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ElősZó

Gödöllő címerállata a kicsinyeit saját vérével tápláló pelikán, mely az önfeláldozás jel-
képe és jól szimbolizálja Gödöllő viszontagságos, a történelem folyamán állandóan 
megújulásra kényszerülő múltját. első okleveles említése 1349-ből származik. Szeren-
cséjét jó földrajzi fekvésének köszönheti, közel esik a fővároshoz és szép a természe-
ti környezete. Dombjai, erdői Nagy Lajos király óta uralkodók kedvelt vadászterülete.  
a török megszállás után Grassalkovich antal megalapozta a település fejlődését, ami-
kor egy uradalom központjává tette a helységet, pompás kastélyt épített ide, amit az-
tán az 1867-es kiegyezéskor koronázási ajándékként Ferenc józsefnek és erzsébet 
királynénak adott a magyar állam. a királyi pár jelenléte miatt kedvelt nyaralóhellyé 
vált Gödöllő, majd a két világháború között Horthy Miklós kormányzó nyári reziden-
ciája lett. 1945 után más irányt vett a fejlődés, nagyipar és lakótelep került az egykori 
királyi nyaralóhelyre, ugyanakkor a hajdani premontrei gimnázium helyére költözött 
az ország legnagyobb agráregyeteme. az 1990-es rendszerváltozásnál úgy örököltük 
a várost, hogy az évszázadok, a különböző korszakok rajta hagyták a nyomukat. ami 
megmaradt, azt fel lehet újítani, meg lehet menteni. ami elpusztult, az pótolhatatlan, 
így annak nyomait már csak a város történetét feldolgozó könyvben találhatjuk meg. 

Gödöllő város Képviselő-testülete fontosnak tartotta, hogy a várossá nyilvánítás 40. 
évfordulójára szülessen egy korszerű városmonográfia, és a városi Múzeum kezdemé-
nyezését minden erkölcsi és anyagi eszközzel támogatta. Három év óta rendszeresen 
segíti a kutatómunkát és ebben az évben a könyv megjelenését, mely a város értékőrző 
politikájának újabb dokumentuma. 

Minden eddiginél alaposabb, új kutatási eredményeket tartalmazó monográfia szü-
letett. átfogó, történelmileg visszatekintő, a gödöllői nép társadalmi, gazdasági, szoci-
ológiai, művelődéstörténeti helyzetét, fejlődését a különböző korszakokban elemző mű 
látott napvilágot. az elmélyült helytörténeti ismereteknek, melyek az országos események 
összefüggésébe ágyazottan jelennek meg, hasznát veszik majd a mai és a jövőbeli nemze-
dékek, a szülőföld szeretetére, megbecsülésére, a hagyományok ápolására, értékek őrzé-
sére nevelve őket. Mivel Gödöllő egy uradalom központja volt, természetesen befolyást 
gyakorolt a környező településekre is, a szűkebb régióra, helyenként e hatás bemutatásá-
ra is kitér a monográfia, de azért óvakodott attól, hogy túlértékelje a település szerepét. 

reméljük, hogy ez a munka megbízható képet ad Gödöllő múltjáról és sok évtize-
den át használható alapmű lesz a település történetével kapcsolatban. a könyvet ha-
szonnal forgathatja az is, aki elmélyült szakmai érdeklődésből veszi a kezébe és az is, 
aki csak ismerkedni akar Gödöllő múltjával. Fontos szerepet tölthet be ez a monográfia 
az oktatásban is. a szűkebb haza múltjának, hagyományainak, az elődök alkotó mun-
kájának az ismerete megerősíti a gödöllői diákokban a lokálpatriotizmust, a szülőváros 
iránti ragaszkodást. 
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Köszönöm e nagyszabású munka megszervezését, lebonyolítását a városi Múzeum 
munkatársainak és a kötetben alkotó módon, tanulmányokkal, lektori véleményükkel 
vagy szerkesztői munkájukkal résztvevő belső és külső szakembereknek. a monográfia 
első kötetét azzal a reménnyel indítjuk el útján, hogy ez és többi kötetei betöltik hivatá-
sukat, érdeklődéssel, megértéssel, haszonnal forgatják majd a Gödöllő iránt érdeklődők, 
hozzájárul ismereteik gyarapításához, történelmi önismeretük gazdagításához. 

Gödöllő, 2007. április 

 Dr. Gémesi György
 Gödöllő polgármestere

BEvEZETÉs

általában levéltárak szoktak városmonográfiát kiadni, de mivel Gödöllőn nincs ilyen 
intézmény, ezért a 30 éves városi Múzeum vállalkozott erre a nehéz, sokrétű, összetett 
feladatra. Bár sokat írtak eddig Gödöllőről, mégis forráshiányosnak mondható a tema-
tika, különösen az a korszak, amelyet az első kötet tárgyal. a Héderváry-Grassalkovich 
levéltár anyaga jórészt elpusztult a Magyar országos Levéltár 1956-os égése alkalmával. 
Községi iratok nincsenek, a mezőváros levéltára nem maradt fenn. Levéltári anyagot 
a református és a római katolikus parókia, valamint a Grassalkovich családi levéltár 
őrzött meg. alig maradtak fenn jobbágyösszeírások, az 1849 után készült úrbéri szer-
ződések is jobbára a környező településekről származnak, gödöllői nemigen található 
közöttük. az uradalmi iratok egy részét megmentette a kastélyból egy helyi lakos a 
második világháború végén, a többi sorsáról semmi sem tudható. 

e forráshiányos adottság ellenére új eredményeket tud felmutatni a jelen kötet.  
a várossá nyilvánítás 10. évfordulójára, 1975-ben jelent meg a Gödöllő című könyv 
Dékán antal szerkesztésében, mely monografikus igénnyel dolgozta fel a település tör-
ténetét, és úttörő jelentőségű, fontos munka volt a maga korában. a történeti részt idős 
és ifjú Heltai Miklós írta. Mára azonban szükségessé vált egy korszerűbb, alaposabb 
monográfia megjelentetése, mely az azóta eltelt időszak új kutatási eredményeit is ma-
gában foglalja. 

a Gödöllővel foglalkozó helytörténeti munkák általában Grassalkovich antal le-
telepedésétől, az uradalom kialakulásától számítják a település történetét, a kastélyról 
és lakóiról írják a legtöbbet és a falu teljesen háttérbe szorul. a kastély természetesen 
meghatározó szerepet játszott a település életében, de Gödöllő már Grassalkovich előtt 
is létezett, és később az uradalom mellett is volt a mezővárosnak saját élete, története, 
közigazgatása. ezért volt hiányt pótló mű Horváth Lajos 1987-ben megjelent könyve, 
a Gödöllő történetének írott forrásai, mely az 1325 és 1711 közötti időszak levéltári 
anyagait gyűjtötte össze és dolgozta fel. Ily módon lehetővé vált a Grassalkovich előtti 
korszak megismerése, ami előfeltétele volt annak, hogy valóban monográfiát lehessen 
írni Gödöllőről. ezenkívül a gödöllői uradalomhoz tartozó több település történetét is 
feldolgozta Horváth Lajos monografikus igénnyel: Bag (1982), Kerepes (1988), Csömör 
(2000), amelyek fontos előkészítői voltak a gödöllői monográfiának. 

Babatpusztán régészeti ásatást végeztetett a városi Múzeum 1991-ben, melynek so-
rán egy árpád-kori falu nyomai kerültek elő. Kővári Klára régész feltárta a templomot 
és 31 sírt a templom körül lévő temetőből. ez a kutatás újabb információkkal szolgált a 
Gödöllő közvetlen környezetében lévő település koráról, feltételezhető megszűnéséről, 
elnéptelenedéséről. 

jelentős és új forrásanyagot jelentett a kastélyból származó iratanyag. Hegedűs Lász-
ló, a Grassalkovichok utolsó ügyvédjének, Bartal jánosnak a dédunokája adott be a mú-
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zeumba még az 1980-as évek elején 5,6 folyóméter levéltári anyagot azon a címen, hogy 
ezek dédapjának köz- és magániratai. a múzeum megbízásából Farkas józsef történész-
levéltáros 2001-ben szakszerűen és jól áttekinthetően feldolgozta ezt az információkban 
gazdag iratanyagot, és ez nagy hasznára vált a monográfiának. Kiderült, hogy ez nem 
egy ügyvédi iroda iratanyaga, hanem teljesen vegyes dokumentumok halmaza, amelye-
ket a második világháború végén Hegedűs László mentett meg a kastélyból. Sajnálatos, 
hogy csak ezek maradtak meg, az uradalom többi iratképző helyének (jószágigazga-
tó, kasznár, ispánságok) dokumentumai eltűntek vagy lappanganak valahol. Számos 
új adat került elő ezekből az iratokból. Különösen az uradalom gazdálkodásának és a 
település mindennapi életének feldolgozásához nyújtott nagy segítséget. egy gazdagabb, 
teljesebb kép megrajzolását tette lehetővé ezekben a témákban. 

Sok segítséget nyújtott a kutatómunkában Györe Zoltán genealógiája. Györe Zoltán 
1996-ban feldolgozta Gödöllő lakosságának leszármazási rendjét az egyházi – reformá-
tus, római katolikus, evangélikus, izraelita – anyakönyvek alapján a kezdetektől 1906-ig. 
rendkívüli vállalkozásának végeredményét CD-n jelentette meg a múzeum. egyedül-
álló munkát végzett Györe Zoltán. a keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvek 
adatait családi bontásban, teljesen egyéni módszerrel dolgozta fel, mindenütt jelezve az 
összefüggéseket, rokoni kapcsolódásokat. Kitűnő keresztmetszetet ad a település lakos-
ságáról, vallási, foglalkozási és egyéb összetételéről. Különböző mutatók egészítik ki az 
anyakönyvi adatokat: a lakosság nemzetiség szerinti megoszlása, a lélekszám évenkénti 
alakulása stb. az egyes neveknél az utcaneveket, házszámokat is feltünteti, ami Gödöllő 
topográfiájához nyújt fontos adalékokat. a feldolgozott anyagból kiderül, hogy mely 
korban hogyan változott a foglalkozási struktúra, milyen betegségekben haltak meg az 
emberek. az anyakönyvek családi vonatkozású adatainak ilyen mélységű feldolgozá-
sa már kultúrtörténeti jelentőséggel bír. a gödöllői családok történetének kutatásához 
fontos forrásként szolgálnak adatai. ezt a munkát mind a történeti, mind a művelődés-
történeti kutatás jól tudta használni a monográfiában.

Számos új információt hozott a kastély felújításának folyamata, ami az 1980-as évek 
végén kezdődött és napjainkban is tart, miközben 1996-ban megnyílt a Királyi Kastély 
Múzeum. a rehabilitáció kapcsán az eddigi legalaposabb kutatás és feltárás folyt a kas-
téllyal kapcsolatban. Különösen kiemelkedő Dávid Ferenc művészettörténész munkája, 
aki a felújítás kezdetétől irányította és értelmezte a helyszíni feltárásokat, végezte és ösz-
szefogta a hazai és külföldi szakirodalmi és levéltári kutatásokat. Számos új informáci-
óval szolgált a bécsi Staatsarchiv és Nationalbibliothek Bildarchiv irat-, rajz-, térkép- és 
fotóanyagának átnézése. az új kutatási eredmények a kastély rekonstrukciójának alapjául, 
kiindulópontjául szolgáltak. Számos ponton módosították eddigi ismereteinket a kastély 
építésének periódusairól, az épület berendezéséről. a kutatási dokumentációk a Gödöllői 
Királyi Kastély archivumában, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tervtárában és a vátI 
Kht. tervtárában találhatók. a kastély történetét varga Kálmán írta meg a legalaposabban 
könyvében az 1990-es évek végén, mely több kiadásban is megjelent. a kastéllyal kapcsola-
tos új kutatási eredmények az épület felújításában szintén a kezdetektől fogva aktívan részt-
vevő Máté Zsolt műemlékes szakmérnök összefoglalásában kerültek be a monográfiába. 

Fallenbüchl Zoltánnak a Grassalkovich antalról írott monográfiája, a korszak 
tisztviselőiről publikált könyvei, a Gödöllői városi Múzeum tulajdonában lévő 18–19. 
századi térképek szakszerű feldolgozása ugyancsak hozzájárult ahhoz, hogy tisztábban 
lássuk a település múltját. 

a monografikus jelleg teljességre törekvést jelent, de korántsem bizonyos, hogy si-
került is elérni munkánkban a teljességet. Igyekeztünk minden elérhető, fellelhető for-
rást feldolgozni, de természetesen mindig kerülhetnek elő újabb adatok, eddig ismeret-
len, lappangó dokumentumok, melyek esetleg megváltoztatnak egy-egy véglegesnek és 
megfellebbezhetetlennek gondolt állítást. a tudomány mai állása, a források feltártsága, 
a terjedelem adta lehetőségek alakították ki a monográfia mostani formáját és tartal-
mát, amelyben igyekeztünk megtalálni a helyes arányokat. Gödöllő esetében egy köze-
pes lélekszámú mezővárosról van szó, amely ugyanakkor története folyamán országos 
történelmi események részese, helyszíne, befogadója volt, nemzetközi szempontból is 
jelentős személyek fordultak itt meg hosszabb-rövidebb ideig. tehát olyan monográfiát 
akartunk írni, amely teljességre törekszik, de arányosan tárgyalja az egyes eseményeket 
és hangsúlyozottan kitér az országos jelentőségű vonatkozásokra. a köztörténet isme-
retében és esetenként utalásszerű említésével elsősorban a helyi sajátosságok bemuta-
tására és elemzésére összpontosítottunk. a Grassalkovich antal megtelepedése előtti 
időszakot tárgyaló fejezetek kronologikus rendben, az utána következő részek pedig 
tematikus csoportosításban tárgyalják a település történetét. 

ez a kötet tíz szerző munkája, magától értetődő, hogy vannak stílusbeli különbségek 
az egyes fejezetek között. Igyekeztünk viszont elkerülni, hogy párhuzamosságok vagy 
egymásnak ellentmondó tényszerű állítások kerüljenek a könyvbe. tartózkodtunk at-
tól, hogy szubjektív véleményt fogalmazzunk meg, próbáltunk az objektív, tárgyszerű 
stílusnál maradni. a település történetének teljes mélységű feldolgozása sok szakterü-
letet érint. a témához legjobban értő, Gödöllő történetéről már korábban is publikáló 
szerzőket kért föl a múzeum: régész, levéltáros, történész, művészettörténész, műemlé-
kes mérnök, irodalomtörténész, néprajzkutató, biológus dolgozott a kötetben. a téma 
legjobb szakértőivel lektoráltattuk az egyes tanulmányokat.

Háromkötetesre tervezzük a monográfiát. a második kötet 1867-től, a kiegyezéstől 
1945-ig, a második világháború végéig, a harmadik kötet pedig 1945-től az 1990-es 
rendszerváltozásig dolgozza fel a település történetét. Már folyik a kutatómunka és  
a második kötet előkészítése, egyes fejezetek már el is készültek (a koronauradalom 
története, ipar, kereskedelem és pénzügy a két világháború között, az 1918–19-es forra-
dalom helyi eseményei, népesedési viszonyok 1919-től a második világháború végéig),  
s reméljük, az első kötetet hamarosan követheti majd a második. ez a monográfia 
egyúttal a múzeum történeti gyűjteményének a legalaposabb, legteljesebb feldolgozását 
is jelenti. Köszönöm a Gödöllői városi Múzeum, a Királyi Kastély Múzeum és a Magyar 
Építészeti Múzeum munkatársainak a monográfia előkészítésében nyújtott segítségét.

 G. Merva Mária
 főszerkesztő
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A GödöllőI-dOMBsáG
TERMÉsZETföldRAJZA

A GödöllőI-dOMBsáG földRAJZI hElYZETE

a Gödöllői-dombság kistáj Pest megye területén helyezkedik el, területe 550 km2. az 
Észak-magyarországi-középhegység nagytájon belül a Cserhátvidék középtáj, azon 
belül a Gödöllői-Monori-dombság kistáj csoport része. Északon a Kosdi-dombság, 
nyugaton a Pesti hordalékkúp-síkság, délen a Monor-Irsai-dombság, míg keleten a tá-
pióvidék, a Hatvani sík és a Galga-völgy kistájak határolják.1 tulajdonképpen a Nyugat-
Cserhát délkeleti nyúlványa, mely félszigetszerűen benyúlik az alföld felé.

a Gödöllői-dombság területén fekvő települések: Csomád, Gödöllő, erdőkertes, 
Gyömrő, Isaszeg, Kerepes, Maglód, Mende, Mogyoród, Őrbottyán, Pécel, Sülysáp,  
Szada, valkó, vácegres és veresegyház (1. ábra).

1. ábra: A Gödöllői-dombság kistáj határa és települései (szerkesztette: SZIE MKK Kör-
nyezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Térinformatikai Tanszék, 2006).
 

1 MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.

a Gödöllői-dombság határa
települések belterülete
települések közigazgatási határa
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A GödöllőI-dOMBsáG ősföldRAJZA

a Gödöllői-dombság területén lejátszódott földtörténeti eseményeket a rendelkezésre 
álló szakirodalmak alapján2 az 1. táblázat foglalja össze.

az 2. ábrán megfigyelhetjük a Gödöllői-dombság területére eső negyedidőszaki lösz 
és futóhomok kiterjedését.

2. ábra: A lösz és a futóhomok kiterjedése a Gödöllői dombságban.3

2 BÖCKH j. 1873., MottL M. 1938., SZaBÓ L. 1977., MoLNár B. 1984., MaYer ZS. 1994.
3 MoLNár B. 1984.

1. táblázat: Földtörténeti események a Mezozoikum és a Kainozoikum idején 
a Gödöllői-dombság területén.4

A Mezozoikum és a 
Kainozoikum tagolódása földtörténeti események a Gödöllői-dombság területén

Ka
in

oz
oi

ku
m

Ne
gy

ed
-id

ős
za

k holocén
a korszak elején erős volt denudáció, a mai térszín a holocén kezdete óta 
kb. 3 m-rel alacsonyodott. a korszak jellegzetes képződményei a futóho-
mok és a vízmosások allúviumai.

pleisztocén

a kor éghajlatváltozásai területünkön jelentős felszínalakító tényezőként 
szerepelnek. Hazánk területén nem volt eljegesedés, ám a magasabb tér-
szinteken lösz halmozódik fel, vastagsága átlagosan 5-7 m.
a Duna törmelékkúpjának emelkedése révén a beltórendszer eltűnik. 
a pleisztocén végén a folyók már nagyjából a mai irányban folynak.  
a dombság körvonalai a középső pleisztocéntől kezdenek kialakulni.

h
ar

m
ad

id
ős

za
k

pliocén levantei

a Duna-ágak és a fluviolakusztrikus tórendszer Isaszeg-Gödöllő-aszód 
vonaláig terjed. a szárazulat állandósul, ekkor keletkezik a mai felszínt 
alkotó keresztrétegzett homok, amit az Ős-Duna és az Ős-Ipoly rakott le, 
vastagsága 5-320 m között változik. erre néhol még a beltórendszerből 
édesvízi mészkő foltok rakódtak le (pl. Babati-tavak feletti domboldalon).

pannóniai az alsó-pannon alemelet képződményei és kövületei a tenger viszonyla-
gos előrenyomulására vallanak.

Miocén

az alsó miocénben rövid időre megint szárazföld a terület (a tenger part-
vonala Fót-Cinkota vonalában húzódik), a közép (helvéti) miocénben 
viszont ismét transzgressziós folyamat játszódik le. a Cserhát, a Börzsöny 
és a visegrádi-hg. vulkánjai többször kitörnek, ennek eredményeként 
találhatók Fóti-Somlyón és Mogyoród környékén a hamu- és törme-
lékanyagból keletkezett andezit konglomerátok. a szarmata korban a 
dombság északi része kiemelkedik és feldarabolódik, a déli rész süllyed, 
valamint újra a tenger lesz az uralkodó, amit a nagy területre kiterjedő 
üledékek bizonyítanak. a tengervízre a kiédesedés jellemző.

Oligocén

Katti a tenger elsekélyesedik, visszahúzódik.

Rupéli
Újra tenger nyomul a mai dombság egykori területére, ekkor agyagmár-
gás rétegek rakódnak le, melyekben vulkáni tevékenységre utaló tufanyo-
mok is találhatók.

lattorfi a tenger visszahúzódik a tájról (regressziós szakasz). a terület elkezd  
süllyedni.

Eocén

felső
a területet újfent tenger borítja.

középső
alsó 
(paleocén)

M
ez

oz
oi

ku
m

Kréta
a triászkori üledékek kiemelkednek és ÉNY–DK-i vetődések mentén 
rögökre darabolódnak. a terület életében hosszabb szárazföldi szakasz 
következik.

Jura

Triász
a dombság területét a tethys tenger borítja, ekkor képződik a ma kb. 
2400 méter mélységben található közép-felső triászi mészkő-dolomit  
(CaCo3 · MgCo3) alaphegység.

4 BÖCKH j. 1873., MottL M. 1938., SZaBÓ L. 1977., MoLNár B. 1984., MaYer ZS. 1994.
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típusos lösz

alluviális lösz
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A GödöllőI-dOMBsáG dOMBORZATA

a Gödöllői-dombság tengerszint feletti magassága 130 méter és 344 méter között válto-
zik, az északi területek átlagos tengerszint feletti magassága nagyobb, mint a déli része-
ken.5 Legmagasabb pontjai: Margita (344,2 m), Bolnoka (328,8 m), Gyertyános (326,2 
m), Boncsok (317,3 m), Bajtemetés (315,9 m) és juharos (307,9 m).6

a Margita − Öreg-hegy − Fácános − Méhészeti-dombsor − isaszegi Kálvária-hegy −  
péceli Bajtemetés vonulat vízválasztó (3. ábra, ld. 459. oldal), az ettől a vonulattól nyu-
gatra folyó vizek a Dunába, a keletre folyók pedig a tiszába ömlenek. a vízválasztó vo-
nulat továbbnyúlik a Monor-Irsai-dombság területére is a gombai várhegyen keresztül 
egészen albertirsáig.7

a Gödöllői-dombság a harmadkor végén, a szarmata korban megindult hegység-
képződéssel (Kárpátok gyűrődése) emelkedett ki. ekkor alakultak ki a ma is megfigyel-
hető magaslatok és völgyek, amelyeket később az építő és pusztító erők még jelentősen 
átalakítottak8. a dombság északnyugati részében harmadkori képződmények is meg-
jelennek a felszín közelében (Fót, Csomád, Mogyoród, veresegyház), a déli és keleti 
részeken viszont szinte kizárólag negyedkori, fiatal rétegek uralkodnak.9

a Gödöllői-dombságban löszös, löszre rakódott homokos és átmeneti, vályogos 
alapkőzetű területek váltakoznak. ez alapvető különbség a dombságot északon határoló 
löszvidékkel szemben, ahol homokkal való keveredés nincs.10 a dombság több kisebb 
részre tagolódik. a résztájak Láng (1967) felosztását kissé módosítva11 a következők:

a) Gödöllő − veresegyház − aszód közötti dombok,
b) Fót − Mogyoród − Kerepes − rákos-völgye − Gödöllő közötti dombok,
c)  Felső-tápió − egres-patak − Galga-völgy közötti dombok,
d)  Felső- és alsó-tápió − rákos-völgy közötti dombok.

a)  a Gödöllő − Veresegyház − Aszód közötti dombok legmagasabb része egyben a Gö-
döllői-dombságnak is a legmagasabb pontja, a Margita. általános jelenség, hogy az 
alapkőzet agyag és az erre települt folyami eredetű keresztrétegzett homok. a homok 
egyedül a Margitán hiányzik, valószínűleg az ősfolyók ezt a magasságot már nem ér-
ték el. a többi domb oldalán és lábánál fellelhető, akár 70-80 m vastag homokréteg 
erőteljes denudáció következménye. Érdekesség, hogy a Margita északkeleti részén a 
homokra települt az agyag, ami szoliflukciónak köszönhető. a Besnyői-völgy oldalá-

5 MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
6 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
7 Sára j. 1991., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996., CSáKY P. – SZÉNáSI v. 2001., Gödöllő környezeti álla-

pot térképe 2005.
8 LáNG S. 1967., aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., raKoNCZaY Z. 1989.
9 BÖCKH j. 1873.
10 CSáKY P. – SZÉNáSI v. 2001.
11 LáNG S. 1967., aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.

ban a keresztrétegzett homokkal keverve lösz is található. Negyedkori lösztakaró fedi a 
vácegres − Galga-völgy közötti lankás lejtőket.12

b)  a Fót − Mogyoród − Kerepes − Rákos-völgye − Gödöllő közötti dombok a Gödöl-
lői-dombság legjobban feldarabolódott tagja. a terület É-ÉNY-i szárnyán harmadkori 
üledékek is a felszínre kerültek (pl. a Fóti-Somlyón, Csomád térségében és Mogyoród 
környékén). a dombvonulat felszínének tekintélyes részét (pl. Gyertyános, Bolnoka, 
Pusztaszentjakab) itt is keresztrétegzett homok fedi. Löszt találunk a Gyertyános szi-
lasligeti völgy felé eső oldalán, a Perőc-oldal Gödöllő felé néző részén, a Küdői-hegy 
lejtőin és a Határ-hegyen. Futóhomok sávokban a Bolnoka Gödöllő felé néző oldalán 
és a Perőc-oldalon fordul elő.13

c)  a Felső-Tápió − Egres-patak − Galga-völgy közötti dombok egységesebbek, mint az 
előbb említett vonulatok. az alapkőzet lösz és homok, melyek váltakozva, keveredve 
fordulnak elő. a vízválasztó vonalhoz tartozó Méhészeti-dombsor kezdeti felszínén ösz-
szefüggő vörös agyagot találunk, majd vékony csíkban megjelenik a futóhomok is, az 
isaszegi tavak és a 224 m-es magassági pont vonalától délre löszfennsík terül el.14 a val-
kói erdők területén az altalaj lösz, ami részleges homokborítást kapott. a homokréteg 
vastagsága az eredeti löszdombok tagozódásától függ, ugyanis a mozgó homok rend-
szerint a völgyeket töltötte ki, a dombéleket viszont vagy csak vékony rétegben fedte be, 
vagy borítás nélkül hagyta. ezért gyakori jelenség, hogy a régi löszdomb csúcsa a régen 
kialakult rozsdabarna erdőtalajjal együtt a felszínen maradt.15

d)  a Felső- és Alsó-Tápió − Rákos-völgy közötti dombok tagolt terület, egyes részek 
viszonylag magasan kiemelkednek (Kálvária-hegy, Bajtemetés). a lösz dél felé halad-
va egyre vastagodik, Mende környékén több mint 10 m.16 a Pécel környéki típusos 
lösz elemzése azt mutatja, hogy a lösz bázisellátása megfelelő, ugyanakkor mind az a-, 
mind a B-szintben igen komoly az erózió veszélye (a Sio2 és az r2o3 mol aránya 4,77, 
ami jóval meghaladja a kettőt, azt az értéket, ami felett erózióveszéllyel kell számolni). 
ez a veszély a Gödöllői-dombság más területein is fennáll.17

