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KIRÁLY PÉTER 

Rezidenciális zene három XVII. századi 
főúr, Batthyány I. Ádám, 

Nádasdy III. Ferenc és Esterházy Pál 
udvarában 

A három kortárs nyugat-magyarországi arisztokrata, gróf Batthyány I. Ádám 
(1610–1659), gróf Nádasdy Ferenc (1623–1671) és gróf Esterházy Pál (1635–
1713) birtokai jórészt egymás közelében voltak, aminek következtében életük nagy 
részét is egymás szomszédságában töltötték. Batthyány például Rohoncon, 
Szalónakon, Németújvárott és Körmenden, Esterházy Kismartonban, Nagyhőf-
lányban, Fraknón, Lakompakon, Nádasdynak viszont Sopronkeresztúr, valamint 
idővel a közeli, de már Alsó-Ausztria területén lévő Seibersdorf volt fő tartózkodási 
helye, illetve élete végén Pottendorf.1 Természetesen, rendszeresen megfordultak a 
környéken szétszórt kisebb-nagyobb egyéb birtokaikon is.2 Politikailag a bécsi ud-
varral szoros kapcsolatot tartó udvarhű magyar arisztokraták közé tartoztak, akik 
fontos országos tisztségeik mellett – néha egymással konkurálva – megyeiekkel is 
rendelkeztek. Hivatalaik miatt rendszeresen megfordultak Bécsben, Pozsonyban 
valamint a régió fontos központjában, Sopronban. Sógor-komasági kötelékek is 
összekapcsolták a három főurat.3 Ebből következik, hogy közszerepeik miatt épp-
úgy összetalálkoztak, mint hogy néha családi okokból is összejöttek. Mindezen túl 
levélkapcsolatot is tartottak egymással.4 Végeredményben tehát élettereik számos 
szempontból megegyeztek, életük és életútjuk sok szálon összefonódott. Minden-
nek tudatában érdemes áttekinteni, hogy vajon életvitelük és udvartartásuk egyes 
                                                           
1 A tanulmány Nádasdyval kapcsolatos részei az OTKA K 71982 sz. program keretében végzett, Nádasdy 
III. Ferenc udvari kultúráját feldolgozó kutatásokon alapulnak. Nádasdy néha ugyan felkereste Sárvárt is, 
de ő ott már nem lakott. Lásd, BUZÁSI Enikő, „,mint hogy penigh magunk ritkan residealunk ot sarvarot…” 
Nádasdy Ferenc országbíró és sárvári vára a források alapján, Művészettörténeti Értesítő 61(2012)/2. sz.  
229-252. 
2 Nádasdy folyamatos mozgásáról jó képet ad a Buzási Enikő, Kiss Erika, Toma Katalin, Viskolcz Noémi, 
valamint a szerző által az említett OTKA program keretében összeállított Nádasdy-itinerarium. 
nadasdy.barokkudvar.hu/site/?q=itinerarium 
3 Nádasdy felesége Esterházy Anna Júlia, Esterházy Pál nővére volt. Batthyány leánya, Eleonóra viszont 
Esterházy Pál bátyjához, Esterházy Lászlóhoz ment feleségül. Batthyány fia, Kristóf egy ideig Nádasdy 
Krisztina nevű leánya férjének volt kiszemelve. 
4 A Batthyány levéltár Nádasdy 640 darab, Batthyány Ádámhoz szóló levelét őrzi, Esterházytól pedig 43 
darabot. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Batthyány család levéltára, P 1314, Missiles, Nr. 
32016–32655. és Nr. 12693–12735.  (A továbbiakban: MOL P 1314, Missiles…) 
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sajátságai, jelen esetben rezidenciális zenéjük, mennyiben egyezett vagy különbö-
zött. 

Első és legfontosabb közös jellemzője a három főúr udvartartásának, hogy 
mindegyikük alkalmazott több-kevesebb zenészt. Amennyire ma megállapítható, 
lényegében mindhárom arisztokrata család fenntartott valamiféle zenész-együttest, 
mégpedig olyat, ami a jelek szerint folyamatosan működött. Az egy-egy jelentősebb 
ünnepségre felfogadott vagy éppen alkalmilag betérő muzsikusok csak kiegészítők 
voltak. Egyik vizsgált rezidencia zeneéletére sem érvényes tehát az az elterjedt és 
napjainkig továbbélő – ámbár a jelek szerint alapjában téves – korábbi elképzelés, 
hogy a hazai főuraknak elsősorban vándorzenészek muzsikáltak volna. 

A rendszeres, alighanem napi zenélés – úgy tűnik – hozzátartozott a rezidenciáik 
mindennapjaihoz. Az 1663-ban Nádasdy által elbocsájtott, majd pedig évek múltán 
az elmaradt 23 heti fizetésüket a konfiskált Nádasdy-javak fölött rendelkező Alsó-
ausztriai Kamarától igénylő és végül meg is kapó muzsikusok – miként az egyik 
iratmellékletre egy hivatalnok gondosan feljegyezte – követelésüket nyomaté-
kosítandó, azzal érveltek, hogy az alatt a 23 hét alatt, amíg Nádasdynál voltak, nem 
csupán heti egy alkalommal muzsikáltak: mert hiszen a zenészek köztudottan nem 
csak akkor szolgálnak, amikor nekik tetszik, hanem amikor megparancsolják.5 A 
rendszeres ünnepi zene igényét tanúsítják a kastélyok dísztermeiben épített ze-
nészerkélyek/pódiumok is. A Batthyányaknál Rohoncon (1637, 1650) és Körmen-
den (1642) dokumentált ilyen. Nádasdy sárvári várkastélyában az 1630-ban ké-
szült inventárium szerint két nagyobb helyiségben is volt külön helyük a zenészek-
nek, igaz ezeket az állásokat a Sárvárott már nem lakó, és a várat idővel át is építtető 
Nádasdy Ferenc korában már nyilván nem használták.6 

A zenészek folyamatos alkalmazása ma Batthyány I. Ádám udvarában követhető 
nyomon a legjobban. Az ő muzsikusairól 1627-ből, majd 1630-ból fennmaradt ada-
tok után 1633-tól fogva évről-évre rendelkezünk áttekintéssel.7 Nádasdynál rosz-
szabb a helyzet, mert az ő udvartarásának iratai csak részben – megállapíthatóan 
kis részben – maradtak fenn.8 Ez a forráshelyzet tükröződik a zenészekre vonatko-

                                                           
5 MOL, Magyar Kamara Archivuma, Archivum Familiae Nádasdy, E 185, 31. t. (A továbbiakban: MOL, E 
185). (Az elkobzás végrehajtásával és a birtokok kincstári kezelésével kapcsolatos iratok). A zenészek itt 
található kérvényeiben a G jelű mellékleten olvasható: „wir hetten diese 23 Woche[n] nit 23 mahl gedient, 
sed sciendum est in nobis (Musicis) non fuisse situm serviuisse quando nobis placuit, sed quando 
imperabatur etc.” 
6 Ezekre lásd: KIRÁLY Péter, A muzsikásoknak való állás – 17. századi rezidenciális zeneéletünk egy néma 
emlékéről, = UŐ, Magyarország és Európa – zenetörténeti írások, Bp., 2003, 111. 
7 Vö. BENDA Borbála–KOLTAI András, A Batthyányak udvari zenészei (1627–1664), Adattár, = A 
Batthyányak évszázadai, szerk. NAGY Zoltán, Körmend–Szombathely, 2006, 231–244. valamint uo.: 
KIRÁLY Péter, A Batthyányak 17. századi rezidenciális zenéje, 223–230. 
8 Nádasdy javait I. Lipót (1657–1705) már az ítélethozatal előtt konfiskáltatta, de a családi levéltár irat-
anyagát csak részben szállították Bécsbe. Ez megmaradt, s egyrészt ma is Bécsben található (Wien, Haus- 
Hof- und Staatsarchiv), döntő többségben azonban Budapesten, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárában van. Mindaz, amit a császári hatóságok Pottendorfban hagytak, 1683-ban megsemmisült a 
Bécsre támadó törökök elől való evakuálás során. A meglévő források és az egykori Nádasdy levéltárra 
utaló adatok segítségével jól megállapítható az egykori adminisztráció rendszere, és hozzávetőleges 
képet alkothatunk a veszteségek nagyságáról. 
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zó adatok ingadozásában is: Nádasdy életének utolsó éveiből, 1663 utántól alig 
vannak számadások vagy más udvartartási iratok, és így a trombitásokkal kapcsola-
tos szórványadatokon kívül hiányoznak a zenészekre vonatkozó információk.9 
Alighanem meglepő, de az egészében hatalmas zenei forrásanyagot kínáló Esterhá-
zy-udvarból sincs folyamatosan kielégítő dokumentációnk. Tudásunk, ami döntő 
részben Budapesten őrzött forrásokon alapul,10 Esterházy Pál családfőségének első 
húsz évére vonatkozóan fájdalmasan szegényes. A korai időszak forrásai kétségkí-
vül hiányosak, illetve még feltáratlanok, az ugyanis nyilvánvalóan kizárt, hogy 1653 
és 1671 között Esterházyt szinte csakis trombitásokat, valamint egy üstdobost al-
kalmazott volna.11 De később sem biztos az áttekintésünk annak ellenére, hogy az 
1670-es évektől fogva egyre több adattal rendelkezünk.12 Kétségtelen, hogy Ester-
házy Pál udvartartása további intenzív kutatást igényel.  

A korabeli magyarországi gyakorlat szerint az udvari zenészeket legalább egy 
évre alkalmazták, s formális írásos szerződést, convenciót kötöttek velük, amit az-
után rendszeresen meghosszabbítottak. Ilyenféle szerződésleveleket mindhárom 
főúrtól ismerünk.13 A forrásadatok tanúbizonysága szerint mindegyiküknél voltak 
évekig szolgáló muzsikusok. Még az igencsak töredékes Nádasdy-források, illetve 
főként a korai Esterházy-dokumentumok jelzett hiányai ellenére is szép számmal 
összegyűjthetők ismeretek öt, tíz, húsz, sőt akár harminc évet meghaladó udvari 

                                                           
9 Nádasdy zenészeire lásd: KIRÁLY Péter, Nádasdy III. Ferenc rezidenciális zenéje, Századok 144 (2010) 4. 
sz., 969–995. 
10 Az Esterházy Pál zenészeire vonatkozó ismeretek a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
illetve a Hárich által kiválogatott un. Acta Musicalia gyűjteményen (OSzK, Zeneműtár) alapulnak. Ezt 
kiegészítik egyéb, részben a korábbi kutatók figyelmét elkerülő levéltári források adalékai. Nem tudható 
viszont, hogy a Fraknón (Forchtenstein, Ausztria) lévő hatalmas, de csak nehezen kutatható Esterházy-
levéltárban esetleg milyen zenészekkel kapcsolatos XVII. századi iratok rejtőznek még. A XVII. századi 
Esterházy-zenészekre lásd: HÁRICH János, Az Esterházyak udvari és tábori trombitásai, Muzsika 1(1929) 
3. sz.; UŐ., Az Esterházy-zenekar első karmestere, Muzsika 1(1929) 4. sz.; André [Endre] CSATKAI, Die 
Beziehungen Gregor Josef Werners, Joseph Haydns und der fürstlichen Musiker zur Eisenstädter 
Pfarrkirche, = Burgenländische Heimatblätter 1(1932); HÁRICH János, Esterházy zenetörténet (gépirat 
1946, Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár, Quart Hung. 2913, I–VII.); UŐ., Esterházy-Musikgeschichte 
im Spiegel der zeitgenössischen Textbücher, Eisenstadt, 1959 (Burgenländische Forschungen, Heft. 39); 
Harald DREO, Die fürstlich Esterházysche Musikkapelle von ihren Anfängen bis zum Jahre 1766, = Beiträge 
zur Musikgeschichte des 18. Jhs. (Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte, Bd. I/2.) Eisenstadt 
1971.; HÁRICH János, Inventare der Esterházy-Hofmusikkapelle in Eisenstadt, = Haydn Jahrbuch, IX., Wien, 
1975.; Ulrich TANK, Studien zur Esterházyschen Hofmusik, Regensburg, 1981.; SAS Ágnes: (Bevezető ta-
nulmány) = Esterházy Pál: Harmonia caelestis (1711), közr. Sas Ágnes. Bp., 1989, (Musicalia Danubiana 
10); UŐ., Esterházy Pál: Harmonia caelestis – kézirat, nyomtatvány, új kiadás, = Zenetudományi Dolgoza-
tok 1990–1991.; KIRÁLY Péter, Paul Charl Durant – egy valószínűleg Pozsonyból származó németországi 
lantos és családja, = Magyar Zene 45(2007) 4. sz. 
11 Vö., TANK, Studien, i. m., 96–97.; Hárich különböző tanulmányaiban forráshivatkozás nélkül sommásan 
utalt az 1652 utáni években másféle zenészekre is. Vö. pl.: HÁRICH, Az Esterházy-zenekar első karmestere, 
i. m., 25.; UŐ., Inventare der Esterházy-Hofmusikkapelle,  i. m., 9. 
12 Hárich csak szemezgetett a forrásokból, de a látszólag alapos Tank is számos, Budapesten ma is elér-
hető forrást nem használt fel. 
13 A konvenciókra általánosságban lásd: KOLTAI András, Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a 
XVII. század közepén. Győr, 2012, 258–262. 
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zenészségről is.14 Mai tudásunk szerint Georg Wolf, Esterházy Pál üstdobosa, aki 
1653 és 1703 között ötven éven keresztül dokumentált,15 a legtovább szolgáló ud-
vari zenész a vizsgált körben, de talán országos szinten is. Noha úgy gondolnánk, 
hogy a hosszan egy helyben maradók elsősorban helyiek voltak – és valóban, a ta-
pasztalatok szerint a külföldiekre inkább jellemezőbb a fluktuáció –, de azért ez 
utóbbiak között is akadnak bőven, akik évekig egy helyen maradtak. 

Szemben az eddig említett azonosságokkal, a három nyugat-magyarországi főúr 
együtteseinek zenészlétszáma már jelentős különbséget mutat. Batthyánynál szinte 
csak embrionális összeállítást kiadó zenész-együttest látunk:16 egy–négy hegedűs 
(vagyis bármiféle típusú vonós hangszeren játszó zenész) mellett időnként adatolt 
néhány további muzsikus, pl. egy lantos (illetve 1655–1656 táján kettő is),17 vala-
mint felbukkannak Batthyánynál olyan a hazai főnemességnél kevésbé szokásos 
hangszeresek is mint cimbalmos,18 hárfás19 vagy dudás.20 A dudás főúri udvarokból 
a XVI. század második felétől/végétől mutatható, s az adatok főként a XVII. század 
közepétől szaporodnak meg. Az udvari trombitások létszáma Batthyánynál az 
1630-as és 1650-es években két-három, illetve a kiemelkedő tíz fő között ingado-
zott. Ezekhez csatlakozott egy vagy több dobos, valamint egy-két sípos (= fafúvós).21 

Mivel a jelentős mennyiségben fennmaradt convenciók és prebenda-listák révén 
Batthyány udvartartása a három vizsgált főúri család közül a legjobban dokumen-

