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A Mayerffy család tárgyi emlékei  

és szőlőművelésük Sződ környékén 
 

A Gödi Almanach 1999. évi kötetében Gyüre János Úr tollából megjelent egy kimerítő dolgozat 
„A Mayerffyak három nemzedéke” címmel.  
Szinte lehetetlen ehhez a munkához hozzá tenni, kiegészíteni azt, talán csak az újonnan előkerült 
okmányokban fellelhető adatokkal lehet árnyalni a híres patrícius családról kialakult képet. Egy 
biztos, Göd környéki gazdálkodásuk még tartogathat az utókor számára gazdaságtörténeti 
érdekességeket. 
 

A csörögi Mayerffy-kúria 
 
Azt eddig is tudtuk, hogy a dinasztia-alapító Mayer Ferenc a XVIII. század végén Göd, Sződ, 
Csörög térségében jelentős mezőgazdasági vállalkozásba fogott. Sikeres munkálkodása révén 
virágzó paradicsomot teremtett Csörög-pusztán. Az akkori tulajdonos Grassalkovich családtól 
bérbe vette az óriási birtoktest sződi kerületét és ott, illetve annak pusztáin, mondhatni a falu 
határában – Gödön és Csörögön – lovakat és spanyol fajtájú juhokat tenyésztett, magyar szürke 
ökröket hizlalt, a sörgyártás alapanyagát, komlót termesztett, valamint a területen alapjaiban már 
létező (egyes források szerint a futóhomok megkötésére telepített) szőlőkultúrát is 
felvirágoztatta. A földbérlő érdeme azaz út is, mely a váci Hétkápolnától Csörögre vezetett 
(jelenleg Gödöllői út). Ezen út mellé, a vulkanikus eredetű 220 méter magas Csörög-vácdukai 
piroxén-andezit hegy lankás déli lejtőjén felépült a család, a kor megújúlt ízlésének megfelelő, 
római stílusú, oszlopos kúriája. Tehát nemcsak a napjainkban Nemeskéri-Kiss-kúriaként ismert 
gödi épületben volt a birtokon egyedül hajlékuk, hanem a mai Csörögön, az akkori Csörög-
pusztán is.1 
Az 1931-es kiadású „A magyar serfőzés története” című könyv érdekes és véletlen kapcsolatot 
vél felfedezni Csörög-pusztával kapcsolatban. Mint tudjuk a Mayerffyak csörögi (Csörög Sződ 
pusztája volt ekkor) gazdálkodást megelőzően, a török-kor után Grassalkovich I. Antal 
telepítette újra a majdnem elnéptelenedett Sződöt. A betelepített lakosok kezdetben erdélyi 
székelyek voltak. A sződi új honfoglalók magyar hangzású nevei között sok volt a Serfőző név is. 
Sajátos találkozása ez az erdélyi, keleti és a nyugati, bajor serfőző-műveltségnek – írja a szerző.2 

 
Csörögön a XIX. században két jelentős kúria létezett. Az egyik, melyet volt tulajdonosai után  
Tragor-Holló-kúriának nevesít a kastélyokkal foglalkozó szakirodalom, még jelenleg is létező 
épület. 1810 (!) körül emelték klasszicista stílusban. Szabadon álló, földszintes, U-alakú épület. 
Főhomlokzatán 4 oszlopos portikusz (nyitott oszlopfolyosó) húzódott. Oldalhomlokzatai 4-4 
tengelyesek voltak, hátsó homlokzatán 2+10+2 toszkán fejezetű oszlop által tartott tornác 
húzódott, előtte terasz állt. Alaprajza egytraktusos.4  
A Magyar kastélylexikon - Pest megye kastélyai és kúriái - szerint építtetője Ernest Tragor, azaz 
Tragor Ernő volt (az 1888-1896 között sződi plébános - Tragor Antal és Vác krónikásának - 
Tragor Ignácnak rokona)3, akinek hatalmas szőlőbirtoka a környéken terült el. Emiatt az épület 
alá 2 részes, dongaboltozatos pincét építettek a borok tárolására. Az 1848-49-es szabadságharc 
idején kórháznak rendezték be a kúriát.5  
Tragor Ignác szerint a kastélyban volt az oroszok sebesültkötöző és vágó (operáló) helye. Az 
udvar tele volt a szerencsétlenek levágott testrészeivel. Nagy összevisszaságban hevert ott orr, 
fül, szem, ujj, kéz, láb és egyéb emberi testrész.6   
A XX. század elején került Holló ügyvéd tulajdonába az épület és a birtok, aki német exportra 
termelt itt bort.7  



