APPENDIX.
1.
Kolozsvár, 1603 június 12.
A lerombolt és kifosztott kolozsvári jezsuita kollégiumban talált ingóságok hivatalos leltára.
Inventarium bonorum in Collegio Claudiopoli 12. Iunii
1603 repertorum et ad manus Maìgnifici Domini Stephani
Kendi, Wolphgangi Apaffi, 1 similiter Georgii Török assignatorum, praesentibus civibus Coloswariensibus: Andrea Ötue6,
Caípare Helti, Petro Szeleöíio et Joanne Teiitsch ad hoc
ordinatis.
Pal^m^n Györgynek egy nyitót оаб
Ladaiaban' kj
Tholdi ő N [agifaga J gondvilfeléle alatt vagyon:
Egy nagy örög merő Агапуаб labaó fedeleó pohár.
Egy vduari pohár, hall hea6.
Kett vdvari pohár, Агапуаб.
Egy Агапуаб vdvary pohár.
Egy kehely módra való сзопка Агапуаб pohár.
Hatt feier öÍ3ue iaro Serleg pohár.
Egy romlado3ot kehely.
Egy гегесзеп dio6 fedeleó pohár.
Egy poganpén3e6 fedeles Агапуаб kúpa.
Egy ki6 kupa romlot virágáual. Egy e3ÜÍt So tarto.
Egy vy feier e3Üst 4 Í3egü gyertya tartto.
Egy Nagy Sarkantyú, Ezülteó.
Ti3enhett E3ÜÍt kalan. Egy Ejüít orlo.
Egy viliéit e3ültes сзараб hüúely.
1

E leltár latin példányából javítva, ahol át van húzva az eredeti-

leg írt két szó; Stephani item, amikor az elírásra rájöttek.

Latin fordítása szerint: ferrea cista. A leltár e latin példánya
kevésbbé teljgs^ mivel a tételeket itt-ott összevontan közli, de értékes
arra nézveja^j/ a magyar latinságot tanulmányozza és látni akarja, miként fordítgatták az egykorúak mesterszavainkat latinra.
2
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Egy merő e3Ült кеб hüuely. Kett e3ült Agnus dei thok.
Kett oluaíío e3ÜÍt зетеккек
Mint egy fél gira terödek E3ÜÍt.3
Egy feiér kerekdid Scatulyában:
Egy függő, egy Saffel, kett rubint Balass, két Almadin
benne.
Egy függő egy Ametift és 3 gyöngy benne.
Egy függő égy Rubin В [alas], bennie 2 Almadin.
Egy regj gyűrő Saffel benne.
Egy ki6 zöld Scatullyaban:
Egy
Egy
Egy
Egy
Egy

3omantczos Arany Lant3, fökek vadnak benne.
Arany lantz. Egy forgác3 Arany lant3.
ki6 Arany Lantz, egy feier kő függő raita.
e3ÜÍt koííarka, gyöngy lantz 1зет benne.
ôrëg arany gyűrő, 4 3egű örögecske Gemant benne.

Egy
Egy
Egy
Egy
Egy
Egy
Egy

gyürö tartóban vagyon Hlyen Arany gyürö.
kigyoó gyürö. Egy Amatistes.
Saffel. Egy Saffel elmeg.
Rubintoó. Egy Rubintoó elmeg.
kiò Gemant. Egy annal örögb 4 Í3egü.
Negy Í3egü Gemant iímeglen.
hegyeó Gemant. Egy Almadin.

Mas Scatullyaban:
Kétt Türkélleó Gyürö.
Egy kió függő, ólai szünü köű cum cruce.
Egy merő e3üít кеб hüuely. Egy pelma gomb.
3 Érdekes, hogy ládájából még a támadás előtt (a tavasz elején)
maga Pázmány G y ö r g y kivett egyetmást, amiről következő szövegű
nyugtája tanúskodik: En Р а з т а п Gyeorgy. A d o m emleke3etre аз en
C3edulamban, hogy а з mi depofitumom en nekem Kolosvarat аз Pater
Jesuitak collegiomaban volt, abbui ho3tam ki 3a3kilenc3ven tallért, egy
e3Üstös 3 a b l y a t , egy tarka kechiet, egy alá-kötő сзара-féket; melyekirt
adom ез én levelemet menedékül ő Kegyelmeknek. Actum Claudiopoli,
4. Április 1605. Coram nobis Balthasare Kornis de Ruzka, Stephano
Keöreössi et Georgio ТЪеогеок. Georgius Pazmanj de Panaz mpr. (Erd.
Nemz. Múzeum. Kolozsvár. Kornis levéltár 5. fiókja, fase, accessoriorum
no. 32.) A vizsgiálat lefolytatása után azonban minden ingóságát vissza
kapván, azokat leltár mellett őrizetre Basta G y ö r g y generálisnak adta át.
(1604-i feljegyzlés Kollár Ferenc „Diplomatariuan ecclesiasticum regni
Hungáriáé" c. kézirati kötete 323. 1. A z Országos Levéltárban.)
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Egy er!^enyhen oluaííok és 2 e3ÜÍt török кокзок, заЫуа
3Íra e3Üft boglár.
Két fejér zománczos madár.
Kilent3Úen öt Arany f[orin]t egy vereò Ег1зепуЬеп.
Egy pogán Arany kétt Arany nyomú.
Egy Arany репз karika raita.
Egy Darab Arany, 4 Arany nyomu.
Egy ki6 Arany Í3ent. Kétt Arany fillyér.
Negy e3ÜÍt Arannyaò partta ő Merö.
Egy Saakban 483 EgéÍ3 vert taller.
Item egy Saakban 10 q vert egé3 taller.
Egy pogan pén3, kett Ipaniol fel taller.
Dúttka vagyon 1 per den. 1 facit fl. 214 den. 60.
Egy kic3¡ Lada epen és fel bontatlan volt kit аз Commiííarius W[ramek] be pecsetlettek ; etc.
Egy feli küc3j Lada, éppen é6 fel bontatlan volt, kit аз
Commiífarius W[raim] be pec3ettlettek etc.
Egy I10H3Ú Izehrenben vagyon:
Három va3on Lepedő. Egy va3on vánkos hey. Kett vászon АЬгоз· Kett derekai hay кекеб. Egy Granat Capragh.
Egy oh parnahe vont Arany. Egy Atlatz ki6 Súba hamú 31η ü.
Egy fekete Bárlíony зокпуа.
Egy 3ederye6 nyomtattot Barílony зокпуа.
Egy vere6 Scarlat Mentte kaimúkawal bellelt.
Egy darab fekete Barílony egy türerben.
Egy vere6 Scarlat Mentte kamúkaual bellelt.
Három vereó 3Önyegh. Egy tarka кесзе. Egy kendő va30η. Kett Aranyas Zablya. Kett pallo6 e3ÜÍtes Агапуаб.
Egy lora való íarga Сарра зегзат.
Egy гез kellyhe агапуаб.
Egy viragoô Bartíony heban valami Leùelek.
Egy kaffttan. Kett oh papplan.
E3eket atták Filstich Peter кезеЬеп.
Marton Deakne é6 Bornemilíza Gergelyne
naki6 epen minden bontako3afnelkül, minden
kal, кезеЬеп attak vaílaó fekkii Í3ekrenyett
tuííokió voltak rola. Papp Imrene ki6 Sarga
Marton deakne. vitte еЦ,

АПзопуотекbenne valókkiről contenLadac3kaiatis
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Almádi Balintnenak Attanak kj egy ege3 epp I1033Ú
ízekrentt (аз Sz[ént]Pali W[ram] inaífaual egyetemben) kiről
hogy fel nem bontottak, contenta volt 'vele.
Simon Deák Monostorj ко1сзаг vit [t] egy 30kl 3ekrent,
leit eppen, fel teröetlen talaltunk fel, contentuó vele.
Waradi János Deák de Gyalú tálalta fel Ladaiat, salvis
sigillis et clauíuris. Egy vereò 3Önyegeti6, E6 el vitte.
Boronkai Janoó Wram illyen jovait, adtak ő Kegielmek
Dobrai Peter Waidahúnnyadgyan lakónak, ki Sogora Boronkainak, кезёЬеп:
Egy fel töröt I1033Ú nagy Ladat iratoít.
Abban három paplan, Egy fel 3Önyeg.
Egy 3ekfü 3iinii kamuka fel3er Súba.
Egy vereó kendő кеГзкепо.
Kett derekai hay. Egy vy Sahoz АЬгоз. Egy pardútz Bőr.
Ygyan Boronkai Wrarne: Egy negy3egü Lada, eppen
minden benne valóual, salvis sigillis quatuor.
Vgyana3on Dobrainak, Egy bőrrel boritot Ladaiat, salvis sigillis.
Ygyan Boronkay Wramet : Négy Ьоззи négy S3egü Ladat.
eppen minden benne valóual, salviò figillis et clauíuriò. Attak
Dobray Peter кезеЬеп, Jonaô Deák ЬазаЬоз fogta vinni.
Török György ö maga Гзатага vit el három örög 1зекrent, salvis sigillis. Item Egy kiò küc3j Ladat.
Item Egy negy 3egii Ladat similiter.
Item Egy Ьоззи Ladat 4 3egüt fel rontattat.
Inoentarium bonorum in sacello repertorum.
Kaboó Mihály jouai egy kic3id vallaò Ladac3kaban, аз
Commilíarius W[ramek] vitték el.
Egy Aranyas Bic3ak. Egy Serleg pohár. Egy Lábos verilekes pohár.
Egy uduari feier pohár. Egy feier e3ÜÍt kanna.
Egy оГзГзе jaro кйраезка, belől Aranyaó.
Három fel fel Aranyaó kupa.
Ti3enhét го1з köü Arany gyürö. Kett e3Üst gyürö.
Egy bokréta, аз köuet ki vöttek, egy saffel meg benne.
TÍ3enegy Lyíimachú6 Arany.
Egy ött arany nyomú Arany. Egy fel kúpa. Egy feier
Cs€3e. Egy kúpa fedel Agaitól.
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Egy homlok elö, valami roíz köuek benne.
Egy lo nyakaban vaio Lantz e3ÜÍt.
Egy hoÍ33Ú Iícatolya'ban kett iiùeg olwaíío.
Egy егГзепуЬеп egynehány forint aspera.
Egy Ьопезок gomb.
Egy vereó Scatúllyaban egy partta oh lant3oftol.
Egy három agú talt tok. Törödek e3ÜÍt. Egy Lo orrara
való. HÚ3onket e3Üst kalany. Egy merő e3üft hiiuely. Három
esüft villa. Egy e3ült lant3otIka.
Egy егГзепуЬеп кораз Taller János királyé.
Egy zatíkoban egy Nyakban vető.
Michaeli Zambo restituimuó pecuniam fl. 40. Et una
cum suis rebus argenteis excontenfa^imus.
Egy Zöld Lada, ki Fabian Deaïœ volt.4
Három örög Vereó 3Önnyegh Nemes emberekke fog lenni.
ött Apro 3Önyeg veres, similiter nemesekke fog lenni.
Kett örög vereó 3Önyeg similiter.
Kett feier vy 3Önnyeg similiter;
Kendy Iftuan Wramnak attu'k кезеЬез.
Egy kis Feier Ládácskát vitt el Dobokai Nagy Janoó,
volt benne Egy kek Taffota зокпуа, Szemere Jánosnee fog
lennj.
In rationem Ioannií Toldalagi extradedimus Petro Adámolíi :
Egy Sima E3uít pohart feieret.
Egy horpat feier pohart.
Kett fima feier езйЙ pohart.
Ebeni Iítuan, minden e3ÜÍt miiwet maga ruhaiat é6 felelege rúhaiat meg tnlalta é6 el vitte.
14. Júny Zalantzi LaÍ3lo vit el:
Egy 3ederye6 tüffota hatzókat.
Egy fekete Bárfony ki6 Súbat;
Egy darab Arany 31η Taffotat. Kett föketöt. Egy ingval
Агапуаб. Egy Turbaban leùelek.
Kabos Mihalnak mégis illyen marhalat talaltak fel, kit
Kendj Iftuan W[ram] vittetet el: Egy Capragh.
Egy 30Ы Taffota 3oknyat, Ebeny Iítuan witte el;
Egy Múhar fel 3er Súba.
1 Ez már tanuló volt, nemi íródeák, inert a latin jegyzék studiosusnak nevezi.
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Egy Granat viíelt mallal bellelt Súba.
Egy hiúÍ3 mallaó granat Súba.
Egy granat viílelt fel 3er mentte.
Gyermeknek valo, ket kamúka dolmanka;
Item kett fekete Bársony mente.
Item Egy Nagydrag. Egy wallfö vereó Atlat3;
Egy regj pardút3 bőr.
Egy fútta. Kett езйНеб Aranyaó viíelt заЫуа. Egy hegyeó tör.
Boríuai Sigmondne vit el egy ho33Ú 3ekrent, salvis sigillis etc. kiben vagyon: Kett örög 3Önyeg leg alol. Egy örög
feier vy 3Önnyeg; Hat baboó 3Önyeg. Egy 30Ы puttnik
Зокпуа. Negy feier tarka 3Önnyeg. Egy fekete puíka ра1а!зк;
Item valamy feier rúhak.
Irwentarium bonorum Iesuitarum in sacello repertorum.
Egy kic3Íd merő vas Lada reliquiak benne.
Egy ho33Ú Scatúllyaban egy vy Ьоззй moiístrantia.
Egy Sellye 3abáffú Ladaban vagyon аз oltarj 1зег1зат
eppen, аз mint in superiori parte aperitur.
Egy fekete negy 3egii Ladaban vagyon: TÍ3enöt kehely.
Egy bokor kúpa Aranyaó. Egy vdvary pahar. Egy feel kúpa.
Egy kehely fedel kereÍ3t raita. Negy feier e3ÜÍt kalan. Egy
kió fe3ületelke. Egy kió Soo tarto, kere3t raita. ött e3ült patina.5 Egy гез patina. Negy hituan köú Arany gyürö egy kió
Scatellyaban. Kett e3ült gyürö. Egy vereó bársony kallúla
cum Itola ipfa. Kett fekete C3ont kere3t lapidúm monúmentum.
Egy magas feier kúc^i Ladaban negy següben.
Egy e3üít monltrantia Aranya3ot tokban.
Egy Ciboriom örög esüst fedeleitől.
Egy fel Aranyaó kúpa Terebellyeó. Egy kehei aranyaó.
Egy tokban Monltrantia e3ÜÍt Aranyaó.
Kett patena éó egy e3ÜÍt Tannyer.
Egy kió altare portatile. Kett pliek e3ült.
Egy kió kerek e3üft Scatellya.
Egy Scatúllyaban egy nehany Arany boglár eó egynehány 1зет gyöngy. Egy fara tekerüe feier Cendell,
5

