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táplálkozástörténet egyik legjelentősebb hazai kutatója, a néprajzos Kisbán 

Eszter szerint az 1690 és 1780 közötti, viszonylag rövid időszak „az újkori 

magyar táplálkozáskultúra nyitánya”.1 Úgy véli, hogy ez az a korszak, amikor az 

elit kultúrában – a főnemesség, a jómódú birtokos nemesség és a gazdag polgárság 

életvitelében – az étkezés hirtelen átalakul, és az ekkor megjelenő újdonságok a 

mai napig meghatározzák étkezéseinket. A 18. század elején terjedt el a csokoládé-

ital (kakaó), a tea és a kávé fogyasztása, ekkor kezdik szélesebb társadalmi körök-

ben használni a cukrot, és ekkor jelenik meg a paprika mint új fűszer, a leves mint 

első fogás. Ezek az újdonságok a század során fokozatosan terjednek el az alacso-

nyabb társadalmi rétegek között.  

Eddig a kora újkori főúri étkezési kultúrával foglalkoztam. Jelen tanulmányom-

ban a változásokkal teli 18. századra kiterjesztett kutatásaimnak a ferences szerze-

tesekre vonatkozó eddigi eredményeit igyekszem összefoglalni. Sajnos nem létez-

nek olyan kutatások, amelyek a ferences barátok társadalmi szerkezetét tárnák fel. 

Csak annyit tudunk, hogy többféle társadalmi rétegből (főúri, nemesi, polgári és 

paraszti) érkeztek, de az arányokat nem ismerjük. Tehát egy vegyes társadalmú, 

szegénységet fogadott társadalmi csoport táplálkozás szerkezetét vizsgálom, próbá-

lom megállapítani, hogy mennyire honosodnak meg náluk a század újításai. 

Sajnos a forrásadottságok nem teszik lehetővé, hogy teljes egészében felrajzol-

juk e táplálkozásszerkezet sajátosságait, csupán néhány jellegzetességét ismerhet-

jük meg, méghozzá a 18. századból fennmaradt számadáskönyveik2 alapján. Mivel 

jelen esetben egy koldulórendről van szó, a mindennapi szükségleteik jelentős ré-

szét koldulás útján szerezték be. Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az élelmisze-

rek egy részét meghatározott körzetekben és adott időben gyűjtötték be. Azonban, 

ahogy a 18. század második felében szolgáló Nagy András a szécsényi rendház 

historia domusában tudósít, nem volt szokás a ferenceseknél feljegyezni, hogy 

mennyi alamizsna érkezett be hozzájuk.3 Tehát az egyik legpontosabb forrás, 

amelyből elvben megtudhatnánk, hogy mit ettek a ferences szerzetesek, egyáltalán 

nem is létezett. Szerencsénkre azonban Nagy András fontosnak tartotta, hogy leg-

                                                 
1  KISBÁN 1997, 429. 
2  MFKL HML XI-4/11, 12. 
3  NAGY 2006, 168. 
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alább egyszer összeírja ezeket. Annak illusztrálására, hogy milyen élelmiszerek 

maradtak ki a számadáskönyvekből, álljon itt a felsorolás.  

Eszerint 1775-ben 631 akó bort kaptak, 650 kiló búzát, 15 kiló árpát, több mint 

200 kiló zabot, kb. 5 akó vajat, 570 darab bárányt, 600–600 darab libát és kacsát, 

2400–3000 csirkét (ezt nem tudta pontosan), 80 darab malacot, 30 darab borjút, 10 

zsák füstölt disznóhúst, 7 zsák szilvát és aszalt gyümölcsöt, 3 mérő szárított gom-

bát, 12 kiló lencsét, 3 kiló borsót, 14 kiló kendermagot. Emellett annyi sajtot, hogy 

nem kellett vásárolniuk többet. Nagy András részletesebben ír a tojásról, amelyet 

szeptemberben és márciusban koldultak, és „ha serényen gyűjtötték és elrakták” 

akkor egész évre elégnek bizonyult.4 Nagy András azt is megjegyzi, hogy az ala-

mizsnát „mindenütt” gyűjtötték a koldulásra nekik kijelölt határokon belül, de bi-

zonyos helyeken csak egy-egy élelmiszerfajtát kértek: „Így malacot csak Bussa és 

Herencsény felé eső kvesztán5 koldulunk...”.6 Szerinte elsősorban a „szegénység-

től”, vagyis a szegényebb emberektől kaptak, de a földesurak is bőségesen adomá-

nyoztak. A Balassi családhoz tartozó közeli kékkői uradalom például évente 10–10 

kiló búzát, rozst, árpát és zabot, 8 bárányt és 7 akó bort adott. De a Varbón lakó 

