
VOLENTICS GYULA

Göd utolsó földesurai,
a méltatlanul elfelejtett Sina família 
és az 1863. évi úrbéri egyezségük

Göd a Sinák elõtt
Mint azt a Gödi Almanach olvasói a sorozat korábbi köteteibõl

bizonyára már tudják 1841-ben, III. Antal halálával a Grassalkovich
család férfiágon kihalt. Grassalkovich (III.) Antal özvegyétõl, galán-
thai Esterházy Leopoldina hercegnõtõl a következõ két évtizedben
elõször Dercsényi Pál (1831–1843 között), majd Moritz Julius von
Montléart herceg (1844–1850 között) bérelte Gödöt. 1850-ben a
Grassalkovichok leányágának kihaltával a gödöllõi uradalmakat és
velük Gödöt is viczai, loósi, hédervári gróf Viczay Károly örökölte.
A felgyülemlett adósságok miatt azonban már 1850-ben el kellett ár-
verezni a birtokokat. 
Ki lett ezt követõen 14 évig a terület birtokosa? 

A Sina (Sinna, Szina) család generációi
A család tagjainak keresztneve tévedésekre adhat okot; id.

György, id. Simon, ifj. György, ifj. Simon, azaz két György és két
Simon keresztnevû négy generáció. Az egyes személyek megkülön-
böztetése érdekében nevüket római számokkal egészítettem ki.

A görög, vagy ha pontosabban akarjuk meghatározni, cincár1

származású id. Sina (I.) György életérõl kevés forrás áll rendelke-
zésre, de bizonyos, neve, mint „Georg Sinna zu Woskopoly in
Mazedonien” már 1762-ben fellelhetõ a Bécsben megforduló keres-
kedõk között.



Fia, id. Sina (I.) Simon (1753–1822) a bankár- és kereskedõcsa-
lád feje az 1700-as évek végén, 1785–1786 körül a kézmûiparáról és
kereskedelmérõl híres észak-görögországi Moschopolis városából
érkezett és telepedett le a Habsburg birodalomba. A török és albán
háborúk miatt kényszerült végleg elhagyni szülõföldjét, de az utódok
fenntartották kapcsolatukat Görögországgal. A görögök, egyben a
Sinák is kereskedelmi tevékenységüket a birodalmon belül elsõsor-
ban Bécsben és Pesten folytatták. Sina (I.) Simont már 1798-ban
Bécsben találjuk és hamarosan a birodalom egyik legnagyobb gyap-
jú-, gyapot-, bõr-, és gabonabeszállítója lett. Ekkor az osztrák ipari
termékek macedóniai feldolgozatlan gyapotra való cseréje óriási ha-
szonnal kecsegtet. Egy gyapot-kereskedõház megbízottjaként kap-
csolatai révén Görögországból gyapotot szállított a bécsi textilmanu-
faktúrák számára. Simon a 18. század végén és a napóleoni háborúk
alatt alapozta meg a család vagyonát, de késõbb keleti kereskedelem-
mel, a textil- és dohányipar fejlesztésével, hitel- és pénzügyletekkel
is foglalkozott. Simon kereskedelmi tevékenységét részvényes társ-
ként kezdte a „Vrettas, Papanaoum és Sina” kereskedõháznál, ami
majd késõbb idõsebb Sina György nevét is magába foglalja
(„Papanaoum, Sina, Saoul és Sia”, 1798-tól pedig „Simon Geor-
giou Sinas és Sia”). 1802-ben a társaság feloszlik, és ettõl kezdve a
Sina kereskedõház önállóan mûködik tovább ezen a néven, egészen
nyolcvan esztendõn át, csak az utolsó férfisarj halálával szûnik meg.
A Sina Bankház tevékenysége a magán és állami (!) hitelezéstõl az
értékpapír-kibocsátáson és kereskedelmen át, a folyószámla-vezeté-
sig bezárólag, mondhatni teljes körû szolgáltatással állt a pénzhián-
nyal küzdõ hozzáfordulók számára. Simon érdemeit, a napóleoni há-
borúk alatti hadiszállításait (és az államnak nyújtott hiteleket) elis-
merendõ I. Ferenc császár és király (1792–1835) a Temes megyei
hodos et kizdia birtokkal és elõnévvel 1818-ban nemesi rangot és cí-
mert adományozott Sina (I.) Simonnak, és egyben jóváhagyja az õ és
utódai belépését a nemesi rendbe.

„György fia Sina Simont és fiait, Györgyöt, és Jánost, továbbá
minden törvényes örökösét és mindkét nembéli utódát, akik csak Is-
ten kegyelmébõl törvényesen született (...) a Magyar Királyság iga-
zi, õsi és kétségbevonhatatlan nemességének közösségébe soroljuk,
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közéjük felvesszük, és bejegyezzük (...) Beleegyezünk, valamint teljes
tudatosságunkkal és megfontolásunkkal hozzájárulunk, hogy ennek a
személynek ettõl fogva örökké jogában álljon használni és élvezni
mindazt a kegyet, tiszteletadást, méltányosságot, elõjogot, szabadsá-
got, egyéb jogosultságot, elsõbbséget és adómentességet, amelyet
mindezidáig bármiféle módon, jogos és õsi szokás alapján élvezett
vagy még ma is élvez a fent nevezett Magyar Királyság és a hozzá
csatolt részek igazi, õsi és kétségbevonhatatlan nemessége, továbbá
hasonlóképpen jogában álljon ezeket élvezni valamennyi örökösének
és mindkét nembéli utódjának.”

A Sinák szerencsés ügyleteik révén Ausztria és Magyarország
leggazdagabb fõurai lettek. Talán mesés vagyonuk története ihlette
Jókai Mórt „Az aranyember” címû regénye megírásakor (1872),
amiben Sina (I.) Simon élete szolgálhatott modellül Tímár Mihály
alakjának megformálásakor. 

A család a Habsburg birodalmon belül mindvégig megtartotta gö-
rögkeleti vallását, „görög” identitását annak el-
lenére, hogy szerettek volna a magyar
nemességgel asszimilálódni.

Sina (I.) Simon két házasságot
kötött. Elõször 1782-ben Czippe
(Tirka?, Tsippi?) Irénnel
(1767–1793), majd kilenc év-
vel halála után, 1802-ben az
özvegy Gyrra (Gira?) Kata-
linnal (1777–?). Sina (I.) Si-
mon halála után örököse el-
sõszülött fia, II. György, an-
nak féltestvére, János, vala-
mint második felesége, Kata-
lin lett. 

Báró ifj. Sina (II.) György
(Nis, 1783 – Bécs, 1856), aki apja
elsõ házasságából származott,
bankár és kereskedõ lett. 
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II. György 1806-ban, 23 évesen apja társa lett az üzletben, s hama-
rosan olyan vakmerõ és egyben okos vállalkozónak bizonyult, hogy
apja, Simon, hátrahagyta õt – bár rendkívül fiatal volt – a kereskedõ-
ház vezetõjeként, õ maga, pedig Serresbe költözött, ahonnan mace-
dóniai gyapotot szállított a fiának, az, pedig neki osztrák kézimunkát
és ipari termékeket küldött. Ennek köszönhetõen Sina (II.) György
apjával együtt, egy év leforgása alatt lefektette a Sina Kereskedõház
alapjait. 

II. Györgynek Bécsben nem csupán a görög kulturális hagyo-
mánnyal és a német nyelvvel kellett megismerkednie, hanem köte-
lessége volt elsajátítani más európai nyelveket is. Sina (II.) György
kereskedelmi vállalkozásai egész Európát behálózták. 1809 és 1811
között a Sina Kereskedõház tevékenysége francia borok importjával
és dohánykereskedelemmel is kiegészült. 

1811-ben Sina (II.) Györgyöt – kérvény benyújtása után – töröl-
ték az ottomán állampolgárok jegyzékébõl, és megkapta az osztrák
állampolgárságot, ami lehetõvé tette, hogy saját kereskedõházat ala-
pítson, méghozzá az osztrák nagykereskedõkével megegyezõ elõjog-
okkal. 

Idõsebb Sina (II.) Simon már 1816-tól részt vett (49 más részvé-
nyessel együtt) a Nationalbank, azaz az Osztrák Nemzeti Bank felál-
lításában, amely egyben Bécs elsõ kereskedelmi bankja volt. 1825-
ben II. György – elsõ ízben – a tíz igazgató-részvényes egyike, ez-
után 1836-ban a család három tagját, II. Györgyöt, Jánost és II. Si-
mont is az igazgatótanács tagjai közé választották, majd 1849-ben II.
György foglalhatta el az alelnöki pozíciót.