Értendő: patena.
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Tiäenött Oltar[r]a valo mappa ке!зкепо.
Egy Arany fonalbol C3¡nalt kere3t Cafulara valo.
Egy kiò vont arany vankoó.
Egy feier Kallúla manicaítol.
Egy Antependiúm агапуаб varij colorió.
Egy Caffrangoó fekete taffota.
Egy el bontott Caffúla Í3ederye6 Baríony.
Egy Alba Cinadoff. Egy vereó Kamuka vánkos. Kett
ret3e antependiúm. Egy teca corporalekkal.
Egy 3ederye6 Baríony antependiúm.
Egy vont arany Caííúla.
Zederyeó vont arany virágú Baríony egy türetben.
Ibidem vagyon valamy pénz fl. 175.
Michael Zambo ho3ot é6 adot peii3t elö fl. 89 den. 32.
Item 9 Arany forintot.
Az mennyj 3Önnyeget fel talaltúnk: 8 wereó 3Önnyeg,
kettej örögh ; 11 feier zönnyeg ; 2 darab bec3j karpitt ; 4 darab
bör karpitt feier íikoí.
Az patika Ladatió 1зер modgyaüal éppen fel talaltak.
Item 8 C3ergett.
In sacello аз Almariombol Harmint3kett оНезо caííúlát
raktunk egy I1033Ú зекгепЬеп.
Egy ki6 fekete KÚC31 Ladaban raktúnk Hét Calúlat,
Tizenhat Manicai, TÍ3enhet Stolat, Veres Barioni É6 külörab
fele dib dabot.
Egy Bőrrel boritot о1аз kerek Ladaban Nyolt3 darab fekete Baríon, telj аз lada vele.
Egy veg vont Arany Í3öld íelymeó preem.
Egy darab premeó vereó kamúka.
Egy darab feier Cendel.
Három kehelyre valo keískenö E6 kiilömb külörnb fele
dib dab.
Egy аЬгозЬап kötet külömb kiilömb fele Oltarj ölte3et
Aprólék barfonbol miből. Kendő.
Mafodik АЬгозЬап similiter, аз papok ingei. Harmadik
köteó fekete Vas3onban, Antependiak é6 egyeb fele oltári
ekeííeggel rakùa éó Imekkel.
Negyedik köteó fekete ВгаГзЫЬап, abbanió Rúhanemü
dolgok vadnak.
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ötedik köteó аз böitj fekete УаГзопу Antependiaban 4
Dalmatica. 7 Antependium, Egy Velúm et ali [a] e huiulmodj.
A z kochna mellet valo kii ЬазЬап mindennemű konnya
1зегГзаток, vas fa3ekok, ültök, roltellyok, nyarfok, Mossarok,
Bor hütö vas fa3ekok. Item minden a3talho3 valo talok,
tannyerok, АЬгазок meg vadnak.
Vas vagyon козе1 езег Singig No. 1000.
Letz S3egh éó Ьеазо S3eg egy Ladaual.
Elles: Zalona vagyon No. 12.
Виза аз mint el inte3túk vagyon No. 225 köbeiig.
Bor vagyon No. 42 hordo.
Fadgyú No. 3 Örög Tabla. Via3 vagyon egy Ladaual, közel ket Máíányira.
Вгепзе túró egy Berbent3euel ket Maíanit.
A z könyveknekió nagyobb ге!зе meg vagyon.
Egy negy Í3egü oh Vafaó Lada Í3Ú ötte, Melyben vagyon:
Ti3enhat аЬгоз Lepedő. Egy nehany köteó Leuelek.
Egy kalac3 via3. Via3 gyorttya аз fiaban.
Egy feier I1033Ú ladaban kin lakat vagyon:
Egy Bőr kárpit. Egy oltaTra valo АЬгоз.
Egy vifíelt Antependium. Egy darab karafJia зйгке. Három Bör егзепу vreó. Egy bellet fekete ke3tyü. Kett bellet
Süvegh. Egy Za3lo gyalognak valo. Hu3onnegy íiiueg. Egy
Salauárj. Kett Sarú. Egy farkas bőrrel bellet dolman ala
valo lubjt3a. Egy fekete dolman. Egy Agtalra valo kárpit.
Het hüuely keeí.

gyon

Egy

negy t^egü
benne.·

f^eleó

törpe

feier Lada

nem vaias

va-

Egy kafíula veres Barson. Egy 3ederyeó Kaííúla.
Egy fekete taffota Kaííúla.
Egy 3ederyeó Atlat3 kaííúla, mind albaftúl.
Kett e3ült györttya tarto feier tokba.
Kett e3ült Aranya3ot györtya tarto tokba.
Egy e3ÜÍt kere3t tokba. Negy kehely. Kett e3ÜÍt Ampúla.
Egy e3ÜÍt Tannyer. Három patena páterek után vittek. Egy
feier Atlatz kaííúla. Egy darab vereó kamúka.
Egy Darab 3ederyes hal heiú kamúka.
Egy feier kamúka Antependium.
Egy vereó taphota kafíula. Egy Alba. .
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Kett vereó kamuka егГзепуЬеп ket reliquarjum.
Három kehelyre valo кеГзкепо, kit el vi3nek.
Negy kió kelkenö. A3 ladaban marad.
Kett kendő. Egy Alba. Kett igen Гзер fara irtt kepp.
Egy igen 1зер kepp hebannLIÍon.
Egy kió Scatullya kere3t benne.
Negy 3arubúl C3inalt igen 1зер kepp.
Egy kamúka oltárra valo vankoó.
Három darab via3 györttya. Egy kió csengettyű.
Egy ky tolyo ladaban vagyon:
Egy vtj kehely kic3jn, s valamj Aprólék.
/Ex commiííione domini notario abfenfes

{

Caspar Helti
^
typographus Coloíw[ariensisJ seribebat mppa
(Országos levéltár. Budapest. Erdélyi fiskális levéltár XXII. szekrénye, fase. 13 D . Eredeti.)

2.
IKolozsvár, 1603 június 13. J
Heltai Gáspár kolozsvári nyomdász hiteles jegyzéke
azokról a tárgyakról, melyeket a kolozsvári jezsuita kollégiumból (lerombolása alkalmával) elvittek vagy б megmentett.
Calparis Helthi typographi enumeratio earum rerum,
quae in collegio Societatis IESY Claudiopoli, vel ipfemet
acceperit, vel alios abltulisse meminit, bona fide delcripta.
1603. Nona Iunii nihil quicquam accepi; verum cum
viderem omnia in nihilum converti, quae extra sacellum et
testudines, ubi triticum esset, reperiebantur a promiscua
plebe, in circuitu reperi librum, utrinque compunctum, iussi
ut Gregorius typographus, qui spectatum venerai, secum domum ferret. Istius hic est titulus: Rerum Polonicarum tomi
tres ab Alexandre Guagnino conscripti.1 Alioquin luto protritus periisset: quod dolebam.
A Báthory István király szolgálatában állott kiváló olasz hadimérnök, Guagnini ismert nagy munkája, megjelent Francofurti, 1584
tavaszán. A legtöbbször egy vékonyabb meg egy vastag kötetbe kötve,
ma meglehetősen ritka, igen becses munka.
1
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Rogavi postea Nicolaum Radnóthi et Martinum Seres, ut
ea nocte ibi pernoctare[n]t et in sacello librorum haberent
curam, ne ita turpiter perderentur; quod etiam libenter fecerunt. Sic tandem altera die sunt quidam dispositi, qui invigilarent. E,go quoque alteram noctem ibi transduxi, donec aliquid certi a Moyse2 statueretur et D[omino] ludici mandavi. 11. Tandem Iunii ad mandatum Domini Iudicis nostri,
pro viribus nostris custodivimus. Cum autem viderem, quid
a plebe promiscua tam intranea, quam extranea fieret (ex
instinctu, uti ego animadverti Pauli Keresztes, Stephani
Owari et bis similium) nimirum omnia loca secreta perscrutati et infringi, admonitoresque oontradicentes floccipendi:
ascendi et circuminhabitationes, et vidi ruinas: In domum
Reverendi Domini Patris Rectoris3 intravi et quidam scripta
pedibus lutosis conculcata allevavi et perlegi (sed iam omnia
erant concussa, disserata et direpta, conservatorum literarum,
nigra arca pro itinere et huiusmodi plura.) Cum legerem
obtulit se charta, cuius hic erat titulus: ìnoentarium litera,
rum, quae posifae sunt supra portam sacelli. Hanc schedam
intuii sacello et ostendi custodibus; aderat autem et Petrus
S3ellöíi, qui tandem mihi suadebant, ut quamprimum locum
illum aperiremus et ea omnia, quae ibi reperirentur in manus
Senatus traderemus. Yocavimus Stephanum Dióízegj Lapicidam, is aperuit et porrexit. Ego autem omnia sacro imposui,
impleto prius vidulo ex nigro corio confecto. Sicque Mathiaò
Raw per famulum quemdam abduxit.
Нас nocte quidam me absente, et ideo etiam nescio eos
nominare, ulterius intenti an plura huiusmodi reposita haberentur: invenerunt e duo loca, unum in testitudine ariali
versus hortum, alteram in cubili coqui, penes coquinam.
Quicqüid ibi reperierint, hoc ego nescio, neque enim aliud
quicquam vidi, praeter hoc, quod in Inventario conscripsimus; quae omnia Stephanus Kendj et Apaffj perceperunt.
Antequam autem isti adessent commissarii, Joanneò
Jacobinuò, utpote affinis Stephani Какаб, totam BibliotheAzaz Székely Mózes fejedelem, kinek rendelkezését várták,
retur.
' Maior Péter atya.
1