Dr. Holló Zoltán szőlőbirtokos 1883-ban született Kassán. Középiskoláit és jogakadémiát 
ugyanott, egyetemi tanulmányait a párizsi Sorbonon és Kolozsvárott végezte, ügyvédi diplomát 
Budapesten szerzett. Pályáját Nagymihályon folytatta, majd az összeomlás után jószágigazgatói 
minőségben Prágába költözött. Birtoka Sződ község határában, Csörög-pusztán feküdt. 22 kat. 
holdon szőlő és gyümölcstermesztést folytatott. A gazdaság vezetését távozása után bátyja, dr. 
Holló Andor budapesti ügyvéd vezette. Tagja volt a Sződi Hitelszövetkezetnek és OKH-nak. A 
Hitelszövetkezetet 1904-ben az akkori plébános Krchnák János, Snapp Lajos főjegyző, Mihálik 
János iskolaigazgató közreműködésével alapították (1939-ben már 440 taggal működött).8 

A sződi földbirtokosok 1924-es kimutatása szerint dr. Holló Zoltán ekkor már 42 holdas 
birtokán gazdálkodott Csörögön.9 

1920 körül présház is épült a kúria mellé. A II. világháború után az épületet államosították, az 
állami gazdaság tulajdonába került, tangazdaságot, majd raktárt rendeztek be falai között. Az 
1970-es évek végén az Erdei Termék Vállalat vette meg az épületet, a kúriában raktárak, lakások 
voltak, a pincét gyümölcslevek tárolására használták, később sajtüzem működött a 
magántulajdonba került épületben. Az épület a mai Csörög belterületén, az Alkotmány út 17. 
szám alatt fekszik.10  
Felvetődik a kérdés a Tragor-féle építést el lehet-e fogadni, ha tudjuk, hogy Tragor 
gazdálkodásáról adatok (pl.: borárjegyzék, képeslap) csak az 1800-as évek végéről maradtak ránk, 
viszont a Mayerffyak ezen kúria építése idején (1810 körül) már jelentős gazdálkodást folytattak a 
területen.  
 
Csörög területén (a hegyen, a Kecskerágó-dűlőben) egy másik, mára megsemmisült nemesi 
udvarház, a Czettler-kúria is létezett. Jelenleg ennek az épületnek csak az alapjai és két óriási 
kapuoszlopa marad fent.11  
Egyetlen birtokost sikerült a kúriával bizonyíthatóan kapcsolatba hozni; czétényi Czettler Jenőt 
(1879-1953), aki közgazdász, egyetemi tanár, kisgazda agrárpolitikus volt.12 

Az oszlopos épületről csak a  birtokos által 1941-ben készíttetett képeslap nyújt kiindulópontot. 
Ma még homály fedi, hogy ez a XX. századi bérlő építtette ezt a kúriát vagy esetleg az már a 
XIX. században is létezett. A Czettler általi építés látszik a legbizonytalanabbnak.13  
Váci nyilvántartás szerint, 1945-ben a földreformot megelőzően Czettler Jenő e területen több 
mint 162 holdon gazdálkodott.14 

Azért Vácott tartották nyilván csörögi bérlőként, mivel  Csörög sokáig a váci püspökség birtoka 
volt, mely már korábban is, pl. az 1591-92. évi számadások szerint is a püspöknek fizetett adót. 
Csörög területét az elmúlt századokban Sződ falu, Vác városa és a váci püspök váltakozva 
birtokolták. 

Az 1987 óta a sződi templom szentélye mögött álló, 1939-ben Czettler által készíttetett Szent 
Orbán pápa szobra, - mint a vincellérek patrónusa - is innen, a csörögi szőlőkultúrának helyet 
adó hegy déli lankáiról, a még ma is álló kapuoszlopok mellől került elszállításra.15  
Máig nem tudni ki lehet a dr. Czettler Jenő Vác városától bérelt csörögi földje mellett álló 
hajdani kúriának, és a volt kúria közelében, a hegyoldalban kialakított, máig álló kriptának az 
építtetője, illetve mi az itt található, kripta melletti hét darab, ma már óriási méretű fenyőfa 
ültetésének története. Az épület vélhetően Czettlert megelőzően, esetleg a Mayerffy-féle csörögi 
bérlemény időszakában épülhetett. Talán ez a hegygerinchez közelebb álló lebontott kúria van a 
korabeli forrásokban úgy említve, mint ami a Gödöllői (Gödöllő-Vác) út mellett állt?16  
Egy másik forrás szintén a fenti vélekedést támassza alá: „Mayer Ferenc úr építtette Csörög-pusztán, az 
abban az időben új divatú, oszlopos kúriát. A kúria a Vácról Váchartyánba vezető út mellett állt.” 17 

Másutt ez olvasható: 
„1849. január 6-án a váci csata idején Görgey Artúr kilovagolt a Mayerffy birtokra és a kúria előtt, annak 
teteje fölött átnézve a naplemente fényével bevilágított Nagyszál (Naszály) és a csörögi Öreg-hegy kúpja között 
látszó völgybe tekintve látta meg a kelepcéből kivezető (északra vezető) utat.” 18 



Ha ezt az elbeszélést hitelesnek fogadjuk el, akkor mindenképpen csak a csörögi hegygerinchez 
közel eső, később Czettler-kúriaként ismert épület lehetett a Mayerffy birtok központja, mivel a 
már említett Tragor-Holló-kúria jóval alacsonyabban fekszik a tengerszinthez képest, és onnan 
csak délre, a Budai hegyek felé van kilátás.     
 
