ALTA NON ALTÉ
(A 'SENNYEY CSALÁD HISTÓRIÁJA)

SISKA JÓZSEF

Ötven év mesterségesen előidézett emlékezetvesztése főnemesi családjaink több
ségének nevét kitörölte a köztudatból. A ma élők egyre kevesebbet hallanak azokról,
akik elődeik sorsának alakulásában századokon át meghatározó szerepet játszottak.
A régiónkban élt főnemesek közül a 'Sennyeyeket mutatjuk be.
A család rövid története
A 'Sennyeyek az Árpád-korban Abaújban és Zemplénben honos Aba nemzetség
leszármazottainak tartják magukat. Arról írásos emlékek nincsenek, hogy mikor és mi
lyen körülmények között kerültek a Dunántúl nyugati részére. Névadó birtokuk ugyanis
a Vas megyei Kis- és Nagyzsennye. A család ma ismert legkorábbi említése egy 1359-es
örökösödési periratban fordul elő. Négy 'Sennyey ág igyekszik rokonsági kötelékét és
egyben jogos igényét bizonyítani Szecsőd várára és a hozzá tartozó falvakra. Luxembur
gi Zsigmond 1414-ben erősíti meg a velencei hadjáratban tanúsított vitézségéért
'Sennyey Balázst a nevezett birtok tulajdonában. 1444-ben és 1445-ben 'Sennyey Tamás
Szombathely kapitánya.
A családi adatok a 16. század második felétől kezdenek szaporodni, de a genealó
giai összefüggések tisztázásához nem mindig nyújtanak megfelelő támpontot. 'Sennyey
Ferencről azt tudjuk, hogy 1549 és 1560 között Kapuvár, Léka, Sárvár kapitánya. 1571ben már Nádasdy Ferenc jószágkormányzójaként kéri a győri várkapitányt, hogy Sándor
fiát váltságdíj ellenében segítsen kiszabadítani a budai pasa fogságából. 'Sennyey Sán
dor az 1580-as években Habsburg Ernő főherceg oldalán harcol a törökök ellen. A kora
beli dokumentumokban szerepel még 'Sennyey Pál, János, Gáspár, Pongrác, de csak az
utóbbiról tudjuk, hogy Sándor testvéröccse. 'Sennyey Pongrác (?-Szatmár, 1613) az
1570-es években Vas megyéből első felesége, Zsombory Klára erdélyi udvarházába
költözik. Apósa révén Báthory István szolgálatába szegődik. Báthory Zsigmond és And
rás is alkalmazza. Követ, főudvarmester, tanácsos, ispán, várkapitány egymást követően.
Erdély jövőjét megmentendő fogadja meg Zsigmond fejedelem tanácsát, vállalja el Básta
mellett a kancellári tisztséget. Bocskai István ezért a tettéért 1604-ben eltávolítja és az
addig kapott birtokadományaitól megfosztja. Rudolf császár kárpótolja. 1606-ban a
mágnások sorába emeli. Rákóczi Zsigmond visszahívja, fontos feladatokkal látja el és
újabb birtokokkal jutalmazza. Számít kapcsolataira és nagy tapasztalatára Báthory Gábor
is. 1610-ben azonban a puszta életét mentve kell menekülnie Erdélyből. A kicsapongó
fejedelem ellen szervezett Kendy-féle összeesküvésben tevékenyen vesz részt, ezért
távollétében vagyonelkobzásra ítélik. II. Mátyás király segítségével telepedik le Szatmár
városában, ahova második felesége, Dobszay Anna két év múlva követi családjával. Fiait
külföldön taníttatja. Bécsben, Prágában, Ingolstadtban járnak iskolába. István (?-Győr,
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1635) tanulmányai befejezése után Szatmáron hivatalnokoskodik, majd pályát módosít.
1616-ban áldozópappá szentelik. Ungváron tartja első miséjét. 1618-től esztergomi ka
nonok, 1621-től boszniai, 1623-tól váci, 1628-tól veszprémi, 1630-tól győri püspök,
egyben királyi kancellár.
Sándor a császári udvarban marad. Jól induló pályafutását meg kell szakítania,
mert korosodó édesanyja 1615-ben hazahívja Bécsből, hogy vegye át tőle az időközben
megszaporodott családi birtok irányítását. 1620-ban veszi feleségül Pachot Ferenc
zempléni alispán és Balassa Anna lányát, Juditot. Sógora korai halálával kezükre kerül a
több megyére kiterjedő Tárkányi-Vékey-Pachot-Palugyay-Balassa örökség. 1621-ben
Bethlen Gábor fejedelem visszaadja édesapja, édesanyja erdélyi domíniumainak többsé
gét. Zemplén vármegye főispánja, majd Szatmár várának kapitánya. Megkapja a főkamarás és királyi főtanácsos címet. II. Rudolf 1629-ben feleségének örökségében erősíti
meg, majd 1631-ben nekik adományozza az utód nélkül kihalt Alaghyak birtokait.
'Sennyey Pongrác harmadik gyermeke, Anna Keglevich Zsigmondhoz megy feleségül.
'Sennyey Sándornak hat leszármazottja éli meg a felnőttkort. A legidősebb István
(?-Veszprém, 1687) 1652-től esztergomi kanonok. 1656-tól pécsi, 1659-től veszprémi
püspök. László (Nagytárkány, 1628-Nagyszombat, 1702) jezsuita szerzetes. Több neves
egyházi mű szerzője. Bécsi tanulmányai után Gráczban és Nagyszombatban tanár, ké
sőbb az utóbbi helyen házfőnök és területi alkormányzó. Albert (?-Zsennye, 1676) a
pácini urdalmat vezeti. Kétszer nősül. Első felesége Révay Franciska, második Amadé
Éva. A vasi ág kihaltával 1675-ben Zsennyére költözik. A két leány közül Erzsébet Károlyi
Lászlóhoz, Krisztina Czobor Bálinthoz megy férjhez.
A negyedik fiú, Ferenc követi apját a katonai pályán. 1659-ben bízza meg a csá
szár Kalló várának irányításával. Felesége, Széchy Mária többnyire a nagytárkányi rezi
denciájukon tartózkodik családjával. Itt törnek Ferencre 1674-ben a Tiszán átkelő
szabolcsi szegénylegények és meggyilkolják. A zavaros idők elmúltával, 1675-ben vi
szik át ideiglenes sírhelyéről ünnepélyes ceremóniával a leleszi premontrei templomban
épített családi kriptába.
'Sennyey Ferencnek öt gyermeke marad. István (?-Nagytárkány, 1724) fiatal ko
rától katonáskodik. Tevékeny részese Magyarország török alóli felszabadításának. Az ott
szerzett hadi tapasztalatok gyümölcsöztetése reményében meneszt harcba hívó küldött
séget hozzá Nagytárkányba II. Rákóczi Ferenc 1703-ban, a Habsburg-ellenes felkelés
kezdeti szakaszában. 1706-ig szolgálja fegyverrel a nemes ügyet, majd egészségi álla
potára tekintettel kancellári beosztást kap. 1711-ben Munkács várának parancsnokaként
még két hónapig tartja az erősséget a labanc csapatok ellenében, mert reménykedik,
hogy a vezérlő fejedelem új hadsereggel tér vissza Lengyelországból. Felesége: Pribék
Éva és Andrássy Klára.
Pongrác Rákóczi oldalán a zempléni, szabolcsi, ungi nemesi felkelők vezénylő
tisztje. 1711-ben, a szabadságharc utolsó évében végez vele a kurucokat tizedelő pestis.
Ferenc ezredesként vesz részt a szabadságharcban. Battyánból nősül, Barkóczy Éva
örökségeként szerzik meg az ottani uradalmat. Sándor kapja meg jussul az Albert nagy
bácsi vasi birtokait. Nejével, Gyöngyössy Nagy Sárával 1700-ban Zsennyére költözik.
Fia, Antal (Zsennye, 1714-1780) viszi tovább a nyugati ágat.
István fia, Imre és Barkóczy Krisztina gyermekei közül Imre Mária Terézia
nemesi ármádiájában szolgál. A zempléni huszárok parancsnoka, majd ezredes, végül
tárbornok. Hadi tetteinek elismeréséül az uralkodónő 1767-ben grófi rangra emeli.
Palocsay Róza és Révay Mária három gyermeket szül neki. Imre fia utód nélkül hal meg
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Ófehértón. Leányai közül Antónia Mailáth
Józseffel köt házasságot és a ráeső családi
örökségből Perbenyik székhellyel megala 1
pítják a bodrogközi Mailáth-domíniumot.
,
'Sennyey Ferenc László nevű fia
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szintén Mária Terézia háborúiban szerez
hadi érdemeket és ezredesi rangot. A le
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romlott állagú nagytárkányi kastély helyett
a szomszédos Bély egy kies magaslatán jfpSJfe^
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építtet 1780-8l-ben új rezidenciát, amely
már nagyon rossz állapotban, de még
napjainkban is áll. Legidősebb leánya,
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Annamária püspöki engedéllyel köt házas sf^»
ságot harmad-unokatestvérével, 'Sennyey
Antal
legidősebb
fiával,
Jánossal.
'Sennyey János császári és királyi kamarás
okosan gazdálkodó, takarékos emberként »
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nagy vagyont gyűjt össze, amelyből elő
deihez viszonyítva is sokat áldoz környe
zete szociális és kulturális ügyeire. Az
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1819-ben elkészíttetett végrendeletében,
utód hiányában hitbizományi formában
/. kép. 'Sennyey Pál, 1880-as évek
hagyja testvéreire, Antalra és Józsefre
(Dőry Andor családi gyűjteményéből)
birtokát. Antal (Zsennye, 1754-Zsennye,
(A fotómásolatokat Kulcsár Géza készítette)
1822) még 1820-ban Károly nevű fia javá
ra lemond a zempléni örökségről. Károly
(1787-1841) feleségével, Nádasdy Erzsébettel együtt Bélybe költözik. 1822-ben meg
osztozik unokatestvéreivel, Istvánnal és Jánossal a zempléni uradalmakon. Szétválik a
család bélyi és pácini ágra. Károly gyermekei közül Pál (Buda, 1824-Battyán, 1888) tesz
szert országos ismertségre. A Kassán végzett jogi tanulmányok után 1841-től Zemplén
megye tiszteletbeli aljegyzője, majd főjegyzője. 1846-tól titkár az udvari kancellárián,
királyi kamarás. Az 1847/48-as országgyűlésen Zemplén első követe, majd 1848 októbe
rében visszamegy bélyi birtokára. 1853-ban választják meg a Magyar Tudományos Aka
démia igazgatótanácsának tagjává. 1860-tól a királyi helytartótanács elnöke. 1865-től
főtárnokmester és a helytartótanács elnöke. A kiegyezést követően elzárkózik a közélet
től. Tisza István 1878-as bukása után kormányalakításra kap megbízást, amely kudarccal
végződik. 1884-ben a pozsonyiak választják meg képviselőjükké. 1885-től a főrendiház
elnöke és országbíró. A Bodrogközi Tiszaszabályozó Társaság elnökeként veszi ki részét
szűkebb hazája, a Bodrogköz ár- és vízmentesítéséből, a Sátoraljaújhely és Csap közötti
vasútvonal felépíttetéséből. Felesége, Fiáth Mária (1847-Bély, 1940) három gyermekkel
ajándékozza meg: Béla (Bécs, 1865-Bély,1939), Mária, Széchenyi Ernőné (Buda, 18671945) és Géza (Bély, 1870-Baden bei Wien, 1934), akiket IV. Károly a megkoronázása
kor grófi rangra emel. A bélyi uradalmat Béla örökli. Felesége: Nádasdy Júlia.1 Gyerme
kei: Pál (Bély, 1891-Szovjetunió, fogság, 1945), Ilona, Fiáth Ádámné (Bély, 1892Budapest, 1971), Mária, Meszleny Pálné (Bély, 1894-Kisvelence, 1949), Ferenc (Bély,
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1895-Nagyhantos, 1944). Az oroszok
lövik le. János (Bély, 1902-Bell Buckle,
USA, 1993), Anna (Bély, 1902-Bély,
1992).
'Sennyey Géza kapja Csörgőt és a
hozzá tartozó birtokokat. Leszármazottai:
Erzsébet, Kossuth Lajosné (Csörgő, 1898Balatonföldvár, 1968), Mária, Dőry
Andorné (Csörgő, 1899-Bécs, 1939),
Lajos (Csörgő, 1903-Caracas, Venezuela,
1969).2
A pácini ágat 'Sennyey József fia,
István viszi tovább, aki az ungi alispán
leányát, Orosz Amáliát veszi nőül. Gyer
mekeik: Lajos (Pacin, 1828-Pácin, 1894)
országgyűlési képviselő, az 1848/49-es
szabadságharc alatt huszárkapitány, Amá
lia, Vay Dánielné (Pacin, 1829-Budapest,
1903), Albertina (Pacin, 1826-Kerepes,
1899).
2. kép. 'Sennyey IMJOS, 1840-es évek
'Sennyey Lajos Vécsey Erzsébettel
(Dőry Andor családi gyűjteményéből)
kötött házasságából három gyermek szü
letik. Erzsébet, Forgách Lászlóné (Pacin,
1856-Mándok, 1937), István (Pacin, 1857-Pácin, 1913) országgyűlési képviselő, teológiai
doktor, Miklós (Pacin, 1860-Pácin 1940) királyi titkos tanácsos, országgyűlési képviselő.
'Sennyey Miklós két feleségétől, Klobusiczky Irmától és Wáger Ilonától három
utód származik: István (Pacin, 1889-Sünching, 1969), Klára, Ivánka Gézáné (Cigánd,
1896-Hódmezővásárhely, 1952), Ilona, Mattencloit Jánosné (Budapest, 1910-Budapest,
1942).3
A család birtokai
A feudális joggyakorlatnak megfelelően a 'Sennyeyek is uralkodói adományként
jutottak elsősoron a megélhetésüket biztosító birtokokhoz, amelyeket aztán a politika
forgandósága miatt vagy elveszítettek, vagy továbbörökítettek. A kezükön maradt javak
számát a házasságkötések egyaránt növelték és csökkentették, hasonlóan a készpénzes
vásárlások és eladások.
A dunántúli domíniumaik létezésére 1359-től vannak adatok. Az erősen megcsap
pant birtoktestet 1828-ban adta el véglegesen 'Sennyey Károly, amikor Zemplén megyé
be települt át. Az erdélyi birtokadományok sorsa volt a leghányatottabb. 'Sennyey
Pongrácot többször megfosztották a korábban kapott fejedelmi donációktól. A Bethlen
Gábortól visszakapott töredéket 'Sennyey Sándor leszármazottai nem örökölhették to
vább, hiába pereskedtek érte közel száz éven át. A Magyarország északkeleti részén lévő
birtokok jelentős része a család kezén maradt.
2