                                                           
14 Nádasdynál Sípos Istvánt ma öt éven keresztül adatoljuk (1652–1656), Johann Heinrich Schrenk 
esetében hat évről tudunk (1657–1663), Hegedűs Györgyöt nyolc évig követhetjük (1655–1662). A 
Trombitás Jakabot említő 1645 és 1663 közötti adatok legkevesebb 18 évi tevékenységet sejtetnek, s 
még ennél is hosszabb, legalább húsz évig tartó szolgálatra következtethetünk az 1624-ben, majd azután 
1640–1641-ben dokumentált Trombitás Mátyás esetében. 1651 nyarától (?) 1670 őszéig, Nádasdy 
letartóztatásáig legalább 19 évig volt Nádasdy trombitása Johannes (Hans) Bellinger/Wellinger; Huszár 
János Pál énekes összesen 33 évig, egészen 1748-ig, volt Esterházy-muzsikus, Matthias Pollerman 1661 
és 1689/90 között megszakításokkal vagy 17 évig szolgálta Esterházy Pált; A Batthyányak Ulrich nevű 
német lantosa 1598 és 1627 között dokumentált, vagyis legalább 29 évig alkalmazták zenészként és 
egyben német deákként. 
15 TANK, Studien,  i. m., 39–40. 
16 Lásd az áttekintő táblázatot BENDA – KOLTAI, A Batthyányak udvari zenészei,  i. m., 243. 
17 A Batthyányaktól ismert lantos adatokra lásd: KIRÁLY Péter, A lantjáték Magyarországon a XV. század-
tól a XVII. század közepéig, Bp., 1995, 133–137. valamint BENDA–KOLTAI, A Batthyányak udvari zenészei, i. 
m. 
18 A források többször is említenek 1627 és 1682 között cimbalmost. Vö. BENDA–KOLTAI, A Batthyányak 
udvari zenészei, i. m. passim; TAKÁTS Sándor, Török-magyar énekesek és muzsikások = UŐ., Rajzok a török 
világból, I.,  Bp., 1915, 437. 
19 BENDA–KOLTAI, A Batthyányak udvari zenészei, i. m.; TAKÁTS Sándor, A régi magyar trombitások, = UŐ., A 
régi Magyarország jókedve, Bp., 1921, 153. 
20 MOL, Batthyány család levéltára, Körmendi központi igazgatóság, P 1322, 43. cs. (a továbbiakban: 
MOL, P 1322); TAKÁTS, Török-magyar énekesek és muzsikások, i. m., 428, 433–434.; BENDA–KOLTAI, A 
Batthyányak udvari zenészei,  i. m. 
21 BENDA–KOLTAI, A Batthyányak udvari zenészei, i. m. és KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 358.; A 
vezekényi csatában elesett Esterházyak temetését (1652. november 26. Nagyszombat) bemutató egy-
korú rézmetszeten a Batthyány famíliárisok előtt egy üstdobos és nyolc trombitás lovas vonul. lásd. pl. 
GALAVICS Géza, Kössünk kardot a pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet, Bp., 1986, 80–81.; Ma-
gyarország zenetörténete, II. (1541–1686), szerk., BÁRDOS Kornél, Bp., 1990, 12. kép.; KIRÁLY, A 
Batthyányak 17. századi rezidenciális zenéje,  i. m., 223. 
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tált, ezért úgy tűnik, hogy ő nem tartott fenn nagyobb zenész-együttest. Bizonyos 
fokig azonban kérdéses, hogy a convenciók és prebenda-jegyzékek alapján szerzett 
ismeretek mennyiben tükrözik a teljes valóságot. A tapasztalat szerint ugyanis 
egyéb forrásokban gyakran felbukkanhatnak még olyan zenészek is, akiknek vala-
miért nincs nyoma az udvartartás egyéb dokumentumaiban. A személyzet némely 
muzsikusként is foglalkoztatott tagját pedig eleve elrejti előttünk a kettős foglalkoz-
tatásnak a hazai főnemességnél – a jelek szerint – a 17. században általánosnak 
tekinthető, csak éppen nehezen dokumentálható gyakorlata. Ilyesmire mindhárom 
arisztokrata családtól ismerünk adatokat, részben a most vizsgált időszakból, rész-
ben még korábbról. Főként olyanokról tudunk, akik zenészek voltak és emellett 
egyéb munkaköröket is elláttak.22 Ennek az ellenkezőjéről, vagyis arról, hogy az 
egyéb foglalkozásúként számon tartottak közül ki mindenki vehetett részt alkalmi-
lag vagy rendszeresen a zenélésben, viszont – érthetően – már kevesebb forrásadat 
bukkant fel.23 

A mai érdeklődő számára nem is kevés bizonytalanság övezi a hazai főúri udva-
rokban, így a vizsgált családoknál is nagyobb számban kimutatható trombitások 
egykori zenei szerepét. Kétségtelen ugyanis, hogy némelyik – de a legtöbb trombi-
tás aligha – nem kizárólag csak szignáladó őrként és katonaként működött, hanem 
egyben képzett hangszeres muzsikus is volt. Esterházy Pál korából tudunk trombi-
tásból lett basszus énekesről, aki egyben kottákat is másolt, vagy diszkantistából 
(énekes fiúból) lett trombitásról, illetve a kóruson való egyházzenei szolgálatra is 
kötelezett trombitásokról..24 A kettős – szignáladó és zenész – funkcióra utal az 
egyik Batthyány trombitás Mathias Koppitsch konvenciójában felbukkanó udvari és 
tábori trombitás (1649) terminus is. Ez a megkülönböztető kitétel gyakrabban és 
jobban dokumentált az Esterházy-iratokban.25 Az egyik ilyen udvari és tábori 
trombitás, Matthias Pollerman, utóbb már pesti polgárként úgy ajánlotta két mor-

                                                           
22 A Batthyányaknál az 1598 és 1627 között követhető Ulrich egy személyben lantos és német deák volt. 
Vö.: KIRÁLY, A lantjáték,  i. m., 134–135. valamint KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 89.; Egy órásként is aktív 
dobost említi: SÓS Andrea, A Batthyány család földesúri famíliájának javadalmazása a 17. században, = 
Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17–18. században, szerk., ZIMÁNYI 
Vera, Bp., 1994, 105.; Esterházy Miklós Cézár (= Cäsar/Kaiser?) nevű hegedűse a konvenció szerint: 
„Tartozik bennünket híven szolgálni, barbély mesterséggel is ha kívántatik”, lásd, HÁRICH János, Esterházy 
Miklós nádor udvari zenekara, Muzsika 1(1929) 7–8. sz. 55–56.; Esterházy Pál 1687-ben kinevezte Jo-
hann Georg Prandtner énekes és egyházi zenészt („Chor Musikandt”) iskolamesternek. A következő 
évben viszont már Johann Georg Hörger kismartoni orgonista látta el ezt a feladatkört. Lásd, TANK, 
Studien, i. m., 60, és 57–58, 61. 
23 Az 1658–1663 között alkalmazott Johann Heinrich Schrenknek a Nádasdy-udvartartás ma ismert 
forrásaiban muzsikusként egyáltalán nincs nyoma. Csak későbbi beadványokból derül ki, hogy német 
titkárként és zenészként foglalkoztatták: „Johann Hainrich Schrenkh gewester violinist vnd Concelist”, a 
felesége kérvénye szerint „gewester hof Musico [...] auch als Camer diener”. Österreichisches Staatsarchiv, 
Wien, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Österreich, Rote Nummer 433, (1673. február), illetve 
uo. Rote Nummer. 416. (1674. december). 
24 Vö: KIRÁLY Péter, Udvari trombitások a 16–17. századi Magyarországon, Magyar Zene 42(2004) 2. sz., 
128–129. 
25 BÁRDOS Kornél, Főúri zeneélet, = Magyarország zenetörténete, i. m., 116. (Koppitsh Mátyásként); BENDA–
KOLTAI, A Batthyányak udvari zenészei, i. m., 232.; Az udvari- és mezei- trombitás (Hof- und Feldt-
rompeter) fogalom értelmezésére lásd: KIRÁLY, Udvari trombitások, i. m., 128–129. 
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vaországi tanítványát mentorának, Esterházy Pálnak, hogy hangsúlyozta: növendé-
kei nem csak a trombita dallamjátékhoz (clarino) értenek, hanem vadászkürthöz és 
hegedűhöz is. A Bécsben Esterházy által taníttatott, majd Esterházy engedélyével 
1672–1675 között a németországi Reichskrieg során a brandenburgi választófeje-
delem környeztében, valamint más uraságok mellett is megfordult Pollerman nyil-
ván nem csak szignálokat fújt, hanem többféle hangszeren játszva zenélt is.26 

Azt, hogy a trombitások némelyike a Batthyányaknál is részt vett a zenélésben, 
igazolja Esterházy Miklósnak 1627. július17-én Rohoncról írt – igaz nem éppen 
lelkesedő – beszámolója a feleségének, Nyári Krisztinának: „csúfos vendégségben 
valánk nagy sok dob, trombita között és tomburás török énekes, czigány hegedös, 
korcsomára való czimbalimosok is bőven voltanak”.27 Egy másik Battyhány-
trombitás zenészi képességeiről már elismerőbb szavak olvashatók Bethlen István-
nak 1631. augusztus 23-án, Batthyány Ádámnak szóló levelében, amelyben a Ra-
kamaznál fogságba esett trombitásról azt közölte: „Hogy penigh édes öczem uram az 
keg[yelme]d Trombitassat eddigh megh nem kuldöttem keg[yelme]d ember-
telensegemnek s idegensegemnek ne tulaidonicza, hanem minthogi enis ifiú leginnek 
tartom magamatt mind mezőn s mind annak felette niha palotabanis az io pohar 
bor[o]k[na]k emelgetése kozott kedvesen való sipolasaban nem keveset 
gjöniörkettem.”28 Nyilvánvaló, hogy ez a trombitás nem csak holmi szignálokkal 
gyönyörködtette borozgatás közben Bethlent, hanem mindenféle darabokat játsz-
hatott – feltehetőleg más muzsikusokkal együtt. Alighanem nem is kizárólag csak 
trombitán, hiszen ennek melodikus lehetőségei igencsak korlátozottak, hanem 
valamilyen más fafúvós dallamhangszer(ek)et is fújhatott, hiszen a korabeli szó-
használat a sípolást bármiféle fúvós hangszeren való játékra értette.  

Hányan működtek tehát a szép számban adatolt Batthyány-, Nádasdy- vagy Es-
terházy-trombitások közül zenészként és mely trombitások voltak csak szignál-
adók, megállapíthatatlan. Végeredményben pedig nem tudhatjuk, hogy akár Bat-
thyánynál akár a másik két főúrnál, esetenként, mikor és hányan zenéltek. Noha ily 
módon a tényleges zenész együttes mérete sehol sem dokumentálható, de ennek 
ellenére, mivel úgy Nádasdynál 1663-ig, és még inkább Esterházynál az élete utolsó 
éveiben eleve több zenész adatolt, világos, hogy az ő együtteseik Batthyányét jóval 
meghaladhatták.  

Az iratok szerint 1644–1645 táján, az akkoriban 21 éves, frissen megnősült Ná-
dasdy együttesét29 egy Capellen meister vezette, tudunk orgonistáról (aki nyilván 
bármi másféle billentyűs hangszeren is zenélt), két musicusként megnevezettről, 

                                                           
26 Pollermanra lásd: HÁRICH, Esterházy Zenetörténet, i. m., II. 66–67. és 73–75; KIRÁLY, Udvari trombitások, 
i. m., 128, 130, 132. Pollerman életútjáról mai leszármazottjainak köszönhetően újabban jelentős forrás-
anyag vált ismertté, KIRÁLY Péter, Mathias Pollerman, Esterházy Pál udvari és hadi trombitása. Adalékok a 
17. századi főúri mecenaturához. (Előadás, Kőszeg, 2013. Előkészületben) 
27 MERÉNYI Lajos, Esterházy Miklós levelei Nyári Krisztinához, Történelmi Tár, 1900, 36.; A levél helyes 
keltezésére lásd, KIRÁLY,  A Batthyányak 17. századi rezidenciális zenéje, i. m. ,228., 15. j. 
28 MOL batthyány cslaád levéltára, Missiles, P 1314. Nr. 6697.; Takáts Sándor feljegyzései, Budapest, 
Piarista Levéltár. 380. doboz. 6. cs.; TAKÁTS, A régi magyar trombitások, i. m., 150.; BÁRDOS, Főúri zeneélet, i. 
m., 117.; KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 361. 
29 Nádasdy zenészeire lásd, KIRÁLY, Nádasdy III. Ferenc rezidenciális zenéje, i. m. 
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továbbá stortistáról, vagyis fagottosról (aki feltehetően másféle fúvós hangszereken 
is játszott), valamint a korábban Esterházy Miklósnál adatolt Reichard Pffeil viola da 
gamba játékosról és egy altistáról, aki talán a következő évben Pffeillel együtt emlí-
tett másik fiolista, vagyis viola da gamba játékos. Az ekkori trombitások számát 
későbbi adatok nyomán legkevesebb 2–3 főre (de inkább többre) tehetjük. 1648-
ban a konyhamester számára készült utasításban körvonalazódó együttes hasonló: 
Capel Maister, három-négy (vagy esetleg még több?) hangszeres, három 
diszkantista (a korabeli elterjedt szóhasznált szerint: énekes inasok, akik alighanem 
zenésztanulók voltak), valamint két német és ismeretlen számú magyar trombitás. 
1656–57 táján egy kasztrált énekes (a korábbi bécsi udvari muzsikus, Angelo Maria 
Marchesini), továbbá egy-egy hegedűs, sípos és dudás dokumentált, valamint két 
német trombitás. Nyilván voltak ezeken kívül további trombitásai is Nádasdynak, 
de róluk ekkoriban nincs forrásadat. Az 1662–63-as időszakban három hegedűs, 
egy basszista (= cselló/viola da gamba) és egy billentyűs, akik az egyik hegedűst 
kivéve a jelek szerint mind bécsiek. Rajtuk kívül tudunk még öt trombitásról, akik 
közül – miként korábbi és későbbi források mutatják – legalább kettő német lehe-
tett, míg a többiek magyarok voltak. Ezek szerint Nádasdy akkortájt legkevesebb öt 
hangszeres muzsikussal rendelkezett, valamint öt udvari trombitással. Nádasdy 
élete utolsó éveiben – úgy sejlik – kevés zenészt alkalmazott. Kérdés azonban, hogy 
az utolsó évek szegényes forrásanyaga mennyiben tükrözi a valóságot.  

Esterházy a vezekényi csatában elesett bátyja váratlan halála után 1652-ben lett 
családfő. „Uralkodásának” első két évtizedéről nincs megbízható tudásunk, mert – 
mint már szó esett róla – a források hosszú ideig nyilvánvalóan hiányosak, illetve 
esetleg feltáratlanok. Azt, hogy Esterházy Pálnak a szakirodalomban felemlegetett 
trombitásokon kívül másféle zenészei is voltak, sejtetik az egykori Esterházy-
levéltáros, Hárich János által említett adatok.30 Feltehető, hogy Esterházy Pál átvette 
bátyja zenészeit, hiszen Esterházy László és Pál némelyik egyező keresztnevű 
trombitása esetében továbbszolgálást gyaníthatunk.31 Nyilván így volt ez más mu-
zsikusokkal is. Az 1670-es évek előtt Esterházyt alighanem a bátyjáéhoz hasonló 
együttes szolgálta, akinél az 1650–1652 közötti egy–hat hangszeres/vokális zenész 
adatolt (köztük hegedűs, cimbalmos, dudás, sípos és énekesek), valamint öt–hat 
trombitás (közülük legalább egy német).32 A következtetést megerősíti, hogy ha-
sonló együttest látunk Esterházy Pálnál 1673-ban: hegedűs, dudás, cimbalmos, 
valamint öt trombitás, egy rézdobos, két magyar és négy lengyel sípos).33 1675-ben 
pedig regens chori, orgonista, hegedűs, lantos, cimbalmos, négy sípos, hat trombitás 

                                                           
30 Lásd a 10. jegyzetet. 
31 Esterházy László zenészeire lásd, KIRÁLY Péter: Wolfgang Ebner és Wendelin Hueber levele Esterházy 
Lászlónak — Adalékok az Esterházy-zenetörténet egy kevésbé ismert időszakához, Magyar Zene 39(2001) 
4. sz. 377–380. 
32 Lásd a 31. jegyzetet. 
33 MOL, Esterházy család hercegi ágának levéltára, P. 125. Esterházy Pál, III. 46. cs. Nr. 10674. „Catalogus 
Auliocorum comitis Pauli Esteras: 1673 [...] Musikások: Hegedűs Géczi, Dudás Gyeőrgy, Czimbolimos 
Gyeőrgy, Trombitás Gergely, Trombitás Mihok, Trombitás Peti, Trombitás István, Trombitás János, Réz 
Dobos, Sipos Leőrincz, Sipos Ádám, Sipos Marczin, Lengyel Sipos Gyeőrgy, Lengyel Sipos Peter, Lengyel Sipos 
János” 
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adatolt.34 Az együttes-vezető már 1674-től fogva dokumentált, orgonistán kívül 
más muzsikusra azonban csak az 1680-as évek végétől akadnak szórványos adatok, 
de a szakirodalom ezúttal is nyilvánvalóan hiányos képet ad, mert például 1683-
ban Esterházyt hat magyar trombitás, négy német trombitás, egy rézdobos, továbbá 
három lengyel sípos, két tárogató sípos, egy cimbalmos és egy hegedűs kísérte had-
ba,35 amiről a zenetörténeti munkák nem szólnak. Ma az a benyomásunk – de ez 
lehet a forráshiány, illetve feldolgozatlanság eredménye –, hogy az együttes az 
1700-as évtized közepe táján válik gazdagabbá, akkortól tudunk az együttes-vezető 
(Franz Rumpelnig) és orgonistán kívül főként a nagyszámú bécsi Lindt család tagja-
iból verbuválódott női és férfi énekesekről, instrumentalistként megnevezett hang-
szeres zenészekről (négy-öt fő), továbbá lantos-tenoristáról. Ezekhez csatlakoztak 
még trombitások és dobos.36  

Míg Nádasdynál és Esterházynál, legalább is bizonyos időszakokban, kimutatha-
tó strukturált együttes formális együttes-vezetővel, ami valamiféle funkcionális-
hierarchikus tagolódást jelez, addig Batthyánynál nem. Ugyanakkor a zenélés ter-
mészetes velejárója, hogy a közreműködők között valamifajta funkcionális alá- és 
fölérendelés alakul ki. Így nyilvánvaló, hogy Batthyány zenészei – miként bármilyen 
korabeli más rezidenciális együttes tagjai – az együttmuzsikálás során különféle 
zenei funkciókat láttak el, függetlenül attól, hogy a forrásaink erről tudósítanak-e. 

