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Cercetarea obiceiurilor alimentare 
în epoca premodernă se întâmpină 
numeroase greutăţi, dintre care lipsa 
informaţiilor continue este fundamen-
tală. Perjés Géza, cel care a scris despre 
această temă una dintre cele mai 
cunoscute şi mai controversate opere 
(Producţia agricolă, populaţia, strategia 

şi alimentaţia în armată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea), a ajuns la 
concluzia că „datorită datelor statistice incomplete nu se poate forma o imagine 
directă despre obiceiurile alimentare ale omului din secolul al XVII-lea”. Deci, 
el încearcă o abordare indirectă, care, în practică, înseamnă că porneşte, - pe de 
o parte, - de la numărul animalelor întreţinute de o gospodărie şi câte din aceste 
animale erau destinate consumului propriu ( în cazul consumului de carne şi lapte 
al ţărănimii), pe de altă parte, stabileşte necesarul mediu de calorii, de proteine, 
respectiv necesarul mediu în materie de nutriţie şi din datele respective deduce 
consumul (acesta este baza de la care porneşte la stabilirea consumului de cereale 
în cazul ţărănimii şi al armatei). Rezultatul este pur ipotetic.

Makkai László consideră şi el că e imposibil a descrie consumul de cereale 
folosite în panificaţie pe baza cantităţilor, deoarece acestea „sunt date influenţate 
de circumstanţe contradictorii, locale şi de situaţii excepţionale”. La calculul 
consumului el porneşte de la normele pe care contemporanii le-au stabilit pentru 
unele categorii sociale, adică se orientează după contracte de angajare în care se 
menţionează cantitatea de cereale, de pâine şi vin (Makkai, 1979).

Studiile referitoare la sfârşitul secolului al XVI-lea se bazează pe date mai 
concrete. Sugár István a prelucrat datele din caietul de evidenţă (1594-1595) - 
al cetăţii Eger şi, în acest studiu, scrie despre obiceiurile de consum ale celor 
din cetate (Sugár 1982). Sarusi Kiss Béla (Sarusi Kiss 2001) dă, de asemenea, o 
imagine despre consumul unei cetăţi, cea din Murány. Ambele studii se rezumă 
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doar la un singur loc şi la o perioadă scurtă. În studiul său despre consumul de 
carne din secolele al XVI-lea şi la XVII-lea, N. Kiss István se ocupă de consumul 
general, adică de cel din armată, respectiv de consumul public. Exemplele sunt 
luate, parţial, din registrul de evidenţă - secolul al XVII-lea - al cetăţii Tokaj 
(urmărind în special aprovizionarea armatei germane cu carne între anii 1565-1567), 
precum şi din datele tabelului de aprovizionare a cetăţii Satu-Mare în anul 1660. 
Aceste date sunt întregite cu câteva privind aprovizionarea cu carne a armatei 
curuţilor. Aprovizionarea publică este reprezentată prin datele privind consumul 
de carne din Sopron (1567, 1570, 1593), Tarcal (1634-38) şi Kassa (1617). În cazul 
oraşelor, calcularea cantităţii de carne pe cap de locuitor se face prin împărţirea 
consumului de carne pe an la numărul aproximativ al locuitorilor. În cazul 
analizei consumului din armată se foloseşte pe de o parte de posibilităţile oferite 
de raţiile personale calculate şi utilizează metoda folosită în cazul oraşelor. (N. Kiss 
István 1973).

În centrul activităţii etnografului Kisbán Eszter nu stă cantitatea consumului, 
ci mai degrabă calitatea. Kisbán Eszter este autoarea capitolului referitoare 
la consumul alimentar din “Enciclopedia etnografică”, unde se ocupă şi de 
caracteristicile consumului în epoca modernă timpurie. Ea şi discipolii ei (Kuti 
Klára, Dala Sára, etc.), bazându-se pe sursele editate, au scris nenumărate studii de 
pionierat în tema consumului alimentar.

Prezentul studiu cercetează, pe baza datelor concrete, consumul la curţile 
aristocraţiei maghiare. La curţile aristocraţiei alimentele destinate aprovizionării 
nu erau cumpărate, ci produse în propriile gospodării, ori furnizate, prin obligaţii, 
de iobagi. Angajaţii care se ocupau cu preluarea şi distribuirea alimentelor erau 
obligaţi să dea socoteală despre cantităţile preluate şi distribuite, iar acestea erau 
foarte riguros verificate de stăpâni sau de soţiile lor în cazul unor familii unde 
soţii erau foarte ocupaţi datorită rolului din viaţa politică (de exemplu Batthyány 
Ádám, Rákóczi Erzsébet, -Révay Judit, etc). Cu toate acestea însemnările referitoare 
la consumul alimentar la curţile aristocratice sunt lacunare, mai mult, chiar 
lipsesc. Această situaţie poate avea două cauze. Pe de o parte, marea majoritate a 
materialelor cu caracter gospodăresc, fiind considerate mai puţin importante, în 
epocile următoare ca urmare cu prima ocazie au fost sanate. În al doilea rând şi 
războaiele au pricinuit mari distrugeri în ceea ce priveşte aceste consemnări. Încă 
în epoca modernă timpurie unele familii au trebuit să-şi salveze actele şi în aceste 
situaţii, bineînţeles, au luat cu ei mai ales materialele doveditoare de drepturi, 
abandonându-le pe cele cu caracter gospodăresc. De exemplu arhiva Batthyány, 
deosebit de bogată în documente de acest gen, a suferit mari pierderi chiar şi în 
1956, şi cu toate acestea aici se găseşte cea mai bogată sursă de informaţii.

Acest studiu, parte dintr-o lucrare mai amplă, datorită spaţiului limitat, tratează 
doar câteva caracteristici ale obiceiurilor alimentare din secolul al XVII-lea. Pe de 
o parte urmăreşte caracteristicile a trei alimente de bază (pâine, vin, carne), pe de 
alta apariţia în epocă a unor anumite mâncăruri şi băuturi (supe, paste făinoase, 
cafea, ceai, ciocolată).
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Izvoare

În cursul cercetărilor mele am folosit patru tipuri de izvoare fundamentale: 
regimuri alimentare, cărţi de bucate, liste prebendiale1 şi socoteli. Materialele care 
se pot include în ultimele două tipuri de izvoare provin, în marea lor majoritate, 
din arhiva Batthyány.

Regimuri alimentare

Din perioada studiată, până acum, cunoaştem cinci regimuri alimentare. 
Primul şi cel mai vechi regim alimentar provine de la curtea aristocratului Thurzó 
Szaniszló, din 1603, şi înşiră denumirea mâncărurilor şi cantitatea materialelor de 
bază folosite într-o singură lună, luna ianuarie (Radvánszky 1896) (în continuare 
regimul alimentar din ianuarie al curţii aristocrate)2. Celelalte patru regimuri 
alimentare sunt din arhiva Nádasdi. Dintre acestea cel mai vechi provine din Csejte 
(de pe domeniul lui Nádasdi Pál) şi se referă la perioada cea mai lungă-aproape doi 
ani (din 1 noiembrie 1623 până la 31 august 1625). Pe lângă alimentele servite, 
acesta conţine şi lista celor care au luat parte la masă, din care reiese că este vorba 
de regimul alimentar al angajaţilor de pe domeniul Csejte. (În continuare regimul 
alimentar de la Csejte).3 Următorul regim alimentar, în ordine cronologică, datează 
probabil din 1650 (1 octombrie-31 decembrie) şi înşiră alimentele consumate de 
familiarii şi angajaţii moşiei de pe una din rezidenţele lui Nádasdi (III) Ferenc 
(poate Sárvár) (în continuare regimul alimentar Nádasdi)4. Tot de pe o moşie a 
familiei Nádasdi, de la Kapuvár, provine un regim alimentar puţin cam monoton 
în comparaţie cu celelalte (1 august 19 noiembrie), în care predomină carnea de 
vită cu o oarecare condimentare, consumată în special de deţinuţii turci, şi creştini 
şi meşterii (morari, dogari) ocazionali, ori de căruţaşii care erau găzduiţi acolo din 
când în când (În continuare regimul alimentar de la Kapuvár).5 

Cărţi de bucate

Cărţile de bucate sunt cele mai cunoscute şi cele mai frecvent utilizate grupuri 
de izvoare. Dintre cărţile de bucate ale epocii, cea mai veche este cartea de bucate 
a bucătăriei curţii principelui Transilvaniei din secolul al XVI-lea (în continuare 
numită cartea de bucate transilvană)6. Aceasta este urmată de cartea de bucate a 
lui Szentbenedeki Mihály, bucătarul lui Thököly Sebestyén de la Késmárk, din 

1  Prebenda a făcut parte din veniturile în natură stabilită printr-o înţelegere contractuală 
între marea nobilime şi familiari săi. S-au efectuat liste cu cei ce trăiau şi munceau în 
cetăţi şi conace, lângă numele lor meţionând cantitatea de vin şi pâinici la care aveau 
dreptul.

2  Meniul lui Thurzó Szaniszló din cetatea Galgóc din ianuarie 1603. (Radvánszky 1896)
3  O parte (trei luni) din acesta a fost publicată. (Benda 1996)
4  Dintre cele trei luni de listă de meniu, una a fost publicată cea din luna octombrie 

(Belényesi 1958). Lista de meniu nu a fost datată, determinarea locului şi datei se poate 
face doar prin informaţii indirecte. Datarea lui Belényesi este eronată, posibila datare şi 
localizare le-am abordat într-un studiu în curs de apariţie.

5  MOL E 185 gazdasági iratok (Acte economice). Kapuvár.
6  A fost scrisă la sfârşitul secolului al XVI-lea de bucătarul şef al curţii principelui 

transilvan. A fost tipărită cu titlul: Ştiinţa bucătarului (Radvánszky 1893.) 
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1601 (Kovács 1959) (În continuare numită cartea de bucate de la Késmárk). Cartea 
manuscrisă de bucate a curţii Zrínyi de la Csáktornya provine de pe la mijlocul 
secolului al XVII-lea ( în continuare cartea de bucate de la Csáktornya).7 În Ungaria 
prima carte de bucate tipărită cunoscută este cartea de bucate de la Cluj, editată de 
Tótfalusi Kis Miklós (1695). Inscripţia „îmbogăţită” de pe copertă ne arată că a mai 
fost editată. Despre originea ei nu se cunosc prea multe. Pe baza reţetelor aflate în 
ea - de exemplu aurirea mâncărurilor - reiese că a fost concepută pentru bucătăriile 
nobiliare, (în continuare cartea de bucate de la Cluj).8

La redactarea studiului am folosit în mai puţin cartea de bucate a lui Max 
Rumpolt,9 care fiind tradusă din limba germană, nu a oferit prea multe puncte de 
sprijin pentru cunoaşterea obiceiurilor de alimentare ale maghiarilor. 