172

Appendix

cam a Stephano Kakaò in Collegium concessam,4 síbí döiiáfl
а Moyíe exoravii, quam me praesente et selectore uno selegit, et curru noctu domum detulit, aliquot vicibus. Hoc non
nego eum, néscio qua spe fretum, vel uti hominem literas
amantem et libros, suis quos reperit utiles immiscuisse, et
una cum suis aliquot avexisse. De his haec seio. Ista autem
omnia, quae supererant Kendio, Apafio et Georgio Török
assignata sunt et in manus tradita, utputa libri, triticum,
vinum et instrumenta omnia altaris in sacello. Quod autem
viderim aliquem vel aurum, vel argentum, vel vestes auferre,
non vidi, nec ipse horum quidquam abstuli; praeterquam
quosdam libellos quatuor vel quinqué Indicem in Aristotelem
in 12-o; Senecae Sententias similiter, item transfexum librum
Sancti Thomae Aquinatis in folio.
Item cum viderem Kendium pro beneplacito ас ex propriis bonis dispensantem petii, ut mihi ex membranis aliquot
daret folia, dedit itaque, et quae talia erant iussit auferre.
Habeo itaque apud me Breviárium Romänum in membrana
conscriptum, et in folio tenuem alium. Dedit item Kendius
Italicam manticam unam, alteram retinuit. Idem Kendius
dedit manipulum foliorum Senae veterano cuidam praeceptori suo. Ex Strophiolis aliquot sibi affixit Kendius.
Biblia Tremellii in folio rubro corio, quae olim Joannes
S3iluáli Heidelberga, «umptibus civitatis adduxerat, dederat
Kendius Rectori scholae civitatis.
Idem qui fupra mpra.
(Országos levéltár. Budapest. Erdélyi fiskális levéltár XXII. szekrénye, fase. 13 D . Eredeti.)

3.
Kolozsvár, 1603 október 22.
A kolozsvári városi tanács által kiküldött becslő bizottság hivatalos jelentése a lerombolt jezsuita kollégiumból elhordott ingóságokról.
4 Ez igen nevezetes adalék, mivel Kakas István 1582 őszétől kezdve
négy esztendeig tanult a páduai meg bolognai egyetemen, sőt mint pénzes diák, átment a sienai egyetemre is; azokat a könyveit tehát nyilván
onnan hozta magával haza. Bővebben írtam tanulásáról életrajza 28—
32. lapján és Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók c. munkámban; Budapest, 1905-ben és 1941-ben.
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Anno Domini 1603 Die 22 Mensis Octobris.
Relatio Inquisitionis et attestationis infrascriptorum
utriusque sexus hominum incolarum civitatis Colosuar de
et super rebus cuiusvis generis, Reverendissimorum Dominorum Patrum Collegii Claudiopolitani almae Societatis Jesu,
ex destructo eorum collegio, tam per ipsasmet personas,
quam vero alios quoslibet asportati« et ablatis, medio Nobilium Lucae Balco, a praefatis Dominis Patribus, et Matthiae
Keöuendj e Senatu Claudiopolitano ad id transimissorum,
sub iuramentis solitis recepta. Cuius series sequitur hoc
ordine ;
Dominus Emericus Gellyén judex primarius civitatis
Coloíuar juratus examinatus fassus est:
A3 melty E3Ült marhat é6 leweleket ide аз Thanáchha3ho3 ho3tanak wolt, a3okat аз Thanachbel^ urayriimal аз
pátereknek mind кезекЬез attuk. Вогпеппзза Gergelneki6
két sák pen3ét attuk megh. Wgyian езеп репзе! eggywtt
ho3tanak volt ide hatwan kilenc3 forintot, melliët noha аз
váro6 3Ükíiégére keolteottünk, de tartósunk innét megh adnya.
Ezeken kiwi eggf owarj ember ho3ott wolt ide eggy
sattskoban negywen ket forintot, азйб innét tartósunk megh
fÍ3etn^.
Zeoch Caspar hiti után a3t vallia hog^ fem eö maga, fem
Ьаза пере аз Claultrumbol аз eö Ьаза'Ьоз lemmit el nem
vittenek.
Zeores Math^aó vallia hogy аз eö ЬазаЬоз lémmit nem
vittek. Мезагов Pált wteotte égfaer hátban ,e6 vgy eytett el
két 3á3 forintot, mellyet maafifa(^eteteott fel, еб аз Teorek
G^eorgy ladaiaban teotték be. Annak заз forintiat Kowachochy Sigmond vitte el, mert eöwenek mondotta, аз maiik
заз forintiat el lopták аз Teörek Gyeorg^ ladaiábol. Vgian
akkor Kowachoc3y Sigmond vitt el hét ládát és egy 3epeteot,
két málhát, egynehány 3eonyeget. A3 melly penzreol penig
biro vram fatealt, a3t 16 látta itt аз Thanach háznál; аз miket Konkoly el vitt, азопкео1 semmit nem tud.
Joannes Dek, hiti utan vallya hogy Itthon íem voltam
akkor amikor аз Claultrumot rontották, a3utan egynéhány
nap múlva mentem alá, еб Eotwe6 András -vramnal láttam
vala valami Fay Longift, é6 vgf o3togattia vala аз papoknak,
аз
lektQrnaki6 ada egy felfeo ruhanak valoot,

Appendix

Kerekeó Pál, vallia hogy аз. Zekel Μογίε6 emberyteol
Eotweó Andraò uram kért wolt két hordo bort és tÍ3 keobeol
bu3át, de igen 3egeny Borok voltanak, melyeket mind Zekel
Moyzes 3wkfégére keolteottenek. Vágion аз ТЬапасЬЬазпа]
egy altalagh, elmet egy Ec3ete6 altalagh. A3 eö maga hazanal vagion egy fa kupa.
Gregorius Bonc3Íday vallia hogy аз Zekel ΜογΓβ6 embery attanak Biro vram kérélere 16 keöbel bu3át, negy
kichyn 3alonnat, egynehány tiukmonyat, mellyeket аз Zekel
Moyleó konyhaiara keolteottenek, аз bu3ati6 азоп 3wkfegre
keolteotték.1
Nótárius vram vallia hogy akkor ighen betegh volt, é6
eo ЬазаЬоз lemmit nem vittek, hanem аз 3olga^anal látott egy Calepinust,2 e6 valamy hitwan keonyweket, de езеken kwl íemmit nem látott.
RAPULAR.
Fa^akas Boldisár tizede.
Fã3aka6 Boldiíar vallia hogy egf Feier kechet, Egy on
pala3kot egy kió e3ew*ft kere3tet, egy borsolo ErÍ3ént, egy
eoregh kélt, egy kewéó faheat ho3ott volt el, mellieket mind
eleo adott, еб аз pátereknek megh vitték, maratt hátra ket
FVvfüreÍ3 deÍ3ka.
Eötweó Andraò hiti utan vallya 'hogy egf darab fekete
Fodor Igler po3toot, egyenleo akaratból attanak аз papoknak еб deakoknak.
Zeler Ferenc3 vallya hogy аз eo ЬазаЬоз semmit nem
vittenek.
Vic3ey Peter vallia hogy eö Ьоззатк lemmit nem vittenek, hanem Kelemen papnál látott eggy kis Aranyas kere3tet.
Gyeorgy Balaò vallia hogy аз gazdaia аззопу veott pen3en valamy darab téglát, еб eggy ртсзеге valo Rostélt, melty
roítelt megh adott.
Oldalt más kézzel: Buza cub. 16. Larida 4.
így idézik a Calepo városában született és 1511-ben elhunyt tu
dós Calepino Ambrus ágoston rendi szerzetes nagy latin lexikonát, mely
1502-i első kiadása után számos kiadásban jelent meg és érdekes, hogy
1585-i lyoni tíznyelvű kiadása már a magyar .nyelvet is felöleli. Ezt
Szily Kálmán Szántó István páter közreműködésének tulajdonította Ki
oolt Calépinus magyar tolmácsa? című (1886-ban megjelent) értekezésében; de Szántó életírója, Szittyay Dénes érvekkel mutatta ki téves vélekedését sajtó alatti művében.
1

2
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Kadar János vallia hogy valamy padlaó de3kakat veott
репзеп, melliekbeol kaad fenekeket chinait.
Kannagiarto tizede.
Kannagyarto vallia hogy аз feleíége valamy keonyweket
Sedett volt fel, kiket аз pátereknek megh ádtanak.
Oláh Jánoó vallja hogy egy darab fát ho3ott volt el, de
a 3 tw3re teotte; еб el égett.
Varga Jakab vallya hogy hydelwy emberteol veott valamy Gerendákat 7 De3kát; Egy ayto 3aart. Mönoltory Balaó
vitt voolt hoz3aia, de nem tuggia, howa teotte.
Almaliy Andraó vallia, hogy egy hitwan gémes púikat
ho3ott el. A3ti6 latta hogy аз Lonner Mihály vey аз Owarban lakó Teort fel egy ládát, é6 veott ki beleolle eot езйЙ
kalant, é6 egy partha eowet, két aranyaó 3ablyat é6 egy
e3ewítes hegyesteort, nemeleknek valo keonteoíeketió vitt el.
Peterffy Andraó hiti utan vallia hogy valamy -kewéó
teglat ho3ott el, eó egy koíár mehet, аз méhet megh atta.
Cafpar Deakne vallia hogy аз fia ho3ott volt egy skatulat, melliet аз Gyeori Gyeorgy 3olgaia veott el, de nem tuggia,
michoda volt benne.
Dyenes Balaíné vallia hogy аз mostany vr
valamy
Gerendakat репзеп.
Báchy János tizede,
Kaláchíwteö Ferenc3 vallia hogy egy Báchy ember witt
volt ЬазаЬоз ket aythot, mellyeket Teolchéreó Adamnak adott
azon Bachy ember.
Gyeory Gyeorgy vallia hogy lem ed maga lem Ьаза népe
íemmit ЬазаЬоз nem vittenek.
Olafó Istwan vallia hogy fem eö maga, lern haza népe
lemmit nem vittenek, mafoknalió nem láttanak.
Báchy Janoó 3olgaia О з т а п у vallia hogy lem аз vra, lem
eó maga, íemmit nem vittenek.
Orelt János vallia hogy Ьаготзаз téglát veott репзеп
valamy kewfeoldiekteol.
Darbely Jánoó vallia hogy egy Criítelycheó vagibn η álla.
Kanndert Iítuan vallia hogy аз eö ЬазаЬоз lemmit nem
vittek.
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Ferenczy Peter vallia hogy аз ed hasánál lemmi afféle
marha ninchen, De látta 'hogy Zigyarto Eíaiaó sendelt, еб
de3kat, dutkátió egy sachköban vitt el, еб teob baratiual el
keolteotték.
Zabó Janoó vallia hogy аз Inaisa ho3ott volt egy kolár
méhet, репзешб eggyet veott volt, de mindeniket megh atta
аз pátereknek.
Fliftich Leörinc3né Ьазапа1 lakó Bratlay Peter vallia
hogy egy г63 molari veott volt 1 forinton, mellyet megh adott,
езеп kiwlió аз mit vitt volt, mindeneket megh ada; Zemet
biro lítwánnalió mond lenny egy vere6 lasnakot, vagion
ugian Péternél egy позоНа.
Medwéó Pál Ьазапа1 lakó СЬузаг Peter vallia hogy nalla
vagion egy pap keonteos,3 eggy on pahar, 1 olwaío, 2 Aythosark, egy fel S3abott keonteoó, kibeol palastot chinait es
el atta fl. 2 d. 25. Latta hogy Kalmar Iftwan deaki6 аз
ablakról onnat vont le, еб Kannagyarto Sixtufnak atta mas
on 3er3amert.
Zeoch Peter· vallya hogy egy para3t emberteol veott valamy faragott keoweket, Dio3eghy Iitwantolió veott репзеп
faragott keowet, Ьаза népeteol hallotta hogy аз Kadar Mihály fia Mihók mondotta hogy egy arany kere3tet ho3ott el,
és аз Battyya Mikloó deák eo33we olwa3totta.4
Barbely Jánolné vallya hogy valamy pauimentumra valo
keoweket vgy mint tÍ3 forint árrat veott valamy para3t emberekteol; Thakaeh Mihálytolió veott keoweket, es teglátió.