Az ingadozó létszámú rezidenciális együtteseket a jelek szerint – már amennyire 
a szűkszavú iratokból megállapítható – részben tudatosan alakították ki, hiszen 
bizonyos funkciókra kerestek zenészeket, másrészt viszont jelentős hányadban ad 
hoc alapon is szerveződtek, mert a főurak jószerivel bárkit felfogadtak, aki éppen 
adódott és aki megfelelt a többnyire nagy általánosságban megfogalmazott kívá-
nalmaiknak. Mindez azonban nem az igénytelenség miatt volt így, hanem azért, 
mert a korabeli zenészek javarészt többféle hangszeren is játszottak, s így képesek 
voltak a legkülönbözőbb zenei feladatok ellátására. Szabolcsi Bence ugyan megpró-
bálta – főként irodalmi források alapján – felvázolni, hogy egykor miféle főúri együt-
tesek létezhettek, és leírt bizonyos hipotetikus együttes-típusokat,37 mivel azonban 
éppen a többféle hangszeren játszó zenészek miatt a forrásokban található elneve-
zések az esetenként betöltött tényleges funkciókról nem sokat árulnak el, ezért 
nehezen állapítható meg a rezidenciális együttesek valós felállása. Ez természetesen 
vonatkozik Batthyány, Nádasdy vagy Esterházy udvarára is. A tényleges zenélésről, 
arról, hogy ki mikor miféle hangszereken játszott és pontosan milyen felállásúak 
voltak valójában ezek az együttesek, jószerével alig tudunk valamit. Ritka kivétel az, 
ami Nádasdy egykori zenészeinek – akiket a kamarai iratok több esetben is 

                                                           
34 HÁRICH, Az Esterházy-zenekar első karmestere, i. m., 25. 
35 THALY Kálmán, Az 1683-iki táborozás történetéhez. A kétszázados évfordulat alkalmából hg. Eszterházy 
Pál nádor kiadatlan kéziratai s levelezései nyomán, Bp., 1883. 34. 
36 Lásd a 10. jegyzetben felsorolt bibliográfiát. Ezek a munkák nem ismerik az alábbi konveciókat: MOL, 
P. 125. Esterházy Pál, 48. cs. Nr. 10706 Lista Conventionatorum Anni 1711 és Lista Conventionatorum 
Anni 1713. 
37 SZABOLCSI Bence, A XVII. század magyar főúri zenéje, (első közlés 1928), = UŐ., A magyar zene évszáza-
dai, I. közr. BÓNIS Ferenc, Bp., 1959, 251–254. 
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„Capellmusici” meghatározással illetnek – a beadványaiból kiderül: 1662 táján 
ezekből a bécsi muzsikusokból egy kis kamaraegyüttes állt össze első és második 
hegedűssel, (vonós) basszistával és billentyűssel, kiadva az akkor modern triószo-
náták előadására alkalmas felállást. Ezeknek a Nádasdy-zenészeknek az egybetar-
tozását tanúsítja az is, hogy Pyrtaler, a billentyűs, a hegedűs Schrenket egy későbbi 
kérvényben consociusnak, vagyis résztvevő társának nevezi,38 ami alighanem érthe-
tő úgy is, hogy ezzel egy rögzített felállásban működő együttesben való zenélésre 
kívánt utalni. 

Noha a három arisztokrata alkalmazásában igen sok zenészt számolhatunk ösz-
sze, de a muzsikusokról alkotott képünk mégis bizonytalan, mert egyes személyek-
ről csak ritkán rendelkezünk konkrét életrajzi részinformációkkal. Többnyire még a 
legalapvetőbbeket (pl. származás, nemzetiség), sőt igen gyakran még a muzsikusok 
teljes nevét sem tudjuk. Még ezeknél az alapjában gazdag dokumentációt kínáló 
nyugat-magyarországi főúri udvaroknál is a trombitás János–hegedűs János féle 
nevek semmitmondó falanxával szembesül a kutató. Nem világos, hogy az említett 
funkció+keresztnév típusú megnevezések esetenként kiket takarnak, mikor helyie-
ket és mikor külföldieket,39 miként igen gyakran az sem dönthető el, hogy a külön-
böző időpontokban azonos keresztnevű és megegyező hangszerest említő forrás-
adatokból melyek vonatkozhatnak egyazon személyre és melyikek nem. Ráadásul, 
mivel ennek a nyugat-magyarországi régiónak számottevő német lakossága volt, 
ezért egyéb életrajzi támpontok híján még a forrásokban teljes névvel említett és 
nyilvánvalóan német nemzetiségűek esetében sem lehetünk biztosak. Ezek között 
bőven akadhat helyi muzsikus is, mint ezt a már említett Neckenmarkton 
(Sopronnyék, ma Ausztria) született Esterházy-trombitás, Matthias Pollerman esete 
bizonyítja.  

A hatalmas anyag mennyiségéhez mérten végül is viszonylag ritka, hogy egy-egy 
Nádasdy- vagy Esterházy-zenész korábbi és későbbi alkalmazási helyéről, életútjá-
ról valamit megtudhassunk és ezen keresztül a zenészek tudására következtessünk, 
aminek révén valamiféle általános értékítéletet alkothatnánk az adott udvar zenéjé-
re vonatkozóan. E téren a Batthyány-zenészekre vonatkozó tudásunk különösen 
gyenge, messze alulmúlja azt, amit a másik két főúr muzsikusairól tudunk. A kottás 
források teljes hiánya miatt pedig Batthyány és Nádasdy esetében éppen a zené-
szek személyéről összegyűjthető ismeretek segíthetnek, illetve segíthetnének, hogy 
valamit kikövetkeztessünk az egykor általuk játszott zenéről. 

A források okkal felpanaszolható információszegénysége ellenére és az abból 
adódó bizonytalanságok dacára annyi kétségtelen, hogy mindhárom főúr alkalma-
zott a helyiek mellett külföldieket is, időnként nem is kis számban. Mindegyikőjük 

                                                           
38 Österreichisches Staatsarchiv, Wien, Finanz- und Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn, Rote Nummer 
256 (1676. március). 
39 Vö.: KIRÁLY Péter, 16–17. századi udvari zenénk kutatásának problematikájáról, Magyar Zene 41(2003) 
1. sz. 80.; UŐ., Külföldi zenészek a XVII. századi erdélyi fejedelmi udvarban és hatásuk, Erdélyi Múzeum 
(Kolozsvár) 1994, 1–2. sz., 1–2.; UŐ: A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete – Vázlatos áttekin-
tés néhány főúri család forrásai alapján, = Idővel paloták ... Magyar udvari kultúra a 16–17. században, 
közr., HORN Ildikó–G. ETÉNYI Nóra, Bp., 2005. 440. és 459–460. old. 37. j. 
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udvarában dokumentáltak német/osztrákok, valamint Batthyánynál40 és Esterhá-
zynál lengyelek is.41 Mindezen túl, nem csak Batthyány Ádám idejében, hanem már 
megelőzően is kimutathatók a Batthyányaknál az Oszmán Birodalomból származó 
„török” zenészek.42 Ebben a Batthyányak kétségkívül eltértek a két másik arisztok-
rata családtól, ahol az eddigi ismeretek ilyesmiről nem szólnak.  

A XVII. századi európai zenében vezető szerepet játszó, és a század folyamán a 
bécsi udvar zeneéletét is sokáig domináló olaszoknak viszont még ezeknél a jelen-
tős magyarországi főuraknál is alig van nyomuk. Meglepő módon az 1681-től ná-
dor, majd 1687-ben birodalmi hercegségre jutott Esterházynál sincs ilyen forrás-
adat. Jelenleg mindössze Nádasdy két olasz zenészéről tudunk biztosan. Lehetséges, 
hogy ez a különbség csak olyan látszat, amely a forrásmegmaradás és a forrásér-
telmezhetőség szeszélyeiből ered, de számításba kell venni azt is, hogy Nádasdy – 
aki tragikus vesztéig hármójuk közül a legrangosabb személy volt – a másik kettőt 
jóval meghaladva az olaszok alkalmazásával erősebben próbálta követni az uralko-
dói udvart.  

A legnehezebben Batthyány külföldi zenészeiről alkothatunk ítéletet, mert noha 
tudunk német (német/osztráknak tartható) és lengyel trombitásokról, valamint 
lengyel síposról a szolgálatában, de minden esetben hiányoznak a továbbvezető 
életrajzi adatok vagy bármi egyéb információ. Nádasdy és Esterházy esetében, noha 
náluk is csak egynéhány zenész életútjáról tudunk valamit, de ezek alapján legalább 
valamennyire tájékozódhatunk – még ha csak hozzávetőlegesen is – arról, hogy 
miféle muzsikusokat alkalmaztak. Az ilyenféle ismeretek feltehetőleg nagy általá-
nosságban Batthyány külföldi zenészeire is érvényesek.  

Nádasdy és Esterházy külföldi muzsikusai – már amennyire megállapítható – ja-
varészt bécsi, illetve ausztriai (és talán délnémet ?) zenészek voltak. A jelek szerint a 
máshonnan származók is Bécsen keresztül szegődtek hozzájuk. Esterházy és Ná-
dasdy külföldi zenészei között akad egy-kettő, aki korábban vagy később az uralko-
dói udvar alkalmazásban állt – Nádasdynál: Angelo Maria Marchesini, Alfonso 
Selvatici/Selvafici; Esterházynál: Ferdinand Lindt43 – míg mások független vagy 
városi-egyházi muzsikusként működtek Bécsben – Esterházynál: Franz 
Schmid(t)baur/Schmid(t)bauer, Nádasdynál: Nicolaus Victori/Victorio, Adam Pau-
maister, Bartholomaeus Pyrtaler.44 Természetesen lehetséges – és nagyonis remé-
lendő –, hogy idővel még mások esetében is dokumentálható lesz a korábbi vagy 
későbbi bécsi, illetve udvari alkalmazás.  

                                                           
40 KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 359.; BENDA–KOLTAI, A Batthyányak udvari zenészei, i. m., 237. 
41 Hárich közlése szerint az 1652–1673/74 közötti időszakban Esterházy Pált lengyel síposok is szolgál-
ták. (HÁRICH, Inventare der Esterházy-Hofmusikkapelle, i. m., 9. és ez alapján TANK, Studien, i. m., 75.) Noha 
Hárich forrásainak holléte ma javarészt tisztázatlan, de a 33. jegyzetben hivatkozott, 1673-ból való 
udvartartásjegyzék igazolja állítását. 
42 KIRÁLY, A Batthyányak 17. századi rezidenciális zenéje, i. m.,  passim. 
43 KIRÁLY, Nádasdy III. Ferenc rezidenciális zenéje, i. m., 979–981.; A rövid ideig a Hofkapellében alkalma-
zott Ferdinand Lindt hegedűs 1706-tól ott szolgáló gyermekeit követve 1711-től lett Esterházy zenésze. 
Lásd: SAS (Bevezető tanulmány) = Esterházy Harmonia caelestis, i. m., 14.; TANK, Studien, i. m., 68–75. 
44 HÁRICH, Esterházy Zenetörténet, i. m., II. Adattár XXI, 89–90.; TANK, Studien, i. m., 55–56.; KIRÁLY, Nádasdy 
III. Ferenc rezidenciális zenéje, i. m., 974, 982. 
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Tudjuk, hogy Batthyány is kerestetett Bécsben muzsikust. Egy esetben – feltehe-
tően azonban máskor is – ugyancsak próbálkozott bécsi zenészszerzéssel, neveze-
tesen egy orgonista felfogadásával. Ez a Leonhardt Sutter császári szobafűtő, vala-
mint Wolfgang Ebner császári orgonista közbenjárásával intézett, de végül is az 
anyagiak miatt meghiúsult próbálkozás45 aligha lehetett egyedi eset. Feltehető, 
hogy a Batthyány szolgálatában kimutatható „német” és „lengyel” zenészek is – 
részben vagy egészen – ilyenféle Bécsen keresztül kiközvetített muzsikusok voltak. 
Ez eleve logikus lépés lehetett egy olyan, az udvarba bejáratos főúrtól, mint Bat-
thyány. És annál is inkább is gondolhatjuk, hogy voltak neki valódi bécsi muzsikusai, 
mert arról tudunk, hogy Batthyány – éppúgy mint a Nádasdyak – hangszert is be-
szerzett onnan: 1643-ban spinetet és két évvel később egy pozitív (orgona) orgo-
nát.46 1651 táján pedig Marcellus Hollmayr bécsi hangszerkészítő készített két „tö-
rök” lantot Batthyánynak, valamint egyben az akkoriban a legjobbak közé számított 
római húrokat is felkínálta a főúrnak.47 

A bécsi zenészvilág és a magyar főurak kapcsolata a jelek szerint jóval összetet-
tebb lehetett, mint amennyire ma dokumentált. Legalább is erre gondolhatunk, az 
alapján, hogy egy bizonyos Ebner (bizonyára a Batthyányval kapcsolatot tartó 
Wolfgang Ebner) felbukkan 1644. szeptember 23-án Nádasdy egyik számadásában, 
egy másik udvari zenész, Johann Samsoni – cornetto (Zink), harsona és fagott játé-
kos, valamint a Kapellknaben gondviselője – pedig 1644. december 7-én kapott 
borajándékot (fizetséget).48 Az, hogy pontosan miért javadalmazta őket Nádasdy, 
nem tudott: zeneügynöki közvetítés éppúgy elképzelhető, mint zenélés, hiszen 
Ebner 1644-ben Bécsben játszott Batthyánynak, valamint – kikövetkeztethetően – 
Lippay György esztergomi érseknek is, s máskor is ajánlkozott Batthyánynak ze-
nészként. 1651-ben Ebner egy udvari zenésztársával, Wendelin Hueberrel közösen 
muzsikált Batthyány vejének, Esterházy Lászlónak.49  

Végső soron Bécs zenei jelentősége ennél a három nyugat-magyarországi arisz-
tokratánál evidens. Ottani kapcsolataik rezidenciális zenéjük számos aspektusát 
érintette, illetve meghatározó volt. Ezzel szemben lényegesen kevesebbet tudunk a 
régió jelentősebb városaiból (pl. Pozsony, Sopron avagy Wiener Neustadt) szárma-
zó zenészekről. Jószerivel egyetlen kivétel az 1709 táján Esterházy udvarába került 
korábbi pozsonyi zenész, Anton Aloys Durant/Turant és gyermekeinek esete.50  

A családoknak a bevezetésben vázolt szoros kapcsolatrendszeréhez képest meg-
lepő, de alig találni átfedést Batthyány, Nádasdy és Esterházy zenészei között. A 

                                                           
45 KIRÁLY Péter, Wolfgang Ebner levelei Batthyány Ádámnak (1643–1650), Magyar Zene 39(2001) 1. sz. 
94–98. 
46 KIRÁLY, Ebner levelei Batthyány Ádámnak, i. m., 90, 93. 
47 MOL, P 1314, Missiles, nr. 19530, 19531, 26967.; A római húrokra lásd: KIRÁLY, A lantjáték Magyaror-
szágon, i. m., 51., 144. j. 
48 1644. szeptember 23.: „dem Koller Vnd Ebner laut außzugs fl. 38,50”, „Alß ich auf Jhr G[naden] befelch 6 
½ Eÿmer Wein dem Samson Ceÿserl[ichen] Musico nach Wien zur Verehrung geschikt dem trabanten 
zehrung mittgebe[n] –,50”. MOL, E. 185, 30 t., Számadások és vegyes anyag. 
49 KIRÁLY, Ebner levelei Batthyány Ádámnak, i. m., 91–92.; KIRÁLY, Wolfgang Ebner és Wendelin Hueber 
levele Esterházy Lászlónak, i. m., 381. 
50 KIRÁLY, Paul Charl Durant, i. m., 439–448. 
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jelek szerint alig volt elvándorlás egyik arisztokrata családtól a másikhoz. Úgy tűnik, 
még ha számolnunk kell is azzal, hogy több muzsikus ment át egyik családtól a má-
sikhoz, mint amit ma dokumentálhatunk,51 de végső soron az ilyenek száma nem 
lehetett túl nagy. Ez pedig annál inkább kijelenthető, mert a jelek szerint a korabeli 
Magyarországot nem jellemezte a nagyfokú belső zenészmigráció.  

