente pat re S. Bereczki, Georgio Széplaki.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 42. 1739., 1739. No. 26., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

101.
BALÁZS I M R E T E S T A M E N T U M A
1739. június 27.
Copia. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én még jól eszemen lévén, Bálás Imre ajánlottam az én lelkemet az én
Istenemnek, a testemet a földnek, az ő annyának.
Hagyok egy borjas tehenet és két harmadfű tinót páter piaristáknak mise
szolgáltért. A páter franciskánus atyám uraiméknak hasonlóképpen 1 borjas
tehenet és két harmadfű tinó. Beadták.
A kápolnákra hagyok 4 harmadfű üszőt és két tavali borjút, egyaránt osszák el.
A földesúrnak 1 tavalyi hím borjút.
És az öreg bátyám uramnak, Bálás Istvánnak 2 tavalyi hím borjút és 1 tehenet,

és mentémet, nadrágomat.
Bálás Mihálynak 1 tehenet borjastul és 2 tavalyi borjút, és a fiainak is 1 tavalyi
nőtény borjút.
Kecskén vagyon Szabó Istvánnál 2 jármas ökröm, hagyom a szentegyházra.
Balázs öcsémnek 1 borjas tehenet. Tóth Ferencnek 1 borjas tehenet.
A hitvestársamnak 8 borjas tehenet és két meddőt, két öreg ökröt, és két negyedfü
tinót, azt is az hitves társamnak, és az három kocsis ló az házi örökség és a
szőlő. És ha halála történnék az hitvestársamnak, amely örökséget és
szarvasmarhát hattam adják kétfelé a barátoknak és a páter piaristáknak mise
szolgálatért. Az három kocsis lobul ketteje legyek a bátyámé, egyik az Hebeci
(sic!) templomra.
Kik jelenvoltak: Hévizi János, Farkas István, Vas Pál, Balog András, Nagy
Márton.
1739. júniusnak 17. napján.
A hátlapon azonos írással: 1739. Ballás Imre testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 36. 1739., 1739. Nro. 30-o., Fasc. 1. No. 36.
Egylapos irat, korabeli másolat. A végrendelet alapján egyértelmű, hogy Bano István a testáló első
férje volt. Második férjének, Horváth Istvánnak a nevét ismételten említi.

102.
S Z E L E S ISTVÁNTESTAMENTUMA
1739. június 31.
Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Szeles István Istennek ő szent felségének kegyes dispositiojából és az üdők
mostani iszonyú változására nézve, mivel még ébren és elmémnél vagyok, képes
magam keresett javacskáimbul végső testamentális disposiot teszek, amint is
először:
Az páter franciskánusok számára mise szolgálatért két borjas tehenet.
Az páter piarista urak számára mise szolgálatért egy borjas tehenet, úgy ő
atyaságok Szentháromság dicsőségére felállított templomok épületire egy borjas
tehenet.
Az ecclesia számára egy tehenet.
Atyáknak hagyok négy borjas tehenet és 4 harmadfűt.
Az méltóságos Koháry számára egy harmadfű üszőt.
Ugyan az temetésemre hét harmadfű tinót hagyok.
Nemkülöbnben az öt kápolnára hagyok négy tavalyi borjút.
Hasonlóképpen tekintetes Szabó Istvánné asszonyom számára egy tavalyi hím
borjút hagyok sokrendbeli hozzám mutatott fáradtságáért.
Utolsor is a minémü kevés költségek az atyám kézibe adtam, maradgyon ü
kegyelménél.
Mely testamentom tétel, hogy annál is állandóbb lehessen, adtam magam saját
kezem keresztvonásával megerősített testamentális levelemet alább megírt

becsületes emberek előtt.
Actum Kecskeméth, die 31-ma Júnii. 1739.
Coram me Joannes Hajagos, Szeles István keze + vonása, oppidi eiusdem anno.
Coram me Joseph Molnár mp.
A hátlapon azonos írással: testimonialis dispositio Stephani Szeles.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fas. 1. No. 35. 1739., Nro. 35-a 1739.,
Egylapos irat, korabeli másolat.

103.
SZÍJÁRTÓ SZILVÁSI MIKLÓSNÉ T E S T A M E N T U M A
1739. július 17.
Én, Szíjártó Szilvási Miklósné Istentül ő szent felségétül súlyos nyavalyákkal
meglátogattatván, még elmémen, okosságomon vagyok, teszek illen dispositiot.
Elsőben is ajánmlom lelkemet az Úristennek, testemet pediglen az ő annyának
az földnek.
1- mo. Adósságaim: Kónya Mihálynál 20 Rh. flo. [A szöveg közé beszúrva:]
(Kónya Mihály fieztett 25 Rh. flo.) Panczáné leányánál 17 Rh. flo. Kincses
Pannánál 20 Rh. flo., kinek az ura Kovács István. Varga Boldizsárnál 15 Rh.
flo. Csonka Mártonnénál 3 Rh. flo. Az ura peniglen vett fel 17 máriásokat,
akikre valamit dolgozott. Sánta Szíjártó Jánosnál 11 Rh. flo., 2 máriás. Alpáron
lakos mesternek annyánál, Kata asszonynál 8 Rh. flo., 3 garas. Huszti csutorásnál
2 Rh. flo. [Beszúrva:] (megadott.) Kalocsa Istvánné asszonyom adós 4 Rh. flo.
Kalocsa Ambrus uramtul vettünk 10 bőröket Kalocsa Istvány uram bíróságában,
az melyeknek is lett azonban alku szerént 44 márjásokban az ára. Azelőtt
kezdöttünk 2 esztendővel dolgozni, azután is amit dolgoztunk, semmit nem
fizetett ű kigyelme, amint kiteccik az registrombul, vétessék számvételben,
akivel a bőrök árátul adós marad fizessen. Adós Vida Mihályné 2 Rh flo. (Solvit).
Tengedi Mihály veje adós 6 Rh. flo-tal. Katuska Gyurka adós 6 Rh. flo-tal,
Talgala Jánosnak attam 12 akó borra költséget, melyre egy akó bornál többet
nem adott, a többivel tartozik. Dosskainé adós negyedfél Rh flo-tal (solvit).
Megboldogult Horvát Tamásné asszonyom 47 krajcárral. Akik ezen kívül
tartoznak, amint kitetszik az registrumbul, fizessenek.
2- do. Vagyon két kertem, 4 paszta szőlőm az Városföldin, az melyeket az mos
tani utóbbi urammal szerzettünk.
3- tio. Vagyon az tisztelendő piaristák marháin ötödmagával való marháim és
Szántó Istványén 1 tavalyi borjúm.
4- to. Vagyon két ökröm és két hámos lovam, harmadikkal tartozik Kocsonyi
czigány, melyet attam néki 8 Rh. ft-ban, és vagyon egy kocsim.
5- to. Az adósságbul Szilvási Szíjártó Istvány mesternek hagyok 20 Rh. fl-tot
úgy, hogy az adósság kiszedésében munkálkodjék, azon kívül vagyok adós
néki 6 Rh. fl-tal, az is az adósságbul fizetettessék ki.
6- to. Alpáron lakos Vida Mihálynak hagyom azt az 8 Rh. fl-tokat, 3 garast,

mellyel adós alpári mester annya Kata asszony.
7- mo. Az egytestvér öcsémnek hagyom az új mentémet, szoknyámmal együtt,
hogy az gyermeknek gondviselője légyen.
8- to. Egy negyedfü tehenet ismét hagyok az Szilvási Istvány mesternek, egy
tehén pediglen, amelyik jobb, tartassék meg az árva számára.
9- no. Negyedmagával való marhát pediglen az szent Miklós templomra, és az
tisztelendő páter piaristák teplomára egyenlőképpen. (Solutum).
10- mo. Azon két ökröt és két kocsis lovaimat kocsistul hagyom az fiamnak,
Szilvási Jánosnak keze alá, az sógorának, hogy éljenek és a gyermeket táplálják
belőlük. Mindnyája szőlőm légyen az gyermeké, ha pediglen meghal, az egyik
paszta, melyet utóbban vettem, legyen az uram öccséjé, a többi három pasztát
hagyom az két templomra, 5 kápolnákra egyaránt, ha penig az uram öccse is
meg talál halni, az is osztassék hasonlóképpen.
11- mo. Az házamat hagyom az két templomra, ha gyermekem él is (Solutum).
12- mo. Az adósságbul az uram húgának hagyok 8 Rh. fl-kat.
13- tio. Az Szentháromság káponájára hagyok 10 Rh. fl-ot. (Solutum).
14- tö. Az külső és belső Boldogságos Szűz kápolnájára 10 Rh. fl-ot. (Solutum.)
15- to. Szent Mihály és Tizenkét apostolok kápolnájára 10 Rh. Fl-ot. (Solutum.)
16- to. Az Szentháromság templomára 10 Rh. fl-ot (Solutum).
17- mo. Az szent Miklós templomára 10 Rh. flot (Solutum).
18- vo. Az alsóalpári templomra 2 Rh fl-ot.
19- no. Az Rékas-i templomra 3 Rh fl-ot.
20- mo. Az páter piaristáknak hagyok 10 Rh. fl-ot, mise szolgálatra (Solutum).
21- mo. Az páter franciskánusoknak hagyok 10 Rh. fl-ot mise szolgálatra
(Solutum).
22- do. Az szent Miklós tempomában lévő 5 oltárokra egy-egy tallért. (Solutum).
23- tio. Az Szentháromság templomában lévő oltárokra egy-egy tallért.
(Solutum).
24- to. Az egytestvér öcsémnek adassék kezében 10 Rh. fi úgy, hogy az szegé
nyeknek adakozzék, és a többit adja mise szolgálatra. (Solutum).
25- to. Az minémü kisebb pénzbeli költségem vagyon, hagyom tutorság alá n.
Horvát Sámuel uramnál az gyermek jövendőbeli élelmére, de ha ö kigyelme
(kit is az Isten ő szent felsége tartson meg) meghalna, és mostani gondviselő
Ferenczi Gergely uram kezében resignáltassék 300, idest háromszáz Rh. ft., az
negyedik száz forintbul pedig ha az adósságombul ki nem telik, amit imideamoda hattam, abbul elégítsék ki, és takarításomra is abbul légyen. Ha peniglen
az halomása terténnék, az méltóságos földes urunknak hagyok 10 Rh. fl-ot.
Azután adódjék az szegedi, szolnoki, berényi, gyöngyösi páter franciskánusok
nak mise szolgálatra tíz-tíz Rh. fi. Azonkívül penig az ki megmarad, adassék
minden kápolnának egy-egy forint.
Nemkülönben tisztelendő páter franciskánusosknak és páter piaristáknak mise
szolgálatrokra szent Miklós és Szentháromság templomára egyenlőképpen
osztassék.
26- to. Az két Városföldin lévő kérteim légyen az gyermeké, ha penig meg talál
halni, az kisebbik légyen az Árva Pálné öcsémé, ha penig az is meg találna

halni, légyen az templomé, kápolnáké egyenlőképpen. Az másikat peniglen
Szilvási Istvánnak, ha peniglen az is meg találna halni, az is hasonlóképpen
maradjon templomokra, kápolnákra.
27- mo. Az házam mellett lévő kis kertemet hagyom az 5 oltárokra.
28- vo. Valamely vermes búzám és árpám vagyon, légyen az gyermeké, ha penig
meghal, légyen az öcsémé.
29- no. Az szíjártó mesterséghez tartozandó szerszámot hagyom Szilvási István
nak, ami készített és készítetlen bőrök találkoznak, hozzá tartozandókkal együtt
az Isten engedelmébül dolgozza fel, amit abbul, attúl fele maradjon néki, fele
peniglen az árvámé úgy, hogy meg ne csalja belőle.
30- mo. Egy béreskénk vagyon, kinek is bére 6 Rh. flo. egész ruha, fizettem né
ki süveget, egy pár fejér ruhát, egy bundát, ha meghalok azt is fizessék ki.
31- mo. Az vetésemnek fele légyen az Szilvási Istváné, fele az árvámé.
32. Egy új ládát hagyok az szent József oltárra. Másik új ládát az fiamnak, két
öreg derékaljat, két vánkost, dunnát, két új lepedőt. Ha peniglen meg talál halni,
osztódjék fel az atyafiak között. Az Alpáron lakos öcsémnek két vánkost, egy
kisebb derékaljat, az mustoha leányomnak két vánkost, egy viseltebb lepedőt,
az mesterséghez tartozó ládát az Szilvási Istvánnak, egy vánkossal, egy
lepedővel, ami hunmi apró-töprő vagyon az házban, légyen az gyermeké, ha
penig meghal, az vászon és fonál légyen az pátereké, két részre, többi penig
légyen az Árva Pálné öcsémé, ha az gyermek meghal.
Actum anno 1739, die 17 Julii, coram aut praesentibus dominis Samuele Horváth
mp.
Az utolsó oldalon azonos írással: Originale, Szíjártó Miklósné.
Más írással: Georgio Széplaki mp. [sigillum], Gregorio Ferenczi curator ecclesiae mp. [sigillum],
Scriba Michaele Phenko. M.p.
Die ultima Augusti Kónya Mihály adósságábul vett fel Sylvási István 15 Rh. for. 1739.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 39. 1739. , 1739. Nro. 18., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, eredeti. Belül kissé rongált viaszpecsét, hátul két viszonylag ép viaszpecsét.

104.
KOVÁCS A L B E R T T E S T A M E N T U M A
1739. júlis 17.
Atyának és Fiúnak és Szentlékek Istennek nevében. Amen.
Én, Kovács Albert Istentül ő szent felségitül súlyos betegséggel meglátogattat
ván, ezen kevés javaimrul illyen dispositiot teszek.
1- mo. Az Szentháromság kápolnára hagyok 10 juhot.
2- do. Az Tizenkét apostolok kápolnájára hagyok ugyan arra is 10 juhot.
3- tio. Az tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak templomokra, az juhászok
oltárára hagyok 10 juhot.
4- to. Az tisztelendő páter franciskánusoknak hagyok 25 juhot mise szolgálatokra.
Ugyan az tisztelendő páter piaristák számára hagyok 25 juhot.
6-to Az ángyomnak hagyom az házat az 14 forintban.

Anno 1739. die 17 Julii.
Praesentibus Ladislao Mihály, Michaele Pongrácz, Georgio Zsoni et Thadeo
Szilvásy.
A hátlapon azonos írással: Kovács Albert testamentum levele. Originale [alapján készült].
Eltérő arassál a következő jelzetek találhatók: No. 43. 1739., Nro. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

105.
L E N D V A I JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739. július 18.
Anno 1739. Julii. Kecskeméten.
Tisztelendő páter Bereczki Zsigmond, Szabó Gergely, Borbély Boldizsár, Visky
Mihály, Borbély János, Latos Ádám és Ferenczi György jelenlétében becsületes
Lendvai János ép elmével tészen ily testamentális dispositiot.
Egy kisded ládában minémü költsége vagyon, az mindenestől légyen az itt való
tisztelendő páter franciskánus és piarista uraké egyenesen, ezeknek ugyan
templom épületire, amazoknak lelkéért imádkozzanak.
Azonkívül vagyon százhuszonöt forintja, melyeket szegény feleségének hagy,
elljen belőle.
Vagyon száz juha, annak ötvenét hadja egyaránt fönt írt két rendbeli szent
atyáknak magok dispositiojára.
Vagyon negyedmagával való szarvasmarhája, azokbul egyet hatodfü tinót
méltóságos földesúrnak hagy, a többi legyen szegény feleségéé.
Házában és vett szőlejében való részét hagyva Szenterzsébeten lakos unoka
attyafiainak, Lendvai Mihálynak és Istvánnak egyaránt.
Borjú István költsége vagyon keze alatt, meg vagyon cédulázva, adassék ki.
Bencsik Mihálynál hat forintból álló activa adósságát hagyja említett tisztelendő
páter franciskánusoknak.
Eddig Fejérvári úr keze írásábul az originálisból írtam le.
N. B. Lendvai István (aki Törökszentmiklóson lakik) mondja, hogy tisztelendő
páter franciskánus uraiméktul kitanulta, hogy a kis ládában volt 652 Rh. f l . ,
amelyeket osztottak tisztelendő páter piarista urakkal.
A hátlapon más írással: 1739. Lendvai János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 29. 1739., Nro. 29-o 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, egykorú másolat.
Ugyanerről a testamentumról készült más írással egy újabb másolat is, amely csaknem szó szerint
megegyezik az előzővel. Fontosabb eltérések: Ferenczi György helyett Fejérvizi György neve
található. Ennek végéről hiányzik a rendelkezéshez illesztett két észrevétel. Ezért is adtuk közre
annak a szövegét.
Minden korábbi lajstromozás során önálló végrendeletként kezelték, ezért jelzetei is az előzőtől
eltérőek: No. 50. 1739., Nro. 36. 1739., Fasc. 1. 1739. Ugyancsak egylapos irat, korabeli másolat.

106.
B E D E ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1739. július 18.
Anno 1739. die 18-va Julii.
Én, Bede András Istennek súlyos látogatásábul meglátogattatván, de eszemen
ép és tagjaimban nyavalyákkal terheltetvén, az minemű forgó, bingó jók
Istenbben megboldoult édesatyám uramrul, úgy néhai kedves édes bátyám uram,
Bede Mihály urtul maradtanak, úgy az magamérul is teszek ez alább megírt
mód szerint dispositiot, de legfőképpen a lelkemet a mindeható Úristennek
ajánlom, testemet pedig, akitül vettem, ő annyának az földnek.
1- mo. Az édes húgom részére, Bede Katalinára, ezelőtt 6 és 8 esztendővel még
most életben lévő nemes Szent Királyi János sógor urammal a Vacsi pusztán
(amellyel nem tartoztam volna) atyafiságos szeretetbűi egyeztem meg négy
borjas tehenekben, négy kanca lóban, harminc juhban és száz Rh. forintokban,
akkor jelen lévén becsületes Lázár János, Banó János, Szőke János, Széplaky
György és néhai Horváth Tamás uraimék, leányának egy lovat és egy tehenet
az jószágbul kielégítettem, a száz forinttal tartozom, Istenem éltetvén, mentü
hamarébb ki fogom fizetni, ha penig halomásom történik, successorim tartoznak
kifizetni.
2- do Hagyok száz tallért, 50 Rh forintját az itt levő tisztelendő páter franciskánus
uraknak, 50 Rh. [forintot] tisztelendő páter piarista uraknak, 50 Rh pedig berényi
tisztelndő páter franciskánus uraknak mise szolgálatokra. [Más írással betoldava:] Conventhi hujusdem Jászberénisensis satis factum est.
3- tio. Néhai nemes Szent Királyi Pálné, Bede Anna néném asszonynak hagyok
egy borjas tehenet és egy csikós kancát.
4- to. Néhai megboldogult Bede Ágnes árvájának (akit Isten, ha megtart) hagyok,
úgy hasonlóképpen Demeter Jánosné Sára leányomnak egy-egy borjas tehenet,
és kanca lovat.
5- to. Az öt kápolnákra hagyok 5 harmadfű üszőket.
6- to. Valamennyi ingó és ingatlan jókat házasságomnak ideiben szegény
felségemmel szerzettem, építettem, és kész pénzemen vettem (ha gyermekeim
mel lakosa nem lehetne) tehát azoknak fele légyen az édes feleségemé maga
résziről. (Ha halomásom történik) szabad dispositioja lehet, és a gyermekeim
magok jószágának viseljék gondjokat.
7- mo. Ez mostani időhöz képest, ha az édes feleségemet kívánja az Úristen ő
szent felsége magához venni, tehát maga részérül való jókbul szabad dispositiot
tehessen, oda az hova kívánja hordania.
8- vo. Az feljebb spcificalt jóknak kifizetése után az mi némü jók maradnak,
légyenek az életben lévő gyermekeimé.
Actum Kecskeméth, die 18-va Julii. 1739.
Coram me Michaele Takács m. p. [L.s.], Coram me Joanne Forró m. p. [L. s.],
Coram me Georgio Szeplaky m. p. [L. s.]
A hátlapon azonos írással: Bede András testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 32. 1739., 1739. Nro 58-vo., Fasc.
Egylapos irat, eredeti.
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L E N D V A I JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739. július 26.
Az 1739. 18. Julii... Zsigmond, Szabo Já[nos]... [...] desar (?), Viski Mihály ...
[Más írással betoldva:] Fejér[váry] György [jelenlétekben Bol ... [Lendvai]
János ép elmé[vel] ... dispositiot.
Egy kisebb ládában minémü költségem vagyon az mindenestül legyen a
tisztelendő páter franciskánus és páter piaristákhoz egyarányosan, ezeknek
ugyan templomépítése, amazoknak lelkéért imádkozzanak.
Azonkívül vagyon f. 125, melyeket hágy szegény feleségének, éljen belőle.
Vagyon száz juhom. Annak 50-nét hagyom egyaránt fent írt két rendbeli szent
atyáknak egyaránt magok dispositiojára.
Vagyon negyedmagával való szarvasmarhája, azokbul egyet hatodfu tinót a
méltóságos földesúrnak.
A többi légyen szegény feleségéé.
Házában s vett szőleiben való részét hagyja Szenterzsébeten lakos unoka
attyafiainak, Lendvai Mihálynak és Istvánnak egyaránt.
Borjú István költsége vagyon kezemben (?), meg vagyon [három olvashatatlan
szó].
Bencsik Mihály f. 16 adóssá, hagyom tisztelendő páter franciskánusoknak.
[Más írással és tintával a következő kiegészítés látható:] Borjú István letett
költségét, hogy légyen Lendvai János még életében kézhez adta, die Julii, az ő
özvegye recognoscalta.
[A következő oldalon ugyanazon írással és tintával egy újabb feljegyzés:] 26.
Julii 1739. Találtatott különbféle monetában f. 649, 44 krajcár.
Ezenkívül f. 125, melyeket feleségének hagyott. Ezért sub sequenta csak f.
649, krajcár 44 az özvegy kezénél.
A negyedik oldalon más írással: Lendvaj János testamentoina.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 4. 1755., Nro. 70-o,, Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.
A végrendeletről, csaknem egyedülállóan, ceruzával készítették a másolatot, amely annyira halvány,
hogy több része szinte olvashatatlan. A rendelkezés végrehajtása során viszont tintával rögzítették
a teljesítés módját és menetét. Bár a hátlapon található jelzet alapján a lajstrom készítője 1755-re
datálta egykoron az iratot, a szövegben két alkalommal is jól olvashatóan fellehető az 1739. évi
dátum. Az elolvasható szöveg alapján úgy érződik, hogy egyes fejezeteknek csak a tartalmát rögzítette
a másoló, más részeket viszont pontosan követett.
Rendkívüli módon rongált irat. Az első lap jobb felső negyede hiányzik. A második lap jobb felső
részének kb. nyolcada elporladt, hiányzik. Ezen lap közepe és alsó sávja erősen elszíneződött.

H E R C Z E G F E R E N C TESTAMENTUMA
1739. július 27.
Én, Herczek Ferenc még jó eszemnél vagyok, akarok Istentül adatott kis
javacskáimrúl dispositiot tenni. Elsőben ajánlom lelkemet az megváltó Jézus
Krisztus urunknak, testemet pedig az ő annyának az főidnek.
Az szőlő örökségemet hagyom az gyermekeimnek még élnek, ha pedig meg
halnak, légyen az páter franciskánusoké mise szolgálatra.
Lénart József uram csikóval, Cseke József adós egy harmadfű csikóval, hagyom
az Szentháromság kápolnájára.
Bari cigány adós 16 máriással, hagyom az páter piaristáknak mise szolgálatokért.
Amely hátramaradt kis jószáágocskám, két kocsis ló, harmadmagával való
méneses ló, ötödmagával való [néhány olvashatalan szó] az adósság pedig száz
rénes forint.
Anno Domini 1739. die 27-mo Julii.
Ezen testamentum tételben jelen voltak böcsületes emberek, úgymint Balogy
(sic!) András, Devecseri Ferenc.
A hátlapon más írással: 1739. Francisci Herceg testamentuma.
Eltérő arassál a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 26. 1739., Nro. 26. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

109.
JUHÁSZ MIHÁLYNÉ, BENDE ZSUZSANNA
TESTAMENTUMA
1739. július 28.
Én, Bende Zsuzsanna Istentül ő szent felségétül súlyos nyavalyákkal meglátogat
tatván, még elmémen, okosságomon vagyok, teszek ilyen dispositiot.
Elsőben is lelkemet ajánlom az Úristennek, testemet peniglen az földnek, az ő
annyának.
1- mo. Vagyon 11 marhám, maradjon az árvámnak, úgymint Juhász Mihóknak.
Item 2 ökröm. Az atyámtul maradt szőlő is az árvájé légyen. Az háznak penig
fele házbeli jószág az, melyet magammal együtt házasságunktól fogva szer
zettem], legyen az árváé, ha peniglen az árva meghal, az métóságos földesurunk
számára maradjon. Egy tehén az Juhász Ádámnak, 2 tehén a többi pedig osztó
djék két felé mise szolgálatokra, fele az páter franciskánusoknak, fele az páter
piaristáknak. Takarításomra peniglen az két szebbik ökrömet. Az ki attul meg
marad, adják mise szolgálatokra és szegényeknek.
2- do. Az Szent Királyi Józsefiül maradt jószágombul egy borjas tehén adassék
az tisztelendő páter franciskánusoknak és az tisztelendő páter piaristáknak. Az
többi peniglen maradjon az Erse leányomnak, ha peniglen az is meghal, maradjon
az páter piaristáknak mise szolgálatokra.

Vagyon két meddő tehenem, maradjon az adósságomra, és az mi abbul marad,
adassék az Juhász Mihály árvának. Az házamnak fele peniglen légyen az Erse
leányomé, ha peniglen meghal, az gyermekre szálljon. Hasonlóképpen, ha
meghal az gyermek, maradjon az Erse leányomnak.
3- tio. Hasonlóképpen két lovam, kocsim légyen az Örse leányomé, ha peniglen
meghal, légyen az Juhász Mihály árváé. Hasonlóképpen legyen az Pálinkás úti
légyen (sic!) az Erse leányomé, ha meghal, légyen az árváé, ha az árva meghal,
maradjon az páteroknak mise szolgálatra.
4- to. Az öreg szőlőt hagyom az ecclesianak úgy, hogy az idei termésit szedjék
bé az leányom és árváim.
Praesentibus dominis Takács Mihály, Farkas János, Benkó Mihály m.p.
Die 28. Julii. 1739.
A külzeten azonos írással: Bende Zsuzsanna, Juhász Mihályné testamentális levele. Originale
[alapján készült]. [Megismételve:] Juhász Mihályné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 28. 1739., Nro. 28-o. 1739., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

110.
JUHÁSZ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1739. július 30.
Anno 1739. Testálok én, Juhász Istvány.
Engemet Isten meglátogatván súlyos nyavalyákkal az minémü javacskám van,
teszek ilyen dispositiot.
1- mo. 9 borjas teheneket hagyok, felét páter franciskánusonak mise szolgálatra,
felét penig az páter piaristáknak mise szolgálatokra lelkünkért.
2- do. 3 harmadfüvet az 5 kápolnákra, az egy tavait.
3- tio. Az méltóságos úr számára egy tavai hím borjút.
4- to. Ezen 4 ökreimet is úgy: kettőt az páter franciskánusonak mise
szolgálatokért, az Szőkét és Vellást, ugyan az páter piaristáknak ketteit az Busát,
az Kéket mise mondásokért.
Az juhokbul is hagyok 10 az Szentháromság kápolnájára, ugyan az juhokbul
az szent Miklós templomára 10 juhot.
6- to. Egészlen az oltárokra 40 juhokat, ugyan az nyájban maradt juhocskáim,
kik megmaradnak, az páter franciskánusoknak alamizsnába.
7- mo. Házamat, szőlőmet hagyom úgy, hogy adják el illendő árán, adják
alamisnában.
Praesentibus his: Hajagos János úr, Herke István úr, Thot Ferenc úr.
30. Julii.
A hátlapon azonos írással: Juhász István testamentuma. Copia. Újabb írással: Die 9-a Augusti, a
60 juh hová volt hagyva, kijizettem.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók. No. 48. 1739., N. 13. 1739., Fasc. I . 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Ugyanerről a testamentumról készült más írással egy további másolat, amely az itt közölttel csaknem
mindenben megegyezik. Jelentősebb eltérés: a) A záradék szövege: Testamentumban jelen levő
böcsületes gazda emberek, úgymint...; b) A külzeten: Stephani Juhász testamentuma. Ad punctum
4-tum respecta duorum pecora est satis factum per dominum Stephanum Herke. [A 4. ponban kiemelt
két jószágot Herke István értékesítette.] 23. Augusti. A jelzetek is részben eltérnek: No. 41. 1739.,
No 13. 1739. Tehát egy korábbi lajstrom különálló végrendelkezésnek fogta fel, később azonos
testamentum két másolataként regisztrálták.

111.
H A R K A I ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1739. augusztus 7.
Én, Harkai István Istennek látogatását és csapását viselvén testemben, de elmém
ben és lelkem ismeretiben lévén csendes, mindazon által kicsiny jószágombul
cselédim között teszek ilyen rendelést.
A szőlő örökségemből két fiamnak hagyok három pasztát. A feleségemnek ha
gyom az negyedik öreg pasztát úgy, hogy míg él éljen belőle, de ha éltében eladja
is, haláláig bírja is azon 12 tallérokon sem feljebb sem alább ne adhassa, de akkor
is a fiaim válthassák azon 12 talléron magokhoz, ha köll nekik.
A marhácskáimbul kit a fiaimnak kettőt kettőt tehenet, két negyedfü tinót, négy
harmadfű tinót a két fiamnak. A feleségemnek két tehenet, három harmadfű,
egyik üsző, két tavai hím borjú, az Ilonának egy tehenet, a húgomnak is egy
tehenet.
A két ökör a feleségemé légyen, a ketteit penig adják el és takarítsanak el belőle.
Aki marad belőle, adják a lelkemért a páter barátoknak mise szolgálatért. Egy ne
gyedfü tinót az István fiamnak, a két lovak kocsitul minden szerszámmal együtt.
A fias kanca lovat a feleségemnek. A juhocskáimat hagyom négy felé. Dömötörkor
osszák el a két fiaim, leányom, felségem. Szegények számára is egyet adjanak ki.
Elsőben Dömötörkor.
A házat penig hagyom négyfelé. De amíg lakhatnak lakjanak együtt mind kama
rástul.
A mezei kertem a két fiamé.
A vetés, a két öreg tinó a feleségemé. A két fiamnak és a leányomnak két két sül
dő malac, a káposztáskert háromfelé.
Ez testamentom tételben voltának ilyen emberséges emberek, úgymint Takács
György uram, Szabó András uram, Gyömrey János.
Anno 1739. 7. Augusti.
A külzeten azonos írással: Harkai István testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 23. 1739., 1739. No. 23-o., Fasc. 1. 23. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

MOLNÁR JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739. augusztus 18.

Én, Molnár János jóllehet Istennek ő szent felségének kegyes dispositiojábúl
testemben egészségtelen lévén, kevés javacskáimrúl következendő dispositiot
teszek mint is először lelkemet az én Istenemnek, aki teremtette, testemet pedig
len a földnek gyomrába, az onnan eredért, hagyom és resignálom.
1 -mo. Minden némű javacskáim míglen Isten éltében szegény feleségemet néki
hagyom, úgymint: malmomat, házamat és a szőlőmet.
2- do. Hogyha pedig az Isten ő szent felsége kiszólítja, legyen lelkem után.
3- tio. Házamat, szőlőmet hagyom a tisztelendő páter piarisáknak úgy, hogy az
árábul legyen alamizsnában 10 Rh. forint, a többi pedig legyen szentmise szolgá
latra lelkünkért.
4- to. Az malmot hagyom és resignálom a tisztelendő páter franciscanusoknak
úgy, hogy annak is amidőn eladódik, 10 Rh. forint alamizsnában legyek, a töb-bi
pedig mise szolgálatokra essen.
5- to. Az minemű házi eszközim az háznál találtatnak, azok eladódjanak és fele
essen a tisztelendő páter franciscanusoknak, fele az páter piaristáknak alamizs
nában lelkünkért.
Mely testamentom tétel, hogy tovább is állandóbb lehessen, a magam élő nyelvé
vel ezeket ilyenképpen hagytam alább megírt becsületes emberek előtt.
Kecskemét, 18. Augusti. 1739.
Est coram me Josepho Molnár m. p.
Praesentem copiam ex libro ecclesiae R. Catholicae extractam, eo insertis ultimae
voluntatis paribus, in omnibus esse conformam testőr. [A jelen másolat a római
katolikus egyház könyvéből lett kimásolva, azzal tartalmát és szándékát tekintve
mindenbemmegyegyezik, tanúsítva.] Sig. Kecskemetini 29-a Junii 1764.
Per Simonem Martinkovics ejusdem oppidi jur. notar. m. p.
A hátlapon: Molnár János testaementuma párja.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 8. anno 1763. (sic)
Egylapos irat, korabeli másolat.

113.
CSÍKI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1739. augusztus.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Csiki Istvány, mivelhogy mindennapi kegyes látogatása rajtunk uralkodik,
mivelhogy én is ő szent fólségétül meglátogattatván, azért még eszemen és
okossogmon lévén, teszek testalást és dispositiot.
1-mo. Hagyom az szőlőmet kétfelé, felét az tisztelendő páter franciskánus

uraiméknak, felét az tisztelendő páter piaristáknak, szentmise szolgálatokra.
[Más írással:] Satis factum est. Flo. 15. ad duos pares.
2- do. Hagyok az Csiki Ilona nénémnek 2 akó bort. (Ladányi Pál az mely szőlőt
dolgozza, annak hagyom felét az bornak).
3- tio. Ismét az felét két részre, úgymint tisztelendő páter franciskánus atyákfnak],
tisztelendő páter piarista atyám[nak], szentmise szolgálatokra.
4- to. Adós Takács Hatvani György fél akó borral, azt is hagyom a tisztelendő
páter piaristáknak szentmise szolgálatokra.
Vörös Szűcs István, Hatvanyi Takács György, coram me scriba Stephanus
Kollár.
A hátlapon különböző írással három feljegyzés
található:
Stephanus Csiki testamentuma, Satisjactum est ad punctum 1-mum for. 156 ad duas partes. 23.
A ugusti.
Punctum 4-tum non stat (?) [egy olvashatatlan szó] quia ad duas partes est, idem fatetum (?) qui
fuit in testamento np (?) Hatvani Takács György +, item audivit Michael Szabo+, item audivit
Michael Horvát+.
Csiki István testamentuma, dátum nélkül.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 64. circiter 1739., Nro. 60., Fasc. I . 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

114.
K I S GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
Alpár, 1739. szeptember 14.

Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Alpáron lakozó Kis György az Úristennek látogatásábul súlyos betegségben
élnék tudván, melyben is kevés jószágocskámbul teszek ilyen rendelést.
1- mo. Hagyok az méltóságos uraság számára egy tavali ökör borjút.
2- do. Hagyok az kecskeméti barátoknak szentmisékre három borjas tehenet,
két harmadfű ökör tinót és egy harmadfű üszőt.
3- tio. Hagyok temetésemre, és az mely tíz forintokkal adós vagyok Dobák
Józsefnek két harmadfű ökör tinót és egy meddő tehenet úgy, hogy adattassék
el, és az árábul fizessenek meg Dobák Józsefnek, és az mi penig ezekből meg
marad az temetésemen kívül, az legyen lelkem után szentmise szolgálatokra.
4- to. Hagyok az alpári templomra egy harmadfű üszőt.
5- to. Hagyok Kis Mátyának két harmadfű ökör tinót.
6- to. Hagyok Nagy Jakabnak egy lovat.
7- mo. Hagyok az barátoknak öt zsák búzát és három zsák árpát, mely az
veremben vagyon.
Alpár, die 14. 7-bris 1739.
Praesentibus Tóth Gáspár, Nagy Jakab, Kis Mátyás, Szabó András.
A hátlapon azonos Írással: Kis György testamentuma. Más írással: Alpári testamentum, Kis Györgyé.
Eltérő írással a következő jelzetek található: Fasc. No. 36. 1739., 1739. No. 40., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

VIGÁTS ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1739. szeptember 21. (?)
Dicsértessék az Jézus.
Én, Vigactz Anrás utolsó szükségeimben testamentumot tévén, egy verőm árpát
hagyok öt kápolnára, kivévén belőle egy véka árpát, az ipámnak, két vékát pe
nig egy göbölyösnek az lelkiért adják. Az többit az mint eladhatják, essék
egyaránt azon öt kápolnára. Két öreg ökröt hagyok az öt kalastrombeli atyáknak
mise szolgálatra, úgymint itt való barátoknak, páter piaristáknak, berényi bará
toknak, gyöngyösi barátoknak, hatvani barátoknak egyaránt elosztván azon két
ökör árát. Azonkívül marad 3 ökör, 2 ló, egy tehén, az ház és ezekbul fizessék
mög az adósságot, úgymint Kis Jánosnak tizönkét forintot, Vigactz Józsefnek
16 máriást.
Ha peniglen az Úristen az én cselédgyeimet mindegyiklen kiszólítja ez világbul,
tehát azon 12 forinton kívül és 16 máriáson kívül adassanak ezen jószágok
azon öt kalastromokra Istenért. És azonban, hogyha csak egy cseléd sem marad
az én házamban, Márnán az búzámon és ögyéb tavaszi életömet egy fogás
kölesön kívül hagyom az páter piaristáknak. Az sorsam (sic!) az szalma alatt
vagyon hunmi egy egy hozzá tartozandó, hagyom az ipámnak.
Azon verőm árpának lupian (lapján ?) penig vagyon 4 szögletre faragott fa,
mind az 4 oldalán vagyon fólvágva V A bötük.
Jelen lévén penig úgymint Hevizi István, Bala Márton, Pataki József.
A harmadik aidaion más írással: Ad subtractionem satisfactum est auris Hollandis 12. 21. 7-bris
Dominus Stephanus Szent Királyi [egy olvashatatlan szó].
Az utolsó oldalon: Vigácz András testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro. 90. circiter 1739., No. 25.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

116.
HÉVÍZI GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1739. november 4.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én, Hévízi György az Úristentül súlyos betegségről meglátogattatván, a minémü
jószágom vagyon, arrul ily formán teszek testamentumot.
Vagyon székbíró társamnál, Szabó Györgynél 50 arany, kit is hagyok páter
piaristákhoz és barátokhoz kétfelé egyaránt szentmise szolgálatokért. Ugyanottan vagyon 10 flo, azt a varason lévő Boldogságos Szűz kápolnájára. Vagyon
ugyan 10 flór. a Koczának, ha megél. Öt tehén árábul vagyon még a székbíráknál
23 1/2 flo, azt hagyom a temetőben lévő kápolnára. A Szent-háromság kápol
nájára a kocsis két ökre felét hagyom. A külső Boldogságos Szőz kápolnájára
négy borjas tehenet. Az hatvani szentegyházra hat borjas tehenet. A templomban

lévő oltárokra két borjas tehenet. Az öcsémnek, Hévízi Jánosnak 8 jármos
ökrömet hagyom. Az három kocsis lovamat is ugyan az öcsémnek, öt méneses
lovat is. A berényi barátoknak két tehenet. A szolnoki templomra is hagyok két
harmadfű tinót. Szegedi barátoknak is két harmadfű tinót. Szécsényi barátoknak
is két harmadfű tinót. Ezeket pedig mind szentmise szolálatokra hagyom. Az
öcsémnek is két jármos tinót. A Koczának négy tehenet, a két árvának négy
harmadfű tinót. Ezenkívül a marháimbul ami megmarad, légyen barátokhoz és
piaristákhoz szentmise szolgálatokra. A lovaimbul pedig aki elmarad, az is
hasonlóképpen légyen barátoké, piaristáké szentmise szolgálatokra. Az árváknak
tartozom 50 forinttal. Ugyan a feleségem lelkéért adjanak 30 florenos. Negyedfü
paripa egy vagyon, az öcsének hagyom. Az juhaimbul 20 a barátoknak, 20 a
piaristáknak mise szolgálatokért. A többi aki megmarad, az öcsémé legyen.
Amely b ú z á m vagyon Sibokné vermében, azt is a b a r á t o k n a k mise
szolgálatokért. A többi, ami vagyon az öcsémnek. A vetésemből a barátoknak
a legnagyobb fogást misékért, a többit az öcsémnek. Ami takarmányom vagyon
az öcsémnek ha-gyom. Az házamat az öcsémnek, házbeli jószágokat is az
öcsémnek, a sertéseimet is az öcsémnek. Ismét a barátoknak 20 tallért misékre.
A többi ami a takarításomból megmarad, legyen az öcsémé. A Bari czigány
adós 9 tallérral. Fazekasnál 6 florenos. Ferenc mesternél 20 flór. Ezen három
rendbeli adósságot a szent Mihály kápolnájára. Szabó György juhásza adós
három juhval, azt is szent Mihály kápolnájára. Márton legénynek adós vagyok
6 flór. A földesúr számára hagyok öt tehenet. Hogy pedig, amely jószágot
elhattam lelkemért, abbul szabad legyen az öcsémnek pénzen választani belőlük,
akit szeret, párját 18 f. Mora apácának egy tavali borjút hagyok.
Actum die 4-ta 9-bris.
Nemes Balogh János előtt, Gyuris István előtt, Szabó Márton előtt.
A hátlapon, a záradék alatt azonos írással: Hévízi György testamentuma.
Praesentem copiam, vero originai sua, in omnibus conforment esse testatur. [A jelen másolat az
eredetivel mindenben megegyezik.] Kecskemetini 10.. 9-bris 1739. Georgius Fejérvári oppidi
Kecskemethiensis juratus nótárius, m.p.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 45. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

117.
TÓT JÁNOS TESTAMENTUMA.
1739. november 5. (?)
En, Tot János Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában lévén, az én kis
javacskámrul ilyen dispositiot teszek.
1- mo. A szőlőmet és az házamat avval együtt az mi benne vagyon, hagyom Tot
Gáspár bátyám uramnak.
2- do. Az Szentháromság kápolnára hagyok két borjas tehenet.
3- tio. Az Tizekét apostolok kápolnájára hagyok két borjas tehenet.
4- to. Az külső kápolnára hagyok egy borjas tehenet.

5- to. Az sógoromnak hagyok egy tavai borjút.
6- to. Az András sógornak hagyok két tavai nőstény borjút.
7- mo. Három meddü tehén és három ökör és három kocsis lovat és négy
harmadfű tinót hagyok mise szolgálatra.
8- to. 40 forintot hagyok takarításomra, az ki pedig megmarad belőle, adják azt
is lelkemért.
9- no. Az búzámat hagyom felit az Tot Gáspár bátyám uramnak. Ugyan egyik
sertésemet hagyom az Panna nénémnek.
Az méltóságos urunk számára hagyok 10 Rh. forintot.
Jelenlevő személyek, úgymint Varasdi András, Apai András, Domonkos Mihály.
A külzeten: Tot János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 24. 1739., 1739. nro. 24-o., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Tekintettel arra, hogy bátyjának, a november 7-n végrendelkező
Tót Gáspárnak javaiból hagyományozott, valószínűleg előbb, vagy azzal egyidőben halhatott meg.
Ezért valószínűsítettük, hogy a végrendelet november 5-én keletkezett.

118.
TÓT GÁSPÁR TESTAMENTUMA
Alpár, 1739. november 7.
Copia testamenti Casparis Tott incolae Alpariensis sequentis. [Az Alpáron lakos
Tott Gáspár végrendeletének másolata.]
1- mo. Hagyok a páter franciskánusoknak szentmisékre lelkem után kis pénzt
melyet a feleségem tartozik odaadni: flór 50.
2- do. Hagyok a páter franciskánusoknak egy hízó sertést és 2 maglót.
3- tio. Hagyok ugyan a páter franciskánusoknak 1 verem árpát és egy verem bú
zámnak felét, felét pedig húgomnak, Sípos Pannának.
4- to. Hagyok ugyan a páter franciskánusoknak a szőlőm felét, felét pedig
húgomnak Sipos Pannának, az házamat pedig, mely Kecskemét városában
vagyon, a páter franciskánusoknak.
5- to. A méltóságos uraságnak 1 tavalyi ökör borjút.
6- to. Alpári templomra a Csákó tehenemet borjasnál.
7- mo. A szőke tehenemet borjastul az húgomnak Sipos Pannának, és 1 süldőt,
és gyolai pusztán való vetésemet.
8- vo. Ezeken kívül pedig aminemü jószágom avagy marhám vagyon,
mindenestül legyen a feleségemmé.
Sign. Alpáron, die 7-a 9-bris 1739. Testes: Nagy Jakabné és Lamos (?) Mártonné.
Tót János végrendeletéről készült keltezés nélküli másolat harmadik oldalán található Tót Gáspár
testamentumának
kópiája.
Jelzetei megyeznek az előző végrendelet jelzeteivel.

ÁRPÁS MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739. november 14.
Anno 1739. die 14. 9-bris.
Árpás Mihálynak testamentoma. (Ki meghalt ennekelötte 19 esztendővel, hattá
neveletlen árvácskáinak, melyeket nemzett Fazekas Katalintul igaz hitvestársátul) úgymint öregebbik Árpás Mihálynak, kisebbik Árpás Jánosnak még
élnek, ha pedig meghaláloznak, mindenek legyenek lelkiért szentmise szoláglatra
az ittvaló tisztelendő páter franciskánusoknak, az fölül megnevezett árvák pedig
megholtak septiben (sic!) [szeptemberben?].
1- mo. Secundam fassionem testimoniorum infrascriptorum [az alább írt végren
delet tanúsága szerint], hagyott a feleségének egy tavalyi nőstény borjút.
2- do. 9 borjas tehenet, két árvácskájának még élnek, ha meghalnak az páter
franciskánusoknak szentmise szolgálatokra.
3- tio. Két ökröt az megnevezett árváknak még élnek, ha meghalnak (amint is,
hogy meghaltak) legyen lelkiért. De ezen két ökröt Kovács Pál, az árváknak
mustoha apja eladta 44 tallérokon, ezekbül pedig az 44 tallérokbul semmitsem
költött Kovács Pál az árváknak mustoha apja az árvákra.
4-to. Az árvák anyjának, úgymint Fazekas Katának öccse, Fazekas Jakab hagyott
40 véka búzát, ha pediglen meghalnak az árvák, legyen Fazekas Jakab lelkiért.
5- to. Ugyan említett Fazekas Jakab maga keresményét egy kis veremben aki
vagyon, két részre hagyta, úgymint maga feleségének, tudniillik Liptai Katának,
felét is az páter franciskánusoknak.
6- to. Az említett Árpás Mihály, ha árvái meghalnak, minden házi ingósága
szálljon az páter franciskánusokra. Szőleje is hasonlóképpen.
7- mo. Az megholt árvák ezen esztendőbeli és tavali gabonájukat, melyet Kovács
Pállal együtt kerestek, hatták lelkükért.
8- to. Az árvák szőleikben (melyet maguk dolgoztak) 8 akó bort lelkükért hattak
a megholt árvák.
Mindezeket jó lelkiismeret szerént, amelyekre kérdeztettek, vallottak: Nemzetes
Hetke István uram a szent convent érdemes confratere előtt, tisztelndő páter
Benedek atya előtt, tisztelendő páter György atya előtt az következendő
bizonyságtevő szömélek, úgymint Árpás Gergely annorum 80, az megholt Árpás
Mihálynak testvéröccse, ki mai nap is mind az hármuknak hallatára hitivei
pecsételte.
Secundus testis: ennek fia Árpás Mihály, annorum 31 +. 3-tius testis: Árpás
Katalin annorum circiter 80, keze vonásával pöcsételi +. 4-tus testis: Árpás
Éva, annorum 57 ugynaezeket vallja, maga kezevonásával pöcsételi +.
Anno 1739. die 15. X-bris.
Kovács Pál, az megholt árváknak (kiket kis koruktul fogvást, neveletlenek lévén
18 esztendeig maga industriájával, noha atyjuk nemzetes Herke István uram
előtt tisztelendő páter Benedek atya előtt és tisztelendő páter György atya előtt

eképpen vallást tett, jó lelkiismerete szerént.
1- mo. Hogy kézinél vagyon 15 darabbul álló marha, úgymint 2 ötöd fiira mönő
tinók, 2 negyedfura mönő tinók, 2 tavali hímek, 4 öreg tehén, ezek közül kettő
borjas, kettő meddü, 2 negyedfü üsző, egy 3-fü üsző.
2- do. Az eladott két ökörnek, melyeket az ű vallása szerént eladott 28 tallérokon,
ezekből az árvák elköltöttek 6-ot, még 22 tallér készpénz kezénél vagyon.
3- tio. Az említött két verőm búza kezén vagyon, úgy az 8 akó bor.
4- to. Az két pasztából álló szőlő ismeg senki kezénél nincsen, az megholt
árváknak édes atyjukkal egytestvér, úgymint Árpás Gergely nem engedi, hanem
magához akarja vátani.
Die 16. X-bris. Satis factum ex toto. [Teljességgel végrehajtva.]
Az kert hátra vagyon.
A második lap alján azonos írással: Árpás Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 37. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

120.
M A K JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739. december 17.
Anno 1739. die 17. X-bris.
Istenben megboldogult öreg Mak János testamentomában lévő bizonyságok jó
lekiiesmerettel eképpen fatealtak:
1- mus testis: Pataki Lászó, annorum 42, aki előjáró volt a testatemntumnál, ké
résre és bizonyságok keresésére jó lelkiismerettel vallja, hogy a testamentomban
említett 4 ökröt hadta lekiért, de kinek, nem mondotta, es micsodás ökrök legye
nek, nem nevezte meg. Hasonlóképpen vallaja, hogy az megboldogult öreg
Mak János nem mondotta, hogy a fia vegye hasznát, szántson rajtuk, ezt ő pö
csételi keze vonásával +.
2- dus testis: Szőke Ferenc annorum 43. Jojó lelkiismerettel ugyan első bizony
ságot hasonlóképpen fateal maga keze keresztvonásával pöcsételi +.
3- tius testis: Szabvoli István annorum 44. Jó lelkiismerettel vallja, hogy az
megboldogult öreg Mak János a testamentom punctuma szerént hagyott 4 jármos
ökröt, de sem nem legjobbat, sem nem alábbvalót, hanem közönségest lelkiért
szentmisékre, de kinek, nem nevezte meg. Emellett azt is vallja, hogy az testáló
nem mondta, hogy fia Mak István vegye hasznukat, szántson rajtuk (amint ü
mostanában pretendalja), ezt keze keresztvonásával pöcsételi +.
Mak István az megboldogult öreg Mak János fia, azon vagyon, igyekezik, hogy
az említett 4 ökröket eladván maga osztogathassa el idestova, ahova ű akarja.
[Más írással] Satis factum est.
A hátlapon más írással: Mak János testálása iránt való fassiók. 1739.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 35. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

DOMÁNY GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Domány György az Úristennek látogatásábul elnehezedvén, akarok
testamentomot tenni az Úristentül vett javacskáiból ily renddel:
1. Hagyok szentmise szolgálatra az barátoknak két borjas tehenet.
2. Hagyok hét borjas tehenet az fiamnak. Emellet vagyon három harmadfűre
kelő és hét tavalyi. Ismét vagyon ezek mellett két ökröcském is, melyek legyenek
az fiaméi két lovammal s kocsimmal együtt.
3. Az házamat, szőlőmet és az kertemet hasonlóképpen hagyom az fiam számára.
4. Ismét hagyok szentmise szolgálatért az páter piaristák számára hat forintokat.
5. Adok Barát Gergely ipam uram kezében két borjas tehenet és húsz tallérokat,
az melyek legyenek Csibe János számára.
6. Takarításomra hat forintokat.
7. Hagyok tizenkét forintokat, az melyek legyenek az fiaméi.
8. Ha peniglen az én fiacskámnak halála történik, hasolóképpen azon jószág az
örökség maradjon ugyan az barátok és piaristák számára szentmise szolgálatért.
Ezen testamentum tételben jelen voltának ezen becsületes emberek, úgymint
Barát Gergely uram, Hajagos Ferenc uram, Takács András uram.
Utoljára hagyok az szolnoki barátok számára egy hordó bort, mely leszen tíz
akós, mise szolgálatért.
[Más írással:] Satis factum est ad omnia puncta praeter hortum. [A végrehajtás
minden pontra vonatkozóan megtörtént, kivéve a kertet.]
A hátsó oldalon más írással: Domány György testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatókNo. 27. 1739., 1739. Nro. 27-o., Fasc. 1. no. 27.
1739.
Egylapos irat, eredeti.

122.
KÖLLŐ ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1739.
Anno 1739.
Én, Köllő András ezen betegágyamban testatiot teszek úgymint böcsületes em
berek előtt Kovács Mihály, Kis György, Darányi István és Birom Albert előtt
Elsőben ágyamban ajánlom magamat az én anyámnak a földnek, lelkemet pedig
az élő Istennek.
Szentháromság páter piaristák egyházára forintot 10. (Solutum).
Szent Miklós egyházára forint 10. (Solutum).
Belső Mária kápoljára forint 10. (Solutum.)
A külső Mária kápolnájára forint 10. (Solutum).
Az Szentháromság kápolnájára forint 10. (Solutum).

A Mindenszentek kápolnájára forint 10. (Solutum).
Szen Mihály kápolnájára forint 10. (Solutum).
Boldogi szentegyházra tallér 10.
Tisztelendő páter franciskánusoknak mise szolgálatra forint 5.
Tekintetes méltóságos urunk számára egy borjas tehenet. Kellő Jakabnak mint
testvér atyámfiának az többit ajánlom, ami vagyon, bátyám uramnak.
A hátlapon azonos írással: Köllő András testamentális levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találáhatók: Fasc. 1. No. 33. 1739., 1739. No. 49., Fasc. 1.
1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

123.
B A K I ÁDÁM T E S T A M E N T U M A
1739.
Elsőben ajánlom lelkemet az én Istenemnek, testemet az fóldenk, az ő annyának.
Baki Ádám testamentom tétele. Elsőben az én kegyelmes uramanak hagyok
egy tehenet, amelynek neve Nyalka.
Egy kis neveletlen árvám vagyon, az ökröket hagyom annak számára, amelyek
kilencen vadnak, teheneim vannak 16, ez is az árávé legyen. A szőlőm is légyen
az árváé, az házam is azé légyen még él. Hagyok hat harmadfűvet az két anya
szentegyházra és az öt kápolnára; 12 rúgott borjúm vagyon, az is a kis leánynak,
kocsis lovaim három, az is néki adassék mindenestül, 26 juhaim is az fejőn, az
meddője is ezeknek azé légyen. Vermeimben is ami vagyon árpa és egy zsák
köles, abbul a dajkának 10 véka árpa, egy véka köles, az pénz fizetése 9 fi., egy
pár csizma, egy főrevaló, az gabonám, az mely vagyon az is árváé, 8 sertésem
az is az árváé, az házi igasságom is ami vagyon, az is mind azé légyen az árváé.
Az Monál Istvánnak egy pár pöndölt és paplant, a szolgának tavalyi béri öt
máriás, az idei béri négy rénes forint volt, egy harmadfű, egy rúgott, egy suba,
egy kankó, nadrág, süveg, bőrkapca, egy pár öltöző. Rainoha Györgynek két
forint, az Palotás Jánosnak 10 rf-tal és 17 polturával.
Ha pediglen ő felsége engemet mindenestül kiszakaszt, az kecskeméti két temp
lomra fele légyen mise mondásért, fele pedig két templomra, azután a szolnoki
szentegyházra is fele pedig az is légyen mise szolgálatért. Berényi szentegyházra
is annak fele legyen mise mondásért, ami kicsinyem van, addig míg az én
árvácském él, senki hozzá ne nyúlhasson, Palotás János kezében adván azoknak
az árokat kezébe adván, Baki Ádám úr marháit Isten ő felsége választotta tutora
mindeniknek. Hanem ő felsége azt a kicsin árvát élteti, Palotás István úr azokat
más emberek által az marhákat eladván, azoknak az árokat kezelvén, annak
penig az ideig kamatját nem adván, míg emberi kort az leánka érvén.
Ennek pedig bizonságára kik jelen voltunk úgymint: első, Csizmadia János,
második, Palotás István, harmadik, Kasza István, negyedik, Lángos Mihály,
ötödik, Rákos János. 1739.

A hátlapon más írással. 1739. Baki Ádám testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 36. 1739., Nro. 36-o 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

124.
L A K I MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739.
Anno 1739. esztendőben. Laki Mihály testamentuma.
Primo. Az barátoknak mise szolgálatra hagyok 1 kancát tavali fiával. Az páter
piaristáknak is egy kancát tavali fiával. Ismét egy meddő tehenet úgy, hogy az
a meddő tehén árábul az mely kevés húst elhordtam az székből, az fizetődjék ki
az árábul, az többi legyen mise szolgálatra.
Másodszor. Hagyok az mostani építendő szent László király épületire, hagyok
1 tavali borjút.
Itt jelenlévén úgymint: Imre János, Gáspár Mihály, Sándor István.
A hátlapon azonos írással: Laki Mihály testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 40. 1739., 1739. Nro. 40. FASsc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

125.
BOLDOG F E R E N C TESTAMENTUMA
1739.
Testamentum.
Én, Boldog Ferenc Istennek látogatásábul estem súlyos betegségben, és teszek
az kis jószágomrul dispositiot.
1- mo. Az földesúr ő nagysága számára egy borjas tehenet.
2- do. Mise szolgálatra lelkemért három negyedfü tinót. Ugyan hármat,
negyedfövet, az Szent Miklós temlpomnak öregbítésére. -(Solutum).
3- tio. Az páter franciskánusoknak hagyok négy harmadfű tinót mise szolgálatra
lelkemért.
4- to. Négy harmadfű tinót alamizsnában az itt való páter franciskános testvé
reknek.
5- to. Az szegedi szentegyházra, az aísóvárosira, 2 borjas tehenet.
6- to. Ugyanazon szegedi páter franciskánusoknak mise szolgálatért lelkemért
2 borjas tehenet.
7- mo. Az szolnoki szentegyházra hagyok két borjas tehenet. Ugyanaz oda való
páter franciskánusoknak számára két tehenet mise szolgálatra lelkemért.
8- to. Az berényi páterok számára lelkemért mise szolgálatra 2 tehenet. Ugyanoda
való páteroknak számára alamizsnában 2 tehén.
9- no. Az gyöngyösi szentegyházra 2 tehenet. Ugyanoda való páter francis
kánusoknak számára alamizsnában 2 tehenet.

10- mo. Az Szent Miklós templomban lévő 5 oltárra hagyok 2 tavalyi hím borjút.
11- mo. Az páter piaristák templomában lévő 4 oltárra három tavalyi borjút.
12- mo. Az három kápolnára az Boldogasszonyra, az Szent Mihályéra, a Tizenkét
apostolokéra hagyok két harmadfű lovat és egy negyedfüvet.
13- tio. Ugyan Szentháromság kápolnára, ugyan külső Boldogasszony kápol
nájára két ötödfu jármos tinót.
14- to. Az két szőlőmet hagyom az Szent Miklós templomra, és ha tetszik ára
szerint hozzájuthassanak az atyafiak.
15- to. (?) néném asszonynak hagyom az két legjobb ökrömet és Széktónál levő
szőlőmet hordóimmal, kádjaimmal.
16- to. Az Boldogasszony congregátiojára hagyok 20 öreg juhot. Ugyan szent
Ferenc congregátiojára 20 öreg juhot.
17- mo. Az páter piaristák számára 20 öreg juhot alamizsnában, megboldogult
atyám lelkéért.
18- vo. Az fölül említett juhokon kívül az ki megmarad adják el és osszák az
Szent Miklós templomban lévő oltárokra.
19- no. Az ki megmarad juhaimbul adassék el és vegyenek stab gyertyákat az
Szent Miklós temlomban levő oltárokra.
20- mo. Az páter piaristák számára hagyom az házamat, úgymint az szentegy
házra minden benne levő igazságával az hódókon, kádakon kívül.
21- mo. Az szécsényi páter franciskánusok számára hagyom az két kocsis lova
mat minden szerszámostul.
22- do. Az vermes élelmet hagyom az felét az páter franciskánusok számára,
felét az páter piaristák számára. Alamizsnában.
23- tio. Hideg tetememnek eltakarítására hagyok két ökröt.
24- to. Az megspecificalt jószágon kívül legyenek az két bátyámé, azonkívül
tized magával való lovaimmal is.
Az kik penig jelen voltak személyek: Csorba Istvány, Gyurüs Istvány, et coram
me Stephan Dékány.
A negyedik oldalon más írással Boldog Ferenc testamentum levele. 1739.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 11. 1739., N. 51. 1739., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

126.
DALLOS G E R G E L Y TESTAMENTUMA
1739.
Anno Domini 1739.
Dallas Gergely uram testamentum levele, kinek kinek az mit akarván maga
javaibul elhagyván.
Legelsőben lelkemért szentmise szolgálatra hagyok 2 csikót, egyik ötödfu, másik
negyedfü. Az ötödfüvet hagyom az páter piaristák számára szentmise
szolgálatért, az másikat az páter francikánusoknak úgy mint a negyedfüvet is

szentmise szolgálatért. Ismét alamizsnában az szolnoki tamplomra hagyok
harmadfű üszőt. Ismét szent László király tiszteletére építendő kápolnára hagyok
egy harmadfű kanca csikót alamizsnában.
Az neveletlen árvácskám számára hagyok nyolcadmagával való marhákat. Az
feleségem számára hagyok negyedmagával valót. Ismét az neveletlen árvácskám
számára hagyok negyedmagával való lovat. Az feleségem számára 1 fias kancát.
Négy ökröm vagyon. Az kertéi légyön árvácskámnak, kettei az feleségemnek.
Az belső paszta szőlőt, az másikbul hozzája szakasztván 30 utat, hagyom felsé
gemnek. Az árvácskámnak hagyom az többi megmaradóit szőlőt gyöppel együtt.
Hogyha penig az feleségemnek halála történik azon szőlő, melyet az
feleségemnek hagytam minden villongás nélkül maradjon az árvácskámra. Azon
kívül penig házi és kerti örökségemet hagyom az neveletlen árvámnak, ha penig
haláluk történik azoknak, maradjon Nagy György sógor uramra. Ha penig férjhez
menne a feleségem, úgy hogy kimenne a házbul, tehát maradjon Nagy György
sógoromra úgy, hogy senki ki ne tudhassa. Az húgom számára hagyok egy
szopós borjút, az ki őszvei rúgott lészen. Az Deák Mihály csikósa adós 10
tallérommal, ősszel vegyék meg rajta. Tíz forintja maradjon maguknál, melynek
belüle ötit adjanak csongrádi páteroknak szentmise szolgálatért. Ezek penig az
jószágok, az kik el vannak hagyva az árvácskám számára. Hogyha halála törté
nik, maradjon mindnyájunknak az atyáknak (?) lelkiért.
Finis. Dallos Gergely testamentum levele.
[A hátlapon:] Jelenlevők az testamentum tételben: Fodor Gergely uram, Hajagos
János uram, Sándor István m. p. anno 1739.
A hátlapon azonos írással: Dallos Gergely testamentuma. 1739.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 53. 1739., No. 73., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

127.
SZILVÁSI ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1739. augusztus 18.
Én, Szilvási András az 1739 esztendőben súlyos nyavalyában esvén magamat
(sic!), azért Istentül adott javacskáimbul teszek testamentális dispositiot magam
élő nyelvével alább megírt böcsületes emberek jelenlétiben az veszekedés és
pörpatvarnak eltávoztatására, mely így következik:
1- mo. Az földesúrnak hagyok egy billegés borjút, id est harmadfű bika.
(Solutum.)
2- do. Az páter piarista atyám uraiméknak hagyok 10 borjas tehenet szentmisére.
3- tio. Az páter piarista atyám uraiméknak temploma előtt egy feszület kálváriát
csináltassanak, ennek épületire hagyok 10 borjas tehenet.
4- to. Az páter franciskánus uraiméknak szentmise szolgálatra hagyok 10 borjas
tehenet lelkemért.
5- to. Az 5, id est öt kápolnára hagyok 10 harmadfű tinót, ismég az Szent József

oltárra is 1 harmadfű tinót lelkemért.
6- to. Az Szent Miklós, Szent Ferenc, Boldogságos Szűz és Szent Antal oltárjára
hagyok egyenlőképpen 18 billegés borjúkat.
7- mo. Az mindszenti templom számára és szentmise szolgálatokra hagyok 10
marhát, az mellett még megmaradtak számát nem tudván, ha több lenne, vagy
kevesebb, mivel nehezen vehettük számot tüle az nehéz nyavalya miatt.
8- to. Vagyon egy feléből való hízó sertésem, ennek az felét az gazdaasszonyom
nak hagyom.
9- no. Ezeken kívül pedig, valamik maradtak és maradnak, az melyek hozzám,
Szilvási Andráshoz tartoztak és birtam, hagyom takarításomra, és adósságomra
adják el mind az testamentáriusok és fizessenek ki minden adósságokat, az
melyek penig megmaradnak fordítsák lelkemért.
Voltának jelen ezen testamentum tételben becsületes emberek, úgymint Gombos
János, Krisza András, Kovács János és Dallos János.
Signatum Kecskemét, die 18. Augusti., anno ut supra notato.
A hátlapon azonos írással: Szilvási András testamentom levele. 1739.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 54. 1739., No. 3., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

128.
TAKÓ FERENCNÉ D A L L O S ANNA T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Takó Ferenc özvegye Dallos Panna nagy, súlyos betetgségben lévén megélnem
(sic!), elmém, okosságom helyén lévén, teszek ilyen szép rendeletet.
Primo. Elsőben vagyon egy tehenem és egy lovam. Adassék el, adják mise
szolgáltatésért az lelkemért.
2- do. Vagyon 2 vánkoshély, 4 imegváll, 6 tok, hagyom azokat is az 4 oltárokra.
3- tio. Vagyon 11 pár ezüst kapocs, hagyom az Boldogságos Szűz kápolnájára.
4- to. Vagyon két ökör, hagyom azt is ilyen formán, ha az gyermeket élteti az
Isten, legyen az gyermeké, ha pedig meghal, egyike legyen a Szent Miklós oltárára,
a másika pedig legyen az 4 oltárokra.
5- to. Hagyom az kertőt az anyaszentegyházra, azt is úgy, hogy ha az gyermek
meghal.
6- to. Vagyon két szőlőm, azt is hagyom az öregebbiket az böcsületes pátereknek,
az kisebbik szőlőt hagyom az kordásoknak congregátiojára, azt is úgy, hogyha a
gyermek meghal.
7- mo. A juhokbul hagyom mindenik oltárra egyet. Item az Szent Mihály és
Boldogasszonyéra is egyet egyet. Item az kordásoknak is egyet. [Más írással:]
Kifizetődött.
8- to Hagyok ugyan Tako Katalin asszonynak egy zsák búzát, 2 juh, 2 toklyót,
egy ümögvállat, alsó inget, 6 sing vásznat.
9- no. Ugyan anyámasszonynak is hagyok 4 juhot és egy ümögvállat, ágylepe
dő stül.

Decimo. Az házat minden pertinentiaval együtt hagyom, ha az gyermek meghal,
adassék el, adják el (sic!) szolgáltassék mindenféle mise szolgáltatásért (sic!)
az lékünkért.
11-mo. Az megmaradod: juhokat is hagyom azokat is ilyen formán, ha az gyer
mek meghal, adassék el, adják mise szolgáltatásért.
[Más írással:] De anno circiter 1739.
A hátlapon azonos írással: Tako Ferencné Dallos Anna testamentoma. Amen, úgy légyen.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 55. 1739., Nro. 62., F. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

129.
ÁCS K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, betegágyamban sinlő Ács Katalin még nyelvemen és okosságomon lévén,
Istentől adatott jószágimrül istenes dispositot akarván tenni, úgymint.
Elsőben Varga János adós 10 tallérokkal, 2 kr. Nagy János ötödfél tallérokkal.
Ismét Csorba Istvány 10 máriásokkal. Ismét Véres Gergely 10 tallérokkal. Ismét
Detki János egy negyed búzával fetejével (sic!). Ismét ugyan Csorba Istvány és
Nagy János fél fertály kölessel, mely ha terem, lelkemért osszák az
szegényeknek. Mely adósságimrul immár dispositiot teszek. Úgymint:
1. Az nagy templomban lévő négy oltárokra és az Szent Mihály kápolnájában
lévő oltárra hagyok 4 tallérokat.
2. Az Boldogságos Szűz kápolnájában lévő oltárokra hagyok egy tallért.
3. Az nagy templomra hagyok egy tehenet, az borját pedig hagyom az toronyra,
mely tehenet fel fog az öcsém cserélni, ha fogja szeretni.
4. Az böcsületes páteroknak hagyok két tallérokat.
5. Az kordásoknak egy tallért.
6. Az Pap Máté leányának hagyok 3 máriásokat, 2 gyapjút.
7. Temetésemre hagyok 15 tallérokat úgy, hogy ha ezekbül megmarad,
szolgáltassanak misét lelkemért.
8. Az temlpomban lévő mécsre hagyok fél negyed lenmagot.
9. Katalin öcsém mely tizenhat máriásokkal adós, hagyom neki úgy, hogy
senkise követelhesse rajta.
10. Az Balog Andor öcsémnek hagyok 1 tallért.
11. Az Molnár György nagyobbik fiának is egy tallért.
Ezen istenes dispositio tételben voltak jelen Csorba István, Szabo György, Nagy
János.
A hátlapon azonos írással: Acs Katalin testamentuma.
Eltérő Írással a következő jelzetek találhatók: No. 57. 1739., De anno circiter 1739., Nro. 5.,
Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Én, Agotta András adok tudtára mindenkinek, az kinek illik, ilyen becsületes
emberséges emberek előtt élő nyelvemmel.
Az házamot hagyok az felesígemnek míg az Úristen élteti megtartja, ha pedig
halomása történik, essék, legyen az kordások számára.
Az szőlőmet hagyom [egy olvashatatlan szó] az anyaszentegyházra és oltárokra,
s az kápolnákra osztódik egyaránt.
Az magamét hagyok az középső pasztát az feleségemnek.
Az másik alsó pasztát hagyom a Szent Antal oltárra.
Az harmadikot hagyok a Szent Ferenc oltárhoz.
Az sutúmat és hordóimat mindenestül hagyok az feleségemnek, míg él, ha
halomása történik, essék, osztódik egyaránt az oltárokra.
Santo (sic!) Istvánnál adósság öt tallér, melyet hagyok Szent Antal oltárira, 1
tallér.
Az másikat hagyok az kordásoknak, 1 tallér. Az ketteit hagyok az böcsületes
pátereknek, 2 tallér. Az Boldogysszony kápolnára hagyok 1 tallér. Az öcsémnek
az hordogi (sic!) hagyok, az oltároka osztódik egyaránt.
Ilyen becsületes emberek előtt, úgymint: Kossá Gergely +, Füredi Lukács mester
+, Lehotagy Márton +, Tout István +.
A hátlapon azonos írással Agotta András. Ágota András testamento/na.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 58. 1739., De anno circiter 1739., Nro. 2.,
Fasc. 1.1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Kezdetleges írás, rendkívül következetlen mind a betűk, mind a nyelvi szabályok használatában.

131.
ACÉL BÁLINT T E S T A M E N T U M A
1739.
Istennek adom (?) [három olvashatatlan szó].
Én, Acél Bálint még eszem és okosságom[nál vagyok] teszek testamentumot.
Sebők Istvánnak vagyok adós 15 máriással. Kerekes Istvánnak vagyok adós 5
máriással [egy olvashatatlan szó]. Cisar Györgynek vagyok adós 4 máriással
adós. Az feleségöm[nek] hagyom az Listese [Lisztesé mellett lévő] fele paszta
szőlőmet úgy, hogy ha feleségörrf meghal, legyön az szentegyházé. Az Géczi
öcsémnek hagyom az másik paszta sz[őlőt]. Két lovat kocsistul az feleségömnek
hagyom. Hegedűs Jánosnak vagyok adós 8 véka búzával.
Én az fölséges Istenben hiszem [? befejezetlen mondat].
Ez testamentom tételben voltának illen emberök, úgymint Dobos Tamás, Keserű
János, Heczeg István uraimék.

A hátlapon más írással: Aczél Bálint.
Eltérő írással a következeő jelzetek találhatók: No. 59. 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Rendkívül kezdetleges írás, a ragok sorra elmaradtak, így az értelmezés olykor vitatható.

132.
NAGY GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1739.
Elsőben is az Nagy György hagyott az maga lelkire 7 tallért, nyolcadikat az
feleségéért.
Az mely fonalam vagyon, hagyom az oltárokra. Balog Gergely öcsémnek
hagyom a házamat. Szabo Ferencné (?) [egy olvashatatlan szó] 2 máriást,
Takaronénak 30 poltura.
Ez testamentum felöt voltának Dobos Tamás, Csikós István, Kovács István.
Voltam adós az öcsémnek 5 máriással, hagyom az házat arra is. Más atyafiak
szereteté is [befejeztlen mondat].
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 59. circiter de anno 1739., Nro. 4., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.
A jelzetek egy része arra utal, hogy az előzőt és ezt a testamentumot egynek vélték. Részben a
végrendelet tartalma, részben pedig a megerősítést biztosító személyek ismételt felsorolása
egyértelművé teszik, hogy valójában két külön rendelkezés található egyetlen lapon.

133.
B E R T S A MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Bertsa Mihály, mivel Istennek ő szent felségének kegyes dispositiojábul
egészségtelen állapoban lévén, következendő végső dispositiot teszek.
Primo. Hagyom az két darabbul álló marhámot tisztelendő páter franciskánus
uraiméknak felit, felit penig tisztelendő páter piarista uraiméknak mise
szolgálatra.
Secundo. János Györgynél vagyon 38 intereses forintom. Hagyom felit tiszte
lendő páter franciskánus uraknak, felit tisztelendő páter piarista uraknak úgy,
hogy temetésemre amit költenek, kifogván belőle, hagyom mise szolgálatra.
Tertio. Nemes Biró Jánosnál vagyon tavalyi esztendőbéli béremből 5 Rhenes
f-tok és 30 krajcárok. Azokat hagyom tisztelendő páter piarista uraknak
alamizsnaképpen.
Quarto. Nagykátán lakos Palotás György kezénél vagyon 10 Rhenes forintom,
azt hagyom ottan lévő szentegyházra.
Quinto. Nemkülönben Nagykátán vagyon [olvashatatlan szó] adósságom [három
olvashatatlan szó] Betsa János és István bátyám [olvashatatlan szó] adják azt

is, hagyom az ottvaló templomra.
Pálinkás István jelenlétében Bede Katalin, Balmis (?) Pál.
A hátlapon más írással Michaelis Bertsa.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nö. 60. 1739., Circiter de anno 1739., No. 82.,
Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

134.
BÁBA A N T A L T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Bába Antal, Istentül súlyos nyavalyával meglátogattatván, még eszemen és
okosságomon lévén, teszek ilyen dispositiot.
1- mo. Turai templomnak épületére 2 meddü tehenet hagyok. Ugyanott való
tisztelentő páter plébánus atyám uramnak mise szolgáltatásokra 1 meddü tehenet.
2- do. Az édesanyám asszonynak 1 borjas tehenet.
3- tio. Az tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak 2 harmadfű tinót, egyik
szentmise szolgálatokra, egyik pedig alamizsnának.
4- to. Az páter franciskánus atyám uriméknak 2 harmadfű tinót, egyiket szentmise
szolgálatokra, egyiket pedig alamizsnának.
5- to. Az Tizenkét apostolok kápolnájára hagyok egy harmadfű üszőt.
6- to. Az Szentháromság egy Úristen kápolnájára és Boldogságos Szűz 2
kápolnájára, ugyan Szent Miklós kápolnájára egy rúgott borjút.
7- mo. Az mely erigálandó statua lészen szent László király tisztességére, arra
hagyok egy borjas tehenet.
8- vo. Szent Antal oltárára egy borjas tehenet.
9- no. Szent Miklós oltárára egy borjas tehenet.
10- mo. Szent Ferenc oltárára egy borjas tehenet.
11- mo. Takarításomra egy borjas tehenet.
Szent Királyi István m. p. Kerekes János m. p.
A hátlapon azonos írással: Bába Antalnak testamentális dispositioja.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 61. Circiter anno 1739., 45., Fasc. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

135.
B E R E C Z K I ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1739.
Isten ő szent fölségének. Elsőben ajánlom az én testemet az én anyámnak az földnek.
Én, Böröczki Őrse testamentumot teszek ezen böcsületes személyek előtt, úgy
mint Kovács János és peniglen Szabó János.
Elsőben hagyom az öreg paszta szőlőmet az anyaszentegyházra, abbul pedig
hagyok 2 tallért mise szolgálatra, az hegyen való paszta szőlőt hagyom az Szent

Ferenc kongregációban levő személyeknek, felét penig az páter piaristáknak
mise szolgálatért.
Az fiamnak penig kettei kis pasztát hagyom, és peniglen az mely házhoz
tartozandó faedényim vannak, azt az fiamnak hagyom. Az öcsémnek hagyok
vánkost, az pokrócomat és 2 pendelt, az csizmámat és egy kis sütő teknyőt. Az
kamarámat penig hagyom takarításomra.
Az utolsó oldalon más írással: Berecki Erzsébet.
A második oldalon a következő feljegyzés található: Amely szőlőt hagyott Bereczki Örse, azt elattuk
10 talléron, az pétereknek kiadtuk mise szolgálatra 2 tallért, nyolcát pedig megtartottuk az
ecclesianak.
Item másik egy paszta szőlőt, akit hagyott az páter piaristáknak és az kordásoknak, azt eladtuk 6
talléron és kezükben megattuk mind az kordásoknak, mind pedig az páter piaristáknak.
Eltérő írással a következő jelzetk találhatók: No. 62. 1739., Nro. 10., Ease. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

136.
CSORBA MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739.
Az atyának, Fiúnak és Szentléknek nevében. Amen.
Én, Csorba Mihály az hatalmas Istentül súlyos nyavalyák közé tétetvén, mind
azonáltal elmémben s lelkemben lévén csendes, Istentül vett kevés javaim eránt
teszek ilyen dispositiot, avagy rendelést.
Primo. Vagyok adós Szűts Farkasnak tallér 34, id est nro. harmincnégy.
Item vagyok adós ugyan Szüts Farkas uramnak tallér 20, id est tallér húsz.
Item az mely juhokat Szüts Farkas urammal együtt vettünk, ezeknek harmad
része az ő kegyelme részire tartozik.
Item Zámolyi adós 30 tallérommal, az melyet ajánlok Szüts Farkasnak, hogy
vegye meg rajta.
Item Czeglédi Mihály volt adós 54 tallérommal, de ebbül exceptálván Rh. f i .
10 marhák teleltetésére, marad adósa Tallér 47, polt. 20. Ezen specificalt tíz
német forintnak egyikét tartozik megfizetni Csorba János részére.
Item ez testálásnak idején előállván Csorba Jánosné az testamentatiosok előtt
jelentvén, hogy volnék adós megboldogult Csorba János öcsémnek, de én jó
lelkiismerettel megvallom, hogy nem vagyok adós semmivel.
Item, az mely 96 Rh. fl-omat elfogták Szegeden Tápéi Vastag Istvánnal, ökrök
árát, az vásárért, ezen specificalt pénzt hagyom az lelkemért, az kecskeméti
chatolica szentegyházra, barátoknak és oltárokra egyenlőképpen, hogy osztódjék
el. Ezen említett pénzek pedig testaltatott a szegedi egyházra, barátok
[templomában lévő] oltárokra, azok között is osztódjék egyenlőképpen. Szege
dire tíz tallér adódjék ezen pénzből.
A hátlapon azonos Írással: Csorba Mihály uram testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 63. 1739., Nro. 13., De anno circiter 1739.,
Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.
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CZEGLÉDI JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Czeglédi János testamentuma.
Elsőben az méltóságos úr számára hagyok egy kanca lovat, Lénáit úr ménesében
vagyon.
Az anyaszentegyházra hagyok két tehenet.
Az pátereknek hagyok két tehenet.
Páter piaristáknak hagyok egy tehenet, egy harmadfű üszőt, egy paszta szőlőt.
Mocsa ángyomnak az út felől való két paszta szőlőt hagyok úgy, hogy ha meg
hal, legyen az piaristáké.
Az szolnoki pátereknek hagyok két tehenet.
Az berényi pátereknek hagyok két tehenet.
Az gyöngyösi pátereknek hagyok két tehenet.
Az pesti páterknek hagyok egy tehenet.
Szántó Péter bátyámnak hagyok egy tehenet.
Ispitályban lévő szegényeknek hagyok egy harmadfű üszőt.
Szentháromság kápolnájára hagyok öt juhot.
Mezei kápolnájára hagyok öt juhot.
Belső kápolnájára hagyok öt juhot.
Temetőben lévő kápolnára hagyok öt juhot.
Szent Mihály kápolnájára hagyok öt juhot.
Az kordások számára hagyok öt juhot.
Az Szentháromság kongregációjára hagyok öt juhot.
Belső kápolnának kerítésének csináltatására öt juhot.
Az szegedi pátereknek hagyok 10 juhot.
Az szentegyházban lévő öt oltárra hagyok öt borjút.
Mócza Kata ángyomnak vagyok 50 tallérral adós.
Ugyan ipam uramnak vagyok adós 30 tallérral.
Az ökreimet adják el, adósságomat fizessék le.
Házi örökségemet hagyom ipam uramnak, két lovat, kocsit.
Bizonyságok, kik jelenvoltanak: Herczeg Miklós, Herczeg Ferenc, Furus Mihály,
Jósa Pál, Herczeg Gergely.
A hátlapon más-más írással: Czeglédi János testamentális levele, m. p. Aljgy dan (?). Originale.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 65. circiter 1739., No. 16., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

DÖMSE MÁTYÁS TESTAMENTUMA.
1739.
Én, Dömse Mátyás, látván Istennek rajtam való látogatását, minekelőtte lelkemet
az Istennek, testemet az földnek adnám, teszek élő nyelvemmel ilyen testamen
tumot.
Elsőben az böcsületes pátereknek hagyok egy tinót mise mondásért. Az három
oltárhoz hagyok 1 tehenet. Egy tallér az kápolnákhoz.
Saját adósságom vagyon Kopias Máténál 20 tallér. Bulyai Mihálynál vagyon
19 tallér. Szent Királyi Mihálynál vagyon 12 tallérom. Lázár Pálnál vagyon 4
tallér. Készpénzem vagyon 6 tallér. Nagy Ferencnek vagyok adós 1 tallérral.
Ha penig az gyermek meghal, Csikós Lukácsnak hagyok 6 tallért. Az kápolnára
10 tallért. Item az ki most marad felé[t] hagyom az pátereknek, felét az szent
egyházhoz.
Az testamentomban az kik jelenvoltanak: Nagy Mihály, Czirkos Lőrinc, Czirkos
Lukács, Czirkos Gergely, Szabo Gergely.
A hátlapon más írással: Dömse Mátyás testamentuma.
Eltérő íárással a következő jelzetek találhatók: No. 66. 1739., Circiter de anno 1739., Nro. 2'.,
Fasc. 1.1739..
Egylapos irat, korabeli másolat.

139.
DEÁK MÁTYÁS T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Deák Mátyás, Istennek ajánlom lelkemet. Teszek emlékezetet ez kicsin javaimrul.
Legelsőben tartozom Marton Györgynek 40 márjásokkal. Item Farkas Ger
gelynek 15 Máriásokkal.
Item az Német Pálnak 14 máriásokkal.
Item az Thot Mártontól vettem egy tehenet öt tallérokon, egy pénzt sem adtam
az árában.
Item az Kerekes Jánosnak adós vagyok két máriásokkal.
Item az Bekes Jánosnénak 8 polturákkal. Item Szántó Istvánnak adós vagyok
öt poturákkal.
Item az két napámnak egy borjas tehenemet.
Item vagyon 2 ökröm, 2 tehén, 1 borjú.
Item ezeket eladván, az mely ide előbb említett adósságom vagyon, azokat
megfizetvén, az ki pedigh azon fejül megmarad, adják az pátereknek az
szentmise szolgálatra.
Item adós az Csakiné 8 máriásokkal és egy imeggel.
Én, Deák Mátyás Antal Pállal öszvetársalkodván, egyhehány szőröket vévén

nyereségre, én testamentumban hagyván az mely kevés jövedelem azon jött
volna igazán az kied [kegyelmed ?] lelkiismereti szerént adja meg, azonban
hagyom az pátereknek mise szolgálatra.
Ezen emberséges emberek jelen lévén az testamentomban: Antal István, Gyurász
Mihály, Farkas Ferenc, Beke Márton. Amen.
A hátlapon azonos írással: Deák Mátyás testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 67. cieciter 1739., Nro. 23., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

140.
F A R K A S JÁNOSNÉ, K E R E K E S ILONA T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Kerekes Ilona Istennek segítségbül, meg én öregségembül viseltetvén
minemű egészségben, eszömön lévén s okosságomon gondolván azt, hogy az
ember bizontalan utolsó órájárul, azért, minekelőtte az én Istenemnek vissza
adnám lelkemet, és az ő anyjának az földnek testömet, kívánok magam javacs
káimrúl ilyen dispositiot tenni következendő képpen.
1- mo. Az házamnak fele részit hagyom az fiamnak, Farkas Jánosnak úgy, hogy
ha néki is halála történne, s maradékja nem lenne, legyen az megemlített rész
szentmise szolgálatokra tisztelendő páter franciskánus atyám uraiméknak, úgy
tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak.
2- do. Az szőlőmet, melyet vöttem készpénzömön, hagyom fele részit leányom
nak, Farkas Agnesnak, fele részit hagyom fiamnak, Farkas Jánosnak. Ha Farkas
János fiamnak halála történne, és maradékja nem maradna, azon fele rész is
maradjon fójül említett leányomnak Farkas Agnesra, de ű is tartozzon azon
szőlőmnek termésibül huszonhat akó bort adni szentmise szolgálatokra
tisztelendő franciskánus atyám uraimnak, úgy tisztelendő páter piarista atyám
uraiméknak.
3- tio Az említett mód szerént más kisebb szőlőm is úgy maradjon.
4- to. Az kertem is úgy maradjon azon fejül említett mód szerént.
5- to. 60 Rh. forintokat hagyok szentmise szolgálatokra tisztelendő páter
franciskánus atyám uraiméknak, úgy tisztelndő páter piarista atyám uraiméknak.
6- to. 10 aranyat hagyok temetésömre tisztelendő páter franciskánus atyám
uraiméknak, az melyek ezekből megmaradnak, legyen szentmise szolgálatokra.
7- mo. Minden házbeli portékám hagyom az leányomnak.
A hátlapon más-más írással: Farkas Jánosné Kerekes Ilonának testamentuma. Salutum ex toto.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 68. 1739., Nro. 72., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Én, Faragó Ferenc, Istentől ő szent felségétől súlyos betegségökkel meglátogat
tatván, még eszömön és okosságomon vagyok, tészök testamentumot Istentül
rám bízatott javaimból.
1- ször. Az szentegyház épületire hagyok 1 harmadfű tinót (Solvit).
2- szor. Az három oltárokhoz 1 tavali hím borjút, az Vellás tehenem fiát. (Solvit).
3- szor. Az felségemnek 1 borjas tehenet.
4- szer. Az gyermekeimnek 2 tehenet, 2 harmadfű üszőt, egy tavali borjút. Ha
pedig az gyermekeim meg találnak halni, az az egyik tehén légyön az onoka (?)
számára, azon kívül az többiből takarítsanak el, ami még marad, légyen az
szentegyház számára.
Item az öcsémnek, Ferencnek egy szopós borjút.
Item az húgomnak, Ilonának 1 hím szopós borjút.
Ezen kívül vagyon 3 kocsis lovam, ménösön két tavali paripa csikóm Petör
Jánosnál, s ház közbeli portékám, faragó szerszámom, takarításomnál az mi
megmarad, légyen az árváimé. Ha peig az árváim meghalnak, az egyik kocsis
lovam légyön az Barna hogy (sic!) a felségemé, az kettei kocsis lovam légyön
az szentegyház épületire, ha az gyermekök meghalnak.
Az házamat is hagyom az árváimnak. Ha pedig az árváim meg találnak halni,
az házból az mehelyet [műhelyt] az feleségemnek hagyom, a többi légyön az
szentegyház számára.
Baranyára adós vagyok 3 forinttal, gyürei prédikátornak, Mihál Deáknak.
Az testamentumban az kik jelön voltak azoknak nevük: Dallos István, Kovács
István, Eördögh János, Möncsör János, Kovács Gergöly, Csibe János.
A hátlapon azonos írással: Faragó Ferenc testamentuma. Más írással: absque datum.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 69. 1739., Nro. 19., Fasc. I . 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

142.
FARAGÓ ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1739.
Domini est terra et plenitudo eius (?).
Én, Faragó András nehéz, súlyos betegségben lévén, testamentumot tettem,
még nyelvemen lévén, az én lelkiismeretem szerént.
Lett elsőben: hagyom az gazdaasszonyomnak két fejelett (sic!) és két egy
derékaljat.
Másodszor pedig ugyan Faragó András adós maradt két tallérral és 7 máriás
garassal.
3. Farkas Jánosnál egy tallér. Horváth Gergelynél két garas.
134

Ilyes János ugyanezen Faragó Andrásnak adott tíz aranyakat, az melyeket Isten
engedelméből elköltötte nem egyéb hanem az Isten magok tudtak, hanem azon
pénzt még idő járva ide fordulván, azon ember senkin ne kereshesse, hanem ha
én Faragó András élvén tulajdon magam (sic!).
4. Az mely vas szerszámocskám volt, azon szerszámok maradtak Faragó András
gazda uramnál, 8 fúró, 1 bakázó, 3 az véső, kotró is egy, 3 szekerce, 1 fejsze,
két szalu, egy kétkézvonó.
Az mely szerszámocskáim vannak, azon szerszámocskáimat megböcsülvén,
eltakarítván belőle, és az mi belőle fog maradni, azt hagyom az pátereknek
mise szolgálatra.
Az mely ágyhoz való lepedői voltának az leányomnak, azon lepedőket, vala
mikor ide fordulván az leányom, senkin ne kergethesse, mert az maga adós
ságáért, böcsületes emberek előtt megítélték és elvitték. Az mely ládácskája
volt, azon ládát az gazda uramnak adom az leányom adósságában.
P. s. Ezen böcsületes emberek előtt tettem, úgymint Kis István +, Szarközi
(sic!) Boldizsár +, Király Mihály +, Horváth György +, Faragó András +, Szabo
György +, Farkas Ambrus deák, az annya asszonyával együtt +.
Az utolsó oldalon azonos írással: Faragó András testamentom tétele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 71. circiter 1739., Nro. 20., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, eredeti. Három jó állapotú viaszpecsét hitelesíti.

143.
GULYÁS F E R E N C T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Gulyás Ferenc, Isten ö szent felségétől súlyos nyavalyákkal meglátogat
tatván, még eszemen és okosságomon lévén, alább megírt böcsületes embe
reknek igazgatásábul s magamtul amennyire kitelhetett, midőn az Úristennek
ajánlom lelkemet, az ő annyának, földnek testemet, édesanyámtul maradt
javaimrul tettem következendő dispositiot.
1 -mo. Az catholica szent ecclesiara való adósságom, aki kitetszik az registrombul, elsőben is fizettessék ki. [más írással:] Solutum totum.
2- do. Az én atyámrul egy testvér bátyámnak, Gulyás Jánosnak tartozom 100
tallérokkal, mely száz tallérokban Gulyás János bátyámnak hagyom az szőlőmet.
3- tio. Hagyok az öt kápolnákra 5 hámos lovat. [Más írással:] Solutum totum.
4- to. Az szent ecclesiara két jármas tinó ökröt. [Más írással:] Solutum totum.
5- to. Az Szent Miklós tempolmában lévő 5 oltárokra 2 borjas tehenet. [Más
írással:] Totum.
6- to. Az páter piaristák templomára hagyok 4 harmadfű tinót, ugyan a tisztelendő
páter piarista atyám uraimék templomában lévő 5 oltárokra 5 rúgott borjút.
[Más írással:] Solutum totum.
7- mo. Az méltóságos földesurunk részére egy kancát, tavalyi fiával.
8- vo. Az Szent Feren és Boldogságos Szűz congregatiora két tavalyi csikót.

9- no. A tisztelendő páter franciskánusoknak és tisztelendő páter piaristáknak
alamizsnába 3 rúgott borjút. [Más írással:] Solutum totum.
10- mo. Gulyás János bátyám uramnak hagyok két borjas tehenet, 40 fejős juhot.
[Más írással:] Solutum totum.
11- mo. Ezeken kívül, amelyek praespecifikálva vannak, ami ingó-bingó jószágim vannak házammal együtt, elsőben is, ami adósságomat illeti, fizettessenek
ki belőle. Az többit pedig hagyom az tisztelendő páter franciskánusoknk és a
tisztelendő páter piaristáknak, gyöngyösi, szolnoki, berényi, szegedi páter
barátoknak, és páter piaristáknak mise szolgálatokra.
Voltának ezen testamentom tételben alább megírt böcsületes személyek, úgymint
Tasi Mihály uram, Szabo Mihály uram, Ladányi Gergely uram, Bódog Gergely
uram.
A hátlapon azonos írással: Gulyás Ferenc testamentális levele, dátum nélkül.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 72. circiter 1739., Nro. 70., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

144.
HORVÁT MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Horvát Mihály adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik, ez levelemnek
rendiben, hogy én emberi gyarlóságnál viseltetvén, Isten ő szent fölsége parancsolattya és ez világi törvény ellen cselekedvén, kétrendbeli gyilkosságban
tapasztaltattam, kiért méltán vasra is verettettem. Hogy kevés ingó és ingatlan
javaimrul, míglen elmémen vagyok, kívántam i l y dispositiot tennem.
Testamentaliter.
Primo. Az Lénárt Joseph szőleje felől való paszta szőlőt hagyom Ersók
leányomnak, az Sári Panna szőleje felől penig hagyom az feleségemnek, mivel
nem több két pasztánál. És, hogyha halála történnék az feleségemnek, valamint
eladhatják, adják el, és felit adják az lelkünkért, felit pedig az templomra. Az ki
penig az leányom részérül való, halála történvén, állyon szabad dispositiojában
ahova akarja, oda adhassa.
Secundo. Az dolmányomat hagyom az leányomnak. Egyik kaszát, egyik fejszét
és az egyik szekercét, nemkülönben az kisebbik furucskát, és egy öregebbet, az
német furut penig az feleségemnek. Ugyan az leányomnak egy új kapát.
Adósságom vagyon Kovács Jancsinál, tallér négy és hetven pénz. A harmadfél
akós hordót hagyom az leányomnak, az egy öt köblöst is, az többi maradjon az
feleségemnek. Ezen felyül specificalt [Részben a margón, részben a szövegbe
ékelve:] (Kusztosné is adós) adósságot penig adják az szőlő árában. Az mely
házacskám vagyon áztat hagyom az feleségemnek úgy, hogy együtt lakik az
leányommal, hogyha penig meg nem egyezhetnének, az házat se legyen szabad
másnak adni, sőt, ha halála történnék az feleségemnek, maradjon az leányomra.
Ezen testamentum tételben voltának jelen ezen specificalt mód szerint: Tamási

Pál, városunk kisbírája, Szabo Gyurka +, Osvald Péter +, per me Ferenczi
Gergely juratus nótárius.
A hátlapon más írással: Horvát Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 73. circiter 1739., Nro. 22., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

145.
H E R C Z E G FERENC TESTAMENTUMA
1739.
In memorare (sic!).
Én, Heczeg Ferenc teszek testamentumot élő nyelvemmel elsőben adósságimról,
úgymint Vastagy (sic!) Ferencnek tartozom 8 vörös tallérral, Tamás Molnárnak
2 máriással. Az mely szőlő magam számára való, hagyom az leányomnak felét,
az feleségemnek felét. Az melyiket Isten kiszólítaná ez világból, szálljon előre
az anyai rész szőlőből, aki esik hagyom az 4 oltárokra. Herczeg Istvánnal az
mely talfái kertet bírtunk, atyai részről való, hagyom az leányomnak, megy el,
ha penig halomása esik, legyen az egyházra.
Illendő személyek: Tamás Molnár, Berczki István, Lestár István.
A hátlapon azonos írással: Heczeg Ferenc testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 74. 1739., Nro. 26. absque datum. Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
A végrendelet minden bizonnyal jóval korábban keletkezett. Erre utal részben a „vörös tallér"
megfogalmazás, részben pedig „Tamás Molnár" megismételt fonna. Nem lehetetlen, hogy a Rákócziszabadásgharc pénzére történik utalás. A foglalkozás és a családi név megegyzésekor a X V I I .
században, legkésőbb a X V I I I . század elején fordul elő hasonló gyakorlat mint itt a „Tamás Molnár"
fogalmazás során. A négy oltár említése is a század elejére utal, később már öt oltárról történik
ismételten említés. A megyei, esetleg az országos jogszolgáltatás iratai, illetve a helyi adókönyvekkel
való alapos összevetések adhatnak végleges eligazítást.

146.
JUHÁSZ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Juhász János teszek az én kevés javaimrul illen emlékezetet.
1. A méltóságos úrnak hagyok 1 harmadfűre kelőt [borjút].
2. Az atyámnak hagyok 1 tehenet, 2 tavalyit.
3. Az böcsületes pátereknek 1 borjas tehenet, egy tavalyit.
4. Az böddi pátereknek 1 tavalyit.
5. Páter piaristáknak egy tehenet borjastul
6. Mise szolgálatért egy borjas tehenet.
7. Takarításomra egy meddü tehenet.
B. N : [Nota bene?] Kalocsa János uram, Horvát Márton, Pataki János.

A hátlapon más írással: Juhász János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 75. circiter 1739., Nro. 33., Fasc. 1. ! 739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

147.
KOVÁCS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Kovács Jancsi.
Ezen testamentumot teszek eszemen, okosságomon. Ajánlom magamat
Jézusnak, az Boldogságos Szűz Máriának.
Az kecskeméti szentegyházra hagyok 8 tallért. Item az Szent Mihály kápolnára
3 tallért.
Az Boldogasszony kápolnájára 3 tallért.
Item az gyöngyösi két szentegyházra hat tallért.
Item az berényi két szentegyházra hat tallért.
Item az öreg paszta szőlőt az kecskeméti páteroknak.
Item az Kis Ferenc bátyámnak az középső paszta szőlőt.
Item azon kívül az néném asszonynak a többi szőlőt.
Item az Borsosné néném asszonynak, az mely borjú Hevesen vagyon
Item az kordásoknak is hagyok 2 tallért.
Item az csongrádi szentegyházra egy tallért mise [szolgálatért], azon kívül mise
szolgálatra hétmáriásos tallért. Az miskolci szentegyházra 2 hétmáriásos tallért.
Item az nagykátai szentegyházra két hétmáriásos tallért mise szolgálatra.
Item az mindszenti páternek mise szolgálatra 1 forintot.
Ezen testamentom tételben az kik itt voltak: Szengyörgyi (sic!) István, Benkő
István, Borjos István, Herczeg Gergely.
A hátlapon azonos Írással: Kovács Jancsinak testamentom levele. Más írással: Fizettek az szent
egyház számára, attak 8 tallért, 4 poltura héján. Az Szent Mihály kápolnájára attak 3 tall.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 76. circiter 1739., Nro. 34., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

148.
KIS ANNA T E S T A M E N T U M A
1739.
Memóriáié.
Én, Kis Anna ez világban életemben testamentomot tevén, ezen böcsületes
emberek előtt, úgymint Szepesi Márton, Tohot István, Molnár János jelenlétük
ben.
Vagyon Tohot Gergelynél 30 tallérom, az húszat hagyom az egyházra, az kettő
kápolnára, az négy oltárra, meg egy tehenet. Hagyom az 10 tallérát takarításomra.
Az ki pedig maradna benne, adják mise szolgálatra. Vagyon Tohot Gergelynél

ugyan 12 [tallérom ? rongált rész] Ködmenem (?) Pandúr Mihálynál vagyon
[rongált rész] esztendeig való bérem, az bátyám (?) uramnak az béri valót két
borjú, egyik szopós, az másik rúgott. Domaya (sic!) nadrág, kete ümög, kete
gatya, ezeket is az egyházra, az kete kápolnára, az négye oltárra hagyom.
A hátlapon más-más írással: Kis Anna testamentuma, Kis Anna. Újabb írással: Thott Gergely
fizetett az [rogált rész] takarítására ezen harminc tallérokbul négyet meg. Újabb feljegyzés: az
Thot Gergely megfizette az 26 id est huszonhat tallért, az ködment, az 10 máriásokat.
Eltérő iárással a következő jelzetek találhatók: No. 77. circiter 1739., Nro. 48. , Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Az irat közepe erősen rongált, egy foltnyi terület hiányzik belőle, ezért olvasata több helyen
bizonytalan.

149.
KOVÁCS G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1739.
Atya, Fiú és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Kovács Gergely adom tudtára az kiknek illik ezen levelemnek rendiben.
Látván az Úristennek mindennapi látogatását rajtunk lenni, arra való nézve,
ami kevés jószágot Isten erőm s fáradtságom után adott, arrul ilyen rendelést
teszek.
1 -mo. Lelkemet ajánlom az én teremtő s megváltó Istenemnek, testemet pediglen
ő annyának a földnek.
2- do. A méltóságos Kohári András ő excellentiájának számára hagyok egy tavali
borjút.
3- tio. Tisztelendő páter piaristák számára két tehenet szentmisékre.
4- to. Tisztelendő páter franciskánusoknak egy tehenet szentmisékre.
5- to. Kovás Pál bátyámnak, ami a felül megemlített jószágombul megmarad,
azt hagyom, úgymint hét darab marhát. Hagyok takarításomra egy tehenet, ugyan
Kovás József fiának takarítására is egy tehenet.
Ha pedig meg találna halni Kovács Pál, tehát azon hét darab marha légyen az
lelkeért tisztelendő páter piaristákhoz. [Más írással betoldva:] (Stephanus Barta,
nihil heruno (?) +, Valentinus Kovács nihil +, Gregorius Tok nihil.) Ugyan
adós vagyok juhokért egy tehénnel a felül említett jószágombul kihagytam.
Bizonyságok: Berta István +, Kovács Bálint +, Tok Gergely +.
A hátlapon más írással: Kovács Gergely teatamentuma. Újabb írással: Horum colligatorum
testamentorum puncta nos conurnantia sunt in registra pecorum.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 78. circiter 1739., nro. 44., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

150.
NYÍRÓ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Nyiró János, Isten ő szent fölsége látogatása rajtam lévén, és súlyos ostorát
rajtam viselnem (sic!), tészök ezen utánam valóknak ilyen testamentomot.
Elsőben hagyok az szent egyházra egy negyedfü üszőt. [Más írással betoldva:]
Megadták.
Másodszor az pátereknek 1 tallér. [Más írással betoldva:] Solvit.
Az harmadszor az három oltárra 3 tallért. [Más írással betoldva:] Solvit.
Azonban, ha az felésgöm és gyermeköm meg találnak halni, hagyom mindön
jószágomat az szentegyházra. Item az kordásoknak egy tallért.
4-ször. Ha pedig hogy az gyermökim meghalnak, s az feleségöm még él, hagyok
neki 50 tallért, és egy tehenet választva két tehén közül, az két ökör, szekér,
egy ló.
Az bérösömnek pedig egyön (sic!) kivül adjanak az béribe 2 borjút. Biro
Jánosnak hagyok egy tehenet. [Más írással betoldva:] Solvit.
Item Nagy Mihálynál és Vargha Jakabnál vagyon 10 tallérom. [Más írással
betoldva:] Solvit.
Item Dömötör gulyása félénél Istóknál vagyon 15 tallérom.
Ez dispositioban voltak jelön ilyen embörséges embörök, úgymint Csáki Miklós,
Faragho János, Nagy Mihály, Vargha Jakab, Szőke Gergely és Biro János
uraimék.
P. s. Item vagyok egy Gyurka nevü legénynek adósa 20 pénzzel.
Coram me [L. s.] Joann Biro, Coram me [L. s.] Michael Csaki.
A hátlapon azonos írással: Nyiró János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 79. circiter 1739., Nro. 56., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, eredeti. A rendelkezés végén Bíró János és Csáki Mihály jó állapotban lévő
viaszpecsétje található.
Mindenképpen feltűnő, hogy a rendelkező három oltárról szól, holott ekkor csaknem minden testáló
öt oltárra hagyot különféle összegeket. Erősen valószínű, hogy a keltezés nélküli végrendelet
évtizedekkel korábban keletkezett, és csak a későbbi lajstromozás során tették a sok keltezés nélküli,
1739-ben keletkezett végrendeletek közé.