Zeoch

Pál t i z e d e .

Zőcs Mártonnál vagion ket gerenda kit veott wolt harminc3 ket репзеп.
Za3 Gergelyne veott репзеп három зекег téglaat, é6 ablakra valo keowet, valamy 3egen^ emberteol.
Eöchinaloné veott репзеп valamy keweó téglát.

Lakatos

Istuán

tizede.

Lakatoó Iítuan hiti 3erent vallia liog^ az eö ЬазаЬоз
egyebet annal nem vittenek, akkit Konkoly kè3éhez attanak.
3

Miivel1 itt -fordítania kellett, a következő lapon újra írta e sott,

amit elhagytunk.
4 Oldalt más kézzel: aurea erat crux.
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Созта Iítuan uallya hogt Várallyay Jánoó, és Dobay
Thamaó vittenek volt аз ed ЬазаЬоз valamy edlteo3eteket
Bárfont, Tafptat, 3eonyeget, de menten elvitték onnat.
Barbelf Benedeknél volt egy medvebeor, mellyet megh
adott, eó ha3ayió vittek аз.pátereknek.
Ra3mány Iftwannal vadnak valamy keonywek, kiket аз
Edche Razman deák vitt volt oda ha3aho3.
VETUS CASTRUM.
Lucas Rodner
tizede.
Scheoteol Peteméi két faragott keo, eó valami gerendák.
Andreaó Lamprichnal maó fél заз tégla, keonywekió voltak
de eleo ho3ta eó megh adta.
Zabo JeremiaónjL ket заз tégla eó valamy darab fak.
Georg y Gasnernel заз tégla, 3 faragott keo, аз owarbely kut
keornyewl rakatott valamy pádimentum keoweket.
György Vernernél cgf rakaó tcgla, éó keowekió vadnak.
Leörincz Dimbriger tizede.
Leőrinc3 Dimbriger hiti 3erent vallia hogy afféleben
femmi marha ninchen hazánál.
Merten Welt3ernel 50 tégla éó eot faragott keo, kiket
репзеп, mongia hogy <veott.
Pitter Сзекке1пе1 vagion valamy fa, kit репзеп veott.
Мезагоб Bálintnál vadnak valami keowek.
Zabo Andrafnal volt egy kió Jwegh palacsk, de a3tió el
vittek ed teolle.
Pitter Vernernel 4 faragott keo eó заз tégla, kiket репзеп
veott.
Zabó Märton tizede.
Zőos Peternel maófél 3á3 tégla, репзеп veotte. Zabo
Martonnaal három зекег tégla еб valamy faragott keowek,
репзеп veotte аз felefeghe.
Hynch Georginel ket gerenda fa, репзеп veotte.5
Medve Lőrincznénél valami tiburczi emberek vittenek
egy köböl búzát, melyet felosztottanak egymássál és elvittek.
Mészáros György vött 8 gerendát valami kűföldiektől.
6

Midőn visszaadta, áthúzták ée mellé írták! oldalt: Retulit.

Argenti jezsuita iratai.
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Takách Jakab tizede.
Takách Jakab penzen veott haroms3az téglát é6 két Gerendát. Marton deakotió latta hogy keoweket é6 fákat hordatott ЬазаЬоз.
Marton deák hordatott 7 заз téglát, 7 зекёг keowet.
Mihály deák vallia hogy Ombo3j Palnal látta аз Zent
Jánoó Ereklyeyet.
Laios Gieorgy

tizede.

Kerekes Jánosnál Ьаготзаг tégla, 4 deska, kiket аз feJeíége hordatott, de penzen veotte.
Keohasi András tizede.
Keoha3j Andralnal volt egy hitwan viíelt nadragh еб
eggy on pahar, de eleo ho3ta еб megh atta.
Gergh Wernernel het заз tégla, kit аз feleíege "penzen
veott. A3 Thymarokiò аз torony eppytelere vittenek vagy
ket Езег Téglát.
Verner Marton tizede.
Verner Marton vallya hog^ Мезагоб Markoíné vontatott
az eo Ьаза ala hat 3ál gerendát.
Merten Hennighnel vagion negy за1 teolgy fa.
Greger Sír eifert tizede.
Greger Streif érnél 4 darab fa, репзеп veotte.
ZaÍ3 Mártonnál 4 darab fa, еб egy ablakra valo roítély,
vadnak valamy keowekió. A3 keonyveket megh atta, kik
nalla voltanak.
Zabo Jlíuan tizede.
Zabo Jítwannál valamy faragott keo, еб eot gerenda.
Zabo Bálintnál ket darab faragott keo, еб т а б fel заз
tégla.
Aach Lukach vallya hogy Keotelwereo Thama6 íok fákat hordatott аз Claultrumtol, репзептб fokát attanak el.
Gieorgj Volman tizede.
Leorincz Radna^nal három darab faragott keo.'
Vmstgiarto András ti3ede.
Wftgiarto Andrafnal eggy darab keo.6
Fekete Mártonnál ti3 darab fa, egy darab faragott keo.
6

Oldalt h o z z á í r v a : 3 d a r a b f a t

ho3ot.
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TCannagiartó Martonnái három darab faragott keo.
Ioanneó EppelneJ заз tégla vagion.
Máthé papné ha3anal egy aythora valo mellyék keo.
Déssi Eötues Istúan tizede.
Déísy Eotweó Istuan vallia hogy йз mell у ha3ban lakik
аз Barbely Egyed fia hordatott talam Езег téglát.
Segesmári Leorinc3 tizede.
Segeíwary Leorincznel femmi afféle marhában ninchen.
Hannes Luchnal vagion tÍ3enket 3az tégla еб valamy faragott keövek. Egy gerenda fa yó vagion.
Za bo Lukach tizedében. Senki semmit nem vitt.
Stamp János ^tizede.
Stamp Jánoó vallya, hogy Zeoch Iftuan alias Breíber
hordatott valami pauimentumra valo keoueket mellieket eo
magaió Breiber-Iftuan megh vallott.
LONGA.
Zeoch Gergely tizede.
Zeoch Jánofnál volt egj pap keonteos de megh atta,
vagion nalla három заз tégla, ket de3ka.
ОгпЬозУ Palnal uadnak rakó keouek, három faragott
keo, eó darab téglák. Három Gerenda fa.
Вгозег Mihalnal 2 dé3ka. Ibidem egy kapatnál valamy
on talnerek.
Kádár Fabianné vallya, hogy Báchy JánoXt latta аз
mentheallyaban vitt valamit, de nem tuggia michoda wolt.
Pitter Steine^ Tizede.
Pitter Steine3nél 2 de3ka, 2 léc3. Vallya азйб hogy egy
kewfeldy ember adott Pegréczy Bálintnak ket e3ewft pahart,
de nem tuggia howa teotte.
Theolchereó Iítwan vallya hogy аз Eóche ho3ott volt el
fl. 5. Mellyet Zakal Andrafnák adott. Vagion elmet eomaganal 4 Jwegh ablak.
Varga Mihálynál vagion Fwref3def3ka hu3on eggy.
Philippuó Heltnernél 1 nagy зекгепу, 1 lada, 2 позора,
altalagh v[ede]r 28. Látta a3tió hogy Teych Jánoó, Palaftoó
Iítwan, eó Simon Deák, vagtanak kj аз falból egy ruhában,
egynehány e3ewít pahart, kiket elvittenek vgian-езек, репзйб
eó egy partha Eowetió vittenek el.
12·
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András Mártonnál 3 Fwrelz de3ka, Eggy altalagh vr 32
Egy hitwan menthe.
HwÍ3ár Andráínál Eggy Fwréíz de3ka.
Zeoch Marton Tizede.
Ghi'3maíia Mihalnal 2 kárpit, 18 gerenda fa, 9 Fwré3
de3ka, 1 pad зек, 1 eotuen vidreó hordó, А30П ChÍ3maíia
Mihály vallya, hogy аз páterek зеосЬепек аз anyatol hallotta,
hogy аз eo fia valamy bu3at vitt volna el, eó valamy keonyweketió.
ϋβθ1γ Mihálynál vadnak valamy faak, eó De3kaak.
Andr[aó] Helmannal vagion eöt за1 заги fa.
Aach Hlyeinél három leéc3.
Stephen Bergernél 8 заз tégla, Ε ^ γ Létc3Pooch Iftwánnál egynehanΫ Létc3, eó egynehány darab fa.
Bo3edy Pálnál egΫ kió a3talochka, eó valamy darab fák.
A3taloó Benedeknenel eot3a3 tégla, egy ajtai láb, két darab fayó vagion.
Mé3aroó Jeremiálnénal hét darab fa.
Kádár Mihálj absens Tizede.
Andreas Teolch vallya hogy аз vároó 3olgaia аз heteó,
кеозер kapuban, аз 3egeletnél аз para3t embereket megh
állatta, éó mindenekteol, аз mit talált el veotte teolleok. Három darab fayó vagion Andreas Teolchnél.
Lucas Grendlernél négy' darab fa.
Zygyarto Mihalnal két darab keo.
A3taloó Miklofnál 4 darab hárs fa, 3 Fwrés3 deÍ3ka.
Michael Ortcz tizede.
Keomiwes Mihalnal 17 darab keo, 4 заз tégla, 4 darab
Teoke.
Aach Andralnal valamy заги fák, é6 egy vaó rud.
Keomiweó Palnal 14 Gradich keő, valamy keönywechkek.
Ζ ép Balas Tizede.
Zép Balásnál eöt3a3 tégla, >ket darab lapoíó keo.
Zabo Marton veott volt valamy eppwletre valo de3kat,
еб faat, kiket fel miweltetett.
Zfgiarto Creítelnél 6 3éleó keo, 3 fwréÍ3 deska, két Gerenda fa.T
7