12 SZaBÓ L. 1977., aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989.
13 BÖCKH j. 1873., SZaBÓ L. 1977., aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989.
14 SZaBÓ L. 1977., aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989.
15 járÓ Z. 19541, 19542.
16 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., BartHa S. – LeNDvaI G. – MoLNár e. 1991.
17 BIrCK o. – HorvátH e. 1955.
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A GödöllőI-dOMBsáG víZRAJZA

felszíni vizek

a Gödöllői-dombság felszíni vizekben szegény. a patakok nem bővizűek, vízjárásuk 
szeszélyes. az összárterület 14 km2, aminek csaknem fele belterület és szántó, a felénél 
valamivel több a gyep és erdő. a patakok felduzzasztásával több helyen mesterséges 
tavakat hoztak létre, melyek részben halastavakként, malomtavakként vagy meliorációs 
célú tavakként szolgáltak, szolgálnak. Gödöllő térségében természetes állóvíz nincs.18

Patakok

a már említett vízválasztó vonaltól nyugatra eső források vizei a Dunába, a keletre esők 
a tiszába torkollanak. a Duna vízgyűjtőterületéhez tartozó, a Gödöllői-dombságon 
eredő patakok:

a)  Sződrákosi-patak,
b)  rákos-patak,
c)  Szilas-patak,
d)  Mogyoródi-patak.

a)  a Sződrákosi-patak a szentjakabi erdőkben ered, felduzzasztása révén hozták létre 
a veresegyházi tavakat (Pamut-tó, Ivacsi-tó, Malom-tó). a patak mentén több helyen 
országos jelentőségű védett lápok húzódnak.19

b)  a Rákos-patak 37,5 km hosszú, a Gödöllői-dombság és a Pesti-síkság meghatározó 
vízfolyása. a patak fő ága a Margita lábánál, Gödöllő és Szada határán, az ún. Fiók-rákos 
az Úrréti-tóból, a Kis-rákos pedig a repülőtér környékén ered. Érdekességként említendő, 
hogy az Ős-rákos forrása egykor Isaszeg alatt volt és az Ős-tápió fakadt a mai rákos-for-
rás helyén. az Ős-rákos forrása 16 000 éve belehátrált a tápióba, s annak felső szakaszát 

„lefejezte”. ezt a kaptúrát segítette, hogy a tápió a tápiószentgyörgynél történő felszín-
emelkedés miatt Isaszegtől délre elakadt, vizét később egy alsóbb forrásból nyerte.20

a rákos kis esésű patak, a főág forrásának vízhozama változó, Gödöllő belterületén 
átlagosan 0,27 m3/s. a patak mentén természetes vegetációt alig találunk, kiegyenesített 
medrének (II. józsef-kori − 1785 körüli − adatok szerint 22%-kal hosszabb volt, mint 
ma) jelentős része betonburkolatú. Sajnos sok vízi környezethez kapcsolódó probléma 
kötődik a rákos vizéhez: szennyezett csapadékvíz befolyások, illegális szennyvíz be-
vezetések, mederbe dobált különféle szennyező anyagok, az egykori blahai fürdőhely 
mára elhanyagolt területének kérdése.21

18 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
19 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996., tatár S. – taMáSI j. 2005.
20 HeLtaI M. 1975.
21 HeLtaI M. 1975., LaCZa P. et al. 1993., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996., SZÉKeLY e. et al. 1997.,  

SZÉKeLY e. 1997., Gödöllő környezeti állapot térképe 2005.

c)  a Szilas-patak völgyfője Mogyoród és Kerepes közötti nyeregben alakult ki, a Gö-
döllői-dombság területére csak rövid szakasza esik.22

d)  a Mogyoródi-patak szintén csak rövid szakaszon fut a dombságban, nevéből adódó-
an Mogyoródnál ered és Fót felé hagyja el a dombságot.23

A Tisza vízgyűjtőterületéhez tartozó, a Gödöllői-dombságon eredő patakok:

a)  aranyos-patak,
b)  Besnyői-patak,
c)  egres-patak,
d)  Sósi-patak,
e)  Felső-tápió,
f)  alsó-tápió.

a)  az Aranyos-patak forrása a Csanak és Kis-Komlós dombok határolta völgyben ta-
lálható, a patak vize táplálja a Babatpusztai tórendszert, majd a Domony-völgy DK-i 
bejáratánál az egres-patakba torkollik.24 Mindenképp megemlítendő a forrás és a halas-
tórendszer közötti értékes égerliget. a Pap Miska kútjának vize is az aranyos-patakba 
folyik.

b)  a Besnyői-patak a 200-600 m széles, 1,5 km hosszú Máriabesnyői-völgyben halad,  
a völgy legmélyebb pontjai vizenyősek.25 Belefolyik az aranyos-patakba.26

c)  az Egres-patak erdőkertesnél ered, a Humniszkón és Domonyvölgyön keresztül 
haladva aszódnál ömlik a Galgába. egyenletesebb vízhozamú, mint a többi patak, vize 
öt mesterséges tavat táplál.27 Forrása és a vácegresi-víztároló közötti szakaszon termé-
szetes mederben halad, a patakmenti égerliget hosszan megmaradt.

d)  a Sósi-patak forrása Galgahévíznél a Monostor-völgyben fakad, a patak vizének 
felduzzasztásával hozták létre a Bika-tavat. vize Galgahévíz és Hévizgyörk között csat-
lakozik a Galgához.28

e)  a Felső-Tápió forrásvidéke Szentgyörgypusztánál húzódik, kezdeti szakaszán ter-
mészetvédelmi szempontból jelentős égeres mocsárerdőt találunk. a dombságból ki-
lépve a patak Sülysáp és Kóka között folytatja útját a Zagyva felé.29

22 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
23 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
24 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
25 SZaBÓ L. 1977.
26 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
27 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
28 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
29 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
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f)  az Alsó-Tápió gödöllői-dombsági szakasza Maglód és Gyömrő mellett Mendén ke-
resztül folyik. a Felső-tápióval már a dombságon kívül, tápiószentmártonnál egyesül.30

Mesterséges tavak

ezeket a tavakat a patakok felduzzasztásával hozták létre. rendeltetésük egyrészt a kis-
táj vízhiányának pótlása volt − bár a legtöbből ma már nem öntöznek −, másrészt vízi-
malmok működtek rajtuk és halastavakként is szolgáltak. Ma többségük horgásztóként 
és üdülési, pihenési céllal üzemel. ezek a tavak a következők:

a)  Gödöllő – Isaszeg közötti tórendszer (Malom-tavak),
b)  Úrréti-tó,
c)  Babatpusztai tórendszer,
d)  egres-völgyi tavak,
e)  Bika-tó,
f)  veresegyházi-tavak.

a)  a Gödöllő és Isaszeg közötti halastavakat a rákos-patak felduzzasztásával hozták lét-
re a XIX. század végén, Gödöllő határában vízimalmokat hajtott. a város DK-szélétől 
Isaszegig húzódik, 14 tóból áll, de a tórendszer középső részétől ÉNY-i irányban a Kis-
rákos is táplált két kisebb tavat (Petőfi tavak), melyek mára sajnos teljesen kiszáradtak. 
a tórendszer partján ma nagyrészt üdülők sorakoznak, a tavak hasznosítása horgászat 
révén történik. a tavak vízminőségi és vízmennyiségi problémái együtt jelentkeznek, 
ugyanis a rákos-patak vízhozama csekély, a gödöllői szennyvíztisztítóból származó 
vízpótlás pedig nem tökéletesen tisztított vizet szállít a tavakba. a tórendszerben ko-
moly környezetvédelmi probléma a helyenként 1-1,2 m-t is elérő fenékiszap. termé-
szetvédelmi jelentősége csak az Isaszeg községhez tartozó tőzeg-tavaknak van. 1993-
ban javaslat történt az egész tórendszer természetvédelmi területté alakítására, illetve 
egy nagyobb kiterjedésű bioszféra park létesítésére, de később ez nem valósult meg.31

b)  az Úrréti-tó medre szintén mesterséges, mai mérete kb. 0,5 ha, a XX. század elején 
a Gödöllő-veresegyház vasútvonal építése során a tó területe és az azt körülölelő vize-
nyős rét is jelentősen leszűkült. Belőle ered a Fiók-rákos.

c)  a Babatpusztai tórendszer az aranyos-patak völgyében fekszik, annak vizének fel-
duzzasztásával hozták létre az 1930-as évek végén. Haltenyésztésre 1974-ig használták, 
ma a tavak egy részén libatelep működik, másrészük hasznosítás nélküli.32

30 Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
31 LaCZa P. et aL. 1993., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996., SZÉKeLY e. et al. 1997.
32 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., NováKY B. et al. 1998.

d)  az egres-patak völgyében régi halastavak és malomtavak helyén létesített víztáro-
zók (Vácegresi-víztárolók, Egres-völgyi-víztároló és Domonyvölgyi-tó) eredeti szerepe az 
öntözésben volt, ma partjukon üdülőtelepeket találunk, és pihenési, horgászati célra 
hasznosulnak.33

e)  a galgahévízi Bika-tó elsődlegesen az öntözésért létesült, de ma szintén szolgál üdü-
lési és horgászati célokat.34

f)  a Veresegyházi-tavak közül a legidősebb a Malom-tó, melyet egy 1430-as oklevél 
említ először. az oklevél mesterséges halastónak nevezi, amit a Sződrákosi-patak vizé-
nek gáttal történő felduzzasztásával hoztak létre. a tó mélysége 1,5-2,5 m, strandként 
és horgásztóként működik. Úszólápjai országos ritkaságok, természetvédelmi jelen-
tőségük óriási. a Malom-tó déli részén 1989–1990-ben hozták létre a Tőzeges-tavat.  
a tórendszer további tagjai déli irányban az Ivacsi-tó és a Pamut-tó. egykor mindkettő 
hínáros vadvíz volt, előbbi mai arculatát és horgásztó jellegét 1987–88-ban alakították 
ki, utóbbiét 1978–79-ben.35

felszín alatti vizek

a talajvíz csak a völgyekben és a dombság peremén összefüggő, ott átlagosan 5-6 m mé-
lyen helyezkedik el, másutt viszont ennél jóval mélyebben is lehet. Ca2+−Mg2+−HCo3

−-
os jellegű, mérsékelten kemény, So4

2−-szegény és No3
− sem koncentrálódott benne. 

Sajnos az emberi tevékenység két helyen is megbolygatta a talajvizet: a Gödöllő és 
Máriabesnyő állomások közötti vasúti átvágás a környék kútjainak vízszintcsökkené-
sét eredményezte, az M3-as autópálya töltésének építése pedig a Szentjakabi-tónál a tó 
kiszáradásához vezetett.

a pleisztocén és felső-pannon rétegvizet feltáró artézi kutak átlagos mélysége 100 
m körüli. Mérsékelt vízhozamúak, közepesen kemények és vasasok. ezek a rétegvizek 
adják Gödöllő ivóvízkészletét.

a miocén rétegben 1100-1200 m mélyen hévizet találtak. Sajnos vizének oldott ásvá-
nyianyag-tartalma túlságosan magas, így geotermikus energiáját eddig nem használták 
ki. a gödöllői alsóparkban 2006 elején megkezdték a termálkút feltárását, információt 
gyűjtendő a már régóta tervezett termálprogram megvalósításához.36

33 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
34 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., Gödöllői-dombság. turistatérkép. 1996.
35 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., tatár S. 2002., 2005., tatár S. – taMáSI j. 2005.
36 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990., Gödöllő környezeti állapot térképe 2005., 

GUBa a. 1996., Gödöllői Szolgálat 20061., 20062., 20063.
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A GödöllőI-dOMBsáG TAlAJvIsZONYAI

amint arról már szó volt, a Gödöllői-dombság a Nyugat-Cserhát délkeleti nyúlványa, 
mely félszigetszerűen benyúlik az alföld felé. talajtani adottságai is nagyrészt ennek kö-
szönhetők. a Pécsi-Somogyi-jakucs féle talajföldrajzi felosztás a Gödöllői-dombságot 
a „dombsági, dominálóan agrár, lokálisan ipari tájtípusok” közé sorolja, azon belül az 

„eróziós-deráziós dombságok és hegységi előterek, szubkontinentális dombságok cseres-
tölgyes maradványokkal” kategóriába, ahol a csernozjom barna erdőtalaj és a barnaföl-
des típus az uralkodó.37 Így a dombság átmeneti területnek tekinthető az uralkodóan 
erdőtalaj típusú Északi-középhegység és az alföld csernozjom talajú övezete között.  
ezt igazolják a valkó-Dány határában, a dombság szegélyzónájában végzett talajtani fel-
mérések is, ahol 190 m tszf. magasság felett barnaföld, 160–190 m között csernozjom 
barna erdőtalaj, 160 m tszf. magasság alatt pedig már mészlepedékes csernozjom fordul 
elő, vagyis a talajtakaró változása összefüggést mutat a tengerszint feletti magassággal.38

Talajképző tényezők és kőzetek

a mai felszíni kőzetanyag egy részének képződése a harmadkor végén, a pliocén kor-
ban (egymillió éve) kezdődött, amikor az ősfolyók (Ős-Duna, Ős-Ipoly, Ős-Zagyva) 
által lerakott hordalékból keresztrétegzett homok képződött. a negyedkor elején, a 
pleisztocénban kéregmozgások miatt a terület felszíne megemelkedett, a kiemelkedési-
süllyedési és fagyási-olvadási folyamatok jelentős anyagáthalmozást eredményeztek, az 
ősfolyók más mederbe kerültek. a szél munkája is jelentős volt a talajképző kőzetek 
kialakításában. a szél egyrészt kifújta a laza hordalékanyagot, másrészt számos helyen 
vastag rétegű löszt rakott le. a holocénban erőteljes denudáció volt jellemző, a korszak 
képződménye a futóhomok és a vízmosások allúviumai.39 ezen események eredmé-
nyeként ma a Gödöllői-dombság uralkodó talajképző kőzete a homok, mellette a víz 
pusztító hatásától megkímélt és a löszképződés feltételeinek eleget tevő területeken a 
lösz. Meredekebb lejtők lábánál, kisebb területre korlátozódva lejtőhordalék is előfordul, 
valamint a patakok mentén néhol az alluviális hordalék kap szerepet.40

Talajtípusok

a Gödöllői-dombság ¾-ét barnaföld borítja, a csernozjom barna erdőtalajokkal együtt 
a terület 96%-át teszi ki. a 4. ábrán feltüntetett talajokon kívül kisebb kiterjedésben 
megtalálhatók még a humuszkarbonát talaj41, az agyagbemosódásos barna erdőtalaj42, a 

37 SteFaNovItS P. 1975.
38 BaCSÓ a. 1968.
39 SteFaNovItS P. 1975., BaCSÓ a. 1977., SZaBÓ L. 1977.
40 BaCSÓ a. 1977.
41 BIDLÓ a. et aL. 2003.
42 CSáKY P. – SZÉNáSI v. 2001., BIDLÓ a. et aL. 2003., HorvátH ZS. 2005.

podzolosodó erdőtalaj43, a lejtőhordalék-talaj, a tőzeg-rétláp-talaj44, az agyagos öntésta-
laj45, és a futóhomok jellegű talajok46 (5. ábra, ld. 459. oldal).

4. ábra. Talajtípusok területi megoszlása a Gödöllői-dombságban.47

a barnaföld (ramann-féle barna erdőtalajok) altípusai közül a típusos barnaföld 
előfordulása kevésbé jelentős, a dombság területének csak néhány százalékát teszi ki.48 
Löszön vagy homokos löszön alakult ki, általában jó fizikai és kedvező vízgazdálkodási 
tulajdonságokkal rendelkezik. a rozsdabarna erdőtalajnál tápanyagokban és humusz-
ban is gazdagabb. a valkói erdőkben feltárt típusos barna erdőtalajok sekély termőré-
tegűek és a fejlődésük a rozsdabarna erdőtalaj irányába halad.49 a valkói területeken 
kívül megtalálható még a Méhészeti-dombokon, Máriabesnyő domboldalain, valamint 
a Bolnokától az Isaszeg irányába húzódó vonulatokon.50 Sokkal nagyobb kiterjedésű 
a rozsdabarna erdőtalaj, alapkőzete rendszerint homok. a valkói erdőkben, sekélyebb 
rétegben, löszön is előfordul.51 tápanyagban szegény, kevesebb humuszt tartalmaz, víz-
tároló képessége kicsi.52 a Gödöllő és valkó közötti területeken túl előfordul a Bol-
nokán és az Öreghegy-antalhegy dombvonulaton is.53 Mivel a homokon képződött 
talaj vízáteresztő képessége erőteljesebb, a kilúgozás folyamata gyorsabban végbemehet.  

43 BIrCK o. – HorvátH. e. 1955.
44 BaCSÓ a. 1977.
45 SZÉNáSI v. 1999.
46 járÓ Z. 19541, 19542.
47 MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990. alapján
48 BaCSÓ a. 1977.
49 járÓ Z. 19542.
50 BaCSÓ a. 1977., GUBa a. 1996.
51 járÓ Z. 19542.
52 BaCSÓ a. 1977.
53 GUBa a. 1996.
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a Gödöllői-dombságban a rozsdabarna erdőtalajok homokos szövetüknél fogva ero-
dáltabbak, emiatt csonkultak, így a kilúgozódás eredményezte mészfelhalmozódási 
szinteket rendszerint sekélyebb mélységben találjuk.54

a csernozjom barna erdőtalaj a Maglód-Sülysáp vonaltól délre eső területeken és 
valkó-Dány vidékén jellegzetes talajtípus.55 az agyagbemosódásos barna erdőtalajt  
a Fácános erdőben és a Nagy-Istrázsa-hegyen tárták fel.56 ez a talajtípus nem tipikus a 
dombságban, de egyes vélemények szerint nagyobb arányban fordul elő, mint azt az ed-
digi felmérések alapján gondolták.57 a gödöllői tájegységben a máriabesnyői útra néző 
ÉNY-i kitettségű domboldalon, és a babatpusztai halastavak irányába fekvő É–ÉK-i  
kitettségű domboldalakon előfordul a savanyú (pH érték 4-4,5), 20-25 cm vastagságú, 
fakó színű e (a2) szinttel rendelkező podzolosodó erdőtalaj is.58

Gödöllő környékén az erózió sajnos több helyen is erőteljesen pusztít, így a lejtők 
lábánál a magasabban fekvő területekről a víz által lehordott talaj- és kőzetrészek egy-
másra rakódása révén képződő talaj az erdőtalajok lejtőhordaléka.59

Humuszkarbonát talaj és annak barnaföld felé való átmenete az erdőrezervátum ter-
mőhelyfeltárása során lett feltárva.60

a patakok völgyében (rákos-patak, Fiók-rákos, aranyos-patak, alsó-tápió) lehe-
tőség van hidromorf talajok kialakulására is, melyek közül a réti talajok előfordulása a 
leggyakoribb. általában karbonátos altípusuk alakul ki, akár a típusos, akár az öntés réti 
talaj jön létre. az ilyen területek rendszerint gyepként hasznosulnak.61 a mélyebb fekvé-
sű és vizenyősebb területeken víz hatására nagyarányú szerves anyag is felhalmozódhat, 
lehetővé téve tőzeges talajok kialakulását. ezért foltokban tőzeg-rétláp talajt találunk, 
melynek tőzegét, pl. a Besnyő-patak illetve a rákos mentén Isaszegnél bányászták.62

Sülysáp mellett, égerliget alatt találták, a dombságban máshonnan nem jelzett agya-
gos öntéstalajt.63

a földes kopárok magasabb térszíneken a barnaföldek erodálása során keletkeznek, 
arányuk a Gödöllői-dombságban nem magas, nagy részben erdővel borítottak.64

a futóhomok jellegű talajok homokmozgása ma már nem jellemző, mivel ezt akác- és 
fenyőtelepítéssel megállították. a telepített erdők révén megindult a humuszosodás  
és kisebb foltokban a kilúgozódás folyamata.65

54 járÓ Z. 19542., BaCSÓ a. 1977., Gödöllő környezeti állapot térképe. 2005.
55 BaCSÓ a. 1968., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
56 Gödöllő környezeti állapot térképe. 2005., HorvátH ZS. 2005.
57 MIHÉLI e. (SZIe talajtani és agrokémiai tanszék) szóbeli közlése, 2006.
58 BIrCK o. – HorvátH e. 1955.
59 BaCSÓ a. 1977., SteFaNovItS p. 1975.
60 BIDLÓ a. et al. 2003.
61 BaCSÓ a. 1977., GUBa a. 1996.
62 BaCSÓ a. 1977., GUBa a. 1996.
63 SZÉNáSI v. 1999.
64 MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
65 járÓ Z. 19542.

A GödöllőI-dOMBsáG ÉGhAJlATA

a Gödöllői-dombság éghajlata nedves kontinentális. amint földrajzilag, úgy éghaj-
lattani szempontból is átmenetet képez az Északi-középhegység és az alföld között, 
amit az átlagos évi csapadékmennyiség és az éves átlaghőmérséklet is jól prezentál.  
a makroklimatikus tényezők mellett helyi domborzati viszonyok is befolyásoló hatással 
bírnak. Mezoklimatikus jelentőségű, hogy a fennsík- és medencehatás miatt az erős 
kisugárzásokat jelentősebb éjszakai lehűlések követhetik, amik 5-6 °C fokkal erősebbek 
lehetnek a Budapest környékinél.66 a Gödöllői-dombság éghajlatának bemutatásához a 
Gödöllőn mért adatsorokat használtam fel.67

hőmérsékleti viszonyok

az évi középhőmérséklet a dombság északi és magasabb fekvésű részein valamivel 
alacsonyabb (9,5-9,7 °C), mint a déli, alacsonyabb térszintű területeken (9,7-10,0 °C). 
Gödöllőn mért adatok szerint 1901–1960 között az éves átlaghőmérséklet 9,4 °C, 1961–
2004 között 9,8 °C volt.68 az elmúlt 25 év során 1980-ban volt a legalacsonyabb (8,3 °C), 
1994-ben a legmagasabb (11,1 °C) az éves átlaghőmérséklet. a két periódus (1901–1960 
és 1961–2004) havi átlaghőmérsékleti értékeinek összehasonlítását a 6. ábra, az elmúlt 
45 év átlaghőmérsékletének változását a 7. ábra mutatja. a legmelegebb hónap a július, 
a leghidegebb a január. az évi közepes hőingadozás 1901–1960 között 22,6 °C, 1961– 
2004 között pedig 22,3 °C volt. az abszolút hőingás értéke 67,3 °C.69

6. ábra. A havi átlaghőmérséklet alakulása 1901–1960 és 1961–2004 között.70

66 aSZtaLoS I. – HorvátH L. 1989., Sára j. 1991., Gödöllő környezeti állapot térképe 2005.
67 váLÓCZI L. 1955., BáLINt G. 1977., SZaBÓ L. 1998., oMSZ 2005.
68 BáLINt G. 1977., oMSZ 2005.
69 BáLINt G. 1977., GUBa a. 1996., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990., oMSZ 2005.
70 BáLINt G. 1977., oMSZ 2005.
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7. ábra. Az évi átlaghőmérséklet alakulása 1961–2004 között.71

az utolsó fagyos nap átlagos dátuma 2 m magasságban április 24., 5 cm magasságban 
május 6., az első fagyos nap átlagos dátuma október 15., illetve szeptember 30. az átlagos 
fagymentes napok száma 2 m-en 176, 5 cm-en 147 (1931–1972 közötti adatok alapján).72

Csapadékviszonyok

a Gödöllőn mért átlagos évi csapadékmennyiség 1890–1964 között 590 mm, 1965–2004 
között 553 mm volt. a csapadékra is elmondható, hogy a dombság északi és magasabb 
területein több csapadék hullik éves szinten, mint a déli, alacsonyabb régióban. a havi 
csapadékátlagok összehasonlítása a 8. ábrán, az 1965-től mért átlagos évi csapadék-
mennyiség változása a 9. ábrán látható. az év során két csapadékcsúcs jelentkezik: az 
első késő tavasszal (május-június), a második ősszel (október-november). a havi csapa-
dékösszegekben nagy szóródások lehetségesek, amit jól mutat a májusi és szeptemberi 
csapadékok évenkénti változása (10. ábra).73

71 oMSZ 2005.
72 BáLINt G. 1977.
73 BáLINt G. 1977., oMSZ 2005.

8. ábra. A havi csapadékösszegek alakulása 1890–1964 és 1965–2004 között.74

9. ábra. Az évi csapadékmennyiség alakulása 1965–2004 között.75

10. ábra. A havi csapadékösszegek szóródása 1952–2004 között.76

74 BáLINt G. 1977., oMSZ 2005.
75 oMSZ 2005.
76 oMSZ 2005.
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az elmúlt fél évszázad legcsapadékosabb éve 1955-ben volt (855 mm), míg a legaszályo-
sabb év 1992-ben (336 mm).77 az egy nap alatt leesett maximális csapadék Gödöllőn 
115 mm volt, Gyömrőn 203 mm.78

az eső jégeső formájában is érkezhet, Gödöllő azonban − szerencsére − nem so-
rolható az erősen jégesős vidékek közé. a jégesős napok 1890 és 1972 között 59-szer 
fordult elő, leggyakrabban májusban.79

a havas napok száma átlagosan 21, az utolsó havas nap átlagos dátuma március 
19., az elsőé november 25. az évi hótakarós napok átlagos száma 46 (36-40), az átlagos 
maximális hóvastagság 22 cm, a maximális hóvastagság 70 cm.80

Napsütés, köd- és szélviszonyok

Gödöllő környékén a napsütéses órák száma éves szinten átlagosan 1950–2000 óra kö-
zött ingadozik.

Gödöllőn a ködös napok száma évente 30-40 között van, de a dombságban nagyobb 
eltérések is mutatkozhatnak az egyes területeken. a hűvösebb, szélvédett völgyekben 
gyakrabban képződhet köd (pl. Szárítópusztán).81

a tájra legjellemzőbb szélirány az észak-nyugati, minden évszakban ez a szél az 
uralkodó. ezen kívül nagyobb százalékos arányt ér el még az észak-keleti szél. Legrit-
kábban déli és keleti szél fúj.82 az átlagos szélsebesség 3 m/s, a kiemelkedő pontokon 
valamivel gyorsabb: 3,5 m/s.83 az uralkodó észak-nyugati szél nem használ Gödöllő le-
vegőjének, mivel a várostól északra haladó M3-as autópálya felől a szennyezett levegőt 
épp a városra fújja.

