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FELIRATOK A KASTÉLYBAN 
 
A pácini kastélyt nagybátyja, Mágocsy Gáspár (†1586 ősze) egykori gyulai és egri főkapitány segítsé-
gével Mágocsy András (†1587 május), Bekényi Alaghy Judit férje építtette 1581-ben, korábbi nemesi 
ingatlan helyén. Mindezt a kastély bejárata fölötti címeres faragott kő felirata is megerősíti. 
 

DEO PROPITIO SERVATORE 
AEDIFICIVM HOC AVSPICIIS FELICIBUS MAG(nifici) 

D(omi)NI CASPARIS MACOCHII PATRVI SVI 
ANDREAS MACOCHI F(ieri) FE(ci)T M:D:LXXXI 

(Isten könyörületes őriző támogatásával ezt az épületet nagybátyja, nagyságos Mágochi Gáspár úr 
szerencsés segítségével készíttette Mágochi András 1581-ben) 

 
A kőtáblára, a latin szöveg mellett, a Mágocsy-címer körül magyar nyelvű verssort is véstek, az építte-
tők monogramjával: 
 

G:(asparus) M:(agocsy) — A:(ndreas) M:(agocsy 
BÁTORSÁGOS AZ ISTENT FELNI — VEZEDELMES W ELLENE LENI. 

[BÁTORSÁGOS (= biztonságos) AZ ISTENT FÉLNI VESZEDELMES Ű (= ő) ELLENE LEN[n]i.] 
 

 
 
Szirmay Antal, Zemplén vármegye monográfusa is leírja a pácini kastély bejáratának feliratát és a 
Mágocsy-címert, amelyben egy magyar férfi áll, jobbjával égő szívet felajánlva. Sisakdísz: két sas-
szárny. A címer és a Mágocsyak jelmondata: Consilio, corde, manu. (Tanáccsal, szívvel, kézzel.) 
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A kastély műemléki helyreállítása során talált másik, Alaghy-címeres feliraton, amely ma a bejárattal 
szemben lévő bástya külső falán látható, a kastély következő birtokosának, Alaghy Ferencnek (†1612) 
neve és az évszám (1591) olvasható: 
 

F(ranciscus) A(laghy) 
1591 

PAX INTRAN — TIBVS SALVS 
EXEV — NTIBVS 

NON O 
MNIA 

 POSSOMVS 
OMNES  

(Alaghy Ferenc – 1591 BÉKE A BELÉPŐKNEK, ÜDV A KILÉPŐKNEK  
NEM MINDENT – TUDUNK MINDANNYIAN)  

 
A pácini kastély és birtokok következő, 17. századi tulajdonosa a ’Sennyey család. Egyik tagjának, 
’Sennyey Istvánnak, illetve a kastély korabeli felújításának emlékét egy sötét, töredékes kő őrzi: 
 

Rajz: 
Sáfrány Andrásné 

 

STEP(HANUS) 
SENNYE(Y) 
DE KISS  
SENNYE RE 
PARARI CURA(VIT) 

 
(Kissennyei Sennyey István újíttatta meg) 

 
Feltehetően a faragott emlékkővel egy időben vésette a kastély dísztermének, ebédlőjének mester-
gerendájába az alábbi feliratot Sennyey István (1649–1725), aki II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának 
generálisa, majd a konföderáció kancellárja lett. A felirat tanúsága szerint a kastélyt ő újíttatta fel a 
17. század végén: 
 

STEPHAN(us) SENNYYEY DE KIS SENNYE REPARARI CURAVIT AN(no) 1687 
(Kissennyei Sennyey István újíttatta meg 1687-ben) 

 
 

 
Fotó: Arnóth Ádám 
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A PÁCINI KASTÉLY ÉS KIÁLLÍTÁSA 
 

A pácini kastély egyike a történeti Magyarország legépebben fennmaradt reneszánsz épületeinek, 
különleges építészet- és művészettörténeti értékei miatt a közép-európai reneszánsz művészet szá-
mon tartott objektuma. Értéket növeli a pártázaton fennmaradt sgraffito-díszítés, hasonlót legköze-
lebb csak a ma Szlovákiához tartozó Felföldről ismerünk (Frics, ma: Fričovce, Szlovákia). Építészeti és 
esztétikai kvalitását emeli, hogy, sok más 16. századi kastélyunkkal ellentétben, nem korábbi közép-
kori udvarház vagy erősség átépítése, vagyis nem castrumból lett castellum, azaz várból várkastély, 
hanem már eleve kastélynak, a reneszánsz életmódnak és életérzésnek megfelelő kényelmes, lakható 
rezidenciának épült, ahol a védelmi jelleg már másodlagos volt, igaz, körítő falakkal, bástyákkal épült. 
A pácini kastély így olyan koherens építészeti objektum és alkotás, amely az Itáliából indult és Len-
gyelországban, Magyarországon sajátos „északi/lengyel” elemekkel és jegyekkel bővült reneszánsz 
ízlést hordozza. Ezért a laikus szemlélőnek is egységes, könnyen befogadható esztétikai élményt 
nyújt. Ezt az élményt fokozza a kastély szűkebb és tágabb természeti környezete, a (mára már eltűnt) 
reneszánsz kert és a Bodrogköz folyókkal, dombokkal szabdalt, erdőkben gazdag világa. 

Az egykori Zemplén vármegyében fekvő Pácin birtoktörténete egyben a kastély történeti jelentőségét 
is példázza: a kastély mint az országos politikában is szerepet vitt nagy műveltségű és európai látókö-
rű bárói-grófi családok rezidenciája, a főúri életmód, gazdagság helyszíne, híre mindenkor túlmuta-
tott közvetlen környezetén. Pácin a hasonló, és ugyanazon nagyhatalmú famíliák által birtokolt vár-
kastélyok, mint Szerencs, Munkács, Sárospatak, illetve a Bodrogköz elpusztult, vagy teljesen átalakult 
kastélyai (Nagytárkány, Bély, Battyán, ma: Veľké Trakany, Biel, Boťany, Szlovákia) sorába tartozik. 
Ugyanakkor kivételes objektum is, hiszen természetföldrajzi tekintetben viszonylag zárt régióban 
fekszik, ezért sikerült megőriznie rezidencia-jellegét, formájában megmaradt erődített váracska vagy 
kastély. A várak és kastélyok egyben hatalmas uradalmak, falvak gazdálkodásának központjaiként is 
funkcionáltak, ezért a vidékek históriájának szimbólumai is, az egyes régiók érzelmi többlettel tekin-
tenek rájuk. Így van ez a pácini kastéllyal is, amelyhez egykor több falu és birtok tartozott. 

A kastély jelenlegi kiállítása, eredeti funkciójának és szellemének megfelelően, elsősorban a kastély 
fénykorának tekintett 16–17. század életmódját és tárgykultúráját mutatja be. Ez az időszak a magyar 
történelemben az ún. törökkor, vagyis az ország három részre szakadásának időszaka, amikor a Hó-
doltság, a Bécsből és Pozsonyból irányított Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség osztozott a 
középkori Magyar Királyság területén. Bár Pácin a király kezén maradt Magyarország felső-
magyarországi nagyrégiójához tartozott, amelynek igazgatási, gazdasági és katonai centruma Kassa 
(ma: Košice, Szlovákia), földrajzi helyzete miatt igen közel volt az Erdélyi Fejedelemséghez, határos 
volt a Fejedelemség Magyarországi Részeknek nevezett és Partium néven is ismert régiójához, 
ugyanakkor a török adóztatás zónáján már kívül esett. Ez viszonylagos nyugalmat és folyamatos la-
kottságot biztosított a kastélynak és a falunak. A törökkor egyben a kései reneszánsz és a korai ba-
rokk mint művészeti és korstílusok időszaka is Magyarországon, ezért a kiállítás tárgykultúrája ezeket 
a korstílusokat közvetíti, amelyek az életvitelben, a mindennapi élet külsőségeiben is megmutatkoz-
tak. 

A kastély lakóinak életmódját és mindennapjait bemutató kiállítás nemcsak a kastély és uradalom 
urait, Felső-Magyarország leggazdagabb főurait kívánja reprezentálni, hanem a kora újkori rene-
szánsz főúri udvar és uradalmi központ társadalmát, a kelet-magyarországi arisztokrácia udvartartá-
sát is.  
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Célunk, hogy a látogató a főúri életvitel mellett megismerje a főurak közvetlen szolgálatában álló 
nemes szolgák és tisztviselők (főemberszolgák, familiárisok, szervitorok, officiálisok), az ún. szervitori 
és vitézlő réteg munkáját és életmódját is. Ezért az udvari pap (a főúr vallásától függően: prédikátor 
vagy jezsuita misszionárius) mellett megjelenik az uradalom gazdasági ügyeit intéző udvarbíró vagy 
provizor, a főúr levelezését működtető íródeák, a kastélyleltárakban rendre feltűnő „szabók házá-
ban” azaz műhelyében dolgozó konvenciós udvari szabó (esetleg egyéb főúri szolgálatban álló kéz-
műves), az udvarban dolgozó szolga és szolgáló, sőt a külön udvartartást működtető úrnő szolgálatá-
ban álló „fraucímer” (komorna) is.  

A pácini kastélynak csak az épülete maradt fenn, berendezését, értékeit 1945-ben széthordták. A 
kastélyt a következő évtizedekben különböző célra használták, állaga leromlott, majd az 1970-as 
évektől az Országos Műemléki Felügyelőség helyreállította. Így a kastély kiállításán az épület eredeti, 
megsemmisült, elveszett berendezése helyett részben korabeli, a késő reneszánsz és korai barokk 
ízlést tükröző eredeti műtárgyak, illetve bútormásolatok láthatók. Ezek reprezentálják a kora újkori 
(törökkori) északkelet-magyarországi (Zemplén, Abaúj, Ung, Ugocsa, Borsod) vármegyék főúri kasté-
lyainak és udvartartásainak életét, mindennapjait, de nemcsak az urak és birtokosok, hanem a kasté-
lyokban élt különböző státusú szolgák, szolgálattevők tevékenységét is.  
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A PÁCINI KASTÉLY URAI 1581–1725 

1581–1586 MÁGOCSY GÁSPÁR (1512–1587) unokaöccse:  
MÁGOCSY ANDRÁS (1540 k.–1586) és ennek felesége, 
(Alaghy János /1525 k.–1571/ leánya)  
ALAGHY BEKÉNY JUDIT (1566 k.–1591),  
gyermekeik:  
GÁSPÁR (szül. 1582), FERENC (szül. 1583?) és ERZSÉBET (szül. 1584?) 