151.
MADARAS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Madaras István Istentől ő szent fölségétül meglátogattatván, súlyos és nehéz
nyavalyában estem, azért míg eszem, okosságom helyén lévén, az mi kis
javacskám vagyon, teszek ilyen dispositiot.
1-mo. Az két negyedfü tinómat hagyom takarításomra, az mi pediglen meg
marad, adassék mise szolgálatra.

2- do. Vagyon két üsző tehenem, egyik, az kit Puhajtul (sic!) cseréltem, legyen
az öcsémé, az másik pedig, az kit két bojún cseréltem, minthogy az egyik bojú
a feleségemé volt, legyen az üsző a feleségemé.
3- tio. Az mely öreg paszta szőlőm vagyon, az Kakulya György felől, legyen az
feleségemé, egy darab veteményfölddel együtt, meddig él, ha pedig meghal,
légyen fele része az templomban lévő 5 oltároké, fele pediglen az becsületes
páter franciskánusok számára alamizsnában.
4- to. Vagyon két darab pásztábul álló szőlőcském, melynek is fele része legyen
az templomban lévő 5 oltárokra, fele pediglen az tisztelendő páter franciskánusok
számára alamizsnában.
5- to. Az káposztás kertem hasíttatssék kéfelé, és az legtöb része legyen az
feleségemé míg él, ha meghal pediglen egészen légyen az öcsémé.
6- to. Vagyon apró dib-dáb jószágocskám, mind egészlen légyen az feleségemé,
mert vele kerestem.
7- mo. Sándor Andrásnak vagyok adós 3 márjással, adja meg a feleségem.
8- vo. Az mustoha fiamnak vagyok adós 12 márjással, mely adósság teljék ki a
szekérből.
Coram me Michaelem Szabo, coram me Joannem Thot, coram me Stephanem
Szanto et Paulum Szabo.
A hátlapon azonos írással: Madaras István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 80. circiter 1739., Nro. 4L, Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

152.

SZABÓ ISTVÁNNÉ T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, súlyos betegségben sínlő Szabo Istvánné teszek testamentumot magam élő
nyelvével.
1. Az szőlőt hagyom az árvámnak, kerek számon úgy, hogy senki ne
háborgathassa, hogyha az árva meghal, legyen az anyaszentegyházra.
2. Vagyok az uram adósságával meg az öreg oltárra 5 [rongált rész, hiányzik a
következő szó helye.]
3. Vagyok ugyan azon adósság Szent Ferenc oltárára 4 tallér.
4. Vagyok az Boldogasszony oltárára is adós 4 tallér.
5. Vagyok az Szent Antal oltárára is 4 tallér.
6. Vagyok az Szent Mihály kápolnájára is 4 tallér.
7. Vagyok Boldogasszony kápolnájára is 4 tallér.
8. Vagyok Szabo Lukácsnak tíz máriással adós. Vagyok Punaknénak 9 akó
borral adós. Szabo Andrásnak 2 akó borral adós.
Az házat hagyom az árvának még él, hogy ha pedig meg talál halni, legyen az
kordásoké. Még valamely hordócskáim is vannak, azt is hagyom az árvának az
szőlővel együtt. Az mely kevés házközbeli jószágom vagyon, az is legyen az

árváé. Hagyom az asztalt meg az üstöt [hiányzó rész] vömnek takarításomra.
Ez levél íratáson voltának jelen emberséges emberek, úgymint: Szabo György,
Ördög Ferenc, Nagy Gergely.
A hátlapon más írással Szabo István (sic!) testamentum levele. Ugyancsak a hátlapon más írással:
Anno 1710. esztendőben gyütt kezünkben Szabo István uram adósságbul 15 akó bor és 3 köböl,
attuk el az öregebbik hordót 4 máriáson akóját, esett érette 39 máriás, ezen felyül meg irt pinzt
elosztván ezen 5 oltárokra Kovács Pál, Antal Pál, számadó dékánok lévén. Ujabb írással: Púnak
Pannának fizettem meg 6 akó ára bort. Szabo Andrásnak 2 akó bort megfizettem.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 81. circiter 1739., Nro. 66., Fas. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat. Erősen rongált. A hátlapon lévő feljegyzésben található 1710-es
évszám valószínűsíti, hogy a végrendelet nem 1739-ben, hanem jóval korábban készült. A jelzetek
viszont kivétel nélkül erre az évszámra utalnak.

153.
S Z I L I ÁDÁM T E S T A M E N T U M A
1739.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Amen. Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek
nevében. Amen.
Én, Szili Ádám, adom tudtára akinek illik, ezen levelemnek rendében. Noha
testemben nyavalyás, de elmémben egészséges, ami kevés jószágot Isten erőm
s fáradtságom után adott, arrul ilyen rendelést tettem.
Elsőben is lelkemet ajánlom teremtő s engemet megváltó Úristennek, testemet
pediglen ő annyának a földnek.
2- do. Vagyon hat ökröm, négyet hagyom az árvámnak kettő legjobb tehenemmel
együtt. Ha pedig meg találna halni, legyen tisztelendő páter piaristáké szent
misékre.
3- tio. Az ipámnak hagyok egy tehenet, a fia maradjon az árva számára.
4- to. Tisztelendő páter piarista atyám uraimék szent templomára öt tehenet. S
ugyan két harmadfű marhát szentmisékre az atyám s anyám lelkéért.
5- to. Az ispitára egy rúgott borjút.
6- to Balog János adós 31 tallérral s egy forinttal. Fele légyen az árváé, fele pe
dig szentmisékre tisztelendő páter piaristáké. Ha az árva meg találna halni,
légyen tisztelendő páter piaristáké szentmisékre.
7- mo. Halómat hagyom tisztelendő páter piaristáknak, hogy a Boldogasszony
tisztességére szolgálónak (sic!) szentmiséket.
8- vo. Minden vetésem légyen tisztelendő páter piaristák számára úgy, hogy
abbul az árvám számára ő atyaságok valamit rendelenék.
9- no. Gondviselő uramnak vagyok adós 10, idest decern imperiálissal, azért
hagyok egy harmadfű paripa csikót.
10- mo. Két kocsis lovam légyen az árváé, ha meg találna halni, legyen
szentmisékre tisztelendő páter piaristáké.

11-mo. Minden házi eszközöm böcsültessék meg, s adassék szentmisékre
tisztelendő páter piaristáknak.
Coram me Francisco Csala m.p., coram me Michaele Kovács +, coram me
Michaele Keri +.
A harmadik oldalon más írással: Szili Adam testamentoma. A negyedik oldalon újabb írással ugyanez
megismételve.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 82. circiter 1739., Nro. 71., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

154.
SALAMON MÁTYÁS T E S T A M E N T U M A
1739.
Istentől ő szent felségétül én, Salamon Mátyás súlyos betegséggel látogattatván
meg, eszem s elmém helyen lévén, teszek ilyen rendelést az én kicsin
javacskáimrúl.
Elsőben hagyok az templomban lévő 4 oltárokra 2 ökröt.
2- szor. Az böcsületes pátereknek 2 ökröt úgy, hogy az egyik alamizsnára, az
másik az prédikációért és mise szolgálatért, temetésért.
3- Az Boldogságos Szűz kápolnájára egy tinót, Sudár a neve.
4. Földesurunk számára egy ökröt
5. Pankáné leányának egy harmadfű üszőt.
6. Az feleségemnek hagyom az 3 lovat kocsistul és minden szerszámostul, két
tehenet; 7 öreg juh, 2 bárány az juhászé. Ugyan az mi kis juhocskám maradt is,
az is légyen az feleségemé úgy, hogy míg él éljen istenesen belőle, ha pedig
meghal, az szőlő szálljon az szentegyházra, az kert pátereknek, az ház penig az
kápolnára.
7-szer. Thot hentes adós tall. 9, az melyet hagyom az Szent Mihály kápolnájára,
az mely fejér pénz.
Voltának jelen ezen testamentum tételben úgymint: Domokos István lakatos,
Kasza János, Domokos István, Szakács Tamás, Aczél Bálint, Panko Jakabné
előtt.
A hátlapon azonos írással: Salamon Mátyás úr testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 83. circiter 1739., Nro. 70., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Bár a jelzetek 1739-re utalnak, nyilvánvaló, hogy a végrendelet másolata keltezetlen, a lajstromozó
is jelzi bizonytalanságát a circiter kitétellel. Az a tény, hogy a végrendelkező csak 4 oltárt említ, és
főleg az, hogy a 7. pontban 9 tallérfejér pénz megszorítást tesz, arra utal, hogy az eredeti végrendelet
jóval korábban keletkezett, amikor még nem jött létre, illetve ezen a vidéken nem egyértelműen
érvényesült a valutareform. Ugyancsak feltűnhet, hogy az 1739 táján csaknem általános gyakorlattal
szemben nem történik említés a piaristákról, akik 1714-1543en telepedtek itt meg.

SZABÓ GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Szabó György hagyok testamentumot.
Templomra közönségesen hat harmadfél [esztendős ?] tinót, üszőt, egyiknek
sincs fia, az oltárokra.
Mise szolgálatra három öreg tehenet, két harmadfű tinót. Páteroknak nyolc akó
bort, mise szolgálatra. Egy lovat hagyok takarításomra. Mise szolgálatra
tizennégy boglya széna is vagyon Kerekegyházán, Sigarto [Szíjártó] Mihály
telelőin.
Voltak emberséges emberek testamentom tételin: Cirkos András, Túri Ferenc,
Mészáros Samu, Rácz István, Kis Szabó János uram.
A hátlapon azonos írással: Szabó György testamentuma. Más írással ugyanez megismételve. Ugyanitt
[rendkívül rosszul olvashatóan!]pro defumto legatione requiem d est decantaturprima Septembris.
Ujabb írással: Az anyaszentegyház részérül és az oltárokrul is eleget tettünk.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 84. circiter 1739., Nro. 47., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

156.
SZÍVÓS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Az Úristennek nevében. In nomine Domini. Amen.
Én, Szivos János mint igaz keresztiny ember, legelőször az én bönös lelkemet
annak szent kéziben nagy alázattossággal ajánlom, akitül vettem érdemem
nélkül. Az halandó testemet pediglen az földnek, kiből töremtettem. Ép és égisz
eszemmel lévén, az én javaimbül, melyekkel az Úristen megáldott, ezen utolsó
akaratombül az becsüeltes és tisztelendő szerzetesek és becsületes városban
lakos szomszid uraim előtt illen rendelist tettem.
A capite.
1- mo. Tisztlendő páter franciskánus uraiméknak száz rénes forintot a szentmisék
szolglatjára.
2- do. Tisztelendő páter piaristák atyám uraiméknak száz rénes forntokat a
szentmisék szolgalatjára.
3- tio. A temetkeszis kápolnára, mely a város végén vagyon, és a szent apostolok
tisztessigire, tíz rénes forintokat.
4- to. Az édes hitves társamnak Szengyi Ilonának, amellett az Bibicz Kálmán
livén szőlőt (sic!), melyet akármikor és szabadon eladhasson és az udvaromban
lévő házam ölött álló kamarát és az hordáimat két káddal együtt úgymint saját
jószágomat ugyan feleségemnek hagyom.
5- to. Mivel pediglen más rendbeli hordók, egy kádastul volnának, azoknak
felét az tisztelendő páter atyáiméknak, felét pediglen ugyan a feleségemnek

hagyom. És azon kövül (sic!) az egyik házi és majorlakbeli apró jószágom ma
radjon feleségemnek.
A hátoldal alján más írással: Szivos János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találzatók: No. 85. circiter 1739., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

157.
TAMA GÁBORNÉ T E S T A M E N T U M A
1739.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Én, Tama Gáborné, Tama Gábor első uramtul maradott kevés jószágom.
Testamentumra lépvén (sic!), mivelhogy Istennek mindennapi kegyes látogatása
rajtunk soror, azért hagyok tisztelndő páter piarista uraiméknak, és tisztelendő
páter franciskánus uraiméknak, az mely közönsiges leszen: először két borjas
teheneket, ésmét két ökröt, ésmét két tavali borjúkot, ésmét egy paszta szőlőmet
hagyom tisztelendő páter piarista uraiméknak, az mely az út felő vagyon, az
másik mellette levő pasztát pediglen hagyom Sút Katalin asszonyomnak úgy,
hogyha halomása történik, azon paszta is maradjon tisztelendő páter piarista
atyám uraiméknak. Ésmét egy vörös szoknyámot, selem posztó szoknyámot és
zöld kamuka kötőmöt egy selem üvel [övvel] együtt hagyom az Boldogságos
Szűz Mária képére, tisztelendő páter piarista uraimékhoz. (Az barátokhoz levő
Boldogságos Szűz képére zöld atlac szoknyámat, ésmét egy selem posztó
mentémet hagyom tisztelendő páter piarista uraiméknak az oltárra lelkemért.
Ésmét az házamat is hagyom tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak.) Ésmét
négy vánkoshajakot, újakot, ésmét egy pár gyöngyös gyűrűmet hagyom
tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak.
Én, Tama Gáborné magam kezem vonása +. Én Kollár István kezem vonása
+. Én Nyag [Nagy] Gegely kezem vonása +. Én Sút Katalin magam kezem
vonása.
A hátlapon más írással: Tama Gáborné testamentuma, ad duas partes.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 86. cirditer 1739., N. 14., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.

158.
TÖRÖK JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Ezen súlyos betegségben lévő kedves atyánkfia testamentumot tévén, úgymint
Török János.
Elsőben hagyok az barátoknak 2 tehenet mise mondásért, 2 az piaristáknak
fiastul mise mondásért. Két ökröt az leányomnak, az szőlőt is. Két lovamat
hagyom az takarításomra. Aki megmarad tűle adják az lelkemért Szent Mihály
kápolnájára. Egy tavai borjút, hímet, 4 tavai borjút az temlpomban lévő 5 oltárra.
Ugyan az leányomnak hagyok 3 harmadfű tinót, egy meddü tehenet. Egy nagy
ponyvám vagyon, adják el és adják az lelkemért mise mondásért. Az búza
vetésemet hagyom az Török Gergely bátyámnak és az kertben lévő részemet.
Arpas Gergely adós 2 zsák árpa, 1 zsák búza, áztat is hagyom a leányomnak.
Tartásért Török Gegely adós 6 máriással. Farkas András adós 2 Rh. ft. Azon
adósságokat adják az leán tartásért. Az magam ládájában 4 Rh. for. Az leányom
nak az mit hattam, adják az lelkemért kétfelé mise mondásért, ha halála történik,
barátoknak, piaristáknak.
Ugyan megint 5 borjas tehenet hagyok az leányomnak.
Ezen levélírásban lévén: Szabo Mihály, Gergely, Pesta János.
A hátlapon más írással: Joannis Török testamentuma. Originale.
Eltérő írással a következő jelztetek találhatók: No. 87. circiter 1739., Nro. 33., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, eredeti.

159.
TÚRÓCKI JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, Turocki János betegágyamban ilyenképpen testálok. A lelkemet ajánlom
én Istenemnek és az Boldogságos Szűz Máriának, az testemet pedig ő annyának
az földnek.
Nyig [négy] tinót hagyok az páter piaristáknak. Harmot hagyok az barátoknak.
Az öcsémnek hagyok hat borjas tehenet és hét ökröt.
Az belső Mária kápolnájára hagyok egy borjút. Az külső kápolnára egyet. A
Szentháromság kápolnájára egyet. Az Tizenkét apostolok kápolnájára egyet.
Az Szent Mihály kápolnájára egyet. Az oltárokra egyet.
Pötendi János adós nyolc forinttal, két petákkal. Borbok három forinttal, három
máriással. Tot Marcinál egy forint, egy máriás.
Az szőlőmet hagyom az öcsémnek, a Palkónak, az apámrul maradt szőlőmet.
Hagyom az Szent Mihály kápolnájára egy harmadfű üszőt.
Ebben az testalasban voltak böcsületes emberek, úgymint: Kovács Mihály és
Maconkaji András és a Bogórgy (sic!).
A hátlapon más írással: Túróczi testamentális
146

level.

Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 88. circiter 1739., N. 15., Fasc. 1. 1739.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Rendkívül kezdetleges írás, nincs figyelemmel sem a szavak írására, sem a ragokra, sem a nyelvi
helyességre. Itt csak egy-két szó érzékelteti mindezt. így olvasata nagyon bizonytalan.

160.
V A R G A JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Én, minek előtte, Varga János Istennek ő szent felségének súlyos ostorát
viselvén, még eszem s nyelvem helyén volna, teszek ilyen testemet az én kinektul
(sic!) [befejezetlen mondat.]
Herczeg Mihóknál és Varga Andrásnál vagyon ökrök ára: hatvanhatod fél tallér.
Megadott 4 Varga András. Nagy Mihálynál vagyon adósságom 2 tallér, 4 garas.
[Az előző sorok egy részét áthúzták és közéjük a következő mondatot szúrták
be:] Ilyen emberséges emberek előtt, úgymint Dora Benedek előtt és Bekes
Márton előtt.
Bekes Mártonnál vagyon egy giocz [gyolcs] ingnek az ára.
Biro Péter [egy olvashatatlan szó] egy gjoc [gyolcs] ingnek az ára.
Baro Istók gulyásánál, Pálnál vagyon egy ing ára.
Nagy Mihálynál vagyon egy gyolcs ing ára.
Deák csikósánál vagyon egy csikó, [ más írással:] az kápolnára való.
Kovács Istvánnál vagyon egy borjú. Köröztös gulyásánál, kettőnél vagyon 2
ingnek az ára.
Getvaynak vagyok adós kilenc garassal. Nagy Sebőknek 11 garassal [más
írással:] Solvimus.
Deák Gergelynek eladtam az ökröt hét tallér, ki hajol [befejezetlen mondat].
[Más írással a sorok közé betoldva:] jámborul Istványom megatta jelen az Lovas
Benedek [további néhány olvashatatlan szó].
Dobaj Géczinek vagyok adós hatodfél garassal. [Más írással betoldva:] Solvimus
Dobaj.
Doczinak vagyok adós negyedfél garassal [Más írással betoldva:] Solvimus
Doczinak.
Az három oltárra hagyok egy borjút. Az pátereknek hagyok egy borjút.
Az gyermek számára, hahogy az Isten élteti, hagyom az szőlőt és 20 tallért.
Hogyha halomása történik az gyeimének, szálljon az egyházra az 20 tallér és
azon kívül is az mi kis pénz leszen. És esmét az szőlő szálljon az gyermek
anyjára, ha meg talál halni.
Hagyom az két jármos ökrömet az Ilonka húgomnak. Azonban az kocsimat, 2
lovamat hagyom az feleségemnek. Azonkívül minden módon tisztességes
temetésem legyen illendőképpen.
Hagyok egy csikót az szent kápolnára.
Az mely kicsin adósságom vagyon Markus Jánosnál, csak megmaradjon nála.
Ezekután az Isten markában ajánlom az én szegény bűnös lelkemet.

Voltának ezen testamentom tételben ilyen emberséges emberek, úgymint Dora
Benedek, Szivos Benedek, Bekes Márton, Kovács Albert.
Coram me Michaelis Korbicz. Dora Benedeknél maradjon ezen levelem.
A harmadik oldalon más írással: Varga János testamentom levele. Újabb írással alatta: Deák
bérese az Mártonnak attunk 10 garast. Toht Jancsinak attak kezéhez [Befejeztelen mondat.].
A negyedik oldalon újabb írással: Varga János testamentom levele. Attam az emberséges emberek
előtt hús árát az míg élt éppen eltakarításajeg (sic!) kilenc garast.
Újabb írással: Memorialis: Az 2 tallért, az kit megattak, [néhány olvashatatlan szó] két tallérral
adós, az vagyon hátra 14. Az utolsó oldalon néhány összeadási művelet is található.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 89. circiter 1739., Nro. 83., Fasc. 1. 1739.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Igen rongált állapotban levő irat.
Ez is egy keltezetlen másolat, amit a későbbi lajstromozás során nyilvánítottak hozzávetőlegesen
1739-ben kelt iratnak. Itt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a pénznevek jóval korábbi, még a
X V I I . századi állapotokra utalnak. Ugyancsak erre a korra utal az is, hogy csak három oltárra és
csak egy kápolnára történik hagyományozás ! E két tény együttesen feltétlenül elgondolkodtató a
végrendelet keletkezési idejét illetően!

161.
MÁK JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1739.
Mák Jánosnak testamentuma.
1- mo. Valamennyi oltár vagyon Kecskeméten, mind közönségesen hagyok 45
akó bort mise szolgálatért és 4 ökröt.
2- do. A két leánnak annyi részt mint a legénnek, az asszonnak pedig a gazda
részit.
3- tio. Hagyok a páter franciskánusoknak egy harmadfű paripa csikót.
4- to. A szőlőmet pedig hagyom egyiket úgymint a belsőt a legénnek, a külsőt
pedig a leánnak és az asszonnak.
Bizonyságok úgymint: Szőke Ferenc, Sávaj István, Pataki László.
[Más írással a rendelkezés végén a következő feljegyzés található:] N . B. Mák
János a mirigy halálban halt meg, mely 1739-dikben legnagyobb erejében vala.
A hátlapon újabb írással: Product, adInstantiam Juditae Mák, consortis Josephi Kis. [Kis Józsefné,
Mák Judit kérelméhez csatolt anyag.]
Eltérő írással a következő jelzet található: No. 10. 1757.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Minden bizonnyal az 1757-ben beadott instantiához volt kapcsolva, ahonnan később leválasztották
és a végrendeletekhez tették át.

KOMÁROMI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1739. (?)
Én, Komáromi Mihály Istentől ő szent felségétül meglátogattatván nehéz és
súlyos nyavalyákkal azért is ezen kis javacskáim iránt akarok dispositiot tenni.
1- mo. Hagyok tizenkét juhot a pátereknek mise szolgálért.
2- do. Hagyom feleségemnek és az fiaimnak az házamat, szőlőmet és minden
ingó és bingó jószágomat. Ha penigl[en] az feleségem és gyermekeim
meghalnának, maradjon az barátoknak és az páter piaristáknak mise szolgálatért.
Az templomban lévő öt oltárokra hagyok tíz juhot.
Ezen adósságokat pediglen adják elő, hogy az én javacskáimbul: úgymint az
böcsületes Szűcs Céhnek vagyok adós 7 forinttal.
Item az Szent Antal Céhnek 1 forinttal.
Item Banó János uramnak 14 máriással.
Ezen testamentum tételben jelen voltak úgymint: Kosa Gergely, Beke Márton.
A hátsó oldalon Komáromi Mihály testamentuma.
Mivel az irat Bakos Ilona 1758. augusztus 22-én kelt végrendeletének mellékleteként maradt meg,
önálló jelzetekkel nem látták el.
Egylapos irat, korabeli másolat.
A végrendeleten nincs keltezés. Bakos Ilona végrendeletében említi, hogy kb. 18 év óta ápolta
zsellére, akire javainak egy részét hagyta. Ez a dátum is arra utal, hogy 1739-1740 táján vált özveggyé.
Másrészt, Komáromi Mihály öt oltárra hagyott tíz juhot. Legkorábban 1739-ben fordul elő, hogy öt
oltárra hagytak a végrendelkezök pénzt vagy egyéb javakat. Pl.: 1739. július 17. Szíjártó Szilvási
Miklósné és többen mások. A keltezésről legtöbbször 1739-ben, a pestis idején feledkeztek meg. A
végrendelet szövegezése is erre az időszakra utal.

163.
R E T S K J JÁNOS HAGYATÉKI LELTÁRA
1739.
Előljáró beszéd ház igazság ellen.
Retski János elmaradott jószágárúi való restantia, azért adatik tudtára mineneknek. Vagyon két paszta szőleje egy paliaggal együtt, az házat eladták. Ismét
két ökröt is eladtak, megest az juhait, ismét egy szántóvasat minden szerszá
mostul, ekéstül.
Ismét az gabona termésit mindenestül elvitték, úgymint: búza, árpa, köles, szá
mot nem adhatunk rúla. Ismét szekérre való két ponyva, egyik jó, a másik pedig
alávaló. Ezek pedig kenderbül valának mind egy cseppig. Ismét egy hatalmas
szúnyogháló, 7 zsák, szőrből való. Ismét egy ezüst gyűrű, megest egy arany
csipke főrevaló vége, megest egy új szabású asszonynak való öő [öv], ismét
egy új egész veres pamukos törőlközőkendő.
Ismét 4 ezüst tő, ismét 3 teli tollal való derekai (sic), megest egy ember alá való
derekai, ismét 6 vánkus, kertéinek vagyon héjjá, lepedő megest egy, megest

zsáknak való négy darab fonál, ismét járomszög-füró, megest egy segítő vasvonó
vassal együtt, megest egy szekérbe való derékszög, ismét egy üstje, megest
vala 5-ven röf vászna, megest egy vas fazeka.
Ezek pedig úgy valának hagyva, hogy még az árva él, légyen azé, aki tartja azt,
ha pedig meghal, légyen az lelkéért és adják. Az árvának tartása vala 24 hétig,
meghalálosodott. ezenkívül is maradott apró töprő jószága is.
A hagyatéki iratot egy 1739. május 28-án kelt testamentummal együtt rögzítették két lapra. A 162.
szám alatt közöltnek nincs keltezése, valószínűleg 1739-ben készült, de biztosat nem tudni róla.
A két iratot tartalmazó lapokon eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. 1739., No. 44.
1739.
Kétlapos irat, eredeti.

164.
NÉMET ANNA T E S T A M E N T U M A
1740. február 24.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én, Német Anna Istennek kegyes látogatásaiul meglátogattatván, még elmém
és okosságom megléve, az én Isten[nem] gratiajabul való javaimrul rendelést
kívánok tennem (sic!).
1- mo Csabai Istvánnál vagyon hat tinó, kiknek negyed része illeti az Rácz Kis
Jánosnét, a többi engemet illetőket pedig én ajánlom mise szolgálatokra.
2- do. Ismét vagyon az Rácz Kis Jánosnénál, melyet kért kölcsön ilyen módon
146 Rh. forint, id est száznegyvenhat forintokat, hogy azoknak interessére az
marhákat teleltetik és nyaraltatják, kikbul az ütet illető negyedrész már ki vagyon
véve, azokat is mind hagyom misék szolgálatyjára.
3- tio. Vagyon az Rácz Kis Jánosnénál az árva résziről való 4 tehén és öt borjú,
kikbul ugyan az Rácz Kis Jánosnét illet negyedrész, az engemet illető részeket
pedig hagyom szentmisék szolgáltatására.
4- to. Csabai István tizenhárom teheneket eladott Hollo Péternek az ő társaival
együtt, kiknek az árában fizetődött meg Csabai Istvánnal 29 körmöci arany, és
a négyet azoknak a gyermek[eknek a] temetésére költöttünk el, az teheneket
pedig fölül említett Hollo Péter társaival tudják, hogy Csabai Istvánnak többet
fizettek, mennyin vöttek pedig meg, tudakozása szükséges tőlük. Kinek is negyed
része illeti Rácz Kis Jánosnét az tizenhárom tehénnek árábul Csabai Istvánnál
lévő restantiaival együtt, az engemet illető három részt hagyom szentmise szol
gáltatásra.
5- to. Az kápolnákra hagyok a fölül említett pénzekbül 20 Rh. forintot úgy,
hogy egyikre egyikre 4 Rh. flo.
6- to. Hagyok ugyan a fölül említett pénzekbül a scapularisták és kordások
congregátiojára 4 Rh. flo. egyenlőképpen. [Más írással:] Solvit.
7- mo. Hagyok ugyan az fölül említett pénzekbül a két templomra 2 aranyat
gyertyára. [Más írással:] Solvit.
8- vo. Vagyon az házi eszközökből Csabai Istvánnál (úgymint) három hordó,

két hordónak a feneke is, egy béklyó, egy kapa, egy kétkézvonó, kapacska [kapácska?], egy vasvilla, egy zsák, kiket az házammal, szőlőmmel együtt hagyok
az leányomnak.
9-no. A lábas marháimat, aki vagyon, azokat is hagyom az leányomnak.
Ezen testamentális disposition jelen voltak die 24. Februárii 1740-ikben ilyen
becsületes emberek: Szabadszállási Pál, Kovács Mihály, Ferenczi István m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Nemet Anna testamentoma 1740. Más-más írással újabb
feljegyzések: Ezen (?) testamentum (?) papír convintas (?) fi. 89, den. 22 1/2. Praedicta sac. st.
absoluta, die 15. 9-bris, 1740. Intuitu (?) testamenti huius cibanda (?) est Rácz Kis Jánosné. Kakas
György.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 34. 1740., Nro. 81., Fasc. I . 1740.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

165.
MOLNÁR JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1740. április 28.
Dicsértessék a Krisztus Jézus. Amen.
Én, Mónár János, mivel hogy az Úristennek kegyes látogatásábul megláto
gatván, azért még eszemen és okosságomon lévén, teszek ilyen testálást és
dispositiot.
Azért még először teszem föl azt, hogy az feleségemnek Szántó Örzsébetnek
hagyom az három öreg paszta szőlőmöt, azt is úgy, hogy ha relvérbe (?) maradott
tőlem, ha pediglen nem, csak az legöregebbik legyen. Ismét az ketteit adja el,
az árát adja az lelkemért. [Más írással:] Pro vinea satis facit in flo. 27. [A szőlő
ára 27 forint lett.]
2- do. Ismét az húgomnak Monár Marisnak hagyom az kisebbik pasztáját, de
azt is úgy, hogy ha meghal, legyen az öcsémé.
3- tio. Ismét az házamban vagyok 2 forintokkal adós, az terminus leszen szüretig.
4- to. Az Fekete Imrének vagyok adós 8 máriásokkal.
5- to. Az Pataki Istvánnak harmadfél máriással.
6- to. Ismét az lelkemért hagyok 4 akó bort, az ketteit az páter franciskánus
uraiméknak, ismét ketteit páter piaristáknak szentmisére. [Más írássá beszúrva:]
Paribus satis factum. [Egyenlően elosztva.]
Ezen testalason valának böcsületes személyek emberek (sic!), úgymint: Horvát
Mihály, Kis György, coram me Stephano Kollár.
Quoad [olvashatatlan szó] satis factum est in flo. 26. den 70.
Die 28. Április 1740.
A hátlapon más írással: Molnár János.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 33. 1730., Nro 28. 1739/40., Fasc. 1. 0740.
Egylapos irat, korabeli másolat.

CZUDAR K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1740. április. (?)
Én, Czudar Katalin Isten ő szent fölsége súlyos betegséggel meglátogatván, s
míg elmémen s okosságomon lévén, kevés ingó s bingó javacskáimrúl teszek
ilyen rendelést úgymint:
Elsőben is Dorozsmán lakos Gedo nevű embernél vagyon 20 Rhenes forintjaim,
és ugyan ottan lakos Jenéi nevű másik embernél úgymint tavalyi székbírónál is
vagyon 10 Rh. forintjaim, s azon kívül ugyanott lakos Varjú Jakabnál vagyon
két Rh. forintjaim és Vincze Jánosnál öt véka búzám, és ugyanott lakos Vincze
Antalnál 4 véka kölesem, ugyan Vincze Jánosnál két véka kölesem, ugyanott
lakos Fodor Andárásnál két véka búzám és 102 polturám, ugyanott lakos Bálint
Katalinnál 1 véka búzám, ugyanott lakos Nagy Miskáné két márjással adós,
ugyan akinél az ökör vagyon, négy máriással adós. Azek az felül írt adósságaim
mind legyenek az fiamé.
2- do. Vagyon kilenc darab fonalam, hagyom a tisztelendő páter francis
kánusoknak, mondjanak misét érette a lelkemért. [Más írással betoldva:] Satis
factum est.
3- tio Ugyan öt forintokot hagyok tisztelendő páter franciskánusoknak mise
szolgálatra. [Más írással betoldva:] In 5 f. satis factum est, anno 2. Maii 1740.
4- to. Ugyan Szent Miklós templomában lévő öt oltárokra hagyok öt forintokat.
5- to. Ugyan takarításomra hagyok 10 forintokat, aki pedig megmarad
takarításombul, azt is adják a lelkemért
Voltak jelen becsülete emberek, úgymint Farkas Gergely és Ferenczy Ferenc.
Anno 1740.
A hátlapon azonos írással: Czudar Katalin testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 32. 1740., 1740. 43., Fasc. 1. 1740.
Egylapos irat, korabeli másolat.

167.
TÓTH JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1740. június 12.
Anno 1740. die 12-a Junii.
Én, Thott János Istennek látogatásbul súlyos nyavalyában lévén, kevés javaimbul
ilyen dispositiot teszek.
1- mo. Két jármas tinót takarításomra.
2- do. Két harmadfű tinót az édös szülémnek.
3- tio Négy borjas tehenet az feleségemnek. Ismét az szőlőből való jussom.
4- to. Azon két közös ökörből való jussom légyen bátyám uramé úgy, hogy az
édes szülémet tartsa belőle.
5- to. Takarításombul penig az ki megmarad, légyen mise szolgálatokra kétfelé.
6- to. Ismét az édes szülémnek 1 tavalyi borjút és az búzát közönségesen

[közösen] takarítsák fel és osztozzanak egyaránt.
Prasentibus his: Berkes Ferenc, Szabó Mihály, Bekő Mihály m. p.
Az utolsó oldalon: azonos írással: 1740. Thott János testamentuma. Más írással: Thott János.
Eltérő írással a következő jelzetek találhat: No. 35. 1740., Fasc. 1. 1740.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

168.
B O C Z LŐRINC T E S T A M E N T U M A
1740. június 14.
Én, Bocz Lőrinc Istenben boldogul kimúlván, magam nyelvével hattam
congregatiora, s c a p u l a r é s r a , k o r d á s o k n a k öt juhot. Szent Ferenc
kongregati ójának is öt juhot. Kordásoknak adják Demeterkor, s a többit eladván
adjanak a Homoki kápolnára három forintot; a Szentháromság kápolnájára is
két forintot. Kegyelmes urunknak, Kohári András excellenciájának egy borjas
tehenet. A szőlőt a páter franciskánusoknak mise szolgálatra; Termésből pedig
mellettem lévő legénynek öt akó bort. Az házat páter piarista uraknak mise
szolgáltatásra. A búzát is páter franciskánus atyám uraiméknak és páter piarista
uraiméknak. Ha elnyomtatják, kétfelé mérjék a szemet. Ami marad az adósságbul
azt is mise szolgálatra. Utolszor pedig egytestvér nénémnek Bocz Katalinnak
egy tavalyi csikót. A másik testvér húgomnak is Bocz Juditnak egy harmadfű
üszőt.
Bizonyságok, amelyek voltak: Bocz György, Farkas Ferenc, Dako János, Bakó
István.
Praesentem copiam originali suo in omnibus conformem esse testatur. [A jelen
másolat az eredetivel mindenben megegyezik.]
Kecskemetini 14-a Junii. 1740. Judex nótárius Georgius Fejérváry m. p.
A hátlapon azonos írással: 1740. Bocz Lőrinc testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 31., Nro. 31-0,, Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.
[Egy külön lapon más írással a következő feljegyzés található:] Bocz Lőrinc körül in agone mortis
Farkas Ferenc volt je[le]n, ha Gyöngyösről hazajön, bé kell hivatni testamentum tétele iránt Bocznak,
s meg kell kérdezni, miképpen tette azt.
N . B. Bocz Márton és Lőrinc testvér atyafiak még éltekben megosztoztak két paszta szőlővel, 5
paszta ültetés is volt, melyeket is hasonlóképpen egyenlőképpen elosztották.
Ennek hátlapján eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 31. 1740., anno 1740., Fasc. 1.

L E N D V A Y JÁNOS TESTAMENTUMÁRA ADOTT TANÁCSI
HATÁROZAT
1740. szeptember 26.
Deliberatum est.
Mivel a testamentariusoknak relatiójából kitetszik nyilván: néhai Lendvay János
nagy rövidséget tött maga feleségének (akit törvény szerént is signanter ad
mentem tituli vigesiminoni, partiti 3-a opens Decretum Tripartitum mind együtt
keresett jóknak fele része illette volna) abban, hogy azokból kirekesztette,
minthogy a minémő készpénzek volt, úgymint hétszázhetvenöt foréntyok, id
est 775 f., abból az asszonynak nem hagyott többet százhuszonöt foréntnál, id
est 125 f., holott háromszáznyolvanhét foréntok és ötven pénzt, id est 387 f. és
50 dénárt kellett volna hagyni, a kétszázhatvankét foréntyát és ötven pénzét, id
est 262 f. 50 d. pedig hagyománya szerént az tisztelendő egyházi személyek
elvitték. Azért annak ki kell telni Lendvay Jánost illető egyéb jókból, s az aszszonynak köll resignáltatni, annak utána ami megmarad, osztozhatik Lendvay
István öccsével Mihállyal, akiknek tudniilik a házban és szőlőben való részét
hagy-ta Lendvay János.
Datum Kecskeméten die 26. Septembris 1740.
Kecskeméthi béró s tanács. L. s.
A hátlapon más írással: Lendvai János testamentumára
Eltérő írással a következő jelzet található: Nro. 36.
Egylapos irat, korabeli másolat.

adott resolutio a kecskemtéi

tanácsiul.

170.
TÓT MÁTYÁS T E S T A M E N T U M A
1740.
Én, Tott Mátyás még eszemen voltam az én betegágyamban. Felíratom az kevés
pénzecskémet, mert uzsorán vagyon az jámboroknál.
Első. Pap Mihálynál aki vagyon 38 forint és 2 máriás, azt hagyom az én felesé
gemnek. Horvát Mártonnál is vagyon 20 forint, de ugyan vagyok adós Horvát
Márton zsellérének, Ádámnak 7 forinttal. Azt abbul a 20 forintbul adják meg
neki, többi aki megmarad, legyen takarításomra, de még az Mike Gyurkának
abbul fizessenk meg 4 máriást, mert tartozom neki 4 máriással.
Vagyon az Bogyó Mihálynál 10 forint, azt hagyom 5 forintot az árváknak, 5
forintot pedig barátoknak és páter piaristáknak mise szolgálatra.
Az kik jelen voltak: első Lendel János, Babiczai Ferenc.
Ugyanaz Szikra Mihály is adós 7 máriással, azt is feleségemnek hagyom.
Az utolsó oldalon más írással: 1740. Tót Mátyás testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 36. 1740., Nro. 77., Fasc. 1. 1740.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

171.
PÓR ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1741. február 4.
Anno 1741. die 4. Febriuarii.
Én, Por András súlyos betegségemben lévén Istenem látogatásából, mindazon
által ép elmével bírván tettem rendelést ilyen módon becsületes emberek előtt,
úgymint: nemes Sárközi Pál, Darányi Ferenc, Czikai Pál és Thot János sógor
uramék előtt.
Elsőben Thot Ilona asszony, boldogult volt feleségem, attya maradékát hozott
az házamhoz két tehenet, amelyeknek tenyészeti az két hátulsó ökör, egy negyed
fü üsző, egy tavalyi borjú.
Második rendben: izvegyült Kozmáné asszonyom adott az István fiamnak egy
üsző borjút, amelynek is terjedéséből vagyon 4 tehén, két harmadfű tinó, két
tavalyi borjú.
Ismét vagyon egy tehén, melyet István fiam sok fáradtsága után az Tolvaly
gulyástól megkért, mivel egy tehenét ellopta. Ha ő nem fáradott volna énmiattam,
elveszett volna. Az is legyen az övé.
Hannád rendben: az magam kevés javacskáimból hagyok az feleségemnek az
leánykájával együtt két jármos tinót, két öreg tehenet. Az juhokból (20) húszat,
15 légyen ellő, öte penig toklyó. Az lovakból egy méneses lovat, mely légyen
kanca, az búzából adjon az fiam, ha véle nem lakik, 15 fertály búzát.
Ebből az magam kereste jószágomból az Judit leányomnak hagyok (2) két tehe
net, egy tavalyi üsző borjút. Az alsó szőlőm legyen az István fiamé, az felső
szőlőm legyen az Judit leányomé és az feleségemé hosszára hasítva. Ismét az
feleségemnek egy kádat. Az ház benne valóval együtt légyen István fiamé.
Ami kevés költségecském vagyon, abból az felségemnek az leányával együtt
(30) német forintokat, az Judit leányomnak 15 német forintokat, az többi légyen
az István fiamé.
Ez az Pór András uram rendelése. Mielőttünk így menvén végben, melyet mi is
igaz hitünk szerént az ő kegyelme szava után megírtunk, és pecsétünkkel is
megerősítettünk. Úgymint fellyebb megírt becsületes személyek: nemes Sárközi
Pál (L. s.), nemes Darányi Ferenc (L. s.), nemes Czikai Pál (L. s.) nemes Thot
János (L. s.)
Az utolsó oldalon más-más írással: Por Andárs, 1741. Adreas Pór. Testamentális
dispositio.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1741., Nro. 33-o. 1740., No. 33., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. Egy erősen és három kissé rongált viaszpecséttel ellátva.

172.
TÓT PÁL T E S T A M E N T U M A
1741. február 24.
Én, súlyos betegségben lévő Thot Pál hagyom testamentumul az mi kevés jó
szágom vagyon.
1. Hagyok az barátoknak két tehenet mise szolgálatra.
2. Hagyok az páter piaristák számára is 2 tehenet, az egyik mise szolgálatra, a
másik az templomra.
3. Szent Mikós templomra is egy tehenet. [Más írással betoldva:] Solvit.
4. Az Szentháromság kápolnájára, az temetőben lévő kápolnára, az külső Mária
kápolnára, az háromra 3 harmadfű üszőt. Az Szent Mihály kápolnájára, ugyan
az idebenn lévő Boldogasszony kápolnára is az kettőre 4 tavai borjút. Az Szent
Miklós templomban lévő 5 oltárokra is 2 harmadfű tinót.
Itt jelenlévén úgymint: Kardos Ferenc, Fodor György, Nagy Gergely, Kardos
szolgája.
A hátlapon más írással: Tott Pál testamentuma. Újabb írással: Thot Pál. Újabb írással: Extrádat
per omnia Georgius Széplaky, Cath. Ecclesiae curator m. p. Die 24. Februarii 1741.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1741., No. 32. 1741., Nro. 32., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

173.
NAGY G E R G E L Y SZÓBELI T E S T A M E N T U M A ALAPJÁN
KÉSZÜLT TANÚSÁGTÉTEL
1741. április 19.
Anno 1741. 19-dik Április.
Tánczos Marisnak, néhai Nagy Gergely meghagyott özvegyének instantiájára
magistratualiter inquiraltatott sequentibus.
Prima testis Elisabetha Demeter, Gregorii Sós consolaris, annorum circiter 46.
Praemisso corporali juramento, vallja, hogy mivel ő néhai Nagy Gergely
szomszédségéban lakott, tudja jól, hogy az elmúlt 1739-dik esztendőbeli
döghalálnak idején kérdezte ő, fatens, Nagy Gergelyt, mint fogja hadni feleségét,
Marist ? K i is már halálnak fia lévén, felelt formalibus: Gyurka fiam kezére
hagyom a szőlőmet egészlen, úgy hogy feleségemet, azaz mostohaannyát holta
napjáig tartsa abbul tisztességesen. Ha pedig fiam és maradéki meghaláloznak,
bírja feleségem, végtére felségemnek is halála történik, légyen páter franciscanus
uraiméké. Ezen utolsó akarattya, mivel nagy rémülésben vala az egész nép,
írásba nem vétetett, hanem csak szóval mondotta. Továbbá azt sokszor hallotta
a tanú Nagy Gergely szájábul azelőtt egészséges korában: Istennek hála, vagyon
kevés, kevés, amiből élhetek böcsületesen, senkinek sem tartozom semmivel
is, mert Gyurka fiamat is már kielégítettem a szőlőre tett költség eránt. Ez utolsó
akarattyának rendelésének idején Gyurka fia is jelen volt, Bajári Istvánné is,
aki jó tanú lehet.

Secunda testis Catharina Varga, Stephani Bajári consors, annorum circiter 52.
Hite után vallja, hogy a fönt circumscribalt üdőben néhai Nagy Gergely már
halálához közelgetvén, nevezett fia és felesége közt úgy rendelte utolsó akarattyát, hogy Gyurka fiáé légyen a szőlője, de úgy, hogy abbúl mostoháját tisztes
ségesen tartsa holtáig, ha pedig Gyurka is meghaláloznék maradékival együtt,
tehát a szőlő légyen feleségéé, Tánczos Marisé, ez is meghalván, szálljon tiszte
lendő páter franciscanusokra. Vallja praeterea, hogy akkor utolsó betegségében,
s azelőtt is elégszer hallotta Nagy Gergelyt mondani, hogy ő Gyurka fiát azon
szőlőnek szerzése eránt egészlen kielégítette. Fel is vállalta Gyurka mostohaannyának tartását holtáig a szőlő bírásává, s ellene sem mondott.
Tertia testis Dorothea Soós, Matthiae Rákos consors, annorum circiter 56. Hite
után vallja: elégszer hallotta Nagy Gergelytűi, hogy az ő szőlejében Gyurka
fiának egy grajcára sincsen. Tánczos Maris felségével együtt szerzetté azt. Azzal
építette, és gyarapította. Jól tudja a tanú, mert annak megvételekor mint szomszéd
meg is kínáltatott. Nagy Gergely hallotta mondani Gyurka fiának, ha fel nem
vállaja feleségének Tánczos Marisnak gondviselését és tartását, tehát azon szőlőt
felségének fogja hadni, tudni illik Tánczos Marisnak.
Quartus testis Ivan Polyák, annorum 56. deposito prius juramento vallja:
mivelhogy a tanúnál 5 esztendeig lakott Nagy Gergely, tudja bizonyosan, hogy
midőn többször írt Nagy Gergely azon szőlőt szerzetté, már Tánczos Maris
volt felesége, s ezzel jobbétotta, gyarapította. Mert Gyurka fiát adósnak tartotta
63 tallérokkal, sokszor is kérte tőle, s minthogy rendesen nem akarta megfizetni,
azért Nagy Gergely maga elmenvén, amannak Jakabszállásán levő tinait eladta
s magát a szerint contentálta, úgy szerzetté azután a szőlőt. Tudja azt is, mert
szájábul hallotta Nagy Gergelynek, hogy midőn halálához közelített, tanúnak
feleségestül kérdeztetvén: sógor, miképpen hagyod Marist, feleségedet ? Felelt
formálibus: ha Gyurka fiam holtáig eltartja ötet, néki hagyom a szőlőt. Ha pedig
nem akarja, tehát légyen a feleségemé. Azt is hallotta sokszor Nagy Gergelytül,
hogy Gyurka fiának egy grajcárja sincs a szőlőben.
Actum Kecskeméth ut supra per jud. notar. Georgium Fejérváry m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Inquisitio. Pro parte Mariae Tánczos Gregorii cond. (?) Nagy
viduae. Más írással: Testamentum Gregorii Nagy sapiun (sic), de anno 1739. nuncupative factum.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . 1739., No. 46. 1739.
Kétlapos irat, eredeti.

174.
KISS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1743. február 10.
Minthogy a felséges és mindenekben szabadosan uralkodó Úristennek eleve
elrendelt decretuma az, hogy mindenikünknek vége legyen, ez szerént, minthogy
én is azon halandóság alá vettetett lévén, legközelebb, tagjaimban erőtlenséget
ismerem, hogy mostani feleségemnek és fiaim között (sic!) teszek ilyen dispo
sitiot testamentom szerént.

Primo. Minthogy énnekem az atyámrul igyen [egyetlen ?] csikót (sic!) maradott,
úgyhogy én (?) adósságot akkoron is [ha?] kifizettem volna, egyszóval semmivel
maradtunk volna. Hanem azután kerestem sok fáradtsággal és törődésem által
az másokébül az mi vagyon.
2- dik. Adós senkinek nem vagyok. Azkik nekem adósságom vagyon, az lasjtromban föl vagyon írva.
3- dik. Az feleségemnek 300 forintokat hagyok, id est háromszáz forintokat, 3
bor-jas tehenet, 3 csikós lovat, 20 juhot, 2 kost, két ökröt, az melyek vadnak az
édes fia keze alatt.
4- dik. Szabó Gergely mustoha fiamnak, az mely tíz tallérral tartozik, oda marad
jon nála, néki hagyom.
5- dik. Kiss Judit leányomtul elmaradott árva leánykámnak Veres Zsuzsának
100 aranyat, 4 borjas tehenet, 4 csikós lovat, 45 juhokat kossal együtt.
Az édesannya életében attam volt 20 öreg juhot, az melt [melyek ?] az attya ke
ze alatt vagyon még mostan is. De ezen juhokat nem köll anyi [adni] kezébe,
míglen föl nem nevelkedik, és feljer [férjhez] nem adják, hanem az attya ruházza
és tartsa. Ha peniglen az Isten attyát kiszólítja az világbul, tartsák az [egy
olvashatatlan szó] ezen jószágnak szaporításábul. Ha peniglen is az leányka
meg talál halni, maradjon az közelebb vérekre az édes annyának. Az ládabeli
ruha és egyszóval valamije volt, ott vagyon Veres Pál keze alatt [két olvashatatlan
szó] szerént attam volt nekie.
6- dik. Az másik öreg atyáink szőlő örökségből az kis leányát ki köll elégíteni,
mivelhogy aviretum bonus az szőlő azért annyi benne nekie mint az fiaknak.
7- dik. János deákot az közönséges jókbul ki köll házasítani, ha penig addig
meg nem házasodik, míg együtt laknak házasságára adassék neki 300 forint.
Ha együtt nem laknak, minden ingó és ingatlan jók mennyen[ek] kétfelé
közöttük, József és János között.
8- dik. Megboldogult Péter János uram házátul én semmit nem hoztam el, hanem
az édesannyuk hordókat hozott el és egy réz tepsit. Én nem tudok többet, hogy
hozott volna, mivel én mindent az magam keresetemből szerzettem, az mi
vagyon. Sem az kertek meg nem voltának osztva, azt senki nem próbálhatta
meg. Az fiuk látták, ha hagytak Pap Péternek az vagy Szenté Zsuzsának. Űk
lássák, mert ott elég volt minden hozzá igazság [jószág értelemben!], mivel
Peter János uram jó gazda volt.
Ezen testamentális dispositiot én magam írtam, az mint lehetett, istenes j ó
indulatombul, mivel az sok rossz versengéseknek ne legyenek köztük, az fiaim
és feleségem között, hanem ez szerént ki ki elégedjék vele mint följebb meg
vagyon [írva].
Az én jó Istenemnek ajánlom minden korban és hivatalban való jó uraimékat,
valakik olvassák és látni kívánják ez testamentom dispositiot.
Maradok Kiss János m. p. [L. s.]
1743. die 20 Febriuarii.
Az utolsó oldalon más írással: Testamentum Joannis Kis.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 3. 1743., Nro. 39-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. Kiss János neve mellett egy jó állapotú viaszpecsét.

Azon kevés végrendeletek egyike, amelyet a testáló maga fogalmazott és vetett papírra. Kiss János
nemcsak j ó gazda, hanem intelligens ember is lehetett, amit elsődlegesen nem betűvetése, hanem
fegyelmezett stílusa és logikus érvelése érzékeltet. Mivel a testáló minden bizonnyal csak ritkán
forgatta a tollat, a leírt szöveg nagymérvű következetelenséget jelez. Felesleges betűket tűz be,
sokszor értelmet meghatározó betűket, sőt szavakat hagy el. Ezért válik a végrendelet egy egy része
szinte értelmezhetetlenné.

175.
SZABÓ G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1743. június 17.
Én, Szabó Gergely az mi javacskáim lévén teszek ilyen dispositiot.
1- mo. Gál Mátyásnál, az ki Kis István uramnál szolgál béresül, vagyon 56 Rh.
forintom.
2- do. Szenté Palkónál, az ki Kis Pistánál csikós, annál vagyon 20 Rh. forintom,
az melyet Szakmán István jól tud.
3- tio. Vagyon az közönséges háznál 94 Rh. forintom, az mely Kovács János
uram keze alatt vagyon.
4- to. Szent Király István uram gyulyásánál, Gergelynél vagyon 4 harmadfű
tinóm.
5- to. Berényi csikós előtt vagyon egy fakó lovam, az farka körösztő tarka,
Bujdosú István az neve, az melyet vett Szent Kiryaly István uram gulyása,
Gergely vecsei embertől. Az mely 56 forintom vagyon Gal Mátyásnál, hagyom
az páter franciskánusoknak mise szolgálatokért. Szenté Palkónál [levő] 20
forintomat hagyom páter piaristáknak mise szolgálatokért. Az berényi csikós
előtt levő lovamat is oda hagyom. Négy harmadfű tinaimat hagyom az
édesanyámnak. 94 forintokbul az mely az közönséges háznál vagyon, húgom
számára Panninak hagyok 20 Rh. forintot. Ugyanazon pénzből áristomban levő
Boros Mártonnak hagyok 5 Rh. forintot, prófusznak 2 Rh. forintot, az többit
hagyom anyámasszonynak.
Szénási vejénél, Vörös Gyurkánál vagyon egy új kék karasia nadrágom, az
melyet adják el, osszák az árát a lelkemért. Ugyanazon 94 forintokbul hagyok
5 Rh forintot az szolnoki templomra.
Kecskemét, die Junii, anno 1743.
Coram me Joanne Szabo, Francisco Komlosi.
A harmadik oldalon más írással: 23-a Junii Szabó Pannának, húgának adatott 20 forint. Eadem
die prófusznak 2 forint. Eadem die szolnoki templomnak 5 forint. Boros Marcinak, ki hagyatott 5
forint. Az annyának 15 forint, 23 1/2 krajcár. Prófusznak és hadnagynak sérelméért és borbélynak
40 forint.
Az utolsó oldalon más Írással: 1743. Szabó Gergely.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 40., No. 2. 1743., Nro. 40-o., Fasc. I .
Kétlapos irat, korabeli másolat.

SZENTÉ ZSUZSANNA, PAP PÉTERNÉ T E S T A M E N T U M A
1743. szeptember 23.
1743. 23-a 7-bris Kecskeméten.
Testamentum tétel és mag nélkül ez világbul kimúlt néhai Szenté Zsuzsanna
asszony, Nemzetes Pap Péter úr házastársa ingó és ingatlan javai végett a
praetendens felek között eképpen lett meg az atyafiságos megegyezés, amint
következik:
1- mo. Méltóságos gróf Kohári András úr ő excellenciája úgymint a caducitásokban reguláltatott közönséges successor részére említett Pap Péter úr 1500 rhénes
forintoknak lefizetésére kötelezte magát.
2- do. Kecskeméti böcsületes communitas számára 500 rhénes forint. Reformata
ecclesia részére 300 forintok, feljebb írt Szenté Zsuzanna édesattya, néhai Szenté
Ferenc által tett testamentaria rendelése szerént. Nemkülönben ugyanazon
testamentumban specificalt legatarius attyafiainak az eránt feltett lajstrom
szerént, aki hasonlóképpen exurgal feljebb specificalt 800 forintokkal együtt
inclusive 1500 forintokra, és in toto kétrendbeli p.atingált (?!) punctusokban
feljegyzett summa tészen 3000 forintot, melyeket tartozik említett Pap Péter úr
feljebb Írottaknak és respecif. (?) legatariusoknak mennél hamarébb letenni, és
megfizetni, kiknek lefizetésére kötelezte is magát őkegyelme.
3- tio. Feljebb nevezett néhai Szenté Zszuzsannának édesannya, Péter Judit,
maga testvérattyafiaival osztozkodván, a minémü darab szőlőt és kertet
osztályképpen bírt, avagy bírhatott volna, az olyatén jutott rész Péter Juditnak
testvérnénje, néhai Péter Zsuzsanna Kis Jánosné asszonyom maradékira minden
pénz nélkül visszaszálljon, úgy mindazonáltal, minthogy az idei szőlő munkára
Pap Péter úr tett volna költséget, azért őkegyelmére az idei haszna háramlik.
4- to. Az okon Pap Péter úr, ha az Szenté Zsuzsanna minden ingó és ingatlan
javaik birodalmában maga őkegyelme és maradéki hagyattatnak, salvo in casu
deferetus seminis successione dominalis.
Damm ut supra.
Méltóságos praetitulált gróf jó kegyelmes úr ő exellenciája egész jószáginak
praefectusa és plenipotentiarusa Foglár Imre m. p. [L. d.], Pap Péter m. p. [L.
s.] [L. s.] M . p. Kecskeméti bíró és Tanács.
A negyedik oldalon más Írással: 1743. Szenté Susanna Pap Petemé, vagyis inkább Egyessa
Pap Péter uram részire.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 34., Nro. 4-o., Fasc. 1. No. 1. 1743.
Kétlapos irat, eredeti. Három kissé rongált viaszpecsét, köztük Kecskemét város pecsétje.

(?).

177.
DEÁK ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1744. november 10. (?)
Áldást békességet kívánok az Úristentől mindenkinek [más írással a következő
három szó] én, Deák András.
Minthogy súlyos nyavalyámtól megszorongattatván, igyekezem ingó bingó
jószágom között különbséget tenni, ami kevés vagyon, arrul mind szüleim s
mind atyámfiaim között.
1. A két ökrömet hagyom nénémasszonyomnak, Deák Erzsébetnek.
2. Minthogy osztatlan a marhabéli jószág, azt hagyom az édes szülémnek, aki
esnék belőle. Item. Az mely búza a veremben vagyon, azt is anyámasszonynak
hagyom.
3. A vetésbúzámat ismét nénémasszonynak, Deák Erzsébetnek hagyom az
ládámmal együtt. A subámat pediglen sógor uramnak [más írással kiegészítve:]
Pálinkás Gergelynek.
4. A mentémet hagyom eltakarításomra.
Ezekután maradok igaz jóakarója mindenkiknek, és ezen supplicatiomat adtam
ilyen emberséges emberek előtt, úgymint: Kováts János és Dankó Ferenc
uraimék előtt.
[A korábbi betoldásokat végző személy megjegyzése a végrendelet sorai után:]
Anno 1744. 10-o 9-bris. Praescriptus testis Franciscus Dankó coram magistratu
oppidano regognovit, Andreám cond.(?) Deák ita disposuisse ultimo de sua
substantia, uti deductum est in praesenti tabella. 11-a 9-bris praenominatus
Joannes Kovács similiter recognovit. [A fentebb írt tanú, Dankó Ferenc a tanács
előtt elismerte, hogy Deák András végül vagyonáról úgy rendelkezett, miként
az a jelen táblán található.]
A negyedik oldalon azonos írással: 1744. Deák András testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1.1744., Nro 4L, No. 4L, Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

178.
NAGY PÉTER T E S T A M E N T U M A
1745. február 28.
1745. die 28-o Februarii.
Én, Nagy Péter ép és egészséges állapotomban lévén, akarok testamentumot
tenni kevés javaimrul.
Elsőben is, hogyha az édes feleségemet Isten a mostani nyavalyájábul meggyó
gyítja, hogyha tovább élne, énnálamnál, az én szőlő örökségem maradjon az
édes feleségemre, míg Isten élteti. Semmi ágybéli leplet el ne vigyen senki. Va
gyon 1 derékalj, 4 vánkos, 1 lepedő, egy abrosz, egy láda.
Másodszor, ha halomása feleségemnek lészen, vagyon még két bujdosó unokám.

Nem tudom élnek-e vagy megholtak. Ha még élnek, hazavetődnének, maradjon
a szőlőm az unokáimra. Hogyha haza nem kerülnének, oda megholtak, tehát
maradjon Szabó András és Szabó János vejeimre örökösen. Ezeket az írásokat
fel ne bontsa semmi közel és távoly (sic) lévő atyámfia.
Harmadszor a méltóságos földesúr számára hagyok 5 akó bort.
Ezen testementum tételben voltának jelen ilyen emberséges emberek, úgymint:
Könyves János uram, Kallaj István uram, Sutus János uramr, Barcza János.
[Ugyanazon írással a következő kiegészítő rész található:]
1753. 16. Novembris. Tanácsgyülésben a fent nevezett testator egyes paraszt
személy lévén (in eum casum, ha már említett unokái itten meg nem
jelennének'az országnak élő törvényeihez képest örökségének csak fele részérül
testálhatott. Az okon a másik hason felében a födesuraság méltán iktathat. Kinek
számára de facto realiter et cum effectu recupaltassék is, elvégeztetett. Ha pedig
történetbül (sic!) az unokák, vagy csak egyike is előkerülnének, ezen occupait
részhez is juthatván.
Praescriptus copia originali suo in omnibus conformis esse recognoscitur. [A
fenti másolat az eredetivel minden tekintetben megegyezik.]
Actum ut supra. Per jud. Notar. Georgius Fejérváry m. p.
A negyedik oldalon eltérő írással készüli jelzetek a következpők: No. 1 1745., Fasc. 1. 1745.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

179.
NAGY PÉTERNÉ T E S T A M E N T U M A
1745. február 28.
1745. die 28-dik Februarii.
Én, Nagy Petemé, súlyos nyavaláyban lévén, de elmémben ép lévén, öregségem
ről akarok ily testamentumot tenni.
Elsőben. Hittel hozzám köteles jó férjemnek hagyom a szőlőcskémet, és az
házamat, benne valójával együtt, míg Isten élteti. Hogyha pedig halomása lészen,
szálljon és maradjon Csőszi Judit öcsémasszonyra urával együtt, Szabó Mihály
sógor uramra örökösen, minthogy az én nyomorúságos nagy szükségemben
mindenkor segítőim ezek voltak. Ágybéli portékám is az édes uram halála után
maradjon a Csőszi Judit öcsémre, és az urára, Szabó Mihály sógor uramra,
úgymint 1 derékalj, 3 vánkos, 2 lepedő, 1 paplan, 1 nyoszolya. Ezeket az írásokat
senki se közel se távol lévő atyámfiai fel ne boríthassák, mert mind osztozott
atyafiak vagyunk. Ezen testamentum tételben voltának jelen ilyen böcsületes
emberek, úgymint: Könyves János uram, Kállaj István uram, Sutus János uram,
Barcza János.
[Azonos írással a következő kiegészítés található:]
1753. ló-ó 9-bris. Tanácsülésben i[s] említett testator egyes paraszt személy

lévén, minthogy örökségének csak fele részéről testálhatott, az okon megírt
szőlőnek és háznak hason fele a földesuraság számára realiter defacto cum
effectu recupaltassék, elvégeztetett. Sigillum, datum (?) ut supra. Per ju. Notar.
Georgius Fejérvary m. p.
Praescus (?) copia originali suo conformis esse recognoscitur. Damm (?) ut
supra. 16-0. 9-bris 1753. Per eiusdem jud. Notar. Georgius Fejérvary. m. p.
A jelzetek az előző végrendeletével azonosak.
A rendelkezés a férj testálásának egyik oldalán található.

180.
TÓTH MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1746. március (?)
Én, Thott Mihály Istennek ő szent fölséginek kegyes grátiájábul meglátogat
tattam, még eszemen és okosságomon lévén, kevés javaimrul teszek ilyen
rendelést és dispositiot.
1- mo. Hagyom az én lelkemet az én Istenemnek, testemet pedig az földnek az
ő annyának.
2- do Hagyok a tisztelendő páter franciskánusoknak egy tehenet szentmise szol
gálatokra [Más írással:] Kielégítették.
3- tio. Hagyok a tisztelendő páter piaristáknak egy tehenet szentmise szol
gálatokra.
4- to. Hagyok az oltárokra egy tavalyi borjút.
5- to. Hagyok Thott István fiamanak hat ökröt, szekeret. Hagyok ismét Thott
István fiamnak nyolc borjas tehenet. Item három lovat kocsistul. Item Thott
István fiamnak hagyok négy kancát egy pariapa csikót. Item Hagyok Thott
István fiamnak 40 fias juhokat, és 10 tokjuhokat, kost tízet.
6- to. Hagyok Thott István fiamank harminc sertést apróstul.
7- mo. Hagyom Thott István fiamnak az szőlőmet.
8- to. Hagyom Thott István fiamanak az házamat, minden örökségivei együtt.
9- no. Hagyok Thott Péter fiamnak két borjas tehenet.
10- mo. Hagyok Thott Péter fiamnak tíz fias juhot.
11- mo. Hagyok Thott Péter fiamnak két sertést.
12- mo. Hagyok Thott Péter fiamnak egy kanca lovat.
13- 0. Hagyok Thott Ferenc fiamnak két borjas tehenet.
14- 0. Hagyok Thott Ferenc fiaamnak tíz fias juhot.
15- 0. Hagyok Thott Ferenc fiamnak két sertést.
16- 0. Hagyok Thott Ferenc fiamnak egy kanca lovat.
17- 0. Hagyok az takarításomra két jármos tinót, az mi megmarad belőle, légyen
szentmise szolgálatokra.
18- 0. Ami testamentomtul megmaradóit jószágom, abbul fizessék ki szolgákat
és szolgálót, ami pediglen az szolgáktul megmarad, légyen Thott István fiamé.
19- 0. Kölcségim vagyon 69 Rh. id est hatvankilenc rénes forintom.

20- O. Az adóban vagyok 18 Rh forintokkal, az ecclesia pénzben hét Rh forin
tokkal, az hús árában az székben 20 forintokkal. Maradott még az pénzbeli
kölcségembul 29 Rh. ft., hármuk között osszák el egyenlőképpen.
21- 0. Item megboldogult Thott János fiamnak elmaradott hitvesinek Hajagos
Katalinnak hagyok egy tavai borjút.
22- 0. Attam Thott Péter fiamnak még életemben egy fakó paripa lovat, amely
paripa ló az időben megért volna két borjas tehenet. Hogy az hét marhaszám
mint Thott Ferenc fiamé úgy kitellyik, egy harmadfű, egy tavalyi, hogy ne
légyen veszekedés az két kissebbik fiaim között, mert attam Thott Ferenc
fiamnak is még éltemben hetedmagával való marhát.
Megboldogult Thott Katalin leányomnál maradott lélek után két borjas tehén,
két tavalyi és egy ökör, amelynek neve Bogár, és egy öreg kanca ló, és egy ne
gyedfü paripa csikó. [Más írással kiegészítve:] A lovakon kívül megelégítet
tük.
Amely becsületes emberek jelen voltának ezen testamentális dispositioban,
úgymint: nemes Dán András uram, nemes Fekete István uram, Szegeden lakó
Börcsök István. Coram me Paulo Marko, m. p.
[Újabb írással:] Anno 1746. die 2. Április. Fölül megírt testamentum Szent
Királyi Tóth Mihály betegségibül fölgyógyulván, városunk közönséges házánál
megjelenvén, mindeneket, melyeket fölül megírattak szorul szóra előtte
elolvasván, ratificalt. Sigillum.
Kecskeméth die et anno ut supra. [L.s] N.N. Kecskeméth várossá bírája és tanácsa
A negyedik oldalon azonos írással: Öreg Faragó Thott Mihálynak testamentom tétele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1746., Nro. 43-o 1746., No. 43., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat a város bírájának és tanácsának megerősítő záradékával, és a város
kissé rongált viaszpecsétjével.

181.
H A L U S K A TÓTH MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1746. szeptember 19.
Anno 1746. die 19. 7-bris.
Tóth, alias Haluska Mihály testamentaria dispositioja.
Ladányban lakos Tóth Györgynél lévő árváit recommendálja, és itten lévő lovát
s kocsiját.
N. B. A középső leányát soha magától el ne hagyja, valamíg férjhez nem adja
őtet.
A legnagyobbikat pedig annak az atyafiának adja, aki jobban gondot viselhet
reá.
N . B. Feleséges ne maga (?) sok gyermeke [egy olvashatatlan szó]. Valamit
felíratott, holta után [egy olvashatatlan szó] azokban járjon el. Mindenféle
atyafiai árvái ápolhassák.

A hátlapon más írással: Haluska Tott Mihály.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 42., 1746. Nro. 42-o., No. 1. 1746., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

182.
GÁLL MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1747. május 19.
Én, Gáli Mihály az 1747. esztendőben májusnak 19. napján Istentől
meglátogattatván, súlyos betegségben esvén, magamat minden háborúságnak
eltávoztatásáért minden kényszerítés nélkül magam élő nyelvemmel Istentül
adatott kis javacskáimból teszek testamentumot alább megírt becsületes emberek
jelenlétében, mely így következik:
1- mo. Hagyok szentmise szolgálatokra 2, idest kettő jármos ökröt kétfelé, az
páter franciskánus és páter piarista uraiméknak.
2- do. Ismég két jármos ökröt az két árváimnak ugy, az mely az feleségem
hasában születendő fiam lészen, az is úgy legyen részes azon két elhagyott
ökörnek [az irat rongáltsága miatt csaknem egy teljes sor olvashatatlan.]
3- tio. Ismeg az feleségemnek része, öltenek (sic!) feletlen, vagyis páratlan ökröt
hagyok.
4- to. Az Kasvai (?) meddő tehenet takarításomra, vagyis temetésemre hagyom.
5- to. Egy borjas tehenet az feleségemnek, az mely meg akarna elleni.
6- to. Ismeg vagyon két tehén, egy üsző, az is az két élő gyermekeimnek és az
leendőnek, ha Isten élteti.
7- mo. Vagyon 2 lovam, azt is szentmise szolgálatokra az két rendbeli
szerzeteskenek.
8- vo. Vagyon 19 öreg juh és 18 bárány, azt is hagyom közönségesen
feleségemnek és az fiaimnak, éljenek belőle még tarthatják, ha nem tarthatják,
adják el úgy egyenlőképpen ettenek vekek (?)
Az szőlőt hagyom egyenlőképpen feleségemnek és fiaimnak [egy olvashatatlan
sor]. Az házat hagyom az árváimnak, az házban való igasság egyenlőképpen
feleségemnek és fiaimnak.
Zálogban vagyon Kill (?) Mihály [egy olvashatatlan szó] nála 37 tallér és két
fenyőszál, adtam négy esztendeig vagy pedig míg ki nem vallya mindaddig
bírhatja, ha penig megfizették az 37 tallért és az két fenyőszálat, egyenlőképpen
legyen fiaimé és feleségemé.
Török János öcsémnek velem semmi osztó pöre nincsen, az mi őtet illetné (?),
ezen kívül penig senki semmit nem kereshet meg eseven (sic!) mindenik az
neki hagyatott részit [két olvashatatlan szó] nyelvemmel.
Az gyermekek része penig, ha élnek úgy legyen amint élvén hagytam, ha
meghalnak az mise szolgálatára az két rendbeli szerzeteseknek.
A hátlapon más irtással: Gáli Mihály testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1747., 1747. Nro 44-o., No. 44., Fasc. I .
Kétlapos irat, korabeli másolat. A rendkívül rossz állapotú irat szövege több helyen csaknem az
olvashatatlanságig elhalványult, és az összehajtások mentén a papír foltokban hiányzik is.

D E V E C S E R I JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1748. február 5.
Anno 1748. die 5-ta Februarii.
Én, Devecseri János még Isten kegyelmességébül eszemen és okosságom helyén
lévén (sic!), Istennek súlyos látogatássábul meglátogattatam, és én kevés jószá
gomról ezen fiaim között rendelést kívánván tenni, amely is következendőképpen fog következik (sic!).
1- mo. Tisztelendő páter franciskánusoknak szentmise szolgálatért hagyok 10,
id est tíz Rh. forintot. Ugyan tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak szent
mise szolgálatért 5 Rh. forintot. Ismét hagyok 5 Rh. forintot a Homoki Boldog
ságos Szőz kápolnájára, külső Boldogságos Szűz kápolnájára és Szentháromság
kápolnájára egyenlőképpen osztassék [Más írással betoldva:] Solutum est.
2- do. Dicsőséges Szent Miklós templomra jövendőbeli termésből hagyok tíz
akó bort. [Más írással betoldva:] Solutum est.
3- tio. Aminémü ingó-bingó jószágom vagyon, úgymint négy jármos ökröm, 1
hámos lovam, juhocskáim és marhácskáim, házi kerti és szőlői örökségim
vagyon, abbul illendő nyolcadrészt hagyok feleségemnek, a többi pediglen
egyenlőképpen maradjon a négy árváimra. Ilyen képpen mint leányi személyek
hárman vannak, és ha Isten házassági korra felneveli, a leány személyek háza
síthassanak ki értekök szerint, az örökség pedig maradjon a fiúi magzatra, ha
pedig a fiúi maradék meg találna halni, úgyhát osztassék el a leányokra egyenlő
képpen az örökség.
Hogyha pediglen mind elfogynának, deficeálnának az maradékok, tehát az
fólyebb említett házi, kerti és szőlői örökségemnek harmad része maradjon a
testvér atyafiakra, a többi pediglen legyen fele a tisztelendő páter franciskánusoké, fele ismét a tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak szentmise
szolgalatjára.
4- to. Vagyon Izsákon bor ára 37 Rh. forint, 9 krajcár, és abbul legyen tiszességes
temetésem, a többit költsék istenesen. [Más írással betoldva:] Solutum est.
Ezen testamentális dispositioban voltak jelen emberséges emberek, úgymint:
én előttem Bano János esküdt m. p. [L. s.], Ugyan Gyuris István előtt +, [L. s.].
Ismét Bujaki Mihály előtt + és Ferenczi István előtt m. p.
Az utolsó oldalon más írással: Devecseri János iestamentoma. Újabb írással: Devecseri levelei.
A harmadik oldalon a következő feljegyzés található: 1756. die 8-a Februarii. Devecseri János
árváinak 49 f. 6 krajcár ki vévén nemes Fekete István gondviselő úr kezétül Szél Mihály. Az legális
interessé sex percentum, melyet hogyha meg nem adnék, vagy adhatnám, tehát akar mely néven
nevezendő javaimbul elegendő satisfactiot tehessenek. Melyeknek nagyobb bizonyságára adom
magam kezem keresztvonását
+.
A testamentumhoz csatolt iraton: Én Halász János praesentibus recognoscálom, s adom tuttára
mindeneknek az kiknek illik ezen contractuális levelemnek rendiben, hogy Istenben elnyugodott
Devecseri Jánosnak lakóhajlékát bizonyos alku szerint, úgymint kilencven rénes forintokon, id est
fl. 90, húsvét másodnapján ily condicióval kezemhez vettem, hogy mindaddig, míglen az említett
kilencven forintokat Istenben boldogult Devecseri János árvájának le nem teszem, usuális intersset
rajtam kereshesse, keresvén minden pör nélkül megvehessen, melynek nagyobb erősségére adom

ezen contractuális levelemet alább megíratandó érdemes személyek előtt 1751. die 12 április.
Coram me Joanne Banó inciitae civitatis jurato, coram me Joanna Szappanos, coram me Stephano
Nagy.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 3. 1748., No. 45., 1748. Nro. 45-o. Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. Két enyhén rongált viaszpecséttel megerősíve.
A kiegészítő részt cérnával főzték az eredeti rendelkezéshez.

184.
SZÍVÓS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1748. február 9.
Anno 1748. die 9-na Februarii.
Én, Szivos János, még elmém s okosságom jelen lévén, legelősben is [ajánlom]
lelkemet az Úristennek, testemet az földnek, azután pediglen kevés kis javacs
káimrúl teszek ilyen dispositiot s rendelést.
1- mo. Méltóságos gróf Kohári András urunknak hagyok 10, idest tíz Rh. forintot.
2- do. Tisztelendő páter franciskánus uraknak szentmise szolgálatokra 100, id
est száz forintot.
3- tio. Tisztelendő páter piarsita atyám uraiméknak szentmise szolgálatokra
hagyok 100, id est száz Rh. forintot.
4- to. Temetöbeli Tizenkét apostolok kápolnájára hagyok 10, id est tíz Rh.
forintot.
5- to. Dicsőséges Szent Miklós templomára, amelyben az mindennapi szentmisse
szolgálatok vannak, hagyok 50, id est ötven Rh. forintot.
6- to. A takarításomra hagyok, hogy tisztességes takarításom légyen 30, id est
harminc Rh. forintot.
7- mo. Ugyan Rácz Szabó Györgyné húgomasszonynak hagyok 10 id est tíz
Rh. forintot. [Későbbi bejegyzés:] Satis factum est.
8- vo. Néhai (sic!) Takács Jánosné menyem asszonyomnak hagyom a szőlő
örökségemet úgy, hogy még én élek, utolsó órámig szükségeimban gondomat
viselje, úgy hasonlóképpen bírhassa az gyermekeivel együtt, mindazonáltal Isten
ő szent felsége felnevelvén őket, amely nem tőr s szenved az ő annyával, semmi
jussa se légyen belőle, hogyha pedig az asszony meg találna halni, szálljon a
gyermekeire és gyermekei is successor nélkül találnának maradni, ugyanazon
örökség szálljon a Szent Miklós templomára.
9- no. Az szőlő örökséghez ugyanaz mi hozzátartozandók volnának, hordáim
és csöbreim, azokat is hagyom azon özvegy asszony, menyemasszonynak.
10- mo. A város földjén vagyon egy kertecském, azt hagyom az berényi Antal
Istvánnak, még elbírhassa amint eddig is segített, úgy hasonlóképpen még élek,
segítsen.
11- mo. Az kamarámat fundussal együtt hagyom az tisztelendő páter francis
kánusoknak és tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak egyenlőképpen
szentmise szolgálatokra.
12- mo. Kiss Mihályné húgomasszonyank hagyok 6, id est hat Rh. forintot.
13- mo. S felül specificalt szőlőmet az kinek hagytam, hagyom hasonlóképpen

az Kapháznál [levő] kertemet is hagyom azon személynek.
Ezen testamentális dispositio tételben voltak jelen becsületes emberséges
emberek, úgymint: Szivos János testamentoma [L. s.]. Én előttem Szőke János
tanácsbéli +, én előttem Thott Gáspár tanácsbéli +, én előttem Bano János
tanácsbeli [L. s.], et qui scripsi coram Francisco Ferenczi m. p.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1748., No. 46. 1748., 1748., Fasc. 1. 1748.,
Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti, melyet két pecséttel is hitelesítettek. Két viaszpecsét kissé rongált állapotban
van.

185.
D A L L O S MÁTÉNÉ FODOR K A L T A L I N T E S T A M E N T U M A
1748. július 7.
Én, Fodor Katalin az Úristentől ő szent fölségétül súlyos betegséggel meglátogat
tatván, elsőben is lelkemet hagyom ő tőségének, akitől vettem, testemet pedig
az ő annyának az földnek, és noha súlyos betegségben vagyok, de elmével
teljes vagyok, és élő nyelvemmel ily dispositiot teszek arrúl, amim vagyon.
1- mo. Valamely ingó és ingatlan jószágaim lettek megboldogult Dallos Máté
uram házátul, mely is osztályos képpen esett, megboldogult uram testamentoma
szerént, mindazokat adtam el örökáron Tari Máté vömnek és Dallos Anna
leányomnak 300, id est háromszáz Rh. forintokban.
2- do. Vagyon Thot Ferencnél 20 Rh. forintom, és az ládámban vagyon 70, id
est hetven Rh. forintom, 56 dénárom, ezeket hagyom tisztességes takarításomra,
és ha valamely megmaradna belőle, legyen szentmise szolgálatokra.
3- tio. Hagyok az Szent Miklós tamplomában lévő 6 oltárokra 12 Rf. frorintokat.
4- to. Szent Miklós templomában lévő Boldogságos Szűz képire 4 Rh. forintot.
5- to. Az öt szent kápolnákra 10 Rh. forintot.
6- to. Tisztelendő piarista atyám uraiméknak templomokban lévő minden oltárra
két-két Rh. forintokat.
7- mo. Szegedi páter franciskánusok templomában lévő oltárokra 12 Rh.
forntokat.
8- vo. Tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak templomokban lépveő
oltárokra Szegedre hagyok 12 Rh. forintokat.
9- no. Az Szent Miklós tamlpomának építésére hagyok 50 Rh. forintokat.
10- mo. Az itt lévő páter franciskánus atyám uraiméknak szentmisékre hagyok
30 Rh. forintokat.
11 -mo. Szegedi tisztelendő páter franciskánus uraiméknak szentmisékre hagyok
30 Rh. forintokat. Ugyanott lakos tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak
szentmisékre 30 Rh. forintokat.
12- mo. Tary Máté vömnek és Dallos Anna leányomnak hagyok 30 Rh.
forintokat.
13- tio. Boldogságos Szűz és Szent Ferenc congregatiora hagyok 8 Rh. forintokat.
14- to. Az szolnoki tisztelendő páter franciskánus atyám uraiméknak

szentmisékre hagyok 12 Rh. forintokat.
15-to. Mindezektől, amely megmarad, osztassék szentmise szolgálatokra.
[Más írással betoldava:] Die 7-ma Julii 1748.
Ezen testamentom tételben voltak emberséges emberek, úgymint: [sajátkezű
aláírások] én Takács Mihály tanácsbeli [L. s.]. Én Thot Gáspár tanácsbeli [L.
s.] Én Ferenczi Gergely tanácsbeli [L. s.]
[Újabb írással:] Az külső Boldogságos Szűz kápolnájára felvettem 2 flór.
Gondviselője Ferenczi Gergely. [Újabb írással:] Die 20 octobri vettem fel 2
congregaióra 8 Rh. f. Bano János. Eodem die vettem fel Szentháromság
kápolnájára 2 Rh. f. Bano János.
[A harmadik oldalon eltérő írással a következő feljegyzések találhatók:]
Infra scriptus ex summa octuaginta sex, id est 86 fi., per pie defunctam Catherinam Fodor P. Scolarum Piarum legata, percepisse me in bona et currenti moneta
florenos setuaginta Rhenenses, id est 70 fi, restât igitur deponendi per Dominum
Mathaeum Tari ad hac fi. sedecim, id est 16. Legatam summám 86 florenos
plene et ex in segro (?) percaepisse me recognosco.
Ita testőr P. Josephus ad S.S. Trinit. V. R. C. Kecskeméthiensis m. p.
Die 22 Augusti Mathaeus Tari ex pie legato Catharinae Fodor deposuit f. R. 30.
Die 22. Augusti Mathaeus Tari secundum pium legatum pii (?) desumtae
Catherinae Fodor ad suo aedificandam Ecclesum S. Nicolaj flo. 50 ex effective
deposuisse recognosci Paulus Sz. Királyi [egy olvashatatlan szó] ecclesiae m.
P.
Die 25 Augusti. Mathaeus Tari ex pio legato Catharinae Fodor pro residentia
Szolnokiensi deposuit f. R. 12.
Die eadem Mathaeus Tari ex pio legato Catherinae Fodor exsolvit pro saccis f.
R. 30. pariber ad ipsorum Ecclesiam pro Altaribus f. R. 12.
Én Kovács István Szent Miklós oltárának számadója, vettem fel Tari Maté
uramtul Fodor Katalinnak hagyományát 12 forintokat az oltárok számára. Die
25. Novembris.
Die 6. X-bris anni 1748-vo. Percipit P. [egy olvashatatlan szó] ad S. Maria
Majori (?) f. Rh. 2, id est duos, missis [négy olvashatatlan szó] Catherinae
Fodor.
A negyedik oldalon más írással: Fodor Katalin testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1748., No. 46., 1748. Nro. 46-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti, három ép viaszpecséttel ellátva.

TÖRÖK MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1749. május 1.
Én, Török Mihály míg az Úristen nyavalyák között is elmémnek épségét en
gedné, mindeneknek előtte lelkemet teremtő Istenemnek, akitől vettem, ajánlom,
annakutána ugyan jó Istenemtől vett világi javacskáimról, melyek kezeim között
ekkoráig megmaradtának, alább megírt becsületes emberek előtt ilyen ren
deléseket teszek, úgymint:
Elsőben. Miso Görögnek vagyok adós gyöngy árában 98 forintokkal. Juhász
Demeternek ezüst árában f. 24. Másnak senkinek sem tartozom., s nékem sem
tartoznak.
Secundo. A megemlített adósságoknak lefizetések után valami ingó bingó és
ingatlan javaim találtatnak, egyszóval azok menjenek öt felé: négy leányaim és
elmaradandó feleségem Vecsei Szabó Anna között egyenlőképpen.
Datum Kecskemét in die et anno quibus supra.
Coram me Stephano Thott, oppidi Kecskemet jurato. Coram me Stephano
Rozgonyi eiusdem oppidi jurato m. p. [L. s.] Coram me Gregorio Szivos oppidi
eiusdem cive.
A hátlapon azonos írással: Török Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1749. 1. 1., 1749.
Egylapos irat, eredeti, Rozgonyi István kissé rongált viaszpcsétjével.

187.
B A R C Z A JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1749. szeptember 19.
Én, Barcza János az Úristennek kemény látogatása alatt, midőn még ép elmével
volnék, kevés jószágomrul teszek ily testamentális dispositiot.
Elsőben. Négy pasztából álló szőlőcskémet hagyom az feleségemnek hozzám
való igaz hűségéért, míg él, ha meghal, pedig szálljon vissza az magam attyafiaira, Barcza Gergely öcsém és Cső János sógorom feleségére, avagy azoknak
maradékira. Mindazonáltal a feleségemnek az fele szőlőcskémbül, amelyet véle
együtt szereztem, szabados dispositiot engedek.
Másodszor. Házamat pedig minden benne való és hozzá való accidentiával,
amim vagyon egészlen hagyom az felségemnek, amíg él, ha meghal pedig a
szerint mint szőlő úgy ház is szálljon az atyámfiaira.
Harmadszor. Vagyok adós ifjú Fazekas Gergelynél Kis János uram árváitul
felvett pénzébül kértem el 20, id est 20 Rh. forintokat.
Ismét. Székudvaron lakó Gyöngyösi Mihálynak tartozom 17, id est tizenhét
Rh. forintokkal. Füredi Kovács Mihálynak 12, id est tizenkét forinttal. Teleki
János legényének, György mesternek 10, id est tíz Rh. forinttal. Ezeknek az

adósságoknak a megfizetésére hagyok négy ökröket, amelyeket eladván
megfizessék belőle, ami pedig megmarad, légyen az feleségemé.
Negyedszer. Vagyon három kocsis lovam, két negyedfü üsző tehén, egy tavalyi
borjú, juhaim amennyi vagyon mind légyen a feleségemé.
Ötödször. Ezeken kívül vagyon egy tavalyi borjú, amelyet hagyok Cső Jánosné
húgomasszonynak.
Hatodszor. Vagyon fél mezei kertem a Városföldén, mely az atyámrul maradott,
kit is még él a feleségem, birjon, ha meghal, pedig szálljon vissza a magam
attyafiaira, Barcza Gergely öcsém és Cső János sógorom feleségére, vagy
maradékira, mindazonáltal Barcza Gergely pénzül kifizethesse belőle beeső
szerint Cső Jánosnét és maradékit.
Hetedszer. Az szőlőm termésibül az szent ecclesiara hagyok 10, id est tíz akó
bortokat, amelyeket tartozik a feleségem megadni.
Ez testamentum tételben voltának jelen ezen becsületes emberek, úgymint:
Coram me Matthia Csaba, iurato huius oppidi m. p. Coram me Stephano Kis.
Coram me Joanne Teleki m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Barcza János uram testamentom levele. [Más írással a következő
feljegyzés található:] Székbiráknak özvegy fizetett 12 f-t. Takarításért 11 f-t, Teleki Jánosnak 8 f-t.
Jelzetek az iraton nem találhatók, mivel Barcza Nagy Gergely osztályleveléhez és Csordás Jánosné
leveleihez, a velük történő elszámolásokhoz volt csatolva 1758. No. 5. alatt.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

188.
H E R C Z E G RÓZSA T E S T A M E N T U M A
1750. január 11.
Anno 1750. die 11. Januarii.
Én, Herczeg Rósa Istennek látogatásábul súlyos betegségben is eszömön s
okosságomon lévén helyes rendelést nyomorúságosan szerzett kevés
javacskáimrúl ily formán teszek.
1- mo. Ami nemű javaim az házban vannak, mindeneket hagyok Patai Ágnes
öcsécskémnek. Húsz, id est 20 forintot úgy, hogy azon 20 forintok adassanak
szentmise szolgálatokra.
2- do. Az Ágnes öcsémnek, amidőn a szőleit visszaváltottam, attam a magam
költségéből húsz forintot, amellyel Ágnes tartozik, azt is hagyom szentmise
szolgáltatásokra.
3- szor. Az klavikordiumot hagyom 12 forintokban tisztelendő páter franciskánus
atyám uraiméknak szentmise szolgálatokért, ha pedig ő atyaságuknak nem
kívántatik, adassék el, az ára ugyancsak legyen szentmisékre.
4- szer. Kántor úrnál adós vagyok két forinttal, az adassék meg.
5- ször. Rosa Görögnek tartozom 2 forinttal, az is adassék meg.
6- szor. Hagyom az paszta szölőcskémet az öcséimnek 12 forintban, az is legyen
szentmise szolgálatokra.
Énelőttem Solti Ignác előtt tétetett ezen testamentális dispositio.

A hátlapon azonos írással: Herczeg Rosa testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 3. 1750., No. 48., 1750. Nro. 48-0., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

189.
SZANA ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1750. január 20.
Anno 1750-dik esztendőben 20-dik Januarii.
Én, Szána István Istennek bölcs rendeléséből elnehezedvén, kívántam rendelést
tenni az én házam népe között ilyen formán, hogy az feleségem, Füstös Panna
maradjon az neveletlen árvákkal, úgymint az Erzsébettel és Zsuzsannával
minden örökségben. Hogyha penig házasságot érnek, tehát ismét ugyanaz
feleségemnél maradjon mindön örökség, míg él. Annakutána osztozkodjanak.
A János és a Gergely fiaim és Judit leányom az örökségből házasítassanak ki,
mivelhogy ő reájok még nem költöttem, de az István fiamnak taníttatására
költöttem 17 tallérokat, úgyhogy 17 akó borokat attam a társas poharáért, 6 Rh.
forintokat, 18 garasokat, a céhbe való állásáért fizettem 21 Rh. forintokat. Az
adós-ságom penig ez: Kállai István komám uramnak tartozom 10 Rh. forintok
kal, az István fiamnak ismét tartozom 13 máriással, 3 garas, az Panna leányom
nak ismét egy 14 forintos mentével.
Ezeket írattam ilyen becsületes emberek előtt, úgymint: Csapó Ádám, Fenyő
István, Mester István, Kállai István.
Az utolsó oldalon más írással: Szana István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1750., 1750. Nro. 50-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

190.
KIS A L B E R T TESTAMENTUMA
1750. március 19.
Én, néhai Kis Albert, jóllehet tagjaimban megerőtlenedvén, mindazonáltal
elmém hiba és fogyatkozás nélkül lévén, mégis az én világi keresett kevés javacskáimból feleségem és gyermekim között teszek ilyen nemes satis faciált dispo
sitiot.
Elsőben is: A menyecske lányomnak hagyok ketteje paszta szőlőből 40 barázda
szőlőket.
Ismét ezeket a 40 út szőlőket, míg evilágon él, úgy dolgozza, dolgoztassa mint magáét.
Másod rendben a többi szőlőt, amely vagyon két esztendőknek elforgása alatt,
ne feléből dolgozza a vőm, hanem ennek a feljebb említett, s neki ajánlott 40 út
szőlőnek a bírásáért.
Ugyanezen említendő szőlőmnek terméséből a tiszteletes szent páterek számára
hagyok 6 akó bort. Ugyan páter piarista atyáimnak is szinte hasonlóképpen hatot.

Ismét. A húgomnak, Erzsébetnek, ha a feleségem is meg talál halni, ide a házba
belé szállhassék a gyermeknek gondviseléséért, minden esztendőben hagyok 2
akó bort.
Harmadszor. Hagyom ketteje ökrömet a gyermek számára.
Negyedszer. Lovam is vagyon 3, mivelhogy a gyermek elégtelen a gondvi
selésre, máskülönben, hogy a vőm csak hajtogassa egyszer, semmi ne légyen
belőlök, hanem ha úgy tetszik a jó vömnek, minden hozzájok tartozandó szerszá
mokkal együtt, kocsival, hámmal, gyeplővel együtt válcsa hozzája.
Ötödször. Szarvasmarhám is vagyon hetedmagával való, amelyeket a vömtől
vettem, és az árokban adós vagyok. Ezek is legyenek a feleségemé, és a gyerme
ké, és mivelhogy elégtelenek mind a ketten gondviselésére ilyetén jószágoknak,
addig is, míg a gyermek felnevelkedik, viselje gondokat a magáéval együtt.
Hatodszor. Juhom is vagyon 39, azokat is fogja gondviselése alá, míg a gyermek
okosodik és hasznából éljenek, és tenyészése legyen az övé, csak a tőkéjét el ne
fogyassa. Ha penig nem tetszik, keressenek oly emberséges embert, aki ezeket
felvállalja, ha penig nem, adják el pénzen.
Hetedszer. A ház penig légyen a feleségemé és a gyermeké. Ha penig együtt
tűrnek, szenyvednek, lakjanak benne mind közönségesen. Es a gyermek is meg
talál halni, leányomra marad.
Nyolcadszor. A szőlőhöz és a házi tápláló eszközök és szerszámok, tudniillik
kádak, hordók, ponyva, zsákok, fejsze, szekerce, ásó, kapa és láncok, egyszóval
mindenek légyenek a feleségemé és a gyermeké.
Végezetre. Ha a feleségem és a gyermekem mindketten meg találnak halni,
légyen a barátoké a szőlő, ha penig a vőm hozzája akarja váltani, feltévén azt
is, hogy olcsóbban hozzájuthasson mint más idegen ember.
íratott ez testamentomi levél ilyen becsületes emberek előtt, úgymint: Posta
Márton uram, Tollas János uram és Cserháti István jelenlétekben.
Anno 1750. die 19. Mártii.
A negyedik oldalon ugyanazzal az írással: Kis Albert uram testamentom levele a belül Íratott mód
szerint.
A hátlaponn eltérő írással a következő jelzetek találhatók:No. 4. 1750., 1750. Nro. 47., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

191.
O L L H A GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1750. május 29.
Én, Ollha György Istennek rendelésébül súlyos és öregségem törődött nyavalyás,
s betegségemben tudván és érezvén magam, gyarló testemet, azért még eszemen
és elmémen lévén, minden kényszerítés nélkül magam akaratjábul alább megírt
becsületes emberek jelenlétében teszek ily rendelést és testamentumot, mely
így következik:
1-mo. Az alsó paszta szőlőmet, az mely legnagyobb a három paszta között,
hagyom takarításomra, az melyből böcsületesen el is temethetnek. Az mely

penig megmaradhatna, adják azt is lelkemért az két rendbeli szerzeteseknek.
2- do. Az árok felöl való paszta, azt is lelkemért szentmise szolgálatokra az két
rendbeli szerzeteseknek magamért és az megholt feleségem lelkéért.
3- tio. Az harmadik kis pasztát penig, az ki halálom utolsó órájáig velem daj
kálkodik, annak hagyom. Az jó fiaim penig, az melyiknek tetszik ára szerént
váltsa hozzá.
4- to. Az két lovamat, hozzá tartozandó szerszámival és kocsival, hagyom Istvány
fiamnak. Az Örse leányom megelégedvén azzal, az melyet vött.
5- to. Az gyereknek az háza áráért, az melyet 11 forintokon eladtak, egy tehenet
hagyok érette neki. Szolgalatjáért penig egy lovat adok neki, az melyiket már
még életemben az ő szerencséjére ki is metéltetettem.
6- to. Ezeken kívül senki, se fiam, se leányom mást ne praetendálhasson, mege
légedvén mindenik az neki hagyatott részivel. Hagyom élő nyelvemmel: ezeken
kívül sem külső, sem belső jószágom nincs, nem is volt.
Voltának jelen ezen testamentumban becsületes emberek, úgymint Pulaj Péter,
Dallos János és Szabo István.
Kecskemét, die Máji, anno 1750.
Az mit elvitt Örse leányom osztás előtt hír nélkül, egyszóval az melyet szeretett
[egy olvashatatlan szó] nélkül, az házi eszközébül, az mely legnagyobb az
ágybéli portékát, nem hagyván belőlek csak egyet is.
1- o. Egy mentét és 2 szoknyát, 2 új vánkoshéjat, 4 abroszt, aló-fólső fejér ruhá
zatot, egyszóval valamit talált, szeretett házbeli eszkezeket, törülköző ken-dőket,
item selyem kendőket egynél többet nem találtunk. Áttestálja Orsik asszony.
2- do. Az felöl megírt, előszámlált portékákon kívül osztásban, az melyeket
elosztottunk egymás között, elő sem hozom.
A negyedik oldalon ugyanazzal az írással: Olla György testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1750., Nro. 49. 1750., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat. A negyedik oldalon több összeadási müvelet található.

192.
F E K E T E MÁRTONNÉ MAROS K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1751. május 21.
Anno 1751. die 21. Maii.
Maros Katalin, néhai megboldogult Fekete Márton özvegye kívánván még
éltiben maga javairul rendelést tenni, ép elmével és okossággal lévén, lelkit az
ő Attyának, akitül vette, testit pedig az ő annyának a földnek ajánlja.
1- mo. A Szent Miklós templomban levő oltárokra, páter piaristáknál levő
oltárokra és az öt kápolnákra hagyok 100 flo., id est száz flo., hogy egyenlő
képpen osztassék.
2- do. Szántó Ferenc árváinak, akik a leányomtul valók, hagyok 20 flo., id est
húsz flo. Ismét az említett árváknak hagyok három fias tehenet és három borjas

tehenet. Úgy hasonlóképpen, aminemű ágybéli portékám, ládám és abban levő
abrosz, lepedő, szoknyám, mentém és egyebek, ami benne találtatik, mind
maradjanak az említett árváknak.
3-tio. Mivel Fekete István fiam uram mind ekkoráig, úgy holtomig is mind
éltemben, mind betegségemben szorgalmatosan gondomat viselte, azért a fent
specificaltakon kívül, amik engemet illetnek, mindazokat hagyom csak most
nevezett Fekete István fiamnak és successorainak. Mindezekbül tartozik Fekete
István fiam tisztességesen eltakaríttatni, szentmiséket és prédikációt szolgáltatni.
Actum Kecskemét, anno et die ut supra.
[Eltérő írással] Én előttem Bano János tanácsbeli m.p. [L. s.] [Eltérő írással] Én
előttem Széplaki György senator m. p. [L. s.] Énelőttem Ferenczi István m. p.
Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással: Néhai megboldogult Fekete Márton özvegyének Maros
Katalinnak testamentuma 1751.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. [az 55-ös szám többször áthúzva] 1. 1751. Fasc.
1. 1750.
Kétlapos irat, eredeti. Csupán a két pecsét nyoma látszik, a viasz teljesen levált és elveszett.

193.
PÜSPÖK ISTVÁNNÉ NAGY ILONA T E S T A M E N T U M A
1751. szeptember 6.
Anno 1751. die 6-ta Septembris.
Alább írtak praesentibus recognoscaljuk, áttestáljuk, hogy néhai Ungvári alius
Püspök Istvánnak elmaradott özvegye, Nagy Ilona asszony maga testének
érezvén az gyarló világbul rajta levő súlyos nyavalyája által leendő elköltözését,
míg még elméjében egészségében volna, kevés jószágocskájábul előttünk ilyen
testamentaria dispositiot tett.
1- mo. Horvát András öccsének hagyja édesanyjátul maradott, most kezénél
levő szőllejét, úgy mindazonáltal, hogy azon szőlő terméséből tartozik fent
említett Horvát András méltóságos földes uraság részére tíz akó bort adni.
2- do. Talfájánál lévő mezei pénzes, édesattyárul való kertjét, mind hozzávaló
erdejével együtt hagyja Kalán Mihály és Gergely, úgy Horvát András öccseinek
úgy, hogy Horvát Andrásnak azon kertbül és erdőből fele rész legyen, Kalán
Mihálynak és Kalán Gergelynek kettőjüknek ismét fele.
3- tio. Küllei Józsefnél lévén kétszáz és negyedfél Rhénes forintja, ezekbül a
kecskeméti református szent ecclesianak hagy nyolvan Rhenes forintokat úgy,
hogy tisztességesebb eltakarítására az harangok mindnyája megvonattassanak
a temetőig nem különben. Horváth András öccsének hatvan Rhénes forintokat,
Kalán Mihálynak és Kalán Gergelynek két részre ugyanazon Küllei Józsefnél
lévő pénzbül hatvan Rhénes forintokat hagy.
4- to. Minthogy az házat Küllei Józseffel együtt építette, az ház és fundus
maradjon Küllei József kezénél, hanem Horvát András öccsének adjon Küllei

József tizenöt Rhénes forintokat, úgy Kalán Mihály és Kalán Gergelynek is
tizenöt Rhénes forintokat két részre.
5- to. Lévén még Garai Borbély János szomszédságában a Nyír felé Ungvári
István férjérül való mezei kertje, mely kerthez aviticumhoz való jószághoz
legközelebb atyafiság Körös városában lakos Godán Mihálynak a felesége, Pálffi
Judit asszony, azért maradjon az ő részére azon mezei kert, és ezen felyül pedig
kezénél levő pénzbül negyven Rhénes forintokat hagy és testál számára.
6- to. Küllei Józsefnél levő pénzben még hátra lévén negyedfél Rhénes fi., azokat
hagyja az Református Ecclesia ispotálybeli szegényeknek.
7- mo. Adósságban lévén német üvegesnél tíz Rhenes forintja, azokat agyja
Ungvári Szíjártó Pál kisebbik urának.
8- vo. Tiszteletes prédikátor uramnak, aki elprédikálja, egy császár tallért hagy
úgy, hogy ezen tallér legyen a tanításért való bér is. Tiszteletes professzor úrnak
egy Rhenes forintot, a deákoknak két Rhenes forintot, a két praeceptronak egy
forintot, és a mendikáns gyerekeknek egy Rhenes forintot hagy, nem különben
tiszteletes kántor uramnak elénekléséért egy Rhenes forintot testál.
9- no. Egy darab vászon lévén, a szegény mendikánsoknak hagyja.
10- mo. Régi ősi jászágbul vagyon kezénél egy cifra abrosz, egy derékalj és egy
vánkos, legyenek körösi Godány Mihály feleségéé.
11- mo. Küllei Jüzsefné asszonyomnak sokszori jóakarattjáért egy kendőt, egy
abroszt és egy derékaljat hagy és testál.
12- mo. Kalán Mihálynak egy derékaljat, úgy Kalán Gergelynek egy derékaljat
hagy, és ezeken kívül ami lábbeli, ruhaportékék vágynak, Horvát András, Kalán
Mihály és Kalán Gergely két részre osszák el úgy, hogy Horvát András feles
légyen, Kalán Mihály és Kalán Gergely ketten felesek legyenek.
13- tio. Két mentéje vagyon, az jobbikat hagyja Horvát Andrásné menyének, az
visletebbet Kalán Mihálynénak.
14- to. Minthogy a szőlőt Horváth András öccsének adja, ahhoz tartozó hordókat,
csebreket, kádakat is oda hagyja, hanem egy kádat Kalán Mihálynak kíván
adni.
Melyeket, hogy e szerint testálta legyen fent említett Nagy Ilona asszony,
mindenkoron áttestálják:
Signatum die et anno ut supra. Csaba Mátyás m. p., Sajtos Ferenc m. p.
Az utolsó oldalon ugyanazon kézzel írva: Néhai Ungvári Püspök István uram özvegyének,
Ilona asszonynak testamentum levele. [Más írással:] Anno 1751. 6-to Septembris.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 51., No. 5. 1751., Nro. 51-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

Nagy

SZENTKIRÁLYI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1751. október 30.
In nomine Sancti Trinitatis, Patris et Filii et Spiriti Sanacti.
Én, Sz. Királyi István jó Istenem látogatásábul testemben ugyan erőtlen, de
elmémben ép lévén, az alább írt személyek előtt javacskáimrúl testálni úgy
kívánok, amint következik:
Legelsőben is adós vagyok Somodi Anrás uramnak száz, id est 100 rhénes
forintokkal.
2- do. Szent Mihály kápolnájának 50 rhénes forinttal.
3- tio. Szent Királyi Pál öcsém uramnak 10 császár arannyal.
4- to. Tassi Jánosné Rózsi húgomnak 7 rhénes forinttal.
5- to. Catholica szent ecclesianak 200 forinttal, melyről Obligatorium existai.
6- to. Kaszonyi József uramnak 400 forinttal.
Lénárt Katalin boldogult első feleségem hozott magával hozzám 12 darab szar
vasmarhát, két kanca lovat, item 42 darab juhot, item készpénzt százötven
forintot. Ezeket maga költségére ő maga el is költötte kedve szerént, tudniillik
a 150 forintokat.
Tisztelendő franciskánus uraiméknak alamisnában hagyok egy paripa csikót.
Actum Kecskemét 30-a 8-bris 1752.
[Az eredeti írással:] Coram me Georgio Széplaky eiusdem oppidi privilegiati
Kecskeméth senator m. p. [Újabb írással:] Coram me Paulo Sz. Királyi oppidi
eiusdem senatore m.p. et coram me Georgio Fejérvary eiusdem oppidi judex
nótárius, m. p.
A hátlapon más írással: Stephan Szt. Királyi.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 4. 1750., No. 52., 1751. Nro. 52-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

195.
DÉTÁRI ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1751. november 7.
Anno 1751. die 7. Novembris.
Én, Détári András Istennek ő szent fölségének kegyes gratiajabúl súlyos nyava
lyával meglátogattattam, még elmém és okosságom lévén, Istentül adott kevés
javaimnál teszek illendő rendelést és dispositiot.
Először lelkemet ajánlom az én Istenemnek, az ki belém adta, testemet az
földnek, az ő anyjának.
2-do. Vagyon tizenöt darabbul álló méneses lovam, azokbul hagyok az méltó
ságos gróf számára egyet [más írással közbeszúrva:] (solutum est), a többi pedig
légyen feleségem méhiben lévő gyermeké, ha Isten megtartja, hogy ha az Úristen
kiszólítja az árnyékvilágbúi, tehát maradjon azokbul egy kanca az feleségem

számára, a többi pediglen adódjon el, és két felé osztassék tisztelendő
franciskánusoknak és tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak szentmise
szolgálatrokra.
3- tio. Vagyon két paripa csikóm, négy negyedfü tinóm, amelyeket a teheneim
közül hamarabb eladhatnak, kettőt azokat eladván, abbul légyen tisztességes
takarításom, ami pediglen azon pénzből megmarad, légyen kétfelé tisztelendő
páter franciskánusoknak és tisztelendő páter piaristáknak szentmise
szolgálatokra. [Más írással beszúrva:] Solutum est.
4- to. Vagyon négy ökröm, szekerem, ahhoz tartozandó szerszámokkal egyöt
legyen egyenlőképpen feleségemé és gyermekemé.
5- to. Vagyon huszonegy darab marhám, az felöl specificaltakon kívül, azokbul
adódjon ki az feleségemnek az nyolcad rész, hogy ha az gyermek meg találna
halni, oda fel vagyon bátyám, öcsém, húgom, azoknak hagyok egynek egynek
három három marhát, ami még attul megmarad, azok is adódjanak el és az ára
osztassék kétfelé tisztelendő páter franciskánusoknak és tisztelendő páter
piaristákhoz mise szolgálatokért.
Vagyon szőlőm, házam, azt is hagyom gyermekemnek, ha az Isten megtartja,
hogy ha az feleségem férjhez menend, abbul illendő nyolcadrészt vegyen, hogy
ha az gyermek meg talál halni, azt is úgy kétfelé tisztelendő páter
franciskánusoknak és tisztelendő páter piaristák atyám uraiméknak szentmise
szolgálatokért hagyom.
7- mo. Vagyon három kocsis lovam, azt is hagyom az gyermekemnek, ha az
Isten megtartja, hogy ha pedig az feleségem férjhez meend, abbul adódjon ki
az nyolcadrész, hogy ha az gyermek meghal, az után azokis adódjanak el, az
ára kétfelé osztassék szentmise szolgálatokra tisztelnedő páter franciskánusoknak
és tisztelendőpáter piaristáknak.
8- vo. Vagyon ötvenkilenc juhom, azt is hagyom az gyermeknek, ha az Isten
megtartja, azokbul hagyok Détári János öcsémnek harmincat, ha megél is az
gyermek [más írással betoldva:] (solutum est), ha pedig a gyermek meghal,
abbul is adódjék ki feleségemnek az nyolcadrész, a többi juh, az ki megmarad,
az is ára szerint légyen Détári János öcsémé, azoknak ára is kétfelé osztassék
szentmise szolgálatokra. [Más írással:] Solutum est.
9- no. Vagyon két hízó sertésem, azt éljék el felségem, gyermekem. Mezőn
lévő sertésem vagyon hat, az udvaron két süldő, azt is hagyom feleségemnek,
gyermekemnek egyenlőképpen, ezekből az spcificaltakbul hagyok egy egy
sertést Ballabas Istvánnak, Ballabas Andrásnak. [Más írással:] Sulutum est.
Ezen testamentális dispositioban jelen lévén ezen becsületes emberek, úgymint:
Coram me Joanne Bano, coram me Stephano Lestar, Georgio Szűcs, coram me
Paulo Marko. M . p.
[Más írással készült utóirat:] Alulírt recognoscalom, hogy nemzetes Bano János
úr ezen testamentumnak tenorja szerént szentmisékra vettem 30 Rh. forintokat,
harminc Rh. forintokat.
Die 29. Februarii anno 1752. P. Martinus [két olvashatatlan szó] vicerector
scholarum piarum. m. p.