Liste de prebende, socoteli

Majoritatea socotelilor needitate, a listelor prebendiale folosite în acest studiu, 
provin din arhiva Batthyány. În lista prebendială cea mai cunoscută până în prezent 
sunt consemnate raţiile zilnice de vin, pâine şi carne pe parcursul a două decenii 
(1634-1655) consumate la curtea lui Batthyány Ádám. Demne de amintit sunt încă 
câteva dări de seamă pe o perioadă mai lungă, de exemplu cea în care putem urmări 
cui şi câtă carne i-a revenit zilnic în perioadele 20 august 1651-22 octombrie 1651, 
precum 4 decembrie 1651-13 februarie 1652, în cetatea Rohonc. Tot consumul de la 
cetatea Rohonc este relevat de o altă însemnare, cuprinzând trei ani (20 mai 1655-18 
mai 1658), despre faptul că „în bucătăria domniei sale câte găini şi câte gâşte s-au 
consumat”.10 În afară de cele amintite, am folosit o serie de dări de seamă, adnotări şi 
alte surse provenite din arhive de familie, respectiv bibliografii editate.

Cele trei alimente de bază al epocii: pâinea, vinul şi carnea

Pâinea

La curţile marilor nobili, pâinea, numită şi pâinişoara, era inclusă în prebendă. 
În privinţa porţiei nu există deosebiri între diferitele pături sociale care primeau 
prebenda de la curte. La curtea lui Batthyány Ádám porţia de pâine era de două 
pâinişoare pentru toată lumea, de la cel mai distins familiar până la fata care mătura 
prin casă. Se pare că această situaţie avea un caracter general în Ungaria epocii.11 
Interesant este că, la sfârşitul secolului al XVI-lea în cetatea Eger, porţia zilnică a 

7  Subtitlu: Însemnări scurte despre gătirea mâncărurilor comune. „
8  Cărticica meşteşugului bucătăresc, Cluj, 1695, tipărit de Tótfalusi Kis Miklós, a apărut 

sub titlul: Cartea de bucate de la Cluj tipărită de Tóthfalusi Kis Miklós. (Királyi 1981.) 
9  După Max Rumpolt Ein neu Kochbuch în 1680 s-a realizat o traducere sub titlul O carte 

despre gătit la cererea pricipelui Apafi şi principessei Anna Bornemissza. Cartea lui 
Rumpolt în germană a apărut în 1581. Traducerea în limba maghiară a fost îngrijită şi 
publicată de Lakó Elemér 1983.

10  P 1322 Föld. Fam.
11  Tot atât figurează în instrucţiunile lui Nádasdi III. Ferenc din Saiberdor din 1657. 

(Dispoziţii pentru Svasics Luca colceriul din Saiberdorf. 1657. MOL E 185 Dispoziţii 68; 
din Murány 1663 (MOL E 156 fasciculus 25. 108); din Kistapolcsány 1691 (ÖStA, HHStA, 
Familienarchiv Edrődy, Ladula 63 Fasciculus 10 No.4) listele prebendiale.
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fost de patru pâinişoare (Sugár 1982:503), la Murány în schimb doar una (Sarusi Kis 
2001:241-242). Aceste deosebiri arată probabil că în Eger făceau pâini de mai mică 
greutate, pe când în Murány pâini de mai mare greutate. 

La curţile aristocraţilor, consumul de pâine al diferitelor straturi sociale se deosebea 
în ceea ce priveşte calitate acesteia. La curtea lui Batthyány Ádám, de exemplu, se 
făceau trei sortimente de pâine, însemnate cu A, B şi C. Pâinea tip A era pâine albă, 
cea de tip B era făcută din grâu şi secară,12 iar pâinea C din secară. Într-o instrucţiune, 
Batthyány Ádám cere ca pâinea tip A să i se facă lui personal, cea însemnată cu B pentru 
„domnii mei”, iar cea însemnată cu C pentru slugi. Din listele prebendiale reiese că, la 
început, „domnii mei” de toate rangurile, (familiari, dieci, ucenici, muzicanţi, bucătari) 
primeau pâine de tip A. Peiorii, căruţaşii, slugile familiarilor primeau pâine cu semnul 
C.13 Femeilor de la curte, în funcţie de rangul lor,14 li se cuvenea pâine însemnată cu 
A, B sau C. Mai târziu însă, numai „domnii mei” primeau pâine cu semnul A, pe când 
ucenicii, muzicanţii şi bucătarii de categoria B.

La curtea lui Thököly Imre se făceau tot trei feluri de pâine: pâinea „domnilor 
mei” (cei de rang), pâinea albă de prebanda şi pâinea neagră.15 Deci a treia pâine 
şi aici era din secară. Pe unele domenii se deosebeau doar două tipuri de pâine: 
pâinea albă şi pâinea pentru slugi.16 În Murány (1542-1572) doar în anii 1550 s-a 
făcut pâine de secară (Sarusi Kis 2001:242), iar în Eger deloc, prebendiştilor de 
acolo dându-li-se pâine albă.

E greu de stabilit ce greutate avea o pâinişoară în acele vremuri, poate că nici 
n-a existat o unitate de greutate răspândită în toată ţara. În instrucţiunile din acele 
vremuri nu se specifica greutatea pâinii, dar se stabilea câte pâini să se facă, dintr-o 
anumită cantitate de făină. (Vezi tabelul 1)

Tabelul nr. 1 - Cantitate de făină / număr de pâinişoare

Localitatea Anul Pâine albă A Pâine praebenda B Pâine pentru slugi C
Făină Pâine făină Pâine făină Pâine

Szendrő 1652 o mierţă 50 buc. o mierţă 60 buc.
Szaibersdorf 1657 O cublă 140 buc
Ungvár 1668 o cublă 200 buc. 70 kg o 

cublă
240 buc.

Curtea lui 
Apafi M.

1681 O mierţă 30-32 buc. O mierţă 33-34 buc.

Munkács 
(Thököly)

1684 O mierţă 40 buc. O mierţă 50 buc. O mierţă 60 buc

Nagykulcsár 1701 1, 5 mierţa 60 buc. 2 mierţe 100 buc. 70 kg 300 buc. 

12  Materia primă era jumătate grâu jumătate secară, dar au fost şi cazuri când proporţia a 
fost 1/2., această făină fiind pentru pâine.

13  Memoriale. Despre prebendele de la cele două cetăţi din 12 mai 1638. (P 1322 Instrucţii) 
Nr.42, pp. 266-268.

14  Între fraucimeri se numărau de la damele de companie până la fetele care măturau casa.
15  Dispoziţi economice. Munkacs, 10 iunie 1684. Relaţiile economice în domeniile 

principelui Thököly Imre din 1684. (Thököly 1894.254.)
16  Vezi exemplul Munkacsului 1897: 514, Bethlen 1955: I. 321.
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Datele Tabelului nr. 1 sunt dificil de comparat, căci nu ştim exact la ce mierţă 
sau cublă se referă. Doar în cazul datelor de la Ungvár se specifică că este vorba 
de cubla de la Kassa. Aici se poate socoti că au folosit 0, 35 kg de făină pentru 
pâinişoare de tip A17 şi 0, 29 kg pentru pâinişoare tip B. Având ca bază calculele 
lui Perjés Géza18 şi presupunând că pâinişoarele însemnate cu B s-au făcut din 
grâu şi secară în proporţiile indicate de el, o pâinişoară cu semnul B ar cântări 0, 
35 kg. Cercetând procedeul de coacere a pâinii în oştirea curuţilor, Perjés Géza a 
constatat „că au folosit diferite unităţi de măsură şi de multe ori aceeaşi unitate de 
măsură era interpretată diferit.” De exemplu, dintr-o cublă de făină de la Kassa, 
după unele surse trebuia să se coacă 80 de libre, după altele 120 de libre, dar 
se ivesc situaţii în care trebuia să se coacă 160 de libre de pâine. Din cubla de 
la Pozsony se făceau uneori 80 (cca. 40 kg.), alteori 104 (cca. 52 kg.), sau 96 de 
libre (48 kg.). La Kapusvár, după o cublă de grâu trebuia să se dea socoteală de 70 
de libre (35 kg.) de pâine.19 În Murány, la sfârşitul secolului al XVI-lea se coceau 
pâinişoare de 3, 5 libre (1, 7 kg.).20

După părerea lui Makkai László porţia de pâinişoare în armată era de 0, 720 kg. 
(făcută din 2 libre de aluat).21 Makkai se referă şi la alte două date: pe domeniile 
Batthyány simbriaşii, ostaşii şi funcţionarii aveau porţia zilnică de pâine făcută 
din 0, 560 kg. de făină, pe domeniile Rákóczi din 0, 295 kg, dar aici porţia era de 
patru pâinişoare. După părerea lui, aceste două cantităţi apropiate (3290 calorii, 
respectiv 3360 de calorii, nu reiese însă cum s-au socotit caloriile) au fost general 
valabile pentru toată ţara. Spre a întări cele afirmate, autorul prezintă şi a patra 
dată: pe domeniul Rákóczi, conform grâului primit prin înţelegerea prebendială, 
rezultă o cantitate asemănătoare pe cap de persoană (Makkai 1979:258).

În Tabelul nr. 2 am recapitulat datele pe care le cunoaştem în prezent. 
Considerăm că sunt prea puţine pentru a generaliza, însă putem constata că în 
secolul al XVI-lea porţia de pâinişoare era mai mare şi în secolul al XVII-lea, în 
cazul a două pâinişoare, greutatea uneia era de aproximativ 0,35 kg, iar în cazul a 
patru pâini de 0,29 kg.

17  Cubla din Kassa = 93 l= 70 kg; în cazul a 200 buc. 0, 35 kg.
18  Cantitatea făinii utilizate la coacerea pâinii a fost determinată pe baza normelor formate 

în practică. În funcţie de calitatea ei, făina absoarbe diverse catităţi de apă. În general, 
la o sută de părţi de făină se utilizau de la patruzeci la şaizeci de părţi apă, ca urmare 
greutatea aluatului era de 140-160, din care, ca urmare a procesului de coacere se 
evapora circa 6-15% din apă astfel că pâinea coaptă avea greutatea de 125-140. Perjés 
Géza 1963: 94.