1587–1590 Özv. MÁGOCSYNÉ ALAGHY JUDIT (1566 k.–1591) és árvái, ill. második férje:  
felsővadászi RÁKÓCZI ZSIGMOND (1544–1608) 

(Alaghy János fivére: Alaghy Debreceni György fiai)  
ALAGHY FERENC (†1612) és ISTVÁN (†1588) és 
ALAGHY ISTVÁN felesége: SURÁNYI KLÁRA,  
fiuk: ALAGHY MENYHÉRT (1587–Vizsoly, 1631) 

1591–1612 ALAGHY FERENC (†1612) és 1594-től felesége, PRÉPOSTVÁRY SÁRA (†1635) 

 [MÁGOCSY FERENC Munkács ura (Pácin, 1583?–Beregszász, 1611. nov. 21.) és  
1607-től felesége, DERSFFY ORSOLYA (1590 k.– Zólyomi vár, 1619), aki 
1612. nov. 22-től ESTERHÁZY MIKLÓS gróf (1583–1645) felesége] 

1612–1631 ALAGHY MENYHÉRT (1587–Vizsoly, 1631) báró, országbíró 
és felesége: ERDŐDY ANNA grófnő (†Regéc, 1634) 

1631–1641 
1641–1698 

Kissennyei ’SENNYEY SÁNDOR báró (†1641) és felesége,  
özv. DÓCZY ANDRÁSNÉ TÁRKÁNYI–PACZOTH JUDIT (†1672. jan. 2.) és  
gyermekeik: SENNYEY ISTVÁN, LÁSZLÓ, ALBERT, FERENC, KRISZTINA, 
ERZSÉBET (†1672, Károlyi Lászlóné, Károlyi Sándor anyja) 

’SENNYEY FERENC báró (†Zsennye, 1676) és  
felesége: SZÉCHY MÁRIA MARGIT (†1695 k.) grófnő (Széchy Dénes és Draskovich Sára lánya) 
gyermekeik: ISTVÁN (1649–1725), PONGRÁC (†1711), SÁNDOR, FERENC, BORBÁLA (férje: 
csicseri OROSZ ZSIGMOND) 

1698–1725 ’SENNYEY ISTVÁN báró (1649–1725) (FERENC és SZÉCHY MÁRIA MARGIT fia) 
első felesége: özv. KECZER MIKLÓSNÉ villei PRIBÉK ÉVA (†1701),  
gyermekeik: SENNYEY BORBÁLA (PERÉNYI GÁBORNÉ) és 
SENNYEY FERENC, felesége: BARKÓCZY ÉVA és 
SENNYEY IMRE gróf (†Pácin, 1776), felesége: BARKÓCZY KRISZTINA 
második felesége:  
özv. b. BARKÓCZY LÁSZLÓNÉ szentkirályi ANDRÁSSY KLÁRA bárónő (†1728) 
első házasságából mostohaleánya:  
Barkóczy Mária (gersei Pethő Erzsébet lánya, Ghillány Györgyné)  
lányai (Barkóczy Lászlótól):  
Barkóczy Krisztina (Sennyey Imréné) és Éva (Sennyey Ferencné) 
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KONYHA 

A konyha a kastélyban szolgáló személyzet munkahelye, ahol nemcsak a főúr családjának, hanem 
udvartartásának és gyakori vendégeinek is főztek. Sok helyen a konyha különálló épületben műkö-
dött, illetve a kastély konyháján kívül sütőház (1676-ban Pácinban kettő!), kemence is szolgálta a 
konyhát, főként ott, ahol nagyobb népességről, katonákról is gondoskodni kellett. A berendezést – 
így a fazekastermékeket és faeszközöket, gyékényből készült tárgyakat – a környékbeliek maguk ké-
szítették a háziipar keretei között, a fémárut helyi kovácstól, vagy a régió országos vásárain áruló 
kereskedőktől szerezték be. A jelentősebb udvartartások saját iparosokkal rendelkeztek.  

A konyhán a jobbágyi kilencedből származó gabonát (1676-ban Pácinban őszi búzából ötödöt, tavaszi 
gabonából tizedet adtak a jobbágyok), mézet, bárányt, esetleg egyéb állatot, káposztát dolgozták fel, 
de a földesúrnak, az uradalomnak lehettek saját földjei is. Az utóbbiakat allódiumnak nevezzük, s bár 
a földesúr saját igényei szerint termelhetett rajta, az ún. vetéskényszer, azaz a település egészére 
vonatkozó gabonatermesztési rendszer (téli–tavaszi gabona, ugar) a földesúri majorságra is kötelező 
volt. A majorsági szántók mellett a kastély konyhájára termeltek az uradalmi gyümölcsöskertek, er-
dők, vadaskertek is. A vad és a finomabb hal az elit eledelének számított, hiszen a földesúr saját 
használatú erdejéből, halászó vizéről vagy mesterséges halastavából származott. A halászatot a birto-
kos meg is oszthatta jobbágyaival, az erdőhasználat viszont földesúri kiváltság volt, kivéve, külön 
megállapodás alapján, a tűzifa, vagy az építkezésre való fa elvitelét. Az erdőhasználat a jobbágyok 
disznótartását, az ún. makkoltatást is szolgálhatta, ezért azonban disznótizedet vagy pénzt kért az 
uradalom. Pácin határában is voltak makkoltatásra alkalmas tölgyerdők.A könnyen eltartható gabo-
nán, liszten, borsón, babon, kölesen, ledneken (= borsóféle) kívül az éléstárban mindig volt komló (a 
kenyérsütéshez), vaj, zöldségek (torma, káposzta, répa, retek, petrezselyem), az utóbbiakat vermek-
ben is tárolhatták, 1676-ban a kastély melletti gyümölcsösben két verem is volt. A majorságból és a 
jobbágyoktól származtak a füstöléssel és sóval, ecettel tartósított élelmiszerek (ó- és új szalonna, 
orja, óháj, sós káposzta, pirított tehén- és borjúhús kötelekre fűzve, disznóláb körmöstül, sózott és 
szárított hal stb.). Baromfi ún. ajándékként (azaz a földesúri dézsmán felül elsajátított jobbágyi szol-
gáltatásként) került a kastély konyhájára, vagy a saját földesúri gazdaságból, a majorságból szárma-
zott. A legkedveltebb baromfi a hízott kappan (= herélt kakas) volt, kövérsége miatt. A marhahús 
általános élelmi cikk volt, többet fogyasztottak belőle, mint a disznóhúsból. A Bodrogköz vizei, köztük 
a morotvák rengeteg hallal látták el a kastély és a falu lakóit, a kastély urai a 17. század elejétől kato-
likus vallásúak voltak, akik a böjti időszakokban hús helyett is halat fogyasztottak. A csíkászok 1676-
ban minden harmadik vödör csíkot (= mocsarak siklóhoz hasonló halfajtája), a halászok minden har-
madik halat kötelesek voltak a pácini uraságnak beszolgáltatni. 

 

 
Gönci hordók 
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A kora újkori nemesi és jobbágyi háztartásokban alapvető ital (és árucikk) volt a bor, amelyet a job-
bágy dézsmaköteles, de szabadon adható-vehető szőlejéből, a földesúr pedig egyrészt jobbágyai 
dézsmaköteles szőleinek terméséből, másrészt saját, bérmunkával vagy robottal műveltetett nemesi 
szőlőbirtokairól szerzett. Pácinban volt uradalmi sörfőzés is a 17. században, a „sernevelő” a vetemé-
nyes kert mellett állt. 

A földesúr a bor- és a gabonadézsma (kilenced) mellett a jobbágytelki állományon kívül termesztett 
és készített élelmet, egyéb árut is elsajátított jobbágyaitól. Az ún. ajándékok, azaz a paraszti naptár 
ünnepein, esetleg a földesúr családjának kivételes eseményein (esküvő, keresztelő) kötelezővé tett 
szolgáltatások (tojás, kalács, méz, hüvelyesek, tyúk, gyakran kappan, zöldség vagy gyümölcs, házivá-
szon stb.) is a kastély konyháját gazdagították. A finomabb élelem, déligyümölcs, fűszerek a kereske-
dőktől, leginkább a vásárokról vagy a nagyobb városok piacairól származtak. Jégverem szinte minden 
főúri háztartásban volt, a közeli vizeken vágott jégtáblákat télen elvermelték, hogy a meleg időszak-
ban is rendelkezésre álljon. 

A konyhák fontos alapanyaga volt a só is, amelynek ugyanolyan szerepe volt a tartósításban, ha nem 
nagyobb, mint az ételek ízesítésében. Az északkelet-magyarországi régió a máramarosi királyi-
kamarai sóbányákból származó sót használta, amelyet a tiszai tutajokon vittek Magyarország belseje 
felé. A Bodrogközben a Pácinhoz közeli Nagytárkány (Veľké Trakany , Szlovákia), majd Tokaj volt a 
legfontosabb sókikötő, de a Karcsa folyón is szállítottak sót, 1613-ban Pácin ura, Alaghy Menyhért 
kap vámjogot a Karcsa folyón, azaz a pácini uradalom és birtokosa vámot szedhetett a korszak egyik 
legfontosabb kereskedelmi árucikke, a só után. A kastélyok konyhái, főként a főúri feleségek révén, a 
kulináris újdonságok terjesztőivé váltak a kora újkorban, az arisztokrata asszonyok büszkék voltak 
édességeikre, befőttjeikre; Bécsben, Kassán járó férjüktől gyakran kértek fűszereket vagy divatos 
gyümölcsöket. A konyhán szolgálatot teljesítők között hierarchia uralkodott a szakácstól a kuktáig és 
a mosogatást végző szolgáig, ez utóbbi gyakran kőből kivájt, vályúhoz hasonló hatalmas mosogató-
edényben mosta el az óriású mennyiségű mosatlan edényt.  
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SZOLGÁK ÉS SZOLGÁLÓK KAM(A)RÁJA 

 

A kastélyban szolgálatot teljesítő jobbágy- vagy zsellérnépesség általában különálló, egyszerű épüle-
tekben lakott, a belső cselédség azonban a kastély alsó szintjén, hátsó traktusában is helyet kapha-
tott, legtöbbször az ún. kamra (kamara) nevű oldalhelyiségben, amelyiknek nem volt önálló bejárata. 
Bár a szolgák az uradalmi jobbágyság, parasztság soraiból kerültek ki, munkájuk az úrral kötött szer-
ződésen, konvención alapult, azaz egyfajta bérmunka volt. Cselédségre általában a jobbágyháztartá-
sok fiatal tagjai adták fejüket, illetve azok a zsellérek, szegények, akiknek nem volt gazdálkodásra 
alkalmas jobbágytelkük. 

Pácin jobbágysága a 17. században 4 összefüggő szántóföldön gazdálkodott 2 vagy 3 nyomásban, 
ezekbe összesen kb. 100 kassai köböl gabona-vetőmagot (1 köböl = 80-120 liter) lehetett elvetni, de 
egyszerre csak egy nyomásba vetettek. A gabona után ún. kilencedet, azaz a termés 10%-át fizették a 
földesúrnak. Pácin falu jobbágyi rétjei kb. 200 emberkaszáló nagyságúra terjedtek ki, azaz 200 ember 
egynapi munkájával lehetett volna egyszerre lekaszálni őket, ezek, termékeny időszakban, 100 kocsi 
szénát adtak a jobbágyoknak. 1684-ben, amikor az uradalom egy részét a Sennyeyek elzálogosították 
Jármy László birtokos nemesnek, a Sennyey-birtokon 11 féltelkes jobbágy gazdálkodott Pácinban 
(Csuka István, Sére János, Sánta István, Németh Pál örököse, Ördög Mátyás, Ördög István, Szabó Ist-
ván, Palóci János, Thuri Gáspár, Ballag János), de csak hármuknak voltak igavonó ökrei, ugyanakkor 
teheneket minden jobbágy tartott. Pácinban a Sennyey-részen ekkor 17 fél jobbágytelek üresen állt, 
azaz deserta (= puszta) volt, így a puszta telkekhez tartozó szántót sem művelte senki. A zálogba 
adott birtokrészen 12 féltelkes jobbágy élt (az uradalom tisztje: Tóth István, Pap János, Nagy István, 
Balog János, Paloci Mihály, Halász András, Borbély Mihály özvegye, Tóth János özvegye, Szabó Imre, 
Szabó István két fivérével, Szolnoki György örököse, Lengyel János), a deserták száma: 17. A jobbá-
gyok között ötnek volt ökre, a legtehetősebbek (Szabó István és fivérei) 8 ökörrel gazdálkodtak.  