77 jeNeY L. – KraSSaY L. 1997., SZaBÓ L. 1998., országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatai. 2005.
78 BáLINt G. 1977., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
79 BáLINt G. 1977.
80 BáLINt G. 1977., MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
81 BáLINt G. 1977.
82 BáLINt G. 1977.
83 MaroSI S. – SoMoGYI S. 1990.
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Gödöllő AZ ősKORBAN

„a történelmet és régészetet mint kedves ikertestvért tüzé ki magának 
a »Gödöllő és vidéke muzeumi egylete«. e két tudománynak anyagát 
gyüjteni és tudományosan feldolgozni ezen egylet főczélja…”

a mottóként idézett szavakkal jellemezte rómer Flóris (1815–1889), a magyar régé-
szettudomány megteremtője, kiemelkedő alakja 1876. május 20-án Gödöllőn tartott el-
nöki megnyitójában a pár hónappal korábban megalakult egyesület feladatait és céljait.1  
a Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti Muzeum-egylet létrejötte összekapcsoló-
dik azzal a mozgalommal, amely az 1870-es években országszerte múzeumok, régészeti 
és történeti egyletek alapításához vezetett. a mozgalom fő szervezője rómer Flóris volt, 
a pesti tudományegyetem archaeológiai tanszékének vezetője és a Nemzeti Múzeum 
régiségtárának őre. 1869-ben egyik megalapítója az Archaeologiai Értesítőnek, amely-
nek szerkesztőjeként és szerzőjeként részletesen beszámolt az országban előkerült lele-
tekről. a folyóiratban folyamatosan támogatta és ismertette a vidéki gyűjtők és kutatók 
tevékenységét, és buzdított helyi szervezetek, egyletek létrehozására.2 

a gödöllői Muzeum-egylet Dobozi (rikter) István maglódi jegyző (rómer egykori 
tanítványa) és gróf ráday Pál péceli földbirtokos szervező munkája eredményeképpen 
jött létre, s az első ilyen intézmény volt Pest megyében.3 Megalakulásához döntő lökést 
adtak az 1876-ban Budapesten tartott vIII. Őstörténelmi és embertani Kongresszus 
előkészületei. a kongresszus budapesti megrendezése rómer Flóris érdeme, aki fel-
hívással fordult az országban működő régészeti egyletekhez, múzeumokhoz, de gyűj-
tőkhöz, magánszemélyekhez is, hogy a kongresszuson egy-egy tárlóban mutassák be  
a vidékükön előkerült történelem előtti tárgyakat. ennek nyomán Dobozi és ráday úgy 
ítélték meg, hogy „a felhivásban kifejezett várakozásnak csak akkor felelhetünk meg, ha 
e történelmi és régészeti tárgyakban dús-gazdag vidéken történelmi és régészeti muze-
um-egyletet alakitunk.”4

e célból kifejtett munkálkodásuk, némi zökkenők után,5 néhány hónap alatt ered-
ményre vezetett, és 1875. augusztus 1-jén Gödöllőn megtarthatták az egylet alakuló ér-

1 rÓMer F. 1877. 27. p.
2 rómer Flóris életének és munkásságának összefoglalása: DUKrÉt G. – MarÓtI É. – tÓtH L. 2002.
3 az egylet történetének összefoglalása: aSZtaLoS I. 1981. 15–26. pp. 
4 DoBoZI I. 1877. 4. p.
5 aSZtaLoS I. 1981. 16–17. pp.
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tekezletét, amelyen Dobozin, rádayn és rómeren kívül 25, név szerint ismert személy 
jelent meg, továbbá „még számos polgár”, ahogy Dobozi írja. az alakuló értekezleten 
elfogadták a Dobozi István által összeállított alapszabály-tervezetet, amely kimondta az 
egylet megalakulását, és megfogalmazta annak célját: „Gödöllő és vidékén, sőt bárhol 
felfedezett minél több történelmi és régiségi tárgyat egybegyüjteni, és közművelődés 
előhaladása szempontjából az egylet költségén állandóan Gödöllő városában fentar-
tandó történelmi és régészeti muzeumot létrehozni, tárgyait a közönség használatára 
kiállitani; értekezletek s felolvasások által a történelem és régészet iránti érdeklődést a 
közönségben felébreszteni és a nevezett tudományok ismeretét terjeszteni.”6 

a belügyminiszteri jóváhagyás után az 1876. február 6-án tartott alakuló közgyűlé-
sen megválasztották a tisztviselőket, és létrejött a választmány; az elnök rómer Flóris, 
a titkár pedig Dobozi István lett. az év folyamán a tagok száma alaposan megszaporo-
dott, az egylet első évi jelentésében 5 alapító és 175 rendes tag szerepel. 

a múzeumi gyűjtemény létrehozása érdekében az 1876. februári gyűlésen történ-
tek az első lépések. ekkor ugyanis Dobozi István, valamint Szontágh Gusztáv gödöllői 
csendbiztos régészeti és numizmatikai tárgyait az egyletnek ajándékozta; Závodszky 
István valkói jegyző pedig letétként adta át „kő-, bronz- és vas tárgyakból álló és külön 
szekrényben foglalt”7 gyűjteményét. a további adományozásoknak, illetve kisebb rész-
ben vásárlásoknak köszönhetően az egylet első évi jelentésében már arról olvashatunk, 
hogy 1876-ban a múzeum régiségekből álló gyűjteményében több mint félezer tárgy 
van.8 a gyűjteményt a gödöllői casino-egylet egyik helyiségében, 4 szekrényben mu-
tatták be.9 Érdemes megemlíteni, hogy könyvtárat is létrehoztak, s ez főleg régészeti 
tárgyú munkákból állt.10 az 1876. szeptemberi Őstörténelmi Kongresszuson külön vit-
rinben állították ki a város és környékének régészeti leleteit, amelyek részben a múzeum 
anyagából, részben a tagok magángyűjteményéből kerültek oda. a kongresszus után, 
1876 októberében Závodszky István kiállított tárgyainak 27 „legértékesebb” darabját 
– gyöngyöket, fibulákat, kőeszközöket – a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.11 

Sajnos a Muzeum-egylet nem volt hosszú életű. az 1877. évi működésről szóló 
jelentésben még a gyűjtemény gyarapodásáról számoltak be, és célul tűzték ki annak 
rendezését is.12 1878-ban azonban gyakorlatilag megszűnt az egylet tevékenysége, a 
gyűjtemény pedig szétszóródott.13 

az egylet elsorvadása utáni években Závodszky István folytatta Gödöllőn és kör-
nyékén a régészeti leletek gyűjtését. 1879-ben betegsége miatt lemondott a valkói jegy-

6 Gödöllő és vidéke…1877. 14. p., 2. §
7 Gödöllő és vidéke…1877. 73–74. pp.
8 Gödöllő és vidéke…1877. 74. p.
9 DoBoZI I. 1877. 12–13. pp.
10 Gödöllő és vidéke…1877. 73. p.
11 ZávoDSZKY I. 1868–1890. 34/1876. tétel utáni bejegyzés. a leletek: MNM 278/1876.1–26.
12 Gödöllő és vidéke…1878.
13 aSZtaLoS I. 1981. 25–26. pp. van azonban arra is adatunk, hogy a gyűjtemény néhány tárgyának sorsa szeren-

csésebben alakult: így 1877-ben a Magyar Nemzeti Múzeum ismeretlen lelőhelyű honfoglalás kori leletegyüttest 
szerzett a Gödöllő és vidéke Muzeum-egylettől: HaMPeL j. 1900. 566–567. pp., XXv. t.

zőségről, és Gödöllőre költözött. 1891-ben bekövetkezett haláláig rendszeresen járta 
a vidéket régiségek után kutatva. Leleteit régiséggyűjteményi naplójában lajstromozta, 
sajnos leírása alapján csak egy részüknél tudjuk a pontos előkerülési helyet megállapí-
tani.14 ezek közül megemlíthető a Malom-dűlőben, valamint a rákos- és a Fiók–rákos-
patak összefolyásánál található, az emberi megtelepedéshez rendkívül kedvező feltéte-
leket kínáló terület, ahol igen gyakran megfordult. Závodszky figyelmét elsősorban a 
kőeszközök, gyöngyök, fémtárgyak keltették fel, agyagedény-töredékek nemigen érde-
kelték. ezzel is magyarázható, hogy az őskori kőeszközökön kívül főleg későbbi korok 
leleteiből állt a gyűjteménye, amely a halála után egy régiségkereskedőhöz került, akitől 
valószínűleg 1895 végén vásárolta meg a Nemzeti Múzeum.15

a 20. század első feléből kevés adatunk van gödöllői vagy Gödöllő környéki leletek fel-
bukkanásáról, ezekről az alábbiakban, az egyes régészeti korszakok ismertetésénél szólok. 

Hosszabb szünet után az 1950-es évektől Heltai Miklós gödöllői tanár személyében 
akadt olyan lelkes lokálpatrióta, aki sokat foglalkozott a település és környéke történeté-
vel. tanítványaiból álló történelmi szakkörével sok helyen gyűjtöttek régészeti leleteket, 
sőt ásatásokat is végeztek. tevékenységével megteremtette a városi Helytörténeti Gyűj-
temény alapjait, amely hivatalosan 1972-ben alakult meg, s amelynek vezetője lett.16 
Helytörténeti kutatásait elsősorban a Gödöllő történetét tárgyaló művéből ismerheti 
meg a nagyközönség.17 tisztségében 1978-tól Polónyi Péter követte, akinek nagy része 
volt abban, hogy a Gyűjtemény 1988-ban városi Múzeum rangot kapott.18 

Feltétlenül meg kell még említeni juhász vilmos nevét, aki 1969–1979 között rend-
szeresen gyűjtött leleteket a gödöllői halastavaknál, s gazdag anyagát önzetlenül az isa-
szegi Falumúzeumnak ajándékozta.19

az igazi fellendülést a Pest megyei régészeti topográfia 1979-ben meginduló mun-
kálatai hozták. torma István szerkesztő irányításával Kvassay judit és Miklós Zsuzsa 
régészek több évig tartó, előkészített, megtervezett munkával járták be a város határát. 
a terepmunkát irodalmi anyaggyűjtés és a múzeumokban őrzött gödöllői leletek fel-
dolgozása egészítette ki. az eredményeket a szerzőgárda kötetben foglalta össze, amely  
a Gödöllő közigazgatási területén jelenleg nyilvántartott 58 régészeti lelőhelyet ismer-
teti, s egyben lehetőséget ad a város és környéke településtörténetének felvázolására.20  
(1. kép) 

14 ZávoDSZKY I. 1868–1890. Gödöllőre költözéséről ld. az 1879. évi utolsó bejegyzését.
15 torMa I. 2001. 241., 243. p. a leletek: MNM 2/1896.1–581. és MNM Fegyvertár 1/1896.1–133. a leletekről 

HaMPeL j. 1896. 281., 282., 283. p.
16 G. Merva M. 2002. 365–366. pp.
17 HeLtaI M. 1975.
18 G. Merva M. 2002. 711–712. pp.
19 Mrt XIII/3., 10/25. lh. a leletek: IFM 79.631.1–169. Köszönöm juhász vilmosnak a leletek közléséhez nyújtott 

segítségét. 
20 Mrt XIII/3. tanulmányomban nagyrészt a topográfiai kötet adataira támaszkodhattam, amiért szeretnék kö-

szönetet mondani a kötet szerkesztőjének, torma Istvánnak, valamint a terepbejárást végző Kvassay juditnak és 
Miklós Zsuzsának.
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1. kép: Gödöllő régészeti lelőhelyei, fekete színnel kiemelve a tanulmányban szereplő őskori lelőhelyek. (MRT 
XIII/3. kötet nyomán). 
2: Máriabesnyő; 4: Burgonyatermelési kísérleti telep; 6: alsómajor; 8: Babatpuszta; 9: Babatpuszta,  
templom-dűlő; 10: Máriabesnyő, Őrház u. 3.; 17: Peres; 19: ady e. u. 32.; 20: Babatpuszta; 24: Babat-
puszta; 25: halastavak; 26: Malom-dűlő; 27.: Kisállattenyésztési Kutatóintézet; 38: remete-forrás;  
42: belterület; 43: alsó-park; 46: Öreg-hegy; 48: régi lóvásártér

ősKORI KulTúRáK GödöllőN

Gödöllő és tágabb környéke három nagy tájegység találkozásánál – Dunántúl, alföld, 
Északi-Középhegység – helyezkedik el, a Gödöllői-dombvidék az Északi-Középhegység 
legdélibb nyúlványa. a város határában vízválasztó található: a rákos-patak és a Sződ-
rákosi-patak a Duna vízgyűjtőjéhez, míg a Babati- és a Besnyői-patak a tisza vízgyűj-
tőjéhez tartozik. Sajátos földrajzi helyzetéből adódóan Gödöllő és környéke az őskor 
különböző szakaszaiban 3 fő „kultúrkörhöz” tartozott. egyes korszakokban az ország 
nyugati részére jellemző népek, népcsoportok itt is megtelepedtek; más időszakokban 
viszont kulturálisan a keleti vagy északi országrészhez sorolható.

az évezredek során folyamatosan itt lakó őskori népek, népcsoportok neve nem 
ismert előttünk, hiszen írásos források ebből az időszakból még nincsenek. az egy-
kori emberek anyagi kultúráját a földből előkerülő tárgyak révén ismerhetjük meg; 
életmódjukra, temetkezési szokásaikra, hitvilágukra, művészetükre a leleteken kívül a 
régészeti ásatásokon feltárt településmaradványok, sírok vizsgálatából következtethe-
tünk. az egyes őskori népek – régészeti szakkifejezéssel kultúrák, csoportok – nevüket 
általában első ismert vagy valamelyik híres, jelentős lelőhelyükről (pl. hatvani kultúra), 
jellegzetes edénytípusukról (pl. vonaldíszes kerámia kultúrája) vagy éppen temetkezési 
formájukról (pl. halomsíros kultúra) kapták.

az emberi történelem legkorábbi szakaszaiból, az őskőkorból (paleolitikum, Kr. e. 
500 000 – 10 000) és az átmeneti kőkorból (mezolitikum, Kr. e. 10 000 – 6000) egyelőre 
nem ismerünk gödöllői leletet, meg kell azonban jegyezni, hogy a város távolabbi kör-
nyékén az utóbbi évtizedekben több paleolit lelőhelyről szereztünk tudomást. a Galga-
völgyben aszód-tarackás,21 Püspökhatvan-Diós,22 Püspökhatvan-Öregszőlő,23 Galga-
hévíz,24 míg a Cserhátalján verseg-Kertekalja25 és verseg-tatárdomb26 említhető.

Gödöllőn az ember megjelenésének első ismert emlékei későbbről, az újkőkor (neo-
litikum) középső szakaszából (Kr. e. 5400/5300 – 5000/4900) származnak. 

az újkőkor igen mélyreható változást jelentett az emberiség történelmében, a régészet-
tudomány neolitikus forradalomnak nevezi azt a folyamatot, amikor – elsősorban a kli-
matikus viszonyok megváltozása következtében – a korábbi vadászó, halászó, gyűjtögető 
őskőkori és átmeneti kőkori életmódot a földművelés, állattenyésztés megtanulása révén 
az élelem termelése váltotta fel. az új életforma velejárója lett az állandó megtelepülés, 
továbbá egy sor, szintén forradalmi újítás: az agyagedények készítése, a szövés-fonás felta-
lálása, továbbá a csiszolt, átfúrt kőeszközök készítése a korábbi pattintott eszközök mellett. 
a termelő gazdálkodásra való áttérés a Közel-Keleten, az ún. termékeny félhold (a mai 
Irak, Irán, törökország) területén a nagy folyóvölgyekben indult meg kb. 12 000 éve, és 
Délkelet-európán, ill. a Balkán-félszigeten át Kr. e. 6000 körül elérte a Kárpát-medencét is. 

21 t. DoBoSI v. 1978. 
22 CS. BaLoGH É. – t. DoBoSI v. 1992. és 1993.
23 CS. BaLoGH É. – t. DoBoSI v. 1994.
24 MarKÓ a. – PÉNteK a. 2003. 
25 t. DoBoSI v. 1991.
26 CS. BaLoGH É. – t. DoBoSI v. 1991.
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a délről jövő ismeretek hatására – amelyet elsősorban észak felé vándorló népcso-
portok hoztak magukkal – a Kr. e. 6. évezred első felében hazánkban két, egymással 
rokon kora neolitikus kultúra alakult ki: a Dunántúl déli felén a Starčevo-kultúra, míg 
az alföld déli részén a Körös-kultúra. Népességük adta tovább az új életformát a tőlük 
északabbra élő halászó, vadászó, gyűjtögető mezolitikus embereknek. a folyamat ered-
ményeképpen alakult ki a neolitikum középső időszakában két – egymással szintén 
rokon – új kultúra, amelyek aztán kora neolitikus elődeik területét is elfoglalták: az 
ország nyugati részén a dunántúli vonaldíszes kerámia, keleti részén pedig az alföldi 
vonaldíszes kerámia. az előbbi a további neolitizáció terjesztője észak, északnyugat felé, 
amelynek eredményeként végül hatalmas kulturális tömb jött létre, a közép-európai 
vonaldíszes kerámia kultúrája.27

Gödöllő – fent már vázolt sajátos földrajzi helyzetéből adódóan – az újkőkor tel-
jes időszakában a nyugati kultúrkörhöz tartozott, azaz a dunántúli vonaldíszes kerámia 
népe élt a Gödöllői-dombvidéken is. a kultúra nevét jellegzetes, bekarcolt vonalakkal 
díszített agyag edényeiről kapta. településeit a patakok, vízfolyások mellett, az ártér-
ből kiemelkedő, lösszel borított dombhátakon találjuk. Irtásos, égetéses földműveléssel 
foglalkoztak, az ásatásokon előkerült állatcsontok pedig arról tanúskodnak, hogy szar-
vasmarhát, juhot, kecskét, sertést tartottak. több lelőhelyen sikerült feltárni föld fölé 
épített, gerendavázas nagycsaládi házaikat. 

Sajnos, Gödöllőn és környékén ebből a korszakból származó lelőhelyen eddig még 
nem volt régészeti feltárás, a vonaldíszes kerámia népének ittlétére azonban biztos nyo-
mok vannak. a város határának déli részében található halastavaknál, a rákos- és a 
Fiók-rákos-patak összefolyásánál húzódó, az emberi megtelepedésre rendkívül alkalmas 
domboldalon nagy kiterjedésű lelőhely húzódik, ahonnan több korszak emlékei kerültek 
elő. Köztük vannak a vonaldíszes kerámia jellegzetes anyagú és díszítésű edénytöredékei 
(I. t. 5, 7.), egy csiszolt kőbalta (I. t. 1.), valamint néhány pattintott kőeszköz is (I. t. 2, 3.).28 
a Malom-dűlőben terepbejárás során találtak durvább kidolgozású, pelyvával soványított, 
körömcsípéses mintájú és bekarcolt vonalakkal díszített, finomabb kivitelű cserepeket.29 
a remete-forrásnál Heltai Miklós szedett össze pelyvás anyagú oldaltöredékeket.30 Si-
került adatokat szereznünk a mai belterületről is. 2000 áprilisában a Gábor áron utca 
5. szám alatti üzletház építésekor,31 ugyanezen év szeptemberében pedig a Petőfi tér 2. 
szám alatti arzenál áruház alapozási munkái során32 láttak napvilágot újkőkori cserepek. 

a késői neolitikumban (Kr. e. 5000/4900 – 4500/4400) ismét vidékünk nyugati 

27 a magyarországi őskor – beleértve az újkőkor – történetének legutóbbi, több szempontra kiterjedő, korszerű 
összefoglalása: Magyar régészet az ezredfordulón. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – teleki László 
alapítvány. Bp. 2003. 76–202. pp.

28 a lelőhelyről juhász vilmos és Heltai Miklós gyűjtései, valamint a topográfiai terepbejárások eredményeként 
igen gazdag anyag került az isaszegi, gödöllői és váci múzeumba; Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.  
az újkőkori leletek: IFM 79.631.2–3, 5–10. 

29 Mrt XIII/3. köt., 10/26. lh. vtM 81.108.1–2.
30 Mrt XIII/3. köt., 10/38. lh. GvM 82.89.1. HeLtaI M. 1975. 25. p. kora vaskori lelőhelyként említi.
31 vtM adattára 2201., Mrt XIII/3. köt., 10/42. lh. 
32 vtM adattára 2200., Mrt XIII/3. köt., 10/42. lh. 

irányultságát figyelhetjük meg. a dunántúli vonaldíszes kerámiát felváltó, abból déli 
hatásokra kialakuló lengyeli kultúra (nevét a tolna megyei Lengyel község határában 
levő lelőhelyéről kapta) elterjedési területe a Dunántúl nagy része, Nyugat-Szlovákia, 
ausztria egy része, Dél-Morvaország és Dél-Lengyelország volt. Kelet felé benépesítette 
a Duna-kanyart, a Cserhát vidékét, és sorban húzódnak lelőhelyei a Galga-völgyben. 
Gödöllő szomszédságában, az aszódi Papi-földeken található egyik nagyméretű, kon-
centrált települése, ahol többek közt az egykori felszínre épített, tapasztott, felmenő falú 
kiscsaládi házakat tártak fel; továbbá 220, gazdag melléklettel ellátott sírt, amelyeket a 
településen belül, de annak akkor éppen nem lakott részén ástak.33 

valószínűleg éghajlati tényezők játszhattak szerepet abban, hogy a rézkorban (Kr. e.  
4500/4400 – Kr. e. 2800/2700) megváltozott életmóddal, gazdálkodással, átalakuló tele-
pülési képpel találkozunk, elsősorban az ország keleti részén. a csapadékosabb, hűvö-
sebb időszak beköszöntével a kora rézkortól a földművelés helyett az állattartás került 
előtérbe, s nyilván ennek következtében rövidebb életű, kisebb települések jöttek létre. 
Megváltozott a temetkezési mód is. az újkőkorban általában a település már nem lakott, 
elhagyott részein temették el a közösség elhunyt tagjait, most viszont különálló, nagy 
sírszámú temetők jöttek létre, amelyekben szigorú, kötött rítus szerint helyezték el a 
halottakat. rendkívül nagy jelentőségű az új nyersanyag, a réz felhasználása. Bár apró 
réztárgyak, főleg ékszerek már az újkőkor végén előfordulnak, a rézből készült eszközök 
és fegyverek nagyarányú elterjedésére az új korszakban – főleg annak középső szaka-
szában – került sor. a rézzel együtt megjelentek az aranyból készült ékszerek is.

1926-ban Gödöllő belterületének déli szélénél, a burgonyatermelési kísérleti tele-
pen sírra bukkantak. Sajnos nem szakszerűen, régész irányításával tárták fel, a csont-
váz koponyája alatt talált, rézből készült kést azonban szerencsére a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak ajándékozták. a 12 cm hosszú, lapos kés előképei a kőből csiszolt pengék 
lehettek34 (I. t. 11.). a sírleletet a kutatás a középső rézkori bodrogkeresztúri kultúrához 
sorolja,35 amelynek törzsterülete az alföldön volt, a jelek szerint azonban a Gödöllői-
dombságot is megszállta. 1983-ban a Gödöllői Kisállattenyésztési Kutatóintézet terüle-
tén talált Lacza Béla egy jellegzetes, beszúrkált pontsorokkal díszített edénytöredéket36 
(I. t. 8.). további bizonyíték a kultúra itteni elterjedésére a Pécelen feltárt, 6 sírból álló 
temetőrészlet.37 ezek a leletek a keleti országrésszel való kapcsolatnak a bizonyítékai.  
a gödöllői halastavaknál gyűjtött, bekarcolt vonalakkal és rovátkákkal díszített, mész-
betét nyomát mutató edényalj-töredék38 (I. t. 6.) és a Nagytarcsán lelt kis agyagszob-
rocska (idol)39 viszont a tűzdelt barázdás díszű edények népéhez köthető, s arra utal, 
hogy a középső rézkor végén nyugatról jövő hatások érték vidékünket. 

33 KaLICZ N. 1985.
34 MNM rŐ 81.1.1.; HILLeBraND j. 1926, 30. p., 4. kép; Mrt XIII/3. köt., 10/4. lh.
35 PataY P. 1961. 24. p.
36 vtM 84.17.1.; Mrt XIII/3. köt., 10/27. lh.
37 KŐvárI K. 1980.
38 IFM 79.631.32.; Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.
39 BoNDár M. 1985. 
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a rézkor középső szakaszára keltezhető az a gömbölyű testű bögre is, amely Gö-
döllőn, de közelebbről sajnos nem azonosítható helyen került elő még a múlt század 
elején40 (I. t. 18.).

Míg a rézkor első felében eltérő kultúrájú népcsoportok lakták az ország keleti és 
nyugati részét, a késő rézkorban egységesedési folyamat tanúi lehetünk. a badeni kul-
túra a helyi középső rézkori lakosság, valamint délről és keletről érkező népcsoportok 
összeolvadásából alakult ki a Kr. e. 4. évezred közepén. az újkőkori vonaldíszes kerá-
mia időszakához hasonlóan nagy kulturális tömb jött létre, amely magába foglalta a 
Kárpát-medence nagy részét, sőt annak környező területeit is. Nevét egyik ausztriai 
lelőhelyéről kapta, a magyar szakirodalomban azonban korábban használatos volt a 
péceli kultúra elnevezés is. Pécelen került elő ugyanis még a 19. század végén a kultúra 
legjellegzetesebb edénytípusa, a különleges formájú, úgynevezett kétosztású tál.41

a badeni/péceli népesség életmódjáról összefoglalóan annyit mondhatunk, hogy 
abban a földművelés mellett igen nagy szerepe volt az állattenyésztésnek, elsősorban a 
szarvasmarha tartásának. Szarvasmarhák húzták azokat a négykerekű kocsikat is, ame-
lyeknek kicsinyített, agyagból készített modelljeit a badeni kultúra korai szakaszában a 
bolerázi csoport népe készítette. ezek a kocsi használatára utaló legkorábbi bizonyíté-
kok európában. a klasszikus badeni kultúrából megyénkből Budakalászról és Sziget-
szentmártonból ismerünk kocsiábrázolásokat.42

a kultúra települései változatos helyeken, vizek melletti dombhátakon, de barlan-
gokban is megtalálhatóak; temetőiben a hamvasztásos és a csontvázas rítus egyaránt 
előfordul. Meglepő viszont, hogy a java-rézkorhoz képest igen szegény fémtárgyakban. 

jelenleg a badeni kultúrának több mint 1600 lelőhelye ismert Magyarországon.43 
ezek egyike Gödöllőn a fentebb már említett, a halastavaknál található nagy kiterje-
désű lelőhely. az itt gyűjtött leletek elsősorban a kultúra kerámiaművességébe adnak 
betekintést, és egyúttal lehetővé teszik a finomabb időrendi besorolást is. a benyomott 
pontsorokkal díszített táltöredékek; a pontsor-bekarcolt hálóminta kombinációját mu-
tató tál darabja; a perem alatti egysoros, tagolt bordadíszes fazékoldalak arra utalnak, 
hogy ezen a helyen a kultúra klasszikus időszakában telepedett meg a badeni lakosság44 
(I. t. 9–10, 12–17.).

a Kr. e. 3. évezred közepétől kezdődő időszak, a bronzkor meghatározó tényezője 
a réz és ón (vagy antimon) ötvözetéből készített új nyersanyag megjelenése. tömeges 
felhasználása a korszak derekán indul. a középső bronzkor hosszú évszázadokig tartó, 
virágzó fejlődést jelent a Kárpát-medence történetében. ekkor jönnek létre az alföldön és 
a Duna mentén – ezeket a területeket az őskor folyamán mindig erősebben értek a délről 
jövő kulturális hatások – a többrétegű települések, lakódombok (idegen szóval tellek), 

40 a bögrét 1910-ben Szentgáli Károly ajándékozta a székesfehérvári múzeumnak, amely 1977-ben átadta a terüle-
tileg illetékes váci múzeumnak: vtM 77.2.1.; Mrt XIII/3. köt., 10/*** lh.