Az utolsó oldalon ugyanazzal az írással: Détári András testamentális dispositioja. [Más írással:]
1751. 7-mo Novembris.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 3. 1751., [kétszer áthúzva:] No. 53., Nro. 53-o.,
Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

196.
NAGY ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1751. december 8.
Én, alól is írott Nagy István, minekelőtte e nyomorúságos életből az
örökkévalóságra általköltözném, még Isten kegyelméből ép nyelvvel és ésszel
lévén, kevés javaimbúi teszek ilyen rendelést.
1 -mo. Régi eleimről maradott a Nyír erdőn belől a város határában fekvő mezei
kertemnek Zana István földei között való részét hagyom a kúttal edjütt Gere
Gergelyné, Nagy Ilona természet szerint való leányomnak.
2- do. Azon kertemnek külső részét a tanyával edjütt hagyom Somogyi Istvánné,
Nagy Katalin tulajdon leányomnak.
3- tio. A Megyeri erdején belül lévő kis kertet az út mellett való hosszú földdel
együtt hagyom Somogyi István vőmtül való unokáimnak egyenlőképpen.
Ezen utolsó akaratomat emlékezetre megírattatván, és elolvasása után
meghallgatván, reszkető kezemnek keresztvonásával megerősítem.
Kecskeméten die 8-vo Decembris 1751.
Nagy István saját keze + vonása. Coram me Gregorio Szivos, manu propria.
Praesente Stephano Szabó senatore +. [Más írással:] Per me Gregorium Tóth m.p.
A hátlapon más-más írással Nagy István testamentuma, Nagy István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók. No. [54. a szám többször áthúzva, helyette] 2. 1751.,
Fasc. 1. 1750.
Egylapos irat, eredeti. Az irat jobb alsó része hiányzik, ollóval levágták.

197.
G E R E H GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1752. január 1.
Ketskeméthini. Anno 1752. die 18-vo Januarii.
Én, árvaságra maradott ifjú Gereh György, amidőn Istennek látogatási között
nagy betegségben voltam, az én ifjú időmhez 15, idest tizenöt esztendős
koromhoz képest elmémben épséges lévén, elsőben lelkemet Istennek ajánlván,
annakutána pedig testemet a nyugodalomban a földnek, teszek az én csekély
ítéletem szerint jó lelkiismerettel, Gereh János megboldogult édes atyám uramról
maradott javacskáimban ilyen rendelést.
1-mo Gereh Ilona néném asszonyomnak hagyom azt az adósságot, mely vagyon
Csonka Jánosnál, tudniilik: hat forintot egy máriást és két véka búzát.

2- do. Karátsony István bátyám uramnak (aki megboldogult édes anyám
asszonnyal egy [testvér] volt), mivel három esztendős koromtul fogva ő kegyel
me viselte gondomat, t[ehát] hagyom azt a szőlőbeli örökségemet, egészlen,
mely nékem osztályban esett. 2. Mezei szántóföld kertemet is hagyom Karátsony
István bátyám uramnak. 3. Készpénzt 70, id est hetven tallérokat hagyom ismét
Karátsony István bátyám uramranak ily conditioval, hogy ha meghalok, ebből
tisztességesen takaríttasson el, és ami ettől elmarad, ebből az öcsémnek, Karát
sony Jánosnak bátyám uram adjon 10, id est tíz tallérokat, és ezen kívül mind
légyen bátyám uramé. Ha pedig élendek, mint eddig, úgy ezután is tartson ő
kegyelme belőle mindaddig, míg magam gondviselésének alkalmatos ideje
eljővén.
3- tio. Amely szőlőbeli örökség, mely áll 24 útból (megboldogult öreganyám
asszonyrúl, Katásony Mihálynéról mint ősi jószág osztályban nékem esett), az
holtom után maradjon háromfelé egyenlőképpen, tudniillik Karátsony István
bátyám uramnak, Karátsony Anna néném asszonynak és Karátsony János
öcsémnek.
4- to. A tekintetes nemes feldes (sic) uraságnak számára Karátsony István bátyám
uram adjon a jövendőbeli szőlő terméséből 5, id est öt akó bort.
5- to. Az mi ágybéli javacskáim még megvannak, t.i. két derékalj, három vánkos,
egy lepedő, egy kendő, ezeket is hagyom Karátsony István bátyám uramnak.
Ezekután, hogy valamely akadály ezen testamentális dispositioban né lehessen,
nagyobb felbomolhatatlan igazságnak okáért, adom alább coramizált becsületes
személyek előtt ezekrül magam tulajdon kezem írását az én nevemben
keresztvonásommal együtt. [A testáló saját kézírásával:] Gere György +
Coram me Joanne Tomó m. p. [Az előző írással:] Coram me Georgio Kiss +.
[Más írással:] Coram me Johanne More +.
[A végrendelethez kapcsolt kiegészítő iratanyag]
Megboldogult ifjú Gereh Györgynek Karátsony István tutorsága és gondviselése
alatt 10 esztendőkig való interessentioja per dices [egy olvashatatlan szó] ordine
describitur.
Elsőben is mentéje készült márjás 18, tészen 5 flór. 6 xr. Item mentéje készült
6 flor. Item mentéje 9 flór. Item mentéje 4 flór. [Summa:] f. 24, xr. 6.
Nadrágja készült márjás 4, id est 1 flor. 8 xr.
Item 1 flor. Item márjás 3, id est 51 xr. Item márjás 3, id est 51 xr. Item 1 flor.
Item 1 flor. Item 1 flor. Item 1 flor. Item 1 flor. Item márjás 4, id est 1 flor. 8 xr.
Item márjás 4, id est 1 flor. 8 xr. Item tallér 1, id est 1 flor. 30. xr. Item tallér 1,
id est 1 flor. 30 xr. Item tallér 1, id est 1 flor. 30 xr. [Summa] 15 flor. 36 xr.
Még a scholában fel nem járt: 1 pár csizmája készült márjás 2, id est 34 xr. Item
márjás 2, id est 34 xr. Item márjás 2, id est 34 xr. 1 pár fejelés csizma 30 xr.
Item 30 xr. Item 45 xr. Item 45 xr. Item 45 xr. [Summa:] flor. 4, xr. 57.
Minekutána scholába járt: 1 pár új csizma készült márjás 3, id est 51 xr. Item
márjás 3, id est 51 xr. Item márjás 3, id est 51 xr. Item márjás 4, id est 1 flor. 8
xr. Item márjás 4, id est 1 flor 8 xr. Item 4 márjás, id est 1 flor, 8 xr. Item márjás

4, id est 1 flor, 8 xr. Item márjás 5, id est 1 flor. 25 xr. Item márjás 5, id est 1
flor, xr 25. Item márjás 5, id est 1 flor. 25 xr. Item márjás 5, id est 1 flor. 25 xr.
Item tallér 1, id est 1 flor. 30 xr. [Summa:] flor. 14, xr. 15.
Süveg készen fekete vétetődött. Elsőben süveg 18 xr. lem 21 xr. Item 24 xr.
Item 24 xr. Item 30 xr. Item 30 xr. Item 30 xr. Item 30 xr. Item 21 xr. Item
márjás 2, id est 34 xr. [Summa:] flor. 4, xr. 22.
Fejér öltöző ruha. Elsőben 3 pár fejér ruha márjás 6, id est 1 flor. 42 xr. Item 3
pár fejér ruha, márjás 6, id est 1 flor, 42 xr. Item 3 pár fejér ruha, márjás 6, id est
1 flor. 42 xr. Item 3 pár fejér ruha márjás 6, xr. 7, id est 1 flor. 49 xr. Item 3 pár
fejér ruha, márjás 6, xr. 7, id est 1 flor. 49 xr. Item 3 pár fejér ruha, márjás 6, xr.
7, id est 1 flor. 49 xr. Item 3 pár fejér ruha, márjás 6, xr. 7, id est 1 flor, 49 xr.
Item 3 pár fejér ruha márjás 6, id est 1 flor, 42 xr. Item 3 pár fejér ruha 2 flor.
Item 3 pár fejér ruha 2 flor. [Summa:] flor. 18, xr. 4.
Könyvek: Két Ábécé 14 xr. Egy Kiskatekizmus 3 xr. Két Rudimenta márjás 2,
id est 34 xr. Egy Primitiva márjás 1, id est 17 xr. Két Kiscellarius, márjás 2, id
est 34 xr. Két Colloquium, garas 14, idest 42 xr. Egy Grammatica, garas 15, id
est 45 xr. Két Kegyelem szövetsége, garas 14, id est 42 xr. Egy Szent história 3
xr. Egy Nagycellarius 1 flor. Egy Cornelius, márjás 4, id est 1 flor, 8 xr. Egy
halottaskönyv 24 xr. Egy fél zsoltár, márjás 2, id est 34 xr. Egy egész Zsoltár
márjás 5, id est 1 flor, 25 xr. Gográphiára garas 1, id est 3 xr. [Summa:] flor. 8,
xr. 28.
Papiros 6 esztendőtől fogva. Fejér papiros 12 konc 1 flor 30 xr. Aranyos papiros
24 Arens 1 flor, 12 xr. Két tülök kalamáris 9 xr. Két fa kalamáris 12 xr. Ténta,
galles, gálickő flor 2, Plajbász 4, 4 xr.
8 esztendőben 8 vederre adtam 4 xr. Item 2 korbácsra 8 xr. Item 8 dicibus
ablakra 8 xr. Item a pléhekre a scholában 4 xr.
6 esztendők alatt a togátus deákoknak: 12 examentre 12 fazék étek, peták 12,
idest 1 flor. 24 xr. Ugyanakkor bor egy pintivei 12 pint, pinti garas 2, id est 1
flor, 12 xr.
8 esztendők alatt promotio az 8-va classisból az 7-mába, ebből a 6-tába, ebből
a 5-tába, ebből a 4-tába, ebből 3-tiába, ebből a secundába márjás 6, id est 1 flor,
42 xr. [Summa:] flor. 9, xr. 53.
Lususban: Esik egy hónapra 8 tojás, négy hónapot tudván egy esztendőben,
mert csak ezeken visznek lususban. P. Eritmeticum 1 esztendőben 4 hónapra
32 tojás. Esik hát 8 esztendőre ? Mengyen (sic!) 256 tojásra. Párja ennek den 1,
[összesen] 1 flor. den 28 [azaz] 14 xr.
Caniculában: 8 csirke 36 xr. Vásárra való szabadságért, 8 esztendőkből 6 eszten
dőben négy-négy vásár esvén, egy garasával 24, ketteje esztendőben 3 vásár
esvén egy garasával garas 6 esik, conputandum conputandis garas 30, [azaz] 1
flor, 30 xr.
Calefa formák: 8 esztendők alatt három-három polturájával esik 36 xr. Item
gyertyára 8 szálra 8 xr. 5 esztendősig fűteni valóra márjás 1 [azaz] 17 xr.
Fent említett Gereh György csizmájának 20 pár patkoltatása felért egy garasával
30 xr. 20 rőf zsinórok, fele selyem egy garasával 30 xr., fele szőrzsinor egy xr-

ral 1.0 xr. Egy kalap 27 xr. Négy nadrágszíj 12 xr. 8 esztendeig gatyamadzag
24, egy xr-ral 24 xr. Három görbe fésű egy garasával 9 xr. Három keszkenő,
peták 3, idest 21 xr. kisded koráiul fogva csömögére (sic!) flor 4. [Summa:]
flor. 11, xr. 49.
A szőlő termésinek haza hordásáért 10 esztendők alatt 1 flor. 10 xr. Fehíre
pedig három petákjával 1 flor 45 xr. Két-két napra két csöbörhordóknak 10
esztendők alatt 40 emberszámot tévén, esik márjás 40, id est 11 flo. 20 xr. Ezen
embereknek tíz esztendőknek folyása alatt ételekre 20 napra, két-két napot egy
esztendőben tudván, 4 embernek két napra 6 font hús, garas 5, id est per annos
garas 50 [azaz], 2 flor, 30 xr. Item 10 esztendeig 40 embernek minden
esztendőben két-két napra 4 embernek egy-egy kenyérivel számlálván, esik 10
kenyér, peták 10, 1 flor. 10 xr. Item a szőlőben való ganéjhordásért 60 szekértől
peták 60, id est 7 flor. Item 30 szedőknek 10 eszetendő peták 30, 3 flor. 30 xr.
Ezeknek étekre 2 garasával költ garas 20, 1 flor. [Summa:] flor 29. xr. 25.
Hogy házamhoz került betegségében béle lejárásáért (sic!) fizettem 4 flor. Item
betegségiben a 8 kötöző s gyógyító asszonyoknak márjás 9, szerre márjás 2,
hete kötözőknek egy garasával gyömbért garas 7, pálinka messzely 7, peták 7,
háj garas 4. Computandum computandis 4 flor, 30 xr.
Takarítására: Egy imegre és lábravalóra márjás 5, garas 1, id est 1 flor. 25 xr.
Sárga szegre és fekete vászonra 2 flor. 6 xr. Szemfedélnek való lepedőre márjás
13, peták 2, id est 3 flor. 41 xr. Húsra garas 8, id est 24 xr. Item húsra 2 flor.
Káposztára garas 4, id est 12 xr. Kása garas 4, id est 12 xr. Hagyma garas 2, id
est 6 xr. Bors peták 1, id est 7 xr. Só garas 2, id est 6 xr. Sáfrán garas 1 id est 3
xr. Fa tőzre márjás 2, id est 34 xr. Bor akó 4, id est 6 flor. Papucs a lábára 1 flor.
Deszka márjás 6, id est 1 flor, 42 xr. Léc, szeg koporsóra garas 3, 9 xr. Kenyér
5 peták 5, id est 31 xr. Szalonna márjás 2, id est 34 xr. Pálinka egy pint peták 4,
28 xr. A papoknak márjás 4, id est 1 flor. 8 xr. Professzornak márjás 2, id est 34
xr. Praeceptoroknak márjás 2, id est 34 xr. Kántornak peták 5, id est 35 xr.
Togatus deákoknak peták 5, id est 35 xr. Mendicansoknak peták 3, id est 21 xr.
Harangok vonyásáért tallér 1, id est 1 flor, 30 xr. Harangozónak márjás 1, id est
17 xr. [Summa:] flor. 27. xr. 54.
N.B. Tíz esztendőknek lefolyása alatt ezen specificalt Gereh Györgynek asztal
tartásáért, interságért és jó gondviseléséért esztendőnként mi eseik? N .
Magistratus ítéllye meg jó lélek szerint.
Az utolsó előtti oldalon más írással Karátson István és Gere Ilona, Galambos János hitvese. Az
utolsó oldalon újabb írással Gereh György testamentális dispositioja. B.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Nro 71., No. 3. 1752., 1752. Nro. 55., Fasc. 1.
A hat lapból álló irat eredeti.

HERCZEG MIKLÓS TESTAMENTUMA
1752.
Anno Domini 1752. esztendőben.
Én, Herczeg Miklós még Isten dicsősége velem lévén élek, mindennek, akiknek
illik adom tudtára, hogy amim vagyon hagyom jó rendben. Az én fiamat elsőben
hagyom az házi örökségben az Herczeg Pál fiamnak úgy, hogy ha énnekem
tisztességesen gondomat viselje, ha penig nem, tehát fele illeti az házban, felét
annak adom, aki nekem gondomat viseli, annak adom.
Másodszor penig az kerti örökséget hagyom az két fiamnak, Heczeg Istvánnak
és Herczeg Pálnak. Mivel, hogy nem magam keresményem, hanem az atyámrul
maradott ősi maradvány. Ha pedig halomásom történik, Herczeg Pál fiam
temettessen el tisztességesen azon kerti örökségnek feléből. Az öccsének az
feléből fogja az Herczeg Pál fiam az mit temetésemre költ.
Ezenkívül az szőlő örökséget hagyom azt is az Pál fiamnak, mivel hogy neki
hagytam, régtül fogva csinálgatta, és gondját viselte. Azon szőlő örökségbül
hagyok az Erse leányomnak egy tavalyi borjút. Ezen kívül az mi az házban
vagyon ingó bingó jószág, mind enyim, Herczeg Pálé legyen, senki ne hábor
gassa iránta.
Ezen testamentom tételben voltak jelen: első Balog János úr, második Kis
György úr, harmadik Szabo János úr, negyedik Turi István úr feleségestül, Ötö
dik Szűcs Mihály.
Pro memoria.
Én, Herczeg Miklós mindeneknek adom tudtára, akiknek illik, hogy az feljebb
említendő javaimban dispositiot tettem ilyen formán, hogy az midőn az Ersze
(sic!) leányomat kiházasítottam, az két fiamnak pedig semmit házasságokra
sem adtam. Ellenben egy paszta szölőcskébül adatam az leányomnak két nőstény
tavalyi borjúkat. Ezeken kívül senkinek semmi praetensioja nintsen az én fiai
mon.
A hátlapon más írással: 1752. Herczeg Miklós testamentoma. Más írással: Testamentom levél.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 1. 1752., Nro. 54., Fasc. 1., No. 54.
Egylapos irat, korabeli másolat.

199.
GULYÁS ISTVÁNNÉ TESTAMENTUMA
1755. augusztus 30.
Testamentum tétel Gulyás István feleségétül.
Kiss Mihály uramnál vagyon ötven forint, Kovács Jánosnál [ötven forint, áthúz
va] Kömpöcz Ágnisnál tíz forint, a Kincses Görögnél kilenc forint, a Tiszán
túl, Szentesen lakik Takács ember, Gergely a neve, hat forinttal adós, aki a ház
ban lakik ember, nyolc akó bort, öt forintot adott. Elvittek Kiskőrösre kilenc

adó bort, másfél akó pálinkát is elvitték Kiskörösre, kilenc forintot adott, vásárkor
négy forintot. Nagy György Istókné adós hat márjással, az Pörki lányomnak
adassék vissza a legjobb disznó, a két malacot maradgyik (sic), a szánkó
visszaadattassék, akik ott láda ruhák vannak, adják minden veszekedés nélkül
vissza adattassanak neki. Tizennyolc garast adott az ember, aki az házban lakik,
az szőlő mind egy tőkéig az Pörke leányomnak, az házat is Pörke lányomnak
mind egy szálig, valamink volt, mind annak. Csomadi kápolnára két forintot,
Mária Cellbe két forintot, az erdőbe hét forintot. Itten a Szentháromság
templomára egy tallért, piaristáknál Boldogságos Szűz Máira képire egy forintot,
Szent Mihály kápolnájára egy forintot, Szent Miklós oltárára egy forintot, odaki
a vásárnak anna (sic) kápolnánál is egy forintot, az Mária kápolnájára egy
forintot, Homoki kápolnára is egy forintot, a többi pénzt, aki megmarad, mind
Pörke leányomnak adassék.
Anno Domini 1755. die 30. Augusti.
Praesens par suo origináli in omnibus punctis conforme esse attestor. [A
jelenmásolat az eredetivel mindenbenmegegyezik.]
Significatum Kecskeméth 4-ta Decembris. Johannes Banó m.p. pribati (?) oppidi
perceptor.
A hátlapon azonos írással: Paria. Gulyás István feleségének testamentomát. Anno 1755. die 30.
Augusti.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 5. 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat, A végrendelet keltezése a jelzetekben pontatlan; nagyon tisztán és
minden kétséget kizáróan olvasható: 1755. augusztus 30.

200.
HARIS PÁL GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1755. december 24.
Én, Haris Pál György még elmém és okosságom lévén, Istentől adatott kevés
javacskáimrúl kívánok teljes rendelést és dispositiot tenni.
1- mo. Tisztelendő páter piaristáknak szentmise szolgálatokra hagyok 50 forintot.
2- do. Tisztelendő páter franciskánusoknak szentmise szolgálatokra hagyok 50
forintot.
3- tio. Catholica szent ecclesia számára hagyok 12 forintot.
4- to. Catholica ispitabeliek számára hagyok 12 forintot.
5- to. Méltóságos gróf számára hagyok 12 forintot.
6- to. Testvér húgomnak hagyok 500 forintot.
7- mo Testvér öcsémnek hagyok 1000 forintot.
8- vo. Jerusalemi görög templomra hagyok 100 forintot.
9- no. Teleki János hitvesinek Dai Kalasaert (sic!) hagyok 20 forintot.
10- mo. Takarításomrul az mely summa elmarad, az is légy [en] testvér öcsémé.
Ezen testamentális dispositioban jelen lévén becsületes emberséges emberek,
úgymint:
1755. die 24-a X-bris.

Nemes Fekete István úr, catholica ecclesia gondviselője.
[Egy sor görög írással, valószínűleg a következő sor megfelelője. A két sor
kezdőbetűin egy rongált viaszpecsét. ]
Rosa Görögöt hagyom tutornak.
Coram me Paulo Marko Catholica ecclesiae srciba m. p. [Más írással:] Präsente
me Joanna Teleki.
[Egy újabb sor görög nyelvű feljegyzés.]
[A lap alján és a következő oldal elején ismét más írással a következő feljegyzés
található:] Anno 1757. 1 l-o Ferbruarii. Sub No. 3-tio Catholica szent ecclesia
számára az testans által legalt 50 forint, és sub No. 4-to catholica ispital béliek
számára 12 forint, id est 62 forintokat Hagymási Mihály megfizette. Item,
nemzetes Sz. Királyi Mihály úrnak, mint egyház gondviselőjének praesen.
recognoscaltaik Kecskeméten ut supra.
Az utolsó oldalon azonos írással: Haris Pál György testamentális dispositioja. [Újabb
Relat. 1756. 6-o. Novembris pr. seu Stephanus Fekete.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 3. 1756., 3-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, hitelesített másolat. A pecsét erősen rongált.

írással:]

201.
IDŐSEBB SOMOGYI ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1756. november 5.
Én, idősebb Somogyi András nagy nyomorúságos rabságomnak végén, amikor
már halálos sententiát hallottam volna, és amidőn az örökkévalóságra általmenni
akarnék, tőlem elmaradó szerelmes cselédim között akartam utolsó rendelést
tenni az Úr nevében eképpen:
1- mo. Megismerem azt, hogy boldogult első feleségem után jött kezemben
készpénz 900, id est kilencszáz forint, melyekből állott csekély gazdaságunk.
Ehhez járult minden azon feleségemtől született gyermekeimnek bélyegezett
egy egy borjú, sok esztendőkig való szaporításával együtt, és amikor említett
jó feleségem édesattya halála után Tormási János, György és András véle egy
testvér, atyajafiaival megosztozott, akkor is egynehány szarvasmarhák, [egy
félig áthúzott számot a margón pontosítva:] ego ipse correcti in numero 90
juhok és harmadmagával való ló, melyek már a juhokon kívül egyéb dolgokban
vágynak investialva, annak okáért ezeknek becsű szerint is 4 elmaradott
gyemekeim számára ki kell telni.
2- do. Nem különben Somogyi András kedves fiam házastársa, Csillag Erzsébet
hozott magával Kőrösről bizonyos számú pénzt, melynek is némely részét,
melyről való contractus fiam kezénél vagyon, annak is a mostan még fennálló
közönséges jókból kell kiállani, menyem Csillag Erzsébetnek kell assignálni.
3- tio. Szőleim közül a Szivos szőlőt István fiamnak, Barát Dánieltől valót pedig
két neveletlen kedves leányaimnak hagyom.
4- to. Somogyi András fiam pedig akar a Szaka szőlőt, akár pedig a Kovács

szőlőt, a kettő közül valamelyiket, amelyiket szereti magánál tarthatja. Úgy
mindazonáltal, hogy ő ellakhatván az egyiket, a másikat mostani kedves felesé
gemnek nemes Fonyo Évának Komáromban költ 200 forintokból álló móringról
való contractus szerint hagyom, és testálom másolhatatlanul.
5- to. A mostani terméséből szőleimnek fent említett kedves felségemnek hozzám
való nagy hűségéért és sok szolgalatjáért, melyeket körülöttem véghezvitt, ha
gyok 15, id est tizenöt akó bort, veresét, és 5 fertály búzát élelemre, és egy hor
dó fejér bort és egy sertést is. Vajból, sajtból is illendőképpen, mivel ő általa
készölt, nagyobb részben elégíttessék ki.
6- to. Amíg nevemet viseli felségem, és amíg egyezhetnek az házamban a maga
rátájával élvén, lakjék, fiaim is pedig őtet amíg magáról commode gondot nem
viselhet, tartozzanak elszenvedni háborgatás nélkül, mivel elegendő ház vagyon.
Ezen utolsó akaratomat kívántam magam kezével megírni, és pecsételni, ratificalni.
Datam Kecskemetini 5-ta 9-bris in vinculo custodis carcerum, in vinculo existens
[a börtön őr vasában, bilincsben tartva].
Anno 1756. Idem qui supra.
[Más írással:] Coram me Samuele Muraközi, jurato senatore oppidi Kecskemth,
m. p. [L. s.] [Újabb írással:] Coram me Gregorio Ferenczi. jurato senatore oppidi
Kecskeméth, m. p. [L. s.]
A hátlapon Muraközi Sámuel írásával: Idősb Somodi András úr testamentuma, melyet die 6-0 9bris 1756. coramisáltunk, mi belől írtak. Ugyancsak az utolsó oldalon újabb írással : Anno 1756.
6-0 9-bris per D. Sam. Muraközi et Gregor. Ferenczi relatum est in sede praesens testamentum
tempore apertianis inprotocollandum. FrfanciscusJ Csáktornyai nótárius m. p. Muraközi Sámuel
és Ferenczi György viaszpecsétjeivel
megerősítve.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 4. 1756., 4-o., 4-to., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. A végrendeletet belül és kívül Muraközi Sámuel és Ferenczi György
víaszpecséjével is hitelesítették.

202.

BAKÓ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1756. augusztus 1.
Kecskemét, 1756. 1-a Augusti.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében légyen ezen testamentum
tételem.
1- mo. Amit mostani feleségem Varga Panna hozzám hozott, az mindenekelőtt
jószágombúi kivétessék, és teljen ki, mert az úgyis az övé törvényesen: úgymint
1 öreg tehén, 1 negyedfü tinó, item harmadfű tinó is egy, és két tavalyi borjú.
Item 5 sertést öreget, 16 juhot, 1 szalonnát, 1 kanca lovat, ötven rhénes forintot
készpénzül.
2- do. Vagyok adós ötven rhénes forinttal Fekete Mihály uram lovásza felinek,
Andor nevűnek; és Bajaky Pálnak 20 f.
3- tio. Vagyon 7 jármos ökröm, 7 tehenem, hat harmadfű, 7 tavalyi; juhaim

pedig van (sic!) 66 fejős, a többi pedig a lajstrombúi tetszik ki; sertésem van 8
Pusztaszeren Mocza János disznai közt, 2 kocsis ló, egy szekér, egy kocsi. Item
házam egy, akiben lakom. Ezeket mind mostani feleségemmel szereztem. Van
ezen kívül egy ősi szőlőm Sz. Királyi János és Demeterek szomszédságában,
az melyhez is magam feleségestül ültettem 75 sort. Item házi eszközöm. Item
130 csomó kévében heverő búzám. Item 20 boglya árpám; kölesem lábon van,
zab sem tudom hány petrence. Széna pedig ki már rész szerint öszve van rakva,
mind öszve 63 boglya.
4- to. Az első punctumban specifikált feleségem által hozott szarvasmarhák, az
harmadik punctumban specifikált 5 sertés, 26 juh, 1 szalonna, egy kanca és az
ötven Rhénes forint ugyan az 2-dik punctumban specifikált adósságom is
fizettessék ki.
5- to. Testvér bátyám, Bakó András József fiának hagyok egy tehenet és egy
harmadfű üszőt. Ugyanazon bátyám fiának Ferencnek egy tehenet, egy tavalyi
öszőt, az harmadik szám alatt elől adott marháim közül, ugyanazok közöl
méltóságos gróf földesurnk ő excellenciájának is egy öreg borjas tehenet.
6- to. Ugyan az mostani említett bátyám fiainak Józsefnek, Ferencnek
mindkettőjüknek hagyok 30 juhot, s tobábbá
7- mo. Notandum: midőn testvér bátyámmal Bakó Andrással és édesanyám
asszonnyal megosztoztam, a fönt jelentett ősi szőlőből nékem jutott egyharmad
rész, anyámasszonynak annyi, bátyámnak is annyi, és édes anyám azon szőlőnek
egy harmad részit hagyta Bakó András bátyám fiainak, és én ezen harmadrészt
váltottam most nevezett bátyámtul magamhoz 12 forintokon. Ha ezért valaki
ezen dolog iránt kereskedne, jövendőben bátyámon kereskedhet.
8- vo. Ugyanaz harmadik punctumban nevezett jószágombul hagyok szentmise
szolgálatokra páter piaristáknak 10 forintokat, franciskánusoknak is ugyan mise
szolgálatokra 10 forintokat. A többi pedig, valami ezeken fölül találtatik akármi
néven nevezendő jószág van is, mind legyen feleségemé, Varga Pannáé úgymint
házam, 1/3 rész szőlőm, kit magamhoz váltottam pinzen, ép azon sor szőlők is,
kiket magam ültettem, s a többi is amint praestaltam, mind legyen feleségemé
és temetésem költségire, és ez az én testamentom levelem és utolsó akaratom,
tudják kegyelmetek.
Anno et die quibus supra.
Hanem utolszor számvetésem volna Fekete Mihály bátyám urammal viselt
kereskedésemrül, kit is ha számvetésre vehettem volna többet remélem igaz
keresztény lelkemre valhatom, nékem adósa maradandók lenni kétszáz
forintoknál, de csak kétszázat adna, az is jó volna; s ha én meghalok, lássa, ha
lelkére kívánja venni.
Bakó János saját keze + vonása.
Coram me Josepho Hajagos oppidi Kecskekemét senatore es requisito teste et
coram Michaele Dombay eius oppidi iudice notario [három olvashatatlan
rövidített szó].
Az utolsó oldalon azonos írással: Bakó János kecskeméti lakos testamentoma de dato 1-ma Augusti
anno 1756.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. l-o 1756., l-o 1756., Fasc. 1.

Kétlapos irat, korabeli másolat. A végrendeletet lezáró két viaszpcsétet a felbontáskor kettétörték,
így azok igen rongált állapotban vannak.

203.
SÓGOR ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1756. november 10. (?)
Én, Sógor István az én kevés javamrul igazságot teszek. Tisztelendő barátok
számára hagyok 2 tehenet misére. Bátyámnak 1 harmadfű üszőt, Tancsa
Jánosnénak harmadfű üszőt, páter piaristáknak 1 tehenet. Szegedi minoritáknak
1 tehenet. Tancsa Mihálynak 1 lovat temetésemre.
[Más írással:] B. Tott János gulyása.
1756. lO-o 9-bris Kecskeméten. 16-o 9-bris verbe tenus ita resulit Michael
Tancsa coram magistrate.
[A végrendelethez csatolt lap két oldalán két feljegyzés található. A temetési
költségek összesítőjét a végrendelet másolója készítette, a végrendelet
végrehajtásával kapcsolatos feljegyzéseket ugyanaz, aki a testamentum
szövegének a végére is illesztett kiegészítést.]
Anno 1756. die 16. 9-bris.
Sógor István temetésére amelyet elköltöttem én Tancsa Mihály, kovács.
Koporsóért adtam 2 forintot. Barátoknak, mesternek, harangokért 1 forint. Húsért
adtam 1 forintot. Czukmisra (sic!) adtam 11 garast. Borért 5 márjást. Szemfedelért 2 márjást. Lepedőért 4 márjást. Koporsószegért 4 garast. Kápolnába 1
garast. Holta előtt való nap kéretett tőlem az ángyával 2 márjást. Feér ruhát 4
márjáson. Summa: 189 garas és 1 krajcár. Restât.
1756. 22-0 9-bris. Tancsa Mihály referálta, hogy szegedi minoritáknak testalt
tehene a föllebbi nevő szegedi gulyás előtt vagyon, Ban gulyása tud felőle.
Item piaristáknak hagyott tehén Félegyházi Ferenc gulyása előtt vagyon. Item
Kis Andor gazdájánál 2 tehén, s 2 3-ad fü üsző.
Ma 22-0 9-bris. Tancsának hagyatott kezénél a lova és subája, temetésre tett
költségekben a ló 8 forintra becsültetett ma. Már ha különben történik a lóval
mi temetésért nem tartozunk fizetni.
A hátlapon más írással: 1756. Garabo testamentuma. Nagy Sógor István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelezetek találhatók: No. 2. 1756., 2-do 1756., Fasc. 1. A csatolt lapon:
No. 2. 1756.
Egylapos irat, korabeli másolat.

204.
TANTÓ F E R E N C T E S T A M E N T U M A
1756. december 11.
Mivel az Istennek elkerülhetetlen decretuma szerint mindnyájunknak meg kell
halnunk, és nékem is alól írt testansnak ebben részesülnöm kétségkívül kellenék,
és már mostanyi súlyos betegségemben helyheztetve lévén, öregségem miatt is

hamarabb várhatom é világbúi való kimúlásomnat mint sem egészségemnek
megtérésit. Azért lelkemet ajánlom az én Teremtömnek, testemet pedig a
földnek, a többiben pedig Istentül adatott kevés javacskáimrúl ép és egészséges
elmével teszek ilyen rendelést.
1 -mo. Mivel Tantó János öregebb fiamat kiházasítottam és a részit mindenekbül
kiadtam, és az Bene Istvány sógorom szőleje felének felét, melyet az méltóságos
uraságtúl pénzen váltottam ki, már a fóljebbvaló esztendőkben keze alá bocsá
tottam, és nékie adtam örökösen, avval elégedjen meg.
2- do. Az Danyi szőlőhöz 70 utat 60 talléron váltottunk feleségemmel, az többi
pedig feleségem édasapjárul marada, ezt félre hagyván, az hetven sornak fele
is, úgymint 35 sor mint coaquisitum feleségemet illeti, az más 35 sor pedig
engemet, azért ezen engemet illető 35 sor Danyi szőlőt hagyom Tantó Erzsébet
leányomnak és Csiszár Örzsébet onokámnak örökösen úgy, hogy az feleségem
halála után bocsáttassék kezek alá.
3- tio. Tantó Mihály kisebbik fiammal az fönt említett jókon kívül minden nemű
ingó és ingatlan javaimat még él az édesanyja, tudniillik hites társam Danyi
Erzsébet, egyenlőképpen bírja, és ha előbb meg találna halni, most nevezett
feleségem, ezen punctumokban említett jóknak felérül mint magát illetökrül
annak idejéban testálhat szabadosan, de az másik, engemet illet, ezen
punctumban említett fele jószág legyen mindösszve Tantó Mihály kisebbik fiamé
örökösen, és ez az én igaz testamentumom és utolsó akaratom. Kecskemét 11o X-bris 1756.
[Utóirat:] 1. Adós vagyok Ivicz Pálnak 18 forint intereses pénzzel.
2. Rádai Mihálynak vagyok adós 16 forinttal, ezeket feleségem adja meg Mihály
fiammal.
Tantó Ferenc [sajátkezű aláírása]
Coram me Paulo Sárközi requisite teste, [sajátkezű aláírás] C[oram] me Mártoné
Ürögi requisite teste, [sajátkezű aláírás]. Me quoque requisite teste Michaele
Dombay, oppidi Kecskemét judice notario m. p.
Az utolsó oldalon a testamentumot is rögzítő Dombay Mihály írásával: Tantó Ferenc kecskeméti
lakos testamentoma sub dato J l-o X-bris 1756.
Eltérő írássala következő jelzetek találhatók: No. 5. 1756., 5-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. A végrendeletet valószínűleg Tantó Ferenc viaszpecsétjével zárták le.

205.
ÚVÁRI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1756. december 21.
Én, Újvári Mihály Istentül ő szent felségétül súlyos nyavalyákkal meglá
togattatván, még elmémen és okosságomon lévén, Istentül adatott kevés
javaimnál ilyen dispositiot teszek.
Elsőben is lelkemet ajánlom az Úristennek, testemet pediglen az ő anyjának a
földnek.
2-do'. Hagyom az Váczi szőleje felit az kisded fiacskámnak.

3- tio. Az Kele szőleje felit hagyom az leányomnak.
4- to. Az Mucsi szőleje felit hagyom az feleségemnek és húgomnak egyenlő
osztály szerént.
5- to. Az házi örökségemnek negyed részit hagyom felségemnek, az többi
peniglen légyen az Mihály fiacskámé, lakjanak benne, amíg az leánkámnak és
feleségemnek férhez menetelek történik, annakutána az fiacskám tartozik az
anyját azon negyed részből kifizetni.
6- to. Az húgomasszonynak két jármos tinót, az szarvasmarhákbul peniglen
hármat hagyok.
7- mo. Újvári lakos Egyed Ferencnek hagyok egy tehenet, fiának, Jánosnak
egyet, ismét ugyan János fiának hagyok egyet.
8- vo. Az szervasmarháimat, az mi illeti 72, azoknak felit hagyom az
fiacskámnak, felit peniglen feleségemnek és leánkámnak egyenlőképpen.
9- no. Az ménesben lévő 12 darab lovaimat hagyom az fiacskámnak.
10- mo. Itt lakos István Görögnél vagyon 300, id est háromszáz Rhénes forintom,
annak ketteje százát hagyom az fiacskámnak, százát peniglen az leánykámnak.
11 -mo. Az Városfőidin levő Némett Ilona földit megzálogosítván 41 tallérokban,
azon földet is hagyom az fiacskámnak, ha pediglen kiváltják, az ára is légyen
az övé.
12- mo. Az juhaimbul hagyok az húgomasszonynak harmincat.
13- 0. Az öt kápolnákra két-két forintot hagyok.
14- to. Az templomban lévő hat oltárokra is két-két forintot.
15- to. Az megmaradóit juhoknak negyed része légyen feleségemé, az többi
peniglen fiamé s leányomé egyenlőképpen.
16- to. Az sertések közül hagyok az húgomasszonynak öt sertést, az többi
osztassék el mint az többi jószág.
17- mo. Az jármos ökreimet az mi illeti 10, mivel peniglen az feleségemet illető
száz forintok hátravannak, azon ökrökből annyit kivévén, az többiek osztassanak
egyenlőképpen.
18- vo. Ha az fiacskámnak halála történnék, őtet illető fele jószág légyen az
leányomé, ha peniglen az leányomnak halála, fele jószág az fiamé, az többiek
peniglen legyenek szentmise szolgálatokra lelkünkért.
Ezen testamentális dispositioban jelen lévén Solti Ignác úr, Virág Ferenc úr,
Benkó Mihály m. p.
Signatum: anno 1756. 2l-o X-bris.
Az utolsó oldalon azonos írással: Újvári Mihály testamentális dispositioja.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 6. 1756., 6-0., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

Én, Kerekes Erzsébet még életemben elmém s okosságom lévén, kevés javacskáinkrul teszek némely rendeléseket, oly formában, úgymint:
1-mo. Az édes fiam vett, avagy is szerzett az édes atyja halála után Komáromi
Szütsnétül felső mezei kertet maga keresményi által 21 forintokon, amelyekből
testvérhúga just ne kívánjon.
Ugyan 1756. esztendőben böjtelö havának 5-tödik napján lévén az némely
rendelésim. Úgymint édes szüleje Mak Istvány fiamnak még életemben
ajánlottam az házbul, házi portán lévő minden örökségekből anyai jusbul az én
magam jussát az édes fiamnak, és ismét ugyanaz szőlő örökségből is annya
jusbul két részt ajánlok az édes fiamnak, harmadik részt pedig az leányomnak.
Ugyan az járó jószágbul is az melyek vannak még mostanában, anyai jussbul
az magam jussát még életemben magam nyelve vallásával ajánlom és vállam
az édes fiamnak, mivel sok nyomorúságomban tartott és őrzött, és hogy senki
el ne vehesse tűle.
Ismét az méltóságos gróf Kohári ő excellenciájátul adatott mezei kertnek, úgy
hogy ha az leányommal megosztozván is, hagyom az édes fiamnak az alsó
részit.
Anno 1756. Jelenlétekben böcsületes embereknek, úgymint: Nyúl Ferenc,
Beliczai Ferenc, Ferentzffi Ferenc.
A hátoldalon azonos írással: 1756. Kerestes Eörsébeth testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találjhatók: No. 11. 2757., No. 10., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

207.
B A L O G MÁRTON T E S T A M E N T U M A
1756.
1756.
Én, Balog Maron teszek testamentális dispositiokat kevés javaimrul oly bizonyos
konditiok alatt, hogy én először hitves társamnak, Orbán Pannának mind ingó
és ingatlan javaimbői hagyok először nyolcad részt. Annak utána pedig lett
neveletlen férfi gyermekemnek hagyom kert, szőlő és házbeli örökségemet,
oly bizonyos conditiok alatt, a fijak a leány gyermekeket ahhoz illendő becsü
lettel kiházasítják. Azon kívül is vagyon két jármas ökrem, egy tehenem, egy
rúgott borjú.
Ezen testamentális dispositiok lettek ezen becsületes emberek jelenlétiben,
úgymint: Tott András, Kis Mihály uraimék előtt.
A hátlapon más írással: Praesenti die 3-a Maii 1803. Juxta Num. Diar. 1013.

Eltérő írással a következő jelzetek találhatók :No. 22. 1757., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat. Az irat igen rongált állapotú. Valószínűleg ezért tették egy 1875/
76. évi katonai elszámolás adatait rögzítő kétapos fogalmazvány lapjai közé. Tekintettel arra, hogy
a másolat élén egyértelmű az 1756. évszámjelölése, nincs okunk kételkedni ennek helyességében.
A borítón lévő jelzet is ezt erősíti meg.

208.
B E K E S K I S MIHÁLYNÉ, GÁBOR ÉVA T E S T A M E N T U M A
1757. január 18.
Anno 1757. 18. Januárit, Kecskeméten.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében lészen ezen testamentom tételem.
Én, alább is írt Bekes Kis Mihályné, Gábor Éva ép és egészséges elmével teszek
ilyen rendelést Istentül adott javaimbúi.
1- mo. Adós vagyok Miska nevű lovásznak: 25 forint.
2- do. Egy deáknak: 9 forint.
3- tio. Gulyás Jánosnak pedig tartozom 9 forint.
4- to. Mostani adóban 6 forint, 30 krajcár.
5- to Béresemnek is két forint: 2 forint 55 krajcár (sic!). Item ennek egy pár
bőrkapcával: 30 krajcár.
6- to. Sebes Patakinak: 1 forint 12 krajcár.
7- mo. Tassy János szomszéd úrnak, sógoromnak tartozom: 18 forint, 56 krajcár.
8- vo. Patikárusnak gyógyításért 5 forint 3 krajcár.
9- no. Az ittvaló kápolnákra hagyott uram úgy mint öt kápolnákra egy-egy
forintot, annak is tartozom, ez is adattassék meg az üdvözült uram testamentuma
szerint: 5 forint.
Item az 6 oltárokra is egy-egy forintjával: 6 forint.
Mindezen fönt specifikált adósságokat és temetésemre avagy más szükségemre
leendő vagy teendő költségeket is már adandó javaim árábul kifizessék.
Javaim pedig ezek: ház, szőlő, ahhoz tartozandó edényekkel, két ökör szekérrel,
egy borjas tehén, eke készületeivel, és az házhoz tartozandó apró töprő
szerszámmal, úgymint ponyvával, zsákokkal etc.
S mivel pediglen mindezekre, keserves szükségemben lévén helyheztetve, még
18. 9-bris 1756. Molnár János urammal megalkudtam 210 forintokban, hogy ő
kegyelmének, amennyiben azon okbul odaadom, hogy gyámolatlan voltomban
és betegségemben létemben gondomat viselje, és ezen conditiokat Tassy János
szomszéd, s sógor uram bé akarta s akarná is tölteni, melyeket Molnár János
ígíre, Tassy uram azt boldogult uram testamentoma szerint részesültetni kívánván
javaimban, föl is vállala bajomat, azért ő kegyelmének eladtam s adom is
örökösen, és megmássíthatalanul fönt specificalt javacskáimat azon 210 rhénes
forintokban a megírt mód szerint, hogy az adósságom azon kétszáz forintokbúi
defelkaltassanak, ami pedig elmarad, azokrúl annak felét hagyom az méltóságos
kecskeméti uraságoknak, az másik feléből pedig Boldoasszony scapularis
congregationak 1 forint, a többit penig ezen summa felének mind hagyom az
magam és kimúlt szegény férjem lelkéért szentmisékre az tisztelendő itt való

páter franciskánusoknak és piaristáknak és alamisnájul a szűkölködőknek
egyenlőképpen, és ez az én testamentumom tételem.
Költ Kecskeméten ut supra. Gábor Éva, néhai Bekes Kis Mihály özvegye keze
+ vonása.
Coram me Michaele Sz. Királyi oppidi Kecskemét senatore magistratualie
exmisso et requisitu teste. Coram me Michaelse Dombay eiusdem oppidi judice
notario exmisso et requisito teste scriptore m. p.
[Más írással készölt későbbi feljegyzés:] 1757. 4-a Április. Temetése, egyéb
költsége és passiva adósságokra úgy uraságokra részére kivévén in summa 176
forint 40 1/2 krajcár, melyből jut egy részre 16 forint 39 3/4 krajqír.
Az utolsó oldalon azonos írással: Néhai Bekes Kis Mihály kecskeméti lakos meghagyott
Gábor Évának testamentoma sub dato 18. Januarii 1757.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 9. 1757., 9-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti.

özvegyének,

209.
KOVÁCS JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1757. január 20.
Testemet ajánlom az fekete földnek, lelkemet pediglen az élő Istennek.
Ezen Kovács Jánosné súlyos betegségben lévén, rendelt maga elmeitől.
Testál maga földesurának Kohári ő excellenciájának legesöben is két aranyat
az szőlője árábul.
Egy veremben vagyon 18 véka búzám, testálom az tisztelendő franciskánusoknak.
Az másikban vagyon 18 véka kölesem, azt is azoknak hagyom.
Azon kívül egy dunna, két derékalj, két vánkus, három lepedő, ezek mind
eladassanak, és az lelkemért misékre az árai adassanak.
Azon kívül egy szekérre való új ponyvát 20 zsákokkal együtt hagyom az páter
piaristáknak mise szolgálatokra.
Azon kívül vagyon 24 pászma fonalam, az is adassék el, és adassék misékre.
Az menyemnek egy dunnát és egy szoknyát hagyok.
Az öreg néném asszonynak hagyok egy szekrint.
Azon kívül vagyon egy ládám, két darab vászonnyal együtt, az is adassék el és
adassák misékre.
Az házat hagyom az kisebbik uramnak, minthogy az árát is megadta, és ugyan
két esztendeje már mióta velem lakik, övé légyen.
Az szőlőnek árábul harmadrész légyen az kisebbik uramé, az többi pedig adassék
két részre mise szolgálatra.
Azon kívül vagyon egy szúnyoghálom, annak az ára adassék az szegínyeknek.
Azon kívül vagyon egy mentém, az is adassék el, és adassék misékre.
Azon kívül vagyon 9 akó borom, egy köböl híján, azt is hagyom az páter francis
kánusoknak.

Mikor pedig ezeket testálta, jelen voltak ezen becsületes személyek, úgymint:
Kovács Mihály uram, Nyul József uram, Szeginy Pál uram.
Anno Domini 1757. die 20. Januarii.
A hátlapon más írással: 1757. Kovács Jánosné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 14. 1757., 14-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

210.
K O M L O S I ANNA T E S T A M E N T U M A
1757. január 26.
Én, Komlosi Anna, mivel az Úristentül súlyos nyavalyával meglátogattatván,
mindazonáltal ép elmével vagyok, azért első megboldogult férjemrül reám
maradt, és abbul másik férjemhez való menetelemig mik maradtak, jól emlé
kezem.
1- mo. Mikor az mostani uramhoz mentem, volt 2 fias tehény, és egy rossz, vén
szőlő, az melyet aladtunk 30 forinton.
2- do. 2 ökör, az melyeket Komlosi Ferenc uram adta el 40 talléron, és ezt is
együtt költöttük el.
3- tio. Ez az mostani házam, más egyebem nincsen, az mink vagyon, mind az
mostani urammal szereztük.
4- to. Már ezekrül teszek ilyen dispositiot, hogy az egyik tehenem legyen az
leányomé, az másik az mostani férjemé.
5- to. Annak az vén szőlőnek harmada ára is, az melyet 30 forinton adtunk,
legyen az mostani uramé, az két része az leányomé.
6- to. Az eladott két ökörnek ára is 20 forint az mostani uramank, az többi az
leányomnak.
7- mo. Az mostani házamnak az arabul is, az melyet már régen az mostani uram
megböcsöltetett 57 forintokra, annak harmada az is legyen az mostani uramé,
az többit adja az leányomnak. Az leányomat pedig ajánlom az uramnak kegyes
gondviselése alá, mivel az vele keresett jókbul enegemet is illetett volna valami,
de mivel az neveletlen leányom kézinél marad, és nem reméllem mostohaságát
hozzá, maradjon az uramnak.
Actum anno 1757, die 26. Januarii ex commissione Domini senatus oppidi
Kecskemét. Coram me Josepho Hajagos senatore et Andrea Szekeres subjudice.
Az utolsó oldalon más írással: Anno 1757. 26-a Januarii. Relatum per Andreas Szekeres per miniorib.
judicen. Anna Komlosi.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 12. 1757., 12., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Szekeres András vicebíró pecsétjével hitelesítve.

SZAKÁLL GERGELYNÉ, ÁGOSTON K A T A L I N
TESTAMENTUMA
1757. március 2.
Anno 1757. 2. Mártii, Kecskeméten.
A teljes Szentháromság egy igaz Isten nevében legyen ezen testamentom tételem.
Én, alólírt, testben beteges, de elmémben Istennek jóvoltábúl ép és egészséges,
kevés jószágocskámbúl teszek ilyen rendelést.
1- mo. Vagyon 62 út szőlőm Moczáék mellett, áztat hagyom édes leányomnak,
Szombati Pilának azért, hogy már három esztendeje, hogy velem nehéz
nyomorúságomban és betegségemben híven dajkálkodott, de úgy, hogy az
méltóságos földesuraságnak az termésibül 1 körmöci aranyat adjon.
2- do. Egy tulajdon kamrácskámat is akiben most senki söm [lakik], ugyan
Szombati Pila leányomnak hagyom, egyetlen magának, úgy minden ingó
javacskáimat is, még ha csak 1 fot leszen is, az is az övé Pilájé légyen.
3- tio. Adós nem vagyok hála Istennek senkinek, sem pedig nékem senki sem
tartozik. Ez az én testamentumom tételem.
Signatum ut supra. Néhai Szakái Gergely özvegye Ágoston Katalin.
Coram me Michaele Dombay, praefati oppidi judice notario m. p. requisito et
exmisso teste. Coram me Andrea Szekeres sub judice eiusdem oppidi pariter
requisito et exmisso teste.
Ugyanazzal az írással: Néhai Szakái Gergely kecskeméti lakos özvegye Ágoston
Katalin
testamentoma. Anno 1757. 2. Mártii.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 7. 1757., 7-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. Hozzá csatolták férjének, Szakái Gergelynek 1733. március 15-én megírt
végrendeletét, melyet a keltezésének megefelelö helyen közlünk.

212.
BASSA G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1757. március 8.
8-va Mártii 1757. Kecskeméthen.
Én, alább megírt Istentől meglátogattatván, és erőtlenséggel halandó voltom
előttem forogván, Istentől adatott javacskáimrúl ilyen testamentális dispositiot
teszek, mivel nem ősiek, hanem tulajdon keresményeim:
1- mo. Egyebem nem lévén, hanem egy házacskám, melyet gondviselésemért
hagyom Borbély Mátyásnak a fölső sarkaiul fogva úgy, hogy a padlásra is
feljárhassanak, hozzá való udvarral együtt által igyenesen a Tancsa János János
istállója felső sarkáig.
2- do. Udvaromnak pedig fölső részit hagyom annak, aki megveszi úgy, hogy
annak árábul eltakarítsanak és temessenek.

3-tio. Ami pedig takarításomtul elmarad, adják szentmise szolgáltatásért.
Basa Gergely
Ex consensu domini senatus. Coram me exmisso et requisito teste Andrea
Szekeres. Coram me eodem exmisso et requisito teste Joanne Szabó.
A hátsó oldalon azonos írással: Bassa Gergely testamentom levele.
A rendelkezést az április 13-án kelt és itt közölt kiegészítéshez csatolták,
megegyezőek.
Egylapos irat, korabeli másolat.

így jelezetei

azéval

[A testáló néhány nappal később a következő kiegészítést tette végrendeletéhez:]
1757. 13-a Április.
Én Basa Gergely, jóllehet az én Istenem látogatásából súlyos betegségben, de
ép elmével lévén, fejem fölét (sic!) házacskámról udvarával együtt jó
lelkemesméretem szerint kévántam eképpen bizonságot tenni: Hogy tudniillik,
ezelőtt mintegy 46 esztendőkkel, Máté Gergely malmában őrölvén, egy
alkalmatossággal emiétett Máté Gergely sokszor ösztönözött arra, hogy venném
meg ezen házacskát, akiben mostan nyomorgók, kinek is én feleltem, hogy
örömest megvenném, de hamar időre nincsen módom benne, hogy az árát
letehessem, melyre szólott Máté Gergely, hogy ő énnekem kevés időre fog
adni pénzt kölcsön, melyen azon házat megvehetem, melyet meg is cselekedett,
és adott két tallérokat, melyeken is akkori gazdájától, Erdélyi Ferenctől ezen
házacskát megvettem. Az időben mostani város kocsisa, Molnár András
édesannyának szőleit termése haszna vételéért tavaszi munkájától fogva egészen
betakarásig dolgoztam, mely szőlőnek terméséből magam részemre jutott bort
eladtam, akóját 10 márjásokon számlálván. Azon borom árából Máthé Gergelyt
az említett két tallérokkal megelégítettem, honnan is kitetszik az, hogy ezen
házacskát tulajdon saját keresményemen fónt írt két tallérokon, úgy mint az
akkori időkhöz képest illendő áron szerzettem. Mely ebbéli tanútételemet is
házam s udvarocskám felyül kívántam világossá tennem ezen emberséges
emberek előtt.
Signatum Kecskemét, anno, die ut supra.
Coram me Michael Végh oppidi senatore m. p. Coram me Andrea Szekeres m.
p. Coram me Joanne Hanus m. p.
A hátlapon azonos írással: Bassa Gergely testamentoma.
A hátlapon eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 8. 1757., 1757. 8o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

GILICZÓ ISTVÁNNÉ, POLGÁR ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1757. március 9.
9-na Mártii 1757. Kecskemetini.
Az teljes Szentháromságnak nevében teszem az én javacskámnak rendelésit.
Én, Polgár Erzsébet, Giliczó Istvánnak özvegye Istentül súlyos betegséggel
meglátogattatván, de ép elmém és okosságom lévén, az énnekem Istentül
engedtetett javacskáimrúl ilyen testamentális dispositiot teszek.
1- mo. Vagyon egy házam, az melyet kegyes gondviseléséért és engemet ápolygatásáért hagyom Giliczo Mihálynak, fiamnak, aki majd két esztendeig súlyos
nyavalyám is kegyesen ápolta.
2- do. Vagyon egy szőlöcském is, azt is felyül említett fiamnak hagyom.
3- tio. Vannak ugyan még egy fiam és egy leányom is, akiknek még ezen felyül
említett jók néznének, de mint hogy kegyes gondviseléseket és táplásokat nem
érdemlettem, ezen feljegyeztetett jókbul részesekké tenni nem akarom.
Ex consulentu domini senatus.
Exmisso et requisito teste coram me Andrea Szekeres, előttem exmisso et
requisito teste Joanne Szabó.
A hátlapon más írással: Polgár Eörse, Gilicsoné. 1757.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 19. 1757., 19-o.. Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

214.
TOMÓ MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1757. április 11.
Anno 1757. 11-a Április.
Én, Tomó Mihály ép és egészséges elmével teszek ilyen rendelést Istentől adott
javaimbúi:
1- mo. Vömet Biczó Gergelyt és leányomat Tomó Zsuzsannát segítségül házam
hoz befogadom, hogy nékem s feleségemnek holtunk napjáig hívségesen gon
dunkat viseljenek, holtunk után pedig házamat nékik hagyom.
2- do. Néhai Kis János úrtul és Katij Mihály leányátul vett szőlőmet, említett
vömnek és leányomnak hagyom.
3- tio. Még vagyon három paszta szőlőm, melyet megboldogult atyám ideiben
csinálgattam, melynek az egyik pasztáját hagyom feleségemnek, Bóbis Ilonának,
a másikat Tomó János fiamnak, a harmadikat említett vömnek és leányomnak.
4- to. Méltóságos kecskeméti uraságok számára 6 akó bort.
Pro memóriám adom tudtára akiknek illik, és jó lélekismeretem szerint vallom,
hogy Tomó János fiamot kifizettem eképpen:
1-mo. Attam néki két ökröt, melyet eladott 44 talléron.

2- do. Házasságára költöttem 50 tallérokat.
3- tio. Attam néki négy tehenet, egy borjút.
4- to. Háza árában adtam néki 40 Rh. forintot.
5- to. 33 véka búzát, fél szalonnát és két sertést.
6- to. Juhaimnak harmadát, úgymint 15 juhokat neki adtam.
Signatum Kecskemét, anno, die ut supra.
Coram nobis magistratuliter exmissis et requisitibus Andrea Szekeres m. p.
Joanne Hanus m. p.
A hátlapon más írással: Tomo Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 21. 1757., 1757. 21o.,Fasc.
Egylapos irat, korabeli másolat.

1.

215.
CSONTI SZABÓ ISTVÁNNÉ, KOVÁCS ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1757. június 2.
Anno 1757. 2. Junii.
Én, Kovács Erzsébet Isten ő szent felsége látogatásából súlyos nyavalyában lé
vén, Istentöl vett javaimból akarok jó rendelést tenni.
1- mo. Tisztelendő páter franciskánus atyám uraméknak hagyok ötven forintokat,
felét szentmise szolgálatokért, felit alamizsnában.
2- do. Tisztelendő páter piarista atyám urakéknak ötven forintokat, felét szent
mise szolgálatokra, felét pedig a két festetlen oltároknak öregbítésére: amely
100 forint Szabó Mihálynál vagyon.
3- tio. Hajagos Jánosnál vagyon száz forintom, ezekből hagyok a tertialisták
congregátiojára húsz forintokat.
4- to. Ugyan azon száz forintokból hagyok a két apácáknak Ludovicanak és
Modestanak tíz forintokat. Öt forintokat a szent Ferenc congregátiojára. Öt fo
rintokat a Boldogasszony congregátiojára.
5- to. A Szentháromság congregátiojára páter piaristákhoz tíz forintokat. Ugyan
a páter piaristákhoz a Krisztus feszöletnek megöregbítésére öt forintokat. Ugyan
a páter piaristáknál lévő Boldogságos Szűz Mária képire öt forintokat.
6- to. Mária kápolnájához tíz forintokat.
7- mo. Szolnok városában lévő páter franciskánusoknak húsz forintokat szent
mise szolgálatra, tízét alamizsnában.
8- vo. Házamat és szőlőmet hagyom a méltóságos gróf számára.
9- no. A háznál feltalálható ingó bingó jószágomat hagyom Ilona öcsémnek, kit
árvaságában tartottam.
10- mo. Szabó János kisebbik uramnál vagyon huszonhat forintom (lovak ára),
ugyan Szabo György kisebbik uramnál huszonhat forintok (lovak ára), ezen
ötvenkét forintból álló pénzt hagyom tisztességes takarításomra.
Anno Domini 1757. die 2. Junii.

Ezen testamantum tételben jelen voltak úgymint: Barát Ferenc senator, Kováts
Pál, Pető János m. p. ord. polg.
[Más írással készült későbbi feljegyzések:]
1757. 8. Julii.
Szeles János Solt Ignác úrnak és Sas András s Faragó József defíciens Csonti
Szabo Istvánné házát cum omnibus apparatis becsülték fi. 60.
Im Icto (?) Sede dominali computatis computandis pia legata facit fi. 200.
Débita activa deficientis viduae fi. 357.
Ergo resultant ad fiscum fi. 157.
1757. 28. Julii.
Solt Ignác úr relatiojábul maradott defíciens Kovács Erzsébetnek:
1. Tok Jánosnál két ökör és 10 forintok. Tok Ferenc 7 fi. debere.
2. Uri Tot Pálnál 50 fl., Szabó Gábor és Mihály tudják, hogy adós volt.
3. Szabó Mihálynál 200 fl. fatetur Szabo Mihály.
4. Hajagos Jánosnál 100 fl. Szabó Mihály és György tudják, Hajagos János
megvallja.
Tok Jánmos megvallja 7 flor. adós a defíciensnek és hogy a két ökör is nála
vagyon.
Szabo Mihály megvallja, hogy a fent írt 100 forinton kívül még vagyona
defíciensnek őnála 100 forintja, de neki azt mondta, a megholt, hogy az örökben
tartott leányé legyen.
Uri Tot Pál megvallja, hogy a defíciens 50 forintja nála van.
[Különállóan más írással:
Kovács Erzsébet testamentuma.
[Újabb írással a következő feljegyzések találhatók:]
Azaz defíciens Csonti Szabo Istvánné.
18. 8-bris. Uri Tot Pál az adósságban fizetett a conto fl. 29.
31. 8-bris. Öreg Hajagos János fizetett bé nála volt fl. 100.
N. B. Csonti Mihály kifogott a 200 forint adósságbul egy ló árát, 11 forintot,
melyet ante defactum elvettek fiscus számára.
Item a defíciensnek adott 8 akó bor ára fl. 12.
[Egy különálló cédulát csatoltak a végerndelethez, melyen a következő adatok
találhatók:]
Kovács Eörzsének Tok Jánosnál vagyon két ökör, f l . 10.
Uri Tot Pálnál fl. 50.
Szabo Mihálynál f l . 200
Hajagos Jánosnál f l . 100.
A negyedik oldalon más írással: Kovács Eörse testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 15. 1757., 1757. 15-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

Én, Szüts (Pintér) Mártony az Úristennek látogatásábul, hirtelen való, remény
telen fulladozásban esvén, amíg józan elmémen volnék, Istentöl vett kicsiny
javacskáimból kívántam jó rendelést tenni.
1-mo. Német Ilona hit szerént való feleségemnek, házambul, szőlőmből és két
ökröcskémből hagyok harmadrészt, melyeket vele szörzöttem, két részt pedig
Mártony és István fiaimnak, és az körösi úton lévő szőlőt.
Praesentibus Joanne Pető m. p. +, Michaele Virágy (sic!) +, Paulo Jozsa +.
Anno 1757. die 26. Junii.
N. B. Gálik József sári mester úrnak tartozom egy forinttal, melyet tartoznak
maradékon kicsiny javacskáimbúl kielégíteni.
A hátoldalon azonos írással: Szűts Mártony testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 20. 1757., 1757. 2oo, Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

217.
K A S Z A L A SZŰCS GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1757. július 6.
Ezerhétszázötvenhetedik esztendőben, hatodik júliusában.
Én, Kaszala Szűcs György, az én utolsó üdőmhöz közelegvén, mindazonáltal
ép elmével lévén, az én kicsiny javaimbul akarok rendelést tenni a nemes váróstul
kiküldetett személyek elűtt, és azok melyet két emberséges emberek elűtt rend
szerin (sic!).
1 -mo. Én, Kaszala György vettem föl Barát Ferenc uram béresitől Fekete Györgytől
huszonhárom rhénes forintokat, a pinznek summája ugyan harminc rhénes forint
volt, hetet ugyan megadtam benne.
Item Rusa Mihályiul tíz forintot, Szély Mártonné asszonyom betyárjátul tíz fo
rintot. Fekete István uramtul tíz forintot, tizennégy garast.
Én, Kaszala István kívánom, hogy az felyül specificalt adósságok az közönséges
jókbul teljenek ki. Ezek pediglen kitelvín, az feleségemnek legelsűben nyolcad
rész, tudniillik házambul és szülümbül (sic!) adódjék ki. Annakutána pedig,
ami megmaradót lészen, az három gyermek között osztódjék három részre.
Mindhogy Kata leányomnak férhez ménesire semmit nem adtam, tehát mostani
szüretkor hagyok 6 akó bort.
Böcsületes várasházátul kiküldetett személyek elűtt tett testamentom, úgymint:
Csismadia János uram, Nady Mihály uram, Kis István uram, Bogyó János uram.
A hátoldalon más írással: 1757. 6. Julii. Kaszala Szűcs György testamentuma. Adósság 55 flo. 18
krajcár.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 16. 1757., 1757. 16o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.
200

Én, Ladányi Gergely Istentül súlyos nyavalyákkal meglátogattatván, de még
eszem s értelmem helyén lévén, feleségem s successorim között minden engemet
illető javaimnál minden kínszerítés nélkül szabad akaratombúi az alább
coramizálandó személyek előtt ilyen rendelést teszek.
Elsőben kecskeméti Szent Miklós templomában lévő mindenik szent oltárokra
egy s egy florintot (sic!).
2- szor. Mindenik kápolnákra, tudniillik szent Mihály, külső s belső
Boldogasszony, Apostolok és Szentháromság kápolnáira egy egy florintot.
3- szor. A Széktónál lévő szőlőmet hagyom Ladányi Boldizsár fiamnak és mind
kit ágon lívő maradékinak.
4- szer. A közelebb való szőlőmet hagyom feleségemnek, Szabó Erzsébetnek,
míg él, ha halomása történik, akkor két leányomomra, Ladányi Erzsére és Sárára
szálljon.
5- ször. A specifikált két leányomnak, minthogy a Budai út mellett lévő kis
kertecskémet Istenben boldogult Atyám rész szerént szerzettem, rész szerént
megtartottam, hogy fiammal Boldizsárral ne osztozhassanak, hagyok egyiknek
egyiknek egy tehenet, tavalyi és szopós fiával.
6- szor. A megnevezett javaimon kívül feleségemnek, minthogy már
öszveházasulásunkkor gazdaságom fundamentuma megvolt, ha fiammal nem
maradna, a Kecskeméten bevett szokás szerént mindenek negyedit elvehesse,
és a többi Boldizsár fiamnak mint vélem már sokat szerzett, maradjon.
Hogy ezen testamentom előttünk végrement, asztat magunk kezeírásával és
pecsétjével jövendőbéli erősségére a kinek illik részire megerősítjük.
Én előttem Sz. Királyi Pál m. p. [L. s.] Én előttem, pecsétem nem lévén magam
kezem írásával megerősítem: Vas Mihály +. Hasonlóképpen Banó István +.
Az utolsó oldalon azonos írással: 1757, !5-a Augusti. Ladányi Gergely testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 17. 1757., 1757. 17-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Szentkirályi Pál kissé rongált viaszpecsétjével ellátva.

219.
BORBÉLY PÉTERNÉ, KOVÁCS ILONA T E S T A M E N T U M A
1757. augusztus 26.
Anno 1757. 26-to Augusti.
Kovács Ilona, néhai Borbély Péter özvegye utolsó órájához közelíteni éltét
ítilvén, magistratusi autoritás által députait s alább írt személyek jelenlétében
és hallattokra, tett ingó és ingatlan javairul ilyetén rendelést.
1 -o. Mivel ezen házat még a régi hulálkor (sic!) Borbély Péter férjemmel együtt
a reformata szent ecclesiatul inkább ajándékban mint illendő árán szerzettük,

és mind férjem borbély mesterséget, magam piaczi élelmet ennek alkalmas
helyen voltával kerestük, és táplátuk, azért az említett szent eclesia jó-voltáért
akarom, hogy ezen egész házam, hozzávaló udvarral és minden épületekkel
holtom után először ugyan Derne Péterné unoka leányomra, Borbély Évára, ő
penig meghalván, ha gyermeki maradnak is, nem azokra, hanem a reformata
szent eclesiára szálljon.
2- do. Valami ház-igazság vagyon, ágybéli portéka, vánkosok, derékaljak,
paplanok és a ládában is valamely kendők és abroszok, említett Éva unokámé
legyenek. Nemkülönben a konyhai eszközök, kancsók és öt tálak és 8 tényérok,
ónbul valók. Úgy mindazonáltal, hogy az oskolabeli praeceptor számára egy
legjobb derékaljat, egy vánkost, ismét egy legjobb vutulát és két ón tányért
kiadjon gondviselő úr kézben.
3- 0. Hogy penig néhai Marjai Ferenc férjemnek valamely javait Éva unokámon
valaki ne keresse, adom tudtokra mindeneknek, hogy 25 aranynál többet
házamhoz nem hozott, melyeket megromlott állapotban el is költött, könyveit
penig egészséges korában elköltözött Somogyi András hordta el és talán
némelyek ott találtatnának.
4- to. Akarom, hogy javaimbul a református oskola számára nyolcvan német
forint adattassék oly formán, hogy annak interessé follyon, és azon a szegény
árva vagy tehetetlen szülék gyermekeinek könyvek vetettessenek.
5- 0. Posta János nevü kecskeméti lakosnál vagyon kölcsönadott harminchárom,
id est 33 forintom interes nélkül, némely viszontag való jóakaratiért, azokat
akarom, hogy a reformata szent eclesia vegye bé, és a jelenvaló szükségekre
költse.
6- to. Magyar Istvánnál vagyon száz forintom, abbul Ferenczi György uram
száz forintja, mely nállam interesre vagyon, interessivel együtt ki fog fizettetni
Éva unoka leányom által, kinek Magyar István holtom után tartozik kezébe
adni.
Actum Kecskemét, anno die ut supra. Per Franciso Csáktornyái oppidi Kecske
metiensis notario m. p. [L. s.] Coram me Stephano Tormási m. p. [L. s.] Mádi
Mihály m. k.
Az utolsó oldalon azonos írással: Kovács Ilona, néhai Borbély Péter özvegyének testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 13. 1757., 1757. 13-o.,Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti. Csáktornyai Ferenc és Tormási István viaszpecsétjével hitelesítve.
A testamentumot ugyanezen Személyek viaszpecsétjével zárták le. Mind a négy pecsét kissé rongált.

220.
PAP ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1757. szeptember 12.
Ketskemetini anno 1757. 12-o 7-bris.
Jóllehet az Úristentől súlyos betegséggel meglátogattattam, mindazonáltal még
ép elmével lévén, tőlem elmaradandó csekély javacskáimról kívánok ilyen

dispositiot tenni, úgymint:
Elsőben. Az reformata szent ecclesia számára szőlőmnek termésiből hagyok
tíz akó bort.
Másodszor. Amely egy paszta szőlőt magam szereztem, annak hason felét
hagyom a méltóságos földesuraság számára, mely is 50 útból áll.
Harmadszor. Édes eleimről maradott mezei kertemet és 50 útból álló egy paszta
szőlőmet, nemkölönban azon félpászta szőlőmet, melynek felét a 2-dik
punctumban elhagytam, hagyom egészlen boldogult Huszti Ferencné
testvérhúgom asszony, Pap Judit édes leányának, Huszti Erzsébetnek, Szabó
András hites társának, mivel feljebb említett húgomasszonnyal azon ősi jókat
még nem osztottam, hanem mindeddég osztatlan magam bírtam. Hozzájárul az
is, hogy feljebb említett Huszti Erzsébet húgom mint eddég hűségesen gondomat
viselte úgy holtomig magát kötelezte szőlőhöz tartozandó minden eszközökkel
együtt.
Coram me Samuele Muraközi iurato oppidi Kecskeméth senatore m. p. Coram
me Joanna Heczeg m. p. Coram me Stephano Csabai m.p.
A hátoldalon azonos írással: Pap István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 18. 1757., 1757. Nro. 18. [felette a 9-es szám
áthúzva.] Fasc. 1.
Egylapos irat, eredeti.

221.
K E L E M E N TAMÁS T E S T A M E N T U M A
1757. szeptember 17.
1757. 17-mo 7-bris.
Én, alább is megírt Kelemen Tamás súlyos betegségben, de ép elmém lévén, az
én Istentül nékem engettetett javacskáimrúl ilyen testametalis dispositiot teszek.
1- ször. Deák Mihály hitesének kiadásakor adtam egy fias tehenet és tíz fias
juhokat.
2- szor. Tott Mihálynénak két fias teheneket ugyanazon házasítás alkalma
tosságai. Ugyan az édesanyjuk asszony mentéjén lévő tíz tallérokbul álló ezüst
gombokat egymás akaratjával elvitték a felyül említett leányim.
3- szor. Vagyon feleségeimül maradott szőlőm, mely 70, id est hetven utakból
állók, mely az fiam és leányim között oszollyon egyenlőképpen.
4- szer. Vagyon harmadfél paszta szőlőm, ismét magam csinálmánya, melyet is
hagyok az fiamnak, nemkülönben az házamat is minden hozzátartozandókkal
együtt.
5- ször. Minden ingó jószágimat, az melyek találtatnak, azokat is Kelemen János
fiamnak, nemkülönben Gátére mellett lévő mezei kertemet is hagyom említett
fiamnak.
Item egy mentét, ezüstgombostul együtt Deák Mihályné asszonyom melyet is
elvitett.

Actum Kecskemetini ut supra.
Coram me Mathia Csaba iurato oppidi m. p. Coram me Andrea Szekeres eiusdem
oppidi iuratore.
A hátsó odalon azonos írással: Kelemen Tamás testamentuma.
Eltérő írással a következő jelztetek találhatók: No. 11. 1757., 1757. 11., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

222.
FODOR MIKLÓS TESTAMENTUMA
1757. szeptember 22.
Ezen testemantum levél írattatott 1757. esztendőben, Szent Mihály havának
22. napján.
Primordium.
Mivelhogy az Úristen örök decretuma szerént elvégeztetett, hogy minden ember
meghaljon, és ítéletre mennyen, annakokáért én, Fodor Miklós az Úristennek
látogató keze által megsajtoltatván, míg elmémtől meg nem fosztatanék, akarom
házamat és cselédimet jó rendben helyheztetni.
Testamentum [egy olvashatatlan szó]
Elsőben Csikai János elmaradott árvájának testálok egy harmadfű öszőt.
Másodikban. Hemző Mihályt mindenemből kielégítettem, ilyen formában, hogy
minekelőtte emberek közé számláltatik, fiammal együtt tutorságom alá vennem.
Ezeken kívül, ami még jószágocskám maradott, mind házamból, mind pedig
jószágombul minden részt testálom Fodor Gergely fiamnak.
Végezetre az adósságot mind öszve számlálván, amelyet edgyszer is másszor
is felkértem, in summa posita 75 forintok. Ezeket a fiam fogja lefizetni.
Scriptum praesentibus D. Michaele Sárközi et D. Michaele Szüts.
A hátlapon azonos írással: Fodor Miklós testamentuma. Más írással: Testamentum levél.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 7. 1767., 1757.
Egylapos irat, korabeli másolat. Minden kétséget kizáróan az 1757. évben kelt a végrendelet.

223.
MÉSZÁROS JÁNOS TESTAMENTUMA
1757.
Én, Mészáros János Istennek áldása által adatott jószágombul mostani súlyos
betegségemben lévén, ilyen rendelést kívánok tenni.
Elsőben az földesurunknak számára (sic!) hagyok egy kanca lovat, amely vagyon
Majsán, Sánta Józsefnél.
Azonkívül pedig, amely kis jószágocskám vagyon, adódjon mind szentmise
szolgálatra az két renden lévő páterekhez, úgy mind az páter franciskánusokhoz,

és az páter piaristákhoz, amely száma szerént ez 3 borjas tehén, 3 meddő, 2
harmadfű, 3 tavalyi, 4 tinó, 1 ökör, amely Sánta Józsefnél Majsán vagyon.
Megint külső Mária kápolnájára 2 ökröt hagyok.
Szent Miklós templomában lévő hét oltárokra hagyom az Baki István gulyásánál
lévő két tinót, egyik harmadfű, másik negyedfü.
Az Posta Jánosnál levő 40 forint. Az Géczi Istvánnál lévő 5 forint. Az Deák Pál
uram nyájjuhászánák lévő 1 hollandus arany. Az Ferenczi Mihálynál 5 forint.
Az Dömötör árváinál való két esztendei szolgálatomért 23 forint és egy pár
bakancs. Szent Királyi uramhoz beszegődtem Szentlőrinckor, aki szent György
napig 16 forintban egyezett meg velem, és 13 marhának teleltetésében. De én
tovább nem szolgáltam ő kegyelmét, hanem csak szent Katalin napig, mi esik
addig az ideig béremben, vizsgáltassék.
Az Sikari Kovács Andrásnál vagyon egy bőr két forintban. Ezekből Kún János
uramnak adósságban adassék 30 forint, ami megmarad, két részre az pátereknek
osztassék el mise szolgálatra.
Az mindszenti alszegi gulyás, Czigány Pál tartozik 4 forintokkal, az melyek
adassanak az mindszenti templomra.
Szegedi Vékes csikósánál lévő lovat hagyom ugyan Szegeden lévő szent György
templomára.
Az Fekete Mihály uramat az többi gazdákkal együtt szolgáltam másfél
esztendeig, minek okáért, ami bérem őkegyelmeknél vagyon, resignálom az
temetésemre.
Ezen testamentom levélnek írásában jelen voltak tudniillik: Kovács József,
Szántó Ferenc, Kovács Pál.
Anno 1757.
Ahol marháim és pénzem vagyon, itt fölírattam.
Fekete Mihály uram marhája között vagyon 9 darab marhám mindenöstül.
Nagy György 5 és Mamma Kálajnál (sic!) 4 darab apróstul való marhám vagyon.
A barom között vagyon egy fias tehenem és egy meddő, két harmadfű üszőm,
és két ökröm, azon kívül 4 tinóm.
Az Kalocsaj Marhája között negyed magával való marhám vagyon.
Majsán egy ökör és két ló vagyon az Sánta Józsefnél.
Szegeden az öcsémnél vagyon három borjas tehenem, melyek közöl az egyik
az Korom Imrénél marad és az Kalocsaj marhája között levő két borjú közöl
akármelyik.
Az Vékes csikósnál vagyon egy negyedfü kanca lovam.
Némedi Gergelynél Péterin vagyon egy tavali nőstény borjúm.
Az marhák között vagyon 7 nyári borjúm. Az Hegedős uram gulyása, úgymint
Kommuni (sic!) tartozik egy hím billeg aláv való borjúval. Az Tancsa Gulyás
tartozik harmadfűre kelő hím borjúval.
[A korábbiaktól eltérő írással a következő kiegészítés található:] N . B. Bakó
Andornál van egy 3-madfü tinó. Bocarjánál (?) van 1 tavali üsző, ki a meddő
tehénről nem tud számot adni. Vékes csikósánál levő ló Szent György
templomra.

Az utolsó oldalon más írással: Mészáros János testamentom tétele.
A végrendelet másolatán nem található jelzet.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

224.
NEHÉZ JÁNOS FELESÉGE, TUBÁK ZSUZSANNA
TESTAMENTUMA
1758. január 11.
Én, Tubák Susanna, az Úristennek látogatásából súlyos betegségbe esvén, kíván
tam az én uramat, Nehéz Jánost Istentül vett javacskáimból jó karban hagyni.
1. A fóldesuraság számára hagyok a házacskámból 11, id est tizenegy forintokat.
2. Nehéz János uramnak ugyanazon feljebb említett házacskámat hagyom
(kihagyván belőle az tizenegy forintokat), a házban feltalálható ingó bingó k i 
csiny jószágocskámmal és ágybéli leplemmel együtt.
3. Tóth Éva hajadon leányomnak hagyok egy derékaljat, egy vánkost és az
mentémet gombjai nélkül.
Ezen testametum tétel lett ilyen emberséges emberek jelenlétekben, úgymint:
Pántzél István +, nemes Dömök Gergely + és Pető János m. p. +,
1758. die 11. Januarii.
[Más írással történő kiegészítés:] 1758. 16. Mártii. Nehéz János a földesuraság
számára adott fl. 11. Signatum Kecskemét, die et anno ut supra. Per Simonéin
Martinkovics iudicem notarium m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Testamentális levél. Keörös Ferenc és Feleségié Tubák Susanna
(sic!).
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 9. 1758., 1758. No. 9-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

225.
DÉTÁRI ISTVÁN TESTAMENTUMA
1758. január 15.
Anno 1758. die 15. Januarii.
Én, Détári István Istennek súlyos látogatásában esvén, még eszemen s okossá
gomon vagyok, kevés javaimrul ily dispositiot teszek.
1- mo. Az mely házat és szőlőt birok, minthogy feleségemnek előbbeni urátúl
maradott reája, minden dispositio nélkül most is maradjon nála.
2- do. Feleségemnek az midőn elvöttem, volt 77 juha. Mostan majd csak annyi,
az is nála marad.
3- tio. Volt hűvösömnek 4 ökre, szekere, egy harmadfű tinója. Minthogy hat
ökröm vagyon, annak négye maradjon hűvösömnél, ketteit pedig hagyom Détári
András bátyám uramnak. A tinót adják ki marhámbul.
4- to. Vagyon 17 tehenem, 3 harmadfű üszőm, 8 tavalyi, 10 rúgott, mely summá-

ban tészen 38 darabot. Ezekbül elsőben hagyok hitvösömnek választva két
tehenet, azonkívül az 3 harmadfű üszőt.
5- to. Molnár Imrének, minthogy malomvámot nem vettem, 2 harmadfűre kelő
tinó az 8 tavalyiak közöl kiadassanak.
6- to. Az marháim közül édesatyámnak, szüleimnek hagyok 2 borjas tehenet.
Mátyás öcsémnek 1 tehenet.
7- mo. Hagyok egy tehenet toromra, szegények etetésére, hogy levágják.
8- vo. Még ezeken kívül marad 24 darab marháin, melyeknek fele legyen az
uraságé, fele pedig tisztelendő páter franciscanus atyám uraiméké és páter
piarista atyám uraiméké szentmise szolgálatokra.
Mely testamentum tételben jelen voltak, úgymint: Détári János, Kovács András,
Dékány Péter, szántó Ferenc.
Coram me Ignatio Soloki ispector m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: Détáry István testamentuma in anno 1758. [Más írással a következed'
kiegészítés található:] 1758. 26. Januarii: relation in senatu ...[a szöveg többi része olvashatatlan.]
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1758. No. 3-o., No. 3. 1758., 3-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

226.
NAGY ERZSÉBET TESTAMENTUMA
1758. január 27.
Én, Nagy Erzsébet Isten nagy hatalma által elannyira megerőtlenedvén, hogy
kis javacskáimrúl valamely kis igazítást szükségesnek lenni ítílem, hogy
jövendőben fiam s leányom között valamely veszekedés ne következhessen.
1 -ször. Vagyon három paszta szőlőin, melyeknek kettejét Péter fiamnak hagyom,
egyiket pedig az Ilona leányomnak, mely paszta már ki vagyon neki mutatva.
2- szor. Az házat hozzá tartozandójával együtt Péter fiamnak hagyom. Benne
lévő ágybul egy derékaljat és két vánkust Ilona leányomnak hagyom.
3- szor. Vagyon az ládámban 3 forintocskám, melyet takarításomra hagyom.
4- szer. Rólam maradott mentémet, csizmámat, ingemet és egy fejér keszkenyőmet Ilona leányomnak hagyom. Item vagyon egy töret vásznam, melyből
három rőföt az Ilona leányom fiának hagyom.
Coram nobis iurato Luca Borbás, Michaele Nagy, Georgio Miskolczi.
A hátsó oldalon azonos írással: Nagy Erzsébet testamentum tétele. [Más írással:] 1758. 2 7-a Januarii.
Relation est Signatum per Simonem Martinkovics m. p.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 11. 1758., No. 11., ll-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Én, Szána Pál az Úristennek látogatásábul súlyos betegségben esvén, Istentől
vett javacskámbul kívántam jó rendelést tenni.
1. Az ősi szőlőből reám maradott örökségből hagyom Pál fiamnak a felső pasztát.
2. Szána Katának és unokáimnak (akik még hajadonok) Pannának, Susannának,
Erzsébetnek hagyom az ősi szőlőnek alsó pasztáját, mellyel egyenlőképpen
osztozzanak.
3. Amely szőlőt Illyés Ferenc úrtól vettem, harmadfél pasztából állót, hagyom
mostani feleségemnek, Sütő Pannának, mivel egyben való kelésünkkor is ígéretet
tettem felőle.
4. A szegedi út mellett lévő három fogás földemnek egyikét hagyom Szána Pál
fiamnak, és az mellette való fogást Szána Erzsébet unokámnak.
5. A Szegedi út mellett lévő kertemnek harmadik fogását, a Csongárdi út mellett
lévő egy fogás földdel együtt hagyom Szána Katának és Szána Ilona árva leányi
nak mint unokáimnak.
6. A csongrádi út mellett lévő zálogos egy fogás földnek pedig vegyék egyenlő
képpen hasznát mindaddig, míg ki nem váltják. Kiváltván pedig, osztozzanak
egyaránt az árvával.
7. A házbeli örökségemet, kamaráimmal együtt és benne feltalálható accidentiakkal együtt hagyom feleségemnek és Szána Pál fiamnak.
8. Amely káposztás földem vagyon, azt is hagyom feleségemnek és Pál fiamnak.
Anno Domini 1758. die 28. Januarii.
Coram me Paulo Sarkozi senatore. Coram me Joanne Tormassy senatore. Coram
me Michael Mártony.
Az utolsó oldalon azonos írással: Szána Pál testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 13. 1758., No. 13., No. 13. 1758., 13-0., Fcasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti.

228.
SZABÓ JÁNOSNÉ, DOMIÁN ILONA TESTAMENTUMA
1758. február 14.
Anno 1758. 14-a Februarii.
Néhai Szabó János özvegyének, Domián Ilonának testamentuma alább megírt
személyek előtt lett ilyen renddel.
1-ször. Minthogy Domián András fiam öregségemben is meg nem utált, maga
hajlékában befogadott, fiúi kötelességét hűen mind ezideig is vélem tapasztal
tatta, mostani nyomorúságomban is velem mind feleségestül hűségesen való
dajkálkodásokért hagyom Domián András fiamnak a külső szőlőmet, amelyet
néhai Szabó János férjem urammal szereztünk.

2- szor. Édes Atyámrul, néhai Domián Andrásiul maradott belső szőlőmnek
felét hagyom menyemnek Garatzy Juditnak hűségesen velem való dajkálkodásáért.
3- szor. Domián János fiamnak pedig hagyom azon szőlőmnek felét, amely mara
dott nemes Domián András édesatyámtúl, mely is halálom után menyem Garatzy
Judit és Domián János fiam közt két részre osztassék.
4- szer. Ágybéli két derékaljaimat négy vánkosaimat, egy dunyhámat és egy
lepedőmet fellyebb írt vélem dajkálkodó menyemnek, Garatzy Juditnak halálom
után hagyom szokszori tapasztalt hűségéért.
5- ször. A reformata oskolában tanuló árva gyermekeknek fenntartására két akó
bort adjanak az édes gyermekeim nékik hagyott szőlőimből.
Per me et coram me Stephano Tormássy m.p. [L. s.] Michael Mádi m. k.
A hátsó oldalon más írással: Szabó Jánosné Domián Ilonának testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 12. 1758., No. 12., 1758. 12-o.
Egylapos irat, eredeti. Tormássy István viaszpecsétje ép állapotban maradt meg.

229.

VARGA ISTVÁNNÉ, VÉG ZSUZSANNA TESTAMENTUMA
1758. március 4.
Én, Vég Susanna, Varga István hites társa, jóllehet testemben nyavalyás,
elmémben mindazonáltal ép és egészséges, eleimrül reám maradott jókbul tettem
ily utolsó rendelést mint ide alább következik:
1. Tason testvér atyámfiával nemes ödősbb Vég Jánossal megosztozkodván,
hoztam ide nevezett férjemhez 25, id est huszonöt fias juhot, melyek még magam
életébe mind elköltenek.
2. Nemes Kőrös városában lakó Berkes Istvánné édes anyámasszonynál hoztam
9, id est kilenc darab marhákat. Azok is hasonlóképpen életemben elfogytanak.
Emellett 3 darab ló. Ládabeli ruháimmal együtt.
3. Készpénzt hoztam feljebb említett bátyáin uramtul 100, id est száz rhénes
forintokat.
4. Ugyan készpént hoztam 150, id est százötven rhénes forintot.
Ezen praespecificalt állataim, mivelhogy még életemben együttlétünkben elköl
tenek, azért utolsó akaratom ez: és testamentális dispositiom, hogy férjemet és
gyermekeimet fent nevezett nemes Vég János bátyám uram és maradéka semmi
úton s módon ne háborgassa, s vagyis háborgathassa. Ezen testamentom tétel
lett alább coramisált becsületes személyek előtt.
Kecskeméten 4-ta Mártii 1758.
Coram me Joanne Tormássy senatore oppidi Kecskeméth. Coram me Michaele
Deák in oppidi iurato Kecskeméth. Coram me Petro Pap m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: N. Vég Susánna testamentális dispositioja.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 16., No. 17. 1758., 1758. 17-o., Fasc. I .
Kétlapos irat, eredeti.

NÉMET BÁBAASSZONY HAGYATÉKI LELTÁRA
1758. április 15.
Anno 1758. 15. Április.
Német bábaasszonynak:
Leple, egy dunna, két viselt derékalj, két rossz vánkos, két lepedő, egy recés
lepedő, két hitvány alsóing, két rossz ingváll, egy rossz rokolya, egy darab 13
rőf vászon, más darab is van 13 rőf vászon, két rőf kék új gyolcs, egy viselt
ködmen (eladatván 9 garason, 4 den.), egynehány motring fejér cérna, egy rossz
szúnyogháló, egy rossz láda.
A hátlapon azonos írással: Német bába inventariuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1., No. 2. 1758.
Egylapos irat, eredeti.

231.
BÁNÓCZKI MÁRTON ÖZVEGYE, VENUS K A T A L I N
TESTAMENTUMA
1758. május 24.
Banoczki Mártony elmaradott özvegyének Venus Katalinnak testamentum
tétele.
Mivel én szegény, Istennek szolgáló leánya, Vénus Katalin erőmtől elannyira
megfosztattam, hogy éppen már félholtnak lenni magamat tapasztalom, azért
is, hogy maradékim között valami villongás ne következzen, egy kevés igazítást
tenni közöttök javaslottam.
Legelőször is: temetésem elkövetkezésére 14 flo. ki olvastani, melyet szegény
ségemhez képest elégnek lenni ítéltem.
Másodszor: készpénzem vagyon 50 flo., mely is 3 gyermekeim között, úgymint
Banoczki János, Antal és Erzsébet, békességesen elosztódjon böcsületes,
emberséges emberek által, egyiknek annyi mint a másiknak.
3- szor: Kovács Andrásnál vagyon 22 f. és interessé következő Gergely napig,
mely hasonlóképpen gyermekeim között osztódjon.
4- szer: Isáki Tóth Pálnál vagyon 10 flo. Katalin vásárig, mely is mivel az
megszorongatásakor adatott neki, 2 akó bort maga jószántábul megadni interesre
nem sajnál.
5- ször: Kiss Pálnál vagyon 6 flo., mely is hasonlóképpen, mivel két esztendeje
miolta már nála vagyon, két akó bort fog rá adni.
6- szor: Szegény Pálnál vagyon 4 flo. Item Budaj Andrásnál 4 flo. Dómján
Jánosnál 2 flo.
7- szer: Az szőlő halálom után adódjon el böcsületes emberek által, és pénzül
osztódjon el.
8- szor: Az ház benne levő eszközökkel agyütt adódjon oly becsületes ember

keze alá, aki benne lakván elpusztulni békésen éppenséggel ne hagyja, hanem
semmi árendát nem fog tűle adni portion kívül, oly parancsolat alatt, hogy az
elmaradott árváknak híven gongyokat viselje, míglen emberri korra
fölnevelkednének.
9-szer: Dómján Miklós 5 akó borral adós.
Az ágybéli ruhát pediglen és (mentémet az lányomnak hagyom) mind házbeli
eszközökkel együtt, hasonlóképpen az árváknak hagyom úgy, és olyan módon,
hogy sem nénémnek, sem semmi atyafinak ne adódjon átok alatt. Az ágyi ruha
száma pedig ez: 3 derékalj, 4 vánkus, 3 lepedő, 4 abrosz, törölköző, kendő 3.
Az fonalom pedig 71 pászma vagyon az Kiss Mihály takácsmester embernél.
Ezekután, ha éppen arra jutandok, hogy az világból búcsúmat vészem, adassék,
könyörgök az árváknak egy gondviselő, ki is az házban levő eszközöket
számonként kézihez vegye, és úgy az árvákat tápláltassa belőle. Hogyha pediglen
az árváknak ruhájok megszakadozna, az adósságokbúi vétessék nekik. S
gyöngyös tőim is vannak.
P. s. Kiss Pál egy derékaljnak való vászonnal adós.
Item Jósa Ilonának nekem híven gondomat viselőnek, egy pár új csimát és egy
vánkust hagyok. Azonfelül peniglen Istentül minden jókat kívánok nekie. Item
két sertés s három malac vagyon, melyek is adódjanak el az árvák számára.
Ezekkel maradok kegyelmeteknek úgy mint kik az én testamentom tételekor
jelen voltak a nemes városházától és becsületes tanácsiul elrendelt emberséges
emberek: N . Borbás Lukács. Item ugyanazon szolgálatban lévő Tóth Ferenc
uram és Boldok Jakab szomszéd uram igaz és alázatos szolgállója Banoczki
Katalin. És ugyan alázatosan köszönvén hozzám nyújtott azon jóakaratukat és
fáradságokat kegyelmeteknek.
Anno 1758. die 24. Maii. Én parancsolatombul: N . Ferenczi Gergely főbíró
becsületes tanács elvégzése által.
Coram me Borbás Lukács et Tóth Ferenc, Boldog Jakab.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: l5-o 1758., Fasc. 1., No. 15.
Egylapos irat, korabeli másolat.

232.
K U L I NAGY MIHÁLYNÉ T E S T A M E N T U M A
1758. június 27.
Én, néhai első férjemnek Nagy Mihály uramnak elmaradott felesége, testemre
nézve, jó Istenemnek így tetszvén, elnehezedtem, azért kívántam két leányim
és neveletlen fiacskám között ily dispositiot tenni.
1. Nagy Mihály uramtól rám maradott jussomból Kunitz Mihálynénak hagyok
10 tallért. Muraközi Józsefnénak hasonlóképpen 10 tallért.
2. Muraközi Józsefnénak 1 derékaljat, egy vánkost, egy abroszt. Kurutz
Mihálynénak szint annyit.
3. Illyés Ferenc második férjem uramról való szőlőmből mind a két leányimnak

három három akó bort, fiamnak a szőlő maradjon.
Anno 1758. 27. Junii. Joannes Tormási m. p. Coram me Valkai m. p.
[Más írással készölt kiegészítés:] 1758. 30. Junii.
Ha Kánai Istvánnak kiadott száz tallérokat maradékon megnyerhetik, tehát
hárman osszák fel oly módon, hogy a két leánynak 40 forint, a fiamnak 110
forint adassék. Minekelőtte penig megosztoznak, kiki a maga jussábul adjon az
árva gyerekeknek és az ispotálybelieknek s a deákoknak annyit, hogy két forint
summa kiteljen.
A fentebb írt 3. punctumokban említett javacskákon kívül penig valami lészen,
úgymint ház minden épületekkel, mezei kert, mely birtokomban vagyon,
mindkét szőlő, ház-igazság, szőlőhöz való edények, maradjanak fiamanak
örökösen. Aminthogy ezen rendelésem két leányim, úgymint Muraközi Józsefné
és Kurutz Mihályné hallatokra elolvastatván, helybenhagyták abban megegyeztenek és ígérték, hogy egyeznek s fiamat soha semmi dologban nem fogják
háborgatni.
Actum Kecskemét, ut supra.
Hogy ezen rendelés a fent említett két leány-atyafiak és Nagy István ifjú előtt
elolvastatván, kézbe adással benne megegyeztek, bizonyítjuk: Csáktornyai
Ferenc nótárius m. p. Szeles János esküdt m. p.
A hátlapon azonos írásai: Kuli Nagy Mihályné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 10. 1758., 1758. 10., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

233.
KASZA JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1758. augusztus 10.
Én, szegény Kasza János Istennek nagy hatalma által elannyira erőmtől
megfosztattam, hogy éppen szükségesnek kis javacskáimbul igazítást, vagy
melyet testamenttomnak hívnak, lenni ítílem.
1-mo. Mivel az öregebbik fiammal egyesülés nem lehetett, azért is ő tőlem
elvált, s jussait mindenből igazán kiadtam, az ingó jószágocskámböl, egyedül
csak az házbül és szőlőből nem. Az házat pedig adják el, és azon árát böcsületes
emberek előtt maguk között osszák föl, mindazonáltal az feleségemnek szakajtassék ki egy paszta, melyet ő is holtáig bírhasson, holta után pedig ugyanazon
feleségem jussa szálljon az gyermekekre.
Az kisebbik fiacskám pediglen keresheti az házasságra valót, mivel az öregebbik
fiam, Kasza Istványnak lakodalmára ha nem többet 50 Rh. tallérokat költöttem,
mivel akaratyja szerént mindeneket megcselekedtem.
Vagyon 40 tallér készen az ládában, melyeknek is tízit hagyom magam teme
tésemre, harmincát pediglen feleségem és öregebbik fiam, Kasza Istvány,
kisebbik Kasza János magok között igazságosan osszák el.

Anno 1758. die 10. mense Augusti.
Ezzel mindeneknek boldog életet kívánok, maradok.
Coram nobis iuratis civitatis Kecskemet subiudicibus Rukfi (?) Borbás et Joanne
Valkaj.
Az utolsó olddalon azonos írással: Testementum tétele Kasza Jánosnak.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 8. 1758., No. 8-o 1758.,
Kétlapos irat, korabeli másolat.

234.
BAKOS ILONA T E S T A M E N T U M A
1758. auguszuts 22.
Anno 1758. 22-a Augusti.
Bakos Ilona ép és egészséges elmével, magistrátus által exmittált s alább írt
személyek jelenlétében ingó és ingatlan javaimrul tettem ilyen rendelést.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében legyen ezen testamentum
tételem.
Elsőben is a bőnes (sic!) lelkemet az én Teremtőmnek ajánlván, tisztességes
takarításomra hagyok 40 Rh. forintokat.
2- do. Tisztelendő páter franciscanus atyám uraiméknak az én részemre 15 Rh.
forintokat, az Istenben megboldogult uram részére 10 Rh. forintokat ajánlok
szentmise szolgálatokért. Nemkülönben azon intentiomra tisztelendő páter
piarista atyám uraiméknak 25 Rh. forintokat hagyván.
3- 0. Szent Miklós templomában lévő hét oltárokra testálok két-két forintokat.
Hasonlóképpen Boldogasszony és Szent Ferenc congregátiojára két-két
forintokat hagyok.
4- to. Cegléden lakozó Bakos Eörsének adassék egy párna, egy vánkos és egy
lepedő.
5- to. Kovács Márton selléremnek és az ö felesége Rúsának, akik circiter 18
esztendeig nálam lakván az nyavalyás és öreg voltomban gyámolim voltának,
hagyom az én kamarácskámat a hozzá tartozandó udvarocskával együtt,
azonkívül minden ingó s apró töprő javacskáimat.
6- to. Kivévén mindazonáltal ezek közöl a jobbik szoknyámot, melynek ára,
hogy szentmise szolgálatra adassék, úgy akarom.
7- mo. Mind a két mentémet penig föllebb írt Rúsa seller asszonynak testálom.
8- vo. Fent említett Kovács Márton két eladó leányinak, egynek egynek hagyok
1 párnát, 1 vánkost és egy lepedőt.
Coram me Michaele Végh rogato teste exmisso m. p., et coram me teste rogato
et exmisso Simone Martinkovics oppidi iur. notar.
A hátsó oldalon azonos írással: Szűcs Komáromi Mihályné, Bakos Ilona özvegynek testamentuma.
[Megismételve:] Bakos Ilona.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. I . , 1758. l-o.
Egylapos irat, eredeti. A végrendelethez csatolták az annak végrehajtása során keletkezett öt
feljegyzés szövegét és az özvegy néhai férje testamentumának másolatát, mely keltezetlen.

