
A Balassi család XVII. századi étkezési kultúráját a fellelhetõ források hiányossága
miatt csak felemásan ismerhetjük meg.1 A különbözõ pusztításoknak „köszönhe-
tõen” nem találhatunk kellõ mennyiségû gasztronómiai jellegû iratot a család le-
véltárában sem, reményeim szerint azonban a meglévõ adatok alapján – ha nem is
teljes részletességgel, de – sikerül betekintést nyerni a família éttermi szokásaiba.2

A tanulmányban bemutatott inventáriumok pontos keltezését hat esetben tud-
juk (1642, 1646, 1650, 1657, 1677, 1684), míg négy dokumentum évszám nélküli. A
négy forrás Budentinban, egy Trencsénben (mindkét település Trencsén várme-
gyében található), és kettõ Kékkõn (Nógrád vármegye) keletkezett, három eset-
ben pedig a helység ismeretlen. Az iratok többsége az étkezések folyamán hasz-
nált tárgyakat ismerteti (tálak, tányérok, evõeszközök, kupák, poharak stb.), de
némelyikben hasznos információkat találhatunk a konyhai eszközökrõl és egyéb,
a táplálkozással szorosan összefüggõ kiegészítõkrõl, esetleg nyersanyagokról.

A kézmosás: mosdómedencék és korsók

A Balassik 1642. július 28-i feljegyzésében két mosdómedence és két korsó talál-
ható, amelyek ezüstbõl készültek és kívülrõl bearanyozták õket. Az 1646-os inven-
tárium három medencét említ, az 1650-es azonban egyet sem. Az 1657. május 12-i
összeírásban kettõ, az 1677-esben egy, az 1684-esben ismét két (aranyozott) mos-
dómedencét lehet fellelni. Az évszám nélküli összeírásokban csak egyben találha-
tunk két mosdómedencét, amelyek közül az egyikrõl feljegyezték, hogy „újkeresz-
tény3 mosdó medencével”.4

Az ételfelszolgálás: tálak és tányérok

Az 1642-es, az 1646-os és az 1650-es Balassi-féle leltárban nem találunk tálakat
vagy tányérokat, viszont az 1657-es leltár már bõvelkedik bennük. Itt fellelhetünk
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1 Ez az állítás sajnos igaz a család következõ századi táplálkozáskultúrájára is. FÜREDER, 2006. 21.
2 Az elemzõ munka a folyamatban lévõ kutatásaim és a már átnézett dokumentumok egy részének sé-

rülésébõl adódóan (például az eberhardi és kékkõi uradalom) nem lehet teljes. A megfelelõ követ-
keztetések levonását nagyban hátráltatta, hogy a feltárt anyagok nem egy helyrõl (Budentin,
Trencsén, Kékkõ) és nem egymást követõ évekbõl származnak. Nincs olyan kor, amikor egy adott
uradalom inventáriumjegyzékét, számadáskönyveit, beszolgáltatásait, étrendjét és szakácskönyvét
megtalálhatnám – mentségemre szóljon, hogy ilyenre még senki sem bukkant az országban – és így
néha csak hipotéziseket tudtam felállítani.

3 Újkeresztények = a XVII. században Alvincre telepített anabaptisták; kitûnõ kézmûvesek, különösen
finom mûvû fajanszkészítményeik (habán edények) révén ismeretesek. B. NAGY, 1973. 394.

4 MOL Balassa cs. P 1769 22. cs. 48. tétel; P 1815 14. cs. 22. tétel



hatszegletû óntálból hét, a legnagyobb tálból négy, nagytálból huszonnégy, köze-
pes méretûbõl negyvenhat darabot, kicsibõl huszonnégyet, de az úti pincetokban
is megemlítenek még tizenkét darab tálat. Összesen 117 tálat jegyeztek fel a leltár-
ban.5

