
R Á K Ó C Z Y E R Z S É B E T I N G Ó S Á G A I A H R I S S Ó I É S K I S - T A P O L -
C S Á N Y I V Á R K A S T É L Y O K B A N . 

Néhai Istenben elnyogodott Méltóságos Gróffné Felső-Vadászi Rákóczy Erzsé-
beth Asszony eő Nágá halála után, Felséges Vezérlő Fejedelem kegyelmes urunk parancso-
latjából alább subscribáltak által minemű ingó jók, Hrussói és Kis-Tapolcsányi jószágban 
találtattanak, azoknak Conscriptioja. 

Anno 1708-die 9. et subseque'ntibus mensis Januari i . Hrussó várában és kis-tapol-
csányi kastélyban találtatott portékának száma. 

Sub No.. 1. Egy iskatulyában fedeles alaison és aquavitának való kristalmos pohár 
mindenestül, No. 20. Egy perspectiva, egy arany mérték. Sub No. 2. Asszonyoknak főre 
való vendéghaja, egy iskatulya. Sub No. 3. Csinált virágok, egy iskatulya. Sub. No. 4. Két 
gyertyatartó, csontból való, egy tokban, bádogból való egy kristalmos lámpás. Ottlik Pál 
Uram eő kegyelme pecsétje alatt egy ládában vannak ezek. 

Sub No. ő. Schraibtis-forma, sok fiókú, fekete almáriom, kiben holmi papirosok és 
aprólékos portéka, kulcsával együtt. 

Sub No. 6. Ferslogban kép, No. 16. Tükör No. 2. Pugillaris táblácska, No. 1. Egy 
iskatulyában kárpitot szegező szegecskék. 

Sub No. 7. Fekete koporsós láda, régi numerus szerént sub No. 23. kiben reczés 
abraszban öszve tett No. 13 abrosz, párnahaj No. 2, közönséges lepedő No. 2. asztalkez-
kenyő.No. 43, egy darab varrott reeze, falban való kék virágos atlacz, No. 8 darab, rókahát-
béllés No. 1. fekete béllés No. 2. 

Sub No. 8. Egy fejér láda, két romlott szekszenás láda, egy négy szeglető, és egy 
koporsós láda, s még más koporsós láda, sub No. 9. 10. 11. 12. 13. számodásokkal, Exac-
tor Závodszky Sándor kezénél hagyattattanak. Sub No. 14. Fekete koporsós láda, melly-
ben négy kapsában jószágokról való bizonyos irások vannak, egy zsacskó enyv, és némely 
missilis levél. 

Sub No. lő. Secretarius néhai Horánszky János uram bizonyos notatiói egy ládács-
kában, emiétett Exactor kezénél hagyatattanak holmi inventatiókra nézve. 

Sub No. 16. Lechnicz Klastromi Carthusianusok könyve No. 44, régi Írásból álló, 
várban hagyattatott. 

Sub No. 17. Egy ferslog, kiben három confectomos iskatulya, mellyekben kevés-
kevés confectum. 

Sub No. 18. Ó szerént No. 21. Ferslog, abban vastag szoszvászony, ulnae 174, de 
tétetett sub No. 32. való ládában, 
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Sub No. 19. Egy ferslog karthusianusok régi írásból álló könyve No. 24. Yárban 
hagyattatott . 

Sub No. 20. Hosszú ferslog, régi mód szerént sub No. 4, egyvelges deák, magyar, 
lengyel, németh könyv No. 35. Egy pár schezában való stucz, tokostul. Egy pár kerekes, 
régi forma stucz. Egy pár szél-stucz. Egy rövéd stucz, ezüsttábla az oldalán. Egy pár 
pulyliákforma stucz, a kinek az agya ezüsttel ki van rakva. Egy rövéd tekervényes csévő 
kerekes stucz. Egy ezüsttel rakott pulyliákforma hosszú stucz. Egy pár új , kerekes stucz. 
Satós (igy) stucz, egy. 

Egy vágó stucz, kinek az agya gyökér. Egy pár közönséges kerekes stucz. Egy pár 
tesini hosszú puska. Iráuyozáshoz való mesterséges vaseszköz. Puskaport próbázó mester-
séges vaseszköz. Dupla sárkányú hosszú flinta. Egy kis ládácska, niellyben fegyverhez való 
eszközek vannak. Kétféle farkasfogó, Istenben elnyugodott Méltóságos Gróff Rákóczy 
László Uram eő Nagysága kardjának hüvelyje tarsolyostúl. 