JUHÁSZ ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1758. szeptember 5.
Énnekem, Juházs Erzsébetneknek az elsőbb férjemtől maradott egy fiam és
leányom, az mostanitól pedig egy férfi gyermek. Azért, hogy valami nehéz
egyenetlenség halálom történvén közöttök ne lehessen, dispositot így tettem.
1. Minthogy Szijjartó Mihály elsőbb férjemről valók mind ház, szőlő és kert,
egyenesen a két successorokra szálljon ily módon: az leányomnak, ha bejő
lakni, két fogás adassék a kertből, be nem jővén, se el ne adhassa, se zálogba ne
vethesse, szálljon a férfira. A szőlőt adják el, eladván osszák kétfelé az árát.
Ami illeti az házat: addig míg a gyermek felnevelkedik, az mostoha atyja is
lakjék együtt vele, ha a gyermeket szépen kívánja educalni, azután a gyermekre
szálljon.
2. Ezen Szijjartó Mihály férjemről maradott négy ökör is és egy kocsis ló, 9
darab marhákkal, de 50 forint adósságban hagyván, csak ketteje maradott meg
kezemnél, ez két ökör eladódván 14 f. Adassék az mostoha attya kezébe, mert
az leányomat kiházasítván, segítséggel lett. Az kocsis ló is a maradott ökör
árával legyen Mihály fiamé.
3. A 9 darab marhákat hagyom csak csupán Szijjartó Mihály fiacskámnak. A
marha közt vagyon 6 tehén, 2 harmadfű üsző, 1 borjú.
4. Az mostani férjemnek hagyok 1 derékalljt, 1 vánkost, 1 vereses abrosszal.
Mihály fiamnak 1 lepedőt, 1 vánkost, 1 derékalljt. Istáván fiamnak 1 vánkost, 1
derékalljt. Ezen kívül 4 hordó, kád, csatlólánc s accidentiák Mihály fiamé.
Kecskemét, 1758. 5-a Septembris.
Joannes Tormási m. p. Gregorio Dömök.
A hátsó oldalon a végrendelet szövegét követően azonos írással: Szijartoné Juhász Erzsébet, majd
más írással: Szijartoné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 14. 1758., 14-o., Fasc. 1. 1758.
Egylapos irat, korabeli másolat.

236.
DÉTÁRI JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1758. október 13.
Én, Detári János előttem viselvén az emberi gyarlóságnak hirtelen változását,
azért is az Úristentől nyavalyákkal látogattatván, amit az Úristen szolgálatom
után adott, és csekély gazdaságommal megáldott, arrul, jó eszemen lévén, ilyen
testamentális dispositiot tettem. Die et anno ut infra.
Elsőben is adós vagyok Détári Andrásné ángyomasszonynak 276 forinttal, id
est kétszázhetvenhat forinttal. Pitt Pálnak 90 flo., id est kilencvennel. Mikénének
59, id est ötvenkilenccel.
Mivel pedig az itt való Juhász nevű Görgőknél (sic!) vagyon 500, id est ötszáz

rénes forintom [aktív] adósság, az abbul kitelik.
2- do Énnekem pedig adósságom vagyon kinn, úgymint: az ittvaló Rosa Görögnél
1000, id est ezer tallér, melynek contractusa nálam vagyon.
Ugyan pesti Szálai úr adós 2142, id est kétezer száznegyvenkét forinttal.
Holló Péterné adós 100, id est száz forinttal, azt hagyom az ittvaló ispitályra,
annak is a contractusa itt megvan.
3- tio. Nógrád vármegyében Detár nevű helységben való templomra hagyok
200, id est kétszáz forintokat.
4- to. Szecsenyi barátoknak hagyok egy ötödfu paripa csikót alamizsnában.
5- to. Vagyon 83, id est nyolvanhárom darab szarvasmarhám, lovam pedig 74,
id est hetvennégy darab. Ezen ingó bingó jószágom azontúl halálom után
eladódjék, és a felyűl megírt Detár temlpomára a testalás ebbül fizetődjék meg.
6- to. Itt való tisztelendő páter franciscanus atyám uraiméknak hagyok szentmise
szolgálatokra 50, id est ötven Rénes forintokat. Ugyan tisztelendő páter piarista
atyám uraiméknak is 50, id est ötvenet.
7- mo. Feleségemnek hagyok 1000, id est ezer tallérokat és három kocsis lovat,
és négy ökröt és ugyan a szőlőmnek az egyik pasztáját, amelyik neki fog tetszeni.
A ház pedig, míg nevemet viseli, számára szabadosan légyen, férjhez menete
után pedig igyenesen fiaimra szálljon, mind azáltal a maga jussát ebben is
megvehesse.
8- vo. Az juhaimat is, akik vannak, eladódjanak, és a háztartására költségül
légyen.
9- no. A Rosa Görögnél vagyon depositumban egy tizes aranyam, császári. Item
egy hármas aranyam. Ugyan négy forintos császári tallérom, és ugyan ötös
császári aranyom is.
10. Ugyan a Rosa Görögnél vagyon 650 flo., id est hatszázötven forint, mely
summa azontúl Lovas György úr kezekbe mennyen háztartásra.
Ami pedig testalásom után megmarad, az a fiaimra igyenesen szálljon, melyre
is keretem úgymint: Lovas György urat és Szelei István urat, hogy tutorok
legyenek.
Ez meg lett: Kecskemét, die 13. 8-bris. 1758.
Emberséges emberek előtt, úgymint: Lovas György +, Szelei István +, Palotás
István +, Szabó Márton praesentiajokban.
11, Hogyha pedig a fiaim is ez világbúi elmúlnának, mivel magam industriammal
kerestem ezen testalast, azért is testvéreimnek hagyom, úgymint Ballabas András
bátyám uramnak, és Ballabas István öcsém uramnak Détári névő helységben
lakosoknak, hogy ő kegyelmeknek egyenlő osztállyal reájok szálljon.
A negyedik oldalon azonos írással: Détári János testamentális levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 4. 1758., 4-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, korabeli másolat. A rendelkezést lezáró és hitelesítő viaszpecsét épen maradt.

237.
VAS PÁL T E S T A M E N T U M A
1758. október 17.
Anno 1758. 17. 8-bris.
Vas Pál özvegye, nem lévén urának testamentuma írásban, szóval tett testamen
toma eránt tanúkat producalt eképpen:
1. tanú. Benkő József, jó lélek szerint, kérdeztetvén, felel: ő látogatásra menvén,
Vas Pálnak betegagyában, ki már akkor utolsó szükségében volt, kérdezte, tette már javacskáirul valamely rendelést. Erre Vas Pál felelt: miről, mikor semmim
sincsen. Ismét szólott a fatens, mondván: ugyancsak van kegyelmednek házacs
kája, szőlőcskéje. Azután is, hogy valami hátramaradása a kegyelmed családi
közt ne legyen. Erre felelt Vas Pál: mivel a házam 40 vagy ötven forintot megér,
és a szőlő is, három felé menjen. Erre felelt a fatens: miképpen menjen? Fele
séginek legyen-é több vagy a gyermekeknek. Erre felelt a beteg: csak egya-ránt
legyen, ezt pedig 3-szor mondotta Vas Pál, a fatenstül reá kérdeztetvén.
Homoki Szabó Pál ezen alkalmatossággal jelen lévén, vallja, ő Vas Páltul ugyan
akkor hallotta: házam és szőlőcském egyenlő osztásra mennyének feleségem
és a gyermekek közt.
Tot István jelen volt a fent írt két tanúkkal Vas Pál házánál, és hallotta, midőn
tudakozták a fent írtak, mit akar Vas Pál rendelni, ki felelt: házam és szőlőcském
mennyen három felé, 3-man vannak, legyen hármuké.
A hátsó oldalon azonos írással: Vas Pál nuncupativum testamentális.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók. No. 16. 1758., 1758. 16., Fasc. 1.
Egylapos irat.

238.
NAGY K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1758. november 21.
Én, Nagy Katalin, Istennek nagy hatalma által ereimtől elannyira megfosztatván,
hogy éppen magamnak kicsiny javaimról valamely igazságot tenni szükségesnek
lenni ítílem, hogy halálom után lányom s unokáim közt veszekedés ne követ
kezzen.
1- mo. Azon két szőlő unokáim között egyenlőképpen osztódjék fel benne levő
űtetést pedig Clara leányomé lészen, mivel az ő ura munkája.
2- do. Az ház pediglen 50 Rh. forint, váltsa magához Clara leányom, többet ér
ugyan az ház, mindazonáltal, mivel ő gondviselések alatt mind ezen óráig
voltam, az övék legyen fele ára, ha tetszik, fele pediglen az lelkemért adassék.
3- tio. Az Városföldin levő kertemet hasonlóképpen leányom s unokáim között
osztódjék egyenlőképpen.
4- to. Két tehenem is vagyon, melyek közül egyike magányosan az Clara leányo
mé, másika pedig két unokáimé légyen.

5- to. Az juhocskáimbúl 10-zet Szent Ferenc, Boldogysszony congregaciójára
hagyom, 5-öt tisztelendő páter piaristáknál levő Szentháromság congregaciójára
hagyok, s a többit leányom s unokáim között egyenlőképpen osszák föl.
6- to. Nálam lévő Bakó Ferenc unokámnak annyjárul reá maradott ágya vagyon,
úgymint 3 vánkus, 2 derékally, 2 lepedő, ismét két vánkus héja, és két öv vagyon
az ládában, melyek közül egyike az övé, másika az más unokáké.
7- mo. Az házban levő házi eszközökkel hasonlóképpen egyenlőképpen
osztódjanak fel.
Anno 1758. die 21. Novembris actum.
Coram me m.p. Josepho Hajagos. Item Stephano Hajagos. Item Stephano Herke
et Luka Borbas.
[Egy rongált viaszpecsét helye.]
N . B. Hahogy az ház leányom s unokáimnak azon följegyezett ára 50 szerint
nem fog tetszeni, másnak fólyebb említett emberséges emberek által böcsöltessék
meg, úgy adassék el, mely árának hasonlóképpen fele az lelkemért, fele leányom
s unokáimé legyen.
Kétlapos irat, korabeli másolat, amit egy enyhén rongált viaszpecsét is hitelesít.
Az itt közölt szöveg Nagy Katalin 1762. december 14-én kelt testamentumának melléklete. A
jelzeteket 1. ott.

239.
F A J GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1758. december 4.
Én, Faj György Istennek súlyos látogatása szerént nagy betegséggel
meglátogatván, de Isten jóvoltábul eszemen vagyok. Hanem az én Istenemtől
adatott javaimbul testamentomot teszek.
1- ször is. Lelkemet hagyom az én Istenemnek, testemet az földnek, az honnan
vettem, visszaadom.
2- sodszor. Az nemzetes földesuram számára hagyok 6 forintokat.
3- szor. Az takarításomra hagyok 10 tallérokat.
4- szer. Hagyok az megholt felelségemért 2 forintot mise szolgálatra.
5- ször. Az mostani feleségemnek hagyok 2 ökröt, szőlőt, házzal együtt. Még
él, éljen belőle, ha pedig meghal, maradjon mise szolgálatokra.
Voltak ott böcsületes emberek: Nagy Gergely, Turi János, Lajko Ferenc.
Anno Domini 1758-dik esztendőben, karácsony havának 4-dik napján.
A hátsó oldalon azonos írással: Faj György testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 6-0. 1758., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.
[A hátsó oldalon más írással:] 1758. 24 X-bris. Solti Ignác úr praesentalta Csősz Fay Györgynek
ezen testamentumát, melyben statútum szerint bírói deputánsok nem lévén, ereje legyen, a törvény
lássa meg.

G Y A R M A T I MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1758.
Én, Gyarmati Mihály Istennek hagy hatalma által elannyira elerötlenedvén,
hogy kis javacskáimrúl fiam és testvéreim közt valami kis igazítást tenni szüksé
gesnek lenni ítílem, hogy jövendőben közöttök valamely veszekedés ne követ
kezhessen.
1- ször. Minden nemő javaimbúi, úgymint marháimbul ökreimbül, juhaimbul
házbul és hozzá tatozandóibul felét az feleségemnek, felét pedig az gyermeknek,
az szőlőből pediglen egy pasztát az feleségemnek, kettejét pediglen az gyermek
nek hagyom.
2- szor. Hajagos István uramnak adós vagyok 100 forintokkal, melynek interessé
Gergely napig stál, melynek interessé 10 véka búza, kinek ötet megadtam.
3- szor. Bán Gergely uramnak adós vagyok készpénzzel 100 forinttal, melynek
terminusa szent Márton napig vagyon, interessé 6 forint, mellyel tartozok.
Ugyanazon Bán Gergelynek 40 1/2 akó bor árával adós vagyok, melynek 20
akója 2 forintos vala, 26 1/2 2 forint és egy peták.
4- szer. Szegdelinének 29-et f, melynek az interessé meg vagyon adva.
5- szer. Item Mihály nevő embernek 30 flo. adós vagyok, kinek is interessé meg
vagyon adva.
6- szor. Vagyon az kisteleki Körös-marosnál Kistofnál (sic!) 39 akó borom,
kinek ára egy akónak egy garas hiján 10 máriás, melynek árábul felvettm 53
forintokat, többivel restai. Item kamrámban vagyon 30 akó borom, melyre azon
embertől azon alku vagyon.
7- szer. Szegeden lakos Lénának adtam 55 akó bortokat (sic!), és 3 fertelt, mely
nek akója 10 máriásokon vagyon. Melynek árábul megadott 18 forintot, többivel
restai.
8- szor. Ugyan ott lakos Szek Mihálynak adtam 31 akót és 3 fertályt, ugyanazon
az áron, melynek árába megadott 25 forintot, többivel restai.
9- szer. Bán Gergely uramtul felvett pénzből vettem 4 tinót, egy lovat, két sertést,
kiknek az szalonnái megvannak, oly formán, hogy ezekből azon pénz kijön.
Item vagyok adós az ház árába Fodor Gergely uramnak 18 forintokkal.
10- szer. Szent Mihály kápolnájára egy rúgott borjút hagyok.
11. Mindhogy az szőlőt atyámval én csináltam, azért abbul az testvér húgomnak
egy tehenet hagyok, hogy az árvákat ne háborgassa.
12. Temetésemre való készen vagyon az ládámban.
Coram me Josepho Hajagos exmisso [L. s.] et Luca Borbás.
A hátsó oldalon más írással: 1758. Gyarmati Mihályé.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 7. 1758., 1758. No. 7-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat. A megerősítő viaszpecsét rongált állapotban van.

241.
TÓTH ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1759. január 24.
Én, szegény Tóth Istvány Istennek nagy ereje által súlyos betegséggel meglá
togattatván, kis javacskáimrúl valamely igazítást tenni kívánok, hogy feleségem
s fiaim között jövendőben valamely veszekedés ne következhessen.
1- ször. Legelőször is az feleségemnek hagyok készpénzt 20 forintokat.
2- szor. Ugyan 20-at temetésemre, adó pénzre, árendára az miképpen legjobb
leszen igazíttassék el.
3- szor. Tot János fiamnak hagyom négy lovamat minden szerszámostul,
marhácskáim közöl fiamnak egy tehenet.
4- szer. Feleségemnek pediglen 2 borjút. Két jármos tinócskáimat adják el és
feleségem s fiam az árát maguk közt osszák fel egyenlőképpen.
5- ször. Házamat is az fiamnak minden hozzá tartozandó eszközzel együtt.
6- szor. Afféle fonyó kender s len két fele osztódjon egyenlőképpen. Szalonna
hasonlóképpen.
1759. die 24. Januarii.
Coram nobis Borbás Lukács, Ormándi Pál, Kovács Ferenc.
A hátoldalon azonos írással Tóth István testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 14. 1759., 1759. no. 14-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

242.
F E K E T E MÁTYÁS T E S T A M E N T U M A
1759. február 4.
Én, Fekete Mátyás Istennek látogatása szerint nagy-nagy betegséggel megláto
gatván, de Istennek jóvoltábul mind elmémben, mind eszemen értelmes vagyok,
hanem az én Istenemtől adatott javaimbul testamentumot teszek.
1- ször. Hagyom az én lelkemet az én Istenemnek, testemet az földnek.
2- szor. Hagyok az földesuram számára 2 forintokat.
3- szor. Én, Fekete Mátyás tartozom görög Juhász Mihálynak ló árában 22 német
forintokkal.
4- szer. Tartozom Czirkos Istványnak 23 német forintokkal.
5- ször. Tartozom Márton Kovácsnak 6 forinttal, 4 garassal.
6- szor. Hagyom a szőlőcskémet az feleségemnek úgy, hogy elégítsen ki minden
kit belőle.
Hogyha az feleségemnek halomása történik, maradjon mise szolgálatokra, az
ki megmarad.
Ezen jelenléteiben voltak böcsületes emberek: Farkas Mihály, Bagi Ferenc és
Gero János, Maczonkaj András, Szabó János. Anno Domini 1759-dik esztendő
Februalisnak 4-dik napján.

[Más írással a következő feljegyzések találhatók a rendelkezés végrehajtásáról:]
Débita passiva deficientis Juhász Görögnek 22 f., Czirkos Istvánnak 23 f.,
Marcum Kovácsnak 6 f. 12 krajcár. Summa: f l . 56, krajcár 12.
Anno 1759. 12. Februarii. Czirkos István és Maczonkai András vittek ki 70
forintot, amikor [egy olvashatatlan név] úr adta Gacs András helyett, ki a szőlőt
vette, kitől 5 forintot is vettek fel. Summa: 75 forint.
A hátsó oldalon azonos írással: Fekete Mátyás testalasa. Más írással: Fekete Mátyás testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 4. 1759., 1759. 4-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

243.
SZABÓ G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1759. február 19.
Én, Istennek nagy hatalma által elannyira megnyomorodott Szabó Gergely,
hogy kis javacskáimbul szőlőmről s házamrul valamely kis igazítást tenni
kívánok, hogy jövendőben feleségem és gyermekeim között valamely vesze
kedés ne következhessen.
1- mo. Az szőlőmből öregebbik pasztát hagyom három gyermekemnek oly vég
gel, hogy az lent nevezett Anna és Erzsébet leányaimat terméséből házasítsák
ki, és házasságok után az nevezett Istvány fiamra maradjék.
2- do. És az szőlőnek egyik pasztáját hagyom az feleségemnek és az háznak
felét, felét pediglen Istvány fiamnak, mely házamba még tartozom 9 forinttal,
mely 9 forint ki telik testvér öcsém Szabó Pál 14 forint adósságábul.
3- tio. Vagyon az ládámban három aranyam, úgymint két körmöci és hat forintos,
melyeket takarításomra hagyom, ha valamely pediglen azokbul megmaradna,
adósságomat feleségem elégítse.
4- to. Testvér atyámfiának, mivel megholt, az lelkiért tartozok három akó borral.
Coram nobis: coram me Michael Végh oppidi senatore Kecskemetiensis et iurato
Luca Borbás.
Die 19. Februarii. 1759.
[Más írással a végrehajtással kapcsolatosan a következő feljegyzés található:]
1759. 27-a Febriarii. Praesens Gregorii Szabo testaementaria dispositio in anliud
relata est. Signatum Kecskemét die et anno quibus supra. Simone Martinkovics
iurato notario m. p.
A hátsó oldal alján más írással: Szabó Gergely testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 13-o 1759., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

ÖZVEGY SZÁLAI JÁNOSNÉ, SIPOS PANNA
TESTAMENTUMA
1759. február 23.
Anno 1759. 23-o Februarii.
Özvegy Szálai Jánosné jővén élőnkbe ép elmével, de erőtlen állapottal végső
akaratját arrul, az ő javacskái holta után minemű rendben, karban maradjanak,
eképpen declaralta.
1- o. Amely házat ő férjével Szálai Jánossal szerzett, s ő reá maradott, mivel
már fiát Szálai Ferencet abbul kielégítette, azért akarja, hogy az ő holta után
maradjon az édes leányára, Szálai Ilonára, hogy ha neki holtig gondját viseli és
vele fog lakni mint eddig.
2- 0. Nemkülönben abban levő ház igazságot, ágylepleket s minden accidentiakat
hágy azon ő rolla gondviselő Ilona leányának.
3- 0. Amely 21 utacska szőleje vagyon, az is legyen Ilona leányáé, mivel ebből
fiát Ferencet már kifizette.
4- to. Ezeken kívül semmi jószága sem ingó, sem ingatlan sehol sem lévén,
semmirül többrül rendelést nem tehet. Actum Kecskemét, anno et die ut supra.
Per Franciscum Csáktornyái notarium m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: Özvegy Szálai Jánosné, Sipos Pannának testamentoma. 1759. 23.
Februarii.
Eltérő írással a következő jelztek találhatók: No. 12. 1759., 1759. No. 12-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, eredeti.

245.
KORSÓS PÁL T E S T A M E N T U M A
1759. március 4.
Én, Korsos Pál Istennek nagy hatalma által betegágyamban nyomorogván,
szolgálatomval nehezen szerzett kis javacskáimrúl ki igazítást ilyetin képpen
tenni kívánok, hogy jövendőben atyámfiai között, vagyis mások kezett
énmiattam valamely veszekedés ne következhessen.
1 -mo. Tóth Györgynek 10 forintokat, mivel ő és az ő felesége mindenkor min
denekben legfőbb gyámolom voltának, hagyok.
2- do. Félegyházán levő helseg csikósa, Máté nevő adós 5 flo., melyeket is Tóth
Györgynek hagyom.
3- tio. Kézinél lévő sárga kocsis lovamat is neki hagyom.
4- to. Veres Pálnál vágynak 50 forintok, melyeknek negyvenét Túrán lakos
testvérhúgomnak, Korsós Pannának hagyom. Tízít pediglen Félegyházán lakos
Korsos Katalinnak, ugyan húgomnak hagyom.
5- to. Vagyon Vacson méltóságos gróf csikósa marhái kezett nyolcadmagával
való marháim, billeg nélkül valók, hasított a bal füleik, úgymint 3 öreg tehén,

két harmadfűre kelő tinók, egy tavali üsző és két rúgott borjúk. Melyek, hogyha
eladódnak, azoknak az árokbúi első punctumban megjegyzett Tot Györgynek
azon tíz forint kitelik, az többi pediglen becsületes eltakarításomra maradjon.
Hogyha pediglen valamely abbul megmaradna, felét az páter franciscanus atyám
uraiméknak, felét pediglen az páter piarista uraiméknak az szentmise érettem
való szolgálatért ajánlom.
6- to. Azon nyolcadmagával való marháim közül edgyik ötödfu üszőmet az
méltóságos gróf ő nagysága számára hagyom.
7- mo. Vagyon 3 darab lovam, ugyan az uraság lovai kezett, úgymint egy öreg
kanca, egy harmadfű csődör és egy tavali kanca csikó, melyek is adódjanak el,
és három részre, úgymint az b[ecsöletes] váras Szent Miklós templomára, tiszte
lendő páter franciscanus atyám uraiméknak és Péter piarista uraiméknak egyen
lőképpen osztódjék el szentmisék szolgálatra.
8- vo. Szűcs Mártony sógoromnak hagyom az 4 forintokat, melyekkel Nagy
Mihály énnekem adós.
9- no. Mivel véle szolgáltam, azért az béremben adós maradott item egy nagdrág
árával és egy pár fejér ruha árával, melykenk az árát megnevezett Szent Miklós
templomában lévő szent Miklós oltárára gyertyákra hagyom.
Ezen testamentális positiokon jelen volatanak ezek die 4-ta Mártii anno 1759.
Coram me Paulo Deák m-p. Coram me Luca Borbás m. p. Coram me Stephano
Csabai.
[Más írással a következő feljegyzések találhatók a rendelkezés végrehajtásával
kapcsolatosan:] 1759. 27. Április. Paulus Vörös quod florenos 20 Helenae Kor
sos in Thür habitanti sorori deficientis persolverint, testőr Simon Martinkovics
oppidi iur. notar. m. p.
1759. 6. Maii. Catharinae Korsos sorori testantis solutus 10 florenos esse, testőr
Simon Martinkovics oppidi jur. notar. m. p.
1759. 3-a. Augusti. Praefatae Annae Korsos soluti sunt fl. 19. per Paulum vero
Vörös datus florenus 1 adcoque ad tenorem testans [két olvashatatlan szó]
exsoluti sunt iam fl. 40. Signarum per Simonem Martinkovics iur. notar. m. p.
[Külön lapon, újabb írással a következő levélmásolat található:] M i alább írottak
adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik, ezen levelünknek rendiben, hogy
Istenben boldogult Kórsos Pál minemű két ökröt az helységünkből elhajtott,
midőn alá ment volna Jánoshídjára lakassa, onnét pediglen Kecskemétre,
ugyanazon két ökröt az ő édesatyja, Kórsos Gergely mielőttőnk az meghagyott
árva leányának Pannának, mely most Túrán lakos Szilágyi Istványnál férjnél
vagyon, és ugyan azon ökrököt az ö attya halála után itt való lakos Őszi Gergely
nevű, két esztendőkig tárta, és így ország élő törvénye szerint senkit mást nem
illet, egyedül az említett árva leányt, Túrán lakozó Szilágyi Istvány hitvesét.
Melynek nagyobb bizonyságnak okáért adtuk ezen usualis pecsétünk alatt való
recognitionalis levelünket. Signatum Boldog, die 15. Junii anno 1759. Főbíró
Záhonyi István és az egész tanács m. p.

A negyedik oldalon más írással: Korsos Pál testamentom tételének levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 6. 1759., No. 6-o„ Fasc. 1.
Kétlapos irat eredeti.

246.
C S I K A I PÁL T E S T A M E N T U M A
1759. március 28.
Én, alulól is megírt Csikai Pál, midőn a megélemedett vénséggel megélemedvén,
a megoszlattatást óhajtanám, lelkemet hűséges Teremtőjének ajánlom, e világon
keresett és már tőlem elmaradandó kevés javacskáimrúl törvényes successorim
között teszek ilyen rendelést.
1- o. A reformata szent ecclesianak hagyok tizenkét, id est 12 forintot.
2- do Együtt lévő egész javaimbúi elsőben is velem lakos és gazdaságomat foly
tató Csikai István fiamnak hőségéért adassék ki két középszerű jármos ökör,
két borjas tehén, kocsis három ló, kocsival és minden készülettel, húsz fias
juhok.
3- 0. Csikai Janóstul való Erzsébet Susánna hajadon unokámnak adattassék ki
elsőben készpénz ötven forint, valamint már természet szerint való Csikai Judit
leányomnak is kiadtam, azért, hogy ajármos ökrökből ne részesöljenek nevezett
leányim.
4- 0. Borok árában Csikai Judit leányomnál lévő 29 f. adósságot búzabeli és
más akármely restantiat remittalok, és azt soha rajta fiaim ne praetendalják.
5- 0. Ezeken kívül lévő minden ingó és ingatlan javaimnak hasonfelét hagyom
velem coacquisitrix Tóth Susánna feleségemnek, a szőlőt így limitálván, hogy
Kis Szabó Mihályiul vett résznek fele légyen feleségemé, fele penig leányomé
és unokámé, a már általam épült szőlő penig két fiamé egyenlőképpen, a szüretelő
hely penig közönséges légyen.
6- 0. Minden költségem valami vagyon (feleségem és fiaim jól tudják) fele legyen
feleségemé, felével penig két fiaim, leányom és unokám osztozzanak egyenlő
képpen.
Ezen előttem hallatos és értelmes szókkal elolvastatott testamentomot minden
punctumiban helyben hagyom, és reszkető kezem subscriptiojával roborálom.
Kecskeméten, die 28-a Mártii 1759. Csikai Pál [s. k.]
[L. s.] Coram me Mathi Csaba iurato oppidi. Praesente me Samuele Veresmarti
[L. s.] Coram me Gregorio Dömök subiudice oppidi. Praesente, et per me Gregor.
Tóth m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: Csikai Pál testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2. 1759., 1759. No. 2-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, eredeti.

Én, Csatári Mihály Istenemnek súlyos látogatási között is ép elmével lévén,
megoszlattatásom után elmaradandó kevés javacskáimrúl teszek ilyen rendelést.
1- o. Vagyon Debreczeni József itt lakos szűrszabó mesternél száz, id est 100 R.
forintom, melyet szolgálatom által kerestem, és annak contractusa a ládában
találtatik, melynek ez esztendőre járandó interssébűl semmit sem vettem fel.
Azért is
2- 0. A méltóságos földesuraságnak hagyok hat, azaz 6 forintokat.
3- 0. A reformata szent ekklésianak is hat, azaz 6 R. forintokat.
4- 0. Kovács Mártonné testvér nénémasszonynak 12 R. forintokat.
5- 0. A szent ekklésia szolgáinak közönségesen 6 forintokat, mely nemzetes
gondviselő úr kezében adassék, ő kegyelme ossza el.
6- 0. Ezektől elmaradó több pénzecskémet interessévei együtt hagyom velem
dajkálkodó Széles Mihályné húgom asszonynak úgy, hogy abbul tisztességesen
takaríttasson el.
Költ Kecskeméten die 2-a Április 1759.
Coram me Matthia Csaba iurato oppidi [L. s.] Coram me Stephano Tormássy
[L. s.] Praesente me Gregorio Tóth m. p.
[Más írással a következő két kiegészítés készült:] 1759. 2-a Április. Intro serto
tenoré coram me ordine iudice relat. Signatum per Simonem Martinkovics iur.
notar. m. p.
1759. 7-a Április pro parte domini vi puncti No. 2-o florenos 6 ad manus domini
Michaelis Sz. Királyi sint numerati, testőr Kecskemet. Simone Martinkovics
oppidi eiusdem iur. notar. m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: Csatári Mihály testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 3. 1759., No. 3-o., Fasc. J. 1759.
Egylapos irat, eredeti. A két viaszpecsét rongált.

248.
POSTA F E R E N C T E S T A M E N T U M A
1759. április 3.
Én, Posta Ferenc érezvén testemben az halálra készítő nyavalyákat, világi
javacskáimrúl ép elmével létemben teszek ilyen rendelést.
1- o. Méltóságos földesuraság számára hagyom három pásztábúl álló szőlőmbül
napnyugodtrúl a nagyobbik egész pasztát.
2- 0. Dorogi Péter unoka atyámfiának hagyom a középső paszta szőlőmet.
3- 0. Szabó Jánosné gazdasszonyomnak, kinek házánál lakom, velem való
dajkálkodásáért hagyom a kunyhó mellett fekvő kisebb pásztácskát.

4-0. Vagyon 45 1/2 forint készpénzem, melyekbül Dorogi Péter öcsém uram
temettessen el tisztességesen, ami marad belőle, légyen Dorogi Péter öcsémé.
Actum Kecskemét, die 3-a Április 1759.
Coram me Josepho Hajagos senatore exmisso. Coram me Ignatio Soloky (?)
inspectore. Coram me Paulo Kis subiudice m. p. Praesente me Gregorio Tóth
m. p.
[Más írással a következő kiegészítés készült:] 1759.1-a Maii. Secundum factam
et firmationem Petrus Dorogi pro parte 1/3 vineae iurato dominio legate deposuit
in cassam fisci flor. Rh. 45. Signatum Kecskemet, per Simonem Martinkovics
oppidi iur. notar. m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: Posta Ferenc testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 10. 1759., No. 10. 1759.. Fasc. 1.
Egylapos irat, eredeti.

249.
Z O K A GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1759. május 16.
Én, Zóka György hirtelen való betegségben esvén, kívántam feleségem és
gyermekim között jó dispositiot tenni az kezem alatt lévő ingó és ingatlan kevés
örökségemből.
1. A házat benne lévő accidenciákkal együtt hagyom Kis János Annának, mos
tani feleségemnek.
2. A szőlőből hagyok ismét két pasztát.
3. Zoka Panna és Erse leányimnak a napkelet felől való paszta szőlőt hagyom.
Mely testamentom tételben jelen voltak ilyen emberséges emberek.
Anno 1759. 16. Maii. Gere Gergely, Dankó Ferenc, Serki János.
[Eltérő, gyakorlatlan írással minden bizonnyal a helyszínen készölt végrendelet
szövege a fenti végzés mellékleteként van csatolva.]
Zoka Györgynek testamenton (sic) tétele.
Az szőlőmet hagyom egészen feleségemnek, mivel hogy vele együtt csináltam.
Az öregebb leányomnak hagyok 10 forint. Az szőlő örökségbül ismét az kisebbik
lejányomnak 5 forintot. Az házi örökségemet is hagyom feleségemnek úgy,
hogy az két lejánynak agyon az mostohájok 4 forintot.
[Újabb, gyakorlott, hivatalnoki írással a következő záradék készalt.]
Anno 1759. 20-o Julii. Csertő József és Bárányi Mihály hites polgárok bíró úr
által kiküldetvén lettek írói és bizonysági ezen testamentumnak.
A hátlapon azonos írással: Zoka György testamentum tétele.
Azonos írással készült jelzet: No. 17. 1761.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Az itt közölt végrendeletet Zoka Györgyné 1761. január 8-án kelt testamentumához mellékletként
csatolták. (L. ott.)

250.
VIRÁG LŐRINC T E S T A M E N T U M A
1759. július 24.
Memóriáié.
Virág Lőrinc testamentum tétele.
Első feleségemtul elmaradott fiamnak és az mostani feleségemtul valóknak
hagyom az házamat egyenlőképpen házi igazsággal együtt.
Feleségemnek hagyom az két ökrömet adósságban.
Lőrinc fiamnak hagyom az szőlőmet és egy tehenet és három lovamat kocsival
szerszámmal együtt.
Vida Istvánnak tartozom 35 forinttal. Kerekes Istvánnak tartozom 4 akó bor
árával. Ismét Vida Istvánnak tartozom 2 akó bor árával.
[Más írással készült feljegyzés:] Anno 1759. 24-a Julii. Kosa Gergely és
Baranyai Mihály polgárok magistraliter kiküldetvén referálták ezen testamen
tumot.
A hátsó oldalon azonos írással: Basa Ferencnek 35. Más írással: 1759. 24-a Julii. Virág Lőrinc
testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 16. 1759., No. 16.
Egylapos irat, eredeti.

251.
BORSOS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1759. augusztus 24.
Én, Borsos István érezvén testi erőtlenségim miatt rövid időn időn leendő
megoszlattatásomat, tőlem elmaradó kevés javacskáimat eképpen rendelem el.
1- mo. Édes atyámrúl maradott 120 útbúl álló szőlő örökség, melynek fele velem
testvér Borsos Gergely katonaságban szolgáló öcsémet (ha életben lészen) illeti,
más egyébből egészen osztozott lévén, a szőlőt osztatlanul úgy hagyta kezemen,
hogy ha haza talál jönni, légyen néki mihez nyúlni, ha pedig oda maradand,
légyen az én gyermekeimé. Arra nézve ezen szőlőbeli magam részemet hagyom
négy gyermekemnek egyenlőképpen. Öcsém részével is, ha haza nem jön, úgy
osztozzanak.
2- do. Nagy Mátyás ipam uramtul maradott reám egy darab szőlő, 49 forint árú,
ez gyermekeimet illető lévén, ők egyaránt osszák és bírják.
3- 0. Nagy Erzsébet első feleségemmel, kitől valók mind négy gyermekeim,
szerzettem és kerestem amicském vagyon, és már véle együtt egy leányunkat a
tehetség szerint ki is házasítottuk, három pedig, két fiú és egy nyomorult leányom
még kezem alatt vágynak, azért elházasíttatott leányomnak szőlőm terméséből,
édes anyja keresményéből 10 akó bort hagyok, melyet két esztendőben adjanak
meg.

4- 0. Házamat, szőlőmet, marhácskáimat és találtató minden jószágomat hagyom
Borsos István, Borsos Mihály fiaimnak és Borsos Katalin nyomorult hajadon
leányomnak egyenlőképpen, úgy mindazonáltal, hogy [feleségem] míg özve
gyen nevemet fogja viselni, az házamban lakhasson, élelmére penig ha együtt a
gazdaságban nem maradhatna, a szőlőből hagyom a szekér út mellett Kelemen
szőleje felől levő ötvenöt út szőlőt, mellette levő veteményfölddel, abban lévő
gyümölcsös fákkal. Hogyha penig nevemet változtatni fogja, mind azok gyerme
keimre visszaszáll]'anak, kik is feleségemet akkor harmic Rh. forinton kész
pénzzel elégítsék ki.
5- 0 Vagyon 75 forint készpénzem, abbul Küllei József úrnak 5 ft. adósságot,
feleségemnek 12 1/2 forintot fizessenek ki, a többi közönséges szükségekre
egyenlőképpen költsék. A szőlőmnek az idei termésének felét hőséges gazda
asszonyságáért feleségem vegye el. Ha penig Borsos Ilona leányom már megal
kudott ősi szőlőbeli részét odaengedi, 13 forintot adjanak néki.
Ezen rendelésemet előttem hallatós szóval elolvasván, helybenhagyom, és
reszkető kezem keresztvonásával megerősítem.
Kecskeméten, 24-a Augusti 1759. +
Banyai Mihály város hites polgárja előtt. Per me Gregorum Tóth exmissum m.
p. Czirkátor Mihály jelenlétében +.
A hátsó oldalon más írássá: 1759. 25. Augusti in archívum tenoré intranserto ralatum. Signatum
per Simonéin Martinkovics iur. notar. Újabb írással: Borsos István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. I . 1759., No. l-o. 1759., Fasc. I .
Egylapos irat, eredeti.

252.
KÁROLYI SZŰCS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1759. augusztus 30.
1759. die 30. Augusti.
Én, Karolyi Szőcs János míg ép elmével lévén kívántam magam élő nyelvemmel
cselédim között testimonialis dispositiot tenni ilyetén képpen:
1. Első feleségemtől való három férfiú gyermekemnek hagyom a belső legna
gyobb szőlőt.
2. Mostani feleségemnek három gyermekeivel együtt hagyom a többi szőlőmet.
3. Házam, kertem, két ökör egy tinó, három ló kocsistul, egy borjas tehén minden
házi igassággal együtt feleségem s két féle gyermekeim között mennyen közre.
Kecskeméti reformata ecclesianak tartozom 100, id est száz renensis forintokkal.
Ugyanezen ecclesianak 5 és fél forintokkal. Ismét tiszteletes Szalontai Pál úrnak
40 tallér. Szabadszállási reformata ecclesianak 50 r. forintokkal. Ismét Rusa
Görögnek tartozom 8 r. forintokkal, melyet férjhez ment leányomra költöttem.
Ezen feljegyzett adósságim feljebb írt javacskáimbul fizetődjenek ki.
[Más írással kiegészítve:] Referálták ezen testamentumot Bányai Mihály és
Kosa Gergely esküdt polgárok, kik előtt tette a testőr.

Az utolsó oldalon más írással: Karoli Szűcs János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 7. 1759., 1759. No. 7-o., Fasc. 1.
Kétlapos irat, eredeti.

253.
KULCSÁR JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1759. augusztus 7.
Anno 1759. 30. Augusti.
Én, Kulcsár János az három lejányomnak hagyok mezei kertembül 9 forintot.
Másodszor említett három lejányomnak a szőlő terméséből 9 akó bort, amikor
megadhatják.
Harmadszor: ismét három lejányomnak egy rúgott borjút.
Negyedszer hagyom házamat, szőlőmet, mezei kertemet feleségemnek, fijamnak
2 lovamat kocsival együtt.
Város hites polgárja Kosa Gergely és Banyai Mihály.
A hátsó oldalon más írással: Kulcsár János testamentoma. Újabb írással: 1759. 7. Augusti. Kulcsár
János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 5. 1759., 1759. 5-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, eredeti.

254.
NAGY ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1759. december 27.
In nomine Domini, amen.
Én, Nagy István Istennek látogatásából súlyos betegségben esvén, teszek magam
jószágomról rendelést következendő képpen:
Vagyon nékem tizennégy darab marhám, melyekből teszek ily rendelést.
Elsőben tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak négy tavalyi hímborjút,
egy borjas tehenet.
2- do. Tisztelendő páter franciscanusoknak egy tehenet borjastól.
3- tio. Földesúr számára egy borjas tehenet.
4- to. Egy borjú vágattassék le szegények etetésére.
5- to. A más három, melyek közül kettő meddő tehén és egy borjú, eltakarí
tásomra.
6- to. Az hátaslovamat minden szerszámával hagyom a bátyámnak, Szász
Ferencnek.
7- mo. A szőlőt egészen Nagy Antal öcsémnek azon adósságban, mely nálam
volt huszonharmadfél forintokban.
Coram me Andrea Vajda m. p.
A hátsó oldalon más írással: 1759. 27. X-bris. Nagy István, alias Gazfij.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 8. 1759., No. 8-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

255.
TÓT PÁLNÉ T E S T A M E N T U M A
1759.
Toot Pálné testamentoma.
1. Az öregebbik leányomnak pedig, úgymint Gáspár Juditnak hagyom a közelebb
lévő szőlőmet.
2. A külső három pasztát pedig a két kisebb leányomnak, úgymint Gáspár
Susannának és Gáspár Katalinnak.
3. A negyedik pasztát pedig Toot Márton fiamnak.
4. A házat pedig a kamarával együtt az uramnak, Toot Pálnak oly okon, hogy
ha 28 forintokat lé teszi érette.
5. A négy hordó boromat pedig egyiket, az kilenc akósat takarításomra, a hármat
pedig a három leányomnak.
6. A legkisebb leányomnak, úgymint Gáspár Katalinnak hagyom a legnagyobb
kádamat, 3 hordóval együtt.
7. Középső leányomnak, úgymint Gáspár Susannának a középső kádat három
hordóval együtt.
8. A fiamnak pedig, úgymint Toot Mártonnak a legkisebb kádamat.
9. A legnagyobb leányomnak pedig, úgymint Gáspár Juditnak hagyok négy
hordót.
10. Ugyan Gáspár Juditnak hagyom a dunnámat.
11. Az uramnak pedig, úgymint Toot Pálnak hagyom az alsó párnát, egy lepedőt
és egy vánkust.
12. Azon huszonnyolc forintokat pedig, az ház árát, harmadát a páter piaris
táknak, harmadát az barátoknak, harmadát pediglen az szegényeknek hagyom.
Testamentumban levők úgymint: Bentsik István, Körös István, Molnár János.
A hátsó oldalon más írással: Tot Pálné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1., No. 15. 1759., No. 15-o.
Egylapos írat, korabeli másolat.

256.
PERNYÉS ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1759.
Én, Pernyés Erzsébet Istennek nagy hatalma által elannyira megerötlenedvén,
hogy kis javacskáimrúl valamely kis igazítást tenni kívánok, hogy unokáim
között valamely veszekedés ne következhessen.
1- mo. Adós vagyok Görög Hagymási Mihálynak 6 forintokkal.
2- do. Monostori Kiss adós nekem 9 forintokkal.
3- tio. 50 forintok vágynak az ládámban és két aranyam, mely két arany elegendő
leszen az temetésemre.
4- ta. Az házamat és káposztás kertemet minden nemű hozzá tartozandójával az

unokáimnak, atyjának és anyjának átok alatt minden azoké legyen.
5-to. Amely ládám az páter franciscanusoknál vagyon, lelkemért tisztelendő
atyaságoknál hagyom.
1759.
Coram nobis: n. Paulo Sárközi m.p. Gregorio Dömök m. p. Lukas Borbás.
A hátsó oldalon más írással: Pernyes Eörse.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 11. 1759., 1759. No. 1 l-o., Fasc. 1.
Egylapos irat, korabeli másolat.

257.
BÍRÓ ANDRÁS ÉS SZITA K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1760. január 7.
Atyának és Fiúnak és Szentlélek tellyes Szentháromság egy Istennek nevében.
Amen.
M i Bíró András és Szita Katalin még egészségben lévén meggondolván az
emberi gyarlóságot, lelkünket az ő Teremtőjének, testünket pedig az ő anyjának,
földnek hagyván, holtunk után következendő rendben csekély javacskáinkat
tenni kívánnyuk.
Elsőben is én Szita Katalin az boldogult Vas Mihály férjemmel szerzett szőlőnek
egyik pasztáját az alól írt személyek jelenlétében ugyan alól írt napon,
esztendőben harminc Rh. forintokon attam Bíró András férjemnek, mely summát
azonnal leolvasván az Szentháromság kápolnájára az alól írt személyek által
Sz. Király Pál gondviselő úrnak átadtam, az restans huszonöt forintokat pedig
rész szerént tisztelendő páter franciscanusoknak hagyom, és ha én életemben
be nem adhatnám, halálom után említett férjem be adni tartozik. Oka pedig
ezen eladásnak az, mert ha említett férjem gongyát nem viselte volna, régen
elpusztult volna. Az másik paszta szőlőt pedig még él, említett férjem bírja, an
nak halála után pedig szentmise szolgálatokra tisztelendő páter piaristáknak és
tisztelendő páter franciscanusoknak hagyatik. Az harmadik pasztát említett
férjem csinálván, dispositiojában maradjon.
Másodszor: Én,-Bíró András, ha előbb halálom történne, minden ingó bingó,
ingatlan bingatlan javaimat hagyom feleségemnek, még él, ki is becsületesen
eltakarítani köteles leszen, ha pedig említett feleségemnek halála történik,
minden ingó bingó, ingatlan bingatlan javaimnak negyed része az méltóságos
földesuraságra maragyon, az három rész pedig szentmise szolgálatokra,
tisztelendő páter piaristáknak és tisztelendő páter francicanusoknak és
takarításunkra maragyon. Mellyeknek, hogy holtunk után való kívánságunk
'legyenek, kezünk kereszt vonyásával, úgy az alol írt caramisans személlyek is
bizonyítják .
Kecskeméthen die 7-ma Januarii 1760.
Bíró András +, Szita Katalin +.
Coram me Jos. Ballá judnotar m. p. [L. s.]

Azon alkalmatossággal azt még mi előttünk kívánták inferálni, hogy ha eladása
történne, javaiknak mind az két résznek attyafiaiknak praeemptioja szomszédok
előtt maradjon. Datum ut supra.
A hátlapon azonos írással: Bíró András és Szita Katalin testamentoma.
Jelzete: fasc. i. No. 5. 1762.
Egylapos irat, korabeli másodpéldány. Ballá József megerősítő viaszpecsétje kissé rongált. A
testamentumot lezáró két viaszpecsétet feltörték, így erősen rongált állapotban vannak.
Ezt a végrendeletet Bíró András 1762. augusztus 3-án kelt végredeletéhez mellékletként csatolták.
(L. ott.)

258.
SZŰCS GYÖRGYNÉ T E S T A M E N T U M A
1760. január 11.
Anno 1760. 11. Januarii.
Én, Szűcs Györgyné teszek testamentumot. Szőlő örökségemet hagyom az
pátereknek és az páter piaristák számára, az házamat mise szolgálatra. Ismét 2
ökröm árábul az gróf számára 9 forintot, ami abbul megmarad, takarításomra.
Házbeli javacskáimat ismét az barátok számára és az páter piaristák számára.
Azon házi javaímbul hagyok gondviselőmnek egy derékaljat, két vánkost, fejér
ruhát, ami találatik. Egy szekeremet, szénámat, egy rókás mentémet, egy láncot
ismét hagyom az barátoknak és a páter piaristák számára.
[Más írással történt kiegészítés:] Kosa Gergely és Banyai Szűcs Mihály tanúk
ezen testamentumrul, kik judl. arra exmittaltattak.
[Újabb írással:] 1764. 19. Mártii. Takács Kis Mihály az méltóságos úr számára
való testálást, úgymint 9 Rh. forintokat második bíró úram kezéhez resignálta.
Signatum per Simonem Martinkovics iur. notar. m. p.
[A végrendelethez a következő, más írással készölt kiegészítést csatolták:]
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Bizonyság lett Kis Kőrös Gergely uram abban az üdőben hanem Szűcs Györgyné
asszonyom testât (sic!) ujonnal, hogy kiknél van pénze: Kun Mihálynál van 28
forint, Béres Pálnál 20 forint, Király Jánosnál 15 forint, Kiss Mihály uramnál
tartott ház árát 40 forintot.
Valami olyas jószága van őkemének, eladja, misét szolgáltatott vele, úgymint
mentét, dunhát, üstöt és több olyast.
Hagyott pedig az méltóságos grófnak 9 forintot.
A Homoki kápolnára hagyott 3 forintot, az vásár alatti kápolnára is 3 forintot,
az Mária kápolnájára is 3 forintot.
Kőrös Gergely uram bizonyság lesz mindenkor Kiss Mihály urammal. [A
feljegyzés végén két + vonás található.]
A hátlapon más írással: 1760. 11. Januarii. Szűcs Györgyné testamentuma.
Eltérő arassál a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1., No. 16. 1760., 1760. No. 16-o.
Egylapos irat, eredeti.

ÖZVEGY ARANYI JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1760. január 12.

Kecskemetini, anno 1760. 12. Januarii.
Én, alább megírt személy, amíg Istennek kegyelmességébül józan és ép elmével
az én öregségemben volnék, és minekelőtte lelkemet Istennek, aki adtam volt,
azt ajánlanám, tőlem elmaradandó javacskáimban Aranyi János és István fiaimat
ily dispositioban hagyom.
1- mo. Mivel mind a pénzes mezei kertnek, mind az háznak s mind pedig az
szőlőnek (mely vagyon az Vacsi közön Kovács Borbély János uram szőleje
mellett) negyed része, mely engemet édes anyjukat juss szerint illetne, ezen két
fiam között egyenlő osztályra ment, akkor midőn ezen három örökségeket egy
más között egyenlőképpen felosztották, tehát ezen én javamból, amely rész a
kisebbik fiamnak Aranyi Istvánnak esett, ezt úgy engedtem oda, ha ő is az
bátyjának, Aranyi Jánosnak ezen szőlőnek, mely az Budai útra, Dallos Ádám
uram szőleje mellett vagyon, felit, mely 80 tallérokon az én édes atyámtól Kiss
Ferenctől vétetett, egészen cedálja, vagy oda engedi. Ha pedig ezen vett szőlőnek
csak feliben akarja ez említett báttyát hagyni, úgy mind az fellyebb említett
három örökségben való jussomat engedem Aranyi János fiamnak, mert ez fogott
fel szárnya alá az én nagy gyámoltalanságomban, és ez viselte gondomat halálom
órájáig.
2- do. Fellyebb megírt Budai közön Dallos Ádám uram szőleje mellett való
szőlőnek fele pedig, mivel az édes atyámrul maradott jó ősi, mennyen említett
két fiaim között egyenlő osztályra.
3- tio. Budai Miklós árváiban ha élők lesznek, azoknak az fiaim adjanak 10 akó
bort. Melyről is adom ezen élő nyelvemen való testamentális levelemet özvegy
Aranyi Jánosné.
Coram me Paulo Sárközi iurato oppidi Kecskemét. Coram me Joanne Tomó m.
P.
A hátsó oldalon azonos írással: Özvegy Aranyi Jánosné testamentális levele. Más írással: 1760. 1a Februarii iudico notario hoc testamentum ratificatum est. Signatum per Simonem Martinkovics
iur. notar.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1760. No. 1., Fasc. 1. No. 1. 1760., No. l-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

260.
VÉGH ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1760. február 19.
Én, Vég István minekelőtte lelkemet teremtő jó Istnemnek megadnám, ez
árny ék világbúi elköltözésem előtt itten keresett kevés javaimrul teszek ilyen
rendelést.
1- mo. Édes atyámtúl maradott régi házam, melyből testvéremnek fiát kifizetvén,
fél részt megváltottam, elpusztult, és csak a fundusa maradott. A mellett vettem
egy fundust, amelyen feleségemmel együtt építettem mostani ház örökségemet,
azért is azon örökségemet mint mindenekben hűséges coaquivisitrixnek hagyom
holtáiglan, holta után penig maradjon a két fiaimra egyenlőképpen. Míg penig
feleségem élne, és fiaim együtt véle tisztességesen maradjanak az házban, édes
anyjukat megbecsüljék, békességben éljenek.
2- do. Édes atyámtul hasonlóképpen maradott négy pasztából álló szőlő, abbúl
is öcsémet feleségemmel együtt kifizettük. Feleségem atyjánál is vettünk négy
paszta szőlőt. Ezen vett szőlőből a feleségemnek hagyok három pasztát szabad
dispositiojára, melynek egyik elmaradott és megváltott pasztáját, akármely szélin
válasszák a fiak, legyen a fiaimé az atyámtúl maradott és megváltott négy paszta
szőlővel, egyenlőképpen való osztályra, melyekből fiaim Karácsony Istvánné
leányomnak adjanak hét akó bort.
3- tio. Minthogy édes atyámtúl maradott marháimnak száma felesebb volt mint
most, mindenféle kezein alatt lévő szarvas és tenyésző marháimbúi egy negyed
rész légyen a feleségemé, három negyed része penig a két fiamé egyaránt, mely
ből adjanak leányomnak 2 borjas tehenet rúgott fiaival. Jármos ökrökből és
juhokbul hasonlóképpen osztozzanak fiaim édes anyjukkal. A kocsis lovakat
penig minden készséggel hagyom két fiamnak úgy, hogy azokon édes anyjukat
táplálják.
Költ Kecskeméten, die 19-a Februarii 1760.
[Eltérő írással:] Coram me Johanne Herczeg iurato oppidi eiusdem m. p. [Ismét
a korábbi írással:] Civis Varga Miklós jelenlétében per me GregoremTóthm.p.
A hátsó oldalon azonos írással: Végh István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Facs. I . No. 17. 1760., No. 17., 1760. No. l7-o.
Egylapos irat, eredeti.

261.
SZABÓ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1760. március 19.
In Nomine Domini. Jézus, Mária, József.
Anno 1760. Die 19. Mártii.
Én, az én lelkemet ajánlom az élő Istennek, testemet pediglen ő gyomrának az
földnek.

Én, Szabo János súlyos betegségben lévén, igazulást akarok tenni az én
cselédeim közt.
Elsőben Szabo János fiamnak minden örökségem jószágom keze alatt hagyom
úgy, hogy vagyon nekem három leányom: Eörse, Ilona és Anna. Az Eörsét
Isten őfelsége jó voltábul becsületesen kiadván, és ugyan ezen említett böcsületes
két személyt, Ilonát és Annát tisztességesen fölnevelje és házasítsa ki ezen jószágokbul úgy mind az EÖrsét. Kiadások után mind az háromnak egy egy
harmadfű üszőt és hat hat akó bort adjon. Az hitvesemnek, Évának hagyok egy
rúgott fiával borjas tehenet, 20 juhot. Házi örökségemből a külső kamrát és
úgy, hogyha az mustoha fiával együtt nem lakhatnak, és pediglen, hogy ha
férjhez talál menni, tehát maradjon az árváimra a leányokra. A fiamnak pediglen
ily conditio alatt hagyom ezen jószágomat és ezen becsületes személyeknek
itten létek alatt úgy, hogy azon rész maradhat jószágokbul az én árváimnak
kisegélésekre. És az felső kertért tartozom 26 forintokkal. Azt is neki hagyom,
hogy ha kiváltja.
Ezen böcsületes személyeknek jelenlétekben ezen testamentom levél [tétetett]
úgy mint: Jósa Pál, Tott Samu, Szabo János.
A hátlapon más írással: Szabó János testamentoma, 1761. 15. Maji.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. No. 14. 1761., No. I4o. 1761.
Egylapos irat, eredeti.

262.
GÁLFI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1760. április 23.
Anno 1760. 23-a Április.
Én, Gálfi István az Úristennek ő szent felségének látogatásából súlyos
betegségbe esvén, csekély javaimból, melyeket magam kerestem, ily testamentomi rendelést teszek.
1- mo. Az édes anyámasszonynak hagyom három borjas tehenet.
2- do. A négy testvér húgaimnak négy üszőt.
3- tio A méltóságos gróf úrnak hagyom egy 3 fő üszőt.
4- to. Szabadszállási János nevű gulyásnak (mivel adós vagyok néki) hagyom
egy tehenet.
5- to. Tisztelendő páter franciscanusok és páter piarista atyám uraiméknak
hagyom három tehenet és három tinót egyenlőképpen szentmise szolgálatért.
6- to. Ismét feljebb említett húgaim közöl Gálfi Susannának, a mostani
betegségemben lévő szolgalatjáért hagyom egy 3 fű üszőt.
7- mo. Az hitvestársamnak hagyom a többi marhácskáimot, no. 14 darabot, id
est tizennégy.
Signatum Kecskemét, anno dieque ut supra.
N . B. In summa vagyon 30 darab marhám.

[Más írással készült feljegyzés:] 1760. 24. Április per Gregorum Kosa
subiudicem et Joannam Hannus exmissos testamentarios tenoré praevie esse
relatum testőr recognoscit. Kecskemét, anno et die ut supra. Simon Martinkovics
iud. oppidi notar. m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: Gálfi István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 4. 1760., 1760. No. 4-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

263.
BANK ERZSÉBET, GÁSPÁR MIHÁLYNÉ T E S T A E M N T U M A
1760. március 20.
Én, Bank Erzsébet még egészségem lévén, jó rendelést akarván tenni az én
javacskáimbul az én cselédjeim között.
1 -mo. Az házamat hagyom az hitvestársamnak, Gáspár Mihálnak egyenlőképpen
két fiammal. Ha penig halála történik ezen férjemnek, maradgyék az két fiamra
Gáspár Ferencre és Gáspár Mihályra egyenlőképpen. Szarka Ilona pedig
fizetődjék ki belőle.
2- do. Szarka Ilona az szőlői örökségből ki vagyon elégítve.
3- tio. Az szőlőmet hagyom az hitvestársamnak és két fiamnak Gáspár Ferencnek
és Gáspár Miihálynak, mind az háromnak egyaránt. Ha penig az fiak közöl
valamelyiknek halála történik, ismét maradgyék az másik fiamra. Ha penig az
anyuknak történik halála, maradgyék az két fiúra egyenlőképpen.
4- to. Ha Isten élteti az attyát és két fiakat, fizessék ki Gáspár Apollót és Katát
20 tallérokkal mind az hármat egyenlőképpen. Ha penig mind az háromnak
halála történik, mind az hitves társamnak, mind az két fiának, ismét maradgyék
az két leányomnak.
5- to. Budakeszin megjelent Boldogságos Szőz képire hagyok két akó bor árát.
6- to. Csomandon megjelent Boldogságos Szűz Mária képire hagyok két akó
bornak az árát.
Anno Domini 1760-dik esztendőben 20. Mártii.
Coram me Paulo Deak iurato m. p. Coram me Gregori Kosa m. p. Coram me
Stephano Sándor m.p.
A hátsó oldalon más írással: Bank Eörse testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. I . No. 2. 1760. , 1760. No. 2-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Testamentális dispositio.
Én, Keresztes Mihály minekelőtte utolsó végemhöz jutnék, ilyen dispositiot
teszek.
1- mo. Senkinek nem vagyok adós vagy pénzivei vagy egyéb jószágával.
2- do. K i volt Tószeginé, mostani Szentgyörgyi Gergely felesége, nékem adós
tíz renes forintokkal, interessé azon kívül egy renes forint.
3- tio Halason lakos Buza Mihály uram keze alatt vagyon két tehenem és egy
harmadfű üsző. Ugyan Halason lakos Fodor Gergelynél vagyon három véka
búzám. Ezen feljebbb nevezett pénzbül takarítsanak el, ami attul megmarad,
legyen azé, aki gondomat viseli utolsó szükségemben.
A feljebb nevezett marhákat hagyom az árva onokáimnak, mely dispositionak
nagyobb elhitelére megerősítük (sic!) kezünk írásával kik jelen lévén, nevezet
szerint: Sárközi András, Pare András, Kemenczki György m. p.
Anno 1760. Maii 14. Signatum Kecskemét.
A hátsó oldalon azonos írással: Kerestes Mihál testamentom levele. [Más írással:] 1760. 14 Maii.
[három olvashatatlan szó] hogy in Archívum relatum.
Eltérő Írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 7. 1760., No. 7-o
Egylapos irat, eredeti.

265.
PESTI K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1760. május 16.
1760.
Én, Pesti Katalin Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában esvén, még
eszemen, elmémen lévén ilyen dispositiot teszek.
Elsőben édes szöleimrül maradott egy paszta szőlőmet hagyom Pesti Örzsebetnek annak utána, ha felesége meghalna is, az urátul senkié el ne vehesse, aki
engem utolsó szükségemben gyámolít.
Másodszor hagyom Attyukrúl maradott két paszta szőlőt, veteményfóldet a kút
hasícsa Pesti Györgynek és Pesti Jánosnak oly móddal, hogy az hajadon leányom
ki ne rekesszék belőle, hanem házasítsák ki a termésbül. Azon kívül hagyok
Pesti Katalin leányomnak 5 akó bort. Pesti Anna leányomank ugyan 5 akó bort
oly móddal, hogy az én magam szőlő részinek termésibül adódjon meg.
Azonkívül mostani termésibül minnyajabul 2 akó bort mise szolgálatra.
Ezekről bizonyságok lesznek úgymint: Szödi János, Darabos János, Kovács
Pál.
Az utolsó oldalon azonos írással: Pesti Katalin testaementoma. [Más írással:] 1760. 16-a Maii.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. I . No. 12. 1760., No.l2-o.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

236

ÖZVEGY ZANA ISTVÁNNÉ, FÜSTÖS PANNA
TESTAMENTUMA
1760. július 6.
Anno 1760.
Én, Szána Istvánné, Füstös Panna Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában
esvén még eszemen, elmémen lévén, illen dispositiot kívántam tenni az én
gyermekeim között.
1-mo. Azt kívánom, hogy két neveletlen leányomat, Erzsébetet, Szuszannát
házasítsák ki az örökségből, kiházasításuk után pedig az szőlő örökségbul 6
gyermekem osztozzon: Szána Istvány, Szána Gergely, Szána Panna árvái, Szána
Judit, Szána Örse, Szána Zsuszanna.
2. Házamat pedig hagyom Szána János fiamnak, mivelhogy mostani szüksé
gemben árvaságomban ű volt minden gyámolom. De mégis i l móddal, hogy az
szőlőből neki rész ne maradjon. Azon kívül pedig az két neveletlen leányom is
még szerencséje nem lészen, mindaddig véle lakjanak.
3. Városföldin levő pénzes kertemet, 4 fogásbul állót, ajánlom mind a hétüknek.
Az mely adósságban hagyott Istenben boldogult Szana István uram, mindeneket
lefizettem. Elsőben az Panna leányomnak ment erre 14 rh. ft., azonkívül 10 fi
át Kállai Isvánnak. István fiamnak 13 márjást, 7 krajcárt. Ami házbeli igazság
vgyon azzal is osztozzanak mind a heten.
4. Mindazonáltal jóllehet, hogy Szána Istvány fiamat bele vallottam az javakban,
de i l [ilyen] móddal, hogy az melyet költöttem az mesterség tanulása után, béle
tudódjon. Úgymint elsőben tanításáért 17 tallérokat, társ poharáért 6 Rh. fl., 18
garas. Cseben [céhbe] való állásaért 21 Rh. forintokat.
Ezen testamentom tételben jelen voltak polgárok úgymint: Szabó János, Kovács Pál.
A hátsó oldalon azonos írással: Szána Istvány özvegye Fürtös Panna testamentoma. Más írással:
6. Julii 1760. [egy olvashatatlan szórövidítés, valószínűleg az archívumba való utalás].
Eltérő írással következő jelzetek találhatók: No. 3., Fasc. I . No. 3. 1760., 1760. No. 3-0.
Egylapos irat, korabeli másolat.

267.
GOMBOS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1760. július 11.
1760.
Én, Gombos István Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában esvén, még
eszemen, elmémen lévén, illen dispositiot kívántam tenni az én javacskáimrúl.
1-mo. Két paszta szőlőmet, az egyiket, úgymint az öreg pasztát, hagyom két
testvér atyámfiainak, úgymint Rideg Nagy Mihálynak és Vásárhelyen lakos
Gombos Juditnak. Másik paszta szőlőmet hagyom az feleségemnek, Nagy
Örzsébetnek, 9 úttal együtt az veteményes földnek felit, felit, véreimnek.

2- do. Házamat hagyom az feleségemnek minden benne lévő eszközzel.
3- tio. Az mely intereses pénzzel tartozom, 24 forintokkal, az fizetődjön le a
szőlő termésibül.
4- to. Szőlő és házbeli örökségeim feleségem halála után szálljon véreimre.
5- to. Az méltóságos úr számára 6. rh. f.
Bizonyos emberséges emberek hallatára, úgymint: Szandor István, Bobis János,
Kovács Pál.
Die 11. Julii.
A hátsó olsalon más írással: Gombos István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: 1760. No. 7., Fasc. 1. No. 5. 1760., 1760. No. 5-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

268.
S. NAGY MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1760. június 16.
Kecskemét, 1760. die 16-a Junii.
Én, Nagy M i h á l y , midőn testemben e r ő t e l e n k e d v é n , hamar leendő
megoszlattatásomat óhajtva várnám, minekelőtte ez árnyék életbül az
örökkévalóságba által költöznék, világi, tőlem elmaradandó javaimrul feleségem
és gyermekeim között teszek ilyen rendelést.
1- o. Édes atyám, Nagy János uramrul maradott reám öt pásztábul álló szőlő, és
a város határában két helyen lévő kisded kertecskék. A szőlőt egészen hagyom
az öt leányimnak, kiházasítatott Erzsébet öregebb leányomnak, Sipos István
szőleje mellett lévő felső pasztát, egy borjas tehénnel, öt juhval és 40 tallér
készpénzzel együtt. Másik Judit kiházasíttatott leányomnak az Erzsébeté mellett
lévő pasztát, egy borjas tehenet, öt juhot, készpénzt 40 tallért. Ezeknek már egy
egy borjas tehenet adtam elházasítások után.
2- 0. Mivel a kertek kicsinyek és osztásra alkalmatlanok, maradjanak Mihály
fiamnak, mivelhogy az atyám szőlejéből nem részesül, amely kerteknél sokkal
többet ér a szőlő.
3- 0. A neveletlen három leányimnak sorsokhoz illendőképpen leendő
kiházasíttatásokon kívül hagyok külön külön 40 tallért, 2 borjas tehenet, öt
juhot, kik is elházasíttatásokig a közösségből éljenek és ruháztassanak.
4- 0. Mihály neveletlen fiamnak a két említett ősi kerttel együtt a Szentkirály-i
árendás élő földemet és erdőmet hagyom. Kis Gergelytől vett szőlőmet egészen,
úgy hogy szülő édes annyával együtt bírja. Az házamat penig, minthogy
feleségemmel együtt ex fundamento újonnan építettem, hagyom holtáig
feleségemnek, Dömök Annának, és abbul nekie senki ne parancsoljon, holta
után légyen Mihály fiamé. Ha penig ez előbb vagy utóbb mag nélkül meghalna,
mind a kertek, mind a szőlő és ház maradjanak leányimra egyenlőképpen való
osztályra.
5- 0. Mindenféle lábas és szarvasmarháimat, a leányimnak külön hagyottaktul

maradókat, hagyom feleségem keze alá, gyermekeimnek nevelésére és házam
szükségére jármos és hámos lovakkal együtt.
6- 0. Ezeken kívül lévő szőlőt feleségem maga pénzén Kecskés Gergelytől vette,
azért az sajátja, ki is előbbi férjétől hozott házamhoz 8 darab szarvasnmarját, 2
kanca lovat, 25 juhot fiastul. A juhok egy billegben vágynak az enyimekkel, a
marhák és a lovak különbségnek okáért a jobb combjukon, magaméi penig bal
combjukon billegeztettenek.
7- 0. Dömök Mihály ipam uram ismét adott 22 forintot egy borjas tehén helyett,
egy fias kancát, melyek feleségem allaturai több sokféle kézi eszközökkel, ezek
az ő tulajdoni.
8- 0. Az 5. punctumban feleségem keze alá hagyott mindenféle marhák az ő
elébb eshető halála után egyedül életben maradó fiamé légyenek.
9- no. A reformata szent ekklesia számára hagyok egy harmadfű üszőt, hason
lóképpen az oskola fenttartására hagyok egy harmadfű öszőt.
Elolvastatván előttem hallatos szóval ezen testamentális írott dispositióm, azt
minden cikkelyeiben helyben hagyom, és reszkető saját kezem keresztvonásával
megerősítem: Nagy Mihály +.
Coram me Johanne Kalocsa iurato oppidi Kecskeméth m. p. Coram me Michael
Deák iurato oppidi Kecskeméth m. p. Coram me Johannes Szabo subiudice
iurato m. p. Per me Gregor Tóth m. p.
A hátsó oldalon azonos írással: S. Nagy Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 11. 1760., No. 11., No. 1 l-o. 1760.
Egylapos irat, eredeti.

269.
PONGRÁCZ MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1760. július 21.
1760.
Én, Pongrácz Mihály Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában esvén, még
eszemen, elmémen lévén, illen dispositiot kívántam tenni.
1- mo. Atyámrul maradott házi fontosomnak [fúndusomnak] felit hagyom testvér
öcsémnek, Pongárcz Józsefnek. Az házamat pedig fele fontossal hagyom
feleségemnek, két árváimmal együtt, úgymint Pongrácz Mihálynak, Pongárcz
Annának. 3-dik, hasában levőnek il móddal, hogy ha az feleségem ferhéz
[férjhez] mégyen, adják neki negyed részét, annakutána a fijak házasítsák ki a
leányokat, az fiak maradjanak benne.
2- do. Szőlőmet, marhámat, juhomat, 4 kocsis lovamat, 6 jármos ökrömet
hasonlóképpen negyed részt adják belőle a feleségemnek, a többi maradjon az
fiaimra, ill móddal, hogy kettei ökrömet adják el takarításomra, mise szolgálatra.
Magam keresményiböl testvéröcsémnek hagyok egy tavalyi csikót, annak utána,
hogy ha gyermeke nem marad, maradjon minden javaim feleségemre.
Die 21. Julii 1760.

Az melyrül bizonyságok lesznek: Gulyás István, Lakatos Gáspár, Molnár Imre,
Kovács Pál.
[Más írással készült kiegészítés:] Quod testamentum praevie tenoré in archívum
per supra srciptum subiudicem Paulum Kovács relatum esse exfor. Kecskemét,
21. Julii 1760.
Simon Martinkovics oppidi eiusdem iur. notar. m. p.
A hátsó oldalon más írással: 1760. 2J-a Julii. Pongrácz Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 14. 1760., No. 14., 1760. No. 14-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

270.
MOLNÁR ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1760. október 6.
Én, Molnár Istvány Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában esvén, még
eszemen, elmémen lévén, illen dispositiot kívántam tenni.
Elsőben 4 esztendeig vélem való tűréséért feleségemnek hagyok egy mentét,
szoknyát, egy kötőt, újat, egy pár csizmát, 6 forintot.
2- do. Molnár József fiamnak hagyom More Abél (Abil ?) felől való pasztát, a
harmadik pasztában levő 14 út szőlőt gépel [gyeppel] együtt hagyom ugyan
József fiamnak.
3- tio. Ugyan Molnár Örse leányomnak hagyom harmadik paszta szőlőmet.
4- to. A házam pedig halálom után adódjon el, Mészáros uram kapásának,
Jakabnak fizetődjön meg adósság belőle 30 fl., aki elmarad tőle, legyen gyerme
keimé. Azon kívül 2 ökrömet hagyom takarításomra i l l móddal, hogy az
feleségemnek az 6 fl. abbul teljen ki, azon kívül Bano István uramnak mustoha
fijamnak 2 fl., aki azonkívül borbul, búzabul vetésem megmarad, takarításomnál,
hagyom feleségemnek, árváival együtt ejjék el. Azon kívül egy pár gyertyát
Homoki kápolnához 6 garasost.
Die 6. Octobris.
Az mellekrül pedig lettek bizonyságok: Homoki Szabo Pál, Gyuris István,
Kovács Pál.
A hátsó oldalon más írással. 1760. 6. 9-bris (sic!) Molnár István.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: N. 8., Fasc. 1. No. 8. 1760., No. 8-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

271.
CSIKÓS MOLNÁR JÓZSEF T E S T A M E N T U M A
1760. november 2. (?)
Én, Molnár József Istennek látogatásbúi súlyos nyavalyában esvén, még
eszemen, elmémen lévén, illen dispositiot tevén ezen javaimrul.

1- mo. Elsőben földesuramnak hagyok 6 forintot.
2- do. Hagyok páter franciscanusoknak 2 tavalyi borjút mise szoláglatra.
3- tio. Két tavalyi borjút páter piaristáknak mise szolgálatra.
4- to. Egy harmadfű öszőt hagyok minnyája oltárra.
5- to. Páter piaristák oltárára minnyájára hagyok egy tavalyi öszőt.
6- to. Az édes atyámnak Molnár Andrásnak hagyok 3 tehenet meddőt.
7- mo. Molnár István bátyámnak, mivelhogy utolsó szükségemben gyámolom
volt, hagyok 2 tehenet, egy borját.
8- vo. Hagyom a kecskéi gulyásnak, Istvánnak adósságban 1 tehenemet.
9- dik. Azon kívül 45 forintomat hagyom takarításomra ill móddal, hogy a 6
forintot tegyék le a gróf számára, azon kívül aki elmarad, legyen a kongregatioé.
Ezekről pedig lesznek bizonyságok: Palotás. István, Gyulas János, Kovács Pál.
A hátsó oldalon más írással: Anno 1760. 2-o 9-bris. Esküdt polgár Kovács Pál által praesentáltatott.
Csikós Molnár József testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek taláhatók: No. 9., Fasc. 1. No. 9. 1760., No. 9-o.
Egylapos irat, korabeli másolat. 1761. szeptember 12-én Martinkovics Simon nótárius egy rövid,
de csaknem olvashatatlan feljegyzéssel egészítette ki.

272.
GYÖRGY BORBÁLA T E S T A M E N E T U M A
1760. november 12.
Anno 1760. die 12. Novembris.
György Borbála súlyos betegségben lévén, valami kevés jószágom vagyon,
rendelést kívánok tenni.
A két paszta szőlőt hagyom az gyermekemnek és a leányomnak az ültetést.
János fiam harmadmagával [két olvashatatlan szó] megvette még az Aranyossal
laktam.
Horvát János fiam adott 7 forintot és 18 hordó bort minden egy egy esztendőre
9 [két olvashatatlan szó]
A háznak és pitvarnak felét hagyom a menyemnek és a gyermekeknek.
Egy kendőt két abroszt, fehér ruhámmal és ágyammal együtt hagyom a
leányomnak.
Tizennyolc forintom vagyon a menyemnél, a temetésemre hagyom.
Az öreg szőlőben való részt hagyom menyemnek gyermekeivel együtt.
Megerősítem magam kezem + vonásával együtt.
Ezen becsületes emberek előtt, úgymint: Csiba Kovács Miklós, Molnár Szabó
Mihály. Az Aranyos uramnak a fia pedig nem kereshet semmit egyebet 8
forintnál, amennyiben még egyesültet (?).
A hátsó oldalon más írással: 1760. 10. Novembris. György Borbála testamentuma. Horvát János
Aranyosrul is szól (?).
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 6., Fasc. 1. No. 6. 1760., No. 6-o.
Egylapos irat, eredeti. Az irat erősen rongált, a szöveg több helyen a papír elszíneződése és a tinta
kifakulása miatt olvashatatlan. A rendkívül kezdetleges írás olvasását nehezíti a központozás szinte
teljes hiánya, és a legalapvetőbb nyelvtani szabályok figyelmen kívül hagyása is.

SZABÓ ILONA, L O T O S ISTVÁNNÉ T E S T A M E N T U M A
1760. november 13.
1760. 13-tia 9-bris. Kecskeméten.
Én, Szabó Ilona néhai boldogult Lotos István uram megmaradóit özvegye súlyos
nyavaláyban lévén, Istentül nékem engedett kevés javacskáimrúl ilyen testa
mentális dispositiot teszek.
1- szer. Fiamnak, Lotos Józsefnek hagyom az házamat oly formán, hogy abbul
adjon tíz forintokat szentmise szolgálatokra a tisztelendő páter franciscanus és
tisztelendő páéter piarista atyám uraimék számára egyenlőképpen.
2- szor. A szőlőmnek felét hagyom említett fiamnak, de úgy mindazonáltal,
hogy a felit is magához válthassa, ha neki tetszik ötven forintokban. Azon ötven
forintok pedig egyenlőképpen osztassanak és szolgáltassanak Budára a kis
Máriacellbe. Ugyan ismét Budára nagy Máriacellbe, Csongrádra, Dömökre.
Hasonlóképpen városunkbeli tisztelendő páter franciscanus és tisztelendő páter
piarista atyám uraimék számára szentmise szolgáltatásokért.
3- szor. Boldogult férjemnek mint egy szóval való testamentomot újítván ugyan,
hagyása szerént leányomnak, Lotos Ilonának hagyok 20 id est húsz akó bort,
úgy hogy a fiam tartozzon minden pereskedés nélkül kiadni, ha lehet pedig egy
esztendőben.
4- szer. Eladott két ökreimnek árábul, harminckét tallérokbúi takarításomra
hagyok, tíz tallért, a többit hagyom ugyanaz fiamnak, Lotos Józsefnek, nem
különben egy negyed fő üszőmet is a fiamnak.
5- szer. Ágyambeli portékámbul leányomnak egy vánkost és egy derékaljat,
fiamnak is egy vánkost és egy derékaljat hagyok. A dunyhámat pedig adják el,
vagy melyeknek tetszik, váltsa magához, az árát adván szentmise szolgálatra.
A mentémet pedig hagyom a leányomra.
6- szor. A házamnál található minden eszközök: őst, lánc, fejsze, fúrú több minde
nekkel legyenek a fiamé.
7- szer. És utolszor emlékezetül hagyom édes fiam Lotos József, hogy holtom
után is rólam és az édes atyádnál megemlékezz alamizsnálkodással és szentmise
szolgáltatással. Maradj s élj Istennek.
Actum die et anno ut supra.
Coram nobis exmissis et requisitis Andrea Szekeres testibus et Gregorio Farkas
incolis Kecskemetiensibus m. p.
Testamentum prius per possessorem reformatum est anno 1760. 20-ta X-bris.
Házamat szőlőmet, 32 tallért, az ökreim árát, nemkülönben egy harmadfű
üszőmet hagyom a fiamnak Lotos Józsefnek, de úgy, hogy ezekbül adjon húsz
szentmisékre valót, tízet, hogy Kecskeméten a páter farnciscanusok és páter
piaristák szolgáljanak, tízet pedig egyenlőképpen kis Máriacellbe, nagy
Máriacellbe, Csongrádon, Dömökön szolgáltassanak. Ezeket megteljesítvén
említett fiam, azután a fiam adjon a leányomnak 20 akó bort, akár egyszer, akár
kétszer vagy ha különben nem lehet háromszor, fizethesse ki említett leányomat

azon 20 akó borral.
Megváltoztatott a feljebb megírt [egy olvashatatlan szó] előttem Szekeres András
előtt m. p.
Az első oldal alján más írással: 1760. Szabó Ilona, Lotos Istvánné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 15. 1760., No. 15.
Egylapos irat, korabeli másolat.

274.
VONYÓ GERGELYNÉ T E S T A M E N T U M A
1760. december 11.
Anno 1760. 11. Decembris.
Mivel az felséges Úristen súlyos betegséggel meglátogatván öreg Vonyó
Gergelyné asszonyomat, akarván az ő kevés örökségérül valamely emlékezetet
tenni.
1- mo. Minthogy az becsületes nemes tanács végzésébül az előtt való eszten
dőkben háborgattatott fiatul Janóstul, végeztetett ilyen rendelés, hogy az házi
örökség, melyben laknak fele adassék az három fiúnak: Jánosnak, Istvánnak és
Gergelynek, fele légyen öreg annyuké, és úgy alku szerént az öregebbik fia,
Vonyó János az ház árában adott 50 r. forintokat. Minthogy 70 r. forintokra
volt böcsölve, mely fellebb említett örebbik (sic!) fia, János az öreg annyuknak
az ház árában 50 forintot adott.
2- do. Vagyon egy szőlő örökségük, melyet az házi örökség szerént adassék el,
és így fele az fiának, Jánosnak, Istvánnak, Gergelynek, fele ismét az öreg annyuk
nak.
3- tio. Az említett fele szőlő örökségből, amely esik megboldogult hitvestár
samért, Vonyó Gergelért, és magammal együtt szentmise szolgálatért, hagyom
felét az tisztelendő páter franciscanusoknak, felét ismét az tisztelendő páter
piaristáknak, ami marad az adósságbúi.
4- to. Az mely mentét most vöttem, hagyom az Kata leányomnak, ugyan az
kisebbik leányom Ilona adós 10 forinttal, azt hagyom néki, ezeken kívül valami
találtatik ágyacskám, ládában való egyet más ládával együtt, osztassék kétfelé:
Katának, Ilonának. Ezeken kívül vagyon egy kád, és viselt mente, legyen az
örebbik leányomé, Katáé. Elmaradott másik kád legyen az három fiamé.
5- to. Az feljebb megírt 50 flo-bül, mely az ház árában adatott meg, költöttem el
Katalin vásárjában mentére és egyéb apró csöprőre 20 forintokat. Egy hordó
vagyon, az szegényeknek adjanak valamit érte.
Mely emlékezetes testatioban jelen lévén ilyen becsületes emberséges emberek,
úgymint: n. Fekete István úr, Posta János, Szabó József m. p.
[Második oldalon újabb írással:] Említett írás szerént adom tudtára az kiknek
illik, hogy megboldogult Vonyó Gergelyné holta után egy hétre az kisebb veje,
Pernyés Pál keresett igaz adósságát 4 forintokat feljebb említett napa
asszonyának, Vonyó Gergelynének, az melyet meg is bizonyított jelen lévő

emberséges emberek előtt.
Második említett adósságot keresvén Farkas János ugyan Vonyó Gergelyné 4
forint 14 garast, melyet költött az kisebbik fiára, Gergelyre, melyről az attyafiak
bizonyságot tettek.
Az utolsó ooldalon más írással: 1760. Vonjo Gergelynél testamentoma. M. p. est celebratum coram
non exmissis.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: N. 19., Fasc. 1. No. 19. 1760., 1760. No. 19-o.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

275.
PÁL ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1760.
Én, Pal András Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában esvén, az én magam
keresményembul még eszemen lévén, illen dispositot tévén.
Elsőben hagyom két jármos tinómat takarításomra. A k i takarításomtul
megmarad, adják mise szolgálatra az lelkemért.
Másodszor ugyan két jármos tinómat, két tavalyi borjút, egy nyégét [negyed]
fu üszőt hagyom az atyámnak és két egytestevér öcsémnek és két testvér húgom
nak ill móddal, hogy tegyék pénzzé, annakutána 6 oltárokra hat ft.-t adjanak, a
többivel egyaránt osztozzanak. Azonkívül tartozik Német Mihály egy ft., ugyan
Német Mihály nád árával 1 tallérral, 10 krajcár, az is legyen atyámfiaié.
Azonkívül Tott János tartozik ló árában 10 ft. 16 garassal. Azt pedig ajánlom
földesúr számára.
Melyre pedig bizonyságok lesznek: Öreg Tott György, ifj. Tott György, Kovács
Pál.
A negyedik oldalon azonos írással: Pal András testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 13. 1760., 1760. No. 13-a.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

276.
CSONKA NAGY MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1760.
Anno 1760.
Én, Nagy Mihály Istentül ö szent fölségétől súlyos nyavalyákkal meglátogat
tatván, kevés javacskáimrúl illy rendelést teszek.
1- mo. Az feleségem attyátul sok rendbeli szükségemre per vices vettem fel 93
r. forintot.
2- do. Újvári Julistul 10 forintot.
3- tio. Újvári Mihálynétúl 5 forintot, 30 krajcárt.
4- to. Bogarni Páltúl 6 forintot.
5- to Boros szolgámnak tartozom 13 r. forinttal, 43 krajcárral.

6- to. Az méltóságos gróf számára hagyok 4 r. forintot.
7- mo. Házamat, szőlőmet, két kocsis lovamat kocsimmal és házbeli igasságommal együtt hagyom az feleségemnek, hogy feljebb írt adósságimat megfi
zesse, és eltakarítson.
Ezen testamentális dispositioban jelen lévén Kósa Gergely úr, Benkő Mihály
m. p.
A hátsó oldalon más írással: Csonka Nagy Mihály testamentuma. Újabb írással: Szécsényi Erzsébet
első férje, Csonka Nagy Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 10., Fasc. 1. No. 10. 1760., 1760, No. 10.
Egylapos irat, korabeli másolat.

277.
Z O K A GYÖRGYNÉ T E S T A M E N T U M A
1761. január 8.
Én, Zoka György megmaradóit özvegye még eszemen lévén, illen diszpositiot
kívántam tenni.
1-mo. Az szőlőmet hagyom magam szülött leányomnak 100 tallérokon i l l
móddal, hogy ha halálom történik, azon 100 tallérokbul takaríttasson el, és
azon kívül marad adósságom fizetődjön ki.
Herczeg János úrnak 11 forint, azon kívül 4 forint. Monar Jánosnak, miskolcinak
3 m[áriás], Daynéinénak 7 garas.
Azon kívül földesúr számára hagyok 4 forintot. Az eklésia számára 4 forintot.
Azon kívül, aki megmarad, hagyom Istráb Pannának, leányomnak.
Az melyrül bizonyságok lesznek, polgárok: Szabo János, Kovács Pál.
[Hivatalos feljegyzés a végrendelet szövege alatt:] 1761. 8. Januarii. Zoka
Györgyné testamentuma. Polgár Szabo János és Kovács Pál referálták.
A hátlapon azonos írással: Zoka Györgyné testamentoma.
Jelzete: 1761. No. 17-o.
Kétlapos irat, korabeli másolat. Az irathoz mellékletként csatolták Zoka György 1759. május 16-án
kelt és 1759. július 20-án az archívumba érkezett végrendelkezéseinek a szövegét.

278.
VÍG G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1761. január 28.
Én, Víg Gergely Istennek látogatásábul súlyos nyavalyába esvén, még eszemen,
elmémen lévén, illen dispositiot kívántam tönni.
1- mo. Olá, Fay kertet hagyom Kőrös Gergelynénak, Molnár Jánosnénak úgy
mint magam születteinek, azon kívül még egy egy tehenet.
2- do. Hagyom Víg Gergely fiam[nak] minden javaimnak felit, az felit pedig
halálom után (sic) legyen ugyan Víg Fergely fiamé, ill móddal, hogy ha még

élek, gondomat viseli, hogy ha pedig gondomat nem viselné, legyen azé, aki
pártomat fogja.
1761. die 28. Januarii.
Az melyrül bizonyságot tesznek, úgymint Szabo János, Kovács Pál.
A hátlapon más írással: Víg Gergely testamentuma. 1761. 28. Januarii. Per intros testamentarios
relatum.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 16. 1761., No. 16-o.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

279.
J E N E Y SÁRA T E S T A M E N T U M A
1761. február 4.
Én, Jeney Sára Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában esvén, még eszemen,
elmémen lévén, illen dispositiot kívántam tenni ezen javaimnál.
1-mo. Szentkirályi József fiamnak szőlőmet, házamat, ökrömet, juhomat, minden
javaimat valami engem illetne, mind hagyom Szentkirályi József fiamnak úgy,
hogy soha senki el ne vehesse tőle. Azt pedig ill móddal hagyom, hogy engemet
böcsöletesen el takarítson.
Az melyrül bizonyságot tesznek: Pongorácz István, Kovács Pál, Babis János
polgárok.
1761. die 4. Februarii.
A hátlapon eltérő írással: Jeney Sárának testamentoma. 1761. 4. Februarii. Per intros denotatos
testamentarios relatum [est]. Signatum Sigmond Martinkovics Jur. notar. opiidi m.p. Eltérő írással
a következő jelzeten találhatók: No. 7-o., fasc. 1. No. 7. 1761.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

280.
F A Z E K A S MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1761. február 5.
Anno 1761. 5-o Febriarii.
Én, Fazekas Mihály Istentül vett javaimnál illen rendelésket teszek súlyos
nyavalyáim között még eszemen lévén.
1- mo. Feleségemnek hagyok 2 ökröt és egy tehenet, egy kocsis lovat, három
mérő búzát és házamnál levő aprólékot, úgymint szitát, rostát, amellyet az
édesanyámtul hoztam, mind maragyanak az feleségemre.
2- do. Az ökrömet pedig hagyom és három borjaimat úgymint András, János és
Istvánnak.
3- tio. Két harmadfű tinót hagyok az édesanyámnak és egy lovat hagyok fiával
együtt, és ugyan egy tavalyi nőstény borjút.
4- to. A Császár István öcsémnek egy rúgott borjút.
5- to. A szekeret hagyom az István bátyámnak.

6-to. Egy meddő tehenet takarításomra hagyok és mentémet az anyámnak,
dolmányomat István bátyámnak.
Coram me Bernardo Bede. Coram me Joanne Bobis.
A hátlapon más írással: 1761. 5. Februarii. pe intros denotatos testamentarios relatum. Sign, per
Sigmond. Martinkovics. jur. notar. m.p. Fazekas Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 4. 1761., No. 4-o.
Kétlapos irat, egykorú másolat.

281.
KOLOZSVÁRI MIHÁLYNÉ T E S T A M E N T U M A
1761. február 16.
Anno 1761. 16. Februarii.
Én, Kolozsvári Mihályné súlyos nyavalyában esvén Istennek látogatásábul, még
eszemn, elmémen lévén, illen dispositot kívántam tenni.
1-mo. 21 forintot hagyok takarításomra, ill móddal, hogy földesúr számára
aggyanak belőle 1 aranyat, azon kívül minden ágybéli ruhámat, magam ruháját
az melyek elmaradnak tülem, hagyom Sútús Jánosnénak, aki utolsó
szükségemben 10 hét által viselte gondomat, mint édesanyámnak.
Bizonyságok: Babis János, Kovács Pál, Könves János.
A hátlapon más írással: Kolozsvári Mihályné testamentuma.
Eltérő írássala következő jelzetek találhatóK. Fasc. 1. No. 8. 1761., No. 8-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

282.
K A S Z A B GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1761. február 19.
Anno 1761. Testamentom.
Először. Én, Kaszab György hagyom testamentumban Kaszab Andrásnak az
egyik szőlőmet.
Másodszor. Hagyom Kaszab Ilona leányomnak az másik szőlőt.
Harmadszor. Hagyom Kaszab Annának ugyanazon szőlő temésböl 5 akó
borokat.
Negyedszer. Hagyok Könyves András unokámnak 6 akó bort.
Ötödször. Hagyok Kaszab Judit leányomnak 8 akó bort.
Én, Kaszab György, mikor feleségemet elvevén házastársul, Kis Margitot, annak
adósságában fizettem 21 forintokat. Én, Kaszab György Kaszab Annára költöt
tem 60 forintokat. Kaszab Zsuzsának és Kaszab Juditnak csak csőhel (sic!)
házasságok vala, az elsőhöz Kaszab Annáéhoz képest.
Az hitrész pedig legyen az kisebb leányomé, Kaszab Ilonáé, tudniillik az anyai
juss szőlőből való rész, az ház pediglen legyen kissebb fiamé, Kaszab Andrásé,

és Kaszab Ilonáé, az Városfoldin való kert legyen az kisebb fiamé, Kaszab
Andrásé és két kocsis ló. Az Kaszab István öcsém kezin törvény alatt levő
kertöt hagyom pedig megnyerése után Kaszab András fiamnak.
Ezen testamentom pedig fölbonthatatlan legyen.
Jelen lévén Szabó Mihály, Pásztor János, Bencsik Istvány.
A hátlapon más írással: 1761. 19. Februarii. Kaszap György testamentoma. Esküit Polgár Bencsik
István által.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 9. 1761., 1761. No. 9-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

283.
BALLÁ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1761. február 20.
Anno 1761-mo. Die 20-a Februarii.
Én, Ballá János régúlta súlyos nyavalyátúl szorongattatván, és már annyira
elnehezedtem, hogy minden órában halálomat várván, azért tehát még eszemen
s okosságomon lévén, a minemű magam keresett rész szerint feleségemmel
együtt szerzett ingó s ingatlan jószágim vannak, mindazoknál successorim között
ad evitandas hites kivántam illyetin testamentális dispositiot tenni, amint először
is tudniilik:
1- mo. Házi örökségemet, mindennemű eszközökkel együtt és az egyik szőlőmet
hagyom a feleségemnek és József fiamnak, ha pediglen történet szerint együtt
nem lakhatnának, és nem egyezhetnének, fele legyen egyiké, fele a másiké
mind a háznak, s mind a szőlőnek.
2- do. Feleségemnek és Ballá József fiamnak committálom Ballá Erzsébet
leánykámat, böcsülletessen interteneállyák, és kiházasítsák, amidőn pedig
kiházasíttatik, két borjas tehén és az belső szőlőm neki adassék.
3- tio. Magam jószántából hagyok a Szent Ecclesianak számára tíz Rénes forin
tokat.
4- to. Hagyok a becsületes városunkon környől lévő öt kápolnákra 25 forintokat,
idest huszonöt Rénes forintokat, mindenikre öt-öt forintot.
5- to. Az város szélein lévő külső öt keresztre hagyok tíz Rénes forintokat,
mindenikre két-két forintot.
6- to. De cetera minden némö ingó jószágom egy szóval minden substantiámat
hagyom a feleségemnek és Ballá József fiamnak, osszanak föl két felé mindent
magok között.
Praesentis his: Gulyás János, Farkas Gergely.
Et praesente me Martimo Banó mp.
A hátlapon azonos írással: N.N Ballá János testamentális levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: Fasc. 1. No. 2. 1761., 1761. No. 2-o.
Kétlapos irat, egykorú másolat.

284.
BAZSÓ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1761. február 20.
1761. Die 20-ma Februarii.
Én, Báso István, minekutána az Úristentől rendeltetett életemnek végihez
közelítettem, kevés keresetemnek jövendőbeli bírásáról ilyetén rendelést élő
nyelvvel tettem:
1. Zana Ferencnél vagyon 71, azaz hetvenegy forint.
2. Cegléden Baso András öcsémnél vagyon két tinó.
3. Csányi Samu ipánál, Szanyónál vagyon 10, azaz tíz forint.
Minthogy az első feleségemtől való gyermekeim felnevelkedtek, és magok
munkájok után is, hajók lesznek, elélhetnek, azon fellyöl is az ő édes annyok
tett engemet semmissé, azért valami takaríttatásomtól a fellyebb megnevezett
javacskáimból megmarad, hagyom neveletlen Panna leánykámnak és az
édesannyának, erőtlen tagjaimat hívsággal ápolgató feleségemnek.
Szabó János akkori polgár előtt. Pesti Sándor szabó mester előtt.
Scripta präsente me Paulum Kun.
A hátlapon más írással: 1761. 20-a Febriarii. Szabo János referálta: Bazso István testamentoma.
Eltérő írással akövetkező jelzetek találhatók: Fasc. l.No. 18. 1761., 1761. No. 18-o.
Egylapos irat, eredeti.

285.
MATKÓY SZABÓ GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1761. március 9.
1761. 9. Mártii.
Én, Istennek látogatásbúi súlyos nyavalában esvén, Matkóy Szabo György,
hanem kívánok az én javaimrul disposiot tenni.
1- mo. Hagyom házbeli örökségemet Matkoy Szabo Istvány fiamnak, úgy mint
utolsó gyámolomnak.
2- do. 30 út szőlőmet, termőt hagyom Matkoy Szabo Jánosnak, a többit pedig, a
ki gyöp vagyon, hagyom ugyan Matkoy Szabo Istvány fiamnak, azon kívül az
vetemen földem ugyan legyen Szabo János fiamé.
Az mellekről bizonyságok lesznek: Czirkátor Mihály, Kovács Pál, Szabó János.
A hátlapon azonos írással: Matkóy Szabo György testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 11. 1761., 1761. No. 11.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

MAGÓ ILONA, PÁL KOVÁCS JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1761. március 29.
Anno 1761. die 29. Mártii.
Minthogy Isten ő felsége súlyos betegséggel meglátogatta öreg Pál Kovács
Jánosné asszonyomat, akarván az ő kevés javacskájárul s örökségérül valami
emlékezetet tenni, úgy mint:
Elsőben az szőlő örökségről, mely három pásztábul és 30 útbul álló ősi szőlő.
Hagyom az három leányomnak: Kata, Judit és Ilonának, mely három pásztábul
áll, ilyen formán, hogy mind az három végig hasíttassék, azon kívül az megfor
díttatott harminc út szőlő legyen az Mihály fiamé. Ugyan az Mihály fiam mely
juhokat magánál megtartott 12 forintban, kik az osztályban estének, az
tisztelendő páter franciscanusoknak és tisztelendő páter piaristáknak hagyom
egyenlőképpen két felé szent mise szolgálatra.
2- do. Szalaj Tamás vömnél lévén 50 forint, melybül az temetésemre ki hagyok
20 forintokat, az megmaradóit 30 forintokat egyenlőképpen két felé szent mise
szolgálatokra az tisztelendő páter franciscanusoknak és a tisztelendő páter pia
ristáknak.
3- tio. Három hordóban levő boromat, az elsőben vagyon 4 akó, másikban 3,
harmadikban, melybül az egyet az takarításomra, más ketteit az páter francis
canusoknak. Ugyan az ládában vagyon 40 rőf vászon. Alamizsnában az páter
franciscanusoknak és 2 zsák búzát azt is a páter franciscanusoknak.
4- to. Az mely házacskámban lakom, építtettem 16 forintokban, azon az áron
tartsa meg Erdei József. Az említett 16 forintokbúi az öt kápolnára 5 forintokat
és az többit szentmise szolgálatra az páter franciscanusoknak.
5- to. Vagyon még egy kád, melyet az Szalaj Tamás vömnek hagyom, az ágybéli
eszközt három lányomnak egyenlőképpen.
Mely emlékezetes testatioknak megírásában jelen lévén ilyen emberséges
emberek, úgymint N . Hajagos József úr, Szabó György, Szabó József mp.
A hátlapon más írással: Mago Ilona testamentoma.
1761. 31. Mártii. Josephus Hajagos jur. oppidi [egy olvashatatlan szó]
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 20. 1762. (sic!).
Kétlapos irat, korabeli másolat.

287.
SAHIN TÓTH J A K A B T E S T A M E N T U M A
1761. március 31.
In nomine Domini.
Én, Sahin Tott Jakab utolsó betegségemben lévén, lelkemet az Úristennek,
testemet pediglen közönséges anyánknak adom, a földnek, és hogy halálom
után javacskáimat jól elröndelvén gyermekeim, feleségem között, békességben

hagyhassam őket, illen formán kezdem testamentumomat.
Há2:i örökséget, a régi épületet, mind az ház derekát a két neveletlen gyermeknek
és az anyjuknak, az újat az András fiamnak hagyom illen formán, hogy ha
együtt nem lakhatnak, úgy rendeljék, amint jobbnak látják. Szőlő örökségem a
nagyobb pasztát az András fiamnak, a kisebbet a két kisebb gyermeknek, az
anyjuknak hagyom. A nagyobb káposztás kertnek felét az András fiamnak,
felét az két kis gyermeknek, az anyjuknak. A kisebb káposztás kertet egészlen
az Andrásnak. Ezen örökségekből 20 forintokat közönségesen állítsanak
takarításomra, a szentmise szolgálatokra. Az bujdosó fiamnak pediglen, József
nek semmit nem hagyok, és ha kereskedni akarna is, semmi nekie ne ítéltessék,
mert bujdosó volt, nekem semmit ingyen nem dolgozott, hanem úgy mint másnak
meg kellett fizetni neki egy napra.
És ezek, hogy approbaltassanak nem másképpen lenni, rendelést tettem nemzetes
asszonyom előtt Deák Ilona előtt és Böde János uram előtt.
Die 31-ma Mártii 1761.
A hátlapon más írással: 1762. 16-o Mártii. Testamentum Jacobi Tot Sahin relatum per conjugem.
Conditum 1761.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 15. 1761., No. 15-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

288.
BOZÓ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1761. április 3.
Én, alább megírt Bozó István, aki jó Istenemtől engedtetett alkalmas esztendeimet értem, s által is éltem, gyakori változásokból testem állapotjának napon
ként érzem végemhez való közelítésemet. Annak okáért, míglen több nyavalyák
reám nem tódulnának, s nyelvemnek szólásra való tehetsége megvagyon, magam
dolgait előre jól meggondolván, Istentől ő felségétől vett világi javaimról, házam
népe között, amidőn ép elmével volnék, magam tulajdon kezem írásával subscriptiommal, szokott pecsétemmel megerősített rendelést tettem, az ide alább
coramisalt becsületes személyek praesentiajokban, amint következik.
1- mo. Monostori út mellett, Demeter árvái szomszédságokban levő atyai ősi
kertemet hagyom Bozó Pál fiamnak és néhai Bozó István ugyan fiamnak
elmaradott árvájának egyenlő osztályokra, ámbár ezen kerthez Éva leányomnak
is volna jussa, de másunnan neki kipótolom.
2- do. Elsőbb feleségemmel, néhai Tyukodi Sárával együtt szerzettem vala egy
szőlőt, Kalocsa András és János szőleinek szomszédságokban, in florenis tizen
kettő, de ezt egészlen kiforgattam, s mostani feleségemmel Kerékjártó Erzsé
bettel újra bé ültettem, mindazon által ehhez jussomat magamnak, vagy felesé
gemnek jussát nem tartván, által bocsátom Bozó Pál fiamnak, és István mara
dékának.
3- 0. A régi házamat pitvarával együtt néhai Tyukodi Sára előbbi feleségemmel
aquiráltam, mely házat az utca felől kelletik consideralni, ezen házat, pitvarával

együtt Bozó Pál fiamnak és István fiam megmaradóit árvájának hagyom, illy
meghatározott értelemmel: Minthogy néhai Bozó István fiam engemet
elhagyván, katonaságból kiváltottam 50 forintokon, ismét a városházánál levő
valamely szakács lánnyal szövetséget vetvén házasság dolgában, ezen leánytól
való elválasztásért ide való tisztelendő páter franciscanusoknak fizettem 64
forintokat, in summa 114 R. forintokat. Megbecsöltetvén azért Pál fiam ezen
megírt házat, pitvarával együtt, s ha fellyebb menne a becsű, István fiam maradé
kának részéről imputaván a 114 forintokat Pál fiam, fizesse ki István maradékát,
és maradjon a háznak birodalmában. A többi épületek pedig, úgymint kis ház,
sütőház, istálló, mostani feleségem idejében készültének légyen, ámbár minda
zonáltal említett feleségem velem edgyütt megegyező akarattal lévén, hagyom
Pál fiamnak szabados dispositiojává.
4- to. Trifúnt Czigány fundusa felét, jóllehet ugyan, néhai megboldogult Tyukodi
Sára előbbeni feleségem idejében vettem vala 7 R. forintokon, de ezen funduson
mostani életben levő Kerékjártó Erzsébet feleségemmel (kivel is már 19 eszten
deje jó gazdasszonyságot viselvén békességesen élek, oeconomiámban is
épületet vettem) építettem egy házat, alatta való pincével együtt, ismét ugyanezen
háznak fundusa határában borsutút is felállítottam, ezen házat alatta való
pincével, sutúval, házhoz tartozandó fundusnak egész integritásával, Kerékjártó
Erzsébet jó feleségemnek, s tőle született Éva leányomnak egyenlőképpen
hagyom, az hét forintokat pedig most említett feleségem fizesse ki Bozó Pál
fiamnak és István maradékának.
5- to. Buga, Kovács és Gyulai nevezetű egy egy pasztából álló szőlőket úgy
Sáfár nevezető négy paszta szőlőket, mellette levő kunyhót, veteményföldet és
káposzta földnek felső részét, melyeket mostani feleségemmel szereztem,
hagyom ugyan neki és tőle született Éva leányomnak egyenlőképpen. A többi
ugyanennek contiguitásában levő szőlőbeli részeket Bozó Pál fiamnak rendelem,
úgymint Geldi nevűt 2 nagy pasztát, a bor uti lugassal.
6- 0. Aminemű örökös és zálogos mezei kertem vágynak, azokat egyaránt két
felé szakasztván, fele Bozó Pál fiamé, másik fele feleségemé és Éva leányomé
legyenek.
7- 0. Ámbár néhai István fiam engemet elhagyván, szolgálatra állván, magának
keresett, de az alatt is oeconomiaban, úgymint némely teheneimben hírem nélkül
elhajtott, mégis árváját emlékezetben hozom, s hagyok neki 2 borjas tehenet és
1 meddőt, 2 csikós lovat, 1 harmadfű kancát, 2 tinót, 2 fiatal jármos ökröt, 25
öreg juhokat, öte ezeknek bárányostól legyenek, ezek mellett in parato 100, id
est száz R. forintokat kiadván a közönségesből előre, a többi megmaradtakkal
fiam Bozó Pál, feleségem és Éva leányom osztozzanak úgy, hogy mindezeknek
felét elvévén fiam Bozó Pál, másik fele légyen említett feleségemé és leányomé.
8- 0. Heverő ökreim, jármos ökreim és kocsis lovaim in natura kétfelé osztassanak
a megírt módot és rendet azok eránt tartván. Pénzre fordíttatván, ezeknek árok
két fele oszolljon, fele legyen fiam Bozó Pálé, másik fele felségemé és Éva
leányomé.
9- 0. Árendás puszta és erdőbeli jussokhoz, míg bírhatják s árendálhatják,
feleségemnek Éva leányával együtt annyi része légyen mint Pál fiamnak. A

vermes élet is azon szerint.
Eszerént megírattatván azon utolsó akaratom, idvességes kimúlásomat várom
a boldogságos feltámadásra, s legatariusimnak pedig atyafiúi szeretetet s
békességet kívánok, mely szerint ha élnek, Istennek áldását magokra s mara
dékaikra várhatják.
Datum: Kecskemetini die 3-tia Április. Anno 1761.
[Sig.] Bozó István mp.
[Sig.] Coram me Stephano Rozgony jurato oppidi Kecskeméth mp. [Sig.] Coram
me Michaele Deák jurato oppidi Kecskeméth mp. [Sig.] Coram me Stephano
Tormásy incola oppidi Kecskemét, mp.
Az utolsó oldalon azonos írással: Bozo Pál uram testamentoma. 1761.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 1. 1761., No. l-o.
Kétlapos irat, eredeti. Mind a négy pecsétje állapotban maradt.