GudenusJ., 1998. III. 295-299.
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A Dunántúlon Győr, Vas, Zala me
gyékben a következő helyeken voltak
érdekeltségeik: Alsórönök, Alsószakony,
Asszonyfa, Bagód, Borotszeg, Doroszló,
Fraknó, Hagyáros, Kiszsennye, Kőszeg,
Lukad, Lukácsháza, Nagyzsennye, Nagy
bajom, Németszecsőd, Pölöske, Szentlőrinc, Taplánfa, Tömörd, Újlak, Zala
mindszent. Az erdélyi Beszterce-Naszód,
Háromszék, Hunyad, Kis-Küküllő, Kolozs,
Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Szilágy,
Szolnok-Doboka, Udvarhely megyékben:
Ágostonfalva, Alsócsernáton, Alsórákos,
Alsótorja, Baresd, Beszterce, Cseb,
Egerbegy, Felsőcsernáton,
Felsőtorja,
Fületelke, Gorbó, Gyalu, Hidegkút,
Hidegszamos,
Homoród,
Hőszamos,
Hővíz, Keszi, Ketelen, Kiscsegerd, Kiste
remi, Kórod, Kóródszentmárton, Körösfő,
Magyarzsákod,
Mátéfalva,
Kükül lő,
Medgyes, Nagykapus, Oláhzsákod, Orosz
falu, Őr, Palota, Parlag, Sólyomtelke,
Sövényfalva, Szászfenes, Szászlónya,
Szentdemeter, Szentkál, Sztólna, Teke,
Teremi, Újfalu, Vajdakamarás, Vajdakút,
Vámosudvarhely, Vecske, Vermes, Vista,

3. kép. 'Sennyey István, 1920-as évek

Zágor, Zilah, Zsombor.
(Szűcsné 'Sennyey Klára családi fotóiból)
Északkelet-Magyarországon: Abaúj,
Bereg, Sáros, Szabolcs, Szatmár, Szepes, Ung, Zemplén megyékben: Abaháza, Alsóregmec, Alsóosva, Anarcs, Angyalháza, Balázsvágása, Battyán, Baka, Bari, Benediki,
Benked, Besenyő, Bély, Bisztra, Bocskó, Boksa, Bodrogszerdahely, Bodrogkeresztur,
Bököny, Cigánd, Csap, Csapotka, Csörgő, Dámóc, Dávidháza, Dobra, Felsőkemence,
Felsőregmec, Finta, Eszenke, Géres, Gyarmat, Győröcske, Gyulaháza, Gyulaj, Gyüre,
Helmecke, Holumnyica, Hollólomnic, Kanyar, Kaponya, Karcsa, Karád, Karos, Káinok,
Kerektó, Kékese, Királyhelmec, Kisar, Kisfalud, Kishalász, Kisrozvágy, Kistárkány,
Krig, Komoró, Komoróc, Ladány, Ladmóc, Láca, Legénye, Liszka, Lomnica, Luka,
Malomér, Matolcs, Madarász, Mátészalka, Mátyásháza, Medvefalu, Mogyorós, Mrazóc,
Nagybakta, Nagygéres, Nagykemence, Nagyrozvágy, Nagytárkány, Nagytoronya, Nád
udvar, Ófehértó, Palocsa, Pap, Patkanóc, Pacin, Pályi, Perbenyik, Petőfalva, Pinkóc,
Ptruksa, Rad, Ráska, Révleányvár, Rozsály, Salamon, Sandái, Sárkány, Sárosvolya,
Sátoraljaújhely, Sukó, Szabolcs, Szatmár, Szentgyörgy, Szentes, Szomotor, Sztankóc,
Sztropkó, Tarpa, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Újváros, Vári, Véke, Veresmart, Zavada, Zá
hony, Zemplénagárd, Zétény.5 A felsorolásban minden olyan helység szerepel, ahol
rövidebb-hosszabb ideig donáció és házastársi örökség miatt egész- vagy részbirtokosok.
II. Rudolf 1629-es és 163l-es birtokadományának zöme a Bodrogközben található.
A Tisza-Latorca-Bodrog határolta zempléni kistáj nagyobb hányadát vízjárta lapályok
5

