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A 17. század folyamán, Háromszéken épült rene-
szánsz ízlésű nemesi lakóépületek közül Basa Tamás 
főkapitány mára már nem létező, eredeti állapotá-
ban feltehetően kettő-négy lakószobából, pitvarból, 
kamrából, pincéből és padlásból álló zabolai kő ud-
varháza1 a legjelentősebbek közé tartozott, amelynek 
a környékbeli kisnemesi építkezésre való hatása is 
kézzelfogható.

A Basa nemzetség fiúágon való magvaszakadását 
követően az épület a zabolai jószágokkal együtt az 
unokával, Kun Ilonával való házassága révén Bethlen 
Miklósra, a későbbi kancellárra szállott, aki 1680-
ban, bethlenszentmiklósi kastélya építésének befeje-
zésével egy időben tovább bővítette azt, falait fest-
ményekkel ékesítette. Másfél évszázada Orbán Balázs 
még leírta az építtetők neveit és címereit is megörö-
kítő feliratos kőtáblát, valamint az épület homlokzati 
középrészén kiugró, árkádíves, oszlopos, timpanonos 
nyílt tornácot.2

Az épület a 17. század végén Bethlen Miklós fia, 
a nyugati egyetemeket megjárt Mihály (1673–1706) 
használatában volt,3 aki fő patrónusként – feleségé-
vel, Vay Erzsébettel együtt – a harangtorony maga-
sításának költségeit is vállalta,4 halálakor, 1706-ban5 
ide temették, a birtokot ezt követően özvegye bírta 
és gondozta.

Bethlen Miklós úgy rendelkezett, hogy a zabo-
lai birtok (Gyulatelkével egyesített birtokként ke-
zelve) az udvarházzal együtt István nevű unokájára, 
Gyulatelke a zabolai jobbágyok egy részével pedig 
valamelyik leányunokájára szálljon.6 Egy évtizeddel 
később a zabolai birtokot Bethlen Borbála – Beth-

len Mihály lánya – és férje, Szilvási Boldizsár kezén 
találjuk. A családi hagyományt7 követve az új tulaj-
donos asszony is adományozott az eklézsia számára 
egy úrasztali terítőt,8 ezzel együtt azonban 1750-ben 
még adósa volt az egyháznak az 1716-ban még néhai 
férjével közösen kölcsönzött összeggel és annak ka-
mataival, összesen 200 forinttal.9

A 18. század közepén az udvarházat széki gróf 
Teleki Krisztina, gróf Teleki József Fehér megyei 
főispán és osdolai Kun Borbála lánya bírta férjével, 
szalontai gróf Toldi Ádámmal10 együtt, 1750-ben 
a birtokot „Toldi úr udvara”-ként említik.11

Egyelőre nem ismert, hogy a zabolai birtok mi-
kor és milyen körülmények között jutott gróf Teleki 
Krisztina birtokába, amelyre anyai örökségként is jo-
got formálhatott. Erre valamikor 1745 körül kerül-
hetett sor, az új tulajdonos még 1745-ben összeíratta 
háromszéki javait.12 A gelencei és haralyi részbirto-
kok mellett a zabolai udvarházhely inventáriumának 
általunk tanulmányozott, szűk másfél évtizeddel ké-
sőbbi másolata azonban csak hiányosan maradt ránk, 
mindössze a kuriális telek fából épült mellék- és gaz-
dasági épületeinek, veteményes és gyümölcsös kert-
jeinek, továbbá az egykövű lisztelő- és fűrészmalmok, 
valamint a birtokhoz tartozó allodiális szántók jegy-
zékét tartalmazza. Egy újabb, részleteiben ugyancsak 
ismeretlen birtokösszeírás 1759-ben kelt, erre bő év-
tizeddel később is történik utalás.13

Az 1751-ben megözvegyült gróf Teleki Krisztina 
zabolai fő birtokosként elsősorban egyházpártolásá-
val tűnt ki. 1752-ben egy negyedrét alakú zsoltáros 
könyvet írtak össze adományaként a helyi református 

1 ORBÁN Balázs 1869, 139–140; TÜDŐS S. Kinga 1998; 
POZSONY Ferenc 2002, 145–148.
2 ORBÁN Balázs 1869, 140; TÜDŐS S. Kinga 1998, 371. 
Az épület középtengelyében négyszög formára megépített, 
kőlábakon álló, előreugró tornácot B. Nagy Margit a legszebb 
ilyen jellegű 17. századi udvarház-építési megoldásként értékelte. 
B. NAGY Margit 1970, 47. Lásd még B. NAGY Margit 1973, 
40.
3 JANKOVICS József 2013, 97.
4 CSEKME Ferenc 1885, 293–294.
5 CSEREI Mihály 1983, 380.
6 JANKOVICS József 2013, 149–150.
7 Anyja, továbbá Mikes Mihályné Bethlen Drusianna és Árva 