289.
GALLÓ ILONA T E S T A M E N T U M A
1761. május 12.
Én, néhai Galló Ilona Istennek reám bocsájtott súlyos nyavalyájával megláto
gattatván, az én nyelvem szóllása álatal minden rendelésben hagyom én fiamnak,
Zsíros Istvánnak az házamat, ily renddel, hogy engem tisztességesen eltakarítson
és lelkemről is ne feledkezzen halálom után is.
Másodszor, ebben az házban Zsíros János fiamnak semmi nemű jusst nem
hagyok, sem pedig Zsíros Pannának az kicsi Zsíros József fiam is maga önkint
semmit nem kíván.
Ezen emberséges embereknek jelenlétiben, úgymint Varjú Mihály, Andó Ferenc,
Sárközi József.
Az utolsó oldalon azonos írással: Gallo Ilona testamentoma. Anno 1761. Más írással: 12-o Maji
1761. relatum. Sig. [három olvashatatlan szó[ Juratus oppidi nótárius mp.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 5. 1761., 1761. No. 5-o.
Kétlapos irat, egykorú másolat.

290.
MÉTZÁN NAGY JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1761. június 15.
Ketskemetini. Anno 1761. die 15-ta Junii.
Én, Métzan Nagy János, amíg Istennek kegyelmességébül ép és józan elmével
bírnék, érezvén magamban testem erőtlensége végett életem végéhez való
elközelítésemet, tőlem árvaságra maradandó velem megöregedett és majd utolsó
gyermekségre jutott szegény feleségemet kívántam az alább coramizált
becsületes személyek előtt ilyen jó karban hagyni:

Amely két pasztából álló szölötském szüretelő hellyel együtt a Vacsi közre
Göbölyös András és Affrán János szőlőjök között vagyon, azt (mivel sem fiam,
sem atyámfiai az én gyámoltalan öregségemben segítségemre nem voltának)
hagyom ezen feljebb említett feleségemnek mint jó gyámolomnak egészen,
ilyen megmásolhatatlan jó kötés alatt, hogy ezen szőlőbeli örökségben sem
fiam, sem más atyámfiai, sem ezen kívül más senki belé ne léphessen, hanem
szegény feleségem, míg él, szabadosan bírhassa, és ha meghalálosodik is, ezen
szőlőbeli örökséget annak, akinek akarja szabadosan hagyhassa. Melyről is adom
ezen magam keze keresztvonásával való tanúbizonyság levelemet.
Idem, qui supra. Francisco Dankó jurato subjudice. Coram nobis Joanne Tomo
mp., Joanne Ötvös.
A hátlapon azonos írással: Métzhán Nagy János testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 10. 1761., 1761. No. 10.
Egylapos irat, korabeli másolat.

291.
CSENGÉS SZABÓ MÁRTON T E S T A M E N T U M A
1761. augusztus 18.
Én, Csengés Szabó Márton az érnyék életből elköltözésem előtt az halálnak
postáit érezvén testemben, ép és egészséges elmével, birtokomban lévő világi
javacskáimbúl teszek ilyen rendelést.
1- mo. Méltóságos földesuraságnak hagyok tíz, id est 10 Rh. forintokat.
2- do. A reformata szent ekklésia számára húsz, id est 20 Rh. forintokat.
3- 0. Velem testvér Csengés Sámuel bátyám uramnak hagyom az ősi kertbéli
egész részemet mindenestől, hagyok hat ökröt és egyszázhatvan, id est 160 Rh.
forint készpént.
4- 0. Ezeken kívül találtató mindenféle ingó és ingatlan javaimat hagyom hűséges
feleségemnek, Csikai Susannának örökösen szabados dispositiojára.
5- 0. Kunszentmiklóson gulyáskodó Kohanes József adós kölcsönpénzzel hét
forinttal. Szegedi kanász, Szerző József kölcsönpénzzel öt forinttal tartozik,
mindezek is légyenek feleségeméi.
Ezen testamentomtételnek alkalmatossága hirtelen eső lévén j e l e n voltunk és
ezen rendelését a testatornak szájábul hallottuk és írtuk Kecskeméten die 18-a
Augusti 1761.
Idősb Sárközi Pál hites senator, kezem erőtelensége miatt más subscriptiojával
confirmalván áttestálom: +.
Coram et per me Gregorium Tóth m.p.
A hátlapon más írással: Csengés Márton testamentoma. Újabb írással: 1761. 5. Nov. Reformata
ekklesiának 20forintok. Városnak 10forintok.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 3. 1761., 1761. 3-o.
Egylapos irat, egykorú másolat.

ÖZVEGY SZÍVÓS PÁLNÉ, SZÍVÓS JUDIT T E S T A M E N T U M A
1761. november 17.
Én, néhai Szívós Pál férjemnek özvegye, Szívós Judit az örökkévalóságra
készülvén, világi csekély javaimnál teszek ilyetén rendelést.
1- o. Minthogy a rác pusztítás által minden jószágunkbúi teljességgel kifogyván
valamink vagyon, az mezei kertnek egy részecskéjén kívül, mindazokat említett
férjemmel együtt kerestük és szereztük, azon okbúl férjem két rendbeli testa
mentumában minden javainknak hason felét énnekem mint együtt kereső társá
nak hagyta vala, mivel penig holtig való özvegységemben fiam Szívós Mihály
szárnya alatt nyugodtam, ő viselte hűségesen gondomat, mindenképpen fiúi
engedelmességgel, azon én egész jussomat hagyom férjem rendelésének
megerősítésével jó fiamnak, Szívós Mihálynak, kivel kiházasíttatott és kielégít
tetett két leányim soha ne osztozkodhassanak, sem azoknak gyermekeik ennek
gyermekeivel.
2- 0. Említett Szívós Mihály fiam viselte a gazdaságot, ő volt a kereső, az adós
ságokat jól tudja, azért is azokat ő fizesse.
3- 0. A reformata szent ekklésiának hagyok egy hordóban öt akó bort, melyet
fiam holtom után mindjárt megfizessen.
Ezen férjem testamentumit minden cikkelyekben megerősítő testamentom
tételem lett Kecskeméten die 17-a Novembris 1761.
[A végrendelet szövegétől eltérő írással:] Coram me Joanne Szentkirályi nobili
et jurato subjudice oppidi. [A végrendelet szövegét író személy kézírása.] Per
me Gregorium Tóth magistratualiter exmissum. mp.
Az utolsó oldalon azonos írással: Özvegy Szívós Pálné testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 13. 1761., 1761. No. 13-o.
Kétlapos irat, eredeti.
A végrendelethez csatolva Szívós Pál két testamentuma.
Testamentális dispositio [keltezés nélkül]
1. Hagyom a feleségemnek minden javaimnak felét úgy, hogy ha a fiam eltarja tisztességes[en],
megbecsüli mint édes szülő anyját, maradjon az anyai rész reá a fiamra. A leányaim ne osztozza[na]k
a fiam ő vele (sic).
2. Hagyok az Ilona leányomnak egy billegés borjút, a szőlőmből 6 akó bort, 4 juhot, a zálogos
kertnek harmad részét.
3. Hagyok a Judit leányomnak a szőlőmből 6 akó bort, egy szopós borjút, 2 juhot, a zálogos kertnek
harmad részét. A bort pedig egysszer az egyiknek, másszor, másik időben a másiknak adja meg. A
kertnek harmad részét a fiamnak úgy mint a leányimnak a zálogos kertből, a többi kerten pedig ne
osztozzanak a leányim sem semmi javaimmal.
4. Ha pedig a fiam meghal, a gyermekei meghalnak, a felesége megmarad, mönjön három fele úgy
a leányimnak mint a menyemnek minden javam.
5. Én, Szívós Pál magam kezem írásásom, senki el ne bonthassa.
Jelzete megegyezik az özvegy testamentumának
Egylapos irat, eredeti.
Testamentális dispositio [keltezés nélkül]

jelzetével.

Én, Szívós Pál testemre nézve erőtlenödöm, de elmém és lelkem egészségben vagyon, erre való
nézve kívánok röndölést tönni feleségem és gyermökeim között, jó röndöket tönni. Tudhatja nagyobb
része Ketskemétnek, hogy Istenben elnyugodott j ó atyám uramtul maradott javainkat az ellenség
elhajtotta. Azulta jó feleségemmel és fólcsöpörödö jó fiammal kerestük.
Először minden kis javaimbul felet hagyom hitös társamnak.
Másik felit hagyom jó fiamnak Szívós Mihálynak.
Harmadszor: feleségem halála után az anyai jussbúi, ha az Úristen kis jószágomat megtartja, adjon
egy egy harmadfű üszőt [leányaimnak].
Negyedszer: az juhokbul adjon öt-öt fejős juhot bárányával együtt.
Ötödször: Az szőlő termésbül adjon egyiknek egyidem (sic) 5 akó bort, Királynénak.
Kisebbik leányomnak adgyon 5 akó bort.
Szívós János atyámfiátul maradott mezei kertemet, melyet megzálogosítottunk ugyan az ő fiatul
Szívós Janóstul, annak az kertnek felit illeti (sic) Szívós Gergelyt és Szívós Istvánt, azért halálom
utána hagyom annak felére szét (sic) a két vömnek, felit pedig Szívós Mihály jó fiamnak.
Postscripta.
Először Királyné leányomnak adtam egy harmadfű üszőt házassága után.
Másik annya szőlőjét halála után Király István felibül dolgozta, az is nála maradott, akkor löhetött
az szőlőn 8 akó, fele pedig engemet illetött volna, mert az torjára Szeles Györgyné sógorasszonyomtul
hoztam két akó bort. Akkor is kértem Király Istvánnal, de nem adta, mostan pedig porciójában
tudom neki.
Ilona leányomnak adtam az ház árában Gurka János életében 25 Rh. forintokat.
Halálakor magára és a vén asszonyra költöttem 6 Rh. forintokat.
Az Úristen pedig ezen fiamat, [ha] az halála által kiszólítja, ha gyermekei nem maradnak, szálljon
a mönyemre és az két leányimra.
Coram me Gregorio Szívós manu propria. Én SzívósPál kezem körösztvonása: +.
Jelzete azonos özvegye végrendeletének
Kétlapos irat, eredeti.

jelzetével.

293.
SÉRA ANNA T E S T A M E N T U M A
1761. december 20.
Anno 1761-dik esztendőben, die 20. Decembris.
Én, Séra Anna Isten ő fölségétöl súlyos nyavalyával meglátogattatván,
bizodalmas nyelvem szólása által magam értelmével rendelést teszek az én
férjemnek Barta Pálnak.
Először: Az Városföldin levő pénzen vett kertemet hagyom árra szerént az én
férjemnek 100 Rh. forintokon, azon 100 forintokbul pedig az méltóságos gróf
földesúrnak hagyok 14 tallérokat. Ugyan ismét 5 kápolnákra hagyok egy-egy
forintot. Ismét páter franciscanus atyám uraiméknak mise szolgáltatásra hagyok
14 forintot, úgy az páter piaristáknak szent mise szolgálatra hagyok 14 forintokat.
Mégis az Istenben megboldogult uramért is hagyok az páter piaristákhoz mise
szollgálatért 1 forintot.
Másodszor: Az eclesiának templom szükségire hagyok 2 forintot. Csak pesti
szervitáknak hagyok 1 forintot. Budai karmelitáknak ugyan 1 forintot. Kis
M á r i a c e l l b e hagyok mise szolgálatra 1 forintot. Az szolnoki páter
franciscanusoknak mise szolgálatért hagyok 1 forintot. Ugyan az ispitályban
lévő szegények számára hagyok 2 forintot. Ismét az Szent Miklós templomában
lévő 6 oltárokra hagyok 6 forintokat. Takarításomra pedig hagyok 22 forintokat.

Az pesti szürke barátoknak hagyok mise szolgálatért 24 forintot. A budai fejér
barátoknak 4 forintot mise szolgálatért. Hajósra pedig az kápolnára hagyok 2
forintot. Csomádi kápolnára pedig hagyok 2 forintot. Mise szolgálatért berényi
franciscanusoknak hagyok 2 forintot.
Ezen testamentumtételben jelen lévő emberséges emberek jelen lévén (sic),
úgymint város hites polgárai: Dankó Ferenc, Sárközi József, Godó Máté, Virág
Mihály, Nagy János.
A hátlapon más írással: Sera Anna testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 12. 1761., 1761. No. 12-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

294.
D O R O G I ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1762. január 15.
Anno 1762. die 15. Januarii.
Én, Dorogi István Istentől súlyos nyavalyában által (sic) meglátogattatván,
magam nyelv szólásával némely kevés jószágimtul rendelést kívánok tenni.
Bakó András gazdámnál vagyon 12 forint, ugyan Bakó Jánosnál 23 forint, amely
egy summában tészen 35 forintokat. Ugyan némely jószágom, szarvasmarhák
vágynak az Bakó Andrásnál 2 fias tehenek. Ismét Bakó János tartozik 1 harmadfű
üszővel, és egy tavalyival. Az magam keze alatt vagyon egy fias tehén. Ugyan
Bakó András tartozik az bérembe egy ködmennel és egy pár bőrkapcával. Bakó
János is tartozik az bérembe egy talléros nadrággal és egy márjással, 2 petákkal.
1- mo. Ezen summás 35 forintokbul hagyok az méltóságos gróf számára 10
forintokat.
2- do. Ugyan az takarításomra hagyok, hogy tisztességes legyen 20 Rh.
forintokat.
3- tio. Ugyan Szent Miklós templomában levő 6 oltárokra hagyok 6 Rh.
forintokat.
4- to. Ismét Sos Ilona néném asszonynak hagyok gondviselésemért egy tehenet.
5- to. Ugyan ezen kívül az egy tehénen vagyon még az feljebb említett számlált
jószágokbul 2 tehén, 1 harmadfű, és 4 rúgott borjú. Ezeket pedig hagyom szent
mise szolgálatért, úgy hogy midőn az marha eladódik, annak az arabul harmada
legyen az páter piaristáké, az többi pedig az páter franciscanusok számára mise
szolgálatokért mind pedig az piaristákhoz (sic).
Ezen testamentumtételben jelen lévén emberséges emberek, úgymint Szabo
József, Szakmári Mihály, Szakolczaj György, és Sárközi József v[álasztot]
h[ites] p[olgárok].
A hátlapon azonos írással: Dorogi István testamentoma. Eltérő írással: Anno 1762. 15. Januarii.
Per Josephus Sárközi subjudicem pro excipiendo hac ultima voluntate [néhány olvashatatlan
rövidítés és aláírás].
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. No. 9. 1762., 1762. No. 9.
Egylapos irat, korabeli másolat.

PINTÉR BALÁZS T E S T A M E N T U M A
1762. január 15.
Anno 1762. die 15. Januarii.
Én, Pintér Balázs Istennek súlyos nyavalyával (sic) meglátogattattam, az én
javaimról rendelést kívánok tenni.
1-mo. Az feleségemnek hagyom az házat oly kondíció alatt, hogy ha az ház
eladódik, vagy pedig a felségem magának akarná megtartani, az két mostohának
tartozok 31 juhokkal és 18 forintokkal. Ezeket pedig az feleségem ki füzessé az
házbul és az méltóságos grófnak hagyok ki belőle 1 aranyat.
Ezen testamentum tételben lévén úgymint Seres György, Kovács Antal és
Sárközi József. V. H. P.
A hátlapon azonos írással: Pintér Balázs testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 25. 1762., 1762. No. 25-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

296.
MAGÓ ILONA T E A T A M E N T U M A
1762. január 21.
Anno Domini 1762. die 21.
Én, Mago Ilona Istennek súlyos nyavalyái által meglátogattatván, ezen fiaim és
leányaim között dispositot kívánok tenni.
1- mo. Hagyok az fiamnak, Marko Mihálynak az szőlőből egy pasztát, az
középsőt.
2- do. Az három leányimnak pedig hagyom az három pasztát egyenlőképpen.
3- 0. Ugyan Szalaj Tamás vömnél vagyon 50 R. forintom, azon 50 R. forintokbul
hagyok 25 forintokat takarításomra, többit pedig hagyom az páter franciscanus
atyám uraiméknak szent mise szolgálatért.
4- to. Mégis Marko Mihály fiamnál vagyon 12 R. forintok, azokat pedig hagyom
az páter piaristáknak szent mise szolgálatért.
5- to. Ugyan mégis az legkisebb leányomnak, Ilonának hagyom az kamorácskámat gondviselésemért, úgy amint eladhatja.
6- to. Az káposztás kertet pedig hagyom az öregebbik leányomnak, Katalinnak.
Mentémet szoknyámat hagyom az kisebbik leányomnak, Ilonának.
Ezen testamentomtételben jelen lévén emberséges emberek, úgymint: Varjú
Mihály, Kovács Ferenc, Sárközi József, város hites polgárja, mp.
A hátlapon más írással: Magó Ilona testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 20.1762., No. 20. 1762.
Egylapos irat, korabeli másolat.

KARDOS F E R E N C T E S T A M E N T U M A
1762. január 30.
Én, Kardos Ferenc, mivel érzem Istentül reám bocsáttatott nyavalyák által erőt
lenségemet, Istentől adatott javaimbul ezen emberséges emberek előtt kívántam
rendelést tenni.
1-mo. Valami ingó bingó jószágom örökségemmel együtt vagyon, hagyom az
két fiamnak oly renddel, hogy az édesannyukat mind halálig böcsöletesen tartsák,
azonkívül azon javakbul két hajadon leányomat tehetségek szerént kiházasítsák.
Anno 1762. die 20 Januarii.
Nagy Gergely, Kovács Pál, Sz. Királyi János polgár.
A hátlapon azonos írással: Anno 1762. die 30-a Januarii. Kardos Ferenc testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 13. 1762., 1762. No., 13-o.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

298.
KOVÁCS MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1762. január 28.
[A testamentum szövegétől eltérő írással:] 1762. 28. Januarii. Realtum.
Significatum per Simonem Martinkovics mp.
Én, Kovács Mihály, mivel Istentől súlyos nyavaláykkal meglátogattattam, még
eszemen lévén, Istentül adatott javaimnál kívántam rendelést enni.
1- mo. A méltóságos úr számára hagyok szőlőm árábul 10 forintot.
2- do. Takarításomra ugyan az szőlő árábul 25 forintot.
3- tio. Ugyan az szőlő árábul minden oltárra egy egy forintot.
4- to. Az ki az szőlőm árábul megmarad légyen, mise szolgálatra az páter
farnciscanusoknak és a páter piaristáknak egyaránt.
5- to. Bodi Ferencznek gondviselésért borom árábul 10 forintot.
6- to. 20 akó borombul, aki megmarad takarításomtul, az is légyen két részre a
pátereké.
Coram me Joanne Sz. Királyi, Domokos Ferenc, Koncz János, Brotár István.
A hátlapon más írással. Kováts Mihály testamentoma.
Eltérő iárással a következő jelzetek találhatók:, fasc. 1. No. 18. 1762., No. 18.
Egylapos irat, korabeli másolat.

299.
KISS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1762. január 28.
Én, nemes Csanád vármegyében lévő Makó várossában lakos Kiss István,
bizonyos dolgaim végett utazásban lévén, nemes Pest vármegyén Kecskemét
mezővárosában, Kis (sic) János öcsém és tagadhatatlan atyámfia házánál az
Úristen bölcs tetszéséből hirtelen súlyos nyavalyák vettenek környől, melyek
által ágyban is szegeztettem, azok terhe között megemlékezvén utolsó végemről,
és hamar megeshető halálomról, most tőlem távol lévő szerelmeseim között
elmaradandó világi javaimnál még ép elmémen lévén, teszek ilyetén rendelést.
1- mo. Varga Judit elmaradó feleségemnek s özvegyemnek marhácskáimbúl
különösen hagyok négy tehenet, házamnak és szőlőmnek pedig harmad részét.
2- 0. Ezeken kívül található mindenféle ingó és ingatlan jószágimat hagyom
nőtlen fiamnak és hajadon leányomnak egyenlőképpen leendő osztályra úgy,
hogy egyiknek halálával a másikra szálljon.
Ezen testamentális rendelés hallatós szóval elolvastatván a testator előtt, egészen
helyben hagyta, melyet mi is áttestálunk.
Kecskeméten, die 18-a Januarii 1762.
Coram et per me Gregorium Tóth mp. Danko Ferenc, város hites polgára előtt.
Coram me Joanna Bodatz de putato (sic). Präsente me Joanne Kiss mp.
A hátlapon azonos írással: Makón lakos nemes Kiss István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 19. 1762., No. 19-o. 1762.
Egylapos irat, eredeti.

300.
TOTT KATALIN TESTAMENTUMA
1762. február 1.
Anno Domini 1762. [31. Januarii áthúzva] 1. Febriarii.
Én, Tott Katalin Istentől súlyos nyavalyák által meglátogattatván, azért is akarok
bizonyos dispositiot tenni az én leányim és fiaim között.
1- mo. Az szőlőmet hagyom ilyen képpen, hogy az harmad része legyen az
onokáimé, 2 rész pedig Katalin leányomé.
2- do Füstös János vömnél vagyon adósságom, először adtam 82 r. forintot,
másodszor 19 forintot, harmadszor adtam 30 forinot. In summa pedig tészen
131 R. forintokat.
3- tio. Ismét Pácsa János vömnél pedig vagyon adósságra 20 R. forintok, az
melyek öszve tévén mind az két részről való adósságot, rendelés képen hagyom
az unokáimnak harmadát, két részt pedig Katalin leányomnak oly konditio alatt,
hogy ha az Úristen életemnek végét elhozza, azon kevés pénzekből tisztessége
sen eltakarítsanak.
Ezen testamentomtételben jelen levő emberséges emberek úgymint Fenyő
István, Majsai Mihály, Sárközi József V. H. P.

A hátlapon azonos írással: Tott Katalin testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 9-o 1763. (sic).
Egylapos irat, korabeli másolat.

301.
DUGÁR JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1762. február 8.
Anno Domini 1762. 8. Februarii.
Én, öreg Dugár Jánosné Istentül súlyos nyavalyák által meglátogattatván, azért
kívánok az gyermekeim és leányim között bizonyos disposiot tenni minden
javambúi.
1- mo. Hagyom az én szőlő örökségemet az öt részre, úgymint fiam, leányom,
és onokáimnak egyenlőképpen.
2- do. Ismét az Dugár Kata leányomnak hagyom az fekete mentémet, és egy
kádat.
3- tio. Mégis Dugár Sára leányomnak hagyom minden ágybéli ruháimat
gondviseléséért.
4- to. Ugyan takarításomra, hogy tisztességesen légyen, hagyok 20 forintokat.
Ezen testamentom tételben jelen levő emberséges emberek nevei, úgymint
Böcskei Gergely, Majsai Mihály, V. Hites Polgár Ando Ferenc és Sárközi József.
A hátlapon azonos írással: Anno 1762. die 8. Februarii. Dugár Jánosné testamentoma. Más írással:
1762. 9-a Febriarii. Per intorosertum subiudicem relatum Sig. Kecskemét per Simonem Martinkovich.
Jur. notar. mp.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 8. 1762., 1762. No. 8.
Egylapos irat, korabeli másolat.

302.
PARÉJ GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1762. február 8.
Anno 1762. 8-a Februarii.
Én, Paréj György a súlyos nyavalyák által ágyban sínlődvén, midőn rövid időn
közelgő halálomat reménleném, minekelőtte boldog végemre jutnék, elmaradó
kevés javacskáimrúl teszek ilyetén rendelést, midőn még egészséges és ép
elmével volnék.
1- mo. Vagyon édes atyám által keresett s successive reám maradott két paszta
szőlőm, minthogy boldogult feleségem első férjéről maradott és annak árváit
illető házban özvegyemnek megmaradhatását nem várhatom, azon szőlőmet
özvegyemnek, Csúti Juditnak hagyom oly véggel, azon házat cseréilyen vagy
azt eladván, annak árábul végyen magának, melyet egész életében bírhasson,
holta után pedig szálljon két leányimra.
2- do. Mellőlem magtalanul elholt első feleségemmel építettem négy kis
pásztábul álló szőlőt, azt hagyom özvegyemnek élelmire holtáig, úgy mindazon-

által, hogy abbúl hajadon Susánna leányomat férjhez menéséig magával tartsa,
illendőképpen ki is házasítsa. Özvegyemnek holta után pedig ezen szőlő is légyen
a két leányimé oly móddal, hogy Judit leányomnak házassági kiadott ruházatjára
tett százhúsz forint költség (melyet jó lélek szerint számlálok) adaequaltassék
elsőben Susána leányomra teendő költséggel.
3-0. Marad jármos négy ökröm, ötvenöt juhom, két öreg kanca lovam, két tavalyi
lovam, egy szopós csikóm, hámos két lovam, harmadmagával való marhám,
házi külső és belső edényim. Vagyon Kürti Ferencnél 34 forint adósságom,
Sárközi János vömnél marhák árában 95 forint, Szabó Mihálynál szalma árában
26 forint. Kerekegyházi csárdásnál bor és pálinka ára 15 forint. Mindezekből
az alább specificalt adósságim fizettessenek le, és ha megmarad valamely
ezekbűi, és Félegyházára adott 47 1/2 akó borom árábul tisztességes temetésem
legyen, azután a többi maradjon özvegyem és árva leányom élelmére.
4. Adós vagyok Sándor István uramnak 100 forinttal és interesével. Czeglédi
székbíráknak 10 forinttal. Feleségem allaturája adószedő úr recognitioja szerint
156 forint 17 krajcár, melynek 60 forintja megvagyon készen magánál, a többit
penig elköltöttem szükségeimre.
Actum Kecskemét. Anno mense et die quibus supra.
Ezen testamentom levelemet előttem hallatós szóval lett felolvasása után reszkető
kezemmel nem subscibálhatván, saját kezem kereszt vonásommal erősítem.
Coram nobis judicialiter exmissi celebratum: Stephano Sándor +, Michaele
Szappanos Szabo +, Gregorio Deák +, Coram judice Mikhaele Kis V. H. P.
Coram e per me Gregorium Tóth magistrauliter delegatum mp.
Az utolsó oldalon azonos írással:
Más írással: 1762. 8-a Februarii.
írással: Activa adóssági és javai
Passiva adósság 206f. 17 xr. Az
Kétlapos irat, eredeti.

Paréj György testamentom levele.
Relatum sig. per Simonem Martinkovich, jur. notar. mp. Újabb
calculando puncto S-o tesznek fl. 483, x 30.
özvegynek és árváknek maradna fl. 277, x 13.

303.
B A L O G MIHÁLYNÉ T E S T A M E N T U M A
1762. február 16.
Én, Balog Mihályné érezvén testemben Istennek sújtó vesszejét, melyből
reménlehetém életemnek végét, mindazonáltal és helyén lévén elmém, jó lelkem
ismeretiből minden kénszerítés nélkül teszek férjemmel keresett szőlőm eránt
a-két gyermekim között ilyen testamentális dispositiot.
1- o. Minthogy adós vagyok, úgymint erdődi Sámuel úrnak forint 4, den. 15,
Váry András úrnak 10 máriással és Nemes Györgyné asszonyomnak egy akó
borral, azokat mindenekelőtt a szőlő terméséből kaptálván fizessék meg.
2- 0. Minthogy az egyik paszta szőlő 8 esztendeig zálogban volt in forint 4, és
az Kata leányom maga kézi munkájával keresett pénzen váltott ki, azért hagyom
azt Kata leányomnak.
3- 0. Mithogy a szőlőt férjemmel együtt kerestük, fele engemet illet, melyet

Kata leányomnak hagyok, minthogy ő viselte gondomat, és engemet semmi
nyomorúságomban el nem hagyott. Az attyokat illető résszel pedig egyaránt
osztozzanak.
Anno 1762. die 16. Februarii.
Coram et per me Andreám P. Vary, et Francisco Danko et Nicolo Dósa.
A hátlapon azonos írással: Balog Mihályné testamentuma. Más írással: Anno 1762. 16. Februarii.
Relatum sig. per Simonem Martinkovics. jur. notar. mp.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 4. 1762., 1762. No. 4-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

304.
FEJÉR ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1762. február 17.
Én, Fejér András Isten látogatásól testemben erőtlen, de elmémben csendes
lévén, házi örökségemből dispositiot teszek feleségem és testvérhúgom között.
Az feleségemnek az házból hagyok két portiot, az húgomnak harmad részt ilyen
conditio alatt, ha együtt lakhatnak, ha pedig nem, az feleségem fizesse k i az
húgomat, vagy ha az feleségemnek nem tetszik így, az húgom ismét fizesse ki
őtet.
Item Városnak földjén lévő kertem, amely[en] gabona termett, az feleségemnek
légyen belőle két portio, az húgomnak tertialitas. Item a kertben vagyon 2 darab
szalma, azt eladván, fizessék le tőlem maradandó restantiamat.
Item Tertsi Pál adós 2 rúgott borjú és 2 negyedfü tinó[val].
Item három kocsis lovak kocsitól és hozzá való szerszámostól, ezeket hagyom
feleségemre ilyen móddal, hogy 90 Rh, forintokból álló restantiamat fizesse le
feleségem, aki pedig elmarad az lefizetésből, légyen magáé a feleségemé.
Item. Adósságom vagyon Öcsödi helység csikósánál 5 Rh. forintok.
Item Kisújszálláson Horvát István házánál 5 márjás, 1 peták. Item Öcsödön
Oláh Mihálynál 3 Rh. forint.
Item vagyon 29 véka árpa Öcsödön, ezek is megfizettetvén az említett öcsödi
helyesből legyenek a feleségeméi.
Item borocskám jött nyereségekbe 8 márjás.
Item 50 krajcár, ezek is legyenek feleségemé.
Ezen dispositiom alkalamtosságával ilyetén becsületes személyek voltának,
tudniillik: 1. Dómján János +, 2. Horváth István +, 3. Pintér György +, 4.
városunk polgárja Kis Mihály.
A negyedik oldalon más írással: Fejér András testamentoma. Relatum 14. Februarii. 1762. Sig. per
Simonem Martinkovics jur. notar. mp.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 11. 1762., 1762. No. 11.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

F E K E T E ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1762. márcisu 25.
Én, alább megírt Fekete István jóllehet testemben beteges, elmémben mindazon
által ép és egészséges, gondolván az emberi halandóságról, és holtom után
feleségem és gyermekeim közt származható kérdéseknek, pernek és igény
telenségeknek eltávoztatásárúl, mind azon jók és jószágok végett, melyekkel
Isten ő szent felsége gyermekségemtől fogvást nehéz és fáradtságos keresményim után megáldott, tettem ilyen rendelést.
1 -ször. Ajánlom lelkemet az én Teremtő Istemenek, testemet a földnek, az boldog
feltámadás jó reménysége alatt.
2- szor. Az tisztelendő páter franciscanus atyám uraiméknak hagyok 50 Rh.
forintokat szent mise szolgálatra, 50-t pediglen a Szent Miklós Templomban
lévő oltárokra.
3- szor. Hasonlóképpen az tisztelendő páter piarista atyám uraiméknak hagyok
100 forintokat, felét szent mise szolgálatra, felét pedig az oltárokra.
4- szer. Az öt kápolnákra testálok három három forintokat.
5- ször. Feleségem pedig, és három gyermekem úgymint Sándor, Imre és László
között teszek ilyetén dispositiot, hogy tudni illik a házból, szőlőből, mezei kert
ből, malmokbúi, juhbúl, lovakbúi, ökrökből, kocsis lovakbúi, egy szóval minden
ingó és ingatlan javaimbúi legyen a feleségemnek egy negyed része, úgy mint
egyik egyik gyermekemnek.
6- szor. Ha pediglen halálom után valami revidsége ne legyen a fiaimnak, minenű
summa költségem a vagy mennyire való pénzem vagyon, kitetszik az öt
contractusokból, amelyek ládámban vannak.
7- szer. Csongrádi lakos Makai István tartozik én nékem széna árával, úgymint
300 Rh. forintokkal, két császári aranyat kivévén, melyeket foglalóval már
felvettem.
8- szor. Rabatim Kis Mihály pedig és Szatmári István mennyivel restálnak még
énnékem, az városi protocolomból nyilván kitetszik.
9- szer. Deron József vásárosnak tartzom elhordott portékáira 80 forintokat.
Mely testamentális rendelés, hogy aképpen mi előttünk véghez ment légyen,
saját kezeinek subscriptiojával megerősítjük.
Actum Kecskemét 25. Mártii. 1762.
Fekete István manu alieno. Coram me Josepho Hajagos m.p. Simon Martin
kovics, ejusdem oppodi jur. nótárius per excipienda testamentari hac dispositione
judicaliter exmissus m.p.
A hátlapon azonos írással: Fekete István. Alább grafit ceruzával: Fekete István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 10. 1762., 1762. No. 10.
Egylapos irat, korabeli másolat.

SÁRA KOVÁCS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1762. március 28.
Die 28 Mártii 1762.
Én, Sára Kovács István, minthogy Isten ő szent fölsége súlyos betegséggel
meglátogatott, még jó elmémen okosságomon lévén, kevés javacskáimrúl dispo
sitiot teszek ily módon.
1 -mo. Vagyon Német Andrásnál tizenegy, id est 11 akó borom, azt hagyom az
méltóságos úr számára.
2- do. Szabó Mihály vömnél vagyon hetvem id est 70 forint, abbul hagyok ma
gam s feleségem takarítására, szent mise szolgálatokra harminc forintokat, id
est 30 forintokat. A többi pedig maradjon Szabó Mihály fiamnál táplálásunkért,
mivel Isten tudja még élhetünk.
3- 0. Nagy István uramnál vagyon tizennégy forint, amelynek fele legyen Szabó
Mihály fiam uramé dajkaságért, fele pedig szent mise szolgálatért.
4- 0. Ami kevés szőlőcském vagyon, hagyom Szabó Mihály fiam uramnak örök
képen.
5- 0. M i nemű ágy lepem (sic) vagyon, azt is hagyom Szabó Mihály fiam uram
leánykáinak, Annának, Magdolnának.
6- to. Vagyon egy kis káposztás kertecském, annak felit hagyom Szabó Mihály
fiamnak, felit Nagy Istvánnak.
Mely testamentumban voltak jelen úgymint: Danka Ferenc város hitese, Tancza
Mihály.
Coram me Ignatio Soloky ispectore m.p.
A hátlapon azonos írással: Sára Kovács Istvány testtamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . no. 15. 1762., 1762. No. I5-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

307.
A N T A L ERZSÉBET T E S T A M E N O M A
1762. április 10.
Anno Domini 1762. die 10. Április.
Én, Antal Erzsébet Isten ő szent felségétől súlyos nyavalyák által megláto
gattattam, emez kevés Istentül adatott javacskáimrúl kívánok bizonyos
dispositiot tenni ezen hitvesem s leányom között.
1- mo. Horvát Rácz Józsefnél vagyon 30 R. forintom, áztat pedig hagyom az
páter piaristáknak szent mise szolgálatokért, ugyanazon fölyől említett Horvát
Rácz Jószefnél vagyon három darabbul álló szőlő örökségem, áztat hagyom
ismét páter piaristákank oly condicio alatt, hogy ha Isten ő szent felsége életem
nek végét adja, takarításomra minden iskolákkal kiteljenek.
2- do. Katalin leányomnak pedig hagyom az zöld mentémet, ezen kívül pedig
semmibul sem részesítem.

3- tio. Többi apró teprő ruháimat pedig hagyom az ispotálybeli szegényeknek.
4- to. Ugyan takarításomra hagyok 18 R. forintokat, az melyekbul tisztességes
takarításom legyen.
5- to. Katalin leányomnak pedig kifizetésemre, hogy az én hitvesemnek Szabo
Jánosnak semmi vesződsége ne legyen, kiadtam úgy mint először 33 R. forin
tokat házvételre, az unokámnak pedig adtam 28 forintos lovat. Ismét 2 ökör
árát adtam maga leányom kezében 54 tallérokat. Azon kívül adtam 10 forintbul
álló szoknyát, és azon kívül 3 forintot.
6- to. Szabo János hitves társamnak pedig maga saját pénze adósságban vagyon
Katalin leányomnál i l móddal, hogy egy ló elveszvén, az páter piaristáké, az ő
dolgában Szabo János hitvesem pedig fizetett 9 fias juhokat, 18 forintban érette,
azon kívül pedig a két ökörnek értékében adtam Szabo János[nak] 3 forintot,
azon kívül is ismét 3 forintot.
Ezen testamentumban jelen levő emberséges emberek, úgy mint Tassi János,
Takács György, Hevizi István és Sárközi József V. H. P.
A hátoldalon azonos írással: Antal Erzsébet testamentoma. Anno Domini 1762. die 10. Április.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 1. 1762., 1762. No. l-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

308.
K I S ALBERTNÉ, PITÉR ANNA T E S T A M E N T U M A
1762. április 14.
Én, Pintér Anna néhai Kis Albertné, mivel Istentől súlyos betegséggel
meglátogattattam, még elmém s okosságom lévén, kevés javacskáimrúl kívánok
illyetén dispositiot tenni.
1 -mo. Az házam árábul páter piaristáknak 6 forint adósságot, és Érsek Sámuelnek
5 forintot megfizessék.
2- do. Az mely költségem takarításomtul megmarad, adják mise szolgálatra.
3- tio. Szőlőmet hagyom az én utolsó szükségemben gondviselő leányomnak,
Ilonának.
4- to. Szőlőhöz tartozandó edényekéből 1 öreg kádat hagyok az fiamnak, többit
az leányomnak, az gunyhót és sutút mindketten bírják egyaránt.
Ezen testamentom tételben jelen voltak ezen emberséges emberek: Sz. Királyi
János, város polgárja, Sziarto Mihály, Csonti Szabo György.
Anno 1762. die 14. Április.
A hátlapon azonos írással: Kis Albertné testamentoma. Más írással: Pintér Anna.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 14. 1762. , 1762. No. 14.
Egylapos irat, korabeli másolat.

309.
NAGY ILONA T E S T A M E N T U M A
1762. április 14.
Én, Nagy Ilona néhai Lénárt Józsefnek elmaradott özvegye, Istentül súlyos
betegséggel meglátoggatván, még eszem s okosságom lévén, kevés javaimrul
gyermekeim között ilyetén röndölést teszek.
1- mo. Minden néven nevezendő engemet illethető ősi vagy keresett javaimat
hagyom József fiamnak, úgy ingó és ingatlan, szőlő, ház, kertbéli portiómat
örökösen és szabados dispositiojára.
2- do. Ilona leányomnak hagyok két tehenet, két lovat, tíz juhokat.
3- tio. Istvány fiam csak az magát illető jussával érje meg, mivel hogy ő galyibás.
4- to. Tisztelendő páter francsicanusoknak mise szolgálatra hagyok tíz forintokat.
Nemzetes főbíró Rozgonyi István uram által exmittaltattam ezen testamentom
tételre.
Kecskemét, die 14. Április. 1762.
Sz. Királyi János polgár.
Coram me Michaele Szent Királyi senator m.p.
A hátlapon azonos írással: Nagy Ilona testamentoma. Lénárt Józsefre. 1762. 14. Április.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 22. 1762., 1762. No. 22-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

310.
SZŐKE ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1762. április 14.
Anno 1762. die 14. Április.
Én, Szőke Erzsébet a súlyos nyavalyától terheltetvén, mivel előtte boldog végem
re jutnék, elmaradott férjem és árváim között kívánok rendelést tenni kevés
jószágomból.
Mivelhogy megboldogult első férjemmel szeződött örökség, ház és szőlő az
árvákat illeti, annakokáért az engem illető jusból mostan elmaradó férjemének
hagyok egy paszta szőlőt, mely Szent Királyi Mihály urmé mellett vagyon, és
egy derékaljat, egy vánkost, egy lepedőt, egy törülköző kendőt. A szőlőt mind
azonáltal úgy, hogy holta után ismét az árvákra visszamaradjon.
Ezen testamentom tételben jelen voltunk: Sarközy József város hites polgára,
Szőke János +, Teleki Sámuel +, melyet kezünk keresztvonásával bizonyítunk.
A hátlapon azonos írással: Szőke Erzsébet testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 31. 1762., 1762. No. 3 l-o.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

SÁRKÖZY MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1762. április 26.
Én, Sárközy Mihály Istennek ő felségének kegyelmes jóvoltából mintegy ez
ideig 70 esztendőket számlálván, mostan pediglen az Úristennek szent és sza
bados akaratjábúl betegségben lévén (nem tudván az Úristennek, míg élek,
felőlem való végzését), elmaradandó javacskáimbúl ép elmével lévén, ilyetén
testamentális dispositiot kívántam tenni.
1- mo. Szőlőbeli örökségemből feleségemnek, Csizmadia Susannának (akivel
is ez ideig 22 esztendőkig éltem) hagyok a Héllyas János szőleje felől lévő
szőlőm részéből 60 út szőlőt Kakas Istvánnéttul vett veteményes földdel együtt,
úgy mindazonáltal, hogy halála után fent említett felségemnek azon 60 út szőlő
és veteményes kert az atyafiakra szálljon által, a többit pedig hagyom Sárközi
Ilona húgomasszonyra.
2- do. Házamat pedig miden benne levő jókkal együtt hagyom feleségemre míg
él (minthogy magam szereztem), halála után pediglen Sárközi Ilona maradékira.
3- tio. Az mely Sárközi Boldizsár édes atyánkról maradott Városföldén lévő
kert vagyon (amely is három részre menendő) illeti az atyafiakat.
4- to. Azonban, magamat illető, azon fent említett atyafiakra szállandó Város
földén lévő kert mellett magam pénzén szerzett részemet Tóth Mihály ötsém
uramnak kétszáz, id est 200 forintokon ennek előtte két esztendőkkel örökáron
eladtam.
5- to. A méltóságos uraság számára hagyok 15 Rhénes forntokat.
6- to. A férfiúi oskolánk számára pedig hagyok 5 forintokat.
7- ö. Két lovam, kocsimmal együtt maradjon feleségemre.
Mely testamentális dispositio alkalmatosságával jelen voltunk úgymint:
Rozgonyi István m. p., Tormási János m. p., Thot Gergely m. p.
A hátoldalon más írással: Sárközy Mihály testamentoma. Újabb írással: Relatum in anno 1762.
27-a Április per Simonem Martinkovics jud. notar. m. p.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 32. 1762., 1762. No. 32-o.
Egylapos irat, eredeti.

312.
SZABÓ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1762. május 1.
Anno 1762. die 1-a Maii.
Én, Szabó István az Úristennek szabados tetszésébül betegségben esvén
(minthogy számadó gulyása Halyagos József uramnak, s némely praetensisi
vagyunk ükegyelmének és más gazda uraiméknak), ilyen módon adom elő jó
lelkiismeretem szerint a dolgokat.
A d 1-mum. Nemzetes Hajagos József uram, amely tehenet tavali fiával

őkegyelme rajtam praetendál, a szerint meg fogom adni, aminthogy Virág Ferenc
úr Vékás nevű Gulyásának meg is parancsoltam, hogy oda hajtsa.
A d 2-dum. Here József uramnak a praetensióban levő megdöglött tinóért 9
forintokat megfizettem.
Ad 3-um. Ladányi Boldisár uram, hogy énnekem 4 forinttal többet fizetett volna,
arra nem emlékszem, hanem hogy 4 forintot adott légyen egykor ő kegyelme,
arra emlékszem.
A d 4-um. Emellett, hogy Kis Márton gazda uram is 2 forintot, egy máriást
adott légyen recognoscalom.
Ad 5-tum. Here János uramnak 3 harmadfű tinainak 2 bőrét a második bujtártul,
István nevűtől küldöttem haza.
A d 6-tum. Az mint Here János uram az úrnak, Csernus uramnak gulyása,
jelenlétiben az marhákat kezéhez megolvasván számon adta, igazán j ó
lelkiesméret szerént megvallom, hogy egy héja sem volt, hanem ha annakutána
az úrnak gulyása előtt veszett volna el.
Ad 7-mum. Amely számú marháit Here János uramnak Félszarusi Túsor István
megvett, s azon marháknak áráért engemet fiával Here János urammal elküldött
volna Here János uram ő kegyelme, azon adós ember többet kezünkhöz nem
adott 300, id est háromszáz forintoknál, és hogy mégis bennünket megszólítván,
eképpen szólott légyen, István úr most én többet nem adhatok háromszáz
forintnál, jó lelkiesmeretem szerint mondom és megvallom.
Coram me juniore Stephani Rozgony m.p. Coram me juniore Joseph Dekány.
A hátlapon más írással: 1762. 1-a Maii. Szabó István gulyás testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 30. 1762., 1762. No. 30.
Egylapos irat, korabeli másolat.

313.
RÁCZ NAGY JÁNOSNÉ, DOMBÓ K A T A L I N
TESTAMENTUMA
1762. május 3.
Én, néhai Rátz Nagy János özvegye, Dombó Katalin a mindeneken szabadosan
uralkodó Úrnak látogató súlyos veszélye alá vettetvén, s halálos ágyban esvén,
Istentől vett javaimról, fájdalmas és meg nem roncsolt testtel ugyan, de mind
azonáltal ép elmével, élő nyelvvel ily rendelést kívántam tenni.
1. Tooth Panna Fr[ancia] Kis Istvánné leányomnak és ezen súlyos ágyamban
dajkámnak, gyámolomnak szőlőmnek, mely négy pasztából áll, kette osztáját,
amellyek kissebbek, a leöregebb kádját ágyammal együtt testálom.
2. Kőrösön lakó Szabó Mihályné, Rátz Nagy Judit leányomé legyen szőlőmnek
két nagyobbik pasztája, két hordókkal, a kisebb káddal együtt.
3. Életem elvégeződvén, mindkét leányom takarítassanak el egyenlőképpen
tisztességesen.
4. Hemző Ambrusnénál 16 akó boromnak az árát, 16 tallért hagyom felét két
leányomnak, felét az oskola számára.

Anno 1762. 3. Maii.
Coram me Mathae Csaba jurato oppidi [sig.]. Coram me Andrea Valkai subjudice.
A hátlapon azonos írással: Rátz Nagy Jánosné testamentom levele. Más írással: 1762, 3-a mens is
Maii. [három olvashatatlan rövidítés] relatum. Sig. per Simone Martinkovics. jur. notar. m.p.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 28. 1762., 1762. No. 28.
Egylapos irat, eredeti. Csaba Máté viaszpecsétje kissé rongált állapotban van.

314.
BAGJÁSZ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1762. május 13.
Én, Bagjász János mind az embereknek engedtetett időnek végső határához
közel lévén, mind Istenemnek látogatása által halálos ágyban esvén, az én Uram
tól vett javaimból ép elmével ily rendelést kívántam tenni.
1. Feleségemnek, Farkas Susának három pasztából álló szőlőmet, míg él, annak
utána fiainak, firól fira testálom.
2. Házamat hagyom hasonlóképpen minden benne lévő javaimmal fellyebb
említett feleségemnek ilyen conditioval, hogy Lukáts Pétert 45, id est negvenöt
Rh. forintból álló adósságomból minden perpatvar nélkül tisztességesen
kielégítse.
3. Méltóságos gróf őexcellentiája számára az idén lejendő termésből feleségem
6 akó bort tartozik kiadni.
4. A szent ekklésia számára hagyok 8 akó bort.
Anno 1762. die 13. Maii.
Coram me Andrea Valkai subjudice. Coram me Gregorio Dorman. Coram me
Michaele Gútai. Coram me Georgio Pitér.
A hátlapon azonos Írással: Bagjász János testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: jásc. 2. No. 2. 1762., 1762. No. 2-o.
Egylapos irat, egykorú másodpéldány.

315.
KOMÁROMI ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1762. május 23.
Én, Komáromi Erzsébet, néhai Tóth István özvegye súlyos nyavalyáim miatt
szintén életemnek legvégső határára lépvén, Istentől vett javaimról ép elmével,
élő nyelvvel ily rendelést kívántam tenni.
1. Házam és 70 útból álló szőlőm eladván atyámfiai takaríttassanak el tisztességesen.
2. Ezek árábul méltóságos gróf ő excellentiája számára hajoljon tíz tallér.
3. Ezektől elmaradott tíz a debreceni, pataki és itteni oskolák között egyenlőképpen
oszoljon.
4. Házamban található jószágocskámból, ágyamból nálam lakó, nyavalyámban
270

hűségesen hozzám látó Gyetvai Györgynek mentémet, egy derékaljat, puszta
ládámat, egy réz üstöt, egy pár fejér ruhát hagyok, a többivel osztozzanak süllő
ágyamban látogató atyámfiai.
Coram me Andrea Valkai oppidi officiale. Stephano Kis, Horvát Gergely, Kis
Mihály.
A hátlapon azonos írással: Komáromi Erzsébet testamentoma. Más írással : 1762. 23. Maii. Relatum
sig. per Simonem Martinkovics. Újabb írással: 16. Julii. 30forintot gondviselő Csaba Mihály úrnak
[két olvashatatlan szőj kiadta 2-dik bíró uram.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 16. 1762., 1762. No. 16-o., No. 16.
Egylapos irat, eredeti.

316.
VARGA KATA TESTAMENTUMA
1762. május 27.
Én, Varga Kata az Úristennek mindeneken szabadosan uralkodó tetszéséből
betegségben esvén (minthogy bizonytalan az embernek élete, elmaradandó kevés
javacskámibúl) ép elmével ilyen rendelést teszek.
1- mo. Minthogy az Városföldén az első férjemmel pénzen vett kertemet az
leányim tőlem elvették, mint édesattyukkal szerzett kertet, tehát én is, az mely
elmaradandó javaim vágynak, mind az második férjemmel, Kása Mihály
urammal szerzettem (ezen betegségemben tetszésem szerint viselvén gondomat),
őkegyelmének hagyom, hogy ne búsíttassék az én leányimtul.
2- do. A deák ifjak számára pedig hagyok öt akó bort.
3- tio. Azonban, hogy leányim halomásom után ne motskoljanak, Kása Mihály
uramat is ne háborgassák (nem nézvén az ő rosszaságukat), egyiknek úgy mint
a másiknak hagyok tíz-tíz akó bort a jövendő termésből.
Coram me juniore Stephano Rozgony exmisso m.p. Frantzia Kis István
jelenlétiben +, Gútai Mihály m.p.
A hátoldalon azonos írással: Varga Kata testamentuma. Más írással: 1762. 27. Maii. Relatum. Sig.
Kecskemét per Simonem Martinkovics jur. notar.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 35. 1762.., 1762. No. 35-o.
Egylapos irat, eredeti.

317.
ÖZVEGY NYÍRI JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1762. június 6.
Én, alább írt néhai Nyiri János elmaradott özvegye, életemnek végéhez
közelítvén, minekelőtte e mulandó életet az halhatatlansággal felváltanám,
Istentől vett javaimból successorim között lejendő csendes békességnek okáért
ily rendelést kívántam tenni.
I . Első férjem, Tsikos Jánostól való öregebbik fiamnak Tsikos Istvánnak, édes
271

attyával s vélem együtt épített házamnak felét, ugyan édes attyával keresett s
épített három pasztákból álló szőlőmnek az út mentiben lévő felső pasztáját
hagyom.
II. Második fiamnak, Csikós Jánosnak a házból negyed rész, a szőlőnek öregeb
bik, egyszersmind nagy ob és alá és feldőlő pásztja adassék.
I I I . Csikós Anna leányomé legyen a Göbölyös szőlője végében lévő szőlőmnek
kisebbik pasztája, a negyed rész házból 8, id est nyolc Rh. forint, ami ebből a
negyed részből almarad, hároljon takarításomra. Ha pedig ebből ki nem telne,
takaríttassanak el egyenlőképpen.
IV. Ezenkívül holmi ingó bingó szőlőhöz tartozó, házban található jószágom,
három successorom között oszoljon egyenlőképen.
Anno 1762. die 6. Junii.
Berkeszi Anna +.
Coram me Andrea Valkai publice exmisso m.p. Stephano Szálai +, Gregorio
Bodis +.
Nyíri vagy Csikósné testamentuma. Referendum Andor Valkay 1762.6. Junii.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 23. 1762., 1762. No. 23-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

318.
PÁLI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1762. július 7.
Anno 1762. die 7-a Julii.
Én, Páli István minthogy (öregségre jutván) nem tudhatom, mimódon és mikor
történhetik halomásom, elmémben ép lévén, elmaradandó javacskáimbúl a
következendő képpen teszek rendelést.
1- ben. Bárány Ádám felesége, Bozóki Kata, minthogy már két esztendők
elforgása alatt tetszésem szerint viselte gondomat mind egészséges, mind nyava
lyás állapotomban, azért az mellettem való hűséges szolgalatjáért, fáradozásiért
házamat őneki hagyom testamentomban ily conditio alatt, hogy az mely 30, id
est harminc forintokkal Linka Mihálynak tartozom, tartozzék kifizetni. Annak
utána maradékirúl maradékra szálljon.
2- szor. Hagyok ismét nékie egy kisebb kádat és egy fejér mentét.
3- szor. A reformata ecclesiara hagyom a csonka eperfán felöl való szőlőmbeli
részt, az eperfán alól való 34 útbúl álló szőlőt pedig hagyom 2 reformata oskolára.
4- szer. Az harmadik paszta szőlő pedig, ára szerint úgymint 100, id est száz
forintokba (ha fog tetszeni nékiek) szálljon az atyafiakra, ha pedig le nem tennék,
tehát a ki leteszi azé légyen a három káddal együtt.
5- ször. Hagyok magam temetésire 10 tallért, azon fönt említett 100 forintokbúi.
6- szor. Hagyok az Debreceni Reformatum Collegium számára 10 id est tíz Rh.
forintokat, ugyanannyit a Pataki Reformatum Collegiumra is.
7- szer. Ugyan az Reformata Ecclesia ispotályára hagyok 5, id est öt Rh. forintot,
ugyanannyit 2 Római Catholicus Ecclesianak ispotályára is.

8- szor. Az megmaradótt száz forintnak része pedig maradjon az kecskeméti
Reformata Ecclesianak szükségeire.
9- szer. Az uraság számára hagyok 6, id est hat forintokat, mely hat forintokat
az Reformata Ecclesia gondviselője azon száz forintok maradékábúl takarításom
után az hová illik fizesse meg.
Coram me subjudice juniore Stephano Rozgony m.p. Stephano Szekeres,
Joannes Keresztes.
A hátlapon azonos írással: 1762. 7-a Julii, testamentum Ivan (sic) Palj relatum per juniorem
Stephanem Rozgony.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 26. 1762., 1762. No. 26-o.
Kétlapos irat, eredeti.

319.
ÖZVEGY BÍRÓ ISTVÁNNÉ, KOVÁCS ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1762. július 18.
Anno 1762. 18-a Julii.
Néhai Biró István özvegye, Kovács Erzsébet testamentoma lett illyetén renddel.
1- ben. A reformata ecclesia számára hagyok 10, id est tíz forintokat.
2- szor. Tisztességes eltakarításomtól ami elmarad, hagyom Kőrösön lakó
atyámfiainak.
3- szor. Amely adósságaim kin vágynak, kezem alatt levő írásokból ki tetszenek,
úgymint Kolosvári Józsefnél vagyon száztíz, id est 110 forintom interesre. Szűcs
Sáránál vagyon 18 id est tizennyolc forintom. Ötvös Gergelynél vagyon 5, id
est öt forintom.
4- szer. Házbeli aprólékos eszközeimet ágyammal hagyom fent említett Kőrösön
lakó atyámfiainak.
Coram me Johanne Herczeg jurato oppidi Kecskemét. Coram me Stephano
Tormássy incola oppidi Kecskemét m.p.
A hátlapon más írással: 1762. 18-o Julii. Agocs Biro István özvegye, Kovács Erzsébet testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetk találhatók: fasc. 1. No. 17. 1762., 1762. No. 17-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

320.
BÍRÓ ANDRÁS TESTAMENTUMA
1762. augusztus 3.
Anno 1762. die 3-a Augusti.
Én, Biró András az halálhoz készülgetvén, minekelőtte elmennék, hogy ne
lennék, elmaradandó javacskáimbúl (ép elmével lévén) ilyetén rendelést teszek.
1- mo. Az mely Fodor Ferenc szőleje felé lévő, az második feleségemtől pénzen
megvett egy paszta szőlőm vagyon, minthogy míg nyavalygok, gondviselése
nélkül szűkölködöm, Juhász Panna mostani feleségemnek fiúrúl fiúra bírni
hagyom.
2- 0. Juhász Panna feleségemnek Molnár János 14 esztendős gyermeke, amely
kilenc út idei ültetés szőlőt vélem együtt csinált, a most említett gyermekének
hagyom úgy, hogyha az édesannyával véle tűr, s véle megmarad, ha pedig valami
okon elhagyná, mind a kilenc út szőlő, mind pedig a veteményes föld az
édesannyára szálljon.
3- 0. A középső pásztábul az méltóságos uraságnak hagyok 17, id est tizenhét út
szőlőt, ezen kívül az jövő szőlő terméséből 12 akó bort. Ha pedig addig nyújtaná
az Úristen életemet, magam még életemben az idén meg fogom adni.
4. A most említett középső paszta szőlőnek illendő árával Biró Tamás öcsém
uramat megkínálván, ha meg akarja tartani, légyen ő kegyeiméjé, ha pedig meg
nem tartván, az feleségem veje válthassa magához. Mely paszta szőlőmnek
negyed részinek ára a méltóságos urságot illesse, a többi része pedig illyen mó
don osztassék fel az kápolnákra, l-o Szentháromság kápolnájára 2 forint. 2-o.
Mária kápolnájára 3 forint. Homoki kápolnára 2 forint. Szent Miklós
templomában lévő Boldogságos Szőz oltárára 2 forint. Az Apostolok kápolnájára
2 forint.
5. Az házamat mindenestül hagyom feleségemnek, de ha szükség úgy hozná,
adja el s éljen belőle.
6. Ha m i pénz pedig megmaradna, azon p é n z n e k felét az páter
franciscanusoknak, felét pedig a páter piaristáknak hagyom szentmise szolgál
tatásért.
Coram me subjudice juniore Stephano Rozgony mp. Coram me Josepho Dékány
subjudice m.p.
A hátlapon más írással: 1762. 4-a Augusti. Biro András testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 5. 1762.
Egylapos irat, korabeli másolat.
A végrendelethez mellékelve Bíró András és Szita Katalin 1760. január 7-én kelt végrendeletének
szövege. L. ott.

RÁCZ SZABÓ GYÖRGYNÉ TESTAMENTUMA
1762. szeptember 22.
Anno 1762. 22-da Sepíembris.
Én, Szabó Györgyné súlyos betegségben lévén, de eszemen, okosságomon lévén,
Istentül vett javaimbúi maradékim között rendelést tenni kívánván testálok.
1- mo. Nagy Lászlónak hagyom az házat, ára szerint 70 forintban.
2- do. Ugyan meg szőlőmet hagyom az három leányimra egyenlő képpen, hogy
részesülnek benne, ha pedig az kissebbiknek halomása történik gyermek nélkül,
szálljon a másik két leányimra.
3- tio. Az juhaimat is hagyom az leányimnak egyenlőképpen, de oly móddal,
hogy azokat eladván, vagy ha tetszik magukhoz váltván, ára szerént egyik más
kettőtől az ajabul (sic) 10 mise szolgálatra adjanak ki az lelkemért ötre valót az
páter piaristákhoz, ötre pedig az páter franciscanusokhoz.
4- to. Az házhoz való igazságot, hagyom az kisebbik leányomnak.
5- to. Az kisebb leányomnak hagyom az két kisebb kádat, az más kettőt hagyom
az másik két leányimnak, az hordáimat pedig hagyom egyenlő osztályra.
Sig. Kecskemét die 22. Septembris. Coram me subjudice Josepho Sárközi m.p.
Josepho Dákány m.p.
A hátoldalon más írással: Rácz Szabó Györgynének a testamentum levele. Ujabb írással: 3762. 22.
Septembris. Relatum sig. per Simonem Martinkovics jud. notar. m.p.
Egylapos irat, korabeli másolat.

322.
BÖLCSKEI GERGELY TESTAMENTUMA
1762. október 20.
Anno 1762. die 20-a Octobris.
Én, Bölcskei Gergely látván életem határának nem messze terjedő voltát, hogy
az maradékim rendes korban s állapotban jövendőben lehessenek, ép elmével
lévén elmaradandó javacskáimbúl ilyetén rendelést kívántam tenni.
1- o. Mivel Baráth Judit hites társammal Istennek jóvoltábúl ő Fölsége paran
csolatja szerint csendesen és békességesen éltem, és számos esztendőknek
elforgása alatt kívánságom szerint viselte gondomat, azért ily okra nézve (mivel
más feleségtől maradt gyermekeim nincsenek) mind ingó s mind ingatlan javai
mat, míg él ő nekie hagyom. Őneki is pedig halála történvén, fiaimra s leányimra
mennyének által ily fundamentumon, hogy amely allaturája volt említett
feleségemnek, abbúl liberi disponálhasson mind életiben s mind halála után, az
mellyeket pedig vélem szerzett, azokrúl halála után fiaim s leányim egyenlő
képpen részesedhessenek.
2- do. Ezen kívül holtom után az jövő szőlőtermésiből feleségem az két menye
cske leányimnak 10, id est tíz akó bort adjon.

3-0. A szent ecclesia számára hagyok 4 akó bort, melynek felét a feleségem,
felét pedig Gergely fiam tartozzanak megfizetni.
Coram me Josepho Kis. Coram me jun. Stephano Rozgony exmisso subjudice
m.p. Coram me Johanne Kiss. Coram me Andrea Vajda.
A hátlapon más írással. 1762. 20-o Octobris. Bölcskei Gergely testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 3. 1762., 1762. No. 3-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

323.
HORVÁTH FERENCNÉ KULTSÁR ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1762. október 24.
Anno 1762. die 24-ik Octobris.
Én, néhai Horváth Ferenc özvegye, Kultsár Erzsébet az midőn nyögném az
Úristennek sújtó kezei alatt, s míg gondolván életem határnak nem messze
terjedő lineáját (ép elmével lévén) elmaradandó csekély javacskáimbúl ilyetén
rendelést kívántam tenni.
1- o. Szabó István özvegyének, Horváth Erzsébet leányomnak hagyok 12 véka
búzát.
2- 0. Horváth Ferenc fiam amely 12 márjással tartozik, halomásom történvén,
takaríttasson el, ha pedig nem, Erzsébet leányomnak hagyom azon most említett
12 márjásókat.
3- 0. Az mely öcsödi embertől boron vett sertésem vagyon (mivel az Erzsébet
leányom tartotta) egyedül csak őneki hagyom.
4- to. Valamim vagyon (minthogy betegségemben gondomat viselte) őnekie
hagyom.
Coram me subjudice Stephano Rozgony m.p. Coram me Johanne Valkai.
Praesente me Stephano Nagy.
A hátlapon: Néhai Horváth Ferenc özvegyének Kultsár Erzsébetnek testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 12. 1762., 1762. No. 12-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

324.
MÓCZA JÁNOS TESTAMENTUMA
1762. október 28.
Én, Mócza János teszek rendelést az kevés javaimnál.
1- o. Varga Boldizsár szomszédságában levő házamat hagyom feleségemnek,
míg az én nevemet viselni fogja, különben pedig szálljon az gyermekeimre
egyaránt.
2- 0. Ezen kívül vagyon még két házam és két boltom, ezek legyenek gyermekeimé.

3- 0. Feleségem míg özvegységben megmarad, pincémnek tartásában
meghagyatik.
4-to. Hagyom feleségemnek az törvényes successioján felül 40, id est negyven
Rh. forintokat.
5- to. Szőlőm, ökreim, marhám és egyéb javaim legyenek a gyermekeimé.
6- to. Takarításomra és szentmise szolgálatokra hagyok 90 Rh. forintokat.
Kecskemét, 28. Octobris 1762.
Coram me Michaele Végh m.p. oppidi Kecskemét jurato, et coram Simone
Martonkovics, ejusdem oppidi jur. notario m.p.
A hátlapon azonos írással: Mócza János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 21. 1762., 1762. No. 2 l-o.
Egylapos irat, eredeti.

325.
DOMOKOS ÁGNES T E S T A M E N T U M A
1762. november 12.
Én, mostanában Surányi István felesége, Domokos Ágnes a rajtam elhatalmazott
nyavalyák által kórágyamban szegeztetett, de helyes és ép elmével lévén, minek
előtte lelkemet Teremtőmnek testemből kiadnám, az halál által tőlem
elmaradandó világi csekély javacskáimrúl teszek ilyen rendelést.
1- mo. Szentmise szolgálatrokra a lelkemért és tisztességesen leendő
eltemettetésemért hagyok nyolcvan, id est 80 rh. forintokat.
2- 0. Vagyok adós tisztelendő páter piarista uraknak négyszáz, id est 400 Rh.
forintokkal és négy körmöci aranyakkal, melyeknek kifizetésére az feljebb irt
80 forinttal együtt denominálom házamat és szőlőmet.
3- 0 Bolgár Görög boltjában tartozom két Rh. forinttal és egyehány krajcárokkal.
Rúsa Tamaskovics boltjában két forinttal, 30 krajcárral. Deron József vásárosnak
három forinttal, 30 krajcárral. Váczi Mártonnak 3 forinttal.
4- 0. Ezen feljebb írt adósságokat házam és szőlőm árábul kifizetvén, attúl
megmaradó részből hagyok Bébi Margit néném asszonynak húsz rh. forintokat.
5- 0 Méltóságos földes uraság számára hagyok tíz tallérokat.
6- 0. Minden névvel nevezendő házi eszközömet, ágy és ládabeli ruháimat
egészen hagyom betegágyamban velem hűségesen dajkálkodó férjemnek jó
gondviseletéért.
Ezen testamentom tételem leírása után előttem hallatos és értelmes szókkal
elolvastatván, helyben hagyom és megerősítem.
Coram me Michaele Végh m.p. Csizmadia Farkas János jelenlétében. Coram et
per me Gregor Tóth m.p.
A hátlapon más írással. Domokos Agnes.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 7. 1762., 1762. No. 7.
Kétlapos irat, korabeli másodpéldány.

LESTÁR ISTVÁN TESTAMENTUMA
1762. november 20.
Én, Lestár István, mivel Istentül súlyos betegséggel meglátogattatván, Istentül
adott javaimbúi kívántam rendelést tönni.
1- mo. Házamat és házbeli örökségemet hagyom az két örökben tartott árváimnak
egyenlőképpen.
2- do. Pesti szervitáknak egy derékalj és egy dunna.
3- tio. Négy derékalj, 10 vánkos, melyet még az megboldogult feleségem hagyott
az leánnak, ezenkívül, akik lesznek ágybéliek, kétfelé.
4- to. Métóságos gróf urunknak 40 forint.
5- to. Páter franciscanusoknak mise szolgálatra 100 forint. Hasonlóképpen páter
piaristáknak 100 forint az ökröknek árábul, midőn eladódnak, ami ettől elmarad,
az árvák között mönnyön kétfelé.
6- to. Vagyon 110 juhom, kik közül az mönyecskének hagyok 20 ellőst, 10
tokjuhot, az többieket hagyom az leánzónak.
7- mo. Van 3 kocsisió és 1 tavali csikó, kik közöl 2-töt az leánzónak, egyik
pedig az csikóval eladódjék, kiknek az árát hagyom mise szolgálatokért, megholt
nemzetségeinkért.
8- vo. Van 70 aranyom, azokbul hagyok az leánnak 15 aranyokat, 50 forint
takarításomra, az többieket, kik megmaradnak, mise szolgálatra.
9- no. Az alsó szőlőmnek hazú (sic) felől való pasztáját az jedzett útig hagyom
az mönyecskének, az többieket az leánzónak, az két borjas teheneket is. Az
széktói szőlőnek árát hagyom az feleségem lelkiért és minden megholt
atyjafiaiért.
10- mo. Kaszala szűcs veinél van 100 forintom, melyeket hagyok kétfelé az
páteroknak egyenlőképpen miseszolgálatra.
11- mo. Öreg Gombkötőnél vagyon 50 forintom, azokat hasonképpen mise
szolgálatra.
12- do. Irsán vagyon 15 forint adósság, ezeket is az két leánynak egyenlőképpen.
13- io. Tisztelendő szolnoki páteroknak hagyok 2 hordó bort.
Az mi ezeken kívül találtatik, 5 magló sörtés, 3 verem búza és több házi esz
közök, osztódjanak az árváim között egyaránt.
Ezek így lévén ezen emberséges éberek jelenlétében úgymint: Deák Mihály
uram, Hajagos József, Farkas János.
Anno 1762. 20. Novembris.
A lap alján más írással: Lestár István
Eltérő írással a következő jelzet található: ad N-um 24. 1763.
Egylapos irat, eredeti.
Lestár István által 1763. június 4-én kelt újabb testamentumának egyik melléklete. L . ott.

327.
CSÓK ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1762. november 28.
Anno 1762. die 28-a Novembris.
Én, Csók András az midőn súlyos nyavalyában az Úristennek sújtó kezei alatt
nyögvén, meggondolám az én életemnek vízi buborékhoz hasonló elmúlandóságát, s csekély elmaradandó javacskáimból illyetén rendelést kívántam tenni.
1- o. Az melly kis házacskám vagyon, mellyet is magam csináltam, mostani
feleségemnek, Nagy Katalinnak hagyom.
2- do. Emellett, amelly szőlőmet Csóti Andrásnak örökösen 50 Rh. forintokon
illy conditio alatt eladtam, hogy minden esztendőnként 10 forintokat fizessen
az árában, minthogy már 20 forintokat megfizetett, azon hátra maradott harminc
forintokat fönt említett feleségemnek hagyom, úgy mindazonáltal, hogy azon
30 forintokbúi ötöt kivévén, tisztességesen takarítson el.
Coram me subjudice Stephano Rozgony m.p. Praesente Paulo Vetsei + et Andrea
Bencsik +.
A hátlapon más írással: Csók András testamentum levele. Ujabb írással: 1762. 29. Relatum est.
Sig. per Simonem Martinkovcs jur. notar. m.p.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 6. 1762., 1762. No. 6-0.
Egylapos irat, korabeli másodpéldány.

328.
SAHIN TÓTH GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1762. december 11.
Anno 1762. die 1 l-o Decembris.
Én, Sahin Tóth György az midőn meggondoltam volna az Úristennek rajtam
szabadosan uralkodó méltóságát az ágyban, Őfelségétől az nyavalyák által,
leszegeztetvén s egyszersmind bizonyos nem lévén abban, hogy ez életre gyó
gyulok-e meg, vagy sem, elmaradandó javacskáimbúl ilyetén következendő
elmés és helyes rendelést kívántam tenni. Úgymint:
1- mo. Minthogy az mostani feleségemmel, Tóth Pannával szerzettem 30
forintokon az házamat, azzért halomásom történvén, minden ingó bingó jókkal
együtt egyedül ő nékie hagyom örökösen, tudniillik valamelyek az házban és
házhoz tartozandók.
2- do. Emellett ugyan fónt említett feleségemnek három tehenet és egy paszta
szőlőt hagyok örökösen.
3- 0. Az első feleségemtől maradott már mostanában feleséges fijamnak
(minthogy sok szomorúsággal és istentlen mocskos szókkal ottan ottan illetett
mint édesatyját) ő nékie semmit sem hagyok.
4- to. Mostani feleségemtől származott két kisded gyermekeimnek pedig hagyok
két tehenet fiastul, ezt úgy értvén, hogy az fiacskámnak két borjas tehene, s az
leánykámnak is ugyan két borjas tehene légyen.

5- to. Az szőlömbül is egyik pasztát hagyom György fiacskámnak, a másikat
pedig Erzsébet leánykámnak.
6- to. Tóth György fiacskámnak, az Úristen felnevelvén, hogy élelmet annyival
is inkább kereshessen, az két borjas tehénen kívül még hagyok őnekie két ökröt
is. Az három kocsis lovakon pedig keressék közönségese élelmüket. Istmét
7- mo. Hagyok Tóth György fiacskámnak 3 tinót.
Coram me subjudice Stephano Rozgony m.p. Coram me Joanne Dallos, Peringer
(?) József m.p.
A hátlapon más írással: Sahin Tóth György testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 33. 1762., 1762. No. 33.
Kétlapos irat, eredeti.

329.
KOVÁTS GYÖRGYNÉ NAGY KATALIN TESTAMENTUMA
1762. december 14.
Anno 1762. 14-a Decembris.
Én, Nagy Katalin, másként Kováts Györgyné még eszemen, jó okosságomon
lévén, Istentül adott javaimbúi dispositiot teszek eképpen.
1- mo. Vagyon 84 forintom Gyenis Mihály vömnél, az melyet hagyok
tisztességes takarításomra, amelyek pedig megmaradnak takarításomtúl, hagyom
szentmise szolgálatra és az kriptában való testem tételére.
2- do. Az külső szőlőmet, amely az édesanyám adományábul magam által
szereztetett, kinek szomszédságában vagyon Pápa Mihály, azt hagyom Gyenis
Mihályné leányomnak, Klárának gondviselésemért.
3- tio. A második szőlőmet, mivel hogy aviticum, azt hagyom minden unokáimra,
Hajagos József uram szomszédságában.
4- to. Az kérteim is, mely város adománya, maradjon az leányomra, Klárára és
az többi unokákra.
5- to. Holtom után (kocsis lovam lévén) ha addig megmarad, maradjon az
unokáimra.
6- to. Két tehenem lévén, ezek közöl egyet holtom után hagyok az páter
piaristáknak szentmise szolgálatra, az másikat pedig hagyom az páter
franciscanusoknak mise szolgálatra ugyan.
7- mo. Harminc juhaim lévén, azt hagyom Klára leányomnak gondviselésemért.
8- vo. Kovács György uramnál mely ház reám maradott, áztat eladtam, annak
portájábul magamnak egy darabot meghagyván, azt is hagyom Klára
leányomnak gondviselésemért.
Coram me Francisco Barát senatore. Coram me Ignatio Salközy (sic) m.p. Et
coram me subjudice Josepho Szekeres m.p.
A hátlapon más írással. Nagy Katalin, alias Kováts Györgyné testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 24. 1762., 1762. No. 24.
Kétlapos irat, eredeti.
Melléklet: Nagy Katalin 1758. november 21-én kelt testamentuma. Ennek szövegét 1. ott.

TÓTH ERZSÉBET TESTAMENTUMA
1762.
Én, Tótt Erzsébet Istennek súlyos nyavalái által meglátogatott, magam nyelvével
azen férjem és fiam között rendelést teszek úgy mint 24 út szölemet hagyom
ezen férjemnek oly conditio alatt, hogyha halála történik az én férjemnek, mind
az 24 út szőlő visszaszáll]on az onokáimra. Az házat pedig hasonlóképpen az
férjeimnek hagyom mint örökösit, mely háznak elkészülése maga által volt és
készpénze vagyon benne 20 Rh. forintja, házbeli igasságot, mindenfélét hagyom
az férjemnek, Szabó Györgynek.
Ezen testamentom tételben jelenlévő emberséges emberek úgymint. Géró
Benedek, Hardi János, Barna János, P. Sárközi József hites polgár.
A hátlapon azonos írással: Tott Erzsébet testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találtatok: fasc. 1. No. 34. 1762., 1762. No. 34-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.

331.
VINCZE GERGELY TESTAMENTUMA
1763. január 5.
Anno 1763. 5-a Januarii.
Én, Vincze Gergel súlyos betegségben lévén, de eszemen, okosságomon lévén,
Istentől vett javaimböl rendelést tenni kívánok eképpen:
1- o. Házamat hagyom feleségemnek, míg él, hogy lakjon benne, meghalván
pedig adassék el, és egyenlőképpen osztassék el a Szentháromság, Homoki,
Boldogasszony látogatására épített és az Apostolok kápolnájára.
2- do. Két pasztából álló szőlőm adassék el, a két öreg pásztábul álló és az hahú
(sic) felől való őtetés is adassék el, melyeknek árábul hagyok először is a méltó
ságos gróf Koháry uraknak számára 16 forintot, 2-o. Pál béresemnek bérében
15 forintot. 3-o. Mustoha fiamnak adósság kifizetésére 18. 4-o. Ispitálbeli
koldusok számára 6. 5-o. Ezeken kívül a többi ára osztassék egyenlőképpen
szentmise szolgaiadra tisztelendő páter piaristák és franciscanus atyám uraiméknak.
3- 0. Vagyon öt hordó borom, melyekből az sógoromnak adassék egy 7 akós, a
többiből teljen ki az adóm, papbérem.
4- 0. Minden házi eszközeimet, ágylepleimet, hordáimat és az régibb kádamat
feleségemnek hagyom, az új kádam pedig adassék el, és adassék mise szolgálatra
az ára.
5- 0. Veremben lévő tavaszi búzámbúi ispitálbeli kodusoknak adassék 2 zsákkal.
6- 0. Négy ökreimet hagyom az sógoromnak 85 forintig való adósságomba,
úgy hogy még takarításomra adjon hozzá 20 forintot, takarításomra (sic), melyre
sógora consential.

Coram me exmisso et requisito teste Andrea Szekeres m.p. Coram me subjudice
Josepho Szekeres m.p.
P.s. Az negyeik pedig mely feleségemmel együtt építettem, maradjon ugyan
feleségemnek.
A hátlapon azonos írással: 1763. Vincze Gergel testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 15. 1763.,
Kétlapos irat, korabeli másolat.

332.
TÓTH K A T A , Z I L A J MIHÁLYNÉ T E S T A M E N T O M A
1763. január 13.
Anno Domini 1763. die 13. Januarii.
Én, Zilaj Mihályné Isten őfelségéiül súlyos nyavalyákkal meg meg látogattatván,
azért az én leányom és onokáim között kívánok bizonyos dispoisiot tenni.
1- mo. Szőlőmet hagyom mind az két részre egyenlőképpen, az ház mellett levő
porta különösen légyen az Füstös János vömnek az mostani feleségéé.
2- 0. Füstös János vömnél vagyon adósságom 82 forintok, az mely 82 forintokat
elengedek neki oly konditio alatt, hogy nyomorságaimban (sic) minden nemű
gondviselése alá adom magamat. Senki soha ne háborgassa, tisztességesen
eltakarítson belőle, hogy ha halálom terténik (sic).
3- tio Pácsa János vömnél vagyon adósságom 55 forintok.
Ezen testamentum tételben jelenlévő emberséges emberek, úgymint. Fazekas
István, Majtaj Mihály, Sárközi József, Dákány József város hites polgára m.p.
A hátlapon más írással: Tott Kata, Zilaj Mihályné testamentoma. Újabb írással: Relatum. 13. Januarii
1763. Sig. Simone Martinkovics jur. notar m.p.
Eltérő írással a következő jelzet található fasc. 1. No,. 9. anno 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

333.
V A R G A JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1763. január 19.
Én, Varga János az Úristennek rajtam szabadosan uralkodó voltát megismervén,
s látván életemnek nem messze terjedő fonalát (ép elmével lévén) elmaradandó
javacskáimbúl ilyetén következő rendelést kívánok tenni.
1 -o. Az mely házamat a felségemmel Bénus Erzsébettel csináltam, vagyis építet
tem, az míg Isten őfelsége élteti, nékie hagyom, úgy mindazonáltal, hogy ha
halomásom történne, idő jártával fönt említett feleségem más férj fiúhoz menne
házastársul, halála után az két fiaimé légyen, még az pedig lenne az édesannyukkal lakván, tartsák illendő képpen, megbecsüljék, s ruházzák.
2-do. Nemkülönben két pásztábul álló szőlőmet is hagyom feleségemnek ily

móddal, hogy ő nekie is halomása történvén, az fiaim jussanak birtokában, ha
pediglen férjhez mengyen (sic), az két paszta szőlőből egy negyed részt hagyok
nékie.
3-0. Varga Katalin hajadon leányomat pedig tisztességesen kiházasítván az fiaim
az édesanyjuk halála után a szőlő terméséből 6, id est hat akó bor részt végyen,
nem különben már férjnél lévő Varga Panna menyecske leányom is annyit.
Coram me juniore Stephano Rozgony exmisso subjudice m.p. Coram me
Michaele Kis +. Coram me Gregorio Kalán +. Coram me Stephano Barna +.
A hátlapon eltérő írással: Anno 1763. die 19-a Januarii. Varga János testamentom levele. Ujabb
írással: 1763. 19-a Januarii. Relatam signatum per Simonem Martinkovics. jud. notar. m.p.
Eltérő írással a következő jelzet taláható: fasc. 1. No. 4. 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

334.
DEMŐK ILONA, SZÁLAI PÁLNÉ TESTAMENTUMA
1763. február 25.
Anno 1763. die 25-a Februarii.
Demők Ilonának, Szálai Pál hitves társának utolsó akaratja tenoré sequenti.
Néhai Czirkátor Márton elébbeni férjemnek javaiból valamelyek engemet
illettek, vagy illethettek volna, mindazon jussokat leányomnak Szirkátor Sárának
által attam, és engedtem, édesatyjával együtt szerzett circiter húsz útból álló
őtet illető atyai jussáért, minthogy a többi rész szőlőt elébbeni férjem Vékony
Istvántól reám maradott tehénnek árán vettem, szabad dispositiomon is áll, ezen
szőlőt ex integro hagyom mostani jó férjemnek Szálai Pál uramnak úgy, hogy
míg él bírja, holta után pedig szálljon fiamra, Szálai Jánosra.
Czirkátor Márton néhai elébbeni férjem 260 forintokból álló adósságot
contrahálván, úgymint Varga Boldizsártól 200 fl., Púnak Istvánné, most Sipos
Ferencné asszonytól 160 fl., ezeknek kifizetésére Talfái rész kertet, hozzá tartozó
erdővel, melyet Czirkátor Mihálytól aquiralt vala, az 1729-dik esztendőbeli
testamentumában, ezen most említett kertet, a passivum debitumok lefizetésére
denominált, hogy az eladatván excontentáltassnak a creditorok, jó lelkem
esméreti szerint vallom, hogy azt áruban bocsátván, senki érette azt az árt, melyet
mostani férjem, Szálai Pál uram maga saját pénzén úgymint 200 forintokon
vett meg, és Varga Boldizsárnak meg is vitt. És ha ezen kertbéli aquisitiom
mondathatik, minthogy említett Szálai Pál férjem tulajdon pénzén aquiralta,
abban lehető jussomat, mint fellyebb a szőlőről meg vagyon írva, hasonló formán
hagyom Szálai Pál férjemnek, s fiamnak Szálai Jánosnak.
Datum Kecskemetini die et anno ut supra.
Coram me Szephano Rozgony praefati oppidi jurato et judulter (sic) esmisso
testa. Cora me Andrea Nagy, alias Rideg, ejusdem oppidi [két olvashatatlan
szó]. Én előttem Kálai István előtt.
A hátlapon más írással: 1763. Demők Ilonának Szálai Pál hitvestársának

testamentoma.

Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 10. anno 1763.
Kétlapos irat, korabeli másolat,

335.
ÖZVEGY LIPTOVAI VERES JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA
1763. február 25.
Anno 1763. die 25-ta Febriarii.
Hajdani Liptovai Veres Jánosnak, megholt uramnak özvegye, Tóth Marinak,
az midőn el tölt számos esztendeim után az Úristennek nyomorgató s sújtoló
szent kezei alatt várnám a boldog megoszlatásomnak idejét (ép elmével)
elmaradandó kevés javacskáimbúl ilyetén rendelést kívántam tenni.
1- o. Az mely édes fiam és én közöttem elosztatott szőlőnek felit bírtam, ugyan
azon szőlőmbeli portiómat mint anyai részt hagyom örökösen egyenlő jussal
az két menyecske leányimnak, úgymint Homolai Tóth András hitvesének, Tóth
Annának, nemkülönben Csefári András hitvesének, Tóth Jutkának.
2- do. Az minémü házi eszközeim vágynak, úgymint ágybéli vánkos, lepedő,
kád, hordó s apróstul cseprőstül a két menyecske leányimnak hagyom egymás
között lejendő egyenlő osztállyal.
3- 0. Halomásom esvén, amely 25, id est huszonöt forintok nálam vágynak,
tisztességes eltakarításom után a most nevezett 25 forintokbul ami elmarad,
ugyancsak azzal is menyecske leányaim egyenlőképpen osztozzanak.
Coram me subjudice jun. Stephano Rozgony m.p. Coram me Johanne Tallar +,
Coram me Andrea Tóth Czeghlediensi +.
A hátlapon más írással: 1763. Liptovai Vörös János özvegyének testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 12. anno 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

336.
DOMATI KOVÁTS JÁNOS TESTAMENTUMA
1763. március 19.
Ketskemetiini anno 1763. die 19-na Mártii.
Én, Kováts János Istennek bölcs látogatási között az míg őfelsége kegyelméből
ép elmével bírnék, tőlem elmaradandó jókkal az én árváim között ilyen rendelést
kívántam tenni.
1 -o. Az házat, pincét, kamrát, benne való házi ingósággal egybe egészen hagyom
János fiamnak, mivel velem együtt szenyvedvén és engemet táplálván az én
házam velem építette.
2-do. Az 4 pasztából álló szőlőmnek az Gyurász szőlője felől való ketteje pasz
tának felit hagyom az unokámnak, Kováts Istvánnak. Ezen két paszta szőlőmnek
felit pedig (mely a város felől van) hagyom az János fiamnak az ültetéssel
együtt egészen. A legnagyobb paszta szőlőmet egészen hagyom az két me
nyecske leányomnak.

3- tio. Az mezei kertem, mely a Városföldin vagyon, az fiak között menjen
egyenlő osztályra.
4- to. Tizenhét darab marhából János fiamnak hagyok 13-at, t.i. 5 tehenet, 2
rúgott borjút, 5 tavalyit 1 harmadfű üszőt.
5- to. Az unokámnak, Kováts Istvánnak hagyok 1 harmadfű üszőt, 1 harmadfű
tinót, 2 rúgott borjút.
6- to. Ugyanezen unokámnak az 3 kocsis ló közöl egy paripa lovat választva,
ketteje kocsis lovat pedig csikajával együtt hagyom az János fiamnak.
7- mo. Ötvenöt juh közül az unokámnak, Kováts Istvánnak hagyok 8 ellős juhot,
az többit pedig hagyom az János fiamnak.
8- vo. Az mely 39 forint nálam vagyon, az légyen azzal együtt az egy forinttal,
mely vagyon az Kintses Mihálynál, az unokámé, Kováts Istváné, mivel az őtet
illeti.
9- no. Az Gergely fiamnak sem többet sem kevesebbet azon kívül, az melyet
akaratom ellen elvitt, nem hagyhatok, s nem is hagyok, mivel önként 4-szer
elhagyott, s szállyal korhelykedett. Azmelyeket elvitt, ezek t.i. 8 darab marhák,
2 ökör, 1 negyedfü csikó, 10 darab juhok, gabonának és házi igasságnak
harmadát.
10- o. Három jármas ökröt az János fiamnak hagyok.
Mindezen jókat jó lelkem ismeretem szerint fellyebb megnevezett Kováts János
testamentaliter felbomolhatatlanul hagyom ezen becsületes coramisaló
személyek előtt.
Coram me Paulo Sárközi, m.p. Paulo Kis subjudice m.p. et Joanne Tomo concivi
oppidi praescripta m.p.
A hátlapon azonos írással: 1763. Domati Kováts János testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 6. 1763.
Kétlapos irat, eredeti.

337.
VIRÁG PÉTER T E S T A M E N T U M A
1763.
Anno 1763. 22-a Mártii.
Én, Virág Péter meggondolván életemnek üveghez hasonló romlandóságát, s
egyszersmind az Úristennek rajtam szabadosan uralkodó voltát, ép elmével
lévén, elmaradandó javaimbúi ilyetént rendelést kívántam tenni.
1- o. Ilona, Erzsébet és Ágnes leányimnak hagyok egy egy borjas tehenet oly
formán, hogy halomásom történvén, az fiaim elégítsék ki őket.
2- do. Hogy tisztességesen légyen takarításom, két ökröt az fiaim adjanak el, és
annak árábul tegyenek eleget oda az hova illik.
3- 0. A feleségem öccsének, Farkas Jánosnak jussa lévén 32 forintokhoz, amely
nálam vagyon, ha megtörténne hazajövetele a katonaságbúi, tehát az fiaim
elégítsék ki.
Coram me Stephano Rozgony exmisso subjudice m.p. Coram me Francisco
Fodor +. Coram me Baltasare Ladányi +.

A hátlapon azonos írással: 1763. Virág Péter testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. I . No. 14. anno 1763.
Egylapos irat, korabeli máslat.

338.
V A R G A JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1763. április 2.
Anno 1763. 2-a Április.
Én, Varga János az Úristennek az nyavalyák által rajtam szabados uralkodását
s egyszersmind életemnek üveghez hasonló romlandóságát meggondolván (ép
elmével lévén) elmaradandó csekély javacskáimbúl ilyetén rendelést kívántam
tenni, úgymint:
1- o. Amely Körösi úthoz nem messze lévő szőlőbeli 67 utakbúl álló portiom
esett az osztálykor, egy kis veteményes földdel, mind a szerint hagyom Tóth
Panna hites társaimnak (sic). Ha azonban most nevezett feleségemnek méhében
levő gyermekemet az Úristen megtartandja, tehát ha az édes anyámasszonynak
halála történnék, azon 67 útnak, amelyet az ő kegyelme részire adtunk, felét
feleségem s gyermekem via juris mindenkor kezéhez vehessék.
2- do.Tóth Mártony ipam uramtúl amely részét udvarának 12 forinton
megvettem, azt is hagyom Tóth Panna hites társamnak.
Coram me Stephao Rozgony subjudice exmisso m.p. Coram me Michaele Sóti
+. Coram me Petro Szabó +.
A hátlapon azonos írással: 1763. Varga János testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 1. 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

339.
ÖZVEGY C S I K A I PÁLNÉ, TÓTH ZSUZSANNA
TESTAMENTUMA
1763. április 4.
Anno 1763. die 4-a Április.
Én, Istenben kimúlt néhai Csikai Pál özvegye, Tót Susanna meggondolván az
Úristennek rajtam az súlyos nyavalyák által szabados uralkodását, még ép
elmémen vagyok, elmaradandó javaimbúi ilyetén rendelést kívántam tenni,
úgymint:
Elsőben is. A reformata szent ecclesia számára hagyok tíz Rhenes forintokat.
2-do. A szőlőmet pedig, amely az édes anyámnál maradott, hagyom három
felé, úgymint Csikai István édes fiamnak, Jobori Mátyásnak és ifj. Pap Péterné
unokáimnak. Nemkülönben az ágybéli jószágomat, mentémmel együtt ugyan
most nevezett három személyekénk egyenlő jövendőbeli osztályra hagyom.

3- tio. Az mely egy fejős tehén és 12 juh osztályomba esett, egyedül az édes
fiamnak hagyom.
4- to. Az osztálynak alkalmatosságával nékem esett részt, úgymint 300 Rhénes
forintokat is fönt említett édes fiamnak hagyom. Az édesanyámról maradott
különös és bizonyos pénzzel pedig a megnevezett három személyek egyaránt
osztozzanak, mint oda feljebb a szőlővel meghagy ám.
5- to. Az reformata oskolában tanuló deák ifjak számára is 10 márjást, nem
különben az árva s ügyetlen oskoláinkban tanuló gyermekeknek is 10 márjást
hagyok.
Coram subjudice Stephano Rozgony m.p. Coram Stephano Fazakas +. Coram
Gregorio Fazekas +.
A hátoldalon azonos írással: 1763. Néhai Csikai Pál özvegyének, Tóth Sasának testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 26. 1763.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

340.
SZÍJJÁRTÓ JÁNOS TESTAMENTOMA
1763. április 19.
Anno 1763. die 19 Április.
Én, Szijjartó János súlyos betegségben, elmémmel ugyan épségben lévén,
kívántam kevés engemet illető javacskáiról elmaradandó cselédeim eránt ilyen
rendelést tenni.
1- mo. Szőlő örökségemnek felét hagyom feleségemnek, felét ismét neveletlen
fiacskámnak.
2- do. Két jármas ökreimet ugyan azon fiamnak hagyom.
3- tio. Tizenkét Rhénes forint adósságot hogy lefizethessenek, egy fias lovamat
adjanak el, a másikat pedig takarításomra.
4- to. Harminckét juhaim is vágynak, azokat is feleségem és fiam egyenlőképpen
egymás között osszák el.
5- to. Szijjartó József bátyám uramnál vagyon 3 Rh. f. adja feleségem kezében.
Coram me Francisco Barát senatore m.p. Coram me Paulo Kis m.p.
A hátlapon azonos írással: 1763. Szijjartó János testamentoma. Újabb írással: Relatum isntroscriptos
testament.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 23. anno 1763.
Egylapos irat, eredeti.

ÖZVEGY VERESMARTI LÁZI PÉTERNÉ, SÁRKÖZI ILONA
TESTAMENTUMA
1763. május 12.
Én, néhai tiszteles prédikátor Veresmarti Péter uram özvegye, Sárközi Ilona
megoszlattatásom idejét érezvén, erőtlen testemben, midőn ép elmével vagyok,
jó idejekorán kívánok az én magzatim között titulált boldogult férjem testa
mentális rendelése szerint szabados dispositiomra hagyatott és maradott
javaimról ilyen módon testálni.
1- mo. Régi eleimről reám maradott ősi szőlőm és kertem mind a négy
gyermekem között egyenlőképpen oszollyon.
2- do. Minthogy minden javainkat amelyek voltak, nagyobb részre el is kőitek,
boldogult férjemmel együtt kerestük, azokbul Ilona és Mária leányimat
sorsukhoz illendőképpen elégségesen kiházasítottam, és azoknak Isten jó kereső
férjet mutatott, elvett javaimmal megelégedjenek.
3- 0. Boldogult férjemmel együtt szerzett szőlő és ház örökségemet hagyom
gyámolatlan özvegy Katalin leányomnak és Péter nőtelen fiamnak minden külső
és belső található házi accidenciákkal együtt egyenlőképpen, úgy mindazonáltal,
hogy a közönségesből elsőben Péter fiam házasságára végyen ki száz, id est
100 forintot, minthogy Katalin leányom tisztességesen el volt házasítva.
4- 0. Contractus mellett ki adott és kint levő adósságok egész summája Mária
leányomnál levő 12 körmöci arany kölcsön pénzzel együtt légyen fellyebb írott
Kata és Péter gyermekeimé egyenlőképpen, oly móddal penig, hogy Katának
szőlő és házbeli része pénzzé tétessék és a többivel együtt egy capitalissa
csináltatván, interessre adattassék, melynek interessébül esztendőnként
mindenkor fogyatkozás nélkül maradván, amely Katának halála után szálljon
Péter fiamra.
5- 0. Az 3-dik punctumban említett külső és belső házi accidentiákat egyedül
csak Péter fiamnak hagyom mindenestül.
Actum Kecskemét. 12-a Maii 1763.
Coram me Johanne Hertzeg incola e[rongált rész] oppidi Kecskmét m. p. Vajda
András hites polgár m.p. Praesente et per me Gregorio Tóth m.p.
A hátlapon azonos írással: Néhai tisztelendő Veresmarti Lázi Petemé Sárközi Ilona asszony
testamentoma. A. Más írással: 1763. 12. Maii. per Andreám Vajda subjudicem in Archívum
reponendum testamentum relatum esse. Simon Martinkovics jur. notar. m.p.
Eltérő írással jelzetként: 1763.
Egylapos irat, eredeti. A testáló 1763. május 27-én kelt újabb végrendeletének melléklete. L. még ott.

MAGLÓ PÁLNÉ, SZÁNTÓ ZSUZSANNA TESTAMENTUMA
1763. május 24.
Anno 1763. die 24. Maii.
Szántó Zsuzsanna az felséges Úristentől súlyos betegséggel meglátogattatván
ily testamentumot teszek.
A földesurunknak 1 aranyat.
Páter franciskánusoknak alamizsnában 5 f l .
Páter piaristáknak alamizsnában 5 fl.
Házamat hagyom az uramnak egész életében.
Malom árábul légyen takarításom, amely belőle megmarad, uramé légyen.
Házamban lévő ágybéli és más eszközükből uramon kívül senki ne vegyen.
Ezeket élő nyelvemmel.
Coram Josepho Szabó m.p. Kósa Gergel +, Szabó József jelenlétükben.
A hátlapon más írással: 1763. Magló Pálné Szántó Susanna testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 8. anno 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

343.
ÖZVEGY VERESMARTI LÁZI PÉTERNÉ, SÁRKÖZI ILONA
TESTAMENTUMA
1763. május 27.
Én, néhai tiszteletes prédikátor Veresmarti Lázi Péter uram özvegye, Sárközi
Ilona testemben megöröködött nyavalyáim miatt rövid időn elközelítő
megoszlattatásomat előttem forgatván, még mostan elmémnek épségében
létemben végső rendelést teszek említett férjemmel együtt keresett és őkegyelme
által testamentumában szabados dispositomra hagyatott javaimnál, ugyan
őkegyelmétől származott gyámolatlan négy gyermekeim között ilyen módon.
1 -o. Minden néven nevezendő s találtató ingó s ingatlan javaimat hagyom egyen
lőképpen a négy gyermekemnek, úgy mindazonáltal, hogy mivel az három
leányimat tisztességesen kiházasítottuk, elsőben Péter fiamnak a közönségesből
kétszáz, id est 200 Rh. forintokat adjanak, s azután osztozzanak a többivel egy
aránt.
2- 0. Az örökségeket közönségesen megtartsák, és azok közül egyik is se házat,
se szőlőket s mezei kertet el ne adják, hanem együtt bírják, és azoknak hasznábúl
éljenek, és egymást segítsék, hogy azok a famíliánál el ne vesztegetődjenek, és
valamelyik megnyomoríttatnék. Azért is
3- 0. Mind azon javaimnak gondviselését, mind gyámoltalan gyermekeinek
tutorságát hagyom és bízom Veresmarti Ilona leányom után való vömre,
Kolosvári Andrásra, aki azoknak illendő táplásásokra hűséges gondot viselje,

hogyha penig nem cselekedné és curatorságát elmulatná, kiváltképpen árva
Veresmarti Katalin leányom részérül, és neki testvéri pártját nem fognák, ha
idegenekhez és más akárki gondviselésére szorul, az ő része holta után légyen
azé, ki ütet felfogta.
4. Veresmarti Mária, tisztelendő Veszprémi Istvánné leányom tartozik 10
körmöci arannyal, hagyom Péter fiamnak, de úgy, hogy szükségben csak részen
ként fizesse meg.
Actum Kecskemét 27-a Maii 1763.
Per me Gregorio Tóth judicaliter deputatum m.p. Vajda András hites polgár m.p.
A hátlapon más írással: 1763. Veresmarti Petemé testamentuma. Újabb írással: Sárközy
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 7. 1763.
Kétlapos irat, eredeti.
Melléklet: ugyanő 1763. május 12-én kelt testamentuma. L. ott.

Ilona.

344.

SZAPPANOS JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA
1763. május 30.
1763. esztendőben.
Én, öreg Szappanos Jánosné az én nyomorúságomnak iedején élő nyelvvel az
én árváim között igazsságot töttem, hogy holtom után né háborogjanak. Ami
kicsinóm (sic) volt, Szappanos Mihály fijamnak keze alá ajánlottam házamat
és benne lévő egyet s mást úgy, hogy tisztességesen eltakarít. Az én gyermekeim
mög egyezvén egymással úgy, hogy kezet fogván egymással, hogy többé nem
háborognak egymással. Hagyom az atyámrul maradott szőlőt két leányomnak.
Az uramrul maradott szőlőt Szappanos Mihály fiamnak.
Hagyom Körösi úton való veteményös főidet felit a fiamnak, felit a két leá
nyomnak. A város alatt való káposztás kertet leányaimnak hagyom.
Aki felbontja, negyven tallér.
Én Fodor Gergöly, Keserű János, Darányi Mihály jelön lévén, [két keresztvonás].
A hátlapon más írással: 1763. Szappanos Jánosné testamentuma. Revocatam per subsequens 30.
Maii conditum [?]
Eltérő Írással a következő jelzet található: fasc. I . No. 3. anno 1763.
Egylapos irat, eredeti. Rendkívül kezdetleges írással és szövegezéssel készült.
[Ugyanazon jelzettel ellátva a végrendelkezőnek egy részletesebb testamentuma is fennmaradt,
amelynek a teljes szövegét indokolt közölni.]
Anno 1763. die 30-ma Maii.
Antal Orsébet [a név után egy keresztvonás], néhai Szappanos Jánosné, még friss nyelvvel, így
disponálok javaimbúi.
Szappanos Mihály fiamnak hozzám való gondviseléséért házamat minden hozzá tartozandó
eszközökkel örökösen magának hagyom.
Amely szőlő az édes atyámrul maradott, abbúl unokámnak hagyok 15 forintokat, már leányomat az
eladott szőlőnek árábul 14 forintokkal kielégítvén, több részeit szőlőmnek Szappanos Mihály fiamnak
hagyom.

Város alatt lévő káposztás kertet leányomnak és unokámnak egészlen.
Körösi úton lévő kenderföld légyen egészlen fiamé. Két tinó ökreimet is hagyom fiamnak.
Mivel boldogult uram is fiamnak még jókor életiben a Körösi úton levő szőlőt ajánlotta, én is
azon módon hagyom örökösen. Körösi határban lévő kertbe fiamon kívül senki részt ne végyen.
Hogyha pedig fiamnak hamarabb holta történne mint az menyemnek, menyemtül is senki semmit
el ne vehessen.
Coram Josepho Szabó m.p. Paulo Bozo v.p., Kováts Gergely +, Keserű János +, Fodor Gergely +
praesentibus.
A hátlapon azonos írással: 1763. 30. Maii. relatum. Antal Eőrse testamentuma Szappanos Jánosné.
Eltérő írással a következő jelzet található: No. 3.
Egylapos irat, eredeti. A nagyon kezdetleges szövegezésű előző végrendelettel szemben ez
mindenben megfelel a szokásos végrendelkezéseknek.

345.
LATZI MIHÁLY TESTAMENTUMA
1763. június 4.
Anno 1763-dik 4-dik Junii.
Testamentum levél.
Én, Latzi Mihály még Isten kegyeimébűi ép elmével lévén kevés javacskáimbul
ilyen rendelést tettem.
1. Házamat udvarával együtt hagyom mostani élő feleségemnek, Szombati
Erzsébetnek, kivel is már három esztendőket eltöltöttem alkalmasint.
2. Vagyon a házba egy üst, egy láda, egy sódaráló, két derékalj, egy vánkos, egy
nyoszolya, emellett egész pintérlő szerszám, egy vasláb, emellett holmi aprólékos
cserép edények, ezekhez is Latzi Pál fiam, sem Latzi János fiam semmi jussát ne
tartsák, hanem mostani velem nyomorgó feleségem Szombati Erzsébet.
Coram me Faragó János, Borka György, expressus Bozo Pál, Szentandrási József.
Feljebb specificalt Latzi Mihálnak testamentum tétele és keze vonása +.
A hátlapon más írással: 1763. Latzi Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 22. 1763.
Egylapos irat, eredeti.

