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Reichardt Gabriella

Nádasdy Anna csejtei tárházának jegyzéke 1617-ből

A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárában az Egyedi iratok gyűjtemé-
nyében található az 1617. december 21-én kelt jegyzék néhai Nádasdy Anna javairól. 
A jegyzékben azon javak kerültek felsorolásra, melyeket az elhunyt öccse, Nádasdy Pál 
követelt vissza Zrínyi VI. Miklóstól.1 Az irat a Nádasdy Anna halálát követő évben2 
keletkezett a Nádasdyak csejtei tárházában. Nádasdy Pál nemcsak nővére hagyatékát, 
hanem édesanyja, Báthory Erzsébet javait, valamint édesapja, Nádasdy II. Ferenc Murát 
pasától kapott poharát is lajstrom alá veszi. 

Nádasdy Anna 1585-ben látta meg a napvilágot szülei elsőszülött leányaként. 1605. 
április 17-én Csepregen kötött házasságot Zrínyi VI. Miklóssal. Férje szerette a szép 
dolgokat, drága árukkal, kelmékkel vette körül magát,3 erről a forrásba foglalt drága 
kelmék és ékszerek is tanúskodnak. A listából képet kaphatunk arról is, hogy milyen ék-
szerek, ruhák és egyéb, a korban használatos tárgyak jelentek meg a hölgyek hálószobái-
ban. Házasságát követően Nádasdy Anna férjével csáktornyai birtokukon élt, azonban 
sűrűn meglátogatta édesanyját csejtei várukban, ahol gyermekkorát töltötte.4 

A jegyzék külön csoportokba veszi az ékszereket, a zsákokban vagy egyéb anyag-
ban tárolt pénzeket, a szoknyákat és subákat, a jegyzék végén a Báthory Gábor tár-
házából származó iratok elosztását tárgyalja. A felvett lajstrom végén az összeíró 
megnevez egy Murát pasa5 által adott poharat, melyet Nádasdy György kért kölcsön 
Nádasdy II. Ferenctől. Nádasdy György kiléte azonban kérdéses, mert bár mind a ko-
rábbi, mind a későbbi időszakból ismerünk Nádasdy György nevű családtagot, a 
jegyzék készítésének idején nem találkozunk sem a genealógiákban, sem a kiadott 
levelezésekben György nevű Nádasdy családtaggal. Kilétének felderítése tehát további 
kutatást igényel.

A forrást magyar nyelven írták, hét paginát tesz ki. Az első lap az összeírás tárgyát 
közli, míg a következő hat lapon a csejtei tárházban található értéktárgyak bemutatására 
kerül sor. A leltár áttekintése során betekintést nyerhetünk a 16–17. században használt 

1 MNL ZML IV. 433. Egyedi iratok gyűjteményében, iktatási sorszáma 5800. Ezúton köszönöm meg 
Lengyel Réka felelős szerkesztőnek, hogy felkért az irat közlésére, illetve Bilkei Irénnek, aki rendelkezé-
semre bocsátotta a jegyzéket, és Molnár Andrásnak, aki engedélyezte számomra a közlést.

2 Nádasdy Anna 1616. december 18-át megelőzően hunyt el, MOL P 235 Antiqua Miscellanea Nr. 28. 
lásd: Toma, 2006, 156.

3 Nataša Štefanec, 2007, 96.
4 Lengyel–Várkonyi, 2010, 79.
5 Murát pasa Nádasdy II. Ferenc tárgyalópartnere a tizenöt éves háború idején. Hadnagy–Papp, 2003.
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nemesi női viseletbe, mint a szoknya, a suba, a köntös, valamint a fehér ruházat. Ezeket 
forrásunk tanúsága szerint szövettel (kamuka), selyemmel (atlasz) vagy prémmel bélelték. 
A szoknyát zsinórozással díszítették.

Forrás

Zrini es Nadasdi Urak dolga az Marha felöl
Az minemö marhakat kivan Nadasdÿ

Pal Uram, Zrenÿ Uramtül viszha
adatnÿ Annak Consignatioia.

Anno 1617. Decembris 21.

Nadasdÿ Anna Azsoniom eö Nagha Szamara az Cheÿtheÿ Taarhazbul,
vettünk kÿ, az idi ala megh irt marhat, es Ezüst mivet.
Egÿ keöves Aranÿ keresztet.
Egÿ Aranias Geöngieös karpitot
Egÿ Aranÿas oroszlant
Egÿ keöves Aranÿ kelÿeth.
Negÿ gieönge Aranÿ lanczoskat
Egÿ Aranÿ lanczot regi modra valot
Harom Aranÿ gieöreöt
Egÿ ezüst giürüt kiben beka keö vagion
Huzon hat appro aranÿ boghlarochkath.
Egÿ fel kezre valo Aranÿ Pereczet
Egÿ ezüst lada, Aranÿakat, Sarkan raÿtha klarissall6

Az Termes klaris
Az sarkanÿ avagÿ Griff  labainall.

Eodem Anno.
Nadasdÿ Anna Aszoniom eö Nagha Szamara vettünk ezen ladabul 
az mint ide ala megh vagion irva
Egÿ pappyrusban Araniul Fl 197
Egÿ Beör Sakban Tallerül Fl 360
2. Sakban Fl 665
3. Sakban Fl 100
4. Sakban Fl 300
5. Sakban Fl 213 d. 50
6. Sakban Fl 500

6 Korallból készült ékszer.
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Egÿ Ruhában keötve Fl 100
7. Sakban Fl 150
8. Sakban Fl 100
9. Sakban Fl 110
10. Sakban Fl 200
11. Sakbul vettünk kÿ Fl 4 d 50
Summa lezen Fl 3000.