Bethlen Kata adományait lásd Uo, 35, 106, 325.
8 Adományát az 1736. évi esperesi vizitáció jegyezte fel. CSÁKI 
Árpád – SZŐCSNÉ GAZDA Enikő 2001, 253–254.
9 CSÁKI Árpád – SZŐCSNÉ GAZDA Enikő 2001, 122, 314.
10 Cegei Wass László naplója szerint lakodalmukra 1721. augusz-
tus 7-én került sor Kercsesorán. NAGY Gyula 1896, 511–512. 
Házasságukból négy gyermek született, Ádám és Zsigmond 
1755-ben kapott grófi rangot. NAGY Iván 1865, XI, 158, 160. 
Lásd még BENKŐ József 1999, I, 142, 569.
11 CSÁKI Árpád – SZŐCSNÉ GAZDA Enikő 2001, 315.
12 SÁL, Fond 64, Fasc. II, 4–13.
13 SÁL, Fond 50, Fasc. IV, 269.
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eklézsia javai között.14 Az egyházi feljegyzések15 sze-
rint az ekkor folyt építkezésekben, így a templom-
szentély 1759-ben készült festett kazettás famennye-
zetének elkészítésében még nem vállalt részt, ezek az 
eklézsia költségén készültek.

Kegytárgyadományai mellett ugyanakkor – fiával 
együtt – a gyülekezetek életében, így a lelkészválasz-
tásban is meghatározó szerepe volt. Ennek megfele-
lően kovásznai Csutak Ferenc lelkész helyére előbb 
1766-ban előbb Bede András, majd 1768-ban – rö-
vid ideig – Keresztes Máté, a későbbi erdélyi refor-
mátus püspök16 került. A franekeri egyetemen tanult 
barátosi Pál László17 lelkésznek Bürkösről Zabolára 
való áthozatalát (1769)18 már egyértelműen a pat-
rónusi akarat megnyilvánulásaként értelmezhetjük. 
Az 1770-es évek elején a tetőjavítás és a Basa Ta-
más-féle 1644-es harang újjáöntése mellett gr. Te-
leki Krisztina és fia, gr. Toldi Zsigmond költségén 
készült el a zabolai templom egységes belső festett 
bútorzata: a templomhajó és szentélyének festett új 
kazettás mennyezete, az új hátas templomi padok, 
a papi szék, a szószék és koronája, valamint sor került 
a szentélybeli karzat újrafestésére is, amelybe 1773-
ban orgonát19 készíttettek.20

Adományaiból jutott más orbaiszéki református 
templomba is: 1759-ben – amely egyben mostoha-
anyja, Árva Bethlen Kata21 halála is – a kovásznai 
egyházat úrvacsoraosztó óntányérral, papi székre 
való török szőnyegekkel és úrasztali terítőkkel22 lát-
ta el, amelyek az ekkor őreá szállott családi örökség-
hez tartozó ingóságokból származhattak. Cófalvára 
úrvacsoraosztó óntányért, Tamásfalvára selyemmel 
hímzett gyolcs abroszt ajándékozott az úrasztalára 
– alamizsnájából utóbbi helyen templomi székek is 
készültek –, végül Szörcsére egy-egy köböl rozst és 
haricskát ajánlott fel.23 A grófné ugyanakkor nem fe-
ledkezett meg a katolikus eklézsiákról sem, a peselne-
kinek – ahová bebíró birtokos volt – még 1768-ban 
három darab szántót engedett át használatra.24

A Bólyán lakó gr. Teleki Krisztina zabolai udvar-
házáról ez idő tájt, az évente fogadott udvartiszt vál-
tása alkalmával 1770 nyarán felvett leltár25 alapján 
alkothatunk képet. A birtok – amelyhez Zabolán 
29 jobbágycsalád (összesen 61 fő, ebből 6 özvegy26) 
tartozott – központját a cselédházak, sütőkonyhák, 
tiszttartó lakása, veteményes és gyümölcsfákkal 
– köztük eperfával – beültetett külső udvarral és ker-
tekkel körülvett udvarház alkotta.

A főépület helyiségeiben található ingóságok 
jegyzékbe vétele mellett az összeírás részletesen kitér 
a belső udvartól léces és sövénykerítésekkel elválasz-
tott csűrös és veteményes kertekre, gazdasági épület-
re, malmok állapotára, valamint az állatállományra 
és a gabonatermésre, továbbá a feldolgozásra előké-
szített állatbőrök és textíliák készítésére szolgáló ken-
derre stb.

A kúria helyiségek felsorolása és a használatuk-
ra, rendeltetésükre utaló megnevezések (palota, asz
szony háza, leányok háza, kis ház, bolt, hosszú bolt, 
puszta ház, selymes ház, konyha) alapján arra követ-
keztethetünk, hogy az épület a szűk évszázaddal 
korábbi, Bethlen Miklós-féle bővítést és átépítést 
követően jelentős alaprajzi módosulást nem szen-
vedett.