Noha úgy Batthyánynál és még inkább Nádasdynál találunk külföldi zenészeket, 
de a jelek szerint ők a külföldi (lényegében bécsi) zenészkínálatnak inkább csak 
passzív haszonélvezői voltak, mondhatni „fogyasztói”. Fogyasztók abban az érte-
lemben, hogy a Bécsben az uralkodói központ környezetében, illetve a városban és 
az egyházaknál jelentős számban adódó zenészek közül felfogadtak számukra meg-
felelő vállalkozókat. Ma úgy tűnik, hármójuk közül egyedül Esterházy lépett túl ezen 
a hozzáálláson, és legkésőbb 1670 tájától taníttatott muzsikusokat Bécsben, illetve 
néha másutt külföldön, s ezt a források tanúsága szerint rendszeresen tette. Első-
sorban trombitásairól vannak ilyen ismereteink,52 de tudunk kasztrált fiúknak a 
jeles bécsi komponista, Johann Joseph Fux által való zenei taníttatásáról (1707), 
valamint ottani iskoláztatásáról.53  

Noha külföldön történt taníttatásról nem, de arról már a Batthyány-
dokumentumok is szólnak, hogy – Esterházyhoz meg sok más hazai főúrhoz vagy 
az erdélyi fejedelmekhez hasonlóan – ő is neveltetett helyben a saját zenészei révén 
tehetséges fiatalokat. Ily módon saját erőből gondoskodott a zenészutánpótlásról. 
Elsősorban is trombitásokról szóló adatok ismertek Batthyánytól.54 Nádasdy udvar-
tartásának a két szomszédjánál jóval hiányosabb forrásanyagában nincsenek ugyan 
konkrét adatok zenészek kitaníttatására, pozitív következtetésre azonban annyiban 
az ő esetében is adódik mód, hogy forrásadatok szólnak discantistáról (1644, 
1648), illetve trombitáslegényről (1646, 1648).55 Aligha kétséges, hogy Nádasdy is 

                                                           
51 Az Esterházy Miklós, Nádasdy apósának a zenészeként 1628. október 7. és 1630. január 1. között 
dokumentált Reichard Pffeil viola da gamba játékos 1644–1645-ben már Nádasdynál adatolt. Vö. KIRÁLY, 
Nádasdy III. Ferenc rezidenciális zenéje, i. m., 972.; A Nádasdy által 1647–1648-ban alkalmazott 
Csimbolemos/Czimbolemos Gergely esetleg azonos a Batthyánynál 1656-ban adatolt Cimbalmos Géczi-
vel. MOL Archivum Familiae Nádasdy E 185., 9. t. A gazdasági ügyvitel iratai, Sárvár. BENDA – KOLTAI, A 
Batthyányak udvari zenészei, i. m., 239. 
52 HÁRICH, Esterházy Zenetörténet, i. m,. II. 66–69, 21, 91–93.; TANK, Studien, i. m., 53.; BÁRDOS, Főúri zene-
élet, i. m.., 122.; SAS (Bevezető tanulmány) in: Esterházy Harmonia caelestis, i. m.,13.; KIRÁLY, Udvari trom-
bitások,  i. m., 128. 
53 TANK, Studien, i. m., 64–65. 
54 1643. augusztus 25 Vép, Erdődy György, Batthyány Ádámnak: „Trombitas Mattiasis, izent minap 
ennekem, hogj ha keg[yelmedne]k ellenére nem volna eő egj Tanitvanyat adná ide ennekem, ha nem 
szeörzek alkalmatlansagot véle keg[yelmedne]k. Kérem ßeretettel, boczjatassa hozzam” MOL, P. 1314, 
Missiles nr. 11573.; 1643-ban Trombitás György szolgái, Trombitás Jancsi és Tamáskó úgy szerepel a 
németújvári prebendáskönyvben, mint „kiket mÿ tanítottunk”, 1648-ban Trombitás Lukács tanított egy 
legényt. Mindkettőre: KOLTAI, Batthyány Ádám, i. m., 359.; 1658-ból egy hegedűsinasról tudunk. TAKÁTS, 
Török-magyar énekesek és muzsikások,  i. m., 434. 
55 1644-ben hozatott diszkantistákat. A sopronkeresztúri konyhamester részére adott utasításban 
(1648. november 10.) Nádasdy előírja az étkezéseknél követendő elvi asztalrendet. Az irat más zenészek 
mellett „három discantista”-t, valamint „Trombitáslegénjek”-et említ. MOL, E 185, 34. t. Utasítások I. kötet 
fol. 71r; Az iratot modernizált helyesírással kiadta: KOLTAI András, Magyar udvari rendtartás, Bp., 2001, 
194–198. 
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taníttatott alkalmas fiatalokat, hiszen végül is ez volt a legegyszerűbb és leginkább 
kifizetődő megoldás a zenészutánpótlás biztosítására. Ráadásul a saját neveltetésű-
eknek a tanulóidő leteltével hosszan – ha jobbágyok voltak, akár életük végéig – a 
dominusz szolgálatában kellett maradniuk, a tanítás összegét megszolgálandó.56  

Ugyanakkor, még mielőtt az színvonalas utánpótlás-nevelés kérdésében Ester-
házyt piedesztálra emelnénk, gondolnunk kell a források esetlegességére is. Lehet, 
hogy a ma ismert dokumentumok torzképet mutatnak, és nem kizárt, hogy Nádas-
dy és Batthyány éppúgy taníttatott zenészeket másutt is, mint Esterházy, vagyis 
lehetséges, hogy nem volt akkora különbség közöttük, mint ahogy ma látszik. De 
mivel Esterházytól több adat is ismert, valamint mert az ő esetében is számolnunk 
kell a forrásvesztéssel, ezért alighanem jogos egy olyan következtetés, miszerint 
hármójuk közül ő lehetett az, aki a legintenzívebben élt a zenészek helyben, illetve 
idegenben való taníttatásának a lehetőségeivel – igaz, úgy tűnik elsősorban az 
1670-es évektől fogva.  

Ami a rezidenciális zene finanszírozását illeti, itt jelentős különbség láthatók – és 
még inkább sejthetők – Esterházy és Nádasdy javára. Úgy tűnik, Batthyány keve-
sebbet volt képes vagy hajlandó fizetni. A már említett orgonistával ő 1650-ben 
hónapokig alkudozott olyan összegen, amit Nádasdy vagy Esterházy rendszeresen 
megfizetett a zenészeinek.57 Nyilván ez a gazdasági aspektus magyarázza a zenész-
létszámban tapasztalható különbségeket is.  

Miközben a zenészekről viszonylag sok ismeret gyűjthető össze a rezidenciákon 
felhangzó zenéről alig tudunk valamit. Nádasdytól nincs semmiféle támpontunk, 
miként Batthyánytól sem, azon kívül, hogy az ő udvarában időnként felhangozha-
tott „török” zene. Egyedül Esterházytól rendelkezünk bizonyos – tulajdonképpen 
elég szegényes – információkkal, ami legalább is következtetésekre ad lehetősé-
get.58 

Közös jellemző mindhárom főúrnál: hiányzik bármiféle szcénikus zenemű elő-
adásának nyoma. Míg Batthyánynál erre eleve aligha gondolhatnánk, Nádasdy vagy 
Esterházy zenészei ilyesmit kisegítőkkel már előadhattak volna jeles alkalmakkor. 
Ennek ellenére, és annak dacára, hogy a magyar uraknak a bécsi udvari látványos-
ságon való jelenléte, sőt részvétele számos esetben dokumentált,59 a jelek szerint 
még a XVII. századi magyarországi főnemességnek ezeknél a nagy családjainál sem 
volt igény arra, hogy ilyen reprezentatív műfajjal is szignalizálják felzárkózásukat a 
Habsburg Birodalom arisztokráciájához. 

                                                           
56 Az Esterházy által 1672 tavaszán nyugat-európai katonáskodásra elengedett Pollerman reverzálissal 
kötelezte magát a még hátralékos 50 fl. tanuló pénznek a visszatérte után történő leszolgálására. OSzK 
Acta Musicalia 3967; HÁRICH, Esterházy Zenetörténet, i. m., II. 71–73. és uo. Adattár VIII.; Az iratra röviden 
utal: Josef PRATL–Heribert SCHECK, Regesten der Esterházyschen Acta Musicalia und Acta Theatralia in 
Budapest, Tutzing, 2004, 17. 
57 Vö. KIRÁLY, A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete, i. m., 443–445.; TANK, Studien, i. m., 78–
82.; KIRÁLY, Udvari trombitások, i. m., 126–127. 
58 KIRÁLY, A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete, i. m., 451. 
59 KIRÁLY Péter, A 17. századi Habsburg udvar zenés látványosságai és a magyar főnemesség, = UŐ, Ma-
gyarország és Európa, Zenetörténeti írások, Bp., 2003, 96–109. 
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Esterházy Pál zenészei (Schmidbaur, Rumpelnig és talán Hörger) úgy tűnik ze-
neszerzőként is működtek, legalábbis nekik tulajdonított kompozíciókat említenek 
későbbi kottajegyzékek.60 Ilyen tevékenységnek Nádasdy és Batthyány zenészeinél 
nincs dokumentált nyoma, de ennek ellenére feltételezhető, hiszen akkoriban szinte 
minden zenész készített jól vagy rosszabbul ilyen-olyan darabokat. 

A zene lényeges szerepet kapott a főurak egyháztámogató patrónusi tevékeny-
ségében, ami természetesen érvényes a tanulmány protagonistáira is. Nádasdy még 
evangélikusként a soproni evangélikusokat segítette ki zenészeivel, majd már kato-
lizálva a soproni jezsuitákat támogatta Esterházyval együtt. A szombathelyi feren-
cesek viszont Batthyány zenészeinek ünnepi kisegítését vették többször is igény-
be.61 Nádasdy 1647-ben a soproni jezsuitáknak, Batthyány 1649-ben a németújvári 
ferenceseknek, Esterházy pedig 1664-ben a sopronbánfalvi pálosoknak tett orgo-
nára szóló adományt.62 A főurak egyházi patronátusa felveti a kérdést, hogy vajon a 
jelentős költségeket okozó udvari együttes fenntartását esetleg nem is kizárólag 
csak a saját kedvtelés és a reprezentációs, valamint presztízs okok indokolták, ha-
nem egyben a patrónusi szerepkörük is? Lehet, hogy ezért is tartott Esterházy és 
Nádasdy olyan zenészeket, akik részben egyházi muzsikusok lehettek. Ilyenek Ná-
dasdynál a discantisták (1644, 1648), a bécsi egyházi zenészek (Victori/Victorio, 
Paumaister, Pyrtaler), Esterházynál a kasztrált gyermekek (1707), vagy a kóruson 
való egyházzenei szolgálatra is kötelezett trombitások. Az Esterházy-zenész 
Schmidbaur szerződése (1678) többször is utal az egyházi zeneszolgáltatásra.63 
Tény, az 1721-ben számbavett Esterházy kottatár jelentős XVII. század közepéről, 
vagyis Esterházy Pál idejéből származó anyagában igen sok egyházi kompozíció 
szerepel, amelyek aligha rezidenciális keretben hangzottak el magánájtatosság 
során, hanem valószínűleg inkább egyházi környezetben, részben talán a patroná-
tus elemeként. 

Nádasdynak a zenével való kapcsolatát, az, hogy ez milyen hatást tett rá, ma le-
hetetlen megítélni. A hivatalainál fogva, valamint saját birtokigazgatási ügyei miatt 
állandóan úton lévő,64 afféle XVII. századi munkamegszállott Nádasdy sok helyen 
sokféle zenét hallhatott. 1655-től országbíróként, majd Wesselényi Ferenc nádor 

                                                           
60 HÁRICH, Inventare der Esterházy-Hofmusikkapelle, i. m., 11-21.; TANK, Studien, i. m., 88, 89, 91.; SAS (Beve-
zető tanulmány), = Esterházy, Harmonia Caelestis, i. m., 15.  
61 KIRÁLY, Nádasdy III. Ferenc rezidenciális zenéje,  i. m., 977–978.; CSATKAI, André [Endre], Beiträge zur 
Geschichte der Musikkultur in Eisenstadt, Mitteilungen des Burgerländischen Heimat- und Natur-
schutzvereins, 5, (Eisenstadt, 1931), 2. sz., 22; BÁRDOS Kornél, Sopron zenéje a 16–18. században, Bp., 
1984, 225, 230, 325.; BÁRDOS, Főúri zeneélet,  i. m., 91. 
62 Nádasdyra lásd: BÁRDOS, Sopron, i. m., 234. Noha Bárdos az összeget 50 birodalmi aranyként értette, 
valójában azonban 50 (ezüst) Reichstaler értékű pozitívról volt szó.; Batthyányra lásd: BÁRDOS, Főúri 
zeneélet, i. m., 116., KOLTAI András, Batthyány Ádám és udvara 1625-1659 (Disszertáció, Bp., 1999.), 246–
247.; Esterházyra lásd: BALÁZSIK Tamás, A sopronbánfalvi karmelita kolostor kutatása, Soproni Szemle 
64(2010) 2. sz. 160., 58. j.; A bánfalvi orgona 1670-ben készült el. Lásd: MTA Művészettörténeti Kutató-
csoportjának Forráskiadványai, XIV., Documenta artis Paulinorum, 3. füzet, Bp. 1978, 275. 
63 HÁRICH, Az Esterházy-zenekar első karmestere, i. m., 25. 
64 Nádasdy tartózkodási helyeiről összeállított, a 2. jegyzetben említett itinerarium azt tanúsítja, hogy 
Nádasdy lényegében folyamatosan úton volt, akár napi rendszerességgel megfordult 30–50 kilométer 
távolságra lévő birtokain, egy nap alatt felutazott Bécsbe vagy Pozsonyba. 
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halála után, 1667-től királyi helytartóként az országnak az uralkodó utáni második 
embere volt, folyamatosan kapcsolatban állt a bécsi udvarral, ahová 1645-től fogva 
hivatalos teendők miatt évente akár többször is felutazott. Ottani tartózkodásai 
alatt fültanúja lehetett számos kisebb-nagyobb jelentőségű udvari zenés esemény-
nek, miként bizonyára részese volt – ha másként nem, legalább passzív szemlélő-
hallgatóként – a világi szórakozásoknak is.65 Járt egyszer Prágában (1648), kétszer 
is Itáliában (1642, 1665), valamint 1653-ban ifjú sógorával, Esterházy Pállal jelen 
voltak IV. Ferdinánd regensburgi koronázásán. Rendi tisztségviselőként jelen kellett 
lennie az országgyűléseken és a megyegyűléseken, s a korabeli állami-közigazgatási 
eseményeknek (pl. pozsonyi diéta, koronázások stb.) természetes és kötelező ele-
mét jelentette a devocionális és reprezentációs zene, s emellett a gyűlések a távoli 
vidékekről összejött nemességnek magánszórakozásokra is bőven nyílt lehetősége. 
Ilyesmi Nádasdy kvártélyán is adódott, amint Rákóczi Lászlónak, 1655. június 16-
án, a pozsonyi koronázó országgyűlés idején készült naplófeljegyzése tanúsítja: 
„Ebéd után az Nádasdy uram szállására, és ott is mulattunk s táncoltunk is”.66 

Nádasdy tehát sokfelé megfordulva sok mindent hallhatott; a korszak legki-
emelkedőbb alkotásaitól a kocsmai zenéig bármit. Minderről személyes megnyilat-
kozás azonban nem ismert tőle. Miközben 1653. június 19-én, Regensburgban, a 
koronázás másnapján a spanyol követ bankettjén hallott igen szép zenét –Esterházy 
megemlíti naplójában.67 Nádasdy viszont az esemény után két nappal, június 22-én 
csak annyit írt a bankettről Batthyány Ádámnak: „azon nap tartvan nagi királyi 
vendegseget az spaniol követ”.68 Noha a jelek szerint nem csak Esterházy, hanem 
Nádasdy is jelen lehetett Antonio Cesti látványos nagy operája, Il Pomo d’Oro 1668 
nyarán alőadott bécsi előadásán,69 de Esterházytól eltérően erre vonatkozó meg-
jegyzést nem ismerünk tőle.70 Még az uralkodónak 1668-ban lezajlott pottendorfi 
látogatása kapcsán vagy pedig Anna Terézia leányának Pálffy Jánossal 1668 júniu-
sában, Bécsben megtartott esküvője kapcsán sem említ zenét, noha mindkét ese-
ményről viszonylag részletesen beszámolt.71 Igaz – mint még szóba kerül – Ester-
házy sem említi feleségének és testvérének írt leveleiben (1662, 1668) a zenét a 
Habsburg udvari operák, balettek és egyéb zenés látványosságok kapcsán, és 
ugyanígy hallgat az ilyesmiről Batthyány is a naplójában (1635, 1638). Noha ezek-
nek a személyesen látott-hallott eseményeknek lényeges elemét képezte a zene, 

