
HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 

Bethlen várának inventariuma 1690-ből. 

ETHLEN vára vagyon az falu végin napnyugotra, 
Nagy Szamos vize és Mellyes patakja között, szélyes 
vizes árokkal környül vétetve, mely vár három fele 
osztatott. Úgymint tekintetes nemzetes Bethlen Ger-
gely, Elek és László uraimék őkegyelmek között, 
melynek egyik része vagyon az úrnak, tekintetes 

nemzetes Bethlen Gergely uram őkegyelme számára napkelet felől, 
az úr Bethlen Elek uram őkegyelme két bástyái között. Az úr Bethlen 
Gergely uram őkegyelme második része vagyon napnyugotra, az 
Szamos felől levő szegelet bástyával együtt dél felől levő szegelet 
csejtes bástyáig egészen, mely csejtes bástya is közös. 

Bethleni várnak külső kapuja eserefából való, közös. 
Bethlen várában bejűvén, az vár kapuja előtt vár árkán keresz-

tül levő hidnak az vár kapujához legközelyebb való része, úgy mint 
harmada, az úr őkegyelme számára való, mely is restauratiot kiván ; 
az kapu közös. 

Napkelet felől Bethlen Elek uram két bástyái között levő úr 
őkegyelme házai kőből valók. 

Yár piaczárói kapu ellenében grádicson feljáró úr őkegyelme házai : 
Vagyon 12 lépcsőin cserefából való grádics, oldala 12 faragott 

cserefából való orsók, ezen grádicson felyül téglából való pádimentum, 
ennek oldalai 17, cserefából való orsók. Nyílik ezen tornáczból egy 
nagy pitvarban vas sarkakon, pántokon járó, fürész deszkából való 
béllett ajtó, vas berántója, szömöldeke, mellyéke, küszöbe faragott 
kőből való ; vagyon ablaka nr. 2., ablak keresztei faragott kőből valók, 
nincs ablak rajtok. Padlása cserefa, gerendái fenyűfa nr. 2. Vagyon 
ezen pitvarban fenyűfa szuszék cserefa sasokban bocsátva, öregek, 
nr. 3. ; ketteje két-két szakaszban vagyon, mind fedeleivel együtt. Első 
szuszék lehet intézés szerént Sax. cub. 200, most de praesenti vagyon 



buza benne Sax. cub. 13*2. Második szuszék lebet intézés szerént 
Sax-cub. 100., most de praesenti vagyon benne zab Sax. cub. 75 3. 
Harmadik szuszék lehet intézés szerént Sax. cub. 100. ; ez üres. Lificzes 
szuszék nr. 1., lehet intézés szerént Sax. cub. 10., most üres. Yagyon 
üres bikfa szuszék nr. 1. Üres hordó nr. 3. Ezen pitvarnak pádimen-
tuma téglából való. 

Nyilik ezen pitvarból egy kis boltban vas sarkakon, pántokon 
járó, fenyűdeszkából való párkányazatos czifra festett ajtó, vas berán-
tója, retesz rajta, ezen boltban semmit nem tartanak ; vagyon ennek 
egy kis ablak helye, két vas rudacska benne. 

Nyilik ugyanezen pitvarból az sütőházra balkéz felől vas sarkakon, 
pántokon járó fenyűdeszkából való béllett ajtó. Ajtómellyéke, szöin-
öldeke, küszöbe tölgyfa, vagyon ablakja nr. 1. Egyik táblája üveg, az 
többi lantorna, ablak kereszti fenyűfa ; tölgyfa béllett gerendái nr. 4., 
az többi bélletlen. Yagyon itt sütőkemencze előtt felrakva paraszt-
kályhákból való kemencze nr. 1., alatta vagyon vaspánt nr. 3. Fenyűfa 
asztal nr. 2. lábostól, padszék béllett nr. 1. Fenyűdeszkából czipó-
szakasztó nr. 1., öreg dagasztó tekenő nr. 1., kisebb dagasztó tekenő 
nr. 1., sziták nr. 2., öreg cseber nr. 1., szappanyozó tekenő nr. 1., 
viz melegítő kandér nr. 1., két üst nr. 1. Lábos vasserpenyő nr. 2., 
egyik kisebb, tormareszelő nr. 1., abárló tekenő nr. 1., lapát nr. 1. 