41 BaNNer j. 1956. 65–66. pp., XXX. t. 1–4.
42 a Kárpát-medencei késő rézkori kocsimodelleket összefoglalóan tárgyalja BoNDár M. 2004.
43 BoNDár M. 2002. 11. p.
44 Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.; IFM 79.631.11–23; vtM 80.121.6–12; GvM 82.56.1.

amelyek a hosszú ideig tartó egy helyben lakás legjobb bizonyítékai. Ilyen többrétegű 
telepek jellemzik a hatvani kultúrát45 is, amely a kora bronzkor második felétől a középső 
bronzkor végéig népesítette be az alföld északi felét és ÉK-Magyarországot. a hatvani te-
lepülések egy részét erődítették, árokkal vették körül, s ehhez csatlakozott a nagyméretű, 
nyílt rész. Ilyen földvárak láncolata húzódik a Gödöllői-dombvidéken is.46 az erődítés 
oka nem annyira a külső támadás elleni védekezés, hanem inkább a szomszédos falvak 
lakói közti ellentét lehetett.47 a Gödöllő környékén található hatvani földvárak: aszód-
Manyik, Pécel-várhegy, valkó-Kásatető és Zsámbok-Kerekhalom. távolabb a kultúra 
névadó helyén, Hatvan-Strázsahegyen tártak fel tell-települést. a többrétegű és erődített 
helyek mellett nagy számban fordulnak elő az egyrétegű, rövidebb ideig lakott falvak is. 

a temetkezési szokásokra egyöntetűen a hamvasztásos rítus jellemző. a máglyán 
elégetett halottak maradványait a sírgödörbe helyezett nagy agyagedénybe (urnába) 
rakták vagy a sír aljára szórták. Mellékletként a túlvilági útra különböző edényeket 

– bögréket, tálakat, fazekakat, fedőket – adtak. a versegen feltárt temetőben a sírok egy 
részét félkör alakban kövekkel övezték vagy kőgyűrűvel vették körbe.48 Bag-Peresdűlőn 
is megfigyelték a temetkezések kövekkel történő megjelölését.49 

Nagy valószínűséggel állítható, hogy sírmelléklet volt a gödöllői városi Múzeum-
ban őrzött két hatvani kultúrás edény is: egy tölcséres nyakú bögre és egy bekarcolt vo-
nalakkal díszített kis füles fazék.50 (2. kép.) Lelőhelyük sajnos ismeretlen, feltételezhető 
azonban, hogy Gödöllőről vagy a környékéről származnak. 

2. kép: A hatvani kultúra edényei

45 a hatvani kultúra monografikus feldolgozása: KaLICZ N. 1968.
46 MIKLÓS ZS. 1982. 28–40. pp., térkép a 37–38. kép között.
47 KaLICZ N. 1997. 40. p.
48 KŐvárI K. 1983. 32. p.
49 KaLICZ N. 1968. 124. p.
50 GvM 82.38.1., 82.39.1.; Mrt XIII/3. köt., 10/*** lh.
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a középső bronzkori kultúrák Kr. e. 1900 körül kezdődő, hosszú évszázadokig tartó 
virágzó fejlődése Kr. e. 1400 körül ért véget. a belső gazdasági, társadalmi tényezőkön 
és az éghajlati változásokon kívül (illetve ezekkel összefüggésben) nagy szerepe lehetett 
ebben egy újabb népmozgásnak, az észak, északnyugat felől érkező halomsíros kultúra 
megjelenésének is.51 a kultúra elnevezése onnan származik, hogy eredeti törzsterüle-
tén, Dél-Németországban, Csehországban és ausztriában a közösség előkelő, rangos 
tagjainak sírjai fölé földhalmokat emeltek. a halomsíros nép erdély kivételével az egész 
Kárpát-medencét meghódította, s a helyi őslakossággal keveredve annak szokásait, ke-
rámiaművességének bizonyos vonásait is átvette. ezt bizonyítja például a hamvasztás 
szokásának térnyerése a halomsíros kultúra temetőiben az eredeti csontvázas rítus 
mellett. Gödöllő körzetében számos temetkezésükről tudunk, elsősorban aszód52 és 
Bag53 említhető. a sírokba az edényeken kívül bronz ékszereket (tűket, karpereceket, 
gyűrűket, csüngőket) is tettek. 

Mozgékony, elsősorban állattartó életmódjából következően a halomsíros nép a ko-
rábbi időszakhoz képest rövidebb életű, kisebb településeken lakott. Ilyenek nyomai két 
helyen is napvilágra bukkantak Gödöllőn.

a város délnyugati részén, az alsóparkban Heltai Miklós 1954–1955 körül több ízben 
gyűjtött leleteket, és tanítványaival ásatást is végzett itt. Leírása szerint ennek során más-
fél méter mélységben a „korai halomsíros nép” „három kunyhóját”, valamint „Öntésből 
származó bronzsalakot, csiszoló szerszámot, állat alakú kis gyuradékot, sokféle edénytö-
redéket…, s egy jól megépített tűzhelyet…” találtak.54 Sajnos dokumentáció nem áll ren-
delkezésünkre az ásatásról, így nem lehet részletesebben elemezni a megfigyelt jelensége-
ket. a leletanyag a gödöllői múzeumba került, de Heltai Miklós ajándékaként a Magyar 
Nemzeti Múzeumban is őriznek innen cserepeket55 (II. t. 4–5, 8, 11–12, 14.). ezek egyi-
ke az az álzsinórdíszes oldaltöredék, amellyel a régészeti szakirodalom is foglalkozott.56 

a várostól délre a rákos-patak melletti domboldalt a halomsíros nép is lakta, tele-
pülését a felszínről gyűjtött edénytöredékek jelzik57 (II. t. 1–3, 6–7, 9, 15.).

a késő bronzkor első felének másik meghatározó kultúrája Északkelet-Magyar-
országon a pilinyi kultúra. a középső bronzkori alapokon, de a halomsíros kultúra 
erőteljes hatására kialakuló új műveltség lelőhelyei közül a kutatás eddig elsősorban 
a temetők feltárásával foglalkozott. a gyakran több száz sírt is tartalmazó temetőkben 
a halottakat hamvasztásos rítus szerint helyezték el, a hamvakat nagyobb agyagedény-
be, urnába szórták, a hamvak mellé kisebb edényeket, sokszor fémtárgyakat is tettek.  
az ebben a korban már tömegtermelést folytató bronzipar remek termékei a különböző 
fegyverek és eszközök, amelyeket a sírokban talált tárgyakon kívül elsősorban az úgy-

51 a középső bronzkor végi folyamatokat elemzi legutóbb reMÉNYI L. 2003.
52 KaLICZ N. 1997. 46. p.
53 KováCS t. 1965. 66–68. pp.
54 HeLtaI M. 1975. 25. p.
55 Mrt XIII/3. köt., 10/43. lh.; GvM 82.49.1; 82.72.1–2; 82.73.1–7; 82.74.1–4; MNM 1971.15.1–2.
56 BáNDI G. – KováCS t. 1969–1970. 109. p.
57 Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.; IFM 79.631. 56–65. (juhász vilmos gyűjtése)

nevezett kincsleletekből és a raktárleletekből ismerünk. a pilinyi kultúra köréből ma 
már számos ilyen leletet tartunk számon,58 ezeket valamilyen veszélyhelyzetben, ellen-
séges támadáskor rejtették, ásták el, de egyes vélemények szerint áldozati ajándékként 
is földbe kerülhettek. 

a rendkívül magas színvonalat elérő bronzművesség kapcsán feltétlenül meg kell 
emlékeznünk egy olyan leletről, amelyre Gödöllő szomszédságában, a vácszentlászlói 
határban bukkantak még a 19. század végén. 1871-ben varsányi jános megyei mérnök 
a Csörsz-árok közelében 32 darabból álló bronzkincset talált. Leírása szerint a bronzle-
mezből készített, kettős spirálissal díszített diadéma köré 4 bronztű volt leszúrva, belse-
jébe pedig egy bronz csészét és különböző bronztárgyakat raktak.59 a különleges fejéket 
a pilinyi kultúra népének valamely igen rangos, előkelő tagja viselhette, hiszen pontos 
mása miniatűr változatban a kultúra nagybátonyi temetőjéből került elő.60 

az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően kirajzolódnak előttünk a pilinyi népesség 
Pest megyei elterjedésének határai. településterületük délnyugati széle a megye északi 
részén a Kosd–vác–veresegyház–Gödöllő–Isaszeg–Pécel vonalon húzódott.61 az ebbe 
a sorba illeszkedő gödöllői lelőhelyek egyike a város keleti szélén Máriabesnyő,62 a má-
sik pedig a halastavaknál levő, már többször említett nagy lelőhely.63 Mindkettőn terep-
bejárás során sikerült megtalálni a kultúra cserepeit, többek között a „vezérleletnek” 
számító, hangsúlyozott, függőlegesen árkolt vállú urnatöredékeket (II. t. 10, 13, 16.).

a pilinyi kultúra késői szakasza párhuzamosítható a közép-európai kiterjedésű urna-
mezős kultúrával, amely a késő bronzkor második felében élt a Dunántúlon. Nevét nagy 
sírszámú, hamvasztásos sírokat tartalmazó temetőiről kapta. az urnamezős nép kelet felé 
terjeszkedve megszállta a Duna-kanyart, és elterjedt a Duna–tisza közének északi, észak-
nyugati részén. Megjelenik a Gödöllő-domvidéken is, elfoglalva ezzel a korábbi pilinyi 
területeket. egy 1934-es adat nagy valószínűséggel enged következtetni az urnamezős 
kultúra sírjának vagy temetőjének gödöllői előfordulására. Berente István ugyanis arról 
számol be a Gödöllői Hírlap hasábjain, hogy „1934-ben egy nagy zivatar után Babaton 
az egerszegre vezető, mélyen a hegyoldalba vágott utat a rohanó víztömeg árokszerűen 
kimosta. Mikor ennek betömésére az út dombos oldaláról a földet lelapátolták, hogy vele 
a vizmosást betöltsék, egy 50 cm magasságú, kezdetleges munkáju fekete cserép urna 
került elő s benne égett csontok maradványai voltak felismerhetők. további ásásnál még 
egy kis veres cserépedényt is találtak, amely szintén kezdetleges volt, kézzelgyurott (és 
nem korongon készült)…” Ugyanezen hely közelében „égetett cserépből való kis ko-
rongok kerültek elő más alkalommal”64. a sír kulturális besorolását az a tény támaszt-

58 MoZSoLICS a. 1973.
59 arch. Ért. 4 (1870) 195–196. a diadémát az MNM-ben őrzik. 
60 PataY P. 1967.
61 KŐvárI K. 1998. 57–58. pp., 15. k. 
62 Mrt XIII/3. köt., 10/2. lh.; vtM 79.250.2.
63 Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.; IFM 79.631.41–50.
64 BereNte I. 1940. 1. p. a leletek Berente szerint a gödöllői koronauradalom gyűjteményébe kerültek, ma már 

nincsenek meg.
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ja alá, hogy az 1979-es terepbejáráson a lelőhelyen késő bronzkori kerámiát találtunk, 
közte az urnamezős kör nagyon jellegzetes, úgynevezett turbántekercses tálperemét.65 

Más lelőhelyek a kultúra településeire utalnak. 
a régi Lóvásártér mellett, a rákos-patak melletti dombháton Heltai Miklós gyűjtött 

a szántásban turbántekercses és síkozott peremeket, valamint gömbölyű testű, perem 
fölé húzott csészetöredékeket66 (III. 1, 4–5.). Hasonló leletanyag került elő a remete-
forrásnál67 (III. t. 2, 6.) és a halastavaknál68 (III. t. 3, 8, 10.).

Sajnos csak szórványos bronzleletekből következtethetünk vidékünkön a késő 
bronzkorban megfigyelhető rendkívüli fémgazdagságra. 1898-ban a gödöllői kincstári 
erdőben árokásáskor peremes vésőre bukkantak, amely valószínűleg a késő bronzkor 
elejére datálható, és a Nemzeti Múzeumnak ajándékozták.69 az alsómajorban került 
elő egy 23,7 cm hosszú lándzsahegy, amelyet 1931-ben a koronauradalom szintén a 
Nemzeti Múzeumba juttatott el70 (III. t. 9.). az Öreghegy pontosabban nem ismert ré-
szén 1960-ban bekarcolt vonalakkal díszített, hegyes végű, tömör karperecet találtak, 
valószínűleg ez is késő bronzkori71 (III. t. 7.).

a késő bronzkort lezáró népmozgások után kialakuló új korszakban, a korai, ill. kö-
zépső vaskorban (Kr. e. 900/800 – 450) Magyarország keleti és nyugati részén két nagy, 
eltérő jellegű műveltségi kör alakult ki. a Dunántúlon a közép-európai eredetű, és egy 
ausztriai lelőhelye után hallstattinak nevezett kultúráról beszélünk, míg az alföldön  
és Északkelet-Magyarországon a keleti eredetű preszkíta, majd szkíta kultúra terjedt el. 
az iráni eredetű szkíták az elsők a Kárpát-medence történetében, akikről már írásos for-
rások is szólnak; görög történetírók, így például Hérodotosz említi különböző törzseiket 
(agathürszoszok, szigünnák). a szkíta korra tehető két nagy technikai újítás megjelené-
se: az egyik a fazekaskorong használata, a másik egy új nyersanyag, a vas felhasználása.

a Gödöllői-dombságon is a szkíta kultúrkör erőteljes jelenlétével számolhatunk, 
aminek kiváló bizonyítékai a nagytarcsai állatalakos bronz csörgők, bronz kolompok 
és vas zablák.72

Szűkebb vidékünkről a gödöllői halastavak kora vaskori települése említhető. a gazdag 
leletanyagban73 ugyanis fellelhető a jellegzetes szkíta típusú, szürke színű, korongolt, fel-
húzott fülű bögre és a szintén szürke, korongolt, behúzott peremű tál töredéke (v. t. 1, 5.). 
Ugyanitt háromélű bronz nyílhegyet is sikerült gyűjteni (v. t. 2.). a kerámia többi darabja 
általánosabb típus: többnyire durva, kézzel formált, bütyökkel és bevagdosott bordával 
díszített, hordó alakú fazekak darabjai. (Iv. t. 1–2, 5–6, 11–14.) vannak azonban fino-

65 Mrt XIII/3. köt., 10/8. lh.; vtM 79.251.1.
66 HeLtaI M. 1975. 25.; p. Mrt XIII/3. köt., 10/48. lh.; GvM 82.66.1–6, 8–11.
67 Mrt XIII/3. köt., 10/38. lh.; GvM 82.69.1–2.
68 Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.; GvM 82.69.1–2.; IFM 79.631.52–55.
69 MNM 119/1898.1. (a tárgy ma már nincs meg); HaMPeL j. 1899. 74. p. Mrt XIII/3. köt., 10/*** lh.
70 MNM rŐ 11/1931.; Mrt XIII/3. köt., 10/6. lh.;
71 GvM 82.1.1.; Mrt XIII/3. köt., 10/46. lh.
72 BaKaY K. 1971.
73 Mrt XIII/3. köt., 10/25. lh.; IFM 79.631. 66–94.

mabb kidolgozású, simított-fényes felületű, kannelúrázott táltöredékek is (v. t. 8, 11, 13.). 
Megemlíthetők még a változatos formájú, díszített orsógombok (Iv. t. 3–4, 7–8, 9–10.). 
a város belterületen 1976-ban az ady endre utca 32. szám alatt építkezésnél került elő  
a kora vaskorra keltezhető, kézzel formált, bütyökdíszes, hordó alakú fazéktöredék.74

az őskor záró szakaszában, a késő vaskor idején (Kr. e. 450 – Kr. születése körül) 
újból egységes kulturális képet mutat a Kárpát-medence túlnyomó része. a kelták Nyu-
gat-európa felől a 4. század első évtizedeiben érték el Dunántúlt, majd a 4–3. század 
fordulóján érkező újabb törzseik hódították meg a Duna-kanyar vidékét. Innen kiin-
dulva a 3. század közepétől megindult terjeszkedésük az alföld irányába. a kelta tör-
zsek gyakran szerepelnek az antik szerzők műveiben, ami nem véletlen, hiszen Kr. e. 
388–387-ben rómát is kirabolták.75 

a kelta gazdaság fejlettsége elsősorban a vas általánossá váló használatával ma-
gyarázható. Ők alkalmazták először a vasból készült ekepapucsot, ásót, kaszát, sarlót.  
a Dunántúlon hozzájuk kötődik a fazekaskorong elterjedése. Fejlettségükre jellemző, 
hogy görög és római mintára pénzt is vertek. a kelta társadalom tagolódását jelzik a 
Dunántúlon azok az erődített, magaslati telepek (úgynevezett oppidumok), amelyek az 
előkelő, vezető réteg lakóhelyei lehettek. a köznép falvaiban földbe mélyített kismére-
tű lakóházakat találunk. a társadalom szerkezetére világítanak rá temetőik. ezekben 
megtalálhatók a vezető réteg sokszor kiemelkedően gazdag tárgyakkal (pl. arany ék-
szerekkel) ellátott sírjai; a katonai réteg férfi tagjainak sírjai, akiket teljes fegyverzettel 
(kard, lándzsahegy, pajzs, vaskés) temettek el, valamint a hozzájuk tartozó, gazdagon fe-
lékszerezett nők sírjai. Ugyanakkor megvannak a szegényes sírok is, amelyekbe csupán 
néhány egyszerű ékszert vagy használati tárgyat tettek. 

Gödöllő bel- és külterületén jelenleg több lelőhelyet 
tartunk nyilván, amelyek a kelta betelepültség bizonyí-
tékai. többségükben terepbejárások során, a felszínről 
gyűjtött edénytöredékekről van szó (Babatpuszta, Peres, 
halastavak, alsópark)76 (v. t. 3–4, 6–7, 9–10, 12.). van 
azonban egy gazdagabb leletegyüttes is, amely az 1960-
as évek végén Máriabesnyőn, az Őrház utca 3. szám 
alatt került elő. Meszesgödör ásásakor több edényt ta-
láltak: egy korongolt, 51 cm magas, sötétszürke színű, 
besimított sávokkal díszített hatalmas urnát (3. kép); 
egy hasonló alakú, de kisebb urnát és egy kihajló pe-
remű tál darabjait. az edények nagy valószínűséggel 
sírlelet részei és a késő kelta korra keltezhetők.77

74 Mrt XIII/3. köt., 10/19. lh.; GvM 82.26.1.
75 a kelták történetének, kultúrájának összefoglalása: SZaBÓ M. 1971. és Magyar régészet az ezredfordulón. (Bp. 

2003) 192–202. pp.
76 Mrt XIII/3. köt., 10/9., 17., 20., 24., 25., 43. lh. 
77 MNM adattára 10/1980.I. Kővári Klára jelentése. Mrt XIII/3. köt., 10/10. lh. Sajnos a leletek nem kerültek mú-

zeumba, elkallódtak. 

3. kép: Késő kelta urna 
Máriabesnyőről
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végezetül meg kell említeni azokat a kelta tárgyakat, amelyeket 1909-ben vásárolt 
meg a Magyar Nemzeti Múzeum. a vaskard, a kardhüvely-töredékek, a vas lándzsa-
csúcs, valamint a háromtagú hólyagos lábperec minden bizonnyal sír vagy sírok mel-
lékletének tekinthetők. Pontos előkerülési helyük nem tudható, a leltárkönyvi bejegyzés 
szerint Gödöllő környéki leletek.78 

a kelták uralmának a római Birodalom terjeszkedése vetett véget. a Kr. sz. 1. szá-
zad első felében a Dunántúl Pannonia provincia néven a birodalom része lett, a Duna-
balparti területeit pedig az iráni eredetű szarmaták foglalták el.79 

I. tábla:  1–3: újkőkori csiszolt kőbalta és pattintott kőeszközök, halastavak (10/25. lh.); 4: a vonaldíszes 
kerámia edénytöredéke, halastavak vagy remete-forrás (10/25. vagy 10/26. lh.); 5, 7: a vonaldí-
szes kerámia edénytöredékei, halastavak (10/25. lh.); 6: középső rézkori edénytöredék, halasta-
vak (10/25. lh.); 8: középső rézkori edénytöredék, Kisállattenyésztési Kutatóintézet (10/27. lh.);  
11: középső rézkori kés, Burgonyatermelési kísérleti telep (10/4. lh.); 18: középső rézkori edény, 
Gödöllő vagy környéke (10/*** lh.); 9, 10, 12–17: a badeni kultúra edénytöredékei, halastavak 
(10/25. lh.) 

78 Mrt XIII/3. köt., 10/*** lh.; MNM 83/1909.1–4, 6.; HUNYaDY I. 1957. 115. p.
79 a tanulmányban szereplő fotókat takács Krisztián, Kádas tibor és Miklós Zsuzsa, a profilrajzokat antoni judit 

készítette; a táblák összeállításában Ősi Sándor volt segítségemre. Munkájukat ezúton köszönöm.
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II. tábla: 1–9, 11, 12, 14, 15: a halomsíros kultúra edénytöredékei (1–3, 6, 7, 9, 15: halastavak, 10/25. lh., 4–5, 
8, 11, 12, 14: alsó-park, 10/43. lh.); 10, 13, 16: a pilinyi kultúra edénytöredékei (10, 16: halastavak, 
10/25. lh., 13: Máriabesnyő, 10/2. lh.)

III. tábla: az urnamezős kultúra leletei. 1, 4, 5: régi lóvásártér, 10/48. lh.; 2, 6: remete-forrás, 10/38. lh.; 
3, 8, 10: halastavak, 10/25. lh.; 7: Öreg-hegy, 10/46. lh.; 9: alsómajor, 10/6. lh.
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IV. tábla: Kora vaskori házikerámia (1, 2, 5, 6, 11–14) és orsógombok (3, 4, 7, 8, 9, 10), halastavak, 10/25. lh. V. tábla: 1, 5: szkíta edénytöredékek, halastavak, 10/25. lh.; 2: szkíta nyílcsúcs, halastavak, 10/25. lh.;  
8, 11, 13: kora vaskori finom kidolgozású kerámia, halastavak, 10/25. lh.; 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12: kelta 
edénytöredékek (3, 4, 6, 9, 10, 12: halastavak, 10/25. lh., 7: Babatpuszta, 10/24. lh.)
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Gödöllő földJE A NÉpváNdORlás 
És A hONfOGlAlás KORáBAN

a Kr. e. 2. században a Kárpát-medencében még Pozsonytól Munkácsig a kelta civi-
lizáció virágzott. a 2. és 1. század fordulójától azonban a kelta hegemónia megren-
dült, és mintegy száz év alatt el is enyészett. Kelta törzstöredékek ugyan tovább éltek az 
Északnyugat-Dunántúlon (boiok) és a Duna-kanyarban (eraviscusok), de a helynév-
anyag szerint jórészt elvesztették kelta anyanyelvüket.1 az alföldön a Kr. e. 1. században 
tért nyertek a Dél-erdélyből előrenyomuló dákok, sőt a Felvidék nyugati felén is meg-
vetették lábukat.2 ettől az időponttól mintegy 700 évre megszűnt a Kárpát-medence 
népi és politikai egysége. Hol keleti hódítók vagy menekülők otthona lett, hol északi 
jövevények telepedtek meg jelentős területein. a túlnépesedett Germánia egyre-másra 
bocsátotta útra, új honfoglalásra népeit. Délről thrák és illír lakosság nyomult a kelták 
lakta tájakra. a római Birodalom pedig megkezdte határainak kitolását a Dunáig, sőt a 
Dunától, majd a Déli-Kárpátoktól északra is.