346.
LESTÁR ISTVÁN TESTAMENTUMA
1763. június 4.
Anno 1763. die 4-ta Junii.
Lestár István gondolkodván utolsó végemről, még egészséges nyelvemen lévén
javacskáimrúl ily rendelést teszek.
Nagy Józsefnének reám való gondviseléséért mint leányomnak hagyom házamat
és négy ökreimet, úgy a Borbásszállási közön lévő szőlőmet is neki ajánlom.
Földes uraságnak 15 forintokat, melyek a baranyainál való adósságbúi vannak

adós (sic) 40 körmöci aranyaim vannak, melyekből szentmise szolgálatra adok
páter franciscanusoknak 10, páter piaristáknak ugyan szentmise szolgálatra adok
3, a szent ecclesiannak 2, szent Miklós templomában lévő oltárokra 2, Nagy
Józsefnek 2, 5 kápolnákra három három aranyakat. Szent Miklós templomára
4, Krajner Jánosnénak 2...
Három ló kocsis, más lóhoz való szerszámok Nagy Józsefé legyenek, juhaimat
is hasonlóképpen adom, minden helybeli eszközök, vermes életek Nagy József
nek cedallyanak.
Magónénál vagyon 100, id est száz forint, melyeket hagyok Nagy Józsefnek
gondviseléséért.
Szetsenyi Judit feleségem szőleinek az ára 90 tallér, id est kilencven tallér,
mely Krajnernénál vagyon, ebből tisztességes temetésem, többi szentmisékre
légyen egyenlőképpen barátoknak és páter piaristáknak..
Krajnernénál levő száz forint, mely feljebb deleáltatott, azt hagyom Krajner
Jánosnénak.
N[emes] Hajagos József úr, n[emes] Varga János úr jelenlétekben, per Josephum
Szabó m.p.
[A végrendeletnek négy melléklete van. Az 1762. november 20-án kelt
testamentumot 1. ott. A további három teljes szövege az alábbi:]
Anno 1761. Lestár István fizettem.
Szolgálónak fizettem
Szolgálónak fizettem
Szolgálónak fiezettem
Szolgálónak fizettem
Szolgálónak fizettem
Szolgálónak fizettm
Vásárosnak fizettem
Kovácsnál fizettem
Szijjártónál fizettem
Kötelekért fizettem
Faszerszámért fizettem
Adót fizettem
Pákai adóért fizettem
Erdőárendát fiezettem
Mise szolgálatért adott
Örökben tartott leány elházasításáért
Görögnek fizettem
Zsoltármondóknak fizettem
[olvashatatlan szó] fizettem
Sárga szögért fizettem
Lábravaló kapcáért
Káposztáért fizettem

30 forintokat
20 húsz forintokat.
34 forintokat
15 forintokat
34 forintokat
15 forintokat
12 forintokat
25 forintokat
6 forintokat
1 forintokat
1 forintokat (sic)
30 forintokat
31 forintokat
4 forintokat
100 tallérokat
80 forintokat
13 forintokat
6 forintokat
6 forintokat
16 máriást
3 máriást
4 forintokat, négy gar.

Gyógyszerért fizettem
2 forintokat, 10 garast
Papbérért fizettem
15 garast
3 esztendőt való költségem külső-belső munkáltatásomra és belső eleségre
holtom után háromszáz forintokat én Lestár István fizetem (sic).
[Egy oldalnyi terjedelmű nyilvántartás, amelyet a testáló sajátkezüleg vezetett, illetve másolt (?)]

Pium legatumnak kifizetve

Ft.

Xr.

Tisztelendő páter franciscanus uraknak adtunk
Tisztelendő páter piarista uraknak adtunk
Czirják Pálnak három rendbeli szolgalatjáért
4 flor. és 34 xr. felszámoltatásával fizettünk
Márton nevü béresnek egész bériben
Ugyanezen béresnek marhájáért
Ostoros gyereknek szántásért
Gyurka béresnek adtunk
Szent József oltárára gyertyáért
A congregaióhoz
Gyenes fiának 5 akó borét
Koporsóhoz való sárga szegekért
András molnárnak faragásért
Csorna Kovács Ferencnek
Mostani szolgálónak bériben

42
12

36

14
34
3
2
6
1
12
4

21
30

8
15
40

5
2

54
18
15

Fl.

Xr.

[Más írással egy újabb kimutatás]
Débita ejusdema
1-mo. Cziriák Pálnak szántásért, melyet 9 nap tett
2-do. Idem az maga lován 14 napon ökör keresésben
járván napjára 30 xr.
3-tio. Idem három szekér gabona, s két szekér fűtő
hozásáért n. xr. 34
4. Marton nevű béresnek 1763-dik esztendőre
5. Ugyanez béres marhájának őrzetéséért, mely állót
öt öregből 4 tavalyibúi
6. Ostoros gyermeknek szántésért
7. Ugyanez ostoros gyermeknek tavalyi szolgálatáért
egy rúgott borjú
8- Mostani Gyurka béresnek 3 holnapi szolgalatjáért
24 forintokbúi számolván
9. Sz. József oltárjához 4 szál gyertyáért
10. A congregacióhoz
11. Gyenes Jánosnak 5 akó borét a. máriás
9
12. Koporsóhoz való sárga szögekért

9
7
2
34

55

3
2

30

6
6

12
4

8
15
40

13.
14.
15.
16.

Dósa József feleséginek, Budai Katának
András molnárnak szán csinálásért
Csorna Kovács Ferencnek munkáiért
Mostani szolgálónak pár csizma, keszkenyö, ing
[Summa:]

Item
[Summa:]
Két személynek két napi diurnumot fizettünk
Summa:

5
2
146
6
153
4
157

50
51
18
15
52
52
44
44

Inventarium
Anno 1764. 31. Mártii in bonis Stephani Basa alias Lestar peractum
Ft
Xr
1- mo. A ház eladatott. Barát Ferenc úrnak
400
2- do. A szőlőt mivel hibányos (sic), Dósa Józsefnek
120
3- tio. Négy jármos ökör párját tall. 48
144
4- to. Három kocsis ló, s egy harmadfű kanca csikó
40
5- to. Ellős 40 juhok és 38 tok juhok s kosok
98
15
6- to. Egy tehén tavali fiával, öreg lévén
20
7- mo. Mezei öt sődők és az annyok és hat szopós
7
30
8- vo. Egy verem búza, mely Magó Mihálnénál vagyon 100
9- no. Krajnerné asszonynál
100
Summa
Item Krajnerné asszonyomál
[Summa]

1029
78
1108

45
49
34

N[emes] Hajagos József úr, n[emes] Deák Hihály úr által, per Josephum Szabó m.p.
A hátlapon más írással: 1763. Lestár István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található, fasc. I . No. 24. anno 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

347.
ÖZVEGY DÓSA JÁNOSNÉ, KIS ILONA TESTAMENTUMA
1763. július 15.
Kecskemét, die 15-a Julii 1763.
Én, néhai Dósa János férjem özvegye, Kis Ilona gyarló tagjaimban uralkodó
nyavalyáim által készíttetvén a boldogul leendő meghalásra, megoszlattatásom
előtt még ép és egészséges elmével létemben világi elmaradott javacskáimrúl
teszek ilyen rendelést.
1-mo. Az egyes özvegységnek gyámolatlansága miatt elégtelenül élvén, említett

fejemmel együtt keresett mind álló, mind ingó javaimnak tartásokra, álló örök
ségemet, úgymint házamat, szőlőmet életemben pénzzé fordítottam, és eladatm
Szabó Istvánnak ily véggel, hogy azon háznak és kamorának egy szakaszát
magamnak holtig benne szabados lakásomra megtartottam, holtom után penig
legyen említett Szabó Istváné, aki mindazoknak árát le is fizette.
2- o. A boros kamorával egy contiguitásban lévő megtartott és kiszakasztott kis
kamorácskát penig pálinkafőző üstömmel együtt hagyom Bárányi György régi
gondviselőmnek hozzám való hőségéért holtáig, azután penig ezek is légyenek
Szabó Istváné.
3- 0. Eladott örökségeimnek árábul élvén ez ideig, ami abbúl még megvagyon
Szabó Istvánnál 68 f., abbúl 40 forintokat hagyok a méltóságos földesurasá
goknak, 10 forintokat ismét az reformata oskola szükségére, 18 forintot penig
eddig, sőt holtomig is gondomat viselő Dabi Istvánné öcsémasszonynak.
4- to. A reformata szent ecclesia számára, kinek mint lelki anyámnak egyik leá
nya kebelében neveltettem, buzgó kegyességembűi hagyok 100 forintokat. Úgy
nem különben Cseh Andrásné özvegynél lévő 100 forint adósságomat testálom
a két anya kútfő oskolára, debreceni és sárospataki collegiumokra egyenlőkép
pen, melyben az itt való szent ecclesia légyen tutor.
5- 0 Házi gazdasszony Szabó Istvánnénak körülöttem tett fáradozásaiért hagyom
Sárközi Sámuelnél lévő 12 forint adósságomat.
6- 0. Meglévén halálom, temetésem alkalmatosságával leendő harangozásra
hagyok 25 forintot a szent ecclesianak. Úgy az új mentémet is oly véggel hagyom
a szent ecclesia szabados rendelésére, hogy az oda fordítsa az hová szükségesnek
ítéli alamisnába.
7- 0 A kiságyamat mindenestül hagyom Bárányi Györgynek. Szabó Istvánnénak
az öreg ágybúi egy derékaljat, Dabiné öcsémnek is egyet hagyok, a viselt két
mentémmel együtt, az több ágybéli substantiámat egészen hagyom Varga János
és Kádár Ferenc atyámfiainak egyenlő osztályra. Egy vég vásznam vagyon,
Varga János, Kádár Ferenc és Bárányi György osztozzanak egyaránt véle. Baracsi Jánosnénál levő 15 forint adósság légyen Bárányi Györgyé. A szoknyám
Dabinéé.
Ezen utolsó és végső akaratom leírása után előttem hallatos szóval elolvasván,
minden punctumaiban helybenhagyom, és reszkető kezem keresztvonásával
meg is erősítem.
Kis Ilona +.
Per me Gregorum Tóth judicialiter exmissum. Coram me Paulo Biro jurato
subjudice m. p.
A hátlapon más írással: Dósa Jánosné özvegy Kis Ilona testamentoma. 1763. die 15-o Julii.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: No. 2., Végrendeletek 1763-1774.
Kétlapos irat, eredeti.

K E R E S Z T E S I MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1763. augusztus 26.
Anno 1763. die 26-ta Augusti.
Keresztesi Mihály az Úristentül betegséggel meglátogattatván, még élő nyelvvel
így testálok.
Egy tehenet rúgott borjával feleségemnek, egy rúgott borjút Fazekas János mos
toha fiamnak.
Két ötödfu tinaimat az takarításomra, ami megmarad az árábul feleségemnek
hagyom.
Vetsén lakos Botlik Jánosnak, kinél leányom feleségül vala, feleségemen semmi
kereskedése ne lehessen egész életiben, mivel leányomnál neki maradott árvákat
17 darab marhákkal és majd kétszáz forintokkal kielégítettem, egyszer is másszor
is adván néki.
Die et anno praefatis per Josephum Szabó m.p. praesens Andreas Szomor m.p.
A hátlapon más írással: 1763. 26. Augusti relatum. Keresztesi Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 20. 1763.
Kétlapos irat, eredeti.

349.
JUHÁSZ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1763. augusztus 28.
1763. 28-a Augusti Kecskeméth.
Én, Juhász János Istennek látogatásábul súlyos nyavalyában, de ép elmém és
okosságom lévén, csekély javaimnál ilyen rendelést teszek.
1 -o. Házamat hagyom András fiamank és Örse leányomnak egyenlőképpen. A
fiam böcsö szerint fizesse ki a leányomat.
2. Szőlőmet is nevezett gyermekeimnek hagyom egyenlőképpen, hasonló
képpen, hogy leányomat böcsö szerént fizesse ki említett András fiam.
3- 0. Nyári termés, széna és gabona, nemkülönben szőlőm mostani termésével
együtt házamnál található minden eszközzel legyenek fent nevezett gyermeke
imé, és kiki in natura ezeket, hogy elvesse, hagyom.
4- 0. Vagyon két jármos ökröm, melyek adassanak el, az árok tisztelndő páter
franciscanus atyám uraiméknak adassék szentmise szolgáltatásért.
5- 0. Még teheneim árábul ládámban vagyon 20 forint, melyeket hagyom
takarításomra, ha mi megmarad adják szentmise szolgáltatására.
Anno et die ut supra.
Coram me exmisso et requisito testis Andreas Szekeres, et subjudice Torna
Csertő +.
A hátlapon más írással: 1763. Juhász János testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. Il-al763.
Egylapos irat, korabeli másolat.
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ÖZVEGY S I K A R I SZABÓ ANDRÁSNÉINVENTÁRIUMA
1763. október 24.
Anno 1763. die 24-a Octobris.
Penes mandátum magistratuale exmittaltatván néhai Sikari Szabó András
özvegyének per caducitatem elmaradott javainak cosciptiojára, lett ezen
inventárium.
1- mo. Egy ládában találtatott egy vászoning, két türet és 2 résznyi vászon, egy
kék, másik veres tarkájú abrosz, item egy veres abrosz, egy veres pamutos
kendő, forgatásos Tóth (sic) párnahaj, egy pendel, paraszt törülköző kendő, hat
réf (sic) [rőt] csipke 2 darabba recés lepedő.
2- do. Más ládában egy fejér iskatulában 5 főre való, egy gyolcs kendő, fekete
kamuka selyem váll, egy pár fejér ruha férfinak való, asszonyi is 1 pár, egy
fótos abrosz, egy csomó tót ruha, cérnának való len, vászon lepedő, melyeket
mind egy ládába szorítottunk.
3- tio. Egy hólyagban volt 12 formális arany, 8 császár és közönséges, 2 brabanti
6 forintos arany, fejér pénz 42 xr.
4- to. Az ágyban 3 derékalj, 9 vánkos, 2 dunyha, mente, szoknya, az holt testen
2 dupla selyem kendő, 4 gyöngyös tü.
5- to. A kamorában egy rézüst, vasfazék, désa, veder 2, rossz hordók, fazekak,
egy rossz láda, holmi magok benne.
6- 0. Valamely notatio, melyet az asszony halála előtt kevés nappal jegyeztetett
és ezen adósságok találtattak rajta.
Szappanos Ferencné, kinek az ura a lúgban holt
Tatai házában, Körösi kapunál, Szabó
Jánosnét mondja
25
Járfásné
13
Varga Jánosné Paréjnéval testvér
16
Paréj András (Contr. szerz. 90)
80
Félegyzázi öccse, kinek vágynak az írások is
200
7- 0. Ex relatis Csősz Gergely adós 10 forint, Járfás neje 60
fizetett 51 forintot.
Hardi Pál
21
Kovács János
Csizmadia Kókné
7 solv.
Hajnal úr solvit. Hajnal úr mindezeket tudja, mert újra íratta az asszony.
Coram me Ignatio Solthy inspectore m.p.
Per me Gregorum Tóth judicaliter exmissum m.p.
Szelis Mihálynál
Szelis Pálnál
Kis ember, aki interesben adott Szabó András
úrnak 1 hordót, Varga János fogja tudni,
Dormány nádja bort (sic).

23
1 solv.

40
zy /

A hátlapon más írással: 1763. Szabó Andrásné inventáriuma. Ugyanitt azonos kézzel a következő
többször javított feljegyzés található: Varga Jánosnak terminusa körösi Szent Lászlói vásár. Kis
ember Varga János volt itten 3-a Junii Gömöri mellett 14 forinttal mong. (?) Szent Lőrinc vásárig
a terminusa. Eiadem (sic) Hardi Pál volt bent 20 forint, mondja, hogy adós. Eiadem Szeles Miklós
bent volt, mongya, hogy 10 f-tot megadott. 4-a Julii, bent volt Csizmadia Nagy János, vásárra
terminált.
Eltérő írással a következő jelzet található: 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

351.
SZÍVÓS ISTVÁNNÉ TESTAMENTUMA
1763. november 15.
Anno 1763. die 15-ta Novembris.
Néhai Szívós Istvánné még egészséges nyelvvel lévén, betegséggel az Úristentől
meglátogattatván, javacskáimrúl ily rendelést teszek.
25 esztendőktül fogvást, mivel minden nyomorúságomban szárnyai alatt tartott
Sárga István vőm, azért a Borbásszállási úton lévő szőlőmet nekie hagyom
örökösen, oly képpen, hogy a földesurunknak két akó bort akármikor adhatja.
Minden ágybéli javacskámat hagyom leányomnak.
Per Josepho Szabó m.p. Coram Paulo Bozó m. p.
A hátlapon más írással: 1763. Szívós Istvánné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelezel található: fasc. 1. No. 5. 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

352.
ÖZVEGY KÓKAI ISTVÁNNÉ TESTAMENTUMA
1763. december 11.
Anno 1763. 11-ma Decembris.
Néhai Kókai Istvánné az Úristentől súlyos betegséggel meglátogattatván, még
egészséges nyelvven lévén javacskáimrúl ily rendelést teszek.
Néhai boldogult Bozó István úrnak első bíróságában városunk n. házánál letett
contractusbúl a nemes város lajstromából mint kitetszik, adós nekem Német
Mihály négy forint héján kétszáz forintokkal, attúl az ödőtől fogva minden
interessévei együtt, mely summának felét a páter franciscanus atyám uraiméknak
szentmise szolgálatokra, más részét Kokai Ferenc fiamnak hagyom.
2-do. Amint 1752-dik esztendőben írt contractualis levél tartja, 70 tallérokkal
ugyan megírt Német Mihály tartozik, eztet is fellyebb írt Kókai Ferenc fiamnak
testálom, minden házbeli javaimat, szőlőmet ugyanannak hagyván, tegyen
belőlük tisztességes eltakarításomat.
Anno et die ut supra.
Per exmissum Josephum Szabó m.p. Tokaj Ferenc, Magyar István, Seres György
jelenlétünkben.
N.B. No 2-do megírt contractualis levelet kézihez vette mindnyájuk előtt.
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A hátlapon más írással: 1763. Kókai Istvánné testamentuma. 1763. die 11-ma Xbris.
Eltérő írással a következő jelzet található: No. 13. 1763.
Egylapos irat, eredeti.
Melléklet: egy, a végrendelet tartalmának kiegészítését szolgáló irat.
[A végrendelet melléklete:]
A beteg, egészséges korában a páter piaristáknak ex bono motivo ígért 50 forintokat, ezeket Német
Mihály által adatta meg, mivel hat tinainak árában, melyeket Német Mihály vett meg 40 forintoknál
többet, különben meg nem vehetett.
Azon testamentális levélben feltett négy forint héján 200 forintok interessit némelykor Német
Mihálytúl kérvén a mostan beteg, atta tettével össze karomolván az lúgzó alá csapta ötet Német
Mihály és azzal fenyegette, hogy megölné, ha meg nem tagadná nála lévő summás adósságát. A
most beteg pedig ijedtében átok alá tevén magát, hogy ne bántassék, tőle kénteleníttetett felfogadni.
Némely summa pénzrül (mely szőlők alatt, midőn bárányhússal elsőben tractálódnának, a
vasfazékbúi) emlékezik a beteg, hogy Német Mihály kézire azon helyre fia által ki vitetett volna, de
azt nem keresi.
A fennálló contractus iránt való adósságát Német Mihály mostan is recognoscalja.
Amely hat ökröket, s tinókat Német Mihály emleget, hogy adott légyen, a beteg igaz lelkire vallja,
hogy sohasem látott, s nem is tud.
A beteg Fekete Mátyást, soha alkuba nem is ösmerte, akit Német Mihály a tinók vételiben emleget.
Ezenkívül, ha a beteg mindeneket fel akarná tétetni, még számosabbakkal volna adós Német Mihály.
Per Josephum Szabó m.p. Hajagos István Beke Szűcs György, Maczonkai András s felesége
jelenlétükben.
A szöveg végén azonos írással: 1763. Ad testaementum viduae Stephani Kokaj.
Eltérő írással a következő jelzet található: No. 13. 1763.

353.
SZÍJÁRTÓ MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1763. december 11.
Anno 1763. die 11-ma Xbris.
Súlyos betegségben lévén, de egészséges nyelvvel az Úristentül megtartatván,
kevés javaimnál Szíjártó Mihály ily rendelést kívántam tenni.
Elsőben vagyon négy ökröm, két lovam, 68 juhaim, házam, szőlőcském, ezekből
s mindnekböl egyforma successioja az Ferenc fiam árvájának s annyának és
István fiamnak legyen oly formán, hogy Örzsébet leányomnak szegénységükhez
való képest tartására, ruházattyára és férjhez való menetelinek tisztességesen
előmozdítására legyenek, kit hogy ha Ferenc fiamnak árvája anyjával és most
élő Szíjártó István fiamnak cselekedni elmúlatnának, szakadjon három részre
jószágocskám, és az leányomnak mint a fiamnak és ugyan megholt fiam
árvájának anyjával együtt egyformán közül bocsáttassák, ha pedig tisztességesen
férjhez menetelit ruházatjával elkészítvén megadják, rajtok leányomnak semmi
keresete soha ne legyen.
2-do. Szent Mihály kápolnához adós vagyok 30, id est harminc Rh. forintokkal,
ez adódjon meg a közönséges j ó k b u l . Tisztességes temetésem ugyan ezen
közönséges jókbul légyen.

Anno et die quibus supra.
Per exmissum Josephum Szabó m. p. Praesentibus Joanne Csonti, Joanne
Hajagos.
A hátlapon azonos írással: Testamentum Michaelis Szíjártó. 1763. die 11-ma Xbris. Újabb írással:
1763. 11-ma 8-bris (sic) Relatum, sig. Simon Martinkovics m.p.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. l.No. 18. 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

354.
SZŰCS MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1763. december 15.
Én, Szűcs Mihály midőn az én Uramnak s Istenemnek mindeneken való szaba
dosan uralkodó hatalmát a rajtam lévő terhes nyavalyák által tapasztalnám,
magamat mind testestől s lelkestül a Teremtő, Megváltó és Megszentelő Istennek
ajánlván, és szent fölségétül fáradtságom után adatott világi javacskáimbul tettem
utolsó rendelést ide alább következik.
1- ször. A reformata szent ecclesia számára hagyok négy, id est 4 Rh. forintokat.
2- do. Nemkülönben a méltóságos uraság számára négy Rh. forintokat.
3- szor. Vagyon énnekem kilenc darab gulyabeli marhám, azaz két negyedfü és
két harmadfű tinóm, nemkülönben három tehenem, ezek között kettő borjas és
két jármos ökröm szekérrel együtt. Ezenkívül vagyon két pásztábul álló szőlőm,
melyeket mint saját keresményemet mellettem való hűséges fáradtságáért
feleségemnek hagyom.
4- szer. Vagyon még egy paszta szőlőm, mely énnekem anyai jus szerént esett,
minthogy ezen szőlő a véreket illeti, azért akarom, hogy két öcsémre visszaszálljon.
5- ször. A házamat pedig ami illeti, minthogy felségem allaturáján szereztem,
azért áztat minden benne való portékával és eszközzökkel együtt hagyom fele
ségemnek, Varga Ilonának.
Ezen testamentaria dispositio lett ilyen testamentáriusok előtt mint ide alább
vagyon: Kecskemetini 15-to Xbris 1763.
Coram me seniore Petro Pap m. p. Vajda András hites polgár m. p. Coram me
seniore Joanne Varga alias Szenté manu aliéna.
A hátlapon azonos írással: 1763. 15. Xbris. Szűcs Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 17. anno 1763.
Egylapos irat, eredeti.

ÖZVEGY MOLNÁR MÁRTONNÉ T E S T A M E N T U M A
1763. december 26.
Anno 1763. 26-ta Xbris.
Molnár Mártonné, az Úristentül súlyos betegséggel meglátogattatván, még ép
nyelvvel javacskáimrúl ily rendelést teszek.
A földes kegyelmes urunknak hagyok két aranyat.
Eltakarításomra húsz Rh. forintokat.
Testvér öcsém leányának, akit 12 esztendőktől fogvást mint magamét tartottam,
10 Rh. forintokat és ágyam s ilyen aprólék jószágomat, egy paszta szőlőmet
hagyom.
Az felyül tett pénzeknek fundusa vagyon Szálai Tamásnál: 30 Rh. forintok.
Török Jánosnál vagyon 43 Rh. forintom.
Ez pénzekből még residua summának fele Farkas Tamás testvéröcsémé, fele
pedig két részre osztatván egyformán jusson tisztelendő páter franciscanausoknak és tisztelndő páter piaristáknak szentmise szolgál latra.
Anno et die ut supra.
Per Josephum Szabó m. p. Franciscum Hajagos. Török János, Szálai Tamás
jelenlétükben.
Török János ezen 43 forintokbúi álló adósságomat kezem keresztvonásával
bizonyítom +.
Szálai Tamás ugyan 30 forintokkal hogy tartozom, recognoscalom. +.
A hátlapon más írással: 1763. Testamentum viduae Martini Molnár. Anno et die ut supra.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 21. 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

356.
ÖZVEGY ÁCSAI NAGY GERGELYNÉ T E S T A M E N T U M A
1763. december 29.
Anno 1763. die 29-na Xbris.
Néhai Ácsai Nagy Gergelyné a fölséges Istentül súlyos betegséggel meglátogat
tatván, még ép eszemen s nyelvemen lévén, csekély javaimnál teszek ilyen
rendelést.
Ácsai Albert és Gergel árváimat minden örökségemben hagyom egyenlőképpen
succsessoroknak, oly móddal, hogy még életemben két szentmiséket érettem
szolgáltassanak, holtom után pedig 50-ket atyjoknak s annyuknak emlékezetül
az lelkükért, a mindön lehet.
Ácsai Agnis pedig már kiházasíttatván egy tehenet javaimbúi végyen.
Az Úrrétje mellett levő Korsós kertben, mivel boldogult urammal keresett egy
pár ökröknek árábul vettük meg, Tóth Mihályné testvérem, aki miképpen keve-

redne fiaim ellen semmi successiot ne vehessen, hanem mindkét fiamé egyfor
mán legyen.
Minden ingó jószágom legyen egyenlően a két fiaimé, azon tehenet kivévén,
melyet a leányomnak hagyok.
Csekély adósságunkat fizessék ki fiaim, s takaríttassanak el becsületesen.
Anno, die quibus supra.
Per Josephum Szabó m. p. Csizmadia János, Pataki József, Szabó Pál jelen
létükben.
A hátlapon más írással: 1763. Testamentum viduae Gregorii Atsai. Anno, die quibus int.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 16. 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

357.
BAJÁKI PÁL TESTAMENTUMA
1763.
Testamentum Bajáki Pálé.
1. Az feleségemnek fele háznak és 2 fiamnak felét a szőlő és hasonlóképpen (sic).
A két fiamnak hat ökröket. Két erebik [öregebbik?] ökör az anyjuké, a két fiam
nak 30 tehenet, az feleségemnek kis leánkával együtt 9 tehenet. Két fiamnak
hagyok Pataki Istvánnál és Kovács Ferencnél aki vagyon summa 600 Rh. forint.
Az feleségemnek leánkával együtt 200 Rh. forint, aki Szabó Györgynél vagyon.
Az menyecske leányomnak 20 Rh. forintot és 2 tehenet fiastul. Az temetésemre
pediglen Melher Jánosnál aki vagyon 53 Rh. forint. Aki Nagykátán vagyon
Dango Andrásnál 30 Rh. forint, aki pediglen vagyon Lengyel Gergőnél 20 Rh.
forint ebből fizessék meg az öcséimet és kielégítsék.
Dékány József, Nagy Mihály, Szabó György jelenlétekben.
A hátlapon más írással: Bajaki Pál testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. 1763. No. 25.
Egylapos irat, korabeli másolat.

358.
LEHÓCZKAI RÓZSA TESTAMENTUMA
1763.
Anno 1763.
Néhai Lehóczkai Rosának végső szándékja volt.
1- mo. Hogy ekkori házát első urátúl való, leányának testálja, mivel azzal keresett
java vala, és hogy már akkor a ház terheit is a leánya viselte légyen, úgy
mindazonáltal, hogy Ladányi Boldizsár úrnak házán fekvő 40 forintokbúi álló
passivum debitumot kifizetni köteles légyen.
2- do. A szőlőt is minden hozzá való edényekkel bírhassa az leánya, mivel

Lehoczkai Rosát, édesanyját táplálgatta, de oly formán, hogy második urának
egynehány juhokbul álló allaturáját, ugyan második urátúl való fiamank 26
vagy 30 forintokkal megfizesse. [A lap alján tett ide vonatkozó bejegyzés: de
duobus florenorum numeris olim incertus alteruiter (?) fuerit.]
Ita recordatum et signatum Kecskemetini die 29-na Januarii 1769.
Josephus Szabó m. p. Ladányi Boldizsár.
A hátlapon más írással: Testimonium super oretenus (?) factum testamentum Rosae
1763.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 27. anno 1763.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Lehoczkai

359.
KÁSA MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1763.
Én az Istennek rajtam tapasztalt súlyosságát érezvén magamban, testem
fogyatkozása szerént ily dispositiot akarok termi.
Primo. Feleségemnek hagyok egy paszta szólót az öregebbet és egy kis ültetést,
amely 40 utakbul álló, a szüretelő hely is közös légyen. A városon levő kamara
is övé légyen benne valóval együtt. Ezeken kívül hagyok két kádat 1 elfot (sic),
1 kisebbet és két hordót. A káposzta földet is felét hagyom feleségemnek, az
üstöt is, istálló, szekér.
Secundo. Böszény Andrásné leányomnak hagyok két első paszta szőlőt és két
kádat és két hordót, a káposzta földnek is felét. Szőlőben levő házat kamarástol
minden benne valóval együtt hagyom leányomnak.
3-tio. Az ökröket pedig hagyom temetésemre, ami megmarad tűle, az is kétfelé
mennyen.
Coram me Paulo Bozo subjudice m. p. Coram me Gútai Mihály m. p. Coram
me Turanyi István m. p.
A hátlapon más írással: 1763. Kása Mihály.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 28. anno 1763.
Egylapos iratt, korabeli másolat.

360.
PAP SZABÓ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1764. január 4.
Ketskemetini Anno 1764. die 4-ta Januarii.
Én, Szabó István, amidőn még Istennek kegyelmességéböl ép, egészséges és
józan elmével bírnék, jó lelkismeretem szerint önként, minden kényszerítés
nélkül az magam házamnépe között minden ingó és ingatlan javacskáimról
kívántam ily rendelést tenni.
1-mo. Hogy mostani élő Solthi Ilona felségemet Istenben megboldogult Ungvári

Pál elmaradott özvegyét 5 esztendős árva kis fiával együtt magam gondviselése
alá vettem, akkori időben mind az házi, mind az szőlőbbeli örökségeket, melyek
megnevezett felségemmel együtt keresett jók valának készpénzen in summa
245 Rhenes forintokon eladnak, melyeket is magam gazdaságának folytatására
költöttem el, azért ezen summa pénzt 245 forintokat tartozó kötelességem szerint
kívánom először az magam javacskáiból extindaltatni.
2- do. Ezenkívül pedig minden ingó és ingatlan javacskáim, az melyeket magam
pénzén szerzettem, maradjanak Solthi Ilona feleségemnek és Ungvári István
mostoha fiamra halálom után, úgy hogy először ezen jókbul, ha megmaradnak,
az méltóságos földesuraságnak fl. 4, az reformata szent ekklesianak fl. 4, a togatus deákoknak fl. 2, a mendikasoknak fl. 2, az ispotálybeli szegényeknek fl.
2, in summa fl. 14 kiadattassanak.
3- tio. Amely ingó és ingatlan javaim Solthi Ilona feleségemre és mostonóha
fiamra, Ungvári Istvánra maradnak, halálom után mindazokat egyenlő jussal
bírják, mindaddig, míg egymással megegyeznek, ha hogy pedig, kit az Isten
távoztasson, ezen mostoha fiam az édes annyát mind nőtelen mind pedig nős
korában valami módon húzni s verni, egyszóval megbecsülni nem akarná,
legibus magistralibus minden néki hagyatandó javaimból egészen kirekessze.
4- to. Hogy ha pedig az édesanyját igaz fiúi szeretettel, hűséggel és engedel
mességgel megbecsüli holta napjáig, az édes anyja halála után minden javaim
maradjanak ezen mostoha fiamra, Ungvári Istvánra.
5- to. Mindezekrül az ingó és ingatlan javacskáimról való dispositiom úgy lészen,
ha magamat is míg élek halálomig feleségemmel együtt ezen feljebb sokszor
említett mostoha fiam, Ungvári István illendőképpen megbecsül. Melyekrül is
ez szerint adom magam saját kezem keresztvonását.
Szabó István +.
Coram me Paulo Bozo subjudice m. p. [sig.] Coram me Joanne Keresztes m. p.
Coram me Joanne Tomó concivi oppidi privilegiati Ketskemét m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Pap Szabó István testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 18. 1764., 1764. Nro. 15-to.
Kétlapos irat, eredeti.
Bozo Pál másodbíró ép viaszpecsétjével ellátva.

361.

ÖZVEGY HORVÁTH MIKLÓSNÉ TESTAMENTUMA
1764. január 26.
Anno 1764. die 26-ta Januarii.
Néhai Horvát Miklós uramnak özvegye utolsó végemről gondolkodván, még
egészségben lévén, kis örökségeimül ily rendelés tettem.
Ugyan Horvát Miklós urammal természet szerint való Fernczi Jánosné
leányomnak az Széktónál való szőlőmnek felét hagyom oly formán, hogy ha
Ladányi szomszéd urunknak megfizeti adósságomat, melyet contraháltam,

midőn egyik leányomat temettettem, amely adósság áll circiter 20 forintokbúi
interssin kívül, más felét pedig azon szőlőnek Kováts Márton második uramtúl
való gyermekemnek, Pálnak hagyom, amelynek leányom által fiamtúl való
elvételire semmi módját meg nem engedem, mivel az leányom édes atyjának
halála után 30 Rh. adósságot fizettem.
Mostani házunk megvételekor az ökrök árábul engem illető 10 forintokat ezen
háznak előbbi Komáromi Szűcs gazdája rá való való gondviselésemért 20 forin
tokat, melyeket elengedett, hogy ha az háznak árossá találkoznak takarításomra
és szentmise szolgálatokra hagyom.
Kováts Márton mostani férjem juhainak árábul ez ház megvételekor 26 Rh.
forintokat és 40 krajcárokat mivel adott, eladásakor ez háznak többet ne vehessen
el árábul mint amennyit adott. Eltiben ugyan Kováts Márton uram szőlőben,
ház árában békével (aki még azon summátul elmaradna) tehessen, holta után
pedig az házi javacskákban csak Pál fiamnak magának légyen successioja.
Minden ágybéliek legyenek azoné, aki holtomig gondviselésemre hívebb lészen.
20 zsákok, melyeket az első urammal szerzettem legyenek háromfelé, úgymint
Kováts Márton uramnak, Ferenczi Jánosné leányomnak és ez uramtúl való fiam
nak Pálnak.
Hogyha Fernczi Jánosné leányomnak halála történnék és maradékja nem lenne,
azon fél szőlő is és minden reá maradandó háromoljék Pál fiamra, kívánom.
Actum die et anno ut supra.
Per Josephum Szabó m. p. Here János, Ladányi Boldizsár, Kováts István
jelenlétükben.
A végrendelkezés alatt más írással: 1764. Horváth Miklósné testamentuma
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 9. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

362.
ÖZVEGY SZEKERES ANDRÁSNÉ TESTAMENTUMA
1764. január 26.
Anno 1764. die 26-ta Januarii.
Néhai Szekeres András uramnak özvegye betegséggel az Úristentől meglátogat
tatván, még ép nyelvvel lévén, ily testamentumot kívántam tenni.
Csekélyke javacskáimbúl a Szentháromság congregatiojának hagyok egy forintot.
A gyöngyösi Jézus társaságbeli congregationak egy forintot.
A tertiariusok congregatiojának két forintot.
A péter franciscanusoknak alamizsnában egy harmadfű jó öszőt.
Több minden engemet illető jószágomat, úgymint marháimat, juhaimat, sörtéseimet hagyom egyformán József és István fiaimnak.
Az házbúi engemet illető obtingenst, mely osztozásainkkor 50 tallérokra limi
táltatott, hagyom István fiamnak magának.
40 utakbúl álló szőlőmet egyenlőképpen hagyom József és István fiaimnak,
mely az Széktónál vagyon.

Simon János szőleje feliben, amely egy paszta szőlőt birok, egyenlőképpen osztályra
menjen két leányimnak.
István fiam feleséginek egy derékaljat, dunnámat és nyoszolyámat, az ispitályba
egy derékaljat, több ágyamat pedig két leányomnak egyenlőképpen.
Die et anno ut supra.
N . Ferenczi Gergel uram, Tari Máté jelenlétükben.
Exmissi Szabó József és Ladányi Boldizsár.
A hátlapon más írással: 1764. Szekeres Andrásné asszony testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fsc. 1. No. 17. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

363.
ÖZVEGY HEMZŐ MIHÁLYNÉ TESTAMENTUMA
1764. február 24.
Anno 1764. die 24-a Februarii in Kecskemét.
Én, néhai Hemző Mihály férjemnek özvegye, Rézi Ilona, Istenem kegyelméből
ép elmémen lévén nyavalyás testemben, mivel tudom, hogy énnekem is életemet
le kell tennem, idején korán élő nyelvvel teszek halálommal tőlem elmaradó
kevés javacskáimrúl ilyetén testamentomi rendelést.
1- mo. Minekutána néhai Hemező Ambrus természet szerint való fiamtúl
maradott árva unokáimnak édes atyjok részét magistratualis deliberatio szerint,
sőt édes anyai képpen sokkal feljebb is kiadtam, a számomra esett kertbéli
jussomat elzálogosítottam vala Solti Mihálynak 50 forintokban, azon én kertemet
Hemző Anna unokám magához visszazálogolta, és ő ismét zálogul másnak
által adta. Ezen kertemet hagyom Hemző János unokámnak örökképpen, ha
Isten segíti váltsa ki, és légyen örökje.
2- do. Sima Andrásnál vagyon 30 forint adósságom, abbúl a szent ekklésianak
hagyok 10 forintot, az ispotálybeli szegényeknek 10 forintot. Partinénak velem
minden szükségemben hűséges dajkaságáért hagyok 10 forintot, ezenkívül
Partinénak 2 derékaljat, 1 lepedőt, 2 vánkost s mentét.
3- tio. Éjjel s nappal mellettem virrasztó jó szolgálómnak hagyok 2 derékaljat, 1
lepedőt, 2 vánkost, hátralevő bérivel együtt.
4- to. Zsákai György cigány adós hat márjással, ezt hagyom a mendicansoknak.
Pál Judit adós 4 fl. 2 garassal, ezt hagyom a deák ifjaknak.
5- 0. Hemző Ambrus fiam mentéjén volt ezüst gombokat a felesége eladta, azt
visszaváltottam, 9 f. 8 xr., hagyom a két unokámnak egyaránt. A selyem övet
penig egy nyoszolyával, egy ládával és karszékkel együtt hagyom János
unokámnak és egy rudva terítőt Annának.
Ezen testamentum tételben jelen voltunk judicialiter convocatusok: Kis István,
Darányi György.
Coram et per me Gregorium Toth m. p.
Vajda András hites polgár m. p.

A hátlapon más írással: Hemző Mihályné.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 8. 1764., 1764. Nro. 16-to.
Egylapos irat, eredeti.

364.
LINKA MIHÁLY TESTAMENTUMA
1764. március 15.
Anno 1764. 15-ta Mártii.
Súlyos betegséggel meglátogattatván az felséges Úristentül, Linka Mihály
csekély javaimat ilyen formán hagyom.
Mendikás István juhász Dömötörtül fogvást tartozik száztíz Rh. forintommal.
Mendikás István recognoscalom adván keresztvonásomat +.
Cseh György tartozik 31 R.f., id est harmincegy forintjaimmal.
Cseh György recognitioja +.
Ezekből 5 kápolnákra 50 forintokat, tisztelendő páter franciscanusoknak és páter
piaristáknak 20 forintokat szentmise szolgálatra testálok.
Méltóságos grófunknak 3 forintokat, az többit gondviselőmnek és takarításomra
ajánlom.
Bárány Ádám adós egy forintommal, legyen ez a szegény deákoknak.
Anno, die ut supra.
Per exmissum Josephum Szabó m. p.
Víg Máté, Kánai György, Mendikás István, Cseh György jelenlétükben.
A hátlapon azonos írással: Testamentum Michaelis Linka 1764.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 11. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.
A mellékletek száma 2 db.

[A végrendelethez kapcsolt mellékletek:]
Én, alól is megírt Mendikáns István praesentibus vallást teszek adván értésekre mindeneknek akiknek
illik, hogy én bizonyos kereskedésemnek folytatására vettem fel becsületes Linka Mihály úrtúl
egyszáz Rh forintokat, id est f l . 100 a dato praesentium egy esztendeig 7,5 forint interesre, mely
summát kötött interessévei együtt a megírt terminusra minden okvetlen és elmúlhatatlanul az ö
kegyelme kívánságára halogatás és fogyatkozás nélkül megfizetni magamat kötelezem, hogyha
penig a megírt időre eleget tenni nem akarnék vagy akármi okbúl elmúlatnék, házamat vagy akármely
tetsző jószágomat ad vires summa lekötöm ő kegyelmének, hogy azokbul magának azonnal bírói
hatalommal is eleget tétethessen és bátorságossá teszem.
Kecskemét 26-a Octobris 1764. Mendikáns v. aliter Andraskó István kezem + vonása.
Per me Gregorum Tóth m.p.
Praesentium exhibitor Michael Hlinka incola noster Stephanum Mendicans alias Andraskó
nuncupatum summa debitorem profugum pervestigatum proficiscit ad partes trans-Danubianas.
Quem securitatis [egy olvashatatlan szó] hisce praemunivimus. [Andraskó István az adósság
visszafizetése elöl a Dunántúlra szökött.]
Kecskemetini 31. Mártii 1766.
N.N. Judex et Jur. p. oppidi Kecskemét, [egy erősen rongált viaszpecsét.]

FODOR FERENC TESTAMENTUMA
1764. március 23.
Anno 1764. 23-tia Mártii.
Fodor Ferencnek betegségében javainál való ép nyelvvel tett testamentoma.
Fodor József öregebb fiamnak örökségemből kiadtam obtingens részit, azért
mostani jószágomban semmi jussa ne legyen.
Fodor Ferenc második fiamnak még húsz út szőlőt hagyok az Izsák úton felyül,
a Széktónál.
Fodor Örzsébet leányomnak tíz darab juhokat.
Ezeken kívül a ház, szőlő, kert s másbéli javacskáim mind legyenek feleségemé,
neveletlen két fiam s leányomé egyenlőképpen úgy, hogy ha valamelyik közülük
meghalna is, csak ő köztök maradjon fellyebb írt jószágocskám.
Anno die ut supra.
Per exmissum Josephum Szabó m. p. Ladányi Boldizsár, Váczi Pál jelenlétükben.
A hátlapon azonos írással: Testamentum Francisci Fodor 1764.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. No. 4. 1764.
Egylapos irat, eredeti.
Melléklet: a végrendelet pontos másolata, melyhez a következő záradékot írták: Praesentem ultimae
voluntaris copia ex origine sua desumptam, eidem in omnibus esse conformem testőr. [Megerősíti,
hogy a végrendelet másolata az eredetivel mindenben megegyezik.] Kecskemetini 22-o Julii 1768.
Simon Martinkovics ejusdem oppidi jur. notar. m. p. A másolat hátlapján a jelzeten kívül: 1764.
Fodor Ferenc testamentumának párja.

366.
PÉNTEK ERZSÉBET TESTAMENTUMA
1764. április 8.
Anno 1764. 8-va Április.
Péntek Örzsébet, néhai Nagy Jánosé, most Páli János felesége, gondolkodván
halálomnál, az első uram javaiban, melyek reám háramlottak, ily rendelést teszek.
Az első uramnak Nagy Jánosnak, mivel majd 40 Rh. ft. adósságait az mostani
Páli János uram fizette ki, tulajdon marháit adván el, ezért a Hegedős közin két
pásztábul álló, ugyan első uramtúl reánk parlag formán maradott szőlőmet
örökösen nékie hagyom.
Az ház előtt lévő kamarát is, mivel tulajdon munkájábúl állította, senki tőle el
ne vehesse.
Megelégedjen leányom a házzal és az Körösi kapui kis közön lévő szőlővel.
Actum die et anno ut supra.
Per exmissum Josephum Szabó m. p. Varadi János, Biró István jelen lévén.
A hátlapon azonos írással: Testamentum Elisabethae Péntek consortis Johannis Páli.
Eltérő írással a következő jelzet taláható: fasc. 1. No. 15. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

367.
BORJÚ ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1764. április 23.
Anno 1764. 23-tia Április.
Borjú István, előttem viselvén utolsó végemet, még ép nyelvvel lévén, csekély
javacskáimtúl ily móddal kívántam rendelést tenni.
Borjú József, Borjú Ágnes, Borjú Örzsébet egyforma successiot házamban
vegyenek, Csomó Mátyásné pedig mivel semmi táplálásomra sem volt, kiházasításával elégedjen meg. Úgy Holló Pálné is elégedjen meg kiházasításával.
Nemkülönben Borjú István, mivel 5 darabbúi álló marháimat elpraedálta mint
Geró Benedek bizonságot tészen, el légyen minden javamban való successio
nélkül.
Borjú János, Berényi lakos fiam mintegy attyának nem ösmervén engemet, le
gyen el minden nélkül. Egyszóval legyen szőlőm s mindenem József, Ágnes és
Örzsébet árváimé.
Die et anno ut supra.
Per exmissum Josephum Szabó m. p. Szálai Pál jelenlétében.
A hátlapon azonos írással: Testamentum Stephani Borjú. 1764. anno.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. I . No. 2. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

368.
MARKÓ PÁL T E S T A M E N T U M A
1764. április 27.
Én, Markó Pál Istennek hatalmas cselekedete által megerőtlenedvén, kívántam
ezen következendő testamentom levelemet íratni, hogy halálom elérkezése után
kicsin elmaradott javaim miatt valamely veszekedés ne következhessen.
Legelőször pusztán csak az házamat az páter piaristák uraiméknak hagyom.
[Későbbi bejegyzés más írással: Solutum est.]
2- do. Az Városföldén lévő pénzes kertemet az pápista ecclesia számára hagyom
oly móddal, hogy annak árábul az adósságom is kiteljen.
3- tio. Az szőlőmnek 5 pasztáját a páter franciscanus atyák uraiméknak hagyom.
4- to. Ugyan az szőlőmnek hatodik pasztáját, mely az Kardos szőleje felől va
gyon, Tót Dóra nékem gondviselőmnek hagyom.
5- to. A méltóságos gróf számára 5 hordó boromat, melyekben úgy gondolom,
36 akó lészen, testálom.
6- to. A temetésemre két lovamat, kocsimat szerszámostul és két hordó boromat,
melyek 12 akó lévén, hagyom. Ismét egy 8 akós hordó boromat az toromban
levőknek hagyom.
7- mo. Az ágyi ruhámat kétfelé osztván, felét testvér nénémnek Faragó
Györgynének, felét pedig Tot Dóra gondviselőmnek hagyom.

8- vo. Egyik ládámban 6 darab ruhám vagyon, melyet is ládával együtt a Dórának
hagyom, egy üsttel együtt.
9- no. Mentémet, dolmányomat egész házambéli javaimmal együtt a szolnoki
páter franciscanusoknak szentmise szolgálatért hagyom.
10- mo. Megmaradott két szekérre való szénát és vetéseimet az váras templomá
ban lévő 5 oltárra hagyom oly véggel, hogy mindön azek eladattatnak, azoknak
ároknak felét az szent Miklós oltárára, felét pediglen a 4-re hagyom.
11- mo. Az Kiss Mihály szolgámnak egy pár fejér ruhámat, egy nadrágomat és
egy pár csizmámat hagyom.
12- do. Az szolomhoz tartozandó edényeimnek árát az 5 kápolnákra hagyom.
Ezek mind a hatalmas nagy Istennek tisztességére legyenek. Amen.
Jelen voltunk: Borbás Lukács m. p., Kosa Gergely, Lipoczi Lőrinc.
Die 27. Április 1764.
Az utolsó oldalon azonos írással: 1764. Marko Pál testamentom levele. A melléklet
1764. Marko Pál testamentumához való testimonium.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 12. 1764.
Kétlapos irat, korabeli másolat, egy melléklettel.

hátlapján:

[A melléklet szövege:]
Hogy defíciens Marko Páll testamentumábul a mi részükre rendelt 115 Rhenes forintokat Nemezetes
második bíró uramtúl felvettem, ezen kezem írásommal erősítem. Anno 1767. die 16. Julii. P.
Dominicus Ivan Nep e scholis piis m.p.

369.
NAGY PÁL T E S T A M E N T U M A
1764. május 2.
Én, Nagy Pál, mivel Isten ő szent fölségitűl súlyos nyavalyákkal meglátogat
tatván, és egészségemnek majd majd utolsó változását szenvedem, kívántam
az én successorim között bizonyos rendelést és testamentális dispositot tenni.
1- mo. Az négy leányomnak hagyok az szőlő termésibül 40 akó bort.
2- do. Dészínrül (sic) [déli oldalon ?] való 2 paszta szőlőmet hagyom az
feleségemnek.
3- tio. Az fiamnak gyöppel együtt 2 paszta szőlőimet.
4- to. Az ház árábul hagyok négy leányomnak 40 flor.
5- to. Az feleségemnek pedig holta után mint ház mint szőlő egészlen szálljon a
fiamra.
Adós vagyok pedig az páter piaristák uraiméknak 10 for. Kiss György uramnak
tartozom 22 for. Vörösmati Gergely uramanak 11 tallérok, mely adósságomnak
kipótolására az szőlő termékenségiből fiam feleségemmel együtt kötelesek.
Az két ökrömet hagyom az fiamnak annyával együtt tűrvén, hogy ha pedig
változás történne közöttük, adattassanak el, és árával egyaránt osztozzanak.
Actum Kecskemét 2-a Maji. 1764.
Coram me Paulo Deák, Szabó István, Kiss Mihály és Szabó József.

Az utolsó oldalon más írással: 1764. 2-a Maji. Nagy Pál testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. l.No. 13. 1764.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

370.
T O K ZSUZSANNA T E S T A M E N T U M A
1764. május 9.
Én, Tok Susánna Istennek nagy hatalma által magamat súlyos betegségben érez
vén, kívánok, minekelőtte meghaljak, kicsiny javaimról valamely rendelést tenni,
hogy jövendőben fiaim s leányom között valamilyen veszekedés ne következ
hessen.
1 -mo. Mivel a Ferenc fiam és Szabó Katalin énnekem leányom, semmi segedel
emre nem voltak, sőt én reájok sokat költöttem, azért is Szabó István fiamnak
mind szőlőmet, mint házamat legfőbb gyámolomnak hagyom, sőt, hogyha ezen
punctumomat a n[nemes] törvény el akarná rontani, semmi egyebet ne ítéljen
10 forint és 10 forint. Ennek pediglen legnagyobb oka, hogy én beteges lévén,
annya voltam, soha engem egyszer sem látogatott meg.
2-do. Ami pediglen a temetésemet illeti, asztat Szabó Istvány mint jó és igaz
fiamra bízom, mivel minden az övé lészen, szőlőm s házam hozzá tartozadnókkal
együtt.
Die 9. Maji 1764.
Borbás Lukács, Joseph Szekeres m. pA hátlapon azonos írással: Tok Susanna testamentom levele. 1764. 9. Maji.
Eltérő írással a következő jelezel található: jásc. 1. No. 21. 1764.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

371.
LÉGRADI TÓT MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1764. május 23.
Én, Légrádi Tótt Mihály a nagy öregég s Istennek legnagyobb hatalma által
elannyira megerőtlenedtem, hogy szükségesnek lenni ítéltem kevés javamrul
valamely igazítást tenni, vagyis csinálni, s hogy jövendőben leányim s feleségem
között valamely veszekedés ne következhessen.
1- mo. Az szőlőmnek egyik pasztáját, amelyet múlt testamentum tételemben
mostoha leányomnak hagytam, asztat, mivel egyéb költségem nincsen, adják
el, és ára szerént az én két vejeim tarcsák el, hogy még élek abbúl élhessek.
2- do. A több 4 paszta szőlőket pediglen 2 fele hagyom, egyik részét kettei
leányomnak, másikat pediglen feleségemnek, kinek is halála elérkezése után is
mind két leányomra szálljon.
3- tio. Háza is hasonlóképpen két felé osztódjék fel, minekutána együtt meg

nem egyezhetnének, mindezeket pediglen oly véggel hagyom, hogy engem
böcsületesen eltakarítsanak.
Die 23. Maji. 1764.
Coram me Borbas Lukács m. p.
A hátlapon azonos írással: Légrádi Tót Mihály testamentom levele. 1764. 24. Maji.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No,. 20. 1764.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

372.
ÖZVEGY SZÜTS MIHÁLYNÉ, SÜTŐ K A T A
TESTAMENTUMA
1764. július 24.
Anno 1764. die 24. Julii.
Én, néhai Isáki Szüts Mihály özvegye, nevem szerint Sütő Kata beteg és erőtlen
lévén ugyan, de még Isten kegyelmébül ép elmével bírván, mely boldogult s
már megnevezett férjemnek testamentoma szerént, mivel mind fia, leánya s
unokái, a nékik hagyatott javacskákkal egészen és szépen megelíttettenek, a
nekem hagyott jókbul teszek halálom előtt ily rendelést.
1- mo. A reformata szent ekklesianak hagyok 1, id est egy aranyat.
2- do. Minthogy Ölyvedi András fiam özvegységemben és gyámolatlanságomban 18 esztendőktől fogva hűségesen és fiúhoz illendőképpen viseli gon
domat, a reám maradott fél szőlőt nevezett Ölyvedi András fiamnak (az
dispositiora tellyes szabadságom lévén) természeti tellyes jussal hagyom.
3- tio. A testamentomában Sőts Mihály férjemnek hagyatott két ökörnek egyike
megdöglött, az osztály előtt, a másiknak az árának pedig fele az árva Szntgyörgyi
Jánosnak kiadatott, fele árát is penig fiamnak Ölyvedi Andrásnak hagyom, és
pro futura ejus cautela feltétetem.
Coram me Petro Assi m. p. et Michaele Sengellér.
Az utolsó oldalon azonos írással: 1764. Szüts Mihályné Sütő Kata testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 19. 1764.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

373.
ÖZVEGY HORVÁT MIHÁLYNÉ, M E N C S E R ILONA
TESTAMENTUMA
1764. október 21.
Én, Mencser Ilona, Horvát Mihály özvegye, Istennek nagy hatalma által
elannyira elnyomorodtam, hogy testamentumot tenni kívánok, leginkább annak
okáért, hogy jövendőben fiaim és leányim között valami veszekedés ne
következhessen, mely is eképpen kezdődik.
1-mo. Minthogy házi, mezei és szőlői örökségem fele az tulajdon édes atyámrul

maradott örökség, fele pediglen az megboldogult Horvát Mihály uram, már
vélem együtt lévén, az több csongrádi atyafíaktul visszavásároltuk, arra való
nézve az tulajdon édes atyámrul maradott just hagyom minden nemű örökségbűi
velem levő legkisebb Mihály fiamnak az boldogult urammal való hozzánk váltott
örökségbeli jussal osztozzanak az fiak az onoka fiammal, Horvát Józseffel
együtt, az szőlői örökségen kívül.
2- do. Vagyon hat fogás föld az régi kertünkön kívül, az kit özvegységemben
magam szerzettem. Annak is egy részét hagyom, mely magam portioját illeti
János fiamnak, a többivel pediglen az fönt nevezett fiaim egyaránt osztozzanak.
3- tio. Az szent ecclesianak vagyok 20, id est húsz forintokkal adós, melyeket
Mihály fiam fizesse ki az szőlő termésibül.
4- to. Ami illeti az marhabeli ingó jószágot, harmad részit magamnak tartván,
abbul is hagyok János fiam gyermekeinek egy harmadfű üszőt.
5- to. Minthogy az juhok ekkoráig is osztatlanok közöttük, azokbul is
elkövetkezendő Demeter-i [a juhok Demeter napi behajtását követő] osztálykor
adódjon az magam részéből János fiam részére 4 fias juh.
6- to. Vagyon két osztatlan ökör, abbul is ha eladódik, az magam részerűi hagyok
János fiamnak két forintot, a többi adódjon némely része a tisztelendő páter
franciscanus atyám uraimhoz szentmise szolgálatokra magam lelkiért és
boldogult uraméért is.
7- mo. Az juhokbul magam jussát hagyom mindegészlen Mihály fiamnak oly
conditioval, hogy halálom történvén, abbul eltemettessen, azonkívül minden
kápolnára adjon egy egy aranyat.
Die 21-a Octobris 1764.
Mindezek a nagy, felséges, nagyhatalmú Úristennek nagyobb tisztességére
legyenek.
Coram me Francisco Pesti. Coram me Stepnano [olvashatatlan név]. Per me
Lucám Borbás m. p.
P. s. Házi eszközök, ágyi ruhák és valamik az házhoz tartozandók, mind Mihály
fiamé legyenek.
Az utolsó oldalon más írással: Özvegy Horvát Mihályné testamentom levele. Ujabb írássá: 1764.
21-a 8-bris. Relatum sign, per Simonem Martinkovics.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 7. 1764., No. 7. 1764.
Kétlapos Írat, korabeli másolat.

374.
SZÍVÓS PÁL T E S T A M E N T U M A
1764. október 28.
Én, Szivos Pál Istennek nagy hatalma által elannyira megnyomorodtam, testa
mentumot tenni kívánok leginkább azért, hogy jövendőben maradékim között
valamely veszekedés ne következhessen, az mely is eképpen következik.
1-mo. Az házamat hagyom az leányomnak, de úgy, hogy az kisebb unokáimnál
el ne adhassa.

2- do. Az szőlőmet is hagyom az leányomnak úgy, hogy jövendőben azon kis
unokáim bírhassák.
3- tio. Vagyon még egy zálogos kertem az Úrrétjén, azt is, ha módjuk lészen
benne mint örökjüket azon kis unokáim ha kiválthatják, testamentaliter
bírhassák.
4- to. Ami szőlőhöz tartozó edényeim vágynak, két kádjaim, négy hordáim, azon
kis unokáimnak maradjanak.
Coram me Johannem Benkő +, Horváth András +, Sengellér Mihály +, Varga Pál +.
A hátlapon más írással: 1764. 28. Octobris. Szivos Pál testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 16. ! 764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

375.
D A L L O S JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1764. október 29.
Én, Dallos János, mivel Isten ő szent felségétűi súlyos nyavalyákkal
meglátogattatván, és egészségemnek majd mind utolsó változását szenvedni
tapasztalom, kívántam ezen testamentális dispositiot tenni.
1- mo. Feleségemnek minden nemő együtt keresett javakat hagyom felit, tudni
illik, ház és két szőlő.
2- do. Az juhaimnak felit az feleségemnek, felét pedig az leányomnak és az két
unokámnak.
3- tio. Az három ökrömet ugyan a székért, két felé, az feleségemnek felit, felit
pedig leányomnak, két unokámnak.
4- to. Az kocsis ló kettő, eodem modo.
Item két tehén fiastul, azoknak is egyike feleségemé, másik pedig leányomé
unokáimmal együtt.
Az eltakarításomra hagyok 80 forintokat, mely Veres Asztalos Györgynél vagyon.
5- to. Száz tallérom vagyon Fekete Mihály uramnál, melynek felit az leányomnak,
felit pedig két unokámnak hagyom.
6- to. Az szőlőm termékenységébül pedig hagyok az páter piarista uraknak 6
akó bort szentmise szolgálatra, minden esztendőben.
Az mi az házbéli accidentiát illeti, felit az feleségemnek, felit pedig az
leányomnak sok részbeli mellettem való fáradtságaiért hagyom.
Az felyül említett száz tallérokbúi hagyok az menyemnek, Nyúl Örzebetnek 50
forintokat, az többi pedig leányomé s két unokámé legyen.
Az kertföldemet, mivel ősi, hagyom negyed részit az feleségemnek, az többit
pedig leányomnak s két unokámnak, holta után pedig az feleségemnek azon
negyedrész is legyen az leányomnak s unokáimnak.
Actum 29-na 8-bris 1764.
Coram me Michaele Végh m. p. Coram me Petro Pulaj. Coram me Josepho
Pelinger. Coram me Paulo Deák m. p.

A hátlapon más írással: Anno 1764. 28. 8-bris Dallos János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 3. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

376.
HAVRAN JÁNOS TESTAMENTUMA
1764. november 13.
Én, Havran János Istennek nagy hatalma által megnyomorodván, súlyos
nyavalyákkal meglátogattam, testamentomot tenni kívánok leginkább azért,
hogy jövendőben neveletlen két gyermekem között és katona fiam és elházasult
leányom között valamely pörlés ne következhessen.
1- mo. Vagyon 150 forintom készen, melyből legelőször böcsületes takarítást
kívánok, ami pediglen azon summábul maradand, az két neveletlen árváimé
legyen.
2- do. Ugyanazon ládámban vagyon 48 flo., mely az katonának elment József
fiamé, kinek is, hogyha haza jövend, kezébe szolgáltassák, ha pedig meg talál
halni, mivel még eddig semmi hírt felőle nem hallottam, az lelkiért szentmise
szolgálatra adassék.
3- tio. Az ház és minden hozzá tartozandók ágyi ruhákkal egyetemben, mely is
száma úgymit 6 vánkus, 2 lepedő, 2 derékalj, és egy dunna, neveletlen árváimé
legyenek, mely árváimnak is nevek Lőrinc és Rozália.
4- to. Énnekem adós öcsém Havran György 6 flo, melyeket is elházasult Maris
leányomnak, 5 ellő juhokkal együtt testálom. [Más írással történt betoldás: Ezen
positionak eleget tett Havran György. Sig. Simon Martinkovics jur. notar m.p.]
5- to. Item vagyon még 6 ellő juhaim, melyek hasonlóképpen adódjanak el, és
azok is föllebb említett árváimé legyenek. Mindezek Istennek nagyobb
tisztességére légyenek.
Die 13. 9-bris. 1764.
Per me Lucám Borbás. Coram me Andrea Macsin (?).
A hátlapon más írással: Havran János testamentoma.
Újabb írással: 1764. 14. Novembris. Relatum. Sig. per Simonem Martinkovics jur. notart. m.p.
Ismét más írással: 1770. 18. X-bris. Havran Jóska gyalog katona pénze, mely az napon neki
osztályban esett 12 fr. 7 xr. sógorának Nagy Tamásnak résignaltatott erga restitutionem, ha mikor
hazajön. Sig. Kecskemét. Per magistratum.
Eltérő írással a következő jelzet található: fisc. 1. No. 6. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat. Két melléklet.
[Későbbi feljegyzés a végrendelet szövege alatt:]
Számláltatott öszve az fölyül írt 150 forintokbúi az árvák számára 120 forint és 52 krajcár. Die 19a 9-bris 1764.
Az katona részire való 48 forintbúi pedig egyet attak szentmise szolgálatra, maradt részire 47 forint
és 9 krajcár.
[Újabb írással a következő sorok, melyeket később keresztülhúztak.]
1764. 29. 9-bris. Farkas Gergely és Lázár Mihály lettek kezesek Nagy Tamásért, kiis Navran János

árvái pénzeken, úgymint 168 fl., id est százhatvan nyolc forint és 1 krajcár kezéhez vette. Solutum
est. Vide calendarium tifulare ad hanc diem (?).
[Az első melléklet szövege:]
Én, Nagy Tamás adom tudtára akinek illik, hogy az ipam halála után valamely pénz hagyatott az
kezemben, s valamely sajt és vaj, melybül árultam 18 forintokat. Azt is adom tudtára akinek illik,
hogy azután mit örökítettem avagy az árvára mit költöttem, s így következnek.
1- mo. Az kamrát építvén egyedül, az fáért fizettem 10 forintot.
2- do. Az faragásért, fölveréséért fizettem 8 for. 5 garast.
Tasi Mihálynak fölhordásért fizettem 1 forintot, 11 garast.
Tapasztásért fizettem 1 forintot.
Szalmahozásért fizettem 11 garas, 1 kr.
Nádért fizettem 2 for. 8 garast.
Az leánynak szoknyát vévén, fizettem 2 for. 13 garast.
Ugyan az leánynak két pár csizmáért fizettem 2 for. 10 garast.
Az leánynak két ingvállért fiezettem 1 forint, 1 krajcár.
Az leánynak egy kendőt vöttem 5 garas 2 krajcár.
Meg ugyan két kötőért fizettem 17 garast.
[Ujabb írással:]
Anno 1767. 6-ta Novembris.
Nagy Tamás Havran János árvái pénzekrül számot adott ily módon:
1- o. Őnála volt interesre 20. 9-bris 1764. summa f l . 168. és 1 kr.
2- 0 . Ennek törvényes interese eddig, tudniillik e felső 1767-dik esztendő november havának 6-dik
napján: 30 fl.
3- 0 . Vaj és sajt ára volt nála interes nélkül 18 f l .
In summa fl. 216, kr. 1.
Az új épített kamrára tett költséget 31 fl. 4 kr.
Tehát eztet substrahálván marad adós 184 fl. 57 kr.
Mely summa pénzt résignait őkegyelme eképpen:
1- o. Az két árvák részére való summa tészen is summa fl. 130.
2- 0 . Az katona részére esendő capital fl. 47. kr. 9.
Ettül való katonának esendő interes fl. 7, kr. 48.
És így a katona capitalisa lett 54 forint 57 krajcár.
Farkas Gergely és Mihály két testvérnek adatott az árvák capitalisa úgymint 130 forint erga legale
interessse, mégaz árváknak szükségek nem lészen.
A katona Havran József részére esendő capitalisa pedig úgymint 54 forint és 57 krajcár hasonlóképpen
interesre adatott ki Havrán Györgynek, kiért is kezes lett Szabó István és Szeles János.
Actum Kecskemét eo die ut supra.
Coram me Gregorio Ferenczi jurato m. p. Et Simone Martinkovics ejusdem oppidi jur. notar.
[Ismét más írással:]
1770. 18. X-bris. Gyalog katona Havran Jóska pénze 12 ft. 7 kr. resignaltatott Nagy Tamásnak,
sógorának. Sig. Kecskemét per magistratum.
[A második melléklet szövege:]
Anno 1764. die 14-ta 9-bris.
Istenben kimúlt Havran Jánosnak maradott javainak specificatioja.
1- o. Maradott Háza benne való ággyal és holmi edénnyel.
2- do. Sajtja 15 pénzre való.
3- io. Vaj három nagy edényekkel, pénzre való, és azon kívül két edénnyel az három gyermekinek
élelmire.
4- to. Készpénze százkilencven forint, huszonnégy krajcár, id est 190 f. 24 xár.

Mivel pediglen tisztességes temetésit meghagyta, hogy légyen, azért mindeneket összeszámlálván
az fönt nevezett summábúl kimegyen f. 18, x 24, így tehát az capitalis summa az három árvák
számára marad Benkő András uraimék gondviselése alatt százhetvenkét, id est 172 forint.
Coram me Franciso Pesti, comissario oppidi Kecskemét m. p. Én előttem Bendkő József előtt. Én
előttem Macsina András előtt.
Az temetésre lett költség.
A temetésre
A kántornak
Harangozónak
Temetőcsősznek
Koporsóért
Koporsószeg
Borért
Szemfedél
Item koporsóba lepedő
Keszkenőket
Koszorút
Papucsot
Kenyeret
Kásáért
Babot és borsot
Két icce vaj
Pálinkát
Viaszokra költöttem
Betegágyában reá költöttem
Summa

6 íl

2
1
1
1

2
20 fl.

34 xr.
17
3
16
9
42
30
45
15
36
36
45
12
17
36
12
12
36
33 xr.

377.
PÁLI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1764. december 7.
Én, Páli István mind időmnek végessége, mind az rajtam elhatalmazott terhes
nyavalyák által minden erőtől megfosztatván szegeztettem betegágyamnak
fenekére, az holott Istennek sújtoló kezei alatt sanyarogván megoszlatattásomat
minden óránként várom, míg penig azt érném, most midőn ép elmémen volnék,
birtokomban levő kevés javacskáimrúl ilyen rendelést teszek.
1 -o. Szüléimről maradott házi örökségeimet a szükségtől és gyámolatlanságtúl
kénteleníttetvén eladtam, és azoknak árát eléltem úgy annyira, hogy most az
azt megvévőnek háza és gondviselése alatt sínlek zsellérül.
2- 0. Ugyanazon házamat megvett Juhász Rácz Istvánnak adtam egy paszta
szőlőmet örökáron alku szerint száz, id est 100 Rh. forintokért, melynek árát
kevesenként fizette, nem tudom mit s mennyit költött abbúl eledelemre. Négy
forint készpénznél többet nem adott, mi vagyon nála abbúl, elhiszem, j ó
lelkiesmérettel vallja, melyet, ha addig el nem élek, halálom után temessenek
el belőle, ami penig fog maradni abból, hagyom a szent ekklesiára.
3- 0 Vagyon még egy paszta, mindenestül több 100 útbúl álló szőlőm, ahhoz
öreg kád, három hordó, cseber, ezeket és találtató engemet illető minden aprólék

jószágomat hagyom utolsó gyermekségemben hűséges gondomat viselő,
tisztogató Juhász Rácz vagy Dada Istvánnénak eddig lett s ezután is holtomig
oly hűséggel remélt gondviselésemért magának, aki mind azokra méltó.
Szalontai Mihály öcsém magát méltatlanná tette, mivel olyan gyámolatlanságra
jutásomban nem fogta fel ügyemet.
4-0. Ezen feljebb írt 100 út szőlő között vagyon különös szakaszban 34 út
szőlőm, ezt elszakasztván amattúl, ebbül hagyok a méltóságos fóldesuraság
számára 15 út szőlőt, a többi penig maradjon a szent ekklesiának.
Actum Kecskemét, 7-a X-bris 1764.
Per Gregorem Tóth m.p. judicaliter exmissum. Praesente me Gregori Zana jurato
subjudice +. szomszéd Nagy István jelenlétében.
A hátlapon más írással: 1764. Páli István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fac. l.No. 14. 1764.
Egylapos irat, korabeli másolat.

378.
BARSI ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1764. december 22.
Én, Barsi András elerőtlenedett állapotban lévén, tudom, hogy engemet is az
öregség naponként az utolsó végemre, az halálra készít, és annak elérkezését
bizonyosan várom, azért ami kevés világi javacskát múlandó életemben
szerzettem, azokrúl elmaradásom után teszek ilyen rendelést.
1- mo. Kalla Jánosnak adtam kölcsön húsz Rh. forintokat, mellyel tartozik.
2- do. Szőcs Mihály adós tizenkét Rh. forintommal.
3- 0. Mester Gergely tartozik száz Rh. forinttal.
4- to. Mester István adós tizenhat Rh. forinttal egy tinóért, melyet tud ifjú Mester
Gergely.
5- 0. Biró Pál özvegye, Csete Kata két ökröm árában adós huszonkét Rh. forinttal
6- 0. Özvegy Csete Gergelyné tartozik harminc Rh. forittal.
7- 0. Szatmári István egy tehenem árával adós, tizenegy Rh. forinttal.
8- 0. Vagyon egy kisded szőlőcském, melyet Kolosvári Józsefné asszonytúl 12
forinton oly véggel vettem, hogy azt holtom után, magom nem lévén,
őkegyelmének ismét ingyen visszaadom. Ezt azért akkori ajánlatomhoz képest
mostan az őkegyelme velem való dajkálkodásomért visszahagyom.
9- 0. A fentírt pénzecskémből hagyok a szent ekkésiának húsz tallérokat, id est
tall. 20.
10- o. A méltóságos uraság számára hagyok 10 Rh. forintokat.
11- o. Több egyéb javaimat hagyom és ajánlom utolsó gyermekségemben
gondviselő és házánál dajkáló Kolosvári Józsefné asszonyak hőségéért, kitűl
holtomig minden jót várok.
Költ Kecskeméten 22-a X-bris 1764.
Sig. per me Gregorum Tóth m. p. judicaliter exmissum. Coram me Johanne
Kovács chirurgus m. p. Coram me Johanne Bobis subjude m. p.

A hátlapon más írással: 1764. 22-a X-bris Barsi András testamentuma
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. l-o 1764., 1764. Mro. 2-to.
Kétlapos irat, eredeti.
Mellékelet: Copia dispositionis testamentális Andreáé Barsi originali existente in archivo oppidi
Ketskemét. [A végrendelet másolata a levéltárban elhelyett eredetivel mindenben megegyezik.] A
mellékelt másolat valóban csaknem betű szerint megegyezik az eredetivel.

379.
ÖZVEGY F A R K A S JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1764.
Én, Farkas Jánosné, Agocs Dóra asszony, mivel Istennek nagy hatalma által
súlyos nyavalyával meglátogattatván, azért utolsó napjaimban tapasztalván lenni
magamat, testamentumot tenni kívánok, hogy jövendőben fiaim között valamely
veszekedés ne következhessen.
1- mo. Az magam részemre való ökreimet Márton nevű legkisebb fiamnak
hagyom az ágybéli eszközökkel együtt.
2- do. Pál nevü feleséges fiamnak magam viselős ruháimat és egy pár gyöngyös
tűimet, ismét Jankón [ma Jánoshalma] lakos Agocs Bodi minemő két fias juhokat
ígért énnekem testansnak mint maga húgának, azt is ezen Pál fiamnak hagyom.
3- tio. Az szőlőmet ezen folyó 1764-dik esztendöbeli termésébűi két öregebb
fiaimnak 3-3 akó bort hagyok, a többit pediglen legkisebb Márton fiamnak.
Azután pediglen mind az hárman egymás között osszák fel egyenlőképpen.
4- to. Egy verem búzámat is Marton fiamnak ítélem.
5- to. Mivel az két házas fiaim a házbúi ki vannak elégítve, azért az házbúi
semmi just nem várhatnak, de ami azon részemet illeti, azt is az legkisebb Marton
fiamnak hagyom.
6- to. Az temetésemre csupán csak Marton fiamnak gondja leszen.
Per me Lukam Borbás. Coram Michaele Sz. Királyi m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Özvegy Farkas Jánosné testamentom levele. Az utolsó oldal felső
szélén a végrendelkezés bevezető része található csaknem szószerint.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 5. 1764.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

380.
ÖZVEGY KOVÁTS MIHÁLYNÉ, BARATSI ANNA
TESTAMENTUMA
1764.
Én, néhai Kováts Mihály özvegye, Baratsi Anna közelegvén életemnek végéhez,
igen kevés elmaradó javaim iránt élő fiaim között az atyafiságos szeretetnek
megtartása végett állandóképpen ily testamentális utolsó dispositiot teszek.
1-mo. Minthogy a több fiaimnak az házban való jussok egészen kiadatott,
megfizettetett, tehát ezen Kováts György holtomig vélem lakó kisebbik fiamnak

marad az ház minden házi igazssággal avagy gazdasággal együtt úgy, hogy a
többi bátyjainak semmiben semmi névvel nevezendő praesentiojok ne lehessen.
2- do. A mezei kertben való jussom is egyenesen maradjon György fiámra.
3- tio. A Kováts István árváinak tizennégy forintos mentémet jó akaratomból
anyai indulatom szerént hagyom.
4- to. Kováts Pálnál levő 58, azaz ötvennyolc forintomnak nyolca maradjon
nála, ötvené pedig fiamra, Györgyre redeáljon.
Hasonlóképpen Kováts János fiamnál lévő 28, azaz huszonnyolc forintaimnak
nyolca maradjon nála, húsza pedig fiamra Györgyre redeáljon.
Kováts Mihálynál lévő 9, azaz kilenc forintom egészen maradjon nála, Kováts
György fiam penig a redealt pénzből tartozik Kováts István árváinak 8, azaz
nyolc forintokat adni.
5- to. A két ökröt is ugyan velem lakó György fiam bírja ezután is. Hasonlókép
pen a szőlőt is ezen fiam bírja.
6- to. Néhai Pusztaitól felvett 9 forint adósságom a páter franciscanusoknak
hagyatván, Balog Andrásnak kezében adtam, és immár ezzel is nem tartozom.
Coram me Petro Assi m.p. et Georgio Zana.
A hátlapon azonos írással: 1764. Kováts Mihályné, Baratsi Anna testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 10. 1764.
Kétlapos irat, eredeti.

381.
K E R E K E S ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1765. január 14.
Kerekes Istvánnak testamentális dispositioja.
1- mo. A z h á z a m a t hagyom l e á n y o m n a k és feleségemnek, minden
accidenciákkal, az szőlővel együtt.
2- do. Városföldin lévő pénzes kertemet hagyom feleségemnek, leányomnak
felit, felit pediglen József fiamnak, holta után pedig felségemnek szálljon igé
nyesen József fiamra.
3- tio. Szőlőbeli jussa helyett az fiamnak hagyok egy tehenet.
4- to. Ökrömet, lovamat juhomat és más igyebeket hagyom feleségemnek és
neveletlen leányomnak.
Actum Kecskemetini 1765. die 14. Januarii.
In praesentia horum: Coram me Paulo Kovács. Coram me Michaele Szabó.
Coram me Stephano Kasza. Coram me Martino Gall et Paulo Deákk.
A hátlapon más írással: 1765. Kerekes István testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 9. 1765., F. 10 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

382.
TÓTH ISTVÁN TESTAMENTUMA
1765. január 25.
Testamentom tétel.
Én, Totth István ajánlom az lekömet az Istennek, az földnek az testemet. Istentűi
súlyos betegségeket szenvedvén, még eszemen, okosságomon lévén, akarok
némely kis javacskáimrúl igyenes intentiot, avagy dispositiot tenni.
1- mo. Minekelőtte mindenekrűl rendelést tögyek, először is kihagyom az úrét,
6, id est hat Rh. forintokat.
2- do. Az páter administrator atyám uraméknak mise szolgálatra 20 fl. Ugyan
hasonlóképpen az páter piaristáknak 20 fl. mise szolgálatra.
3- ti. Az öt kápolnákra hagyok három három fl, úgymint 15 forintokat.
4- to. Ugyan az páter piaristáknál levő Szentháromság oltárára hagyok 5 f l . ,
szent Rosalia oltárára 3 fl., Szentháromság congregátiojára 3 florenos.
5- to. Ugyan az szolnoki páter franciscanusoknak mise szolgálatra 5 forintokat.
6- to. Hagyok pedig az Rabok s koldusok számára 5 forintokat.
7- mo. Ugyan takarításomra 30 forintokat.
8- vo. Ugyan amely pénz elmarad ezen elhagyottakon kívül három felé
egyenlőképpen osztassék el, úgymint az szent Pál templomára, páter piarista és
a szögedi minoritákra.
9- no. Az veteményes és gyümölcsös kertemet hagyom gondviselésemért Faragó
Istvánnak és amely gúnyám vagyon mindeneket.
Et hoc testamentum srcipsit Stephan Kováts scriba ecclesiae. [Ezt a végrendeletet
Kovács István, az egyház írnoka készítette.]
Praesentibus his: Michaele Berta, Andrea Kováts, Josepho Benkő, Stephano
Faragó
Anno 1765-to. die 25. Januarii.
Az utolsó oldalon azonos írással: Totth István. Totth Istvány testamentoma. Anno 1765-to 25-ta
Januarii. Más írással: 1765. Tót István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . N. 15. 1765., 7. 10. 1765.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

383.
TÓBI MIHÁLYNÉ, BÚZÁS ILONA TESTAMENTUMA
1765. február 5.
Én, Búzás Ilona, Tóbi Mihály uram felsége, súlyos nyavalyákban lévén
gyermekemnek elszőlése után, mellyek között igen kétséges életem annyira,
hogy nem is remélhetem életben maradásomat, minekelőtte azért változandóság
által az halálban elalunnám, szüléimről osztály által birtokomba jutott és esett
saját jussombéli részemből és javacskáirúl teszek ilyen rendelést.

1- mo. Most született és még életben levő kisded Tóbi Ilona kedves leánykámat,
ha Isten ő szent felesége életben megtartja, ennek mint örökösömnek és
árvámnak hagyom mindenféle javaimat egészen, kit is édesatyja gondviselése
alá hagyok, és őkegyelme tartsa, ruházza azon jókbul. Ha penig házaságot is
érne, tisztességesen házasítsa el az atyja, és maradjon minden jóm és örökségem
az atyjánál, elégedjen meg az leány illendő elházasításával és atyján ne
kereskedhessen.
2- do. Ha hogy penig a leányka előbb vagy utóbb, akármikor meghaland, az
házamat mindenestül abban lévő mindenféle belső és külső eszközökkel hagyom
nevezett jó férjemnek úgy, hogy abban semmi atyámfia meg ne háboríthassa.
3- tio. A szőlőmet is azon módon hagyom férjemnek, mint az házat örökösen
szabad dispositioja alá olyan módon a szőlőt, hogy azért és abbúl fizessen két
részre atyám uramnak és testvér bátyám uramnak harminc forintot egyenlőkép
pen. A szőlővel a veteményfóldet is.
Ezen leírt utolsó akaratom értelmesen előttem elolvastatván, megerősítem.
Kecskeméten, die 5-ta Feburarii. 1765.
Coram me Georgio Zana, jurato subjudice. Praesente et per me Gregorum Tóth
judicaliter exmissum m. p.
A Itallapon más írással: 1765. 6. Februarii. Búzás Ilona, Tóbi Mihályné
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 3. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

testamentuma.

384.
SÁRKÖZI PÁL T E S T A M E N T U M A
1765. február 12.
Én, idősebb Sárközi Pál amidőn az Istennek atyai látogatását a rajtam levő ter
hes nyavalyák által tapasztalnám, elmémben mindazonáltal ép és egészséges
volnék, hogy gyermekeim között pörlések és veszekedések ne lennének, Istentől
adatott javaimbul tettem ily utolsó rendelést mint ide alább következik.
1. Magamat mind testestől lelkestül a Teremtő Atyának, a Megváltó Fiúnak és
a Megszentelő Szentlélek Úristennek kezében.
2. Vagyon mezei kertem a Budai út felett, amely ősi, Csikai István uram kertje
szomszédságában, ezt hagyom feleségemre, András és János fiaimra, nemkü
lönben néhai Sárközi István unokáimra egyenlőképpen, úgy mindazonáltal, hogy
míg felnevelkednek, említett fiam gondviselése alatt legyen.
3. A házamat hagyom feleségemnek és János fiamnak úgy, hogy együtt lakjanak
feleségemnek pedig halomása történvén egyedül János fiamé légyen.
4. Vagyon hat pásztábul álló szőlőm a Budai útfélen, amelyet akarom, hogy
feleségem egész életében bírjon, holta után pedig szab[ad]on, akinek akarja
hagyni, az bírhassa.
5. Vágynak nyolcvan darabból álló juhaim, ezeket is hagyom feleségemnek, és
ezeket gyermekeim közül, akinek akarja, szabadon hagyhatja.
6. Amely marháim vágynak mostan, azokat hagyom János fiamnak, mivel már

a bátyjait két két borjas tehénnel kielégítettem.
7. Vagyon huszonkét tallérom, amely tészen 44 Rh. forintokat. Emellett vagyon
száz körmöczi aranyom, amely tészen 420 Rh. forintokat. Ezeket hagyom
feleségemre míg él, halála után pedig András, János fiaimra és István fiam fiai
ra egyenlőképpen három részre.
8. Vagyon négy jármos ökröm, három kocsis lovam, hozzá tartozandó szekér s
kocsi eszközökkel, ezeket is hagyom minden házban feltalálható eszközökkel
feleségemre és szabados dispositiojára.
Ezen testamentális dispositiot elolvasván minden punctumaiban helybe hagytam
alább coramisált becsületes személyek előtt.
Kecskemét, 12-a Februarii 1765.
9. A reformata szent ecclesia részire, hogy feleségem adjon mindjárt holtom után
egy pár közönséges aranyat, hagyom.
Idősb Sárközi Pál tulajdon keze + vonása.
Coram me Michaele Deák in oppido Kecskemét jurato m. p. Coram me seniore
Petro Pal m. p.
A hátlapon más írással: 1765. 13. Februarii relatum. Idősb Sárközi Pál testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 17. 1765., F. 10. 1765.
Kétlapos irat, eredeti.

385.
ÖZVEGY HARSÁNYI FERENCNÉ T E S T A M E N T U M A
1765. február 17.
Öreg Harsányi Ferencné testamentuma.
Elmaradván gyámoltalan özvegyégre Harsányi Ferenc férjemtől, ebben az
szegény hajlékocskámban nyugodtam énnékem rendeltetvén, mind a tekintetes
elöljáróktól, mind említett férjemtől, mostan immár jutván immár koporsómnak
ajtajára, memorált hajlékocskámat jó lelkiesméretem szerént is, mind pedig
érdeme szerént is Szél János öcsém uramnak hagyom, mert őkegyelme viselte
gondomat hitvestársával együtt, kilenc esztendők elforgása alatt mind ételemre
italomra, mind ruházatomra mind súlyos nyavalyáim s sínlődésem között kí
vántató forgolódásaikra nézve. Minekokáért adom ezen néhány rendből álló
memorialisomat városunk becsületes fenszolgáló hitves (sic) polgárja, Zana
György és szomszédom Fodor Péter személyek előtt.
Anno praesenti 1765. Februarii 17.
A hátlapon más írással: Harsányi Ferencné testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 6. 1761., 1761. No. 6-o.
Egylapos irat, korabeli másolat.
Bár a jelzetek 176l-re utalnak, a keltezés félre nem érthetően 1765-öt jelez.

386.
TÓT K A T A L I N T E S T A M E N T U M A
1765. március 14.
Anno 1765. die 14-ta Mártii.
Én Tót Katalin Istennek ü szent fölséginek tetszése szerént ezen hosszas beteges
állapotban észre vévén súlyos nyavalyáimnak terhelését, azért kevés ingatlan
javacskáimrúl eképpen kívánok rendelést tenni.
1 -sőben. Vagyon ötven út szőlőm, melyeket Istenben kimúlt Farkas János ipam
nékem testált, oly renddel, hogy senki vélem érette ne elenkezhessen, mivel
véle együtt öltettem asztat. Hagyom Tót János sógoromnak, kinek az hitves
társával egy testvér vagyok.
Másodszor. Ugyanazon kívül vagyon egy paszta szőlőm, azt is hagyom az fönt
nevezett Tót János sógoromnak, mivel köszönetre méltó, amennyi esztendőktől
fogva szárnyuk alatt nyugodtam és gondviselő társak voltak hozzám.
Harmadszor. Tovább is igaz atyafiúi szeretetben lévén utolsó szükségemben
tudom, hogy el is temettet, amint is, hogy tisztességesen eltakaríttasson, arra
való nézve hagyom nekiek az második punctumban följegyzett szőlőt.
4- dszer. Ugyan el nem feledkezem az én kegyelmes földesuramról, hagyok tíz
forintokat is Tót János sógor uram fizesse ki.
5- tödször. Mindazon kívül tisztelendő páter farncsicanusoknak szentmisékre
hagyom tíz forintokat, hasonképpen tisztelendő páter piaristák számára külö
nösen tíz forintokat, azokat is fizesse ki.
6- todszor. Az ágybéli eszközeimből hagyok az Fejes István leányának mint
keresztlányomnak egy lepedőt és egy vánkust.
Item Tót János sógorom leánykájának Jutkának hagyok egy dunnát, a többi
ruházatom és ágybéli eszközöm, ha halálom történik, légyen Tót Jánosné
öcsémasszonyé.
Coram me Francico Pesti comissario m. p. Coram me Stephano Szabó m.p.
Coram me Gál Péter.
[Más írással a következő kiegészítés taláható.]
Quod Laurentius Tót [két olvashatatlan szó] Tót fílius et sorore Catherinae Tót
testariis natis id rationem (?). Domini secundum [olvashatatlan szó] hujusce
testamenti puncto 4-to comprehendi satisfecerit, et ad cassam perceptu
commissarius nostre florenos Rh. decern effective numeraverit testőr. Kecskemét
22-a Januarii 1768. Simon Martinkovics jur., notar. ejusdem oppidi m. p.
Nos percepisse 10 florenos testőr Fr. Bernardiu Zölei (?) parochiae Kecskenméth
administrator m.p. [Igazolja a földesúr számára hagyományozott összeg
kifizetését.]
Die 23. Januarii 1768.
A hátlapon azonos írással: 1765, Tót Katalin testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek taláhatók: fasc. 1. No. 16. 1765., F. 10. 1765.
Kétlapos irat, korabeli másolat.
Mivel a papíron a tinta erősen átütött, az olvasat sok helyen bizonytalan.

SÁNDOR ISTVÁN TESTAMENTUMA
1765. május 3.
Én, alább is megírt Sándor István, mind hanyatlott időm, mind pedig terhes
nyavalyám miatt utolsó végemhez közelítvén, míg ép elmével vagyok, tőlem
elmaradandó özvegyem és gyermekeim között világi kevés javaim iránt kíván
tam rendelést tenni ilyen képpen.
Elsőben is néhai Dugár Sára első feleségem allaturája (kivel laktam 21 eszten
dőkig, és akitől két gyermekeim, úgymint Sándor János fiam és Sándor Erzsébet,
Körösi Dajka Jánosné leányom születtek és élnek). Vagyon a kezemnél egy
tehén ára 9 florenos. Egy harmadfű üsző ára 6 florenos. Egy ló ára 12 florenos.
Négy akó bor ára 4 florenos. Tizenkét véka árpa ára 1 forint 24 krajcár. Egy
negyvenkét útből álló szőlő a Körösi út mellet, melyet Sándor János fiamnak
és Sándor Erzséber leányomnak adattassanak, és azt egymás között osszák el
atyafiságosan.
Másodszor. Mostani felségem Gönci Sára allaturája (kitől életben vagyon egy
fiam, Sándor István és négy leányom, N.N.). Készpénz 218 forint. Egy tehén
tavalyi fiával és egy harmadfű tinó fiával, ezek az én javaimból szakasztassanak
ki, és feleségem kezéhez adattassanak. Annak utána
Harmadszor. Mivel az én gazdaságom fundamentumát első feleségemmel
vetettem meg, és azzal együtt jól fel is állítottam, de e mostanival nem kevesebbet
szerzettem, azért ennek a feleségemnek mind a kevés ősi, mind magam keresett
javaimból, úgymint készpénzből és juhaimból hagyok nyolcadészt, úgy az házi
eszközökből is, az ővele együtt csinált kis házat, a Körösi út mellett lévő magam
szerzetté darab szőlő helyett, fiaim közt lejendő békességnek okáért hagyom
feleségemnek, a felső szőlőben hazúl felől lévő vér almás egy paszta szőlőt.
Boros Istvántól vett veteményes kertnek felét. A Talfáj erdőmből tüzelőnek
holtáig hagyok egy darabot Kőrös felől, a hegyhát alatt, melyet kimutatok a
fiaim jelenlétekben, holta után pedig fiaimra visszaszálljon. A Varga Bálint
malma felének a felét a mellette lévő sajtóval míg a nagyobb két leányim férjhez
adatnak, annak utána penig János fiamé légyen, akié azon malomnak a másik
fele is lészen, úgy mindazonáltal, hogy akkor e malom fél résziért a házban
való jussát János fiam adja az feleségemnek, és úgy az egész malom János
fiamé légyen. A háznál levő malmot a mellette levő sajtóval egészen holtáig,
ha nevemet viseli, hagyom a feleségemnek, holta után penig István fiamra
szálljon. Az öltöző ruhám is felségemé légyen.
Negyedszer. Héhai Sándor Márton édes atyámtól reám maradott kevés ősi
javaimat, j ó lelkemismeretem szerént bocsölöm 200, azaz kétszáz forintra,
melyek leányimat fiaimmal együtt egyaránt illetik, de hogy fiaim s leányim
között egy atyafiúi szeretet és békesség jobban megmaradjon, oly véggel, hogy
az örökségek, juhok, malmok, kert szőlők s egyebek a fiaimé légyenek, hagyok
már ki házasított leányomnak az ősi jussával együtt 400, azaz négyszáz forintot.
A négy kiházasítatlannak is egynek egynek négy négyszáz Rh. forintot.
Házasságokra penig különösen száz száz forintot, e szerént házasítatlan István
fiamnak is házasságára 100 fointot.
„„,

Ötödször. Ami mindezektől még marad kevés javaimból Sándor János és István
fiaim azzal egyenlőképpen osztozzanak, úgy mindazonáltal, hogy ifjú Sándor
István fiam jussa feleségem az édesnnya gondviselése alatt légyen feleségem
halálig, hogyha pedig édesanyját nem böcsölvén, vele lakni nem akarna, tehát
az ősiből őtet illető jussával elégedjék meg feleségem haláláig.
Hatodszor. Az ágybéli eszközök legyenek feleségem dispositiojába, minthogy
nagyobb részét ő szerzetté.
Kevés javaim penig ezek: úgymint ház, két malom 2 sajtóval, két szőlő, mezei
kert, a Talfájában két veteményes kert, egy tinó, három kocsis ló eszközével.
Juhaim számát a közönséges lajstrom, készpénzem számát penig a contractusok
megmutatják, melyek száma 15 darab. Adósságom vagyon 300, azaz háromszáz
forint, a Deákok malma ára.
Mely eképpen minden kényszerítés nélkül magamat jól elkészült szabad akara
tomból tett rendelésemet elsőben elolvastatván ép elmémmel jóváhagyotam,
és ezt saját kezem aláírásával és pecsétemmel meg is erősítettem az alább megírt
emberséges emberek előtt.
Kecskeméten 3-a Maji anno 1765.
Sándor István + sig. Sárközi János jelenlétében m. p. sig. Deák Mihély
jelenlétében m. p. sig.
Sárközi Pál jelenlétében m.p. sig.
Az utolsó oldalon más írással: Néhai Sándor István testamentum levele.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 14. 1765., F. 10. anno 1765.
Kétlapos irat, eredeti. A megerősítést szolgáló négy viaszpecsét enyhén rongált. A végrendelet
szövegében három kézírás fedezhető fel.

388.
PALÓCZ KOVÁTS ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1765. május 6.
Én, Palócz Kováts András észrevévén én magamban, hogy az öregségemet
igen elért és az nyavalyák nagyon környülvettek, és érzem magamban, hogy az
én végem közel vagyon. Kívántam míg az én értelmem helyin vagyon, hogy az
én javaimat melyeket szerzettem ez mulandó világban, mivel tudom, hogy el
kelletik hagynom, jó rendbe szettem és ép elmével kinek mit szántam megjelen
tettem.
1- mo. Szombati Istvánné öregebb leányom, P. Kováts Susanna, hagyok tenéked
utolsó órám után, amidőn az Isten magához vesz engemet ez nyomorult életből
10 Rh. forintokat.
2- mo. Bán Istvánné második leányom míg ez világban való nyavalyámnak
végetvetnék, és elkészülnék az én Teremtőmhöz, hagyok ugyan egyenlővé
tegyelek mind édes leányomat. P. Kováts Ilona hagyok 10 Rh. forintot.
3- 0. A több hátramaradott j ó s z á g o m m a l az három fiam osztozzanak
egyenlőképpen, ha életem végeztetik. Temettetésem pedig légyen az közön
ségesbül.

Ezen testamentom tételnek leírása után elolvastatott hallatos és értelmes szóval,
helybenhagyom és abban megállok.
Kecskemét 6. Maji. 1765.
Ez testamentom tételben jelen volt: Coram me Stephano Pazit. Coram me
Johanne Tomo. Coram me Stephano Samu. Coram me Andrea Varga subjudice.
A hátlapon azonos írással: P. Kováts András testamentoma. 1765. die 6. Maji.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 7. 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

389.
BERÉNYI JÁNOSNÉ T E S T A M E N T U M A
1765. május 27.
Én, Berényi Jánosné tapasztalván erőtlen voltomban halálomnak közel lévő
ideit, azért holmi ingatlan javaimrul kívántam testamentális rendelést tenni az
alább írt mód szerint.
1- mo. Egy középső paszta szőlőmet hagyom földesuramnak.
2- do. Az almás paszta szőlőmet hagyom Czirják Mihály vömnek gyöpivel
együtt.
3- 0. Harmadik paszta szőlőmet hagyom Kincsös Mihálynak, minthogy 15
forintjával adós vagyok, azértis hagyom az 15 forintokban.
4- to. Negyedik paszta szőlőmet pediglen, minthogy Czirják Mihály vőm tőlem
készpénzen úgymint 80 forintokon megvötte, az árát is lefizette, tulajdon. Azon
paszta szőlőnek termésit is néki testálom.
5- to. Azon paszta szőlőmet, melyet hattam Kincsös Mihálynak 15 forintokban,
el ne adhassák, maradjon Czirják Jánosra és Czirják Mihályra.
6- to. Az házbeli eszközeimet is hagyom Czirják Mihály vömnek oly móddal,
hogy senki ne részesülhessen belőle.
7- mo. Az házamat is hagyom Czirják Mihály vömnek, minthogy ü maga
munkálódott mindenben az mi az házi építést illeti, hasonlóképpen adót fizetett
tőle.
8- vo. Minthogy Berény Jánosnak 2 gyermekeit, akiket 7 esztendeig neveltem,
tartottam, meghalván el is takaríttattam, nem Berinyi János megholt férjem
keresményiböl hanem első uram Nyako Istvánébul, azért az atyafiak semmi
jussot én irántam az leányaimon nem kereshetnek. Mivel Berényi János férjemért
maga által fölvött adósságot azon az fónt említett 80 forinton eladott paszta
szőlőnek árábul fizettem 50 forintokat Kabainé asszonynak.
Signatum Kecskeméten dei 27. Maji. 1765.
Coram me Martio Tott. C. Nagy István. C. Darabos János.
A hátlapon más írással: 1765. Berényi Jánosné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 2. 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

ÖZVEGY MONDER MIHÁLYNÉ, SZŰCS KATALIN
TESTAMENTUMA
1765. június 23.
Én, Szűcs Katalin ezen testamentális dsipositomat következendő renddel tenni
kívánok (sic).
1- mo. Néhai megboldogult édes hitvestársam, Monder Mihály testamentális
dispositioját elvégezvén, becsületes emberek előtt, úgymint Herczeg Ferenc
etc. mely testamentombul világosan kitetszik, hogy megboldogult Monder
Mihály minden javaiban engem, Szűcs Katalin hites párját örökössé tett,
mindaddig, míg az ő nevét fenn viselem, és én midőn Istennek nagy hatalma
által meghaláloznék, szabados leszek azon javakat hová tetszik elhagynom.
2- do. Az szőlőbül Monder Mihály katona fiamat egészen kielégítettem, azon
felöl hagyatott néki 11 fejős juhokat, de mivel az én uram Mander Mihály még
az testamentum tétel után 3 és fél esztendőkig élt, az juhokat még életében
eladta, és azért uram halála után az juhokbul just nem vehetett Monder Mihály
fiam. Hogy pediglen az én halálom után kisebbik fiamat Monder Ferencet ne
háborgathassa, amelyeket én őreá költöttem, ime jó lelkem ismeret szerént e
következendőképpen megmagyarázom. 1-mo. Az páter piaristák számára
fizettem az adósságáért 106 flo., melyet másképpen meg nem adhattam, hanem
az malmomat szükséges volt eladni. 2-do Fizettem az Piroskának 4 flo. 15 xr.
3- tio. Amely házat vett Dorkotu (?), annak árába adtam 10 fl. 4-to. Fizettem
Jójárt Kovács Jánosnak 16 flo. őérette. 5-to. Midőn másodszor elment katonának
elvitt akaratom ellen 3 kocsis lovamat és engem nyomorultat nem sajnált azok
nélkül hadni, melyeket soha sem láttam többé. Azonban csalárdságban jen van
ő (?) mint Monder Mihály erővel 14 út szőlőt tőlem elvett, azon felyül, melyet
édes uram nekie hagyott, csalárd contractust csinálván felőle, jó lelkem ismeretire
mondom.
Ezekután én Szűcs Katalin akarom, hogy mivel engem nyomorult édesanyját
már 8 esztendőktől fogvást táplát kisebbik fiam, Monder Ferne, minekutána
engemet böcsületesen eltakaríttat, mindeneknek, valamim vannak, úgymint ház
és ahhoz tartozandók, szőlő, egyedül csak az övé légyenek, és ezen hagyásomat
akarom, hogy el ne bomoljon átok alatt.
Actum die 23. Junii. 1765.
Coram me Petro Pulaj m. p. Per me Lukam Borbás.
A hátlapon azonos írással: 1765. Néhai Monder Mihály özvegyének, Szűcs Katalinnak testamentom
levele.
Eltérő Írással a következő jelzetek találhatók: fasc. I . No. 10. 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

F A R K A S JÓZSEF T E S T A M E N T U M A
1765. szeptember 2.
1765. die 2-da 7-bris.
Farkas József beteges ágyban lévén, ilyen dispositiot tévén, hogy minden jószá
gon felyül a Kontyos tehenet a feleséginek, az többitvel egyaránt osztozzanak
a felesége és fiai minden javakbul a Kata leánya penig kiházasíttatott.
Coram me Michaele Szent Királyi jur. oppidi Kecskemét m.p.
A hátlapon azonos írással: Farkas Joseff testamentoma. 1765. 2-da Septembris.
Eltérő írással a következő jelzetk találhatók: fas. 1. No. 4. 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli feljegyzés egy nyolcadrész nagyságú papíron.

392.
KÓS PÉTERNÉ, BÁLINT JUDIT T E S T A M E N T U M A
1765. szeptember 30.
Én, Bálint Judit ezen testamentális dispositiómat következendő renddel tenni
kívánom.
1- mo. Az édesatyámrúl amely kis javaim maradtak, az házamat hagyom hitvös
társamnak Kós Péternek, ha az hitvestársam meghal, maradjon az két fiaimra,
Farkasra és Miklósra minden házi javaimmal együtt.
2- do. Az belső szőlőmet is hagyom az Kós Péter uramnak és az két fiamnak
úgy, hogy ha az hitvösöm meghal, maradjon az fiaimra.
3- 0. A fölső két paszta szőlőmet hagyom magam tisztességes takarításomra, és
mind az két komment béli pátereknek, úgymint páter piarisáknak mise
szolgálatra adjanak 20 forintot az árábul.
4- to. Az Szentháromság templomára hagyok 17 forintokat.
5- to. Szentháromság congregátiojára három forintot.
6- to. Páter francicanusoknak hagyok 40 forintokat mise szolgálatra.
7- mo. Szent Ferenc congregátiojára 1 forintot.
8- vo. Boldogasszony congregátiojára 1 forintot.
9- 0. Az többi pénzt az szőlő árábul hagyom az édesatyám, anyám lelkiért mise
szolgálatokra.
10- mo. Ha az hitvösöm megházasodik és házassága után meghalálosodik, az ű
férje semmit el ne vihessen az házbúi és mindjárt kimenjen az házbúi, maradjon
az két férfi gyermeknek.
Anno 1765. die 30. Septembris.
Coram me Martino Tótth +. Coram me Paulo Mészáros +. Coram me Paulo
Koncz +.
A hátlapon más írással: 1765. 30. 7-bris. Kós Péter házastársa, Bálint Judit testamentoma.
Eltérő írásssal a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 6. 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

BOGÁR JÁNOSNÉ, DÁVID ILONA T E S T A M E N T U M A
1765. október 22.
Én, Dávid Ilona, Bogár János hitvese, Isten kegyelmébül megöregedvén, mind
az betegsétül megkörnyékeztetvén, Istentül vett kevés javaimnál, melyet
szerzettem megboldogult első férjemmel, Szabó Mihállyal, tőle maradott
árváimra, fiamra Szabó Jánosra, két onokáimra, Hajagos Jánosra és Hajagos
Istvánra józanon és ép elmével kívántam elrendelni ilyenképpen.
1- o. Takarításomra hagyom az házamnak felit és fele maradjon Szabó János
fiamnak. Hagyom ismét az középső szőlőmet is, 20 juhot és egyik hízó sertése
met.
2- 0. Bogár János hitvesemnek hagyom az két ökröt és az legjobbik hízó sertést,
két nagyobb hordó bort és 30 juhot.
3- 0. Hajagos János onokámnak hagyok 20 juhot, az árok felől való paszta szőlő
met, meg egy süldőt.
4- 0. Hajagos István onokámnak hagyok 20 juhot, az öreg paszta szőlőt és egy süldőt.
5- 0. Szoknyámat, kötőmet, csizmámat hagyom az menyemnek.
6- 0. Vono Kata leányának Erzsébetnek hagyok 2 vánkost.
Egyéb házbeli igazsággal hitvesem, fiaim, onokáim osztozzanak egyaránt.
Szabó János fiam ugyan ezelőtt valami 20 esztendővel kivette jussát mindenből,
valami volt, de azért, mindazok, valamelyeket hagytam neki, megadassanak.
Varga András, Szabó Mihály, Tot György jelenlétekben tett testamentom.
1765. die 22. Octobris.
A hátlapon azonos írással: Bogár János hitvesének Dávid Ilonának testamentom
Eltérő íárssal a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. I . 1765., F. 10. 1765.
Egylapos irat, korabeli másolat.

tétele.1765.