A kastélyhoz az uradalmi falvak jobbágyságán és jobbágytelki állományán kívül a majorság vagy alló-
dium, azaz a földesúr saját kezelésű földje, szőleje és gazdasága is hozzátartozott. A kastély vagy ud-
varház maga is önálló, a földesúr udvartartását közvetlenül kiszolgáló gazdasági intézmény volt, 
amelyhez Pácinban az 1670-es években az alábbiak tartoztak: cselédház, udvar, csűrös kert, major. A 
kastély körüli gazdaságot a cselédek, béresek, szolgák és szolgálók működtették. A pácini jobbágyok 
újévkor 5 forint cenzust, azaz földbért fizettek a földesúrnak, és háztartásonként a három fő ünnepre 
(karácsony, húsvét, pünkösd) évenként összesen 3 tyúkot kellett az uradalmi konyhára adniuk. A 17. 
század végén a Sennyey-birtokrészen jobbágytelkenként heti 3 nap robottal tartoztak a földesúrnak, 
míg a zálogba adott Jármy-birtokrész jobbágyai a földesúri majorságot művelő robotot úgy teljesítet-
tek, hogy egyik héten saját jobbágyi gazdaságukban, másik héten a majorságban dolgoztak, azaz 
mindkét birtokrész jobbágyai egy hónapban két hétig a földesúrnak robotoltak. 

A jobbágy- és szolganépesség tárgyi kultúrájából kevés tárgy maradt fenn, hiszen ezeket legtöbbször 
saját maguk által termesztett, termelt alapanyagokból, a háziipar szintjén állították elő. Míg a főurak 
bútorai, dísztárgyai, sőt drága viselete – éppen értéküknél, tezauráló funkciójuknál fogva – hosszú 
ideig fennmaradtak, sőt öröklődtek az arisztokrata famíliákban, a paraszti népesség, szegénység egy-
szerű tárgyai gyakran már viselőjük életében elkoptak, elrongyolódtak.  

A kora újkori konvenciós kastélyszolgák, uradalmi cselédség tárgyi kultúrájáról, életviszonyairól – a 
korabeli írásos, és gyér képi források mellett – a legtöbbet a néprajztudományból tudhatunk, hiszen a 
19. sőt 20. századi paraszti élet sok tekintetben megőrizte a megelőző korszakok tárgyait, viseletét, 
tárgyalkotó tudását. A néprajzi tárgyak nem egyszer kora újkori formákat, díszítőelemeket vittek to-
vább, ezeket sokszor nemcsak a paraszti életből, hanem az elit tárgykultúrájából, formakincséből, 
díszítőművészetéből kölcsönözték, ezekből sok bekerült a népművészet elemei, mustrái közé. A tö-
rökkori kastélyok szolgáinak egyszerű tárgykultúráját részben rekonstrukcióval, részben 19. századi 
muzeális népi bútorokkal idézzük fel.  
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A kora újkori cselédség, illetve az újkori parasztság igen egyszerű bútorokat használt, az ágyon, aszta-
lon, széken és a tárolásra használt ládán, fogason kívül nem volt más a kamarában, a szekrényt csak 
az elit ismerte és használta. 

 
Pácini jobbágyok névsora, 1684. MNL OL UeC (E 156) 115/13  

 

A jobbágyi kilencedből származó, helyben szüretelt, illetve a birtokosok hegyaljai jobbágyi és nemes 
szőleiből származó borait a kádárok vagy bodnárok által készített hordókban őrizték, a kastélyban 
1676-ban két pincét is összeírtak (öreg=nagy boltos pince és kispince). Bár az űrmértékék sokszor 
helységenként változtak a kora újkorban, a bort Északkelet-Magyarországon legtöbbször az ún. gönci 
vagy gönci fél hordóban tárolták, amely nemcsak tárolóeszköz, hanem űrmérték is volt, ez a 19. szá-
zadra 136 literes űrtartalommal rögzült. 1684-ben a pácini kastély mellé épült, fából ácsolt udvarház 
kőből épült, famennyezetes borházában 30 hordóban tárolták az uradalmi bort, az épület felső ré-
szén raktározták a borkészítéshez használt 8 mustos kádat, de volt szőlőprés is a pácini földesúri gaz-
daságban. 
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PALOTA — EBÉDLŐPALOTA 

A kora újkorban, a kései reneszánsz időszakában a kastélyok legfontosabb helyisége az emeleten 
berendezett „palota” nevű díszterem és ebédlő, amely a főúri család és vendégei közös étkezésein túl 
a vendégfogadás, politikai összejövetelek és egyéb társas együttlét céljait, ezzel együtt a család rep-
rezentációját szolgálta. Berendezésének legfontosabb darabja a gyakran nemes fából készült ebédlő-
asztal és az edények, főként az ezüstök és díszedények tárolására, bemutatására szolgáló edényszek-
rény, amely, megrakva, a família gazdagságát, presztízsét volt hivatva képviselni. A palotateremben 
kaptak helyet az ősgalériák, a család neves és kevésbé híres elődeinek képmásai, hiszen a nemesi 
genealógia és öntudat lényege a minél régebbi és minél kiterjedtebb családfa. A főúri rendbe emelt 
családok sokszor fiktív ősök portréit is megfesttették. Az ebédlőtermet fűtötték, az északkelet-
magyarországi 16-17. századi, reneszánsz formájú és díszű mázas kályhákat a Sárospatakon és Er-
délyben otthonra lelt morva protestánsok, a habánok fazekasai készítették. A kályharekonstrukciókat 
a kastély műemlékei feltárása során előkerült kályhacsempék alapján végezték. 

A nagyterem volt a ház urának reprezentációs helyisége is, itt fogadta politikustársait, tisztjeit, kato-
náit, a többi hasonló birtokost. Itt tárgyalt az ún. főemberszolgáival, azaz udvarának nemesi szárma-
zású szolgálattevőivel, akiknek a főúri udvar legtöbbször egyrészt iskola, másrészt ugródeszka volt 
további politikai és katonai előmenetelükhöz. A 16. század a gyorsan felívelő karrierek kora, a nagy-
ságos címmel illetett főurak sokszor maguk is főemberszolgaként kezdték egy korabeli főember, azaz 
főispán, országos főméltóság, főkapitány, báró udvarában, várszolgálatában. 

Pácin birtokosai az országos politikában is nagy szerepet vittek, MÁGOCSY GÁSPÁR (1512–Munkács, 
1587) – Pácin urának, MÁGOCSY ANDRÁSNAK (†1586) nagybátyja – a 16. század közepi végvári rendszer 
két legfontosabb várának, Gyulának és Egernek is kapitánya volt, de zálogbirtokban megszerezte a 
hatalmas munkácsi uradalmat is a munkácsi várral (ma: Mukacseve, Ukrajna) együtt. Övé volt a tor-
nai vár (ma: Turňa, Turniansky hrad, Turnianske Podhradie, Szlovákia) is. Örökösét, MÁGOCSY ANDRÁST 
a nagy hozománnyal rendelkező ALAGHY JUDITTAL (1566 k.–1591) házasította össze, akinek apja, a Wit-
tenbergben tanult ALAGHY JÁNOS (1526 k.–1567) 28 lovasának kíséretében részt vett I. Miksa 1563. évi 
pozsonyi koronázásán, ahol az új király apja, a regnáló király, I. Ferdinánd és családja, illetve a Magyar 
Királyság elitje és a Habsburg-birodalom számos előkelősége is megjelent.  

Bár a kassai főkapitányságnak és a (kassai székhelyű) Szepesi Kamara hatósága alá tartozó régiónak 
csak egy része hódolt meg a töröknek, a főúri birtokosok – maguk is főispánok, főkapitányok – több-
ször vezettek portyát, sőt hadat a török ellen. Így BEKÉNYI ALAGHY JUDIT második férje és árváinak 
gyámja, RÁKÓCZI ZSIGMOND egri kapitány (1544–1608; 1607-től erdélyi fejedelem) is részt vett a vidék 
legnagyobb ütközetében, az 1588-ban lezajlott Szikszó (Abaúj m.) melletti csatában, ahol a magyar 
király csapatai fényes győzelmet arattak az oszmán sereg fölött. A keresztények győzelméről sok ko-
rabeli német röplap is megemlékezett. Ez a csata volt a legjelentősebb ütközet a vidéken Eger 1596. 
évi eleste és a mezőkeresztesi döntő vereség előtt. Mezőkeresztesnél egyébként a vitézi karriert vá-
lasztott, 1607-ben báróságot nyert ALAGHY FERENC (†1612), ALAGHY JUDIT unokatestvére is harcolt, aki 
1591-től Pácin birtokosa (1608-ban a Szepesi Kamara tanácsosa). Alaghy Ferenc végigharcolta a 
tizenötéves háborút, részt vett a váradi vár török ostrom alóli felmentésében is (1598). 

ALAGHY FERENCNEK 1591-től haláláig a pácini kastély lett a rezidenciája, miután nagybátyja, Alaghy 
János lánya, özv. MÁGOCSY ANDRÁSNÉ ALAGHY JUDIT, RÁKÓCZI ZSIGMOND felesége 1590 karácsonyán, 
gyermekei nevében, lemondott Pácin-birtokról unokatestvérei, (Alaghy Debreceni György fiai) ALAGHY 

FERENC és ISTVÁN (†1588 k.), illetve István kisfia, MENYHÉRT javára. A családi osztozkodás során a Rákó-
czi házaspár az értékesebb regéci várat és uradalmat választotta, míg Pácin az Alaghyaknak jutott. 

A pácini kastély urai a Habsburg király hívei voltak. II. (I.) Rudolf német-római császár és magyar király 
a Bocskai-féle felkelés után MÁGOCSY FERENC (Pácin, 1582–Beregszász, 1611. nov. 21.) munkácsi vár-
urat, a Pácint építtető ANDRÁS fiát nevezte ki Felső-Magyarország katonai parancsnokának, azaz kas-
sai főkapitánynak, aki a bécsi béke szerzésében is részt vett. A 17. század első felében a vidék több 
évtizedre az Erdélyi Fejedelemséghez, a magyar király helyett Bethlen Gábor (aki 1620-ban megkapta 
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a Magyarország fejedelme, majd a választott magyar király titulust is) és I. Rákóczi György uralma alá 
tartozott. A régió királyhű birtokosai, ha meg akarták tartani jószágaikat, kénytelenek voltak az erdé-
lyi fejedelmek mint felső-magyarországi uralkodók szolgálatába állni. Alaghy Menyhért, a Habsburg 
király híve, Bethlen Gábor főembere, tanácsosa lett, sőt zempléni főispánnak is kinevezték. 

A pácini urak közül a legmagasabb rangra az 1613-tól báróságot nyert ALAGHY MENYHÉRT (1587–
Vizsoly, 1631) zempléni főispán jutott, aki 1625-ben elnyerte, és haláláig viselte a Magyar Királyság (a 
király és a nádor utáni) harmadik főméltóságát, az országbírói hivatalt. Nemcsak politikus, hanem 
katona is volt, részt vett a török elleni csatákban, 1629-ben II. Ferdinánd király Felső-Magyarország 
13 vármegyéje katonai vezetőjének, kassai főkapitánynak nevezte ki. 

Erről a vidékről, a munkácsi várból (ma: Mukacseve, Ukrajna) indult az újkori történelem legnagyobb 
hatalmú családja, az Esterházyak karrierje is. ESTERHÁZY MIKLÓS (1583–1645), MÁGOCSY FERENC, Mun-
kács ura és kassai v. felső-magyarországi főkapitány tisztje, Mágocsy halála (1611) után megkapta a 
hatalmas munkácsi uradalmat. Mindehhez házassága segítette hozzá: 1612-ben ugyanis elvette 
Munkács urának gyermektelen özvegyét, Munkács és sok egyéb uradalom örökösét, DERSFFY ORSO-

LYÁT. 

 

Az Alaghyaknak magvuk szakadván, 1631-től a Bodrogközben fekvő nagytárkányi (ma: Veľké Trakany, 
Szlovákia) uradalom és más jószágok birtokosa, kissennyei SENNYEY SÁNDOR báró (†1641) kap királyi 
adományt Pácinra, aki királyi kamarás és követ volt Bethlen Gábor udvarában, majd az egyik legjelen-
tősebb végvár, Szatmár (ma: Satu Mare, Románia) kapitánya lett. Testvére, SENNYEY ISTVÁN (1580–
1635) váci (később veszprémi, majd győri) püspök, a kancellári méltóságot is elnyerte. Ő képviselte I. 
Ferdinánd királyt Bethlen Gábor fejedelem és Brandenburgi Katalin kassai (ma: Košice, Szlovákia) 
esküvőjén, 1626. március 2-án. Ő telepítette vissza a ferenceseket Szombathelyre.  