Oldalt az ismert kézzel: О е з к а а к és sok faak.
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Ki6 Gyeorgtnél három FwreÍ3 ¿езка.
Kádár Barthofnal egy Fwr$3 deska.
Aach Bálintnál 3áz tégla.
Feffes Gieorgy Tizede, abest ipsémét.
Keöteluereo Mártonnál egy vaórud.
Varga Gyeorginél ket fwréÍ3 dé3Íka.
Taligaó Gteprgynél 3 de3ka, egy Gerenda.
Marotty Ambruínal negy aytho sark.
Varga Bereczknénél neg^ fwréÍ3 d©3ka.
Zeoch Istm&n tizede.
Zabo Galparnénal vagion egy rakáó tégla, Eginehany
de3ka, eó valamy éppwletre valo fák, 3 darab keoyó.
Nyreo Miikloímal vadnak valamy ablak remekek talneroítol.
Matthiaó Birthalbinuó studioíuó quidam, omnia, quae habuit coram nobió depoíuit et reítituit.
Nyreo Mathias Tizede.
Nyreo Matiaînal lemmi affele marha ninçhen.
Keotelwereo Gyeorginel tÌ3enkét f^res de3ka.
Zygiarto Jánosnál egy kéo kéménynek аз ailya éppen,
faragott keowek, egy rakáó tégla, ket Gerenda.
C3Íghe Peteméi két заги fa, Edtwen tégla.
Thakach Janoó ho3ott volt el valamy fákat, kiket el
adott hetwen eot репзеп, de megth atta аз pen3t.
Thakách Mihalnénal 7 de3ka, három gerenda, 2 заз tégla.
Barbély Leorincs tizede.
Zabo Gergelynél két fwre3de3ka, hat Gerenda.
Kalmany Petemel eot darab fargott keo.
Zeretheő Thamaó adott el репзеп három заз téglát.
Zabo Mihálynál maó fel заг tégla, három darab faragott
keo, ló darab Fényű gerenda.
Toot Mihálynál аз Zabó Mihály sellérénél két de3ka,
ugian ott maó embernek két de3kaya.
Olayoó Jakabnénal negy Fwreís des3ka.
Vargha Andratnal hét de3ka, eot Gerenda fa, maófél
заз tégla.
Zéefcj Istuan Tizede.
Me3áros Jánoó há3ánál ket fwré3 de3ka.
Kádár Matiafnal három de3ka, 8 Gerenda.
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Кегекеб Jánoó egy deskaért solvit d. 8.
Zabo Antalnal negy 3á3 tégla.
Bakos Barbaránál vadnak padimentumho3 valo lapos,
eoregh keowek.
Aztalos Istuan tizede.
A3 melly há3nál Paxj Lukach lakik, vagion ott negy
Gerenda, hat darab faragott keo.
Zabo Bálintnál vagion három de3ka.
Kádár Jánofnal tÍ3enkét kép, еб egy vaó a^tho, kemenсзеге valo.
Vaíarhely Martonnái vadnak keowek, téglák, é6 de3kaak,
vgian beoweon.
Hozzu Péter tizede.
Zabo G^eorgy vallya, hogy eönekiek negyen, Teich Jánofsal, Flistech Leorincc3el, еб Simon deakkal аз Feyedelem8
emberey attanak vigia3áfokert négy keobeol bu3at, mellyet
az ed гезегео1 megh adott аз pátereknek, reítal mégh három
keobeol Ьиза.
Eordegh Ivítwan há3ánál vagion ket darab faragott keo.
Eyb JánoJnál vagion három FwreÍ3 de3ka.
Stenczel János Tizede.
RoIá6 Janotné vallya hogy Iklody Thama6 deák a3t
mondotta hogy attanak volt nekie egy darab vnicornió
3arwat, mellyet Zakal Andraínál mondott lenny.

MEDIA.
Éppel Istuan Tizede.
Éppel Iítuan Ьазапа1 vagion tégla ket заз, репзеп
veotte.
Kalmandy Jánoínal vagion eggy Calepinus.
Peíthy Jánoínal eot заз tégla, faragott keo eot awagy
hat darab, pádimentum ked egynehány. Yadnak valamy Gerendákió.
Juho6 Jánoínal maófél font Onn.
Olayoó Zabo Mihálynál 4 keo, kutho3 valook, va6 Garda.
EggΫ Euangelium.
8

Értendő a város alatt táborozó Székely Mózes:
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Feneffy Eötweó Mártonnál vadnak téglák vgy minth két
езег 3amw, vadnak valamy gerendákió, valamy hat зекёг
keöyó volt, de аз varoó baítiayara rakták.
Vrbeoger Gergelynenel eot заз tégla, 1 darab faragott
keo.
Кересзу Caíparnal 25 darab faragott keo, ket езег tégla,
Gerenda 20.
Helfer Andraó Ьазапа1 tÍ3enket darab faragott keo,
téglayò eot заз.
Zok Peter el ment minden há3a népéwel egyetemben.
Zabo Samuel Tizede.
Geloblich Mihálynál vagyon eggf keonyw.
Thootha3Í Mihálynál két езег Tégla. Egy rakaò keo, Faragott keo ti3 darab. Egy teolgy gerenda.
Borbandi Kadar Mihálynál 8 fwrez dezka.
Zeoch Mathéné hsánál három gerenda fa.
Tootteori Istroan Tizede.
Kechkemethy Gyeorgy há3ánál két fwreÍ3 de3ka.
Barbely Gaíparnal három fwreízdeska.
Befenyey Barbely Peternel Caius Pliniuó, Eggf Difpensatorium in 17 folio, maófél arcuò pergamen.
Thakach Iftwán Ьазапа1 40 тазав katyha, ket ho33W
pad3ék, 6 fwréÍ3 de3ka, 50 tégla.
Zeoch Iítwan há3ánál 2 fwreÍ3 de3ka, 2 faragott keo,
заз tégla.
Kádár Antalnenal 12 fwreÍ3 de3ka, 28 tégla.
Sula Baláò Ьазапа1 4 fwre3 de3ka, 50 tégla, 1 Gerenda.
Boba Katuó há3ánál egf fenyew gerenda, három ablak
raima.
Thotheor^ Iítwánné há3ánal valamy téglák, Egynehány
Letc3, valam^ Fwre3 de3ka, ket könyw, egy darab on, 1 má3a6 kancho.
Vitéz Menifhart Tizede.
Zeoch Caíparnal valam^ borona еб zarufaak.
Thakach Jánoínal három de^ka, boronák es zarufák.
Eggy^ romlott aytho, ket kió keöny.
Themeíwáry Mártonnal egy kió on kannachka, Eggy Bárány· beorrej bellett vereó kestyu.
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Nyreo Mártonnál kilenc3 fv/гез ¿езка, еб eggy ablakráma.
Thakach Andrafnal harom ki6 <1езка, de reowydek.
Néb Martonnenal harom darab faragott keo, negy darab
fa, két on kalán.
К о з т а Yarganénál valamy darab fák, еб két de3ka.
Gergely Antalnénál аз pulpituínak eggyk reÍ3e, еб аз
oltarrol eggy darab de3ka.
Andraó Kowachnenál egy позо1уа, egy betegnek valo
Зек.
Ember Jánosné bacanal negy fwre3 dc3ka, negy ablak
rama.
Zygyarto Daniel Tizede.
Petri Jánoó аз Clauítrum teglayabol chynaltatott íwteo
kement3ét, vagion valamy téglayó nálla. Egy rakáó íendely
а Ьаз hean, 10 Fwre3 de3'ka, аз Schola aytayanakió darabyayban vadnak nalla, 4 ablak rama Iwegh talneroítol.
Nemesgyarto Iftwannal 10 fwre3 degka, 1 kis darab on.
Cjighe Mikloó házánál egy rakaó de3ka, к у darab f ky
egéÍ3.
Za3 Jakabnenal negy Gerenda fa.
Zakách Janoínal egy rakaóban gerenda fak, két aytho,9
harmadikat fel chinaltatta há3ára; deskákió 11 voltanak, de
feléppyteotte, 1 zéles lapoó keo.
Déway Jánofnenal negy Fwrel3 de3ka, harom keonyw,
de аз keonyweket megh atta.
Moldowaó Iltwannál vagion hét FwreÍ3 de3kat·
Takach Gyeorgy tizede, abe If ipfemet.
Fa3akaó
tégla.

Ambruínal кЛепсз fwrefz de3ka,

Ьаготзаз

Kantha Jánofnal ket koíar méhet mond lenny.
Takács Leorync3nel két fwre3 de3'ka, 4 Gerenda, 3á3
tégla.
Takach Palnal пуо1сз fwreÍ3 de3ka.
Zygiartho Iftwannal hat fwreÍ3 deska.
Kalmar Iftwannal hét font Oon.
Méjaros Gergelyne Ьазапа! két Gerenda.
Takach Jeremiaínal vagion eggy FwreÍ3 de^ka.
9