Miközben a római légiók elfoglalták (Kr. e. 12.) és fokozatosan „belakták” Pannóniát,3 
markomannok és kvádok húzódtak a Duna feletti síkságra,4 előbbiek Pozsonytól nyugatra, 
utóbbiak a Kisalföldre, sőt ennek egy részén egy keleti lovasnép is feltűnt, a jazigok. Ők 
adták a zömmel gyalogos harcosokat felvonultató kvádok lovas segédcsapatait. amikor 
először hallunk róluk a forrásokban (Kr. u. 50), állítólag már egy emberöltő óta itt éltek a 
Kárpát-medencében.5 a Fekete-tenger feletti síkságról érkeztek a szarmaták egyik törzse-
ként. a Kárpát-medence történetében később egy másik törzsük, a roxolánok is szerepet 
kapnak, és biztos, hogy más néprészeik is betelepültek az alföldre, de ezek nevét nem 
őrizték meg a források.6 annak ellenére, hogy a régészeti leletek alapján egy, a magya-
rokéhoz hasonló, a vereckei-hágón való beköltözést valószínűsíthetnénk, a kérdés még 
nem tekinthető lezártnak. előbb csak a Duna-tisza közén, annak is főleg északi részén 
települtek meg, majd innen kalandozva vesznek részt a kvádokkal szövetségben együtt és 
külön is a zsákmányt ígérő hadi vállalkozásokban. Fokozatosan visszaszorítják a tiszántúli 
dákokat erdélybe, és a 2. századtól a hegyekig megszállják az egész síkságot. amikorra 
elfoglalnák végleges lakóhelyeiket, és végre berendezkedhetnének új hazájukban, máris 
azt veszik észre, be vannak kerítve. a rómaiak megszervezik Pannonia provinciát, kiépítik 

1 SZaBÓ M. 1971. 28–31. pp.
2 MÓCSY a. 1962. 533–534. pp.; SZaBÓ M. 1990. 26–27. pp.
3 tÓtH e. 1981. 13. p., MÓCSY a. 1979. 177. p.
4 BÓNa I. 1963. 209. p.
5 aLFÖLDI a. 1942. 179–181. pp.
6 HarMatta j. 1950. 11. p.
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határukat, a ripa Sarmaticat. Délen Moesia provincia zárja le a továbbhaladás minden 
lehetőségét, keleten pedig a Kr. u. 2. század elején leverik a Dák királyságot, és területé-
nek nagy részéből létrehozták Dacia provinciát. Északnyugat felé a kvádok a szomszédok, 
északon pedig a hegyekben lakó osusok és cotinusok, illetve később a vandálok (Kr. u. 
171 után). a tágas, dél-orszországi steppéhez szokott, valószínűleg nomadizáló szarmaták 
egy szűk alföldre szorultak be, ahol nomadizálni nem lehetett, szállásaikat nem váltogat-
hatták, hanem állandó falvakban, földet művelve kellett élniük, ahol az állattenyésztésnek 
csak kiegészítő szerepe lehetett. Kereskedelmüket, kapcsolataikat teljes egészében a ró-
maiak ellenőrizték, hasznát ők fölözték le. Dacia provincia megszervezésével rokonaiktól 
elszakították őket, lehetetlenné téve köztük mindenféle érintkezést. Kétségbeejtő helyze-
tükben csak a nyugati irányban, illetve délen a rómaiak ellen indított rabló portyákban 
láttak kiutat (ami viszont arra utalhat, hogy északkelet felé járhatatlan erdőségek és talán a 
gepidák népe zárták el a hágók felé a továbbjutást, esetleg nem is tudtak ezek létezéséről).

a korai megjelenésről tanúskodó írott források ellenére a régészeti nyomok jóval bi-
zonytalanabbak. a Dunától északra például máig sem sikerült szarmata temetkezéseket 
kimutatni. a Duna–tisza közén, ahol legkorábban tűnnek fel préselt aranylemezkékkel 
ékes ruházatban eltemetett halottaik sírjai, délről észak felé sűrűsödik településeik (te-
metőik) száma. településeik északi határát a Dunakeszi-eger vonal jelöli ki, ettől délre 
egyre ritkuló sűrűségű a gazdag sírok előfordulása és a mai országhatár vonaláig tart 
(regőcze). ettől délebbre nem került elő gazdag korai szarmata temetkezés.7 Figyelemre 
méltó az is, hogy bár lovas-páncélos, illetve könnyűlovas katonaságukról voltak neveze-
tesek, ennek a rétegnek nincs, vagy alig van régészeti nyoma. a gazdag korai sírokban 
döntő többségben nők nyugodtak. Gödöllőhöz legközelebb, veresegyházon került elő 
egy gazdag női sír, bár ez nem a legkorábbi réteghez tartozik, hanem a 3. vagy 4. gene-
rációhoz kapcsolható. egyebekben viszont jól tükrözi a Kr. u. 1. század végének, 2. szá-
zad elejének kiterjedt nemzetközi kapcsolatait. 
a nő ruháját egy római, úgynevezett aucissa 
fibula kapcsolta össze, ami bronzhengeres tű-
tartójával együtt a Pannoniával való gazdasági, 
kereskedelmi kapcsolatokat tükrözi. Nyakpe-
rece viszont megcsavart négyélű ezüsthuzalból 
készült, végein visszahajló kacsafejekkel. ezek 
a nyakperecek az erdélyi dákok viseletéhez 
tartoztak. Ha egy szarmata tulajdonába ke-
rültek, akkor ennek a 106-ig terjedő időszakig 
kellett megtörténnie, hiszen ez év végén verte 
le a dákokat traianus császár. további kap-
csolatokat jeleznek a visztula deltájában élő 
gót-gepida lakosságra jellemző pajzsos végű 
ezüst karperecek (1. kép). Szarmatának csak 
az övről lecsüngő, nagy, hordó alakú mészkő 

7 KŐHeGYI M. 1985. 343. p.

és kalcedon-gyöngyök számítottak, és egy aranylemezzel bevont kis, félhold alakú dísz.8 
az 1. század legkorábbi rangos férfisírjai közé tartozik a dunaharaszti, egykori rab-

lásnak áldozatul esett temetkezés. az aranylemezes borítású tárgyak, egy szíjvég és két 
másik, bizonytalan rendeltetésű tárgy aranyborítása vaday andrea szerint az első generá-
ció jazigjaira lehet jellemző.9 ebben a korai időszakban és még egy ideig a „pesti oldal új 
urai”, ahogy alföldi andrás említette a jazigokat,10 a Duna közelében is megtelepedhettek. 
a provinciába való gyakori betöréseikre azonban a birodalom mindig katonai csapással 
válaszolt, és egyezményben kötelezte őket, hogy a Dunától 7,5 vagy 15 km távolságban 
kellett lakniuk. ez azt jelenti, hogy Gödöllő időszakonként a rómaiak Duna-balparti ha-
tárzónájába került. Ilyen időszakok voltak Kr. u. 92-t követően, amikor a katonai megtor-
lást a bal parti római ellenerődök építésével is kiegészítik (Pest), majd 175-ben, amikor 
újabb ellenerődök és őrhelyek épültek, ahonnan ellenőrizték a bal parti üres zónát,11 és 
egyéb tiltó rendelkezéssel is sújtották a szarmatákat. ez az időszak, a 166–172, majd 177–
180 közötti évek a nagy markomann–szarmata háború ideje, amelyben a nagy gondolko-
dó császár, Marcus aurelius személyesen irányította a birodalmi csapatokat. S miközben 
a kvádok földjén a Garam mellett táborozott, úgy találta e lator népet (a szarmatákat) ki 
kellene irtani a birodalom békéje érdekében. De a békésebb évtizedekben, 107-ben és 
traianus császár halálának hírére 117-ben is betörtek Pannoniába. a 2. század eleje mégis 
a béke éveinek látszott, mert a pannoniai helytartó palotáját a hajógyári szigetre építették 
fel, amely annak jele, hogy nagyobb nyugalmat reméltek a büntető akciók nyomán.12

a szarmata települések hálózatában éppen Gödöllő környékén találunk egy cso-
portosulást, amelyet szarmata előkelők sírjai jeleznek. az egyik ilyen temető Isaszegen 
a Katonapallagon volt, ahol a fakoporsókat kővel körülvett sírgödörben helyezték el, 
ezeket kődarabokkal pakolták körül, és végül steppei hagyományoknak megfelelően 
halmot hordtak rájuk.13 Ilyen halmos temetők voltak vácszentlászlón az erdőben (eze-
ket a pontatlan tájékozódás miatt először gödöllői halomsíroknak említették) az úgy-
nevezett Harminchányás (Salamonnál Harmincakhalma), ahol a valóságban 74 halmot 
térképezett Nováki Gyula.14 Galgahévizen a monostori völgyben szintén halomsírok 
vannak.15 Bár ezeket a sírokat maradéktalanul kirabolták, talán maguk a szarmaták 
későbbi leszármazottai, vagy újabb idegen betelepülők, egy-egy véletlenül a sírban ha-
gyott értéktelen tárgy árulkodik arról, hogy e sírokba fegyveres, esetenként lovas har-
cosokat temettek. Galgahévizen zablát, Hévizgyörkön zablát, vaskardot és nyílcsúcsot is 
találtak a férfisírban, míg a női sírban a szokásos gyöngyökön kívül üvegkancsó, ládika 

8 MeSterHáZY K. 1986. 138–142. pp.
9 vaDaY a. 1989. 129. p.
10 aLFÖLDI a. 1942. 172. p.
11 MÓCSY a. 1990. 106–107. pp.; vISY Zs. 2003. 55–58. pp.
12 PÓCZY K. 2004. időrendi tábla.; SZILáGYI j. 1958. 53. p.
13 GaraM É. 1964. 49. p.; Mrt XIII/3. 13/17. lh. a topográfiai felmérésnél 25 halmot regisztráltak.
14 SaLaMoN á. 1958. 33. p., KULCSár v. 1998. No. 189. a lelőhelyen 2000-ben rablóásatás volt, melyet leletmen-

tés követett: KULCSár v. 2003. 226. p.
15 KULCSár v. 1998. No. 41. Galgahévizen a Monostori-völgyben 15 halmot figyeltek meg, közülük már Fettich 

Nándor is feltárt két sírt, 1930-ban. a kettes számúban Iv. századi lándzsacsúcsot és pajzsdudort talált: Mrt 
XIII/3. 8/7. lh. az adatra torma István hívta fel a figyelmemet.

1. kép: Ezüst karperec, Visztula vidéki import, 
Veresegyház
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2. kép: Szarmata korsó, 
Gödöllő, Dózsa György út

és tükör is volt.16 Isaszegen és Dunaharasztiban lócsontokat találtak, de ezek száma 
szinte egy kezünkön megszámlálható. Nyílcsúcsok például eddig összesen hét lelőhely-
ről kerültek elő,17 pedig a római seregvezetés éppen a számukra kivédhetetlen szarmata 
íjászok–könnyűlovasok elleni védekezésül telepítette Ulcisia Castrába (Szentendre) és 
Intercisába (Dunaújváros) a 170-es években a szír íjászokat. ez azt jelenti, hogy a sírle-
letek nem tükrözik a mindennapi életet, és ráadásául az erősen rablott sírok szegénysé-
ge szintén megnehezíti véleményünk kialakítását a szarmata társadalomról.

a 3. század közepétől újra felerősödnek az aquincum környékére irányuló barbár 
támadások. 260-ban nagy éremkincset rejtettek el verdefényes római pénzekből Cam-
ponában (Nagytétény) és Ulcisia Castrában, amely egyúttal a két tábor felégetésével 
is járt. ekkor kvádok és a beköltöző szarmata roxolánok támadtak. 270-ben pedig a 
vandálok özönlötték el a Dunántúlt. valószínű, hogy az előző támadások hátterében a 
vandálok nyomása a közvetlen kiváltó ok, és az utóbbi támadásban szarmaták is részt 
vehettek.18 az aquincumot és környékét ért barbár támadásokban Gödöllő vidékének 
szarmatáit mindenkor bizton kereshetjük. 

Főleg a 3. századtól figyelemmel kísérhetjük a szarmata falvak életét is. e kortól már 
nem csak a környék településeiről vannak adataink: veresegyház-Szentjakab, veresegy-
ház-Kisbikarét,19 Domony határában,20 valkón a falu és Gödöllő közötti út 8. kilométe-
rénél stb. Gödöllő belterületén a Szabadság téri iskola udvarán21 és a remete-forrásnál 
import edények töredékei keltezik a településeket.22 a Fiók-rákos- és rákos-patak men-
ti települést23 már az 1. század második felében lakták, erről tanúskodik a római import 
terra sigillaták és egyéb edények, fémtárgyak nagy választéka. a Malom-dűlőben a rá-
kos-patak délnyugati partján főleg késő szarmata kori edénycserepek jelezték az egykori 
falu helyét.24 Peresen, a várostól délkeletre levő telepet25 egy római táltöredék keltezi 
a 2. századtól. Hasonlóképpen a Szil-háti-dűlőben (a várostól északnyugatra a rákos-
patakba folyó kisebb patak partján) levő települést (2–3. kép)26 is római edény töredéke 
keltezi a 3. századtól. Ugyanitt késő szarmata kori cserepek is voltak. a várostól nyugatra, 
a Husztina-erdő közelében is kisebb szarmata település volt.27 Gödöllő belterületéről28 

16 DINNYÉS I. 1989. 67–76. pp.; 4. kép.
17 KULCSár v. 1998. 64–65. pp.
18 aLFÖLDI a. 1942. 671. p.
19 MeSterHáZY K. 1983. 69. p.
20 Mrt XIII/3. 6/17. lh. Néha hibásan Gödöllő-Domonyvölgy néven szerepel.
21 Mrt XIII/3. 10/1 lh.
22 Mrt XIII/3. 10/38 lh.
23 Mrt XIII/3. 10/25 lh.
24 Mrt XIII/3. lh. 10/26 lh.
25 Mrt XIII/3. 10/15 lh.
26 Mrt XIII/3. 10/33. lh. e területen 2003-ban, áruház építését megelőzően, több mint húszezer négyzetméter terü-

leten végzett ásatást Kővári Klára. egy falu gödörházai, vermei, hulladékgödrei kerültek elő, köztük egy négy sar-
kán cölöpös, kőkemencés lakóház és egyéb gazdasági épületek. a legszebb leletek közé tartozik a 113. gödörben 
talált ólomcsüngő. a cserepekből több edény is kiegészíthető volt. a falu lakóinak a határos kvád néppel is voltak 
kapcsolatai, erre vallanak a szórványos kvád cserepek: KŐvárI K. 2004. 218–219. pp.

27 Mrt XIII/3. 10/34. lh.
28 Mrt XIII/3. 10/42. lh.

a Szabadság tér 10. környékéről a Petőfi utca 16. szám 
alatt és a Petőfi téren, továbbá az alsópark területén29 és 
a Burgonya kísérleti telepnél (amely Domony határában 
is folytatódik) szintén terra sigillata-töredék keltezi az 
egykori falut.30 ezeken kívül is van még két-három szór-
ványos lelőhely, ahol csupán néhány szarmata cserepet 
találtak a régészeti topográfia munkáit végző régészek, 
s mindez azt mutatja, hogy rendkívül sűrű település-
hálózat alakult ki Gödöllő körzetében is a 3. századra. 
e falvak a gyakori ellenségeskedés ellenére is rá voltak 
szorulva a rómaiakkal való kereskedelemre, hiszen saját 
népükkel kelet felé megszakadtak a kapcsolatok, és az 
egyetlen lehetőség Gödöllő térségében az aquincumi 
vásárhely maradt. a kereskedelem emlékei az 1. század-
ban az úgynevezett aucissa-fibulák, később a jellegzetes 
díszedények: a terra sigillaták, melyeknek inkább csak 
töredékeire bukkantak a szarmata településeken (Gö-
döllő, Dunaharaszti, Galgahévíz, veresegyház,31 továb-
bá Isaszeg, vácrátót, vácszentlászló, vácbottyán, valkó 
stb.32), a szadai bronzkorsó (4. kép)33 és az érmek.

a 4. század a Kárpát-medencében nagy változások 
ideje lesz. a korábbi, szinte alkalmi veszélynek tűnő 
germán támadások egyre jobban felőrlik a szarmaták 
ellenálló-képességét, és most már ők kérnek segítsé-
get a birodalomtól. ennek emléke a római hadmérnö-
kök által kitűzött nagy védelmi vonal, az úgynevezett 
Csörsz-árok, melynek a Duna–tisza közti három vonu-
latából a legdélebbi Máriabesnyő alatt és Szárító-puszta 
felett megy át kelet–nyugati irányban Gödöllő határán.34  
ez a vonal Dunakeszi alatt indul, és Gödöllőn, a Felső-
malom-dűlőben látszik is. Építés ideje az északi vonallal 
együtt 322 utánra keltezhető.35 a sánccal összefüggés-
ben épülhetett 373-ban Göd határában egy erőd, amely-
nek régészeti kutatása azt bizonyította, hogy sohasem  

29 Mrt XIII/3. 10/43. lh.
30 Mrt XIII/3. 10/4. lh.; GaBLer D. 1968. 217. p.
31 GaBLer D. 1968. 217. p.
32 GaBLer D. – vaDaY a. 1986. 15., 18., 29–30. pp.
33 GaBLer D.1968. 238. p.
34 Mrt XIII/3. 10/40. lh.
35 GaraM É. – PataY P. – SoProNI S. 2003. 19–22. pp.;  

SoProNI S. 1969. 5. p.
4. kép: Római import bronzkorsó, 

Szada

3. kép: Szarmata nyaklánc csüngője, 
Gödöllő, Dózsa György út
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készült el.36 a külső sáncvonalon fekszik a Hatvan-Gombos pusztai erőd, amely mélyen 
a szarmata területen vigyázta a kereskedelem biztonságát és figyelte a szarmata–vandál, 
esetleg szarmata–gepida összekülönbözéseket.37 tehát katonai célú létesítmény volt első-
sorban. Maga a sánc túl sokáig nem funkcionált, hiszen 375-ben már olyan nagy nyomás 
nehezedett a védelmi vonalra, hogy tarthatatlanná vált. erre mutat a Hajdúnánás-tedej-i  
kincslelet is, melynek elrejtése ebben az időben történt, 2 km-re a sánctól délre egy el-
pusztított szarmata településen.38 De hogy az élet mégsem szűnt meg Gödöllő vidékén 
a sánc közelében, erre utalhat a gödöllői települések közül a Fiók-rákos és rákos-patak 
melletti falu anyaga, de leginkább a Bag területén feltárt falu maradványa,39 amelyen  
4. század végi és 5. század első feléből származó edényeket találtak.

a 4. század legnagyobb szarmata belháborújának, bár részletesen leírták az ese-
ménytörténetet, helyi vonatkozásai ismeretlenek számunkra, mivel a harcok helyszíneit 
nem jegyezték fel, illetve a megadott földrajzi keretek alig-alig rekonstruálhatók. Legfel-
jebb annyi bizonyos, hogy a szarmata előkelők, amennyiben a vandálokhoz menekültek, 
akkor valahol a sáncon kívül, északon kerestek menedéket. arról is csak találgatások 
születtek, hogy a felkelésben résztvevő szolga szarmatákat, a Limigantest leverésük 
után hová telepítették át. ez volt az arcaragantes és Limigantes háborúja, melyből va-
lószínűleg nagyon meggyengülve és megfogyatkozva került ki a szarmata társadalom. 
ami persze nem azt jelentette, hogy időnként újra ne törjenek be Pannoniába, például 
374/375-ben a kvádokkal szövetségben.

Gödöllő és környéke a két sánc között nemcsak Pannónia felé volt határsávban, ha-
nem az északi szomszédok irányában is. attól fogva, hogy a kvádok kelet felé húzódva 
egészen a Duna-kanyarig, sőt azon túl is kiterjesztették fennhatóságukat, a sánctól északra 
fekvő vidék átmeneti zónává alakult. azaz a kvádok és a szarmaták nem éles válaszvonal 
mentén különültek el egymástól, hanem térben és időben is fedésbe kerültek egymással, 
ezért nem is jó kifejezés határaikra a határvonal. az egykori váci járás falvaiban végzett 
régészeti terepjárások és ásatások kimutatták, hogy ahol egykor szarmata temető volt, ott 
később olyan település jött létre, amelyben szarmaták mellett kvádok is laktak, legalábbis 
egyes szarmata településeken bőséges kvád régészeti anyag is került elő (vác-kavicsbánya, 
vác-Csörögi rét, Fót, Sződliget).40 a népi tarkaságra az is jellemző, hogy rákoscsaba te-
rületén a Péceli úton 1971 és 1987 között egy olyan germán népesség temetőjét sikerült 
feltárni, akik temetkezési szokásaik és a sírokban talált ékszerek tanúsága szerint nem 
kvádok, hanem valamilyen keleti népcsoporthoz (gót, gepida, vandál, herul) tartoztak.  
a 269 síros temető a 3. század végén nyílott meg, és a 4. század elején is folytatódott benne 
a temetés. azaz legalább két nemzedék, de talán még több is használta.41

az 5. század elején a bagi leleteket figyelembe véve még jelentős szarmata lakos-

36 Mráv Zs. 2003. 77. p.
37 SoProNI S. 1970. 17–29. pp.
38 SoProNI S. 1968. 91. p.; MeSterHáZY K. 1994. 273. p.
39 vaDaY a. 1985. 25. p.
40 KULCSár v. 1997. 705–707. pp.
41 NaGY M. 1972. 27–28. pp.; 1988. 31. p. Kérdéses, hogy a galgahévízi Monostori-völgy szarmata halomsírjaiba 

beásott Iv. századi sírok milyen népességhez tartoztak, lásd Mrt XIII/3. 8/7. lh., és itt 15. jegyzet.

sággal számolhatunk Gödöllő környezetében, másrészt kisebb germán majorságok is 
voltak, melyek talán a visszamaradt kvád-szvéb néphez tartoztak. Legközelebbi temet-
kezéseik Csőváron és a Nógrád megyei jobbágyin kerültek elő. Közülük a csővári a 
hun kori lakosokat jelzi,42 míg a jobbágyi már egy hun kor utáni, 5. század végi falura 
utal.43 ez a korszak egyébként a legismeretlenebb, a legkevésbé kutatott vidékünk tör-
ténelmében. Így bizonyos, hogy egyetlen sikeres régészeti ásatás is lényegesen bővítheti, 
sőt megváltoztathatja ismereteinket. a 454 és 567 közötti idő a tiszántúlon a gepida  
királyság kora volt.44 Gödöllő messze túl volt határaikon, sőt érdektelen volt számukra. 
a gazdag bizánci város, Sirmium volt vágyaik tárgya. Gepidia északnyugati határvidéke 
mintegy 60 km-re húzódott Gödöllőtől (legnyugatibb pont tarnaméra).

Gödöllő történetének következő nagy korszaka az avarokhoz kapcsolódik. 567-ben 
megjelennek a Kárpát-medencében a Dunántúlon élő langobardok szövetségeseként, 
és a tiszántúli gepida királyság sorsa ezzel megpecsételődött. velük újra egyetlen nép 
uralma alá került az alföld és a Dunántúl,45 sőt az egész Kárpát-medence és még azon 
is túl időlegesen a Moravától nyugatra terjedő, későbbi Morvaország, a mai ausztria 
síkvidéki része, Horvátország és Szlovénia, az al-Duna menti síkság. egy egész kis bi-
rodalom, bár aváriát nem szokták birodalomnak nevezni, ellentétben más, birodalmi 
nagyságról álmodozó nemzetekkel (Nagymorva Birodalom). az elkövetkező 250 évre 
az ő jelenlétük a meghatározó Gödöllő környékén. Megjelenésük iránya éppen olyan 
rejtélyes, mint a szarmaták esetében. először ugyanis a Kárpátok felett vonulnak nyugat 
felé, és a türingeket támadják. ott vereséget mérnek rájuk, és tovább nem is kísérle-
teznek a hódítással, pedig kisebb ellenállásba ütköztek volna, mint dél felől közeledve, 
bizánci érdekeket sértve. visszafelé akár meg is jelenhettek volna a Dunántúlon, hiszen 
a langobardok szövetségkötésében „benne volt a pakliban”, hogy inkább békében elvo-
nulnak Itáliába, mintsem nyakukba vegyék az avar szövetség hátrányait. De az avarok 
nyugat felőli beköltözését egyelőre semmi sem bizonyítja, az írott források pedig a bi-
zánciakkal való egyezkedésekről, majd csatározásokról írtak.46

a szarmata korban a Duna-kanyar egy magas szervezettségű, írásbeliséggel rendel-
kező kultúra előretolt állomása volt. a későbbiekben mindkét oldal azonos nép uralma 
alatt állt, melynek nem volt írásbelisége. Nem is maradtak fenn róla sem saját, sem 
idegen népek feljegyzései, legalábbis addig, amíg az idegeneknek nem volt szükségük a 
történések megörökítésére. De a fennmaradtakat is csak közvetve vonhatjuk be Gödöl-
lő történetébe, mert távol történt eseményekre vonatkoznak. Kezdetben az avarok és 
bizánciak háborúságáról, történetük végén a frank seregek nyugat-dunántúli harcairól 
az avar belháború hadi színhelyek és tettek nélküli említéséről, és más, a helytörténet-
hez sokszoros áttételen át kapcsolódó eseményekről szólnak.

a Csörsz-árok ekkor még nagyon jó állapotban lehetett, és a sáncok egy még oly 

42 KovrIG I. 1959. 209. p. a hun korból való a csömöri cikáda fibula is, de a hun kori népességben inkább keleti, 
mintsem helyi germán előkelőség asszonyára utal: BÓNa I. 1993. 182. és 95. kép.

43 KISS a. 1981. 168–169. pp.
44 BÓNa I. 1974. 7–17. pp.
45 BÓNa I. 1971. 23. p.
46 SZáDeCZKY-KarDoSS S. 1992.; PoHL W. 1988.
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erős népet is, mint az avarok, annak respektálására indítottak. a sánctól északra a leg-
korábbi időben nagyon szórványosan fordulnak elő sírjaik. De még ezek az adatok se 
mind tekinthetők bizonyosnak, mert néha csak egy-egy szem gyöngy47 vagy edénype-
rem (Felsőgöd-Csomádi rét)48 alapján mondtunk ítéletet. Biztos adataink vannak azon-
ban Nógrádverőcéről (hosszú fülű kengyel)49, veresegyházról a Fürdő utcából (korai 
sír)50, a váci kavicsbányából (korai temető)51 és délebbről Kerepesről (5. kép).52

Magáról Gödöllőről csak a Petőfi utcából ismerünk feltételesen korainak megha-
tározható leleteket (egy fazék).53 a késő avar kor elejéről (amit közép avar kornak is 
szoktak nevezni) a környékről már számos lelőhelyet tartunk nyilván. az ekkori tele-
püléshálózat már túlterjed a Csörsz-árok vonalán, és időben törés nélkül átmegy a késő 
avar kor második felébe. Míg a korai avar-korra inkább csak sírok, kis családi sírcso-
portok a jellemzőek, a késő avar korra a nagy, több száz (ritkán több ezer) síros temetők 
a jellemzőek. Persze vannak olyan avar temetők is, amelyek mindhárom korszakon át 
használatban voltak. Ilyen a vác-kavicsbányai is. a közép és késő avar kori temetők közé 
tartozik a váchartyáni,54 valószínűleg a 
veresegyház-arany jános utcai,55 és a 
Gödöllő-erdészeti műhelynél talált te-
metőrészlet.56

az avarok első generációjának ki-
mutatása57 éppen olyan nehéz, mint a 
jazigoké vagy más honfoglalások leg-
korábbi emlékeinek meghatározása. 
a 600-ig terjedő időszakra Gödöllő 
környezetéből nem is tudunk példát 
felhozni (ha nagyon hiperkritikusak 
vagyunk, akkor máshonnan sem). 
De már a második generáció idejétől 
megszaporodnak a sírok, és kezde-
nek nagyobb temetők is felbukkanni. 
Környékünkön azonban túl későn 
kezdődtek meg a tervszerű kutatások, 
így a kerepesi sírok zöme is elpusz-

47 vácrátót: Mrt 9. [XIII/2.] 533., 35/34. lh.
48 Mrt 9. [XIII/2.] 89. 7/2 lh.
49 Mrt 9. [XIII/2.] 20/8 lh.
50 Mrt 9. [XIII/2.] 561–562, 37/30. lh.
51 tettaMaNtI S. 2000. 122. p.
52 tÖrÖK Gy. 1973. 113. p.; SZeNtPÉterI j. 2002. 190. p.
53 SZeNtPÉterI j. 2002. 146. p.; Mrt XIII/3. 10/42. lh.
54 FereNCZY L. 1963. 84. p.
55 SZeNtPÉterI j. 2002. 411. p.; Mrt 9. 37/33. lh.
56 SZeNtPÉterI j. 2002. 146. p.; Mrt XIII/3. 10/21. lh.
57 BáLINt Cs. 1995. 241–262. pp.

tult a feltárásokat megelőzően. Míg a szarmata kor korai temetkezéseire az aranyle-
mezekkel díszített ruházat volt jellemző, az avarokra inkább a kiváló állapotú vas-
tárgyak, ami azt jelzi, hogy mesterei voltak a kovácsolásnak. a szinte rozsda nélküli 
hosszú fülű kengyelek (Szentendre, Budapest-Káposztásmegyer), a gyakran berakott 
díszítésű vaslándzsák (Szentendre, Káposztásmegyer), szekercék (Kerepes), és más 
vastárgyak, az úgynevezett máglyaleletek ennek a tanúi. Ha a délre fekvő települések 
felé vetünk egy pillantást, akkor a viszonylag közel fekvő Dány és Zsámbok leletei 
a legfontosabbak. Zsámbokon két aranylemezekkel díszített hüvelyű kard került elő 
úgynevezett P alakú függesztőfülekkel, ezüstveretes öv társaságában, bizánci csatok-
kal. Dányban az aranyveretes övű férfi sírjában bizánci bortartó edényt találtak. ezek 
a gazdag sírok az avar honfoglalók második nemzedékéhez tartozhattak, hiszen a sír-
leletek legjobb párhuzamai a Szegvár-sápoldali korai avar sírban lelhetők fel, amelyet 
Mauritius tiberius (578–602) aranya keltezett. e két előkelő a korai avar megszállás 
legészakibb sávjának vezetője volt.58

Míg a szarmatákra vonatkozó írott források a régészeti leletekkel összevetve alig 
állíthatók párhuzamba, a bizánci források avarjainak külső megjelenése a régészeti le-
letek alapján igazolást nyer. Hajukat hátul összefonják a harcosok is, és a sírjaikban 
(igaz, csak a későbbi avar divatban) megtaláljuk a hajfonatszorító pántokat (váchartyán 
3. sír)59. ruházatukat préselt lemezekkel díszített öv fogta össze, rajta a fegyverzettel. 
Mint lovasoktól elvárható, sírjaikba teljes egészében eltemetik a lovat, a lónak külön 
sírgödröt ásva, de ritkán ugyanúgy, mint később a honfoglaló magyarok, csak kitömött 
lóbőrt helyeztek a halott mellé, benne a koponyával és a végtagokkal. a forrásokkal 
egybehangzóan jelenik meg a fegyverzetük, a kopja, a hosszú egyenes egy- vagy kétélű 
kard, az íj és a nyíl a tegezzel és a lószerszám, melynek európában forradalmian új  
darabja, a kengyel, velük jelenik meg. a kengyel teszi lehetővé a nyeregben való szaba-
dabb mozgást, a felállást, a hátrafordulást, a hatékony kézitusát. a kengyel és az íj hasz-
nálata hosszú időn át biztosította az avar sereg harci fölényét más seregekkel szemben. 
a magyarokkal ellentétben nemcsak támadó, hanem védőfegyverzete is volt az avarok-
nak, a lemezpáncél, melyet ritkán ugyan, de a sírokban is megtalálunk a halott mellett. 
a fallal kerített városok és erődök és más védművek ellen azonban az avarok is tehetet-
lenek voltak, akár később a magyarok. a korai időszak avar asszonyaira a nagygömbös 
arany vagy ezüst fülbevalók mellett (veresegyház-Fűrdő út)60, a gúla alakú fülbevalók 
(Szentendre, Budapest-angyalföld, Budapest-erzsébetfalva)61, kürtös végű karperecek 
(Szentendre, Budapest-Csepel-Háros)62 jellemzőek.