A csörögi Mayerffy-kúria lokalizálásával kapcsolatban eddig tartott volna írásom. Az indokok 
alapján valószínűsítettem a Czettler-kúriát a Mayerffyak XIX. századi csörögi udvarházaként 
megnevezni. Azonban e kézirat lezárásakor Gyüre Jánostól, a Mayerffy család történetének 
kutatójától elkértem egy korábban számomra ismeretlen dokumentumot. A magyar serfőzés 
történetének II. kötetében, egy a Gödi Almanachban eddig publikálatlan lábjegyzet lebbenti fel a 
fátylat a Mayerffy-kúriáról. Az 1931-ben kiadott könyv írja „(…) A Puszta (Csörög-puszta) az út 
(Vác-Gödöllői) és Sződ között fekszik. (…) A változatlanul megőrzött (a korábban Mayerffy 
tulajdonú) kúria Holló Zoltán úré. (…)” 
Tehát ez alapján megállapítható, hogy a korábban Tragor-Holló-kúriaként ismertetett, a Csörögi-
hegy gerincéhez képest alacsonyabban fekvő épület volt a Mayerffyak csörögi birtok-központja, 
mely közvetlenül a Vácról Váchartyánba vezető út mellett áll. 

         A kúria 1931-ben még, mint Rudnyánszky-kúria szerepelt a csörögi köztudatban.19 

A kúriaépület tulajdonosai házasság révén a XIX. században a Mayerffyakat követően előbb a 
Lipovniczkyak, majd a Rudnyánszkyak lettek. A családi vonatkozásokat dolgozatom „A sződi 
temető Mayerffy családdal kapcsolatos síremlékei” című fejezetében tárom az olvasó elé. 
Ezt a kúriát a birtoklástörténeti hűség miatt ezután célszerűbb lenne Mayerffy-Lipovniczky-
Rudnyánszky-Tragor-Holló-kúriának nevezni. 
 
Amit a kúriával kapcsolatban még tudunk: a szabadságharc idején a Mayerffy család Csörög-
pusztai kúriáját a második váci csata idején, 1849. július 17-én az oroszok kifosztották és oda 
tisztjeiket szállásolták be. Mayerffy József testvére, Ferenc Xaverius otthona már nem a csörögi 
kúria volt, hanem saját kastélyában Szentlőrinc-pusztán lakott.20 

A családi gazdagságot megalapozó, magyar nemessé lett bajor Mayerffy Ferencnek öt fia és két 
lánya született. Halála után (1805) Csörög-pusztát fiai, Ferenc Xavérius, Károly és József 
árendálták (bérelték) tovább. 
A Csörög-pusztai ménesnek helyet adó terület csak a Grassalkovich család hanyatlásának 
bekövetkezte után, Grassalkovich III. Antal (1771-1841) gazdaságilag sikertelen működése 
idején, az 1830-as években került a korábbi bérlő Mayerffy család kezébe. A család legtöbb gödi, 
sződi, csörögi kapcsolattal rendelkező tagja Mayerffy József volt. Ő is, akár az apja tagja volt a 
Pesti Serfőzőcéhnek. 
Megjegyzés: A XX. század elején esetenként a sződi belterülethez közelebb lévő Floch-
Reyhersberg-féle majorságot is Csörög-pusztának nevezték, de ez nem azonos a bemutatott, 
hasonló nevű területtel. A Mayerffy-féle Csörög-puszta a mai Csörög település belterületén 
helyezkedett el, a másik, jelenleg Sződliget külterületeként nyilvántartott puszta jelenlegi neve - 
birtokosai után - Floch-puszta. 

 
A sződi templom Mayerffy padja 

 
A család gödi birtokán felállított első honi, magyar nyelvű harang készítését követő második 
évben (1808-ban) a környék egyetlen templomába, sződi katolikus templomba (Alsógödön 1908-
ban, Felsőgödön 1924-ben, Sződligeten 1932-ben, Csörögön 1995-ben épült csak templom) 
került egy a többinél nagyobb méretű pad a család jóvoltából. Vélhetően ekkor ez volt az 
egyetlen pad a templomban, mivel a többi csak 1894-ben készült.21 

A pad hátlapjára két méter hosszan, két centiméteres betűnagysággal vésett latin felirat a 
következő:  
 



„CULTUI DIVINO DEDICARUNT SELLAM HANC JOSEPHUS MAJERFY CUM 
CONJUGE SUA ANTONIA ANNO DOMINI 1808.” 