19  Comissio generalis din Kapuvár despre darea de seamă pentru bucătărie a chelarului şi a 
a provizorului. In: Socotelile domeniului din Kapuvár din 1686.423. 

20  Din şapte quartale de făină în ceate se făceau 285 bucăţi de pâine de 3, 5 fonţi (probabil 
fonţi ungureşti care măsurau 1,715 kg) În socotelile din 1551 din 1173 korec de fâină s-au 
făcut 54418 bucăţi ca atare o pâine conţinea 1, 8 kg de fâină. Sarusi Kiss 2001: 256)

21  Makkai aici calculează 1800 de calorii. Calcularea caloriei este un element important în 
studiul respectiv, dar nu reiese pe ce baza se fac calculele amintite. Sugár dă cantitatea 
în litri. Astfel din 0, 44 litri de făină albă se făcea o pâinişoară. Pe baza cărţii lui Bogdán 
István am calculat ún kilogram (Bogdán 1987: 101)
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Tabelul nr. 2

Semnul Cantitate Cât Observaţii
Eger-Sf. sec. al XVI-lea (S. I.) 0, 58 kg. 4 buc. Porţia
Murány sf. sec. al XVI-lea (S.K.B.) 1, 7 kg. O buc. Porţia
Porţia ostaşilor 0, 60 kg. 0, 72 kg. 
Domeniul Ungvár B 0, 29 kg. 0, 35 kg.
Domeniul Batthyány B 0, 56 kg. 0, 67 kg. 
Domeniul Rákóczi B 0, 29 kg 0, 35 kg. 4 buc. Porţia

Vinul

Vinul poate fii considerat băutura cea mai populară în Ungaria epocii, comerţul 
cu vin, mai ales „monopolizarea circulaţiei locale a vinului”, adică dreptul 
exproprierii, cumpărării şi vânzării vinului, fiind una dintre principalele surse de 
venit ale moşierilor. (Köbli 1985:29).

După criteriile noastre de astăzi, oamenii epocii au consumat foarte mult vin. În 
scrierea sa intitulată „Lupta împotriva beţiei” Takáts Sándor se exprimă astfel: „în 
aceste secole în străinătate, la fel ca şi la noi, bântuia pasiunea pentru băutură”.22 
Însuşi Bethlen Miklós mărturisea „căci până atunci am băut şi eu în stil unguresc 
vinul, văzând de la alţii, chiar de la părintele meu, preceptorul, preotul, şi printre 
ei de la Pál, Keresztúri, meşterul meu, văzut aproape apostol, care n-a fost un 
om beţiv, dar îi plăcea foarte mult, la fiecare masă, vinul: nici alţii, oameni de 
omenie, nu cruţau vinul şi consumau vinuri de calitate întotdeauna”. Şi Kemény 
János avea păreri asemănătoare despre obiceiurile de a avea maghiarilor atunci 
când scria despre tatăl său „şi după prostul obicei unguresc îndată ce dădea de 
prieteni sau străini, îi plăcea să bea cu ei, deşi de fiecare dată după vin zăcea” 
(Kemény 1980:19) La vârsta de 18 ani, Bethlen Miklós a depus jurământ că nu va 
fi beţiv, că va bea vin sau altă băutură alcoolică în cantităţi mici. Astfel, obişnuia 
să bea la prânz şi la cină jumătate ejtel (cca. 0, 75 l) sau trei meszely (1, 2l) de 
vin, iar dacă se veselea cu prietenii, atunci un ejtel (cca. 1, 5l). Mai mult de atât 
doar uneori „din nevoie sau din alte consideraţii” (Bethlen 1955:131). Chiar şi 
aceste cantităţi par a fi mari pentru omul de astăzi, dar în epoca respectivă se 
considerau într-adevăr mici.

Mult mai mult obişnuia să bea de exemplu Batthyány Ádám, considerat şi de 
contemporanii săi drept un beţiv. La început (1636) comanda pentru sine atât la 
prânz, cât şi la cină, 2-2 pint (3, 4 l) de vin, pentru soţia 1-1 pint (1, 6 l). În 1643, 
a comandat pentru cele două mese doar 3 pint (4, 8 l).23 Nobilii aflaţi la masă (9-10 
persoane), au primit 14 pint (22, 4l)la fiecare masă. O dare de seamă din 1642 
menţionează că s-au consumat 30 pint (48 l) de vin în timpul a două mese. Tot 
atunci, de exemplu, dacă „domnul era vesel”, la prânz 46 pint (73, 6 l), la cină 
58 pint (92, 8 l) de vin extra, care s-a consumat doar la masa lui. Bineînţeles că 
nu se bea zilnic o cantitate atât de mare de vin extra la masa domnului, dar de 

22  Lupta împotriva beţiei. In: Takács 1961: 296.
23  La 7 noiembrie 1643 După cum am dispus despre administrarea vinului vechi şi nou în 

scriptul meu P 1322 Föld. Fam
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fiecare dată se consuma mai mult decât cantitatea consemnată. Batthyány a stabilit 
cantitatea de vin nu numai pentru mese, ci şi pentru persoane. Această măsură 
a fost necesară pentru a asigura cantitatea de vin şi în situaţia în care stăpânul 
domeniului nu era prezent la curte. La început, până în 1638, pentru „domnii 
mei”, prebenda prevedea un pint (1, 6 l)24 de vin, pe urmă, când 0, 75 pint (1, 2l) 
când mai puţin, doar 0, 5 pint (0, 8 l), probabil, în funcţie de recoltă. Oamenii de 
la curte cu rang inferior primeau o prebendă de vin mai mică. De exemplu pentru 
căruţaşi doar 0, 5 pint (0, 8 l), tot atât cât era în 1660 porţia zilnică a dragonilor 
germani la cetatea Satu- Mare(N. Kiss István 1973: 103)

Pentru prânz Forgách Ádám a cerut 20 icce (cca. 14 l), iar pentru cină 12 icce 
(cca. 8, 4 l ) de vin, dar nu ştim, din păcate, pentru câte persoane.25 Doar ca termen 
de comparaţie amintim că în cetatea Eger, la sfârşitul secolului al XVI-lea, porţia 
zilnică de vin a celor din cetate oscila între 1 şi 2 pinti (1, 6 şi 3, 2 l) (Sugar 1982: 
515).

Vinurile erau clasificate după mai multe criterii. Pe de o parte, se deosebea vinul 
vechi de cel nou. Pe domeniul lui Batthyány Ádám în funcţie de recolta anului 
precedent se stabilea cine primea din vinul vechi şi cine din cel nou, considerat 
mai slab. Dacă era puţin vin vechi, atunci doar stăpânul şi soţia, cei mai distinşi 
familiari, doamnele şi diecii erau serviţi cu el. Vinurile noi erau împărţite şi după 
calitate. În fiecare an la curtea lui Batthyány Ádám, oamenii pricepuţi gustau 
recolta din acel an, apoi o încadrau în trei categorii, vin pentru cârciumă, pentru 
prebendă şi pentru consumul propriu la stăpânului (Bán 1977:55). Vinul pentru 
cârciumă era vândut în sat, vinul pentru prebandă se dădea prebendaşilor, iar 
vinul de cea mai bună calitate era pentru stăpân şi pentru cei mai distinşi familiari. 
Vinul pentru prebendă era supravegheat de chelar, iar la vinul stăpânului avea 
acces doar chelarul şef. Şi la curţile altor aristocraţi existau aceste diferenţieri.26 
Nádasdi III Ferenc păstra vinul de ca mai proastă calitate pentru prebendaşi, iar 
în cârciumi punea spre vânzare un vin mai bun.27 Sigur că nu fiecare vin pentru 
prebendaşi era de mai slabă calitate ca cel pentru cârciumi, familiarilor li se dădea 
şi lor un vin mai bun, iar căruţaşii, rândaşii primeau „vinul cel mai slab”, nepotrivit 
chiar şi pentru cârciumi.28 Despre aristocraţia vremii se ştie că, încă din fragedă 
copilărie, consumul de vin era un lucru obişnuit. La vârsta de trei ani Nádasdi 

24  1 pint=1, 6 litru
25  Instrucţia chelarului. 16 octombrie1644 (Forgács1891: 518)
26  De exemplu, Thurzó György relata într-o scrisoare :...... 25 octombrie 1611 scrie Nu strică 

dacă provizorul face să fie adus must în cărciumă, dar vinul trebuie cumpărat după 
Sfântul Martin. În jurul regiuni Nyitra, că au un vin foarte bun şi ieftin. De aceea ar fi de 
dorit să se facă rost şi să se cumpere de aici vin pentru pebende. Vinurile vechi trebuie 
cruţate deoarece anul acesta nu vor fi aşa vinuri bune ca în anul trecut. Şi aici la noi s-a 
făcut foarte puţin deoarece grindina a distrus ori populaţia a cărat şi a mîncat.” cetatea 
Tokaj. (Thurzó 1876: ii.295)

27  Dispozţie pentru chelarul din Sárvár. Decembrie 1660, Pottendorf; E 185 Utasítások/ 
Dispoziţii 56 sz. 174 folio

28  Dispoziţie pentru Svasics Luca din Saibersdor, 1657?. Nádasdi levéltár (E 185) Utasítások/ 
Dispoziţii 68
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Ferenc, fiul nadorului Nádasdi Tamás,29 băuse deja sistematic, şi la vârsta de şase 
ani, se pricepea la alegerea vinurilor.30 Despre Csáky Ferkó31, bunica sa scria cu 
mândrie că la trei ani ştia să ceară chiar şi vin.32 Bethlen Miklós scriind despre 
obiceiuri relata “... de multe ori, eu, copilul, dar atunci mi-am dat seama că sunt 
beat, când am văzut fundul paharului ca fiind dublu. Ajungând băieţandru, slugile 
părintelui meu m-au dus să beau, ca să bea şi ei mai mult, şi-i lăsam să mai ceară 
vin, ” (Bethlen 1955: I 130).