Napóleon bukása idején a Sinákat már a Bécsi Kongresszus leg-
elõkelõbb családjai között találjuk. 

1829-ben részvénytársaságként megalapították az elsõ Duna
Gõzhajózási Társaságot. A tõkét Sina (II.) György adta, az igazgató-
tanácsot két társával féltestvére, Sina János alkotta. Az elsõ igazga-
tó halálát követõen Sina János 26 évig töltötte be a társaság igazga-
tójának tisztét. Ötven gõzhajójuk Bécsbõl és Budapestrõl futott ki
Thesszaloniki, Rhodosz, Szíria és Alexandria irányába.

Mint Széchenyi István (1791–1860) barátja és magánvagyonának
kezelõje fõvállalkozóként részt vett az elsõ állandó híd, a Lánchíd
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felépítésének megszervezésében (a budai oldalon a Lánchíd talapza-
tának felirata is emléket állít neki). 1837-ben Sina György a tervek
elkészítésével a kiváló angol építészt és hídépítõt, William Tierney
Clarkot bízta meg. Az építkezés 1840-ben kezdõdött el és 1842. au-
gusztus 24-én már felavatták a két várost összekötõ hidat. De Szé-
chenyi számos más tervének valóra váltásában is segítséget nyújtott
még: pl. vasúti közlekedés megindítása, gõzhajózás, stb. 

A fentieken túl II. György a görögkeleti iskola alapítványi bizott-
ság tagja, Görögország bécsi fõkonzulja is volt. Hatalmas vagyoná-
ból a tudomány és mûvelõdés terén sokat jótékonykodott Magyaror-
szágon és Görögországban egyaránt. 

Az 1820-as, 1830-as években a hitelezési és tõzsdei tevékenység
önállósult, levált a kereskedelemrõl. Ennek következtében a tõzsde-
tõke négy magánbankház; a Rothschild-, a Stametz-, az Arnstein-
Eskeles – és a Sina-Bankház kezében koncentrálódott. 1832-ben a
Sina fiúk, II. György és János maguk kérvényezték az osztrák bárói
cím fölvételét, amit I. Ferenc császár még ugyanabban az évben en-
gedélyez is nekik, sõt címüket Magyarországra is kiterjeszti. Ugyan-
is a Sinák a konkurens Rothschildekhez hasonlóan, – akik 1823-ban
a Habsburgok örökös (osztrák) bárói lettek –, nem csupán gazdagok
voltak, hanem ekkor már báróként is meg tudtak jelenni.
„A Mi tudomásunkra jutott tehát, hogy György fia Sina Simon háza
a múlt század közepétõl kezdve, amikor õ letelepedett a Mi országa-
inkban, kitûnt tisztességével, kiterjedt kereskedelmi vállalkozásaival,
a szegények jótékony támogatásával és tiszta hazaszeretetével. (...)
Apjuk halála után a két fiú még inkább felvirágoztatta a kereskedõ-
házat, ami termékenyítõ hatással volt a honi ipari fejlõdésre. Éber fi-
gyelmüket a gyárak támogatására fordították, mint ahogyan ez a
pottendorfi igen jelentõs fonalgyárban is történt, amelynek képvise-
lõi és részvényesei. Tõkéjükkel számos vállalkozást támogattak, mint
például a Tûzoltósági Biztosítótársaságot, az Enns-Budweis Vasúti
Társaságot és a Duna Gõzhajózási Társaságot. Az idõsebbik testvér,
Simon fia Sina György az Osztrák Nemzeti Bank igazgatója, 1823
óta a nagykereskedõk testületének kurátora. E minõségeiben igen
hasznos személynek bizonyult. Továbbá kinevezték Trencsin, Temes
és Tolna magyarországi vármegyék igazságügyi tanácsnokává,
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amely megyékben Pistrica, Teplitz, Simontornya, Hodos és Kisdia
földbirtokok találhatók. 1826-ban a két testvér elállt a szultán török-
országi kincstára javára egy 10 059 piaszterrõl szóló követeléstõl.
Mint az ausztriai Rappoltenkirchen és Sieghartskirchen földbirtoko-
sai, kitûntek alattvalóik minden helyzetben való támogatásával.”

A címadományozó dokumentum szövege ezt követõen különféle
jótéteményeket sorol föl, amelyekben a vakokat, valamint az árvizek
és a kolera áldozatait részesítették, továbbá megemlékezik különféle
gazdasági mûveletekrõl, amelyek az államkincstár támogatása és
gyarapítása érdekében történtek a Sinák részérõl. A Sinák a magyar
és osztrák bárói rangon kívül a görög és török császári rendek vité-
zei is voltak. 

II. György sokat tett a folyószabályozás (Tisza szabályozása, Du-
na-Tisza csatorna építése) érdekében is. 1839-ben a Dunai árvíz után
az árvízkárosultak számára juttatott 50 ezer forint, és a városnak
adott alacsony kamatozású több milliós kölcsön miatt díszpolgárrá
választották Szegeden és Budán.

1841-ben létrejött a Görög Nemzeti Bank. A diaszpórában élõ tõ-
kés honfitársakhoz felkérés érkezett, hogy támogassák az intéz-
ményt. Sina (II.) György ezt csupán közvetett módon tette meg, vi-
szont más, emberbaráti beruházásaival nem csupán Ausztriát, Ma-
gyarországot és õsei szülõvárosát, Moschopolist, hanem az újonnan
létrejött görög államot is elhalmozta. Finanszírozta az athéni székes-
egyház építését, anyagi segítséget nyújtott az egyetemnek, a szem-
klinikának, és a Régészeti Társaságnak. Sina (II.) György legjelentõ-
sebb adományozási gesztusa az Athéni Csillagvizsgáló megalapítása
és a megfelelõ csillagászati mûszerekkel való ellátása volt a Nimfák
Dombján. II. György halála után fia, II. Simon lett az intézmény véd-
nöke. Õ csillagászati eszközöket vásárolt, ösztöndíjat létesített, kar-
bantartotta, bebútoroztatta az épületet, és csillagászati tartalmú kiad-
ványokat finanszírozott.

Nyereséges vállalkozásaiból nemcsak Magyarországon, hanem
Ausztriában, Cseh- és Morvaországban állami árveréseken (és ma-
gánszemélyektõl, alkalmi áron) jelentõs területû földbirtokokat, tel-
keket és egyéb ingatlanokat vásárolt. A földvásárlás megnyitotta az
utat a felsõbb társadalmi rétegek felé. A tönkrement arisztokraták
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földjeit felvásárolva 29 uradalom, és ezzel 240 ezer hold (!) birtoko-
sa lett. 1850-ben került tulajdonába a hajdani jobb napokat látott
Grassalkovich birtok-komplexum gödöllõi, hatvani, debrõkompolti
és bajai uradalma. Sina (II.) György talán csak befektetést látott az
üzletben, de jó üzleti érzékkel ismét nyereségessé tette azt a birtokot,
amit a második és harmadik Grassalkovich nemzedék sem tudott
ennyire jövedelmezõvé tenni.2 bben az idõszakban a Sinák reziden-
ciája a Bécs melletti Rappoltenkirchenben volt, csak nyáron tartóz-
kodtak a Tolna megyei Simontornyán, ezért II. György magyaror-
szági birtokait Lits Antal nevû kormányzóján (az alábbi Úrbéri
Egyezségen Lis Antal uradalmi fõkormányzó) keresztül irányította.
Õ maga csupán egyszer, 1852-ben hét napra látogatott el Gödöllõre. 

1809-ben házasságot kötött a görög, Derra Katalinnal (1792–?).
Apja második házasságából egy 21 évvel fiatalabb féltestvére szüle-
tett, a már említett Sina János (1804–?), akinek Maria Nikarousival
kötött házasságából nem született gyermeke. 

1856. május 18-án, 73 éves korában, végelgyengülésben halt meg
Sina (II.) György. Bécs egész lakossága az utcákra vonult, és végig-
nézte, hogyan kísérik végsõ útjára milliomosai egyik legnagyobbi-
kát. A családi kriptában temették el,
Rappoltenkirchenben, Sina (II.) György
számos ausztriai birtokának egyikén. 