Az udvarház méreteit tekintve legtágasabb, rep-
rezentatív helyiségében, a Palota-teremben a székely-
földi nemesi udvarházak berendezésén (fiókos aszta-
lok, négyszegű asztal, hátas székek, fogasok, ládák, 
régi pohárszék, falba süllyesztett téka) túlmutató lu-
xustárgyakat nem találunk.

Ennél is szerényebbek a női lakosztály egymás-
ba nyíló helyiségeinek (asszony háza, leányok háza, 
előbbiből nyíló, kamrának használt boltozott szoba) 
berendezései, amelyet itt is falba süllyesztett almá-
riumok, ládák, asztalok, fogasok, székek alkották. 
Szembetűnő ugyanakkor a tűzhelyek, kályhák fel-
sorolásának mellőzése, amely az épület hosszan tar-
tó folyamatos használatlanságával, de leginkább az 

14 CSÁKI Árpád – SZŐCSNÉ GAZDA Enikő 2001, 325.
15 A templom építésére, belső berendezésére, az egyházközség 
további építkezéseire vonatkozóan lásd kovásznai Csutak Ferenc 
lelkész anyakönyvi bejegyzéseit. SÁL, Fond 105/716, 3v, 4v–6r, 
126r.
16 SÁL, Fond 105/716, 6r–v.
17 SZABÓ Miklós–SZÖGI László 1998, 354.
18 SÁL, Fond 105/716, 7r.
19 Az orgonát az 1773-tól zabolai iskolamester, egyben orgonista 
és organifex-ként (organorum artifex, azaz orgonaépítő) említett 
maksai Kelemen János készítette, aki korábban, az 1760-es évek 
elején a maksai református templom számára is épített hangszert. 
Ugyanő az 1778-ban alapjaiból újjáépített zabolai toronyba órát 
is készített fából. SÁL, Fond 105/716, 127v–128r; POZSONY 
Ferenc 2002, 158.
20 POZSONY Ferenc 2002, 154–155, 157. Barátosi Pál László 
lelkésznek erre vonatkozó anyakönyvi bejegyzéseit lásd SÁL, 

Fond 105/716, 8r–9r, 126v–127v. A zabolai egyházközség 
patrónusairól Csákány József lelkész által 1877-ben összeállí-
tott emlékiratot lásd SÁL, Fond 74, Fasc. X, 84–87. Lásd még 
CSEKME Ferenc 1885, 285.
21 A két asszony nem felhőtlen viszonyáról, peres ügyeiről lásd 
NAGY Márton Károly 2014, 137–139, 142.
22 OREL, Vizitációs jegyzőkönyvek (1759–1794), 12, 90.
23 Uo, 34, 111, 120, 167.
24 SÁL, Fond 50, Fasc. IV, 191.
25 SÁL, Fond 50, Fasc. IV, 269–275. Az inventárium szövegét 
korábban Cs. Bogáts Dénes is felhasználta háromszéki oklevél-
szójegyzékéhez, az iratot SzNM Levéltári Törzsgyűjtemény, 
1548/1798. számmal idézi. Lásd pl. CS. BOGÁTS Dénes 1943, 
12, 14, 15. A zabolai tiszttartó, Kovács Péter dálnoki nemes sze-
mély két héttel a leltár összeállítását követően további haladékot 
kért a számadás elkészítésére. SÁL, Fond 50, Fasc. IV, 276–277.
26 SÁL, Fond 50, Fasc. IV, 274v–275r.
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összeírás készítőinek figyelmetlenségével is magya-
rázható.27

Ezzel szemben az üvegtáblás, ónba foglalt üvegtá-
nyéros, kisebb részt „lantornás” ablakok hiányosságai 
rendre jegyzékbe kerültek. Külön figyelmet érdemel-
nek a feltehetően díszes textíliáiról nevezett Selymes 
ház, továbbá a Puszta vagy Gálné háza, amelyekben 
a szövéshez szükséges, illetve „külömb külömb spe-
ciesü” vas tárgyakat tároltak. Ismert ugyanis, hogy 
a lenvászonból készült zabolai gyolcs Erdély-szerte 
híres volt, a végein piros és kék fejtővel varrott kesz-
kenők mellett itt fejfedőket, prémes és bojtos kendő-
ket is készítettek.28

Gróf Teleki Krisztina hét évvel az alábbiakban 
közzétett összeírás elkészítését követően meghalt. 
A zabolai birtok az 1785-ben már néhaiként emlí-
tett gr. Toldi Mária, széplaki Petrichevich Horváth 
Dániel feleségének kezére került, aki a maga 14 örö-
kös jobbágyával és három házas zsellérével gr. Mikes 
István és Naláczi Gábor mellett a legfőbb zabolai 
birtokosok között szerepelt.29 A kúria későbbi tulaj-
donosai nem viseltek gondolt az épületre, a 19. szá-
zad folyamán már romos állapotba került. Egykori 
fényét a Székely Nemzeti Múzeumba bementett 17. 
századi faragott kő ajtókerete, valamint Basa Tamás 
könyves szekrénye és bőr karosszéke idézi.