 
Azaz: „Isten tiszteletére ajánlották fel ezt az ülőhelyet Majerfy (egy f-el!) József feleségével, 
Antóniával az Úr 1808. esztendejében.” 22 
Mayerffy József felesége Speckner Antónia volt.  
2004-ben ezen dolgozat szerzője emléktáblát helyezett el a padon latin és magyar felirattal. 
Ez a pad tehát a Majerf(f)y család által adományozott és a család számára fenntartott pad volt 
(vélhetően részt vettek a szentmiséken), mely a templomban mondhatni „kegyúri padként” volt 
elhelyezve. Ekkor még az egyház (templom) támogatói, fenntartói részesültek ilyen különleges 
kiváltságban, bár tudjuk, hogy a Mayerffy családnak nem volt kegyúri joga, vagyis templom-
fenntartási kötelezettsége Sződön.23  
Fogalmilag a kegyúri jog (ius patronatus), azaz a katolikus egyházi szervezet alapító és fenntartó 
személy kiváltságos helyzete, a feudális földesurak joga, amely szerint a földbirtokán épült 
egyházat (templomot) a sajátjának tekintette, jövedelmeivel közvetlenül rendelkezett, és 
amelynek szolgálatára a tetszése szerinti egyházi személyt (plébánost) jelölte, nevezte ki. E jog 
forrása a feudális földmagántulajdon: a földbirtokos, mint donátor (adományozó), patrónus 
adományozza a telket, építteti a templomot, illetve fenntartására költ.24 

Mint tudjuk a Grassalkovich család férfiágon (1841), majd leányágon (1850) történő kihalásával 
az örökösöknek 1851-ben el kellett árverezni a birtokokat, tehát eddig az időpontig (1851-ig) 
voltak sződi kegyurak a Grassalkovichok, majd átkerült e jog a következő birtokosokra, a 
Sinákra.  
 

A csörögi hegybirtok szőlőgazdasága a XVIII-XIX. századi források tükrében 
 
Az bizonyos - nem véletlenül került a Mayerffy család címerének második kék mezejébe egy 
szőlőhegy és egy nemesi kúria (présház). A család rendelkezett az egyik legnagyobb magyar 
szőlőbirtokkal.  
Az sem véletlen, hogy a Sződ faluhoz tartozó Csörög-puszta a család szőlőkultúrájának részévé 
vált, kúriával és minden szükséges gazdasági felszereléssel. A sződi, gödi homokos földek inkább 
az állattenyésztésnek, legeltetésnek kedveztek, a sziklás, déli fekvésű Csörögi-hegy pedig a 
szőlészetnek.  
Már az 1728-as Pest-Pilis-Solt Vármegye regnicoláris (országos érvényű) összeírása során a Váci 
járásba tartozó Sződ possessio (falu) alatt a földekkel, a legelők állatállomány eltartó 
képességével, valamint a szőlőtermesztéssel, annak előzményeivel kapcsolatban a következőket 
találjuk: „(…) Saját területükön lévő legelőik nyáron 100 marha és ló, meg 300 juh eltartására elegendők. A 
mellette lévő Göd-pusztán 200 vegyes marhát és 300 juhot tudnának eltartani az urasági marhákon kívül, ha a 
földesúr (ekkor még Madách család) a váci vásárok idején számos idegen marhát nem bocsátana a pusztára 
(Gál-napi országos vásárok). A marhákból saját szükségletük kielégítésén túl más hasznuk nincs, a juhok 
gyapjából viszont bevételre számítanak. A nevezetten kívül más pusztájuk nincs. Domboldalon fekvő újonnan 
telepített szőlőskertjük van (Csörög), ennek minőségét még nem tudták megtapasztalni (…).” 25 

Az 1735-ből való Grassalkovich I. Antal szerződése (contractus) Sződ község és Göd puszta 
úrbéres népessége számára is tartalmaz a szőlővel, illetve annak levével kapcsolatos adatot: „A 
Korcsma Szent György Naptul (április 24-től) fogvást fél Esztendeigh (Szent Mihályig: szeptember 29-ig) 
az Urasághé lészen (a melegben nagyobb volt a fogyasztás), azon tul pedigh az Lakosoknak engettetik: 
Tartozván az eddigh való szokás szerint az Korcsmára hordandó Bor és Sör alá emlétett Lakosok Szekereket 
adni.” 26 

Sződ község lakosainak a Mária Terézia-féle úrbérrendezés során, 1768-ban feljegyzett 
vallomásaiból arra kérdésre, hogy ezen helységnek mi nemű haszna vagy kára van a következőket 
válaszolták: „Köz javunknak mondhattyuk, hogy szőlő hegyünk lévén (Csörög), minden gazdának és 
zsellérnek vagyon szőllője (!), kinek termésével, ha Isten meg áldgya, segéttetik. – Vagyon fél esztendeig való bor 



korcsmánk is (az alacsonyabb fogyasztású időszakban: Szent Mihály napjától üzemelt Szent 
György napjáig), mellyet köz szükségünkre tartunk.27 