Szentiványi főjegyző is adományozott évente hat kiló búzát.  

Nagy András szerint az 1775-ös évben alamizsnaként beérkezett élelmiszer 

mennyisége átlagosnak számított az addigi évek között, és gond nélkül elég volt a 

kolostor teljes létszámát kitevő 40 szerzetesnek.7 E listában az a legfeltűnőbb, hogy 

nagyon sok csirkét kaptak, miközben a csirke az előző században még az előkelők 

eledele volt, és valószínűleg ekkoriban is annak számított. Ekkora mennyiség ese-

tén – ha leszámítjuk a böjti napokat – a 40 szerzetesnek minden húsos napra jutott 

egy fél csirke. És ezen felül jutott még minden napra öt kacsa és liba, majd egy 

egész malac és egy hétre egy borjú. Ehhez jött még a marhahús, amely az előző 

században a legnagyobb mennyiségben fogyasztott húsféle volt, és amelyet az egri 

ferencesek a város egyik mészárosától vásároltak. Ezt a hatalmas mennyiségű hús-

fogyasztást árnyalja, hogy az egriek például nagyon sok borjút, kevesebb bárányt, 

malacot és kecskét is eladtak, vagyis feltehetőleg a szécsényi ferencesek is így 

tettek az állatok egy részével.  

Fontos megjegyezni, hogy az alamizsnagyűjtés mellett szükségleteik egy másik 

részét feltehetőleg megtermelték. A ferences rendházaknak ugyanis bizonyíthatóan 

voltak kisebb-nagyobb kertjeik, ahol zöldségeket-gyümölcsöket termesztettek. 

Gyöngyösön például a század elején külön kertészt fizettek kertjeik gondozására.8 

Szécsényben Forgách Miklós adományozott földet a rendháznak, hogy ott kertet 

alakíthassanak ki. A gróf 1773. április 15-én kelt adománylevelében meg is indo-

                                                 
4  NAGY 2006, 168. 
5  „Kveszta névvel olyan bizonyos határokkal kijelölt helyet vagy körzetet illetünk, 

melynek határain belül egy kolostor testvérei szent alamizsnát gyűjthetnek.” NAGY 

2006, 161. 
6  NAGY 2006, 168. 
7  NAGY 2006, 168. 
8  FÁY 2012, 166. 
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kolja ennek szükségességét: „hogy ezáltal javuljon a konyhai zöldségekkel való, 

eddig elég szűkös ellátásuk.”9 Emellett Szécsényben halastavakat is kialakítottak. 

A megtermelt konyhai zöldségek vagy a saját tavaikból lehalászott halak mennyisé-

gét sehol nem jegyezték fel. Ugyancsak nem írtak le étrendet, vagyis nem tudható, 

hogy milyen ételeket készítettek konyháikon, ahogy ezt megtették néhány korai újko-

ri arisztokrata udvarban, fontos forrásul szolgálva ezzel a táplálkozáskutatók számára 

Nem tudunk arról sem, hogy saját receptgyűjteményt állítottak volna össze. 

Maradnak tehát a számadáskönyvek, amelyekbe az olyan vásárolt áruk kerültek 

be, amelyeket nem tudtak megtermelni, és nem kaptak meg alamizsnaként sem. 

Ezért kell úgy fogalmaznunk, hogy a barátok étkezésének csak néhány sajátossága 

tárható fel, annyi, amennyit a számadáskönyveik elárulnak. A 18. században mű-

ködő ferences rendházak közül csak néhánynak maradt fenn számadáskönyve a kor-

szakból, annak is inkább a második feléből: Eger mellett Gyöngyösnek, Budának  

(a vízivárosi rendházban), Jászberénynek, Szegednek, Kecskemétnek, Mohácsnak és 

Vácnak. 