Gróf Teleki krisztina zabolai udvarházának
gazdasági leltára, 177030

(SÁL, Fond 50, Fasc. IV, 269–275.)

Anno 1770 die 14-dik Julii inventáltatván nagy 
szalontai méltóságos gróf Toldi Ádám úr özvegye 
méltóságos gróf széki Teleki Kristina asszony őnagy-
sága nemes Orbai széki zabolai és hozzá tartozandó 
joszágaiban lévő mobile bonumait, [melyek] eddig 
való tisztje, márkosfalvi Kováts Péter uram őkegyel-
me keze alól successora, Szabo Mihálj őkegyelme 
keze alá mentenek által e szerint:

Nemes Orbai székben Zabolán mostan functio-
ban bétetetett Szabo Mihálj őkegyelme gondviselése 
alatt vagyon egy nobilitáris curia az 1759-dik eszten-
dőben conficiált conscriptioban megnevezett vicini-
tásokban, az rajta lévő akkor is describált épületekkel 
egyetembe, mostan pedig némely, sőt nagyobb ré-
sziben, nevezetesen az épületek fedeményiben köze-
lebbről való correctiot kíván, úgy circumcirca a ker-
tek is, mely nobilitaris curiaban találtatnak mobiliák 
e szerént:

Primo. A Palotán
Katona fogas nro. 4.
Asztal régi egybe járó 3.
Asztal új egybe járó darab 5.
Asztal új egybe járó darab 3.
Négyszegű asztal 3.
Nagy ládák, az egyikben régi hitván rongyos 

nyüstök és borda 3.
Vetöllő nro. 17.
A más ládában hitván pincetok kolcs nélkült 2.
Egy régi pohártoknak alsó része.
Záros kis téka kolcsával együtt 1.
Fatartó 1.
Egyes szék, egynek háta nincsen, a másnak fél 

ülés[ny]i 10.
Az Asszony házában
Katona fogas 4.
Karjos fogas 3.
Falban való kis téka 2.
Asztalra való fincsia[!] tartó 1.
Falra függesztett levéltartó 2.
Szurkos vászonnal bévont fedelű asztal 1.
Tarka cserépkancsó 1.
Üveg korsó 1.
Ezen házon belől a Boltban
Nagy szakaszos almárium 3.
Kis tojoka 3.
Fedetlen rossz kis láda 2.
Ecetes zöld üveg 2.
Liszttartó hordó, egyik fenyő, a más csere 2.
Lisztes szuszék egyik-egyik oldala defectussal, 

egyikben hitván pléhek 2.
Hámtartó rossz szíjak 2.
Üveg palack 1.
Ejteles tarka bokáj, zsombori, új 1.
Fél ejteles zöld üveg 1.
Tentás üveg 1.
Kis déZsa 1.
Láb alá való kis szék 1.
Katona fogas 1.
Búzamérő kanál 1.
A Leányok házában
Kerek asztal 1.
Katona fogas 3.
Falban való kis téka 1.
A Palota ajtaján borítatlan vas zár 1.
A két házon borított zár, egyik fordítójában hi-

bás 2.
A Palota ablakjain üvegtábla és karika defectus 34.

27 Az udvarház helyén jelenleg álló lakóház pincéjéből 17. száza-
di ólommázas, színes kályhacsempék kerültek elő. POZSONY 
Ferenc 2002, 146.
28 GAZDA Klára 1998, 32; SZŐCSNÉ GAZDA Enikő 2005, 
190.

29 TAKÁCS Péter 2011, 134–138.
30 Az átírást a mai helyesírási szabályoknak megfelelően végez-
tük, megtartva a hely- és személynevek alakját.
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Az ablakok fiókjait béhorgoló régi fijókokon 
k[ív]ül új horog 3.

Az Asszony háza ablakjaiban tábla defectus 4.
Az Asszony házából a Leányok házába béjáró aj-

tón vas gilincs 1.
Azon ház ablakjain karika defectus 6.
A Hosszu Boltban
Katona fogas 3.
Fijókos asztal 1.
A Bolt ablakjaiban karika defectus 4.
A felső ablak fijókok sarok nélkült.
A Bolt ajtaján retesz reteszfejivel.
A Puszta vagyGálné házában
Szurokpor égető kemence 1.
A szövéshez való fáknak némelyike romladozott.
Vasas eszközök, amelyek találtattak az méltóságos 

udvarnál, egyben takarítattak a Sejmes ház nevezetű 
házba conservatiora, lakat alatt tartatnak. Minthogy 
olyan sok különb különb speciesü accidentiákból áll-
nak, neveik nem tudatnak mire valók légyenek.