                                                           
65 KIRÁLY, A 17. századi Habsburg udvar zenés látványosságai,  i. m., 96–109. 
66 Rákóczi László naplója, közr., HORN Ildikó, Bp., 1990, 138. 
67 MOL, Esterházy család hercegi ágának levéltára, P 125, 56. cs. Nr. 11903. 42.: „musica hic pulcherrima 
exhibita”; A naplót ismerteti HORN Ildikó, Esterházy Pál Itinerarium in Germaniam, 1653. Sic itur ad Astra 
1989/2–3, 21–48. 
68 MOL, P 1314, Nr. 32287. 
69 A Nádasdy-itinerarium szerint Nádasdy 1668. július 15-én Bécsben volt. Az operát az előző napokban 
július 12-én és 14-én adták elő két részletben. 
70 Esterházyra ld. KIRÁLY, A 17. századi Habsburg udvar zenés látványosságai ... i. m., 99 –101. 
71 MOL, E 185, Missiles – A levélre Toma Katalin hívta fel a figyelmemet. 
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ami ráadásul olyan kiváló udvari zenészek, mint Giovanni Felice Sances, Antonio 
Cesti, Johann Heinrich Schmelzer kompozícióit jelentette.72 

Nádasdytól mindössze táncra vonatkozó személyes megnyilatkozást olvasha-
tunk, olyat, ami inkább negatív kicsengésű: 1647. március 5-én írt levelében azt 
említette Batthyány Ádámnak, hogy „Mi itten [Pozsonyban] elég vigan tölttiük az 
farsangot, Palatinus Uram atta el egy ßolgalo leaniat Secretariusanak, sok urak vol-
tak ö Nag[ysag]anal […] engem Vöfeiie tettek enekem is kelletet tanzolnom”.73 

Ugyanakkor adatok hiányában, illetve a fenti kényszeredettséget sejtető meg-
jegyzés alapján felelőtlenség lenne a szigorú ítéletet, mi szerint Nádasdy nem volt 
mulatós ember, ódzkodott a tánctól, vagy netán olyan botfülűnek kellene tartanunk, 
aki nem gyönyörködött a zenében. Annál inkább sem árt az óvatosság, mert a pilla-
natnyi rá vonatkozó ismereteink ellentmondásosak: miközben személyes érdeklő-
désére nincsenek adataink, viszont időnként kimondottan igényes rezidenciális 
együttest dokumentálhatunk nála. Az alighanem csak látszólagos feloldása az el-
lentmondásnak, valamint annak a kérdésnek a tisztázása, hogy a zenében, a jelentős 
udvari együttes igénylésében milyen szerepe volt esetleg feleségének, Esterházy 
Anna Júliának – ez a későbbi kutatás feladata marad.74 

De az ítélkezéssel annál inkább is ajánlatos az óvatosság, mert tudjuk, hogy Ná-
dasdy elsőszülött fia, István 1669-ben elkezdett külföldi világjárása, egy afféle 
Kavalierstur során – az 1670 augusztusában készült elszámolás szerint –, Párizsban 
gitározni tanult.75 Ilyesmi pedig nem történhetett meg az utazást finanszírozó és a 
fiát praefektus révén a távolból ellenőrző és irányító apa helyeslő beleegyezése 
nélkül. 

Esterházy – hármójuk legfiatalabbja, aki közülük egyben a legmagasabb életkort 
érte meg és aki hercegségre jutva a legmagasabb társadalmi rangra emelkedett –, 
főként élete végén, nagy figyelmet szentelt a zenének. Noha úgy gondolhatnánk, 
hogy az utolsó évtizedeit jellemző számos egyéb tevékenységéhez hasonlóan a 
zenét illetően is presztízs okok motiválhatták, ennek ellenére valószínűbb, hogy ez – 
legalább is részben – csak a látszat. Mert például az ő esetében már számos nyomát 
találjuk, hogy valamiképpen személyesen vonzódott a zenéhez. A korábbi nézetek-
től eltérően az ugyan a mai kutatás szerint már alaptalan, hogy a kevéssel 1700 előtt 

                                                           
72 Esterházyra lásd: HÁRICH, Esterházy-Musikgeschichte im Spiegel der zeitgenössischen Textbücher, i. m. 5., 
3. j., 6. 6. j.és 7. j.; Batthyányra lásd: KOLTAI András, Komédia és Diskurzus Batthyány Ádám bécsi följegyzé-
sei (1635–1641), Levéltári közlemények 72(2001) 77–95.; „Vitéz vagy ájtatos?” I. Batthyány Ádám saját-
kezű bűnlajstroma s „némely fontos kicsiség”, közr. SZILASI László, Szeged 1989, (Peregrinatio Hungarorum 
3) 45.; Az előadott művekre lásd: KIRÁLY, A 17. századi Habsburg udvar zenés látványosságai, i. m. 
73 A levélből hosszabban idéz és az abban említett személyeket meghatározza: KIRÁLY, A magyarországi 
főnemesség 17. századi zeneélete, i. m., 465., 112. j. 
74 Esterházy Anna Júlia személyisége, családon belüli szerepe teljesen tisztázatlan, mondhatni, mintegy 
árnyékalakként jelenik meg Nádasdy mellett. 
75 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ungarische Akten, Specialia, Fasc. 313. Konv. B. f. 102: „Magistro 
Guitarrae pro salario unius mensis 11,– Pro fidibus guitarrae 1,10” — ezt az adatot Toma Katalin és 
Viskolcz Noémi révén ismerem. Hivatkozik rá: TOMA Katalin, Nádasdy István európai tanulmányútja 
(1669–1670). A kavalierstour alkalmazása a magyar főúri nevelési gyakorlatban, = Idővel paloták, i. m., 
205. 
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keletkezett és Esterházy Pál nevével 1711-ben megjelent gyűjtemény, a Harmonia 
caelestis zeneszerzőjének tartsuk. Bizonyosra vehető – miként Sas Ágnes kimutatta 
–, hogy a Harmonia caelestis egy (vagy esetleg több) Esterházy-zenész feldolgozó-
munkája. Ugyanakkor a kiadvány nyilvánvalóan a főúr kívánalmainak megfelelően, 
és ily ódon, ha a zenei tételek kompozitórikus kialakításában nem is, de a tartalom 
vonatkozásában bizonyára személyes irányításával és részvételével készült.76 Füg-
getlenül attól, hogy Esterházyt a mai kutatás a zeneszerzői piedesztálról leléptette, 
egy valószínűleg ifjúkori listája azokról a darabokról, mit „Virginán kit tudok uerni”77 
tanúsítja, hogy valamennyire játszott billentyűs hangszeren. Közvetve zene iránti 
érdeklődését mutatja regensburgi útibeszámolójának – már hivatkozott – megjegy-
zése, miszerint a spanyol követ bankettjén nagyon szép zenét hallott. Alighanem az 
is jellemző, ahogy a Bécsben kitanított és nyugati hadszíntereken is járt és ott jeles 
uraságokat szolgáló trombitásának, Pollermannak az 1685. április 26-án kiállított, 
meleg hangú elbocsátó levelébe belefűzte, hogy a saját kérésére távozó trombitását 
örömmel továbbra is megtartotta volna a szolgálatában.78 

Esterházy jó táncos lehetett, aki szívesen táncolt. A magyar művelődéstörténeti 
irodalomban gyakran szóba kerül Esterházy tánca az ifjú császárné, Mária Leopol-
dina előtt –, igaz Esterházy téves emlékezete nyomán, hibás 1647-es keltezéssel. Az 
eseményre valójában csakis két évvel később az 1649-es pozsonyi országgyűlésen 
kerülhetett sor.79 Esterházy feljegyezte, hogy 1650. február 6-8 között testvére, 
Esterházy László és Batthyány Mária Eleonóra Rohoncon, majd Szalónakon megtar-
tott lakodalma alkalmából: „ott is azért sokat tánczoltunk”.80 

Akár csak Nádasdy, Esterházy is lehetőséget adott gyermekeinek a zenetanulás-
ra. 1687 elején Johannes Wohlmuth tanította Sopronban a nádor két fiát, Esterházy 
Mihályt és Gábort „auf dem Clavir”, vagyis billentyűs hangszerre.81 

                                                           
76 SAS (Bevezető tanulmány) = Esterházy Harmonia caelestis, i. m. 37–41.; SAS, Esterházy Pál: Harmonia 
caelestis – kézirat, nyomtatvány, új kiadás, i. m. 27–33. Bemutatja, hogy a Harmonia caelestis nyomdai 
előkészítésében mintegy hét-nyolc személy – nyilván zenészek – működött közre. Az egyik korrektor 
német ajkú, a másik viszont olasz. Feltehetőleg a zenei anyagot is többen alakították ki. 
77 SAS (Bevezető tanulmány) = Esterházy Harmonia caelestis, i. m., 17–18. 
78 „Wüer ihme auch in Solch unßern diensten gehren Lenger sehen und haben mögen, Nach deme er aber 
seinen hoffenten Fortunä befürderung Wegen, Unsz nicht allein umb die Entlaßung Seines Diensts, Sondern 
auch Erthaillung seines ehrlich vnd Woll verdienten abschids gehorsambist, ersuecht und angelangt” – a 
dokumentum a leszármazottak tulajdonában. 
79 BUBICS Zsigmond–MERÉNYI Lajos, Herczeg Esterházy Pál nádor, Bp., 1895, 86.; Esterházy utólag látható-
an összekeverte a két országgyűlést. Az Esterházy-féle 1647-es keltezést azonban kizárja, hogy Mária 
Leopoldina csak 1648. július 2-án lett az 1646-ban megözvegyült III. Ferdinánd második felesége. 1647-
ben az uralkodónak nem volt felesége. Az ifjú császárné 1649 augusztusában gyermekszülés során 
meghalt. Az Esterházy által említett gyűlés tehát csakis az 1649-es pozsonyi országgyűlés lehetett. 
80 BUBICS–MERÉNYI, Herczeg Esterházy Pál nádor, i. m., 92.; Az esküvőre lásd: KOLTAI András: Egy főúri 
lakodalom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben), 
Lymbus, 2003, 117–135. 
81 BÁRDOS, Főúri zeneélet, i. m., 122.; Az úgynevezett Starck-féle virginálkönyvet, ami egy soproni polgár-
gyermeké, Johann Jacob Starcké volt, aki valószínűleg Wohlmuthtnál tanult, Wohlmuth írta le. A Starck-
féle virginálkönyv tehát analógiát szolgáltathat arra a zenei anyagra, amivel az Esterházy gyermekek 
Wohlmuthnál megismerkedtek. Vö. Starck Virginal book (1689) Compiled by Johann Wohlmuth. Johann 
Wohlmuth Miserere (1696), közr., FERENCZI Ilona, Bp., 2008 (Musicalia Danubiana 22).  
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Batthyánynál is találunk olyan közvetlen adatot, amely zeneszeretetét mutatja. 
Serényi András 1652-ben Pozsonyból írt levelében olvasható megjegyzés szerint: 
„Na[gysá]ghod gyöniörkedik az Török Musikasban”.82 A kijelentés lényegét, Bat-
thyánynak és családjának vonzódását a „török” zenéhez más adatok is igazolják – 
tamburás török énekes (1627), török sípos (1649 előtt), lantos (1649?–1655, 1655-
ben kettő), török lant (1651) stb.83 –, amelyek annál nagyobb súllyal esnek latba, 
mert Esterházytól vagy Nádasdytól hasonlót nem ismerünk. De alighanem Bat-
thyány személyes zenei vonzalma magyarázhatja szorosnak tűnő kapcsolatát Wolf-
gang Ebnerrel. A „czasar organasch” leveleinek a grófi rangnak kijáró formális tisz-
teletadás álarca mögött felsejlő, néha már-már pimaszul bizalmas hangneme84 azt 
mutatja, hogy Batthyány és a legbelső bécsi udvari zenészkörökbe tartozó, az utó-
kor által III. Ferdinánd egyik kedvencének is tartott Ebnerrel személyesebb volt 
érintkezése, semmint pusztán csak zenei-üzleti. 

A jelek szerint Batthyánynak sem volt ellenére a táncolás. Ránk maradt naplói-
ban (1641, 1644–1651, 1654 illetve 1657) néha utal röviden táncra, „tanczoltonk”, 
„tanczoltonkis igen”, „vigan voltam Tanczoltonkis”, „vigan voltonk tanczoltam” és 
hasonló megjegyzéssekkel.85 Ilyesmire természetesen nem csak otthon kerülhetett 
sor: 1646, június 2-án, későbbi vejénél, Esterházy Lászlónál tett látogatásáról azt 
jegyezte fel: „kis Martonban voltonk napestigh Ittonk Tanczolto[n]k”.86 

Batthyány fia, Kristóf ugyancsak zenélt. Róla 1655 tavaszán már azt jelentették, 
hogy Grazban tanulás helyett, csak zenél.87 Saját leveléből kiderül, hogy akkoriban 
virginál-leckéket vett,88 egy vele hét év múlva, 1662-ben Pozsonyban találkozó 
bruggei utazó beszámolója szerint a gróf hegedült, míg a flamand utazó által ne-
mesnek mondott embere cimbalmon kísérte. Így nagyszerűen együttmuzsikálva 
különféle dalokat (= darabokat) adtak elő.89 

Figyelemre méltó, hogy a három főúr közül nem csak a legfiatalabb Esterházy 
Pál zenélt, hanem mindhármuk fiai is megismerkedtek a muzsikával. Ezek az ada-
tok azt tanúsítják, hogy a XVII. század közepe táján már Magyarországon is főrangú 
urasághoz – és nem csak az arisztokrácia nőtagjaihoz – méltó és illő tevékenység-

                                                           
82 KOLTAI, Batthyány Ádám és udvara, i. m., 176. 
83 KIRÁLY, A Batthyányak 17. századi rezidenciális zenéje, i. m., 225.; KIRÁLY Péter, Együttélés – különélés? – 
Kapcsolat és távolságtartás a hódoltságkori udvari zenében. (megjelenés alatt). 
84 Vö: KIRÁLY, Wolfgang Ebner levelei Batthyány Ádámnak, i. m. 
85 MOL, P 1315, 1 cs. 1646. július 25.; 1647. július 29., augusztus 4., november 10–11. december 23.; 
1648. július 22., október 28.;1651. május 29.;1654. január 7., május 24–25., szeptember 20–21., novem-
ber 7.; KOLTAI, Batthyány Ádám ... i. m. 361.; SZILASI közl. „Vitéz vagy ájtatos?” ... i. m. 46. (1657. január 4.) A 
„vígan voltam” Batthyány szóhasználatában ivászatot jelentett. Vö. J. ÚJVÁRY ZSUZSANNA: „vígan voltam” 
(Batthyány I. Ádám értelmezésében) = Magyar művelődéstörténeti lexikon LX. Kőszeghy Péter születésnap-
jára, Bp., 2011, 280–283. 
86 MOL, P 1315, 1. cs. 
87 BÁRDOS, Főúri zeneélet, i. m., 118. 
88 FAZEKAS István, Batthyány I. Ádám és gyermekei = Gyermek a kora újkori Magyarországon, „adott Isten 
hozzánk való szeretetéből ... egy kis fraucimmerecskét nekünk”, szerk., PÉTER Katalin, Bp., 1996, (Társada-
lom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19) 101. 
89 „acordeerden seer wel te saemen, en speelden verscheyde liedchens”. MONOK István, A Belga Királyi 
Könyvtár kézirattárának magyar vonatkozású útleírásai, Lymbus III. Szeged, 1989, 51. 
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nek számított a zenélés. Végső soron a Batthyány-, Nádasdy-, Esterházy adatok 
révén tetten érhető egy bizonyos attitűdváltás: ezeknek a magukat ugyan még mar-
cona harcosként látó, avagy valójában már annak inkább csak látszani kívánó – 
hiszen Batthyányn kívül katonaként már alig-alig aktív – főurak világképét már 
nem csak a Mars uralja, hanem egyre erősebben helyet kap az ars: a tudomány és a 
művészetek. Aligha kétséges, Batthyány, Nádasdy, Esterházy generációja fokozato-
san hasonult a Habsburg Birodalom arisztokráciájához. 
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NAGY-TÓTH MÁRIA 

Jakob Klain: egy patikus Batthyány I. 
Ádám szolgálatában 

A szalonaki várban működő patikát 1636–1645 között Dietrich Dassau 
(Dassow) patikus vezette, aki még 1648-ban is küldött levelet Batthyány I. Ádám-
nak, patikusszámlát mellékelve hozzá.1 Dassau Jormannsdorfban lakott egy adó- és 
beszállásolás alól mentes házban, működése alatt vált virágzó üzletté a patika.2 
Utódja mostohafia, Jakob Klain lett, aki 1608-ban, Silbereggben, Klagenfurt mellett 
(Karintia) született, s a patikus mesterséget Bécsben tanulta ki. Jakob 1676 és 1680 
között hunyt el Szalonakon.3   

Bár Klain már 1635-ben és 1639-ben levelet írt a Batthyány család nőtagjainak, 
Batthyány Magdolnának és Lobkowitz Poppel Évának, kihez orvosként és patikus-
ként szegődött, csak 1645. április 8-án köt vele szerződést: „…Jacob Klain, von 
Clagenfurth aus Kärndten zu unserem Leibt und hofappothegger bestelt…”4. Fizetését 
tehát tőle kapta, amelynek változásait a Függelék 1. táblázata foglalja össze. Látható, 
hogy járandóságát nemcsak pénzben kapta, hanem természetben is: gabonában, 
húsban, borban és cipóban. A szerződés szerint urának, annak feleségének és 
gyermekeinek gyógyítását látta el, minden időben és helyen (például másik urada-
lomban való tartózkodás esetén is); rendelkezésükre állt gyógyszereivel legjobb 

                                                           
1 Dietrich Dassau patikus Christoph Münzerhez, Poppel Éva titkárához írt levelei megtalálhatók a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314 egységében. (A 
továbbiakban, MOL, P 1314), Filmtár, 22. dob. 10020-10024. számú jelzet alatt. 
2 Jormannsdorf az egykori Gyimótfalva (ma: az ausztriai Jormannsdorf Burgenlandban) lásd: Magyar helység-

név-azonosító szótár. Szerk. LELKES György, Bp., 1992, 160.  