1782-ben Grassalkovich II. Antal és Sződ helység között létrejött (megújított) contractus már a 
sződrákosi kocsmáról, kocsmárosról is ír, tehát ott is folyt italmérés. Ez a Rákosi csárda 
bizonyosan nem a Pestváczi országúton lévő sződrákosi mola (malom) épületében működött, 
mivel a távolabbi helyektől mért távolságuk különbözött.28 
Ezen dolgozathoz mellékelt térképeken jól látható a sződrákosi (mai sződligeti) részen egy 
„életesház” nevű épület. Ez vélhetően azonos a később Floch-Reyhersberg Alfréd birtokos által 
1938-ban kiadott képeslapon is szereplő „Hg. (herceg) Grassalkovich granárium dohánypajta” 
néven szereplő épülettel. A granárium - magtár, gabonaraktár volt. Az „életesház” elnevezés az 
élet, azaz a gabona (Sződ környékén a rozs) szóból fakad, mely már az 1770-ben készült Sződ 
helység Urbáriumában is ezen a néven szerepel. 
1865-ben a dűlők nyilvántartásában már a következő szőlőterületeket ismerjük a vidéken: Nagy 
csörgi szőlők, Kis csörgi szőlők, Kecskerágó szőlő-dűlő, Tarkási szőllők.29 

A szüretelést követő borkészítés szomorú helyi tragédiájáról a Vasárnapi Újság 1862. október 12-
én megjelent számában tudósít: „Különös, hogy az idén a must csak néhány napos korában kezd forrni, de 
midőn ezen stádiumát eléri, egyszerre nagy erőt fejt ki, s így igen veszélyes azokra nézve, kik szorult pinczékbe 
rakják. Legközelebb Vácz szomszédságában létező csörgi szőlők alatt, hol a szomszéd községbeliek is bírnak 
szőlők- és pinczékkel, történt: hogy este felé négy sződi lakos ment ki, a lerakott új bort kóstolni; odaérvén, egy 
öreg ember lemegy a szívóval, hogy majd ő hoz fel, de mivel sokáig elmaradt, fia ment utána, és látja, hogy apja a 
földön fekszik, hirtelen berohan, hogy őt kihozza, de ezon is azon erő által főldre hull; ekkor a harmadik megy 
be, és szintén ki akarja a többit segíteni, de a fojtó gőz ezt is legyőzi, végre a negyedik már óvatosan mászik be, 
de ez sem szabadulhatott ki többé így mind a négy odaveszett; másnap csáklyák segítségével hurczolták őket ki, 
de életre hozni már egyiket sem lehetett.” 30 

Részben a Mayerffy-féle bérlemény időszakában vezették a váci Tragor Ignác Múzeumban 
található „Kiscsörögi szőlősgazdák számadási könyvét”, mely a Csörögi-hegyen folytatott 
szőlőművelés kordokumentuma. Több kötetben, 1807 és 1891 között felsorolja a földterület 
bérlőit, a hegygazdaság hegymestereinek, hegybíróinak, hegycsőszeinek nevét, valamint a 
szükséges kiadásokat. A bérlők között jellegzetesen sződi vezetéknév kevés van (kb. 5-10%), 
jellemzőbb volt a váci gazdák túlsúlya.  A sződi szőlőföld birtokos (bérlő) jobbágyok, - majd 
felszabadításuk után parasztok - szívesen  tartózkodtak a csörögi csőszkunyhó környékén lévő 
borházaikban, pincéikben. Általában ott tartották a borukat, amit csak alkalmanként – hétvégén 
– kulacsokban hoztak le a faluba. Az bizonyos, hogy hegybíró és hegymester választáskor a sződi 
és a váci gazdák küldöttei együttesen voltak hivatottak dönteni. A hegygazdaság jellemző kiadásai 
voltak többek között: az elmaradhatatlan, szokásos áldomás, Szent Anna napi szentmise, 
hegyfegyver államadó, csősznek egy évi puskaporra, hegy gunyhójához (kunyhó) egy fél véka 
mész és festék, a hegycsősz bére, hegymester bére, hegycsősz fizetés, Úrnapi szentmise két 
asztalával, Szent Iványi szentmise, a hegyház zsuppal befedése, stb.31 

A hegycsősz, hegymester, hegybíró bére a különböző gazdák, bérlők részéről bizonyosan 
közösen volt fizetve, de a szőlőműveléshez, borkészítéshez sok más alkalmazottra – pintérekre, 
vincellérekre - is szüksége volt a Mayerffy családnak.    
Tragor Ignác tudósítása szerint 1849-ben, váci csata idején Meiszner Nepomuk János és 
Xavér Ferenc (vajon ő Mayerffy Xavér Ferenc?) szőlője egymás mellett volt. Az ott táborozó 
katonaság felgyújtotta a borházat, felfeszítették a pince vasajtaját és beverték a hordók fenekét. A 
sok bor kifolyt és úszkálni kezdtek benne a hordók. Némelyik katona holtrészegre itta magát és 
belefulladt a borba. Nyolcnak hulláját találták meg harmadnapra, amikor még mindig bokáig 
jártak az emberek a borban. A váci taligások 10 akós (1 akó=50-60 liter) hordókban szedték fel a 
kifolyt bort a földről és eladták az ecetfőzőnek.32   
1852-ben (!) a Nagy és Kis Csörgi szőlősgazdák a Grassalkovichok leányágának kihalásával a 
gödöllői uradalmakat és velük Sződöt is birtokló viczai, loósi, hédervári gróf Viczay 
Károlynak írt levelükben szintén arról panaszkodnak, hogy „(…) munkáink izzadása után 



