
Az alább olvasható forrás a Magyar Országos Levéltárban, a Zichy család anyagá-
ban található.1 Sem évszám, sem név nincs az összesen kétoldalnyi íráson. Az írás-
kép alapján csupán annyi látszik bizonyosnak, hogy valamikor a XVII. században
készülhetett. 

Eddig olyan udvari alkalmazottak számára készült utasítás volt csupán ismert,
akiknek feladatai teljes egészében vagy részben az étkezéssel voltak kapcso-
latosak.2 Ez a forrás – nevezzük rendtartásnak – azonban nem egy alkalmazott szá-
mára készült. Ugyanakkor nem nevezhetjük udvari rendtartásnak, mert az udvar
életének csak egy szeletére vonatkozik. Még konyhai rendtartásnak sem hívhat-
juk, mivel csak érintõlegesen foglalkozik a konyhával. Lehetne praebendakiosztó
rendtartás vagy a kulcsár utasítása, de egyik meghatározásba sem illik bele a dél-
elõttre szóló 9. és 10. pont, sem a délutánra szóló 7. pont, ahol azt írja le, hogy mi
legyen az asztalok sorrendje tálaláskor. Eddigi ismereteink alapján nem határozha-
tó meg, hogy kinek vagy kiknek készült ez a rendtartás, mivel egyrészt túl sokféle
dologról ír, másrészt viszont hiányos. A rendtartás a legtöbbet a kulcsár feladatai-
val foglalkozik, akire ebben az udvarban több feladat hárult, mint máshol. A kul-
csárnak ugyanis általában csak borral kapcsolatos teendõi voltak a fõúri udvarok-
ban. Itt viszont a cipó (kenyér) és az abrak kiosztása, az élelmiszerek felügyelése is
a hatáskörébe tartozott.

E rendtartás sok érdekes új adattal gyarapítja a korabeli fõúri udvarok étkezé-
sére vonatkozó eddigi ismereteinket. Például, hogy a konyhamesternek már reg-
gel ötkor talpon kellett lennie és el kellett juttatnia a megfelelõ élelmiszereket a
konyhára. Az ebéd ekkoriban 11 órakor kezdõdött az udvarokban, vagyis már hat
órával az ebéd idõpontja elõtt megkezdõdött a nap az étekkészítés körül szorgos-
kodók számára. A vacsorát is öt-hat órával elõbb kezdték készíteni (a vacsora ide-
je általában este hat-hét óra volt).3 Érdekes, hogy az udvar úrnõje hol külön, hol
urával étkezett egy asztalnál. Erre máshol még nem találtunk adatot és csak feltéte-
leztük, hogy a fõúri házaspárok általában egy asztalnál étkeztek. A fõúri udvarok-
ban megszokott asztalok közül itt az úr asztala mellett a familiárisok (uraimék) asz-
talával (itt udvarbíró és számtartó asztalának nevezik) és az udvarban élõ nõk (le-
ányasszonyok) asztalával találkozhatunk, hiányzik viszont a konyhamester aszta-
la, ahol a szakácsok étkeztek és szinte minden ismert asztali rendtartásban
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1 Magyar Országos Levéltár, Archivum familiae Zichy (P 707), 458. 285 et B 2–3, fol. 69.
2 Ilyen jellegû forrásokat adott ki KOLTAI, 2001. címû könyvében. 
3 Bár elõfordult, hogy egyes udvarokban a korábbi, a 10 és 18 órai idõpontban volt a két étkezés, itt

azonban ez nem valószínû, mivel e rendtartásban a bort 10-kor és 18-kor kellett az úr asztalára kiad-
ni, és feltételezzük, hogy nem pont az étkezés megkezdésekor, hiszen akkor már a pohárszéken kel-
lett állnia. 



megtalálható. Nem szerepel a felsorolásban az étekfogók asztala, akik az úr után,
az asztalán megmaradt ételeket ettek („jobbítással”), ezért ritkán említik õket az
úgynevezett asztali rendtartásokban. Udvari jelenlétük kiderül a 4. pontból, ahol
kijelölték, hogy ki õrizze étkezésükig a cipójukat. E rendtartásban olvashatunk ar-
ról is, amit a leltárak összeírásai alapján feltételeztünk,4 vagyis, hogy meleg idõben
a borospalackokat jeges vízben tartották hûvösen.

Forrás

Ordinantia5

Reggel
1. Az konyhamester6 reggel öt órakor mindenféle sütni és fõzni valót, az mit

I[ste]n add, ki vigyen az kulcsártól és egyébünnétt elrendelvén, honnét, mi le-
gyen az udvarbíróval7 együtt.

2. Az kulcsár hat órakor az abrakot adja ki, akkor az, ki reá nem megyen, annak
utána ki ne adja, hanem ha útrúl jünne haza, de az vendígnek akármikor tarto-
zik ki adni.

3. Az kulcsár kilenc órakor tartozzék mindeneknek valakik az úr asztalához va-
lók, azoknak cipójokat az pohárnok8 kezéhez adni.

4. Az étekfogók és ifjak,9 inasok10 cipóját Német Jancsi fogja ki mindeneknek 9
órakor, tartozék mind addig megõrizni az míg esznek.

5. Asszonyom Õn[agysá]ga háza népének az fogja mind cipójokat, borokat, az
kiknek jár, az kit maga asszonyo[m] Õn[agysá]ga rendel az limitációnak11 rend-
tartásának idején.