Beszállásolás: Einquartierung. A haderő béke és háború idején való elszállásolása.; Ferenc SZIGETVÁRY, 
Schlossapotheken im südlichen Burgenland und in Westungarn zur Zeit der Türkenkriege (16–17 
Jahrhundert) = Türkenkriege und Klainlandschaft II. Sozial und Kultueller Wandel einer Region zur Zeit der 
Türkenkriege. Symposion im rahmen der „schlaininger Gespräche vom 26. – 30. September 1984 auf Burg 
Schlaining. Wissenschaftliche Arbeiten im Burgenland, hgs., Rudolf KROPF, W. MEYER, G. STADLER, Heft 
73., 1986, 104. 
3  SZIGETVÁRY, i. m., 104.  
4 MOL, a Batthyány család körmendi központi igazgatósága, a földesúri familiára, illetve az uradalmi 
alkalmazottakra vonatkozó iratok, P 1322. (továbbiakban: MOL P 1322.), No 353. „Német Uivári, 
Szalonoki Rohonczi és Körmendi Várainkban léveö Tisztviselöink és egiéb rendbéliek Conventioioknak az 
Pária, és más rendbéli dolgoknak rendbe vétele.” (Konvencióskönyv, II). 1634. április 6. (továbbiakban: 
MOL P 1322, No 353. Konvencióskönyv, II.) 52. „Szalonaki Paticarius Jakab Klain Conventioiának az 
pariaia. Schlaining (Szalonak), 1645. április 8.” Közzétette: IVÁNYI Béla, „Vízégetés” Nyugat-
Magyarországon a XVI–XVII. században,  Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica. 4., 
Budapest, 1956. (továbbiakban: IVÁNYI, i.m., 1956.) 21.; SZIGETVÁRY, i.m.,, 1986, 104.  
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tudása szerint. Elkészítette a gyógyszereket, vizet égetett, azaz desztillált, valamint 
működtette a patikát.5 Ennek fejében a fizetése mellé kosztot és kvártélyt („Cost und 
wohnung”) kapott. Szerződése határozott időre, egy évre szólt, de meghosszabbít-
hatták, illetve ő maga is felmondhatott. A konvenciós- és prebendajegyzékek, vala-
mint a családnak írt levelek alapján kitűnik, hogy az előbbi mellett döntöttek: egé-
szen 1657-ig kimutatható jelenléte az udvarban. Szerepel a szerződésben továbbá, 
hogy mostohaapja helyét veszi át: „…Stief Vater Dietrich dassau sich von 
Jormannstorff hinweg begeben, oder zeitlich ableiben möchte…”. 

Az udvarban Klainnal valószínűleg meg voltak elégedve, de tudunk olyan pati-
kusról is, akiről ez nem mondható el. 1632. október 1-jén, Pápán kelt levelében 
Poppel Éva írta fiának, Ádámnak, hogy „…az én Patikárosomat Arestáltattak6 az én 
Gyöngy Füzöim ott Rohonczon, azért kérlek hogy ha István Deák érette küld, adasd ki 
onnét az várbul had vigyék Szalonakra, és legyen ott Arestomban adig mig én haza 
megyek. Fizesse meg az Gyöngy Füzőknek a miket el Lopta, es az én Patikámrul 
adgyon számot, annak utána el bocsátom békével valahová akar menni szabad legyen 
véle.”7 

A megelégedettséget tükrözte Klain fizetése is, amely vetekedett az adott idő-
szakban a németújvári és rohonci udvar doktorainak járandóságával és felülmúlta a 
többi, gyógyszerkészítésben, gyógyításban kisegítő (vízégető, fűszedő, fürdős) sze-
mélyét. Utóbbiak fizetési jegyzékében nem szerepelt készpénz, csupán természet-
beni juttatások. Perl Ádám németújvári vízégető szerződésében (1656) találkozha-
tunk pénzbeli kifizetéssel: Batthyány I. Ádám 15 rajnai forintot fizetett neki évente.8 
Perlnek a vízégetés mellett a patika tisztán tartása is feladata volt. 

A patikus állandó jelenlétére az udvarban következtethetünk abból is, hogy fize-
tése mellé nem írták oda egyszer sem a következő, megkülönböztetésre szolgáló 
megjegyzéseket: „amikor itt vagyon”, illetve a „csak nyáron” stb. Az előbbi megjegy-
zés Purgolt doktor és Abraham Link fürdőorvos fizetése, az utóbbi a fűszedő asszo-
nyoké mellett szerepel. A vízégetők neve mellett találkozhatunk még a „mikor éget” 
kifejezéssel is. 

Kincses Katalin Poppel Éva gyógyító személyzetének felsorolásakor utal arra, 
hogy az általa vizsgált összeírásokban nem talált fűszedő asszonyokat említő do-
kumentumokat.9 Az általam vizsgált rohonc-szalonaki és németújvári preben-

                                                           
5 Vízégetés: borégetés, azaz pálinkafőzés. Valamiképpen párolták és párolják ma is a bort és borpárlatot, 
azaz egyfajta pálinkát vagy amint régente nevezték, „égett bort” készítették belőle. Hasonlóképpen a 
vizet is égették, azaz már régen is volt vízpárlat, amelyet ma közönségesen desztillált víznek neveznek. 
Tehát a vízégetésen eleink a desztillálást értették. IVÁNYI, i. m., 1956, 5. Vízégető kemencék rajzait lásd a 
Függeléknél. Szalonakon már 1601-ben működött vízégető.  Uo., 7. 
6 Arestál: börtönbe vet, letartóztat 
7 Poppel Éva levele Batthyány I. Ádámhoz, Pápa, 1632. október 1. Közzétette: KINCSES Katalin, „Im 
küttem én orvosságot – Lobkowitz Poppel Éva levelezése 1622-1644. Összegyűjt., sajtó alá rend., bev. 
KINCSES Katalin, Bp., 1993. (továbbiakban: KINCSES, i. m., 1993.) 135.  
8 IVÁNYI, i. m., 1956. 29.  A pénz melletti természetbeni juttatásai: fél pint bor és két cipó naponta, öt font 
marhahús hetente. 
9 KINCSES, i. m., 1993. 39.  
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dáskönyvekben azonban megtalálhatóak, igaz, ezek alapján egyikük sem tartózko-
dott Szalonakon (lásd: Függelék).  

A patika mellett Szalonakon fürdőház is működött már 1540-től.10 A vizsgált 
időszakban a Batthyány család fürdőorvosa Abraham Link („Leib und wundt Arzt”) 
volt, akinek konvenciója11 megtalálható a patikus Jakobé mellett. 

A szalonaki patika megépülésének időpontja kérdéses. Bár Poppel Éva 1632-
ben utasította fiát, hogy vitesse Szalonakra a tolvaj patikust, s ha ő hazatér, adjon 
számot patikájáról, egy 1634-es Batthyány I. Ádámhoz írt levélben G. D. Leisser 
viszont arról panaszkodott, hogy Sopronba kell utaznia, ha orvosra vagy patikusra 
van szüksége.12  

A patika-inventáriumokból ismerjük ezek berendezéseit, amelyek közé tartoz-
tak például az üres és vizekkel teli üvegek, liktáriumoknak való csészék, patikalá-
dák, tégelyek, kézimérleg, borbélynak való medencék és vízégetéshez szükséges 
rézfazekak minden hozzávaló „szerszámaikkal” együtt.13 1683-ban újból készült 
leltár a rohonci patikáról, amely fehér, zöld mázas csészéket, tányérokat, fedeles 
edényeket, kék, fehér, zöld mázas füles fazekakat, lábasokat, savtartókat, bokályo-
kat, medencéket, különleges hordócskákat sorol fel.14 Ezek fűszereket, rózsavizeket, 
a füles és hasas tégelyek, kancsók pedig porokat, kenőcsöket és szirupot tartalmaz-
tak.15 A keleti fűszerek számára négy-és hatszögletes – ónkupakkal vagy hólyagpa-
pírral zárható – palackokat készítettek.16 

ORVOSLÁS JAKOB KLAIN LEVELEI TÜKRÉBEN 

A Jakob Klain által írt 15 darab levél közül egy Csáky Lászlóné Batthyány Mag-
dolnának (1635) és egy Batthyány (II.) Ferenc özvegyének, Lobkowitz Poppel Évá-
nak (1639) szólt. A patikus mindkettőt Bécsből írta és Dobrára küldte.  

A Csáky Lászlóné Batthyány Magdolnának címzett levélben egy 6 forint értékű 
receptet küldött és gyógyszereket:17 egy üveg édesmandulaolajat („1. f. Süssmandl 
öl”),18 amit „tegnapelőtt” préselt („vorgestert ich mit fleiss ausbressen lassen”),19 va-

                                                           
10 Uo. 48.  
11 MOL P 1322., No 353. Konvencióskönyv, II. 51. Abraham Link Doctor Conventioiának az paria. Güssing 
(Németújvár), 1647. július 4.  
12 KINCSES, i. m., 1993. 135.; SZIGETVÁRI, i. m., 1986, 104. 
13 Az 1634. évi németújvári és az és az 1636. évi szalonaki patikainventáriumot Szigetváry közölte. 
SZIGETVÁRY, i. m., 1986, 101., 104. ; A rohonci patika berendezését Szigetváry (1634. május 15.) és 
Kincses (1635. június) tette közzé. SZIGETVÁRY, i. m., 1986. 103., KINCSES, i. m., 1993. 46.  
MOL P 1313. A Batthyány család törzslevéltára. 270. cs. Egészségügyi, orvosi vonatkozású és kórházak-
kal kapcsolatos iratok.  140/d. 1-11. A dobrai patika összeírása 1659 előttről. 
14 VIDA Mária: Művészet és orvostudomány a történelmi Magyarországon – Medicina in artibus in Hunga-
ria, Bp., 1994. 70. 
15 Uo.  
16 Uo., 71. 
17 Jakob Klain levele Csáky Lászlóné Batthyány Magdolnának Dobrára. Bécs, 1635. november 23. MOL 
Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314. Jakob Klain szalonaki patikus levelei. No 26853. 
18 f.: flasche: palack, üveg 
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lamint „Cäthär Pulverl”-t.20 Üdvözletét küldte Poppel Évának és Borbálának („Meine 
schönen freillen Bäberl”21), hosszantartó egészséget kívánt, és remélte, hogy szolgá-
latával meg lesznek elégedve.  

Ugyanígy küldött frissen préselt mandulaolajat a Poppel Évának írt levél mellék-
leteként is.22 A levél írása előtt járt Ehrenreich Christoph von Königsberg nejénél, 
aki szívélyes üdvözletét küldte a főúri asszonynak és lányának, Magdolnának. 

A többi levél kenyéradójának, Batthyány I. Ádámnak szól szerződéskötésének 
évétől, 1645-től 1657-ig. Egyetlen levél kivételével, amit 1647 októberében írt 
Rohoncról, mindet Szalonakról küldte. Általában a családtagok, főként Batthyány I. 
Ádám neje, Formentini Auróra betegségeiről tájékoztatta urát, de több levélben is 
foglalkozott a török rabok, kettőben pedig a lovak beteges állapotával. A címzések 
szerint 1645 szeptemberétől novemberig Ádám Németújváron tartózkodott. 1648-
49-ben a levelek címzéséből nem derül ki, hogy hová küldték azokat. 1650-ben, 
1652-ben, 1654-ben és 1657-ben Rohoncra, 1655-ben pedig Pozsonyba mentek a 
levelek.23 Egy kivétellel, amely magyar nyelvű, de latin címzésű, Jakob minden leve-
lét németül írta. Mindegyik levélben szó esik betegségről, orvosságokról. 

1645. szeptember 25-én arról értesítette Batthyány Ádámot, hogy épp akkor 
kapott kézhez egy olyan levelet doktor Manigettától24 Bécsből, amelyben 
Formentini Auróra betegségéről, lázáról tájékoztatták.25 Doktor Manigetta Ádám 
küldöttével konzultált a betegségről és a gyógyításhoz szükséges orvosságokról. A 
doktor valószínűnek tartotta, hogy az orvosságok mellett érvágást is alkalmazni 
kell. Mivel a beteg láza a levél írásának napjáig nem múlt el, Jakob biztosította urát, 
hogy elkészíti az előírt orvosságokat. 

A Függelék-ben szereplő magyar nyelvű levél26 szintén Formentini Auróra álla-
potáról tájékoztatta férjét, Ádámot. Mindkét levélről elmondható, hogy ugyan tudó-
sítottak a főúri asszony betegségének tüneteiről, de a betegségét egyikükben sem 
nevezték meg. Gyógyításáról, a gyógyszerek fajtáiról, elkészítésükről sem tudunk 
meg semmit belőlük.  

A következő levélből az derül ki, hogy Jakob doktor Spindlerrel együtt készítette 
el a „Silbern Cäpsl”-t, de más módon, mint ahogy az addig ismert volt: tisztább és 

                                                                                                                                                
 A mandulaolajat ezek szerint 1635. november 21-én készítette. A préselt mandulaolaj (oleum 
amygdalarum) a 18. század végéig a patikák egyik legtöbbször elkészített olaja volt, főként kenőcsök 
alapanyagául szolgált.  SZIGETVÁRY, i. m., 1986. 104.   
19 Ausbressen: auspressen 
20 Cäthär Pulverl: valószínűleg nátha elleni por, catarrhus: nátha (lat.), der Catarrh, Schnupfen: náthahu-
rut (német). 
21 Bäberl: Baberli, a Borbála egykorú beceneve. 
22 Jakob Klain levele Batthyányné Lobkowitz Poppel Évának Dobrára. Bécs, 1639. február 20. MOL 
Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314. Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26854.  
23 1655-ben valószínűleg a pozsonyi országgyűlésen tartózkodott Batthyány I. Ádám. 
24 Doktor Manigetta keresztneve nem ismert. 
25 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Németújvárra. Szalonak, 1645. szeptember 27. MOL Bat-
thyány család levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26855.  
26 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1647. október 13. MOL Batthyány család levéltára, 
Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26858.  
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finomabb formában.27 Azt, hogy kinek a számára készítették, nem írta, azt viszont 
igen, hogy körülbelül 8 napig tartott az elkészítése. Egyben sajnálatát fejezte ki, 
hogy nem tudott elmenni Németújvárra a „múlt vasárnap”, mert „németújvári láz-
ban” („gissingerischen fieberlang” ) szenvedett, s emiatt nem volt lehetősége azokat 
a dolgokat beszerezni, amiket az udvarbíró kért.28 Ez a „betegség” nem tartott soká-
ig, mindössze két napig, tekintve, hogy a „múlt vasárnap” terminus két nappal a 
levél írása előtti napot jelentette: a patikus a levelet 1645. október 17-én írta, ami 
keddre esett.  

Az egy hónappal később keltezett levél járványról tudósított Szalonakon.29 Való-
színűleg a levélben említett amulett a balzsammal együtt, amelyek együttes ára 12 
forint 10 krajcárt30 tett ki, e járvány elleni védekezésre szolgált. Beszerzésüket az 
udvarbíróra bízták. A tudósítás szerint a járvány a külvárost is érintette, de úgy tűnt, 
hamarosan elmúlik, mert akkorra már 4 hete senki sem betegedett meg, és jóval 
kevesebben haltak meg („…in di[e] 4 wo[c]h[en] Niemandts krankh wil weniger 
gestorben,…”). Azt, hogy milyen számhoz képest haltak meg kevesebben, hány főt 
jelentett ez, arra nem tért ki. 