Ifj. Sina (II.) György fia, ifj. Sina
(II.) Simon, báró (Bécs, 1810 – Bécs,
1876). 1835-ben Sina (II.) György teljes
körû megbízottjává tette fiát, Simont, és
átengedte neki a kereskedõház igazgatá-
sát. György halála után Simon az atyai
vagyon nagyobbik részének kizárólagos
örököse lett, és sikerül megõriznie a csa-
lád gazdasági és társadalmi jelentõségét.
Az örökletes bárói cím birtokosaként
apjához hasonlóan Görögország bécsi
fõkonzulává nevezték ki, valamint meg-
tették Görögország bécsi, müncheni és
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berlini nagykövetének is. Egy tudományos akadémia felállításának
az ötlete már a szabadságharc elõtt fölmerült Görögországban.
A kérdést 1856-ban vették elõ ismét, amikor Sina (II.) Simon a bu-
dapesti akadémiát is gazdag adományokkal látta el. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia mai épülete költségeinek jelentõs részét is õ fe-
dezte, annak legnagyobb összegû alapítója volt. 1858-ban az alábbi
szövegû alapítólevéllel támogatta a honi tudományos életet:
„Ezen üdvöz intézet gyarapításához kíván részemrõl is járulni a vég-
re, hogy az Akadémia saját hozzá illõ lakhelyre annál hamarabb te-
hessen szert, nyolcvanezer pfrtot szentelek oly módon, mint ezt ide-
mellékelt alapítólevelem tartja. Méltóztassék a Tek. Társaság ezen
ajánlatomat, s egyszersmind abbeli õszinte kívánatomat szívesen fo-
gadni, hogy e tudományos intézet mûködéseit a nemzet érdekében
mentül dúsabb siker koszorúzza!”

Az alapítók elõtt adózva a Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyarországi Görögök Kutatóintézete 2006. november 21-én avat-
ta fel Széchenyi István és Sina (II.) Simon emléktábláját az MTA
Nádor utcai irodaházában.

1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja,
korának egyik leggazdagabb embere, hiszen apjától nem csak 29 bir-
tokot, de 80 millió forintot is kapott örökül. Apjával ellentétben nem
gazdasági munkásságával vívta ki kortársai tiszteletét, hanem mint a
reformkor bõkezû mecénása lett közismert. Adakozott gazdasági,
kulturális és emberbaráti célokra, így többek között a Köztelek, Ma-
gyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Kaszinó, Kereskedelmi Akadémia,
Magyar Gazdasági Egyesület, kórházak, Képzõmûvészeti Fõiskola,
Vakok Intézete, Bazilika, Nemzeti Színház, stb. javára. Apjához ha-
sonlóan sokat tett a honi gõzhajózás és vasútépítés érdekében. Az
Akadémia támogatásán túl mezõgazdasági pályamunkákat íratott,
szociális gondoskodásával árva gyermekeket neveltetett. A Gazdasá-
gi Lapok és a Budapesti Szemle címû lapok is az õ támogatásával
láttak napvilágot. Az athéni Tudományos Akadémia felállítását tel-
jes egészében õ tette lehetõvé. Szolgálataiért elnyerte az osztrák
Leopold-rend, a Vaskorona Rend, és a görög Megváltó Rend nagy-
keresztjét is. Jó barátságot ápolt a reformkor nagyjai közül Deák Fe-
renccel és Eötvös Józseffel.
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Felesége Ghika Iphigenia
(1815–1884) volt. Hat gyerme-
kük született: Aikaterini (korán
meghalt), Sina (III.) György
(1838–?) mivel korán meghalt,
vele kihalt a Sina család férfi
ága, Anastasia (1838–1889) fér-
je Wimpffen Imre herceg, Irini
(1843–1881) G. Mavrocordatos
herceg felesége lett, Eleni
(1845–1893) G. Ypsilanti her-
ceg, görög királyi követ felesé-
ge, Iphigenia (1846–1914)
elõbb a francia de Castries her-
ceg, majd D'Harcourt herceg fe-
lesége volt. 
Fia, Sina (III.) György korai ha-
lála után azt remélte, hogy lá-
nyai magyar fõurakhoz mennek
feleségül, ám a görög családot
talán görögkeleti vallásuk miatt
a magyar nemesség rejtélyes módon elutasította (pl.: a Sinák által
1857-ben rendezett gödöllõi táncmulatságokon is), ezért lányai nem
találtak magyar férjre. Az elutasítás valódi oka nem ismert, de a lá-
nyok, még ha nem is voltak szépek, roppant gazdagnak, jó partinak
számítottak.

Apja halála (1856) után, Sina (II.) Simon idejében a birtok to-
vább virágzott. Nyereségérdekeltté tette alkalmazottait, ezért orszá-
gosan a legjobban fizetett munkások közé tartoztak. A gödöllõi ura-
dalom ügyvédje a Sinák alatt is az Bartal János (Vaszar, 1816 – Gö-
döllõ, 1897) maradt, aki még a zárgondnokság idején nyerte el tiszt-
ségét. A birtokos Sina (II.) Simon talán görög származása miatt, to-
leráns volt a zsidókkal, akik Gödöllõre csak ebben a korszakban te-
lepedhettek le.3

II. Simon életében csupán egyszer járt Gödöllõn. 1857-ben 42 na-
pot töltött a városban, de ennyi idõ is elég volt vallási feszültség ke-
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letkezésére a görög földesúr és a váci püspök, azaz a római katolikus
egyház között, mivel egy évvel korábban apja, II. György halálakor
más vallású révén nem tarthattak számára a katolikus templomban
gyászmisét. A család Gödöllõre érkezését az indokolta, mint száz év-
vel korábban Grassalkovich Mária Teréziát, õk is az uralkodót, Fe-
renc Józsefet magyar fõúrként kívánták Gödöllõn vendégül látni.
A találkozás sajnos elmaradt, mivel az uralkodó csak a család eluta-
zása után érkezett a kastélyba. A vendéglátásra való készülõdés je-
gyében azonban felújításra került a kastély magyar királyokat bemu-
tató 54 táblaképbõl álló, Grassalkovich után maradt arcképcsarnoka,
az ún. királypavilon. A kastély bútorzatának helyreállításán kívül, a
berendezésben, díszítésben nagy szerepet szánt támogatottjának, Ba-
rabás Miklós festõmûvésznek is, de Barabáson kívül mecénása volt
Izsó Miklós szobrásznak is.4 Feleségével a városban támogatta a sze-
gényházat, a tûzkárt szenvedetteket, és a református templom újjá-
építését is. A balul sikerült vizitációt követõen a Sinák többé nem lá-
togattak Gödöllõre. 

Apja halála után húsz évvel, 1876. április 15-én meghalt Sina (II.)
Simon. Soha nem járt Görögországban, és így sohasem láthatta azt
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az épületet, amely az õ pénzébõl és támogatásával épült, a palotát,
amely helyet adott Hellász legfelsõbb szellemi központjának: az
athéni Tudományos Akadémiát. 

Öt esztendõvel a család utolsó férfisarjának halála után, 1881-ben
feloszlott a Sina Kereskedõ- és Bankház. II. Simon felesége, a ma-
gyarországi születésû görög Iphigenia Ghika 1884-ben halt meg, s
vele távozott a család utolsó tagja is – még a totális összeomlás elõtt.
A kolosszális vagyont elfújta a szél, minden valószínûség szerint fel-
emésztette a nem magyar võk kártyaszenvedélye (hasonló véget ért
a Göd történetébõl már jól ismert Grassalkovich és Mayerffy család
is). Simon nagyapa, majd György vagyongyarapítási stratégiája az
ifjabb sarj, a mecénás, II. Simon kezén már más irányt vett.

A Sinák gödi látogatásáról nem áll rendelkezésre adat, vélhetõen
nem jártak a birtok ezen részén sem. A Sinák 1852-tõl 1863-ig Göd
(Szõd) kegyurai, azaz patrónusai voltak.5

Sina (II.) Simon halála után 34 évvel, 1910-ben a báró nevét viselõ
„néptanító-segélyezési alap” még mindig kamatozott az Egy-
házmegyei Takarékpénztárnál és támogatta a rászoruló nemzet nap-
számosait.