Yagyon ezen sütőházban fenyűdeszkából elrekesztve eczetes ka-
mara, vas sarkakon, pántokon járó fenyűdeszkából való ajtaja, sorófos 
lakat rajta kolcsával együtt. Vagyon itt eczetes általag nr. 6. Első vas 
intézés szerént lehet 12 vidres, most vagyon benne eczet urn. 10. 
Második vas intézés szerént lehet urn. 10., most intézés szerént lehet 
benne eczet urn. 7. Harmadik vas lehet három vidres, most intézés 
szerént lehet benne eczet oct. 4. Negyedik vas lehet négy vidres, most 
intézés szerént lehet benne eczet urn. 3. Ötödik vas lehet 10 vidres, 
most intézés szerént lehet benne eczet urn. 6. Hatodik vas lehet 
1 vidres, intézés szerént lehet benne eczet oct. 2. Ezek boreczetek. 

Almaeczetek : 1. vas continet urnas 18. 
2. vas continet urn. 12. 
3. vas félben vagyon. 

Vagyon ezen sütőház oldalában egy kamara szék, fenyűdeszkából 
való ajtaja sarok nélkül való, ajtómellyéke, szömöldeke, küszöbe kő-
ből. Ezen sütőháznak padimentuma tégla ; restauratiot kiván az padi-
mentumozása és pinczén levő padlása, mivel egy darabja be kezdett 
az pinczében szakadni. 



Feljebb specificalt pitvarból, vagy gabonatartó helyből nyílik jobb 
kéz fele az szalonnás házban fényű deszkából való, vas sarkakon, 
pántokon járó, kerekded vas bogláros béllett ajtó, hozzá való reteszé-
vel, föstött berántójával, egész zárjával, kilincsivel, ütközőjével és 
sorófos lakatjával, kolcsával egyben ; ajtó szömöldeke, mellyéke, kü-
szöbe faragott kőből valók. Vagyon ott uj szalonna nr. 6., azonkívül 
most kezdettek meg egyet ; uj háj nr. 7., orja főstől nr. 6., disznóláb 
nr. 12., oldalpecsenye nr. 4. Kopja nr. 99., üres hordó nr. 3., sövény-
kas nr. 2. ; vagyon bennek lencse Sax. cub. 1. ; vesszőből font tapa-
szos kas nr. 3. Csernek való üst nr. 1., serfőző rossz üst nr. 1. Rossz 
lábos vas serpenyő nr. 1. Tábori ágy cum suis pertinentiis nr. 1. 
Szövendék tartó fényű deszkából való láda nr. 1., vas rosta nr. 1., 
mérő font serpenyőjével együtt nr. 1. Kendermag Sax. cub. 1-1, 
deberke nr. . . ., két bokor másához való tábla : egyik bokor hozzá 
való e . . . zeivel megvagyon ; fedel nélkül való szuszék nr. 1. sós... 
konnak való deberke nr. 1. Üveg ompolna nr. 2. 

Vagyon ezen háznak ablakja nr. 3., kétfelé nyílók, négy részek-
ben állók ; melynek egyike nyílik az vár kapujára, melynek két alsó 
rámája egészen való üvegezést kiván, az felsők hozzá való kereszt-
vasaival jók. Másik ablakacska vagyon az erkélyben, megromladozott 
ablakja ; harmadik ablakja nyilik az várban levő templom felé, az 
két felső üvegtáblájának 4 üvegtángyér híjjá, az alsó részeit hálóval 
vonták be ; ezen ház ablakainak rámái cserefa, ablak kereszti faragott 
kő, gerendái, padlása fenyűfa. Két közháló nr. 1., két kötés pávafark. 
Kölös vagyon Sax. cub. 3'1. Padimentuma tégla. 