Egerben 9 és 14 között váltakozott az ott szolgáló szerzetesek száma, ehhez 

számítandó még néhány teológus hallgató (volt olyan év, amikor egy sem, vagy 

csak egy, máskor viszont akár 6 vagy 7) és 5-6 laikus testvér. Köztük mindig volt 

egy szakács, tehát a főzést maguk oldották meg.10 Eszerint tehát minimum 14, ma-

ximum 27 embert kellett élelmezni. Ezek a számok azonban nem vethetők össze a 

számadáskönyvekben elvétve előforduló mennyiségi adatokkal, vagyis például 

nem számítható ki, hogy egy-egy szerzetes mennyi húst vagy halat evett egy hó-

napban vagy más időegységben.  

A megvizsgált két egri számadáskönyvben 1727-től 1757-ig, illetve 1758-tól 

1792-ig vezették a bevételeket és kiadásokat (eddig 1770-ig dolgoztam fel ezeket). 

A feljegyzéseket természetesen nem egy személy írta, ami azt is jelenti, hogy na-

gyon változó, hogy mennyire olvasható a kézírás, és hogy milyen részletességgel 

jegyezték le az adott vásárlást. A forrás vezetése nem következetes például abban, 

hogy szerepel-e a kifizetett összeg mellett a vásárolt mennyiség, vagy megnevezik-

e a hal vagy a kása fajtáját, egyenként sorolja-e fel a megvett árut és értékét, vagy 

csak összegzi az aznapi vásárlást stb.  

Nagy András alamizsna-felsorolását az egri számadáskönyvvel összevetve 

megállapítható, hogy az általa említett élelmiszerfajták közül az egriek vásárlás 

útján szerezték be a vajat, borsót, lencsét és a szárított gombát. Tehát feltételezhető, 

hogy a többihez ők is alamizsnaként jutottak. Érdekes, hogy Gyöngyösön – amely-

nek korábbról való számadáskönyvének néhány évét Fáy Zoltán elemezte11 – szin-

tén vásárolták a vajat és szárított gombát. A vajat egyébként elsősorban főzéshez 

használták. A 17. század második felétől kezdve jellemzővé vált a főúri udvarok 

konyháján, hogy a böjti ételeket ‒ zöldségeket, főtt tésztákat ‒ vajjal ízesítették. De 

ez annak is volt a következménye, hogy a katolikusok Magyarországon 1611-től 

                                                 
9  NAGY 2006, 111. 
10  Bár nagy ritkán néhány hónapig fizettek egy-egy szakácsnak is. 
11  FÁY 2012, 158‒174.  
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felmentést kaptak a tej és tojás böjti tilalma alól, viszont a szerzeteseknek ezt to-

vábbra is be kellett tartaniuk. Ők feltehetőleg csupán húsevő napon főztek vajjal, 

más napokon olívaolajat használtak. A vásárolt vaj mennyiségét csak időnként 

jegyezték fel. Ilyenkor jelentős mennyiségekről számolnak be: 5 litertől 160 literig 

terjedőleg. A vaj literje 3 és 5 forint közötti értékű volt.  

A feltehetőleg böjti napokon a főzéshez használt olívaolajat rendszeresen vásá-

rolták, igaz, jóval kisebb mennyiségben, mint a vajat: 1 és 4 kg között, ára pedig 

kilogrammonként 50 és 60 dénár közé esett. Olívaolajjal salátákat is ízesítettek. 

Ugyancsak az ételt ízesítették az időnként beszerzett tejföllel. 