A Puszta ház ajtaján vas bérántó 1.
A Gálné háza 3 ablakjain és azon belől való Bolt 

ablakján az egyiken szakadozott lantorna ablakok 4.
Azon Bolton belől lévő Bolt ajtaján fa gilincs 1.
A Puszta ház és Boltok ablakjai külről rostélyosok.
A Pitvar ablakjaiban üveg karika defectus 4.
Az ajtaján vas gilincs kirántójával együtt 1.
A Tornácnak fenyő rostélyos ajtaja.
Az Udvarház ajtaji vas sarkokon járnak.
A Sütő házban
Szakasztó tábla 2.
Bévető lapát 1.
Jó sütő kemence 2.
Katlan 1.
A Konyhán
Jó tágas tűzhely 1.
Szakács tábla 2.
Cöveken álló pad 1.
A konyha ajtaja vas sarkokon járó fa horgával.
AGabonásban
Szép rozs cub.31 6.
Alábbvaló metr.32 2.
A fekete ügyi malomnál elegy metr. 3.
A zsindelyes malomnál elegy metr. 3.
Pap Mihállynál kölcsön kiadott rozs metr. 2.
Utoj[!] elegybúza cub. 2. metr. 1.
Tavasz búza metr. 2. oct. 3.
Tisztabúza metr. 1. 
Zab cub. 5 metr. 3.
Haricska majorság és vám cub. 14 oct.33 2.
Árpa elegyes cub. 3. metr. 1. oct. 6.

Utoj sertésnek való metr. 3 oct. 7.
Szép árpakása metr. 1.
Köles kása oct. 11.
Kendermag metr. 1. oct. 5.
Fejér borsó oct. 3.
Fekete faszulyka metr. 1. oct. 3.
Veres faszulyka metr. 1. oct. 8.
Lencse metr. 1.
Liszttartó régi szuszék 1.
A Gabonás hiján
Fűrészen vágott bik deszka 1.
Tűzhely alá való esztergába vágott fa 16.
Tornác eleibe vágott hasonló fa 3.
Asztallábnak való hasonló fa 3.
Fedeletnel nagy láda 2.
Fegyverhordozó láda 1.
Semmire kellő rossz háló darab 3.
Nagy vízre való gyalom34 1.
Malomhoz való eszközök:
Új garat 1.
Lisztelő vállu 1.
Tejke 1.
Járom 3.
Festett durgált fekete fonal libra35 16.
Szürke durgált gyapjú fonal libra 52.
Fenyő tángyér négy szegeletű 90.
Vagyon azon túl dirib darab fa.
A Felső hintó színben
Váltó eke kormánnyal 1.
Faragószék mérő 1.
Dohottas hordó 2.
Tiszafenyő bárdolt deszka egy ölnyi hosszú 12.
Bik csétér fa 9.
Az Alsó színbe deszkázott új derék szán 1.
Két ló után való lajtorjás paraszt szán 1.
Hintóhoz való kőrisfa darab 3.
Új fenyődeszka 76, ó deszka 5, in summa 81.
Bik tángyér fa 2.
A Csűrben semmi sincs. 
A Tiszttartó házban
Katona fogas 1.
Tálas 1.
Deszka polc 1.
Ezen ház ablakjaiban karika defectus 5.
A ház ajtaja vas sarkokon járó, vasretesz reteszfeji-

vel, gilincsivel, bérántójával.
A Kolcsár házban
Katona fogas 1.
Deszkából csinált ecet tartó.
Ezen ház ajtaja vas sarkokon járó, vasretesz retesz-

fejivel.

31 Cubulus – köböl.
32 Metreta – véka.
33 Octalium – kupa, a veder nyolcad része.

34 Jelentése: kerítőháló. ESzT, IV, 712.
35 Libra – font.
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A Pitvar vagy Tornátz kamarájában
Katona fogas 1.
Hamutartó láda 1.
A megnevezett két házak füstházában és hijokon 

találtatnak holmik:
Ökör nyakára való nagy és kicsin harang 3.
Zsendely hornyoló 3.
Orda főző üstök hitván[y]ok 3.
Az egyik az udvarnál usuáltatik. Dobrosz Bukur 

esztenáján bérre egy. Ugyan Dobrosz ad conservatio-
nem vitt ki ut refertur antecessor, egyet.

Vas nyárs 2.
Eltört, romlott serpenyő 1.
Pléh ejtel, fenekin lyukas 1.
Fél ejtel fül nélkült 1.
Pléh fél fertáj[!] 1. Eze közült egyik Peselnek, a 

másik Ráduly molnárnál, még én adtam volt borhoz.
Bocskornak adatnak által tehénbőrből valók pár 

15 cum haec qualificatione: 
Betü[!] pár 1, betü[!] másodjára pár 1. Ezek után 

valók igen vékonyak pár 10, pofa, láb, száj pár 3.
Kerti aszalmányok:
Sóska oct. 4 ½. 
Som oct. 3 ½. 
Cserefa fentő 132.
Döglött bőrök:
Két esztendős borjúbőr 1.
Öreg kan bőr 1.
Nyári malac bőrök 5.
Báránybőrök:
Püskösti fekete csáválva 2.
Fejér csávált 3.
Szürke juhbőr csávált 1.
Fejér berbécsbőr csávált 1.
1769-béli hulladék gyapjok fejér libr. 5, fekete 

libr. 8.
Kertész keze alatt lévő portékák:
Ostor fűrész csonka 1.
Fa lapátra szegezett vas ásó 2.
Kapa 2.
Vasfogú gereblye 1.
Öntöző kártya rostélyával 1.
Élés kamarában költség találtatik egyebekkel
Szalonna egész két-két sodorokkal 2.
Oldalos 4.
Hosszú pecsenye 3.
Orja fejestül 2.
Disznófő 2.
Torok pecsenye 4.
Hónalj pecsenye 3.
Lábak 13.
Háj libra 2.
Túró 3 bőrben, urnar.36 10.