Nyomárkay i. m. 259-363.; Lojda J., AZT 1897/1-1898/4.
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uralják, amelyek aszályos évjáratokban kiszáradva, legelőként, kaszálóként, szántóként
hasznosíthatók. A mélyföldekből kiemelkedő dombvonulatokon a kalászosok termeszté
se folyamatos. Bő termésű évjáratokban a mostohább határú felvidéki birtoktestek lakos
ságát innen látják el kenyérnek valóval.
A gyűjtögető, szántóvető, gyümölcs- és kisebb mértékben szőlőtermesztő, állat
tartó, halakban, vadakban bővelkedő birtokokat jól kiegészítik a hozzá hasonló szabolcsi,
szatmári, ungi érdekeltségek, a minőségi bort adó hegyaljai szőlők és az ásványi ter
mékekben, erdőkben gazdag szepesi, sárosi, abaúji, beregi és felső-zempléni települések.
A 'Sennyeyek nagy kiterjedésű majorsági területeket tartanak fenn a jobbágyi te
lekrendszer mellett. Az allodiális termelésen túl a kilenced, a kocsmák, mészárszékek,
malmok, révek, bányák, erdők, a hegyaljai borok biztosítják az állandó bevételt, a család
prosperitását. 'Sennyey Sándor felesége örökségét, a Tisza partján álló nagytárkányi
reneszánsz kastélyt használja családja lakhelyéül. A Mágóchyak építette pácini reziden
ciát fia, Albert házasságkötése után, 1657-ben teszi lakályossá és uradalmi központjává.6
A 17. századból fennmaradt iratok közül néhányat felhasználva érzékeltetni tudjuk
a korabeli gazdálkodást. A pácini uradalomban az 1668-as évben 'Sennyey Albert job
bágyai szeptember végétől, amíg a szüret tart a helmeci, kövesdi, újhelyi, tolcsvai,
liszkai, keresztúri, toronyai hegyeken folyamatosan járnak úrdolgára. Azt követően csak
minden második héten a majorsági földekre, erdőbe, szőlőbe. Az aratást a zsellérek és a
felvidéki birtokokról hozott jobbágyaik végzik, akik az első adandó alkalommal szívesen
települnek át a háborús időszakok miatt lakó nélkül maradt bodrogközi portákra. A tel
kes jobbágyok az őszi vetésű kalászosokból már az ötödik, a tavasziból meg a tizedik
keresztet kötelesek átadni az uraságnak. Minden tizedik méhraj, szarvasmarha, bárány az
urat illeti. A sertéstized nyolc pénzen megváltható. Szent Mihálykor a páciniak és
karcsaiak öt, a karosiak másfél forintot adnak. Az uradalomban lévő vizekben csikaszok
minden harmadik vödört, a horoggal halászok minden harmadik kifogott darabot beszol
gáltatnak. Karácsony, húsvét, pünkösd ünnepe előtt egy-egy tyúkkal tartoznak.7
Thököly Imre 1684-ben 'Sennyey István és 'Sennyey Albert császárpártisága miatt
a tarkányi uradalom harmadát saját számára konfiskáltatja. 'Sennyey Ferenc özvegyével,
Széchy Máriával a következő vagyonmegosztásban egyezik meg:
„...Jutott az Fiscus részére az tarkányi kastélybéli dél felől való egész oldal minden néven
nevezendő épületeivel, két szögletes bástyájával és kapujával együtt. Az egy kő istállóval, major
nak és csüres kertnek való hellyel az Tigla szeglet mellett, hol azelőtt borjús kert volt a kis dom
big, az Asszony eő Nagysága csűrének ellenében.
Jutott az Tiszán való sóvámnak harmada, az száraz malom harmada. Jutott az külső kamrák
harmada az mellettük levő házzal együtt, amelyekben bor áruitatott. Jutott az veteményes kertnek
egyik része, az nevelő mellett levő szeglet is, egyenesen a külső kapuig, az nevelőben való szaba
dos serfőzéssel.
Jutott az czigány Péter vajda és István, András vajda fia házokkal együtt, mely van a közép
ső kapu mellett. Jutott az Somodi-kertben a Tisza-hosszak harmada. Jutott az nagy gyümölcsös
kertnek a Tisza mellett, az Szőcs-kertnek harmad része, az alsó végébe. Jutott az egész őszi búza
és ros vetésnek harmada úgy, hogy azt közösségesen az Fiscus és az Asszony eő Nagysága tartoz
zanak felaratni, azután a keresztekkel osztozkodván az Fiscus számára essék mind búzabul, mind
rosbul harmad része, Asszony eő Nagysága két részt vegyen el. Az Fiscusnak szabad korcsmája
lészen Tárkányban, valamint az Asszony eő Nagyságának, akar az kastélyban, akar az kapu mellett
lévő házban áruitassa valahol az maga fundusa szerént. Jutott az Fiscusnak az Tarkányi mezőben
az Ugarban egy véggel 29 szántóföld és másutt is 13 föld, kiket meg is ugaroltatott már a Fiscalis
6
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udvarbiró, azon kívül kikbe búzák, rosok vadnak most. A jövő tavaszi vetés alá is cédáinak 40
hold földek az Tarkányi majorságbul.
Jutott az Fiscusnak az láczai portió egészben, az szentesi portió egészben, az páczéni portió
egészben, mindazonáltal a szentesi és páczéni határokban lévő őszi vetésekből pro 1684 két ráta
cedál, az harmadik maradván az Fiscusnak. Az kartsai 'Sennyey portió egészben jutott az
Fiscusnak, kihagyván egy pusztát az Asszony eő Nagysága számára szabad erdő, halászóvíz és
szántóhasznál attal.
Az kövesdi szőlők jutottak az Fiscusnak. Az czigándi portiónak osztály szerint való harma
da az Fiscusnak, két rész az puszta malommal maradott az Asszony eő Nagyságának.
Az liszkai szabad szőlő jutott az Fiscusnak, az újhelyi, tolcsvai szőlők maradtak az Aszszonynak.
Ex altéra parte jutott az Asszony eő Nagyságának és itthon levő édes gyermekeinek, nap
szállat, éjszak és kikelet felől való egész három oldala az tarkányi kastélynak, az kapun kívül az
egész falusi emberekkel, földekkel, rétekkel, sóvámnak, szárazmalomnak, kőistállók, gyümölcses,
veteményes kerteknek két részivel, az major és az csüres kert egészben nevelővel és egyéb alkal
matosságokkal, melyek az Fiscus részire nincsenek specifikálva. Az őszi vetésekbül, búzákbul,
rosokbul két rész. Az tarkányi majorsághoz való szántóföldek, rétek mindenestül. Az ugarba esett,
az jövendőbéli tavaszi vetésre, az mostani tilalmas földekbül szakítandó 40 hold földeken kívül,
kik pro Fi sco cédáinak.
Item az kisagárdi, nagyagárdi, dámoczi, perbeniki, bélyi, sárkányi praedium béli, dobrai,
karosi lyánvári porti ók az Asszony eő Nagyságának maradtak az egész tavasz vetésekkel eggyütt.
Az cigándi két résszel, az ott való száraz malommal, mint az arrul való osztály kimutatja. Az
helmeczi, tolcsvai és újhelyi szőlők jutottak az Asszony eő Nagyságának. Mindazonáltal az
irtásokbul mindenütt való szabados használat, erdők, vizek szabados ususa mind a két résznek
fennmarad. Az kastély kapujának őrzésére tartozik az Fiscus continué két drabantot, az Asszony eő
Nagysága penig négy drabantot, ki-ki maga fizetésén tartani. Ki-ki szabad lészen a maga drabantjával parancsolni és falura levéllel jobbágyokot parancsolni kiküldeni, de úgy mindazon által az
kapu gondviselet nélkül ne maradgyon. Hogyha penig az Asszony eő Nagysága négynél többet
akar tartani az maga fizetésén, szabad lészen azon kívül tizedest, vagy porkolábot tartása, az kitül
az többi függjön. Az fizetésébe az Fiscus köteles harmadot adni. Mind tizedes, mind drabantok
Urunk hivségére legyenek kötelesek, valamikor hova mennek. Mikor az Fiscus megbízottja itthon
lészen, nála légyen az kapu kulcsa. Itthon nem lévén az Asszony eő Nagyságának adassék. Idegen
ember be ne bocsátassék, az físcális udvarbirónak, vagy Asszony eő Nagyságának hírével legyen,
csak akkor.
'Sennyey Istvántul nyolc hordó bor maradván, négye limitáltatott az temetésire. Kettőt most
ád a Físcális udvarbirónak 'Sennyey Ferencné Asszony eő Nagysága, kettőt penig a szüret után
igért adni az újborbul. Az 'Sennyey István után maradt hintót és társzekeret kiadja az Asszony eő
Nagysága, mikor parancsolja Preafektus Uram az físcális bírónak, hova küldje.
Az mely két bolt az Fiscus részin még most az Asszony eő Nagysága lakatja alatt vannak,
mihelent kívánja az físcális biró uram, az kezébe bocsájtja, a maga lakatját levévén róla. Jól lehet,
az kapu között lévő drabantház az Fiscusnak jutott, mindazonáltal az közjó alkalmatosságára nézve
az Asszony eő Nagysága drabantjai is lakói az Praefectus engedelmébül, csak szépen meglegyenek
egymással..Pánczénban lévő nyolc boroskád közül hatot az Asszony eő Nagyságának kiadtunk,
kettő penig az kissaj tóval együtt pro Fisco maradtak.
In Castello Nagy-Tárkány die 28 Juny 1684..."8
A korabeli uradalom gazdasági irányítását Thököly Imre Nagytárkányba helyezett
udvarbírája részére kiadott utasításból ismerhetjük meg.
„Az méltóságos Fejedelem klmes Urunk eő Nagysága bízása Provisor Uram hívségében és
szorgalmatos munkájában az físcális Praefektura által téteté őtet gondviselőnek az tarkányi jószá
gokba. Az Fiscalis javakat, mindent mit az Praefektustul kezébe vett a conscriptió mutatja. Lészen
utasítása klmes Urunktul és az fiscalis Praefektustul, onnét hallgassa és diszpozíciójukkal irányiMagyar Országos Levéltár (MOL) U.et C. Fasc. 115. no. 13.
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tassa magát. Mindenben az Fiscus hasznát nézze. Hogy penig Provisor uram ennek megfelelően
járhasson el, az alábbi punctumokat figyelmesen observálja.
Kegyelmes Urunk eő Nagysága deputális confiskator Uramék rendelésiből Provisor Urunk
ugyan ki die 1. Januárii 1684 kezdődött szolgalatjának ideje és szabad asztala volt mind három
holnapnál tovább usqe ultimum Április. Egyéb alkalmatossággal is volt, úgymint korchmán kiárult
egy néhány hordó borok haszna. Annak okáért három holnapig való szolgálatáért nyers élése nem
deputáltatik, hanem usqe ad ultimum Decembris 1684 leszen fizetése az szerint, mint ezen
informátiók végén specifikáltatik. Provisor Urunk minden néven nevezendő ingó és ingatlan jókat
az inventárium és conscriptió szerint írjon be magának, hogy számot adhasson mindenekrül.
Szorgalmatos gondgya legyen Provisor Uramnak az majorságra, szántásra, vetésre, szőlők
munkájára. Ez évben munkájának fundamentuma, hogy azokat jól és alkalmatos időben végbevi
tesse. Az korchmákon contiuné italt áruitassa az Fiscus számára. Lészen jó jövedelme belőlök. A
vendégfogadók, korchmaházak, nevelők, malmok, kertek, halastók, majorházak jó épségben
conserváltassanak. Azoknak hasznokat egyedül az Fiscus számára convertáltassa. Se maga, se más
italját, akárkiét ne áruitassa és másnak se engedgye. Az fiscalis jószágokbul se maga, se más,
akárki szolgalatjára ne fordítsa az fiscalis jobbágyokot. Azokat rendkívüli ajándékokkal maga
számára ne aggravalja. Az fiscalis földekkel, rétekkel, halászó vizekkel, szőlőkkel, erdőkkel sen
kinek se kedveskedgyék. Provisor Urunk magának az fiscalis földekbe, jobbágyokkal, ökrökkel
vetést ne tegyen, ha az egészet be nem vetheti, az désmára bocsáthatja. Provisor Urunk az
ordinarius conventiós szolgákon és cselédeken kívül semmi erogatiót ne tegyen az fiscalis
rendeletje nélkül. Aratásnak idején az egész jobbágyságot és selléreket nem másra, hanem alkal
matos időben az aratásra és kaszálásra fordítsa. Minden féle életet különb-különb vegye fel az
extractusba: hány kereszt lett és mindenik kereszt hány kévébül áll. Mingyárt szavahihető emberek
előtt próbáltassa meg egy vagy két kereszt cséplése által, hogy hány kéve megyén egy kassai
köbölre. Az meglévén, mind a keresztek számát, mind penig hány kévéből vették az egy köblöt
minden spéciesbül egy rendes Extractusba írva küldgye be az Praefectushoz. Csépléskor penig
minden felmérés legyen két vagy három ember előtt, kinek signaciójukat tartozik Provisor Urunk a
jövendő számadása mellett producálni. Az életet nem szabad pénzen eladni az Praefectus tudta
nélkül.
Nyilván vagyon, hogy az tarkányi és több jókban rétek és kaszálók vannak. Provisor Urunk
azokra is viseltessen gondot. Az tövistül, gaztul ortassa ki és jó tilalom alatt tartassa. Az időnek
javán azokat kaszáitassa, takartassa és minél hamarébb hordassa szénáját kazlakba, felnotálván az
regestrumba mely rétbül hány szekér széna lett. Az kazlakba hány öl széna van és mindenik ölben
hány szekérrel. Ez meglévén semmit se adgyon el belőle az Praefectus híre nélkül, addig fordítsa
az fiscalis marhák számára.
Az korchmákbul derekas haszna szokott lenni ezen jószágban. Ezért Provisor Urunk szor
gos gondgya legyen, hogy szüntelen bort, sert, égetett bort, mézsert áruitasson az Fiscus számára.
Ha ital nélkül van az korchma, provisor Urunk adgya meg.
Vadnak makkos erdők ezen jószágban, ezért arra vigyázzon Provisor Urunk, hogy mikor
annak ideje vagyon minél több disznókot fogadgyon az erdőkre, kikrül is számot fog adni, mennyi
az onnét való jövedelme.
Az malmoknál, mikor felmérnek, minden legyen két-három hites ember előtt. Hasonlókép
pen az molnárok mindenütt legyenek hitesek. Azok is tartsanak rovást, kire mindenkor felmessék,
mikor mennyi mérődik. Az malmokat, azok gátját penig jó egészségben conserválja, jó kövekrül
gondoskodjon, szükségre való fákat hordasson. Az molnárok sok hasztalan cselédet közkenyéren
ne tartsanak, sőt szorgoson vigyázzon utánuk Provisor Urunk és ha lopásban, csalárdságon érné
őköt, büntesse meg. Mulasztásokot penig Rátiójába vegye fel.
Minden mobiliákot mind a kastélyban mind másutt vadnak: lövő szerszámot, port, ládákot,
szuszkokot, kádakot, hordókot, szüreti eszközöket és egyéb portékákot conserválja és tartsa szá
mon, hogy akármikor tudgya mikor hova lett. Hogy penig Provisor Urunk gondviseletirül számot
adhasson, jövőben egy speciális Diáriumot tartson, amelybe figyelmesen beírja, naponta mit perci
piál és erogál, külömb-külömb rubrica alatt. Azon regestrumot, vagy diáriumot úgy készítse, hogy
abbul az esztendős számadását megcsinálhassa.
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Vármegye gyűlésén mindenkor jelen legyen Provisor Uram a maga költségén és ami szük
séges dolgokat kérnének az Praefecturát azonnal tudósítsa. Jobbágyokot penig ne engedgye erejü
kön felül positiókkal terheltetni, rendkívül aggravaltatni.
A kastélyt, annak épületeit, házait tisztán tartsa, tűzre vigyázzon, a kéményeket tisztíttas