A birtokszerző Sennyey Sándor báró fia, SENNYEY FERENC kállói kapitány (1630–Nagytárkány, 1675) és 
családja a Bodrogközben épült egyéb kastélyaikat részesítették előnyben (Nagytárkány, Bély, 
Battyán, ma: Veľké Trakany, Biel, Boťany, Szlovákia). Sennyey Sándor elsőszülött fia, SENNYEY ISTVÁN 
(1627–1687) veszprémi püspök, Sümeg birtokosa lett. A 17. század közepén a kastély lakója és birto-
kosa Sennyey Sándor másik fia, Albert (†Zsennye, Vas megye 1676), aki részt vett Zrínyi Miklós olda-
lán az 1664. évi dunántúli téli hadjáratban. SENNYEY ALBERT feleségével, özv. Réchey Györgyné 
várkonyi Amadé Éva bárónővel 1675-ben visszaköltözött a család eredeti Vas megyei birtokára, és 
Pácint sógornőjének, özv. SENNYEY FERENCNÉ SZÉCHY MÁRIA MARGITnak (†1695 k.) zálogosította el.  
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A Habsburg király hívei, Sennyey Albert és fivére, István jószágait Thököly Imre 1676-ban elkobozta, 
csak néhai Sennyey Ferenc birtoka maradt meg özvegye kezén. A pácini kastélyt és birtokot az 1680-
as évek elején özv. Sennyeyné Ferencné Széchy Mária Margit zálogba adta Jármy Lászlónak, a 
Tiszavidék egyik birtokos nemesének. 1714-ben id. Sennyey Ferenc (†1676) és Széchy Mária Margit 
fiai, Ferenc és István megosztoztak apjuk és elhalt testvérük, Pongrác örökségén, a pácini kastély déli 
része Istváné, az északi Ferencé lett. SENNYEY ISTVÁN (†1725), Rákóczi generálisa majd kancellárja már 
korábban megvásárolta testvére, a szintén a dunántúli Zsennyére költözött Sándor és néhai nagy-
bátyja, a Zsennyén elhunyt Sennyey Albert részét is. 

 
Ismeretlen művész: ESTERHÁZY MIKLÓS nádor (1583–1645), korábban a munkácsi uradalom birtokosa képmása az Esterház-

yak pápai ősgalériájából. Magyar Nemzeti Múzeum, másolat. MNM felv. 

A birtokok és a család fennmaradásának záloga a rendi társadalomban sokszor a nemesi és főúri há-
zassági stratégiája volt. A korban, a fiatalkori halálozás miatt, általános volt a többszöri házasság, a 
többször házasítottak össze mostohatestvéreket. Már Sennyey István (†1725) első felesége, a 
Tárkányiak vagyonának örököse, villei Pribék Éva (†1684) szülei, nagytárkányi Tárkányi Borbála és 
Pribék Ádám is mostohatestvérek voltak. Sennyey István és második felesége, özv. Barkóczy Lászlóné 
Andrássy Klára különböző házasságból származó gyermekei is összeházasodtak, Sennyey Imréhez 
(Sennyey Sándor és Pribék Éva fiához, †Pácin, 1776) Barkóczy Krisztinát, Sennyey Ferenchez Barkóczy 
Évát (Barkóczy László és Andrássy Klára leányait) adták hozzá. 
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BOCATIUS JÁNOS kassai főbíró, költő (1549–1621) versei  

MÁGOCSY FERENC felső-magyarországi főkapitányhoz (†1611) és ALAGHY FERENC katonatiszthez (†1612), Pácin urához. 
(Johannes Bocatius: Hexasticha votiva, vel strena poetica, ominis boni gratia. Anno Deo volente erit melius. Distributa ac 
principaliter d. d. consecrata reg. Hung. palatino... Georgio Thurzo de Bethlenfalva, com. Arvensi. Klöss Jakab nyomdája, 

Bártfa, 1612) 

Északkelet-Magyarország politikai és rendi küzdelmek, sőt fegyveres harcok színtere volt a 17. szá-
zadban. A rendi ellenségeskedéseknek esett áldozatul a család egyik tagja, SENNYEY FERENC nagykállói 
várkapitány, akit 1674-ben a bodrogközi nagytárkányi kastélyában (ma: Veľké Trakany, Szlovákia) 
ölték meg hetedmagával a kuruc felkelők felesége és kisfiai szeme láttára. Felesége, SZÉCHY MÁRIA 

MARGIT a közelben fekvő leleszi (ma: Leles, Szlovákia) premontrei rendház templomába temettette 
férjét. Az özvegyet egyébként a bodrogközi Sennyey-jószágok harmadát elfoglaló és kincstári birtoka-
ihoz csatoló Thököly Imre felső-magyarországi fejedelem 1684 körül börtönbe záratta Munkácson, 
majd Széchy Mária Margit (†1695 k.) – kiszabadulván – Kőszegre menekült, birtokrésze volt ugyanis a 
kőszegi váruradalomban. Fiuk, SENNYEY ISTVÁN (†1725), Pácin újjáépítője azonban II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem hadseregének generálisa, majd konföderációs államának kancellárja lett, még az 1711. 
április 29–30-ikán megkötött szatmári egyezség (béke) után két hónapig tartotta a császáriakkal 
szemben a munkácsi várat, de fivérei, Ferenc és Pongrác (†1711) is a Rákóczi-szabadságharc tisztjei 
voltak. 

 

 
A törököket legyőző szikszói csata – 1588. október 8. – 
korabeli németországi röplapon,  
RÁKÓCZI ZSIGMOND (1550 k.–1608) egri várkapitány (ké-
sőbb erdélyi fejedelem 1607–1608) és serege ábrázolá-
sával. Színezett fametszet, másolat  
(Stadtbibliothek, Erlangen) 
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A PROVIZOR (UDVARBÍRÓ, TISZTTARTÓ) SZOBÁJA 

 

A kastélyok uradalmi központok is voltak, melyekhez kisebb-nagyobb birtokkonglomerátumok tartoz-
tak, ezeket a birtokos egységként, központilag kezelte. Az uradalmak központját (caput bonorum) 
általában a földesúr kastélyában, udvarházában rendezték be, itt működtek a gazdaság irányítói is. A 
pácini uradalom (birtokok együttese) Pácinnal mint uradalmi központtal csak néhány faluból állt a 
környéken (Pácin, Karcsa, Karos, Nagy- és Kiscigánd, Karád), igazgatása azonban mégis fizetett gazda-
sági szakembert, ún. provizort vagy tiszttartót, udvarbírót követelt, akinek feladata a földesúri birto-
kokon folyó gazdálkodás felügyelete, a jobbágyi járandóságok beszedése és egyéb, írás-olvasás-
számolást feltételező tevékenység volt. A provizornak ún. diariumot, azaz naplót kellett vezetnie az 
uradalom bevételeiről és kiadásairól. Sok korabeli uradalom egy végvár várkerülete volt, így a 
provizor feladata a katonasággal megrakott erősség gazdasági irányítása. A nagyobb várak katonai 
funkciót is betöltött jószágkormányzóját prefektusnak nevezték. A birtokosok többször írásban adtak 
utasítást a provizornak, egyfajta „munkaköri leírást”, amelyben pontosan lefektették kötelességeit. A 
provizor munkahelyét a kastély hátsó traktusában, vagy a majorság (földesúri gazdaság) területén 
külön gazdasági épületben rendezték be, itt volt az udvarbíró és családja otthona is. Pácinban a 17. 
század végén a kastély mellett fából épült pincés udvarházacska állt, amelynek zöld cserépkályhákkal 
fűtött szobái minden bizonnyal az udvarbíró irodája és lakása céljait is szolgálták. A provizor éves 
fizetése készpénzből és egyéb juttatásokból állt, Pácinban is megillette az ún. „asztaltartás”, azaz 
családjának és kíséretének szabad ellátása a kastély konyháján és az uradalom költségére, valamint 
természetbeni juttatás (gabona, bor, méz, faggyú, állatok stb.). 

Az uradalom telki állományától független volt a szőlőbirtok, de a földesúr a birtokán művelt jobbágyi 
szőlők után, az egyházhoz hasonlóan, dézsmát szedett, így a dézsmabor beszedését, tárolását, piacra 
vitelét szintén a provizor intézte. Bár Pácinban is termesztettek szőlőt, a bor iránti korabeli kivételes 
élénk kereslet miatt az északkelet-magyarországi birtokos elit, sőt városi polgárok és maga Kassa 
szabad királyi város is Tokaj-Hegyalján igyekezett minél több saját, nemesi kiváltsággal rendelkező, 
azaz járadékmentes szőlőt szerezni. Pácin urainak értékes szőleik voltak a hegyaljai városok szőlőhe-
gyein, jövedelmeik egy részét a kor élénk borkereskedelme biztosította számukra. Mád, a bortermelő 
hegyaljai mezőváros Pácin urának, Alaghy Ferencnek (†1612) birtoka volt, és ismert, hogy Rákóczi 
Zsigmond is borkereskedelemmel alapozta meg vagyonát. 

A provizor mellett, az uradalom jellegétől és nagyságától függően, többen is dolgoztak, összefoglaló 
nevük: officiális (tisztviselő). A legfontosabb tisztség a számtartóé (rationista) volt, ő teljesítette az 
elszámolásokat (latinul: ratio), nyugtákat, pénzügyi feladatokat. A provizor külön írnokot is alkalmaz-
hatott. A gazdaság kisebb hatalmú irányítója a sáfár volt, de alkalmaztak porkolábot, kulcsárt és más 
officiálist is a középkori eredetű várakban mint erősségekben és a kényelmes lakhatást biztosító kas-
télyokban. Az alsóbb szintű uradalmi tisztviselők kikerülhettek a jobbágyok közül is, 1684-ben, amikor 
Pácin falu mint birtok egy része Jármy László birtokos nemesnél volt zálogban, a birtokrész egyik ura-
dalmi tisztviselője a pácini Tóth István volt, aki egyébként féltelkes jobbágyként saját gazdaságában 1 
ökröt és 3 tehenet tartott. A Sennyeyek nagytárkányi (ma: Veľké Trakany, Szlovákia) kastélyában 
porkoláb (katonai parancsnok, börtönőr) és 4 darabont, azaz gyalogos kapuőr is szolgált a 17. század-
ban. 

A kora újkori főúri famíliáknak több uradalmuk, kastélyuk, váruk volt, így több provizort is fizettek. 
1688-ban I. Rákóczi Ferenc árváinak és örököseinek, Ferencnek és Juliannának 7 uradalmában 7 ud-
varbíró vagy tiszttartó szolgált, háromban (Makovica, Patak és Ecsed) számtartót is fizettek, Patakon 
és az ecsedi várban kulcsár (claviger) is működött. A provizori tisztség a kora újkorban, éppen gazda-
sági jellege miatt, az egyik lehetőség volt a tehetséges kisnemesi, sőt nemtelen rétegnek a vagyono-
sodásra, a társadalmi emelkedésre. Ezt egyrészt maga a funkció tette lehetővé magas jövedelmével 
és a gazdaságból származó egyéb haszonnal, de a birtokos külön adományokkal is jutalmazhatta te-
hetséges, nagy hasznot hajtó jószágkormányzóját.  
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1600-ban a munkácsi várban Mágocsy Ferenc beregi és tornai főispán, királyi tanácsos, familiárisá-
nak, theleki BALOGH-SZÉKELY GÁSPÁRnak adományozza a tállyai Palota-szőlőhegyen fekvő Horlowa-
szőlő nevű szőlőjét, egyszersmind felmenti a szőlő utáni járandóságok fizetése alól. A provizor képvi-
selte a birtokost a nemesi vármegye közgyűlésein is, így a pácini udvarbírák a zempléni megyegyűlé-
seken is részt vettek. 

