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• A Lónyay-család körülbelül 0.5 métert kitevő levéltári anyagát őrzi a 
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Levéltára

• Az anyag provenienciáját eleddig nem sikerült tisztáznom

• Jórészt személyes iratanyag, sok genealógiai, család és birtoktörténeti 
vonatkozású irat is fellelhető az anyagban

• Sok benne az oklevél-átirat is. Ha ezeket is figyelembe vesszük, akkor az 
évkört 1270 és 1946 között határozhatjuk meg.



Az iratanyag legfontosabb részei a következők:

• Elenchus Literarum Familiae de Nagy Lónya

• Lónyai Albert, János, Sándor, Menyhért és Elemér személyes iratai

• Lónyai Ferenc személyes és genealógiai tárgyú iratai

• A Bodrogolaszi kastély gazdasági iratai



Elenchus Literarum Familiae de Nagy Lónya

• 1816-ból származó, a családi oklevéltárat leíró dokumentum

• Regesztázza a család- és birtoktörténeti jelentőségű iratokat: adománylevelek, 
osztályok, határjárások leírásai

• Összesen 53 fasciculust ír le, segítségével tökéletesen rekonstruálható az 
egykori Lónyay-levéltár



Elenchus Literarum Familiae de Nagy Lónya

• Településenként, jórészt időrendben írja le a vonatkozó dokumentumokat

• Az alábbi települések / birtokok jelennek meg benne: Apagy, Nagybári, 
Bácsaranyos, Bot-Palád, Barabás, Cerkesz, Csobaj, Daróc, Debrecen, Fejértó, 
Felsőabám, Nagygelej, Kisgelej, Gyüre, Ibrony, Kaszon, Gyepes, Nagykároly, 
Kisnamény, Köbölkút, Kerecsen, Lök, Mihályfalva, Nagylónya, Nyíregyháza, 
Nádudvar, Nagyfalu, Porcsalma, Rácvid, Pócspetri, Cserfalva, Som, Zsujta, 
Tiszaszalka, Szanda, Szalóka, Kisvárda, Szamosszeg, Szentmiklós, Szénás, 
Szegi, Sződemeter, Szerednye, Szinyérváralja, Tarcal, Tokaj, Ugornya, Vid, 
Vásárosnamény

• Az erdélyi birtokokat egyben dolgozza fel



A személyes iratanyagokból egy doboz vegyes családi iratokat és 
személyes iratanyokat tartalmaz az alábbi személyektől:

• Lónyay János (1840-1847): magyar és német személyes, valamint 
Bereg-megyei főispánságának idejéből származó hivatalos 
levelezése, képviselőházi felszólalásai

• Lónyay Menyhért (1847-1870): családi és politikai levelezés



A személyes iratanyagokból egy doboz vegyes családi iratokat és 
személyes iratokat tartalmaz az alábbi személyektől:

• Lónyay Sándor (1867-1911): magyar és német nyelvű hivatali 
levelezése, Bereg megyei főispánságának idejéből származó, a 
vármegye életére vonatkozó iratok, a vármegyei gyűléseken 
elmondott beszédről.

• Lónyay Sándor iratanyaga kitűnő adalékot nyújt a dualizmus-
korának vármegyei politikai életéről és választásairól.



Ugyanebben az anyagban található egy érdekes, francia nyelvű 
diplomáciai levél is.

• A Cári Külügyminisztérium köszönőlevele Lónyay Sándor 
főispánnak, mint a vármegye polgári vezetőjének.

• Részletek a Munkács ostroma során kolerában elhunyt Palitzyn
ezredes exhumálásáról, a katonai és polgári tiszteletadás módjáról.



Lónyay Elemér (1890-1946)

Családtörténeti iratok:
• 1917-ben kapott hercegi rangra emelő 

oklevél hivatalos másolata.
• Az állítólag 1245-ben IV. Béla által a család 

őseinek adott oklevél eredetiségével 
kapcsolatos iratanyag. Pro és kontra olyan 
szaktekintélyek leveleivel, mint Lukinich
Imre, Szentpétery Imre, Kempelen Béla, 
Fejérpataky Lászó. 