Apor szerint: „Az óntángyér igen ritka volt, mindinkább fatángyérról ettenek.”6

Az 1657-es inventáriumban 97 darab új fatányért találunk, de ezek mellett még 36
óntányér is fellelhetõ (12 az úti pincetokban), így összesen 133 tányér van a család
tulajdonában. Az 1677-es összeírásban tizenkét új ón-, két nagy- és tíz közepes
méretû tálat fedezhetünk fel, amelyek egységesen ónból készültek. A kisebb mé-
retû tálakból kettõ van az inventáriumban. Ezek anyaga „aranyos ezüst”. Összesen
26 tálat tudunk összeszámolni. A tányéroknál nyolc készült ónból és száz fából, te-
hát 108 tányér volt a család használatában. Az 1657-es összeírás 117 táljához ké-
pest a húsz évvel késõbbi leltárban már csak 26 tál található. Míg a tálak esetében
a csökkenés közel 80%-os, a tányérok számának változása (133-rõl 108-ra) nem
mondható jelentõsnek. Az évszám nélküli leltárak közül Balassi Ádámnál találha-
tunk húsz cseréptálat, hét tálacskát, ebbõl az egyik üvegbõl, a többi cserépbõl ké-
szült, és 70 fatányért. Az arányok itt eltérnek az 1677-es összeírásban kialakultak-
tól, de világosan látszik a tányérok domináns szerepe az asztalokon a tálakkal
szemben. Egy másik leltárban hét réztál (ebbõl öt új), tíz óntál, két fatálacska, 82 tál
(az anyaga nincs feltüntetve) és csupán tizenegy tányér van, ezek ónból készültek.
A tál-tányér 101:11 arányából arra következtethetünk, hogy ez az összeírás nem a
század vége felé készülhetett.7

Az evõeszközök

A Balassik 1642-es és 1646-os inventáriumában egyaránt tizenkét ezüstkanalat és
ugyanennyi ezüstvillát írtak össze. A leltárban fellelhetõ még egy „Ezüst aranyos
kanál villástól”,8 amely a villa és a kanál „együtt járására” bizonyíték. Apor Pétertõl
tudjuk, hogy a korban: „De kést senkinek nem adtanak, hanem az igen nagyjánál
az embereknek az inasánál volt az maga kése, úgy adta be az urának”.9 Ezért lehet
az, hogy az 1642, 1646-os leltárban mi sem találkozhatunk evõkéssel, viszont az
1657-es inventárium már három kést is említ. Ennek ellenére valószínûnek tekint-
hetjük Apor állítását, hogy mindenki a maga kését használta az étkezésnél. Az
1657-es számbavétel a három ezüstnyelû kés mellett említ még egy új és tizenkét
nagy ezüstkanalat, tizenkét villát, az anyaguk valószínûleg ezüst, és tizenkét más
forma kanalat és hozzá ugyanennyi villát. A leltárban találhatunk az evõeszközök
terjedése és használata szempontjából egy roppant érdekes és fontos feljegyzést:
„Teknõsbékaforma csésze, két kanállal, késestõl, villástól, sótartóval, fogvájóstól,
aranyos tokban”. Ezzel szinte párt alkot a következõ kezdetleges piknikkosár „Úti
pincetok 6 ónpalackkal, 12 óntállal, 12 óntányérral, ecetnek való két palackkal, és
faolajnak való egy palackkal”. Az 1677-es leltár nem bõvelkedik evõeszközökben.
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5 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
6 APOR, 1972. 15.
7 MOL Balassa cs. P 1769 22. cs. 48. tétel; P 1815 14. cs. 22. tétel
8 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
9 APOR, 1972. 15.



Tíz kanalat találunk, amelyekrõl tudjuk, hogy ezüstbõl készültek. Villából hatot fe-
dezhetünk fel ezüstbõl és egyet aranyozva gyémántos nyéllel (ebben az inventárium-
ban késekrõl nem készült feljegyzés).10 A lejegyzett adatok szerint a XVII. század
közepétõl általánosnak mondható az „ugyanannyi kanál és villa” az asztaloknál,
viszont az önálló kés felterítése még a korszak végén is hiányzott.

Az italfelszolgálás: kannák, korsók, palackok

A Balassiknál az 1642-es összeírásban egy kívül-belül aranyozott ezüstkannát talá-
lunk és két – szintén ezüst – kannácskát, amelyek közül csupán az egyiket ara-
nyozták be. Az 1646-osban három aranyozott kannácskát és egy ezüstpalackot
„spondiastól”.11 Az 1657-es leltárban a pincetokokban tároltakon kívül két kannát
– ebbõl az egyik aranyból, a másik rézbõl készült, és fõtt vizet tartottak benne –,
három kannácskát és nyolc palackot (hármat ezüstbõl, ötöt üvegbõl, amelyek kö-
zül kettõ nagyobb méretû) vettek lajstromba. Az 1677-es inventáriumban csupán
egyetlen egy darab kívül-belül aranyozott kannácskát találunk, de az 1684-es ösz-
szeírás is csak egy ezüst, aranyozott palackot és egy ezüstkannácskát tartalmaz. Ez
valószínûleg annak köszönhetõ, hogy mindkét összeírás csak egy adott embernek
jutatott tárgyakat tartalmazza. Balassi Ádámnál nyolc újkeresztény és egy paraszt-
korsót, 31 víznek való, négy sráfos üvegpalackot és egy palackocskát vettek szám-
ba. Az évszám nélkül, a kékkõi uradalomban készült lajstromban szintén megem-
lítenek három újkeresztény korsót.12