Kivételes karriert ért el fonyi ASZALAY ISTVÁN (1600 k.–1656), Esterházy Miklós nádor katolikus vallású 
titkára, nádori ítélőmester, királyi biztos, országbírói helytartó, nevezetes jogtudós, akinek törvény-
gyűjteményét a 17. század végén nyomtatták ki Nagyszombatban (ma: Trnava, Szlovákia). Nagyapja, 
ASZALAY MIKLÓS az Alaghyak regéci udvarbírája volt 1621-ben, majd az 1630-as években apja, fonyi 
ASZALAY ISTVÁN is udvarbírói hivatalt viselt az Esterházyak kezére került regéci várban. Rajta kívül még 
ALATTYÁNI PÁL, VERES BÁLINT, MISKOLCZY GYÖRGY, SZLUHA MÁTYÁS viselték a provizorságot Regécen. 

Szendrői ASZALAY ANDRÁS (†1706) Borsod vármegye református vallású alispánja, aki a nevezetes 
1682. évi soproni országgyűlésen képviselte megyéjét, szintén a provizori rétegből emelkedett a vár-
megyei elitbe. Nagyapja, ASZALAY MIKLÓS 1600-ban a putnoki várban szolgált, apja, szendrői ASZALAY 

ISTVÁN mint néhány jobbággyal és kisebb birtokokkal rendelkező nemes, Északkelet-Magyarország 
(Ónod, Tokaj, Szatmár mellett) legfontosabb végvára, a kassai főkapitányi és kamarai központhoz 
közel eső Szendrő provizora lett Csáky István gróf szolgálatában, aki 1633–1641 között volt a szendrői 
uradalom zálogbirtokosa. A szendrői végvár udvarbírájának Borsod vármegye adminisztrációjában is 
elindul a karrierje, Aszalay István előbb követi feladatokat lát el, majd 1645-ben már vármegyei jegy-
ző, egy évre rá pedig országgyűlési követ Pozsonyban. Miskolcra költöző fia, Aszalay András már alis-
pán, unokája, ASZALAY FERENC (1674–1729) pedig Rákóczi kancelláriáján szolgál a szabadságharc alatt, 
1703–1711 között, 1706-tól a fejedelem titkára. 

 

DEBRECZENI TAMÁS (1570–1650), a szatmári vár udvarbírája 
(provizora), THURZÓ GYÖRGY nádor tokaji jószágigazgatója, 
majd BETHLEN GÁBOR fejedelem erdélyi prefektusa, végül I. 
RÁKÓCZI GYÖRGY erdélyi fejedelem magyarországi jószágainak 
igazgatója (prefektusa) címere aranyozott ezüst poharán.  
17. század első fele, Magyar Nemzeti Múzeum.  
Debreczeni-Droppán Béla felv. 

A vidék és az Erdélyi Fejedelemség egyik legnevesebb és legnagyobb hatalmú, ugyanakkor legtehet-
ségesebb gazdasági szakembere DEBRECZENI TAMÁS (1570–Sárospatak, 1650) volt. Katonaként kezdte 
pályafutását, 1606-tól pedig a fontos szatmári (ma: Satu Mare, Románia) végvár udvarbírája lett, 
feladatai közé tartozott a vár katonaságának ellátása is. Nem sokkal később már a Thurzók tokaji 
uradalmának provizora, majd 1632-től, karrierje csúcsán, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem ma-
gyarországi birtokainak gazdasági igazgatója. Urának nemcsak gazdasági szakembere, hanem tanács-
adója és képviselője is. Vagyont és nemességet szerez, támogatja a református egyházat és művelő-
dést. Levelezésben állt Munkács urával, MÁGOCSY FERENC felső-magyarországi (kassai) főkapitánnyal is 
(†1611). Debreczeni Tamásnak a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött aranyozott, címeres pohara 
jelzi, hogy tehetségével a korabeli elitbe emelkedett. 
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A kissennyei Sennyey (ejtsd: Zsennyei) család is kisnemes provizort tartott a 17. század közepén. 
Sennyey Albert (†Zsennye, Vas megye, 1676), Pácin birtokosa, 1666-ban pácini jószágigazgatójának, 
LIPCSEY DÁNIELnek egy nemes telket, azaz adómentes kúriát adott zálogba Pácinban, amelyért a 
provizor 300 forintot fizetett urának. A provizor informátora, sőt bizalmasa is volt a földesúrnak, 
Lipcsey Dániel tudósítja a battyáni (Boťany, Szlovákia) Sennyey-kastélyból Sennyey Albertet 1676-ban 
a szatmári kurucokról és I. Rákóczi Ferenc haláláról. A Nagyszombatban (ma: Trnava, Szlovákia) 
rezideáló Szelepcsényi György esztergomi érsek (1595–1685) boldogkői várában (Abaúj m.) 
provizora, HANKONY JÁNOS irányította a pár faluból álló uradalmat az 1670-es években. Ura Hegyalján 
termelt borát lengyel kereskedőknek árulta Eperjesen (ma: Prešov, Szlovákia), de Abaúj és Zemplén 
vármegye katonai és politikai helyzetéről is tájékoztatta a távol lévő prímást. 

A provizorok, officiálisok – a kapitányokhoz, végvári tisztekhez hasonlóan – gyakran változtatták he-
lyüket: hol ugyanazon főúrnak egy másik uradalmában, várában, kastélyában tűntek fel, hol egy má-
sik birtokosnál vállaltak hasonló funkciót. Tudásukat nem nélkülözhette a korabeli birtokos elit és az 
állami adminisztráció sem. Új birtokos új udvarbírót hozott az uradalomba. Amikor a rendi küzdelmek 
során Thököly Imre felső-magyarországi fejedelem 1684-ban megszerezte a bodrogközi Sennyey-
birtokok egyharmadát, Nagytárkányba (ma: Veľké Trakany, Szlovákia) KELEPECZ ISTVÁNt nevezte ki 
kincstári udvarbírónak, aki a nagytárkányi kastély kulcsával is rendelkezett, és ő képviselte urát a 
zempléni megyegyűlésen is. A pácini tiszttartónak 1759-ben BESSENYEI ANDRÁST nevezte ki ura, 
’Sennyey Imre (†Pácin, 1774) császári királyi kamarás, a Pálffy huszárezred ezredese. 

A provizor hivatala, azaz a gazdasági iroda a kastély és uradalom legfontosabb igazgatási helyszíne 
volt, amely a birtokos, a kastély ura (vagy úrnője) távollétében az egész udvartartást és birtokot irá-
nyította. A birtokos távollétében udvarbírája, prefektusa élénk levelezéssel tartotta urával vagy úrnő-
jével a kapcsolatot, a kora újkori provizorok levelezése a korszak gazdaság- és művelődéstörténet-
ének fontos forrása.  
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Ismeretlen festő: SZENDRŐI ASZALAY ANDRÁS (†1706), Borsod 
vármegye alispánja, országgyűlési követ (ASZALAY ISTVÁN 

szendrői provizor fia), 1680 körül. Vászon, olaj.  
Dobó István Vármúzeum, Eger. Kulcsár G. felv. 

FONYI ASZALAY ISTVÁN (1600–1656 k.) jogtudós, nádori helytar-
tó (ASZALAY MIKLÓS és ISTVÁN regéci provizorok unokája, ill. 

fia) képmása. Vászon, olaj, 17. század közepe.  
Dobó István Vármúzeum, Eger. DIV felv. 
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AZ ÚRNŐ SZOBÁJA 

A legelőkelőbb és legvagyonosabb főúri várkastélyokban az úrnőnek külön udvartartása volt, akár-
csak a királyi udvarokban, de bizonyos külön személyzet még a kevésbé vagyonos arisztokrata nőket 
is megillette. A személyes szolgálatokat az udvarhölgy, korabeli német nevén a „fraucímer”, esetleg 
komorna végezte, aki maga is magasabb társadalmi rétegből érkezett. Több helyen volt ún. „öregasz-
szony” az úrnő szolgálatában, aki idősebb vagy tekintélyesebb nő volt, és mindenre felügyelt környe-
zetében. A dajkák elengedhetetlenek voltak a kisgyermek mellett, a csecsemőket szoptatták és gon-
dozták, a nagyobbak mellett pedig állandó, sokszor szeretetteljes felügyeletet végeztek. Volt rá pél-
da, hogy az úrfi vagy kisasszony dajkájától tanulta meg jobbágyai nyelvét, amely sokszor különbözött 
az arisztokraták anyanyelvétől, a magyartól vagy némettől. 

Az úrnő szobája és udvartartása a gyermeknevelés mellett a magánáhítat, a kegyesség gyakorlásának 
is helyszíne. Éppen a kora újkorban változik meg a vallásgyakorlat, felértékelődik a templomon kívül, 
a magánszférában végzett ájtatosság, ennek a főúri bútorzatban elengedhetetlen kelléke a térdeplő 
vagy imazsámoly, rajta vagy felette feszülettel. 

Pácin első úrnője ALAGHY JUDIT (1566 k.–1591), a nagyhatalmú, várakkal és hatalmas vagyonnal ren-
delkező ALAGHY JÁNOS lánya volt, aki férje, a kastélyépítő MÁGOCSY ANDRÁS 1586 júniusában bekövet-
kezett halála után 3 gyermekével özvegyen maradva férjhez ment a régió legnagyobb reményekre 
jogosító személyiségéhez, az erdélyi fejedelmi méltóságig jutó RÁKÓCZI ZSIGMONDHOZ. Apja az evangé-
likus, ő maga és férjei a református vallás jelentős támogatói közé tartoztak, Alaghy Judit és férjei 
gyermekeiket is a református vallásban nevelték a pácini kastélyban és egyéb birtokaikon. ALAGHY 

JUDITRÓL nem maradt fenn ábrázolás. 

András fia, a nagykorúsított MÁGOCSY FERENC (Pácin, 1582–Beregszász, 1611. nov. 21.) kassai főkapi-
tány, Munkács ura DERSFFY ORSOLYÁT (1590 k.– Zólyomi vár, 1619), szerdahelyi DERSFFY FERENC 
főpohárnokmester és lánzséri OLÁH–CSÁSZÁR ORSOLYA lányát, Lánzsér és Lakompak (ma: Landsee, 
Lackenbach, Ausztria) örökösét vette feleségül 1607-ben. Mágocsy Gáspár 1559-ben mint „alább 
renden való”, azaz nem arisztokrata nemes meghívást kapott Dersffy Orsolya nagyszülei, Frangepán–
Szlúnyi Anna és Oláh–Császár Miklós esküvőjére, amelyet a Nádasdyak rendeztek Sopronban a nádor 
felesége, Kanizsai Orsolya udvarában nevelkedett „udvarló lánynak”, Dersffy Orsolya nagyanyjának. 
Mágocsy Ferencné 1611-ben gyermektelenül maradt özvegyen, ráadásul óriási vagyonnal. Az ígéretes 
özvegyet ESTERHÁZY MIKLÓS, MÁGOCSY FERENC kassai főkapitány egykori tisztje, főemberszolgája kérte 
meg, s miután Orsolya Munkácson áttért a katolikus hitre, 1612. nov. 22-ikén férjhez ment Magyar-
ország későbbi nádorához. Az új munkácsi várúrnak, majd beregi és zólyomi főispánnak egy gyerme-
ket szült, ESTERHÁZY ISTVÁNT (Munkács, 1616–1641), majd három év múlva meghalt a zólyomi várban 
(ma: Zvolen, Szlovákia). Dersffy Orsolya metszetes arcképe bekerült az Esterházy-ősgalériáról készült 
metszetes albumba, a Trophaeum c. portrégyűjteménybe (Bécs, 1700), igaz, csak a halálát követő 
időszakban. 