Szacska vágó kasza cum appertinentiis 1.
Kasza sine appertinentis 1.
Vas rosta probábilis 1.
A Pincében égettbor főző üst cum apertinentiis 1.
Égettbor főző üst sisakjával, sine apertinentis 1.
Sisak minden apertinentia nélkül 1.
Ugyan égettbor főző üst cum apertinentiis 1.
Dirib darab réz üst lib. ½.
Pléh tölcsér 1.
Mindezek felett találtatnak az házak hiján és a meg-

írt alkalmatosságokban házi és külső régi eszközök:
Pokróc vagy csujtár szövő nyüst pár 2.
Ah[h]oz való borda 1.
Facsörlő vas nélkült 1.
Dagasztó szarvas tekenyő, egyik az hijúban az be-

lécsepegés miá[n] meglyukadt 4.
Gyúró tekenyő 1.
Egész véka, abroncsos 2.
Fél véka 1.
Fa ejtel, egész és fél egy compendiumban 1.
Kádak, régiek, megavultak, romladoztak 13.
Nagyobb és kisebb csébér[!], némelyike jó, néme-

lyike rossz 11.
Dézsák, némelyike jó, némelyike rossz 12.
Nagy ivó kártya 3.
Fenyő tégej3.
Tehén fejő sajtár 1.
Csere átalag 4.
Fenyő átalag 1.
Káposztás csere hordó 1.
Csere és fenyőliú 1.
Fa mozsár 1.
Ágyfa
Asztal régi, viseltesek 10.
Karjos pad 1.
Matériával borított egyes szék 2.
Üveg lámpás 3. Üveg karika benne 1.
Lantorna lámpás, egyik jó, a más elszakadott 2.
Prebendának való hitván[y] szita 1.
Gyakor szita 4, egyik Tsákány Miklosnit rávette-

tett, incuriája miá[n] szakadott el.
Bőr rosta, ketteje elszakadozott 4.
Fa rosta 1.
Nagy nyüstös szöszzsák 5.
Nagy nyüstös gyapjúzsák 1.
Béres fejsze 3.
Konyhára való vas lapát 1.
Feredő kád, fenyő 1.
Kötőlánc, egyik 39 szem karikájával, horgával 1.
A más, 19 szemből álló, horog a végiben 1.
Szán talpabéli lánc 1.
Bornáló borna 2.
Hosszú lajtorja 1.

36 Urna – veder.
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Rövid lajtorja 1.
Erdőlő szán 1.
Szénahordó szán 2.
Mázalatlan cseréptál 1.
Esztergában vágott kerek tángyér 8.
Hasadás nélkül való ó fazék 1.
Füsüllő padszék 2.
Gyapottfonó kerék 2.
Cipó hordó tábla 1.
Lakat in genere találtatik az udvarnál 11.
Marhák specificatioja:
Béres ökör 8.
Az udvarnál csordabéli marhák:
Bornyús tehén tavaszi bornyokkal együtt 3. 
Nota bene: az egyik igen vén, a másiknak teje nin-

csen, a harmadik probábilis, de a tejetlen tehén borjá-
nak szoptatása miá[n] nem lehet tejet fejni belőle.

Havasi csordabéli marhák Kováts Péter úr exposi-
tioja szerént találtatnak:

Béres ökör 1.
Bika, az egyik bérre 2.
Három esztendős üsző 2.
Másfél esztendős ökör borjú 1.
Tavaszi ökör borjú 1
Tavaszi ünő borjú 2.
Tehén 4.
Sertések:
A fekete ügyi malomban hízón 2.
Rádulj molnárnál a zsindelyesbe hízón 1.
Az udvarnál:
Öregszámban lévők, kocák 4.
Esztendős kocák 6.
Tavaszi malacok 12.
Esztendős ártány 6.
Majorságok:
Kakas pujka[!] 1.
Tojó 1.
Pujka fijú 12.
Öreg lúd és pipe 8.
Nagy réce 4.
Tyúk kakas 2.
Tyúk 9.
Csirke nagyobb és kisebb rendű 20.
Béres szekerek találtatnak és két új és hat hitván, ke-

rekekkel, 2.
Kupás marokvas 8.
Karikás marokvas 7.
Kerékfő karika 4.
Kapocs 8.
A rúd fél tállán[!] kis kapocs 1.
Ezek felett vas vessző 1.
Erdőlő taligák, egyik semmire kellő 2, négy ke-

rékfő karikákkal.