670 táján mind a férfi-, mind a női viselet díszei, a lószerszám és fegyverzet válto-
zik. az íj mellett kard helyett feltűnik a szablya, a kerek talpú kengyeleket felváltják az 
egyenes talpú kengyelek, a lószerszám veretei között feltűnnek a kőberakásos és sza-
lagfonatdíszítéses ezüstlemezek, a női viseletben pedig gyöngycsüngős kerek karikájú 

58 tettaMaNtI S. 1980. 153. p.; GaraM É. 1983. 139., 154. p.; GaraM É. 1993. 110. p.
59 FereNCZY L. 1963. 84. p.
60 GaraM É. 1993. 109. p.
61 GaraM É. 1993. 57. p.; NaGY M. 1998. 168. t.
62 NaGY M. 1998. 168. t.

5. kép: Korai avar sírleletek, öv és részei, Kerepes
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fülbevalók, orsógombok, míg később a bronz öntött öv és lószerszám-garnitúrák stb.  
a változások jól követhetők, például a váchartyáni és vác-kavicsbányai temetőben, ahol 
elegendő sírszámú temetőrészlet feltárására volt mód és lehetőség. a változás mögött 
előbb divatváltást, majd új népesség megjelenését gyanították. Ma úgy tűnik, mind-
két elképzelésnek van realitása. valószínű egy 670 körüli kisebb népi bevándorlás is, 
amellyel új tárgyak jelennek meg, de emellett az új ékszertípusok egy része, valamint 
az övek és lószerszámok típusai levezethetők a korábbi változatokból. Kétségtelenül 
el kell gondolkodni azon, hogy 250 évig nem hordhatnak azonos ékszereket és övdí-
szeket, még ha az elszegényedésre, vagy meggazdagodásra nem is vagyunk tekintettel.

az utóbbi negyed században a legjelentősebb új eredmények az avarok gazdálkodásá-
val kapcsolatban születtek meg. a dunaújvárosi avar falvak felfedezése és feltárása nagy 
lökést adott az avar falvak felismeréséhez. az 1980-as években főleg veresegyházon, majd 
a régészeti topográfiai munkálatok során a környék falvaiban egy sor avar kori települést 
sikerült találni. (6. kép) a legjelentősebb méretű avar falu a közép és késő avar kor ide-
jéből származik, és veresegyház Szentjakab nevű határrészében, a szadai és mogyoródi 
határral érintkező vízparton és hátságon terül el. a felszínen nagy, kerekded vagy ovális 
hamus foltok jelentkeztek, melyek közül az újkori határdombbá vált egykori építményt 
fel is tártuk. Nagy, ferdén a földbe egymással szemben beállított két (?) cölöp tartotta a sá-
tortetőt, az oldalán pedig egy nagy gödör volt, amelyben szinte mást sem találtunk, mint 
szürke fahamut. a „kúpos kunyhón” 
kívül sárga égetetlen agyagfoltok 
voltak az egykori talaj szintjén, de 
találtunk kevés égetett agyagrögöt is, 
és ami a legmeglepőbb, több vékony 
téglatöredéket. Sajnos mindegyik 
darab a sarkokról törött le, így a tég-
lák méreteit nem ismerhetjük meg, 
csupán vastagságuk és minőségük 
alapján volt egyértelmű, hogy nem 
kora középkori építményből va-
lók, és nem is újkori szeméttel vagy 
trágyával kerültek az avar falu terü-
letére, hiszen a szántás alatti boly-
gatatlan avar rétegben találtuk őket, 
a gödör közelében. az építménytől 
néhány méterre egy külső kemence 
is volt, melynek sütőfelületét edény-
cserepekkel rakták ki, és ezt tapasz-
tották újra le. a kerekded kemence 
átmérője majdnem egy méter volt. 
Feneke a szája felé, a tereppel együtt 
a vízállás felé lejtett. ezért az előtere 
nem mélyedt a kemencefenék alá.

az ilyen hamus foltokból a nagy területen legalább hetet tudtunk az első alkalom-
mal megszámolni, melyek viszonylag nagy távolságban voltak egymástól. Minden 
folt egy-egy család kunyhóját jelezhette, de nincs kizárva, hogy másfajta, tartósabb 
építmények is voltak az avar faluban. veresegyház határában még kilenc helyen 
találtunk63 kisebb-nagyobb települést jelző hamus, cserepeket tartalmazó foltokat. 
Hasonló megfigyelést tettek a régészeti topográfia készítői váchartyánban,64 ahol ki-
lenc település helyét találták meg, vácrátóton tizet,65 Őrszentmiklóson pedig tizen-
egyet.66 a gödöllői avar lelőhelyek mind temetőnek látszanak. Közülük két helyen 
(tavaszmező út és Damjanich jános út)67 egy-egy edény került elő, ami településen 
nem szokásos, két edény még kevésbé, mint a Petőfi Sándor utcában.68 az erdészeti 
műhelynél levő temetőről a feltárt tíz, késő avar kori sír tanúskodik. Meglepő vi-
szont, hogy a terepjárás során egyetlen település nyomára sem bukkantak. ez talán 
arra vall, hogy Gödöllő egykori helyén kiterjedt erdő volt ekkor, amelynek tisztásain 
vagy ritkás helyein temetőt még egyszerűbb volt telepíteni, mint irtásfalut. ennek 
megfelelően a gödöllői avar temetőkhöz tartozó falvak vagy a mai település alatt, 
még ismeretlen helyen rejtőzködnek, vagy a környéken levők, így a veresegyházi 
avar telepek némelyikének lakói temették halottaikat az erdők rejtekében. Csak arra 
gondolhatunk, hogy az avar kori településhálózat más volt, mint a mai, melyet sem-
miképpen sem igazíthatunk a mai faluhatárokhoz.

annak ellenére, hogy Gödöllő avária közepéhez közel, illetve azon túl északra fe-
küdt, vidékének mégis volt kapcsolata más népekkel és országokkal. a váchartyáni te-
metőben például üvegpoharat találtak, amely nem avar készítmény. Újabban bizánci 
árunak tartják. Bizánci típusú bronzcsatot is leltek vácott a 142. sírban, Zsámbokon, 
és bizánci amforát Dányban.69 a váci temetőben (512. sír) egy olyan ruhakapcsoló tű, 
úgynevezett fibula került elő, amely főleg a szláv népeknél terjedt el. ezért eleinte szláv 
nők jelenlétére következtettek belőlük az avar környezetben. Ma már ennél óvatosab-
ban ítéljük meg a jelenséget, mert a váci temetőben talált cserépfazekak között is van-
nak szláv, úgynevezett prágai típusra emlékeztető darabok.70 a nyugati kultúrkörből 
is került vác környékére néhány tárgy. Észak-itáliai eredetű lehet szintén az 512. sír 
trapezoid bronz övverete, és délnémet vidékről valók az ezüst berakásos vas övveretek.71 
Idegen eredetűek a váci temető kétoldalas csontfésűi is. Leginkább a helyi maradvány 
germán lakosság lehet az átadó fél, mert az avaroknál és a magyaroknál a csontfésű 
unikumnak számít és szinte mindig idegen eredetűnek bizonyul.

a Duna-kanyar és Gödöllő közti terület a késő avar korban sűrűn betelepült.  

63 SZeNtPÉterI j. 2002. 573–574. pp.
64 Mrt 9. 34. lh.
65 Mrt 9. 35. lh.; SZeNtPÉterI j. 2002. 568–571. pp.
66 SZeNtPÉterI j. 2002. 529–530. pp.
67 Mrt XIII/3. 10/50, 10/44. lh.
68 Mrt XIII/3. 10/42. lh.
69 tettaMaNtI S. 2000. 36. t.; tettaMaNtI S. 1980. abb. 4.; GaraM É. 1983. 5. á.
70 tettaMaNtI S. 2000. 121. p.
71 tettaMaNtI S. 2000. 32. t., 34. t., 22. t.

6. kép: Avar településről való edénytöredékek Veresegyház
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a falvak népe a 9. század elejéig bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelembe. Bár az 
egykorú sírrablásnak áldozatul esett temetkezések alapján nehéz a lakosság gazdasági 
erejéről hiteles képet kapnunk, mégis inkább úgy tűnik, hogy még a 8. században is az 
átlagos jómódról tanúskodnak a sírok. az avar kor végét lezáró frank–avar háborúk és 
a polgárháború, a főméltóságok egymás elleni küzdelme meghozta a frankok számá-
ra kívánatos eredményt: egy önálló politikai egységet és népét eltüntették európa tér-
képéről. akár elhisszük Nagy Károly életrajzírójának, einhardnak, hogy mérhetetlen 
hadizsákmányt ejtve kiirtották az avarokat, akár nem, az avarokról 829 után már nem 
hallunk. régészeti nyomaik72 is nagyon ritkán bukkannak fel, és azok is mérhetetle-
nül szegényesek. a következő néhány évtized a szláv lakosság térnyerésének időszaka. 
Hogy ez vidékünkön mit jelent, nem tudjuk. Mi több, ott sincs igazi fogalmunk róla, 
ahol a kora árpád-kori helynevek alapján szláv lakosság élt a honfoglalás idején, példá-
ul Nógrád megye erdős-hegyes patak völgyeiben. Halvány nyomok arra utalnak, hogy 
ez a szláv népesség vegyes kultúrájú volt: viseletében mind avar, mind szláv vonások 
feltűnnek. De ezek a nyomok Pest megyében még felkutatásra várnak.

Nagyon valószínű, hogy 862 táján jártak vidékünkön először a honfoglaló ma-
gyarok előhírnökei. Még nem az új haza földjét keresték, csak terepszemlét tartottak 
annak kapcsán, hogy a morvákkal szövetségben a frankok ellen hadakoztak, nyilván 
nem ingyen. Ugyan nem hallunk arról, hogy mely irányból érkeztek, de a célpont,  
Német Lajos uralmi területének legkeletibb tartománya Pannónia, a mai Dunántúl volt. 
a morvákkal határos Duna-mente is a Kárpát-medencén belülről támadható leginkább, 
így a szövetséges magyar csapatok a Duna-kanyar irányából indíthatták támadásukat. 
a következő magyar betörés időpontja a források szerint 20 évvel később következett 
csak, de azért ebben nem lehetünk egészen biztosak. Legfeljebb nem támadták sem a 
morvákat, sem Pannoniát, így frank szemszögből nem volt érdemes vele foglalkozni.

895/896-ban azonban gyökeresen megváltozott a Kárpát-medence élete. a Dunáig 
északról és keletről is megszállták a hadak a stratégiailag fontos helyeket, és a síkságon és 
a dombvidéken létrejött az elsődleges megtelepedés. a Dunántúl elfoglalásával 900-ban 
már csak a legerősebb nemzetségek, köztük a fejedelemé, és a nyugati sávban a határőr-
zéssel megbízott segédnépek, illetve azok fejei jutottak újabb területekhez. Újra egységes 
uralom alatt volt a Kárpát-medence. Hét magyar és a csatlakozott kabarok három törzse 
árpád vezetésével indította el és fejezte be a honfoglalást. Környékünk helyneveiből Üllő 
őrzi a fejedelmi család egyik tagjának megtelepedését, s ennek az üllői honfoglalás kori 
temető nem mond ellent.73 De ebből nem következik sem az, hogy az ország közepén a 
Megyer törzs telepedett volna meg, sem az, hogy Gödöllő környéke a fejedelmi család 
birtoka lett volna. a környék elsődleges megszállói csak régészetileg ismertek, történeti 
adataink nincsenek. Mi több, írott források tekintetében Gödöllő a környék egyik leg-
rosszabbul adatolt települése: a 14. századig nincs is adatunk róla.74 Ugyanakkor úgy tű-
nik, hogy stratégiai értéke jelentős volt, mert a környezettel ellentétben Gödöllőn négy 

72 tettaMaNtI S. 2001. 10–11. pp.
73 FeHÉr G. – ÉrY K. – KraLováNSZKY a. 1962. No. 1174.
74 GYÖrFFY Gy. 1998. 518. p.

„temetője” is volt a honfoglalóknak. a legkorábban előkerült leletek lelőhelye nem is is-
mert. ezeket még 1877-ben szerezte meg cserével a Magyar Nemzeti Múzeum (7. kép) a 
Gödöllő és vidéke Muzeum-egylettől.75 a második leletről valamivel többet tudunk. ezt 
az Öreghegyen találták (8. kép) 1911-ben szőlő alá való forgatáskor.76 a harmadik lelet 
2005-ben került napvilágra, szintén az Öreghegyen, a Lázár vilmos utca 103. szám alatti 
ház építkezésénél alapárok ásásánál. a valószínűleg magányos sír pontos helyét már nem 
sikerült megállapítani. a csontmaradványok (a koponya és a vázcsontok nagy része) mel-
lett egy körte alakú vaskengyel-párt és egy elrozsdásodott zablát találtak a munkások, ami 
egyértelművé tette a sír korát. az álkapocs oldalán levő zöld folt alapján a halottnak fül-
bevalóféle ékszere is volt. a kisméretű kengyel női sírra vall.77 a negyedik lelet igazából 
nem is az egykori Gödöllőn került elő, hanem Máriabesnyőn, 1978-ban.78 ez utóbbinak 
bizonyosan nincs köze Gödöllőhöz, de Besnyőhöz sem. az előbbi kettő pedig magányos 
temetkezés lévén, inkább a 10. századi megtelepülés, mint a későbbi Gödöllő régészeti bi-
zonysága. Így igazából nem tudjuk, hogy Gödöllő mikor települt meg. Hampel említ még 
egy honfoglalás kori kengyelt Gödöllőről, amely az első lelettel került volna a Nemzeti 
Múzeumba, de ilyen leletről nem tudunk.79 a legközelebbi honfoglalás kori leletek erdő-

75 HaMPeL j. 1900. 566–567. pp.
76 SUPKa G. 1911. 181. p.; Mrt XIII/3. 10/5. lh.
77 KŐvárI K. 2006. 242–243. pp. a lelőhely az Mrt XIII/3. kötet számozását követve a 10/58. sz. lh.
78 FoDor I. 1979. 80. p.; Mrt XIII/3. 10/39. lh.
79 HaMPeL j. 1900. 567. p.

8. kép: Honfoglalás kori sírleletek Gödöllő-Öreghegyről 
(1911)

7. kép:  A gödöllői hajfonatkorong  
és párhuzamai:  
1.  Dunaszekcső,  
2.  Budapest-Szentlőrinc,  
3.  Gödöllő
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kertesről (magányos lószerszámos temetkezés)80, veresegyház-álomhegyről (kis temető 
29 sírja)81, talán veresegyházról, a ráday utcából, Fótról, Csomádról, Őrszentmiklósról 
kerültek elő. Pest megye honfoglalás kori sírjait és temetőit szinte kivétel nélkül (vélet-
lenül kimaradt tápiósüly-Sűrű-puszta) felsorolja a megyei monográfia.82 ebből kitűnik, 
hogy korszakunkból nagyobb sírszámú temetőt csak az Ipoly mentén tártak fel.83 e te-
kintetben Gödöllő és környéke gyakorlatilag kutatatlan, hiszen a véletlenül előkerült és 
megmentett egy-két sírt aligha írhatjuk céltudatos tevékenység számlájára.

a felsoroltak tulajdonképpen mind kis lélekszámú közösségek temetői. Még a ve-
resegyházi álomhegyen talált köznépi temető is csupán néhány család halottait rejti. 
Mivel nincs teljesen feltárva, és csak sejtjük kiterjedését, a sírok számát nehéz lenne 
megbecsülni. ez a közösség, bár a 10. századra keltezhető a megtelepülése, nem tud-
juk, hogy meddig használta ezt a temetőt. a sírok példásan szegényesek, csak egyetlen 
halottal temettek bronzból készült ékszereket, karperecet, gyűrűt, a többséget minden 

ékszer nélkül bocsátották utolsó 
útjára (9. kép).

Kétségtelen, hogy a lovas, köny- 
nyű fegyveres, de a fegyvereken kí-
vül szegényes megjelenésű vitézek 
(zabla, kengyel, íj, nyílcsúcsok, te-
gez), akiket a sírokban találtak, nem 
tartoztak a társadalom elitjéhez, de 
még a középréteg módosabbjaihoz 
is alig. Ilyenek egyébként is csak 
Üllőn (fegyveresek temetője), rá-
kospalotán (rangos nő), és még né- 
hány helyen kerültek elő. Lehet, 
hogy az 1877-ben megmentett sír-
leletek is e körbe tartoztak. Mivel 
azonban bizonyos, hogy ekkor csak 
a becsesebbnek hitt tárgyakat gyűj-
tötték össze, a csonkának látszó 
együttes megítélése és besorolása 
bizonytalan. ezekkel a véletlenül 
előkerült leletekkel egyébként az a 
legnagyobb baj, hogy kis fantázi-
ával mindenféle rekonstrukcióra  
alkalmasak. Önkéntelenül is úgy  
 

80 Mrt 9. 88. 6/3. lh.
81 MeSterHáZY K. 1979. 32. p.; Mrt 9. 37/12. lh.
82 tettaMaNtI S. 2001. 9–30. pp.
83 BaKaY K. 1978.

szoktuk kiegészíteni az ilyen csonka leletegyütteseket, hogy példának vesszük a hitelesen 
feltárt temetkezéseket, amelyekben hasonló leletek voltak. a gödöllői hajfonatkorongos 
lelethez hasonló, de gazdagabb sírokban pedig fülbevalók, csizmaveretek, ingnyakdíszítés, 
karperecek, gyűrűk is szoktak lenni. De nem mindben. akkor pedig mi alapján ítéljük 
meg, mit gyűjtöttek be a múzeum számára, mit hagytak veszni a földben, figyelmetlen-
ségből, és mit nem szolgáltattak be egyéni „gyűjtőszenvedélyből”? a leletek női halottra 
vallanak, hiszen a két korong döntő többségében a női sírok tartozéka, és a hajfonatba 
fonták, vékony függesztőszíjakon őket (10. kép). a négy levél alakú, aranyozott közepű 
csüngő pedig nyaklánc dísze szokott lenni. a nyaklánc azonban hiányzik. az egyetlen 
fülesgombnak is lehettek társai egykor. ennek a leletnek egyik legérdekesebb darabja az 
a kis ezüstpénz volt, akkora, mint a mai kétforintos, amely a nő ruházatára lehetett fel-
varrva, a peremén átellenben levő két lyukacska alapján. Felirata szerint a pénzt az angol 
athelstan király (924–939) verette.84 Szemmel láthatóan nem fizetőeszközként használta 
fel utolsó tulajdonosa, hanem ruhadísznek. Nyilván másodlagosan került hozzá is, hiszen 
ha nő volt (márpedig az úgynevezett kísérőleletek mind női halottra vallottak), bizonyá-
ra nem ő szerezte valahol nyugaton, hanem itthon kapta ajándékba. az viszont érdekes 
lehet, hogy egy angol király pénze hogyan kerül egy magyarhoz. Ha az angol pénzek 
elterjedését nyomon követjük, látjuk, 
hogy csak Magyarországon számíta-
nak ritkaságnak (még három darab 
angol pénzről van tudomásunk).85 
tőlünk északra, Lengyelországban,  
Németországban, Dániában és más  
skandináv országokban óriási meny-
nyiségben terjedtek el az angol 
pénzek, de csak a 10. század utolsó 
negyedében, amikor az angolokat 
a dánok adóztatták, és nehéz sar-
cot vetettek ki rájuk. ezt nevezték 
danegeldnek, amiből aztán a keres-
kedelem révén bőven jutott keletre is. 
athelstan pénzeit azonban nem talál-
juk meg Kelet-európában. Magyarok 
talán akkor jutottak hozzájuk, ami-
kor Szászországot dúlták 924-es vagy 
937-es portyájukon, vagy kereskedőik 
ezüst fejében angol pénzeket kaptak.

84 KováCS L. 1989. 29. p.
85 KováCS L. 1989. 106. p.

9. kép: Magyar köznépi ékszerek Veresegyházról

10. kép: Honfoglalás kori sírleletek Gödöllőről (1877 évből)
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a második gödöllői honfoglalás kori „temető” a várostól északra, a mai belterület északi 
szélén, a rákos-patak fölött emelkedő Öreghegyen, Kaffka László nyugalmazott államtitkár 
birtokán került elő 1911-ben.86 természetesen ezt sem régészek tárták fel, hanem szőlő alá 
forgatáskor találták a napszámosok. valószínűleg elég jó állapotban voltak a földben a vas-
tárgyak, így elég töredéket őriztek meg közülük, s ezért több tárgyra is következtethetünk a 
túlzás veszélye nélkül. Bizonyos tehát, hogy harcos, azaz férfi feküdt a sírban, mert mellette 
volt vasszablyája és tegeze hat nyílcsúccsal. Míg a szablya, a közelharc fegyvere egészen jó 
állapotban maradt meg, a tegezből csak két vaspálcát őriztek meg. a nyilak tárolására szol-
gáló, valószínűleg nyírfakéreg tartó alkalmatosság oldalait öt-hat vaspálcával merevítették 
egykor, cipó alakú fenekét vaspánttal szokták összefogni. Száját vagy vas- vagy csontleme-
zekkel szegélyezték, és nyakára, amely a szája alsó részén összeszűkült, szintén merevítő 
vaspánt szokott kerülni. Így bizton állíthatjuk, hogy a tegezből szinte morzsák maradtak 
ránk. Hogy valóban hat nyílcsúcs volt eredetileg a tegezben és nem több, az azért valószínű, 
mert már ez is nagyon soknak számít a hitelesen feltárt leletekkel összevetve. általában hét 
nyílcsúcs a legtöbb, bár kivételesen nyolc, sőt tizenegy nyíl is került már elő harcos sírjából.  
a vitézt lovával együtt temették el, de a sírba csak a kitömött vagy összehajtogatott ló-
bőrt tették, melyben benne maradt a ló koponyája és négy lába. Mivel a munkások nem 
figyelték meg a lócsontok helyzetét, így nem tudjuk, melyik fajta lóáldozatot alkalmazták 
a temetéskor. ráadásul csak a lókoponyát vették észre, a lábcsontokat nem. azt sem tud-
juk, hogy a lószerszám a lóbőrre volt-e helyezve, a zablával a ló fogai közt, vagy az orrára 
rátéve, és a kengyelek talpukkal lefele álltak-e a lócsontok mellett. ebből következtethet-
nénk a nyereg elhelyezkedésére a sírban, ami szinte bizonyos, hogy ott volt a kengyelek 
mellett, illetve között. valószínűleg a nyereghez tartozott két szegecselt, és a (kápára?) 
hajlított ezüstlemez díszítés, melynek rajza ma már nem egyértelmű. Semmit sem őriz-
tek meg az íjból, pedig az is biztosan volt a sírban. az íj középső részét, amit marokra 
fogott a harcos, és két végét, amire a húrt erősítették, csontlemezekkel szokták borítani. 
a munkások e csontokat nem figyelték meg, hiszen mint láttuk, még a jóval nagyobb ló-
lábakat sem őrizték meg. a sírban volt két bronz szíjelosztó karika, mindegyiken két-két 
ezüst szíjszorító lemezzel. ezek minden bizonnyal a szablya hüvelyéhez tartoztak, amellyel 
az övhöz egy-egy mellékszíjon át kapcsolódtak. az öv szíja nem lehetett nagyon díszes.  
az övcsaton kívül tartozhatott hozzá ugyan néhány ezüst- vagy bronzveret, de az egyet-
len veret, amit megtaláltak a napszámosok, elméletben a nyereg dísze is lehetett, hi-
szen nem tudjuk, hogy a sír mely táján került elő. a személyes ékszerekhez tartozik egy 
ezüstlemezből készült pántkarperec, és volt két egyszerű fülkarikája, amiből a munká-
sok egyet megtaláltak, másikra csak a koponyán levő zöld oxid folt utalt. a leleteket a 
tulajdonos Kaffka László magánál őrizte 1944-ig, amikor is a front közeledtére (egy 
kengyel kivételével?) a birtokon elásta, elrejtette őket. azóta is ott vannak.87 Szeren-
csére 1911-ben a sír megtalálásáról értesítették a Nemzeti Múzeumot, és annak régész 
őre, Supka Géza helyszíni szemlét és rövid eredménytelen ásatást is végezve, a lele-

86 SUPKa G. 1911. 180–182. pp.; Mrt XIII/3. 10/5. lh.
87 MNM ra. 7.I/1988.

teket lerajzoltatta és le is közölte. Csak hát ebből a rajzból nem derül ki, hogy az a bi-
zonyos megmaradt veret mihez tartozhatott, az övhöz vagy a nyereghez, milyen volt a 
felerősítés módja. a lelet egy (el nem ásott?) kengyele állítólag a Kaffka-féle birtok ké-
sőbbi tulajdonosától, Kampis antaltól a Gödöllői Helytörténeti Múzeumba került.88 

az öreghegyi harcos a honfoglalók középrendű elemeihez tartozott. a nála gazda-
gabbak vagy rangosabbak aranyozott ezüstveretekkel, csattal és szíjvéggel gazdagon ki-
vert díszövet viseltek. a díszövesek a társadalom egy meghatározott, szűkebb rétegéhez 
tartoztak, amelyről ma még nincs összképünk. valószínűleg ugyanolyan szerepük volt 
a honfoglaló magyarok között, mint a korabeli iszlám és bizánci világban a kalifa vagy 
a császár által díszruhával jutalmazottaknak. a jutalmazás oka lehetett valami harci 
siker, hősi tett, a fejedelem kiváló szolgálata. Példáival gyakran találkozhatunk az ezer-
egyéjszaka meséiben. a gödöllői vitéz nem tartozott az így megjutalmazottak közé, de 
mivel bizonyára nem olcsó szablyáját is mellé temették, feltétlenül a módosabbak tár-
sadalmához tartozott. az is bizonyos, hogy még a 10. század első felében temették el, 
mert minden sírmelléklete archaikus volt (körte alakú és nem vállas kengyel, szablya és 
nem kard, ezüstlemezes nyereg, amelynek párhuzamai Baskiriába vezetnek, a legkoráb-
bi leletekben, például Krylosban és Geszteréden ritkán előforduló szíjelosztó karikák). 
a gödöllői sír jellegében nagyon hasonlít az üllői temető egyszerű harcos sírjaihoz, me-
lyekből szintén hiányzik a díszöv és a fényűzés minden nyoma, bár rangosságukhoz 
kétség nem férhet már a fejedelemfi alá való tartozás miatt sem.