kenyerünket reménylve, azt egészben elvesztettük, mivel épen szőlő hegyünk volt azon pont, holl a roppant Orosz 
tábor tsatába botsájtkozva, midőn szőlleink érni kezdettek azt semmivé tette annyira, hogy az ellrongált tőkék 
ki javítása, több éveket igényel, azon fölüll az emlétett tábor a szőlő hegyen kint lévő borokat, az hordókat 
kieresztvén, bor házainkat fölégetve, bor edényeinket is a lángok martalékának adta, de többnyire Váczi 
lakosok révén (…)” 33 

A „csörgi (csörögi) gazdaság”, mint „mezőgazdasági üzem” a sződi templom legkisebb harangján 
is megörökítésre került, melynek felirata:  

 
„Az Isten dicsőségére öntetetett a csörögi hegy gazdaság által  

Keresztelő Sz. János tiszteletére első augusztusban 1846 év  
Bajer Josef, Acsay Josef, Krakovitcer János közbe járásában  

Budán öntötte Herqui Josef.”  34 

 
Arról, hogy ennek a harangnak kik is valójában az adományozói, készíttetői a Váci Püspöki és 
Káptalani Levéltárban nem sikerült a nyomára jutni (bérlők, egyházi személyek, hegybírók?).  
Tehát ez a harang a csörögi hegyről, annak „hegygazdaságából” került a templomtoronyba. Azt, 
hogy a gazdaság pontosan milyen keretek között működött, hogyan volt megszervezve és 
mekkora a szerepe benne az 1800-as évek kezdetétől az 1950-es évekig terjedő időszakban a 
Mayerffyaknak; Józsefnek és húgának Máriának, annak férjének Lipovniczky Józsefnek, illetve 
később Rudnyánszky Kálmánnak, Tragor Ernőnek, a Holló családnak, inámi  Bolgár (Csörögi) 
Gézának, Ferenczi Etelkának, Meiszner Nepomuk Jánosnak és Czettler Jenő bérlőnek, eddig 
nem sikerült megállapítani. 
 

A sződi temető Mayerffy családdal kapcsolatos síremlékei 
 
A család második magyar generációjához tartozó családfő, Mayerffy József leánya, Lipovniczky 
Józsefné sz. Mayerffy Mária (1816-1879) elhunyt férjének, lipovnoki Lipovniczky Józsefnek a 
sződi temetőben állíttatott síremléket, melynek felirata a következő: 
 

„LIPOVNOKI 
LIPOVNICZKY JOSEF 

EMLÉKÉRE 
EMELI ÖZVEGYE 

MAYERFFY MÁRIA 
meghalt 1860. október 3. 

élte 55-ik évében”  35 

 
A sírkövön a Lipovniczkyak vésett címere is látható; kékben zöld földön lombos fa alatt fekvő,  
leeresztett jobbjában kardot tartó, göndör hajú, ifjú koronás személyre balról medve támad, 
melyet a pajzs bal oldalán álló vörös ruhás kucsmás vitéz (hajdú?) hátulról ledöf. Sisakdísz: 
növekvő pajzsbeli vitéz jobbjában kardot tart melyre a medve levágott feje van tűzve. Takarók: 
kék-arany, vörös-ezüst.36 

Lipovniczky József pontos életrajzi adatai; 1806. február 24-én született, 1823-tól Bars vármegyei 
főszolgabíró, 1832. május 30-án Pesten kötött házasságot a Budán született Mayeffy Máriával 
(vagy ahogy a családi okmányok tartalmazzák – Márival). A Lipovniczkyak Barsi-ágához tartozó 
Josef (ahogy a sződi sírkövön szerepel!) 1860. október 3-án Csörögön hunyt el. Szeretett 
felesége, Mayerffy Mária már nem Csörögön, hanem 1879. június 26-án Pesten távozott el. 
Gyermekeik Mária (1833-?), Valéria (1834-?) és Eugénia (1836-?) voltak.37 

A lipovnoki Lipovniczky család a Lipovnuk nemzetségből eredő ősrégi Nyitra megyei család, 
mely 1244. évben nyert adományt Lipovnok helységre. 