A pácini kastélyból hívja menyegzőjére a kor birtokos és tisztviselő elitjét a katonai pályát befutott 
ALAGHY FERENC, aki 1591-től lesz a kastély ura. 1594-ben ugyanis feleségül veszi egykori hadvezére, 
PRÉPOSTVÁRY BÁLINT (†1597) szatmári, kállói végvári kapitány, 1594-ben egri főkapitány, 1595-ben 
kassai főkapitány-helyettes lányát, PRÉPOSTVÁRY SÁRÁT, aki férje korai halála után, 1612-ben megegye-
zik az örökös ALAGHY MENYHÉRTTEL, férje unokaöccsével, hogy a regéci várban őrzött arany és ezüst 
drágaságokat mint özvegy megtarthatja. PRÉPOSTVÁRY SÁRA (†1635 k.), férjéhez hasonlóan, a katoli-
cizmus buzgó támogatója volt, 1604-ben pácini kastélyukban 4 ferences szerzetest fogadnak. 
Prépostváry Sárát Nagyajtói Dorkó János misszionárius pap temeti el a Prépostváryak Szatmár megyei 
birtokán, a remeteszegi kastélyban. 
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A pácini birtokosok általában a regéci középkori vár és uradalom urai is voltak, így Pácin ura, ALAGHY 

MENYHÉRT (1587–Vizsoly, 1631) országbíró felesége, a dúsgazdag Erdődy grófi családból származó 
ERDŐDY ANNA (†1634) is szívesebben élt Regécen. Özvegyként 1634-ig lakott a regéci várban. Itt írták 
össze kivételesen gazdag, kincstárnyi tárgyi hagyatékát, köztük az augsburgi ötvösöknél megrendelt 
aranyozott serlegsorozatot, amely ma a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításán látható.  

 

 

ALAGHY MENYHÉRTNÉ ERDŐDY ANNA (†1634) címere az 
Augsburgban készült aranyozott ezüst serlegén, Magyar 
Nemzeti Múzeum 
Bubryák Orsolya felv. 
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ERDŐDY ANNÁRÓL és férjéről egy korabeli, névtelenség mögé bújt feltehetően protestáns versszerző az 
alábbi gúnyverset költötte, amelyben ALAGHY MENYHÉRT regéci uraságáról, és a szlavóniai (ma: Hor-
vátország) birtokokkal is rendelkező felesége („nősténye”) udvari zenészéről, síposáról szól: 

 
AD MELCHIOREM ALAGHI [ALAGHY MENYHÉRTHEZ] 
Az fészket Alaghi Regécben rakatja 
Vakot vet az kocka, mert szemével látatja, 
Az Nősténnye magát sírván sípoltatja 
Az horvát éneknek nótáját fútatja. 
 

Mivel az utolsó Alaghyak gyermektelenül haltak el, a pácini kastély 1631-ben kezdődött és egészen 
1945-ig tartott Sennyey-korszakának első úrnője a katolikus kissennyei SENNYEY SÁNDOR (†1641) báró 
felesége, nagytárkányi TÁRKÁNYI–PACZÓTH JUDIT volt. Első gyermekei születése után, 1627. szeptember 
6-ikán elzarándokolt a híres, magyarok által is gyakran felkeresett Mária-kegyhelyre, Mariazellbe 
(ma: Ausztria), ahová férje és annak testvére, SENNYEY ISTVÁN (1580–1635) váci (később veszprémi, 
majd győri) püspök, kancellár is elkísérte. A kegyhelyre elvitték a 8 hónapos ikerpárt, SENNYEY ISTVÁN 
(1627–1687) későbbi veszprémi püspököt és nővérét, Katalint. Az apa a mariazelli kegyoltárnak ezüst 
kegytárgyakat adományozott felesége szerencsés szüléséért, drága kisfiáért, és azért, hogy élettele-
nül született kislánya végül életben maradt. 

 

Főúri csecsemő ravatalképe.  
17. század vége. Vászon, olaj.  
Magyar Nemzeti Múzeum. MNM fel.v 

A katolikus Sennyeyek egyházi pályát választottak, illetve egyéb bodrogközi uradalmaikban éltek, 
ezért Pácin a 17. század közepétől megszűnt valódi rezidencia lenni, de SENNYEY ISTVÁN (1650 k.–
1725), Rákóczi későbbi kancellárja a 17. század végén újjáépítette az elhanyagolt kastélyt, így nem-
csak anyja, Sennyey Ferencné SZÉCHY MÁRIA MARGIT (†1699 k.) – akit Thököly Imre Munkácson bör-
tönbe záratott –, hanem két felesége bizonyosan Pácin úrnője volt. Rákóczi kancellárja kétszer nősült, 
s házassági stratégiája sokban hasonlított az Esterházyak gyakorlatához, mert ő is gazdag örökösnők, 
özvegyek feleségül kérésével gyarapította a bodrogközi birtokos család vagyonát és presztízsét.  
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Első felesége, özv. KECZER MIKLÓSNÉ villei PRIBÉK ÉVA örökségével hozzájutott a Tárkányi-jószágokhoz, 
második felesége, özv. báró BARKÓCZY LÁSZLÓNÉ szentkirályi ANDRÁSSY KLÁRA (†1728) bárónő lett, aki a 
katolikus vallás támogatásáról, kegyességéről volt ismert, nevelte mostohagyermekeit, 16 évig ápolta 
köszvénytől szenvedő, ágyban fekvő férjét, végrendeletében kéri férjét mint örökösét, hogy támo-
gassa a radi (ma: Rad, Szlovákia) minoriták kolostorát, illetve mondasson misét érte a sebesi (ma: 
(Nižná Šebastová, Szlovákia) ferences, illetve a kassai, homonnai és sztropkói (Košice, Humenné, 
Stropkov, Szlovákia) jezsuita kolostorok templomában. Andrássy Klára két – Barkóczy Lászlótól szüle-
tett – lányát férje, Sennyey István Pribék Évától született fiaihoz adta hozzá. 

A gyermekáldás, főként a fiúgyermek, a főúri családoknál – a természetesen emberi igényeken túl – 
az öröklést, a család fennmaradását is biztosította, azért az elhunyt gyermeket nemcsak gyászolták, 
hanem meg is örökíthették az ősgaléria számára. Ilyen, egyébként ismeretlen arisztokrata gyermek 
ravatalképét őrzi a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka. Jól látható, hogy a főúri gyer-
meket már csecsemőként is ékkövekkel kirakott, drága selyempólyába csavarták, s így helyezték ra-
vatalára is. A Mágocsyak, Alaghyak éppen magszakadásuk, azaz az öröklési rend megszakadása miatt 
voltak kénytelenek elválni birtokaiktól, így került Pácin is a Sennyeyekhez, akik, bő gyermekáldásuk-
nak köszönhetően, egészen a 20. század közepéig birtokolták. 

Az arisztokrata asszonyok mellett a várakban és kastélyokban gyakran nevelődtek rokon fiatal lányok 
(„udvarló lányok”): egyrészt árvák, másrészt olyanok, akik így akarták a női szerepeket és hivatást 
elsajátítani, ugyanakkor a főúri udvarok a házasságszerzésnek is helyszínei voltak. A korban az áhítat-
gyakorlaton túl, a zenén, kézimunkán kívül egyre több időt töltöttek játékkal: sakkal vagy dámajáték-
kal, esetleg kártyával, ezekhez a bútorművészet játékasztalokat gyártott. 

Az úrnők többször férjük reprezentációjában is részt vettek. Amikor 1622. szeptember 1-sején ALAGHY 

MENYHÉRTET Zemplén (ma: Zemplín, Szlovákia) mezővárosban beiktatták zempléni főispánnak, a fé-
nyes ünnepélyen több arisztokrata vagy előkelő nemes hölgy is megjelent, így a frissen nádorrá vá-
lasztott Thurzó Szaniszló oldalán LISTHY ANNA, Rákóczi György borsodi főispán neje, LORÁNTFFY ZSU-

ZSANNA, Széchy György gömöri főispánnal HOMONNAI DRUGETH MÁRIA, Melith György később szatmári 
kapitány feleségeként CSAPY KRISZTINA, Bocskai Miklós báró felesége: BERZEVICZY JUDIT, gersei Pethő 
István neje: szlaveticsi ORRSICH ZSUZSANNA, és egy özvegy is, PÁLFFY KATALIN grófnő, aki az 1621-ben 
elhunyt Forgách Zsigmond kassai főkapitány felesége volt. 
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DERSFFY ORSOLYA (†1619), MÁGOCSY FERENC kassai főkapitány, 
majd ESTERHÁZY MIKLÓS  
munkácsi birtokos (később nádor) felesége az Esterházy 
család képes családtörténetében  
(Trophaeum Nobilissimae ac Antiquissimae Domus 
Estorianae. Leopold Voigt, Bécs, 1700) 
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PÁTEREK HÁZA – DEÁKOK HÁZA (SZOBÁJA) 
 

A jelentősebb várakban, kastélyokban a középkor óta kápolnát is építettek, amelyet a reformációra 
áttért főurak nem mindig használtak, bár ők is alkalmaztak udvari lelkészt, prédikátort rezidenciáju-
kon. A 17. század elejétől a katolikus térítés, a rekatolizáció során számos magyar protestáns arisz-
tokrata tért vissza a katolikus vallásra, így egyre több kastélyban újból berendezték a kápolnákat, 
oltárokat állítottak fel. Ahol nem épült, vagy nem épült újjá a katolikus kápolna, ott is felszereltek egy 
közös misére alkalmas helyiséget a szükséges liturgikus eszközökkel, felszentelt oltárral. A kápolna 
nemcsak az istentisztelet, hanem a halotti reprezentáció helyszíne is volt, a birtokos családjának te-
metkezőhelye, halotti zászlókkal, címeres epitáfium-táblákkal. A nagytárkányi Tárkányiak, majd a 
Sennyeyek battyáni (ma: Boťany, Szlovákia) kastélya kápolnával, illetve az ott felállított Szent Kereszt-
oltárral épült meg a 17. században, feltehetően itt őrizték a kisszekeresi (Szatmár vármegye) refor-
mátus templomból a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe került, a 17. század közepéről szárma-
zó ún. Tárkányi- vagy Rozsályi Kun-epitáfiumot, amely az 1646-ban elhunyt ROZSÁLYI KUN ANNÁT és 
családját ábrázolja. Ő előbb szalai BARKÓCZY LÁSZLÓ, majd nagytárkányi TÁRKÁNYI ISTVÁN felesége volt. A 
battyáni kápolna leltárában a Tárkányi család férfitagjainak halotti zászlait is összeírták. A Rozsályi 
Kun család egyébként ismert északkelet-magyarországi református família volt, amelynek egykori 
jobbágya, Csaholczi Pap János kolozsvári református lelkész és a gyulafehérvári református kollégium 
igazgatója lett. Rozsályi Kun Anna apja, rozsályi Kun Gáspár, Szolnok-Doboka vármegyei alispán 
(†1608) is a reformáció híve volt, a salánki (ma: Salanki, Ukrajna) református templomba temették. 
Leányának, Annának férjei azonban katolikusok voltak, így az asszony gyermekei is a római vallásban 
nevelkedtek, sőt a halotti tábla szerint Kun Anna is a katolikus hitben hunyt el.  

SENNYEY ISTVÁN (†1725) pácini kastélyában katolikus házi káplánt tartott az 1720-as évek elején, akinek 
joghatósága csak a főúri rezidencia és háztartás lakóira, tagjaira terjedt ki (Pácinban csak a reformá-
tusoknak volt templomuk, mivel a jobbágyság jórészt a református egyházhoz tartozott). Felesége, 
majd özvegye, Sennyey Istvánné Andrássy Klára (†1728) halála előtt a Pácinhoz közeli nagytárkányi 
(ma: Veľké Trakany, Szlovákia) kastélyukban új kápolnát építtetett, de támogatta a tokaji kapucinu-
sok rendházának és templomának építését is. Első férjével, Barkóczy Lászlóval az ungvári (ma: 
Uzshorod, Ukrajna) jezsuita templomban főoltárt állítottak. Patrónája volta bodrogközi Rad faluba 
(ma: Szlovákia) 1644-ben (esetleg még korábban) a Melith birtokos család által letelepített minori-
táknak is, férjével együtt újjáépítette rendházukat, de a radi (ma: Rad, Szlovákia) minorita kolostor 
templomának felújításában halála miatt már nem vehetett részt. 