Pe lângă vin consumau şi bere în cantităţi însemnate, dar numai în zonele unde 
vinul era puţin şi scump. De exemplu, călugăriţa Csáky Anna de la Pozsony ne 
informează că, în mănăstire, la terminarea vinului, au încercat să-l completeze cu 
bere.33 Majoritatea domeniilor dispuneau de case de fiert bere, crescătorie de bere, 
în care se găseau toate ustensilele necesare pentru pregătirea berii. Materia primă 
pentru fabricarea berii, hameiul, se cultiva cu preponderenţă în grădinile de hamei 
ale domeniului. Importanţa pe care o avea fierberea berii în viaţa domeniului 
este demonstrată şi de faptul că şi în dispoziţiile gospodăreşti se refereau la ea în 
mod sistematic. Cu toate acestea, în ciuda faptului că şi la Rohonc (rezidenţa lui 
Batthyány Ádám) era casă de fiert bere, toată lumea a primit vin ca prebende şi 
despre consumul de bere al curţii nu avem date (în timp ce despre consumul de vin 
au rămas numeroase dări de seamă). În schimb, la Murány majoritatea au primit 
bere ca prebendă, doar unor privilegiaţi li s-a dat vin, 34 deşi, în secolul precedent, 
consumul de bere era caracteristic la Murany şi nu cel de vin.35 Aici, printre dările 
de seamă, au rămas date despre consumul de bere. În ceea ce îi priveşte pe stăpâni, 
lui Bethlen Miklós îi plăcea berea bună (Bethlen 1950 I: 133), iar Nádasdi Ferenc, 
aflându-se la Praga, a comandat şi bere la masă pe lângă vin.36

Deci aristocraţii cunoşteau berea, obişnuiau să o bea, dar acolo unde era posibil, 
preferau să bea vin şi ca prebendă dădeau tot vin.

29  Când Ferkó avea o boală cu scabie, medicul lor Szegedi Körösi Gáspár l-a sfătuit pe 
Nádasdi Tamás ca băieţelul să ţină departe băeţelul de la consumul de vin: Vezi scrisoarea 
lui Szegedi Körösi Gáspár către Nádasdi Tamás din 13 septembrie 1558. (Nádasdi 1988: 
275)

30  După ce Ferkó s-a însănătoşit, medicul îl înştiinţează pe tată că fiul său a scăpat de febră 
şi mănâncă bine dar fără băutură. Deoarece nu i-a plăcut nici un fel de vin…. deşi a cerut 
să fie aduse din pivniţă diverse soiuri. Până la urmă, el însuşi a cerut să fie adus din 
soiul guhari, care i-a plăcut foarte mult mai ales în amestec cu apă. În această chestiune, 
în alegerea vinului curat plăcut şi simplu dânsul ne-a întrecut pe toţi.- Scrisoarea lui 
Szegedi Körösi Gáspár către Nádasdi Tamás din 15 septembrie 1561, Sárávár. (Nádasdi 
1988: 275)

31  Nu este vorba de judele regal Csáky István ci de un frate al acestuia care a murit (1638-
1699) încă înaintea naşterii acelui Csaky caree va deveni jude regal 

32  15 noiembrie 1631 Almás fiului lui Wesselényi Anna Csáky István. (Deék 1875: 102) 30 
august 1630 Bratislava, Csáky Anna pentru Wesselényi Anna. (Kincses 1993: 114)

33  „Cu siguranţă nu voi aminti faptul că ducem lipsă de vin ca acum. Nu am avut vin, 
doar ceea ce a era deschis, dar am completat cu binecuvântata bere” 30 august 1630, 
Bratislava, Către Csáky Anna Wesselényi Anna. (Kincses 1993: 114)

34 Pebenda slujnicii din Murány din 5 iulie 1663. (E 156 fasciculus 25 No.5) 
35  Pe baza calculelor lui Sarusi Kiss zilnic două pint bere pe zi era ceva obişnuit în cetate
36  Nádasdi 1959: 190.
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Carnea 
După părerea lui Braudel, în Europa de Vest, începând de la mijlocul secolului 

al XVI-lea, consumul de carne scade el adaugă însă că acest fenomen e caracteristic 
pentru întreaga Europă, şi ca excepţie aminteşte Anglia (Braudel 1985: 202).

În studiul referitor la consumul de carne din Ungaria secolelor XVI-lea XVII-lea, 
N. Kiss István ajunge la constatarea că datorită „creşterii în masă a vitelor în 
Ungaria... au asigurat populaţiei o bază de consum de carne mai mare decât în 
majoritatea ţărilor europene.” (N. Kiss 1973:103).

Şi cercetările mele vin în sprijinul afirmaţiei că, în alimentaţia curţilor 
domeniale, carnea avea o mare importanţă şi ea a dominat arta culinară domenială 
ungurească pe tot parcursul secolului. Dovada de bază o constituie faptul că 
aceasta avea o pondere ridicată în notele de registru alimentar cercetate. Mai 
precis, dintre mâncărurile consumate în cadrul regimului alimentar, aproximativ 
jumătate era constituită din carne condimentată, de exemplu: carne de vacă cu 
pătrunjel, cu hrean, cu sos din kukreit37, găina cu piper, etc. În afară de acestea, 
existau mâncăruri din carne pregătite cu zarzavaturi. Luându-le şi pe acestea în 
considerare, se poate stabili o proporţie şi mai mare (vezi Tabelul nr. 3.).

În regimul alimentar de pe domeniul Csejte, pe o perioadă de doi ani, putem 
observa şi caracteristicile legate de anotimpuri. Astfel pe acest domeniu consumul 
cel mai scăzut de carne se leagă de anotimpul primăverii38 (mai precis de la 
sfârşitul lui ianuarie până la sfârşitul lui aprilie). Acest fenomen nu se poate 
explica prin postul de 40 de zile, pentru că urmele lui nu se regăsesc în regimul 
alimentar, ţinându-se post doar în zilele de vineri. În această perioadă a anului 
creşte consumul altor alimente, cum ar fi peştele şi zarzavaturile proaspete (în 
anii mai „calzi” se mânca fasole deja din februarie). Regimul alimentar lunar de 
pe domeniul Nádasdi prezintă aceeaşi proporţie ca şi cel de la Csejte39. În regimul 
alimentar din ianuarie al stăpânilor procentul cărnii este de 58% (în cel de la Csejte 
51% şi 47% în ianuarie).

Tabelul nr. 3

Carne condimentată Carne cu zarzavaturi
Regimul alimentar de la Csejte 45% (între 35-57%) 60% (între 41-79%)
Regimul alimentar al stăpânilor în 
ianuarie

58% 67%

Regimul alimentar de la Nádasd 49% (între 47-49%) 60% (între 57-64%)

Carnea consumată în cantitatea cea mai mare în epoca respectivă a fost, fără 
discuţie, carnea de vită.40 În afară de aceasta, se consuma carne de pasăre (găină, 

37  Kukreit- este un sos condimentat cu un amestec de salvie, tarhon şi ienupăr
38  Între 25-40 %.În anul când a fost iarnă grea au început să scadă mai târziu, proporţia lor 

rămânând tot timpul peste 35%, dar nici în mai nu a depăşit 35%
39  în octombrie în meniul de Nádasdi 49%, pe domeniul Csejte 51%, în noiembrie la primul 

47% la al doilea 49% în decembrie 49% 56% şi 36%
40  În meniul aristocraţilor proporţia cărnii de vită era de 39% ( din totalitatea alimentelor 23%). 

Pe domeniul Csejte, în cei doi ani aflaţi în calcul nivelul cărnii de vită este mult inferior: 
28% şi 27% (14%-12% din totalitatea alimentelor). În cazul meniului Nádasdi în luna 
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gâscă, clapon), de miel şi de vânat în procent însemnat. În comparaţie cu celelalte 
consumul de carne de porc, e infim, şi se făcea în special sub formă de slănină, 
respectiv măruntaie (cârnaţi, caltaboş).

În regimul alimentar, mâncărurile preparate din carne erau în proporţie de 30-
40% din carne de vită. În ceea ce priveşte cantitatea, în regimul alimentar de la 
Csejte, la prepararea mâncărurilor cu carne de vită (52%) s-au folosit două libre 
(aproximativ 1 kg), dar destul de des (42%) trei libre (cca. 1,5 kg).41 Media zilnică 
pe persoană oscila între 0,3 şi 0,6 libre (0,15 şi 0,30 kg). În luna iulie, această porţie 
a fost deosebit de mare: 0, 8 libre (0,40 kg.).

Listele prebendiale ilustrează cel mai bine consumul de carne de vită pe persoană. 
La curtea lui Batthyány Ádám, în perioada 1622-1658, raţiile de carne nu s-au schimbat 
deloc: pentru sine şi pentru cei de la masa lui a comandat o libră (0,5kg) de carne de 
vită.42 O raţie mult mai mică, aproximativ 0, 4 libre (0,2 kg) se cuvenea „domnilor mei” 
şi doamnelor, căci aici pentru mai multe persoane ajungea mai puţină carne de vită.43 
Tot aproximativ 0, 5 libre ajungeau pentru cei care stăteau la masa maestrului bucătar, 
(maestrul bucătar, bucătarii, ucenicii de bucătar).44

Avem date mai exacte privitoare la cei pentru care nu se gătea în cele două 
bucătării (bucătăria mare, bucătăria mică). Pentru ei porţia zilnică de carne de 
vită era de 1-2 libre (0,5-1 kg).45 Cei cărora li se cuveneau 2 libre primeau această 
porţie mai mare împreună cu slugile lor. Tot o porţie de o libră primeau meseriaşii 
(ceasornicarii, armurierii, lăcătuşii) şi medicul curţii.

Pe baza prebendei, Batthyány a calculat că se consumă 22 750 libre (11 375 kg) 
de carne de vită într-un an. Bineînţeles că această cifră nu oglindeşte consumul 
real. Batthyány a făcut calculele cu 102 libre pe zi (51 kg), pe când la Rohonc, 
în 1651 / 1652, porţia zilnică era 113 libre (între 50-225 libre),46 adică pe un an 

 octombrie, proporţia cărnii de vită a fost de 46% (20%), în noiembrie 40% (19%), în 
decembrie38% (18%). La Csejte în octombrie 40% (21%), noiembrie 20% (17%), în 
decembrie 23% şi 54% (13% şi 19%).

41  Raţia zilnică oscila între 2, 5-3 libre, adică între 1, 4-2 kg. Din decembrie până în ianuarie 
şi aprilie 2,5 libre/1, 4kg. În august, octombrie şi mai 3 libre/ 1 1/2kg) Exceptînd luna iulie 
când erau consemnate 5, 8 libre/ 3kg, sau în martie şi iunie când era mai puţin de 1kg.

42  La curtea lui Batthány Ádám se calculau cantităţile de care de vită pe mese. Pentru 
propria sa masă s-au calculat 12 libre/6 kg. La masa lui Batthyány erau în jur de 12 de 
persoane, ca atare se consuma un kilogram de care de vită pe persoană. 