sa... Az drabantokat igazítsa, hogy az kapura szorgalmatosan vigyázzanak. Maguk dolgába az
falvakra, városba ne járjanak hír nélkül. Az kastély kapukat az rendelt idejénél tovább ne tartassa
nyitva. Maga Provizor Urunk az részegséget kerülje el és az alatta valóknak se engedgye, mert
abbul jó élet nem származik.
Ispánokat, tiszteket, molnárokat, vinczelléreket, vendégfogadósokat az Praefectus híre nél
kül ne amoveálja és helyekbe másokat ne fogadjon. Ha káros tisztek lesznek, előbb jelentse meg az
Praefectusnak és annak instrukciójábul tegyen meg másokat.
Minden rendbéli proventusokra jól vigyázzon Provisor Urunk, akárminémű adó legyen,
pénzbeni cenzus, bírság, désma, tyúk, lúd, komló, kender, olaj, bárány, vad, madár kivel az jószág
vagy vidéki ember ki jószághoz tartozik, időben megadgya. A Rátióba felvegye mikor adták meg,
ha megadását elmulasztják, igyekezzék behajtani.
Az tilalmas erdőket szorosan conserválja. Senkinek ne engedgyen azokbul fát vágni. Az
fiscalis jobbágyokot keményen büntesse meg, ha a tilalmasban járnak. Ha penig külső embereket
talál az erdőben fát vágni, hajtsa be marhájokot és az embereket vetessék fogságba és tudósítsa az
fiscalis Praefekturát, hogy törvényt tehessenek azok ellen. A szőlőkhöz mind a Hegyalján, mind
más fiscalis jószágban szükségeltetik, Provisor Urunk 6000 hordófát és azokhoz elégséges abron
csot készítessen. Hasonlóképpen 8000 szőlőkarót hasogattasson a kézi alatt lévő jobbágyokkal,
hogy azt a majorságbéli és hegyaljai szőlőkbe distrubálhassa az Praefektura.
Mivel mindent az instrukcióba felvenni lehetetlen, ezért minden ezekhez hasonlók bízatnak
Provisor Uramnak szorgalmatos gondviselésére. Mindenben igyekezetében az Fiscus kárait elhá
rítsa, javait előmozdítsa. Ezen instrukció ereivel úgy köteleztetik Provisor Urunk mind maga sze
mélye, s mind javai iránt, hogy ha gondviseletlensége, vigyázatlansága által az Fiscus kárt vall,
úgy megírt conventiója veszélyeztetik. Ha penig szorgalmatossága az jókat mód felett gyarapítja,
nagyobb conventió vétetik nekie.
Ezen szolgálatért lészen fizetése: Hung. Florenus 60. Búza 9, gabona 9, zab 15, borsó Vi,
lencse Vi, kölös Yi, dió Vi kassai köböl. Széna 3 öl, bor 2 hordó, káposzta 2 hordó, lúd 6, tyúk 12,
kősó 3 mázsa, vaj 10 icce, ecet 8 icce, méz 8 icce, sertés 2. Papírosra, viaszkra 6 forint. Dátum
Cassovie die 1. May 1684."9
Az 1714-ben keltezett osztályból újabb érdekes információkat tudhatunk meg a
bodrogközi birtokokról.
„... Mi, 'Sennyey István és 'Sennyey Ferenc adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek illik ez
levelünk rendibe. Noha mink Anno 1700, szegény Atyánktul álló tarkányi, páczéni, szentesi és
egyéb minden néven nevezendő jószágunkat felosztottuk vala magunk között, azon osztályba
felvett conditiók, punctumok és végzésünk szerént. Mivel közülünk 'Sennyey Pongrác testvér
atyánkfia kimúlt, ezért újonnan megosztozunk a következők szerént:
Az egész tarkányi, páczényi és szentesi jószágban 'Sennyey István uramé: Az tarkányi kas
télyban északrul, a setét kőgrádicstul fogvást való sor nap kelet felé, alsó-felső contignátióval és
pincéivel edgyütt. Ugyan mellette nap kelettül lévő két háznak való hellyel, alsó-felső
contignátióval edgyütt épen az kápolna fundamentumáig. Délről, avagy a Tisza felül való sor alsó
felső contignációval, a kapu felett való ház is az alatta való pincével. Az kapu és drabant ház köze
maradván a két atyafinak, közös. A kastély melletti veteményes kertnek a kastély fele való része,
ameddig sövénnyel van elrekesztve. Ugy a külső kert is, amit szőlőskertnek hínak, egészben. A
tarkányi régi majorhely, a külső udvar melletti résszel együtt addig, míg az is be van rekesztve. A
külső istálló közül a kastély felől való rész. A csűröskertnek is a falu felől való része, az egész
bornyuskerttel együtt. A külső udvari száraz malom és az czigándi vízimalom egészben. A tisza
háti kertek közül penig az Somogyi- és Téglás-kert egészben. Agárdon Szilágyiné kertje egészben.
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A szentesi hegyen az alsó vagy Szabó-szőlő egészben és a Berkenye fán felől való szőlőnek
napnyugoti fele. A ladmóci Siró szőlőnek napnyugoti, avagy Bari felől való része.
Tárkányba való szántóföldek: Az Ördöngös mellett lévő Szélföld egészben. A Borsószerbe
nap kelet felől három föld. A dobrai mezőn a Nagytelek egészben, az itteni Borsószeren való tíz
köblös földön kívül. Az agárdi mezőn a Simon Mihály háza mellett lévő földek mind. A bélyi
mezőn, a Kisteleken három föld. A sárkányi mezőn a Krasznán, az Őrhegyén, a Hidszeg elejin, a
Pongrácban, az ország úttyára és az Tóra járó földek mind. A Gyöngyösre járóba, a Hidszegre
járóra véggel, az Ásottér homokán, a Fazikas homokán, a Harasztos-kertre járó rosföldek mind. A
pusztákkal együtt. Az Ásottéren innen lévő Szőlő homokán, valamint annak oldalában a Czeret
mellett, Darvas felül lévők mind. A kisdéli földek egy része vizenyős, de búzát teremnek. No. cir.
54 köblösek. Sárkány és Dámoc másik mezején a Rakottyás szél, a Vadkert alja egészben. Az
agárdi mezőn a Szántó homokának a falura néző fele. A Kender homoka és a Háromkövű malom
nál lévők mind. A bélyi mezőn a Gömböcsös-tó végében, a Sebők hegyére járók mind. A bélyi
templom mellettieknek a falu fele lévő része. A Nádas-tóra és a battyáni útra járó földek.
Rétek: A Vadkert egészben, a Darvasnak délrül való fele és még három nyilas a dámoci föl
dek mellett. A bélyi mezőn a Suszta köze egészben. A dámoci határ északi részében az Osztrakóc
teljesen. A perbenyéki határban a Luzsok egészben. A láczi földön a Vesszős laposa egészben.
Agárdon a Mónosrét egészben.
A pácéni udvarháznak, cselédháznak, udvarnak, csüröskertnek, majornak a délrül való fele.
Mivel penig 'Sennyey István Uram még annak előtte néhai 'Sennyey Albert Uram részit, most
penig 'Sennyey Sándor Uram pácéni osztálybéli részit pénzen megvette az szentesi curiához is
Őkelmének egy néhány darab rét osztály szerint jutott, több része vagyon még őkelmének. Jutottak
még szántóföldek Pácénban a Telek homokán, a Mosonnán a búza földeknek a falu felőli fele, a
Magos parton lévő föld mind, a két út közöttivel egyetemben. A Liszkón túl, a kastély melletti
Hasason, a Sér homokán, Péter kertjében lévő földek mind. A láci határon az Úr homokán lévők
mind. A dobrai Kenderföldnek napnyugoti része. A szomotori földek napkeleti fele. Rétek: A
Pozsgó szerén felül valónak az északi fele. Az Alharaszt keleti fele. A Széles-érnek a délrül való
fele. A Lövey fájánál lévő rétnek a fele. A harasztos oldali fele. A Böszörmény fele. A Lomszeg
háromnegyede. Ez mind van a pácéni határban. A karosi földön a Falkaerdő alját ötnyolcadban
bírja, nyugat felől. A Ritkán lévő rét fele. A telek homokán egészben.
Szentesen a romlott küháznak nap keletrül és északrul való három része. Az udvar alatti
majorhelynek, csüreskertnek északi háromnegyede. A ház alatti két öregebbik pince. Az udvarház
előtti rész és a napkelet hegyoldal egészben. Szenteshez tartozó szántóföldek közül a Besenyőn, a
Nádas-tóra, és a Kanyaló homokán kilenc búzaföld. Ad cubulus circiter 14. Kanyaló homokán
nyolc rosföld acc. 6, Kanyaló homokán a Barkóczyé mellett két rosföld acc. 2. A Besenyő
homokán acc. 2, ugyanitt még két rosföld acc. 2. Abaházán a Kishomok tetőn egy rosföld acc. 1. A
Tövisek oldalán, a Mihók homokán négy rosföld acc. 3. A bolyi út mellett négyes rosföld acc. 3.
Az Erős oldalán, kit Ungi Gergely birt három rosföld acc. 3. A vékei mezőn a rétbül föltört búza
föld hat acc. 6. A Darvas feletti búzaföldek acc. 3. A Darvas mentébe egy búzaföld acc. 1. A
szentesi határon a Nagy-tó oldalán egy búzaföld acc. 1. Abaházán a Nagy-tó homokán kilenc föld
acc. 8. A Karcsa folyóra járó Töviseknél búzaföld öt acc. 5. Ráskán a Horgas-tóra járó jár véggel
30 búzaföld acc. 50. Abaházán a Mihók tava mellett két rosföld, acc. 2. Ugyanitt még négy
rosföld. A Kishomok mellett egy rosföld, amelynek mind a két oldalán Barkóczy László a szom
széd. A Ráskán, a Homokra, az ország úttyára véggel huszonhárom búzaföld, acc. 23. A Horgas-tó
közt 16 búzaföld, acc. 14. Abaházán a Czikorka és Kis-homok között három rosföld. Rétek: A
szentesi mezőn a Nagy-tó felén, a Darvason egészben, akárcsak a Ráski szélen. Zálogos rét a
Sóvágó helyéhez. A vékei rét egészben. A Kanyalói rét fele. A szentesi másik mezőn a Karcsaháton, Szálláskán, a Dinnyés tava rétjén, Csergét János zálogos rétje. Ezen atyafíságosan végbe
ment osztályunknak és abban felvett punctumoknak és minden résziben való végzéseknek megmá
síthatatlan és állandó megtartására kötelezzük és obligáljuk magunkat és maradékainkat, saját
kezünk írásával és pecsétjével megerősítvén ezen végzésünket. Nagy-Tárkány Die 28 Maji 1714.
'Sennyey Ferenc Uram eő klme része a tarkányi kastélyban és az ahhoz tartozó jószágban e
szerint következik: Az setét kőgrádicsnál kezdődvén napnyugot felé való sor, annan penig, mely
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dél felé megy a kapuig. Az kapu feletti házzal, alsó-felső contignatióval együtt, pincéket is ideért
ve. A napkelet felőli pusztasoron a kápolna helyével egészben. Délrül való soron való pincék egy
része. A kastély melletti virágoskert falu felőli része. Major helynek jutott Csizmadia János helye.
A prédikátor szomszédságában lévő egész dombbal az istállóig. Az istállók előtti udvarnak egy
részi 'Sennyey István majorja sövényéig. A külső istállónak a Tisza felőli része. A tarkányi
sóvámnak fele. A csűrös kertnek a mező fele vól része. A Téglás-kert és a Sipos dombja egészben.
A tolcsvai telek déli három része, mivel a házat 'Sennyey István megvette. Az újhelyi Fekete
hegyen a szőlő fele. A ladmóci Siró hegyi szőlő fele, mint azt a mezsgyekövek mutatják. A Siró
feletti Kis szőlő egészben, akárcsak az itt lévő Süllye nevű. A helmeci hegyen a Garázda szőlő
egészben. A helmeci Alsó szőlőnek északi negyede. A szentesi helyen lévő szőlő napkeleti része,
végig, míg a felső végin a mezsgyekarók mutatják. Tárkányhoz való szántók: a tarkányi mezőn az
Csürjés kert, a Szeg elejénél lévő Szél földek. A Kishorgas, Nagyhorgas egészben. A sárkányi
mezőn a 'Sennyey István uram földjei mellett, a Szőlő homokán, a Katalókán lévők mind. A Kisdélő. Az Ásott éren délrül való Szőlő homokán, Pelbárt hegyivel együtt két köböl alá való. A
Pongrácban, kik a Gere rétre járnak véggel, mind. A bélyi erdő alatt lévő Homokocska egészben.
A dobrai mezőn a Borsó szer falu szélin részében 1 köböl alá való föld. Az agárdi Cakókert és
Borsószer. A másik mezőből Bélyben a Nádas-tó hátán lévő hat föld. A Görbe-tó mellett, a Nádastó véginél, a Nagy mezőn lévő szél. A tarkányi mezőn a kertek melletti rétekre véggel járó hat
föld. Az agárdi Kötelekben három. Bélyben az Iróska-érnél levő földek. Rétek: Bélyben a Kert
alatt és a Solt-eresztvény egészben. Tárkányban az Ebtejes és az Eszenhegyinél lévő egészben.
Sárkányban Gere rét, Bika rét, Piróháti rét, Nyirkerek egészben. A Darvasnak északi fele. A pusz
tatelkek közül Lőrinc bíróé, Deák Andrásé, napnyugat felől, a többi 'Sennyey Istváné. Bélyben a
Csalló hegye alatti egészben. Perbenyikben a Nyirjes laposán lévő majorsági rét egészben.
A pácéni udvarháznak, csűrös kertnek, udvarnak, veteményes kertnek, majorhelynek, úgy a
pincének is északrul való fele. Az udvarháznak pitvara penig és az udvarnak kapuja az atyafiak
szabad ususára, hogy mindenik a maga részibejárhasson, közül fennhagyott. Pácénban szántóföl
dek: A Mosonnán lévő ros földek mind. Ugyanitt másiknak a fele, északrul. A Hosszú haraszt
alattiak mind. A karcsai földen a Magos partnál lévőknek déli fele. A Vécse földek mind a láci
mezőn. A másik mezőre Pácénban. A Malomszeren mind, akárcsak a Lápháton és a Kecsegőn.
Perbenyikben a falu végin levők mind. Agárdon a Kis-Mikónya mellett egy. A dobrai Zsellérföl
dek, a Kenderföldek napkeleti fele. A szomotoriaknak napnyugoti fele. Rétek: A Pozsgószer észa
ki negyede. Az Alharaszt napnyugoti fele. A Lövey fájánál a rét fele. Harasztos oldalon megint
fele. Böszörmény, Lomszeg, Ser homoka fele. Eddigiek vannak a pácéni határon. Karosban a
Falka-erdő alján nyolc részre szakajtván, a napnyugoti három rész. A Ritkán lévő fele.
A szentesi romlott küháznak déli negyede. A kisebbik pince déli fele. A majorhely déli ne
gyede. Az udvarház megetti kert fele. Szántók: Darvas alatt három, az Erősre járóban, az Ibrányié
mellett egy, ahhoz a harmadikra kettő egymás mellett. A Lázra és a Kis-rétrejáróban ros föld 7,
ugyanott a Karcsaháton búza föld 2, rozs 1, majd mégegy a szélin. Kanyalón a rétek között 1, a
Nagy tóra és az ország úttyára járó véggel 2. Másik mezőn, Ráskán 35 föld, melynek közül 6 van
Bezdédi Györgynél zálogban. Abaházán a városi útra járó négy ros föld. Rétek száma: A Kanyaló
sarkán, a Kanyalón lévők fele. A perbenyiki puszták után járó ros földek. Az Árokháton, Paptava
homokán 7, búza földek a Feketeszegben, a Szélföldtől kezdődvén 12. A másik mezőn: A Nyirjes
homokán, a Pap rétje homokán, a Medgyes homokán lévő földek mind, 15. Búza földek a Gát
útján, és 'Sennyey Pongrác földjén kívül mind a 14. Rétek: A Luzsokon a közös rétek keleti fele.
Ökörtilalmas keleti harmada. A kisfaludi praediumban szántóföldek. A Helmec felől való végen a
Pázsit szélen, a perbenyiki végben 'Sennyey István Uram 38 földjén kívül mind. A másik mezőn
'Sennyey István 6 földjén kívül az összes Esztatyára járó szántó.
'Sennyey Pongrác Úr földeit mind a perbenyiki, mind a kisfaludi határban, kik fel nem
osztattak, ha bevetik, annak dézsmájával a két atyafi egyaránt osztozik, míg azon földeket magok