A protestáns lelkészek prédikációjához, a református istentisztelethez nem volt szükség külön kápol-
nára, a reformátusok csak az Úr asztalát használták szertartásaikon, ezt bárhol felállíthattak, hogy az 
Úrvacsorát kiszolgáltathassák, vagy éppen kereszteljenek. Az Úrvacsora sákremantumát az úrvacsorai 
kenyérosztó tál vagy tányér, a boroskanna és palack szolgálta, a keresztelést ónból, (aranyozott) 
ezüstből készült keresztelő tállal és kancsóval vagy kannával végezték, az Úr asztalát keleti (ún. erdé-
lyi) szőnyeggel vagy skófiummal hímzett úrasztali terítővel fedték. Az úrasztali klenódiumokat és terí-
tőt (kendőt) gyakran a kegyurak vagy a tehetősebb hívek adományozták, a terítőket többször maguk 
hímezték, nevüket is megörökítve. 

Az arisztokrata udvarok a kora újkori magyarországi művelődés és műveltség terjesztésének fontos 
központjai voltak, felekezettől függetlenül. A főurak saját örököseiket, rokonaikat, sőt a tehetséges 
szegény diákokat anyagilag is támogatták külföldi tanulásukban, peregrinációjukon, nem egyszer 
azzal a céllal, hogy az alumnusok (= ösztöndíjasok) hazatérve, az egyházi szolgálat utánpótlását ké-
pezzék.  
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A pácini kastély urai, vallási hovatartozásukat tekintve, ugyanolyan tarka képet mutatnak, mint ami-
lyen sokszínűek a kora újkori Felső-Magyarország felekezeti viszonyai. A kastély építése az északkelet-
magyarországi régió ismert protestáns családjai, a Mágocsyak és Alaghyak nevéhez fűződik. A kastély 
első úrnője, ALAGHY JUDIT apja, a humanista műveltségű, Wittenbergben tanult ALAGHY JÁNOS (†1567), 
a regéci vár, majd Tállya és Abaújszántó birtokosa, evangélikus volt. Ő és barátja, a református 
MÁGOCSY GÁSPÁR – egri főkapitány, heves-borsodi, majd tornai főispán, Regéc, Munkács ura – a re-
formáció legfőbb támogatói közé tartoztak a 16. század második felében. Mágocsy unokaöccse, Pácin 
első ura, a református MÁGOCSY ANDRÁS (†1586) is tanult egy rövid ideig Wittenbergben, ahol Szikszai 
Fabricius Balázs, a későbbi sárospataki tanár volt a házitanítója, Pácin ura ugyanakkor több szegény 
diákot támogatott az egyetemjárásban. Fia, MÁGOCSY FERENC (†1611) özvegye, DERSFFY ORSOLYA 1612-
ben katolizál a munkácsi várban, hogy férjhez mehessen ESTERHÁZY MIKLÓShoz (1583–1645), aki 1601 
körül a bécsi jezsuitáknál tért át a katolicizmusra. 

 

 
Thököly Imre apoteózisa (Luther Márton, Thököly Imre és egy jezsuita). Rézmetszet, 17. sz. vége. 

Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok, MNM felv. 

A Mágocsyak mint patrónusok neve többször megjelenik hazai és külföldi protestáns könyvek ajánlá-
sában, diákok, teológusok alkalmi verseiben, így például Melius Juhász Péter műveiben is. MÁGOCSY 

ANDRÁS peregrinus ösztöndíjasai elsőszülött fia, MÁGOCSY GÁSPÁR 1582. évi születésére is köszöntő 
verseket adtak ki Wittenbergben. ALAGHY JUDIT második férje, RÁKÓCZI ZSIGMOND is a reformáció elkö-
telezett híve. 1587. évi esküvőjük után az özvegy és a Mágocsy-árvák a szerencsi Rákóczi-várban él-
nek, így Alaghy Judit rokonai kerülnek Pácin uraságába, Rákóczi Zsigmond és felesége ugyanis meg-
egyezik a birtokokon, és az értékes Regécért lemondanak Pácinról.  

1591-ben ALAGHY JÁNOS fivérének, a korán elhalt Györgynek fia, ALAGHY FERENC (†1612) katonaember, 
szepesi kamarai tanácsos lesz a kastély lakója, aki az 1580-as években a bécsi jezsuitáknál tanul, és 
gyámja, MELITH FERENC a katolikus vallásban neveli. ALAGHY FERENC felesége, lokacsi PRÉPOSTVÁRY SÁRA 

(†1635), akivel 1594-ben tartják az esküvőt Csengeren, szintén római katolikus. Mindketten a katoli-
cizmus és az északkelet-magyarországi katolikus missziók támogatói. A pácini kastélyban 1604-ben 
két missziós ferences szerzetes pasztorálja a vár urait és katolikus szolgáit, illetve téríti az uradalom 
református lakosait.  
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A katolikus Alaghy Ferenc és a református Mágocsy András egyformán kora kiválóságaként került be 
a kassai Bocatius János emblémás versgyűjteményébe (Hexasticha votiva, Bártfa, 1612), amelyben a 
szerző, Kassa polgármestere és később Bethlen Gábor diplomatája, neves humanista kora politikai és 
szellemi elitjét vonultatja fel. 

Az utolsó Alaghy, aki Pácinban rendezi be rezidenciáját, ALAGHY FERENC testvérének, a korán elhunyt 
ALAGHY ISTVÁNNAK fia, ALAGHY MENYHÉRT (†Vizsoly, 1631) főispán, országbíró, aki a morvaországi 
Olmütz (ma: Olomouc, Csehország) jezsuita kollégiumában tanult. Ő is mélyen hívő katolikus, vallása 
és egyháza bőkezű támogatója, a leleszi (ma: Leles, Szlovákia) konvent templomában, amely egyéb-
ként sírját is befogadja majd, oltárokat emeltet, a kolostornak Tállyán szőlőket adományoz, 1626-ban 
újjáépíti a sátoraljaújhelyi pálosok templomát. ALAGHY MENYHÉRT a református erdélyi fejedelmek 
felső-magyarországi uralma idején pácini kastélyában titkos politikai gyűléseket tart a vidék katolikus 
főurainak részvételével. 

A főúri udvarok a katolikus térítésnek, misszióknak is helyszínei voltak, ferences barátok, missziós 
jezsuiták, káplánok, gyóntatók jelentek meg az arisztokraták környezetében. A katolikus főúri rezi-
denciák leltáraiban feltűnik „a páterek háza”, azaz a missziós jezsuiták szobája. A pácini kastélyban is 
megjelentek a páterek, de éltek missziós jezsuiták a katolikus hitre tért RÁKÓCZI PÁL (1596–1636) or-
szágbíró felsővadászi (Abaúj m.) kastélyában is. A Rákóczi család erdélyi fejedelmeket is adott refor-
mátus ága II. Rákóczi György özvegye, BÁTHORI ZSÓFIA révén (re)katolizált, akinek fia, I. RÁKÓCZI FERENC 
(1645–1676) már katolikus hitben nevelkedett, unokája, a szintén katolikus Zrínyi ILONA fia, II. RÁKÓCZI 

FERENC (1676–1735) pedig már katolikusnak született. Báthori Zsófia 1663-ban telepíti le a jezsuitákat 
Sárospatakon, akik iskolát is nyitnak, és széleskörű katolikus térítést folytatnak a református város-
ban és környékén.  
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Zemplénben egyébként már korábban megtelepedtek a jezsuiták, a vidék legnagyobb birtokosa, a 
főispán HOMONNAI DRUGETH (II.) GYÖRGY (1583–1620), akit Pázmány Péter térít át az evangélikusról a 
katolikus vallásra, 1613-ban birtokán a Zemplén megyei Homonnán (ma: Humenné, Szlovákia) rend-
házat alapít, amelyet később Ungvárra (ma: Uzsgorod, Ukrajna) helyeznek át. Az 1619-ig Homonnán 
működött jezsuita kollégium páterei rendházukon kívül is gyakran térítettek a régióban. Térítésük 
egyik célpontja a „pácini misszió (Missio Patzinensis)”, azaz ALAGHY MENYHÉRT pácini udvara és birtoka 
volt, ahol húsvét, pünkösd és karácsony ünnepein egy év alatt 200 katolikus hívőt gyóntattak meg, 
ugyanakkor 10 protestáns felekezetűt térítettek át a katolikus hitre. ALAGHY MENYHÉRT az erőszaktól 
sem riadt vissza a birtokán folytatott katolikus térítés sikere érdekében. Az 1620. évi pozsonyi or-
szággyűlés végzései szerint erőszakkal elvette jobbágyfalvainak, Pácinnak és Karcsának református 
templomát a hívektől, és a katolikusoknak adta. A végzés szerint azonban vissza kellett szolgáltatnia 
az egyházakat a reformátusoknak.  

A ’Sennyey bárói család mélyen vallásos katolikus família, amelynek tagjai a bécsi és az ingolstadti 
jezsuita gimnáziumban tanulnak. A család a 17. században püspököket – SENNYEY ISTVÁN (1580 k.–
1635), veszprémi püspök (1628–1630), győri püspök (1630–1635); SENNYEY ISTVÁN (1627–1687) veszp-
rémi püspök – és nagyszombati jezsuita rektort, illetve gráci és bécsi házfőnököt – SENNYEY LÁSZLÓ 
(Nagytárkány, 1631– Nagyszombat, 1703) – adott a katolikus egyháznak. A Sennyeyek a Bodrogköz 
katolikus plébániáit, kolostorait, egyházi alapítványait is bőkezűen támogatták. Bizonyosan volt a 
pácini kastélyban is kápolna a Sennyeyek birtoklásának első évszázadában, 1676-ba Lipcsy Dániel 
provizor írja a battyáni kastélyból urának, Sennyey Albertnek, hogy nemsokára küld egy harangocskát 
Pácinba. 

 
Szent Antal-kegykép SENNYEY ISTVÁN (1627–1687) veszprémi püspök felajánlásából, 1682.  

Sümeg, ferences kolostor. Major Katalin felv. 
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Sennyey István veszprémi püspök 
 arcképe a római  

Collegium Germanico-Hungaricumban 
 

VERESS E.: Matricula… Collegii  
Germanici et Hungarici….  

Bp., 1917. alapján 

 

 
 

A protestáns udvari lelkészek, prédikátorok, a katolikus missziós páterek és barátok, káplánok, gyón-
tatók könyveket hoztak, sőt írtak a vallás gyakorlásához, az istentiszteletekhez, a közösségi és ma-
gánáhítat céljaira, kereszteltek, prédikáltak, térítettek, gyóntattak, miséztek, nemcsak a birtokosok-
nak, hanem a kastély szolgáinak is. 
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A SZABÓK HÁZA (MŰHELYE) 

A főúri kastélyokban, várakban általában éves szerződéssel felfogadott iparosok dolgoztak, akik több-
ször sértették a régió kézműves céheinek kiváltságait. A konvenciós mesterek között a szabók voltak 
az egyetlenek, akiket a kastélyok urai beengedtek a palotákba, mivel drága külföldi szövetekkel dol-
goztak, és munkájukhoz tiszta környezetre volt szükség. Ezért igen sok 16–17. századi kastély leltárá-
ban szerepel a birtokos család lakosztályának közelében „a szabók háza”, azaz az uradalmi szabómes-
terek műhelye. Zemplén megyében egyébként több helyen működtek szabó céhek a kora újkorban, 
Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen már az 1560-es évektől létrejött a két város szorosan együttmű-
ködő céhes társulása. A sárospataki szabók pecsétnyomója is fennmaradt 1555-ből, amelyet ma a 
Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma őriz Sárospatakon. A sárospataki pecsétnyomó ábráján 
a rövid szűk felsőruhában és bő nadrágban ábrázolt szabó egyik kezében csuklós szabóollót, másikkal 
mérőrudat tart, a címerpajzs baloldalán pedig a juhnyíró ollóhoz hasonló kengyeles posztónyírő olló 
látható. Felső-Zemplénben sajátos kézműipari régió jött létre három mezőváros, Homonna, Varannó 
és Sztropkó (ma: Humenné, Vranov és Stropkov, Szlovákia) körzetében, mindhárom uradalmi mező-
városban már a 16. század második felében megalakították a szabó céhet. A Hegyalján Tokajban és 
Bodrog-keresztúron jött létre szabó társulat a 17. században. 