Sub No 21. О szerint No. 3. Ferslogban szösz vászony, ulnae 190. Dupla pugillaris. 
Egy csomó czérna. Egy falban való perpendicularis ütő óra, táblájával s két pondussával. 
Kilencz pecsétnyomó. Egy kis mértékecske, fonttal együtt. Három csomó, székekre való, 
kenderből szűt heveder. Tizenegy satirungos zedzsel-szék (igy). Márványkőből raj szolt asztal 
lábostúl, egyfiókostúl. Oroszlánylábos íratott (festett) asztalka, No. 2. Ostáblás, márvány-
kőből való asztalka, egy lábostúl, fiókostól. 

Sub No. 22. Ferslogban egy öreg tűker. 
Sub No. 23. Scliraibtisnak az alja egy ferslogban, három vörös és egy fejér csujtár-

ral együtt. 
Sub No. 24. Egy ferslogban szent Judith képe, Szobejszky (igy) János felséges len-

gyel király képe, úgy királyné képe is. Pethe Ferencz és felesége képe. Illyésházy György 
képe. Pethe László képe. Czobor Ádám uram képe, és aprólékos kép azonkívül No. 12. 

Sub No. 25. Iskátulya, abban üveglámpa kettő, és három pár findzsa, az is azon 
ládában tétetett. 

Sub No. 26. Egy ferslogban nagy tükér némelly apró képekkel. 
Sub \<>. 27. Vasláda, kiben holmi missilis levelek, és Méltóságos Asszony bizonyos 

signaturái. 
Sub No. 28. Kalamáris-láda, öt fiókból álló, kiben missilis levelek és signaturái 

Méltóságos Asszonynak. 
Sub Xo. 29. Egy hosszas ferslogban rámák nélkül való kép No. 18. a hol Méltóságos 

Gróff Rákóczy László uram képe is van. 
Sub No. 30. Fiókos kalamárisforma vasas ládácska, ürös. 
Sub No. 31. Régi szerént No. 22. Kiben egy ócska nachtczajgnak való tégla széuü 

tafota. Puskatokuak arany fonállal kezdett varrás, zöld virágos bársonyból közönséges pus-
katokra való. Scofiommal varrott régi öt darab virág. Egy papirosban külömb-külömb szénü 
selyem, circiter hat lat. Czérna sodrással kezdett varrni nyers gyolcson firhang-forma, 5 
darab. Egy kis iskatulya, kiben spanyor (sic) kereszt, metallumok, és szent Patientiának 
reliquiái. Képirónak való arany három papiros. Két kötés franczia kártya. Ezüstben foglalt 
egy reliquiariumocska, máramarosi gyémánt, egy sárga zsacskóval. Apró külömb-külömb-
féle apáczák munkájú képecskék. 
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Szálmából kötett rosarium. Egy franczia ostor, hat lóra való szűr selymes tarka 
bóbita. Schezához való rózsaszénü rojtos gomb és bóbita. Alsó ing No. 12. Közönséges ing-
vál No. 8. Ferdőben való előkető No. 4. Ablakra való firhang közönséges gyolcsból No. 11. 
Ingvál alá való zöld atlacz, arany-ezüsttel varrott egypár ; hasonló tetszénü, egy pár ; viola-
szénü, hasonló, egy pár ; karmazsinszénű, hasonló, egy pár ; gyolcson kék selyemmel s 
aranynyal varrott, egy pár. Közönséges török paplan, No. 1. Belől karmazsinszénű, 
scofiommal varrott, s körül gyöngyszénü atlacz új paplan. Sárgarézből való gyertyatartó, 
No. 7. Asztalra való virágos karmazsinszénű kamuka. Hamuszénü habos terczenál, négy 
darabból álló, s ágy körül való firhang. Ócska szakadozott, téglaszénü tafota-firhang, 
három darab. Téglaszénü selymes hosszú török kendő. Zöld atlaczos aranynyal varrott, 
ágy körül való firhang, tiz darab. Kék s sárga sujtásos selyem materiából firhang, négy 
darab, kinek belső része hamuszénü. Vörös angliai posztón, sodrott czérnával varrott, 
két tábori széknek való buritás. Selyem materiából ócska umbraculum, kinek körületi 
selyemrojtos. Kék selyem materiából való ócska két tábori széknek buritása. Asztalra 
való tarka selyem szűnyeg, rojtos bagariával béllelt. Téglaszénü atlaczon varrott, két kes-
keny darab. Négy pár, Asszonynak való czipelős. Egy közönséges erdélyi nyereg, kengyel-
szíjjakkal együtt. Hosszú táblára való ujodon új szűnyeg. Ugyan hasonló szűnyeg kissebb. 
Egy kis pagetumocskában fűszerszám. Angliai ónból való fecskendező tokostúl, lovakhoz 
való. Egy asztalra való bőrből csinált szűnyeg forma. Vasas két lófül. Serszzámokat 
tisztító kefe, egy. Egy darabocska királyszénü szűr materia. Egy darabocska tarka kárpit, 
nagyobb részről szakadozva, selyemből való. Azonkívül négy darab kárpit, selyemből 
való. Egy kigyártott szarvasbőr. Két pár közönséges puskatok. Foldozni való dirib darab 
materia. Vakaró No. 4. Kefe No. 2. Koppantó No. 5, közönséges vasból való. Egy új 
pléh, ajtóra való. Hosszú halhéj-szál No. 9. Két rendbéli függő óra, falra való, tokostúl. 
Egy falra való csengető. Tatár tegző nyilakkal, fejér csujtár, No. 6. Kék és sárga atlaczból 
való hoszszú keskeny egy darab kárpit. Egy ó kék és szürke tafotából háló kárpit, kilencz 
darabban. 

