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Viskolcz Noémi

Révay Judit hagyatéki leltára 1643-ból
(MOL P 287 Fasc. V. Nr. 418.)

Révay Judit – az evangélikus Révay Péter koronaőr és Forgách Mária lánya – 1620-ban 
házasodott össze Nádasdy Pál gróff al. A házasságból legalább hét gyermek született, 
a felnőttkort azonban csak ketten élték meg, Ferenc és Anna Mária. Férje 1633-ban 
bekövetkező halála után Révay Judit 1638-ban katolizált, és Forgách Ádámhoz ment 
feleségül. Akkor még kiskorú Ferenc fi a nem tartott vele, hanem a család dunántúli 
birtokain maradt. A nemes nő áttérése nagy felzúdulást váltott ki a dunántúli evangéli-
kusság körében, amelynek addig a legbőkezűbb támogatója volt.1

Révay Judit 1643. november 21-én Galgóc várában fi atalon hunyt el, javainak ekkor 
keletkezett és itt közölt magyar nyelvű összeírása a Magyar Országos Levéltár Forgách 
család archívumában maradt fönn több hasonló irattal együtt. Ezekből kiderül, hogy 
Forgách Ádám nem sokkal házasságkötésük után már hozzányúlt hozományához, és 
elzálogosította ékszerei egy részét.2 A Révay Judit halálát követően felvett leltár a hiá-
nyok ellenére is gazdagságot és sokszínűséget tükröz. A galgóci tárházban különböző 
ládákban és egy sokfi ókos Schreibtischben tárolt ékszerek, ruhák és textíliák, arany- és 
ezüstedények, képek és könyvek az arisztokrata női udvar színes világát villantják fel.

Forrás

[119r] Anno 1643. Die Septima Decembris.

Tekéntetes es Nagyságos Ghymessi Groff  Forgách Adam Uram eő Nagysága Pa-
ranczolattiábul, Az Tekéntetes es Naghos Nehay Groff  Reway Judith Aszoniunk eő 
Nagysága halála uthán, érkezet Nemes es Vitezleő Sárnoczay Ferencz Uram az eő 
Nagysága Udvari Hadnagya ide Galgoczra cum Plenaria Instructione: Ugy hogy az 
mi az eő Nagyságok Galgoczi Várában, es másuttis mindennémő Marhában és Por-
tékában találtatnék, azt Inuentariumban vennij, es mindeneket fel irnia tartozik. Il-
lien személiek ielen létiben; Nemzetes es Uitezleő Egresdy Boldizár Uram eő keglme, 
Radván Ferencz Uram Galgoczi Tisztarto, Dömpsödi Ambrus Uram ot ualo Porko-
láb és Császár Marton Uram eleött.

1 Payr, 1913, 65–86, 145–160.
2 Az iratokat tartalmi szempontból összegezte: Majláth, 1882.
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Legh elseőben Istenben el niugodot Aszoniom eő Nagysága Taarházaban
No. 1. Egy kalamaris fi okos vassas Ládáczka, melyben egy Czömöllet Erszeniben ta-
lálkozot; Egi Ezüst Tallér, ket Arani pénz, ket körmöczi Pénz, Egi Ezüst Araniazot kes 
niel, es harom darab spaniol viass.

No. 2. Egy kis uöröss Barson Ládaczka üress
No. 3. Egy kis kalamaris forma Ládaczka Tekenüs béka hias, körül ezüst maiczos 

üress, melliet az Ezüst köziben vörös Czimeres Ládaban tettük No. 17.
No. 4. Duplás Plehő egy kis zöld ládában egy saczkoban Apro pénz fl . 110 d 19. 

Ittem fl . 20 d 11
No. 5. Egy zöld ládaban Egy Saczkoban Petrőczine Aszoniom Pénzi féle Tallér No. 