6. Az szakácsoknak cipójokat az inasok fogja, ki borokat is, az vagy magok, de
az limitatio szerint. Az tálnoknak12 szeltnek13 való cipót ebédre adjanak. NO.

7. Az kulcsár téli üdön tíz órakor tartozzék az úr asztalához azon kívül is minde-
neknek, az kik praebendások14 borokat ki adni.

8. Nyárban pedig tized fél órakor, de csöbörben az pincében jeget tartson, az
bort palackokban, jeges vízben tartván.
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4 A leltárakban vízhûtõ rézedényeket írtak össze.
5 Rendtartás.
6 A konyhamester olyan familiáris volt, aki a konyhát irányította és felügyelte. A tisztség betöltéséhez

nem kellett fõzni tudnia, mivel elsõsorban a konyhára szükséges élelmiszerek biztosítása és az asz-
tali rendtartás betartatása volt a feladata.

7 Az udvarbíró egy-egy uradalom gazdasági irányítója volt.
8 Az inasok közé tartozó pohárnok feladata volt az asztal megterítése, így többek között az, hogy a ci-

pót a tányérokon elhelyezze.
9 Az étekfogók és ifjak azonos csoport elnevezése szokott lenni. Az étekfogók azok a fiatal nemes if-

jak, akik a konyhából az ebédlõpalotába hordták fel az ételt. 
10 Az inasok olyan fiatal nemes ifjak voltak, aki a fõúr körül láttak el személyes szolgálatot. 
11 Mennyiség meghatározás.
12 Az ezüsttálak felügyelõje: õ adta ki, majd kapta vissza az ezüsttálakat, amelyekben az úr asztalára tá-

lalták az ételeket. 
13 A szelt egyes ételek alá tett kenyérszelet.
14 Praebendás az, akinek természetbeni juttatás, így többek között bor és cipó (kenyér) járt.



9. Az konyhán az étekadásnak ordinantiája, az hogy mikor asszonyom Õn[agy-
sá]ga az úrral együtt esznek, akkor az elsõ és az második fogást elfogják az úr
asztalára.

10. Annak utána mikor az udvarbíró itt benn vagyon,15 számtartó étkét fogják, har-
madszor az leányasszonyoknak16 adassék. Ismét sütõnek, tömlöctartónak,17

kocsisoknak, lovászoknak.

Délután
1. Az konyhamester az vacsorára fõzni sütni valót egy órakor vigye ki.
2. Az kulcsár az estvére való abrakot négy órakor adja ki, de ha vendíg jû, akár-

mikor ki kell adni az vendégnek.
3. Az kulcsár az asztalra való cipót azoknak az uraimnak, kik az úr asztalánál esznek,

az pohárnok kezéhez adja és elrendelt embernek az régebbi rendtartás szerént.
4. Az kulcsár hat órakor tartozik az úrnak, uraimnak való bort az borhordónak,

Német Mihálynak kiadni, de az mint az nyárban és téli üdõn az emlékezet va-
gyon az régebbi rendtartásban az praemendásoknak (!) rend szerént ismét. Az
tálnoknak szeltnek való cipót vacsorára adjanak. NO.

5. Az kulcsár avagy számtartó ebéd és vacsorának idején az pohárszékhez18 fel-
menjen, ha bor kívántatik maga vigyen.

6. Mikor vendíg lészen, rendelt embernek adjanak bort ki.
7. Az konyhán étekadásnak rendtartása így legyen. 

1. Elsõ asztal az úr asztala, mikor asszonyom Õn[agysá]ga külön eszik, máso-
dik asztal az Õn[agysá]gáé legyen.

2. Az udvarbíró és számtartó19 asztala.
3. Az leányasszonyok asztala.
4. Az lovászoknak mind az úr Õn[agysá]ga lovászi s mind az katonák lovászi

együtt legyenek.
5. Az sütõnek, kocsisoknak. Az tömlõctartónak akkor adjanak, mikor tíz ti-

zenkét rab lészen.
6. Az szénaosztó két órakor adjon szénát mindennek, az ki akkor reá nem

megyen, ne tartozzék annak utána kiadni, hanem ha útról találna haza
jünni. De az vendégnek akármikor tartozzék kiadni vagy éjjel vagy nappal.

Rövidítések és irodalomjegyzék

KOLTAI

2001 KOLTAI András Magyar udvari rendtartás. (Utasítások
és rendeletek 1617–1708.) Bp., 2001. (Millenniumi
magyar történelem. Források)
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15 Itt benn vagyon, vagyis ha azon a helyen tartózkodik, amely számára ez a rendtartás készült. Az ud-
varbíró tiszténél fogva (ld. 7. lj.) viszonylag sokat volt távol. 

16 Az udvarban lévõ nemes kisasszonyok, akik az úrnõ társalkodónõi, kísérõi voltak.
17 Börtönõr. A fõúri várakban is volt börtön, vagyis ahogy õk nevezték, tömlöc, ahová a fõúr az általa

elítélt embereket, illetve török foglyokat bezáratta és õriztette.
18 Az ebédlõpalotán álló pohárszéken tárolták étkezés idején a bort és az ivóedények egy részét.
19 A számtartó az uradalom (vagy több uradalomét egyszerre) elszámolásait készítette.