Sina nyugalmazott tisztartó-
ja, Parall József (1791–1862) a
göd-pusztai temetõben nyug-
szik.
A Sina család bárói címere

Három udvarra osztott pajzs,
a középsõ gúla (ék) alakú kék
udvar (tenger) alján magas, fe-
kete szikla emelkedik ki (talán a
kereskedelmi tevékenység ve-
szélyességét szimbolizálva), fö-
lötte szarvaival jobbra fordult
ezüst félhold. A jobb arany me-
zõben az udvar baloldalából
kétfejû sas fél teste látszik, kar-
mával pallost tartva. A bal vö-
rös mezõben, hátsó lábain ágas-
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kodó arany oroszlán, jobb elsõ lábában három fehér virággal megra-
kott gyapotfát (gossipium) tart, utalva a Sinák gyapotkereskedelem-
ben meghatározó szerepére. A pajzs fölött három koronás sisak áll, a
jobboldalin kétfejû fekete sas kiterjesztett szárnyakkal, jobb lába
karmával pallost tart. A középsõ sisak koronáján három strucctoll le-
beg (két vörös közt egy ezüst), a baloldali sisak koronájából elsõ
jobb lábával arany markolatú kivont kardot tartó, kinövõ oroszlán
emelkedik ki. Az arany-fekete, ezüst-vörös sisaktakarók alatt a paj-
zsot két oldalról egy-egy hátra nézõ arany oroszlán fogja. Alul kék
szalagon ezüst betûkkel a családi jelszó olvasható: „Servare intami-
natum”.6

A Gödöllõi Városi Múzeum levéltára egyik legérdekesebb anya-
gát a Grassalkovich-uradalom ügyészének, Bartal Jánosnak az úrbér-
rendezésekkel kapcsolatos községsoros iratai képezik. Ebben külö-
nösen gazdag Szõd és Dunakeszi anyaga. A közölt úrbéri egyezség
ezen iratanyag részét képezi.

ÚRBÉRI EGYEZSÉG
Kelt: 1863. április 25.

(forrásközlés)

„Mely egyrészrõl Lis Antal, mint nagyméltóságú báró Sina Simon
uraság a szõdi volt földesúri birtok tulajdonosának uradalmai fõkor-
mányzója és részbeni meghatalmazottja, másrészrõl Hajdu József
ügyvéd és több alulírtak, mint T. Pest megyében és a Gedellõi ura-
dalomhoz tartozó Szõd volt úrbéres község meghatalmazott képvise-
lõi között a Szõdi határnak úrbéri rendezése, tagosítása és
elkülönözése iránt következõképp köttetett.
1ször Szõd községben 37? úrbéres telek és 41 házas zsellér vétetett or-

szágos kárpótlás alá, e község tehát jövendõre is e birtok
mennyiségben rendeztetik.

2szor Mária Teréziai úrbér szerint e község második úrbéri osztályba
tartozván, egy egész telek illetõsége fél és negyed telekre, pedig
ehhez aránylag következõ mennyiségben fog kiadatni:

a, belsõségben 1 hold
b, szántóföldben 26 hold
c, rétben 8 hold
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Összesen 35 holdban
És pedig közös megállapodás szerint minden ezen egyezségben
elõfordulandó földek holdját 1200 nöllel számítván, magától ér-
tetik, hogy a belsõségek hiánya vagy fölöslege valamint a rétek
hiánya is szántóföldekben fog kiegyenlíttetni. Eszerint tehát a
fentebbi 37? telekre belsõség szántóföld és részben rétben össze-
sen 35 holdjával ki fog mindössze adatni 1321,3 hold.

3szor A házas zsellérek, mint belsõség, mint külsõségük területébõl a
jelenlegi tényleges birtokukban munkaváltság nélkül megmarad-
nak.

4szer A község, mint területnek belsõ és külsõ birtokban jelenlegi bir-
tokának mennyisége fog kiadatni, és pedig 

a, belsõségben 954/1200 hold (nincs egy egész)
b, szántóföldben 31,1 hold
c, rétben 20,3 hold

5ször A község jegyzõi hivatalában azon esetre, ha e községben külön
jegyzõi állomás fog fölállíttatni ki ad uraság fél telki illetõséget
külsõségekben és így szántóföldben 13 holdat, rész fejében 4
hold szántóföldet. Az ezután járó legelõilletõség addig a mosta-
ni kántor és jegyzõ használatára a rendezéssel mindjárt kiadatik
azon nyilvános kikötéssel azonban, hogy ezen kívül az uradalom
a jövendõbeli szõdi jegyzõk bárminemû fizetése és ellátásához
semmi tekintetben sem fog járulni, még ha a jegyzõi hivatal ren-
dezési szempontból Kis Szent Miklós község és a Gödi puszta is
Szõd községhez fogna csatoltatni, sõt a fentebbi adományozásért
a Szõdi jegyzõ ezen említett rendezésig teljesen tartozik azon te-
endõket, melyek a Gödi pusztán tekintetben elõfordulhatnak.

6szor A községi R. Kat. lelkészi hivatal után, pedig a mostani birtokál-
lapot szerint adatik ki:

a, belsõségben 2 ,1 hold
b, szántóföldben 40, 3 hold
c, káposztás és kenderföldben 40, 7 hold
d, rétben 26 ,4 hold

7szer Továbbá a R. kántor és tanítónak ki egyszersmind jegyzõ is je-
lenlegi belsõség és káposztása meghagyása mellett kevesebb bir-
tok mennyiséget külsõségekben fél telki illetõségre fog kiegészít-
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tetni és így jövendõ birtoka lesz.
a, belsõségben 1076/1200 hold (nincs egy egész)
b, szántóföldben 13 hold
c, részben 4 hold
d, káposztásban 467/1200 hold (nincs egy egész)
e, kenderföldben 98/1200 hold (nincs egy egész)

8szor A harangozónak végre a mostani 5,9 hold birtoka helyett ki fog
adatni 6 hold.

9szer Legelõ tekintetében egy egész úrbéri telek után 18 hold állapít-
tatván meg kiadatik eszerint a közlegelõbõl:

a, 37? úrbéres telek után 679,6 hold
b, 41 házas zsellérnek nyolcat vévén egy telek aránylag 5 (?)
1/8 telek után 92,3 hold
c, R. Cat. lelkészi hivatalnak birtokához aránylag 2 telek 
után 36 hold
d, Kántor és tanítói hivatal után féltelek arány 9 hold
e, Jegyzõi hivatal után 9 hold

Összesen 825 hold
10szer A meghitelesített telekkönyv szerint lévõ 199,6 hold maradék

földeket az illetõk természetben váltják meg felét váltság fejében
az uradalomnak bocsájtván hatod felét magok között birtok
arányban fölosztva tartják meg.

11szer Meghagyja az uradalom minden beszámítság elmaradt na-
pon vagy kárpótlás követelés nélkül a meghitelesített telekkönyv
szerint urasági birtokba fölvett és a volt úrbéreseket telek hasz-
nálatában lévõ összesen 25 1142 1200 hold káposztásokat éspe-
dig a jelenlegi használat szerinti állapotban az illetõ jövendõbe-
li birtokában is.

12szer A fentebb elõadottakon kívül ki fog adatni még 
a, iskola részére tanszerek és uradalmi befolyással kiosztván

ösztöndíjakra jövedelmezendõ 10 hold
b, faiskolára 1hold
c, homok- és agyaggödörre 2 hold 
d, temetõ nagyobbításra 1 hold terület

13szor A kiosztási helyiségre nézve elhatároztatott, hogy az uraság-
nak a falutól Göd felé fekvõ Szederjási hat táblája úgy a határ-
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ban az úrbéresek között található apróbb földjei, valamint a fen-
tebb említett maradék földbõl az uraság terhére kellõ mennyiség
tagosítva ki fog jelöltetni a Kisteczei dûlõnek a falu felé esõ árok
szegletétõl a Rátóthi határral párhuzamos egyenes irányban
Göd felé az 5. térképi részletszám alatti Káposztások végén
körösztül a nagy Tecze dûlõ és öreg Kukoriczások Rátóth felé
esõ egy részébõl továbbá Felsõ- Alsó Kratyina dûlõkbõl, nemkü-
lönben a Rátóthi határ dûlõnek felsõ részébõl úgy, hogy a
Rátóthi határral párhuzamosan vonandó választóvonal állandó
az azzal merõlegesen a Rátóthi határ felé állítandó vonal, pedig
mozgóvonal leend. Ezen állandó párhuzamos és ezzel állítandó
merõleges mozgóvonal Rátóthi határ – Gödi határ – Nevel rétek
– vasút – Nagy rétek – Csörögi határ – Törökrét szõlõkbe veze-
tõ út és belsõségek vonala által környezett összes területek a volt
úrbéri állományok szabadosok és adományozások kielégítésére
a dûlõkinti kiszámítás szerint lesznek iratva megjegyezvén, hogy
a 227., 228., 229. térképû számok alatti az urasági birtokba be-
nyomuló részletek a 224. térképi sz. alatti urasági Törökrétnek a
Csörögi határ felé a Tarkás árok és Ordító részek közötti részé-
bõl keresztbe nézve fognak kiadatni, ezeknél fogva az úgy neve-
zett Papkúti 271., 273., 275. és 281ik térképi számok alatt fekvõ
legelõ, valamint a vasút és a Duna között az legelõ az uraság ki-
zárólagos birtokába enged itt is magától értetvén, hogy az lege-
lõ és egyéb illetmények kiegyenlítése a mozgóvonal melletti szán-
tóföldekbõl fog történni és hogy a kiosztandó területekbe érõ hi-
teles telekkönyv szerint a haszontalanok úgy a közlekedési és el-
ülõ utak és minden beszámítás nélkül fognak hagyatni.