Sub No. 32. Egy ferslogban gyolcs 27 darabban, ulnae 532Va. Item szöszvászony, 
sub No. 18, ulnae 174, mellyből két véggel tétetett sub No. 17, ládában. 

Sub No. 33. Egy koporsós ládában öt réff veres aba, fél réff szederjes rojt. Két 
darabban angliai posztó, lVa fertályhói álló, Egy mentének való haraszt, veres szarkaláb; 
más mentének való, ollyan vitézkötés. Nyolczadfél réff veres vászony. Három réff egy fer-
tály kék pája (így). Szederjes nemek posztóból könyves táska. Négy rendbeli kaputokra, 
szederjes szűr szarkaláb. Vasdrót egy karikával. Egy papirossal veres szűr. Egy németh 
kamizol ezüst prémekkel, remekből való. Egy németh felső dolmány, hasonló prémezet 
remekből. Asszonynak való két umbraculum. 

Sub No. 34. Egy fejér ládában : nyomtatott gyólcsból ágy körül való firhang, két 
darabban ; más rendbéli téglaszénü hasonló gyólcsból való firhang, négy darabban ; harma-
dik rendbéli hasonló firhang három darabban ; negyedik rendbéli firhang hasonló három 
darabban; ötödik rendbéli firhang hasonló, három darabban; hatodik rendbéli hasonló 
firhang, három darabban ; hetedik rendbéli hasonló firhang, három darabban ; nyolczadik 
rendbéli hasonló firhang, négy darabban. Diktából való ó párnahaj No. 1. Ablakoknak s 
ajtóknak firhangjai fejér gyólcsból valók, há rom; asztalra való közönséges abrosz, há rom; 
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fejér gyolcsból közönséges kendő, No. 1; vánkoshaj gyolcsból való liât ; fejér közönséges 
lepedő, No. 5 ; fejér gyolcsból való új párnabaj , egy asztalkezkenő, közönséges, No. 7 ; 
közönséges török paplan, No. 3 ; vont arany materiából való paplan, No. 1 ; kék atlaczos 
paplan, No. 1. 

Sub No. 35. Fejér ládában tizenhárom közönséges vánkos, egy közönséges párna, 
két diktás párna, egy közönséges ó paplan, egy lepedő. Hintóhoz való eltört kristály üveg. 

Tábori katlan, egybenjáró, tizenkettő, fedelekkel együtt. Kétfülő tábori katlanka, 
kettő. Vizeket égetni való kis katlanka, enyliétő fedelestül, és eltört csévéstűl, egy. 

Két-fülő katlanka, láb nélkül, circiter egy méczes ; annál kissebb katlanka sárga-
rézből való, lyukas kanalával, és serpenyőcskéjével, czukormesterségliez való. 

Két-fülő kicsény katlanka, egy. 
Agy melegétő eszköz, egy. 
Ónból való mosdó, öt darabból álló. 
Vas serpenyő, lábos, No. 1 ; lábatlan, No. 1. 
Kályhában való katlan, zárjával együtt. 
Ményeshez való örög vaskolomp, No. 5 ; annál kissebb rézből való, No. 2. 
Vasas kemencze kürtjével együtt. 
Sub No. 36. Szünyegesek ládájában satirungkőtés, No 2 1 1 ; három alacson tábori 

székre satirungos buri tás; apró s nagy gombolyag, satirung és spagéta. Bécsi szűr szünye-
gek alljára való tizenegyedfél kötés. Formák és eszközek mindenestül. 