800. Ittem Poltura pénz fl . 63.
No. 6. Egy fehér szekrénies ládában, Egy szőniegh, Egy seliem Paplan, Egy uont 

arany giöngiös szoknia, más giöngiös szoknia fekete, Egy vöröss [119v] barsony 
korczouál. Egy uont Arany korczoual, Ket fekete barsony korczouál, Egy sederies 
barsony korczouál. Medgy szin barsony korczouál egy. Egy Test szin korczouál. Egy 
fekete barsony korczouál, Egy Jankernek ualo fekete bársony Uija. Jankereknek ualo 
föli Eött. Harom korczouálnak az Uija. Egy sederjes barsony kis suba, Ket fekete 
barsony kis suba, Egy fekete Jankér bogláros. Egy medgy sziniü barsony szoknia. Test 
sziniü bársony szoknia Egy. Aranias Tarczanel Jankir ketteő. Jankerhez ualo előkö-
tö három. Giöngiös fekete bársony uáll Egy. Fekete barsony kis suba giöngiös Egy. 
Vöröss seliem poszto Szoknia Arany czipkess egy. Barátt színiü Poszto szoknia pre-
mes Egy. Szekfü szin Tarczanella szoknia vállastol. Ittem Egy belletlen stuczli ezen 
Tarczanellatol valo. Ittem elökötőnek ualo Egy darab ezüst czipkes. Ittem baraszk 
viragh szin virágos Atlacz Szoknia uállastol. Királszin Tabit szoknia egy. Testszin 
uiragos Tarczanella Szoknia Arany czipkes egy. Egy darab Taff ota elökötönek ualo. 
Egy fekete viragos barsony szoknia vállastol. Fekete viragos Janker Atlacz Egy. Fekete 
viragos bársony Janker egy. Fehér Taff ota njari szoknia vállastol. Egy darab baratt 
sziniü poszto. Uöröss seliem poszto arani ezüst premes uáll, azon ezüst kapocz Ara-
nias No. 12. Francziai barson uáll arany czipkes, Ittem hasonlo elökötö egy. Barátt 
szin posztobol valo váll arany és ezüst Passamánnal. Baraszk szin Arany Tarczanél 
uáll arany czipkess. Medgy szin Ezüst Tarczanél uáll, ezüst czipkess. Testszin barson 
uarrot stuczel eöregh. Ittem más stuczel medgyszin virágos. Före ualo egi darab feke-
te fatiol czipkes. Nyakra ualo Egy darab Taff ota. Főre ualo czipkes fatiol Egy darab. 
Franchiai barsony egy darab. Fekete uirágos Attlacz korchouál Egy. Arany czipkess 
barátt sziniü barsony füzér. Medgy szin bársony arany czipkes füzér [120r] Medgy 
szin szkofi ummal varrot Elökötö Egy. Királ szin Taff ota elökötö egy. Ittem fekete 
Taff ota elökötö egy. Egy Palást fekete fodor bársonybol fekete Taff otaual bellet gubás 
bársony az szeli arany ezüst széles czipkes négi rendben. Fekete virágos barsony nusz-
tal bellett Palást. Egy Pár nyári kesztiű arany szkofi umos. Egy eöregh Tükör uörös 
básonial buritot: Ennek az signáturának massa megh uagion az Ládában.
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Sarga rakott Ládában
No. 7. Hoszu Paraszt abrosz No. 6. Kerek kis Asztalra ualo sáos Abrosz No. 2. Uörös 
Pamukos kendő keszkenő No. 8. Lenvászon kendő keszkenő No. 5. fehér varrásos. Ken-
der vászon kendő keszkenő No. 9. Beczi kendő keszkenő No. 2. Reczes lepedő No. 14. 
Paraszt lepedő No. 29. Pamukos uegő Lepedő No. 2 Pamukos uankus hey No. 7. Dirib 
darab Recze No. 8. Lepödőben ualo Recze No. 11. Lepedőben ualo más uarrásos czipke 
No. 1. Lepödőben ualo uarrás fehér No. 2. Lepödőben ualo him uarras No. 1. Kis ken-
deő keszkenő Aranynelkül ualo No. 2. Aranias kendő keszkenő No. 9. Aranias vankus 
hey No. 6. Araniazatlan Parnahey No 14 ½. Kis keszkenő Araniazatlan No. 6. Kesz-
kenőben valo him No. 2. Aranias lepedő No. 6. Lepödőben valo Török varrás aranias 
No. 2. Fekete seliem prem. Egi darab gubás barsony. Válnak valo Egi darab uont Arany. 
Medgyszin barsony czipellös giöngiös Pár No. 1. Arani prem darab No. 12. Mind ezek-
ről az Ládában megh vagion az iedzés.

No. 8. Más fehér ladaban Sáós Abrosz vagion Végh No. 4. Paraszt vászon végh No. 
5. Kittel Abrosz vegh No ½ 

No. 9. Harmadik fehér Ládában: Száz negyuen hét Lepedeő
No. 10. Zöld Ládában ket darab saos Abrosz. Egi darab kárpit. Hayszin superlat da-

rab No. 5. Taff otabul ualo. Ház által uono ket [120v] darab virágos uörös kamuka. Agy 
föliben ualo kék kamuka darab egy. Keörnykire ualo kék kamuka darab Eött. Réghi kék 
Taff ota superlát harom darab. Uörös selyem aranias roit Superlatra ualo darab No. 6. 
Ittem egy darab kék seliem roit. Uöröss superlatra ualo uöröss seliem aranias gombocz-
kák gombházastul.

Asztalra ualo Medgyszin poszton ualo varrás darab No. 1. Agy föliben ualo darab 
kék Attlacz No. 1. masik darab Attlacz agy keörületire ualo. Egy hintoban ualo keör-
nykire veörös Atlacz darab ketteő négiess arany keötéssel cziff ralt arany roit keörülötte. 
Ahoz ket Ablakra ualo ket darab hasonlo Attlaczbul es Arany keötéses. Tamasztékra 
valo hasonlo Attlaczbol Négy darab. Ahoz köröskörül selyem sinor egy keötessel. Ittem 
hinto oszlopok közi valo zöld arany roito kamuka darab No. 12. Abban az Ládaban 
vörös kamuka Uduarlo szoknia Leany Aszonioké vállastol

No. 2. Fehér tokban egy uöröss barsony Ladaczka üress.
Ittem más uöröss barsonial buritot Ladaczka köröskörül arany gallonos. Ittem egy 

kis czontal rakott Ládáczka üress. Ittem réghi forma barsonyon varrott arany fonállal 
premes uáll, es az szoknia allian hasonlo prem kett szeres.