A következőben Klain megköszönte a Batthyány I. Ádám által írt levélhez mellé-
kelt receptet, amit lovak betegsége ellen használtak.31 Mint írta, a recept leírása nem 
teljes, 3 font „weinstokh[en] Aschen”32 még kellett hozzá, de mivel nem rendelkezett 
azzal, ezért más fűszerekkel pótolta. Másnap korán elment, hogy beszerezzen 
„chinauber”-t, amivel elkészítette, majd nagy mennyiségű vízzel egy „meglehetősen 
nagy” bográcsban megfőzte.33 

                                                           
27 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Németújvárra. Szalonak, 1645. október 17. MOL Batthyány 
család levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26856. Silbern Cäpsl: silbere 
Kapsel, ezüst kapszula, beazonosítatlan gyógykészítmény. 
28Gissingerischer Fieber: szó szerint németújvári láz. A Götze-féle koraújkori német szótár a Fiebert 
Plagegeist-ként is azonosítja, ami rossz szellemet jelent. Alfred GÖTZE: Frühneuhochdeutsches Glossar. 7. 
Auflage. Berlin, 1967, 84. Jelen esetben ez nem biztos, hogy konkrét betegséget, lázat jelent, inkább „átok” 
jelentéssel bírhat, amely „megfertőzte” Jakobot. Szigetváry tanulmányában (108) rossz olvasat szerepel: 
ő „giftigen Fieber”-ként jegyezte le a fent említett „lázat”. 
Udvarbíró: ekkor Jobbágy Dániel. A tiszttartó tevékenységéről ZIMÁNYI Vera írt két tanulmányt: Jobbágy 
Dániel rohonc-szalonaki provizor tiszttartói működése 1634–1653, Agrártörténeti Szemle, 2(1959), 91–
113; 1960., ZIMÁNYI Vera: Tiszttartó a 17. században. Jobbágy Dániel. História, 1989.  
29 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Németújvárra. Szalonak, 1645. november 17. MOL Batthyá-
ny család levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26857.  
30 1 magyar forint=75 krajcár, 1 rénesforint=80 magyar dénár, 1 rénesforint=60 krajcár. HUSZÁR Lajos, 
Habsburg-házi királyok pénzei 1526-1657, Budapest, 1975. (továbbiakban: HUSZÁR, i. m., 1975.)  47.  
31 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1648. február 11. MOL Batthyány család levéltára, 
Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26859.  
32 Weinstock[en] Aschen: szőlőtőkék hamva. Matthiolus szerint a szőlőtőke hamvából lúgot állítottak elő, 
amivel a testet lemosták, ezáltal a bőr tisztává és csillogóvá vált. Kreuterbuch des hochgelernten und 
weitbrühmbten herrn D[omini]. Petri Andrae Matthioli, jetzt widerumb mit vielen schönen newen Figuren, 
auch nutzlichen Artzneyen und andern guten Stucken zum dritten Mal aus sonderm Fleiß gemehrt und 
gefertigt durch Joachimum Camerarium, der löblichen Reichsstatt Nürnberg Medicum, Doct. Frankfurt am 
Mayn, 1611. (továbbiakban: MATTHIOLUS, i. m., 1611.) 446.  Somogy Megyei Levéltár Könyvtára.  
33 chinauber: cinóber 
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Egy másik levelében is említette a török lovak gyógyítását, de azt nem írta, hogy 
milyen betegségben szenvedtek és milyen szerekkel gyógyított.34 

Az 1648. április 18-i levélben két gondról számolt be: az egyik, hogy az építész, 
Carlo „Paumaistern” megbetegedett.35 Orvosságot készített számára, remélve, hogy 
a megfelelő gyógyszerek segítségére lesznek majd. A másik gondot a fogvatartott 
törökök megbetegedése jelentette: betegségük lázzal, vérköpéssel járt, és kelések 
jelentek meg a mellükön.36 Kicsit bosszankodva jegyezte meg a patikus, hogy mi-
helyst egyikük jobban lett, a másik visszaesett. Azt, hogy hogyan oldották meg a 
problémát, milyen betegségről volt szó,37 milyen patikaszerekkel gyógyított, sajnos 
nem szólt a levél.  

Szintén egy török rab betegségéről tudósított egy másik levélben, akihez Boros-
tyánkőre utazott a patikus.38 Mint írta, a rab nagyon beteg, erőtlen, gyenge, tüdeje és 
melle sérült, erősen köhögött, nyálkás váladékkal kevert vért köpött, láztól és fejfá-
jástól szenvedett,39 ezért megfelelő gyógyszeradagot („taugliche mitl”) rendelt neki 
Klain. Valószínű, hogy a rab a mellkasán, tüdején szenvedett sérüléseket, de az sem 
kizárt, hogy a sérülések mellett tüdőbetegsége is volt.  Kérte, hogy adjanak neki 
„valami húst”, amivel együtt kell bevennie a gyógyszert, valamint meleg ételt vagy 
levest. A török rab személyét illetően nem tudunk meg semmit a levélből.  

A patikárius ugyanígy nem említette nevét annak az idős török agának („…alten 
Türggische Agga”) sem, akiről 1655-ben kelt levelében írt, s aki erős fájdalmai elle-
nére felgyógyult.40 Klain igyekezett legnagyobb szorgalommal elkészíteni a szüksé-
ges gyógyszereket, valamint szedésüket a felépülés után továbbra is elrendelte, 
nehogy visszaessen a beteg. Mint írta, az ehhez hasonló, veszélyes és aggasztó álla-

                                                                                                                                                
„Ein zimbliche quantitat won ein halben wasser schaff[en], muß es im ein zimblich[en]kessel gekocht 
werden,…” Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1648. február 11. MOL Batthyány család 
levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26859.  
34 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1649. február 1. MOL Batthyány család levéltára, 
Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26861.  
35 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1648. április 18. MOL Batthyány család levéltára, 
Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26860. Carlo Paumeister: Carlo Retacco építész 
(baumeister). KOPPÁNY Tibor, Batthyány I. Ádám építkezései. 1629–1659, Történelmi Szemle, 1984/27, 
(továbbiakban: KOPPÁNY, i. m., 1984.) 550.  
36 „…alß hitzigen krankheiten, blut außwerffen,und bruest Appostemen behafft….” 
37 Valószínűleg a tüdő valamely betegségéről van szó. 
38 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Rohoncra. Szalonak, 1652. október 28. MOL Batthyány csa-
lád levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26863. Borostyánkő (ma: az 
ausztriai Bernstein Burgenlandban) LELKES, i. m., 1992, 88. 
39 „…der türgg nicht allein sehr krankh, sondern auch zimblich schwach und befriede daß er an der brust 
und lunge schadthafftig, weillen er mit einer starkh[en] husten, schleimb ermischt mit blut außwirfft, auch 
grosse hitz und haubt wehe hat…” Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Rohoncra. Szalonak, 1652. 
október 28. MOL Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 
26863.  
40 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Pozsonyba. Szalonak, 1655. május 4. MOL Batthyány család 
levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26866. 1655-ben Kisfaludy Balázstól 
vették Constantinapoli Mamhut Zmail agát 1000 tallérért, Constantinapoli Alit pedig 900 tallérért. TÓTH 
Hajnalka: Török rabok Batthyány I. Ádám uradalmaiban, Aetas, 2002/1.  (továbbiakban: TÓTH, i. m., 
2002.) 145. Mivel nevet nem említett a levélíró, nem tudni, melyik agáról van szó. 
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pot, különösen ilyen idős embereknél kiszáradáshoz vezethet és húgykövet 
(„plassen stein”) okozhat.41 Megígérte, hogy állapotáról folyamatosan tájékoztatja 
urát. 

Nem véletlenül aggódott a patikus az aga állapota miatt. A húgykő vagy hólyagkő 
okozta fájdalmak közepette érte a halál például Thurzó Szaniszló nádort, aki végül 
1625. május 1-jén este 9 és 10 óra között hunyt el. A szomorú eseményről 
Burckhardt Breitensteiner doktor tájékoztatta Batthyány II. Ferencet másnap, 
1625. május 2-án, Pöstyénből írt levelében.42   

A török rabokat Németújvárra, Rohoncra, Szalonakra és Borostyánkőre szállí-
tották, de az is előfordult, hogy Körmendre kerültek.43 Nem a mai értelemben vett 
börtönökben tartották őket foglyul, hanem a várak tornyaiban, földalatti kazamatá-
iban és a kastélyok pincéiben, attól függően, hogy reméltek-e tőlük váltságdíjat vagy 
sem.44 1651 őszén 13 törököt szállítottak Németújvárra: nyolcan – közöttük egy 
bég és egy aga fia – elfogadható körülmények közé, a kaputoronyban lévő „uraim 
házába”-ba kerültek, a többieket azonban a vár alsó tömlöcébe zárták.45 

A jómódú rabok tartásának körülményeire nagyobb gondot fordítottak, mint a 
közrendűekére: szükség esetén orvost is rendeltek melléjük.46 A közrendű rabokat 
bilincsbe verve dolgoztatták várépítkezésnél, sütőházban, kőfejtésen, kínzókamrá-
ban, de élelmezésükről gondoskodtak: napi két cipót kaptak, mint az udvarhoz tar-
tozó katonák és szolgák, sőt nehéz munka végzésekor hússal javították föl egyhan-
gú étrendjüket.47 

A fogva tartottak közül sokan haltak meg a tömlöcök mélyén: halálukat a nyir-
kos levegőjű, vizes falú földalatti kamrák, a hiányos táplálkozás és gyakran a hosszú 
fogság alatti reménytelenség okozta.48  

A németújvári kulcsár számadáskönyvét, a rohonc-szalonaki és a németújvári 
prebendajegyzéket49 áttekintve, alátámasztható Varga J. János megállapítása: a 

                                                           
41 plassen stein: der Blasenstein (német), fövénykő a hólyagban, húgykő. A húgyvezetékben vagy a húgy-
hólyagban kialakuló kő. Rendszerint kalciumból, magnéziumból, ammónium-foszfátból, karbonátból és 
oxalátból áll. Kialakulására hajlamosít egyebek között a forró éghajlaton végzett munka, a magas kalci-
um- és oxaláttartalmú étrend, valamint az örökletes adottság. Köszvénynél húgysavkövek találhatók az 
ízületben, a cisztinkövek pedig egy ritka anyagcsere-betegségben, a cisztinuriában fordulnak elő.  
42 „Ihr g[naden] berichte ich d[a]s herr Palatinus den 1 Maj abents Zwisch[en] 9 und 10 Uhr Todts 
verblich[en] ist. Sein aller schmerzlichster Zue standt ist der blaterstein Gewesen Wie es alle Medicj darfür 
gehalten hab[en].” Burckhardt Breitensteiner levele Batthyány II. Ferenchez Németújvárra. Pöstyén, 
1625. május 2. MOL Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314, Burckhardt Breitensteiner orvos leve-
lei, No 7712.  
43 TÓTH, i. m., 2002. 143.  
44 VARGA J. János, Rabtartás és rabkereskedelem a 16–17. századi Batthyány-nagybirtokon = Unger Má-
tyás Emlékkönyv, szerk. E. KOVÁCS Péter, KALMÁR János, V. MOLNÁR László, Bp., 1991. (továbbiakban: 
VARGA J. János, i. m., 1991.) 121.  
45 Uo.  
46 Uo. 
47 Uo.  
48 Uo. 122.  
49 MOL P 1322, No 391. Németújvári kulcsár számadáskönyve. 1637.  november – 1638. május.;  MOL P 
1322, No 352, Batthyány I. Ádám conscriptióskönyve a rohonci és szalonaki prebendásokról (Rohonc-
Szalonaki prebendáskönyv). 1634-1651.  (továbbiakban: MOL P 1322, No 352. Rohonc-Szalonaki 

http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/Kalcium.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/Magneziu.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Karbonat.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/Kalcium.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/Kalcium.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Lexikon/Html/Hugysav.htm
http://www.freeweb.hu/hmika/Kemia/Html/Cisztin.htm
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beteg török és keresztény rabok sem kaptak kevesebb kenyeret, mint például az 
udvar gyógyító személyzete: napi két cipó járt minden egyes rabnak. Húsról viszont 
nem esett szó az említett forrásokban, így a „hiányos táplálkozás” a húsétel hiányát 
jelenti, ahogyan arra Varga J. János is utalt tanulmányában.  

A szabadulás kilátástalansága a szalonaki raboknál odáig fajult, hogy 1652 nov-
emberében megpróbáltak kitörni a fogságból. A 38 rabot elfogták és szökési kísérle-
tüket keményen megtorolták: akik nem haltak meg vagy nem sebesültek meg, 300-
300 botütést kaptak.50 

Az 1649. február 1-jén keltezett levélből megtudhatjuk, hogy a patikus nagyon 
beteg volt, akkor már 16 hete nyomta az ágyat.51 Betegségének okát nem nevezte 
meg. Értesítette urát, hogy nemrég küldte el Henrikkel supplicatióját egy kivonattal 
együtt, amely a borbélynak kifizetendő 10 forintról szólt. 

Az 1654-es levélhez Jakob Klain mellékelt egy kivonatot a Batthyánynak az év 
januárjában és februárjában küldött patikaszerekről:52 

„30 Jan.Fanum graceum und Savina ex Arbire  iedes 1 pfundt              40 
 10 febr. fur den barbieren Silber glet    2 pfundt 
     cerusa venet   3 lot53 
     grein Spat   3 lot 
     rote müehren   2 lot   kost zusam. 1” 22 
       Suma: 2 R. 2 kr.”54 
Az 1657-es levelekben arról írt, hogy elkészítette a Batthyány által kért „perllen 

wasser”-t és egy üveggel küldött belőle.55 A második levélben írta, hogy az elmaradt 

                                                                                                                                                
prebendáskönyv.); MOL P 1322. No 354, Batthyány I. Ádám conscriptióskönyve a németújvári 
prebendásokról (Németújvári prebendáskönyv). 1634-1655.  (továbbiakban: MOL P 1322, No 354. 
Németújvári prebendáskönyv.) 
50 VARGA J. János, i. m., 1991. 123.  
51 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1649. február 1.  MOL Batthyány család levéltára, 
Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26861.  
52 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Rohoncra. Szalonak, 1654. február 12. MOL Batthyány család 
levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26864.  
53 pfundt: font, libra, pfund. Római és európai előzmény. 1404. Országos mérték: 0,38-0,61 kg. - Bánya, 
bécsi (32 bécsi lat; a 16. század végéig 0,55 kg, azután 0,56 kg), budai (32 helyi lat; 0,49 kg, a hódoltsági 
területeken 0,61 kg),  debreceni, eperjesi, erdélyi (1690-ig 0,38 kg, azután 1721-ig 0,44 kg, azután 0,56 
kg), horvát, kassai, kolozsvári, lengyel, lőcsei, magyar (8 ferton; 0,49 kg), pozsonyi (32 lat; 1854-ig 0,55 
kg, azután 0,56 kg), soproni, szepesi, zágrábi. BOGDÁN István, Régi magyar mértékek, Budapest, 1987. 
(továbbiakban: BOGDÁN, i. m., 1987.) 115.  
  lot: lat, loto, Loth. Osztrák előzmény. 1331. A köznapi gyakorlat legkisebb országos súlyegysége. 1,40-
1,95 dkg. Bánya, bécsi (16. század végéig 1,73 dkg, azután 1756-ig 1,753 dkg, azután 1,750 dkg), budai 
(1,53 dkg), erdélyi (1690-ig 1,94 dkg, azután 1721-ig 1,40 dkg, azután 1,75 dkg) horvát, magyar (1,53 
dkg), pozsonyi (1854-ig 1,74 dkg, azután 1,75 dkg) zágrábi. BOGDÁN, i. m., 1987. 115.  
54 Fanum graceum: Trigonella foenum graecum L., görög széna, lepkeszeg.;Savina ex Arbire: Sabina ex 
Arbore, ciprusfa.;  Silberglet: Silberglätte, Lithargyrum argenti, argyritis, spuma argenti, világosabb színű 
ólomoxid.; Cerusa venet: Cerussa Veneta, Venezianisches Bleiweiss, plajbájsz, plébász, velencei szénsavas 
ólom.; Grün Spat: Grünspan, Vitride aeris, gispán, zöld görög, bázisos ecetsavas réz.; bolus: Bolus Armena, 
lemnoszi föld, örmény agyag, Lemnosz szigetéről való agyagféleség.;  rote müehren: rote Myrrhe, Gummi 
Myrrhe rubrae, vörös myrrha. A patikaszerek neveit Szigetváry is említi tanulmányában. SZIGETVÁRY, 
i.m., 1986. 107.  Magyarázatuk: MAGYARY-KOSSA Gyula, Magyar orvosi emlékek – Értekezések a magyar 
orvostörténelem köréből. 2., Bp., 1929, Régi magyar gyógyszernevek, 243-281.  
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dolgokat is küldeni fogja, amelyek összértéke 12 forint. 59 krajcár. A bécsi patiku-
sokat („den Materialisten nach Wien”), akiket nem nevezett meg, is szerette volna 
kifizetni.  