Ha az 1877-es, az 1911-es és 2005-ös leletet vetjük össze, akkor azt láthatjuk, hogy a 
két női és a férfi temetkezés azonos társadalmi réteghez tartozókat, mégpedig a közép-
rétegekre jellemző gazdagságot és rangot jelzi.89 a három sír közül azonban kétségtele-
nül a férfisír a jelentősebb, ha mindez nem csupán a véletlenül megmentett leletekből 
következő optikai csalódás. vajon hol nyugszik az a köznép, amely e három rangosabb 
mellé kívánkozik? egyáltalán hol vannak e, valószínűleg össze nem tartozó temetkezé-
sek sírpárjai, és leszármazottaik, esetleg felmenőik? az egyik halott esetében minden-
képpen számításba jön egy korábbi generációhoz tartozó sír, hiszen az athelstan-érem 
már egy itteni születésű egyént tételez fel, aki legkorábban a 930-as években halhatott 
meg, de ugyanilyen joggal az angol király utolsó uralkodási éve utáni évtizedet is szá-
mításba vehetjük, tehát a 10. század közepét.

e három sírt nem kapcsolhatjuk automatikusan Gödöllő kezdeteihez. a máriabes-
nyői kis temetőrészlet ugyanis azt bizonyítja, hogy az elsődleges megszállás után jelen-
tősen átalakulhatott a településszerkezet és a tulajdonviszonyok is. a későbbi Besnyőre 
vonatkozó helynév ugyanis90 arról árulkodik, hogy vagy későbbi birtokosáról egy bese-
nyő úrról kapta a nevét, vagy a 10. század végén besenyőket telepítettek a területre, és 
róluk vette a nevét a későbbi Máriabesnyő. De akkor kik voltak az első megtelepülők a 
10. század korábbi szakaszában? Michnay attila 1978-ban Szakál Mihály telkén (Mária-

88 Mrt XIII/3. 10/5. lh.
89 SZŐKe B. 1962. 27., 71. p.
90 GYÖrFFY Gy. 1990. 153., 167. p.
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besnyő-Nagyfenyves, Fenyvesi Nagyút 28. hrsz.: 4689.), a pincegödör ásásakor talált sírt 
hitelesítve, összesen négy sírt tárt fel. ezek egy korai köznépi temetőre engednek követ-
keztetni. az első sír, amelynek nyomán kezdődött a leletmentés, még eredeti honfoglalás 
korinak látszó ruhadíszeket és ékszereket tartalmazott, de már nem eredeti szerepben, 
és a szokásosnál kevesebb számban. Például a mellkas bal oldalán egy csüngős veret 
került elő, de ez az ékszerfajta többnyire ingnyakdíszként fordul elő többedmagával. 
Gyakran 8-10-12 db is szegélyezi az ingnyakat, mintha egy nyaklánc lenne. Ugyanitt 
egy bronzgomb is volt, ami arra utal, hogy az elöl hasított inget vagy felsőruhát legalább 
egy gombbal zárták. a bal kéz csuklóján, az alkaron lánctöredék volt, szív alakú lemez-
zel, ami szintén szokatlan ékszerezési mód, hiszen eredetileg csak nyakláncként fordult 
elő ilyen ékszer, de akkor a nyaklánc teljesen vagy nagyrészt körbeéri, és ezen a láncon 
vannak a szív alakú ezüstcsüngők. az ilyenféle viseleti szokások, amikor másodlagosan 
használnak fel honfoglalás kori ékszereket, ruhadíszeket, a 10. század végére és 11. szá-
zad elejére jellemzők a nagy köznépi temetőkben. a másik sír szintén nőé volt, abban 
egy vas nyakperecet, gyöngynyakláncot és egy karperecet találtak. a másik két sírban 
mellékletek nélkül két kisgyerek feküdt.91 a feltárt négy sírról csak annyit lehet mondani, 
hogy a 10. század végétől a 11. század első harmadáig bármikor megáshatták őket. De ez 
a négy sír már bizonyosan nem állt magában, a két nő és a két gyermek sírja egy temető 
része, amelynek mind korábbi és későbbi részei is vannak, mert a 11. század elején vagy  
a 10. század legvégén megnyíló temetőnk szinte alig van. a sírleletek teljesen szokásosak 
a magyar temetőkben és semmi sem utal besenyőkre. az is igaz viszont, hogy eddig 
egyetlen besenyő sírt sem sikerült a korszak temetkezései közül elkülöníteni, még ha 
vannak is tipikus besenyő leletek, például az egyetlen vasrúdból álló szájvasú zablák.

Miről vallanak a legkorábbi településre utaló leletek? Újra csak a régészeti topog-
ráfiai munkák eredményeire hivatkozhatunk. De nem célszerű időrendben vizsgálni a 
településre utaló lelőhelyeket, ez most másodrendű kérdés. egy korai falu helyét sike-
rült megtalálni a mai belvárosban a kastély, az alsópark, a Szabadság tér és a Petőfi utca 
táján, a rákos-patak nyugati oldalán.92 Mivel a legkorábbi leletek (csak) a 12. századig 
nyúlnak vissza, így bizonyos, hogy a falu az egykori Gödöllővel azonos. De azt is jel-
zi, hogy nem tartozik a legkorábbi települési rétegbe. természetesen ez a kép néhány 
komolyabb leletmentő ásatással (fontosabb és nagyobb belterületi építkezéssel) módo-
sulhat, ha korábbi településrészre is bukkannak. ez azonban nem nagyon valószínű, 
hiszen maga a falunév is túl későn bukkant fel, és ez a két adat már egymást erősítve 
inkább a későbbi falu alakulás mellett szól.

a Gödöllő határában települt falvak szinte sugár irányban veszik félkörben körül 
a várost. Északnyugaton a Szabadság tértől 2,5 km-re volt egy ma már névtelen 12–13. 
századi falu. Nyomait a Blaha Lujza fürdőnél és a vőfély köznél figyelték meg.93 ettől 
nyugatra, 600-800 méterre, az Úrréti dűlőben az előbbi falu majorja lehetett.94 ez utób-

91 FoDor I. 1979. 80. p.
92 Mrt XIII/3. 10/1, 10/43 lh.
93 Mrt XIII/3. 10/29, 10/30. lh.
94 Mrt XIII/3. 10/32. lh.

bi korábbi alapítású Gödöllőnél. a központtól északkeletre feküdt Babat falu, melynek 
kis román kori templomát Kővári Klára fel is tárta.95 a falu nyomai korábbiak Gödöl-
lőnél, 10–11. századi cserepeket is sikerült találni. a várostól keletre a Besenyői-patak- 
ra lejtő domb oldalán 12–13. századi, kisebb majorra valló cserepeket gyűjtöttek.96  
a hely neve Nagy-Komlós, nem utal feltétlenül önálló településre. a Peresen a város- 
központtól délkeletre a Besenyői-patakba dél felől folyó kis patak mentén viszont  
10–13. századi falu volt, két-három nagyobb foltban is megtalálhatók nyomai.97 a mai 
Máriabesnyő98 legkorábbi emlékei 12–13. századinak látszanak. Helye a városközpont-
tól keletre fekszik, a Besnyői-patakra lejtő domboldalon. Legdélebbi pontján is hasonló 
korú cserepeket találtak.99 Kérdéses, hogy a Csemete-kertben, Gödöllő és Máriabesnyő 
között, a Besnyő-patakra lejtő egyik dombon talált árpád kori faluhely Máriabesnyő 
része volt-e, vagy egy korai, korán elnéptelenedett prédium volt-e itt. a Salamon ágnes 
és török Gyula által végzett kis ásatáson egy árpád kori ház maradványait tárták fel. az 
ugyanitt talált cserepek közt 10–11. századiak, sőt még korábbinak látszóak is voltak.100

a Gödöllő területén levő három ismert és legalább két ismeretlen falu (Blaha-fürdő, 
és a Peresen levő) mellett talált kisebb lelőhelyek vagy korai falukezdemények, vagy ma-
jorságok voltak. valami oknál fogva egyikük sem fejlődött tovább, nem alakult faluvá. 
ezek vizsgálata már a további történet tárgya. az azonban figyelemre méltó, hogy nagy-
jából azonos számú települési góc volt Gödöllő mai területén mindhárom nagy korszak-
ban. a korábbi lelőhelyek településtörténeti értékelésénél, úgy látszik, célszerű a magyar 
középkori viszonyok alapján ítélni: a 9–11 lelőhely korábban is 3-4 falut és a majorságokat 
jelentheti, és nem kell nomadizáló közösségek állandó helyváltoztatására gondolni.

ezzel a csonka körrel zárhatjuk is terepszemlénket, mert dél és nyugat felé oly szűk 
a város határa, hogy azon már újabb falu aligha települhetett volna meg. a településtör-
téneti kutatások arra figyelmeztetnek, hogy mai településeink döntő többsége 800-1000 
éves múltra néz vissza. az elpusztult falvak zöme életképtelen kis település volt, amelyek 
elpusztásodtak, lakóik elhagyták őket. ebbe a folyamatba ugyan jelentős mértékben be-
leszólt a tatárjárás, majd később a török kor nagy pusztítása is. ennek ellenére úgy tűnik, 
hogy jelenlegi településeink kontinuitása helyenként szinte a honfoglalástól követhető. ta-
nulságos tény, hogy az M3-as autópálya építésekor egyetlen honfoglalás kori temetőt sem 
találtak, és a középkori falvak közül sem sokat érintett a nagy munka. ez azt jelenti, hogy 
az életképes települések nagyobb pusztulás után is újjászerveződtek, legfeljebb rangjuk 
változott az idők folyamán. Kétségtelen, hogy közülük Gödöllő volt a legfejlődőképesebb.101

95 tarI e. 1993. 11.; Mrt XIII/3. 10/9. lh., 10/11. lh.
96 Mrt XIII/3. 10/4. lh.
97 Mrt XIII/3. 10/15–16. lh., 10/18. lh.
98 Mrt XIII/3. 10/2. lh.
99 Mrt XIII/3. 10/23. lh.
100 Mrt XIII/3. 10/47. lh.
101 Itt is szeretnék köszönetet mondani Kővári Klárának, aki az általa végzett ásatások anyagából a legszebb leletek 

itteni közlését javasolta és engedélyezte, valamint torma Istvánnak a lelkiismeretes lektorálásért, és hogy számos 
lelőhely anyagának bevonására felhívta figyelmemet.
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A KöZÉpKORTól 
A 18. sZáZAd ElEJÉIG

Gödöllő népvándorlás, honfoglalás- és kora középkori régészeti lelőhelyei (számozás a régészeti topográfia szerint)
1: Szabadság téri iskola; 2: Máriabesnyő; 4: Burgonya kísérleti telep; 5: Öreghegy; 9: Babat; 11: Babat;  
14: Komlós; 15–16: Peres; 18: Peres; 21: erdészeti műhely; 23: Máriabesnyő; 25: Fiók-rákos és rákos-
patak mellett; 26: Malom-dűlő; 29: Blaha Lujza fürdő; 30: vőfély-köz; 32: Úrréti-dűlő; 33: Szil-háti-dűlő; 
34: Husztina erdő közelében; 38: remete-forrás; 39: Máriabesnyő, Fenyvesi nagyút; 40: Csörsz-árok;  
42: Szabadság tér 10. – Petőfi út; 43: Petőfi tér; 44: Damjanich út; 47: Csemete kert; 58: Öreghegy – Lázár 
vilmos út
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Gödöllő A KöZÉpKORBAN (–1541)

a magyar középkort hagyományosan 895-től, az árpád-népe honfoglalásától számít-
juk. eszerint 895–900 között a magyarság már birtokba vette a Kárpát-medencét ke-
letről a Duna vonaláig. vagyis Gödöllő és környéke ekkor már a magyar nomád állam 
területéhez tartozott.

a 11. századra települései helyhez kötődtek, legelső templomai is felépültek a Gödöl-
lői-dombságon. a Magyar Királyság a római katolikus vallást választva, annak körébe 
illeszkedve, a virágzó és független európai államok sorába lépett. további századok so-
rán, a 13–15. századokban európai nagyhatalom volt.

Gödöllő és környéke pedig a mindenkori ország hatalmi központjához tartozva 
Pest–Buda és vác sorsában osztozott általánosságban. természetesen Gödöllő élete, 
története ezzel együtt egyedi, hiszen minden település sorsa különböző. a középkori 
magyar állam bukása 1541-ben magával rántotta Pest és vác vidékének, a Gödöllői 
dombság falvainak népét is. az ezután következő mintegy 150 év elnyomatásából való 
kiemelkedés megintcsak Pest és Buda visszafoglalása, felszabadítása után volt lehetsé-
ges Gödöllő számára is.

Gödöllő És BEsNYő NEvE

Minden helynév jelentéssel bírt valamikor, akkor is, ha már eredeti jelentése elhomá-
lyosult, ismeretlen. Így vagyunk ezzel Gödöllő és Besnyő esetében is. egyesek persze 
mindig tudni vélték az eredeti jelentését Gödöllőnek, nem más az, mint gödölye, gödö-
lye ellető, azaz Gödöllő. vagyis a település a kecskegida, gede közszóból nyerte volna a 
nevét, amelyik fiatal kecskét jelent az ivara megjelölése nélkül.1

ennek a magyarázatnak könnyű ellene vetni, hogy Gödöllő korai történetében 
semmilyen nyoma sincs valamiféle kirívó kecsketenyésztésnek. Másrészt a magyar kö-
zépkor kedvelt állata lévén a kecske, találunk is néhány Kecskemét, Kecskéd, Kecskés 
településnevet a Kárpát-medencében, de hogy csakis az állat fiatalja legyen a helynév-
képző, arra aligha lelhetünk példákat.

Máshol kell tehát a tudományos magyarázatot keresnünk Gödöllő esetében. Nem 
kerülheti el figyelmünket a Gödöllőhöz közeli Göd és az egykor tura mellett lévő  

1 ez a vélekedés a népi tudálékosság körébe tartozik. Sajnos, belopta magát tudományos igénnyel megjelentetett 
műbe is: KISS L. 1983. 243. p. Még a rákos-patak legendája is, amelyik Göd nevű lovagról szól, közelebb jár a 
valósághoz, mert a nevet személynévből származtatja.

75



 Gödöllő története I. [77] Gödöllő története I. [76]

Gedéd sem.2 vizsgálódásunkat a német eredetű Gud és a francia eredetű Gilet személy-
nevekre terjesztjük ki, melyekből keletkezett magyar névalakokkal magyar névadás sze-
rint létrejöhettek a felsorolt településnevek.

Gud, Gudi nevű személy Magyarországon már 1138-ban és 1211-ben szerepel írott 
forrásban. Gedi nevű ember is előfordul már 1138-ban.3 Guden néven 1079-ben sze-
repel már egy oklevélkiadó személy, nevének ejtése Güden, Göden lehetett. ezt a nevet 
ismerjük Gudellin, Gudellinus alakban is. Itt említjük meg a vencel, vencellinus sze-
mélynevet is, amelyikből vencsellő falunév lett.4 ennek analógiájára feltételezzük, hogy 
a Gudellinus (rövid alakja Gud) személynévből keletkezett Gödöllő település neve.

Másik lehetőségként felmerült a francia eredetű Gilet személynév is, melyből ma-
gyar ajkon egyed, eged, egüd, illetve Ged, Göd, Güd, esetleg Gedellő, Gödöllő lett.5

ennek ellenére nem tudjuk az árpád-korban megnevezni azt a személyt, aki Gö-
döllő birtokosaként nevét adta a településnek, de az bizonyos, hogy az eredeti falu neve 
magyar névadás szerint egyelemű személynévből jött létre. Gödöllő neve írott forrás-
ban legelőször 1349-ben tűnik fel, és ezt megelőzőleg a Zada-i család birtokában volt 
legalább fél évszázadig. a Zada-i családból nem ismerünk Gud, Ged, Gedellinus nevű 
egyéneket, pedig történetük visszanyúlik a 13. század második felébe. azt kell tehát 
feltételeznünk, hogy Gödöllő neve már a 13. század első felére kialakult és rögződött.

az 1349-es legelső okleveles említés mellett meg kell említenünk egy 1335-ös adatot, 
melyet Gödöllőre vonatkoztatva elterjesztettek a helytörténeti irodalomban. Poharas 
Péter 1352. október 28-án Széchenyi tamás országbíró előtt állította volna, hogy Károly  
róbert király 1335-ben neki adományozta a magszakadás révén a királyra szállt Gödöl-
lőt. ez az adat az alapvető regesztagyűjtemények sorában Bártfai Szabó Lászlónál jele-
nik meg legelőször 1938-ban. azután kritikátlanul átvette Dercsényi 1958-ban, varga 
Lajos 1997-ben és Györffy György 1998-ban.

Gödöllő birtokosa, Zada-i Péter fia tamás, szolgabíró 1341-ben még az élők so-
rában volt. Fiú utód hátrahagyása nélkül a következő években távozhatott az árnyék-
világból. Magszakadás címén tehát Gödöllő nem lehetett 1335-ben eladományozható, 
legfeljebb 1345-ben. Bizonyosra vesszük, hogy egy sajtóhiba következtében keletkezett 
az 1335-ös évszám. akik mellette szoktak érvelni, arra hivatkoznak, hogy a hédervári 
levéltár, melyben a szóban forgó oklevelet Bártfai látta, a II. világháborúban nagyrészt 
megsemmisült, ezért nem tudjuk ellenőrizni ezt az adatot.

Magam részéről már 1987-ben tévesnek tekintettem ezt az 1335-ös adatot, és nem 
vettem fel Gödöllő írott forrásai közé. a reprezentatív anjou-kori oklevéltár XIX. 
(1335) kötetében is hiába keressük Gödöllőt, mert a tárgyalt téves adatot az is mellőzte. 
Pest megye történeti statisztikai helységnévtárában 2000-ben Kovacsiccsal ugyancsak 

2 HorvátH L. 2001. 18–21. és HorvátH L. – KovaCSICS j. 2000. 199. p.
3 FeHÉrtÓI K. 1983. 144–145. 
4 KISS L. 1983. 234. p. – Gávavencsellő.
5 vesd össze a Zsámbok nemzetség történetével, illetve a Zsámbok melletti Szentegyed puszta adataival.  

HorvátH L. – KovaCSICS j. 2000. 218. p.

mellőztük, mert nem sikerült az oklevelet vagy annak hiteles regesztáját fellelnünk.6

Besnyő nevének magyarázatával könnyebb helyzetben vagyunk. első előfordulása 
írott forrásban 1345-ből való Bessenew alakban, aminek olvasata Bessenyő. a besenyők 
kipcsaki török nyelvet beszélő nép voltak. a magyarok Kárpát-medencei honfoglalását 
895-ben állítólag nagyobb erejű besenyő támadás előzte meg. ezekkel együtt a magyar 
királyok seregében besenyők is harcolnak a németek ellen a 11. század közepén.

az is felmerült, és ezért tisztázásra szorul, hogy 1214-ben Boleszló váci püspök 
Besnyőt a leleszi premontrei prépostságnak adományozta. ez az oklevél bizonyosan az 
árpád-híd pesti hídfőjénél egykor létezett Besnyő településre vonatkozik. Miután a 13. 
században felépült temploma Szent László tiszteletére, a Besnyő falunevet kiszorította a 
Szentlászló. a leleszi konvent itteni birtoklása az 1241-es tatárjárás után megszűnt, jele-
ként annak, hogy elnéptelenedett. azután újjátelepült, és a budai káptalan szerezte meg.

ez az oklevél tehát nem a Gödöllő melletti Besnyőre vonatkozik. ráadásul megem-
lítjük, hogy ezt az 1214-es keltű oklevelet 1913-tól kezdve több szaktekintély hamisnak 
minősítette. amit úgy kell érteni, hogy valamikor a 14. században hamisították.7

a besenyő településeket Györffy György vette számba az egész Kárpát-medencében. 
a mai Pest megyében 1214-ben Besenyő (árpád-híd pesti hídfőjénél), Bessenyő 1264-
ben (Dabas mellett), Bessenyő 1345-ben (Gödöllő mellett) stb. fordulnak elő elég nagy 
számban. a környék első besenyő embere, akit meg tudunk nevezni, Csama fia István, 
váci lakos, 1300-ban rádon szerepel.8

Besnyő, a későbbi Máriabesnyő tehát eredetileg a keletről jött besenyő nép egyik 
telepe volt. a 14. századra, amikortól szerepel az oklevelekben, azonban ez a 11–12. 
századi besenyő csoport minden bizonnyal elmagyarosodott.

A KöRNYÉK TöRTÉNETI KÉpE AZ áRpád-KORBAN

vidékünk az 1009-ben említett visegrád vármegyéhez tartozott, melynek a helyébe lé-
pett Pest és Pilis megye a 12–13. században. ez azt jelenti, hogy kezdetben visegrád volt, 
majd Pest lett a vármegye központja.

az árpád vezette magyar nép 895-ben megszállta a Kárpát-medence keleti felét 
egészen a Duna vonaláig, így Gödöllő környékét is. anonymus 1200 körül írt művé-
ben található egy részlet, amelyik a vidék elfoglalására vonatkozik. „ezeknek a hadra 
kelő katonáknak a fejeivé és vezéreivé nagybátyjának, Hüleknek két fiát: Szovárdot és 
Kadocsát rendelte [tudniillik árpád!], meg aztán Hubát, a fejedelmi személyek egyikét. 
ez a három úr, miután megkapta az engedelmet árpád vezértől, arról a helyről indult 
el, amelyet Pásztónak mondanak, s előbb a Hangony vize mentén lovagolt, majd ezen 

6 HorvátH L. 1987. 27–30., BártFaI SZ. L. 1938. 237. Dl 2884., 400. Dl 4104., 319. és DerCSÉNYI D. 1958. I. 
386. p., varGa L. 1997. 144. p., GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 518. p., HorvátH L. – KovaCSICS j. 2000. 105. p.

7 HorvátH L. 1987. 82. Dl 4104., BaKáCS I. 1982. 591. Dl 38 487., GYÖrFFY GY. 1987–1998. Iv. 510. p.  
és Krit. jegyz. I. 295. p.

8 GYÖrFFY Gy. 1990. 153–154. pp.
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folyón átkelt a Sajó folyó mellett. Innen Gömör várának részein át vonultak tovább,  
és eljutottak a Bolhád-hegyig, majd a nógrádi részeken haladva, a Galga vizéhez értek. 
Innen pedig útjukat folytatva a Duna partján mentek, majd a verőce vizén átkelve tá-
bort ütöttek az Ipoly folyó mellett.”9

a Szovárd és Kadocsa vezette sereg tehát a Bolhád-hegyen keresztül, ez a mai Cser-
hát, elérte a Galga vizét valahol Nógrád és Pest megye határán, itt nyugatra fordult és 
letáborzott a verőce vizén túl, a mai verőce községen túl, az Ipoly folyó partján.

ettől a hadmenettől délre terült el a Gödöllői dombság, a Cserhát déli nyúlványa.  
a dombság legmagasabb pontja a Héhalom (1430), amelyik azonos a mai Margitával (344 
m).10 a tagolt táj patakjai közül három is rákos nevet viselt korábban (Szilas-patak, Sződ–
rákos-patak), melyek közül a máig rákosnak nevezett patak átfolyik11 Gödöllőn. ennek 
forrása Szadán a Pazsak nevű helyen (1430) található, ami vizenyős, mocsaras területet 
jelent. a Gödöllői dombságot északról határolja a Galga (1284), melynek völgyét Hévíz-
völgyének (1352) hívták évszázadokon keresztül a felszínre törő hőforrások után.12

a Gödöllői dombságot főleg tölgyesek (Zsidó, 1284), égeresek (Isaszeg, 1265), mo-
gyorósok (Mogyoród, 1074) borították. Nem volt ritka a nyír (ákosnyire, 1259), a nyár 
(Szada, Nyárkút, 1452), a körte (Körtevélyes, 1340), a kökény (Szada, 1430), a fenyő 
(Szada, 1430), a dió (Gyu, 1322) stb.13

a Duna–tisza közének északi részét is avarok lakták az avar állam megszűnése után 
is a 9. században. Közéjük szlávok csoportjai telepedhettek a helynevek tanúsága szerint 
(Irsa + szeg = égererdőszeglet). az avarság és a 895-ben beköltöző magyar törzsszövet-
ség népi tömegei azonban megingathatatlanul domináltak a vidéken.

a honfoglaló törzsek neveiből alakult falunevek a következők: Megyer (Mácsa mel-
lett, 1379), Keszi (Dunakeszi, 1255), Kér (váckisújfalu, 1393), Nyék (Püspökszilágy, 
1287), Kürt (erdőkürt, 1286) stb.14

Pogány, 10–11. századi előkelők neveiből alakult tas birtok (Zsidó, 1284) és Csomád 
(Csanád, 1219) neve.15 az 1074-ben megvívott mogyoródi csata alkalmával megfordult a 
tájon Géza és László (a későbbi Szent László) herceg és Salamon király. az Isaszegnél 1265-
ben megvívott csatában részt vett István ifjabb király (később v. István), Béla macsói her-
ceg, Iv. Béla unokája, Héder nembeli Kőszegi Henrik két fiával, Ivánnal és Miklóssal stb.