között fel nem osztják. Úgy a perbenyiki 'Sennyey Pongrác féle réteket is, ha kaszálni akarják,
vagy másoknak kiadják, hasonképpen kétfelé osztozzanak mindent. A ladmóci, szomotori, zétényi,
vékei, kövesdi, karádi, cigándi, komorói, kanyári csapi és még sok másutt lévő földjeik, mit szét
nem osztottak közös ususok leszen benne, míg szét nem mérik.
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Az erdő és révbéli jövedelmekkel egyaránt osztozzanak, erdőbíró penig 'Sennyey István úr
lészen. Őkelme halála után mindig a legöregebb atyafi. Az erdőbíró akaratja nélkül senki ne fog
hasson avast és arra se maga sem idegen sertéseit ne bocsáthassa egyik atyafi sem. Másoknak
épületre való fát adni sem ajándékon, sem pénzen nem szabad, csak maguk szükségére korlát
nélkül. A kastélybéli kapu, híd, drabantház, kút, külső és belső udvarok köze közönséges ususra
maradnak. A másik consensusa nélkül nem szabad senkinek semmit oda építeni. A közös usust
együtt conserválják és építik. A porkolábot együtt fizetik. Drabantot ki mennyit akar, a maga
fizetésin tarthat.
Ha penig a leányág asszony anyánk eő Nagysága pénze után, ezen most felosztott atyai jó
szágból részt estendálna, valósággal néhai Anyánk pénze után lehetne, mivel ezen jószág leányt
nem illet, a jószágnak birodalmába a leány ágat be nem eresszük. Pénzzel tartoznak kifizetni, mit
valamelyik atyafi el nem követne, azt a másik atyafi respectálhatja. Könnyen pénzzé tehető jószá
gát eladva az reája eső részt summájában fizesse ki.
Korcsmát penig szabad lészen áruitatni bármelyik atyafinak, valamikor s valahol akarja. A
bíróság viselése a felosztott falukban a jobbágyok közt a házak egyikérül másikára fog menni,
esztendőkint. Kerülőt az egyik esztendőben az egyik, másik esztendőben a másik fog adni. Ahol
penig a falunak is kell, rendeljen minden esztendőben..."10
1759-ből származik az az okmánycsomag, amely megőrizte 'Sennyey Imre pácini
udvarbírájának, Bessenyey Andrásnak éves számadását. Az anyag nagyon terjedelmes,
ezért csak tartalmát lehet röviden ismertetni. A számadás tükre a korabeli életvitelnek,
gazdasági kapcsolatrendszernek. 'Sennyey István unokája, Imre ebben az időben már
Mária Terézia lovasfőhadnagya. Fia Ujhelyben lakik, odajár iskolába. A pácini kastély
ban két leánya és felesége tartózkodik az év nagy részében. A család gazdasági érdekelt
ségei a következő bodrogközi helységekhez köthetők az uradalomközponton kívül:
Dámóc, Dobra, Karcsa, Karos, Láca, Leányvár, Nagytárkány, Perbenyik, Szentes. Sze
repel még a számadásban a zempléni Bari és Alsóosva, a Hegyaljáról Tállya és Tolcsva,
Ung megyéből Szerednye, Sárosból Finta, Szabolcsból Ófehértó. 1759-ban búzából 534
kereszt 12 kéve termést takarítanak be, amelyből 330 kereszt a pácini allodiális földekről
származik. Ez biztosítja az uradalom kenyérellátását. A csűrökben tárolt kalászost főleg
a nyári munkák után csépelik ki lassú ütemben. A kinyert szem harmadát az udvar szük
ségére, 12 százalékát a tisztségviselők, 21 százalékát a cselédség természetbeni járandó
ságára, 3 százalékát az aprójószágok etetésére, 18 százalékát vetőmagra használják. A
maradék 16 százalék a tartalék, ha esetleg a következő esztendő ínséges lenne. A dom
bos területeken elvetett rozsból 605 kereszt és 14 kéve terem, amelyből 329 keresztet ad
a majorsági birtok. A felhasználási arányai a búzához hasonlóak. A takarmánynövény
nek számító árpából 9, zabból 73 keresztet aratnak, amelyet a sertésekkel és lovakkal
etetnek meg. Az újdonságnak számító kukoricából 12 köböl terem, amelyet a disznóknak
adnak a téli hizlaláskor. Nincs feltüntetve, honnan hozzák a konyhára a felhasznált 3
köböl köleskását. A 18. században még közkedvelt ételnek számító tatárkát Ófehértóról
és Alsóolsváról szállítják Pácinba, amelyből a helyi konyhán kívül az úrfi újhelyi szaká
csának juttatnak, sőt a ruszin idénymunkásokat aratáskor, fűkaszáláskor és szüretkor
többek között ezzel táplálják. A pácini és szentesi szilvások 5 köböl gyümölcsöt adnak,
amelyet megaszalva házi szükségletre, a hegyaljai szőlőmunkások és a cselédség között
osztanak szét. A 15 köböl diónak egy része alsóolsvai. Kilencven százalékát eladják, a
többit az uraság konyháján fogyasztják el. A 16 hordó káposztából jut a ruszin szüretelöknek, akik előszeretettel keresik meg családjuk számára az egész éves kenyérnekvalót
a Bodrogközben.
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Az uradalom állatállománya 1759. január l-jén: ló 116, szarvasmarha 61, sertés
185, amelyet Pácinban tartanak. A szentesi kismajorban 92 kecske és 4 juh van. A már
említett takarmánynövényeken kívül 98 öl szénát tudnak a majorsági kaszálókon össze
gyűjteni táplálásukra. A lovak közül többet eladnak, elajándékoznak, 'Sennyey Imre is
visz magával a katonasághoz. A szarvasmarhák közül nyolcat ad el az udvarbíró a
kisvárdai vásáron. A sertéseket meghizlalják, levágják, eladják. A szalonnát, sódart meg
füstölik és aratáskor ezzel etetik a munkásokat, akiknek frisshús-ellátását kecskevágás
ból biztosítják. A tehéntejből vajat és túrót, a kecsketejből túrót és sajtot készítenek.
Az uradalom borkészletét a szentesi udvarház pincéiben tartják. Aszú, ürmös,
óbor, újbor egyaránt található közöttük. Tállyáról, Tolcsváról, Szerednyéről, Bariból,
Nagykövesdről származnak. A 255 hordó a család pénzbeni bevételének alapvető fun
damentuma.
A világításhoz szükséges faggyút az újhelyi és tarkányi mészárszéken veszik meg.
A gyertyát Osváról hozzák, akárcsak a ruházkodáshoz és gazdasági eszközökhöz szük
séges durvavásznat. A finomabb gyolcsvászon beszerzési helye Finta.
Az éves pénzbeli bevétel 4350 Ft 16 dénár. Ennek 42%-a a borértékesítésből,
22%-a a sertések, 8%-a szarvasmarha, 2%-a ló, 6%-a rozs, ismét 6% gyümölcsök eladá
sából és 4% révvámból származik. A kiadás 3579 Ft 18 dénár, amelynek 10%-át
'Sennyey Imre hadbaszállására, 10%-át a hegyaljai szőlők megmunkálására, 10%-át
fenntartásra, építésre, 8%-át a cselédség fizetésére, 7%-át élvezeti cikkek vásárlására,
6%-át ruházkodásra, 5%-át ifj. 'Sennyey Imre taníttatására, 2%-át ingatlan megszerzésé
re, 25%-át a gazdálkodás folyamatos szükségleteire fordítják. A megtakarítás 17%."
Fontos állomása a családi birtok történetének 'Sennyey János 1819-es végrende
lete, amely 1885-ig marad érvényben. Ez az okmány egyben az alapító irata a
'Sennyeyek hitbizományának. Tíz pontba foglalva sorolja fel a kijelölt örökös jogait és
az idetartozó, soha el nem idegeníthető ingó és ingatlan vagyonrészeket. Az 1687. évi
IX. törvénycikk értelmében a királyi jóváhagyás után a családi hitbizomány sorsát a
megye vezetésének kell felügyelni. Zemplén megye közgyűlése 'Sennyey János 1820.
január 7-i elhunyta után küldi ki bizottságait, hogy számba vegyék összes ingó és ingat
lan javakat. Az 1820. április 6-án felterjesztett leltár a következő helységekben lévő
vagyont tartalmazza: Bély, Bodrogszentes, Dámóc, Dobra, Karcsa, Karos, Láca,
Nagytárkany, Pacin, Révleányvár, Sárkánypuszta, Szélföldpuszta. A bélyi kastélyt, a
közvetlenül mellette lévő építményeket a bennük lévő ingóságokkal együtt 49 983 Raj
nai forint értékűre becsülik. A bélyi majorhoz tartozó sertésól, kondásház és kút 236 Rf,
ménesól 110, csűr 557, szénapajta 60, majorház 70, majoról 50, csikóól 40, vadasház 60,
a vadaskerti tengerikas 20, sertésól 12, vadaskert kerítése 120, az eresz 20, a gazdaaszszony háza a melléképületekkel 300. Zöldág Csapszék kúttal és pincével 120, Üvegház
800, Pálinkafőző ház 1200, kert 1000 Rajnai forint. A környező településeken a követ
kező épületeket veszik számba: Tárkányban a mészárszék és alatta a pince 62 Rf, az
asztalos háza 54 Rf. Leányváron a révbéli kocsma és a hozzá tartozó szekérállás 200 Rf.
Dámóc határában a Betekincs kocsma és állás 120 Rf. Perbenyiki kocsma és állás 300.
Dobrai kocsma 233 Rf. Karosban az ispán háza 100, az akol 50, Patakon egy szőlő 500 Rf.
1821-ben még a következő ingatlanokkal egészítik ki a listát: Bélyben a tiszttartó
előtti hosszú házak 40 Rf, a szárazmalom 40, kovácsműhely 85, Katrincsákék háza 10, a
cselédek háza 40, az oskolaház 28, Marczi család telkén lévő ház, alatta pince 40 Rft.
Dobrán a molnár háza 30, a malom 60 Rft. Lácán a malom és a kocsma 120 Rft, a csi11
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kósház 12 Rft. Dámócon a drabant háza 12, a kocsma 30, malom a molnár házával 90
Rft. Leányváron a csizmadia varga háza 30, a kerülő háza 12, a malom 30, a kondás háza
10 Rft. Agárdon a kovácsműhely 20, a kerülő háza 10, a malom és a molnár lakása 100,
a büdöstói pálinkafőző 30 Rft. A nagytárkányi takácsmester háza 20, Singalék háza 20,
magtár 120, a molnár háza 15, a malom 70, Majertsik István háza 15 Rft. Pácinban a
molnár háza a malommal együtt 80, kocsma 20, kerülőház 10, Gyöngyöl András háza 12
Rft. Karosban Király Imre háza 12, kocsma 30 Rft. Karcsán a kocsma és a malom 160
Rft. Sárkánypusztán a majorsági csűr 220, az akol és a gazda háza 60 Rft becsértékű. A
felsorolt ingatlanokon kívül több kintlévősége van még az elhunytnak. Tartozás fejében
már betábláztak az adósainál a megye tisztviselői 38 217 Rénesforintot és 200 császári
aranyat. A több személynek adott 709 000 Rft. és 3100 császári arany kölcsön visszafi
zetése még folyamatban van.1
Az 1848-as jobbágyfelszabadítás megszünteti a feudális birtoklási és gazdálkodási
rendszert. A családhoz egykor tartozó falvak egymás után váltják meg magukat az úrbéri
kötelmektől. Mindenhol szétválasztják az új gazdák földjeit a majorságitól. A tagosítás
lehetővé teszi, mindenki egy tömbben kapja meg birtokát, amely a gazdálkodás költsé
geinek csökkenéséhez vezet. A fenti eseményekkel párhuzamosan zajlik a Bodrogköz árés belvízmentesítése, amelyből a 'Sennyeyek a munkálatok irányítóiként veszik ki ré
szüket. Pál 1855-66 és 1880-86-os években, Lajos 1866-72 között látja el a társulat
elnöki tisztét. 'Sennyey Miklós 1889-től alelnök, elnök, majd királyi biztos a belvízelve
zető csatornák építésénél. A vízmentesítés megsokszorozza a Bodrogköz megművelhető
területeit, ráadásul nagyon jó minőségű, a kezdeti időkben még magas terméseredményeket
biztosító szántókkal. Az egykor legmocsarasabb Hosszúrétet bíró falvak határában figyel
hető meg ez a tendencia. A 'Sennyey család ki is használja a betöltött tisztségből fakadó
helyzeti előnyét és az olcsón felvásárolható, régi vizenyőkkel növeli meg tulajdonát.
A 19. század második felében 'Sennyey Pál a Hegyalján is terjeszkedni kezd.
1852-ben alsóregmeci birtokot vásárol és visszaváltja hozzá a csörgői részeket. Újhelyben szőlőket, Legényén szántókat vesz. Az új szerzemény a családi levéltárban lévő
elszámolások szerint gazdaságos, annak ellenére, hogy zsidó bérlővel üzemeltetik. Az
innen származó nyereségük 1855-ben 5523, 1856-ban 5734, 1857-ben 1946, 1858-ban
7930, 1859-ben 9398 és 1860-ban 8345 váltóforint. Az 1857-es csökkenést a tárgyévi
nagyarányú felújítási munkálatok, új beruházások okozzák. A bérlői lakot, a malmot
építik át. A juhakolt bővítik és a kor követelményeinek megfelelő cselédházakat építe
nek. Sikerült megvenniük az időközben idegen kézre került battyáni kastélyt, a hozzá
tartozó birtokokat.13 A bélyi uradalom tulajdonosa 1905-ben 'Sennyey Pál fia, Béla. A
6263,5 katasztrális hold területű birtok Battyán, Bély, Dámóc, Dobra, Nagytárkány,
Révleányvár, Sátoraljaújhely és Zemplénagárd határaiban fekszik. Intenzív gazdálkodást
folytatnak. A gabonaféléken kívül repcét, mákot, lóherét, magrépát, bükkönyt, dohányt
termesztenek. Magyartarka szarvasmarhát, merinójuhot, mangalicát tenyésztenek. Méne
sük is van. Nagyüzemi gyümölcstermesztés folyik. A birtok egyhatodát kitevő erdőket
40 éves forda szerint hasznosítják, szerszám és tűzifaként. A munkaerőt a helyi lakosok
ból és Nyitra megyéből toborozzák. Napszámbér a férfiaknak 100-200 fillér, a nőknek
80-160 fillér. A pácini ágnak két uradalma van. A cigándit 'Sennyey Miklós üzemelteti,
aki Erzsébettanyán építtet magának udvarházat. Hozzá tartozik Cigánd, Karcsa, Karos,
Luka (Bodroghalom) és Pacin. A 6600 magyar holdon a kalászosok mellett lucernát,
12
13
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4. kép. 'Sennyey Béla és
családja, 1903. ('Sennyey
Anna családi fotóiból)
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5. Á:ép. Uzsonna a bélyi
majorban, 1910.
('Sennyey Anna családi
fotóiból)
lóherét, repcét termesztenek. Magyar, szimentáli teheneket, angol és vegyesvérü lovakat,
mangalica sertéseket tartanak. 1855 óta fácánokat tenyésztenek. Nagy területű gyümöl
csöseik vannak. A napszámosokat helyből, az aratókat és a fűkaszálókat Mezőkövesdről
és Galíciából toborozzák. Férfi napszámbér 100-200 fillér, női 80-140 fillér.
A pácini kastélyban élő 'Sennyey István Karcsán, Nagykővesden és Pácinban bir
tokos. 6228 magyar hold földjén hatos forgóban gabonát, lóherét, lucernát, bükkönyt és
repcét termeszt. Régi magyartarka szarvasmarhát, angol félvér, amerikai telivér lovakat,
rackajuhot és mangalica disznót nevel. Kövesdi szőlőiben furmint és hárslevelű fajtákat
tart, amelyekből a hegyaljaihoz hasonló minőségű bort készít. Birtokainak egy részét
holdanként 18 korona évi haszonbérért adja ki. A munkaerőforrás és a napszám a cigándi
uradaloméhoz hasonló.14
1920-ban a csehek a felső részeken átvezető, stratégiailag és gazdaságilag fontos
vasútvonal miatt kettészelik a Bodrogközt és a 'Sennyeyek birtokait. A földreformjuk
során fillérekért veszik el a család földjeinek jelentős részét Bélyben, Battyánban és
Csörgőben. Bély és Battyán határában államköltségen kolóniákat létesítenek cseh lakók
kal, velük műveltetik a harácsolt területeket.
14