43  Deoarece nu avem informaţii despre numărul mesenilor nu putem decât să facem 
presupuneri. Dacă luăm în calcul pentru fiecare masă 8 libre/4kg, în jurul mesei erau 
în jur de 20 de persoane. În cazul fraucimerilor situaţia este şi mai complicată deoarece 
doamnele de companie şi slujnicele aparţin altor pături sociale.

44  În cazul de faţă au dat 6 libre pentru circa 11-12 persoane. Şi în cazul de faţă avem de-a 
face cu persoane de diverse categorii sociale.

45  Zilnic 3 libre dădeau administratorului, 2 libre pârcălabului, 1 libră economului, 
chelarului, armurierul, lăcătuşului, ….. bucătarului, felcerului, păsărarului german. 
Pentru grădinar şi cele două slugi ale lui împreună 11 libre, pentru spălătorese 3 libre.

46  Când stăpânul se afla la Rohonc se consumau 109 libre/ cca 220 kg de carne de vită 
zilnic. Când erau musafiri de exemplu soţia lui Eszterházy László, Batthyány Eleónora 
consumul era mai ridicat, zilnic se consuma 121-126 libre, iar când soţul acesteia a sosit 
în tovărăşia lui Őrsi Zsigmond şi cu slugile consumul se ridică la 172- 192de libre.
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aproximativ 25 086 libre, şi toate acestea în situaţia în care stăpânul, foarte des 
lipsea de acasă.47 După calculele lui Batthyány, s-au tăiat aproximativ 146 vite, în 
realitate însă erau 161 de vite sacrificate pentru prebendă şi musafiri.48

În cadrul consumului cărnii de vită este interesant de comparat, raportul 
dintre carnea de viţel şi cu cea de vită. La Csejte, în lunile martie a celor doi ani, 
procentul cărnii de viţel îl depăşeşte pe cel al cărnii de vită (88% şi 60%).49 În anul 
când consumul de carne de vită pe perioada iernii este mai scăzut (anii 1623-24 
- cu o iarnă grea), pe tot parcursul anului procentul cărnii de viţel e mai ridicat şi 
e prezent în regimul alimentar din februarie până în august, pe când în al doilea 
an, doar din februarie până în aprilie. Însă, în ambii ani, acesta are o pondere 
mare (60%) în decembrie. În regimul alimentar de pe domeniul Thurzó, carnea de 
viţel reprezintă 34% faţă de carnea de vită (în schimb la Csejte în această perioadă 
nu s-a mâncat deloc carne de viţel). În regimul alimentar al familiei Nádasdi nu 
figurează deloc carnea de viţel Batthyány a destinat pentru bucătăria mare doi viţei 
pe săptămână (63 pentru un an) şi 16 pentru bucătăria mică. 

În cetatea Tokaj, în anii 1565-67, pe un interval de 524 zile, s-au alocat 167 836 
libre de carne pentru hrănirea gărzii germane. Acesta însemna un consum de 311, 
8 libre de carne pe zi. Conform calculelor lui N. Kiss István, luând în considerare 
numărul soldaţilor, însemna o porţie de o libră de persoană (0,56 kg) (N. Kiss 1973: 
103). În afară de acesta, soldaţii numiţi „hajdúk” - din cetate- şi familia de pe 
domeniu (în total 100 de persoane) au consumat 15 070 libre de carne, însemnând 
o porţie de 0,28 libre, adică 0,14 kg. O porţie mai mare primeau cei 300 de dragoni 
germani din cetatea Satu-Mare 0,268 kg (lunar 4 404 libre). Din păcate nu reiese 
câte zile de post - pe lună - a luat în calcul N. Kiss István, dacă a scăzut un număr 
mai mic de zile de post, mărimea porţiei poate fi diferită.

Pe lângă carnea de vită, la curtea lui Batthyány Ádám s-au dat pentru bucătăria 
mare (aici se gătea pentru stăpâni şi familiari), pe lângă carnea de vită, zilnic 12 
găini, săptămânal un miel şi un viţel şi jumătate. Pentru bucătăria mică, unde o 
perioadă se gătea pentru dădace şi copii (alteori pentru femeile curţii), s-au dat 
pe lângă 5 libre de carne de vită şi patru găini. Pentru un an întreg s-au repartizat 
16 viţei, ceea ce înseamnă că aproape o treime dintr-un viţel pentru fiecare 
săptămână. 

În regimul alimentar de la Csejte carnea de pasăre figurează pe locul al doilea, ca 
cel mai frecvent tip de carne.50 În unele luni întrece chiar şi procentul mâncărurilor 
din carne de vită.51 La fel la curtea lui Batthyány, unde dintre păsările de curte au 

47  Batthyány Ádám ia în considerare 222 de zile cu carne. La fel am procedat şi noi.
48  Între actele lui Révai Judit (Forgách Ádámné) este un document P 287 no.18 în care au 

fost semnalate toate sacrificările de vite pe un an de zile, exceptând zilele de post. Aici 
sunt trecute cantităţile de carne provenite de la un animal, ceea ce este în general de 155 
font. Pe baza acestor date s-au făcut calculele.

49  Meniul se referă la două ierni. Primul la 1623/24, când relatările vremii consemnează o 
iarnă grea, celălat la o iarnă obişnuită 

50  Din mâncărurile cu carne 21%( 7- 37%) a fost din carne de pasăre.
51  În ambii ani 1624/ 1625 în februarie şi în primul în noiembire, decembrie şi aprilie s-a 

făcut mîncare din carne de pasăre cu câteva procente mai mult decât din carne de vită. 
Dar în sezonul cărnii de miel acesta va ajunge pe planul trei. 
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fiert mai ales găini. În schimb la masa lui Thurzó Szaniszló, în ianuarie, au servit 
mai ales clopon şi gâscă. Atât aici, cât şi în regimul alimentar al familiei Nádasdi, 
carnea de pasăre, este al doilea tip de carne cel mai îndrăgit.52

În ceea ce priveşte cantitatea, în regimul alimentar domenial al familiei 
Thurzó, într-o lună s-au fiert în total 149 de claponi şi 37 de gâşte; la masă 2-3, 
uneori 4 claponi, şi o gâsca. „Preferinţa” lui Thurzó Szaniszló pentru claponi este 
demonstrată şi de faptul că, în 1607, când a pornit în tabăra de luptă, intenţiona să 
ducă cu el în coteţe 500 de claponi graşi, 200 de găini şi 100 de gâşte.53

Batthyány Ádám lua în calcul, pentru consumul curţii sale, zilnic 28 de găini 
(adică 444 pe an). Atunci când Batthyány, şi cu curtenii săi au petrecut cam o treime 
din an (108 zile) la Rohonc, s-au consumat 4102 de găini şi 446 de gâşte.54 Cu toate 
că nu se poate înmulţi cu trei această cifră, căci bucătăria funcţiona şi în absenţa 
stăpânului, s-au fiert găini şi pentru cei rămaşi la curte. De aceea presupunem că a 
fost depăşită cantitatea propusă. Dacă stăpânul se afla acasă, zilnic se găteau 20-32 
de găini (în medie 22, ceea ce este cel mai caracteristic) ceea ce înseamnă că, în 
general, reuşeau să respecte cantitatea proiectată.

Carnea de miel a fost al treilea tip de carne în privinţa frecvenţei consumului, 
fiind consumată în special primăvara, ca ofertă de sezon.55 Pentru bucătăria lui 
Batthyány Ádám în anul economic 1656/5756 s-au dat 55 de miei, 13 capre şi 6 oi.57 
Carnea de miel au depăşit cu mult cantitatea stabilită, căci acolo prevăzuseră doar 
41 de miei. Nu avem date privitoare la cât cântărea un miel viu şi câtă carne curată 
au puteau scoate din el.

Despre nepotul lui Batthyány Ádám, Batthyány (II) Ádám, se ştie că a cerut să i 
se fiarbă un castron de mâncare din 2.5 libre de carne de miel pentru fiecare prânz. 
Nici pentru cină, nici pentru mesele altora nu a dispus să se fiarbă carne de miel. 

După datele furnizate de Sugár István, în cetatea Eger consumul de carne de 
vită era neînsemnat în comparaţie cu cel de carne de miel, cel puţin în ceea ce 
priveşte provizorii şi, ceilalţi prebendaşi.

52 Din carea utilizată în meniul familiei Thurzó 34%, a celui Nádasdi în octombrie 51%, în 
noiembrie 36% în decembrie 42% a fost carne de pasăre.

53  MOL E 196 Gazdasági iratok (Acte economice)
54  În arhiva familiei Batthyány se găseşte o însemnare despre numărul gâştelor utilizate 

pentru bucătăria stăpânului la Rohonc timp de trei ani (20 mai 1655. 18 mai 1658). În 
anul economic 1655/ 1656 s-a folosit 1445 găini, 189 gâşte, 124 pui. În acest an stăpânul 
a fost la Rohonc 30 de zile cu carne, cu precădere iulie- auguest. În al treilea an economic 
1657/ 1658 tot aşa au fost gătite 1423 găini şi 171 de gâşte. Deşi de data aceasta stăpînul a 
fost la Rohonc 68 de zile cu carne, adică de două ori, mai mult decât în anul precedent.

55  În meniul din Csejte la sfârşitul primăverii creşte, iar vara este înalt procentul 10-23%, 
până în octombrie procentul va fi de 10-11% după care va scădea până la 0-4%. Tendinţele 
celor doi ani sunt asemănătoare. În primul an în iunie a fost de 23% în celălalt an mai 
a fost de 22%. Aşa cum crede Sugár István şi noi suntem de aceeaşi părere că utilizarea 
cărnii de miel era sezonieră, şi că pentru a fi prelungi perioada de folosire s-a recurs la 
afumare. (Sugár 1982: 518)

56  21 mai 1656-17 mai 1657.
57  Aceste socoteli contravin caracterului sezonier al cărnii de miel deoarece aceste au fost 

aduse din August până în decembrie cam 80%
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Despre consumul căpeteniei Nyáry Pál şi al „familiei” sale, nu există date, se 
ştie doar că, probabil, cumpărau carne de vită.58 Trebuie însă să se aibă în vedere că 
cetatea Eger avea un venit însemnat din carnea de miel sub formă de dijmă în miei 
şi, în ciuda puţinelor vite tăiate, ceilalţi prebendişti aveau posibilitatea să cumpere 
carne de vită de la un măcelar din apropiere. Despre aceasta însă n-a rămas nici o 
menţiune.59 

Mâncăruri şi băuturi noi în cultura alimentaţiei maghiare

După cele trei alimente de bază, să vorbim acum despre cele care s-au răspândit 
pe parcursul secolului al XVII-lea sau au apărut în această perioadă în cultura 
alimentaţiei maghiare.