Nagy András nem említi, hogy halat kaptak volna alamizsnaként, pedig a kor-

szakban, különösen a szerzetesek számára, nagyon fontos eledel volt a hal, amelyet 

nemcsak böjti napokon ettek. Úgy tűnik, halat Gyöngyösön, Egerben és Szécsény-

ben is vásárolniuk kellett a barátoknak. Szécsényben ugyan a rendház kertjében 

volt egy halastó, de az nem biztosíthatta a szükséges mennyiséget. Az egri szám-

adáskönyv vizsgált majd negyven éve alatt a többféle lejegyző változó részletes-

séggel számolt be a halvásárlásokról. Voltak, akik csak annyit írtak fel, hogy halért 

fizettek, mások részletezték, hogy milyen fajta halakért, bár ők is gyakran megne-

vezés nélkül jegyezték fel. Voltak olyanok, akik fontosnak tartották feltüntetni, 

hogy a halakat a Tiszából vagy a piacon vásárolták-e. Voltak, akik csak havi ösz-

szegzést adtak arról, hogy mennyit költöttek összesen halakra, mások többször is 

feljegyeztek halvásárlást.  

A számadások alapján voltak olyan évek, amikor minden hónapban vettek halat, 

máskor viszont akár hónapokon keresztül egyszer sem. Ezek váltakozásában rit-

must vagy rendszert nem sikerült felfedezni. Felmerül a gyanú, hogy a halvásárlás 

nélküli időszakokban máshogyan, fizetség nélkül szerezték be a szükséges hal-

mennyiséget.  

A megnevezett halak alapján csíkot, vizát, heringet és tőkehalat vettek leggyak-

rabban és legnagyobb mennyiségben, ezenkívül elvétve pontyot, márnát, keszeget 

és tokhalat. A halak egy részét feltehetőleg a tiszai halászoktól vásárolták, a többit 

a piacról szerezték be. A megnevezett halak közül a nagytestű viza ‒ akár 9 méter-

re is megnőtt és a 14 mázsa tömeget is elérhette súlya ‒, az előző században az 

egyik legtöbbet fogyasztott hal volt.12 Sóval tartósították, és többnyire így árulták. 

Volt, hogy egy évig nem említették a beszerzési listákon, máskor egymást követő 

hónapokban vagy akár egy hónapon belül kétszer is. Többnyire feljegyezték, hogy 

mekkora mennyiségben szerezték be: 5 kg-tól 114 kg-ig különféle mennyiségben. 

A mennyiségek és a vásárlások gyakoriságok között nincs összefüggés. Ára kg-

ként 14 és 33 dénár között váltakozott.  

A csíkfélék – és azok közül is leginkább a réti csík – a legközönségesebb, legol-

csóbb halnak számítottak és minden társadalmi réteg szívesen fogyasztotta őket. 

Kis mérete (15–30 cm) miatt mennyiségüket űrmértékkel (vödörszám vagy iccé-

ben) adták meg, de sajnos még a vizánál is ritkábban: e kevés adat szerint alkal-

manként 28 és 80 liter közötti beszerzésekről beszélhetünk. Egy liternyi csík 30–50 

                                                 
12  BENDA 2014, 95. 
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dénárba került. A tengeri halakat, a heringet és a tőkehalat novembertől márciusig 

vásárolták, kétszer kivételesen áprilisban is. Feltehetőleg ebben az időszakban a 

szűkösebben rendelkezésre álló friss hazai halakat pótolták. A hering vásárlását 

gyakrabban említik, mint tőkehalét: évente egyszer-kétszer, de előfordult olyan év, 

amikor egyszer sem. Mennyiségét, ha elvétve feljegyezték, darabszámban adták 

meg. Eszerint négytől 100 darabig vettek belőle. Leginkább a 100 darabos vásárlás 

volt a jellemző. Darabjának értéke 2 és fél és 6 dénár között mozgott. A hering az 

előző, a 17. században nem számított luxuscikknek: a főurak előszeretettel vásárol-

tak nagyobb mennyiséget sózva, majd a falvaikban kiárusították, méghozzá azzal a 

megkötéssel, hogy csak ők árulhatnak ott heringet. A darabszámban való megadás 

azonban azt mutatja, hogy jóval drágább volt a csíknál, amelynél csak egy kicsit 

volt nagyobb méretű. A tőkehal mennyiségét súlymértékben (librában) adták meg, 

bár nagyobb volt a heringnél. Volt, hogy egyszerre 2 kg-ot vettek, máskor ennél 

jóval többet, 27-et. Kilogrammonkénti ára magasabb volt a vizáénál: 48 és 76 dé-

nár között váltakozott. Talán emiatt vették kisebb mennyiségben annál.  