Nyilik ezen szalonnás házból balkézre egy kis házban vas sarka-
kon, pántokon járó fenyűdeszkából kerekded vas bogláros béllett ajtó, 
hozzá való reteszével, berántójával, kilincsivel, ütközőjével; ajtó szöm-
öldeke, mellyéki, küszöbe faragott kőből való. Ablakja nr. 1., kétfelé 
nyíló négy részből álló, melynek két alsó részei üvegesek, az egyik-
nek két vas keresztje, másiknak egy, az két felső rámái puszták, 
üvegezést kívánnak ; az padimentumozásáaak fele leszakadott, restau-
ratiot kiván ; gerendái, padlása fenyűfa. 

Nyilik ezen szalannás házból egy kis kamarában vas sarkakon, 
pántokon járó fényű deszkából kerekded vas bogláros béllett ajtó, 
hozzá való reteszével, föstött, berántójával, kilincsivel, ütközőjével 
egyben. Ajtó szömöldeki, mellyéki, küszöbe faragott kőből való. Vagyon 
ott fütő ajtajára való vastábla nr. 1.; paraszt asztalláb fedele nélkül 

1 A kipontozott helyek az eredetiben ki vannak szakadva. 



nr. 1. Tábori asztal nr. 1. hozzá való lábaival egyben ; tábori karszék 
nr. 3. Tábori czövekek, felső végei vasasok, köteleivel együtt, melyek-
hez lovakat szoktak kötözni, nr. 7. Tábori kamara székre való pad-
szék nr. 1. Deberke nr. 2. Vagyon bennek asszú som, kicsiny furó 
nr. 1. Padimentuma tégla. 

Nyilik ezen kis kamarából egy árnyékszékre vas sarkakon, pán-
tokon járó fűrész deszkából való bélletlen ajtó ; ajtó mellyéke, szöm-
öldeke, küszöbe tölgyfa, padlása, gerendái cserefa. A padimentumazá-
sának egy része leszakadott. 

Feljebb specificalt pitvarból, vagy gabona tartó helyből nyilik az 
grádicson alól egy alma tartó helyre vas sarkakon, pántokon járó 
fenyűdeszkából való bélletlen ajtó ; vagyon itt puskapor szárasztó 
deszka nr. 1. Mind felső és alsó padlása leszakadazott, restauratiot 
kívánnak. 

Innen ezen specificalt pitvarból, vagy gabana tartó helyből men-
tünk fel két szakaszokban csinált grádicsokon az úr őkegyelme házaira 
való grádicsra, ez közös. Az úr házaiban menő grádics ez nem közös, 
mely grádics vagyon 13 lépcsőn cserefából. Innen mentünk. 

Ebédlő ház. 

Ezen grádicsról nyilik az ebédlőházra fenyűdeszkából csinált, 
párkányazatos gyantáros béllett ajtó, vas sarkakon, pántokon járó, 
bécsi zár rajta, ütközője nincsen ; ablakja nr. 2., fakeresztekből álló, 
négy szakaszokban ; ablakrámái ujjolag való üvegezést kívánnak, mivel 
elromladoztak. Vagyon itt kemencze nr. 1., kivül fűtő zöld mázos 
kályhákból való, faragott kőlabakon álló. Kerekded asztal hársfából 
nr. 1., padszék rossz, nr. 1., karszék rossz, nr. 1., öreg gyantáros 
pohárszék nr. 1., melynek ajtaja vas sarkakon, pántokon járó retesz 
fejével együtt; ágy nr. 1. Felvonva ház oldalaira szőrből csinált kár-
pitok nr. 5. Gerendái, padlása czifra iratos fenyőfából valók. Padi-
mentuma tégla. Innen. 

Az úr őkegyelme háza. 