Aşa sunt clasicele paste făinoase fierte, strecurate, supa şi trei delicatese; 
cafeaua, ceaiul şi ciocolata. În afară de acestea au apărut unele schimbări şi în 
modul de a găti: tot mai multe mâncăruri erau preparate cu unt.

Pastele făinoase clasice (strecurate)
După unele presupuneri, clasicele paste făinoase au ajuns în Veneţia, apoi în 

celelalte oraşe-state italiene de pe teritoriile arabe sau indiene60 aproximativ în 
cursul secolelor al XIII-lea - XIV-lea în Veneţia s-ar putea chiar mai devreme. 

În evul mediu pastele făinoase clasice erau numite mai degrabă macaroane, 
indiferent de forma pe care o aveau (Tannahill 1973: 281). Pe masa curţilor 
domeniale din Cehia au apărut paste făinoase de origine italiană deja între 1550-
1650.

În epoca premodernă, în Ungaria s-a folosit denumirea de paste făinoase pentru 
orice mâncare gătită care conţinea făină, ouă, lapte sau apă. Deci se referea şi la 
prăjituri (gogoaşe, torturi-printre acestea fiind şi cele cu carne - beleşuri, marţipane, 
ştrudele), şi la pateuri (carne sau dulciuri coapte în aluat de făină) şi la aluaturi 
fierte (găluşte, tăiţei, tăiţei subţiri).61 

De aceea e foarte greu de stabilit la ce anume se referă atunci când scriu despre 
aluat sau despre mâncăruri făcute din aluat.

Un lucru este sigur, şi anume, că pastele coapte sunt mai vechi decât cele fierte, 
şi că deja în evul mediu în Ungaria se cunoşteau cunoscut gogoaşa, beleşul şi 
tăiţeii copţi.62 Pastele fierte au apărut în bucătăria maghiară în epoca modernă 
timpurie. Dintre ele, la început s-au răspândit tipurile de păsat, apoi pastele tăiate 

58  Distribuirea cărnii ne oferă o imagine despre ceea ce se considera a fii de bună calitate, la 
acea vreme. Provizorul şi pentru masa prebendariilor s-au sacrificat 14 vite, din 204 miei, 
la care se adăugă 9 iezi. La masa familiei lui Nyáry Pál, căpitanul şef, au ajuns 203 miei, 
ceea ce denotă importanţa acordată acestui tip de carne. Despre carnea de vită nu avem, 
aici date deoarece au fost trecute în socotelile generale. (Sugár 1982: 516). 

59  Cetatea Eger avea ca drept de dijmă 3324 ¾ miei şi 164 ¼ iezi (Sugár 1982: 477)
60  Arabii le numeau rihta iar cei din India sevika, ceea ce etimologic însemnă aţă
61  În cartea de bucate manuscrisă din curtea Zrínyi din secolul al XVII-lea există un capitol 

despre Mâncărurile gătite din paste făinoase, fiind vorba de cel puţin unsprezece feluri 
de dulciuri, de la gogoşi la tort, la ştrudel. (Király 1981: 228-236)

62  În secolul al XVI-lea laksa-pasta făinoase din aluat frământat, răsucit şi copt. Vezi Kisbán 
1992: 15. 



45

şi fierte. Între prepararea celor două tipuri de paste există o deosebire esenţială: 
primele sunt fierte în apă puţină şi servite în suc propriu, celelalte în apă multă şi 
strecurate.

În cărţile de bucate amintite găsim numeroase reţete, de prăjituri şi pateuri. 
În comparaţie cu ele, pentru pastele fierte numărul reţetelor este mult mai mic. 
Considerată cea mai veche carte de bucate, „Ştiinţa bucătăriei” conţine reţete 
pentru tăiţei copţi (tăiţei cu nucă pentru post tăiţei cu zeamă de ulei), respectiv 
pentru păsat (macaroane pentru post, tăiţei în lapte). Şi în această carte de bucate 
se găseşte deja reţeta unei paste fierte, strecurate, numită „tăiţei cui”.

Pastele fierte sunt folosite ca garnitură lângă carnea de găină (Radványszky 
1893:91, 238, 237, 246, 188). Ca şi în cartea de bucate de la Csáktornya pasta fiartă 
şi strecurată apare ca garnitură în reţeta „clapon cu tăiţei”. 

În afară de acesta figurează încă o pastă fiartă şi strecurată preparată cu caş, 
„tăiţei din pastă” (Király 1981:346). Nici în cartea de bucate de la Cluj nu apar mult 
mai multe paste fierte şi strecurate: mâncare tăiată (Király 1981:341), macaroane 
italieneşti (Király 1981:328), tăiţei plaţi (Király 1981:346). 

Păseturile sunt reprezentate prin mâncăruri cu lapte (mâncare din tăiţei îndoiţi 
cu lapte) (Király 1981:339), mâncare nemţească cu lapte (Király 1981:352), mazăre 
cu tăiţei (Király 1981:382).

În regimul alimentar timpuriu din ianuarie 1603, pentru stăpâni, nici urmă de 
paste fierte, doar dacă mâncarea numită „clopon cu zeamă de tăiţei” n-o considerăm 
ca atare. O astfel de mâncare nici nu se regăseşte în cărţile de bucate nici măcar 
sub formă de expresie. În regimul alimentar de la Csejte (1623/25) apar tăiţeii cu 
mac, dar doar de trei ori63 pe parcursul a doi ani. În cărţile de bucate nu exista 
nici urmă a acestei mâncăruri, putem doar să presupunem că era o pastă fiartă, 
probabil strecurată, dar nu există certitudini. Ponderea ei într-un interval de doi 
ani este nesemnificativă. Pondere mai însemnată (cu un procent de 8%, 6%, 8% 
între toate mâncărurile)se remarcă în regimul alimentar al familiei Nádasdi din 
anul 1650, sub formă de paste fierte(găluşte, tăiţei). Se consumau mai mult în 
zilele de post, gătite cu unt sau caş, dar figurează şi în zilele de consum de carne 
ca „tăiţei cu carne de găină”. 

Denumirea de tăiţei subţiri se referă la paste fierte şi strecurate (neapărat lângă 
carne). În cărţile de bucate modul de preparare a pastei „mácsik”nu apare deloc, 
a găluştelor şi a tăiţeilor subţiri doar rareori. În cartea de bucate de la Cluj apare 
„găluşcă cu unt”, dar ca un fel de păsat. Tot în această carte de bucate, printre 
mâncărurile gătite cu unt apar (fără specificare „cu unt”) macaroane, macaroanele 
italieneşti, erau considerate paste strecurate. E posibil ca denumirea de găluşte cu 
unt să corespundă unui păsat, tăiţeii subţiri cu unt şi „mácsik” cu unt unei paste 
fierte şi strecurate-apărute în regimul alimentar Nádasdi. Despre tăiţei nu se poate 
afirma acest lucru. În privinţa raportului de consum, se mânca aproximativ în 
egală măsură din ambele. În regimul alimentar de la Kapuvár 4% erau mâncăruri 
din paste, adică găluşte şi „mácsik” cu unt, cel din urmă fiind consumat în zilele 
de post. Găluşte cu unt (păsat) se mâncau mai des decât „mácsik” cu unt (pastă 
fiartă şi strecurată).

63  Decembrie 1623, ianuarie şi martie 1624.
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Uneltele de gătit, parte aflate în inventare, nu ne ajută la stabilirea perioadei 
în care începe gătirea cu regularitate a pastelor făinoase în bucătăriile curţilor 
domeniale. Metoda de pregătire a celor trei tipuri de paste, este până la un punct 
identică: aluatul se frământă, şi se întinde pe o masă mare. Inexistenţa unei mese 
de tăiat paste demonstrează că, probabil, nu se făceau paste fierte şi strecurate.

În inventarele din secolul al XVII-lea se găsesc multe forme pentru tort (tablă 
pentru tort, formă pentru tort, formă din tablă pentru tort), gogoaşe (cuptor pentru 
gogoaşe, formator de gogoaşe), pentru paste fierte nu e nevoie de unelte speciale, 
aluatul se taie cu cuţitul în forma dorită.

Deci pe baza cărţilor de bucate şi a regimurilor alimentare, putem constata că 
pastele au devenit mai frecvente mai ales în a doua parte a secolului. În cărţile de 
bucate din epocă figurează în special reţete pentru păsat, dar, în acelaşi timp, în 
regimurile alimentare ponderea celor două tipuri de paste fierte nu arată o diferenţă 
considerabilă.

Supele

Supa a lipsit de pe masa curţilor domeniale până la mijlocul, sfârşitul secolului 
al XVII-lea ca mâncare în sine. Absenţa supei în alimentaţie, comparativ cu 
obiceiurile din Europa, pare un caz unic. Cel mai timpuriu şi cel mai frecvent supa 
s-a răspândit pe teritoriile franceze, unde, la curţile domeniale deja în secolul al 
XIV-lea s-au consemnat multe feluri de supe - în special supe de zarzavat, foarte 
bogate în zarzavaturi (broutes), şi acest obicei se considera o caracteristică a 
bucătăriei franceze medievale.

Şi în Italia, respectiv Anglia, s-au mâncat supe (pottage) în evul mediu.64 Supa 
se regăseşte în secolul al XVI-lea şi pe masa curţilor domeniale de pe teritoriile 
nemţeşti, ca mâncare în sine, în special în zilele de post; cei din clasele sociale 
inferioare primeau şi la micul dejun supă (Kuti 1955: 429-430).65 Şi în învecinatele 
curţi domeniale din Cehia supa s-a răspândit mai repede decât la noi: cert este că, 
deja în secolul al XVI-lea, printre mâncărurile felului întâi figura şi supa.66

Poate că absenţa supei este în legătură cu acea caracteristică ungurească, conform 
căreia fiecare mâncare din carne era servită în zeamă (sos) abundentă.67 Cărţile de 

64  Despre obiceiul de la curtea regală engleză vezi: Hammond, 1995: 118, pentru cele 
italiene: Stephen Mennell: 70p. franceze: Crosslez- Holland 1996, p. 141-143. Sub 
termenul de potage se înţelegeau trei feluri de măncare: 1. o supă de zarzavat îngroşată 
cu pâine (brouts); 2.supa în înţelesul de aStâzi (soupe); 3. şi ragout 

65  Pe vremea aceea micul dejun pe vremea aceea se consuma doar ocazional şi nicidecum 
ca masă principală

66  Supa era zeama fiartă a cărnii cu pâine sau cu gersli. Se prepara acru, cu usturoi, supă 
cu caş, ori supă cu orez. La masa aristoctaţilor de obicei seara se consuma zeamă gătită 
din bere bătrână (veche). În secolul al 16. lea în supe se punea şi parmezan. (Hrdlicka 
2000:220)

67  În evul mediu sosul a fost general utilizat în bucătăria europeană, totuşi când scrie despre 
obiceiurile gastronomice ale regeleui Mathias Galeotto Martio pune un accent deosebit 
utilizarea sosurilor notând următoarele: „ Maghiarii aveau obiceiul să se aşeze la mese 
patrulatere( cea ce le-a rămas din vremurile romane) şi să şi servească toate măncărurile 
cu sosuri. Sosuriel difereau de la măncare la măncare”. (Galeotto 1979: 54)



47

bucate mai sus amintite conţin nenumărate reţete de sosuri, în majoritatea cazurilor 
alături de mâncărurile din carne,68 numai în cartea de bucate de la Cluj figurează 
şi de sine stătător, autorul specificând, de fiecare dată împreună ce mâncare îl 
propune. De exemplu „zeama cerşetorului” se potriveşte la peşte şi „zeama de 
migdale” la mihalţ, „zeama de bâtă” (preparată cu vin) se servea lângă peştele prăjit 
(Király 1981: 365-385).