Tudunk olyan évről, amikor a hal mellett rákot, máskor pedig teknősbékát is 

vettek. A rák akkor még bőségesen tenyészett tisztavizű patakjainkban. A szám-

adáskönyvben sosem adtak meg mennyiséget, de az megállapítható, hogy nem 

sokat költöttek rá: mindig 1 forint alatti összeget. A teknősbéka böjti eledelnek 

számított és már a 17. században is fogyasztották. Szécsényben olyan halastavat 

alakítottak ki, ahol teknősöket is tarthattak: „Ez a halastó hosszában a felszínen 7 öl 

volt, szélességben 5. A közepén egy kis domb maradt, körülültetve égerfákkal a 

teknősök részére.” Ezek a teknősök azonban nem szaporodtak, mert egy idő után 

elmosta a dombot az eső.13 Egerben 1726-ban és 1769-ben vásároltak többször is 

teknőst, 1755-ben, 1756-ban pedig egyszer. Összesen kétszer jegyezték fel a darab-

számot: egyszer 25, máskor pedig 11 darabot vettek. A teknősből készült étel nem 

számított különlegesnek, már a 16. századi német fejedelmi menüsorban is felbuk-

kan: „teknősbékát, egressel főttet” ajánl Max Rumpolt magyarra is lefordított 16. 

századi szakácskönyvében. Ő egyébként kilenc teknősbékából készült étel receptjét 

írja le. Ezek egyike a következő:  

„Vesd fel vízben az tekenősbékát, sózd meg. Ha megfőtt, 

vedd ki, s szedd le az tekenőjet. Tisztítsd meg, borsold, 

sózd es lisztezd meg. Rántsd meg vajban. Add fel melegen 

es szárazon, egreslével avagy citromlével.”14  

 

A magyar szakácskönyvek közül elsőként Nánási István 1777-ben megjelent szak-

ácskönyvében szerepel teknősbéka recept.15 Megjegyezendő még, hogy egy-két év-

ben a bevételi oldalon feljegyezték, hogy egy-egy személy halra adott alamizsnát.  

A teknős mellett egy másik, a magyar fülnek szokatlan eledel is felbukkan a 

számadáskönyvekben: a csiga, méghozzá elsősorban decembertől márciusig. 1726 

                                                 
13  NAGY 2002, 114‒115. 
14  LAKÓ 1952, 196. 
15  FÜREDER 2009, 57. 
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és 1737 között egyáltalán nem vettek, és később is több olyan év is volt, amikor 

nem találkozunk említésével. Előszeretettel szerezték be nagyobb tételben: az 

egyik év februárjában például 400 darabot. A Néprajzi Lexikon szerint télen a leve-

lek alól szedték össze, és házastól meleg vízbe tették, majd kiszedték a házból elő-

búvó csigákat.16 A csigát előkelő körökben is ették már a 17. században is, és ez a 

szokás a 18. században is fennmaradt. Már az Erdélyi fejedelmi szakácskönyvben is 

található recept csigával, később az ismert 18. századi kéziratos szakácskönyvek-

ben is előfordul.17 

Amint az a szécsényi rendház 1775-ös évben gyűjtött alamizsna összetételének 

fenti elemzéséből kiderülhetett, a hús kiemelkedő szerepet töltött be a szerzetesek 

életében, marhát viszont nem kaptak alamizsnaként. Pedig a marhahús nélkülözhe-

tetlen volt még a 18. századi konyhákon is. A szóban forgó egri számadáskönyvben 

először 1732-ben jegyeztek fel kisebb mennyiségű – értéke alapján mintegy 9 kg – 

marhahús vásárlását. Majd 1734. júliusában 140 kg marhahúst fizettek ki egy mé-

szárosnak, akitől június 3. és július 16. között hoztak el ennyi húst, vagyis szűk 

másfél hónap alatt. A megvizsgált évek során semmilyen rendszeresség nem álla-

pítható meg a mészáros kifizetésében, sőt olyan is előfordult, hogy előre fizettek. 