A kora újkorban a pincetokot használták arra, hogy az italokat szállítsák, illetve
a pincébõl felhozzák,13 ezekben kisebb méretû palackokat tároltak.14 A Balassiknál
az 1657-es és az évszám nélküli, kékkõi inventáriumban számtalan pincetokot ta-
lálunk hozzájuk tartozó palackokkal. Kettõ kivételével 1657-ben mind a „Pohár-
nok kezénél” vették számba, míg Kékkõn „Az alsó Bodban; Az úrfi szállásán; Kapo-
na alatt” is találkozhatunk velük. A pincetokokban 4-8 üveg- és ónpalackot tartottak,
amelyekben általában bort tárolhattak, de összeírtak „Savanyú” víznek (gyógyvíz)
és „Fõtt” víznek15 való palackokat is, amelyekbõl az italt elképzelhetõ, hogy inkább
a hölgyek fogyasztották.16 A vizek gyakran fertõzöttek voltak,17 ez ellen csak úgy
lehetett védekezni, hogy forralással fertõtlenítették az innivalót vagy forrásvizet fo-
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10 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
11 A spondia valószínûleg a palack fedelét és/vagy dugóját jelenti. KISS, 2002. 63.
12 MOL Balassa cs. P 1769 22. cs. 48. tétel; P 1815 14. cs. 22. tétel
13 Nádasdy Ferenc 1655-ben így utasítja bortöltõit: „Kopcsányi János azért mindenkor vicéjével együtt

alámenvén az pincében, […] Az pincetokban lévõ palackokat mind magunk és az atyánkfia számára
tisztán telítõtvín, viszont bezárja és az kulcsát szorgalmatosan megõrizze. Az bezárt kész pincetokot
fölhozván, arra rendelt helyre tegye és az vicéje csak egy nyommá [pillanatra] se merészeljen elmen-
ni az pincetokok mellõl.” KOLTAI, 2001. 100.; TÓTH, 2000. 159.

14 RADVÁNSZKY, 1896. 137.
15 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
16 „Az fõtt vízre is szorgalmatosan gondot viseljen, hogy abban fogyatkozás ne legyen és valameddig

fõzik, csak egy nyommá se merészeljen mellõle eltávozni; abbul az arra rendeltetett palackokat meg-
tölteni, az mi megmarad az edényben, azt az asszony házában bevügye és az fraucimerek [udvarhöl-
gyek] kezekhez adja, hogy szorgalmatosan reá vigyázzanak; és az mikor kívántatik, viszont abbúl
töltse meg az palackokat.” KOLTAI, 2001. 101.

17 TÓTH, 2000. 163.



gyasztottak. Az ételek elkészítéséhez is forrásvizet használtak, mert csak ez volt
megbízhatóan szennyezõ anyagoktól mentes.18

Az italfogyasztás: poharak, kupák, csészék

A kannákban, palackokban felszolgált italokat a Balassik kupákból, poharakból és
csészékbõl fogyasztották. Az 1642-es leltárban tizenöt ezüstbõl készült, kívül-be-
lül aranyozott, egy kivételével fedeles kupát írtak össze. Ezek mellett találunk még
tizenkét aranyozott, „Egybejáró” poharat.19 Az egyforma egybejáró poharak száma
általában tizenkettõ volt, a tizenharmadik darabot a fedél képezte, de elõfordult,
hogy mind a tizenkettõnek volt egybejáró fedele.20

Az 1646-os inventáriumban a kupák száma tizenhét, a poharaké tizenhárom és
mind a kupák, mind a poharak között találunk különleges formájúakat, például
„Item egybe járó pohár hordó for[májú], Szõlõ formára való kupa aranyos”.

Az 1657-es számbavétel az ivóalkalmatosságok szempontjából sokkal változa-
tosabb és érdekesebb. A tizenöt, illetve tizenegy évvel korábbi inventárium ezüst-
kupáiból ekkorra már nem maradt semmi és csak egyetlenegy darab, hasonló jel-
legû ivóalkalmatosságot jegyeztek fel, mégpedig egy ezüstkorsót. A nemesfémbõl
készült poharak száma a korábbi tizenháromról tizenötre nõtt. Ezek közül tizen-
négy „Fehér sima pohár belül aranyos, a külsõnek fedele”, egy pedig „Gallya for-
ma aranyos pohár”. A nagyobb poharak mellett összeírtak tizekét kisebb méretût
is, amelyek közül hat új volt. Az inventáriumban 46 különbözõ üvegpoharat21 is
felfedezhetünk, ebbõl öt jezsuita forma, hat füles és hétrõl tudjuk, hogy: „Billikom-
nak való” pohár.22 Billikomnak az igen nagy, talpas, száron álló poharakat nevez-
ték, amelyeknek a fedelük lejárt. Nagyságukra súlyukból lehet következtetni. Né-
melyikük akár húsz giránál is többet nyomhatott.23 A család tulajdonában volt még
öt metszett kristály üvegpohár tokostól is, amelyek valószínûleg vagyonokat ér-
hettek, és nagy becsben tarthatták õket.24 A korsón és poharakon kívül az inventá-
riumban még két aranyozott ezüst csészét is feljegyeztek.