A tanulmányban foglaltak alapján látható, hogy Jakob Klain 27 évesen már pati-
kusként levelezett a Batthyány család tagjaival, küldött nekik gyógyszert, látta el 
őket tanácsaival, noha csak 37 évesen állt a Batthyányak szolgálatába. Szerződésé-
nek pontjait legjobb tudása szerint teljesítette, ezért meg is voltak elégedve munká-
jával. Ez derül ki egyrészt fizetéséből, amely az udvari orvosokéval vetekedett, más-
részt a hosszú szolgálati időből, amelyet az udvarban töltött. Ha az 1657-es évet 
tekintjük aktív szolgálati ideje végének,56 akkor szerződésétől (1645) számított 12 
év után távozott az udvari szolgálatból, 49 évesen.   

A Szigetváry által megadott születési (1608) és halálozási (1676 és 1680 között) 
adatokat tekintve megállapítható, hogy Jakob 68-72 évet élt, ami meglehetősen 
tisztességes kort jelentett az akkori viszonyok tükrében.57 A szerződés idejétől 
számítva azt jelenti, hogy 31-35 évet töltött Szalonakon.  

Érdekes, hogy családjáról nem nyilatkozott egyik levelében sem, s Szigetváry 
sem említette, hogy az általa végzett kutatások során találkozott volna Jakob Klain 
esetleges házasságkötésének időpontjával. Olyan messzemenő következtetéseket 
azonban még nem lehet levonni, hogy Jakob nőtlen vagy gyermektelen volt vagy 
épp csak a munkájának élt, és emiatt nem nősült meg soha. Előfordulhat, hogy 
mindössze arról van szó: nem akarta urát terhelni a családi gondokkal, külön tudta 
választani a munkát és a családot. 

Gyógyszereket készített és ellátta a családtagok, udvari személyzet, valamint a 
rabok gyógyítását, lovakon is segített, sebészi munkát viszont nem végzett, de ezt 
nem is várták el tőle. Bár megnevezte betegei tüneteit, és elkészítette vagy besze-
rezte a gyógyításhoz szükséges orvosságot, a betegséget magát nem nevezte meg, 
nem állított fel teljes diagnózist. A korabeli gyógyítás két alapvető gyógymódját is 
megemlítette a levelekben: az érvágást és a purgációt. Az előbbit nagy valószínű-
séggel nem ő végezte el, hanem az udvari orvosok vagy sebészek egyike, az utóbbit 
viszont igen, a doktor által otthagyott gyógykészítményekkel.58 

                                                                                                                                                
55 Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Rohoncra. Szalonak, 1657. február 24. MOL Batthyány család 
levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26865. 
Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz Rohoncra. Szalonak, 1657. február 26. MOL Batthyány család 
levéltára, Missiles, P 1314, Jakob Klain szalonaki patikus levelei, No 26867. perllen wasser: Aqua 
Margaritarum, gyöngyvíz. Szigetváry is említi. SZIGETVÁRY, i. m., 1986, 107.  
56 Levelei, konvenciós- és prebendajegyzékek alapján. 
57 Batthyány II. Ferencnek írta Lépes Bálint kalocsai érsek és kancellár 1620-ban, hogy „kegyelmed okos 
öreg Vr”. KOPPÁNY Tibor, Batthyány II. Ferenc és Poppel Éva építkezései – 1590–1640. = Batthyányak 
évszázadai –Tudományos konferencia Körmenden. 2005. október 27-29. Körmend – Szombathely, 2006. 
91. 1620-ban Batthyány II. Ferenc 47 éves volt, ekkor már idősnek számított, 1625-ben, halálakor pedig 
52.  
58 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bariska Istvánnak a tanulmányhoz nyújtott szakmai segítségért. 
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FÜGGELÉK 

1. Jakob Klain nevének előfordulása és járandóságainak változásai 
1645–1657

59
 

dátum forrás típus név 
név-

változat 
hely 

1645.04.08. 353;5260 Konv Jakob Klain Jakab Klain Szalónak 

1647.05.17. 352;21861 RSzp Jakob Klain 
Jacab, 
Jacabh 

Szalónak 

1648.05.17. 352;24 RSzp Jakob Klain Jacabh Szalónak 

1649.05.17. 352;262 RSzp Jakob Klain Jakab Klain Szalónak 

1650.05.17. 352;303 RSzp Jakob Klain Jakab Szalónak 

1657.01.01. 353;280 Konv Jakob Klain Jakab Klain Szalónak 

  

                                                           
59 A táblázat beosztásainak elkészítésekor Koltai András táblázatának formátumát vettem alapul, ame-
lyet a Batthyány udvar orvosairól állított össze 1634–1664 között. KOLTAI András, Batthyány I. Ádám és 
udvara 1625-1659,  doktori disszertáció, Budapest, ELTE, 2000. 
A táblázat MOL P 1322. a Batthány család körmendi központi igazgatósága, a földesúri familiára, illetve 
az uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok 1533-1941 (44–62. raktári szám), mikrofilmen X 84 
Körmendi központi igazgatóság (P 1322) 1530–1736. iratanyagából az 1625–1640 közötti időszak 
forrásait vizsgálva állítható össze. A források részletes, áttekintő jegyzékét KOLTAI András tette közzé: 
http://archivum.piar.hu/batthyany/konspektus.htm. 
60 353. MOL P 1322, No 353, Konvencióskönyv, II. 
61 352. MOL P 1322, No 352, Rohonc-Szalonaki prebendáskönyv. 
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dátum Tisztség pénz 
gabona 

(köböl)62 
hús 

(font) 
bor63 cipó megjegyzés 

1645.04.08. patikus 
100 

gulden64 

rozs 15 
 búza 4 
árpa 3 

borsó 1 
/év 

 
12 akó 

/év 
2/nap  

1647.05.17. patikus  

búza   4 
rozs 3 
árpa 3 

 borsó 1 
/év 

tehén-
hús 1 
/nap 

pint  1 
/nap 

2/nap  

1648.05.17. patikus  

búza 4 
rozs  15 
árpa  3 
borsó 1 

/év 

 
pint  1 
/nap 

2/nap  

1649.05.17. patikus 100 ft 

búza 4 
rozs 15 
árpa 3 
borsó1 

/év 

tehén-
hús 5 
/hét 

12 akó 
/év 

2/nap  

1650.05.17. patikus 100 ft 

búza 4 
rozs 15 
árpa 3 

 borsó 1 
/év 

tehén-
hús 5 
/hét 

12 akó 
/év 

2/nap  

1657.01.01. patikus    
10 akó 

/év 
 

Szalonakról és 
Rohoncról 

 

  

                                                           
62 köböl: cubulus, Kübel. Hazai alkotás. 1138. Mivel híg űrmérték is volt, a megkülönböztetés kedvéért 
hozzátehetjük: gabonaköböl, de így a gyakolatban ritkán nevezték, a mérés tárgya egyértelművé tette, 
hogy milyen mértékről van szó. Dongás faedény. Honfoglalás előtti mérték, később országossá vált, de 
Északnyugat-Magyarországon ritkábban használták. 6,7–279,3 l, gy.: 124,4 l: 5,0–209 kg, gy.: 93,12 kg. 
BOGDÁN, i. m., 1987, 96.  
63 akó: urna, tinna, Eimer. Európai előzmény. 1226. Dongás faedény. Kezdetben híg és száraz űrmérték, a 
13. század során megszűnik gabonamérték lenni, ekkor gabonaszolgáltatás (adó) értelemben használ-
ják. Bormértékként a metrikus rendszer bevezetéséig él, s Erdély kivételével országos mérték. 12–112 
icce, gy.: 64 icce; 41,97–85,61 l, gy.: 53,72 l. BOGDÁN, i. m., 1987. 
pint: pinta, media, Mass, Bind. Német előzmény. 1393. Ivóedényből lett bormérték. Az erdélyi pint kivé-
telével országos mérték volt, de inkább a Dunántúlon, főleg a nyugati szélén használták, elsősorban 
kocsmai italmérésre. 2 icce; 1,0–4,1 l, gy.: 1,6 l. BOGDÁN, i. m., 1987, 91.  
A rohonc-szalonaki uradalmakban azonban 60 itcés, a szokásos 64 itcéstől tehát eltérő s így ismeretlen 
nagyságú akót használtak. Vagy ha az akó a szokásos pozsonyi akó volt, az itce s így a pint kellett, hogy 
nagyobb legyen az ország többi részében használatosnál. ZIMÁNYI Vera, A rohonc-szalonaki uradalom és 
jobbágysága a XVI–XVII. században, Bp, 1968. 45.  
64 gulden: rheinische Gulden, rajnai vagy rénesforint.  HUSZÁR, i. m.,  1975, 46. Tehát 100 gulden=100 ft.  
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2. Vízégetők és fűszedő asszonyok előfordulása és járandóságaik változása a 
Batthyány udvarban (1634–1654) 

dátum forrás típus név hely csoport65 tisztség 

1634.06.04 354;166 Núp Erasmus Németújvár alkalmi vízégető 

1634.06.04 354;1 Núp  Németújvár alkalmi fűszedő 
asszony 

1642.05.17 352;102 RSzp Anderli Rohonc szolgák vízégető 

1642.08.17 354;89 Núp Anderli Rohonc mesteremberek, 
legények és inasok 

vízégető 

1643.05.17 352;123 RSzp Anderli Rohonc szolgák vízégető 

1644.05.17 352;147 RSzp Anderli Rohonc szolgák vízégető 

1644.08.17 354;123 Núp Anderli Rohonc  vízégető 

1645.05.17 352;169 RSzp Anderli Rohonc szolgák vízégető 

1645.08.17 354;144 Núp Anderli Németújvár  vízégető 

1645.08.17 354;144 Núp  Németújvár frauczimmerek fűszedő 
asszony 

1646.05.17 352;191 RSzp  Rohonc mesteremberek, 
legények és inasok 

vízégető 

1646.05.17 352;191 RSzp Anderli Rohonc szolgák vízégető 

1646.08.17 354;162 Núp Anderli Németújvár  vízégető 

1647.05.17 352;218 RSzp  Rohonc mesteremberek, 
legények és inasok 

vízégető 

1647.05.17 352;218 RSzp  Rohonc szolgák vízégető 

1647.08.17 354;183 Núp  Németújvár mesteremberek, 
legények és inasok 

vízégető 

1647.08.17 354;183 Núp Anderli Németújvár  vízégető 

1647.08.17 354;183 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

1648.05.17 352;240 RSzp  Rohonc mesteremberek, 
legények és inasok 

vízégető 

1648.08.17 354;200 Núp Anderli Németújvár  vízégető 

1648.08.17 354;200 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

1649.05.17 352;262 RSzp András Rohonc  vízégető 

1649.05.17 352;262 RSzp Erasmus Rohonc  vízégető 

1649.05.17 352;262 RSzp  Rohonc szolgák vízégető 

1649.08.17 354;222 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

1650.05.17 352;303 RSzp  Rohonc frauczimmerek fűszedő 
asszony 

1650.08.17 354;251 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

                                                           
65

 Az a csoportnév, amelyen belül feltüntette az adott jegyzék. 
66

 354. MOL P 1322, No 354, Németújvári prebendáskönyv. 
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1651.05.17 352;325 RSzp Anderli Rohonc  vízégető 

dátum forrás típus név hely csoport67 tisztség 

1651.05.17 352;325 RSzp  Rohonc szolgák vízégető 

1651.08.17 354;279 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

1651.08.17 354;279 Núp  Németújvár  vízégető 

1652.08.17 354;299 Núp  Németújvár  vízégető 

1652.08.17 354;299 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

1653.08.17 354;327 Núp  Németújvár  vízégető 

1653.08.17 354;327 Núp  Németújvár  fűszedő 
asszony 

1654.08.17 354;347 Núp  Németújvár  vízégető 

 

dátum 
hús 

(font) 
bor 

(pint) 
cipó megjegyzés 

1634.06.04  1/4   

1634.06.04  1/4  csak nyáron 

1642.05.17 
tehén-hús 1 

/ nap 
   

1642.08.17  1/2 /nap 
2 

/nap 
 

1643.05.17 
tehén-hús 1 

/nap 
   

1644.05.17 
tehén-hús 1 

/nap 
   

1644.08.17  1/2 2  

1645.05.17 
tehén-hús 1 

/nap 
   

1645.08.17  1/2 2  
1645.08.17  1/2 /nap 2 /nap  

1646.05.17  1/2 2  

1646.05.17 
tehén-hús 1 

/nap 
   

1646.08.17  1/2 2  
1647.05.17  1/2 2  

1647.05.17 
tehén-hús 1 

/nap 
   

1647.08.17  1/2 2  
1647.08.17  1/2 2  
1647.08.17  1/2 2  
1648.05.17  1/2 2  
1648.08.17  1/2 2  
1648.08.17  1/2 2 csak nyáron 
1649.05.17   2  
1649.05.17   2  
1649.05.17 tehén-hús 1    

                                                           
67

 Az a csoportnév, amelyen belül feltüntette az adott jegyzék. 
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/nap 

dátum 
hús 

(font) 
bor 

(pint) 
cipó megjegyzés 

1649.08.17  1/2 2 csak nyáron 
1650.05.17  1/2 2  
1650.08.17.  1/4 2 csak nyáron 
1651.05.17  1/4 2 /nap csak amikor éget 

1651.05.17 
tehén-hús 1 

/nap 
  csak amikor éget 

1651.08.17  1/4 2 csak nyáron 

1651.08.17 
tehén-hús  1 

/nap 
 2 mikor éget 

1652.08.17  1/4 2 mikor éget 
1652.08.17  2/4 2 csak nyáron 
1653.08.17  2/4 2 mikor éget 
1653.08.17  2/4 2 csak nyáron 

1654.08.17 
tehén-hús 1 

/nap 
 2 mikor éget 

3. Vízégető kemencék68 

 

                                                           
68 MATTHIOLUS, i. m., 1611, 457–459.  



41 

 

 

  



42 

4. Jakob Klain levele Batthyány I. Ádámhoz. Szalonak, 1647. október 13. MOL 
Batthyány család levéltára, Missiles, P 1314. Jakob Klain Szalonaki patikus levelei, 

No 26858. 

Nag[ysá]godnak mint Keg[ye]lmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat, kíván 
Nag[ysá]godnak 

Istentől sok jókat.69 

Az Nag[ysá]god és Asszonyom ő Nag[ysá]ga parancsolatából az ő Nag[ysá]ga álla-
potáról alázatosan akarom Nag[yság]odat tudósítanom. Ez elmúlt éjszakája hasonló 
lőn ő Nag[yság]ának az elsőbbeni, avagy első éjszakához, hogy az ő Nag[ysá]ga nya-
valyája kezdetett, mert csigolya fájdalmai csaknem hasonlók voltanak az 
akkorbéliekhez, jóllehet, az karjaiba[n] és az lapockái között megszűnt immár az 
fájdalom. Hanem onnan azon flustus avagy fájdalom az lépére szállott ő 

Nag[ys]ágának, ahonnan az szívét is éri néhány, ha azon fájdalom, de I[ste]nnek kegyel-

mes segítségéből,  élvén az ellen való remediumokkal,
70

 könnyebbülését fogja venni ő 

Nag[ysá]ga. Az minemű purgációt
71

 az doktor hagyott itte[n], ma adtam be ő 

Nag[ysá]gának. Ha pedig ő N[a]g[ysá]gának nehezebbe[n] lenni dolga (kitől I[ste]n 

oltalmazza ő N[agysá]gát), Nag[ysá]godnak sietséggel értéssére adom. Ő és Nag[ysá]ga 

ajánlja N[a]g[ysá]godnak szolgálatát és kívánja I[ste]ntől, hogy az mostani útja szeren-

csés légye[n], kedves egészségbe[n] térhesse[n] haza. Éltesse I[ste]n N[a]g[ysá]godat sok 

esztendeig jó egészségbe[n]! Datum Arci Rohoncz, die 13 Octobris A[nn]o 1647. 

Nag[ysá]godnak alázatos szolgája. 

Szalonaki patikárius 
Jakob Klain 

P[ost] S[criptum]. Remélem, Meonitzné asszonyom is ide érkezik ebédre. 
 

                                                           
69 A levél átírásánál a Fons című folyóirat 2000. 1. számában közzétett, adott időszakra (koraújkor, XVI-
XVII. század) vonatkozó, történeti források kiadásának módszertani kérdéseivel foglalkozó tanulmány 
által leírtakat alkalmaztam. BAK Borbála, A XVI–XVII. századi magyar nyelvű források kiadásának kérdé-
sei, 91–137.  
70 remediumok: orvosságok 
71 purgatio: hashajtás, itt hashajtást kiváltó gyógykészítmény 