No 11. Hebánum fábol valo Eöregh fekete schreibtisch Ládában.
Egyik Fiokiaban: Tekert Arani fonal egy Papyrosson. Másik Fiokiában: Negy Pa-

pyros Szkoffi  om Arany, Egy Papyrosban niolcz mottringh Ezüst fonál. Egy papyrosson 
ezüst fonal (az skofi om Aranibul attunk az Leany Aszonioknak Négi Mottringot).

Ugyan abban az Fiokban egy uöröss skatulában egy kis Ezüstözött posta kürt. Ittem 
egy kis czipkess törött arany giürüczke. Egy kis arany Lanczoczkan uagion egy uöröss 
kaláris, három faragot sárga köueczke, kett faragot kristal formán köueczke. Egy ezüst 
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pénz. Egy seliem sinoron ezüstben foglalt három köueczke. Ittem három Tarka, es há-
rom medgyszin köueczke. Ket darab termés kaláris. Egy hoszu fehér keöueczke.

Harmadik Fiaban: Egy Papyrosban Harom Mottringh sárga selyem [121r] (egykit 
ki attuk az Leany Aszonioknak) Masodik Papyrosban Eött Motringh Tenger szin se-
liem, Harmadikában, Het motringh kék seliem. Negiedik Papyrosban, Hatt mottringh 
fekete selyem. Eötödik Papyrosban mindenfele selyem niolcz mottringh.

Negiedik Fiokban: Egy Ezüst araniazot kanyua. Egy papyrosban varrani ualo hamu 
szinieő seliem, Egy Papyrosson keués szkoffi  om. Egy mottringoczka arany szkoffi  om. 
Egy Papyrosban zöld tekert sinor.

Eötödik fi okban: Egy Papyrosban ket keötés seliem, egyik kék, másik sárga, más 
Papyrosban ket keötes uörös es fehér seliem, Harmadikaban ket keötés zöld es fekete 
selyem. Ittem Négy Mottringh zöld, uörös, szederies, es fehér seliem.

Hatodik fi okban: Csaszár urunk eő Feölséghe, az Papa, es Forgách Sigmond Uram 
eő Nagysága házasságarul valo Consensusok: ket czont Iskatula, az egyk fekete, masik 
uöröss négyes üressek.

Hetedik fi okban, semmi. Niolczadik fi ok: üress. Kilenczedik fi okban. Hatt Tuczet 
arany czipke keötö fák: Ittem egi hoingh. Tizedik fi ok: üress. Tizenegiedik fi ok: üress. 
Azon Schreibtischben keözepseö Ládáczkában. Egi darab termés kaláris. Egi darab keő, 
az kiben termés arany láttatik lenni.

Az also fi okiában: Egi giöngiös koronka, boglar nelkül valo hat giöngiöss rosa. Ma-
sik giöngiös koronka, kin uagion Tizen het giöngiös Uirágh, mindenik Virághban Es-
ses arani boglár, kiben uagion mindenikiben het-het rubint. Egy kristáll ezüstben fog-
lalt kanál. Ittem Czapragra ualo sárga bagazián szkofi omal varrot virágok. Ugyan azon 
schreibtisch Ladaban Masik also fi okiában: Egi araniazot bőr Tokoczkában, Elefant 
czont nyelű kess villastol, Meghis ebben az Ládaban az Also fi okiában uagion, Boglár, 
Nássfa 2dus Az mint keöuetkezik.

No. 1. Egy kis Iskatuláczkaban uörös kaláras apro szem No. 417
No. 2. Más kicziny kopott Iskatulában ennihani kosár forma arani szem, Ittem más-

fele arany szemek aprok es simák. Ket kerekded keő, es harmadik hoszas szábássu.
[121v] No. 3. Harmadik kiczin fehér Iskatuláczkában rostélos apro aranj szemek.
No. 4. Negiedik Iskatuláczkában, igen igen apro giöngj szemeczkek
No. 5. Eötödik Iskatulában Eöregeb giöngy. Ittem Leopoldus Arania, Egi felöl az 

maga képe, másfelöl feszölett.
No. 6. Hatodik Iskatulában ván fehér giöngy szem No. 500 Ittem fekete giöngy 

szem No. 133.
No. 7. Hetedik Iskatulában, Harom giöngy láncz, Az egyikben gömbölyű giöngy 

szem No. 1569. Masodikában Eöregh es Apro giöngi szemel együtt keözben egyelituin 
No. 2417. Harmadikában giöngy szem, Eöregh aproual egielitett No. 2300.