Az 1677-es leltár nagyon szegényes poharak, kupák, csészék szempontjából.
Itt csak négy poharat és egy kupát számolhatunk össze, amelyek valószínûleg
ezüstbõl készültek és egy kivételével („Egy ezüst czapapohár”) mindegyik kapott
valamilyen aranyozott borítást.25 A „czapapohár” a korszak egyik kedvelt fajtája
volt. Korábban úgy gondolták, hogy névadója a tengeri ragadozó lehetett, mivel
külsejét a cápabõrhöz hasonlóan nagyon finoman és egyenletesen pontozták.26
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18 SCULLY, 1997. 137.
19 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
20 RADVÁNSZKY, 1896. 133–134.
21 Üvegedényeket már korábban is használtak hazánkban, de csak a XVII. században terjedtek el szé-

lesebb körben. (BENDA, 2004. 147.) Az egyszerû üvegpoharak árát ekkor már a kevésbé tehetõs ne-
mesek és a városi polgárok is meg tudták fizetni. TÓTH, 2000. 159.

22 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel. A billikom német eredetû szó és ünnepi serleget jelent. BAKOS,
1994. 107. Az etimológiai szótárból már többet tudhatunk meg a szó jelentésérõl: „serleg, amelyben a
szálláson az érkezõknek bizonyos ceremóniák közben üdvözlõ italt nyújtanak.” BENKÕ, 1967. 302.

23 RADVÁNSZKY, 1896. 137., GUNDEL–HARMATH, 1979. 20.
24 TÓTH, 2000. 159.
25 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
26 RADVÁNSZKY, 1896. 133.



Minden valószínûség szerint azonban inkább a czap, czapa, azaz a kecskebõrt
utánzó jellege miatt kapta ezt a nevet.27

Az 1684-es összeírás sem bõvelkedik a különbözõ ivóalkalmatosságokban.
Csupán négy kupát és négy csészét találhatunk, de az elõzõekhez hasonlóan
számba vettek egy különlegességet is: „Strucmony pohár ezüstben aranyban fog-
lalva”.

A XVII. századi, évszám nélküli iratok között találunk egy aranypoharat; tizen-
egy rézpoharat, tíz újkeresztény csészét; Balassi Ádámnál hat újkeresztény csészét,
hat kristálypoharat és egy „Sörnek való”-t.

A zárófogás: gyümölcsök és édességek

Az étkezés utolsó fogásai lehettek általában az édességek és a gyümölcsök. „s úgy
ittak mindaddig, míg mind az gyümölcsöt beadták”.28 A Balassiknál a XVII. század-
ban a gyümölcsöket általában csészékben adták fel az asztalokra, amelyeket koráb-
ban kosarakba szedtek le (gyümölcsszedésre használt kosarakkal 1657-ben talál-
kozhatunk a pohárnoknál). 1642-ben tizenkét, 1646-ban tizennyolc gyümölcsnek
való csészét írtak össze, de Balassi Ádámnál is összeszámoltak öt gyümölcstartó ke-
resztény csészét. Ezen összeírás érdekessége, hogy a középsõ szobában megemlí-
tenek két tábori katlant, amelyek „kávénak való”-k. Így feltételezhetjük, hogy az ét-
kezés végén a nemesember akár kávét is fogyaszthatott, ahogy napjainkban is
szokás.29

A hagyományos édességek (torták, fánkok) mellett a ma már más névvel ille-
tett konfektum30 is került az asztalra. 1657-ben egy ezüst szelence, 1677-ben egy
„hosszú fenekû” nagy csésze, és egy arany csésze volt a konfektum felszol-
gálására.31 A desszert elfogyasztását követõen a lakoma kézmosással zárult,32 majd
ismét asztaláldást mondtak és felálltak.33
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27 KISS, 2002. 40–41.
28 APOR, 1972. 16.
29 A család kávéfogyasztására ebben az iratban találtam elõször bizonyítékot. FÜREDER, 2007. (megjele-

nés alatt)
30 A „Confektum” megegyezik a confekti olasz eredetû szóval, ami apró cukorkát jelent. (BAKOS, 1994.