Nyilik ezen ebédlőházból az úr őkegyelme házában fenyűdeszká-
ból csinált, czifra gyantáros, párkányazatos béllett ajtó, vas sarkakon, 
pántokon járó, bécsi zár rajta, ütközőjével együtt vas berántója; 
ablakja nr. 1., négy szakaszokból álló, ablak kereszti cserefából valók, 
ablakrámái ujjalag való üvegezést kívánnak, mivel rosszak, egyébként 
intacte meg vadnak. Zöld mázos, kivül fűtő faragott kőlábakon álló 



kemencze nr. 1. jó módjával. Az ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje 
zölden megfestett fenyűdeszkával béllett. Gyontáros hosszú kivonó 
asztal nr. 1., hársfából való, az lába virágokra szépen kimetszve 
vagyon. Ház oldalára felvonva szőrből csinált zöld kárpitok nr. 4-. 
Egyes szék bőrrel felkészíttetett könyöklőjével együtt nr. 1., karszék 
nr. 1., rámákon álló zöld superlát, gerendái, padlása czifrán íratott 
fenyűfából valók ; tégla padimentumazása. 

Nyilik ezen úr őkegyelme házából jobb kézre egy erkélyben fenyü-
deszkából csinált gyantáros, párkányazatos béllett ajtó, vas sarkakon 
pántokon járó, paraszt zár rajta kilincsivel együtt. Ajtó mellyéke, 
szömöldeke, küszöbje fenyűdeszkával béllett ; vagyon ezen erkély el-
rekesztve festett gyantáros fenyűdeszkával ; ablakai nr. 3., négy sza-
kaszokból álló ablak keresztfái cserefából valók, ablakrámái intacte 
meg vadnak, az egyik ablakja ujjolag való üvegezést kíván, az többi 
ujjitást. Gerendái, padlása fenyűfa, czifra iratos ; vagyon itt fias asz-
tal nr. 1. fedele nélkül. Padimentuma tégla. 

Kamaraszék pitvara. 
Nyilik ugyanezen úr őkegyelme házából az kamara szék pitvarára 

fenyűdeszkából csinált czifra párkányazatos gyontáros béllett ajtó, vas 
sarkakon, pántokon járó, vas berántójával együtt, paraszt vaskilincse 
és belől beszegzője ; ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbe fenyűdeszká-
val béllett, padimentuma tégla, padlása restauratiot kíván. Nyilik 
innen az kamaraszékre fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon 
járó paraszt ajtó, vas beszegzője. 

Az asszony őkegyelme háza. 

Nyilik ezen úr őkegyelme házából balkézre az asszony őkegyelme 
házában fenyűdeszkából csinált czifra párkányazatos gyontáros béllett 
ajtó, vas sarkakon, pántokon járó egész zárja, vas berántója, fordító-
jával együtt. Ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje tölgyfa, gyontáros 
fenyűdeszkával béllett. Vagyon ezen házban felvonva az ház oldalaira 
szőrből csinált zöld kárpitok nr. 3. Agy nr. 1. ; gjTontáros fenyűfa 
asztal nr. 1. lábával együtt, az melyen vagyon kopott, viseltes veres 
skarlát szönyög nr. 1. Padszék nr. 1., belől fütő zöld mázos kemencze 
nr. 1. ; ablakja nr. 1., négy szakaszokból álló, ablak kereszti tölgy-
fából valók, ablak rámái ujjolag való üvegezést kívánnak. Ezen ablak-
ban vagyon vasrúd nr. 4. ; gerendái, padlása fenyűfából valók, fes-
tettek. Padimentumazása téglából álló. 



Kis kamara. 

Nyílik ezen asszony őkegyelme házából egy kis kamarában fenyű-
cleszkából csinált czifra párkányazatos gyontáros béllett ajtó, vas sar-
kakon, pántokon járó; ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbe, gyontáros 
fenyűdeszkával béllett. Egy kis grádics rajta; ajtaja felett vagyon egy 
kis ablak, üvegtángyéri intacte meg vadnak ; vagyon itt intézés 
szerént zsendelyszeg nr. 1000. öreg kristályüveg tángyérral teli egy 
méhkosár, apróbb üveg tángyér nr. 100. Heverő üveg ablak nr. 1. 
Öreg réz gyertyatartó, mely lánczon szokott állani, de láncza nincsen 
nr. 1., melynek hat tángyéra hozzávaló gyertyatartójával nincsen. 
Gerendái, padlása fenyűfából való, padimentuma tégla. 

