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Végrendelet 
Isten nevében 

 
1.) Miután én, mint minden halandó, a Mindenható akaratából a másvilágra szólíttatok, elhagyom 

lelkemet a Jóistennek és kívánom, hogy földi maradványaimat mindenféle díszek nélkül, egész 
egyszerűen földeljék el és a sírom szintén egy egyszerű sírkővel jelöltessen meg; mely temetési és 
sírkő költségek a levéltárcámban vagy a pénztárban található pénzből fedeztessenek, ha ezek nem 
lesznek, mint valószínű a Vezérügynökség oldaláról rendezve és fizetve. 

2.) Minden, az általam eddig tett nyilatkozatom a vagyonomról és különösen a rendelkezések, 
melyeket 1864. május 19-én feleségemmel, született Gärtner Augusztával közösen kiállított 
végrendeletben tettem, visszavonom, és ezeket semmisnek nyilvánítom. 

3.) A összes általam egyedül felhalmozott vagyon, – hiszen a feleségemet kézben lévő bizonyítékok 
szerint alig 500 Forint készpénzért a szüleitől és rokonaitól örököltem, amit ő nekem is maga 
fogadott és kiadott, a következő ingatlanokból és ingóságokból áll: 
a.) a budai telekkönyvi nyilvántartásban 10264-10268 szám alatt kizárólagosan a nevemre 

bejegyzett ingatlanokból; 
b.) a budai telekkönyvi nyilvántartásban 214 szám alatt feleségemmel közös név alatt bejegyzett, 

Krisztinaváros, Fő utca 408 szám alatt fekvő lakóházból és kertből; 
c.) bútorokból és kamatozva befektetett értékpapírokból, mely összes utóbbiakat egy a 

pecsétemmel lezárt borítékban barátomnak, Hoff I. Károly úr helybéli polgári és császári és 
királyi udvari fűszeráru és borkereskedőnek (levélbeli megerősítés szerint) megőrzésre egy erre 
vonatkozó jegyzékkel együtt átadtam, és mely értékpapírokról egy második, az elsővel 
megegyezően kiállított jegyzék a pénztáramban vagy a nálam hordott levéltárcában található. 

4.) Rendelkezem, hogy a következő javak természetben a hagyatékomban található ingóságokból 
kiszolgáltassanak: 
a.) Feleségemé magától értetődően a fele a nevére fele arányban telekkönyvileg bejegyzett I. 

kerület Krisztinaváros, Fő utca 408 sz. lakóháznak, minden ingósággal együtt, beleértve órákat, 
tükröket és képeket a hálószobájában, a szalonban, az étkezőben (az itt található nagy 
cseresznyefatokos ingaóra kivételével) és a szobából, melyet jelenleg hajadon lányaim laknak; 
minden ágyneművel, asztali, házi és fehér ruhaneművel, az étkező és üvegedényekkel együtt, 
beleértve az ezüst evőeszközöket és egyéb ezüsteszközöket (mely ingó tárgyak elegendő 
kompenzálásként szolgálnak azt általa hozott stafírungért) törvényesen megkapja és 
megtarthatja; 

b.) Mindkét fiamra, Lajosra és Károlyra hagyom összes dohány és cigaretta pipámat az összes 
dohányzókészletestül, úgy az irodámból mint a hálószobámból és a cigaretta-készletecskét, 
valamint  ruha- és fehérneműimet lehetőség szerint egyenlő arányban (melynél Károly 
fiamnak, mint papnak a fekete kendőruhák esetén előválasztási joga van), és felkérem 
feleségemet, illetve Hoff I. Károly barátomat, hogy az elosztást foganatosítsák, ha ezek nem 
tudnának egyezségre jutni. 

c.) Lajos fiamra hagyom: 
1.) a duplafenekű rózsafa ládát, 
2.) a toalett-ládát a tükörrel az ebben található toalettárgyakkal együtt, mint fejkefék, teknős-

fésűk stb. stb., 
3.) az olajfestményt aranykeretben (Ferenc József) Lider udvari festőtől, 
4.) az olajfestményt diófa keretben (a Hildersee-i sörház) Lippold tüzérőrnagytól, 
5.) inggombjaimat a briliánsokkal és a türkizköves gyűrűmet, 
6.) a 4 darab arany mandzsettagombomat mozaikkövekkel, 
7.) a műlakattal zárható cigaretta-ládát 6 fiókkal, 
8.) az irodámban használt ágyvázat ágyneműstől, takaróstól, ágyszőnyegestől és cseresznyefa 

éjjeliszekrényestől, szintén a két zöld drapériás diófa spanyolfalat; 
d.) Károly fiamra hagyom: 