Az egy időegységre eső húsmennyiség is igen változó volt: volt, hogy egy hónap 

alatt körülbelül 100 kg fogyott, máskor ennél jóval kevesebb vagy több.18 Olykor 

belsőséget (intestina) is vettek; hogy ez alatt mit értettek pontosan, az a gyöngyösi 

számadáskönyvből derül ki, ahol időnként beírták mellé, hogy „vulgo [közönsége-

sen] patzal”.19 A sertéshús, illetve a sertés egyéb részeinek (hurka, kolbász, szalon-

na) fogyasztásáról csak annyi derül ki, hogy ősszel általában fizettek a mészáros-

nak disznóvágásért, tehát valószínűleg került ilyesmi is az asztalukra. Megnézve a 

számadáskönyv bevételi oldalát, kiderül, hogy Erdődy Gábor Antal egri püspök 

(1715‒1755) 1736-től néhány évig negyedévente – vagy félévente, mivel időnként 

elmulasztotta a fizetést, illetve évente az időarányos részt – 13 forintot fizetett 

marhahúsra nekik. Ennél máskor jóval többet költöttek rá. 

A kora újkorban már fogyasztottak rizst, a 17. századi receptek tanúsága szerint 

különféle ételekhez adták hozzá, például tehénhúshoz is.20 Nem sűrűn és kis meny-

nyiségben vették, előfordult, hogy évekig nem találjuk a számadáskönyvekben. 

Egyszerre néhány dekánál nem vettek többet. Dekáját 6 dénárért, vagyis nem volt 

drága (60 dénár volt kilója).  

A korabeli emberek táplálkozásának fontos részét képezték a kenyérfélék. Az egri 

barátok gyakran vettek zsemlét és néha perecet. A többi szükséges kenyérfélét 

                                                 
16  ORTUTAY 1977, 499. 
17  FÜREDER 2009, 72. 
18  A vizsgált időszakban néhányszor leírták a kifizetett összeg mellett azt is, hogy mennyi 

húsra adták ki azt. Ez alapján megállapítható, hogy 10 dénárba került egy kiló hús. Így, 

amikor csak a kiadott összeget jegyezték meg, akkor is megbecsülhető a kifizetett 

összeg alapján a hús mennyisége. 
19  FÁY 2012, 171. 
20  KIRÁLY 1981, 281. 
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azonban az alkalmazásukban lévő pék sütötte meg a sütőházukban, amelyhez a 

szükséges liszten és són kívül gyakran vásároltak szitát is, és időnként a kemencé-

jének javítására is költöttek.  

Egy molnártól gyakran vettek különféle kásákat is. A Néprajzi Lexikon megha-

tározása szerint a kása egyik jelentése „lisztes magvakból héjalással vagy aprítással 

készült élelmiszeranyag”.21 A számadás szerint sváb kását, grízkását (búzából), 

mannakását, pohánkakását és árpakását is vettek méghozzá elég gyakran néhány 

kilós mennyiségben, körülbelül 30 dénárért kilóját (nagyon ritkán adják meg a 

mennyiséget, és gyakran mással együtt veszik). A legnépszerűbb a sváb kása volt, 

de a grízkását is kedvelték.  

Gyümölcsöt ritkán vettek – elvétve fügét, cseresznyét vagy szőlőt ‒, valószínű-

leg volt gyümölcsös kertjük, de lehet, hogy alamizsnaként kaptak gyümölcsöt. Ami 

a zöldségeket illeti, időnként nagy mennyiségben vettek káposztát: 200–250 vagy 

akár 500 darabot egyszerre. Leginkább októberben, novemberben és decemberben 

szerezték be, időnként januárban is. A 18. században is a káposzta maradt a legnép-

szerűbb zöldség, egész évben ették, és savanyítással tartósították. Feltehetőleg a 

barátok is így tették el a téli időszakban felvásárolt káposztafejeket. Ezenkívül 

répát, borsót és lencsét vásároltak még nagyobb mennyiségben, illetve ritkán spár-

gát, még ritkábban pedig articsókát, sóskát is. Az articsóka – bár már a 16‒17. szá-

zadi szakácskönyvekben is szerepelt receptje – különlegességnek számított. Ma-

gyarországon nem termesztették, és nem találtam eddig nyomát annak, hogy gya-

korta ették volna.  