14szer A Kistecze dûlõnek elõbb említett árok szegletébõl az állan-
dó párhuzamos választóvonal mellett a mozgó vonalaknál esõ
szegletig és innen a Gödi határon végzõdõ úgynevezett Fóthi fa-
soros útig egy 6 öl széles közlekedési út nyittatik ezen út megtö-
rése pontjától a mozgóvonal mellett, pedig a Rátóthi határra egy
4 öles Csomádi út lesz nyitandó. 

15ször A Szederjási tábláknál lévõ új major területében lévõ urasá-
gi kút és az ott található élõfák, amennyire ezek épületfaként föl-
használhatók nem lennének, a községnek a közlakosság a faisko-
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lán kívül ott található élõfákra, amennyire ezek épületfákul fel-
használhatók nem lennének, úgy szinte az említett major mellet-
ti topolyos ültetést az uraság a közlakosságnak által engedi, el-
lenben e majorbéli épületekben lévõ használható építkezési
anyagokat a mérnöki bevezetéstõl számítandó 1 év alatt az ura-
ság részérõl e határban bárhol kijelölendõ helyre tartozik a köz-
lakosság elszállítani.

16szor Ezen szerzõdéssel minden volt földesúr és jobbágy közti úr-
béres viszonyból keletkezett vagy keletkeztetett követelések igé-
nyek és perek jeleni egyesség tellyes jogérvényre emelkedése
esetében költsönös fen meg szüntetnek ismét magától értetvén,
hogy ezen szerzõdéssel nem érintett úri jogok javadalmak és a ki-
osztáson kívüli birtokterületek a nagyméltóságú (Sina) uraság
kizárólagos tulajdonai maradnak egyedül az eddigi gyakorlat
szerinti községi bormérési jog és a dézsmás szõlõk tartják meg
mostani természetüket végre ezen egyesség szerinti kiosztási és
elkülönözéshez mérnököt az uradalom rendbe a szekeres és kézi
napszámokat, pedig a munkálat tellyes befejezéséig valamint an-
nak meghitelesítése kerül is a földosztáshoz szükséges karókkal
együtt az illetõ volt úrbéres polgárok fogják kiszolgáltatni.  
Mindezekrõl mind két egyenlõ fél tellyes belenyugvásával ezen
egyességlevél három egyenlõ példányban Szõdön, 1863. április
hó 25-én.”

aláírások, hitelesítés nélkül

Az Úrbéri Egyezség magyarázata
1.) 
41 házas zsellér = zsellér, inquilinus, telek nélküli paraszt, nem tel-
kes jobbágy (colonus), de földmûves, aki lehet házas és házatlan.
Országos kárpótlás = úrbéri pátens

2.) 
Mária Teréziai úrbér = Az 1770. április 18-án rögzített Urbárium,
a jobbágy kötelezõ szolgáltatásait meghatározó oklevél és tabella.
Az Urbárium nyomtatvány jellegû, 23 oldalas dokumentum. Abban
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az alábbi kilenc pontban (punctom) vannak rögzítve az egyes Szõd
községre vonatkozó rendelkezések: a jobbágyok házhelyeirõl, ha-
szonvételeirõl, szolgálatairól, vagyis a robotokról, adózásairól, ki-
lencedrõl, földesurak jussairól és tulajdonjövedelmérõl, tiltott csele-
kedetekrõl, azok büntetéseirõl, belsõ rendtartásról. Az úrbéri pátens-
ben a Mária Terézia kori telki állományt vették kárpótlás alá (37¾
úrbéres telek, 41 házas zsellér ???).

Második úrbéri osztály = A jobbágytelekhez (constitutivum
sessionale) tartozó külsõ telek nagyságát Mária Terézia koráig a he-
lyi szokás határozta meg. Eredetileg akkora földdarab lehetett,
amekkorát a jobbágy háza népével meg tudott mûvelni. Minthogy
azonban akkor a jobbágyok még többnyire nagycsaládi közösségben
gazdálkodtak – melyhez több felnõtt, már családos férfi is tartozott
–, ez eredetileg elég nagy darab föld volt, viszont a nagycsaládok
idõnkénti felbomlásával ez a telek osztódott, így már a 15. századtól
kezdve találunk féltelkes, negyedtelkes jobbágyokat is, akik szintén
meg tudtak élni ezen a földdarabon. Mária Terézia Urbáriuma meg-
határozta az egész jobbágytelekhez tartozó külsõ telek nagyságát, de
a föld minõsége és a falutól való távolsága szerint különbözõ nagy-
ságban. A szántóföldeket ennek alapján négy osztályba (I., II., III.,
IV.) sorolta, a telekhez tartozó kaszálókat jó, közép- és rossz minõ-
ségû csoportokba. A telekhez tartozó szántó nagysága azonban me-
gyénként is változott, az értékesítési lehetõségeket és a föld általános
termékenységét is számba véve. Ezek alapján készítették el az egyes
községeknek a birtoknagyságot is feltüntetõ úrbéri táblázatait (tabel-
la). Pl.: az I–IV. osztályban egy egész telekhez Pest megyében 24,
26, 28, 30 hold szántó tartozott. Általában egy holdat 1200 négy-
szögöllel számítottak (magyar hold), de némely megyében nem a
holdak számát, hanem a hold nagyságát mérték különbözõképpen,
osztályok szerint. Így 1100, 1200, 1300 négyszögölet számítottak
egy holdnak. A réteket kaszálókban (falcastrum) számították. Ez
rendszerint akkora földterület volt, amekkorát egy ember egy nap
alatt lekaszált. Másutt a falcastrum mérete az a földterület volt, ahol
anyakaszáláskor egy szekérnyi szénát gyûjtöttek. Egy egész job-
bágytelekhez 6 és 22 kaszálónyi között változó nagyságú rétet szá-
mítottak. Mária Terézia Urbáriumának végrehajtásakor a jobbágyte-

Gödi Almanach76



lekhez tartozó földeket nem mérték fel pontosan, csak becsülték. Ez
gyakran nagyobb volt, mint a pontosan felmérhetõ telek. Ezért a föl-
desurak bármikor elrendelhették a földek új, mérnöki felmérését
(regulatio), melynek során a most már pontosan felmért földekbõl
csak akkorát hagytak a jobbágy birtokában, amekkora az úrbéri táb-
lázatban fel volt tüntetve.

1 hold = 1 kis magyar hold, azaz 1200 négyszögöl (0,4320 hek-
tár, 4320 m2). 

Belsõség = A paraszti gazdaság közvetlen tartozéka, azaz a kerí-
tésen belüli rész (telek, kert, szérû), míg a külsõség attól nagyobb tá-
volságra helyezkedett el (szántó, rét). 

Földek holdja 1200 nöl = Területmérték. Általában oly darab
föld, mely egy igával egy nap alatt megszántható. A Mária Terézia
által kiadott úrbéri rendelet szerint egy hold v. lánc területe 1100,
1200 v. 1300 négyzetölet, Temes, Torontál és Krassó vmegyékben
1600, Szerém és Verõce vármegyékben a szántóföldnél 2000, a ka-
szálónál 1000, Pozsega vmegyében pedig 1296 négyzetölet foglal
magában. A kataszter behozatala után az osztrák v. kataszteri hold
lett a hivatalos mérték, melynek kiterjedése 1600 négyzetöl, vagy
0,5754642 hektár, ill. 5754,642 négyzetméter. Ma egy négyszögöl
3,6 m2.