No. 8. Niolczadik Araniazot bőr Iskatuláczka, kiben uagion Egi Táblás giemant giürő
No. 9. Kilenczedik kis fehér Iskatulában Eöregh giöngy szem No. 118. Ittem Eöregh 

es Apro giöngiös egieles arani boglár No. 13. Ittem Esses fehér Zománchos arani boglár 
No. 7. Ittem ket Arany Uiragh egi egi rubintoczka benne zöld zomanchos. Ittem Egy 
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kis uiragh forma boglaroczka fehér kékes zöld zománchos. Egy kis boglár közepiben 
egy kis klaris. Egy kerekded boglaroczka, közepében egy giöngi szem. Ittem Tizen Négi 
apro arany boglaroczka.

No. 10. Egy fekete bőr Tokoczkában uagion egi Násfa, kiben uagion rubint Ao. 51. 
Ittem giemant No. 6. az hetedik ki esset. Ittem giöngi szem raijta No. 5.

No. 11. Egy uörös barsony Tokoczkaban uagion, Egi fehér zomancos kerekded Nasfa, 
egi kis függöczke az uégiben, kiben uagion, Apro s Eöregh giemánt egyel mással No. 63.

No. 12. Tizenkettödik egy kis hoszas uörös Iskatulaczkában ket uirágh boglár, 
mindenikinek az közepén egi Giemant, körniülötte mindenikin kilencz kilencz giöngi 
szem. Ittem más Négi Arani boglár Uirágh formán, mindenikiben Tizen egi egi szem 
giöngy. Ittem egi rosa arani boglar kerekdéd, kiben uan het rubint.

[122r] Ittem egi arany boglár Esses forma, kinek az közepében uagion egy giemant 
es ket szem giöngy. Ittem más Eöregh boglár, kinek az közepén Tabla giemánt Esses 
arany boglaroczka.

No. 13. Tizen harmadik: Egi kerekded uörös Iskatulában, Egi Eöregh Arany boglár, 
kiben Négi giemánt. Ittem más arany boglár, kinek közepin uagion Egi eöregh rubint. 
Ittem egi kerekdéd boglár, kinek az közepin egy smaragd, az körül harom giöngi szem. 
Ittem más Arany boglár, annakis az keözepében smaragd eöt giöngy raijta. Ittem egi 
arany fehér viragos Zomanczos spaniol kereszt nagi giöngy szem raita. Ittem egi roza 
forma boglár fehér zománczos, az közepében egy rubint. Ittem egy fülbe ualo rostélos, 
kiben uagion giemánt No. 12.

No. 14. Tizen Negiedik Skátulában, töredezet Násff a arani darabok, az Egykin ket 
giöngy es egi giemántoczka. Más darabon egi rubint s ket giöngy. Harmadikán Négy gi-
emant. Negiedikin Négi giemant. Eötödik  darabon Harom giemant. Az Hatodikan, Egi 
giemánt, harom giöngy szem. Hetedikén, Egi giemánt. Niolczadikánis Egi giemánt, ki-
lenczedikin egi giemánt. Tizedik darabonis egi geimant. Az Tizen egiedikin egi giemánt. 
Tizen kettődikinis egi giemant. Tizen harmadikanis Egi giemant. Tizen Negiedikinis Egi 
giemant. Tizen ötödikin ket giemánt. Tizen hatodikan ket giemant. Tizen hetedikin Egi 
giöngy. 18 19 es 20 czak zomanczos arani darabok. Azon Iskatulában uagion niolcz ru-
bint araniban foglalua. Ittem aranibul czinált prosoczke No. 11. Mindenikiben egi egy 
giemant. Ittem három leuegőczke, mindenikiben egi egi giemántoczka. Ittem hat giöngi 
szem. Ugian ezen Iskatulában holmi töredik dirib darab arany egy Papyrosban be takarua.

No. 15. Tizen eötödik fehér Iskatulaban. Egi Násfa, kiben uagion Tábla giemant No. 
12. Négi Tábla rubint, Egi magas smaragd, es egy Eöregh giöngy szem. Másik kerekdéd 
Násfa, kiben uagion [122v] Eöregh s apro rubint No. 23. es egy eöregh giöngy az uégén. 
Ittem egy arany kerekded boglár, kinek közepén uagion egi fehér louaczka, eöt rubint, 
es harom eöregh giöngy. Ittem harom eöregh Arani boglár, mindenik boglárban eöt eöt 
giöngy szem, es egy egy smaragd. Ittem egy Násfaczka eöt rubint forma keö benne es ki-
lencz smaragd. Ittem egy cziga kiben sárga köueczke. Ittem egi Eöregh Násfa zomanchos, 
kiben eöregh s apro giemant uagion No. 29. Ittem egi aranias boglar, kinek közepében egy 
giemánt, körniölütte kilencz szem giöngy. Ittem ket Arany boglar uiragh formán, kiben 
uagion Tizen egi egi giöngy szem. Ittem egi arani boglár, kiben kilencz szem giöngy. Ittem 
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más Arani boglár közepében egi giemánt, körniülötte kilencz szem giöngy. Ittem egi ara-
ni fonálbol czinált sinoroczkan uagion eöregh boglár Egy, kinek közepében egi giemánt, 
azon körül hat apro boglár, az kikben uagion het giöngy szem.