Az szoknÿaknak es kÿs subaknak szama
kiket attam az leaniommall.

Egÿ vont Aranÿ szoknÿa, Gieöngieos prem ket rendel raÿtha.
Egÿ vont Aranÿ szoknÿa, szeles aranÿ Pasaman
ket rendek raÿta.
Egÿ vont ezüst szoknÿa Tüszes prem ket rendel
raÿta hamu nÿnÿ szelessen.
Egÿ test szinü kanavacz szoknÿa, melÿ ezüst viragokkal
vagion ket rendel szeles aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ test szinü viragos, barson szoknÿa szeles aranÿ
pasaman ket rendel raÿta.
Egÿ veöreös Barsonÿ szoknÿa, ket rendel
szeles Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ szedenÿes(?)  viragos Barson szoknÿa, ket rendel
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ zeöld viragos, barsonÿ szoknÿa, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ fekethe viragos Barsonÿ szoknÿa, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ fekete viragos Barsonÿ szoknÿa, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ Veöreös Athlacz szoknÿa ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ Hajszinü(?) szoknÿa, ket rendel
Aranÿ Pasaman raÿta.
Egÿ szeöld Atlacz szoknya ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ test szinü Athlacz szoknÿa keth rendel
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ Veöreos kamuka szoknÿa ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ szeöld kamuka szoknÿa, keth rendel
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ szederies kamuka szoknÿa keth rendell
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Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ feÿer kamuka szoknÿa keth rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ szederies granat szoknÿa, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ szederies granat szoknÿa, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ veöreös skarlat szoknya, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ veöreös skarlat szoknya, ket rendell
Aranÿ Pasaman raÿtha.
Egÿ szederies Saÿa szokna szoknÿa, ket rendell Ezeöst
prem raÿtha, mind mallall belleth.

Kÿs subak szama.
Egÿ fekethe Barsonÿ kÿs Suba, feÿer gieöngieös, prem
raÿtha harom rendel, bellese nuft .
Egÿ fekete mezelt Barsonÿ kÿs Suba Eöt rendel
Aranÿ Prem raÿtha, bellese nuft .
Egÿ test szinü Barsonÿ kÿs Suba, harom rendell
teöszeöt prem raÿtha, bellese nust.
Egÿ fekethe Barsonÿ kÿs suba, Eöt rendell Aranÿ
Prem raÿtha, bellese nust.
Egÿ szederies Barsonÿ kÿs Suba, negÿ rendell szeles
Aranÿ prem raÿtha, bellese nest.
Egÿ szeöld Barsonÿ nÿarÿ keönteös, negÿ rendel
zeles Aranÿ prem raÿtha.
Egÿ kek Barsonÿ kÿs Suba Eöt rendel
Aranÿ prem raÿtha, bellese nest.
Egÿ Veöreös Barsonÿ kÿs Suba, negÿ rendell
Zeles Aranÿ prem raÿtha, bellese nest.
Egÿ Szeöld nÿomtatot Barsonÿ kÿs Suba, ket rendell
Aranÿ prem raÿtha, bellese Heinsz(?) mall.
Egÿ Eöregh szederies viragos Barsonÿ Suba, Szeles
Aranÿ prem ket rendell raÿtha belletlen mert nd
tehettem szerint az Nestnek hand Eötuen forentot attam
az belleseiert.
Attam kilencz paplant, harma Aranÿas
az hata Selÿem paplan.
Attam ket kÿs Szünÿeget magha szekeriben.
Attam Egÿ pohar Szeketh.
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Attam Aranÿ miveth.
Attam egÿ Geönge Lanczot Aranÿ Szeömökkell.
Attam Egÿ nÿakban veleöt, melÿben vagion viszen Egÿ
Rubint, keöves boghlarok, es Gieöngieös Kofais
leszen egÿ. Egÿ függeö es vagion raÿtha melÿben
vagion Eöt Rubinth, mielek Giemant, harom szem Eöregh geöngÿ.
Attam egÿ feÿkeöteöth mellÿet vettem
Szasz hatvan hath forinton.
Ismet mas feÿkeötöt kÿt vettem
Eötven forinton.

Insuper Egÿ Szep keöves Geöngeös nÿakba velöt.
Ittem: Egÿ keöves Geöngieös Aranÿ nÿakba veleöt
mellÿet vettem volt Posonban pro Fl. 500.

Ittem: Egÿ Beör szekeret mellÿet vettem hamiaiual
Eggietemben p Fl. 1800.

Mind Ezeknek feöleötte az sok feÿer Ruhazath Aranÿas
Lepeödeök Vankos heÿak kezkenÿeök es egiebek.

Postremo: Az Privilegiomok mellyeket Bathori Gabor Echedlÿ
Taarhazabul kÿ attak volt, az kik sokkalis megh hallattak 
az Contenarius numerust, kik minemeö levelek legenek
nalunk azzal Perialis consignatio vagion, tudgiok annak
az masa ot az levelek keözeöt vagion, kivaniuk
Ezeketes Iupta consignatorium resitualnÿ.

Mind ezeknek feöleötti tudgia eö Nagha mennÿ penzt neol
fell legien diversis vicibus Bathori Eörsebeth
Azzontull, kirül obligatoriak is talaltatnak.

Egÿ Pohart is adoth az szegenÿ azzonÿ oda, mellyeth az
szegenÿ Nadasdÿ Ferencz Uramnak Murat Passa
adot volt, kÿt Nadasdÿ Georgÿ altal keretet volt el keölczeön. 
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