Vár kapujával ellenben nyíló úr őkegyelme ezen házak alatt lévő 
pinczéinek ajtaja. 

Pincze tornácza. Yagyon ezen pinczéknek bolthajtásos tornácza, 
farostélyos ajtaja, felyül az ajtón egy vas pánt retesze főstől, az kü-
szöbje cserefa. 

Pinczék. 

1. Nyilik ezen bolthajtásos tornáczból az első pinczében fenyű-
deszkából csinált béllett ajtó, vas sarkakon, pántokon járó, mely ajtó-
nak közepin levő kis ablaknak keresztül vagyon szélyes vas szkaba, 
hozzá való három szegeletű lakattal, retesz főstől egyben ; ajtó mellyéki, 
szömöldeke, küszöbje faragott kő. Yagyon ezen pincze tölgyfa geren-
dákkal jó módjával felépítve, mestergerendáját tartja az közepin egy 
cserefa stompöly; vadnak cserefa aszkok nr. 10., vagyon korcsolya 
nr. 3., fűrészdeszkából való polcz nr. 2., fenyűdeszkából való polcz 
nr. 2., feneketlen bikfa szuszek nr. 1., szőlőhordó bot nr. 1., vas 
abrancs kolcsostól nr. 2., tüzes szerszámos vasserpenyő tartójával együtt 
nr. 1., kádárló segítő vas nr. 1. Ablak szömöldekére való faragott kő 
nr. 1 alsó részeivel együtt, lábai héjjával ; vas abrancsos merővider nr. 1., 
kis bélyegző vas nr. 1. Tőcsér nr. 1., üres hordó nr. 1. Fenyűfa 
puttón nr. 1., egressel teli 2. 

2. Nyilik ezen pinczéből az második pinczében fenyűdeszkából csi-
nált vas sarkakon, pántokon járó béllett ajtó, retesz főstől rajta, szömöl-
deke, mellyéki, küszöbe cserefából való, vagyon itt tölgyfa ászok nr. 2. 

3. Nyilik az harmadik pinczében ezen pinczéből bolthajtásos ajtó-
hely ajtó nélkül ; vagyon cserefa ászok nr. 2. 



4. Nyílik az első pinczének oldalából ezen negyedik pinczében 
fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó béllett ajtó ; ajtó 
mellyéki, szömöldeke kereken faragott kőből való. Ezen pincze vagyon 
az úr őkegyelme sütőháza alatt ; vagyon itt fenyűdeszkából csinált 
asztal nr. 1. lába nélkül. Méz urn. 2. oct. 2. intézés szerént ; gyümölcs-
tartó sövény nr. 4., cserefa aszkok nr. 4., konyhára való paraszt 
fazakok nr. 30. 

5. Mentünk ezen pinczéből az ötödik pinczében, melynek az ajtó-
helye bolthajtásos, ajtó nélkül ; vagyon ezen pinczékben intézés szerónt 
vereshagyma Sax. cub. 8., vider nr. 2., krinta nr. 2., vizmeregető sajtár 
nr. 1., valami rossz ablakkeresztek nr. 4., egynehány üvegtángyérok 
bennek. Ezeknek az pinczéknek gerendái, padlási cserefából valók. 

Az negyedik pincze padlását (melyen az sütőház vagyon), meg 
kell csinálni, mivel be kezdett sülyedni. 

Vár kapuján bejüvén, balkéz felől észak felé, felmenvén egy hosszú 
faragott kőből való 23 lépcsőjű grádicson, mely is közös, mentünk 
egy pitvarban, mely pitvarra nyilik az Bethlen László uram palotá-
jának ajtaja. Ezen pitvarnak az fele az úré őkegyelméé. 