No. 16. Tizen hatodik vörös kerekdéd Iskatolában, ket egi forma eöregh arany bog-
lár, az egyikben egi rubint uán, másikabul ki esset. Ittem más három egi forma arani 
boglar, az ketteiben, közepében ket ket giöngy, Az harmadikában egy giöngy. Ittem 
egy násfabul törött darab virágh, kiben uán egi giemántoczka. Ittem ket függü forma 
fülben ualo, kiben uan het het giemant es ket ket giöngy. Más fekete zomanczos fülben 
ualo, harom harom leuegö rayta: Egykiben uagion niolcz, masikában kilencz gieman-
toczka. Egi arany függöczke, meliben vagion het giöngi szem, egi zöld smaragd, es ket 
kis lánczoczka. Ittem egi ág forma zomanczos giürü, kiben uagion huszon het giemánt.

Ittem más Eöregh Tablaiu fekete zomanczos giürü. Harmadik fekete zománczos 
tábla giemánt giürü. Ittem fekete zománczos smaragd giürü. Ittem az szegény Aszony 
peczetes giürüie fehér zománczos vörös kö benne. Ittem más Arany giürü kiben bötük 
meczue. Ittem egy bötüs arany giürü, az kiben ualami ezköz uán belé czinálua. Ittem egy 
fehér zomanczos abroncz giürü. [123r] Ittem egy Fekete zomanczos giürüczke. Ittem 
ket gienge arany lanczoczka.

No. 17. Tizen hetedik kerekdéd uörösuégő Iskatuláczka, kiben uagion Egi pár 
Arany perecz. Más pár aranfele Czontal eledes perecz; egyke ép masika töredezett. Har-
madik pár fekete Eöregh perecz, kiben uagion Negyuen három giöngi szem. Ittem egy 
fel arany perecz bötüs. Ittem Hodnak az ezkeözi.

No. 18. Tizen niolczadik fehér Iskatulában egi giöngöből czinált niakra ualo, köz-
ben közben sárga paraszt giöngy, az ket uégin egi egi kalaris.

Ittem fehér es sárga giöngiből czinált niakra ualo czipke.
No. 19. Tizen kilenczedik kerekdéd Iskatulában, Araniban foglalt Bezuár.
No. 20. Huszadik uörös O Iskatulaban, egi gienge arani láncz, kin vagion Eötuen 

Arany boglároczka, az huszon ötiben uagion Eötuen giemánt, Az huszon ötiben pe-
nigh negiuen niolcz szem fehér giöngy.

No. 21. Huszon egyedik fehér hoszas Iskátulában; uagion Egi fehér giöngiös Párta: 
kin vagion Tizen harom Arani boglároczka, mindenikiben egy egy rubintoczka. Ittem 
niári Legiezőnek valo ezüstből ualo maroklatt.

No. 22. Abban az Hebanum fabol valo Schreibtisch Also fi okiában: Egy darab Janus 
köröm. Egi darab fekete Taff otában: Egy fehér Pantlira czinalt Párta; kin uagion, fehér zo-
mánczos boglaros Rosa forma boglaroczka No. 20. Mindenikiben egi egi jokora giemánt.

Ittem abban másfele hoszab boglároczka fekete zománczos No. 20. Mindenikiben 
három harom giemant, 23 körületj eöregh es apro fehér giöngiel füzött. Ittem más Test 
szin Pantlira czinalt koronka forma Partha, uagion rayta Eöregh hoszas arani boglar 
fekete zomanczos No. 8. kik közül az egykinek fele el törött. Azon boglároczkában uán 
het giemánt, es az uégekben het giöngi szem. Ittem közben közben giöngi szem No. 15  
Ittem azon Parthan, más aprob szerű arani boglaroczka No. 9. Azoknakis az közepében 
egi egi giemántoczka es az ket uégiben egi egi giöngi szem az egykin kiuül. Ittem uagion 
[123v] süüegh karimaiara ualo boglar No. 10. kiknek az Eötiben az közepében uagion 
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giemant eöt, eöt es negi négi Eöregh szem giöngy. Ittem uagion eöt eöt szem rubint, es 
négi négi szem fehér giöngy. Ittem egi arany niakban uető, kiben uagion, száz hetuenket 
rubintoczka. Ittem egy feher zomanczos galamb forma függöczke; mellien uagion eöt 
rubintoczka.

No. 12. Egy kis fekete kalamáris Ladaczka, Ezüstös az foggantoia es az négy szegleti 
az födelének: Abban egi kalamáris, Egi porozo, Egy fi okiában Egy pár koczka. Ittem 
egi niolcz szegleteő fekete koczka. Más fi okiában egy Papyrosban reczekötő eszközök.

No. 13. Fekete Ládaczka Hebanum fabol ualo az Tokia zöld, üress.
Az Rudakon valo Deszkákon3

Egy kerekdéd Iskatulában Lengiel süüegh.
Ket kerekdéd Iskatulában. Egy egy czipkess fodor.
Het gallér vas droton sikos gallér támaszto.
Gallér tarto Iskatulában: Gallér támasztora fel uarrot Gallér No. 4. Kamukára var-

rot Gallér No. 2. Fekete czipke gallér No. 1. Lehaito gallér No. 3. Spaniol feikötő No. 4. 
Reczes feikeötő No. 3. Fatiol feiköteő No. 1. Ket Par bársony Táczli Támaszto.