Deşi aristocraţia maghiară şi familiarii lor nu consumau supă, cunoaştem acest 
fel de mâncare din cărţile de bucate. Noţiunea de supă se regăseşte şi în cărţile 
de bucate ale principelui din Ardeal în reţeta „supă din ureche de porc în pâine” 
toarnă pe ea zeamă şi serveşte-o ca pe o supă” (Radvánszky 1893:60). În alt loc 
apare denumirea nemţească a supei, „să fie cu un zuppon”, citim într-o reţetă 
propusă pentru un bolnav că „supica rece, bună pentru fortificare”. Bolnavul trebuie 
s-o consume în timpul prânzului pentru că „îl fortifică” (Radvánszky 1893:271). 
În cartea de bucate de la Csáktornya se consacră un capitol „mâncărurilor de 
supă pentru zilele de post”. Aici figurează numeroase „zeame” şi alte mâncăruri 
(exemplu: „zufa” - mâncare cu brânză) şi majoritatea reţetelor descriu modul de 
preparare a diferitelor zeame: zeama de vin şi zeama cu vin, respectiv zeama de 
bere. Expresia de supă apare doar în denumirea „pâine pentru zeamă”, dar există 
şi o mâncare numită „mâncare de supă, din prune”. În cartea de bucate de la Cluj 
s-au consemnat şi reţete de supe: supă de mazăre, supă cu vin, supa de bere. Un 
aspect comun este modul lor de servire: într-un castron se punea o felie de pâine 
peste care se turna supa. Aşa cum se poate observa, primele supe din arta culinară 
indigenă au fost supele de zarzavat, ceea ce întăreşte presupunerea că, alături de 
mâncărurile din carne, servite cu un sos abundent, la început supele nu erau foarte 
populare. Întâlnim şi alte situaţii, când supa apare numai în zilele de post, fără 
carne.

Rumpolt, care se declara de origine maghiară şi care, în perioada scrierii cărţii 
sale de bucate, a fost bucătarul principelui din Mainz, înşira la începutul cărţii 
câteva meniuri pentru împăraţi şi regi. În seria de meniuri pentru post, alcătuite 
pentru regii maghiari şi cehi, figurează printre felurile întâi „supa de migdale” şi 
„supa de mazăre” alături de ştiucă friptă, ou fiert şi ou pane. El propune o supă 
şi pentru cină: supă de mărar cu struguri negri de mare şi supă de prânz. Supa se 
regăseşte şi în felul întâi al meniurilor de post pentru împăraţi şi principi electori, 
dar şi acolo doar în perioada de post. Se observă că pe teritoriul german, la sfârşitul 
secolului al XVI-lea, supele serveau ca mâncare de post, şi bucătarul de la Mainz le 
propune astfel şi pentru masa regilor maghiari. Fiindcă în acea perioadă Habsburgii 
erau regi maghiari (prima ediţie din anii 1581), obiceiurile lor nu se pot considera 
obiceiuri alimentare ungureşti. O observaţie interesantă a lui Rumpolt se referă la 
„ supă numită înşeuată ungurească”, se referă, probabil la69 o mâncare care era mai 
mult o zeamă, adică sos.

68  mai cu seamă zeamă neagră, zeamă păsată, zeama cosaşului au fost cele mai îndrăgite
69  „Lîngă o bucată de carne de vită, alături de care tot feluri de uscături şi cărnuri afumate. 

Două clopoane cu zeamă cu diverse fripturi pe ea, după cum urmează spată cerb, friptură 
de viţel fript pe frigăruie făcută din alun, o parte de carne de porc şi carne de pasăre 
măruntă, …., şi ceea ce se numeşte supă numită înşeuată ungurească.” (Lak’: 1983: 59)
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În regimul alimentar al stăpânilor domeniali din ianuarie figurează de patru ori 
„supă pâine”, o dată cu cârnaţi - nu în zi de post. În regimul alimentar de la Csejte 
figurează supa (zuffa) din sămânţă de cânepă printre mâncărurile de zeamă pentru zile 
de post. Pentru că apare ca mâncare independentă e prea puţin probabil ca să fie vorba 
de un sos, deşi suffa (zuffa, szufa) era servită mai ales ca sos pe lângă carne. În afară de 
acesta, au servit o dată - nu în zi de post - (în iunie), la prânz, pâine zeamă. În celelalte 
regimuri alimentare de pe domeniul Nádasdi supa nu figurează deloc.

În izvoarele de epocă menţionarea supei este foarte rară. Nádasdi (III) Ferenc, 
într-o instrucţiune de ordin gospodăresc (1657), scrie că deţinuţilor să li se dea supă 
„ca să nu crape”.70 În arhiva Batthyány Ádám se găsesc foarte multe date privitoare 
la obiceiurile alimentar ale stăpânilor domeniali, ale familiarilor şi angajaţilor. Deşi 
nu s-a păstrat nici un regim alimentar, se poate afirma cu certitudine că la curtea 
lui Batthyány Ádám, nimeni n-a primit supă. Nici chiar nepotul său, Ádám (II), 
nu aminteşte denumirea vreo unei supe în instrucţiunile date maistrului bucătar, 
cu toate că specifică, cu lux de amănunte, câte castroane să facă din fiecare fel 
de mâncare.71 În legătură cu zilele de post, el aminteşte că trebuie gătite separat 
mâncăruri din mazăre şi linte deci, teoretic, e posibil să se fi gătit şi supă de mazăre 
sau linte, dar acest lucru nu este dovedit.

Contele Koháry aminteşte în poezia sa (1681) mâncarea numită supă.72 De 
asemenea, în 1694, la nunta lui Bercsényi Miklós cu Csáky Krisztina cu siguranţă 
s-a mâncat supă, aşa cum Kőszeghy Pál relatează în poezia sa „Cu bună treabă supa 
a fiert-o şi a gătit-o/ Pui gingaşi în ea amestecând” (Dala 1988:18). Despre familia 
Csáky ştim că deja în anii 1670 aveau ceşti pentru supă. În inventarele stăpânilor 
domeniali acest tip de ceaşcă apare în a doua jumătate a secolului. Până atunci nu 
se menţionează în nici un izvor vreun vas destinat consumului de supă. Ceştile 
pentru supă aveau capac şi fiecare membru de familie îşi avea propria ceaşcă, deci 
familiile nu dispuneau de servicii de douăsprezece persoane ca în cazul farfuriilor 
şi al tacâmurilor. Şi castronul destinat supei a apărut doar în prima parte a secolului 
următor.73 Ceştile destinate supei, după toate datele pe care le deţinem, le întâlnim 
în zestrea lui Draskovith Johanna-Maria (1652), apoi în succesiunea lui Erdődy Éva 
(1668)74, printre argintăria de uz zilnic. În anii 1670-80, familiile Csáky şi Rákóczi 
dispuneau deja de astfel de vase.75

70  Instructio pro egregio domino Petro Gadoczi racionista bonorum arcis nostra Leuka. 
1657. Saberdorf. E 185. Instrucţiuni.

71  Pentru masa de pânz au comandat 14 castroane de măncare, pentru cină 11, specificând 
faptul că din carne de miel şi carne de viţel două feluri din carne de vită una. (Koltai 
2001: 204-209)

72  „28. Măncare stolnicul, băutura paharnicul să comande în orînduirea obişnuită, zupa, 
măncarea caldă, şi să nu greşească rîndul, la felul întîi am mâncat fierturi iar în a doua 
fripturi.” (Koháry 2000: 68)

73  „Un castron pentru supă” Inventarul bunurilor înscrise la moartea văduvei contelui 
Csáky István Barkóczy Mária 1740. (Csáky 1919: 810).

74  „Din lucrurile de argint mărunte pentru zi de zi--- o ceaşcă pentru supă cu capac” Testamentul 
lui Erdődy Éva Zsuzsanna 1668. MOL, P 108 Repositorium 50. fasc. B No 10.)

75  „În fiecare zi este necesare argintăria la mâna domnişoarei:.... 3. O ceaşcă de argint pentru 
zuppon cu capac...” Lista bijuteriilor şi a hainelor lui Csáky Mária cu ocazia căsătoriei 
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Lipsa vaselor destinate supei, nu poate fi o dovadă a lipsei de supă, pentru că 
supa nu trebuie neapărat să se mănânce din alt vas, mai ales că diferenţierea vaselor 
se face doar treptat. Împreună cu celelalte informaţii care ne stau la dispoziţie, 
aceasta întăreşte presupunerea unanimă că supa a început să se răspândească în 
cadrul mesei stăpânilor domeniali în a doua partea a secolului al XVII-lea. Nu 
ştim însă că până în ce măsură şi în rândul căror categorii sociale s-a răspândit 
până la sfârşitul secolului. Sigur pare a fi, că obiceiul de a mânca supă a ajuns de 
pe teritoriile germane, unde s-a mâncat supă şi înainte, probabil în zilele de post. 
Această afirmaţie este subliniată şi de faptul că, la început, supa şi vasul pentru 
supă aveau denumiri germane. 