3.) 
Munkaváltság = deputátum, azaz járandóság, különösen ter-

ményben (természetben), munkában.

5.) 
Kántor és jegyzõ használatára adott föld = Nem csak pénzbe-

li ellátmánya volt a hivatalt viselõknek, hanem természetbeni szol-
gáltatások (föld, széna, rozs, stb.) is jártak. Szõdön a harangozó, kán-
tor, tanító esetében a juttatott földek a 20. század közepéig megma-
radtak, az azokból származó bevétel nagyobb volt, mint a pénzben
adott.

Kis Szent Miklós község = Kisszentmiklós (Kis-Szent-Miklós) a
korábbi szõdi filia Vácrátót 1922-es leválásával a Vácrátóti Rk. Egy-
házközség filiájává lett. Késõbbi neve Õrszentmiklós, ma Õrbottyán
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(Õrszentmiklós + Vácbottyán = Õrbottyán) részeként ismerjük.
A szõdi anyaegyháztól való távolsága 7,7 km volt.

Gödi puszta is Szõd községhez fogna csatoltatni = 1901-ben
Kisgöd–Villatelepen 117-en, 1910-ben Felsõgödön 168-an laktak.
Göd-pusztán a 19. században 100–300 fõ között ingadozott a lakos-
ság száma.

6.) 
A községi R. Kat. lelkészi hivatal = Plébánia, a katolikus egy-

házközség (jogi személy) és a plébános lakóháza (parókia) is.
Kenderföld = A háziszõttesek alapanyagaként szerepel itt a ken-

der, illetve az annak termesztésére kijelölt föld. Az I. világháborúig
Szõdön majdnem mindenki termesztett kendert. Amikor megérett,
kiszaggatták, és kis kévékbe kötötték. Ezt követõen a Tece-patak
melletti „mocsilákba”, vagyis kenderáztató gödrökbe áztatták be.
A mocsa szláv szó, mocsaras-vizenyõs meghatározást jelent (lásd
Galgamácsa) nevét. A szõdi kendertermesztés emléke a községben a
Kenderes utcanév is, mely arra utal, hogy a falunak azon részén
(Tece-patak mellett) voltak a kenderföldek.

7.) 
R. kántor és tanító ki egyszersmind jegyzõ is = Mint tudjuk a

18–19. században az elöljáróságon végzett munkája mellett, – mint
képzett írástudó – a latinul és magyarul is tudó („latinos mûveltsé-
gû”), falusi jegyzõ végezte az iskolás gyermekek tanítását is. A jegy-
zõ választás útján nyerte el tisztségét, rendes pénzbeli jövedelme
mellett sok-sok természetbeli juttatásban (pl.: föld) is részesült.
A 20. század derekáig a szõdi jegyzõ az elöljáróság (ma Polgármes-
teri Hivatal) épületében lakott. Ekkor rajta kívül talán csak a plébá-
nos tudott a mai értelemben vett módon írni és olvasni (az eddig fel-
lelhetõ források alapján szõdi jegyzõ-tanítók voltak: Járássy Ferenc
1769, Veszelovszky József 1790–91, Guranyi Gergely 1863, Félix
Mihály 1873–75.) 
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8.) 
Harangozó = Olyan egyházfi, akinek nem csak a szertartásokra

hívó harangozás volt a feladata, hanem a faluban a ragályos járvá-
nyok (pl. 18. században pestis) és tûz esetén (Szõdön falutüzek
1744., 1755., 1775., 1891. évben voltak) is jeleznie kellet harangszó-
val a veszélyt. A szõdi templomtoronyba 1753-ban elhelyezett Szent
Vendel haranggal a jószágvész ellen kongattak (Szent Vendel a
pásztorok védõszentje).

12.) 
Faiskola = A Duna árterében lévõ, homokos talajú falvakban

fontos volt a fásítás (lásd lejjebb épületfa). A gyümölcsfák faját és
számát tekintve Szõdön 1897-ben 543 db almafa, 495 db körtefa,
494 db cseresznyefa, 393 db meggyfa, 219 db õszibarackfa, 856 db
kajszibarackfa, 1119 db szilvafa (pálinkának való), 448 db diófa, 159
db mandulafa, 2 db gesztenyefa, 5359 (!) db eperfa (szederfa) volt
összeírva. 

Agyaggödör = Az agyag a vert- és sövényfalú falú házak építé-
séhez, tatarozásához (tapasztásához), késõbb a vályogvetéshez szük-
séges építõanyag volt. A helyi fazekasságról eddig nem került elõ
adat. 

Temetõnagyobbítás = A szõdi temetõrõl nem tudjuk mikor léte-
sült, de 1793-ban Stettner Bernád plébános látta el megáldott kõke-
reszttel. Mivel ekkor ezen a vidéken más vallásúakat nem találunk
csak katolikusokat, ezért csak õk temetkeztek ide. A kereszteletlen
csecsemõket, késõbbi idõszakban az öngyilkosokat és más vallásúa-
kat (zsidókat) a temetõárkon túl hantolták el.

13.) 
Szederjási tábla = Szederjási dûlõ, vagy szederjási major az ott

ültetett szederfákról lett elnevezve. Mellette volt a Szederjási tó.
Úrbéresek = Jobbágyok (colonus, subditus, rusticus), akik a feu-

dalizmusban a földesúri alávetettségben éltek. Még 1925-ben is Szõd
község 545 holdat, Szõd község úrbéresei, pedig 536 holdat birtokol-
tak. 
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Tagosítás = Olyan birtokrendezés, mely egy tulajdonosnak a
község határában fekvõ apró parcelláit egy vagy két táblába vonja
össze a tulajdonjog csorbítása nélkül.

Tecze dûlõ/Kisteczei dûlõ = Kis-tecze és Nagy-tecze dûlõket is
megkülönböztettek. Tece major, Tece tanya jelenleg Szõd külterüle-
te néhány házzal a Szõd-Vácrátót-Csomád-Göd négyes határ irányá-
ban helyezkedik el. 

Rátóth = A három magyarországi Rátót nevû falu egyike, mely
a 20. század elejétõl lett Váczrátót, majd Vácrátót. 1922. augusztus
1-tõl vált le a szõdi plébániáról. Ettõl a naptól önálló egyházjogilag,
filiája Õrszentmiklós lett. A szõdi anyaegyháztól való távolsága 3,9
km volt.

Káposztások = 1865-ben a Nyilasok dûlõben találhatók a Siká-
ros-nyilas, Ordító-nyilasok, Alsó-káposztás, Felsõ-káposztás, Ken-
deresek, Dinnyés-kenderesek.

Öreg Kukoriczások = Dûlõnév.
Alsó- és Felsõ Kratyina dûlõk = Szintén dûlõnevek a 19. szá-

zadban.
Törökréti szõlõk = A Törökrét, a hagyomány szerint a 17. szá-

zadban épült szõdi Török-kút mellett fekvõ terület.
Tarkás árok = A Tarkási tábla a csörögi dombon fekvõ terület.
Ordító = Ordító vagy más néven Ördögordító-dûlõ neve a 19.

századi népi emlékezet szerint onnan ered, hogy az ott lévõ nádasban
régebben farkasok ordítottak.

Papkút = A papkúti közlegelõnek télen sem fagyott be a vize (ta-
lán hõforrás miatt?). A hagyomány szerint nevét arról kapta, hogy
ebbe a forrásba, kútba belefulladt egy pap.

A vasút és a Duna között = Magyarország elsõ vasútvonala a
Pest-Vác vonalon létesült 1846-ban. Itt a mai Göd és Szõdliget terü-
lete értendõ, mivel a Vác-Budapest-Gödöllõi helyiérdekû villamos
vasút veresegyházi szárnyvonala csak 1910-ben létesült.

15.) 
Épületfa = Mivel az Alföld északi peremvidékén helyezkedünk

el, mindig nagy volt Szõdön a fátlanság (és a futóhomok), ezért a 19.
század végi Floch-Reyhersberg-féle mesterséges akáctelepítéseket
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megelõzõen vagy a közeli hegy- és dombvidékrõl (pl.: Püspök-
hatvanból), vagy távolabbi Felvidékrõl kellett az épületfának valót
hozni. 

Topolyos ültetés = Jegenyefa ültetés (erdõsávként védték a réte-
ket, szántókat a homok ellen).