Táczli Pár No. 8. Táczli kötö Pántli No. 2. Egi melyre ualo Aranias. Ket fekete salma 
süüegh. Egy fekete bársonnial buritot Ládáczka No. 1. Ittem egy kis fekete Ládaczka.

No. 14. Ueöreös Ládában Szekre valo Megi darab varrás. Egy keötés külömb 
külömb féle szürket. Ablakra valo fekete barsony ket darab roytos.

No. 15. Fekete ormos Ladaban: Egy Lepedeő alol Halo ümögh No. 12. Paraszt fel 
ümögh No. 23. Egy fel Imegh aranial varrot, Egy fel imegre ualo selemmel es Aranial var-
rot Uijak. Vászonbol ualo elökötö No. 22. Fatiol elökötö No. 3. [124r] Arcza takaro czip-
kess No. 2. Ittem egi Arcza Takaro aranias uégő Patiolat. Lepedőben ualo fehér uarras No. 
2. Lepedőben ualo Recze darab No. 2. Lepedőben ualo keskenj uarrás darab No. 6. Ket 
darab feher varrás kiczin No. 2. Abban az Ládában kilencz darab giolcz Abroszban ualo 
Negi darab uarrot. Egy kötésben het darab forma. Ket kendeő keszkenő hoszu reczes. Egy 
uarrot Vankus hey. Ket czipkes lepedeő. Egy végh Lengiel Patiolat. Harom darab gallos 
giolcz. Ferfi unak ualo aranial varrot harom Imegh. Ket darab giolcz. Négi Végh fehér keö-
tés, eötödik kezdett. Harom Aranias melre ualo. Réghi arani varrás egi lepedőben ualo. 
Egy fatiol keszkenő. Egy szörböl czinalt feökötő. Tarka superlát egy darab Török varrásos.

Az Szekrénies fehér Ládában No. 6. ut supra. Ezen Ladaban Egy Iskatula forma 
Ládáczkában, egi Arcza takarora valo Skoffi  omal varrot giöngiös. Masodik Szkoffi  umal 
varrot giöngiös. Harmadik. Szkoffi  om Arani es ezüst, kinek az véghi czipkes. Negiedik 
hasonlo Aranias czipkes. Eötödik Szkoffi  om ezüst varrás ezüst czipkes Arczatakaro. 
Hatodik hasonlo szkoffi  om Ezüst varrot czipkes. Hetedik Szkoffi  om arany fedelre valo 
uarrás. Egy darab Niderlandj aranias ezüstes Czipke. Ket darab Arany ezüst czipke. Egi 
darab Arani galon. Egy darab arany Czipke. Egi daraboczka arani prem. Egi daraboczka 
Azüst galon. Egy ezüstel uert seliem sinor. Eöregh sziles Arani es Ezüst egi darab Passa-
man. Ittem egi papyrosban egi darab arany czipke. Ezt az Ladáczkat tettük az szekrénies 
fehér Ládában az ruhak köziben ut supra No. 6.

3 kapcsos zárójellel összefogva a következő tételek a No. 14-ig
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No. 16. Fekete uassas ormos Ladaban. Egy Uégh feherétet vászon. Egy Uégh saös 
Abrosz. Egy Uégh Asztal keszkenő uörös Pamukos. Hímes forma három darab.

[124v] No. 17. Ueörös Czimeres Ládaban. Egy fekete Tokban, Ezüst Aranias kánna. 
Ittem más fekete Tokban Diana Pohára Ezüst Araniazot. Egy uörös Aranias Tokban ket 
hordos Pohár Aranias, kiben uagion kis uilla, Sótarto, foghváio. Egy fekete Aranias teke-
nő Béka formán Tokban. Harom ezüst Araniazot Czese. Ittem aranial uert Négi szeglető 
fekete bőr Tokban, Egy fedeles Czese Zupponnak ualo, kiuül belől aranias. Más aranias 
ket fülő Czese egy. Ittem Négy szeglető ket Tániér mereőn araniazott. Vgyan abban az 
Tokban, Araniazot Ezüst Sótarto, Egy kis villa Ezüst niolcz araniazott. Egy Ezüst aranias 
kanál. Más kis kanalaczka. Eczetnek ualo Czeseczke. Fül uajo es fogh uaio ezüst arania-
zott. Egy kristal kánnáczka ezüstben foglalt aranias. Porczanella czese araniazott ezüst ket 
fülő fekete Tokban. Ket ezüst czapa Pohár, egyk belől aranias, szilijs mind az kettőnek 
aranias. Egy Ezüst Pohár. Harom czapa Pohár, az egyk kiuül belől aranias, az masiknak az 
széli, az harmadik fehér. Egy ebeczkere Ezüstes Eövű, kiben uagion Tizen három Türkis. 
Egy ezüst edény szentelt uiznek ualo. Egy Alabastrom kőből ualo kánnaczka. Egy eöregh 
Ezüst Melegéteő fedelesteől czattos, fogantoia Ezüst. Ittem egy kiczin ezüst füstölö fi o-
kostol. Ittem harmadik kisseb füstölö Ezüst lábas. Egy ezüst törött villa aranias. Ittem egi 
ezüst törött kanál araniazott. Egy kis kristall ora. Egy ezüst nielő tisztito: Ezek mind az 
eöregh füstölöben uannak. Egy ezüst kalán. Egy ezüst nielő kess. Egi aranias üüegh Pohár 
egi Tokban. Egy ezüst Parta eő, kinek az maiczán uagion Tiz Aranias boglár. Egy ezüst 
Tablas Eöv araniazott töredezett. Más Tablas Eöu araniazott. Ittem ollian forma táblas 
Eöu ezüst araniazott. Egy gombos araniazott Eöu. Egy ezüst Láncz Eöu. Egy kristal uilla 
Ezüstben foglalt aranias. Más ezüstben foglalt Nád villa.