A barátok konyhájának ízvilágát továbbra is a korábbi évszázadokat jellemző 

fűszerek uralták: a bors, a gyömbér, a sáfrány és a szerecsendió virág. A borsot 

szinte mindig együtt vették a gyömbérrel, méghozzá majdnem mindig azonos 

mennyiségben: egy-egy alkalommal általában 1–1 kilót, időnként ennél többet, 

leginkább 2 kilót. E két fűszert évente egyszer-kétszer szerezték be, de voltak olyan 

évek, amikor nem jegyezték fel vásárlásukat. A bors árát egy-két olyan adatból 

lehet csak meghatározni, amikor külön jegyezték fel beszerzésüket: eszerint kilón-

ként 1–1 forint 50 dénárba került. A sáfrány a 18. század végéig a magyar konyha 

olyan jellegzetes fűszere volt, mint ma a paprika. A 16‒17. században a sáfrány-

termesztés is virágzott, és a magyar sáfrány jobb és drágább volt a külföldinél. Kis 

mennyiség kellett belőle, de az sem volt olcsó: az egri barátok általában 30 dénárért 

vettek dekagrammját (vagyis egy kiló 3 forint). Évente kétszer-háromszor szerez-

ték be, egyszerre leginkább 3 dkg-ot, de előfordult, hogy 40 dkg-t.  

A sáfrányhoz hasonlóan dekányi mennyiségekben vettek szerecsendió virágot, 

és a sáfrányhoz hasonló mennyiségekben (3–12 dkg) és gyakoriságban (többnyire 

évente kétszer-háromszor) vásárolták. Ára dekánként 18 dénár (1 forint 80 dénár 

kilónként), vagyis fele annyi, mint a sáfrányé. 

Más fűszereket is használtak, de ezeket ritkábban és jóval kisebb mennyiségben 

vásárolták, mint az eddig felsoroltakat. Ilyenek voltak a szegfűszeg, fahéj, illetve a 

kaporna. Kapornának, kaperlinek (latinul caperli) ekkoriban a kapribogyót nevez-

                                                 
21  ORTUTAY 1980, 86. 
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ték. Többnyire évenként egyszer vették kisebb (dekányi) mennyiségben. Egyszer 

megállapítható, hogy dekája 18 dénárba került (kilója 18 forint). Szegfűszeget és 

fahéjat a vizsgált időben elvétve (12, illetve 10 alkalommal) szereztek be kis meny-

nyiségben (néhány dekányi). Mindkét fűszer olcsó volt a többihez képest (10 dénár 

körül). Érdekesség, hogy 1765 augusztusában „törökborsot”, vagyis paprikát is 

vettek 6 dénárért.  

Szinte teljesen hiányoznak a számadásokból az előbbi századok kedvelt hazai 

fűszerei, mint a fokhagyma, torma, petrezselyem, vöröshagyma stb. Ezeket feltehe-

tőleg egy kis konyhakertben termesztették a kolostor udvarán vagy közelében, 

ahogy tették ezt Szécsényben is. Úgy látszik, időnként nem termett ezekből elég, 

ezért vásároltak is. Tormát például összesen 11 alkalommal 10–59 dénár értékben, 

fokhagymát háromszor.  

A kora újkori reneszánsz ízvilágot a savanyú és édes egyszerre jellemezte, sok-

kal több savanyú és édes ételt ettek, mint manapság. Az ételeket elsősorban ecettel 

és citrommal tették savanyúvá és mézzel, nádmézzel édesítették. Az egri szám-

adáskönyvben ecet nem, de citrom rendszeresen megjelenik. Amikor feljegyezték a 

darabszámot is, akkor többnyire néhány darabot (általában 4–8) vagy 18 körülit 

(14–25) vettek. Egy citrom értéke 5 és 7 dénár között váltakozott. Citromot egyéb-

ként Gyöngyösön is rendszeresen vettek.22 

Édesítésre még a 18. században is elsősorban mézet és nádmézet, vagyis nádcuk-

rot használtak. Az előbbi minden társadalmi réteg számára elérhető volt. Az egri 

barátok is gyakran vásárolták. Az utóbbi viszont külföldről behozott luxuscikknek 

számított, ennek ellenére időnként a ferencesek is költöttek rá. A cukor latin neve 