Járom 4.
Tézsoja[!] rajtok lévő három-három szemből, két-

két karikákból álló sikoltyúkkal, 2, egyikét Major 
elvesztette.

Szántó taliga tézsojájokkal, ekéjekkel, két pár va-
sakkal, egy esztekével 2.

Nagy kötelek, újak 2.
Ó előkötelek nagy kötélből valók 2.
1769-be termett kender, igen hitván gelima37 6 

fő 6 magos.
Héhéllett peselneki kender gelima 1 fő 15[ma-

gos].
Virágos kender szösz libra 27 ½.
Harisnya posztó ványolva ulnar. 25.
Fedeles kert karó az udvaron 100.
Kováts Péter uram idejebéli renovatiok:
A Csűrös kert lábján a patak lefolytán térdig érő 

magosságú töltésnek kerteltetett kerítés, a sertésektől 
szabadoson ugorható, ulnarum38 23.

Azon töltés mellett fűzfa karó ültetés nro. 36.
A veteményes kert körül új kert ulnar. 17.
A Majorházon felyül léckert új ulnar. 23.
Feljebb a víz folyásán keresztül léckert sasban ul-

narum 13.
Nemkülönben a hegy kertnek alsó részén sövény 

kert fedél nélkült ulnarum 21.
Vagyon az udvar circulussába, az udvartól nem 

messze a falun keresztül folyó patakon egy felyül csa-
pó kétkerekű, alkalmas deszka fedelű malom minden 
megkívántató faeszközeivel, úgy vasaival és köveivel, 
mellybe találtatnak

Egész véka, fa abroncsos 1.
Fél véka, kéregből való, 1. 
Vámló kupa 1.
Gabona tartásra való kétrekeszű szuszék rajta lévő 

lakattyával 1.
Nemkülönben ezen udvarhoz Kovásznán, a falu-

nak erdő felől való részében, az ottan lefolyó pata-
kon egy felyül csapó, tágas zsilibü[!], fenyő és csere 
bornákból kirakott oldalú, kétkövű és kásatörésre 
intézett négy külüjű[!], fedelében romladozott, sőt, 
új fedelezést kíván, zsendelyes malom minden ap-
pertinentiaival, de a víz felől egész oldala renovatiot 
kíván ex fundamento, minthogy most is nevezetesen 
a kásatörő keréknek a víz felől való oldala egy darab-
ban kiromlott, melynek padolására régen kifaragott 
cserefa talpak találtatnak négy-négy ölesek 2, két-két 
ölesen 2, régi csere bornák 32.

A kásatörő tengeje vízkerék nélkült találtatik. 
Nemkülönben találtatnak árpakása törésre kicsinált 
vagy pallérozott kőpadnak való fák két nyakba verő-
kőn k[ív]ül.

A malomba találtatnak holmik:
37 Gelima – kalangya. 38 Ulna – öl.
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Kétrekeszű gabonatartó szuszék rajta lévő lakat-
tyával 1.

Egész véka, faabroncsos 1.
Vámló kupa 1.
Ezen malom mellett vagyon posztóványoló régi 

megevődött tengelyfa 1.
Ugyan ezen malomnak ellenében azon árkon le-

folyó vízen egy minden részeiben renovatiot kívánó 
szalmafödelű fűrészmalom, mely közös néhai Szilvá-
si Boldisár posteritásival, harmadának fele illetvén 
azokot, de minden szerszáma ezen részbe tartoznak, 
holott is találtatnak:

Deszkának való fenyőtőkék 65.
Deszka 19, fél tőkéből vágott szál nro. 180.
A fűrészhez való vasak mindenek találtatnak és 

probabilisek, exceptis a fűrészvas eltört, és a persely, 
mely a kengyelben pár, 1, felcsináltatott az öreg gróf-
né szekerire in Augusto.

A fűrészvas correctiojára kaszavas találtatik 1.
Ezen fűrésznek csiga palai rosszak, fedelében reno-

vatiot kíván.
Vagyon ugyan Kovásznán a falunak alsó végin egy 

deszkafedelű, kétkerekű malom, egy kásatörő négy 
külőre intézett kerék cum apertinentiis.

Ezen malomban találtatik egész véka 1, vámló 
kupa 1.

Nemkülönben a Fekete ügyön a Márkosfalvi ha-
társzéjben, Martonfalván alól erős gát kötésű, három, 
alól csapó kerekű és kása külüjű[!], mindenképpen 
jó móddal készített zsendelyes fedelű, bornaból ki-
rakott malom molnárházzal, annak oldalkamarájával 
együtt. Melybe találtatott:

Gabonatartó, három rekeszű fenyődeszkából álló 
szuszék rajta lévő lakattyával 1. 

Két rekeszű vessző kas 1.
Vámló kupa 1.
Véka, ad interim peselneki 1.
Lapos csákány 1.
Hosszú lajtorja 1.
A malom körül való épületek találtatnak:
Az istálló szalmafedél alatt, a sertéspajta deszkafe-

dél alatt, excepto a pajtának felső része, úgymint az 
harmadiknak mind az oldala, mind fara fedél nélkült 
találtatnak.