Oldalt írva: Retulit.
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Kádár Leorincz tízedé.
Takách Iftwan há3ánál tégla, 150. Eöt fwreÍ3 de3ka.
Aach Antal Ьазапа! mond lenny két ablakot; Егзепуgyarto Mihálynalió látott eggy on kannat.
Dayka Th a ma inai három fwreÍ3 des3¡ka.
03dl Iftwánnal maòfel зёз tégla. Eggy felfeo papy mentét, еб eg y g^el-tia tartot veott volt, de Barbely Balintné be
atta аз pátereknek.
C3Íbere Gergelynél két FwreÍ3 de3ka.
Défy Janofnal egy beor карсза, Egy ké6, Egy Eyteleò
on ра1асзк, de e3eket megh atta.
H13 Jánoínenal hét fwreÍ3 de^ka, 1 Gerenda; többió volt,
de vároó затага vittek el.
Kaythar Iftwan há3ánál három gerenda.
Kerekeó Iítwanné ho3ott ide eleonkben eggy vereó karaíia mentét.
Zeoch Máthé Tizede.
Zeoch Mathé Ьазапа 1 заз tégla, 1 kalapoó Sywvegh, három fwreÍ3 de3ka, ket darab fa, 1 feofer Tok; megh atta аз
Fyweget еб аз Tokot.
Lakatoó Iftuánnál hat козого-fa, eötwen tégla, 16 de3ka,
egy va6 rud, de fel miwelte a3t, аз többit eleő ho3ta eó.megh
atta аз т у nállá volt.
Jánoó Kowach vallya hogy Barbely Peterné legen^enel
látott két e3ewít pahart, de nem tuggia howa teotte. Vagion
házánál 4 fwre3 deska, 40 tégla, vadnak valamy approlek
vaíakiò. Езеп János kovách vallia hogy аз melly két darab
3ederye6 sárgáwal 3eott kutnikot eleo adott, annak аз teobbit
аз Thanach ha3nál lakó Zabo Gyeorgynel latta.
Zabo Gyeorg^nél egy medwe beor, valamy darab Bécsy
kárpitból chinait заЫуа tarfolt, Tégla maòfél 3á3, 1 faragott
keo, két fwreÍ3 deska, 4 Gerenda. Egy Gyonthatoó aytho.
Zygiarto Gyeorgynél két fwré3 deska, 1 lada, de wre6.
Chis3ar Mihálynál két езег tégla, faragott keo 8. Eggy
rakafban egynehány зекег keo.
Ζ alzai János Tizede.
Zakal Janoó Ьаза eleot 10 darab faragott keo, tégla négy3az, 1 gerenda, 1 kar зек, eöt padlafra valo de3ka.
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Chyíjar Peterne Ьазапа1 ket 3ál gerenda fa, Matius Palli aikió azon ba3nál vagion két заа! gerendába.
Teompe Miklofnénál két pergamena, Eggy hitwán каГза.
Baranyay Zabo János tízede.
Baranyay Zabo Jánosnál ket darab fa, заз tégla, barom
darab faragott keo.
Molnoó Miklolnal egy kió позора, egy pad 3ék, két заз
tégla.
Deííy Lit wan há3ánál eót darab fa, 1 pad зек, 6 de3ka,
eotwen Tégla.
Fa3aka6 Ambruínal 4 keonyw, két зёз tégla, 1 pap keonteoó, eöt fwreÍ3 de3ka, eggy kió kanna.
Pooch Iítwán há3ánál hat fenyew gerenda, két darab
deska.
Payfoó Iítwán házánál volt három3a3 tégla, de аз kemenczebeyó chinaltatott benne, Elmet ket gerenda fa, két
aytho, eggyik béllett.
Nagy Iítwán, аз Pooh Iítwán Ьазапа1 lakonal, vagion
két fwréiÍ3 de3'ka.
Egherefíy Fa3aka6 JanoInal három kofar méh, 4 darab
gerenda fa, 4 de3ka, egy fedeletlen S3wÍ3ék.
Zappanoó Jánoínénal ket заз tégla, egy позо1уа, 4 darab
de3ka, ablak ráma jwegnelkwl ketteo.
Horwath Janoínenal egy пуозо1уа, eggf nagy fél3eraytho.
Zabo Iftuán tizede.
Zabo Iítwán valica, hogy eggy kechét еб eggy C3apragot
ho3ott volt kj, mellyeket Fontoó Miklós adott veit ke3ehez,
de Fontos Mikloó elmet ha3atol mindeniket el vitette. Vagion
vgían Zabo Iftwannal eggy fogontoó eoregh wlt. Attanak
volt nekj harom véka bu3at, mellyet eo maga keölteott el.
Vagion egy ablak Ráma, talnéroítol. Azon Zabo Iltwan аз
Schola fayabol chinaltatott eggy ereÍ3t, kj mégh nem épp, hat
3alfa, 4 Gerenda, harom faragott keo; eggy aythot adott el
d. 75, adott el gerendakat pro fl. 2 d. 50.
Teglaó Antalnal vagion egy cherghe, egy рокгосз, negy
заз tégla, de аз lasnakot éó pokroc3ot megh atta.
Vargha Péternél egy de3ka, еб harom darab fa.
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Vargha János vallya hogy eo nalla volt Vargha Cásparral eggyewtt hat de3ka, mellyet аз кеозер kapura vittenek.
Tégla 50, 1 cherghe, 1 hitwan позо1уа, három gerenda. Egy
darab teörede3ett ablakráma talniéroftol. Egy Deberke kyben
Só6 tey vöolt, é6 Báchy Peter atta volt кезеЬез, de аз 3egenyeknek 03totta.
Nagy Imréhnénél fél keobeol bw3a, еб egy fedeletlen
bw3a tarto каб, két bordo, 1 laytohra, veottenek Eót forinton еб eotwen репзеп faat, mellyet fel eppyteottenek.
Zakmary Jánoó há3ánál tÍ3 darab gerenda fa.
Molnár Thama6 há3ánál egy gerenda fa, tÍ3enkét de3ka,
elmet máófél de3ka.
Lázár Benedeknénél eggy позора, ket fewré3 de3ka, tÍ3
darab fenyew fa, tÍ3eneggyediket fel chinaltak.
Chy3ár Balintnénál eggy fewreÍ3 de3,ka vagion.
Gaal Jánosnál vagion negy fewreÍ3 de3ka, 1 pad3ék,
4 keonyw, eggy kió кезкепео, valamy on, 2 talp fa.
Teolchéres Leorincz tízede.
Baachmegiey Miklofnal 50 tégla, 1 Gerenda, 3 FwréÍ3
de3ka.
Theõlchere6 Pálnénál eggy gerenda.
Barbely Ferenc3né 1шзапа1 három fewrefz de3ka.
Viehey Iítwannénál eggy eoregh Borveteo korcholya.
Teolchereó Leorinc3 Ьазапа1 9 gerenda, 3 заз tégla, sendeltió veott volt de fel hea3tatta. Eggy kió 3alonnáti6 attak
volt nekiek nyolt3an, de megh 03tottak еб megh eotték. Езеп
Theolchéreó Leordnc3 vallia hogy аз melly ЬазЬап аз Ьиза
wolt, Dyo3eghy Iítwan vágott kj аз keofalbol eggf ládát аз
chakanyal, melly ladanak fedelen, fellyewl volt három kehely, еб eggy kereíst, fekete Tecaban, vgian азоп ládán
fellyewl volt egy skatulya, kiben eggf ko3orot mondottanak
lenny. А30П ládát Teolchereó Leorinc3 еб Békéfíy Iftwab.
vitték be аз roftelyos há3ban, Zabo Gyeorg^nek, еб Flistech
Ееогупсзпек еб аз teöb eőrizeo vraymnak. А30П Ьизаб
há3ban talalt volt eggy агапуаб paliolt, mellyet Teolchéreò
Leorinc3 азоп еопзео uraimnak кезекЬеп adott. Azon ládát
elmét DióÍ3eghy Estwe felé bevitte é6 азоп helyre teotte;
Keomiweó Máthétió latta езеп Teolchereó Leorinc3, hogy
vgian fok faggiat vitt el. Vagion Teolchereó Leorinc3nél ket
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darab faragott keo, attanak vgian nekie eorÍ3eíeért két veka
bu3át.
Molnár Antalnal harom gerenda, 2 talp fa, eggy teolgt
gerendo, 1 hars fa de3ka, három 3arw fa, vagy ке^аз tégla,
sendely, 1 teolgy laab fa, Egy feyer cherghe. Egerelíy Zabo
Thamaínal kj Bek Janóinál lakik, látott valamy patyolatot,
de nem tuggia ha eggy végh volth é awagy nem.
Theolchereó János hazanal hat 3á3 tégla, valamy darab
de3kák, egy kerek a3thal, valamy wreó ablakráma.
Boroó Gergely vallia hogy аз GrŰ3 Leorinc3 há3ánál
hea3tanak megh egy Ьазпак аз erelsét, Egy stallòyat, mellyet
аз Claultrumtol hordatott el Ьеогупсз.
Chy3ár Andrafnal egy fewreízde3ka. Езеп Chy3ár vallya
hogy eggy Lakatgyartho legennel laatott- аз Vaarthan eggy
Sutut, kj igen 3ép wolt.
Borbándy Jánosnál hat fewré3de3ka, hat lecz, заз tégla.
Symandy ЭзаЬо Andrafnal vagion egy dolmány еб eggy
darab wereíó po3tho, ket feo ally hay, eggy gyolch rokolya,
mellyeket ijiind megh adott, chak maratt hatra negf fewréfz
de3ka.
Zabo Marton penzen veott ket fewréÍ3 de3kat, kiket felchinaltatott.
Veeg Keomiweó Leorinc3nel két kofár méh, hat заа!
3arwfa, harmad fél заз tégla, Eot darab faragott keo.
Barbely Balintnénal ket on ра1азк, еб valamy keonywek.
Езеп Barbely Balintné vallya hogy Zabo Gyeorgy eggy
аззоппак аз nyakabol eggy kere3tet met3ett ky. Annak felette, аз зеоЫ menthének ally aban sa... к pen3eket laatott.
Ibolway Pált éó Ghw3y Janoft Simandy Jánoít, laatta hogy
lok pen3t, еб e3ew,ft marhát ho3tanak ky.
Eghereli Zabo lìtuan tizede.
Egerefsy Zabo Iítwánnál 8 darab gerenda fa, 3á3 tégla,
аз Bek Janoó há3ánál lakó заЬо legenynél látott walamy darab patyolatot, de nem tuggia meny. Fontoó Miklofnali6 látott eggy papj eoJteo3etet. A3 éó magba pu3ta Ьаза mellett
vagion harom darab fa, Eö maganal 4 fewréÍ3de3ka, Eggy
bellett aytho, egy pap keonteofbeol chinait Halmy Janoó 30Igayanak, Ifáknak egy mentét, éó eggy 3oryto menthét. A3
3olgayanálió látott eggy kió darab ezewfteót.
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Damakoó Marton lu^anal eot 3alfa, kettey I1033W, harma
reowyd. Tegla Ьаготзаз, 1 pap sywogh, eggy keonyw.
Nyreo Joia Ьазапа1 заз tégla.
Zeoch Mikloínal hatodfél fewréÍ3de3ka.
Ferenc3y Zabo Jánoínal заз tégla, tÍ3 darab fa, 1 fewre3de3ka. NyergeG Jánolnak chynalt egy pap keonteoíbeol ruhát. Rebegeo Zabo Iftuannakiò pap koenteoíbeol egyet.
СЬузаг Iftwán há3ánál egy за1 fa, barom haró de3*ka,
Eggy darab ablak, ramanelkewl, de аз ablakot megh ho3ta.
Kuthy Jánofné há3ánál két béllett har6 fa aytho, sarkawal egywtt, vgyian ott 22 wreó ablakráma.
Horwath Ch\ заг Mihalynentfl 75 tégla.
Nylaó Antalnenal két 3arwfa, hat darab faragott keo.
Roía Jánosné ho3ott eleo egy kió on kannat, két on pahart, egy pap íyweget, egy hitwan wereò seonyeget, egv
hitwán kekeó kendeot, vagion езеП аззоппа! három fewréÍ3de3ka.
Taligaó Iftwannénal eggy pap keonteoó.
Nylas Caspar, absens tizede.
Fa3aka6 Janofnal eggy gfontaros aytho, ket 3á3 tegla,
három зекег keo; Theolchereb Adamnalió tud két aythoot.
Nyereghg^arto Jáno6 hasánál ket darab gerenda, hetweneót tégla.
Molnár Jánofné há3ánál ket gerenda, Eggy darab faragott keo. Két зекег rakó keo.
Lakatoò Menyhárt há3ánál három gerenda еб egy
nehany pádimentumra valo keo, tegla eotedfél 3á3. Egefi,
aythora valo, mellyék éppen vadnak, egyeb faragott keowekió.
Chyfsar Ferenc3né há3ánál заз tégla, darab keowekió
vadnak.
Halmy János absens tizede.
Boldis Jakabnénal negy заз tégla, tÍ3 fewréÍ3 de3ka.
Nylaó Miklós vallya hogy Barbely Andraó, аз ky Barbely Benedeknél lakott, E3ewít pahart vitt el, egyben rontwa,
Gál Gyeorgynenel három зе1 derekallj.
Nagy Eíaiáòné vallya a3t hogy Lakatgyarto Peter meíternél, аз ky Nyla6 Mathewal eggy volt, látott nálla egy
eoregh агапуаб ke3keneot ky vgian íökat érne. A 3 ladaya
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annak Vereó Bálintnál vagion, de аз kolcha Nagy Elaiaónenal
vagion. Езеп Lakatoó Peter ho3ott abro3okati6, kikbeol jngegeket 3abaiott, valamy appro кезкепеоЫб vadnak nálla.
Altalos Miklós absens tizede.
Elek Marton ha3anal Gerendák, еб eoregh padimentumI103 valo lapoó keowekió vadnak, tégla hat3a3, aytho Sark
három bokor.
LUPORUM.
Veres Balint Tizede, ipsémét abest.
Zabó Menyhártnál eggy karoó Izék еб eggy fett3el 1зёк,
Tégla hetwen eot.
Nyergeó Janolnal ket magiar keonyw, ket deák keonyew,
eggy fél fenekew hordo, Eggy Lyw, eggy cheo; 4 darab
fayó volt, de felmiweltette, Egy vas rud. Valamy sendelyó
volt, de fel miweltette. Eggy pap keonteftió veott volt harmad fel forinton, kibeol eggy palaltot chinaltatott.
Kapuííy Antal vallya, hogy eggy Drabant vitt volt eggy
e3ewít Lant3ot hogy megh vegie, de elmet el vitte onnat
vgian азоп Drabant.
Ferent3y Gyeorgynel egy позо1уа, Egy 1зек, egy cheber,
efmet eggy позо1уа, Selymetió vitt volt oda egy Segelwary
legeny, kit Janoó mefternek hinak, de el ment, el vitte аз
Selymetió.
Zik3ay Janofnenal két váÍ3on kendeo eggy Skatulyaban.
Feneísi Mihalj tizede.
Kalmar Jánosné vallia hogy аз Barbely Balintne fiatol.
аз melly Be3oart veott volt,10 Zádory Nagy Ferenc3 elvitte
teolle.
Fenelíy Mihálnal pad зекек, de3kák, faragott keowekió
beowen vadnak, 1 aytho, egy kió позо1уа, E'ggy keonyw tarto,
Talp fakió voltanak de fel my weit ette, ho3ott volt 91 aranyatió, kiben Konkolynak in paratió adott 71. Az hu3aert egy
aranyaó palloít adott vgian Konkolynak. Визаув vagion nalla
harmad fél véka.
10 A bezoár. a Kaukázusban tenyésző hasonnevű kecske gyomrában
és beleiben képződő tömör, színes kő, melynek a régiek — még ebben a
században is — különös gyógyerőt tulajdonítottak, kivált mérgezés ellen,
amiért igen keresett és drága szer volt. Bővebben írtam róla Carrillo
Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai c. munkám II. köt. (Budapest,
1943) 52, 34. és 3?. 1,
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Zabó Benedeknel eggy kochy lada 3árnelkewl valo, 1 pad
3èk, egy позора, 3 darab fwréÍ3de3ka, valami darab keotelek, 1 remek ablak, 1 ki6 kaad, 1 rvas maehka, ket cheber,
eggy véka Ьиза.
Gyarmathy Mikloínal 1 hordo, 1 általagh, két darab fa,
1 pad 3ék, 2 ш>зо1уа, 1 kaad, i a3tal lábaitól, 1 viéka Ьиза.
Theoreok Peteméi eggy karoó Í3ék, elmet eggy pad Í3ék,
bárom de3ka, eggy véka bw3a.
Peterdy Gyeorgynél hat talp fa, 4 ho33W pad Í3ék. Eggy
daga3to tekeneo, valamy fwréÍ3 de3kák, keo eó tégla beowen,
faragott keövekió vadnak, Egy kád, egy bellett I3ege6 ayto
sarkaitól éó 3ároItol, eggy a3tal labaltol, para3t ayto ketteo,
1 veka búsa.
Ac3él Bálintnál 4 keonyw, eggy egéÍ3 aytho mellnek,
Egy ablak keo, egy rakáó tégla, két gyontároó aytho, egynehány . gyalult de3ka, pádimentum keowekió, Eggy véka
bw3a. vy Lét3 eot, ó Léc3Íó eot.
Nagy Mathiaínénal egy nagy rakaó tégla, de 3ámát nem
tuggia.
Keomiues Benedek Tizede.
Keomiveó Benedeknél vadnak faragott keowek, Tégla
3áz, 4 Gerenda, 2 S3arwfa, 2 Fwrél3 de3ka, hw3on eót wreó
ablak ráma, s^m vaó11 90, a3onkewl valamy darab vaíak.
Kadar Leorinc3né 1хазапа1 harom gerenda.
Bodony Mihály Ьазапа1 egy néhány езег tégla paüimentum keowek beowen.
Buday Andraó deák há3ánál egynehány gerenda, három
езег tégla, hat faragott kew, két ablak ráma sjwegesteol, .egy
pap Íywegh, 1 vaó Rud, eggy véka bw3a.
Békéfly Iítwán deáknál vadnak gerendák, de3kák, egy
veka bw3a,12 keö fok, két hordo, Aytho sarkak, eó darab
valakió, faragott keowek és téglák.
Elaiaó deáknál 1 pap sywegh, 2 singh fekete po3tho, két
aytho, 2 de3ka, заз tégla, i darab faragott keo, 1 veka bw3a,
1 darab vafachka.
Theremy Kathufnal eotwen tégla, harom gyalult de3ka,13
1V Érjen,dó:
12