Bowvszky S., 1905. 182, 184, 185.
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Az 1938-as visszacsatoláskor 'Sennyey Géza fia, Lajos és leánya, Erzsébet, Kos
suth Lajosné megkapja a csörgői jusst. A Pácinban elhunyt 'Sennyey István birtoka utód
hiányában testvérére, Miklósra száll, aki István nevű fiának ad belőle 1300 holdat a déli
határban lévő felinkerti majorsággal együtt. A 100 cselédet foglalkoztató kis birtokon
belterjes gazdálkodást folytatnak és versenylovakat tenyésztenek. 'Sennyey István maga
is indul az általa iskolázott lovakkal különféle versenyeken. Tudásáról, sportszeretetéről
máig élő adomák keringenek a Bodrogközben.
A 22 000 holdra nőtt bélyi uradalmat Béla hat gyereke örökli, akik közül hárman,
a legidősebb Pál és a legfiatalabb ikrek, János és Anna gazdálkodik valójában. Apjukat
követve belterjes növénytermesztéssel, azok ipari feldolgozásával, tenyészállatok tartá
sával foglalkoznak. Rendszeres résztvevői a mezőgazdasági kiállításoknak, ahol sikere
ket érnek el.15

15
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Csikvárí A., 1940. 191-192.

8. kép. Szüreti előkészület
a bélyi majorban,
1920-as évek('Sennyey
Anna családi fotóiból)
Az 1945-ös orosz invázió tesz pontot mindkét országban a 'Sennyeyek 314 éves
bodrogközi birtoktörténetének a végére. A megszállást túlélők és leszármazottaik Ma
gyarország más vidékein, Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban,
Svájcban, Brazíliában, Chilében, az USA-ban, Venezuelában teremtenek maguknak
egzisztenciát. 'Sennyey Anna marad egyedül lakóhelyén, a bélyi kastélyban. Postai al
kalmazottként szerzi meg nyugdíjjogosultságát. Szülei mellé helyezik örök nyugalomra.16
A nagyvilágban szétszóródott családtagok első találkozóját 2001. július 6-án ren
dezték. 'Sennyey Pál dédunokája, László (1924-2003) szervezte meg a pácini önkor
mányzat, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum és a miskolci Herman Ottó Múzeum
támogatásával.
A családi levéltár
A 'Sennyeyek dokumentumait Bunyitay Vince premontrei szerzetes, történész is
mertette meg a szélesebb nyilvánossággal. A Magyar Történelmi Társulat leleszi ván
dorgyűlésén részt vevő szakember felkereste Csörgőt, ahol kevés rendezetlen iratcsomó
mellett már 4137 darab beleltározott okiratot talált, két mutatókönyv kíséretében.17
Az anyag első feldolgozását 1810-ben latin nyelven készítette Mattyasovszky László,
Liptó megyei levéltáros. A magyar nyelvű leltár Nyomárkay József, bélyi jószágkor
mányzó munkája. Mindkét Elenchust a Magyar Országos Levéltárban őrzik 0,15 fm irat
kíséretében.18
Lojda József, battyáni plébános az Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez
című havi lap 1899-1900-as évfolyamaiban már arról számol be, hogy a nagy értékű
relikviát kettéválasztották. A bélyi kastélyban 52 csomóba és 2847 leltári szám alá szed
ve a 'Sennyeyek irományait, Battyánban pedig a jogelőd és rokon családok 27
fasciculusba és 2500 sorszámba regisztrált anyagát tárolják.19 A szétválasztás szeren
csésnek bizonyult. A bélyi gyűjtemény a második világháború alatt nyomtalanul eltűnt, a
battyáni viszont megmaradt. A csehszlovák hatóságok 1945-ben vitték el és Homonnán a
Gudenus i. m. 296-302.
Bunyitay V., 1873. Századok, 242-265.
MOL. P. 599.
Lojda i. m. 1899/9. 273-274.
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Földügyi Levéltárnak adták át. 1956-ban az intézmény megszüntetése után az eperjesi
Állami Levéltárban kapott helyet, ahonnan Lőcsére szállították. 1990-ben aztán a kassai
Területi Levéltár kapta meg. A 18 doboznyi, 8182 darabos anyagot a közelmúltban dol
gozta fel Farkas Andrea. Az 1661-1890 közötti időszakban keletkezett okmányok között
közigazgatási, számadási, hitbizományi, a bélyi-csörgői-pácini uradalmakra vonatkozó
iratok és levelezések vannak.20
A 'Sennyeyek okmánytárának értékét növelte, hogy a velük házassági kapcsolatba
került nemesi családok, az egykori jogelődök, valamint az ország történetében kisebbnagyobb szerepet játszó személyek iratai, levelei is helyet kaptak benne.
A megőrzött anyag túlnyomó része a birtok változásokkal foglalkozik. Ezen kívül
szép magyar nyelven írt végrendeletek, osztálylevelek, menyasszonyi hozományok,
hagyatékok, ingó és ingatlan jószágok leltárai is gazdagítják. A Tarkányi, Vékey, Pachot,
Palugyay, Balassa, Rozsályi-Kun, Dobszay, Alaghy, Széchy, Széchenyi, Károlyi,
Andrássy, Eszterházy, Barkóczy, Szentiványi, Inkey, Dőry, Bemer, Pribék, Révay,
Mailáth, Nádasdy és más, tekintélyes nemesi famíliák különféle dokumentumát megta
lálhatjuk közöttük a 'Sennyeyéken kívül.
Értékesek a Báthory család fejedelmi tisztséget betöltő tagjaitól, a Habsburg-ház I.
Rudolftól kezdődő, IV. Károllyal záródó uralkodóitól, Bocskai Istvántól, Pázmány Pé
tertől, Balassa Bálinttól, Naprágyi Demetertől, Rákóczi Zsigmondtól, I. és II. Györgytől,
I. és II. Rákóczi Ferenctől, feleségeiktől, Batthyány Kristóftól, Ádámtól, Széchy István
tól, Györgytől, Széchenyi Ferenctől, Istvántól, Kossuth Lajostól, Eszterházy Páltól, a
murányi Vénusztól: Széchy Máriától, Koháry Istvántól, Bercsényi Miklóstól, Deák Fe
renctől, Bethlen Gábortól, Károlyi Zsuzsannától, Brandenburgi Katalintól és még sok
más, korabeli híres embertől, erdélyi vajdáktól, török basáktól származó levelek. Meg
őrizték a családtagok közötti levelezés anyagát, amelyben szintén érdekes információk
rejlenek. A felsoroltak között van például Balassa Bálint reneszánsz költőnkre vonatkozó
több olyan értesülés, amelyet az irodalomtörténészek nem ismertek. A levéltár időrend
ben legelső darabja IV. Béla 1245-ös okiratának XV. századi másolata, amelyet az egri
káptalan adott ki. A bodrogközi Véke adásvételéről szól. A 'Sennyey család okmányai
ból rekonstruálni lehet az adott vidék földrajzi, domborzati, gazdasági, kulturális, nép
mozgalmi korabeli viszonyait és történelmi eseményeit. A polgári peres irataik, a
különféle összeírásaik megtalálhatók a Magyar Országos Levéltárban, a sátoraljaújhelyi
Zempléni Levéltárban, az Erdélyi Múzeum Levéltárában, a kassai Állami Területi Le
véltárban és a szombathelyi Megyei Levéltárban.