Major = A földesúr saját kezelésében lévõ földek, földesúri
üzem (allódium), majorházból és istállókból állt, távolabb vetemé-
nyeskert, szõlõ, szántó, rét, legelõ is alkotta. A 19. századi község
körüli majorok (Göd-puszta, Csörög-puszta, Szõdrákos-puszta) elsõ-
sorban az extenzív állattartást szolgálták. 

16.) 
Bormérési jog = Szent György naptól (április 24.) Szent Mihály

napig (szeptember 29.) a földesúré volt a korcsmáltatás, borkimérés
joga, mivel ebben a félévben a meleg miatt többet ittak az emberek.
A kocsmát bérlõ községnek csak a téli idõszakban, – amikor keve-
sebb ital fogyott, – volt bormérési lehetõsége.

Dézsma = papi tized (decima), a termés tizedrésze, melyet az
egyháznak kellett beszolgáltatni.

Szekeres és kézi napszám = Közel száz évvel korábban, már az
1768-ban rögzített Szõd község lakosainak vallomásában (az Urbá-
riumot megelõzõ felmérésben) is találunk a szekeres és kézi nap-
számra vonatkozó adatokat. Szekér és gyalog munka volt; a fahor-
dás, favágás, annak szállítása, kertmûvelés, kõhordás, stb. A job-
bágyfelszabadításig robotta (robot) néven volt ismert, mely a hûbéri
társadalomban a jobbágy (kinek a neve a jobbágyfelszabadítás után
már paraszt) kötelezõ, ingyenes munkáját jelentette a földesura ré-
szére.

Az Úrbéri Egyezség fontossága a parasztság életében

A katonailag levert 1848–49-es forradalom és szabadságharc
után az 1848. évi áprilisi törvények közül a jobbágyfelszabadítást és
az úrbéri viszonyok megszûntetését kimondó törvény részleteinek
végrehajtására nem kerülhetett sor. A törvények ugyan kimondták a
feudális eredetû szolgáltatások (robot, kilenced, tized) eltörlését,
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valamint megszûntették a földesúri bíráskodást (az úriszéket – sedes
dominalest) is. Az 1853. március 2-án kiadott császári nyílt parancs,
azaz pátens kimondta az úrbéri kapcsolatokból származó „jogok, já-
randóságok és kötelezettségek” megszûntét. Legfontosabb tétele: az
úrbéres földek állami kárpótlás mellett a paraszt tulajdonába mentek
át. Az úrbéri kapcsolat a földesúri törvényhatóságnak megszüntetése
folytán megszûnt, melynek következésében a volt jobbágyok a kezü-
kön levõ úrbéri földbirtokok (úrbéri jobbágy- és úrbéri zsellértelkek)
felett teljes tulajdoni és szabad rendelkezési joggal bírtak. Országo-
san a felszabadult parasztság 30–35%-a (550 ezer család) bírt telki
állománnyal, közülük azonban csak 110 ezernek volt egész vagy fél
telke. A „barátságos egyezkedésnek” az illetõ szolgabírói hivatal,
mint politikai hatóság befolyása mellett kellett történnie. Az úrbéri
törvényszék, akár szakértõk meghívásával is köteles volt a volt job-
bágyok haszonvételeit és viszontszolgáltatásait kinyomozni. Megha-
tározásra került, hogy nyolc zsellér számára egy egész telki illetõség
szabandó ki. Egy egész telekre két holdnál kevesebb, de nyolc hold-
nál nagyobb terület (egy hold 1200 négyszögöl) nem volt kimérhetõ. 

Az úrbéres telki állomány részét képezõ ún. maradványföldekrõl
is rendelkezett a pátens. Ezek közé azok a területek tartoztak, melyek
több mint nyolcvan évvel korábban, a Mária Terézia-féle úrbéri ös-
szeírásokban (urbáriumokban) nem szerepeltek, de parasztkézen
voltak és adót is fizettek utánuk. A 19. században a jobbágyok egy-
re szaporodó mértékben birtokoltak eredetileg uradalmi, a földesúr
majorságához tartozó területeket (pl.: irtványokat az erdõs vidéke-
ken, szõlõhegyeket). A majorsági zsellérek most ezek után a földek
után járó szolgáltatásokat megválthatták. A pátensbõl kimarad a szõ-
lõk rendezése, megváltásuk a földesúr akaratán múlott. Szõdön a
csörögi szõlõkrõl külön felmérés készült (mely hosszan taglalja az
1849. július 15-i Vác környéki csata következtében a szõlõk tönkre-
tételét, a borházak felégetését, stb.). Az egyezség nagy jelentõségû
volt az erdõk, de Gödön elsõsorban a legelõk kötelezõ elkülönítése
miatt. 1848 elõtt ezeket a földesúr és a jobbágyok még közösen hasz-
nálták (sok per volt ebben az idõben a bérlõ, Mayerffy legelõ állata-
inak taposási kára miatt). A növekvõ érdekellentétek miatt azonban
a közös legelõhasználat nem volt fenntartható. Sok évszázadon át ös-
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szemosódtak a jobbágy, a falu, és a földesúr birtokának határai.
A volt úrbéres jobbágy a pátens után annyi legelõt kapott, amennyi
elegendõ volt a korábban is legeltetett állatállománya számára.7 Az
úrbéri telkekkel a volt jobbágyok tulajdonává váltak a már törvénye-
sen elkülönített legelõk, erdõk, nádasok is, melyeket átengedtek a
volt jobbágyoknak. Azok a legelõk, melyek a pátens határozatainál
fogva az immár szabad parasztok (volt jobbágyok) tulajdonává vál-
tak, az egykori földesurak számára többé már nem voltak használha-
tók. 

A pátens kimondta, hogy azon határokban, melyekben a földbir-
tok tagosítása törvényes szabály szerint már megkezdõdött, a lehetõ
legrövidebb idõ alatt befejezendõ, ahol még nem kezdõdött meg, ott
a fölállítandó úrbéri törvényszékek elõtt egy év alatt végre kell haj-
tani. A földek kimérése bíróilag helyben hagyott szabályozási terv
alapján történt, mely után a bizottmány egy hites mérnök hozzájáru-
lásával új telekkönyv, új térkép és a telkek új táblájának hitelesítésé-
hez kezdett.

Sajnos csakúgy, mint az 1848. évi áprilisi törvények, az 1853. évi
úrbéri pátens is adós maradt néhány feudális maradvány felszámolá-
sával, ezek rendezését a közigazgatás az 1850–1870 közötti idõszak-
ban fokozatosan oldotta meg. A jobbágyfelszabadítás, mintegy „fe-
lülrõl” irányítva az 1870-es évekre fejezõdött be. 

A földek tényleges és végleges rendezése miatt született meg az
1871. évi LIII. tc., amely mintegy lezárta a pátenst követõ elhúzó pe-
reket, ezzel kialakultak a mezõgazdaságban is a polgári tulajdonvi-
szonyok, azaz a paraszti birtokok (a polgári korszak: 1848–1914 kö-
zött tartott). Sajnos az új birtokstruktúrában magas arányt foglaltak
el az 5 hold alatti birtokok (58%), és ezzel megmaradt a parasztság
szüntelen földéhsége, míg az 1000 hold feletti nagybirtokok az or-
szág termõterületének mintegy 32%-át foglalták el.

A gödöllõi, hatvani, debrõkompolti és bajai uradalmak 1850-ben
lettek a zárgondnokság alól felmentve és ezután gr. Viczay Károly-
tól 6,9 millió forintért kerültek a jól jövedelmezõ befektetéseket ke-
resõ Sina család (II. György) tulajdonába. Göd (Szõd) is a gödöllõi
uradalom része volt. A Sinák számos változtatást, újítást vezettek be
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az uradalom gazdálkodásában. A család (II. Simon) 14 évvel a vásár-
lást követõen a gödöllõ-hatvani uradalmat 1864. április 28-án 7,3
millió forintért adta el. 