A malomház padlása egész renovatiot kíván.

Ruinák találtatnak a feljebb meg nevezett ruiná-
kon kívül a zabolai curiában úgy mint:

Primo. Az udvarháznak Hosszú bolt nevű ház[á]-
nak szegeletiről a Sütő ház szegeletire általmenő 
Ciffra kert egész ruinában találtatik ex fundamento, 
holott-holott az mostani fungens tiszttartó Kováts 
Péter uramnak azon kert talpjai, oldal foglalói és ki-
faragott gombos szegei ha inventarie nem is, de mu-
togatással, hová valók légyenek, által adattak, amint 
hogy a talpakban készen ki faragva és vék[-]39 actu 
is találtatnak circiter 5, az foglalók és szegek hijjános-
ságával.

Nemkülönben azon Ciffra kertben igen szép 
eperfák a kertnek elromlottsága miatt marhák által 
károsodnának el minden továbbra való megépülés 
vagy újjuláson kívül.

Secundo. A Sütő konyha és Sejmes[!] házaknak 
előtte való hosszú kötés új fundamentomot kíván, 
minthogy hasonfele az földön fekszik.

Tertio. Az Csűrös kertet az hegy kerttől, úgy az 
akoltól megszakasztó, a falu közt lefojó[!] patakra 
bérúgó támasz aljáig felkertelt, jó formán való 283 
szál karókra font sövénykert az fedeletlenség miá[n] 
az eső is, melytől kivált felső részeiben elsorvadott, 
rökönyödöt[t], annyira, hogy új sövényfonást kíván 
minél hamaráb.

Quarto. A mingyárt meg nevezett Akolnak a ma-
lom felől való léckertből álló, a patak lefolytára rúgó 
egész része fedél nélkült, sok helyeken eszterha lécek 
nélkült találtatik.

Quinto. A nyári aklot a téli akoltól megkülön-
böztető sövénykert elsorvadott, karóiba elrothadott 
fedél nélkült léte miatt. Circiter 49 szál karónyi egyik 
vége el is romlott, karófákkal támogattatott meg.

Sexto. A Csűr ajtókban, nevezetesen az alsó csűr-
nek mindkét felől való ajtai deszkájokban nagyon 
megromladoztak, hasadoztak, kevés híján renovatiot 
kívánnak újonnan.

Septimo. A veteményes kertbe Szabo Mihálj uram 
idejebéli megfogant oltásokban találtatnak károk: 

Alma oltásba nro. 10.
Pergamént körtvély 1.
Vajna Sigmond nemes személy pávai mpr. és
Imreh Pál étfalvi nemes személy, mostan Páván 

lakó mpr.

Csáki Árpád – Sepsiszentgyörgy, Stadion u., 35., Bl. 16B/8., RO520045; csakiarpad@gmail.com

39 Kiszakadt papírrész, bizonytalan olvasatú szó.
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Levéltári források

Orbai Református Egyházmegye Levéltára, Kézdivásárhely (OREL)
II.4. Vizitációs jegyzőkönyvek (1759–1794)

Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Irodája, Sepsiszentgyörgy/ Biroul Județean Covasna al Arhivelor Naționale Române, 
Sfântu Gheorghe (Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár, SÁL)

Fond 50, Hatolykai Potsa család levéltára.
Fond 64, Zathureczky család levéltára.
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Inventarul curiei nobilitare de la Zăbala
a contesei Teleki Krisztina (1770)

(Rezumat)

Curia nobilitară din Zăbala, construită spre jumătatea secolului al XVII-lea de către Tamás Basa, căpitan 
suprem al scaunului Treiscaune, renovată și decorată cu picturi murale în penultimul deceniul al secolului 
amintit de către Miklós Bethlen – ulterior cancelar al Transilvaniei – și de soția sa, Ilona Kun, era una dintre 
cele mai impozante edificii nobiliare ale zonei. Clădirea intrată în paragină în a doua jumătate a secolului 
XIX a fost ulterior demlotată.

Lucrarea de față prezintă conscripția din anul 1770 a moşiei şi a bunurilor aflate în camerele conacului 
nelocuit permanent în perioada menționată, inventar efectuat la ordinul proprietarei clădirii, contesa Krisz-
tina Teleki.

The inventary of conntess Krisztina Teleki’s manor house
from Zăbala (1770)

(Abstract)

The manor house from Zăbala (Covasna county, Romania) built by Tamás Basa, captain of Háromszék 
in the first half of the 17th century, later expanded and decorated with mural paintings by Miklós Bethlen 
– later chancellor of Transylvania – and his wife, Ilona Kun in the 1680s is considered to have been an 
outstanding example of manorial architecture of the region. Due to the hitherto absence of records of the 
period, the paper presents a register compiled for the owner of the manor house in the 1770s, countess 
Krisztina Teleki. Based on this inventory the reader can get a clearer picture of the furnishing and interior of 
the building demolished in the second half of the 19th century.



194