1.) az összes könyvemet és zenei jegyzetemet, 
2.) két hegedűmet tokostól, 
3.) az olajfestményt aranykeretben (Eger város), 
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4.) a bronzszobrot (Mária a gyermek Jézussal) és István király szobrát diófa konzolostól, 
5.) a lakószobámban található diófa bútorokat, úgymint ágyváz ágyneműstől három váltás 

ágyneművel, éjjeliszekrénykék, mosdószekrény, két ruhásszekrény, ingaóra, tükör, 
díványasztal, 4 darab kerti fotel, 

6.) az irodában állandóan az íróasztalon álló bronz utazóórát, valamint minden íróeszközt és -
ékszereket, 

7.) az általam állandóan hordott arany zsebórát (kronométer) az ezüstláncon lévő ezüst 
György-tallérral együtt, 

8.) a képeket az irodámban és mindenekelőtt a két egri érseket, Bartakovitsot és Samassát, 
majd a Vámházat, mindhárom aranykeretben (az összes többi kép a Riunione tulajdona) 

négy lányomra, Máriára, Stefániára, Arankára és Amáliára hagyok 5.000,- Forint összeget 
egyenlő részben, ami halálomra a császári és királyi szabad Trieszti Adriai Biztosító 
Társulatnál 1866 január 8-án 25929 számú biztosítás szerint ezen összegre kiállított biztosítás 
és Sinecében ehhez a biztosításhoz fűzött nyilatkozat a Riunione Adriatica részéről, mely 
dokumentumok az értékpapírok között megtalálhatók. 

e.) Gyűrűmet a gyémántokkal emlékül hagyom Hoff I. Károly barátomra. 
5.) A jámbor követekre hagyok, mint következik: 

a.) a pesti polgári Szent Rókus Kórháznak  50.- Ft, azaz ötven Forintot 
b.) a budai irgalmas testvérek kórházának  50.- Ft, azaz ötven Forintot 
c.) a pesti kereskedő kórháznak    50.- Ft, azaz ötven Forintot 
d.) a pesti József fiúárvaháznak    50.- Ft, azaz ötven Forintot 
e.) a pesti Erzsébet leányárvaháznak   50.- Ft, azaz ötven Forintot 
f.) a pesti szegényháznak (Vadász sor)    50.- Ft, azaz ötven Forintot éspedig oly 

módon, hogy a halálomat követő december 3-án 25 férfi szegényházi gondozottnak fejenként 2 
Ft azaz két Forint készpénzben kézbe adandó;     , 

Összesen tehát 300,- Ft azaz háromszáz Forint, 
     mely jámbor követek késlekedés nélkül a hagyatékból kiszolgáltatandók. 

6.) Harmóniumomat (mely 1300 Ft-ba került), a tűzbiztos pénztárat, a jelenleg az étkezőben függő 
nagy cseresznyefatokos ingaórát, valamint minden előtalálható, ezen végrendeletben nem nevezett 
ingó tárgyakat haladéktalanul a lehető legjobban eladandók és a bevétel a hagyatékba 
bekebelezendő. 

7.) A mozgathatatlan ingatlanok évfordulón belül a két végrendeleti végrehajtó út megegyezése szerint 
a lehető legjobban eladandók, addig is dr. Szedenics János és barátom Hoff I. Károly felügyelete 
által igazgatandók, melynél a 408 szám alatti lakóház felével kapcsolatosan feleségemnek, 
Augusztának megengedem, hogy ezt vásárlás útján korábban is magához vegye, magától 
értetődően azon módon és feltételekkel, melyek egyáltalán a ház eladásakor tekintetbe véve 
kerülnek. 

Miután az illetékes végrehajtása az ingatlanoknak hosszabb időt is igénybe vehet, úgy 
rendelkezem, hogy ingó vagyonom végrehajtása a két végrendeleti végrehajtó úr belátása szerint 
korábban is szóba jöhet és az elért összeg örököseim között a 8. pontban foglalt rendelkezés és 
arány szerint felosztandó. 

8.) A felmerülő halotti és temetési költségek elszámolása után, valamint a fent említett, természetbeni 
javakból is, melyek nem kevesebbek a jámbor követek és a vagyonértékesítési költségek levonása 
után, a készpénzben meglévő hagyatékom az alábbi módon felosztandó, éspedig: 
a.) feleségemnek, Augusztának  2/16  kettőtizenhatod 
b.) fiamnak Lajosnak  2/16  kettőtizenhatod 
c.)      ”      Károlynak  2/16  kettőtizenhatod 
d.) leányomnak Máriának  2/16  kettőtizenhatod 
e.)      ”      Stefániának  2/16  kettőtizenhatod 
f.)      ”      Arankának  2/16  kettőtizenhatod 
g.)      ”      Amáliának  2/16  kettőtizenhatod 
h.)      ”      Augusztának 

     férjezett Persey   1/16  egytizenhatod 
i.) a végrendeleti végrehajtó uraknak 
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egyenlő részben honoráriumként 1/16  egytizenhatod 