(saccharum) alapján sacharnak vagy zacharnak írták le nevét. Amikor a mennyisé-

get is feljegyezték, általában egy „süveg cukor” vételéről számolnak be, amelyekért 

1 és 5 forint között fizettek. Amikor megadták a pontos súlyát, akkor 1 és 3 kilo-

grammokat jegyeztek le, és 1 és 1 forint 80 dénár közötti összeget adtak ki kilo-

grammonként rá. A cukornál sokkal gyakrabban vettek mézet különféle mennyi-

ségben és időszakonként. Előfordult, hogy évekig nem vettek, máskor évenként 

akár ötször is. A legkisebb beszerzett mennyiség 8 deciliter, a legnagyobb majd 2 

liter volt.  

Úgy tűnik, Egerben elég bort kaptak alamizsnaként, mert nem vásároltak. A bor 

ugyanis a korabeliek mindennapi itala volt, és mint látjuk, a szécsényi barátok is 

jelentős mennyiséget kaptak belőle. Gyöngyösön viszont rendszeresen vettek váci, 

kecskeméti, hatvani és helyi, gyöngyösi bort, ami jelentős tételt jelentett a kiadások 

között.23  

„És bár a drága Úr itala, melynek csokoládé a neve, a franciskánusok fogát rit-

kán vagy sohasem színezte, és sokan közülük nem tudnak többet róla, mint ameny-

nyit a vakok a színekről, nekem, méltatlan káplánjuknak röviddel érkezésem után 

feltálalták erőim megújítására. Azt hiszem, még ma is érzem a kellemes illatot, az 

ital édességét.” – írta 1756-ban német nyelvű naplójába Antonius Hueber atya, az 

                                                 
22 FÁY 2012, 172–173. 
23 FÁY 2012, 172–173. 
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obszerváns ferences rend bosnyák-bányavidéki rendtartományának tagja.24 Mint 

már említettük az elején e században terjedt el egyes társadalmi közegben az olyan, 

a mai étkezési kultúránkra jellemző italok fogyasztása, mint a fent említetett csoko-

ládéital (kakaó), a tea és a kávé, ekkor kezdik szélesebb társadalmi körökben hasz-

nálni a cukrot, és ekkor jelenik meg a paprika mint új fűszer. A cukrot, mint láttuk, 

rendszeresen vették, egy alkalommal a paprikát is, de mi a helyzet többivel? Cso-

koládé Egerben sem került a ferencesek asztalára. Kávét egyszer, 1760 márciusá-

ban vettek 2 forint 34 dénárért, teát, nevezetesen „herba teát” pedig 1743 januárjá-

ban szereztek be a betegek részére. Ezenkívül még 1744 januárjában és 1752 máju-

sában, illetve 1751 májusában 3 dkg-ot 35 dénárért. Mint látható, ritkán vettek, 

amikor igen, akkor feltehetőleg elsősorban gyógyítás céljára. Tehát sem a kávé, 

sem a tea nem vált reggeli itallá a barátoknál, ahogy ez az előkelőbb körökben 

ekkoriban már általánossá vált. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a ferencesek konyhája az előző évszázadok 

ízvilágát folytatta, a 18. században megjelenő újdonságok még nem alakították át a 

megszokott étkezési rendet. Továbbra is a hal és a marhahús képezte étkezéseik 

alapját, a zöldségek közül pedig a káposzta megőrizte a jelentőségét. A fűszerhasz-

nálat sem változott. Az is megállapítható, hogy az alapvető élelmiszerek mellett 

változatosan étkeztek, és mindig volt valami különleges a menüjükben. A teknős-

béka, a csiga vagy az articsóka egy-két évben bukkan fel a számadásokban, akkor, 

amikor valószínűleg éppen egy teknősbéka levest vagy csigát olajjal vagy vajjal 

kedvelő barát vagy szakács tartózkodott éppen a rendházban. 
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MFKL HML XII. 

Magyar Ferences Levéltár. VI. 07. Conventus Eger. Introitus et exitus ele-

mosynae. 
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