414.) Régi magyar neve posztpászt. GOMBOCZ, 1905. 260.
31 MOL Balassa cs. P 1815 14. cs. 22. tétel
32 Esterházy Miklós 1635-1640 körül keltezett rendtartásából a következõ derül ki: „Az étekfogók fel-

szedvén az asztalról az étket, az uraim közül, az kik az úr asztalán kívül vagy magán ettenek vagy az
komornyiknál, udvarhoz menjenek és míg az gyümölcsöt felszedik, ott udvart állván, vagy õk, vagy
az kik asztalnál ültenek, azok adják az mosdóvizet be”. Nádasdy Ferenc is hasonlóan rendelkezett
1657-ben: „az mikor asztalunkat fölszedetjük, az megmosdatás is õ gondjok légyen”. KOLTAI, 2001.
83., 103.

33 APOR, 1972. 23.



Források34

1. 
Ezüst marhák

Budentin, 1642. július 28.35

(Magyar Országos Levéltár, P 1815, 14. cs. 
22. tétel)

[…]
A–1 Ezüst mosdó medencécske korsóstól, merõn

aranyos N° 1 nyom girát N° 10
A–2 Más mosdó medencécske korsóstól kopott 

az aranyozata nyom girát N° 12,5
A–3 Tizenkét lábas fedelû kupa egyformák kívül belõl 

aranyosak nyomnak girát 32
A–4 Egybejáró tizenkét poharak, kívül belül aranyosok nyom girát N° 9,5
A–5 Tizenkét csésze ezüst tiszta fehér, gyümölcsnek

való nyom girát 10
A–6 Tizenkét kanál, 12 villa ezüst tiszta fehér nyom girát 4,5
A–7 Két ezüst gyertyatartó fehér nyom girát 5 lat 17
A–8 Két ezüst sótartó, tiszta fehérek nyom girát 1 lat 6
A–9 Egy ezüstkanna, kívül belül aranyos nyom girát 3,5
A–10 Más kiskanna, az is aranyos nyom girát 2 lat 12
A–11 Harmadik ezüst kiskanna nyom girát 1 lat 14
A–12 Egy fedeles aranyos kupa nyom girát 3 lat 12
A–13 Egybejáró aranyos kupa nyom girát 4 lat 4
A–14 Egy fedeles aranyos kupa nyom girát 3 lat 8

2.
Budentin, 1646. augusztus 3.

(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)
[darab]

A– Aranyos mosdó medencéstõl N° 1
A– Más aranyos mosdó medencéstõl 1
A– Item medence cifrás 1
A– Item fedeles kupa aranyos 12
A– Csésze ezüst, gyümölcsnek való 12
A– Ezüstkanál 12
A– Ezüstvilla 12
A– Ezüst aranyos kanál villástól 1
A– Egybejáró pohár 12
A– Item egybe járó pohár hordó for[májú] 1
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34 A források közül csak azokat írtam ki, amelyek kapcsolódhatnak a témához.
35 Balassi (II.) Bálint (1626–1684) Szunyogh Katával kötött házassága után kerül a Balassi családhoz a

budetini lajstrom.



A– Ezüstpalack spondiastól 1
A– Kannácska aranyozott 3
A– Ezüst gyertyatartó fiókostól 2
A– Ezüst sótartó 2
A– Aranyos ezüst sótartó 1
A– Egy virágos kupáról való fedél 1
A– Nagy öreg kupa fedelestõl arany 1
A– Fedeles kupa virágos 1
A– Item fedeles kupa 1
A– Szõlõ formára való kupa aranyos 1
A– Egybe járó kupa 1
A– Gyümölcsnek való csésze, ezüst 6
[…]
Abrosz N° 3
[…]
[---] zöld ládában hagytak egy parasztabroszt melyet be is pecsételtünk
[…]

3.
Budentin, 1650. szeptember 25.
(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)

Elsõ zöld ládabeli
[darab]

Vastag abrosz N° 17
Asztal keszkenõ-tucat N° 7
Kendõkeszkenõ N° 21
Egy véggel vékony kendõk 1
Tányértörlõ 2
Recés abrosz 3

Azon ládában ki neve Szabó Miklós Szunyogh Gáspár er Szolgain [---]
[…]
Varrott abrosz 4.
Varrott kendõket 11.
[…]
Kamuka abroszt egy [---] asztalra valót 10.
[…]

4.
Házi eszközök leltára

Budentin, 1657. május 12.
(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)