Vagyon ezen pitvarban cserefa sasokban fenyűdeszkákból való két-
két szakaszokban levő öreg szuszékok nr. 2. ; egyik intézés szerént 
lehetne Sax. cub. 130., másik is hasonló, de most üressek. Innen 

Katanák háza. 

Nyilik ezen pitvarból az katanák házában, (mely az tömlöcz felett 
vagyon), fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántakon járó béllett 
ajtó ; ajtó két mellyéki, szömöldeke kőből való, küszöbje fa. Vagyon 
itt belől fütő mázos kemence nr. 1., előtte vaspánt; ablakja nr. 1., 
cserefa kereszti, üvegablakai rosszak. Kerek asztal nr. 1. lábostól; 
egyes szék nr. 1. hosszú faragott kőajtóra való (így !) nr. 2. Deszka 
pádimentumazása, gerendái, padlása fenyűfa. Innen 

Napnyugatra Szamos felől levő kerek szegelet bástya. 

Ezen megírt katanák házából és pitvarból napnyugatra Szamos 
felől levő kerek szegelet bástyában, melyben lakni szoktanak, felmenvén 
faragott kőből való 3 lépcsőjű grádicson, nyilik ezen bástyában fenyű-
deszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó béllett ajtó, bécsi zár 
rajta, vas berántójával, kolcsával, fordítójával együtt, kilincse retesz-
őstői. Ablak mellyéke, szömöldeke faragott kő ; vagyon itt szőrből 



csinált zöld kárpit felvonva nr. 4. Fenyűdeszka asztal lábával együtt 
nr. 1. Karszék nr. 2. Ágy nr. 1. Paraszt kis fejér láda nr. 1., be 
vagyon zárva ; ajtó mellyéknek való faragott kő nr. 2. Veres paraszt-
kályhákból való belől fűtő kemencze nr. 1., vagyon az kemencze vé-
ginél egy kis ajtó fenyűdeszkából való, melyen az előtt jártak be ke-
mencze fűteni. Padimentumazása tégla, igen elhajlott és sülyedett, 
restauratiot kíván. Ablakai nr. 3., négy szakaszokban álló, ablak-
keresztei cserefából való, üvegablakai ujjalag való üvegezést kívánnak. 

Kamaraszék. 

Nyílik ezen házból az kamaraszékre fenyűdeszkából csinált, vas 
sarkakon, pántokon járó béllett ajtó, kívül tologató vasszegzője. 

Napnyugatra Szamos felől levő kerek szegelet bástyából, melyben 
lakni szoktak, mentünk ezen bástyának középső részében. 

Középső rész. 

Nyilik ezen középső részben fenyűdeszkából csinált, vas sarkakon, 
pántokon járó béllett ajtó, retesz főstől egyben ; vagyon itt társzekérre 
való gyékényes ernyő nr. 1. Ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje kőből 
való; nyári rostélyos ajtó fenyűfából való nr. 2. Ablakra való rosté-
lyos ajtó nr. 1. Gerendái, padlása cserefa, kötésben levő stompoly 
tartja ; padlása igen meghajlott, restauratiot kíván. Innen 

Ezen szegelet bástya legalsó része. 

Ezen szegelet bástya legalsó részében mentünk, pincze torka for-
mára kőből felrakott helyre, melynek az egyik oldala felől vagyon 
ajtó mellyéknek és ablak kereszteinek való faragott kő nr. 34. Nyilik 
ezen szegelet bástya legalsó részében fenyűdeszkából csinált vas sar-
kakon, pántokon járó ajtó, retesz főstől rajta ; vagyon itt kád káposzta 
nr. 3. teli, üres kád nr. 1. Egy kád félig káposztával ; cserefa ászkok 
nr. 8. Gerendái, padlása cserefa. Innen 

Ezen feljebb megirt Szamos felől levő szegelet bástyának legfelső része. 

Fenn megírt szegelet bástya legalsó résziből mentünk fenn meg-
írt Szamos felől lévő szegelet bástyának az legfelsőbb részire ; ennek 
padlása bikfa vastag deszkák, héjazatja uj. 