13

símvas.
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Draghy Orfolyanal 3 gerenda, 1 3arw fa, két faragott
keo, 150 tégla, 12 darab va6, 10 kályha, má3aíok, 3 de3ka,
1 hordo, sendelyó vagion nálla.
Molnoó Janosnénal 7 lepedeo, egy pap Jngh, 1 hordo,
tegla 250, ket de3ka. Lippay Jánolnálió vallya, hogy vagion
eggy pap keonteoó.
Веке Matthias Tizede.
Me3áro6 Palnal ? Gerenda, teobbió volt de fel miweltette.
Téglayó fok volt de mind fel miwelték, két darab faragott
keo, 1 кезкепео, 1 a3tal, 1 aytho, 1 pad, 1 kerek 1зёк, 1 гез
cheo.
Tolway Palnal 4 gerenda, 6 3arw fa, egynehány Létc3,
2 de3ka, 3 aytho, de fel chinaltotta, egy sákban valamy dyb
dab, Egy kió keonyw, аз sákban valókat megh ho3tha.
Simon Mártonnál egy bellett aytho, ket véka Ьеазо 3egh,
ket 3á3 tégla, 3 veka bw3a, keovekiò wadnak.
Thamaó deaknenal egf ki6 зек, Egy fwréÍ3 de3ka, Egy
kió altalagh, ky tely volt bw3áwal.
Sereó Marton há3ánál három bellett aytho, kettey gyontaroó, keowek еб téglák beowen, pauimentum faragott keowekió beowen, Tégla íok, de аз téglában felió miweltenek.14
Lugally Mathéne Ьазапа! 2 darab vereíó po3to, 1 veka
bw3a, keowek eó paúimentumok beöwen, Tégla íok, de аз
teglaban felió myweltetett.
Banyay Andratnénal vagion eggy pad 1зек.
Pookoó Jánosnál 1 gerenda, 1 козого fa, két szá3 tégla.
Feneísy Andraó deáknál két keonyw eó egy roíarium.
Веке Matiaínal ket véka bw3a, barom за1 fa, keowek
eó téglák beowen, felió miweltetett аз téglaban. Eggy kar
Í3ék, 1 kalach ivyaÍ3Í3. A3 fákbanió fel miweltetett.
Nagi Pal tizede.
Ber3ethe Mihálynál három s3az tégla, 1 varrott кезкепео, három feyér кезкепеосЬке, кеЬНекЬез walok.
Keomiweó Math'ánál hatodfél de3ka, de fel miwelte,
két3a3 tégla, a3tió fel miwelte, hat íingh vaó,15 egynehány
14 Oldalt más (városi) kézzel.: Iterum rctulit duos affereó et uuam
trabem, rsftant adhuc quinqu'e. Reliquas re6 quoque confcriptas remiíit,
exceptiò lapidibus et lateribus. Torcuilar parum.
15

Felibe írva, más Ikiézzel: Retulit.
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faragott keo, egy hitwán paplan, аз paplant megli atta, egy
kió olio. Egy fél kéò, 1 darab faggyw, 1 darab va6 abronch,16
Zygiartó Efaiafnal vallya lenny eggy pahart. A3 melly tÍ3eddel аз collegiumban eorÍ3tenek, азокка! egyetemben attanak
volt nekiek 1 keobeol l>w3át.
Kádas Andrafnal 1 Gerenda fa, 1 darab on, i darab faragott keo, 1 rakáó tégla, 5 fwréÍ3 de3ka, 2 Láda.
01аз Mihálynál nagy rakáó keo, Faragott keo, beowen,
tégla 8 заз, 4 Gerenda, 5 fwréÍ3 de3ka. Eggy Aytho.
Zilagy Mihálynál fél veka bw3a, 2 fwreÍ3 de3ka, 1 Letcz.
1 Gerenda, A3 S3abook tornyaban 1 позора, két pad 3ék,
item, egy embernek valo 1зек.
Nagy Pálnál három darab gerenda fa, hat singh va6,
1 véka bw3a.
Nagy Gergelynél egy on talnér, a3t megh ho3tha,
3 FwréÍ3 de3ka.
Barbely lilies Tizede.
Balassy Balint adott egy Bibliát, t Calepinult, 3 sido
keonywet.
Barbely Hlyeinél volt ket зекег fa, de el égették, Eggy
darab on, 1 jeg\*3eo keonyw, eg^y vagdalt Calepinuó, melliet
аз fia egy deaknak adott, eó el ment аз deák, 1 Biblia, kit
аз fia máó keonywen el cherélt, аз teobbit megh atta, chak
аз Calepinus maradott hátra.
Horwath Peteméi eggy aytho, 1 pad Í3ék, 3 Leetc3Egy hit'wan láda, 1 vaó Gereblye, 1 Gerenda, Egy fewreÍ3
de3ka, 3á3 tégla.17
Vargha Andrafnal 3 fwreÍ3 de3ka, 1 darab faragott kő.
Kwpaó Gyeorginel 4 keonyw, 8 on talnér, de a3okat
megh atta. A3Ü6 látta hogy Cmicar Andraó adott egy párást embernek c3ondoraia alá eggy sák pen3t, de nem tuggia
howa teotte.
C3Íglie Mikiolt eó vite3 Menyhartotió vallya hogy eggy
eggy sablyat vittenek el, de chak keöz заЫуак voltak.
Coloíj Iftwannal két gerenda wolt. eggiket elégették, ket
darab háró fa, 4 Fwréf3 de3ka; Elmet de3ka 18 darab.
Po3thometew Martonnénál 1 Gerenda.
16

Áthúzva és felibe írva más kézzel: Retolit.

17

Oldalt mas kézzel: Retulit, excepta und assere.
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I fi wan papnénal 4 с1езка, 1 Aytho, keonywekió voltanak
de megh atta.
Keomiues Ambrus Tizede.
Keomiweó Janofnal eot заз tégla, egynéhány faragott
keo, ket gerenda, аз keowekben felió miwelt, kiteol iarto3Ík
három forintal еб hatwan hét репзе1. 1 FwréÍ3 de3ka, 1 3eкегсзе, 1 Lakat, 3 keo so, két wreó ablak ráma. Az Lakato6 Istwán veyi laatta hogy eggy e3ewít pahart v¡3en volt
аз vaarthán.
G y w l a y Mártonnál hat заз tégla, egy eoregh keo, eó
valamy rakó keo.
Lakatos Thamafnal volt hat зекег keo, három заз tégla,
4 darab teolgy fa, három fenyew darab fa, de e3eket fel
/éppyteotte. Vagion jelen eggy 3ege6 béllett giontaroó aytho,
három darab fa, 4 fwréÍ3 de3ka. Aztiò vallia hogy аз fél
3emew Janoó deák vitt el Lakatoó Benedekteol 4 awagy 5
pap keonteft, vagion ugian Lakatoó Thamafnal két darab vaó.
Aztalos Pal Tizede.
A3talo6 Palnal hat fewref3 de^ka, 8 jwegh talnér,
l LétC3, 1 hordo.
Déffy Zabo Iítwánnál egy зекег giapyw, két ablakra
valo wreó ráma, két kép. Азйб vallia hogy Gafpar Gyeorgynek chinait eggy kor30wagybal egf dolmánt.
Nagy Mathenal 9 fewreÍ3 de3ka, két заз tégla, sendelyó
volt de fel miweltette; három darab faragott keo, зв-rw fayó
volt de el metélte. Vagion sendely nálla hat 3á3.18
Veres Gyeorgy a3t vallya hogy" látta hogy Vite3 Menyhárt két агапуаб aablyát vitt el, еб аз Beteges papnak аз
Gamaiát.
Varga Gaíparnal három fewréÍ3 deska, két darab fa,
Egynehány 3éleó keo, Sendely eotwen, ket véka bw3a.
Vargha Pál házánál заз sendely. Egy a3tal, m i n d / l W
baltol, Egy keonyw tartho, 1 pap keonteoó, de e3eket monoítory Nagy Jánöó vitte volt oda, de elmet elvitte.
Kádár Mártonnál valamy darab faak, еб de3kak, Astiò
latta hogy S3wchaky Janoó vitt el eggy Lafnakot.
Gafpar Gyeorgynél egy darab deska. Езеп Gafpar
Gyeorgy vallya hogy 14 forintot ho3tak volt ky, eó fel 03tòt18