A Gödöllői Városi Múzeumban találhatók a Grassalkovich később Sina birtok egykori ügyésze, 
Bartal János levelezései, iratai, mely a sződi (csörögi) szőlődézsmák- és szőlők megváltási 
ügyeinek tekintetében különösen gazdagok. Ezekben a levelekben Mayerffy Mária férje, 
Lipovniczky József (1806-1860) tájékoztatja az ügyész urat a gödöllői birtokos részére beszedett 
dézsmáról, majd egy másik, 1858-ban kelt levélben arról, hogy „(…) a törvényes maradékok nélkül 
meghalálozott sződi Velenczei József csörögi (bor)dézsmás szőlőhegyben maradt szőlleje örökös nélkül bitangon 
hever (…).”  
1848-ban a bordézsmát a sződi nemes és nemzetes vitézlő Dinka Donáth kasznár úr (!) szedte 
be.38 

A csörögi hegybirtokot, avagy szőlőgazdaságot és kúriát Mayerffy Józseftől fia, Sándor és leánya, 
Mária örökölte. Házassága révén Mária férje, nemes lipovnoki Lipovniczky József megyei 
táblabíró (Lipovniczky István /1814-1885/ nagyváradi püspök fivére) lett e terület gazdája. Ezt a 
birtokot örökölte meg harmadik lányuk, Lipovniczky Eugénia (Aranyosmarót, 1836.05.18. – 
USA, 1905.06.20.). A később Amerikába kivándorolt Eugéniának férje lett dezseri 
Rudnyánszky Kálmán (1821-1898) a bécsi Magyar Királyi Udvari Kancellária fogalmazója. 
Rudnyánszky édesanyja is Lipovniczky lány volt (Antónia) Ezzel a korábbi Mayerffy-
Lipovniczky birtok immár újra egy, a csörögi területéhez köthető másik nemesi, a  Mayerffyakkal 
távoli rokon família, a Rudnyánszky szerezte meg.40 

Dezseri Rudnyánszky Kálmán impozáns sírköve szintén a sződi temetőben található.  
Felirata: 

„Itt nyugszik dezseri 
Rudnyánszky Kálmán 

Szül.: 1821.11.13. 
Megh.: 1898.01.29.”  39  

 
A sződi plébánia meghaltak anyakönyve (matricula defunctorum) alapján szülei Rudnyánszky 
Péter ügyvéd és Lipovniczky Antónia voltak.41 

A család a Divék nemzetségből származó ősnemes família, 1319-ben már volt címereslevelük. A 
Rudnyánszkyak a mai Őrbottyán egykori őrszentmiklósi részén építettek kúriát a XIX. század 
közepe táján. Birtokaik voltak még Szadán és Vácdukán is, a família távolabbi kastélya 
Nagytétényben található (Budapest – Száraz-Rudnyánszky kastély).42  
Rudnyánszky Kálmán Kisendréden született (Bars vármegye), és akkor még a sződi egyház 
filiájaként nyilvántartott Kisszentmiklóson lakott (később ennek neve: Őrszentmiklós, ma: 
Őrbottyán). Iskoláinak elvégzése után előbb ügyvéd, majd Bars vármegyében tiszteletbeli 
alügyész, később táblabíró, majd a kancelláriánál fogalmazó. A szabadságharc után vád alá 
helyezték, ezért el kellett hagynia Bécset. Ezt követően visszavonult a Vác melletti Csörög 
pusztájára és birtokán szőlőműveléssel foglalkozott. Tagja volt Pest vármegye 
törvényhatóságának is.43  
Rudnyánszky csörögi gazdálkodásának idején a váci „Gazdasági Lapok”-ban 1862-ben, 
borászati, szőlőművelési szakíróként is szerepelt, a „Borászati Lapoknak” 1874-79 között 
munkatársa is volt. A magyar nyelvűség mellett kardoskodó „Jelszavunk” című politikai 
röpiratnak is szerkesztője volt (1873). A „Jegyzők Lapjá”-ba időnként tárcákat írt, valamint Vác 
környéki apróhírekkel is szolgált. Népbankot is szervezett Vácon.44   
A két síremlék illetve az elhunyt személyek közötti kapcsolat a következő: lipovnoki Lipovniczky 
József a sződi földek bérlőjének, Mayerffy József lányának, Máriának a férje (született 1806-ban), 
a másik sírhelyen nyugvó dezseri Rudnyánszky Kálmán édesanyjának, Lipovniczky Antóniának 
(aki szintén 1800 tájékán születhetett) volt a testvére.44   
 

A Mayerffy család csörögi birtokával kapcsolatban lévő személyek 
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A két majorsági kút 
 