Ab initio No. 3. Ladaczkat tettük ebben az Ládában, ket kis ezüst [125r] palacz-
koczka belől Aranias. Egy kis fekete Schreibtisch Ladáczka.

No. 18. Fehér uassas Ládában füszerszam. Bors funt No. 10. Fahey funt No. 2 ½. Sze-
reczen Dio funt ½ 4. Négy szegleteő fehér Iskatulában be Peczetelue Taualj Saff ran. Ta-
poczáni Joszagbol valo ket funt fel latt heián. Egy fazékban bepeczetelue tauali saff ran 
Egy funt, Négy latt, egi nehezik. Ittem egy kis tarka Iskatulában es idei saff ran latt: No. 6.

No. 19. Fekete Ormos Ládában, Abrosz alá ualo reczes abrosz No. 1. Kerekdéd Asz-
talra ualo abrosz No. 2. Aranias kendeő keszkenő No. 1. Abrosz alá ualo Négi Asztalra 
ualo varrot abrosz No. 1. Ittem négi asztalra ualo abrosz No. 1. Teörök Patiolat végh No. 
4. Aprob Uégh Török Patiolat No. 3. Egi hoszu Imegh. Egi Fatiol orczatakaro. Holmi 
dirib darab Giolcz darabok Egi darab Gubas barson, Egi könyu az kiben formák uannak.4

No. 20. Istenben el niugodot Aszoniom eő Nagysága háló házában: Az minémő Ol-
tarhoz ualo ezköz uolt, Egy fekete Ormos Ladaban raktuk ez szerint: Egy darab kék su-
perlat az Láda fenekin. Ket fehér uiasz gierta, Egy hoszu fehér uiasz aranias giertia. Ket 
kis rez giertia tarto. Egy rez czengettiű. Egy darab fatiol czipkes oltár föliben ualo. Egy 
fa körozt, az kin egy felől Christus Urunk képe. Más felől Boldogh Aszonié. Egy oltar 
szabásu, kiben Boldogh Aszony képe kisded. Harom réz kép Táblas. Egy batokon irot 

4 a darab szóval induló szövegrészt külön toldották a szöveghez a lap margóján
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kép Táblas. Egy Christus Urunk képi, az keörületi fa. Keöuön irott Egy kép, mellien 
Christus Urunk születése uagion. Egy aranias kép oltar fölében ualo, egy felől Christus 
Urunk feszületj. Másfelől Boldogh Aszonij képe. Egy Uij kép: melynek az széli ezüstös 
Aranias, közepén Christus Urunk képe [125v] Egy vaszonon uarrot Boldogh Aszony 
képe. Pargamenan irott kép külömb külömb fele apro darab No. 9. Ittem Papyrosson 
írott apro kép darab No. 12. Eöregh kerekdéd agnus Dei No. 5. Annál aprob Agnus 
Dei No. 11. Annális aprob külömb külömb fele Agnus DEI No. 17. Sziues Agnus Dei 
No. 5. Agnus Dei forma köröszt: No. 8. Aksteyn sarga oluaso Egy. Keőbül ualo olua-
so Egy. Fekete czont oluaso Egy. Fekete apro szerű oluaso, melinek keözte keözte kin 
szenuedésnek ezközi Egy. Tizenegy szemű zöld oluaso melynek az keözepe Cristal Egy. 
Ittem egi képes rez czengettiű. Az fölliül megh írt oltarhoz ualo ezközök uoltanak feöl 
czinalua egi darab kék uont Arany Tarczanellan. Ittem egi darab kék Atlacz, az ki azon 
Oltároczkan uolt. Ittem azon Oltároczka fölött, Egy darab zöld Tafota.

Egy bőr Saczkoban Aßoniom eő Nagysága Imátságos könyuei, Az elsőnek Autho-
ra Kempis Th amás, melynek az Táblaia Ezüstben foglalua, es Ezüst kapczok rayta. Az 
Masodik Ueörös Tablaiu Magiar Keönyu. Harmadik Magiar Offi  cium; sederies karma-
zin az Tablaja. Negiedik. Egy fehér Tablaju Magiar Keönyu, kinek Ferenczff y Authora. 
Eötedik Fekete Tablain imátságos Pazman Peter könyue, az Táblájanak mindaz négy 
Szegleti, s mind az keözepi ezüstös, es ezüst kapczok rayta: Melliek mind egy ladaban 
be rakatuán az Tárházban vitetett.