[darab]
1. Ezüst medence mosdóstól 1 P
2. Ezüst vödröcske 1 P
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3. Ezüst kannácska 1 P
4. Ezüst sótartó 1 P
5. Aranyos ezüstcsésze 1 P
6. Új ezüstkanál 1 P
7. [---] nemû ezüst egy aranyos kanna 1 P
8. Ezüstkorsó 1 P
9. Ezüst aranyos palack 1 P

10. Ezüst, belül aranyozott kannácska 1 P
11. Gallya forma aranyos pohár 1 P
12. Aranyos, ezüst sótartó 1 P
13. Ezüst aranyos poharacska 6 P

[…]
69. Vasgyertyatartó, viaszgyertyástól 1 P

[…]
71. Nádmézsüveg 14

[…]
74. Óntál legöregebb 4 A
75. Óntál kisebb, tucat 2 P
76. Óntál középsõ tucat 3 A
77. Ó, óntál középsõ 10 A
78. Hatszegletû ó óntál 7 A
79. Kicsiny ón tálacska tucat 2 Egyik A

másik P
80. Óntányér tucat 2 A
81. Billikomnak való öreg üvegpohár 6 A
82. Füles üvegpohár 6 A
83. Jezsuita forma üvegpohár 5 A
84. Fûszerszámnak való fiókos öreg láda 1 A

[…]
89. Sárgaviaszgyertya 10 A
90. Sáfrányos ládácska. 2. egyike üres P

[…]
96. Asztalra való szõnyeg 16 A
97. Item egy öreg szõnyeg 1 A
98. Asztalra való bõrszõnyeg 8 A

[…]
102. Borhûtõ rézedény 1 A
103. Réz, gyertyatartó, törött 1 A
104. Konyhára való vaspléh 2 A
105. Fûszerszámnak való üres láda 3 A
[…]

Fölsõ tárháza
[…]
6. Új fatányér N° 97 A
7. Fagyertyatartó 3 A

[…]
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11. Egy pincetok, négy üvegpalack benne A
[…]
13. Falba való vasgyertyatartó 3 A
[…]
15. Konyhára való, aprólékos, ó réz eszköz darab 10 A
16. Pléh 2 A
[…]
18. Vaskanál 1 A
19. Ón mérték, csak serpenyõ 2 A
[…]
25. Egy üres ó pincetok A

Pohárnok kezénél
1. Ezüst mosdó medencéstõl 1
2. Konfektumnak való ezüstszelence 1
3. Egy ezüstkredenc, négy ampolnacz (?) kanál, és sótartóval
4. Ezüstpalack spondiakkal 2
5. Öreg ezüst gyertyatartó 2
6. Kisseb ezüst gyertyatartó 4
7. Ezüst sótartó 2
8. Ezüstkanál öreg, tucat 1

Item villa hozzá tucat 1
9. Más forma ezüstkanál tucat 1

Item, villa hozzá tucat 1
10. Ezüstnyelû kés 3
11. Ezüst aranyos kannácska 1
12. Ó csésze, valamennyire aranyos 1
13. Fehér sima pohár belül aranyos, a külsõnek fedele N° 14
14. Új aranyos poharacska 6
15. Nádmézporozó, ezüst 1
16. Teknõsbékaforma csésze, két kanállal, késestõl, villástól,

sótartóval, fogvájóstól, aranyos tokban
17. Metszett kristály üvegpohár tokostól N° 5
18. Gyertyára való üveg 1
19. Billikomnak való egy írott, üvegpohár
20. Különb, különbféle üvegpohár 23
21. Üveg palackocska, kisebb 3

Item nagyobb 2
22. Réz gyertyatartó 4
23. Rézfüstölõ 2
24. Fõtt víznek való kanna, réz. 1
25. Pincetok, üvegpalackokkal együtt 4
26. Egy réz tokocska, két üveg palacknak való
27. Réz, új gyertyatartó, egy koppantóval 4
28. Borsõrlõ 1
29. Úti pincetok 6 ónpalackkal, 12 óntállal, 12 óntányérral, 

ecetnek való két palackkal, és faolajnak való egy palackkal
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30. Más pincetok 4 öreg ónpalackkal
31. Harmadik pincetok 6 ónpalackkal
32. Negyedik pincetok fõtt víznek való 6 ónpalackkal
33. Ötödik pincetok 8 kis ónpalackkal
34. Hatodik pincetok 4 üvegpalackkal
35. Asztalra való bõrszõnyeg 2
36. Gyümölcs leszedni való kosár 2
37. Egy kis ládácska gyertyákat tartani való
38. Savanyúvíznek való két pincetok 12 földpalackkal
39. Két öreg rézkondér
40. Asztalra való fekete posztószõnyeg