Összesen tehát 16/16 azaz 
tizenhat tizenhatod, mely visszavonhatatlanul megállapított részei feleségemnek, Augusztának, két 
nagykorú fiamnak, Lajosnak és Károlynak, házas leányaimnak, Sántha Stefániának és Persey 
Augusztának és a két végrendeleti végrehajtónak kiadandók és kiközvetítendők; a három még 
valamennyire kiskorú leányomra eső részt azonban az árvaszéken vagy készpénzben, vagy jól 
kamatozó alapból tehermentes vagy állami kötelezvényekben befektetni és kezelésre addig az 
időpontig átadni, míg ezek házasok vagy nagykorúak nem lesznek; a szükséges felügyeletét az 
ezen módon kezelendő örökségrészeknek mindkét végrendeleti végrehajtónak át kell engedni; - 
amennyiben bármely gyermekem az előzőekben vagy a következőkben foglalt rendelkezéseim 
bármely alkalmazása ellen fellázadna, az ő örökségrésze a törvényesen kötelező részre 
korlátozódik, a plusz ilyen esetben a többi gyermekre egyenlő arányban száll. 

Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a ma 35 év feletti fiam, Lajos, az értékpapírok között 
található kötelezvények és levelek szerint az 1866-tól máig terjedő időszak alatt (habár neki 
állásával mindig a tisztességes élethez elegendő fizetése van) máris az előbbiekben van és 
öröksége terhére 13.714 Ft 92 kr.-t, azaz tizenháromezer-hétszáztizennégy Forint és 92 krajcárt 
o.[sztrák] v.[alutában] kapott tőlem, mely, engem nagyon nyomasztó kiadásra kényszerítve láttam 
magam arra, hogy őt az egzisztenciáját és jövőjét zavaró zavaroktól, melyet könnyelmű és 
meggondolatlan életvitele okozott, megóvjam.. 
Hogy most mint apa a vele szemben szolidabban és szerényebben viselkedő testvéreivel 
igazságosan eljárjak, úgy rendelkezem, hogy ugyanazon, a neki halálom után a 8.) b.) alpont 
szerint járó kéttizenhatod örökségrészből 10.000,- Ft azaz tízezer Forint levonandó és a többi 
gyermekem, Károly, Mária, Stefánia, Aranka és Amália között egyenlő arányban felosztandó; az 
esetben, amennyiben Lajos fiam ezen 13.714 Ft 92 kr. adósságának utólagosan megígért 
kifizetéseit teljesíti, ezen fizetett összegekkel a 10.000.- Ft levonás rövidítve ugyanúgy tartandó. 

Leányom, Auguszta (az első házasságból), férjezett Persey azért csak egytizenhatod részt kap a 
hagyatékomból, mert ő a házamat titokban elhagyta, belement egy általam helytelenített 
házasságba és teljes valótlansággal ellenem egy pert erőltetett elhunyt anyja született Dorner Mária 
4.000,- Ft hozomány-követelése miatt (mely hozomány-összeget viszont én nem kaptam meg) és 
ennek következtében számos betegséget és üzleti kapcsolataimban számszerűsíthetetlen kárt 
okozott hitelekben. 

9.) A császári és királyi szabad Trieszti Adria Biztosító Társulat itteni vezérügynökségével, melynek 
jelenleg titkára vagyok, kapcsolatos elszámolási viszonyaimról dokumentumok és erre vonatkozó 
akták, mint folyószámlák, jegyzetek kiadott, de jóváírásra még nem került útiköltségek stb.stb., 
találhatók megőrizve az irodámban található íróasztalban, azon okból és annak kapcsán, hogy 
nekem a T. Igazgatóság halálom után legalább félévi fizetésemet adja, az elszámolás nehézség 
nélkül megtörténhessen; – amennyiben ennek ellenére egy a terhemre szóló egyenleg kerülne 
kiállításra, úgy ez ellen tartandó, hogy részemre a jutalékokat a többéves, még érvényben lévő, 
általam kötött biztosításoknak jóváírják. 

10.) Végrendeleti végrehajtókként Hoff I. Károly és Dr. Szedenics János urakat és barátokat 
nevezem meg, ők ezt a hivatalt szívesen átveszik és rendelkezéseimet pontosan teljesítik; 
egyáltalán kérem mindkét urat mindent elintézni, amit hagyatékomnak a megnevezett örököseim 
érdekében történő kezeléséhez, realizálásához és felosztásához szükségesnek találnak, mely 
fáradozásért és fennállásért én őket örök hálámmal és a 8.) i.) pontban megállapított 
honoráriummal részesítettem, és nem szabad, hogy őket hagyatékom szabad kezelésében 
örököseim befolyásolják. 

 
Budapest 1877. április 8. 
 