Zsendeljjezés. 
Vagyon itt ennyi munitio : 

Taraczkok __ „ „ 
Vas siska „ 

nr. 4., egyik kisebb 
nr. 1. hosszú. 

Porkoláb ház. 

Az vár kapuján bejüvén, jobb kéz felől nyilik ezen porkoláb 
uram házára fenyűdeszkából csinált, vas sarkakon, pántokon járó 
paraszt bélletfc ajtó, vas berántója, fakilincse, zöld mázos kerekded 
formán csinált belől fűtő kemencze nr. 1. ; vagyon paraszt kis alma-
rium nr. 1. ajtó nélkül, karos paraszt fogasok nr. 4. Fenyüfa asztal 
nr. 1. lábával. 

Az várkapun bejüvén balkéz felől nyilik ezen tömlöczre fenyű-
deszkából csinált vas sarkokon, pántokon járó paraszt béllett ajtó, 
vas retesze főstől ; vagyon paraszt kályhákból belől fűtő kemencze 
nr. 1. Padlása, gerendája cserefa, de rosszak, ujjolag való csinálást 
kíván. 

Porkoláb uram háza mellett vagyon dél felől az tisztartó ház, 
nyilik erre fenyűdeszkákból csinált vas sarkakon, pántokon járó paraszt 
béllett ajtó, vas retesz főstől rajta ; ajtó mellyéki, szömöldeke, küszöbe 
cserefa; vagyon ablakja nr. 1., négy szakaszokban való, keresztfái 
cserefa, ablakrámái ujjolag való üvegezést kívánnak. Fenyűdeszkából 
való asztal nr. 1. lábostól; padszék nr. 1., bikfaszék nr. 1., egyes 
szék nr. 1.; mázos és parasztkályhákból való kerekded formára csi-
nált belől fűtő kemencze nr. 1., egy vasláb tartja, egy hosszú pánt 
vas alatta. Padlása fenyűfa, gerendája hasonlóképpen, paraszt fogasok 
nr. 3. Padimentuma tégla. 

' Vagyon fenyűdeszkákból sasokban eresztett két szakaszokban álló 
öreg szuszék nr. 1. fedelestől, melyben intézés szerént belémenne Sax. 
cub. 200 ; vagyon most ebben de praesenti búza Sax. cub. 18'3 

Az tisztartó és porkoláb uram házok héjján uj gabanásház indít-
tatott, melynek talpai és sasai fel vadnak állítva. 

Tömlöcz. 

Porkoláb uram háza mellett tisztartó ház. 

Az czejtház mellett. 



Ut supra scriptum, napnyugatra az Szamos felől levő kerekded 
szegelet úr őkegyelme bástyájától fogván dél felől levő czejtházas 
bástyáig az úr őkegyelme részire való az hely ; az egész bástya penig, 
mely czejtházas bástyának hivatik, közös az több urakkal őkegyel-
mekkel. 

Ezen úr őkegyelme várban levő házai, pinczéi kőből valók, házok 
szarufái, koszorúfái, léczei fenyűfából valók, zsendelyesek, néhul az 
zsendelyezés ujjítást kíván.» 

(Az inventarium többi része a tulaj donképeni váron kívül fekvő 
mellékhelyiségekről, u. m. konyha, szekérszin, ököristálló, «tyukász 
vagy majorház», csűr stb. s a várhoz tartozó uradalmakról szól 
részletesen.) 

«Bethlen várában vagyon az urnák őkegyelmének négy hópénzes 
gyalogi ; az egyik dobos. Fizetések hat hétre személy szerént il. 1. den. 
80, nyolcz hétre buza Sax. cub. 1. capitatim. Nomina : Barta György. 
Kovács Ferencz. Yintér János. Dobos János.1 

(Eredetije gr. Bethlen Gábor keresdi levéltárában.) 

Közli : Dr. LUKINICH IIIEE. 

1 Mint látható, az inventarium nem tartalmazza az egész vár, hanem 
csupán Bethlen Gergely várrészének leírását. 

Czélzás ágyúval a XVII. században. 
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