Más kézzel áthúzva 'és fölibe írva: Dedit.
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tak eggy deakkal, аз deak el ment, Adott el Gafpar Gyeorgy
valamy de3kakat 3á3 репзеп, a3ert tartozik fizetni fl. 8.
Egy dolmány alá való kor30wágyatió ho3ott el, kibeol dolmant chinaltatott.
Sywegeó Iítwannenal vagion eggy méfz kaián.
Zekely Gyeorgine vallya hogy аз 3emét Biro Iítwánnal
аз melly Drabant lakik, vitt el egy menthét, melly Baga3Íawal volt bélelwe, eb egyebkéntió terhelwé ment ha3a, de
nem túggia mit vitt.
Thury Iítwannenal ket Gerenda.
Keerey Jánoínenal eot заз sendely volt, de fel miwelték,
vagion három gerendayó, de3kákió vadnak.
Brafíay Mihály Ьазапа1 egy Gerenda.
Fráthai Nagy Petemé vallia hogy Lakatoó Ádámot látta
mikor аз viaÍ3Í3 olwa3tho réz wfteot el vitte.
ЕгГзепу gyartho Gyeorgynél 60 tégla, eó két keőmyeínek valo böroíta.
CsyÍ3ar Peternel ket gerenda de fel miwelte, ket aytho
3aar. Miklós deaknenak adott egy ablakra való roítelt.
Saaroííy Lakataó Jánosnál eót fwreÍ3 de3ka, maófél
заз tégla, 10 darab fayó volt, de fel miwelte, Egy suthw, Egy
darab va6. A3 Lakatoó Kadar Iítwan legenyénel mond eggy
menthét.
Gywlay Iítwannal eggy darab keo, Egy a3tal labnelkewl, 1 darab fa.
Farna Miklosnénal három 3á3 tégla de fel myweltette,
4 fenyew fa, 4 Fwref3 de3ka, E.gy 3ekrény, melly 3ekrént
egy paTa3t ember vitt oda, kiben mond lenny négy e3ewít
kalant, de ketlégeó ha e3ewíté awagy on. Gyeorke Matiaó
vitte oda.
Lakatos Bálint Tizede.
Lakatoó Bálintnál három darab faragott keo. 4 Arcuò
pergamen, három заз tégla, valamy ablakra valo rud vafak,
A3 owarbely Zygiarto Balintné kewlte oda hogy fel '
miwelyek. A3 Lakatolok Thornyában látott tizen három pap
keonteoít, egy eoregh gyolch inget, А30П Thoronyban eggy
nagy rakáó tégla.
Gywlay Mikloínal három darab keo,
Lakatoó Debrec3eny Mihálynál ket gerenda fa, Eggy
darab faragott keo.
15*
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Kádár Mihálynál hat заз tégla, három béllett aytho.
Zaar, еб Sark rayta, Egy зеог Gombolyagh, a3t megh adta.
Kió Gyeorgynél eggy de3ka, két Rooka haat.
Rola Peteméi eggy fewre3 de3ka.
Thakách Gergelynénél volt két fewrél3 de3ka, de fel
miweltette.
Joder János Tizede.
Zengiely Iftwannal ket заз tégla, valami faragott keo.
Egy ablakra valo rudvaó, harom gerenda.
Kincheó Balaínenal egy rakáó tégla, harom faragott keo,
ket fewre3 de3ka.
Pap Utwannal volt eggy aytho zaar, de megh atta.
КоЙосзу Imrehnénel eggy pad 3ék.
Mezáros János Tizede.
Mél3áro6 Jánofnal eggy rakaó keo еб tégla, íok, egy
zaal teolgy fa, tó gerenda fákió vadnak. Ket Clommarió, valam^ appro koh;hok.
Kádaó Gergelynel eggy I 1 0 3 3 W lwegh ablak, valamy
keonywek, eggy Sywegh.
Vgray Iftwáhné vallya hogy eggy kewfeoldy emberteol
veotte megh Zappanoó Péterné аз Boldogha33ony kolzoroyat.
Balynt papméinal eggy awagy ket keonyew.
Gywtey

János Tizede.

Teleky Utwannal két rakáó tégla, A3 veyinelió eggy
rakáó tégla, yadmak valamy faakió. Eggy kütnak аз Gaarda^ayó η álla.
Hunyady Palliai harom 3á3 tégla, Egynehány darab
fatò.
Yárady Iltwánnal egy rakáó tégla, harom fewré3 de3ka,
Eotwen Sendely.
(Országos levéltár. Budapest. Erdélyi fiskális levéltár XXII. szekrénye, fase. 13 D. Eredeti.)

4.
[Kolozsvár, 1603 október vége.]
A kolozsvári jezsuita rendház hivatalos jegyzéke a lerombolt kollégium épületéből, meg gazdaságából elhordott
ingóságokról.

Appendix

ibi

Catalogue rerum direptarum in Collegio Claudiopolitano
post expulsionem Patrum Societatis. Anno 1603.
Anno Domini 1603, 9 Juny, hora 4ta vespertina sumus
pulsi Claudiopoli, et omnia Societatis bona in Collegio existentia direpta.
Tritici 325 cubuli, cubulus 1 per 16 fl. facit
fl. 5200.
Farinae 50 cub: 1 per 16 fl. facit
800.
Argentearum rerum templi, ut calicum, crucium
et aliarum eiusmodi, praeter ea, quae relata
sunt, ad fl
„
1000.
Duae cruces cristallinae cum Crucifixo argentee „
1200.
Item laminae argenteae tres, marcarum 14.
Paramenta Ecclesiae tam Albensis, quam Claudiopolitanae, cum aliquot tapetibus et strophiolis auro et argento phrygiatis plus minus totidem hoc est
„
1000.
Pecuniae paratae in auro et argento
6076.
Ex aliena autem pecunia totidem vel amplius.1
Ex Seminario ablata
„
208.
Vini vasorum 17 a civibus ablati, praeter illud,
quod extat corruptum, vas 50 fl
„
850.
Ex Seminario vini 9 vasorum
„
450.
Laridorum 20 partes, singulae 10 fl. facit
200.
Ferri, laminarum cum omnibus instrumentis ferreis, facit
300.
Cerae 5 centenary
'„
164.
Semina cannabis, lini et milium
99
32.
Instrumenta curruum, equorum, ut sellae, funes et
alia necessaria
„
32.
Currus 4
··.······*
65.
Boves 8
180.
Vaccas 15 cum vitulis 12, et porcos, quorum 13
maiores, minores vero 38.3
Acetum in quatuor vasis
,»
50.
Oleum, mei, butyrum et caules
50
Cochlea vel traha cuprea2
„
40.
A leltár másik példányából.
Áthúzva, annak jeléül, h o g y később visszakapták őket.
8 A másik példányban még e szavak: Numerus animalium praedictorum seit puer et mulier.
1

2
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Instrumenta dispensae, culinae et Refectorii
Fructus horti, et empti
In Seminario etiam provisio
Vasa vacua fi. 40. In Seminario vero
Fenestrae tam Collegii, quam templi
In Seminario
Mensa«, scamna, cistae, fornaòes, ianuae et lecticae
Et in Seminario
Anseres, Gallinae, anatres cum pullis
Asseres praeter aedificium, et quaedam instrumenta domestica
Praeter aliata, quae erant aedificii.
Duo parva horologia
Magnum horologium
Campanae omnes, una magna, 5 minores, reliquae
paulo minores
Receptae tres parvae, et una, quae erat ianuae.
Libri praeter manuscripta
Lectisternia, pulvinaria vestimenta linea et lanea
Lana et'surgula 50
Cáseos ad 350
Orphanorum vestimenta
Octo cubuli speltae
Crates ferreae pro fenestris
Utensilia quotidiana, ut retia, atramentaria, calcei,4 crepidae
Pulvis tormentarius in uno vase et sacco, bombardee duae magnae, quatuor minores
Smigma
Pruna, poma, sicca, sal
Telam, indusia, linteamina,5 vestimenta®
Aliquot frameae
Apum alvearia 28 circiter
In Seminario totidem
Medicinaba et bezuar cum balsamo
4
0
ç

Másik példányában kijavítva í g y : culfei.
A másik példányban í g y : tibialia lanea.
Utáua áthúzva: pro rusticig,

fi.
»

»

240.
Ю0.
Ю0.
Ю.
1500.
1000.
200.
200.
65.

»

65.

9»
„

50.
80.

r

„

400.

„
„
„
„

2000.
2000.
200.
200.
200.
40.
150.

„

200.

„

„
„

„
„

100.
32.
50.
100.
25.
50.
50.
500,
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Teriaca7 in 4-r vasculis, Reubarbaruim, olea medi·*
cinalia etc.
Ex istis accepimus in pecunia:1*
A domino Georgio Teurek d[ucatos] 175
fl.
35Ò.
A diversis ex restituitone
fl.
15 den. 27.
18. Noyembris a domino Iudioe
fl.
111.
8
Dominus G. Roncoli accepit
fi. 524· den. 10.
Praeter res argenteas.
Ex aliis rebus:
Accepimus tritici cub. 2 vecjarum] 5.
Stamina aliqua, mensas, lecticas integras 15, asseres, trabes et pauca utensilia stragula et
rossa 4-r.
Item scripturas Collegii, et vasa aliqua argentea, contracta, et pauca integra a civitate.
Item omnes calices, praeter sex, qui sunt integri ablati;
et diffractos 4-r.
Mqnse Deoembri 1603 accepimus
et cub. tritici 14, vec. 3.
Mpnse Februári 1604 accepimus
Item alios ad eandem rationem
Item cub. tritici 10.

fl.

400

fl.
fl.

300.
100.

(Országos levéltár. Budapest. Erdélyi fiskális levéltár XXII. szekrénye, fase. 13 D . Egymást kiegészítő két eredeti példányban, melyek
közt ez a lenyomatott teljesebb.)

Gyulafehérvár,

5.
1606 március 14.

Argenti atya jegyzéke a fejérvari kollégium benedeki
szöllője bérlőiről.
A kollégium Hegyszőlő nevű hegyén lévő egyes szőlőkertjeit 15 embernek adták bérbe három esztendőre, oly ki7 A teriaka egy kígyómarást és állítólag mindenféle sebet gyógyító
bolognai csodaszer volt, melyet valami 60—70 mezei növényből főztek,
viperák hozzáadásával, meghívott vendégek s a diákság szemeláttára,
az egyetem négyszögű fedetlen udvarán minden év tavaszán, az orvosi,
kar ellenőrzése mellett. Bővebben ismertettem a vele összefüggő ünnepségekkel együtt Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai c. munkám (Budapest, 1941) bevezetése 77—78. 1.
7 a Innen végig más, tentáVal
és valószínűleg Maior Péter rektor
kezeírásával írva.
8
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kötéssel, hogy annak tizedén kívül mindegyik bérlő adjon
egy-egy dézsa szőlőt, kivéve az egyik özvegy asszonyt, aki
tetszése szerinti mennyiséget fog terméséből a pátereknek
beadni.
Catalogue eorum quibus Rector Albensis vineas in Benedik elocavit.
In nomine Domini. Die 14. Mártii 1606 in collegio Albensi
Societatis Jesu.
Pater Vice-Provincialis locavit infrascriptas vineas positas in promontorio Benedikiensi dicto H e g y s z ő l ő infranominatis subditis Benedikiensibus modo inifradicendo, praesente Clemente Gotardo iudice Benedikiensi.
1. Joanni Sebastiano et fratribus ipsius locavit vineam
alias ab iisdem per commutationem alterius vineae acceptae.
2. Stephano Szeles locavit frustum vineae coniunctae
supradictae, quae spectant ad pupillám Sigismundo Yopra,
quam ipse habet apud se.
3. Paulo Yopra locavit vineam alias ab ipso per commutationem aoceptam.
4. Relictae Joannis Vopra locaivit vineam similiter alias
per commutationem acceptam.
5. Paulo Tobiae locavit vineam a parente ipsius pecuniis
emptam.
6. Martino Gotardo locavit vineam, quae fuit confiscata
a Joanne Szászi.
7. Martino Fazakas locavit vineam emptam a domino
Stephano concionatore.
8. Michaeli Gotardo locavit vineam ab ipsomet antea
emptam.
9. Joanni Vos locavit vineam ab ipsomet antea per commutationem acceptam.
10. Martino Varga locavit vineam ab ipsomet antea pecunia emptam.
11. Michaeli Vos locavit vineam ab eodem abas acceptam,
quia earn non laborabat.
Supradictae vineae omnes sunt in eodem ordine.
12. Georgio Baizat et Thomae Fazakas locavit vineam
pupilli Joannis Szakái, qui est apud dominum Nicolaum Lite-
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ratum, qui pupillus cum poterit laborare vineam illam recipere poterit.
13. Relictae Eliae Baizat locavit vineolam ab ipsamet acceptam, quia eam non laborabat.
14. Matthias Baizat locavit vineam, quae fuit Stephani
Fazakas et collegio fuerat adiudicata pro 10 florenis.
15. Joanni, Michaeli et Stephano Vos locavit vineam alias
a parente ipsorum acoeptam, quia eam reliquebant desolatam
et quia pro laboribus a collegio factis circa illam deberent
solvere aliquid, Pater illis deditum illud donavit.
Omnes supradictae rvineae sunt locatae supradictis per
ires annos hac conditione, ut praeter decimam solvant singuli unum vasculum uvae, excepta relicta Eliae Baizat, quae
dabit quod poterit. Post tres annos sit in potestate Patrum
vel eas recipere ad se, vel novam locationem facere. Interim
ipsi conductores teneantur illas cum diligentia laborare.
Quod si non fecerint, possint Patres statim illas auferre ab
iis, qui non bene laborabunt et pro laboribus ab iisdem factis
nihil petere possint, sed vineam cum fructu amittant.
Joannes Argentus V. P.
(Országos levéltár. Budapest. E. F. L. XXII, szekrény H. csomója
95. sz.)