Cafeaua, ciocolata, ceaiul

„La mâncare, la masa Domnilor, 
În jurul tău cu noutăţile, paroape flămând rămâneai;
Cafea, ciocolată, ceai, 
Mai bine ar fii, de-ai bea, 
Vinul bun, unguresc, acasă.”76

Poezia lui Palocsay György, datată din 1704, condamnă cele trei delicatese 
(cafea, ciocolată, ceai) ca o modă nouă, care s-a răspândit în Europa de Vest în a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Izvoarele autohtone referitoare la epoca de început a răspândirii acestor 
delicatese sunt foarte limitate. În scurta noastră sinteză ne-am străduit să adunăm 
toate referirile existente din domeniu.

De la sfârşitul secolului al XVI-lea cafeaua era deja parte componentă a vieţii 
sociale turceşti, iar călătorii din Europa de Vest au făcut cunoştinţă cu ea aici. În 
prima jumătate a secolului al XVII-lea apare, una după alta, în diferitele ţări ale 
vestului european, dar nicăieri nu se răspândeşte imediat. În Anglia, la Oxford, 
s-a deschis prima dată o cafenea (1650), apoi la Londra (1652). Până la sfârşitul 
secolului, consumul de cafea se răspândeşte deja în sfera particulară: nobilii 
englezi cumpărau lunar 1-1, 5 kg de cafea (Kisbán 1988:153). La Paris, de exemplu, 
era cunoscută deja în 1643, dar a devenit populară după ce, din 1669, ambasadorul 
Turciei şi-a servit musafirii cu cafea la recepţiile date. Până la sfârşitul secolului 
al XVII-lea la Paris funcţionau 700-800 de cafenele mai mici. În această perioadă 
cafeaua a devenit populară şi pe teritoriile germane.

În Ungaria cafeaua era cunoscută încă deja din timpul ocupaţiei turceşti. La 
sfârşitul secolului al XVI-lea soseau la Buda transporturi de cafea turcească, iar 
în secolul al XVII-lea, în oraş, funcţionau cafenele turceşti. După părerea lui 
Kisbán Eszter, maghiarii nu au preluat obiceiul de a bea cafea până la izgonirea 
turcilor, ci mai târziu, prin intermediul Vienei; el s-a răspândit ca un obicei vest-

 sale. 16 august 1675, Őrhelyalja. (Csáky 1919: 755)” un capac pentru ceaşcă pentru supă 
fără ceaşcă, una mai mare şi aceea fără ceaşcă” şi „ O ceaşcă de argint pentru supă fără 
capac” Inventarul bunurilor rămase la Lublóvár şi Szepesvár după moartea lui Csáky 
István-11-19 februarie 1685.(Csáky 1919: 759, 763). „ O ceaşcă pentru supă din argint nr. 
1 „ şi „ 1. O ceaşcă aurită pentru supă, în formă de patru peri” (Rákóczi 1886. 776, 784).

76  Palocsay György (1704- Nay modi) (Kisbán 1988. 152)
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european, şi nu unul turcesc (Kisbán 1988: 152). Faptul că în unele cercuri, adică 
la unele familii, găsim obiecte care indică consumul de cafea, pare să contrazică 
cele afirmate. La Thököly Imre şi adepţii lui, putem găsi astfel de obiecte încă din 
perioada dinaintea izgonirii turcilor: un ibric de aramă pentru fiert cafea (1678)77, 
bazin turcesc salamias pentru fiert cafea cu ulcioare. Nr. 1 (1683)78, pahar argintiu 
de cafea (1684) (MHH XIV: XXIV. 149), pahar stricat pentru cafea cu fund de argint 
(1684)79. În cercul lui Thököly şi al adepţilor lui, aflaţi în alianţa cu turcii, obiceiul 
de a consuma cafea s-a răspândit, probabil sub influenţă turcească şi nu sub 
influenţa Vienei. Familia Csáky era pe primul loc şi la consumul de cafea; la ei e 
probabil, vorba de influenţă vieneză, deşi încă dinaintea izgonirii turcilor, în 1666, 
Csáky István (1635-1699), judecător suprem, a cumpărat la Viena o lădiţă pentru 
cafea, în care avea de gând să depoziteze după toate probabilităţile cafea.80 Această 
afirmaţie este întărită şi de faptul că tatăl său poseda deja „un pahar pentru cafea 
cu husă”.81 Conform inventarului, paharul pentru cafea se numără printre obiectele 
personale importante: acte de proprietate, scrisori şi ştampile, păstrate într-o lădiţă 
de caleaşcă: (Kiss E. 2002). Dintre ardeleni, Bethlen Miklós însuşi mărturiseşte că 
uneori a băut cafea (Bethlen 1980:514). Despre Kemény János afirma acelaşi lucru 
Gyöngyösi István (Gyöngyösi 1999).

Pe la începutul secolului al XVIII-lea cafeaua a devenit o băutură obişnuită, fapt 
demonstrat şi de poezia lui Palocsay mai înainte citată, precum şi de faptul că apar 
tot mai des, în inventare obiecte legate de consumul de cafea. 

Ca şi în Europa de Vest, consumului de ceai s-a răspândit mai târziu decât cel de 
cafea. Europenii au cunoscut ceaiul în India, unde savurarea ceaiului a fost foarte 
răspândită. Primele transporturi de ceai au sosit în porturile din vestul Europei la 
începutul secolului al XVII-lea, dar consumul de ceai a devenit apreciabil doar în 
anii 1720-30. Presupunem că pe teritoriile ungureşti au început să consume ceai 
doar la sfârşitul secolului. Printre bunurile mobile, amanetate la Frankfurt în 1702, 
ale lui Apafi Mihály al II-lea se afla „un vas din argint pentru ceai” (Jakab 1883: 
670). Şi printre bunurile lui Csáky István se găsea un „vas pentru herbatice”.82

Ciocolata apare pentru prima dată după 1520 în Spania. Băutura sosită din 
Mexic cucerea cu greu Europa, nici în secolul al XVIII-lea nefiind prea populară. 
Cucerea teren cu adevărat doar în Spania (Braudel 1985: 253). Cu toate acestea, 
în rândul nobilimii se găsesc urme ale consumului de ciocolată încă la sfârşitul 
secolului. 

În dormitorul lui Nádasdi Ferenc, într-o lădiţă neagră, erau două vase mici de 
aramă pentru ciocolată; despre Rákóczi Ferenc al II-lea se ştie că la micul dejun 

77  Lista bunurilor imobile din casa lui Serédi Benedek, EOL, Radvánszky fon Nro. 31 p. 25.
78  Inventarul bunurilor imobile din ceatea Regéczi al principelui Thököly Imre, 10 octombire 

1683, Törénelmi Tár 1889, 17.
79  Lada lui Károlyi László. (MHHXIV) XXIV.183.
80  Lista cheltuielilor şi cumpărăturilor contelui Csáky István judelui regal din 1666 şi 1675. 

Publică: Deák Farkas. Történelmi Tár, 1883. 584-594.589.
81  Inventariul cetăţilor Lubló şi Szepes după moartea contelui Csáki István 11-19 februarie 

1685. Csáki 1919: 759-766.759) 
82  Inventariul bunurilor judelui regal contele Csáky István. 22-23 mai 1700. (Csáky 1919: 

783-784)
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servea o ciocolată fierbinte.83 Şi printre bunurile sale mobile se afla un vas cu 
această destinaţie, „trei cratiţe cu capac pentru ciocolată, aurite în interior”.84

Despre cele trei delicatese mai sus amintite putem afirma cu certitudine că la 
începutul secolului al XVIII-lea, consumul lor s-a generalizat în curţile domeniale. 
Cu toate acestea, de la sfârşitul secolului al XVII-lea avem date sporadice despre 
începutul răspândirii lor în ţară.

Concluzii

Cercetând consumul celor trei alimente de bază (vin, pâine, carne) în secolul al 
XVII-lea la curţile domeniale şi pe marile domenii, se poate constata că acesta se 
deosebeşte în cazul diferitelor pături sociale prin calitate şi nu prin cantitate. După 
prebandă fiecăruia i se cuvenea aceeaşi cantitate de pâinişoare, dar conţinutul făinii 
era diferit. Bineînţeles ca celor cu rang mai mare li se cuvenea pâinea făcută din 
făină albă, celor de rang inferior li se dădea pâine făcută din făină amestecată cu 
secară, respectiv din făină de calitate inferioară din amestec. Conform prebandei 
revenea şi cantitatea de vin, dar diferea în raport cu rangul, diferenţa nefiind 
însemnată. Vinurile cele mai bune ajungeau doar pentru cei cu rang superior, iar 
celor aflaţi în afara scării ierarhice le rămânea vinul slab. Acelaşi lucru se poate 
constata şi la prebenda de carne. Am putut observa că fiecare categorie socială 
primea carne de vită, cu mici diferenţe cantitative însă în ceea ce priveşte celelalte 
tipuri de carne, cum ar fi carnea de pasăre. Vânatul se gătea doar pentru cei cu rang 
superior.

În a doua jumătate a secolului se răspândesc, încet în ţară noi sortimente de 
mâncăruri, cum ar fi aşa numitele paste făinoase clasice fierte, care încep să ocupe 
un loc tot mai însemnat, alimentaţia categoriei mijlocii şi supa, care la apus de noi 
se consuma mai de mult, în special în zilele de post.

Aşa numitele delicatese apar pe paleta obiceiurilor de alimentare pe la sfârşitul 
secolului. Din lipsă de date, nu ne putem forma o imagine clară despre răspândirea 
lor, cu toate că la începutul secolului al XVIII-lea consumarea lor a devenit o 
obişnuinţă. 

Surse:
Archiva Natională Ungară/Magyar Országos Levéltár (MOL)
 Fond Familei Batthyany departamentul central din Kormend (P 1322)
  Instrucţii
   Documente privind familia feudalului (Föld. Fam.)
 Archiva Cămării Ungare
  Archivum Familiae Nádasdi (E 185)
  Archivum Familiae Thurzó (E 196)
 Archivum Familiae Wesselényi (E 199)
 Urbaria et Conscriptiones (E 156)

83  Micul dejun ca măncare esenţială se răspândeşte la curţile aristocratice la finele secolului. 
În general la micul de jun în general se consuma ceva băutură caldă. Acest obicei a fost 
preluat şi de Rákóczi Ferenc al II-lea 

84  Lista bunurilor lui Rákóczi Ferenc al II-lea ÉI Zrinyi Ilona, 1707, II, Történelmi Tár, 1879, 
174.
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 Archiva familiei Forgács 
  Documente cotate (P 287)
  Archiva familiei Eszterházy (P 108)

Archiva Naţională Evangelică Evangélikus (EOL)
 Fondul Radvánszky 

Osterreicishces Staatsarchiv (ÖstA)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA)
 Familienarchiv Erdődy, Ladula 63.
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