A család címerei
A családi címer első változata 'Sennyey Sándor 1590-ben keltezett levelének vi
aszpecsét lenyomatán látható. Kerek talpú pajzson leveles koronából kinövő szarvast
ábrázol.
I. Rudolf 1606-os oklevelén van a bárói címer. A kék pajzson széttárt szárnyú fe
kete sas lebeg. A pajzs fölött lovagi sisakra helyezett, leveles koronából szarvas emelke
dik ki. A takaró ezüst és kék színű. A Mária Terézia adományozta 1767-es grófi címeren
az eddig leírt szimbólumok kibővítve megtalálhatók. Az arany csúcsos pajzson a fekete
sas piros gyöngyöt tart csőrében. A pajzson ékkövekkel díszített, kilencágú grófi korona.
Fölötte három lovagi sisak. A középsőn áll a növekvő szarvas. Két szélén kivont kardot
Farkas Andrea (Kassa) közlése.
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9. Á£p. /íz első családi címer 1590-ből
(Borovszky S. 1898. 571.)

10. kép. Az 1606-os bárói címer
(Borovszky S. 1905. képmelléklet)

11. kép. Az 1767-es grófi címer
(Nagy I. 1863.
X. színes képmelléklet)

12. kép. Az 1916-os grófi címer
(Dőry Andor
családi gyűjteményéből)

tartó arany griff és kétfarkú oroszlán. A pajzsot két páncélos vitéz tartja. A takaró
színe arany és fekete. 21
21

Borovszky S., 1898. 571.; 1905. képmelléklet; Nagy /., 1863. X. 142, 150.

A IV. Károly megkoronázásakor adományozott grófi címer csak abban különbözik
az előzőtől, hogy takarója nincs. A pajzs alatt a 'Sennyey Pál munkásságát elismerő
Aranygyapjas Rend lánca csüng és a család latin nyelvű jelmondata olvasható.
A család rezidenciái
Az 1359-től 1945-ig terjedő időszakban a 'Sennyeyek Magyarország több helysé
gében laktak. Az építmények jó része az idők folyamán már elpusztult, többségük a 20.
század második felében. Azokat tudjuk csak bemutatni, amelyekről dokumentumaink
vannak vagy a mai napig fennmaradtak.