Az 1950-es évekig (a falusi önellátó társadalom gyári munkássá alakulásáig) az alábbi művelés 
alatt álló szőlőterületek voltak Sződön: Csörögi szőlők, Kecskerágó-dűlő, Tarkás-dűlő, Csapási 
föld, Hosszúvölgy-puszta, Nevelek-dűlő, Öreghegy, Szederiás. Később a csörögi részen az állami 
gazdaság végzett szőlőtermesztést, mely fokozatosan megszűnt.  
A legtovább (részben még jelenleg is) művelésben lévő szőlősök a Sződtől Nevelek felé eső 
Majéri-dűlőben (ún. „Majérok”-ban) vannak, mely dűlőnév a mai napig őrzi a család nevét és 
Sződ környéki szőlőtelepítéseik emlékét. Itt az elvadulóban lévő szőlős mellett régi gazdasági 
épület romjai találhatók, vélhetően a Mayerffy-féle gazdálkodás időszakából (ekkor még Majér-
pusztának nevezték e területet). A romok mellett van egy tökéletes állapotban lévő, kör alakú kút 
is, mely 35x28 centiméteres, kiválóan megmunkált terméskőből van kirakva, átmérője 200 cm. 
Sajnos teledobálták fatörzsekkel, de még így is jól látható milyen jelentős volt korábban a 
mélysége.46  
Az 1863-ban kelt úrbéri egyezség, mely báró Sina Simon uraság, a volt sződi földesúri birtok 
tulajdonosának és Sződ volt úrbéres községnek képviselői között köttetett szerződés 15. 
pontjában erről a kútról is említés esik: „(…) a Szederjási tábláknál lévő új major területben lévő urasági 
kutat a faiskolán kívül (…)”. 47  
Ennek a kútnak a csörögi oldalon megtalálható a tökéletes mása, mely a kápolna mellett lelhető 
fel, azzal a különbséggel, hogy ezt a lakóterület szomszédságában színültig töltötték kommunális 
hulladékkal. A kutaknak felépítményük már nincs. 
A kút a Mayerffy-Lipovniczky-Rudnyánszky-Tragor-Holló-kúriától, tehát a csörögi birtok-
központtól mért távolsága kb. 1000 méter. 
A család majorsági állattartásához és tenyésztéséhez szükség volt tartós vízellátásról 
gondoskodni.  
 
 
A Mayerffy család felvirágzása egybeesik a nagyiparilag fejlődő Magyarország fellendülésével, 
hanyatlásuk pedig a szabadságharc utáni gazdasági recesszió korszakával. Az egykori nagypolgári 
serfőzői vagyonból kinőtt család szőlővagyonát a vállság és a filoxéra (szőlőtetű) miatt elvesztette 
ugyan, de a Budán örökül hagyott családi szőlőfajta-gyűjtemény, szőlőiskola, vincellérképezde, a 
Kertészeti és Szőlészeti Főiskola lerakott alapjai mind-mind a magyar mezőgazdaság és szőlészet 



fellendülését szolgálták, és talán a sződi gazdáknak is jó példával szolgáltak a szőlőgazdálkodás 
terén. 
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Bp., 1891-1914, 1-14. kötet) 
21. SZLUHA = Nyitra Vármegye nemes családjai (Szluha Márton, Heraldika Kiadó, 2003) 
22. TRAGOR 1. = Az emberi élet Vácon és vidékén, Az őskortól napjainkig I-IX. (Tragor 

Ignác, Váci könyvek 25., Váci Múzeum-egyesület, Vác, 1937) 
23. TRAGOR 2. = Vác története 1848-49-ben (Tragor Ignác Dr., Váci Múzeum Egyesület, 

Vác, 1908) 
24. VOLENTICS = Sződ község történeti monográfiája 1255-2005 (Volentics Gyula, Sződ 

Község Polgármesteri Hivatala, Sződ, 2005) 
25. VÚ = Vasárnapi Újság (1862. évfolyam) 
26. WELLMANN 1. = A gödöllői Grassalkovich-uradalom gazdálkodása különös tekintettel 

az 1770-1815. esztendőkre (Wellmann Imre, Bp., 1933) 



27. WELLMANN 2. = A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon 
vallomásainak tükrében, Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 3. (Wellmann Imre, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, Bp., 1967) 

 
 
 
Képek jegyzéke: 
 
Kívánt sorrend  Fájlnév  képaláírás (ezt kérem a képek alá!!!)_________________ 
 
1.   Terkep2 a Gödi csárdától északra fekvő területek 1849-ben 
2.   Terkep  Sződ és a telepített szőlők egy 1849-es orosz katonai térképen 
3.   illusztr.  a Czettler kúria 1941-ben 
4.     a csörögi Mayerffy kúria napjainkban 

 5.     Tragor Ernő levelezőlapja a kúriával 1899-ből 
6.   1000273 a Mayerffyak padja a sződi templomban 
7.   1000279 a pad feliratának részlete 
8.   1000281 tábla ismerteti a magyarra fordított szöveget 
9.   1000342 a Mayerffy Mária által állíttatott Lipovniczky sírkő  
10.   1000330 Lipovniczky címer a síremlékről 
11.     Lipovniczky címer 
1.       Rudnyánszky Kálmán sírköve 
13.     Majéri-dűlők 
14.     A majorsági kút Sződ határában 
15.     A közel 200 éves kút építőkövei   