394.
PÁBER ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1765. november 10.
Én, Páber András, mivel Istentül súlyos nyavalyával meglátogattatván, azért
kevés javacskámrul mint magam keresményirül teszek ilyen rendelést.
1- mo. Házamat hagyom az két leány onokáimnak minden benne található jókkal,
úgymint hordókkal, kádakkal, két láncokkal, két ládákkal, nyoszolyával és
ágybéli ruhákkal.
2- do. Az szőlőmet is hagyom az onokáimnak, úgy hogy az mostani feleségemnek
az külső pásztábul szakítsanak ötven utat.
3- tio. Egy tehén is fiastul az onokáimé legyen.
4- to. Egy harmadfű tinó is vagyon, ez adódjék el, az ára legyen takarításomra.
5- to. Két lovam is kocsival együtt az két onokáimnak, az egy rúgott csikó penig
legyen feleségemé.

6- to. Egy hordó bor is van, azt is az leányoknak hagyom.
7- mo. Az vömnek adtam egy tehenet f. 15, xr. 30, ebbül fizetett meg hat márjást,
még tartozik 13 forinttal, xr. 48. Ezeket is hagyom az onokáimnak.
Mindezek lettek jelenlétekben ezen emberséges embereknek, úgymint: Hajagos
József úrnak és Magyar Istvánnak.
1765. die 10. 9-bris.
A hátlapon azonos írással: 1765. Páber András testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 13. 1765., F. 10. 1765., No. 12.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

395.
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1765. december 9.
Midőn, Szent Györgyi István öregsége miatt elnyomorodott, és az nyavalyák
által szörnyen szorongattatott volna, magában érzette, hogy az ő életének vége
immár közelgett, készíteni akarván magát az kimúlásra, akart minden világi
javairól jó rendelést tenni, és megnyugodott lélekkel menni az Isten eleibe.
1. Hagyom az alsó paszta szőlőmet R[ómai] szent ekklesiának.
2. Hagyom az középső paszta szőlőmet az földesuraságnak.
3. Hagyom több hátramaradott 2 paszta szőlőmet Szappanos Pál vömnek, és
Diószegi János onokámnak hagyok 26 út szőlőt.
Feljebb megírt Szappanos Pál vőm halálom után abbul az két paszta szőlőből
minden becsülettel eltakaríttasson.
Vetsei Pál és Főző János, Varga András polgárok jelenlétekben tétetett
testamentom.
1765. die 9. 10-bris.
A hátlapon azonos írással: Szent Györgyi István testamentom tétele. 1765. 9. Xbris.
Eltérő írással a követekző jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 18. 1765. , 1765. Nro. 17-mo., F. 10.
1765.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

396.
PETŐTZ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1765. december 10.
Petőtz János, midőn érzette magában, hogy az nyavalyáknál szörnyen szorongat
tatott volna, és az öregség igen megerőtelenítette, magában gondolván életének
végérül és világon Istentül vett javairul, kívánta még halálának órája előtt jó
rendelést tenni, és részenkint az ő cselédjeire elosztani egyenlőképpen,
l-o. Petőtz János uramnak megboldogult feleségit Magyarosi Juditot, midőn
elvette volna, hozott magával 12 forintokat és egy negyedfü és egy harmadfű
őszöket is. Abbul az üszőkből terjedett gazdaságombul szerzettem alsó szőlőmet,

azért hagyom négy jármas tinaimmal együtt kocsis lovamat feljebb megnevezett
alsó szőlőmmel Petőtz Mihály és Petőtz János fiaimnak. De még az Petőtz
János fiam nőtelen lévén, midőn meg akarna házasulni, tehát az abbul az feljebb
megnevezett négy jármos tinókbul legyen meg az házasságának költsége.
2- 0. Házi örökségemnek harmad részit hagyom Nagy Panna feleségemnek.
3- 0. Többit pedig hagyom Petőtz Mihály és Petőtz János fiaimnak és az
feleségem halála után az harmad rész is az fiáké légyen, ha vele együtt békessben
megmaradnak, ha pedig nem, tehát azon harmadrész kifizettessék.
4- to. Hagyom az felső szőlőmet három leányimnak és Nagy Panna felségemnek,
hogy egyenlőképpen elosztassék. Ismét hagyok egy tehenet, tavalyi fiával, az
is igyenlőképpen osztassék négy részre. Az házi örökségeben az leányoknak
semmi részek nem lészen.
Temetésemnek költségit tartoznak a fiam letenni.
Ezen testamentom tétetett Hajos Sámuel, Bodatz János, Varga András polgárok
jelenlétekben.
1765. die 10. lObris.
A hátlapon azonos írással: Petőtz János testamentom tétele. 1765. die 10. 1 Obris.
Eltérő írással a következő jelzetek taláhatók: fasc. 1. No. 12. 1765., No. 17,, F. 10. 1765.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

397.
KOROM F E R E N C TESTAMENTUMA
1765. december 23.
1765. 23-a 1 Obris.
Kanizsán lakos Korom Ferenc Kecskemét városban elnehezedvén, ily módon
maga javairól kívánt rendelést tenni.
Hogyha még élne feleségem, ezen testamentom tételem semmibe hajtassék,
hanem ő tegyen rendelést mindenekben, hogyha pedig megholt volna, ezen
rendelésem maradjon meg.
1- o. Szőlőmnek, házamnak fele legyen az fiamé, Korom Alberté, fele pedig lé
gyen menyecske leányomé, Korom Magdolnáé oly conditio alatt, hogy ezen
neveletlen gyermeket emberi koráig azon fél jussbúi nevelje becsületesen és
taníttassa. Az maga fele jussát korában intacte kezéhez adja.
2- 0. Vagyon nyolc darab méneses lovam, melyeket magam és feleségem eltaka
rítására és szentmise szolgálatokra hagyok.
3- 0. Vettünk Kapitán Györgyiül kereskedő társammal Mucsi Mózessel 16 darab
tinókat, akit most az vásárról visszamentenek, azokat azon kereskedő társam,
Mucsi Mózes adja el, és azon embert elégítse ki.
4- 0. Bábicz Istványé vagyon kettőnknél, társamnál s nálam 200 forint. Ebből
énreám eső 100 forintokat ugyan társammal közös bor árábul nékem esendő
százhárom forintokbúi elégítsék ki.
5- 0. Szőke Jánosnál vagyon 68 forint Babicz Istvántúl felvett pénzekbül.

6-0. Zomborban vagyon egy embernél nyolc forintom, akit tisztelendő páter
plébánus atyám uram jól tud, és ismer, ezen nyolc forintokat az templom építésire
való ígéretemben oda ajánlom, vegye meg tisztelendő páter plébánus atyám
uram.
7.0. Korom Mátyás bátyám uram hálók árában adós maradott 6 forinttal, 30
krajcárral. Cziglár András 7 forintokkal az gyalog katonák közül hogy kivál
tottam, ezeket vegyék meg, és adják anyám asszonynak maga táplálására.
8- 0. Kecskeméten lakos Tobi Józsefnél vagyon 152 forint, az Uzopp Rácznak
az marhájának az ára.
9- 0. Ugyan Kecskeméten Ondó Kállai Istvánnál vagyon 70 forint azon Rácznak
az marhája árábul.
Ezen rendelésemet tettem Kecskemét várossában bíró úrtul kiküldetett város
hites emberei előtt.
Coram me Alexandra Demeter + et coram Martino Tott +.
A hátlapon más írással: 1765. 23. Xbris. Korom Ferenc kanizsai lakosnak testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 8. 1765., F. 10. 1765.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

398.
MONDÉR MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1765.
Én, Mondér Mihály, amíg ép és egészséges elmémben vagyok, az én aprólékos
javacskáimrúl feleségem és gyermekeim között jó lelkiesmérettel ily dispositiot
teszek. Mindenekelőtt ajánlom az én lelkemet az én megváltó Jézusomnak
kezében ama boldog feltámadásnak reménységéig, az én testemet pediglen a
földnek, ahonnét vétetett.
Elsőben hagyok az én takarításomra 20, id est húsz R. forintokat.
Másodszor. Hagyok lelkemért 17 misére.
Harmadszor. Szőlőbeli örökségemet, házamat és malmomat hagyom az
felségemnek ily módon, hogy amíg él, és az én nevemet viseli, egyik gyermekem
is tőle el ne vehesse.
Negyedszer. Monder Mihály fiamnak hagyok 15 juhokat, mind öregeket.
Ötödször. Monder Mihály öcsém uramanak is hagyok 13 juhokat, ami ezektől
marad, légyen a kisebbik fiamé és felségemé. Két ökröcském pediglen vagyon,
amelyet adjanak el és annak árán takaríttassanak el, a megmaradott része légyen
az mise szolgálatra.
Az Monder Mihály fiamanak házasságára költöttem 36 tallérokat, más egyéb
cselekedeteiért, tudni illi az asszonynak állapotjáért fiezettem 20, id est húsz
tallérokat.
Melyre nézve, ha az édesanyjuknak halála történik, az megmaradott jószágbul
az kisebbik fiamnak mindenkoron azon számú pénzek megadattasanak, és annak
utána úgy menjen közre.

Hajagos Jánosnak tartozom két forintokkal, amelyet is megadjanak. Az én
holtom után hagyom az én hitvestársamnak, hogy azon javacskáimbul, amikoron
valami részt vészen, az én lelkemrül el ne feledkezzék.
Mindezek valának, amelyekrül kívántam jó rendelést tenni feleségem és gyer
mekeim között, amint hogy kívánom is, hogy éljenek és maradjanak békes
ségben.
Coram me Petro Gál m. p. Szabo Mihály, Herczeg Ferenc.
A hátlapon azonos írással: Mondér Mihálynak testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzetek taláhatók: fasc. 1. No. 11. 1765., ad No. 10. F. 10. 1765.
Kétlapos irat, korabeli másolat.
Özvegye 1765. június 23-án végrendelkezett (1. ott), így valószínűleg az év első felében készült az
a rendelkezés, de az ennél pontosabb keltezést nem ismerjük.

399.
MÉSZÁROS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1766. január 28.
Kecskemetini anno 1766. die 28-va Januarii.
Én, Mészáros István Istennek látogatási között ép és józan elmével lévén, tőlem
elmaradandó javaimról az alább coramisalt becsületes emberek előtt jó lelkem
ismeretem szerint (hogy szegény felségemet jó karban hagyhassam) kívántam
tenni ilyen rendelést.
1- mo. A mostani állapotjában lévő fennálló ház, minthogy az magam keres
ményemből vásároltam, ez okon: ezen házi örökségemet az benne lévő egész
házi igazsággal együtt hagyom Csizmadia Susanna mostani élő feleségemnek.
2- do. Az alsó szőlőt is egészen, mely egy pasztából álló, Kakas István, Pető
András ás öreg Török Jánosné uraimék szőlejek szomszédságokban vagyon,
mivel ezen mostani élő legközelebb megnevezett feleségemmel együtt, s ennek
idejében építtetett, ezért ezt is egészen hagyom Csizmadia Susanna felesé
gemnek.
3- tio. Az belső szőlőnek szekérút felől való része, mely másfél pasztából álló,
és ezen fent nevezett feleségemmel együtt építtetett, légyen ezen Csizmadia
Susanna feleségemé, ezenkívül az többi, mely négy felé osztandó, lészen az
atyafiak között egyenlőképpen abból való negydrész jusson légyen az reformata
szent ekklésiájára.
4- to. Ezen belső egész szőlő terméséből az méltóságos uraságnak, hagyok 8, id
est nyolc akó bort.
5- to. Mivel az Csongrádi út mellett lévő két fogásból álló, s mind pedig az
Nagyszegedi út mellett lévő három fogásból álló, két mezei kertecskémből ezen
alább megírt atyafiakat kielégítettem, eszerint u.i. Kőrösön lakó Dobos Andrásné,
Mészáros Ilona húgomnak adtam egy harmadfűre menendő kanca lovat, 2.
Ketskeméten lakó Kovács Péterné Mészáros Judit húgomnak adtam egy meddő
tehenet választva. 3. Kunszentmiklóson lakó Jósa Gergelyné, Mészáros Anna

húgomnak adtam egy harmadfű üszőt. Ez okon: ezen fentnevezett két mezei
kertemet is hagyom Csizmadia Susanna feleségemnek.
6- to. Egy negyedfü üszőt is borjával együtt, mely is ezen fentnevezett
feleségemmel együtt szereztetett, hagyok ezen feleségemnek.
7- mo. Az mely juhocskáim 40 darabból állók, azokból ezen Csizmadia Susanna
felségem, az mely adósságom vagyon, azt ezen jószágból először is fizesse lé,
úgymint Tószegen lakó Sasi Pál sógor uramnak 17 Rhenes forintokat,
Ketskeméten levő özvegy Lukátsi Jánosnénak 10 Rhenes forintokat tegyen lé,
és ettül az mi elmarad, engemet tiszetsségesen azzal takaríttasson el, ha
meghalok.
Stephan Kakas +. Coram nobis Stephano Abani +, Andrea Varga et Joanne
Tomo m. p. subjudice praeliberati oppidi Ketskemét.
A hátlapon más írással: Anno 1766. 28-va Januarii. Mészáros István uram testamentális
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 5. 1766., Nro. 21-mo.
Egylapos irat, korabeli másolat.

dispositioja.

400.
C S I K E S Z NAGY ANDRÁS T E S T A M E N T U M A
1766. február 17.
Anno 1766. die 17. Februarii.
Minekutána Jóistenem kegyelmességéböl életemnek 70-dik esztendejét elértem
volna, jóllehet nem régen sínlődő és erőben is nem éppen elfogyott, de elmémre
nézve teljes erővel birok, régi atyai vagy anyai semminemű örökségek vagy
ingó jók kezemnél nem lévén, hanem valamivel Isten kegyelmességébül birok,
mindazok boldogult Varga Judit feleségemmel együtt keresmények, mindazok
iránt holtom után 4 fiam s két leányim között támadható versengésnek
eltávoztatásáért e következendő testamentális dispositiot kívántam nemzetes
mostani főbíró uramtúl kikért becsületes személyek előtt írásban tétevén.
1-mo. Minthogy Gergely fiamat tőlem kitelhetöképpen kiházasítottam, és
tizennyolc darab marhával oly véggel elégítettem k i , s el is bocsátottam
magamtúl, hogy azon túl semmi jószágombúi tőllem semmit ne követelhessen,
ezért az házambúi semmi just néki nem hagyok.
Item István fiamat is tisztességesen kiházasítottam, tizenegy darab marhával
magamtúl oly véggel bocsátottam el, hogy többé egyéb marhához jussát ne
tartsa. Nemkülönben szőlőmet is gyarapítani segítette, és ebből harminchat út
szőlőt s három pasztára való gyöpöt neki kiadtam, ezért ennek is házambúi
semmi just nem hagyok.
Item András fiamat is jóllehet mint a többit kiházasítottam, de minthogy különös
szívességet s a többeknél hozzám nagyobb hajlandóságát tapasztaltam, és így
magam mellé mint egy gazdámnak választottam, azért ennek az házamat
egészlen hagyom. Lévén az ő és az én kezemnél tizenhármad magával való
szarvasmarha, ezekből Isákon lakó Ilona leányomnak, Szabó Gergelynének

egy borjas tehenet (úgy, hogy sem a jobbik, sem rosszabbík ne legyek) hagyok.
Ismét Szabadszállásán lakos Anna leányomnak, Váradi Andrásnénak azon
szerént egy borjas tehenet hagyok, melyeket fent írt András fiam holtom után
azoknak kiadni tartozzék.
Amely öt tinók jármosok és három kocsis lovak kezemnél vágynak, minden
gazdasághoz tatozó eszközökkel együtt egyedül András fiam számára hagyom.
Az egy paszta szőlőmet is ezen András fiamnak hagyom.
2- 0. Az Ballószegi mezei kertemet, jóllehet előbbi gazdájátul Bala Mártontúl
és Anna húgátúl, Séra Pannátúl 24 tallérokon szerzettem, ezen kertemet fent írt
három fiamnak egyenlőképpen hagyom.
3- 0 Mivel Pál fiam még gyermekségétül fogva sok szomorúsággal, sőtt
keserűséggel illetett, segítségemre pedig, sem életének megjobbítására nem igye
kezett, s engemett édesatyját el is hagyott, ezekért én is minden keresményembül
kirekesztem. Nagyobb világosságért: némely kerekeket Koncz Pál padlásárul
ellopott, és büntetés elől elszökött, és őtet elő nem állíthattam, magam helyette
negyven korbácsot ártatlanul szenvedni kéntelenítettem.
Mindezeknek nagyobb elhiteliért és sokszor írt fiaim között támadható versen
géseknek eltávoztatásáért ezen utolsó rendelésemet írásban tétetvén, s alább írt
nevemet saját kezem keresztvonásával megerősítem, az itt nevezett becsületes
convocatus uraimék előtt.
Ketskemét, anno et die ut supra.
Nagy András saját keze + vonása.
Sig. Coram me N . Paulo Sárközi m. p. Coram et per me Joannem Balla m. p.
Coram me Capaki (sic) m. p. Coram me subjudice Michael Kis v[áros] h[ites]
p[olgárai].
A hátlapon más írással: 1766. 18-a Februarii. Csikesz Nagy András testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 18. 1766.
Kétlapos irat, eredeti. A Sáközi Pál neve előtt elhelyezett viaszpecsét erősen rongált.

401.
B E R K E S ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1766. február 19.
Berkes István súlyos betegséggel Istentül meglátogattatván, kevés javaimnál
kívántam ily rendelést tenni.
1- o. Két elhagyó fiamnak, Istvánnak s Erasmusnak hagyok két részre 40 út
szőlőt a felső pásztábul.
2- 0. István öregebb fiamnak adok az istálló felől egy házhelyet.
3- 0. Hasonlóképpen Erasmus fiamnak amidőn nekie kívántatik.
4- 0. Hat kocsis lovammal minden némő javaimat, amelyek a feljebb említettektől
elmaradnak, hagyom feleségemnek és Pál fiamnak. Hogyha pedig feleségemnek
halomása történik, Pál az atyai javakban megmaradják oly conditioval, hogy
Pál holtáig édesnnyával ennek táplálására megmaradjék.
5- 0. Mivel Pál fiam nagyobb birtokában maradott a szőlőnek, adjon a szolnoki

páter franciscanusoknak minden eszendőbeli termésbül még ezen örökség
birtokában lészen szentmise szolgálatokra 4 akó borokat.
6-0. Harmadmagával való marhája vagyon Pál fiamnak, amelyből sem több
fiamnak, sem feleségemnek soha just nem adhatok.
Acta haec testamentális dispositio [készült ez a végrendelet] 19-a Febriarii.
1766.
Coram Franciso Szegedi. Coram Georgio Szabó et coram Alexando Demeter
exmisso a domino p. judice primario n. Stephano Rozgonyi.
A hátlapon azonos írással: 1766. Testamentális dispositioja Berkes
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 3. No. 2. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Istvánnak.

402.
K E R E K E S ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1766. február 20.
Anno 1766. 20-a Februarii.
Én, Kerekes István még ép elmével lévén Istentül adatott javaimrul kívántam
ily rendelést tenni.
1- mo. Az első feleségemnek, Szabó Annának bátjai az nagy télkor gondvise
lésem alá attanak hat darabbul álló marhákat, hogy azokat teleltessem és
nyaraltassam fele szaporulatjáért, de az nagy télnek miára nem ment több egy
fias tehénnél, ezek szaporodtak húsz marha számokra, kik közül Kerekes József
fiam tőlem elválván egyet sem hagyott, ezeken kívül is házi és mezei eszközimmel és terméseknek negyed részét elvitte, azokkal elégedjen.
2- do. Még velem lakos József fiam Sebők Istvánnal zálogosítottam harminc
forintokba két fogás földet, ezekből is kirekesztem.
3- tio. Kerekes Judit leányomnak kiházasítása után attam egy borjas tehenet és
70 utakbul álló szőlőt, az többiektől elmarad.
4- to. Hogy Kerekes József fiam az atyámrul maradott Városföldei kertben hol
tom után Bíró Ilona feleségemtől való Kerekes Judit leányommal egyenlő
képpen osztozzék.
5- to. Az házamat hozzája tartozó eszközökkel, melyet már másodszor építettem,
egy paszta szőlőmmel, káposzta földemmel hagyom feleségemnek, leányomnak,
hogy vélek soha ne osztozhassanak.
6- to. Vagyon hat jármos ökröm, három tehenem, de mivel adós vagyok Kis
Ferencnek 54 forintokkal, Ambrus Jánosnak 26-tal, ezek eladódjanak, akiknek
tartozom kifizettessenek, attul elmaradók legyenek feleségemé és leányomé.
7- mo. Vagyon 40 juhom, két kocsis lovam, ahhoz való szerszámokkal, ezek is
feleségemnek és leányomnak maradjanak.
8- vo. Ugyanezekbül eltakaríttassanak, és ha feleségemnek s leányomnak halálok
történik, maradjon magamnál atyámnak s anyámnak lekiért.

Jelenlevők az testamentum tételben: város hites polgára Tott Márton, Gál
Márton, Dallos Gergely.
A hátlapon más írással: 1766. 20. Februarii. relatum. Kerekes István
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 12. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

testamentuma.

403.
ÖZVEGY DÉKÁN PÉTERNÉ T E S T A M E N T U M A
1766. február 25.
1766. die 25. Februarii tett özvegy Dékán Petemének testamentális dispozitioja
az alább coramizált személyek jelenlétekben, rend szerint következik.
1- mo. Hagyom az édesatyámrul maradott ősi kertemet és szőlőmet Dékán And
rás fiamnak és Dékán Anna leányomnak, melyet egyenlőképpen közöttük
felosszanak.
2- do. Mivel pediglen az Mindszenti út mellett lévő kertemet, amidőn szerzettők
meg boldogult urammal, már annakelőtte az leányai kiházassíttattak, ezért azon
kertemet hagyom egyedül Dékán András fiamnak.
3- 0. Amely szőlőm Szent Andrási szomszédságában vagyon, asztat is
megbodogult urammal szerzettem, akkor pedig csak két pasztából állott, hanem
az uram halála után, minthogy Dékán András fiam építette, és egy pasztával
meg is szaporította, azért egyedül neki testálom.
4- to. Minthogy megboldogult uram az két leányimnak még éltiben hagyott egy
egy borjút, az Dékán András fiam pediglen, kinek kinek közölük egy borjas
tehenet adott, így atyja akaratán minthogy bővebben elégítette őket, azért
valamennyi ingó és ingatlan jószágom vagyon, az övin kívül szálljon Dékán
András fiamra.
Coram nobis fektetett ezen testamentom, úgymint: Horvát Miklós, Czeglédi
Szabó Mihály, Dömök Gergely és Varga András város polgárja.
A hátlapon más írással: 1766. 25 Februarii. Dekány Petemé testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 6. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

404.
PÓTA JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1766. február.
1766. Februarius mense.
Póta János nyavalyáknál szorongattatván, s életinek végiről gondolkozván,
Istentől vett világi javainál kívánt ily rendelést tenni.
Nékem, feljebb megnevezett Póta Jánosnak tartozott harminc tallérokkal Szabó
János, kinek is házánál négy esztendőktül fogva lakom. De ugyan miúta
megnyomorodtam leginkább azon pénzeket magára (sic) elköltöttem. Hanem

még 20 forintok azon feljebb nevezett kevés pénzbül megmaradtának, amely
20 forintokbúi
1- o. Hagyok tisztelendő páter piarsitáknak 2 forintokat.
2- 0. Páter franciscanusoknak 2 forintot.
3- 0. Feljebb megnevezett Szabó János feleséginek nyomorúságomban
gondviseléseiért hagyok 10 forintokat, melyeket ugyan említett Szabó János
tartozik kifizetni különösen feleséginek.
Ezen testamentom tételem stálhat (sic) úgy, hogy ha ezen nyavalyámnak súlya
az mindenható Istentül nem halasztatik, amelyben ezen pénzeket elkölteném,
ámbár pedig többieket mind el költenem is, de mindazonáltal Szabó János
feleségének hagyott pénz mindenkor megmaradjon.
Actum coram me Stephano Pálinkás, coram Andrea Nyiri, coram Joanna Nyiri,
et coram Andrea Varga.
A hátlapon azonos írással: 1766. Pota János testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 21. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

405.
LAKATOS G E R G E L Y TESTAMENTUMA
1766. március 2.
Isten ő szent fölsége súlyos betegséggel megáldván, még eszemen, okosságomon
lévén, teljes töhetségemböl árváimat rendetlenül, vagyis minden rend nélkül
nem akarván hagyni, azért kevés javaimnál bizonyos intézést ad futuram memó
riám teszek.
Primo. Vagyon 14 darabbul álló szarvasmarhám és 150 juhom, az mely két
részbül álló marhát vagyis jószágot adják el ára szerént, és az adósságot fizessék
meg az öreg Gunyánénak, 100, id est száz Rh. forintokat, az mely kétfelé jószág
nak még azon adósságon kívül marad az árábul, az két hajadon leányomnak
tegyenek annyi summájú pénzt az egyikre egyikre mint az mennyit az öregebb
menyecske leányomra költöttem. Azon kívül vagyon házam, szőlőm kettő, 4
jármos ökröm, három kocsis lovam, az melyeket, ha tartazhatnak (sic), tartsák,
ha pedig nem, tegyék pénzzé, osztozzanak egyenlőképpen oly móddal, hogy
mindenből az mostoha annyoknak nyolcadrészt adjanak. Az feleségemnek
osztályon kívül azon 104 darab marha közt lévő 4 harmadfű üszők közül egyikét
hagyom.
Lakatos Gergely.
Actum 1766. 2-do Mártii.
Actum per me Stephanu Kováts cath. rom. ecclesiae scribam. [Kovács István,
a katolikus egyház írnoka készítette.]
Testes: Kokai Szabo István, Benkő József.
A hátlapon azonos írással: Lakatos Gergely testamentoma. Pro anno 1766-to 2-da Mártii ut supra.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 16. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

406.
TÓTH MIHÁLY TESTAMENTUMA
1766. március 16.
1766. die 16. Mártii.
Én, Tóth Mihály súlyos nyavalyával Istentül ő szent felségétül meglátogatván,
midőn még elmémnek épségében lévén, felségem és gyermekeim között ily
rendelést kívánok tenni józan elmével.
1 -ben. Magam keresményemmel szerzett Városföldén levő kertet, melyet testvér
atyámfia Tóth Judittól, Modrik Mihálynétól vettem 20 forintokon, házamat
szereztem pedig 13 tallérokon, ily conditioval, hogy ipam és napám holtig tartot
tam, és azokat tisztességesen eltakarítottam.
2- szor. Minthogy feleségemmel életemnek idejét töltöttem, úgymint 47 eszten
dőket, azért annak hagyom házamnak, kertemnek és szőlőmnek is felét, mint
hogy véle kerestem és némelyek az ő attyájé is voltak.
3- szor. Azontúl az melyek maradnak mezei kertemből, szőlőből és házból, azt
hagyom az fiamnak, Tóth Jánosnak. Lévén ezeken kívül 39 juhom és Tóth
Ilona leányomnak hagyok 3 juhot, vagyon ezeken kívül 2 ökör, az melyeket
ugyancsak Tóth János fiamnak hagyok minden házi igazságommal együtt.
Minthogy Tóth Judit leányomat tisztességesen kiházasítottam, őneki ezen jókból
nem hagyok, mert az mióta házamtól elmenvén, azólta is sokszor segítettem,
ezért ezen feljebb írt jószágomból semmi részt nem hagyok.
Coram me Petro Sallya m. p. Coram me Andrea Sárközi +. Coram me et judice
Michaele Kis v. h. p.
A hátlapon más írással: 1766. 16. Mártii. Tót Mihály testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 28. 1766.
Egylapos irat, eredeti.

407.
SZABÓ GYÖRGY TESTAMENTUMA
1766. március 17.
Anno 1766. die 17-a mensis Mártii.
Infrascripti adtestaljuk, hogy nemes Rozgony István főbíránk urunk által exmittaltatván nemes Szabó György uramnak testamentom tételére, őkegyelme míg
még maga elméjének tehetségében volna, köszönvén bírák uraiméknak őkegyel
méről való gondoskodását, minket jó szívvel fogott (sic), és élő gyermekeinek
az alább írt punctumokbul e szerént, hogy se egyik sem másik az őkegyelme
halála után ne veszekednének testált.
1-mo. Lévén nemes Szabó György uraiméknak egy háza, amelyben mostan is
lakik, azt a házat Szabó István fiának minthogy régtől fogva ennek gondja
viselésében, ételének, italának administratiojában volt és vagyon, és leszen is,
hagyja, és testálja úgy, hogy ehhez a házhoz semmi nemű gyermeke vagy leánya

jussát ne mondhassa, hanem Kis György uramnak az édes Susanna nevű leányá
rul vagyon még egy Susanna nevű unokája, amely kamarát csináltatott, annak
mentében egy házat, konyhát csinálni hozzá tartozó udvarkáival együtt atyafiságosan megegyezzenek.
2- do. Vagyon négy pasztából álló szőleje, de minthogy az feleségéről álló ősi
jószág, nemes bíránk uraimék Anna leánya, György és István fiai között és Su
sanna leánya között egyenlőképpen felosztani annak idejében méltóztassanak,
és nemes Heczeg János uramnak adós lévén, akit maga nem tud mennyi számú
légyen, hanem őkegyelménél levő írásban megvagyon, azt az adósságot vagy
borbul, ha kívántatik ő kegyelmének, vagy pedig pénzbül az fent írt fiak és
leányok letenni tartozzanak, úgy az szőlőt magoknak tarthatják.
3- tio. Egy öreg ládája még, amelyet vett volt a maga feleségének nemes Szabó
György uram, azt hadja benne levő abosszal, kendőkkel a Susanna unokájának.
4- to. Az ágyat, abban levő párnákat, vánkosokat, dunyhákat és mindeneket,
akik benne találtatnak, halála után nemzetes Herczeg Jánosné Anna leánya
dispositiojára bízza, akinek akarja, adja.
Melyek, hogy eképpen menténk végben, mi is nevünk subsrciptiojával és szokott
pecsétünkkel megerősítvén, adtestáljuk.
Sipos Ferenc m.p. Tormássy István m.p. Demeter Sándor polgár m.p.
Az utolsó oldalon azonos írással: Szabo György uram testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fas. c 1. No. 29. 1766.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

408.
ÖZVEGY NAGY GYÖRGYNÉ, TÓT ANNA T E S T A M E N T U M A
1766. április 13.
Kecskemét, 13. Április 1766.
Én, alább is írt Tót Anna, adom tudtokra mindeneknek, akiknek illik, hogy én
elöregedvén, és talán halálos betegsében is esvén, minekutána hét esztendők
alatt hozzám való hőségeket megtapasztaltam volna, és az én házamat és
istállómat is bizonyos summa pénzben (vide contractuales anno 1763. 9-a
Septembris) [lásd az 1763. szeptember 9-én kelt szerződéseket] alábbi
bizodalmambúl és magoknak is ígéretekbűi és ajánlatukbúi három kis pasztából
álló szőlőmet is, mely vagyon a Vágó közön, egyfelől Virág István, más felül
Szekeres András uraim szomszédságokban, testamentom szerént hagyom és
adom Jósa István úrnak és successorinak, de úgy, hogy ha az attya meghal,
vagy édesanyja, a megmaradott, vagy atya vagy annyával pontban feles legyen
Jósa Anna leányok, kit én taníttattam és neveltem az oskolában. Ilyen conditio
alatt, hogy valamíg élek, minden szemre való hányás és szutyongatás nélkül
reám, szegény betegre gondot viselnek. Ha pedig halálom történik, tisztességesen
eltakaríttatnak. Minthogy pedig ultima defíciens vagyok, a métóságos uraságnak
hagyok 10, azaz tíz akó bort, mely feljebb írt Jósa Istvánon exequaltassék.

N . B. 1. Az ágyam egészlen hagyom feljebb írt Jósa Annának. 2. Az ispitálybelieknek 4, azaz négy akó bort. 3. A férfiúi és leányi oskolákban való szegény
gyermekek számára hagyok 5, azaz öt akó bort. Mindezeket pedig dietaltam,
amidőn testemben ugyan beteg, de elmémben ép és józan és tiszta értelmű
volnék. Alább írt becsületes személyek előtt feljebb írt Tót Anna, néhai Nagy
György özvegye keze + vonása. Jósa István keze + vonása, ki a praemissakra
magam obligátom.
Coram me Joanne Hajnal. Coram me Andrea Szkárosi. Coram me Michaele
Tóth. Coram me judice Michaele Kis v. h. p.
A hátlapon más írással: 1766. 13. Április. Tót Anna, néhai Nagy György özvegyének testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 26. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

409.
KOZMA JÁNOS TESTAMENTUMA
1766. április 19.
In anno 1766. 19-o Április.
Én, Kozma János mind az öregség, mind pediglen ezen mostani reám jövő
navalyáim miatt, annyira jutottam, hogy gyermekségemtől fogva keresett
javaimrul ilyen rendelést tegyek.
l-o. Aminthogy a méltóságos gróf őexcellenciája szárnyai alatt nyugodtam több
több egy vallat viselő szegény jobbágyival együtt 27 esztendők elforgásátul
fogva, a n n a k o k á é r t mindeddig megmaradt j a v a c s k á i m b u l hagyok ő
excellenciájának 10 forintot.
2. Az reformata szent ecclesianak is sok részben szükségeit tekintvén jó lelkem
esméretitől indíttatván az én javacskáimbul hagyok 10 forintot.
3. Mindzeken kívül sok mellettem való igaz szolgalatjáért hagyom Turi
Istvánnak minden javaimat.
Mijeién lévén Biro János és Tatai Kovács Ferenc, városunk szolgája Sengeller
Mihály.
Extrandum per Franciscum Csáktornyái notar. m.p.
Kecskemét, 1766. 11. Junii.
A hátlapon más írással: 1766. Kozma János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 10. 1766., Nro. 10-mo 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

SZABÓ ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1766. június 8.
Én, Szabo Örzsébet Isten ő szent felségétől súlyos nyavalyával meglátogattattam,
és így az fiam és onokám között nyelvem szólása által bizonyos disoposítiot kí
vánok tenni.
1- mo. Tallas János fiamnak hagyok az szőlői jussból egy paszta szőlőt, amely
különösen vagyon.
2- do. Az onoka fiamnak hagyok két paszta szőlőt, az melyek öszve foglalatosak.
3- tio. Az Tallas János fiamnak hagyom, hogy az egy paszta szőlőnek terméséből
adjon Tallas Katalin leányomnak hat akó bort.
4- to. Antal fiam pedig feljebb megírt Tallas Katalinnak azon két paszta szőlőnek
terméséből adjon 4 akó bort.
5- to. Holmi egymás ágybéli materiákat pedig hagyom az Antal onoka fiamnak,
melyekből elégítse meg az onokákat egy egy derékaljjal, úgymint Tallas Örzsébetet és Tallas Örzsébetet (sic).
Ezen testamentomban jelen lévén böcsületes személyek, úgymint B. Kovács
Ferenc, Mészáros János, Sárközi József V. H . P.
Anno 1766. die 8. Junii.
A Hátlapon más írással: Szabo Erzsébet testamentoma. Ujabb írással: 1766. 8-a Junii. p. intram
scriptum subjudicem realatum.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 25.
Egylapos irat, korabeli másolat.

411.
BORBÉLY MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1766. július 23.

Anno 1766. die 23. Julii.
Én, Borbély Mihály az Úristennek rendelésibül súlyos nyavalyák által meglá
togattatván, minekelőtte történne halálom, kevés javaimrúl ily rendelést teszek.
1- mo. A Törökfái kertemet mint magam keresményit hagyom két részre, felit
az hitvestársamnak, nevemet viselvén holtig, felit pediglen Szabo Lőrinc
mustoha fiamnak, hogy ha pediglen ellenkező lenne említött mostohafiam az
hitvöstársammal, Szabo Marissal, mindenkor bolran le tudhassa róla (sic).
2- do. Vagyon 4 pásztábul álló szőlőm, ezt mind egészlen hagyom hitvesemnek,
melyet hasonlóképpen nevemet viselvén bírjon holtáig, halála után pediglen
fele része szálljon páter piaristákra és franciscanusokra.
3- tio. Vagyon 3 tehenem, melyek közöl egyiket hagyom az méltóságos uraság
részire, ketteje pedig légyen az hitvesemé.
4- to. Négy fiatal jármos ökrömet is hagyom az hitvesem számára.
5- to. Vagyon helységben lakos árendás zsidónál 25 Rh. forintok, melyért Filep

zsidó ugyan ittvaló árendás kezes, három esztendőbeli interesivei tartozik, azon
kapitálist hagyom takarításomra, interessé pedig légyen hitvesemé.
6- to. Tobi Józsefnél is vagyon már 3 esztendeje 28 Rh. forintom, interessin
kívül, az mely 28 forintokat hagyom az két templomra, felit az páter piariskához,
felit pedig az páter franciscanusokhoz mise szolgálatokra.
7- mo. Az kocsis lovaimbul hagyok 3-mat az hitvesemnek, kettőt pedig az mus
toha fiamanak. Ezeken kívül hagyom az hitvesemnek emlékezetül rólam, míg
él, ne feledkezzen az szőlőm terméséből minden esztendőben adjon el szentmise
szolgálatokra, lelkemért adja az két templomba 4 akó boroknak az árát.
8- vo. Az házi örökségemet minden benne valójával együtt hasonlóképpen
hagyom az hitvestársamnak, hogy bírja holtáig, holta után pediglen szálljon az
mostoha fiamra oly ára szerént, mint néki édes gyermekire könnyű becsű által,
mely pénzt hagyok j ó lélek ismeret szerént 2 részt az két templomokra,
harmadrészt pedig az 5 kápolnákra egyenlőképpen.
Testált mielőttőnk: Pesti Ferenc, Sárközi József, Koncz János.
A hátlapon azonos írással: 1766. Borbély Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 3. 1766.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

412.
B A L O G PÁL T E S T A M E N T U M A
1766. július 31.
Anno 1766. die 31. Julii.
Én, Balog Pál minekelőtte az Úristen ű szent fölségitül öregségemben más súlyo
sabb nyavalyával meglátogattatnék, azért helyes elmével lévén, kívántam mind
ingó és mind ingatalan javaimnál ily rendelést tenni.
1- mo. Az Városföldin lévő kertemet és az szőlőmet, melyek az édesanyámrul
reám maradtak, hagyom az fiamnak Pálnak egyedül.
2- do. Az házi örökségemet, mely amidőn az megboldogult édesatyámrúl reám
maradott igen csekély volt, mert 30 forintokon felyül nem ért, az mostani épü
letek pediglen, mivel mind az magam munkáltatása, áztat is hagyom az fiamnak.
3- tio. Mivel az édesanyámrul nem maradott több egy tehénnél, minden
szarvasmarháimat, juhaimat magam és fiammal is szerzettem, kikbül jó atyai
indulattal hagyok az leányomnak hat tehenet, azokat az fiam tartozik holtom
után is kiadni, az juhokbul pediglen harmincat adjon nekie.
Coramisaltatott és pecséltetett ezen testamentom mielőttőnk: Pesti Ferenc, Bano
Mihály, Pulai Péter m.p.
A hátlapon más írással: Anno 1766. 3l-o Julii. Balog Pál testamentom tétele. Bano Mihály hites
polgár által refer.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 10. No, 1. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

ÖZVEGY P A T A K I ISTVÁNNÉ, HARSÁNYI K A T A L I N
TESTAMENTUMA
1766. augusztus 6.
Anno 1766. die 6-ta Augusti.
Én, Harsányi Katalin, néhai Pataki Istvánné, mivel már ezelőtt két esztendőkkel
tőlem megkívánt válni az öregebbik fiam, Peták Antal, majd mintegy hata
lommal, az megboldogult férjemmel csinált szőlőmből az legjobbik pásztátát
magának tartotta (emellett minden ingó javakbúi az harmadrészt kivette úgy,
az házi örökségből kifizettem, úgy mint adtam neki hatvan, id est 60 Rhenes
forintokat), megértvén pediglen minden szándékját, hogy azzal meg nem
elégszik, amit maga sorsára tőlem elvitt, ismét testálok nekie egy billeg alá
való borjút, és két öreg juhot. Ezenkívül minden javak legyenek az egy fiamé,
mely testalom mint jó elmével lévén kívántam tenni az alább írt személyek
által.
Benkő József, Pesti Ferenc, Sárközi József.
A hátlapon más írással: Néhai Pataki Istvénné Harsányi Katalin testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 20. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

414.
ORVOS NAGY GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1766. augusztus 12.
Minekutána én, Orvos Nagy György Jóistenem kegyelmességéböl már életem
nek 75-dik ezstendejét értem volna, lévén elsőbb feleségemtől, néhai Gyorsa
Judittól 3 magzatim, úgymint Erzsébet leányom, Gonda Jánosné; Szabadszállá
sán Zsuzsanna, Zöldi Pálné; itt Ketskeméten István fiam, aki kicsinyéségétül
fogva ekkoráig soha el nem hagyott, sőt már öregségemben, negyedik eszten
dőben feleségével együtt egész gyámolim voltak.
Mivel már 11 -dik esztendőben Ketskés Ilona, néhai Bözdődi Pál özvegye nékem
hites társamnak is elsőbb férjétől származott magzati és ugyanazon háztúl
hozzám hozott csekély javacskák is találtattak: hogy holta után mind magam
édes germekei, mind a mostohák annál szebb csendességgel egymást megbírál
hassák, tettem ilyetén testamentomot ingó és ingatlan keresménykeimről (sic),
úgymint:
1-mo. Az házamat egészen, minden hozzá tartozandó épületekkel, valamelyek
mostan találtatnak, felyebb nevezett elsőbb feleségemmel építtettem, azért azt
egészen István fiamnak hagyom, ezt hozzátévén, hogy nékem mostan hites
társamat, őnéki pedig mostoha anyját valamíg nevemet viseli, benne békességgel
maradni megengedni tartozzon, és illendőképpen megbecsülje.

2- 0. Amely három paszta szőlőm vagyon, melyet elsőbb feleségemmel építettem,
ebből is mint saját keresményemnek Ketskés Ilonának nem nyolcad részt, hanem
hatvankét út szőlőt hagyok azért, mivel ezeknek ketteje pasztában húsz utat
gyüpből újonnan feltörni és be is ültetni egész hívséggel minden visszavonás
nélkül segített. Azon 62 adattassék ki, és ezeket mint sajátját holta napjáig bír
hassa, holta után pedig szálljon vissza egészen István fiamra. Efelett Erzsébet
és Susanna két leányimrnak tartozzon István fiam az őreá maradott szőlő termé
sibül tíz és tíz akó bort színborul kiadni, melyet szőlőbeli jussuk iránt tartozzanak
megelégedni.
3. Mivel az mezei kertem városadománya, azon jussal, mellyel én bírtam,
maradjon egészen István fiam részire.
4. A két jármos ökör szekérrel együtt legyen István fiamé, a mostani szopós
borjú legyen az felségmé.
5. Szokszor nevezett Ketskés Ilona feleségemtől, és annak árvája jussábúi egykor
is máskor is szükségünkhez képest minémü pénzecskéket felkéregettem, azt
István fiam jelenlétében egybenszámláiván, találtatott 44 forint, 5 krajcár, azaz
negyvennégy forint és öt krajcár, mindezeket, mint igaz praetensiokat az felesé
gemnek és annak árvájának István fiam maga javacskáibúl minden visszavonás
nélkül megfieztni tarozzék.
Mindezeket mint mindenekben saját keresményeimet, amint szabad tetszésem
szerint most elrendeltem, és írásban is feltétettem, hogy holtom után szentül
megtartassanak, kívánom.
Kecskméten, die 12. Augusti 1766.
Orvos Nagy György saját keze + vonása.
Coram me Joannem Ballá ad hunc actum per ord. pro tunc judicem deputatum m.p.
Coram me Michaele Bano qua decisione et per titulum dominum ordinärem
judicem deputato +.
A hátlapon más írással. 1766. 12. Augusti. Orvos Nagy György testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 19. 1766.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

415.
KOVÁTS JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1766. augusztus 15.
Anno 1766. 15-a Augusti.
Kováts János testamentoma, melyet maga jótett keze szerént cselekedett.
1 -mo. Házamat, melyet feleségemmel együtt vettem, hagyom feleségemnek úgy,
hogy ha feleségem férjhez megyén, váltsa meg az ecclsesiatul 70 Rh. forintokban.
2. Szőlőmet, melyet is feleségemmel szerzettem, hagyom feleségemnek, k i is
ha más nélkül hal meg, maradjon az atyámfiainak.
3- 0. Négy ökrömet és négy barmos marháimat is hagyom a feleségemnek.
4- to. Két kocsis lovamat, hozzá való kocsival és szerszámmal is hagyom a
feleségemnek.
346

5-0. A szőlő termésibül méltóságos földesuraságnak hagyok hat Rh. forintokat.
Coram et per me Johannám Nagy, senatorem oppidi m. p. Coram me subjudice
Paulo Szanto m. p.
[Ujabb írással későbbi toldás:] 1767. 20. Április. Bebők János az földesúr szá
mára való testált 6 forintokat megadta.
[Újabb kiegészítés:] Anno 1767. 14-ta Maji. Az reformata ecclesia részére
nevezetesen pedig Deák Mihály gondviselő úr kezéhez ház árát, úgymint hetven,
id est 70 Rh. ft Bebők János, hogy effective leolvasta vigore hac quietaltatik.
Sig. per Simonem Martinkovics oppidi Kecskemét jur. notar. m. p.
Az utolsó oldalon más írással: 1766. Kováts János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 15., No. 15. 1766.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

416.
K R I S T O N GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1766. augusztus 17.
Anno 1766. die 17-a Augusti.
Én, Kriston György súlyos nayavalyámat tapasztalván, azért minekelőtte utolsó
órámhoz jutok, kevés javaimról ily rendelést teszek.
1- mo. Halálom elérkezvén, temetésemre hagyok két ökröt, kiknek az árábul
szentmise szolgálatokra hagyok húsz forintokat, értvén tisztelendő páter
franciscanusoknak tíz, tisztelendő páter piarisakáknak tízet, az több ára pediglen
temetésemre költődjön.
2- do. Vagyon két harmadfű tinóm, azokat hagyom az házammal és benne való
eszközivei az feleségemnek, Illés Katalinnak, nem különben az kis szőlőmet is
egészlen, melyet szabadon testálhasson is, minthogy vele szerzettem.
3- tio. Az öregebbik szőlőm, aki százhatvanöt útbúl alló, abbul hagyok az
öregebbik fiamnak, Jánosnak nyolcvanöt utat, az kisebbik fiamnak, Pálnak
pediglen ötvenet, leányomnak, Erzsébetnek harminc utat, az nyolcvanöt út szőlő
pediglen az postamester úrnak szőleje felől való rész légyen.
Vagyon egy tehenem, két borjával, egy tavali és egy rúgott, asztat is hagyom
János fiamnak.
Melyet áttestálunk mi alább írtak die et anno ut supra: Pulai Péter, Balai András,
Pesti Ferenc m. p.
A hátlapon más írással: Kriston György testamentoma. Anno 1766. 17. Augusti. Deputatus Pesti
Ferenc úr által referaltatott.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 13. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

417.
V A R G A BÁLINT T E S T A M E N T U M A
1766. augustus 18.
Anno 1766. die 18 Augusti.
Én, Varga Bálint Isten ő szent fölségétül súlyos nyavalyák által meglátogat
tattam, és nyelvem szólásával kívánok rendelést tenni az én hitvesem és gyerme
keim között.
1- mo. Hitvesemnek és két fiamank ház és szőlőmet hagyom oly kondíció alatt
egyenlő osztályra, hogy midőn ezen halálom után meg nem bírhatnák magokat,
Bálint Panna leányomnak hagyok egy paszta szőlőt az gunyhó mellett valót.
Zsuzsanna leányomnak hagyok az szőlőből 10 Rh. forintokat, melyet hitvesem
gyermekivel együtt kielégítse. Ugyan Zsuzsanna leányomnak hagyok egy borjas
tehenet, és egy tavalyi csikót.
2- do. 15 ökrömet, 41 darab barmos marhámat és 6 méneses lovamat ismét
hagyom az hitvestásramnak, két fiamnak egyenlő osztályra, oly kondíció alatt,
hogy Bálint Panna leányomat kiházasítsák az közönséges javaimbul, és férjhez
menvén, elégítsék meg Panna leányomat 5 darabbúi álló barmos marhákkal és
egy tavalyi csikóval.
3- tio. 150 juhaimat ugyan hagyom feljebb említett hitvestársamnak és két
fiamanak egyenlőképpen.
4- to. Ágasegyházán lévő portióbul hagyok Zsuzsanna leányomnak harmadrész
porciót, az Panna leányomnak pedig az Szentlőrinci porcióbul hagyok
harmadrészt, az út felől való részin az körtefáig, Bozó portióbul.
5- to. Sándor portiot pedig Szentlőrincen hagyom hitvestársamnak István
fiammal együtt. János fiamnak pedig Bozó portióban levő két részt.
6- to. 3 kocsis lovamat pedig hagyom az hitvestársamnak fiaimmal együtt
háromfelé.
Ezen testamentomtételben jelenlévén emberséges emberek, úgymint: Pulai Péter,
Szántó Pál, Sárközi József uraimék.
A hátlapon más írással: Varga Bálint testamentoma. 1766. 18. Augusti relatum.
Eltérő írással a kövekező jelzet található: fasc. 1. No. 27. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

418.
PUSKÁS G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1766. augusztus 20.
Én, Puskás Gergely súlyos betegségben lévén, kevés javaim iránt rendelést
teszek ilyen módon.
1. Halasra a város székibe tartozom faggyú 6, azaz hat mása árával.
2. Itt lakó Varga Jánosnénak tartozom 36 forintokkal.
3. Rusa Görögnek tartozom 11 forint és 50 krajcárral.

4. A céhnek tartozom 40 forinttal.
Tartoznak pedig énnekem: 1. Lovas Györgyné 22, azaz huszonkét forintokkal.
2. Szeles Mihály tartozik 20 forinttal
3. Bús Gergely, Körösön, adós 4, azaz négy forinttal.
4. Házam, szőlőm mezei kertem, melyet pénzen szerzettem.
5. Szarvasmarháim, úgymint két jármos ökör, kilenc darab marha vagyon a
barmon.
6. Négy kocsis ló és 42, azaz negyvenkét juh mindöszvesen.
7. Kőrösön Dús Gergely ipam keljében vagyon 34, azaz harmincnégy forintom.
Ezek szerént minden adósságom elsőben kifizetődvén, megmaradott javaim
iránt ez az akaratom: minthogy feleségemnek, Dús Susannának száz forintokat
is móringoltam vala, melyeket mindjárt kezéhez is vett, tehát a feljebb írt
javacskáim feleségem és házamnál élő 5, azaz öt árváim között egyenlő osztásra
menjenek.
Signatum. Anno 1766. die 20. Augusti.
Coram me Petro Assi m.p. Coram subjudice Paulo Szanto m.p. Praesente
Johanne Bodacz.
A hátlapon más írással: 1766. 20. Augusti. Puskás Gergely testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 1 22. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

419.
ADORJÁN F A R K A S F E R E N C T E S T A M E N T U M A
1766. augusztus 24.
Anno 1766. 24-a Augusti.
Én, Adorján Farkas Ferenc súlyos nyavalyámat tapasztalván, minekelőtte az
Úristenről rendelt végső óránhoz lépnék, hitvestársam, fiaim és leámyim között
rendelést teszek az alább írt mód szerint.
1- o. Valaminémö házi, szőlőbeli, kertbéli örökségem vannak, mindazokban
hagyom az hitvestársamat, Sándor Erzsébetet elsőnek, mint véle keresett java
imban. Hogyha pediglen az fiaim közül János, akar István nem akarnának szőle
jükkel együtt szenvedni, nemcsak az fent nevezett örökségemből, hanem még
ingó javaimbúi is azoknak az ő jussát akar holtáig nem köteleztetik kiadni.
2- 0. Az kiházasított leányimnak férjhez menetelek ámbár szegény sorsomat
nézve sok költségben tölt, mindazonáltal, hogy ők is békességben maradandók
legyenek, hagyok kinek kinek 10 id est tíz tíz juhot.
3- . Minthogy Magdolna és Judit kiházasíttatott leányimon kívül vagyon még
harmadik is, Anna, ki is mivel még idejinek nagy gyengeségiben vagyon, azért
őtet is hagyom mint hitves társamnak és édes szülőjinek, fent nevezett bányainak
oly gondviselésük alá, hogy valamint én az ő nénjeit tisztességesen kiháza
sítottam, ők is hasonlóképpen tartozzanak őtet kiházasítani, hasonlóképpen tíz
juhokkal kielégíteni.
4- 0. Félegyházi Móczári Jakabnak tartozom 50 Rh. forintjával, melyeket
tartozzanak tehetségek szerént lefizetni. István vömnek tartozom 12 forinttal,
ifj. Sz. királyi Pál úrnak 10 forinttal.

Actum die ut supra. Coram me Francisco Pesti. Coram me Stephao Kerekes.
Coram me Alexander Demeter m.p.
A hátlapon más írással: Adorján Farkas Ferenc testamentális dispositio.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 8-0 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

420.
CSONTI SZABÓ JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1766. szeptember 22.
Én, Cs. Szabó János a mindeneken szabadosan uralkodó nagy Úrnak látoga
tásából az ágynak fenekéhez szegeztetvén, és életemnek az embereknek enged
tetett idő szerént is végéhez közelítvén, az én Istenemtől vett javaimból ép elmé
vel, bátor rebegő, de élő nyelvvel successorim között teszek ily rendelést.
1. Tisztelendő páter franciscanusoknak a lelkemért való mise szolgálattért külö
nösen hagyok egy negyedfü kanca csikót.
2. Hajadon Anna leányomnak tisztességes kiházasítása után Szabó János fiam
adjon egy tehenet és húsz juhot.
3. Bódog Józsefné Terézia leányom, minthogy tehetségem szerént tőlem bőven
kiházasíttatott, az elvitt jókkal és házassága után mindjárt néki adott, s mind
ezideig is nála lévő harminc Rh. forintokkal, több gyermekemnek rajta semmi
keresete nemiévén, elégedjen.
4. Terézia lányomtól született onokáimnak hagyok egy tavai csikót.
5. Ezektől elmaradott akármely ingó és ingatlan javacskáim, melyeket hűséges
feleségem Ződi Annával szerzettem, ha Szabó János még nőtelen fiammal együtt
nem lakhatnának, egyenlőképpen szakadjanak kétfelé, úgy mindazonáltal, hogy
feleségem halála után mindenek egyenesen Szabó János fiam kezére
visszatérjenek.
Actum Kecskemét 22. septembris 1766.
Coram et per me Andrem Valkai, Michaele Mano, Joanne Hajagos +.
A hátlapon azonos írással: 1766. Csonti Szabó János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 24. 1766.
Egylapos irat, eredeti.

421.
SZÁLAI PÁL T E S T A M E N T U M A
1766. október 2.
Anno 1766. die 2-da 8bris.
Mielőttőnk judicaliter exmittalt személyek előtt Szálai Pál ilyetén testamentális
dispositiot tett, amint következik.
1-mo. Feleségének, Farkas Annának száz forintokból álló pénzét elköltötte,

ökör árában adván, és maga borai között most említett feleségének circiter 26
akó borát egy tallérjával eladván, a két rendbéli mégyen 139 forintokra, azen
summa a közönségesből kitelvén, annak utána a több megmaradott jók pénzzé
tétetvén, nyolcad részét ajánlja feleségének, ettől megmaradandó részt pedig
unokájának Szálai Pálnak hagyja, a magistratustól kívánván unokája jussának
gondviselőt denomináltatni. Casu quo [abban az esetben, ha] a gyermek meghalánd, annak utána szálljon tulajdon fiára vissza, Szálai Jánosra, nem elébb, hanem
amelyeket nekie életében kiadott, azzal elégedjék meg.
2- do. Míg felesége él, és neki tetszik az háznál való lakás, lakjon benne békesség
gel, ha pedig lakni nem kíván, adattassék el, annak ára kis unokája számára a
többi summához tétessék, mind gulyabeli szarvasmahák, juhok és jármos ökrök
ezekhez tartozandókkal együtt pénzzé tétetvén, mivel azoknak gondviselését
magára senkisem vállalja, a szőlővel is a szerint bánván, de a mezei kert unokája
számára maradjon meg.
3- tio. A reformata szent ecclesia temploma s paróchiai házának és oskolának
romladozási reparátiojára jobbik egy pár ökrét jó indulatjából hagyja.
4- to. Senkinek sem tartozik, hanem nékie tartoznak, Kállai István 25 forinttal,
Ötvös Boldizsár 2 forinttal és Fazekas Pál 4 forinttal. így disponált Szálai Pál
maga javairól, amint feljebb leíratott, hozzáadván, hogy letett pénze nincsen.
Kecskemetini die et anno quibus supra.
Coram me Stphano Rozgony jurato oppidi Kecskemét m.p. Coram me Michaele
Deák in oppido Kecskemét jurato m. p. Coram me Andrea Valkai subjudice m. p.
A hátlapon azonos írással: Szálai Pál testamentuma, tétetett die 2-a 8bris 1766.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 23. 1766., Nro. 23-o.
Egylapos irat, eredeti.

422.
F A Z E K A S ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1766. október 14.
Anno 1766. 14. 8bris.
Fazekeas István mielőttőnk alább írt személyek előtt ingó és ingatlan javairól
ilyetén testamentális dispositiot tett, amint következik.
1. Öregebb leányát, Farkas Andrásnét, minthogy nyomorult és életének
folytatására, élelmének keresésére magától elégtelen, fiai közönségesen tartsák
el.
2. Körösön lakos Varga Jánosnénak a jószágból fiai adjanak egy borjas tehenet,
egy tavait, öt fias juhot. A szőlőből pedig és házból 25 tallért.
3. Még hajadon és neveletlen Sára leányának tisztességes kiházasítása után
szinte annyit mint feljebb írt Varga Jánosné leányának fiai adni tartoznak.
4. A reformata szent ekklesia számára jó indulatjából hágy négy akó bort.
5. Hűséges felesége, Lovas Susanna, kivel is minden javait szerzetté, hogy ha
fiaival nem egyezhet, a feljebb nevezett juhoknak kiszakasztása után, minde
neknek felét elveheti, fiai pedig felével egyaránt osztozzanak. így testált Fazekas
István anno et die ut supra Ketskeméten.

Coram me Gregorio Fazekas +. Coram me Joanne Fazekas +. Coram me Soltane
(?) Pare +. Coram me Andrea Valkai subjudice m.p.
A hátlapon azonos írással: 1766. Fazekas István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. I . No. 7. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

423.
NÉMET JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1766. október 18.
Anno 1766. die 18. 8bris.
Én, Német János Isten szent fölségétül súlyos nyavalyák által meglátogattatván,
élő nyelvem szólásával kívánok azért hitvesem és gyermekeim között bizonyos
rendelést tenni.
1 -mo. Az páter piarista atyám uraiméknak tartozom 250 forintokkal, egy eszten
dőbéli interessin kívül.
2- do. Az jakabszállási korcsmáros tartozik bor árával 15 forintokkal.
3- tio. Szentkiályi József öcsém uramnak tartozok 4 forintokkal.
4- to. A hitvestársamnak és három férfiú gyermekeimnek hagyom minden ház
és szőlői örökségemet, marháimat, lovaimat és juhaimat egyenlőképpen 4 részre.
5- to. Német Panna leányomnak hagyok 10 juhokat és egy lovat.
Ezen testamentom tételben jelen lévén emberséges emberek, úgymint: Cséplő
Gergely, Szalaj Tamás, Pál Mártony, Sárközi József v. h. p.
A hátlapon más írással: 1766. Német János testamentoma.
Elltérő iárással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 17. 1766.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

424.
KOVÁTS ANNA T E S T A M E N T U M A
1766. december 5.
Anno Domini 1766. die 5. Decembris.
Én, Kováts Anna súlyos nyavalyák által megterheltettem, de mindazonáltal ép
elmével birok, successoraim között kívánok jó rendelést tenni.
1- mo. Minthogy Szálai István fiam fiúi gondviselése alatt nyugodtam 14 eszentőtül fogva, hagyom az szőlőmet Szálai István fiamnak egészen.
2- do. Házi örökségemet, minthogy véle építtettem, egészen Szálai István fiamnak
hagyom.
3- tio. Két hámos lovamat is, az k i vagyon, Szálai István fiamnak hagyom.
4- to. Városföldén való kertemet is egészen Szálai István fiamnak hagyom.
5- to. Hagyok halálom után Szálai Erzsébetnek 2 akó bort, hogy adjon Szálai
István fiam az szőlő termésibül.

6-to. Hat ökör, az mely kezünk alatt vagyon, nem tehetek semmi rendelést ar
ról, minthogy más pénzébűi áll, tartozunk száz tallérokkal az ökrök árában.
Kívánom, hogy holtom után is ezen jó lelki esméret szerént való rendelésem
maradjon eszerént.
Coram me subjudice Paulo Szanto m. p. Coram me Andrea Sárközi m. p. Coram
me Petro Sallya m. p.
A hátlapon más írással: 1766. Kováts Anna testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 14. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

425.
PALLÉR ISTVÁNNÉ, C S E R V E N K A ANNA T E S T A M E N T U M A
1766. december 31.
Anno 1766. die 31. Xbris.
Én, Cservenka Anna Isten ő szent fölségétűl súlyos nyavalyák által megláto
gattatván, az én hitvestársamnak kívánok bizonyos dispositiot tenni.
1 -mo. Az hitvestársamnak, Pallér Istványnak hagyom szőlőmet és házamat min
denestül.
2- do. Az szőlő terméséből pedig az hitvestársam, meddiglen él, minden eszten
dőnkint három akó bort adjon az páter franciscanus atyám uraimékhoz mise
szolgálatra, ha pedig az Isten ő szent fölsége halálát elhozza hitvestársamnak,
Pallér Istvánnak, az szőlő ismét maradjon az páter franciscanus atyám
uraiméknak mise szolgálatorkra.
3- tio. Némely 70 Rh. forintokat Cservenka Gergely öcsém uramtúl elhoztam
osztásban, azon 70 forintokat együtt elköltvén, semmi nemzetségem az hitves
társamon ne követelhesse.
4- to. Mentémet, szoknyámat, láda és ágybéli ruháimat, vánkust, derékaljat
hagyom felét az hitvestársamnak, felét pedig szentmise szolgálatokra.
Ezen testamentumban jelen lévén emberséges emberek, úgymin: Sándor István,
Bende Gergely, Sárközi József.
A hátlapon azonos írással: 1766. Csevenka Anna testamentoma. Újabb írással: Pallér
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 4. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat

Istvánné.

ÖZVEGY HARSÁNYI ANDRÁSNÉ, FORRÓ K A T A L I N
TESTAMENTUMA
1766.
Én, néhai Harsányi András uram özvegye, Forró Katalin életemnek, mind az
embereknek engedtetett idő szerént, mind a súlyos nyavalyáknak terhe miatt
szintén utolsó végéhez közelítvén, Istentől vett javaimból teszek ilyetén rendelést.
1- o. Mostani házamat (melyet boldogult Harsányi András urammal szerzettem),
minthogy tizenkét esztendők alatt középső Harsányi Pál fiam tisztességesen
tartott, és mint édesanyát megbecsült, egészen néki hagyom, tőlem el szakadott
öregbik és kisebbik fiam minden keresetek nélkül, hanem
2- do. A szőlőből, mely három pasztából áll, öregebb Harsányi András fiamnak,
úgyszintén kisebb Harsányi Istvánnak, Harsányi Pál fiam adjon tíz-tíz forintokat,
és a szőlő maradjon meg kezénél.
3. Adósságomat, mely tíz forintokból álló, ugyan Harsányi Pál fiam tartozik
letenni.
4. Harsányi Judit leányomnak, amely harminc útból álló szőlőt adtam, eladni
nem szabados, hanem holta után legyen Harsányi Pál fiam gyermekeié.
5. Vagyon magam keresménye egy tehén, melyet Harsányi Pál fiam eladván,
takaríttasson el tisztességesen.
Ezen testamentális dispositiot a testans előtt elolvasván, mielőttőnk alább
coramisált személyek előtt maga is helybe hagyott.
Coram me Andrea Valkai subjudice m. p. Coram me Stephano Király +. Coram
me Stephano David +.
A hátlapon azonos írással: 1766. Harsányi Andrásné testamentoma. Újabb írással: Forró
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 9. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Katalin.

427.
KOVÁCS MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1766.
Én, Kovács Mihály Isten ő szent fölségétül súlyos nyavalyák által megláto
gattatván, élő nyelvszólás által az én hitvesem és gyermekeim között bizonyos
dispositiot kívánok tenni.
1- mo. Kovács János fiamnak, hagyom egyik paszta szőlőmet, az Nyúl József
szőleje felől.
2- do. Hitvesemnek pedig hagyom az másik egy pasztát, Kovács Panna leányomal
egyenlőképpen oly conditio alatt, hogy midőn hitvesemnek halála történnék,
halála után visszaszálljon Kovács János fiamnak és Kovács Pannának egyen
lőképpen.

3- tio. Kovács János fiamanak hagyom 2 ökrömet, és házamat oly conditio alatt,
hogy Kovács Panna leányomat táplálja és ruházza azon javaimbul.
4- to. Az Városföldin levő kert szántóföldemet ismét hagyom ugyan Kovács
János fiamnak úgy, hogy Kovács Panna leányomat kifizesse belőle 20 Rh.
forintok által.
Ezen testamentom tételben jelen emberséges emberek, úgymint: Kóczó Ferenc,
Pinter Mihály, Sárközi József v. h. p. 1766.
A hátlapon azonos írással; Kovács Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet találhító: fasc. 1. No. 11. 1766.
Egylapos irat, korabeli másolat.

428.
BARÁT GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1766.
Én, Barát György teszek ily testamentális dispositiot az cselédim között magam
elmémnek épségben és testemnek egészségtelen, velem békességet nyomo
rúságot és minden súlyos állapotunkban igaz feleségem lévén 10 esztendőknek
elforgása alatt, amely kevésből Isten sáfárrá tett engengemet, ővele együtt
szerzettem és kerestem, úgy hogy el merem mondani és akik is vele együtt
engemet ismernek, bizony nem az heverésnek gazdasszonya volt, hanem énne
kem jámbor, igaz, kegyes, istenfélő jó feleségem volt, melyre nézve úgy tartottam
az javacskának szaporítására, hogy tíz esztendőtől fogva bizony csak jó ruhában
sem járathattam, melyre nézve elszántam neki 20 teheneket, elszántam nekie
100 juhokat, ugyan elszántam nekie 16 harmadfű marhákat, elszántam nekie
10 tavai borjúkat, elszántam nekie taligás tinóm vagyon, kettő bikám vagyon,
azt is neki hagyom. Ökröm is vagyon 12, azt is nekie szánom. Az szőlőm pedig
övé legyen, minden házi igazságom egy szóval őreája szálljon szekerem, kocsim,
két hámos lovam, kertemmel szabad legyen minden rajta való jókkal, tudni
illik gabonámmal és szalmámmal, azon kívül kicsiny költ-ségemet (?), amit
vele együtt szerzettem őtet illesse, feljebb említett akaratomat mostan értem
magam jobban meg, juhot százat de fias legyen hetvené, az teheknek is borjas
legyen tizennyolca. Azonkívül , ami kevés lovacskámat az Úristen megadott,
azok is vágynak 7 számmal, azok is legyenek az övé. Szer-zettem vagyon 10,
az is őtet illése. Ezenkívül, ami marad az marhámbúi legyen az atyámfiaié, az
kis munka és írás magam munkája, és dolgát egészségemnek állapotjában
dolgoztam ezeket.
Eztet sem hallgatom el, mert tudom, hogy annakutána versengés és háborúság
lesz rajta, hanem édes öreg anyámasszonynak tartozom 50 Rh. forintokkal,
melyet az feleségem tartozzék visszafizetni nekie. Azontúl semmi praesentioja
nem lehet, említett akaratomat. Bátyám uramnak sem vagyok egészen meg
osztozva, hanem az házambul, ha Isten az kicsiny árva leányomat még élteti,

hát annak is porciója lehet benne, amint is az is vér hozzá, az szölőmbül pedig
midőn megosztván ezen részem volt, alább való rész, melyhez tartozott volna
hozzája fizetni tíz tallérokat, de azulta odamaradott volt, hanem az is illeti az én
árváimat. Én pedig senkinek adós nem vagyok, sem énnekem senki sem adós,
hanem itten senkinek praesentioja nem lehet.
Isten kegyelméből írtam ezen kevés beszédnekbűi (sic) álló egynehéány
szócskákat, hogy semmi versengés javacskámon és kicsiny keresményemen
ne legyen, mert mindenek előtte már osztozott atyafiak voltunk, mind az négyen,
eddig való akaratomat megérthette minden becsületes emberséges ember. Eddig
volt minden akaratom énnékem.
Én, Barát György kívántam kevés cselédemet elmém szerint és elmémen lévén
megigazítani, hanem közönségesen minden jókat én nekiek [két olvashatatlan
szó] szerelmes atyámfiai. Barát Györgynek maga munkája, maga házában
Istennek lévén munkálta, avagy pedig dolgozta.
Valószínűleg a testáló sajátkezű
végrendelkezése.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 31. 1766.
Egylapos irat, eredeti.

429.
TŐZSÉR G E R G E L Y T E S T A M E N T U M A
1767. január 8.
Én, Tőzsér Gergely súlyos nyavalyámat tapasztalván, azért minekelőtte halálom
történjen, kevés javaimról ily rendelést teszek.
1 -mo. Vagyon három pásztábul álló szőlőm, annak az Nyomás felől való egyikét
hagyom az fiamnak és Katalin leányomnak, bírják egyenlő akarattal.
2- do. Az házamat és az ketteje paszta szőlőmet hagyom az feleségemnek, bírja
holtáig, és kisebb leányomat is Tőzsér Annát házasítsa ki becsületesen, holta
után pediglen szálljon az nevezett kisebb leányomra.
3- tio. Az vetemény földemnek is az harmadrésze az kút felől legyen az fiamé
és Katalin leányomé, az többi része feleségemé, Borbély Erzsébeté.
Actum Kecskeméten, die 8-va Januarii. 1767.
Coram me Paulo Szántó. Coram me Franciso Pesti. Coram me Josepho Tóbi et
Gyoni Nagy János.
A hátlapon más írással: Tőzsér Gergely testamantoma. 1767. 8-a Januarii.
Eltérő írással a következő jelzet található: facs. 1. No. 30. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

VÁSÁRHELYI MIHÁLY T E S T A M E N T U M A
1767. die 21. Januarii.
Én, Vásárhelyi Mihály Isten ő szent feölségétül súlyos nyavalyák által megláto
gattattam, az én hitvestársam és gyermekeim között kívánok bizonyos dispositiot
tenni.
1- mo. Az hitvestársamnak hagyom az mesterségbül álló 30 Rh. forintokat, hogy
ha pediglen azon mesterségemből ki nem telhetik, azon feljebb megírt 30 forint
adósságot az hitvestársamnak, azon fölyül az szőlőmnek terméséből két vagy
három akó borokkal elégítsék meg.
2- do Két gyermekeimnek pedig hagyom az házamat és szőlőmet mind az két
fíamank egyenlőképpen.
Ezen testamentomtételben jelenlevő emberséges emberek, úgymint Benkő
János, Kaszap Gergely, Zsengellér Mihály és Sárközi József m. p.
A hátlapon azonos írással: 1767. 21-a Januarii. Vásárhelyi Mihály testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 33. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

431.
GULYÁS ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1767. január 27.
Anno 1767. die 27. Januarii.
Én, Gulyás István Isten ő szent fólségétől súlyos nyavalyák által megláto-gattattam, azért kevés javacskáimrúl kívánok bizonyos rendelést tenni.
1- mo. Az tekintetes nemes gróf földesúrnak hagyok egy negyedfü üszőt.
2- do. Páter franciscanus atyám uraiméknak hagyok egy harmadfű üszőt szent
mise szolgálatokra.
3- tio. Az szent Miklós templomában lévő öt oltárokra hagyok egy rúgott borjút.
4- to. Az édes szülém anyámasszonynak, az ki Bars vármegyében lakik, Tormási
Örzsébetnek hagyok két tehenet.
5- to. Horvátt János nékem kedves jóakaró gondom viselő atyafiamnak hagyok
4 teheneket.
6- to. Két lovakat pedig ismét hagyom az Horvátt Jánosnak oly conditio alatt,
hogy tisztességesen eltakaríttasson, azon két lovaknak árábul, és úgy maradjanak
Horvátt Jánosnál.
7- mo. Az böcsületes gazdaságnál vagyon az megígért esztendeig való bérem 5
forintokon kívül, az mely conventiomat odahagyom az 4 elveszett marhákért,
és az bujtáromnak, hátra maradott restantiákat kielégítse az böcsületes gazdaság
három forintokkal.
Ezen testamentomtételben jelen lévén emberséges emberek, úgymint: Rémes
István, Horvátt János, Sárközi József.

A hátlapon azonos írással: Gulyás István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. II.
Egylapos irat, korabeli másolat.

1767.

432.
KOKAITÓTT JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1767. februzár 10.
Én, Kokai Tott János, mivel Istennek jóvoltjábul számos ezstendeimnek elfolyási
után erőtlenségemet, részszerint penig egészségtelenségemet is tapasztalom, azért
még ép elmével lévén, kevés javaimrul akarok ily rendelést tenni.
1- mo. Az két fiamnak hagyok három paszta szőlőt úgy, hogy ebből az Ágnes
menyüknek adjanak 20 akó bort, akar 20 forintot, és így az édesannyukat is
holtig tisztességesen tartsák belőle.
2- do. Egy paszta szőlőt hagyok az tisztelendő páter franciscanusoknak szentmise
szolgálatokra, az kibe az orozva érő körtefa vagyon.
3- tio. Az marhákbul a fiaim az édesanyjuknak adjanak egy harmadfű üszőt, az
többi az fiáké legyenek az négy ökörrel.
4- to. Az házam is legyen az fiáké, és édesannyuké.
Lettek mindezek jelenlétekben emberséges embereknek, úgymint: Hajagos
József úr, Bakó Andrásnak és Faragó Andrásnak.
Anno 1767. die 10. Februarii.
A hátlapon azonos írással: 1767. Kokai Tott János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. I . No. 26. 1767.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

433.
V A R J A S ISTVÁN T E S T A M E N T U M A
1767. február 15.
Kecskemetini anno 1767. die 15. Februarii.
Én, Varjas István az Úristentől reám bocsátott terhes nyavalyák alatt nyögvén,
melyből Isten tudja, ha meggyógyulok-é, vagy sem, mely nyavalyámbul, ha
meg nem gyógyulnék, kevés elmaradandó javacskáim aránt ilyen rendelést tenni
kívánok, úgymint:
Minthogy Balog Kata feleségem még leány korában édesannyával együtt
egynehány forintig való adósságba verték vala magukat, mely adósságokat két
esztendőben feleségem szőleje termésébul, kit magam keresményemen dol
goztam, kifizetni kéntelenítettem, azt méltó respectusba vévén a nemes tanács,
feleségem részéből a negyedet, avagy a helyett 18 forintokat nékem rendelni és
ítélni méltóztatott, azért is azon 18 forintokbul így disponálni kívánok.
1- o. Azon 18 forintokbul a reformata ecclesia számára hagyok f. Rh. 10.
2- do. Méltóságos uraságok számára, minthogy caducitas, f. 2.

3-0. Amely 6 forintok még elmaradtak, takaríításomra hagyom.
Ezeken kívül még öt ft. és 15 xr. készpénzem vagyon, melyekből, hogy adós
ságom excontentaltassanak akarom, ugyanis tartozom Fekete András csizma
diának varrásért f. 2. xr. 25.
Ezen öt forintbul és 15 krajcárbul még marad hátra 2 forint, krajcár 50, azt ha
gyom Sándor László bátyám uramnak hűséges gondviseléséért, azon kívül egy
derékaljon és egy pár fejérruhán kívül, melyeket is Balog János sógoromnak
hagyok, mindeneket nem másnak, hanem feljebb írt Sándor László bátyám
uramnak hagyom.
Signatum die, anno et loco ut supra.
Per me Andreám Vary m. p. Coram me Andrea Valkai subjudice m. p.
A hátlapon azonos írással: 1767. 15. Februarii. Varjas István testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzetek találhatók: fasc. 1. No. 31. 1767., Nro. 23-tio.
Egylapos irat, korabeli másolat.

434.
H E R C Z E G H FERENC TESTAMENTUMA
1767. február 27.
Alább is megírt Herczegh Ferenc az Úristentül súlyos betegséggel megláto
gattatván, aminémü ingó és ingatlan javakat életemben szezettem, gyermekeim
jövendőbeli cautiojokra nézve, azokrul ilyetén testamentális dispositiot tettem:
Először. Vagyon Asztalos Györgynél száz forint készpénzem obiigatoriara, me
lyet hagyok tisztelendő páter franciscanus atyám uraiméknak, hogy annak
interesseire esztendőnként in perpetuum tíz szentmise szolgáltassék, ha pedig
ezt magokra nem vállalnák, amelyik sz. szerzet eképpen acceptálni fogja, annak
adattassék.
2- dszor. Mindennemű ingó és ingatlan javaimat hagyom Herczegh Ferenc
fiamnak oly conditioval, hogy ezekben lévő részeket Antal fiamnak és Anna
leányomnak kilencszáz készpénzzel fizesse ki (nem engedvén nekik semmiben
is natura just), mely summábul először Antal fiam házasságára adattassék száz
forint, azután kettőjök között az nyolcszáz forint egyenlőképpen osztódjék fel,
úgy mindazonáltal, hogy Anna leányomnak, amely házat száznegyvenhárom
forintokon vettem, a nyolcszáz forintokbul esendő rátáját, úgymint 400 forint a
héjával fizettessék.
3- dszor. Passzíva adósságimat (melyeket írásban is tettem) az nevezett három
gyermekeim nekik testált jussokbul egyaránt fizessék, nemkülönben az
feleségemet egyenlő költséggel tegyék.
Mely végső és utolsó akaratomat az alulírt coramisans uraimék előtt végben
vívén, subscriptiommal megerősítettem.
Kecskemetini die 27. mensis Februarii 1767.
Heczegh Ferenc keze + vonyása manu scribentis.

Nagy Ferenc jelenlétiben. Asztalos György jelenlétiben. Bano Márton jelenlé
temben m. p.
Coram et per me judicaliter exmissum p. liberati oppidi jud. senatorem Joannem
Banó m. p.
A hátlapon azonos írással: 1767. 27-a Februarii. Herczegh Ferenc testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 13. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

435.
GÚNYA JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1767. május 13.
Anno 1767. 13-aMaji.
Én, Gúnya János a terhes a terhes nyavalyáknál szorongattatván a tőlem keresett
jószágokrul eképpen teszek rendelést.
1 -mo. Az házmat hagyom Nagy Jánosnak és felséginek, Hevizi Erzsébetnek mint
jó gondviselőimnek 80, id est nyolvan Rhenes forintokban oly móddal, hogy
azon említett nyolvan forintokat fizessék az tisztelendő páter piaristáknak
szentmise szolgálatokért.
2- do. Hevizi Istvánnál vagyon 12, azaz tizenkét Rhenes forintom, hagyom az
tisztelendő páter piaristáknak mise szolgálatért.
3- io. Az tisztelendő páter franciscanusoknak hagyok 16, tizenhat Rhenes
forintokat mise szolgálatért, amely vagyon Hevizi Istvánnál.
4- to. Vagyon egy borjas tehenem tavali fiával, hagyom az tisztelendő páter
piaristáknak.
5- to. Az tekintetes földesuraság számára hagyok 8, azaz nyolc Rhenes forintokat,
mely vagyon Szabo Mihálynál.
6- to. Az feleségemnek semmit sem testálok, mivel az ő különös javacskája
bővségesebb mint az én keresett és eltestált jószágom.
Jelenlévők az testamentom tételben az nemes váras hites szolgái: Dallos Gergely,
Sipos Ferenc, Gyurász Ferenc.
A hátlapon azonos írással: Gúnya János testamentoma. Más írássá: 1767. 14-ta Maji. relatum.
Eltérő írással akövetkező jelzet található: fasc. 1. No. 10. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

ÖZVEGY ÖLVEDIMIKLÓSNÉ, JÓNÁS ILONA
TESTAMENTUMA
1767. május 15.
Anno 1767. die 15-ta Maji.
Én, Jónás Ilona a terhes nyavalyáktól szorongattatván, de még ép elmével lévén,
az megbodogult Ölvedi Miklós férjemmel együtt keresett javaimból, úgymint
házamból és szőlőmből mostan élő fiaim és leányim között eképpen teszek rendelést.
1- mo. Ölvedi János fiamnak hagyom a fentálló házamat oly véggel, hogy Ölvedi
János, Ölvedi Anna leányomnak fizessen 4, id est négy forintokat és Ölvedi
Ilona is a nála lévő 8, nyolc Rhenensis forintokból 2, id est két forintokat fizessen.
2- do. Vagyon ötvennyolc út szőlőm, melyet fent említett férjemmel szerzettem,
ezek felöl is ily dispositiot teszek, hogy mind Ölvedi Márton, mind Ölvedi Já
nos fiaim egyenlőképpen osztozzanak.
3- tio. Mindkét fiaim említett két leányimnak a mostan nékiek testált szőlőm
terméséből, ideje eljővén, adjanak egy egy akó bort.
4- to. Vagyon két kádam is, amelyek közül a nagyobbikat hagyom Ölvedi János
fiamnak, a kisebbiket Ölvedi Mártonnak.
5- to. Amely ágybéli lepleim vágynak, ezekkel osztozzanak egyenlőképpen Anna
és Ilona leányaim.
6- to. Ölvedi Márton fiamtól való Sára unokámnak hagyom a magam üres ládáját.
Jelen voltak a testamentomtételben a nemes váras szolgái: Sípos Ferenc, Gore
András, Varga Ferenc.
A hátlapon azonos írással: Jónás Ilona testamentom tétele. Más írással
testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 14. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

1767. Jónás

Ilona

437.
AMBRUS JÁNOSNÉ, BEBŐK SÁRA T E S T A M E N T U M A
1767. május 20.
Anno 1767. die 20-a Maii.
Én, Bebök Sára, néhai Bogyó Jánosné az Úristennek látogatása szerént magamat
súlyos nyavalyában tapasztalván, minekelőtte utolsó órámnak végit elérném,
azért az első volt férjemtől maradott hét gyermekeim és mostani Ambrus János
férjem között kívántam oly rendelést tenni az fönt említett első férjemről
maradott javaimrul.
1-mo. Minthogy semmi ingó javak nincsenek, egyedül csak az Városföldin
lévő kertecske, ház és szőlő, azonkívül, amelyet az első féejemmel együtt szerzet
tünk, az öt gyermekem pediglen még neveletlenek, arra való nézve hagyom
Ambrus János férjemnek mind az kétféle örökséget, hogy azokbul nem csak

gyermekeimet táplálja, nevelje, ruházza mindaddig, míglen maguknak gondjukat
viselhetik, hanem az eddig vele kifizetődött adósságnak hátra maradott részit is
kifizesse, az két leányim pediglen, úgymint Sára és Ilona elégedjenek meg az
kiházasítással.
2-do. Vagyon Ambrus János mostani férjemtől is egy József nevű fiacskám, kit
is hasonló részessé teszek említett javaimban mint a többi között akármelyiket.
Actum ut supra die et anno.
Coram me Francisco Pesti comissario m. p. Coram me Stephano Szakmán m. p.
A hátlapon más írással: 1767. Bebők Sára, Bogyó Jánosné testamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 2. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

438.
ÖZVEGY T E G Z E S PÉTERNÉ, MÓRICZ ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1767. május 20.
Én Móricz Erzsébet, néhai Tegzes Péter uram elmaradott özvegye, még életben
és ép elmével lévén, de egyszersmind betegeskedvén is, mezei kertjeim iránt
(melyek nagyatyámról maradtak reám) gyermekeim között praevie kívántam
pro fútura juricum suorum cautela, ilyen dispositiot tenni.
1- mo. Minthogy sok esztendőktől fogva és nevezetesen özvegységemben
hűséges tápláló, gondviselő és ruházó fiam egyedül Tegzes Mihály volt, és
most is az, tehát a Csongrádi út mellett lévő és mostan is birtokomban való
mezei kertemnek hason fele megnevezett Tegzes Mihály fiamnak hagyom,
felével penig az három testvér atyafiak egyenlőképpen osztozzanak.
2- do. Ugyan a Csongrádi út mellett való kisebb kertem, mely néhai Paréj János
nál volt zálogban, kitől is Könyves János öcsém sok kérésére, ami engedelmönkből ökegyelmének mint atyafinak szabad vala kiváltani, a kertet 30, id est
harminc Rh forintokban, de úgy, hogy amikor az én gyermekeimnek tetszik,
őkegyelmétöl ismét kiválthassák, és e dologról ime még élek, és jó lélekkel
bizonyságot teszek, ez kertem (mondom) kiváltódván, négyen osztozzanak
egyenlőképpen.
Signatum Ketskemét die 20 Maji 1767.
Coram me Petro Assi m. p. Coram me seniere Petro Pap m. p. Coram me Georgio
Zana pro nunc subjudice m. p.
A hátlapon azonos írással: 1767. Néhai Tegzes Péter özvegye,
testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 27. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.
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439.
H E R E JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1767. május 23.
Anno 1767. die 23-a Maji.
Én, Here János Istentül súlyos nyavalyákkal meglátogattatván, kevés javaimrul
kívánok ily rendelést tenni.
1- mo. Szőlő és házbeli örökségem hagyom feleségemnek és Ádám, Péter fiaim
nak úgy, hogy ezen javakkal egyenlőképpen osztozzanak, és hogy ha fele
ségemnek halála történnék, maradjon két fiaimra, Ádámra, Péterre hozzája tarto
zó házi és mezei accidentiákkal.
2- do. Az malmot, juhaimat, sertéseimet, három kocsis lovaimat hagyom felesé
gemnek, Ádám, Péter fiaimnak egyenlő osztályra.
3- 0. T. Balog István úrnak ezeknek előtte 11 esztendőkkel adtam először 141,
id est száznegyvenegy Rh. forintokat, másodszor 66,5, azaz hatvanhat és fél
Rh. forintokat, melyeknek interesit mindekkorig nem adta, ezeket is hagyom
feleségemnek, Ádám és Péter fiaimnak
Nemkülönben Balog Sándor törteli lakos t. úrnak 50 idest ötven forintokat tíz
eszetendőkkel ennekelőtte, mely pénzeknek interesével is tartozik, ezeket is
hagyom feleségemnek, Ádám és Péter fiamnak.
4- to. Jármos ökreimnek és marháimnak árábul vagyon 200, id est kétszáz Rh.
forintom, hagyom feleségemnek, Ádám és Péter fiaimnak.
5- to. Két házas fiaim, József és János magok obtingenseit fölöslegesen elvitték,
és én azokat semmiben nem is részesítem. Úgy nemkülönben Anna és Tresia
leányimat is kiházasítottam, reájok költődött obtingensekkel érjék meg.
6- to. Valamely adósságaim vannak, feleségem, Ádám és Péternek hagyott
javaimbul kielégíttettessenk, lelkemrül is ne feledkezzenek, és ezekbül tisz
tességesen eltakaríttassanak.
Jelenlevők az testamentomtételben.: Coram me Michaele Dákány, Boldizsár
Ladányi, Michaele Mak, per me Gregorum Dallos.
A hátlapon azonos írással: 1767. Öreg Here János testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. l.No. 12. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

HALÁSZ V A R G A ISTVÁNNÉ, FEHÉR ANNA
TESTAMENTUMA
1767. május 25.
Anno 1767. die 25-ta Maji.
Én, Fehér Anna súlyos nyavalyáknál szorongattatván, rendelést kívántam tenni
kevés javaimbul.
1- mo. Mivel megboldogult Tott Mátyás első uramtúl maradtak három gyerme
keim, kik közt kisebbik leány volt, kik igen gyámoltalanok voltak, mert az
örebbik sem volt több 4, id est négy esztendősnél, második 3, harmadik 1 volt.
2- do. Ugyan megboldogult Tott Mátyás uramtúl maradott baromféle jószág, öt
tehén, melyek közt egyik magamé volt, ki az tőle adott jegykötőmnek áráért
adott borjú koránt, kit el is adtam, magamra ruháztam, négyet pedig eladtam
özvegységemben Kakas Istvánnak, kikbul háromat adtam kilenc forinton egyet
egyet, negyediket pedig adtam 17 forintokon, mely pénzbül költöttem
megboldogult uramnak, úgymint Tott Mátyásnak temetésire 15 forintokat, mivel
előre felkértem az említett tehenekre.
3- tio. Ugyanazon tehenek árábul vettem özvegységemben 33 véka búzát,
melynek vékáját vettem egy forinton.
4- to. Ugyan első megbodogult uramról maradott még két ökröm is, mely mostan
Halász Varga István uram keze alá jött, melyeket eladtuk 25 tallérokon. Azon
pénzt, úgymint huszonöt tallért könnyen elköltöttem az árváim nevelésire, mivel
egyik fiamat és leányomat ki is házasítottam.
5- to. Az portám, melyen az házunk vagyon, az édesatyámtul maradott, mely
portán levő házat, melyben lakunk, csináltuk az első urammal, melyet el sem
végezvén, megholt. Hanem mostani urammal, úgymint Halász Varga Istvánnal
csináltunk két házat, ugyanazon atyámtúl maradott portán, melyek közül
egyikben, melyben kívánja, holtig lakhasson békességben, holta után pedig
mind az első uramtúl maradott három fiamnak, melyek közöl egyik leány, mind
az mostaninál, úgymint Halász Varga Istvántul levő egy fiamnak egyaránt
menjen.
6- to. Azon porta, melyen az istálló vagyon, mostani Halász Varga István uram
nak sajátja, mivel maga saját pénzin vette. Ezen feljebb említett megboldogult
Tot Mátyásnak javai maradtak, melyeket feljebbb számláltam, melyeken felyül
senki nem kereskedhetik, az melyeket maguk az három fiaim eléltek az házon
kívül.
N . B. János, örebik fiamnak adott mostani uram, úgymint Halász Varga István
mostoha atyja négy marhákat választva, melyet nem egyébért, hanem hogy
vele való munkája ne légyen hiában.
Sciptum per me Joannem Demeter. Praesente Thomas Kele + m. p.
A hátlapon azonos írással Fehér Anna testamentom levele. Más írással:
testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 9. 1767.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

1767. Fejér

Anna

ÖREG T O T T GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1767. május 26.
Anno 1767. die 26-a Maji.
Én, öreg Tott György az Úristentől súlyos nyavalyákkal meglátogattatván, még
ép elmével lévén, az magam és feleségemmel együtt szezett javacskáimrúl
kívántam ily képpen rendelést tenni.
1 -mo. Az házam és szőlőm eladódjék és az ára maradjon felségemnek úgy, hogy
ezeknek árábul éljen, és lelkemrül el ne feldkezzék.
2- do. Vágynak négy jármos ökreim és 4 öreg tinaim, kettő ötödfu, kettő hatodfu,
ezek is eladódjanak, és legyenek feleségemé, ezeknek árábul az tekintetes fóldesuraság számára adjon 20, id est húsz tallérokat.
3- 0. Vannak négy teheneim és három tavai, két nőstény és egy hím, ezek is el
adódjanak és legyen feleségemé, az árábul az újonnan építendő templomra 10,
id est tíz tallérokat adjon.
4- to. Vagyon két kocsis lovam, ezek is eladódjanak, és legyenek feleségemé.
5- 0. Minden házi és mezei majorkodáshoz tartozó eszközimet hagyom felesé
gemnek, hogy szabad rendelést tehessen róla.
6- to. Van bizonyos contractuson levő adósságom iránt Juhász Ádámnak és Tur
csik Andrásnak, azokat is hagyom az újonnan építendő templomra.
Jelenlevők az testaementomtételben: Coram me exmisso senatore Josepho
Hajagos, Kapás Nagy István. íratott Dalion Gergely az nemes város hites had
nagya által.
A hátlapon azonos írással: 1767. Öreg Tott György testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 29. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

442.
KISS GERGELYNÉ T E S T A M E N T U M A
1767. május 31.
Anno 1767. 31-a Maji.
Én, Kiss Gelgelyné bizonyos rendelést kívánok tenni kevés javaimbul.
1- mo. Házi örökségem légyen különösen az négy férfiú gyermekemé.
2- do. Szőlőmből egy pasztát, mely hatvan útat tészen, hagyom az Susa
leányomra, és az többi szálljon az négy férfi gyermekeimre egyaránt.
3- tio. Várasföldin levő kertem legyen az négy férfiú gyermekeimre egyaránt.
4- to. Az ágyam légyen az Susa leányomé.
M . p. Demeter János polgár, Gere András hadnagy. Testes: Gero Benedek,
Kara János, Csoszi Mihály.
A hátlapon más írással: Kiss Gergel. Kiss Gergelné testamentom levele. 1767.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 17. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

LAKATOS G E R G E L Y TESTAMENTUMA
1767. június 8.
Anno 1767. 8-tava Junii.
Én, Lakatos Gergely súlyos nyavaláyban lévén, bizonyos dispositiot kívánok
tenni kevés javaimbul.
1 -mo. Az házamat, mely még atyámrul maradott, az feleségemnek gonoszsága
miatt el kíntelenítettem adni, melyért attak száz Rh. forintokat, melyet Puskás
Gergelnek adtam tíz forintok híjával Katalin vásárjáig bizonyos usorára. Azon
kilencven forintokbul hagyok feleségemnek harminc forintokat. Judit leányom
nak penig tíz forintokat. Azon pénzbül megmaradott ötven forintokat hagyom
mostani utolsó szükségemre, holtom után szálljon az három gyermekeimre egyaránt.
2- do. Az szőlőmet, mely ugyan atyámrul maradott, hagyom az három férfiú
gyermekeimnek, melyből se feleségemnek, se Judit leányomnak semmi jus ne
adassék, mivel azon háznak árábul hagyott 40 forinttokkal az szőlői jussukbúi
is kielégítettenek.
3- tio. Tartozok tiszteletes professzor uramnak 22 akó bor árával, melynek párjára
adott 5 márjásókat, melyeket még feleségemmel együtt elköltöttem. Ugyan azon
említett 22 akó bort tartoznak fiaim azon nékik hagyott szőlőből megadni.
M . p. Demeter János polgár. Praesentibus Zana György, Lehotzki Péter.
A hátlapon azonos írással: Lakatos Gergel testamentom levele. Anno 1767. 8. Junii.
Eltérő irásssal a következő jelzet található: fasc. 1. No. 20. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

444.
KASSAI TÓTH JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1767. június 14.
Anno 1767. 14-ta Junii.
Én, Kassai Tott János halálos betegségben lévén, bizonyos dispositiot kívánok
tenni kevés javaimbul.
1- mo. Az szőlőmből az feleségemnek hagyom az legfölső pasztát, mely az
Kokai Jánosé mellett vagyon. Az középsőt penig hagyom az legkisebb Pál
fiamnak. Az harmadikat hagyom az Judit leányomnak. Az Hatvanyi Mihályé
mellett levő pasztát hagyom az Lőrinc fiamnak.
2- do. Az házamat penig hagyom az feleségem és két fiam közt egyaránt, oly
conditioval, hogy míg az nevemet viseli, békességben lakhasson benne, holta
után szálljon az két gyermekeimre egyaránt.
3- tio. Vagyon négy ökröm, az első hajszás légyen az feleségemé. Annak penig
az társa légyen az Pál fiamé. Az két hátulsó ökröm légyen Lőrinc fiamé.
N.B. Az Judit leányomat penig kiházasítsák az két fiaim azon kihagyott paszta
szőlőn kívül.
366

M . p. Demeter János polgár. Praesentibus Ördög Ferenc, Hatvanyi Mihály.
A hátlapon azonos írással: Kassai Tott János testamantom levele. Más írással: 1767. Kassai Tót
Jánosé.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 28. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

445.
KAPUS GYÖRGY T E S T A M E N T U M A
1767. június 28.
Anno 1767. 28. Junii.
Kapus György személye szerént megjelenvén az közönséges háznál, az kevés
javairúl tett ilyen rendelést.
1- o. Kapus Kata menyecske leányomnak hagyok egy harmadfű üszőt, tíz fejős
juhot, egy negyedérész szőlőt.
2- 0. Kapus Panna hajadon leányomnak hagyom az szőlőmnek hasonlóképpen
egy negyed részét.
3- 0. Vagyon énnékem hat jármos ökröm, két kocsis lovam, két tehenem és egy
rúgott borjúm. Ezek menjenek egyenlő osztályra Kapus János fiam és fent neve
zett Kapus Panna hajadon leányom közt leendő osztályra.
4- to. Az házamat hasonlóképpen az fiamnak és Panna leányomnak egyenlő
részekre hagyom. Ha peniglen az fiam mag nélkül deficiálna, tehát akkor az
házbúi az menyemnek jossa kifizetődvén, az házörökség Panna leányomé, az
is deficiálván, Kapus Kata nevű menyecske leányom vagy pedig gyermekei
succedaltatnak.
5- 0. A házi igasság egyedül az fiamé lészen.
6- 0. Amely három fogás földjük az anyjokrúl maradtanak, minthogy ősi, tehát
egyenlőképpen az három részre fog menni köztők.
7- mo. Vagyon egy harmadfű tinóm is, ez eladódván az ára lészen takarításomra
és ami ebből elmaradt, szolgáltassanak szentmisék az bűnös lelkemért.
Mely utolsó testamentális akaratját hogy ily képpen előttünk declarálta ép
elmével, vigore harum áttestáljuk.
Kecskemét, anno et die ut supra.
Simon Martinkovics ejusdem oppidi jur. notar. m. p. Farnciscus Pesti m. p.
A hátlapon azonos írással: 1767. 28. Junii. Kapus György testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 18. 1767. A melléklet jelzete ugyanez.
Egylapos irat, eredeti. Egy melléklettel.
[Más írással készült melléklet:]
1767-mo. Elattam az húgomnak Pannának Kapuss harminc kilenc talléron ökröt.
Item. Abül vettem tizenegy forintra ruhát néki.
Item. Abül az ökör árábul kezembe maradt pinze negyvenhat forintja.
Item. A juha jussáért esett huszonegy forint.
Item Egy tinajáért tizenhét forint. Ezekért az jószágokért esik három felyér nyolvannégy forint, ez
pedig nekem [két elmosódott szó].

GÁSPÁR MIHÁLYNÉ, BANK ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1767. július 9.
Anno 1767. 9-a Julii.
Én, Bank Eörsébet, néhai Szarka Istvánné, most pedig Gáspár Mihály hites
társa, ép elmével lévén, az közönséges házhoz személyem szerént comparealván
ilyetén testamentális rendelést tettem.
1- o. Az atyámrul reám szállott négy paszta szőlőm legyen az Gáspár Ferenc
házas fiamé és Gáspár Mihályé, úgy mindazonáltal, hogy míg él az atyjok, őtet
se rekeszthessék ki annak a szőlőnek tartásábul és birtoklásábul. Ha peniglen
az atyjokkal Gáspár Mihály férjemmel meg nem egyezhetnének, tehát örebbik
fiamnak szakasztassék belőle egy fél rész, még fél résznek penig maradjon
kisebik fiam az férjemmel együtt. Hogyha peniglen ezek sem egyeznének egy
mással, akkor azon fele szőlőmnek felét vegye kezéhez fiam Gáspár Mihály,
az atyjoknak is hasonló rész meghagyattatván, mely mindazonáltal férjem halá
lával erre a kisebbik fiamra devolválódjék.
2- do. Amely házam és pitvarom vagyon, az mit az első férjemmel szerzettem,
három kamarákat penig mostani urammal, Gáspár Mihállya csináltattam, azért
is míg az uram él, minden háborgatás nélkül maradhasson a fiaival együtt ennek
birtokában, ennek halála történvén, szálljon az ház minden apertinentiájával az
két fiamra.
3- 0. Gáspár Katalin leányom, k i is Félegyházára férjhez adatott úgy, declarálta
magát az testáns előtt, hogy ő ezután sem anyai, sem atyai just nem fog kívánni
soha, minthogy jó helyre férjhez adatott légyen, és kiházasításakor is ruházatjára
feles költség rávetődött volna.
4- to. Gáspár Apollónak, Bodacz György hites társának az örebbik leányomnak
az szőlőbeli jussáért és az házbúi is in natura ne legyenek kötelesek fiaim kiadni
semmit, de ez is hogy éppen semmis ne legyen, az én javaimban, azért kötelez
tetnek a két fiaim, hogy őneki ezeknek complanatiojára mindketten 15 Rh.
forintokat, azaz egyikük 7,5 forintot fizessenek.
5- to. Vagyon mostanában negyven juhom, melyek mivel mostani férjemmel
szaporodtának, legyenek az őkegyelme birtokában holtáig, ne is idegenítse
azokat, hanem ennek halomása történvén, az édes fiunkra szálljanak.
6- to. Bodacz Eörse unokácskámnak hagyom egy legjobb töltött vánkosomot.
7- mo. Gáspár Mihály fiamnak 11 pászma fonalomat.
8- 0. Ágy és lepel az uramé lészen, az egyéb házi eszközökkel együtt.
9- 0 Vagyon 70 akónak való hordóm is, négy kádom, ezek is az férjem halála
után szállnak az két fiamra.
10. Az Csomándi és Budaköszi Boldogságos Szőz Mária képire hagyok három
akó bort.
11 -mo. Míg a testem föld színén lészen 7 szentmiséket szolgáltassanak érette
és tisztességesen temettesenek, és a szegény lelkemrül emlékezzenek, istenes

és keresztényi életet élvén, magok is úgy viseljék magokat, hogy az örökkön
örökké tartandó boldogságban részesek lehessenek.
Ezen végső testamentális rendelés lett Kecskeméten fent írt Július havának 9dik napján 1767-dik esztendőben.
Coram me Simone Martinkovics ejusdem oppidi jur. notar. m. p. Coram me
Joanna Demeter subjudice m. p.
Az utolsó oldalon azonos írással: 1767. 9. Julii. Bank Eörsébet, Gáspár Mihályné testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 3. 1767.
Kétlapos irat, eredeti.