Található az iratanyagban egy 
ritkasággyűjtemény is:

• Széchenyi István kézzel írott levele Buday 
István beregi alispánnak, a Vízszabályozó 
Társulat elnökének

• Tompa Mihály levele

• Deák Ferenc két levele. Az egyikben az 
elhunyt Vörösmarty családjának szervez 
gyűjtést.

• Teleki Domokos egy verse

• Damjanits János özvegyének levele



Lónyay Albert iratai (1889-1902):

Genealógiai tárgyú levelezés és gyűjtemény:

• Családfák

• Leszármazási táblák

• Rokon csaádok (Pórnay, Bárczay, Kubinyi, Szirmay, Guthy családra 
vonatkozó családtörténeti adatok is.



Vegyes családtörténeti iratok (1270-1927)

Vegyes iratanyag. Benne számos oklevél átirata:

• 1270: István ifjabb király Füzér várát és tizenegy helységet 
tárgyaló adománya Demeter és Mihály comesek, Endre fiai 
számára

• Egy 1374-es oklevél eredetiben

• Egy 1444-es oklevél másolata

• Több 17. századi oklevél és irat másolata, többek közt Lónyay 
Zsigmond 1650-ben ír végrendeletének másolata

• Lónyay Anna – Kemény János erdélyi fejedelem özvegyének 
levelei

• Adás-vételi szerződések 



Vegyes családtörténeti iratok (1270-1927)

• Fotokópiák: 1245-től 31 db családi oklevél fényképe

• Rokon családok címereinek rajzai



Dr. Lónyay Ferenc iratanyaga:

• Család- és agrártörténeti iratanyag van benne

• Benne egy kérelem a kormányzóhoz ifj. Lónyay Ferenc 
névváltoztatásával kapcsolatban: Dókus Ernő halála 
után őt tette meg örökösévé, azzal a feltétellel, hogy 
nevét Lónyay-Dókusra változtatja

• Kb. 200 táblányi családfa a rokonságról

• Leszármazási tábla Álmos vezértől és egy genealógiai 
gyűjtemény, melyen ABC sorrendben szerepel minden, 
a családfán szereplő egyén, az adott illető életére 
vonatkozó forrásokkal együtt.



A Bodrogolaszi-kastélyra vonatkozó iratok gyűjteménye:

• Megismerhető belőle a kastély élete és felbecsülhetetlen 
értékű agrár- és gazdaságtörténeti forrás.

Benne található

• Módszertani utasítás a kert művelésére

• Kertészeti utasítások

• Gazdasági jegyzetek

• Az 1907-ben a kastély parkjában nevelt 131 különböző rózsafaj 
felsorolása



A Bodrogolaszi-kastélyra vonatkozó iratok gyűjteménye:

• Napszámkönyv 1892 április – 1900

• Napszámkönyv 1926-1929

• Szőlőmunkák

Rekonstruálható belőle a kastélykert és a szőlők 
gazdálkodása. Mikor, milyen munkafolyamatokat 
végeztek, hány emberrel? Mit és mennyit termeltek? Név 
szerint sorolja a napszámosokat, így családtörténeti 
adalékokkal is szolgálhat.



A kastély gazdasági iratai 

• Benne az éves termések: pl. 166 kiló dió, 79 kiló alma

• Átalakítási árajánlatok – pl. kandalló

• A kastély szakácskönyvének töredéke (a 169 eredeti 
címet ismerjük, de a receptek legnagyobb része elveszett, 
24 van meg belőlük.

• Leltár: az összes szoba berendezése (úri és cselédszobák 
is) – a bútorzaton kívül az apró tárgyak is fel vannak 
sorolva (az étkezőben például az evőeszközök darabra 
felsorolva!)

• A kastély gazdasági kimutatása 1871-től: minden kiadás 
és bevétel. (pl.: tátrafüredi kirándulás, használt ruhák 
eladásából származó bevétel, vagy pl. Pista lovász felső 
öltönyének bélése)
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