Ittem ugian ezen hálo házban vagion: Egy rostelos zöld Almariumban holmi Patika 
szerszám s ezkeöz, az mint az edénieken specifi calua uagion; Az mellieket Regestálni köl-
letik.

Ittem Egy kis uöröss böröss Patika Ládáczka, kiben az Regestoma megh vagion mit 
contineál. Ittem vagion ket zöldd Almarium üress; Ittem ket zöld Asztalka ket ket fi o-
ko. Ittem egy [126r] fehér Asztalka, Egy kerekdéd zöld Asztal, Ittem ket arniék tarto 
Tábla, egyke zöld, 20 másik gesztenie szineő. Ittem egi rez Agi melegéteő.

No. 21. Az Kapolna mellet valo Feölseö Boltban: Egy eöregh fehér fi okos Alma-
rium. Az feölseő fi okiában Uij keresztien korso No. 7. Gyümölcznek ualo czerep cze-
se No. 7. Negi szeglető Sótarto No. 1. Ittem egy kis serpeniő No. 1. Irós uaynak ualo 
czerép edény No. 1. Oruosságnak valo czerép edény No. 23. Egi kerekdéd skatulában 
Marszappán. Ittem Egy üüegh korso No. 1. Palaszk forma korso No. 2. Ittem giümölcz-
nek ualo üüegh Czese No. 8. Masodik fi okiaban: ket fehér keresztien hordoczka No. 2. 
Egy kis fa déza No. 1. Kiczin réz fazék No. 6. Uüegh Palaszk No. 7. Uüegh korso No. 
1. Lictariumnak ualo On forma No. 21. Ittem Lictariumnak ualo czerép forma No. 12. 
Ittem ket kis kotiogos üüegh No. 2. Lictariumnak ualo üress skatula No. 9. Ittem egy Uy 
rez serpenieő No. 1. Ittem Peczenie ala valo rez serpeniő No. 1. Az harmadik fi okiában. 
Egy fazékban méz, masik fazékban feött silua Lictarium: Ittem Négi fazékban Aszu 
szilua Dio bellel rakott. Ittem egy fazékban Aszu baraszk Dio bellel rakott. Ittem egi 
fehér skatulában ennéhany fele Lictarium. Egy zöld Uij keresztien korsoban birsalma 
Lictarium. Ittem egy üüeghben Dio Lictarium. Az negiedik fi okiaban. Egy korsoban 
mák olaij s hol mi üress korsok No. 11. Egy bátok Palaszk fa Olajnak valo No. 1.
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[126v] Az Legh also ki uono fi okiában: Szöuéshez valo apro bordak. Ittem ezen 
boltban vagion más Eöregh rostélos Almarium üress. Azon almarium fölött, Egy Eö-
regh fa kalitka. Ittem egy festet fekete fi okos Láda üress, ket czimer irua rayta. Ittem egy 
festet fekete fi okos Láda üress, ket czimer irua rayta. Ittem egy fehér Nioszolia. Ittem egi 
hoszu Tábla Asztal No. 1. Ittem az rudon Egy suniogh halo No. 1. Az rudakon keötözöt 
szölök. Ittem az kápolnában szolgálo terdepleő ablak keörül zöld poszto es ennéhany 
Papyros képeczkek.

Ittem ezen boltban uagion Eöregh Parna Vasári heyal No. 5. Fehér Parna derekal 
No. 3. Fehér dunha No. 1. Vankus Tarka heyal No. 4. Eöregh fehér vánkus No. 2. Tarka 
kis vankus No. 1. Fehér kis vánkuska No. 1. Dunha kinek az föli zöld kanabacz, az allia 
feher giolcz No. 1. Uörös Dunha kinek az föli test szin kanabácz, az alia fehér giolcz No. 
1. Uörös kamuka derekal No. 2. Uörös kamuka vankus No. 2. Sederies kamuka vankus 
No. 2. Fekete barsony vankus No. 2. Ittem azon boltbol nylo kapolna fölött valo kis 
boltban. Az rudakon keötözöt szölő. Ittem egy Eöregh ladanak az allia fi okos.

Ittem az Tárházban uagion, Sárga üress rakott láda No. 1.
Ittem fekete barsony üüeghes hintora valo ures lada No. 2.
Ittem uörös bör Láda, kiben ennéhány pár piros saru 1.
Ittem fekete Hinto ülésiben valo alachon fekete Láda No. 2. 
Ittem Egi kyss zöld lada melyben uannak missiles Leuelek.

Actum Galgocz Die 12. Decembris Ao. 1643.

Coram me Balthasar Egresdy [pecsét]; Dömsödy Ambrus manu aliena [pecsét]
Coram me Franciscus Radvan [pecsét]; Coram me Martinus Csaszar mpp [pecsét]
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