Sub No 37. Fejér ládában két zsákban. Kevés bors és gyömbér, harmadikban man-
dola, negyedikben gömbelő krupa, egy iskatulyában sáfrány, másban tört riskása. 

Asztalra való tarka selyem szűnyeg; egy örög régi török szünyeg; item, más 
hasonló kissebb; két vánkos, felől tarkás s alól bőres. 

Sub No. 38. Egy ferslogban aranyozott Sclirabtis (sic). 
Sub No. 39. Fejér paraszt ládában egy satirungos szünyeg, vörös bécsi kárpit, ara-

nyozott, No 80 darabbúi álló. Kávé főzéshez ezüstes aranyos eszközek, pecsét alatt való 
bőres aranyozott ládácskában. Veres angliai posztón sodrott czérnával varrott, templomhoz 
való kárpit No. 13 darab. Egy ferslogban ón tál, No. 19, nagyobb és kissebb, és ón tányér 
No. 21, s meg szekszerás két ládának egyikében, ón tányér No. 42. 

Egy örög mozsár, törővel együtt. 
Tábori nagy katlan, kettő, vasrudakon. 
Harmadika rudak nélkül, fedeles, ú j . 
Negyedik, régi pálenkás katlan. 
Egy ferslogban bécsi aranyozott kárpit No. 160 darab. 
Egy ferslogban is még ollyan kárpit No. 46 darab. 
Egy útravaló lámpás. 
Vasas ágy appertinentiáival. Aranyozott ágy, adpertinentiáival. 
Egy satirungos magas szék, alacson, No. 6. 
Lovakhoz való lepedő, No. 3 5 . ; üsteknyomó, No. 12. 
Csergős hám, No. 7 darab. 
Fejér csujtár szekereken, No. 23. 
Vadászó háló, mindenestül, No. 25. 

a r c h a e o l . k ö z i . . x i . k ö t . i i i . f ű z • 1 7 
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Egész szalona, tavalyi, No. 1312. 
Egy hosszú puska. 
Madarászó háló, mindenestül, No. 19 darab. 
Konyhához való vasmacska, No. 4. 
Magos, s nem satirungos fejér szék, No. 7. 
Egy ferslogban várbéli oltárnak képei. 
Egy koporsós ládában várbéli kápolnának apparamentumi, úgymint : Calix argen-

tens inauratus cum patella. Antipendium ex satirung. Stola. Casula, auro intertexta cum 
manipulo, Alba. Humerale. Bursa sericea. Velum sericeum. Pala sericea. Argentea cande-
labra, duo. Ampullae stanneae. Pulvilli duo. Portatile. Missale. Mappa auro et serico 
acupicta. 

Azonkívül két kerekő új scheza. Egy új hintó, kinek első ládácskájában két ón 
palaszk van. Egy landkocsi, a hol egy zsákban lánczocska, No. 14, rojtos gyeplő, kettő, 
heveder, No. 4, lábok alá való farkasbőr, No. 1. Egy pár német saru. 

In Kis-Tapolcsán die 15. Mensis et Anni ut supra. 

Vezérlő Fölséges Kegyelmes Urunk Fü-Csuhadárja : 

Otílik Pál m. k. P. H. 

Malonyay Ferencz, 
Istenben elnyugodott Méltóságos Grótfné Asszony, Jószáginak Praefectusa m. k. P. H. 

Szluha György, 
Rákóczy Julianna Fejedelem-Asszony Jószáginak Praefectusa m. k. P. H. 

Post Conscriptionem hanc repertae sunt adhuc patinae stanneae majores sex, et 
minores très, in toto No. 9. I tem argenteum inauratum atramentarium cum theca, et fru-

stum materiae nigrae, atlacz dictae, quam Excellentissima Domina Comitissa pro calicibus 

tegendis deputaverat, quae materia ad intentionem illam data est Reverendo Domino ple-

bano pro capella Kis-Tapolcsaniensi. 

(Eredeti, mind a három aláírás sajátkezű, az illetőknek czímeres gyürűpecsétjeivel, 
melyek közül Malonyaié — mint az elhunyt urnő főtisztjéé — a gyász jeléül fekete spa-
nyolviaszba nyomatott.) 

A Báró Jeszenák-család levéltárából másolta 
Szer érni. 
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