Göd a Sinák után
Sina (II.) Simon tehát 1864-ben eladta a családja által korábban

gödöllõi, hatvani, szentlõrinci uradalmakká alakított hajdani egysé-
ges Grassalkovich birodalmat. A vevõnek, gróf André Langrand-
Dumonceaunak (Vossem, 1826 – Róma, 1900), a brüsszeli Banque
de Credit Fonciére et Industrielle Firma Langrand-Dumonceau et
Comp. teljhatalmú cégvezetõjének több mint 7 millió forintot kellett
fizetnie.8 Egy bizonyos, a bank csakhamar felhagyott a mezõgazda-
sági mûveléssel és jobbnak látta az uradalmakat kisebb részletekben
eladni. A bank jogutódja, illetve a vele egyesült londoni székhelyû
General Company for the Promithion of Land Credit Limited buda-
pesti igazgatósága tovább folytatta a hajdani Grassalkovich, majd
Sina birtok parcellázását. 
A belga bank hajdani tulajdonosáról a 20. század elején a követke-
zõképpen írtak: „A belga kalandor a tõkét akarta „kereszténnyé”
tenni, melyben a belga papság és a pápa is támogatta. 9 A vállalko-
zás azonban nem sikerült és a tulajdonos pénzintézetei fizetésképte-
lenek lettek.” 10

Lelkészek, parasztok, özvegyek, árvák zsebébõl hatalmas össze-
get csalt ki, nemcsak Belgiumban, hanem külföldön is. Több mint 24
részvény- és biztosítótársaságot alapított. A versenytársak, bankárok
harcba szálltak a riválissal szemben. A csalárd bukás miatti igazság-
szolgáltatástól egy idõre befolyásos bûntársai mentették meg. Ké-
sõbb 15 évi fogságra ítélték, de ezelõl Amerikába szökött.11

A Belga Banktól az 1867. március 22-én kelt szerzõdés értelmé-
ben a magyar állam 1,84 millió forintért megvásárolta a gödöllõi és
hatvani uradalmakat (1868. V. Tc.) és azt koronázási ajándékként
felajánlotta I. Ferenc Józsefnek. A császár nem fogadta el az ajándé-
kot, csak a gödöllõi kastély vadászati jogára tartott igényt.12

Göd utolsó, a klasszikus történelmi meghatározás szerinti földes-
urai tehát a Sinák voltak, majd a Belga Bank következett. A bank
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rablógazdálkodását követõen a gödi birtokosok (tehát nem földes-
urak) birtoklástörténete, már egy másik tanulmány témája lenne,
mely szorosan összefonódna Floch-Reyhersberg gödi és szõdrákosi
(1871) és a Nemeskéri-Kiss család gödi birtokvásárlásával (kb.
1872).13
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Horváth 2. Horváth Lajos: Az elsõ hétszáz év…
Váckisújfalu község története
(Váckisújfalu, 2006)

Kempelen Kempelen Béla: Magyar nemesi családok
9. kötet (Bp.)

Kerényi 2003 Kerényi B. Eszter: Az arany ember (Gö-
döllõ, 2003)

Kerényi 2004 Kerényi B. Eszter (szerk.): A Sina család
Magyarországon (Gödöllõ, 2004)

Litterae Litterae Circulares ad Venerabilem
Clerum Almae Dioecesis Vaciensis (A. D.
1910.)

Pallas A Pallas Nagy Lexikona
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Révai Révai Nagy Lexikona XII. kötet (Bp.,
1915)

Rózsa Rózsa György: A Történelmi Képcsarnok
legszebb festményei, Magyar Helikon
(Bp., 1977)

Siebmacher's Siebmacher's Wappenbuch / Der adel von
Ungarn

Volentics Volentics Gyula: Szõd község történeti
monográfiája (Szõd, 2005)

Jegyzetek

1. Cincár (szerb-horvát): a balkán félsziget déli részén élõ, elszlávosodott vagy
elgörögösödött román, makedo-román, makedo-vlach ortodox kereskedõ
(saját nevükön arumán), akik a balkán kereskedelmi nyelvét, a görögöt
használták (talán innen a félreértés a Sinák görög származásáról).

2. Ez a korábbi gödi, csörögi bérlõ, Mayerffy család második, harmadik nem-
zedékére is igaz, akikbõl már hiányzott a nagyapa birtokgyarapítási szorgal-
ma.

3. Györe: A zsidó lakosság anyakönyvei a következõ idõponttól voltak Gödöl-
lõn vezetve: 1851-tõl születési – 1856-tól halotti – 1859-tõl esketési anya-
könyvek, A Graf, a Braun, a Pick család Pécelrõl, az Adler család a Dabas-
Ócsa-Pécel útvonalon, Kohn Pinkasz családja Morvaországból Pécelen át,
a Focher család Galíciából Örkényen és Pécelen keresztül, a Donát család
Gyömrõrõl, ugyancsak Pécelen keresztül, és Kohn Fülöp családja Soroksár-
ról, Isaszeg felõl. Észak felõl is jöttek, az ugyancsak régi tótgyörki
(Galgagyörk) közösségbõl Spitzer Ábrahám, és a már korábban Szadán
megtelepedett Diamanték is átszivárogtak lassan Gödöllõre. 1851 – 1863
között évi 5 fõ volt a zsidók születési átlaga. 

4. Volentics 2005. 453. o.: A kegyúr olyan földesúr (templomalapító), aki a
templom fenntartására kötelezett.

5. Rózsa: Barabás Miklóssal 1864-ben festményen megörökíttette az általa
szorgalmazott Lánchíd alapkõletételét. A festményen ábrázoltak balról
jobbra: Szalay László, Dr. Kovács Pál, Tompa Mihály, Petõfi Sándor,
Szemere Pál, Pólya József, Czuczor Gergely, Toldy Ferenc, Erdélyi János,
Garay János, gróf Nádasdy Lipótné, Érdi János, Székács József, Bohus
Jánosné, Fáy András, Nyáry Pál, báró Jósika Miklós, Schodel Rozália,
Zsedényi Eduárd, Vörösmarty Mihály, Vásárhelyi Pál, Bajza József, gróf
Batthyány Lajosné, gróf Batthyány Emma, Zofall asztalos, gróf Zichy
Ödön, gróf Forrayné, Adam Clark, W. T. Clark, Tisdael építésvezetõ, gróf
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Károlyi Györgyné, Erzsébet fõhercegnõ, gróf Széchenyi Istvánné, Mária
Dorottya fõhercegnõ, Károly fõherceg, Lederer Ignác, báró Vay Miklós, Jó-
zsef nádor, Ürményi Ferenc, báró Sina György, gróf Andrássy György,
Kopácsy József, Majláth György, gróf Széchenyi István, gróf Keglevich
Gábor, gróf Nádasdy Ferencné, báró Wenckheim Béla, báró Wesselényi
Miklós, Mérey Sándor, gróf Batthyány Lajos, gróf Károlyi György,
Döbrentei Gábor, Szontagh Gusztáv, Rotschild L. M., Athanaczkovics
Platon, gróf Dessewffy Aurél, Schedius Lajos, Ürményi József, Oeffner Fe-
renc, Wallheim János, báró Jósika Sámuel, báró Sina Simon, Tasner Antal,
Kubinyi Ágoston, gróf Dessewffy Emil, gróf Teleki László, gróf Teleki Jó-
zsef, gróf Teleki Domokos, Klauzál Gábor, gróf Mikó Imre, báró Eötvös Jó-
zsef, Zlinszky János, Deák Ferenc, Simoncsics János, gróf Ráday Gedeon,
gróf Csekonicsné, Barabás Miklós, Somssich Pál, Csernovics Péter, Kazin-
czy Gábor.

6. Siebmacher's Wappenbuch / Der adel von Ungarn és Kempelen Béla: Ma-
gyar nemesi családok 9. kötet. A címer szövegének fordítása: „Megõrizni
azt, ami tiszta”.

7. Volentics 2005. 240. o.: 44 évvel a pátens után, 1897-ben a szõdi mezõgaz-
dasági adatok a következõk: 358 gazdaság, 4303 kat. holdon, rét 1221 kat.
hold, 1640 legelõ, egyes lófogat 24, kettõs lófogat 100, hármas lófogat 7,
kettõs ökörfogat 15, négyes ökörfogat 42, szarvasmarha 901, ló 388, sertés
812, juh 1226.

8. Volentics 2005. 144. o.: Más forrás szerint a bank pontos neve: Societé
Belgique du Credit Foncier et Industrielle de Bruxelles.

9. Grófi címét a pápától kapta.
10. Révai 486. o. 
11. Pallas 
12. Horváth 1. 133. o.
13. Volentics 2005. 192. o.: 1897-ben Floch 1246, Nemeskéri-Kiss 1815,

Szapáry Gyuláné grófnõ pedig 1489 holdat birtokolt. A felsõgödi dr. Szécsi
Kálmán orvos (171 kh.), Szécsi Kálmán Hajcsy Györggyel közösen (102
kh.), és az Ilka-pusztai Schäffer Bódog (870 kh.) földtulajdonosokról csak
1911-tõl rendelkezünk adatokkal. 
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