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Én, Dr. Lithalmi Ágost, mint Dr. Mannheimer Ignátz budapesti királyi közjegyző helyettese, 
megjelentem a budapest VIII. kerület üllői uton 20 szám alatt lévő házban, hol is általam 
személyesen ismert Kökényessy Imre úr, földbirtokos /: lakik ugyanott :/ és neje született Hausner 
Mária úrnő /: lakik ugyanott :/, következő ügyleti tanúk, úgy mint Birkés Endre úr, fővárosi 
számvizsgáló /: lakik ugyanott :/ és Mráz Antal úr, magánzó /: lakik ugyanott :/ folytonos és 
szakadatlan jelenlétükben, élő szóval következőképp alkották ---------------------------------------------- 
------------------------------------------ közös  végrendeletüket: --------------------------------------------------- 
„Mi Kökényessy Imre és Kökényessy született Hausner Mária ezennel végakaratilag kijelentjük, 
hogy összes bár hol található örökölt és szerzett, ingó és ingatlan vagyonunk tekintetében egymást 
általános örökösül nevezzük ki oly formán, hogy a túlélő fél, a másik végrendelkező félnek összes 
fentebb jelölt vagyonát mint általános örökös örökli, és ezen korlátlan tulajdonába átmenő 
vagyonról szabadon rendelkezhessék. ----------------------------------------------------------------------------- 
Egyúttal én Kökényessy Imre ezennel, Paksy Imre debreczeni királyi közjegyző előtt folyó évi 
február hó tizennegyedikén 52. ü. szám alatt alkotott korábbi végrendeletemet ezennel 
visszavonom és azt érvényen kívülinek nyilvánítom. ---------------------------------------------------------- 
miről ezen közjegyzői okiratot felvettem, végrendelkező feleknek, s fennt nevezett tanúk elött, kik 
ez egész ügymenet folyama alatt folytonosan jelen voltak, felolvastam, kik is ezt mint közös 
végrendeletüknek mindenben megfelelőt jóváhagyták és az ügyleti tanúkkal egyetemben alá is írták. 
Budapesten egyezernyolczszáznyolczvanadik évi september hó tizenhatodik napján. ------------------ 
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Dijak           Dr. Lithalmi ÁgostDr. Lithalmi ÁgostDr. Lithalmi ÁgostDr. Lithalmi Ágost 
1. munkadíj 10 Frt.      mint Dr. Mannheimer Ignátz 
2. irásdíj - F. 40 a     budapesti királyi közjegyzőnek, 
3. bélyeg 1 F – a      a budapesti közjegyzői kamara 
4. … dij   1 Fr – a     .     218/880 számú rendelvényével ki- 

12 Frt 40 a     rendelt helyettese. ------------------ 
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