 
Szabóműhely ábrázolása Comenius: Orbis sensualium pictus c. művében, 17. század második fele 

A korabeli divatot Kassa (ma: Košice, Szlovákia) szabad királyi város diktálta a régióban, amelynek 17. 
századi szabásmintáit még a 18. században is használták a mesterremek elkészítésénél. A szabómes-
terség munkafázisaira, munkaeszközeire alig maradt fenn forrás a régióban, ezért igen értékes az 
európai művelődéstörténet egyik becses műve, Comenius Orbis sensualium pictus című, először 
1658-ban Nürnbergben megjelent tankönyve, amelyet sárospataki tanárkodása során készített a 
morva származású neves pedagógus. A világ első képes tankönyve, a látható világ számos jelensége 
mellett, a korabeli mesterségeknek is szánt egy-egy metszetes képet és rövid leírást, s ezekből a sza-
bóműhely korabeli képét és eszközkészletét, sőt a mesterség munkamenetét is ismerjük: „A szabó 
fölmetélli a posztót az ollóval és öszvevarrja a tűvel és cérnával. Azután megtéglázza a varrásokat a 
téglázó vassal (= vasalóval).”  

A szabás–varrás–vasalás hármas munkafolyamata nemigen változott az évszázadok alatt. Comenius 
fametszetén a szegényes 17. századi szabóműhelyben a mester nagy szabóasztalon vagy táblán szab-
ja a posztót, a szoba berendezéséhez tartozik még egy kályha (ahol feltehetően a vasalót is melegíti), 
illetve egy kerek emelvény, melyet egy kisszéken ülő és éppen varró inas foglal el. A műhelyben nin-
csen tárolóbútor, a félkész és elkészült ruhadarabok a falon lógnak, szögeken.  
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A korabeli szabók jellemző termékeit Comenius a szabóműhely leírásánál sorolja fel: „ráncos szoknya 
alól perémekkel (= díszítéssel), palást galérral, ujjas fölsőruha (köpönyeg), mellyszorétő (= derékszorí-
tó, vagyis vállfűző v. női váll) gombocskákkal és ujjakkal, lomp plundér (= fityegő szőrös nadrág), nad-
rág néha fürtökkel (fityelékekkel, kanafokkal = rojtokkal, pántlikákkal), salavárdi (= nadrág fölé húzott 
másik, rövidebb nadrág), kesztyű, váll (subica, azaz subácska)”. 

A kastélyok urainak az uradalmi szabók és a kassai, eperjesi, pozsonyi és bécsi mesterek drága keleti, 
itáliai, flandriai és angol szövetekből, posztóból és selyemből varrták a jellegzetes, sajátos szabással 
készült magyaros férfi és női viseletet. Korabeli darabok Északkelet-Magyarországon csak a templomi 
kripták feltárásából kerültek elő Miskolcról, Boldváról, Szendrőből (Borsod m.), illetve Sárospatakról 
(Zemplén m.). Az Esterházyak kincstáraiban és családi hagyatékában azonban sok 16–17. századi vise-
let fennmaradt. Ezek egyikét, egy 17. század elejéről származó női viseletet, amelyet az Iparművészeti 
Múzeum Esterházy-gyűjteményében őriznek, özv. MÁGOCSY ANDRÁSNÉ, 1612-től ESTERHÁZY MIKLÓSNÉ 

DERSFFY ORSOLYA (1590 k.– Zólyomi vár, 1619) viseletének tulajdonítják. Az ő fia volt ESTERHÁZY ISTVÁN 
(1616–1641), akihez három bársony dolmányt, illetve mentét is kapcsol a hagyomány, ezek ugyan-
csak az Iparművészeti Múzeumban találhatók.  

Dersffy Orsolya 
hímzett bársonyszoknyája 

az Esterházy-gyűjteményben, 
1610 körül 

Iparművészeti Múzeum, Budapest. 
 IM felv. 
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VÁRAK, KASTÉLYOK ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGON 

 

A pácini kastély birtokos családjai végvárakban, kastélyokban élték életüket mint birtokosok és mint a 
törökkor vitézei. MÁGOCSY GÁSPÁR (†1587) Gyulán, a magyar végvári rendszer egyik legfontosabb 
erősségében kezdte katonai karrierjét, 1554–1559-ig gyulai főkapitány volt, majd Eger főparancsnoka 
lett 1563–1567 között. Kapitányi szolgálataiért a királytól megkapta a hatalmas munkácsi várat (ma: 
Mukacseve, Ukrajna) és uradalmat, de a tornai vár (ma: Turňa, Turniansky hrad, Turnianske 
Podhradie, Szlovákia) is az övé volt, ahol a református főúrnak rövid ideig Szikszai Fabricius Balázs 
volt az udvari prédikátora, aki együtt tanult Mágocsy Gáspár unokaöccsével, Pácin későbbi urával, 
Mágocsy Andrással Wittenbergben. Idősebb Mágocsy András fia, a wittenbergi egyetemen tanult 
MÁGOCSY ANDRÁS (1540 k.–1586) apja testvére, Mágocsy Gáspár segítségével építtette meg a rene-
szánsz kastélyt a pácini Alaghy-birtokon, felesége, Alaghy Judit örökségén. 

Az Alaghyak az 1560-as évektől az Abaúj vármegyei középkori vár és uradalom, Regéc birtokosai let-
tek. A regéci vár nem volt végvár, de hatalmas középkori erősség Tokaj-Hegyalján, kiterjedt urada-
lommal, ahol az északkelet-magyarországi uraknak értékes szőleik voltak. RÁKÓCZI ZSIGMOND (†1608) – 
a későbbi erdélyi fejedelem, aki 1587-ben feleségül vette Alaghy Juditot, Mágocsy András özvegyét 
három árvájával, így Regéc és Pácin is a kezelésébe került – éppen szőlei révén lett a korszak egyik 
legvagyonosabb birtokosa. Mágocsy András fia, MÁGOCSY FERENC (Pácin, 1583?–Beregszász, 1611. 
nov. 21.) tornai és beregi főispán volt, akárcsak apja nagybátyja, Mágocsy Gáspár, és a Mágocsy-
örökség révén Munkács ura lett 1602-ben. A munkácsi vár és uradalom egyébként addig mostohaap-
ja, Rákóczi Zsigmond kezén volt. A bárói rangot is elnyert Mágocsy Ferenc karrierje a kassai főkapi-
tányságig, Felső-Magyarország katonai parancsnokságáig ívelt, Kassa egyébként a kora újkorban vá-
roserőddé épült ki. 

ALAGHY MENYHÉRT báró (1587–Vizsoly, 1631), 1625-től országbíró, Alaghy Judit unokatestvérének, 
Alaghy Istvánnak és Surányi Klárának fia ugyancsak együtt birtokolta Regécet és Pácint. A SENNYEY 
bárói család, amely 1631-től került Pácin uraságába, a Bodrogközben több kastéllyal is bírt 
(Nagytárkány, Bély, Battyán, ma: Veľké Trakany, Biel, Boťany, Szlovákia), ezek azonban vagy elpusz-
tultak (Nagytárkány), vagy a 18. században barokk stílusban átépítették őket, így a reneszánsz építé-
szeti formát csak a pácini kastély őrzi. 

 
Topflight makett 
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A pácini kastélyt, alapjaitól, 1581-re építteti fel MÁGOCSY ANDRÁS, majd özvegye, ALAGHY JUDIT másik 
unokatestvére, ALAGHY FERENC (†1612) katonatiszt, a tizenötéves háború harcainak résztvevője, 1607-
től báró, majd szepesi kamarai tanácsos bővítteti, sőt erődíti, hiszen sarokbástyás kőfalakkal, vizes-
árokkal véteti körül. A kastély kapuja előtt felvonóhíd állt, mellette az árkot kővel bélelték. A pácini 
kastély a 17. század elejére éri el máig megőrzött késő reneszánsz formáját. Különlegessége a rene-
szánsz pártázat sgraffito-díszítése, amelyet két különböző színű vakolat egymásra helyezésével készí-
tenek. A mintát a felső vakolat eltávolításával alkotják meg. Hasonló látható – számos egyéb korabeli 
felföldi, főként Szepes vármegyei és dél-lengyelországi harangtorony, kastély, városi palota mellett – 
az egykori Sáros vármegyében épült Frics (ma: Fričovce, Szlovákia) kastélyán. A pácini kastély 
termeinek egy része boltozott volt, az emeleti termeket fakazettás síkmennyezet fedte.  

Topflight makett 
Pácint az 1680-as évek fegyveres rendi küzdelmei, Thököly Imre uralma idején urai elhagyták, a birtok 
egyik része, a kastéllyal együtt zálogba került, az épület állaga leromlott, ablakait, ajtait, sarokvasaival 
együtt kitépték, kályháit lerombolták, faragott köveit összetörték, fedele megrongálódott. Sennyey 
István (†1725) azonban 1687-ben kijavíttatta, újra lakhatóvá tette. A 18. században már ismét főúri 
rezidencia. A kastélyhoz mint uradalmi központhoz gazdasági épületek is tartoztak (sütőházak, major, 
cselédház, pincés, emeletes kis udvarház szüretelő eszközökkel stb.), ezek azonban az idők során 
elpusztultak, a műemléki helyreállítása csak a főépület és az erődítéshez tartozó falakat és bástyákat 
őrizte meg.  

 

Habán kályhacsempék a pácini kastély műemléki feltárásából. 16–17. század.  
HOM Régészeti Gyűjtemény. Kulcsár Géza felv. 
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A pácini kastély egykori reneszánsz kőfaragványai részben elpusztultak, de a műemléki feltárással 
előkerült kőfaragványok ma a kastély kőraktárában kutathatók. A 16. század végén készült vésett 
feliratos köveket a műemléki helyreállítás során ismét beépítették a bejárat fölé és az egyik 
sarokbástya külső falába, a raktárban őrzött kövek közül néhányat a kiállításon is láthatunk. A 
régészek munkája során számos reneszánsz kályhacsempe-töredék került elő, amelyek lehetővé 
tették a kastély egykori, sárospataki és erdélyi műhelyekben készült habán kályháinak 
rekonstrukcióját. A kiállított makett a kastély 17. század eleji rekonstrukciója. Regécről és Pácinról, 
sok más korabeli várral (pl. Gyula, Eger, Munkács) ellentétben, nem ismerünk kora újkori ábrázolást, 
mivel nem végvárak, hanem csak főúri rezidenciák, uradalmi központok voltak, így az európai közvé-
lemény nem érdeklődött irántuk. A 16–17. századi török háborúk idején az Európát tudósító külföldi 
röplapok, újságok, könyvek ugyanis csak a végvárakról, török háborúkról készült metszeteket közöl-
ték. 

 

 
Ismeretlen művész: Ceruzarajz a pácini kastélyról, 1940 körül. Magyar Nemzeti Múzeum. MNM felv. 
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