A szecsődi várról információnk nincs. A nagyzsennyei kastélyuk szerencsére
megmaradt. A közelmúltban újították fel. Képzőművészeti Alkotóház működik benne. A
hagyomány szerint a templomos rendé volt a kőből épült magja, amelyet a 'Sennyeyek
téglával bővítettek ki. Az eredetileg földszintes udvarházat a 18. század folyamán maga
sítják meg két emelettel. 1867-ben az új tulajdonos leszármazottja, Bezerédj Elek ro
mantikus stílusú átalakítással adja meg a mai formáját. Ekkor építik ki körülötte a szép
tájképi parkot.22
Az Erdélybe települt 'Sennyey Pongrác él Zsomboron, Gyulafehérváron, Gyaluban, Vajdakamaráson és kiűzetése után Szatmáron. A felsorolt települések közül csak az
1604. szeptember 20-án I. Rudolftól kapott gyalui várról van adatunk. A Szent László
által a nagyváradi püspökségnek adományozott építmény hosszú múltra tekint vissza. A
'Sennyey Levéltárban 1605. május 4-én felvett leltára marad meg, amelyből részletes
képet kaphatunk az erődítményről. 1610-ben fosztja meg birtoklásától Báthory Gábor.
Erdélyi fejedelemként később I. Rákóczi György lakik benne, majd a 18. század első
felében romlásnak indul. Köveiből Eszterházy Kálmán épít új kastélyt magának.23
'Sennyey Sándor a nagytárkányi reneszánsz kastélyban kezdi el zempléni életét.
Felesége hozományát Vékey Ferenc, országos tekintélyű nemes ember építi, a 16. század
12
!3
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Borovszky S., 1898. 72. és Szilvágyi József (Zsennye) közlése.
Lojda J., AZT. 1901. 273-274.

első felében. Egy 1550-ben keltezett összeírásban találjuk legkorábbi említését. A Tisza
közelében álló, kétszintes, védművekkel, külső-belső udvarral ellátott erődítményt az
1684-es, 1700-as, 1714-es osztályokból ismerhetjük meg. A fennmaradt családi iratokból
kihámozni nem lehet, miért pusztult el a 18. század végére. Tégláinak egy részéből épül
fel közelében a Királyi Kamara Sóháza és raktára. Jut belőle a római katolikus kápolna,
később a templom létesítésére. Faragott reneszánsz ablak- és ajtókeret-töredékeit az
1940-es évek elején még a közeli plébánia udvarán őrizték, azután nyoma vész. A vár
kertben álló templom keleti falának külső részén ma is látható egy trónon ülő, Kis Jézust
az ölében tartó Szűz Máriát és két angyalt ábrázoló dombormű, amely bizonyára a
várkápolnából származik. 4

A Mágóchy Gáspár által 1581-ben épített késő reneszánsz pácini kastélyt először
'Sennyey Albert használja lakhelyül a családtagok közül. Az 1655-ös házasságkötése
után költözik ide Nagytárkányból nejével, Révay Franciskával. A természetes vízfolyá
sokkal körülvett, pártázattál és sgrafittikkel díszített épület első pontos leírása 1676-ból
való, amikor Albert halála után a testvérek felosztják egymás között. Végül a szegényle
gények által meggyilkolt Ferenc legidősebb fia, István kezén marad. 'Sennyey István
kezdi meg a kastély átalakítását. 'Sennyey Lajos 1859-ben romantikus stílusban formál
tatja át az építményt, köréje tájképi parkot létesít. 1945-ben államosítják. Különféle
közfunkciót lát el, közben állaga fokozatosan romlik. Az 1960-as években régészeti
feltárást, kisebb felújítást végeznek rajta. 1977 és 1987 között a l ó . századi formájában
állítják helyre és azóta a Bodrogközi Kastélymúzeum működik benne.25
A bélyi rokokó kastélyt 1780-81-ben építteti 'Sennyey László. A falu déli oldalán
magasló dombocskán áll. A földszintes, nyugat felé nyitott U alakú, háromrészes épület
alapterülete 2032 m2. Körülötte szép park, amelyben kápolna és családi temető van.
1945-től iskola, bútorraktár, bolt működik benne. 1991-ben kapja meg a község.
'Sennyey Anna elhunytáig él a kastélyban, jóravaló cigányok társaságában. 1992-ben
kezdik el helyreállítását, de az anyagi erőforrás kevésnek bizonyul.

24

MOL. UetC. 156. Fasc. 115. no. 60.; ZL. 1008/d. Loc. 45. no. 180.; Nyomárkay J., 1819. 309,

394-395.
25

Lojda J., AZT. 1900-1901.; Cseri M.-Veres L, 1989. 5-10.
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Jelenleg a TSC Capital Consulting cégcsoport birtokolja, akik azzal az ígérettel veszik
meg, hogy 2006-ra szállodává építik át. A kézirat lezárásnak időpontjában semmi jel
nem mutat arra, hogy az egyébként dicséretes szándék megvalósul.
Az 1973-ban a földig rombolt késő reneszánsz battyáni kastélyt a 'Sennyeyek ho
zományként szerzik meg. 1688-ban István nőül veszi Pribék Évát, az épületet emelő
Tarkányi István unokáját. A várforma négyszögű, 17. századi létesítményből az idők
folyamán csak a keleti oldala marad meg. 'Sennyey Imre leányai, Klára és Júlia öröksé
geként került a Dőryek kezére, majd hasonló módszerrel a Bemerek birtokába. A
'Sennyey család tagjai a 19. században fokozatosan vásárolják vissza. Pál 1875-ben
veszi meg az utolsó részét. Béla 1899-ben felújíttatja. Ekkor adományozzák a Nemzeti
Múzeumnak a kastélykápolnában lévő, 1648-ból származó epitáfiumot és az építést
megörökítő emlékkövet. 1945 után állami tulajdonba kerül. A helyi szövetkezet magtár
nak használja, de karbantartására nem sok gondot fordít. A nemtörődömség vezet teljes
pusztulásához. A kápolna alatti családi kriptába temetik el 'Sennyey Károlyt, fiát, Pált és
feleségeiket. Az 1945 után tönkretett sírhelyet 'Sennyey László közbenjárására Battyán
jelenlegi polgármestere, Szakács Ferenc hozatja helyre és föléje az ősökre emlékező,
fedett kegyeleti helyet emeltet.

ZL. VII. 2/f. 50. doboz, szn. és Czető Ferenc (Bély) közlése.
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17. kép.
Az erzsébetmajori
kápolna és úrilak
(Borovszky S. 1905.
képmelléklet)

18. kép. Dombormű a
nagytárkányi vár egykori
kápolnájából, 1999
(Fotó: Kopasz László)

Csörgőn a Hérecz családtól vásárolt kúriát 1857-ben újítják fel, amelyben sokáig a
birtoktestet bérlő zsidó lakik. Távozása után épít új, tágas udvarházat a helyére 'Sennyey
Géza. Napjainkban a volt kiskastély átalakítva, kibővítve a község iskolája.27
'Sennyey Miklós a Cigánd külterületén lévő Erzsébettanyán a 20. század forduló
ján készíttet családjának kúriát, mellette egy neogótikus kápolnát. A lakóépületet a ter
melőszövetkezet magtárnak használja. Új tulajdonosa, Ballá Dénes újítja fel. A kápolnát
1996-ban elbontják és Semjénben imaházat építenek belőle.28
A családi iratok szerint a nagyobb terjedelmű birtoktesteken mindenütt van olyan
épület, amelyben a gazdálkodást irányítók laknak és adott esetben az odalátogató
'Sennyeyek tartózkodnak. Ezek többsége a mezőgazdaság kollektivizálása után elpusztul.29
A családnak a megyeszékhelyen is vannak gazdasági érdekeltségeik. Részt vesz
nek a megyegyűlés munkájában, így érthető, hogy Sátoraljaújhelyen az idők folyamán
több kúriával, nagyobb lakóépülettel rendelkeznek. 'Sennyey Lászlónak, Imrének, Já
nosnak, Károlynak és leszármazottaiknak állnak itt házaik, amelyeknek egy részét bérbe
adják. Legnevezetesebb közülük a Kazinczy Ferenc Múzeumnak helyet adó, kétszintes,
impozáns épület. 'Sennyey Károly 1824-ben vásárolja meg, 1827-ben alakítja át mai
ZL. VII. 2/f. 46 doboz, no. 7. és Szakács Ferenc (Battyán) közlése.
ZL. VII. 2/f. 46. doboz, no. 7. és Szabó József (Alsóregmec) közlése.
Lehoczky Sándor (Sárospatak) és Ballá Dénes (Cigánd) közlése.
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formájára. Működik benne a Zempléni Casinó, később a Városháza, 1950-től Szlovák
Tannyelvű Általános Iskola. A család 1945-ig a mai Esze Tamás utcai kúriában él. °
A család mecénási tevékenysége
A 'Sennyeyek, mint annyi más nemesi família a történelem folyamán, tisztán lát
ják, hogy a közjóért anyagi áldozatokat kell hozni. Ennek szellemében segítik család
tagjaik minden korban vallási felekezetekre való tekintet nélkül a templomépítéseket, az
iskolák és ispotályok létesítését. A polgári kor beköszöntése után megalakult egyesülete
ket, intézményeket. Ha néhány kiragadott példával illusztrálni szeretnénk a leírtakat,
elsősorban 'Sennyey Jánost kell említeni. A fennmaradt okmányok szerint 1803-ban
1000 forinttal járul hozzá a Bodrogközi Árvaház létrehozásához. 1806-ban a Leleszi
Konventnél tesz alapítványt, amelynek kamataiból a környékbeli szegényeket kell istá
polnia a szerzeteseknek. 1815-ben a Nemzeti Múzeumnak ajándékozza a családi kincstár
több becses 17. és 18. századi darabját. 1816-ban a sátoraljaújhelyi római katolikus,
1820-ban a református ispotályt támogatja 1000-1000 forinttal. Kikötése az, hogy ennek
fejében egy-egy jobbágyát gondozzák mindkét intézményben. Az 1819-es végrendeleté
ben 10-10 000 forintot bocsát a megyegyülés kasszájának rendelkezésére, amelyet örö
kösei minden éven kötelesek megadni a birtokain élő árvák és szegények támogatására.
A hitbizomány létrehozásának lehetőségével élve úgy hagyja dominiumait testvéreire, ha
azok nyereségét nem luxusra, hanem családjaik fenntartására és szociális célokra fordít
ják. Utasítja a hitbizomány működtetésének felügyelőjét, a vármegyét, ha a kívánttól
eltérő életmódot tapasztal, akkor kobozza el a javakat. Létesítsen belőle alapítványt,
amelynek feléből a szegény és beteg embereket, másik feléből pedig az irodalmárokat és
tudósokat istápolják.31
Ez a szellem vezérli azután a kései utódokat is. 'Sennyey Károly 1830-ban a hegy
aljai országút kikövezéséhez ad pénzt. Fia, Pál nemcsak betöltött tisztségeit veti latba a
Bodrogköz ármentesítéséért, a normál nyomtávú vasút kiépítéséért, hanem sokat javít a
birtokain élők lakáskörülményein, anyagi helyzetén. A nemes tradíciót gyermekei, Béla,
Géza és Mária viszik tovább. A pácini ágból a felinkerti 'Sennyey Istvánt emlegetik a
mai napig, mint aki jó apaként viselte gondját cselédeinek.32
Mecénási és karitatív tevékenységéért 'Sennyey Pál leányáról, SzéchenyiWolkenstein Ernőnérői a megyeszékhelyen utcát neveztek el a hálás újhelyiek.33 Nem
üres frázis csupán a második grófi címerük jelmondata: ALTA NON ALTÉ. Fenségesen
nem magasan.
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