Szakácsok kezénél36

1. Rézfazék, tucat 1
2. Széles rézfazék 4
3. Réz teknõcske 2
4. Fánknak való forma 12
5. Sült alá való serpenyõ 2 egyik réz, másik vas
6. Vasserpenyõ 6
7. Vaskanál 3
8. Vasnyárs 2
9. Vágókés 4

10. Bárd 1
11. Vasrostély 2
12. Tortának való rézforma, szegletes 3
13. Vaspléh 3
14. Rézbõl való reszelõ 1
15. Fánk[nak] való tölcsér 1
16. Szítóvas 1
17. Egy öreg rézfazék
18. Egy ó, rézpinnáta
19. Rézmozsár, törõstül

Kulcsárnál
1. Vasabroncs 2
2. Bárd 1
3. Borvonó kötél vasas 1

Az öregasszonynál
[…]
Egy ó rézfazék
Egy öreg rézfazék Radolyán maradott
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36 A forrást – annak ellenére, hogy a konyhán található eszközöket mutatja be – különlegessége miatt
közlöm.



5.
Portékám lajstroma

melyet adtam Révay Farkas fiam uramnak keze alá37

1677. július 19. 
(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)

Ezüst mívek lajstroma
Nagy üst medence mosdóval együtt
Tíz ezüstkanál
[…]
Egy aranyos sótartó
Hat ezüst villa, és hetedik aranyos csak gyémántos nyéllel
Hat [---] ezüst csészécske hetedik aranyos konfektnek valló
Két aranyos ezüst tálacska
Öreg csésze hosszú fenekû konfektnek való
Egy aranyas kívül belül kannácska
Egy ezüst czapapohár
Két aranyos kívül belül pohár ezüst
Egy szögletes belül aranyos pohár
Egy öreg aranyos kupa
[…]
Apró abrosz nyolcvan, idest 80 öregabrosz tizenkét asztalra való
Két skarlát szõnyeg, harmadik nagy
[…]
Palotába való gyertyatartó 6
[…]
Törlõkendõ 7
[…]
Sörfõzõkatlan négy sörfõzõkáddal
Égettboros vasfazék minden eszközzel
Két vasabroncs hordóra való
[…]
Tizenkét új óntál
Két öregtál ónból való, amin immár ettük
Tíz középszerû óntál azokon kívül
Nyolc óntányér
Fatányér száz
Öreg zöldláda egy abroszokkal
[…]
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37 Révay (II.) Miklós és Pálffy Franciska házasságából született Révay (IV.) János Farkas, akinek a fele-
sége Balassi Konstanczia Zsuzsanna volt. (NAGY, 1857. 127.; NAGY, 1862. 697., 714.) A feljegyzés va-
lószínûleg így kerülhetett a Balassi iratok közé.



6.
Öt láda,

melyet a Trencséni Kollégium rektorának a kezéhez adtak38

Trencsén, 1684. július 22. 
(MOL, P 1815 14. cs. 22. tétel)

Primo legnagyobb bõr ládába tetem egy végh asztal keszkenõt
2 ezüst aranyozott mosdó medencéstül
3. ezüst aranyozott palack
4. Strucmony pohár ezüstben aranyban foglalva
5. Szerecsendió tiszta ezüstben foglalva
6. Ezüst kannácska és ezüst sótartó
7. Négy fedeles aranyozott kupa

[…]
9. Két ezüst új aranyozott csésze és kettõ ó ezüst aranyozott csésze

10. Egy ezüst aranyozott [---] kanalacska az kiben [---] gyöngy
[…]

7.
(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)

Arany s- ezüstmûvek és igazgyöngyök
Fél tucat aranyos pohár egybe foglaló [áthúzva]
Aranyos pohár 1 N
Egy ezüstös cukortartó, belül aranyozott
Egy ezüstös sótartó
Egy ezüstös csésze
[…]

8.
Balassi Ádám (1670–1709) kékkõi kapitány

szobáiban található tárgyak összeírása
Kékkõ, ?

(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)

Az elsõ szobában
[…]
5. Egy asztal
6. Három hordócska ecet
[…]
9. Az asztalon egy szõnyeg
[…]
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Almáriumban
1. Hat kristálypohár és egy sörnek való
[…]
3. Hetven fatányér
4. Cserép hat tálacska
5. Öt újkeresztény s egy paraszt korsó
6. Három víznek való üveg, egy palackocska és két orvosságos üveg
[…]
8. Egy kosárka
[…]

Középsõ szobában
1. Húsz cseréptál
2. Hat újkeresztény csészécske és egy üveg tálacska
3. Gyümölcsnek tartó öt keresztény csésze
4. Két bádog faolajnak való palack
5. Huszonnyolc víznek való üveg
6. Négy sráfos üvegpalack
7. Három újkeresztény korsó 3 N°
8. Két tábori katlanka, akik kávénak való