447.
NAGY LÁSZLÓ T E S T A M E N T U M A
1767. július 25.
Anno 1767. die 25-o Julii.
Én, Nagy László, mivel az Úristentől súlyos nyavalyákkal meglátogattattam,
még ép elmével lévén, kevés javaimnál kívántam ily rendelést tenni.
1- mo. Házamat, szőlőmet, mivel az ipamtul pénzen megszöröztem, nálam lakó
húgom és feleségem között ily móddal osztassék, hogy ha feleségem férjhez
megyén, még az húgom ki nem házasítja, fele feleségemé, fele pediglen az hú
gomé legyen.
2- do. Hogyha feleségem az húgomat kiházasítja, házassága után adjon neki tíz
juhot, két ökröt, egy lovat úgy, hogy az házbul és szőlőből többé just ne vehessen.
3- 0. Az lelkemért szentmise szolgálatra hagyok tíz juhot úgy, hogy eladójának
és abbul fizessék.
4- to. Szent Miklós oltárára hagyok egy hannadfu üszőt.
5- to. Tott Mihály öcsémnek hagyok nyolc juhot.
6- to. Több elmaradott ingó és ingatlan jószágommal egyenlőképpen osztozzanak
úgy, hogy fele feleségemé legyen, fele pedig az húgomé és ezekbül, hogy ha
halálom történik, tisztességesen eltakaríttassanak, lelkemről is el ne feledkezze
nek.
Jelenlévők az testamentomtételben a város hitesei: hadnagy Dallos Gergely,
polgár Virág Ferenc.
A hátlapon más írással: Nagy László testamentuma. 1767. 25. Julii. Ujabb írással: Nagy László
testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 22. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

448.
P U L A I PÉTER T E S T A M E N T U M A
1767. augustus 2.
Én, Pulai Péter súlyos nyavalyában lévén, bizonyos rendelést kívánok tenni
kevés javaimbul.
1- mo. Az atyámtúl maradott egy darab szőlőm, melyet eladtam 30 tallérokokon.
Ugyan maradott 2 ökör, melyet eladtam 22 tallérokon. Ugyan egy tehén, melyet
eladtam 10 Rh. forintokon. Mivel vagyon három menyecske leányom, tehát
hagyok azon atyámrul maradott jószágbul és szőlőből egynek egynek tíz akó
bort, akár pedig 10 tallért.
2- do. Az feleségemnek hagyom az szőlőmből az töltött pasztát, mellette levő
kis darabbal együtt, amelyben az diófa vagyon, és az gyümölcsöst is, mind az
püszke fáig oly conditioval, ha feleségemnek halomása történik, szálljon vissza
két fiamra egyenlőképpen.
3- tio. Feleségemnek hagyok 2 tehenet, egy kocsis kanca lovat. Ugyan 12 fias
juhokat, melyeket tavasszal fiastul adják ki. Ugyan egy ökröt. És az kis házat
is, melyet az fiaim készítsenek el, hogy az benne lakásra alkalmatos légyen,
halála után legyen az két fiamé.
4- to. Az feleségemnek hagyok az szőlő mellé két hordót és egy kádat.
5- to Takarításomra hagyok 20 Rh. forintokat, mely húsz forintokbul hagyok
két forintot az páter piaristáknak, az Szentháromság congregátiojára 1 forintot.
Ugyanazon húsz forintbul az 5 kápolnákra 5 forintokat.
6- to. Az örebbik menyecske leányomnak hagyok egy kanca tavalyi borjút, mivel
házasítása alább esett mint a többieké.
7- mo. Mivel az kisebbik fiam nőtlen, házasítsák meg oly módon mint az örebbik
házasodott.
Ezen testamentom tétel volt jeleiétin: Féket Mihály, Balog Pál, Demeter János
polgár, m.p.
A hátlapon azonos írással: Pulai Péternek testamentom levele. 1767.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 23. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

449.
ÖZVEGY A N T A L MIHÁLYNÉ, BAKÓ JUDIT
TESTAMENTUMA
1767. szeptember 4.
Anno 1767. 4-o 7-bris. In oppido Kecskemét.
Én, Bakó Judit, néhai Antal Mihály uram meghagyott özvegye, még ép elmém,
okosságom lévén, Istenül nekem adott csekély javacskáimrúl tettem az alább
megírt módok szerént ilyen megemlékezést és rendelést teszek (sic),
l-o. Velem tűrő szerető jó fiam s utolsó szükségemben velem bánó jó gyerme-

kern adjon az engemet illető javaimbul 50 szentmisékre valót úgy, hogy azokbul
szolgáltasson Budán a J. T. beli P. I által négyet, a többi pedig Kecskeméten, felit
a páter franciscanusok, felit pedig a páter piaristák által, ha mint lehet, avagy ha
mindnyáját is még éltemben.
2o. Hagyok másodszor a Szentháromság congregátiojára, nem különben a
Boldogságos Szűz skapularisták szent Ferenc és a fájdalmas Szűz congre
gátiojára egy és egy Rh. forintot.
3- 0. Hagyom és parancsolom, hogy az három leányimnak adjon az említett
fiam egy rúgott borjút és egy egy pár juhot, vagy ha tetszik azok árát.
4- 0. Nekem részemre esett szőlőm fele termését fent nevezett Antal József fiam
tartozzék még élek nekem szabad rendeletem alá kiadni és engemet, édesanyját
fiúi tiszessége szerént böcsölni, tartani, és eltakarítani, holtom után pedig minden
javaim maradjanak engemet utolsó szükségemben felsegítő jó fiamnak, Antal
Józsefnek örökösen.
5- 0. Noha Antal Mihály kisebb fiam nagyobb részint engemet illető, s nekem
osztályban esett javaimmal maga töltözött, mégis anyai kegyelmességemböl
hagyok, és öregebb fiam adjon neki egy pár juhot, vagy annak árát.
6- 0. Utolszor vagyon egy tehenem, melyet vettem, Antal József fiam akarom
és hagyom, hogy ezt adja el nevezett fiam és annak árát mentül hamarább adja
még életemben szentmise szolgáltatásért.
Anno et die ut supra.
Per nos exmissos et requisitos testes Andreám Szekeres j . oppidi et Farnciscum
Virag s. j . oppidi.
A hátlapon azonos írással: 1767. Bako Judit testamentom levele, Antal
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 4. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Mihályné.

450.
ÖZVEGY GYURÁSZ TAMÁSNÉ, DÉKÁNY ERZSÉBET
TESTAMENTUMA
1767. szeptember 28.
Anno 1767. 28-a 7-bris Kecskeméten.
Én, Dékány Erzsébet, néhai Gyurász Tamás uramnak meghagyott özvegye,
Istennek bölcs rendeléséből súlyos betegségbe esvén, de ép elmével és okos
sággal bírván, Istentül nékem adott, s osztályban esett kevés javaimrul tettem
ilyen rendelést.
1- ször. A Szentháromság kápolnájára hagyok egy tehenet.
2- szor. Boldogasszony látogatása kápolnájához egy kanca lovat, vagy annak
árát.
3- szor. Tisztelendő páter piarista atyám uraiméknál torony alatt levő Krisztus
szenvedése kápolnácskájára szentmise szolgáltatásért hagyok egy tavalyi borjút.

4- szer. Catholicus szent ecclesia újonnan építendő templomára hagyok osztály
szerént nekem esett két jármos ökröt.
5- ször. Minden unokácskámnak, kik vannak, hagyok egy egy rúgott borjút,
nemkülönben Gyurász Erzsébettől valóknak is egyet egyet.
6- szor. Pataki Anna és Szűcs Erzsébet menyeimnek hűséges, körülöttem való
dajkálkodásokért, melyet utolsó szükségemben tapasztaltam, hagyok tíz tíz
juhokat, Kovács Erzsébet menyemnek pedig hagyok egy rúgott bojút.
7- szer. Gyurász Erzsébetnek is, atyjának, Ferenc fiamnak hozzám mutatott sok
szori hűségéért, fiúi kegyességéért hagyok egy üsző tehenet.
8- szor, és utolszor. Fent nevezett javaimon kívül, amelyek még elmaradnak,
Ferenc, Tamás és István fiaim között egyenlőképpen oszoljanak, akarom és
hagyom.
P. s. Ismét, újabb elmélkedésembül hagyok Apostolok szent kápolnájához egy
borjút, szent Mihály arkangyal kápolnára három forintot. A Boldogságos Szűz
képére, melyet kihozdoznak a leányok, hagyok egy forintot.
Ismét tisztelendő páter franciscanus és tisztelendő páter piarista atyám uraimék
nak szentmisék szolgáltatására hagyok 40, id est negyven forintokat egyenlő
képpen.
Anno et die ut supra.
Coram nobis exmissis requisitis testibus: Andrea Szekeres m. p. et Joanne
Demeter m. p.
A hátlapon azonos írással: 1767. Dekány Erzsébet testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 6. 1767.
Egylapos irat, eredeti.

451.
K E L E TAMÁS T E S T A M E N T U M A
1767. október 4.
Anno 1767. 4-ta 8-bris.
Én, Kele Tamás súlyos nyavalyában lévén, de ép elmével bizonyos rendelést
kívánok tenni kevés javaimbul.
1- mo. Minden javaimnak, úgymint házam, szőlő és egyébféle jószágomnak,
minden ingó és ingatlan javaimnak légyen fele az feleségemé.
2- do. Az megmaradott fele jószágom örökség légyen az János fiamé oly conditioval, hogy Ilona kis leánkámat házasítsák ki oly móddal, mint az többit háza
sítottam magam, az egész jóbul, annak utána menjen kétfelé.
3- tio. És az tavalyi béresemnek bériben tartozom még 10 forintokkal, úgymint
Ferencnek, és ugyan Ferenc bátyámnak, úgy mint Józsefnek tartozok harminc
forintjával, mely restanciát tartoznak az közönséges jókbul kifizetni.
4- to. Takarításom légyen tisztességes, és szolgáltassanak értem szentmiésket
tízet, annak utána is lelkemről el ne felejtkezzenek, kívánom.
Scriptum per me exmissum Joannem Demeter. Coram me Joanne Tasi et
Stephano Halász.

A hátlapon azonos írással: 1767. Kele Tamás testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 15. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

452.
ÖZVEGY SÁRKÖZI SÁMUELNÉ, H A L A S I ANNA
TESTAMENTUMA
1767. október 9.
Anno 1767. die 9-na 8-bris.
Én, Halasi Anna, néhai Sárközi Sámuelnek elmaradott özvegye a terhes nyava
lyáktól szorongattatván, de még ép elmével és szólható nyelvvel lévén, Sárközi
Gergely fiam és Sárközi Sára leányom között rendelést tenni eképpen kívánok.
1- mo. Megboldogult Sárközi Sámuel férjemmel együtt ültettem 90, id est
kilenven útból álló szőlőt, melyet is megboldogult férjem testamentoma szerént
nékem hagyott. Úgy több szőlőnek nyolcadából osztás szerént énnékem esett
26, id est huszonhat út szőlőm, és így mindöszve lett 116, id est száztizenhat út
szőlőm. Én is ezen két részből álló 116, id est száztizenhat útból álló szőlőmet
hagyom Sárközi Gergely fiamnak, e conditioval, hogy Sárközi Sára leányomnak
jövendőben ezen szőlő terméséből adjon 20, id est húsz akó bort.
2- do. Sárközi Sára leányomnak házi eszközökből hagyok 1, id est égy vánkost
és 1, id est égy lepedőt.
3- tio. Kustos Kata menyemnek a mentémen lévő 16, id est tizenhat pár ezüst
gombjaimat hagyom.
4- to. Néhai T. Gyarmati Péter első férjemtől maradott gyermekimnek, úgymint
Gyarmati Péternek hagyok 1, id est égy vánkost. Gyarmati Jonathánnak 1, idest
égy lepedőt és 1, id est égy derékaljat, Gyarmati Máriának 1, id est égy vánkost,
1, id est égy lepedőt és a mentémet.
5- to. Ezeken kívül taláható házi ingó jószágomat hagyom Sárközi Gergely
fiamnak.
Jelen voltak a testamentomtételben nemes váras hites szolgája Sípos Ferenc,
Kok Mihály, Sárközi András.
A hátlapon azonos írással: 1767. Sárközi Sámuelné testamentoma. Más írással: Halasi Anna.
Eltérő írással a következő jelzet taláható: fasc. 1. No. 24. 1767.
Egylapos irat, eredeti.

Anno 1767. 16-a 8-bris.
Én, Tott Kis Mihály az Úristenül terhes nyavalyákkal látogattatván, az magam
szerzett javaimrul kívántam ily képpen rendelést tenni.
1- mo. Az minemű szölőörökségem vagyon az fölső részből, feleségemnek sza
kasszanak az fiaim nyolcad részt, és azon 8-cad rész feleségemnek holta után
szálljon két fiamra oly móddal, hogy minden [évben] érettem, mind édesany
jukért, mind mostoha anyjukért 6 szentmisét szolgáltassanak.
2- do. Félegyházi Jutka leányomnak részenként két fiaim adjanak 12, id est
tizenkét akó borokat.
3- tio. Az szőlőörökségembűi, amely az két fiúkra szállandó volna, hagyom két
részit az örebbik fiamnak, aki engem nyomorúságomban gyámolít, aki is felesé
gemnek is gondviselője leszen. Az harmadrész pedig az kisebbik fiamé legyen,
az ki is tőlem elválásban megelégedett mindennemű gabonabeli harmad résszel.
4- to. Minthogy az gabonabeli harmad résszel kisebbik fiam megelégedett, úgy
házamat is hagyom, hogy az örebbik fiam kifizesse.
5- to. Ami az házi eszközeimet illeti, abbul is az harmad részt elvitte, melyekkel
meg elégedjen az kisebbik fiam.
6- to. Takarításomra hagyok egy harmadfű csikót.
7- mo. Az feleségemnek pedig örebbik fiammal szabad lakása légyen, és holta
után böcsölettel eltakarítássá.
Actum die et anno ut supra.
Coram me Gregorio Dallos m. p. Coram me Francisco Pesti.
A hátlapon más írással: 1767. 16. 8-bris Tót Kis Mihály testamentuma.
Eltérő íárssal a következő jelzet található: fasc. 1. No. 19. 1767.
Egylapos irat, eredeti.

454.
FARKAS KIS F E R E N C TEATAMENTUMA
1767. október 17.
Anno 1767. die 8-bris.
Én, Farkas Kis Ferenc az Úristentől terhesen meglátogattatván, még ép elmével
lévén, javaimrul kívántam ily képpen rendelést tenni.
1- mo. Hollo Ádámnál vagyon száz forintom, amelyet is Kata leányomnak
hagyok öregségemben velem tett jóakaratyjéért.
2- do. Minthogy János fiamnak az szőlő árábul attam ötvenkét forintot,
azonképpen Antal fiamnak is a szőlő árábul maradjon ötvenkét forint.
3- tio. Antal fiamnál a szőlő árábul vagyon még negyvenhét forint, amellyel

tartozik, ebbül hagyok az két fiamnak egyiknek is tizenöt forintot, másiknak is
tizenöt forintot.
4- to. Még marad Antal fiamnál a szőlő árábul 17, id est tizenhét forint, amelyet
halálom történvén, takarításomra hagyok.
5- to. Tasi Ferencnél vagyon húsz forintom, ezt is Kata leányomnak hagyom.
6- to. Vagyon egy derékalj, egy vánkus, egy dunna, ezt Antal fiam leányának,
unokámnak hagyom.
Coram me jurato Gregorio Ferenczi m. p. Coram me Gregorio Dallos m. p. et
Szabo Mihály jelenlétiben.
A hátlapon azonos írással: 1767. Farkas Kis Ferenc testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. I . No. 8. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

455.
B A K O N Y I PÁL T E S T A M E N T U M A
1767. október 24.
Anno 1767. die 24-ta 8-bris.
Én, alább is megírt Bakonyi Pál az Úristennek akaratjábúl súlyos nyavalya
által meglátogattatván, mindnenemő ingó és ingatlan javaimrul successorim
között kívántam ilyetén dispositot tenni.
1 -mo. Az mostani felségem még férjhez nem mén, és a nevemet viseli, gyermeke
immel az házamban lakhasson, ha pedig férjhez mégyen, elégedjen meg a Szék
tónál levő lekisebb egyik paszta szőlőmmel, oly conditioval, hogy a gyemeket,
akivel teherben vagyon házamnál tartani és nevelni fogja, máskülönben azon
említett paszta szőlő is nem felségemé, hanem a tisztelendő páter piaristáké és
páter franciscanausoké légyen illendő böcsö szerént mise szolgálatokra,
minthogy holta után is feleségemnek, ámbár a conditiot életében megtartja,
maradjon azon kis paszta szőlő ugyan aképpen két részre a tisztelendő páter
piaristáknak és a páter franciscanusoknak.
2- do. Valami némő ingó és ingatlan javaim vannak és találtatnak, mindazokat
hagyom Benedek, János fiaimnak és Katalin, azon kívül Anna hajadon leá
nyimnak, és a szöletendőnek, akivel teherben vagyon feleségem, úgy hogy mind
ezen elől számlát gyermekeim egyenlőképpen osztozzanak minden mobile és
immobilékbúl.
3- tio. Vagyon még egy Pál nevű fiam a praespecificalt fiakon kívül, akinek
(mivel velem nem tűrt s nem szenvedett, hanem elhagyott) nem hagyok többet
negyven Rhénes forintoknál, abban is 16 forint a maga keresménye.
4- to. Mivel az második feleségemnek maradott nálam százhúsz, id est 120
forintja, melybül mise szolgálatra 20 forintokat hagyott azon feleségem a páter
franciscanusoknak, azokbul 10 forintokat már bé is fizettem, az másik 10 forint
pedig az első punctumban följegyzett egy paszta szőlőből könnye kitelik, és
azzal elégedjenek meg a páter franciscanusok. Azon kívül a száz forintokat

hagyta ezen feleségem a gyemekeinek, melybül is 50 forintokat Mindszenti
István mostoha fiamnak a testamentuma szerént feleségemnek még ki nem ad
tam, hanem azzal is még tartozom, azért successorim fizessék ki.
5-to. A katholika ecclesianak tartozom száz Rhénes forintokkal, id est 100
forintokkal, melyeket is successorim a Vacsi közre való szőlőmet eladván annak
árábul fizessék meg.
Mindezekről teljes akaratom szerént adván ezen testamentális levelemet.
Bakonyi Pál.
Kecskeméten die et anno ut supra.
Coram me Joanne Here. Coram me Gregorio Dallos judicialiter exmissum.
Coram et per me Martinum Banó m. p.
A hátlapon azonos írással: Bakonyi Pál testamentom levele. 1767. 24. Octobris.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 5. 1767.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

456.
NAGY GYÖRGY T E ST AMENTUMA
1767. október 26.
Anno 1767. die 26. 8-bris.
Én, Nagy György az Úristentül súlyos nyavalyák által meglátogattatván, még
ép elmével lévén, magam javairul kívántam ilyen rendelést tenni.
1- szer. Az tekintetes fóldesuraság számára hagyok 8 akó bort, hogy jövendőbeli
termésből adattassék ki.
2- szor. Szőlőmet, kamarámat hagyom Nagy István öcsémnek hűséges gondviselésiért, mely 50 id est ötven útból álló.
3- szor. Takarításom szőlőmbül, kamarámbul legyen.
Jelenlevők az testamentomtételben: Zana György polgár, Fazekas János, Furdi
István.
Az utolsó oldalon azonos írással: 1767. Nagy György testamentoma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 21. 1767.
Kétlapos irat, korabeli másolat.

457.
B A L O G ANDRÁSNÉ, SZABÓ ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1767. november 4.
Anno 1767. die 4-ta 9-bris.
Én, Szabo Ersébet a súlyos nyavalyáktól szorongattatván, de még ép elmével
és szólhaó nyelvvel lévén, Tzifra György első férjemmel együtt szerzett
házamról, Balog András férjem, Szabó Pál és János testvéreim között rendelést
tenni eképpen kívánok.
A házamat, melyet is első férjemmel rész szerint szerzettem, de Balog András

mostani férjemmel udvarával, bővítettem, épületit megnyújtottam, hagyom
őkegyelmének, minden házamban és kívül található ingó és ágylepleimmel
együtt e conditioval, hogy ha halála történik az említett két testvéremnek, testa
mentom szerint hagyom, egy harmadfű üszőt is, így holta után is dispositiojában
lehessen említett Balog András férjemnek.
Jelen voltak a testamentomtételben: polgár Sípos Ferenc m. p. Marton Mihály,
Lázár Mihály
A hátlapon azonos írással: 1767, Szabó Ersébet testamentoma. Más írással: Czifra György és
Balog Andrásné.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 25. 1767.
Egylapos irat, eredeti.

458.
ÖZVEGY H A L A S I ISTVÁNNÉ, B A L O G JUDIT
TESTAMENTUMA
1767. november 9.
Anno 1767. die 13-a 9-bris.
Én, Balog Judit a súlyos nyavalyáktól és az öregségtől annyira szorongattattam,
hogy életemnek végét közel lenni érzem, most azért ép elmével és szólható
nyelvvel lévén succesorim között a magam aviticumi és megboldogult férjemmel
való coaquisitumi bonuaimról rendelést tenni kívánok.
1- mo. Halasi István és József fiaimnak hagyom az atyámrul maradott házamat,
az eperfáig udvarosól, a több paraszt udvart pedig Halasi Mihály, András és
János árvájának úgy, hogy ezen udvarból az két kisebb atyafiak pénzül kifizes
sék. Ballószegi mezei kertemet mint atyámól maradottat egyenlő osztállyal bírják
mindnyájan.
2- do. A szőlőmet pedig, melyet megboldogult férjemmel együtt szerzettem,
fiaimmal is rész szerint építettem, felét mint engemet illető részt hagyom Halasi
István és József fiaimnak, felével pedig mint atyokat illető résszel, a fiak
egyenlőképpen mindnyájan osztozzanak. Hogyha pedig János fiamnak Szente
sen lévő árvája meg halna, udvarból és szőlőből való jussa szálljon minden
fiamra.
3- tio. Mivel három öregebb fiaimat magam kiházasítottam, engemet hamar is
elhagytanak, elmenetelek után pedig ezen gyermekekkel szerzettem két ökröket
és két lovakat és három darab marhákat, mindezeket hagyom István és József
gyermekeimnek minden házi eszközökkel és ágybéli leplekkel együtt.
N . B. Káposztás kertemet is azonképpen.
Jelen voltak a testamentomtételben polgár Sipos Ferenc m. p. Csopaki István,
Kozma Ferenc.
A hátlapon azonos írással: Balog Judit testamentoma. Más írással: Halasi
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 1. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

Jánosné.

TÓT V A R G A JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1767. november 19.
Tott Varga János 17676. esztendőben tött testamentomot 19-dik Novembrisben.
Jelen levén Gábor Ferenc és Horkai Kis István.
Isaki Judit feleségét 4 gyermökivel együtt hagyván az édes agők (sic) [atyjuk
?], három paszta szőlőt és az házát ágyafiságos (sic) [atyafiságos] képpen meg
osztozhatnak az atyjuk örökségibül, amikor az édesannyuknak halála történnék,
az atyafiak egymás között kereshetik, az atyjukrul maradott just, egyik-nek
annyi mint az másiknak.
Az legörégeb (sic) fiat kirekesztvén mindenből, mivel akkor vele amidőn véle
lakott is, nemhogy gyarapította volna, hanem megpusztította.
[Más írással:] Sums József 8-dik tizedbeli tizedes jelen lévén, aki is avégre k i 
küldetett és authorizáltatott.
A hátlapon más írással: 1767. 22. Novembris relatum. Tót Varga János teatamentuma.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 32. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

460.
KOVÁTS ERZSÉBET T E S T A M E N T U M A
1767. november 29.
Anno 1767. 29-no 9-bris.
Én, Kováts Ersébet súlyos nyavalyában lévén, bizonyos rendelést kívánok tenni
kevés javaimbúi.
1- mo. Az házamat hagyom az kisebbik vömnek, úgymint Kováts Józsefnek,
amint megalkudtam véle 60 Rh. forintokban, melyből adott is meg már valahány
forintokat.
2- do. Az szőlőmből is hagyom az külső pasztát az páter franciscanusoknak, az
háromat az két leányomnak egyenlőképpen osztódjon.
3- tio. Házam árábul elmaradott pénzt, ha mostanában halomásom történik és
takarításomnál el megmaradott, légyen az páter franciscanuosoknak szentmise
szolgálatra.
4- to. Az mentém légyen az örebbik leányomé. Az szoknyámat (sic) penig az
kisebbik leányomé légyen. Az ágybéli derékaljomat hagyom az kisebbik
leányomnak, és az két vénkusomat is ugyan kisebbiknek hagyom, az örebbiknek
hagyom az dunnámat, 1 lepedőm és 1 abroszom vagyon, amelyiket szereti az
örebbik leányom, egyiket vegye magának, másik legyen az kisebbiké. Az egyéb
elmaradottak házi accidentiambul menjen egyenlőképpen osztályra a két
leányom közt az javakon kívül, mely az házhoz valók.
Scriptum per me Joannem Demeter in servitio civitatis existentem. Coram me
Melker János.

A hátlapon azonos írással: Kováts Ersébet testamentom levele. 1767. 29. 9-bris.
Eltérő írással a kövektezö jelzet található: fasc. 1. No. 16. 1767.
Egylapos irat, korabeli másolat.

461.
VÁRI JÁNOS T E S T A M E N T U M A
1767. december 10.
Anno 1767. 10a X-bris.
Én, Vári János Isten ö szent fölségitül súlyos nyavalyákkal meglátogattatván,
Istentül vett javaimbul akarok jó rendelést tenni, míg nyelvemen volnék. Ezek
szerint.
1- o. A ház mind egész udvarbeli örökséggel együtt légyen addig felségemé,
lakjon benne, míg adózó fizető lehet tőle, annak utána pedig, ha nem adózhatna,
fizethetne, adódjék el a ház ára szerént, fele légyen felségemé, fele pedig gyerme
keimé minden háborgatás nélkül.
2- do. Felségemnek hagyom ezeket is, melyeket véle együtt szerzettem. Házam
nál és házamban lévő minden apró teprő (sic) edényeket és élésre való kevés
búzát, szalonnát.
3- io Vagyon két ökör is szekerestül, mely két ökörnek az árában feleségemnek
vágynak 20 Rhénes forintjai. Mely ökröket, ha Isten ő szent felsége kiszólítand,
eladják ára szerént, és annak az ő árából mind a 20 forintját a feleségem kivegye,
mind a portiót megfizesse, mind a papbért, mind földárendát, mind szolga-,
mind pedig szolgálónak a bérit megadja belőle, úgy takarítasson el, ami meg
marad abbul.
4- to. Vagyon egy pénzes kertem is a Városföldin, mely 8 fogásbul álló. Légyen
a két fiaimé, Jánosé és Istváné. Szentkirályi árendás erdőmet pedig hagyom
János fiamnak.
Vagyon egy Kesely István nevű unoka gyermekem is, melynek hagyom, hogy
a kertből a két fiaim, ami őtet illetné, pénzül fizessék ki.
5- 0. Vagyon ismét 3 paszta szőlőm, melyeket hagyom három menyecske
leányimnak, úgymint Panna, Erzsébet és Sára leányimnak.
Coram nobis Gere András és Széles János.
A hátlapon azonos írással: 1767. Vári Jánosnak testamentom levele.
Eltérő írással a következő jelzet található: fasc. 1. No. 34. 1767.
Egylapos irat, korabali másolat

SZÓJEGYZÉK

a
-a dato prasentium
abdicál
abnegare
abolitio
abrogatio
abrumpere
absolutio
absolvál
absque
absque datum
abusus
accédai
acceptai, acceptare
acceptatio
accessio
accidál
accidentalis
accidentia
accurate
acquirere
acquisitio
acquisitum
acta
actio
activa (adósság)
activisál
activitas
- activitas testandi
activum
actu
actualis
actum
ad
adaequatio
adaptare
adenda
ad duos partes
adaequatio
adjudicál
- ad futuram
memóriám
- ad libitum
administrai
admittál

-tói, -tői
a jelen időponttól
lemond, leköszön
megtagadni
megsemmisítés, eltörlés, pertörlés
érvénytelenítés, hatályon kívül helyezés
félbeszakítani
felmentés
elvégez, feloldoz
nélkül
keltezés nélkül
jogtalanság, visszaélés
közelít, odamegy, hozzájárul, megenged
méltányol, elfogad
beszámítás, fogadás
hozzájárulás
befejez
esetleges
adalék, tartozék
gondosan, pontosan
keresni, szerezni
kereset, szerzemény
szerzemény
irat
per, kereset, vád
kölcsön adott pénz, kintlevőség
felhatalmaz
felhatalmazás, képesség
végrendelkezési képesség
vagyon
jelenleg, ténylegesen
valóságos
esemény (keltezéskor: kiadatott)
-hoz,- hez, -höz
kiegyenlítés
igazítani, illeszteni
kiegészítés, függelék, pótlás
mindkét fél számára, mindkét részhez
kiegyenlítés
odaítél
későbbi emlékeztetőül
tetszés szerint
igazgat, kormányoz, gondoz, kiszolgáltat
hozzáenged,jóváhagy

admittere
admoneal
adnotarc
adpertinentia
(appertinentia)
ad primum
ad vires summa
aestimatio
affirmare
alias
alien are
alienatio
allatura
amoveál
annihilai
anno Domini (a. D.)
- anno et die supra
notato
- anno, mense et die
quibus supra
annorum circiter
anno salutis
annotál
annual
ante defectum
ante omnia
antiquior
appellál
appellatio
appertinentia
apprehendere
apprehensio
approbál
approbatio
area
archívum
arenda
arrogal
assessál
assessor
assignai
attenta re
áttestál
attestatio
attingere
auctio
audivit
authenticus
authoritas
auxiliaris

megengedni, bebocsátani
emlékeztet, figyelmeztet, int
feljegyezni
tartozék
az elsőhöz; az első kérdéshez
az összeghez, az összeg nagyságához
becsű, becslés
állítani, erősíteni
másként
elidegeníteni
elidegenítés
hozomány
állásából elmozdít
megsemmisít
az Úr (születését követő) évben, évében
a fent jelzett évben, helyen és időben
a fent jelzett évben, hónapban és napon
körülbelül... éves
az üdvösség évében, Krisztus születése után
feljegyez, megjegyez
jóváhagy
a halál előtt
mindenek előtt a
eredeti, régi
fellebbez
fellebbezés
tartozék
birtokba venni
birtokbavétel, elfogadás
helyesel, jóváhagy
javaslat, jóváhagyás
haltartó bárka; láda
levéltár
bérlet
magának tulajdonít valamit
ítél
ítélőbíró, táblabíró, ülnök
kijelöl, kivet
merészelni
bizonyít
bizonyítás
érinteni
árverés, ráadás, ráfizetés
hallotta
hiteles
hatalom
helyettes

aviticitas
aviticum
aviticum bonum

ősiség
ősi, szülőktől örökölt
örökölt vagyon

bona
- bona acquisita
- bona coacquisita
bona
fide
bonum

jószág, vagyon
szerzett vagyon
közszerzeményi javak, közösen szerzett javak
becsülettel, jóhiszeműen
birtok, előny, haszon, jószág

caducitas
capitale, capitalis
- capitale fixum
captivai
cassai
casua
cautela
- pro futura cautela
disponál
cedál
celebrare
celebritas
circiter

kihalás, megüresedés
tőke(pénz)
holt tőke
kötelez, fogságba ejt
eltöröl
ok, per, ügy
óvás, óvadék

circulus
civis
coaquistrix
coaquisitum
cognati
cognitio
colligatum
commissarius
commissio
committal
commode
communi voto
communitas
communiter
commutai
compareál
complanál
complanatio
computál
con civis
condescensál
concludál
conclusio
conditio

a leendő biztonság érdekében végrendelkezik
átenged, átruház, juttat
megtartani, szertartást végezni
előkelőség, híresség
körülbelül
kör, abroncs
polgár

közösen szerző (feleség)
közös szerzemény
anyai ágon rokonok
ismeret
kötet, melybe több müvet fűztek egybe
csendbiztos
meghagyás, megbízás, küldetés
megbíz
alkalmasan, kényelmesen
közös megegyezéssel
közösség
közösen, együttesen
változtat, cserél
megjelenik
kiegyenlít
kiegyenlítés
kiszámít, számvetést készít
polgártárs, honfitárs
érvényét veszti
elhatároz, következtet
következmény, befejezés, záradék, utószó
állapot; feltétel, kikötés; társadalmi helyzet,
állás

conférai
confessio
confirmai
confiscál
confrater
confusio
congregatio
conjungium
conniventia
connumantia
conscribál
conscriptio
consedeál
consensus
consentál, consentiál
consequentia
conservatio
consessus
considerabilis
consideratio
consignai
consiliarius
consilium
conscienctia
consolare
consors
conspectus
conspiciál
constál
constituai
consuetudo
consultum
consummál
consummatio
consumptio
contentai
contentio
contentum
contentai
contentus
contestai
contestatio
contextus
continguitas
continuai
continuative
conto
contractus
contractualis
contradictio

beszámol, elmond, átad
vallomás, beismerés
megerősít
elkoboz
szerzetestárs; harmadrendi
zűrzavar, összeelegyítés
gyülekezet, hitbuzgalmi egyesület, közgyűlés
házasság
egyetértés
összeszámlálás
összeír
összeírás
ülésezik
egyetértés, megállapodás, jóváhagyás
egyetért
következmény
gondviselés, fenntartás
ülés, értekezlet
fontos, jelentős
körültekintés, megfontolás
aláír, ellenjegyez
tanácsos
tanács
állomány
vigasztalni
hitves, tettestárs
áttekintés
felülvizsgál, megtekint
érvényben tart, megállapít
rendel
szokás, szokásjog
tanácsos
összegez, bevégez
összeszámolás, végrehajtás
elköltés, fogyasztás
bizonyít, tanúsít
civakodás, vetélkedés
tartalom
kiegyenlít, kielégít, leró
megelégedett
bizonyít, tanúsít
bizonyítás, tanúsítás
tartalom, szerkezet
folyamatosság; érintettség
folytat
folyamatosan
számla, hitel
szerződés
szerződéses
ellentmondás

contrahál
összegyűjt
contribuai
hozzájárul, adózik
controversia
perlekedés, viszálykodás
conveniál
megegyezik, összejön
conventio
megegyezés, szerződés, szegődmény, bér
conversai
beszélget, társalog
conversatio
társalgás
convincál
elmarasztal
copia
másolat
- copia ordináta
hiteles másolat
- copia simplex
egyszerű (nem hiteles) másolat
- copia dispositions
testamentális originali
existente in archivo
oppidi...
a végrendelet másolatát a város levéltárában
coram
- coram me exisso et
requisito teste...
- coram me ... rogato
teste exmisso
coramisál
coramisans
coram me
correspondeál
corrigál
creditor
cum
cum effectu
cum omnibus
apparatis
curator

damnatio
damnatus
damnum
datum
de anno circiter
debere
de cetero
de facto
debitor
debitum
- debitum activum
- debitum passivum
decantare
decedál
decedere

lévő eredetivel összevetve
szemtől szembe, szeme láttára
általam, a kiküldött és megbízott tanú által
előttem, az indítványozó és kiküldött tanú előtt
láttamoz
láttamozó
előttem, jelenlétemben
kölcsönös viszonyban van, levelez
kijavít
hitelező
-val, -vei
foganatosítással, ténylegesen
minden kellékével, -felszerelésével
gondnok, gondviselő

elítélés
elítélt
kár, veszteség
adat, keltezés
körülbelül... éves
tartozik, adós
különben, egyébként
tényleg, valóban
adós
adósság
követelés
tartozás
elénekel; az éneket befejezi; visszalép;
elmúlik, kimúl
jut, esik
eltávozni

decisio
deciarái
declaratio
defalcál
defalcatio
defectus
defensa
defensus
deferens
defíciens
defíciál

ítélet, határozat, végzés
kijelent, kinyilvánít
kijelentés, kinyilvánítás
leró;lekaszál
lerovás; lekaszálás
fogyatkozás, hiány, kihalás
oltalom, védelem
védekezés, védelem
vádló
elfogyó, magvaszakadt
meghal
definiál
meghatároz
defunctus
néhai, elhunyt
degradare
megfosztani valamitől
deleál
eltöröl
delectus
kiválogatás, kiválasztott
delegare
kinevezni, meghatalmazni
delegatio
megbízás, kirendelés, küldöttség
deliberal
elhatároz, megvitat
deliberate
szántszándékkal
delictum
bűncselekmény
denique
egyszóval, elvégre, tehát
denominal
kinevez, elnevez
denotál
büntetést szab ki
denotatus
megjelölt, jelzett
dependeál
függ valakitől
deponál
letétbe helyez
depositum
letét; letéti szerződés
deputatio
bizottság, követség, választmány
deputans
kiküldő
derogare
kisebbíteni, csonkítani
desumptio
behajtás, beszedés, megvétel
detto
ugyancsak, ugyanaz
devalválódik
csökken, átszáll
dica
rovás, adó
die
napon
-die et anno praefatis az említett évben és napon
dies

nap

dietal
difficultas
disponál
disponens
dispositio
distrahál

napidíjban, napszámban munkát vállal
kifogás, nehézség, akadály
rendelkezik, végrendelkezik
rendelkező, végrendelkező
rendelkezés, intézkedés
elvon

domus
- domus civica

ház
városháza

eadem die
eadem quod supra

ugyanazon a napon
ugyanaz mint előbb, fent

ecclesia
educál
effor, exfor
effectual
egregius
emanatio
eodum modo
erigál
erogál
etc., et cetera
évitai
- ad evitendas
ex
ex bono motivo
exactio
exactor
excellens
excellentias
excipiál
excludál
exclusio
exclusive
ex consensu domini
senatus
excontentál
excontentatio
executio
executor
exemptio
exequál
exhibitio
exhibitor
exhibitum
ex integro
exitus
- exitus summae
inventariae in arca
exmissus
exmittál
existai
existere
exolvál
exoluti sunt
expressio
ex relatis
exuegál
extál
extendál
extractus
extradare
-extradât per omnia

templom; egyház
felnevel
kimond
elintéz, fonatosít
nemzetes
kiáradás, közzététel
ily módon, oly módon
elkészít, felállít, létesít
(pénzt) kiad
stb., és a többi
elkerül
(vmi) elkerülése végett
-ból, -bői
jószándéktól vezettetve
behajtás; zsarolás
adószedő, vizsgáló, végrehajtó
kitűnő
méltóságos
kivételez
kizár, meggátol
kirekesztés
kizárólag
a tanácsbeliek egyetértése alapján
kielégít
kielégítés
végrehajtás
végrehajtó
kiváltság, kivétel
foganatosít, végrehajt
iratok benyújtása
beadványozó
beadvány
teljességgel, egészen
kiadás; halál
a ládában talált valamennyi tárgy végösszege
kiküldött
kiküld, kirendel
létezik, van
létezni, jelen lenni
kifizet, megfizet, kiegyenlít
ki vannak elégítve
kifejezés
jelentés alapján
kisajtol, kinyom
fennáll, érvényben van
kiterjeszt, kinyújt
kivonat, tartalom
kiadni, hitelesíteni
mindezeket hitelesíti

facit
factor
falsus
fassio
fassionales
fateal
fatetur
festum
fideliter
fides
fides bona
finis
fîscalis
fiscus
fiorenus
foedus
forum
fráter
fraus
fructus
fundamentum
-ex fundamento
fundatio
fundationalis
fundus
funeralis

tesz, alkot; végeredmény
ügyintéző, készítő
hamis
vallomás, örökbevallás
bevallólevél
vall, tanúskodik
tanúságot tesz
ünnep
hűségesen
hit, hitel
jó lelkiismerettel
határ, cél, vég, terület
ügyvéd
ügyész; kincstár
forint
szerződés
piactér; bíróság
fiútestvér; pappá nem szentelt szerzetes
csalás, ravaszság
gyümölcs, jövedelem
alap
alapjától
alapítvány
alapítványi
telek; alap, vagyon
temetkezési költségek

gratia

hála

habent
haereditare
haeres
homagium
homicidium

birtokolnak
örökölni
örökös
hódolat; díj, vérdíj
emberölés

identifícare
idem qui supra
idest
immobiliae
immunitás
impediál
impetus
imponál
impositio
imposterum
improbare
improtocollál
impune
imputai
in

azonosítani
ugyanaz mint fent, kelt mint fent
azaz
ingatlanok
mentesség, kiváltság
akadályoz
erőszak
rábíz, meghagy, adót vet ki
adókivetés
jövőben
helyteleníteni
jegyzőkönyvez
büntetlenül
adót vet ki; beszámít
-ban,-ben,-on,-en, -ön

in aliis

egyebekben

in archívum reponendum
testamentum rela
tum esse
a levéltárban elhelyezésre kerülő
inclytus
incola
incola oppidi
in corpore
indorsal
industria
inclusive
incriminai
in effigie
infamia
inferál
infrascripti
initiativa
injuria
in natura
innocens
in nomine Domini
in parato
in perpetuum
inputáré
inquisitio
inscriptio
in servitio civitatis
existens
insinuai
insinuatio

végrendeletet átadták
nemes, tekintetes
lakos
a mezőváros lakosa
testületileg, együttesen
az irat hátoldalára valamit rávezet
ipar; igyekezet
berekesztve
vádat emel
képletesen
becstelenség
bevisz; beír; előad; támaszt
a fent írtak, a korábban írásba foglaltak
kezdeményezése
igazságtalanság, sérelem
természetben (nem pénzben)
ártatlan
az Úr nevében
készen, egészében
örökre, örökké
beszámítani
vizsgálat, vallatás
beírás, felirat

a város szolgálatában lévő
ráfog
jelentés, idézés, értesítés; besúgás,
rá fogás
in specie
egyenként; nevezetesen, kiváltképpen
ispector
felügyelő, uradalmi intéző
instal
kér, kérvényez
instantia
kérvény, folyamodvány
in summa
összesen
intacte
érintetlenül, sértetlenül
integrare
kiegészíteni
intergritas
épség
igyekezet
intensio
intentare
szándékozni
szándék
intentio
interes
kamat
interteneál
fenntart, ellát
intimatio
hivatalos értesítés, ügyintézés
intolerantia
türelmetlenség
intra
belül
introducere
bevezetni, beiktatni
introrsus, introrsum befelé, belül

invalidare
invalidus
inventarium
inventio
investigare
investigatio
investitio
ita
- ita recordatum
et signatum
item
iterum
ius

judice notario
(jud.notar.)
juratus
judex
-judex Ordinarius
judicaál
judicaliter
- judicaliter convocatus
judicare
judicatum
judice auctore
judicaliter
judicum
junior
juramentum
juratus
jure
jus

érvényteleníteni
értéktelen; rokkant
leltár
találás, lelés
vizsgál, nyomoz
vizsgálat, nyomozás
beruházás
így, úgy, azzal a feltétellel
így visszaidézve és keltezve
továbbá
ismét
jog

jegyzöileg

hiteles; esküdt; joggyakornok
bíró
rendes bíró
(meg)ítél
bíróilag, ítélet által

bíróilag összehíva
megítélni
ítélet
bíróilag
törvényesen, bíróilag
ítélet, bíróság
ifjabb
eskü
hites, esküdt, joggyakornok
törvény szerint, méltán, jogosan
jog
- armorum
fegyverviselés joga
- jus aquisitum
szerzett jog
- jus aviticum, avitum ősi(ségi) jog
-jus in rem
vagyoni jog
- jus naturale
természetjog
-jus reale
vagyonjog
- jus successionale
örökösödési jog
- jus validum
érvényes jog
justitia
igazság

L . S. (locus sigilli)
laesio
legans
legatarius
legator

P. H. (pecsét helye)
sérelem
hagyományozó
örökös
örökhagyó, hagyományozó

legatarius
örökös
legatorie
örökhagyó-, adományozó levél
legatum
hagyaték
legibus magistrualitanácsi rendelet alapján
bus
gyermekek törvényes része
légitima
törvényesíteni, igazolni
legitimare
törvényesítés, igazolás, bizonyítás
legitimatio
törvény
lex
liberi disponálhasson szabadon végrendelkezhessen, dönthessen
meghatároz, szab
limitál
árszabás, korlátozás, elhatárolás
limitatio
ág, hossz
linea
felmenő ág
linea ascendens
perlekedés
litigium
levél
Iitterae
- Iitterae cautionales jótálló levél
- Iitterae fassionales birtokbevalló levél
bírói levél
- Iitterae judicales
- Iitterae testimonialis bizonyságlevél
helyi, helybeli
localis
helyben
loco
helyen
in loco
szemle, vizsgálat
lustrum

magistratualis
tisztviselő, tisztviselői
magistratualiter
hatóságilag
magistratus
tanács, tisztikar
- magistratusi authoritas által delegált
tanácsi tekintély által kiküldött
- magistrualis
deliberatio
tanácsi határozat
mandare
megbízni, parancsolni
mandátum
megbízás
kinyilvánít
manifestai
manifestatio
kijelentés, megnyilvánulás
manifestus
nyilvános
manipulatio
kezelés, megmunkálás
manu alieno
más kezével
manu propria
sajátkezüleg
media
icce
mediante
ezáltal, ennélfogva
memento
emlékeztető, emlékezetül
memoralie, memoralis emlékirat, feljegyzés, napló
mensis
hónap
mentio
említés
méritai
érdemesít
meritum
érdem
mobile
ingó (jószág, birtok)

more
mortus, a, um

szokás szerint
halott, elpusztult

motu proprio

önszántából

m. p. manu propria

s. k. saját kezével

natura ius
naturale

természetes jog
termény, természetbeni

N. B. = nota bene

jól jegyezd meg

necessaria
negatio
negligál
nihilál
nobilis
nobilitas
nocere

szükségképpen
tagadás
elhanyagol
megsemmisít
nemes
nemesség
károsítani, ártani
nem
mindenegyes

non

nonnulla

- nonnulla testamenta

antiquiora
notandum
nótárius
- nótárius juratus
(not. jur.)
notatus
notificál
numerus
(no., nro., n.)
numero
numeratio
nuncupativus

obligál
obligatio
obligatoriaies
Obligatorium
observare
obtingens
occasio
occlusio
occupai
oeconomia
oeconomisatio
offensio
officiale
officium
onerál
onus

minden egyes végrendelet eredeti
megjegyzendő
jegyző, íródeák
hites jegyző
megbélyegzett
hivatalosan értesít
szám
számszerint
számolás
szóbeli

kötelez
lekötelezés, adósságlevél, kötelezvény
kötelező levél, kötelezvény
adósság, kötelezettség
észrevenni, megjegyezni
illeték, hányad
alkalom, szerencsés véletlen
elzárás
elfoglal
gazdaság, gazdálkodás
gazdálkodás
megbántás, sértés
hivatalosan, bíróilag
hivatal; zsolozsma; mise
terhel, súlyosbít
teher, adó

- oppidi juratus

nótárius (jur. notar.) a város hites jegyzője
mezőváros
ellentmond, vitába száll
alkalmas
kiválóan
szóbeli
felavat, kinevez
elrendelni
törvényes; első; fő; rendszeres

oppidum
opponál
opportunus
optime
oralis
ordinal
ordinäre
Ordinarius

pactum
par
pare
pareál
paria
pars, parsok
participai
passim
passiva (adósság)
pater
patrimoniális
peculium
pecunia
- pecunia parata
pecus
penes
- penes mandátum
magistruale
exmittálván
peragere

szerződés, megállapodás
hasonló; valamivel egyenlő; megfelelő; tá
egy pár
másolat
lemásol
pár, másolat
(ügy)fél, (ügy)felek
részesül
elszórtan, szerte
kölcsönben kamatra felvett pénz, tartozás
apa; katolikus szerzetes, pap
atyától örökölt
tulajdon, saját vagyon
pénz
készpénz
lábasjószág
vki. hatalmában, birtokában; -nál, -nél

tanácsi megbízatás alapján kiküldve
állandóan mozgatni; átdöfni; véghezvinni;
előadni, szavakba foglalni
adószedő; pénztárnok
beszed, átvesz
tönkretenni, elveszíteni
elévülés
állandó, örökös
teljes, tökéletes
veszély
hitszegés, hamis eskü
beszél

perceptor
percipiál
perdere
peremtio
perennis
perfectus
periculum
perjurium
peroral
- per nos exmissos et
requisitos testes
megkeresett és kiküldött tanúk által
persona
személy
persolverint
megfizették
petitio
kérvény, panasz
per vestigatum
nyomozás alapján
pia causa
jámbor ügy, kegyes alapítvány

pium legatum
kegyes hagyaték
plenipotentia
teljhatalom
plenipotentiaius
teljhatalmú megbízott
pleno jure
teljes joggal
pleno titulo
teljes címmel
poena
büntetés, bírság
porta
udvar, jobbágytelek
portio
rész, részlet, illeték, adó
positive
igenlően, ténylegesen
possessio
birtok, vagyon, birtoklás; falu
possessor
birtokos
possideál
birtokol
post
után
posteritas
utód
postremo
végül
potentia
hatalom, tehetség, hatalmaskodás, erőszak
potestas
hatalom, méltóság
potior
főbb, több
praeattingált
az előbb érintett
praedare
zsákmányolni, fosztogatni
praecedál
megelőz
praeceptor
iskolamester, tanító
praecludál
kirekeszt, elzár
praeemtio
elővétel
-praefatum oppidum a jelzett (említett) mezőváros
praefectus
nevelő, felügyelő, főtiszt
praejudicál
kárt szenvedni, előzetesen dönteni
praejudicium
előítélet
-praemissio corporali testületileg kiküldve
praemissum
előzmény
praemonere
inteni
praemonitio
intés
praescribál
előír, elévültnek nyilvánít
praescriptio
előírás, elévülés
praesens
jelenlévő
- praesentibus his
ezek jelenlétében
praesensio
sejtelem
praesentium
jelenlét
- praesente et per me jelenlétemben és általam
praesentia
jelenlét
praeses
elnök, vezető
praesidens
elnök
praespcificare
előre nyilvántartásba venni, -feljegyezni
praestál
megad (köteles dolgot)
praesumptio
felvetés, elfogadás, gyanú
praesumptus
gyanított, feltételezett
praetendál
követel, állít, mond, erősít
praetendens
követelő, állító
praetensio
kívánság, követelmény; elbizakodottság
praetitulált
előbb említett, előbb megnevezett

praeter
kivéve; ellenére; kívül
eleve, előzőleg
pravie
praxis
gyakorlat, szokás
pretium
érték, ár
Primarius
első, előkelő
primordium
kezdet
prioritás
elsőbbség
prius
előbbi
privatum
magánérdek
pro et contra
javára, kárára, érdekében, ellenére
probare
bizonyítani
probatio
bizonyítás
probatum
bizonyítvány
procator
ügyvéd
procedere
peres ügyben eljár, perel
procedura
eljárás, ügykezelés
processualis
perbeli, (el)járási
processus
járás, kerület; per, perfolyamat
proficiscit
utazik
profugus
szökött
- pro futura juricum
suorum cautela
hozzátartozói jövőbeni jogainak mej

érdekében
a jövőben
akadályoz, eltilt
tiltás, akadályozás
tervez,tervbe vesz
emlékeztetőül, emlékeztetőnek
ígéret, fogadás
előremenetel, előremozdítás
előmozdít, előléptet
javasol
előterjesztés, előadás, tétel, állítás
feltétel, szándék
tulajdonképpen
jólét, boldogság
előrelát, gondoskodik
pártfogás
tiltakozik
jegyzőkönyv
gondviselés
előrelát, gondoskodik
gondoskodás
- P. S. = postscriptum utóirat
publicare
kihirdetni, nyilvánosságra hozni
publicatio
kihirdetés
publice
nyilvánosan, hivatalosan
publice exmisso
hivatalosan kiküldve
publicus
közönséges, nyilvános, közhatósági
- puncta deuteri
kérdőpontok, vallatási pontok
pro futuro
prohibeál
prohibitio
projectál
pro memoria
promissum
promotio
promoveál
proponál
propositio
propositum
porprie
prosperitás
prospiciál
protectio
protestál
protocoUum
Providentia
provideál
provisio

punctatim
punctatio
purum
putare

pontonként, sorban
szerződési tervezet
tisztázat
tisztít; rendez; becsül; vél

qualificare
quarta
questio
querulans
quietal
quoad
quotidie

minősíteni
negyedik
kérdés
panaszos, vádlott
nyugtát ad; nyugdíjba megy
ameddig, amíg
naponta

rész, részlet, szakasz, illeték
megerősíteni
visszakövetel
megismerés, kikémlelés, elismervény,
emlékezet
regognitionalis
elismerő irat
recognoscál
megvizsgál, elismer, kikémlel, vall
rccommcndatio
ajánlás
recupál
visszaszerez
recurrál
folyamodik
recursus
folyamodvány, fellebbezés
recusare
megtagadni, vonakodni
redeál
visszatér; befolyik (jövedelem); folyamodik, rá
marad
refusio
visszavetés; ellenvetés
- register, registrum jegyzék, mutató
regius
királyi
regulái
szabályoz
relatio
jelentés, értesítés
relatum (est)
a jelentés megérkezett, az értesítés megtörtént
rata
ratificare
reclamre
recognitio

- relatum,
signatum per X Y
relaxare
relegare
relie ta
reliquiae
remissio
remittál
remorare
reparatio
requirere
requiem
requisitus
res
residuum

jelentette és keltezte X Y
enyhíteni, csökkenteni, elengedni
kötelezni, utasítani, elhalasztani, kitiltani
özvegyasszony
maradék, maradvány
elengedés
elenged; visszaküld
késni, akadályozni
megújítás, kijavítás, tatarozás
megkeresni, felszólítani
gyászmise
megkeresett
vagyon, dolog, eszköz
maradék

residua summa
résignai
- resignaltatott erga
restutitionem
resolutio
resolvál
restitutio
repondeál
respectus
restai
resultus
retrahere
revocare
- revocatum per
subsequens
revideál
rigor
roborál

maradék összeg
átad, lemond, rábíz
a visszaadás érdekében feljegyezték
végzés, válasz, parancs
kötelez, kinyilvánít
visszahelyezés, visszaadás, megtérítés
válaszol; megcáfol
tekintet, tisztelet, kímélet
hátralékban van
ellátás, visszalépés
visszavon, elvon
visszahívni
az utána következő által visszahívva
ellenőriz, felülvizsgál
szigor
megerősít

salus
üdv, üdvösség, jólét
épségben; valamin kívül
salvo
salvator
megváltó, megszabadító
megkötés, megerősítés, szerződés, végzés
sanctio
satisfactio
kielégítés, elégtétel
-satis factum est
végrehajtva, a végrehajtás megtörtént
scholae piae
kegyes iskolák (piaristák)
scriba
írnok
scriptum
írás, irat
securitas
biztonság, biztosítás, mentség
törvényszék
sedes judicaria
senior
idősebb
sententia
ítélet, végzés, vélemény, mondat
- sententia definita végső ítélet
sequens
következő
sequestrum
bírói zárlat
seu
vagy, akár
- sigillo carente
confirmât
viaszpecséttel megerősít
sigillum
pecsét
signal
jelez, jelöl, aláír
signanter
nevezetesen, úgymint
signatum
kelt, keltezés
- signatum diem anno
et loco ut supra
kelt a fent írt helyen évben és napon
sine
nélkül
- soluta sunt omnia mind ki vannak fizetve
solvere
fizetni, megfejteni, feloldozni
spécifiée
részletesen
specificus
különleges

statua
stúdium
sub
subjudex
sub poena
sub specie
subscriptio
subsidium
substantia
subtrahere
successio
successor
sufficiál
suffrageneus
suffragium
summa
sumptus
superfluum
supplical
supplicatio
surrogatio
suspitio
supra
syndicus

kép, szobor
tanulás, tanulmány; tanulásra fordított idő;
valamire irányuló szándék
alatt
másodbíró
büntetés terhe alatt
valaminek formájában, jegyében
aláírás
segítség, támasz; rovásadó
valóságos, fő, lényeges
elvonni
öröklés
örökös
szolgál
helyettes, helytartó
szavazat, közbenjárás, oltalom
összeg, pénz
költség
felesleg
könyörög
könyörgés
helyettesítés
gyanú, kétség
fölül, fent
szószóló

talio
taliter-qualiter
tenor
tenoré
tenet
terminus
terminált
terra
testál
testamentaliter
testamentarius
testamentum

viszonzás, bosszú
imígy-amúgy
tartalom, rend, célzat, szándék
szándékkal, szándék szerint
tart, irányít, elfog
határ, vég, határidő; perfolyam
határidőül szabott
föld
végrendelkezik
végrendeletileg, végrendelet útján
végrendeleti; a végrendelet végrehajtója
végrendelet

- testamentum

activum

érvényes végrendelet

- testamentum

nuncupativum
testari
testimonium
testis
testőr
tollal
toties quoties
tractál

szóbeli végrendelet
végrendelkezni
bizonyítvány, bizonyságlevél
tanú
végrendelkező
eltöröl, felfüggeszt, megszüntet
annyiszor ahányszor
megvendégel; jól eltart

tractatum
tutela
tutor

szerződés
gyámság, gondviselés
gyám

ubi supra
mint fent
ultimate
végezetül, véglegesen
ultimus
utolsó
unitas
egység
usus
szokás, birtoklás, haszonélvezet
usualis
szokott, szokásos
- uti primus per omnia mindegyik miként az első
utrum
vajon; kérdés; kérdőpont
- iuxta de eo utrum hasonló kérdés ugyanarról

venia
verbotenus
verificál
verus
via
via juris
viaticum
vicevicerector
vicis
vidua
vice(n)simus
- vicensimo
noni (vigesimo)
vigor
vindical
vinea
violái
violentia
vis
vitium

engedély
szavanként
igazol, felülvizsgál
igaz
út
a jog útján, a jog segítségével
útravaló, útiköltség; utolsó kenet
helyettes, segédigazgatóhelyettes
változás; fordulat, sors; kötelesség, feladat;
viszonzás, visszafizetés
özvegy
huszadik
huszonkilencedikén
erő, siker, vidámság, divat
magának fenntart, követel
szőlőterület
sért, bántalmaz
erőszak
erő, erőszak, kényszer
hiba, hiányosság, vétek, bün

A T E S T A M E N T U M O K B A N ELŐFORDULÓ
FONTOSABB MÉRTÉKEGYSÉGEK

Űrmértékek
átalag
akó (budai-)
fertály
fertály (gabona-)
icce (= két messzely)
köböl
oka (okka)
pint (= 2 icce)
pozsonyi mérő
véka

kb. 75 liter (űrtartalmú hordó)
54,3 liter
vminek a negyede
kb. 180 liter
0. 8484 1.
1. pozsonyi mérő
régi török mértékegység, 1,281 liter
1,4-1,6 liter
61,49 liter
kb. 31 liter

Hosszmértékek
rőf (= sing)
vég

a bécsi rőf 77,71 cm.
szövetfajtánként változó,
kb. 20-40 m. között

A T E S T A M E N T U M O K B A N ELŐFORDULÓ
PÉNZEK

más néven ducat,
értéke 480-510 dénár között

arany

- brabanti hatforintos
arany
- formális arany
- hatforintos arany

- hollandi arany
- kettős arany
- körmöci arany

- közönséges arany
- ötforintos

császárarany

- tizes arany

a brabanti herceg verette, az átlagosnál
valamivel nagyobb súlyú volt
vert arany érme
külföldi aranyveret, amely a magyar
aranynál valamivel nagyobb mérem és súlyú
volt
a X V I I I . században nálunk is gyakran
használt aranyveret
a normál aranyveret kétszeres súlyával
rendelkezett
a XVIII. század elejéig Európa legfinomabb
aranyverete, melyet Károly Róbert korától
készítettek Körmöcbányán
a körmöci arannyal azonos, értéke
ugyancsak 480-510 dénár közötti
a magyar aranynál valamivel nagyobb súlyú
osztrák veret
a közönséges aranyveret tízszeres súlyával
rendelkezett

d é n á r , denarius

Szent István kora óta vert ezüstpénzönk,
100 dénár ért 1 forintot

ducat

az aranyveretek ekkor gyakorta használt
neve

florenus

a forint latin neve

forint

régen a magyar forint azonos értékű volt az
arannyal;
a X V I I - X V I I I . században 100 dénár
értékének felelt meg; ekkor főként számítási
pénzként használták
vert ezüstpénz, 100 dénár értékű
a számítási forinttal ellentétben vert érme,
100 dénár értékben
a rénes forinttal szemben a magyar forint
neve lett a X V I I - X V I I I . század fordulóján

- fehér forint
- formális forint
- kurtaforint

- német forint
- Rhénes forint, Rh. forint
garas

- máriás garas
- öreggaras
- számítási garas
jópénz
krajacár
máriás

a legkisebb értékű váltópénz elnevezése;
azonos a dénárral
lengyel eredetű váltópénz, 7 krajcár értékű
lengyel eredetű váltópénz, másfél krajcár
értékű ezüstveret

pénz
peták
poltura
tallér

- császártallér

- hétmáriásos

tallér

- imperiális tallér
- négy forintos császár
tallér
- némettalér
- számítási tallér
- vöröstallér

timon

1. Rhénes forint
az osztrák császárság területén használatos
60 krajcár értékű ezüstpénz
gyűjtőnév, kisebb ezüstveretek, pénzek
az egyik legkedveltebb garasveret, 17
krajcár értékű
a X V I I . század végén használatos
elnevezés, 15 krajcár értékű ezüstveret
30 dénár értékű különféle aprópénz
a pénzrontás idején a szabályos
nemesfémtartalmú pénz
a német császárság területén használatos
ezüst aprópénz
1. máriás garas

nagyformátumú, igen szép és népszerű
ezüstveret
a német-római császárság területén vert
ezüst pénz, értéke jelentősen változott, a
X V I I I . században kb. két rénes forint, 120
krajcárt ért
a szabályosnál valamivel kisebb ezüstveret,
értéke 119 krajcár
a császártallér latin neve
a szokásosnál kétszer nagyobb ezöstveret,
240 krajcár értékű
nem magyarországi, hanem birodalmi
tallérveret
90 krajcár értékű aprópénz
valószínűleg a szokásonál több rezet
tartalmazó tallérveret
az 1663-1686 között vidékünkön gyakran
fellelhető francia eredetű pénz, amit a
törökök hoztak ide; értéke erősen változott:
eleinte 1 ezüst tallérért 9,
végül 13 timont adtak

RÉGI KIFEJEZÉSEK, FOGALMAK
apáca (két-)

cinterem, cinetorium,
cimetorium

ferencesek, franciská
nusok

Kecskeméten ekkor még nem volt női szerzetesrend;
az itt lévő katolikus leányiskola két nevelője, tanító
nője, akik más településen lévő rend tagjai voltak;

1. a temető népies neve;
2. a protestáns templomok előcsarnoka; ünne
pélyesebb temetések alkalmával itt ravatalozták föl
a halottat, itt mondták el a halotti prédikációt;

Kecskeméten 1640-ben telepedett le a rend; megkap
ták a város plébániáját és katolikus templomát is;
1772-ig ők látták el a katolikus hívek lelki gondo
zását, és a katolikus iskola irányítását; rendkívüli
népszerűségüket a rájuk történő hagyatkozások is
érzékeltetik;

fogás föld

az a földterület, amekkorát egyszeri nekifogással (kb.
fél nap alatt) fel tudtak szántani;

harmadfű, negyedfü

főként szarvasmarhák és lovak esetében használt
kifejezés; jelentése: harmadik-, negyedik tavaszt,
nyarat megért állat;

harmadrend

szerzetes rendek mellett szerveződött hitbuzgalmi
társulás, amelynek tagjai szerzetesi fogadalmat nem
tesznek; a legismertebb harmadrend a Ferences
Világi Rend lett;

kankó

elől végig nyitott, szőrposztóból készített kabátféle
gyapjúruha; a Kunságon és környékén az 1860-as
évekig viselték;

mendikáns

a hazai református iskolák legátusai mellé adott
kisdiákok;

mezei kert

a város határában lévő szántóföld, amit ekével vont
barázdával kerítettek bejelöltek ki;

három és fél; kilenc és fél;
mén, csődör;
szarvasmarhák, lovak legelője, melyet tavasztól őszig
használtak;
a lányok fejét ékesítő pánt, amely a szüzességet
jelképezte; drága kőutánzatokkal, gyöngyökkel
díszítették; az Alföldön gyönggyel megrakott tőkkel
is borították.; főleg a XVII-XIX. században népszerű
és igen drága női fejék;
a kegyesrendiek Kecskeméten 1714-ben telepedtek
le, amit Koháry István adományai tettek lehetővé;
bár elsődlegesen oktató és nevelő munkát végeztek,
a katolikus hívek lelki gondozásából is részt állaltak;
a lakosság körében igen rövid időn belül rendkívül
népszerűek lettek, amit az is jelez, hogy műkö
désüket, a rendház és a templom építését a hívek
gyakori és igen jelentős hagyatékokkal segítették;
főleg a X V I I - X V I I I . században használt elnevezés;
olyan magányosan élő férfiak, ritkábban nők, akik
nem szegődtek cselédnek, de komolyabb vagyonuk
sem volt;
rövidszárú, szők pótnadrág; bőr, aba- vagy
remekposztóból, esetleg vászonból készült; a paraszti
használatban csupán szórványosan és átmenetileg
jelentkezett a X V I I I . században;
nagyobb értékű jószágok: szarvasmarhák, lovak
fundussal (telekkel), házzal nem rendelkező ember;
főleg mezőgazdaságból élő személy; de zsellérnek
számított Kecskeméten az önálló házzal nem
rendelkező, más házában lakó nemes, orvos, iparos,
gazdag kereskedő és kocsmát, vendélőt, sörfőzőt
stb. bérlő személy is.

HELYNEVEK MUTATÓJA

Ágasegyháza, 76, 348
Alberti puszta, 50
Alpár, 104, 105, 106, 114, 117
Alsóalpár, 105
Alsóhegy, 78
Apát, 63
Ballószög puszta, 336, 377
Baranya, 31, 34,40, 43, 134
Bars vármegye, 357
Berény (Börény), 18, 43, 47, 48, 73
97, 105, 108, 115, 116, 121, 122,
131, 136, 138, 159, 167, 257
Boldog, 121, 222
Borbásszállás puszta, 291, 298
Bödd, 137
Buda, 242, 256, 257, 371,
Budai, köz 232
Budai út, 201,232, 322
Budakeszi, 235, 368
Cegléd, 262, 338
Csallóköz, 27
Csanád vármegye, 260
Csornád, 184, 235, 257, 368
Csongrád, 27, 124, 138,242,264,313
Csongrádi út, 71, 208, 335, 362
Debrecen, 20, 37, 270, 272, 295
Détár, 215
Dorozsma, 152
Dömök, 242
Dunavecse—> /. Weese
Dunántúl, 307
Eger, 48, 74
Félegyháza, 76,86,221,262,297,368,
374
Foktő, 68
Frajstachiana, 91
Fülek, 48
Füred, 170
Gátér, 203
Gyoja puszta, 76, 102

Gyöngyös, 18, 40, 43, 45, 57, 82,
105,115, 122,131, 136, 138, 153,
305
Győr, 27, 28
Hagymás, 63
Hajós, 257
Halas, 80, 348
Hatvan, 115
Hebec, 103
Hegedősköz, 308
Hetény, 24
Heves, 138
Hódmezővásárhely—> /. Vásárhely
Irsa, 278
Izsák, 166, 335
Izsáki út, 308
Jakabszállás puszta, 157, 352
Jánoshalma—>/. Jankó
Jankó 319
Jászapát—> /. Apát
Jászberény—> l. Berény
Jeruzsálem, 184
Jósa puszta, 50
Kakucs puszta, 21
Kalocsa, 68
Kanizsa, 332
Kassa, 366
Kecskemét, {Kecskeméth, Kezkemet,
Ketskemett),
18, 24, 26, 27,31,34, 35,38,
39, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 56,
57, 60, 68, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 81, 84, 91, 92, 96, 97, 98,
99,104,108,113,114,116,117,
121, 125, 130, 138, 148, 153,
154, 157, 159, 160, 164, 169,
170, 175, 177, 179, 184, 185,
186, 188, 189, 192, 193, 194,
196, 197, 198, 201, 202, 203,
204, 206, 209, 212, 213, 214,
215, 220, 221, 222, 223, 224
405

225, 227, 230, 232, 233, 234, 235,
236, 238, 240, 242, 253, 254, 255,
256, 260, 261, 262, 264, 267, 273,
275, 277, 283, 288, 298, 303, 306,
307, 308, 310, 313, 315, 316, 318,
319, 322, 323, 326, 327, 328, 332,
333, 335, 342, 346, 347, 350, 351,
356, 358, 359, 362, 367, 369, 370,
371, 376
Kecske, 241
Kerekegyháza, 144, 262
Kiskút, 96
Kiskőrös, 183, 184
Kiskunfélegyházai /. Félegyháza
Kiskunhalas—> /. Halas
Kistelek, 218
Kisújszállás, 263
Kóka, 358
Komárom, 34, 81, 186
Körös folyó, 218
Kőrös, 29, 50, 51, 176, 185, 209, 269,
273, 291, 298, 325, 335, 349, 351
Körösi kapu, 297, 308
Körösi út, 200, 286, 290, 325
Kunszentmiklós, 254, 334
Léva, 50
Majsa, 205
Makó, 93, 260
Maros folyó, 218
Máriacell, 184, 242, 256
Mindszent, 59, 125, 138, 205
Mikebuda puszta, 50
Miskolc, 138, 245
Monostori út, 251
Moravia (Morvaország), 91, 92
Mória, 68
Nagykáta, 128, 138, 302
Nagyrév, 50, 74
Nógrád vármegye, 215
Nyír, 76, 77, 176, 179
Nyomás, 356
Ordas, 50
Osztrova, 50
Öcsöd, 263, 276

Páka puszta, 79, 292, 294
Pálinkás út, 111
Pataj, 23, 24, 96
Patak, 270, 272, 295
Pázmánd, 29
Pest, 43, 48, 131, 256, 257, 278
Pest vármegye, 260
Pusztaszer puszta, 187
Rékas, 105
S á r o s p a t a k i /. Patak
Solt, 23, 88
Szabadka, 47
Szabadszállás, 76, 227, 234, 336
Szécsény, 43, 47, 116, 123, 215
Szeged, 18, 43, 45, 47, 57, 75, 102,
105, 116, 122, 130, 131, 136, 168,
188, 205, 254, 321
- Alsóváros, 122
Szegedi út, 208
Széktó, 95, 123, 201, 278, 304, 305,
308, 375
Székudvar, 170
Szenterzsébet, 107, 109
Szentes, 33, 183, 377
Szentkirály, 48, 55, 238, 379
Szentlászló, 53, 82
Szentlőrinc puszta, 71, 76, 348
Szokola, 51
Szolnok, 43, 47, 50, 75, 97, 102,
105, 116, 120, 121, 122, 124, 131,
136, 159, 168, 198,256, 278,310,
321, 336
Szolnoki út, 78
Talfája puszta, 76,77, 137,175,283,
325, 326
Tápé, 130
Tiszántúl, 183
Tolna, 23
Tószeg, 335
Törökfái, 343
Törökszentmiklós, 107
Törtei, 363
Tura, 129, 221, 222
Ugr, 76
Újvár, 190

Uri, 80, 101, 199
Úrrét, 301
Vacs, 108, 221
Vacsi köz, 232, 254, 376
Városföld puszta, 85, 104, 105,
167, 171, 190,216, 237, 248,
256, 263, 268,271,285, 309,
320, 337, 340, 344, 352, 355,
361,365, 379
Vásárhely, 237
Vecse, 159, 170
Veresegyháza, 87
Zombor, 333

A
aba

32,59

B
b á b a a s s z o n y 210

ablak 182

bakázó

abrosz 20, 73, 77, 82, 102, 162, 175, 177,

b á r á n y 80, 144, 165, 252, 256, 299

202, 2 1 1 , 212, 242, 297, 379
adó

b a r á t o k 18,40, 7 5 , 9 9 , 1 0 2 , 1 1 6 , 1 2 0 , 1 3 1 ,

184, 219, 386, 393, 394

adókönyv
ágy

138

36, 4 1 , 56, 70, 73, 86, 89, 93, 121,
126, 135, 146, 154, 162, 163, 175,
181, 202, 206, 207, 2 1 1 , 217, 2 2 1 ,
242, 243,244, 247, 250, 260, 2 6 1 ,

135

174, 188, 231
barázda

173

b é k l y ó 151
b é l y e g 5 1 , 87, 186, 392
bér

17, 29, 40, 53, 74, 88, 96, 98, 106,
122, 129, 139, 141, 177, 205, 222,

269, 270, 2 7 1 , 273, 277, 278, 282,

257, 293, 307, 358, 373, 379, 385

284, 287, 289, 295, 298, 3 0 1 , 305,
306, 310, 314, 316, 318,320, 325,

bér 53, 122,139, 141, 293, 307, 373, 379

326, 329, 3 3 1 , 3 4 1 , 342, 343, 350,

b é r e s 1 9 , 3 0 , 4 3 , 4 8 , 5 5 , 6 5 , 106, 141,148,

353, 3 6 1 , 366, 369377, 378, 379

159, 200, 2 8 1 , 2 9 3 , 3 7 3

á g y b é l i leplet 162

b e t e g á g y 36, 41

a k ó 53, 59, 82, 120, 137, 229, 282, 310

betyár 200,404

alamizsna

129

bika 355

altar - /. oltár

bilincs 187

apostol 76,79, 94, 98, 105, 106, 117, 123,

billeg

129,145, 1 4 6 , 1 6 7 , 2 0 1 , 2 7 4 , 2 8 1 , 3 7 2
aránt

38,358

125,205,222,239,255,345

bíró 154
bokor 20

arany p r é m 20

bolt 3 1 , 32, 77

arany, 20, 23, 33, 34, 50, 59, 69, 77, 87,

bor

24, 5 1 , 53, 62, 69, 76, 88, 167, 182,

92, 93, 96, 116, 150, 151, 158, 182,

199, 218, 226, 236, 252, 262, 283,

195, 202, 205, 215, 220, 230, 235,

326, 3 3 1 , 333, 352, 366

247, 264, 277, 278, 288, 289, 292,
297, 3 0 1 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 2 3 , 3 2 4 , 401
archívum
389

236, 227, 240, 245, 289,382,

á r e n d á s puszta 86, 252
árpa

24, 30, 32, 34, 63, 67, 75, 86, 87,
102, 106, 115, 117, 187

borjú, 19, 22, 24, 25, 3 1 , 37, 39, 40, 43,
45, 47, 48, 49, 5 1 , 56, 58, 62, 65, 68,
69, 70, 7 1 , 73, 74, 76, 82, 87, 88, 89,
94, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 111,
112, 114, 116, 117, 118, 121, 122,
123, 124, 125, 129, 132, 133, 134,
136, 138, 139, 140, 141, 143, 146,
147, 150, 153, 155, 156, 163, 164,

á r v á k p é n z e 55

171, 184, 186, 187, 192, 198, 205,

asztal 27, 82, 86, 142

214, 218, 219, 222, 228, 229, 244,

átalag

246, 255, 257, 263, 285, 294, 296,

átok

23,24,43,400
70,91,95,299

aurum - /. arany

335, 338, 345, 346, 347, 355, 357,
364, 3 6 7 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 2
bors 318

b o r s u t ú 252

D

b ő r 57, 96, 104, 106, 122, 193, 205, 257,
269,404

dajka 76

b ö r t ö n ő r 187
bunda 106
búza

23, 33, 34, 62, 1 19, 149,161, 218,
223,278,294

d e á k 35, 3 7 , 4 2 , 4 4 , 4 6 , 50, 70, 83, 87, 99,
135, 177, 182, 183, 193, 2 7 1 , 287,
3 0 4 , 3 0 7 , 392
d é k á n 24, 142

denar, den., denerios 17, 2 1 , 3 1 , 37, 88,

c

151, 154,210, 2 6 2 , 4 0 1
derékalj

20, 37, 53, 54, 77, 79, 82, 100,

102, 106, 135, 150, 162, 163, 177,
caducitas

160,359,383

c é h 76, 149, 172, 237, 349, 408

c i g á n y 104, 116
160,383

deszka
dézsa

102,183
63,297

diófa 370

confrater 119
contractus 78, 167, 186, 215, 224, 264,
288, 2 9 9 , 3 2 6 , 3 2 9 , 3 6 5 , 3 8 5
convent 92, 108, 119, 358, 385
cordás

2 7 1 , 278, 2 9 1 , 295, 297, 306, 307,
316, 343, 353, 359, 374, 375, 379

c é r n a 210

communitas

181, 194, 202, 206, 207, 209, 210,
2 1 1 , 212, 214, 217, 2 3 1 , 243, 267,

Calefa 182

d i s z n ó 187
dolmány

28, 29, 32, 52, 58, 6 1 , 63, 64,

75, 137, 247, 310

ducat - /. még arany 20, 401

40,38
dunna 100, 102, 194, 209, 210, 243, 278,

curia 77

316,375

c s a p l á r 23
császárarany

215,264

c s a t l ó l á n c 214

E

cseber 177
csemege 182
csikó

17, 19, 2 1 , 26, 37, 43, 48, 56, 68,

70, 7 1 , 76, 82, 108, 163, 215, 222,
240, 252, 262, 278, 285, 294
csirke 182
csizma 2 1 , 32, 121, 130, 181, 182, 207,
240, 294, 310, 316, 3 3 1 , 240, 310,
316, 331
c s o m ó k é v é b e n 187

ecclesia - /.

még egyház

35, 6 1 , 87, 92,

103, 106, 1 1 1 , 113, 160, 164, 170,
176, 322
Ecclesum S. Nicolaj 170
edény

65, 73, 130, 193, 212, 262, 266,

2 9 1 , 3 0 3 , 3 1 0 , 3 1 4 , 3 1 7 , 379
e g y h á z 18, 19, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 33,
34, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
49,51,53,54,55,57,58,59, 60,61,

csoroszlya 46

62, 64, 65, 67, 70, 7 1 , 73, 74, 75, 89,

c s ö b ö r 168

103, 113, 116, 121, 123, 126, 127,

c s ö b ö r h o r d ó 182

128, 129, 130, 131, 132, 134, 138,

c s ő d ö r 222, 404

139, 141, 142, 144, 145, 147, 154,
185, 322, 339, 387
egyházfiú 32, 48
eke 77, 87, 193,403
élet (gabona) 253

e l h á z a s í t á s 239, 292, 322

fogas 86

e l ő k ö t ő 20

fonál 57, 106, 128, 150, 152, 194,211

eperfa 79, 377

forint, F., fi, flo., for.

17, 19, 2 1 , 23, 24

:

épület 18, 34, 73, 86, 102, 103, 107, 122,

28, 3 1 , 3 4 , 3 5 , 3 9 , 4 8 , 5 0 , 5 1 , 5 3 , 56

;

125, 129, 134, 135, 202, 212, 2 5 1 ,

57, 67, 69, 73, 74, 76, 80, 8 1 , 82, 83,

252, 345, 377

86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

erdő

77, 176, 180, 184, 239, 252, 262,
283, 292, 326, 379

e r d ő á r e n d a 292
eszköz

68, 86, 87, 113, 143, 151, 174,

175, 187, 202, 203, 2 1 1 , 217, 219,

100, 102, 104

105, 106, 107, 108

109, 110,

114, 115, 116, 117

113

120, 121, 122

124, 126, 129, 131

135, 139, 143
151, 152, 153

145, 146, 149, 150
154, 155, 158, 159

282, 284, 289, 2 9 1 , 292, 297, 3 0 1 ,
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ÖSSZEFOGLALÓ

A testamentumok az életből távozók végső akaratát, földi javaikról szóló
döntéseiknek jogi formába öntését tartalmazzák.
Az itt közölt testamentumok forrásértékét nemcsak az növeli, hogy a
mezővárosi élet igen sok szeletét világítják meg, hanem az is, hogy ennek a
több mint egy évszázadnyi időszaknak nagyobb részéből kevés írott emlékünk
maradt. Ehhez még érdemes hozzátenni, hogy Kecskemét ekkor a történelmi
Magyarország harmadik legnépesebb települése volt, és az 1655-1767 közötti
időszak történelmének, fejlődésének igen fontos szakaszait fogja át. Az első
három évtizedben még a Török Birodalom része ez a vidék, az újabb negyed
századot pedig a török uralom felszámolásáért folyó háború és a Rákóczi
szabadságharc töltötte k i , amely a város lakosságának és az anyagi és szellemi
kultúrájának iszonyatos pusztulásával járt. Ezt követően viszont egy békés
időszak köszöntött a mezővárosra, amely minden tekintetben gyarapodást és a
felemelkedést eredményezett. Ezekben az évtizedekben történt meg a rendi állam
és közigazgatás újjászervezése, a széles körű migárció, az évszázadokon át
űzött rideg, extenzív állattartás fokozatos háttérbe szorulása, a szélesebb körű
növénytermesztés és a céhes ipar kibontakozása. Éppen ezért érthető, hogy sok
hasznos adatot, utalást tartalmaznak ezek a dokumentumok nemcsak az anyagi
javak termelésének fokozatos átalakulásáról és méreteiről, hanem a birtok
viszonyok átrendeződéséről, a pénzgazdálkodás jellegének változásairól és a
mezővárosi társadalom rétegződésének alakulásáról egyaránt.
Tekintettel arra, hogy Kecskemét már a török fennhatóság alatt is több
kiváltságot szerzett maga számára, az itteni gyakorlat sok tekintetben eltért a
jobbágyfalvakban tapasztalható lehetőségektől, de nem egyezett meg teljesen
a királyi városokban fellelhető szokásokkal sem. Bőségesen találunk itt fel
jegyzéseket mind a lakáskultúrával, mind pedig az öltözködéssel kapcsolatos
hagyományok fokozatos átalakulásáról. Különösen fontos adatok gyűjthetők
belőlük a temetkezési szokásokról, a halotti torokról, a lányok kiházasításával
kapcsolatos költségekről, a szellemi és a lelki élet sajátosságairól. Ezeken
túlmenően fontos utalásokat találunk a város első képzőművészeti, építészeti
objektumainak létrejöttéről. Bőségesen találunk adatokat az oppidum gazdasági
és kulturális vonzáskörének változásairól is.
A közel félezer testamentum anyagában való gyorsabb tájékozódást a kötet
végén található apparátus segíti. Tekintettel a sok latint nyelvű jogi kifejezésre,
kiemelt figyelmet kapott a szójegyzék. A könnyebb tájékozódást szolgálja a
végrendeletekben fellelhető űrmértékek és hosszmértékek rögzítése. Tekintettel
arra, hogy ezekben az évtizedekben magyar, német, osztrák, holland, lengyel,
francia és török pénzek jelentős mennyiségben kerültek forgalomba, ezek jellegét
és értékét is célszerű volt rögzíteni. Az apparátus talán legfontosabb része a
tárgymutató és a helynevek mutatója.

RESÜMEE
In den Testamenten legen die vom Leben Abschied Nehmenden ihren letzten
Willen, ihre in Rechtsform gekleidete Entscheidung über ihre irdischen Güter
fest.
Die hier veröffentlichten, aus den Jahren zwischen 1655 und 1767
stammenden Testamente beleuchten viele Gebiete des Marktflecken-lebens.
Ihre Bedeutung wird durch den Mangel an anderen schriftlichen Quellen der
Epoche erhöht. Im erwähnten Zeitraum war die Stadt Kecskemét die dritte am
stärksten bevölkerte Siedlung im historischen Ungarn. In den ersten drei
Jahrzehnten war dieses Gebiet noch Teil des Türkischen Reichs, das nächste
Vierteljahrhundert wurde aber schon durch den Krieg gegen die Türkenherrschaft und den Rákóczi-Freiheitskampf bestimmt. Diese Kämpfe zogen
ungeheuerliche Zerstörung der Bevölkerung der Stadt und ihrer materiellen
und geistigen Kultur nach sich. Im Leben des Marktfleckens folgte aber danach
eine Ruheperiode, die in jeder Hinsicht Zuwachs und Aufstieg ergab. In diesen
Jahrzehnten fanden die Neuorganisation des Ständestaates und der Verwaltung,
die weit verbreitete Migration, die allmähliche Zurückdrängung der jahrhundertelang betriebenen extensiven Herdenzucht, die Entfaltung des ausgedehnteren
Pflanzenbaus und der Zünfte statt. Deshalb ist es verständlich, daß diese
Dokumente viele nützliche Daten und Hinweise nicht nur auf die stufenweise
Umgestaltung und Dimension der Produktion von materiellen Gütern, sondern
auch auf die Umlagerung der Besitzverhältnisse, Änderungen des Charakters
der Geldwirtschaft und Gestaltung der Gesellschaftsschichtung im Marktflecken
enthalten.
Weil Kecskemét schon unter der Türkenherrschaft mehrere Privi-legien
für sich selbst erwarb, bildete sich eine eigenartige Praxis der Testierung hier
heraus, die von den Konventionen sowohl in den könig-lichen Freistädten, als
auch in den Frondörfen abwich. In diesen Testa-menten können viele
Aufzeichnungen über die stufenweise Umformung der die Wohnkultur und
Kleidung betreffenden Traditionen angetroffen werden. Sie enthalten besonders
wichtige Informationen über die Bestattungsarten, Totenmahle, Aussteuerungskosten, Eigenarten des geistigen und seelischen Lebens, weiterhin über die
Entstehung der ersten bildkünstlerischen und architektonischen Objekte in der
Stadt, bzw. über die Änderungen des wirtschaftlichen und kulturellen
Anziehungskreises des Marktfleckens.
Die schnellere Orientierung unter den beinahe halbtausend Testamenten
wird durch den Apparat am Ende des Buches geholfen. Mit Rücksicht auf die
vielen lateinischen Rechtsausdrücke bekam das Wortverzeichnis eine betonte
Rolle. Die Festsetzung der in den Testamenten auffmdlichen Hohlmaße und
Längemaße dient die leichtere Orientierung. Weil in diesen Jahrzehnten sowohl
ungarische, als auch deutsche, österreichische, niederländische, polnische,
französische und türkische Geldstücke gängig waren, war es angebracht, auch
den Charakter und den Wert dieser Gelder festzusetzen. Vielleicht die wichtigsten Teile des Apparats sind das Sachverzeichnis und das Ortsnameregister.
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204
206
206
207
208
208
209
210
210
211
212
213

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

JUHÁSZ ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1758. szeptember 5
214
DÉTÁRI JÁNOS TESTAMENTUMA 1758. október 13
214
VAS PÁL TESTAMENTUMA 1758. október 17
216
NAGY K A T A L I N TESTAMENTUMA 1758. november 21
216
FAJ GYÖRGY TESTAMENTUMA 1758. december 4
217
GYARMATI MIHÁLY TESTAMENTUMA 1758
218
TÓTH ISTVÁN TESTAMENTUMA 1759. január 24
219
FEKETE MÁTYÁS TESTAMENTUMA 1759. február 4
219
SZABÓ GERGELY TESTAMENTUMA 1759. február 19
220
ÖZVEGY SZÁLAI JÁNOSNÉ, SIPOS PANNA
TESTAMENTUMA 1759. február 23
221
245. KORSÓS PÁL TESTAMENTUMA 1759. március 4
221
246. CSIKAI PÁL TESTAMENTUMA 1759. március 28
223
247. CSATÁRI MIHÁLY TESTAMENTUMA 1759. április 2
224
248. POSTA FERENC TESTAMENTUMA 1759. április 3
224
249. ZOKA GYÖRGY TESTAMENTUMA 1759. május 16
225
250. VIRÁG LŐRINC TESTAMENTUMA 1759. július 24
226
251. BORSOS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1759. augusztus 24
226
252. KÁROLYI SZŰCS JÁNOS TESTAMENTUMA
1759. augusztus 30
227
253. KULCSÁR JÁNOS TESTAMENTUMA 1759. augusztus 7
228
254. NAGY ISTVÁN TESTAMENTUMA 1759. december 27
228
255. TÓT PÁLNÉ TESTAMENTUMA 1759
229
256. PERNYÉS ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1759
229
257. BÍRÓ ANDRÁS ÉS SZITA K A T A L I N TESTAMENTUMA
1760. január 7
230
258. SZŰCS GYÖRGYNÉ TESTAMENTUMA 1760. január 11
231
259. ÖZVEGY A R A N Y I JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA
1760. január 12
232
260. VÉGH ISTVÁN TESTAMENTUMA 1760. február 19
233
261. SZABÓ JÁNOS TESTAMENTUMA 1760. március 19
233
262. GÁLFI ISTVÁN TESTAMENTUMA 1760. április 23
234
263. BANK ERZSÉBET, GÁSPÁR MIHÁLYNÉ TESTAEMNTUMA
1760. március 20
235
264. KERESZTES MIHÁLY TESTAMENTUMA 1760. május 14
236
265. PESTI K A T A L I N TESTAMENTUMA 1760. május 16
236
266. ÖZVEGY ZANA ISTVÁNNÉ, FÜSTÖS PANNA
TESTAMENTUMA 1760. július 6
237
267. GOMBOS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1760. július 11
237
268. S. NAGY MIHÁLY TESTAMENTUMA 1760. június 16
238
269. PONGRÁCZ MIHÁLY TESTAMENTUMA 1760. július 21
239
270. MOLNÁR ISTVÁN TESTAMENTUMA 1760. október 6
240
271. CSIKÓS MOLNÁR JÓZSEF TESTAMENTUMA
1760. november 2. (?)
240
272. GYÖRGY BORBÁLA TESTAMENETUMA 1760. november 12... 241

273. SZABÓ ILONA, LOTOS ISTVÁNNÉ TESTAMENTUMA
1760. november 13
242
274. VONYÓ GERGELYNÉ TESTAMENTUMA 1760. december 11.... 243
275. PÁL ANDRÁS TESTAMENTUMA 1760
244
276. CSONKA NAGY MIHÁLY TESTAMENTUMA 1760
244
277. ZOKA GYÖRGYNÉ TESTAMENTUMA 1761. január 8
245
278. VÍG GERGELY TESTAMENTUMA 1761. január 28
245
279. JENEY SÁRA TESTAMENTUMA 1761. február 4
246
280. FAZEKAS MIHÁLY TESTAMENTUMA 1761. február 5
246
281. KOLOZSVÁRI MIHÁLYNÉ TESTAMENTUMA
1761. február 16
247
282. KASZAB GYÖRGY TESTAMENTUMA 1761. február 19
247
283. BALLÁ JÁNOS TESTAMENTUMA 1761. február 20
248
284. BAZSÓ ISTVÁN TESTAMENTUMA 1761. február 20
249
285. MATKÓY SZABÓ GYÖRGY TESTAMENTUMA
1761. március 9
249
286. MAGÓ ILONA, PÁL KOVÁCS JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA
1761. március 29
250
287. SAHIN TÓTH JAKAB TESTAMENTUMA 1761. március 31
250
288. BOZÓ ISTVÁN TESTAMENTUMA 1761. április 3
251
289. GALLÓ ILONA TESTAMENTUMA 1761. május 12
253
290. MÉTZÁN NAGY JÁNOS TESTAMENTUMA 1761. június 15
253
291. CSENGÉS SZABÓ MÁRTON TESTAMENTUMA
1761. augusztus 18
254
292. ÖZVEGY SZÍVÓS PÁLNÉ, SZÍVÓS JUDIT
TESTAMENTUMA 1761. november 17
255
293. SÉRA ANNA TESTAMENTUMA 1761. december 20
256
294. DOROGI ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. január 15
257
295. PINTÉR BALÁZS TESTAMENTUMA 1762. január 15
258
296. MAGÓ ILONA TEATAMENTUMA 1762. január 21
258
297. KARDOS FERENC TESTAMENTUMA 1762. január 30
259
298. KOVÁCS MIHÁLY TESTAMENTUMA 1762. január 28
259
299. KISS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. január 28
260
300. TOTT K A T A L I N TESTAMENTUMA 1762. február 1
260
301. DUGÁR JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA 1762. február 8
261
302. PARÉJ GYÖRGY TESTAMENTUMA 1762. február 8
261
303. BALOG MIHÁLYNÉ TESTAMENTUMA 1762. február 16
262
304. FEJÉR ANDRÁS TESTAMENTUMA 1762. február 17
263
305. FEKETE ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. márcisu 25
264
306. SÁRA KOVÁCS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. március 28. . 265
307. A N T A L ERZSÉBET TESTAMENOMA 1762. április 10
265
308. KIS ALBERTNÉ, PITÉR ANNA TESTAMENTUMA
1762. április 14
266
309. NAGY ILONA TESTAMENTUMA 1762. április 14
267
310. SZŐKE ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1762. április 14
267

311. SÁRKÖZY MIHÁLY TESTAMENTUMA 1762. április 26
268
312. SZABÓ ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. május 1
268
313. RÁCZ NAGY JÁNOSNÉ, DOMBÓ K A T A L I N
TESTAMENTUMA 1762. május 3
269
314. BAGJÁSZ JÁNOS TESTAMENTUMA 1762. május 13
270
315. KOMÁROMI ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1762. május 23
270
316. VARGA KATA TESTAMENTUMA 1762. május 27
271
317. ÖZVEGY NYÍRI JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA 1762. június 6. .. 271
318. PÁLI ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. július 7
272
319. ÖZVEGY BÍRÓ ISTVÁNNÉ, KOVÁCS ERZSÉBET
TESTAMENTUMA 1762. július 18
273
320. BÍRÓ ANDRÁS TESTAMENTUMA 1762. augusztus 3
274
321. RÁCZ SZABÓ GYÖRGYNÉ TESTAMENTUMA
1762. szeptember 22
275
322. BÖLCSKEI GERGELY TESTAMENTUMA 1762. október 20
275
323. HORVÁTH FERENCNÉ KULTSÁR ERZSÉBET
TESTAMENTUMA 1762. október 24
276
324. MÓCZA JÁNOS TESTAMENTUMA 1762. október 28
276
325. DOMOKOS ÁGNES TESTAMENTUMA 1762. november 12
277
326. LESTÁR ISTVÁN TESTAMENTUMA 1762. november 20
278
327. CSÓK ANDRÁS TESTAMENTUMA 1762. november 28
279
328. SAHIN TÓTH GYÖRGY TESTAMENTUMA 1762. december 11. 279
329. KOVÁTS GYÖRGYNÉ NAGY K A T A L I N
TESTAMENTUMA 1762. december 14
280
330. TÓTH ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1762
281
331. VINCZE GERGELY TESTAMENTUMA 1763. január 5
281
332. TÓTH KATA, ZILAJ MIHÁLYNÉ TESTAMENTOMA
1763. január 13
282
333. VARGA JÁNOS TESTAMENTUMA 1763. január 19
282
334. DEMŐK ILONA, SZÁLAI PÁLNÉ TESTAMENTUMA
1763. február 25
283
335. ÖZVEGY LIPTOVAI VERES JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA
1763. február 25
284
336. DOMATI KOVÁTS JÁNOS TESTAMENTUMA
1763. március 19
284
337. VIRÁG PÉTER TESTAMENTUMA 1763
285
338. VARGA JÁNOS TESTAMENTUMA 1763. április 2
286
339. ÖZVEGY CSIKAI PÁLNÉ, TÓTH ZSUZSANNA
TESTAMENTUMA 1763. április 4
286
340. SZIJJARTÓ JÁNOS TESTAMENTOMA 1763. április 19
287
341. ÖZVEGY VERESMARTI LÁZI PÉTERNÉ, SÁRKÖZI ILONA
TESTAMENTUMA 1763. május 12
288
342. MAGLÓ PÁLNÉ, SZÁNTÓ ZSUZSANNA TESTAMENTUMA
1763. május 24
289

343. ÖZVEGY VERESMARTI LÁZI PÉTERNÉ, SÁRKÖZI ILONA
TESTAMENTUMA 1763. május 27
289
344. SZAPPANOS JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA 1763. május 30
290
345. LATZI MIHÁLY TESTAMENTUMA 1763. június 4
291
346. LESTÁR ISTVÁN TESTAMENTUMA 1763. június 4
291
347. ÖZVEGY DÓSA JÁNOSNÉ, KIS ILONA TESTAMENTUMA
1763. július 15
294
348. KERESZTESI MIHÁLY TESTAMENTUMA 1763. augusztus 26. . 296
349. JUHÁSZ JÁNOS TESTAMENTUMA 1763. augusztus 28
296
350. ÖZVEGY SIKARI SZABÓ ANDRÁSNÉ INVENTÁRIUMA
1763. október 24
297
351. SZÍVÓS ISTVÁNNÉ TESTAMENTUMA 1763. november 15
298
352. ÖZVEGY KÓKAI ISTVÁNNÉ TESTAMENTUMA
1763. december 11
298
353. SZÍJÁRTÓ MIHÁLY TESTAMENTUMA 1763. december 11
299
354. SZŰCS MIHÁLY TESTAMENTUMA 1763. december 15
300
355. ÖZVEGY MOLNÁR MÁRTONNÉ TESTAMENTUMA
1763. december 26
301
356. ÖZVEGY ÁCSAI NAGY GERGELYNÉ TESTAMENTUMA
1763. december 29
301
357. BAJÁKI PÁL TESTAMENTUMA 1763
302
358. LEHOCZKAI RÓZSA TESTAMENTUMA 1763
303
359. KÁSA MIHÁLY TESTAMENTUMA 1763
303
360. PAP SZABÓ ISTVÁN TESTAMENTUMA 1764. január 4
304
361. ÖZVEGY HORVÁTH MIKLÓSNÉ TESTAMENTUMA
305
1764. január 26
305
362. ÖZVEGY SZEKERES ANDRÁSNÉ TESTAMENTUMA
1764. január 26
305
363. ÖZVEGY HEMZŐ MIHÁLYNÉ TESTAMENTUMA
1764. február 24
306
364. L I N K A MIHÁLY TESTAMENTUMA 1764. március 15
307
365. FODOR FERENC TESTAMENTUMA 1764. március 23
308
366. PÉNTEK ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1764. április 8
308
367. BORJÚ ISTVÁN TESTAMENTUMA 1764. április 23
309
368. MARKÓ PÁL TESTAMENTUMA 1764. április 27
309
369. NAGY PÁL TESTAMENTUMA 1764. május 2
310
370. TOK ZSUZSANNA TESTAMENTUMA 1764. május 9
311
371. LÉGRÁDI TÓT MIHÁLY TESTAMENTUMA 1764. május 23
311
372. ÖZVEGY SZŰTS MIHÁLYNÉ, SÜTŐ KATA TESTAMENTUMA
1764. július 24
312
373. ÖZVEGY HORVÁT MIHÁLYNÉ, MENCSER ILONA
TESTAMENTUMA 1764. október 21
313
374. SZÍVÓS PÁL TESTAMENTUMA 1764. október 28
314
375. DALLOS JÁNOS TESTAMENTUMA 1764. október 29
314
376. HAVRAN JÁNOS TESTAMENTUMA 1764. november 13
315

377.
378.
379.
380.

PÁLI ISTVÁN TESTAMENTUMA 1764. december 7
BARSI ANDRÁS TESTAMENTUMA 1764. december 22
ÖZVEGY FARKAS JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA 1764
ÖZVEGY KOVÁTS MIHÁLYNÉ, BARATSI ANNA
TESTAMENTUMA 1764
381. KEREKES ISTVÁN TESTAMENTUMA 1765. január 14
382. TÓTH ISTVÁN TESTAMENTUMA 1765. január 25
383. TÓBI MIHÁLYNÉ, BÚZÁS ILONA TESTAMENTUMA
1765. február 5
384. SÁRKÖZI PÁL TESTAMENTUMA 1765. február 12
385. ÖZVEGY HARSÁNYI FERENCNÉ TESTAMENTUMA
1765. február 17
386. TÓT K A T A L I N TESTAMENTUMA 1765. március 14
387. SÁNDOR ISTVÁN TESTAMENTUMA 1765. május 3
388. PALÓCZ KOVÁTS ANDRÁS TESTAMENTUMA
1765. május 6
389. BERÉNYI JÁNOSNÉ TESTAMENTUMA 1765. május 27
390. ÖZVEGY MONDER MIHÁLYNÉ, SZŰCS K A T A L I N
TESTAMENTUMA 1765. június 23
391. FARKAS JÓZSEF TESTAMENTUMA 1765. szeptember 2
392. KÓS PÉTERNÉ, BÁLINT JUDIT TESTAMENTUMA
1765. szeptember 30
393. BOGÁR JÁNOSNÉ, DÁVID ILONA TESTAMENTUMA
1765. október 22
394. PÁBER ANDRÁS TESTAMENTUMA 1765. november 10
395. SZENTGYÖRGYI ISTVÁN TESTAMENTUMA
1765. december 9
396. PETŐTZ JÁNOS TESTAMENTUMA 1765. december 10
397. KOROM FERENC TESTAMENTUMA 1765. december 23
398. MONDÉR MIHÁLY TESTAMENTUMA 1765
399. MÉSZÁROS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1766. január 28
400. CSIKESZ NAGY ANDRÁS TESTAMENTUMA
1766. február 17
401. BERKES ISTVÁN TESTAMENTUMA 1766. február 19
402. KEREKES ISTVÁN TESTAMENTUMA 1766. február 20
403. ÖZVEGY DÉKÁN PÉTERNÉ TESTAMENTUMA
1766. február 25
404. PÓTA JÁNOS TESTAMENTUMA 1766. február
405. LAKATOS GERGELY TESTAMENTUMA 1766. március 2
406. TÓTH MIHÁLY TESTAMENTUMA 1766. március 16
407. SZABÓ GYÖRGY TESTAMENTUMA 1766. március 17
408. ÖZVEGY NAGY GYÖRGYNÉ, TÓT ANNA
TESTAMENTUMA 1766. április 13
409. KOZMA JÁNOS TESTAMENTUMA 1766. április 19
410. SZABÓ ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1766. június 8
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332
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334
335
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338
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340
340
341
342
343

411. BORBÉLY MIHÁLY TESTAMENTUMA 1766. július 23
412. BALOG PÁL TESTAMENTUMA 1766. július 31
413. ÖZVEGY PATAKI ISTVÁNNÉ, HARSÁNYI K A T A L I N
TESTAMENTUMA 1766. augusztus 6
414. ORVOS NAGY GYÖRGY TESTAMENTUMA
1766. augusztus 12
415. KOVÁTS JÁNOS TESTAMENTUMA 1766. augusztus 15
416. KRISTON GYÖRGY TESTAMENTUMA 1766. augusztus 17
417. VARGA BÁLINT TESTAMENTUMA 1766. augustus 18
418. PUSKÁS GERGELY TESTAMENTUMA 1766. augusztus 20
419. ADORJÁN FARKAS FERENC TESTAMENTUMA
1766. augusztus 24
420. CSONTI SZABÓ JÁNOS TESTAMENTUMA
1766. szeptember 22
421. SZÁLAI PÁL TESTAMENTUMA 1766. október 2
422. FAZEKAS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1766. október 14
423. NÉMET JÁNOS TESTAMENTUMA 1766. október 18
424. KOVÁTS ANNA TESTAMENTUMA 1766. december 5
425. PALLÉR ISTVÁNNÉ, CSERVENKA ANNA TESTAMENTUMA
1766. december 31
426. ÖZVEGY HARSÁNYI ANDRÁSNÉ, FORRÓ K A T A L I N
TESTAMENTUMA 1766
427. KOVÁCS MIHÁLY TESTAMENTUMA 1766
428. BARÁT GYÖRGY TESTAMENTUMA 1766
429. TŐZSÉR GERGELY TESTAMENTUMA 1767. január 8
430. VÁSÁRHELYI MIHÁLY TESTAMENTUMA
1767. die 21. Januarii
431. GULYÁS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1767. január 27
432. K O K A I TÓTT JÁNOS TESTAMENTUMA 1767. februzár 10
433. VARJAS ISTVÁN TESTAMENTUMA 1767. február 15
434. HERCZEGH FERENC TESTAMENTUMA 1767. február 27
435. GÚNYA JÁNOS TESTAMENTUMA 1767. május 13
436. ÖZVEGY ÖLVEDI MIKLÓSNÉ, JÓNÁS ILONA
TESTAMENTUMA 1767. május 15
437. AMBRUS JÁNOSNÉ, BEBŐK SÁRA TESTAMENTUMA
1767. május 20
438. ÖZVEGY TEGZES PÉTERNÉ, MÓRICZ ERZSÉBET
TESTAMENTUMA 1767. május 20
439. HERE JÁNOS TESTAMENTUMA 1767. május 23
440. HALÁSZ VARGA ISTVÁNNÉ, FEHÉR ANNA
TESTAMENTUMA 1767. május 25
441. ÖREG TOTT GYÖRGY TESTAMENTUMA 1767. május 26
442. KISS GERGELYNÉ TESTAMENTUMA 1767. május 31
443. LAKATOS GERGELY TESTAMENTUMA 1767. június 8
444. KASSAI TÓTH JÁNOS TESTAMENTUMA 1767. június 14
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360
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361
361
362
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365
365
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366

445. KAPUS GYÖRGY TESTAMENTUMA 1767. június 28
367
446. GÁSPÁR MIHÁLYNÉ, BANK ERZSÉBET TESTAMENTUMA
1767. július 9
368
447. NAGY LÁSZLÓ TESTAMENTUMA 1767. július 25
369
448. PULAI PÉTER TESTAMENTUMA 1767. augustus 2
370
449. ÖZVEGY A N T A L MIHÁLYNÉ, BAKÓ JUDIT TESTAMENTUMA
1767. szeptember 4
370
450. ÖZVEGY GYURÁSZ TAMÁSNÉ, DÉKÁNY ERZSÉBET
TESTAMENTUMA 1767. szeptember 28
371
451. KELE TAMÁS TESTAMENTUMA 1767. október 4
372
452. ÖZVEGY SÁRKÖZI SÁMUELNÉ, HALASI ANNA
TESTAMENTUMA 1767. október 9
373
453. TÓT KIS MIHÁLY TESTAMENTUMA 1767. október 16
374
454. FARKAS KIS FERENC TEATAMENTUMA 1767. október 17
374
455. BAKONYI PÁL TESTAMENTUMA 1767. október 24
375
456. NAGY GYÖRGY TESTAMENTUMA 1767. október 26
376
457. BALOG ANDRÁSNÉ, SZABÓ ERZSÉBET TESTAMENTUMA
1767. november 4
376
458. ÖZVEGY HALASI ISTVÁNNÉ, BALOG JUDIT
TESTAMENTUMA 1767. november 9
377
459. TÓT VARGA JÁNOS TESTAMENTUMA 1767. november 19
378
460. KOVÁTS ERZSÉBET TESTAMENTUMA 1767. november 29
378
461. VÁRI JÁNOS TESTAMENTUMA 1767. december 10
379
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