[…]
13. Egy pléh sótartócska
14. Két zacskóba kása
[…]
16. Egy szõnyeg

Báróné szoba
1. Egy pincetok [---] öt jó üvegpalack

[…]
7. Két nagy cserépfazék

[…]
9. Két cserépfüstölõ és egy serpenyõcske, és egy üres hordócska

[---] felébe

[…]
10. Egy ládácskában fûszerszám
[…]

9.
(MOL, P 1815, 14. cs. 22. tétel)

[…]
egy só õrlõ
[…]
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Sáfár házban

Tíz hordó
Két jókora láda
Egy mázsáló fa
Két táblás asztal
Borégetõ fazék
Két öreg nyárs

10.
Kékkõ, ?

(MOL, P 1769, 22. cs. 48. tétel)

Az alsó Bodban39

egy öreg falra való ó szõnyeg, másik asztalra való ó szõnyeg, harmadik új [s]karlát
szõnyeg, […] egy rézfazék […] egy rézmérõ, egy [---] réz borhûtõ […] 6 darab bá-
ránybõr, 3 õzbõr egy ládában […] egy ó csengetõ, 2 asztalra való bõr […] 3 pince-
tok, asztalra való szõtt szõnyeg, egy söröshordóban kender, Item régi [---] rész pin-
cetok, 4 kicsiny rézfazék […] egy borsoló ládácska […] egy kupában [---], egy öreg
fõzni való vésett fazék fedéllel […] egy hordóba köleskása […] 5 új réztál, 11 rézpo-
hár […] másik fapalack, egy üres kis pincetok […]

Az úrfi szállásán
2 asztalka […] egy új pohárszék […] az asztalon egy szõnyeg […] egy újkeresztény
mosdó medencével, egy csengetõ […] egy réz borhûtõ, egy mérték latokkal, két
réz gyertyatartó […] 4 almárium […] egy só õrlõ, vízégetõ nagy rézfazék […] egy
vasrostély, három rézmozsár, negyedik öreg, egy gabonamérõ fertály […] két bor-
soló láda […] egy pincetok

Kapona40 alatt
bõrbe szalonna N° 16, háj N° 9, egy-egy öreg sörfõzõfazék másik komlópergelõ,
egy öreg rézmozsár, egy rézdézsa, N° 7 rézfazék rossz, N° 5 kondérocskák, egy ón
icce és palack, egy vasserpenyõ, 7 óntál, 11 óntányér, egy réz fazekacska, egy [---],
2 szõlõvíz égetõ vasfazekacska, 10 újkeresztény csésze, tíz tál, egy mosdómeden-
ce, 3 újkeresztény csatmas korsó, hordó N° 10 […] egy katlan, 2 rostély […] 2 réz-
tál, egy öreg vaskanál, csõvi [---] tál N° 72, két vaslapát egy tarisznyába, õ vagy
vagy bars kaj rézfazék vaslába […] nagy öreg vasserpenyõ, egy öreg ládában falra
való öreg szõnyeg N° 4, asztalra való N° 1, kecze asztalra való öt szõnyeg, […] egy
pincetok, 2 fa tálacska, két vaspléh, lisztes hordó 4, üres hordó N° 5, egy hordóba
köles fertályra való, […] zsákban búza circiter fertály N° 10
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39 Bodban = boltban, vagyis bolthajtásos kis helyiségben.
40 Talán kápolna.



Nagy palotában
Egy öreg vasrosta, árpa circiter 20 fertály […] pohánka41 circiter 8 kila egy lisztes
hordóban, apró vasrosta 4, és eledelnek való liszt circiter fertály N° 7, báránybõrök
és egy öreg asztal, […] más kis ó asztal, item két tábla asztal, kondérra való két vas-
abroncsos, söröshordó N° 9 fönjubul való lisztes hordó 3 […]

Konyha elüt való
[---] circiter 50 kila gabona, sáfárházban 3 öreg kis óntál, 19 nagy öreg rézfazék,
rézmosdó, rézfelszelõ, köleskása, egy üres szuszák […] 4 rossz pincetok, egy kis
rézfazék mass N° 1, báránybõr N° 6, lisztes hordó N° 3, kondér, kintrõl egy jó da-
rab bõrteknõ öreg N° 4, tábla asztal 2, konyhán rézfazék 3, rostély 1, egy serpenyõ,
réz abáló medence, rézkanna

Pince elõtt való botban
Só N°30, egy szuszákban búza circiter fertály 17 […] égettboros fazék réz [---] 2
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41 A pohánka nem más, mint a hajdina. CSIZMADIA, 1993. 341.
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