Szent István király a keresztény állam alapításakor, a megyeszervezéskor Pest me-
gyében a terület kétharmadát a királyi, királynéi, illetve hercegi udvarnak rendelte alá, 
és egyharmadot hagyott meg a honfoglaló nemzetségek és családok kezében.

a Gödöllői-dombságon az írott forrásokból kirajzolható 12–13. századi kép nagy 

9 aNoNYMUS 1975. 107. p.
10 HorvátH L. 1987. 30. p. MoL Dl 12 289.
11 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 497–507. pp.
12 HorvátH L. 1980. 14., 35., DF 219 427., ráday Lt 11., HorvátH L. 1987. 30. Dl 12 289.
13 HorvátH L. 1980. 14., 22., Dl 40 413., HorvátH L. 1987. 30., 36. p., PML, ante Mohacsiana no. 79., HorvátH 

L. 2000. 102., 114., 135. p.
14 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 264., 527., 531., 533. p., HorvátH L. 1980. 87., Dl 7228.
15 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 514., 560. p.

vonalakban a következő. Királyi, hercegi udvarház (curtis) állt Cinkotán már 1074-ben, 
Csanád kortársa Szent Istvánnak, valószínűleg unokatestvére. a Pesti-síkság, illetve 
Gödöllői-dombság déli része összefüggő királyi birtok volt. ebből a birtoktestből ré-
szesült rátold és olivér testvérpár, akik 1097-ben Szicíliából Magyarországra kísérték  
I. roger normann gróf leányát, hogy Kálmán király hitvese legyen. a rátót nemzet-
ségből leszármazó családok, tari, Pásztói, veresegyházi stb. kezén van a 14. században 
vácrátót, veresegyház, Fót stb.

eredetileg nyilván királyi birtok volt az a terület is, amelyet a francia eredetű Zsám-
bok nemzetség kapott a 12. század közepén Pest megye északkeleti szélén, és amelyen 
később Zsámbok és Szentegyed települések tűnnek fel 1318-ban és 1324-ben.16 Király-
néi birtok volt Zsidótól (vácegres) keletre az a tas nevű föld is, melyet 1284-ben erzsé- 
bet királyné a Zsidó nembeli István főtárnokmesterének adományozott, és amelyen  
korábban királynéi szentséghordozók éltek. ez az utóbbi adat a fejedelmi, királyi szol-
gálónépek rendszerének egykori meglétére mutat a Gödöllői-dombságon.17

a 10–11. századi királyi birtokterülettől északra, északkeletre világi birtokok terül-
tek el a honfoglalástól kezdve. Neves, országos embereket is adó nemzetségek összefüg-
gő területei határolták a Gödöllői-dombságot a Galga-mentén.

Nyugatról a Zsidó nemzetség Zsidó (vácegres) központjában monostorral, délről az 
ákos nemzetség szintén monostorral és északkeletről a Kartal nemzetség talán monos-
torral foglalta el a Galga völgyét és a szomszédos területeket. a Zsidó monostor Szent 
Balázs, az ákos monostor Szent andrás és a Kartal monostor Szent Kereszt tiszteletére 
volt felszentelve.

ezekből a nemzetségekből a 14. század elejére már rokon családok származtak le, ame-
lyek egymás között is házasodva igen bonyolult genealógiai együtteseket, sőt szövevényeket 
hoztak létre. a Zsidó nemzetségből a Zsidói, a Mácsai, a Csáki, a Becski, az Ikladi, a Nézsai, 
az acsai, a Csői (Csővári) stb. család eredt. a Kartal nemzetségből a Kartali, a versegi,  
a Sülyi etele, a Bodonyi, a Pomázi Czikó, a Megyeri Czikó, valószínűleg a Szentkereszti, 
az aszódi, az Uzsai stb. család származott le. az ákos nemzetségből az ákosmonostori, a 
Prodavizi Ördög, a Folthy (nem Pest megye!) stb. család keletkezett. Mindezek a 15. száza-
dig számtalan birtokkal rendelkeztek Pest megye északi részén, a Gödöllői-dombságon is. 
a 15. században azután többségük már elszármazott innen, még erdélybe is, ahol a Zsidó 
családból eredt Csákyak több vajdát is adtak ennek az országrésznek.18

azt állítjuk tehát, hogy a Galga-mente jellegzetesen honfoglaló nemzetségek birtok-
területe volt, amelyekből a helyi köznemesi családok származtak le. vannak azonban 
olyan kis- és köznemesi családok is a Gödöllői dombságon, amelyeket a legnagyobb 
erőfeszítés ellenére sem sikerült genealógiailag hozzákapcsolni az ákos, a Kartal és a 
Zsidó nemzetséghez. ez két okból lehetséges, nem a nevezettekből eredtek, hiányzanak 
az oklevelek, amelyek segítségével a rokoni szálakat követni tudnánk.

16 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 557., 564. p.
17 HeCKeNaSt G. 1970. 44. p.
18 HorvátH L. 1980. passim, HorvátH L. 1998. passim. aszód és Szentkereszt virágzása és pusztulása. – Szerző 

előadása aszódon 2003. jan. 27-én a Honismereti akadémián.
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az ecskeni, az egerszegi, a Domonyi, a Szadai stb. családok olyan egy-két falus kis-
nemesi családok, amelyek nem illeszthetők a tárgyalt három nemzetség leszármazási 
rendjébe. Külön említjük meg a Gödöllői családot, melyet részletesen tárgyalni fogunk 
a maga helyén, ez is magányosan áll a családok világában.19

Szent István király második törvénykönyve (1030–1038) első pontjában rendelkezik 
a templomok építéséről. eszerint: „tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel 
s ugyanannyi rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hét ökörrel és két tehénnel, 30 
apró marhával. ruháról és oltártakaróról a király gondoskodjék, papról és könyvekről 
a püspök.”

ez a törvény, ez az állami központi akarat indította el a Kárpát-medencében a falusi 
templomépítkezéseket. Figyelembe véve az akkori települések kicsinységét, olykor csak 
4-5 család alkotott egyet, érthetővé válik, hogy I. István király tíz falutól követelt meg 
egy templomot. (vannak, akik tíz háznépre, mansiora értelmezik a törvény szövegét.) 
Mind a két esetben elég szigorú követelmény lehetett. annyi azonban bizonyos, hogy 
a falusi templomok építése Pest-Budához, visegrádhoz, esztergomhoz, Fehérvárhoz, 
azaz az állam központjaihoz közel eső vidékeken szinte azonnal megindult, míg a távo-
labbi területeken, a határvidékeken később ment végbe.

a Gödöllői-dombságon az első egyházak a mogyoródi Szent Márton apátság, épült 
1074 után, Mezőszentmárton falusi temploma 1335 (Sikátor Fótnál), Szentjakab 1363 
(Gödöllő mellett), Szentkereszt 1326 (rákoskeresztúr), Szent tamás temploma Szadán 
1352, Szentkirály 1312 (Isaszeg mellett), Szentgyörgy 1430 (Isaszeg mellett), Szentlász-
ló 1394 (vácszentlászló), Szentegyed 1324 (Zsámbok mellett), Szentpál 1438 (valkó 
mellett), Ligetegyház 1437 (vácszentlászló határában), veresegyház 1375, Kápolna 
1399 (Mácsa mellett) stb.20

19 HorvátH L. 1980. passim, HorvátH L. 1987 passim.
20 varGa L. 1997. passim, HorvátH L. 2000. passim.

a Gödöllői-dombság mindig a váci egyházmegyéhez tartozott, és tartozik most is.  
a váci egyházmegyét minden valószínűség szerint Szent István alapította, azonban  
a középkori hagyomány Szent László alapításának tekintette. ebből az a lényeges, hogy 
a 11. században már mindenképpen létezett egyházmegyei szervezete.

a váci püspökség pesti, majd nógrádinak nevezett főesperessége egzisztált a terü-
leten a korai árpád-kortól kezdve. a határa nehezen állapítható meg. Mindenesetre a 
pesti főesperesség 1226 óta adatolható oklevelek által, a nógrádi pedig 1332-től fogva.

Kelet felől a váci püspökség szolnoki főesperessége terjeszkedett ki a Galga folyásá-
nak alsó vidékére, 1271-től fogva adatolható. ez a három főesperesség fedte le egyházi 
szervezetként Gödöllőt és környékét.21

az 1332–1337-es pápai tizedjegyzékben Gödöllő környékéről megtalálható a váci 
főesperességben Kisnémedi (Nevig), a szolnoki főesperességben Ujfalu (Nova Monor-
nál), Ság (tápióság), Nagykáta, tura stb. a jegyzék többszöri torzult átírásban és hiá-
nyosan maradt fenn.22

a vidéken lefolyt hadjáratok a Pest–Gödöllő–Hatvan országút használatához kap-
csolódtak. Így volt ez a mogyoródi (1074) és az isaszegi (1265) csata esetében is. az 
1241. évi tatárjárás általános vélemény szerint különösen sújtotta a Gödöllői-dombság 
és a Pesti-síkság településeit. ennek ellenére a tatárok hadmenete, a tatárjárás története 
vidékünkön felderíthetetlen a források hiánya miatt.

annyi látszik biztosnak, hogy a Sejbán vezette tatár sereg a Hatvan–Gödöllő útvo-
nalon közeledett Pest falai felé. Legvalószínűbb, hogy Gödöllőnél kettévált, az egyik 
továbbment Pesthez, ahol 1241. március 15-én tűnt fel, a másik a Gödöllő–Szada–ve-
resegyház–rátót útvonalon elérte vácot. a készületlen várost virágvasárnapkor, már-
cius 17-én első rohammal bevették a tatárok. eközben Pestről a látszólag észak felé 
menekülő tatárok üldözésére kijött Ugrin kalocsai érsek csapata, amelyik valószínűleg 
Sződ tájékán a Duna mellett vereséget szenvedett a tatároktól.

rogerius mester, aki a saját szemével látta a tatárjárást, sőt tatár fogságot is szenve-
dett, hosszú leírásában külön fejezetet szentelt vác elpusztításának. ebből kiderül, hogy 
vác falai közé a környező falvakból, nyilván kelet felől, nagyon sok ember bemenekült  
a közeledő tatárok elől. egyes történészek szerint a pusztulás mértéke a Pesti-síkságon 
és a Gödöllői-dombságon elérhette a 75%-ot. ez azt jelentené, hogy négy faluból há-
rom nem éledt újjá a tatárjárás után.23 ezt a vélekedést túlzottnak tarjuk.

vác elpusztítása után a Sejbán vezette tatár seregrész keletre fordult, hogy egyesül-
jön a Batu kán vezette fősereggel. a Sajó mellett, Muhinál azután a tatár sereg döntő 
vereséget mért a magyar királyi seregre 1241. április 12-én.

a régebbi történeti irodalom az 1241. évi tatárjárás utánra tette a magyar várépí-
tészet fellendülését. Nem alaptalanul, hiszen visegrád várának építését jól ismerjük,  
és az valóban az esetleg visszatérő tatárok (mongolok) ellen épült védelmül. azonban  

21 varGa L. 1997. 3. p.
22 BaKáCS I. 1982. 474.
23 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 503–504. pp., KatoNa t. (szerk.) 1981. 125. p.
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a kővárak, a nagy „állami” építkezések mellett fel kell tárnunk a kisebb magánépítkezé-
seket, a földvárakat is.

a kővárak közül Pest és vác mellett Csővár említendő, az utóbbi a 13. század má-
sodik felétől épült.24 a Galga-mentén a Domonyhoz tartozó ancsi (oncs) pusztán,  
a Galgahévízhez tartozó Szentandrásparton, a Galgamácsához tartozó ecskenden vol-
tak árpád-kori földvárak, amelyek fennállhattak már a 12–13. században is.25

a Gödöllői-dombságon Kerepes Kálváriának nevezett dombján, váchartyán várhegy 
nevű részén, valkó Csákópart nevű helyén léteztek földvárak már a 12–13. századtól.

Gödöllő története szempontjából jelentősebb a szadai vár, a várdombon. a 13. szá-
zadban már fennállt és minden bizonnyal a Zada-i család fészke volt, amelynek gene-
alógiáját ismerjük a kései árpád-kortól fogva. a Zada-i család birtokában volt a 13. 
századtól legkevesebb Gödöllő és Szada. a család két falura kiterjedő birtokának köz-
pontja Szadán volt a várban, melyben a család lakott férfiágon kihaltáig. valószínűleg az 
1340-es évek végén szűnt meg az élet a várban, mert 1349-ben I. Lajos király Gödöllőt 
és Szadát – utóbbit a leánynegyed kivételével – Pohárus Péter udvari vitézének adomá-
nyozta. az új birtokos nagyobb úr volt annál, semhogy Szadán vagy Gödöllőn lakjon, 
ezért a vár romlásnak indult. az 1492-es faluleltárban meg is említenek egy elhagyott 
nemesi udvarházat, melyet a Zada-i család egykori földvárával azonosítunk.26

az árpád-korban az országutak, olykor bronzkori és vaskori előzményeken is, már 
kialakultak és rögzültek. az egész Pest megyét Pest városából kiinduló sugaras utak 
szelték át. a Pest-vác északi út a megyét Nógráddal és Honttal kötötte össze, maga 
vác is ebben az időben még Nógrád megyéhez számított. Északkeletre haladt egy má-
sik fontos út Pest–Szentmihály–Cinkota–Kerepes–Gödöllő–Bag–Hatvan vonalon. ez 
valójában a vereckei híres út egyik szakasza volt, melyen az árpád honfoglalói és a 
tatár had is elérte a Kárpát-medence központját. Megemlítjük még a Pest–Üllő–Szol-
nok nagyon fontos utat is, melyen a Kárpátokból a tiszán tutajon szállított só Szolnok 
városától fogva szekéren érkezett Pestnél a Dunához.

természetesen kisebb jelentőségű utak is összekötötték a településeket. a vereckei 
nagyútból éppen Gödöllőnél ágazott ki egy út Szada–veresegyház–vác irányába. Szada 
neve minden bizonnyal a szád, száda, azaz száj, valaminek a bejárata jelentésű szóból 
származik. tehát Szada az említett útnak a kezdete, a bejárata Gödöllőről nézve.27

Gödöllő BIRTOKOsAI

I. Lajos király 1349-ben kedvelt hívének, Pohárus dictus Péternek adományozta Zada-i Péter 
fia tamás összes birtokait, mivel nevezett utódok hátrahagyása nélkül hunyt el, és az ország 
törvénye szerint birtokai visszaszálltak a királyra. az oklevélből megtudjuk, hogy Zada-i 

24 torMa I. (szerk.) 1993. 65–68. pp.
25 MIKLÓS Zs. 1998. 93–111. pp.
26 MIKLÓS Zs. 1982. 41–56. pp.
27 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 505–506. pp.

Péter fia tamás birtokában Szada és Gödöllő falu volt, melyek egy birtoktestet alkottak.28

a Zada-i családnak négy férfi generációját ismerjük. Legkorábban élt Zada-i jakab, 
aki még a 13. század második felében született, az ő fia Domonkos sem élt már 1325-
ben stb. Zada-i Péter fia tamás 1341-ben szolgabíró volt Pest megyében. valamikor 
1341–1348 között halhatott meg. Leánya, Zada-i erzsébet ologh-i Bachov fia Miklós 
felesége lett, özvegye pedig 1361-ben a királynéi házban lakott. az özvegy erzsébet te-
hát Nagy Lajos király második feleségének, Kotromanics erzsébetnek, a bosnyák király 
leányának óbudai udvartartásához tartozott.29

Gödöllő és Szada az ő birtokukban volt a kései árpád-kortól fogva, amíg végül is 
1349-ben gazdát cserélt. a Zada-i család mintegy 100 éven keresztül Szadán a várban 
lakott, amelyik árokkal, sánccal megerősített nemesi udvarház volt, ezért vették a nevüket 
Szadáról. a család genealógiájának hozzákapcsolása valamelyik szomszédos nemzetség-
hez (ákos, Kartal, Zsidó) az aprólékos kutatás ellenére sem járt eredménnyel.

Gyenge Miklós fia Pohárus Péter, Gödöllő és Szada új birtokosa, 1340-től szerepel 
a forrásokban, udvari ifjú, királyi ügyvéd, udvari lovag, abauj vármegye ispánja, aki 
valószínűleg 1361-ben hunyt el.30

Pohárus Péter 1352. augusztus 1-jén iktatták be a helyszínen Gödöllő és Szada bir-
tokába. a budai káptalan végezte el az iktatást a szokásos módon. ami rendkívüli, hogy 
a királyné soron kívül küldte ki Gergely fehérvári kanonokot, a királyné káplánját.

az iktatás rendben, ellentmondás nélkül le is zajlott. ekkor kiadták Zada-i tamás 
leánya erzsébetnek a leánynegyedét olyan módon, hogy Szadát megfelezték, a nyugati 
fele a Szent tamás tiszteletére épült kápolnával, a kegyúri joggal erzsébeté maradt mint 
apai örökség. a falu keleti fele és Gödöllő egésze átmenet Pohárus Péter birtokába.31

Újonnan szerzett birtokából Pohárus Péter részt adományozott Dénes fia György-
nek, akit a váci káptalan iktatott be Gödöllő részbirtokába, melyről Szécsényi tamás or-
szágbíró adott ki oklevelet 1352. október 25-én. az iktatás alkalmával elvégezték Dénes 
fia György birtokrészének határjárását.32

ez a határjárás legkorábban rögzítette Gödöllő földrajzi névvel megjelölt pontjait. 
Megemlítette az eresztvény erdő végén, hogy ott „György állítólag leromboltatta a régi ha-
tárjeleket”. Dénes fia Györgyöt nem sikerült elhelyezni a szomszéd birtokosok családfáján. 
az idézetből pedig úgy látszik, mintha már a szomszédban korábban birtokos lett volna.

talán az Inarch-i családba tartozott, de ez csak sejtés. Ugyanis 1367. május 5-én kelt ok-
levél szerint Inarch-i Farkas fia Pál és fiai, Simon és Leusták Gödöllő és Inárcs területén lévő 
birtokuk harmad részét átengedték Inarch-i Karachon fia Pálnak, atyjuk nővére fiának.33

a néhai Gudulleu-i István fia jános leánya Katalin 1368-ban jelentkezett, hogy gö-
döllői leánynegyedére jogait érvényesítse. opuliai László nádor 1368. március 13-a 

28 HorvátH L. 1987. 5., Dl 4104.
29 HorvátH L. 1987. 1–3., 11. p., Dl 2480, 2884, 24467 és 5072.
30 eNGeL P. 1996. II. 197. p.
31 HorvátH L. 1987. 6., Dl 4104.
32 HorvátH L. 1987. 7. p.
33 HorvátH L. 1987. 17., Dl 36620.
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után bizonyította, hogy Pest és Pilis megyék Szenterzsébeten tartott gyűlésén a szolga-
bírák és esküdtek „Istennel szemben kötelező hitükre és a király és a királyi koronával 
szemben tartozó hűségükre megesküdtek”, hogy tuluk dictus Pál felesége a Gudulleu-i 
jános leánya és Gödöllő birtokból őt megilleti a leánynegyed.34

tuluknak nevezett Pál hivatásos bajvívója volt I. Lajos királynak. Latinul pugil volt, 
ami azt jelenti, hogy ököllel küzdött, Lajos király ökle volt. Harcmodorára pedig némi 
fényt vet magyar ragadványneve, a tulok, ami igavonó, erős szarvasmarhát jelent. Fele-
sége kijelölt ügyvédjeként lépett fel a nádor bíróságán 1368. május 1-jén, tudni szerette 
volna, hogy Pohárus Péter fia Miklós miért foglalta el Gudulleu-i Katalin gödöllői bir-
tokát. a nádor ekkor elrendelte, hogy Pohárus Miklós 1368. augusztus 1-jén mutassa 
be összes okleveleit Gödöllő birtokára nézve.35

Még a határidő előtt I. Lajos király megparancsolta a nádornak, hogy az augusztus 
1-re kitűzött napot halassza el a Layk vajda ellen indított királyi hadsereg oszlásának, 
melyet Szent andrás apostol ünnepének nyolcadára (december 7.) hirdettek meg, 15. 
napjára (december 21.). erre nyilván azért volt szükség, mert tuluk Pálnak is mennie 
kellett a királyi sereggel Havaselvére és Bulgáriába.36

a nádor bizonyította 1368. december 21-én kelt oklevelében, hogy megjelent előtte 
tuluk Pál feleségének képviseletében, és Pohárus Péter fia Miklós okleveleket mutatott 
be, melyek igazolták Gödöllőhöz való birtokjogát. Gudulleu-i Katalin nevében azon-
ban tuluk Pál csak egy oklevelet tudott felmutatni, azt, amelyikben Pest és Pilis me-
gyék nemesei esküvel igazolták, hogy Katalin a néhai Gudulleu-i István fia jános leánya.  
a nádor bírósága pervesztésre ítélte Gudulleu-i Katalint és Gödöllő birtokával kapcso-
latban örök hallgatásra kötelezte.37

Poháros Péter fia Miklós tehát sértetlenül megőrizte gödöllői birtokát, felesége 
tarkői rikolf fia Kelemen leánya Katalin volt. Özvegységre jutva 1410. május 1-jén a 
szepesi káptalan előtt elismerte, hogy Zsigmond király parancsára Koka-i Miklós fia 
andrás mester átadott neki 25 budai márkát, ami hozomány és nászajándék fejében járt 
neki elhunyt férje gödöllői, martonvásári stb. birtokai után.38

Pohárus osvald magtalan halálával 1424 előtt kihalt a Pohárus család, amelyik mint-
egy 75 éven keresztül volt Gödöllő legnagyobb részének földesura. a birtoktömb vissza-
szállt a királyra. Zsigmond király éppen ezekben az években tett kísérletet, hogy Pest 
megye északi részén a maga és Borbála királyné számára nagybirtokot hozzon létre.

albert osztrák herceg (1438–1439-ig magyar király) és a magyar rendek 1424. má-
jus 25-én kelt levelükben megerősítették Zsigmond király birtokadományait Borbála 
királyné részére – többek között – Gwdwllew birtokát, mely Poharus osvald magtalan 
halálával vált eladományozhatóvá.39

34 HorvátH L. 1987. 19., Dl 4104.
35 BoroSY a. 1986. 249. p., HorvátH L. 1987. 20., Dl 4104.
36 HorvátH L. 1987. 21., Dl 4104.
37 HorvátH L. 1987. 18., 22., Dl 4104.
38 HorvátH L. 1987. 26., Dl 68 955.
39 eNGeL P. 1996. II. 197. p., HorvátH L. 1987. 28., Dl 39284.

a tarkői Katalin rokonsága, amelyik Tharchay, tarczay néven is szerepelt, úgy lát-
szik, valamilyen részbirtokot megtartott Gödöllőn. Tharcha-i jános 1438–1453-ig az 
óbudai apácák ügyvédje volt, a század közepén orgazdaság vádjával „levelesítették”, 
proszkribálták, de később törölték az üldözendő bűnösök jegyzékéből. Budavárában 
lakott a Hátsó-Francia utcában orsolya nevű nővérével együtt 1462-ben. Utoljára 1466. 
június 10-én szerepel oklevélben. Csekély birtoka lehetett Gödöllőn.40

Zsigmond király özvegye, Cillei Borbála 1451. július 11-én távozott az élők sorából. 
valószínűleg ez indította arra v. László királyt, hogy 1453. február 2-án Pozsonyban 
kelt oklevelével Gödöllőt rozgonyi jános erdélyi vajdának és testvéreinek, rajnaldnak 
és oszvaldnak adományozza. a rozgonyi-nagybirtok a Gödöllői-dombságon a követ-
kező falvakból és pusztákból állt 1467-ben: Gödöllő, Isaszeg, tura, Zsidómácsa, veres-
egyház, Szada, Szentlászló, valkó, Bag, Nyír, Szörény, Monostor és oszlár.41

a budai káptalan 1492. június 26-án Szapolyai István nádor ítéletlevele alapján a 
király kezére adta Gödöllőt, Szadát, veresegyházt stb., mert rozgonyi jános fia István 
utód nélkül hunyt el. ezután a rozgonyiak feleségei és leányai pereskedtek a leányne-
gyedekért stb., mely perfolyamat nem ért véget a 16. század elejére.42

annyi azonban bizonyos, hogy a Besnyőn birtokos Hatvaniak bejutottak Gödöllő 
részbirtokába is, ahogy azt 1492-ben, 1493-ban oklevél bizonyítja.43

A Szadai (Zada-i) család

Zada-i jakab † 1325 előtt sokkal

Domonkos † 1325 előtt
∞ erzsébet 1325 özv., 1341
2. férje Pardev-i jakab † 1325 előtt

Zada-i Péter Salamon Pard-i Pál Katalin
† 1335 előtt † 1335 előtt 1335, 1341 1347–1359

tamás † 1349 előtt Péter
1335, 1341 szolgabíró 1335
∞ erzsébet
1361 özv., a királynéi házban lakik

erzsébet
1352 – † 1361. máj. 23. előtt
∞ ologh-i Bachov fia Miklós † 1361 előtt

40 rUPP j. 1868. 142. p., BártFaI SZ. L. 1905. 67–68., HorvátH L. 1988. 38–39. pp., BÓNIS Gy. 1997. 2761.
41 HorvátH L. 1987. 37/a-b., 40., Dl 14620, 16 488.
42 HorvátH L. 1987. 50., Dl 3022.
43 HorvátH L. 1987. 51–53., Dl 59 824.
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Adatok a Rozgonyi család 15–16. századi leszármazási rendjéhez

I. Miklós
∞ szinyei Merse anna

 I. Simon országbíró I. István III. László
 ∞ Dobi Hedvig

 II. Simon II. István I. György II. Péter Iv. jános II. Miklós  III. István
 egri püspök szepesi gróf országbíró egri püspök   temesi ispán
 † 1444, várna †1438 †1453 után 1425–1438   ∞Szentgyörgyi Cecilia
       

  II. Sebestény Ilona    v.(Fekete) jános
  erdélyi vajda ∞Szentgyörgyi Imréné  tárnokmester
  † 1463 után     †1440 előtt
       ∞Domoszlói appolónia

 III. Lőrinc vI. jános erdélyi vajda II. rajnald Iv. István II. oszvald
  országbíró tárnokmester  főlovászmester
  †1474 előtt † 1472  † 1460 után
  ∞ alsólendvai Bán Dorottya ∞ Nouberki erzsébet
 
 anna v. István III. oszvald Dorottya
 ∞ Losonczi Istvánné  †1483 Pálóczy Imréné

 vI. (Monyorosi) István II. György vII. jános Cecilia jób Dorottya anna
 Báthori Katalin ∞ 1. Bánffy Dorottya    ∞ rátóti ∞ Csáktornyai
  ∞ 2. Pető Dorottya     Gyulaffy Istvánné ernuszt jánosné

vII. jános

 1. feleségétől 2. feleségétől

 vIII. jános Klára apollónia Borbála Iv. oszvald vII. István
  ∞ 1. egerváry Lászlóné  ∞ Csáky ∞ Frangepán   † 1523
  ∞ 2. Kanizsai Györgyné Benedekné Mihályné  ∞ 1. Héderváry Katalin
      ∞ 2. Szerecseny Krisztina

   1. feleségétől   2. feleségétől

 IX. jános III. Péter Katalin Katalin
   ∞ Báthori Istvánné ∞ Báthori andrásné
 nem élték túl apjukat
   andrás György Bonaventura Klára

Gödöllő És hATáRAI A hATáRJáRásOKBAN

a birtokba iktatásoknak legfontosabb szakasza volt, amikor a helyszínre összehívták a 
szomszéd birtokosokat, azok képviselőit és közösen bejárták a határokat, hogy meg-
vizsgálják, megújítsák a régi határjeleket a királyi kiküldött és az iktatást végző közeli 
hiteles hely papjának vezetésével.

az első ránk maradt határjáró-oklevél 1352. augusztus 1. után keletkezett, amikor 
Zada-i Péter fia tamás leányának, erzsébetnek kiadták Szadából a leánynegyedet, ugyan-
akkor Szadába és Gödöllőbe beiktatták Pohárus Pétert. ez az oklevél tartalmi átiratban 
maradt fenn 1370. január 5-ről, ezért nem tartalmazza a határpontok megnevezéseit.44

Szécsényi tamás országbíró 1352. október 28-án kelt oklevele foglalja magában  
az első határjárást Gödöllőről. a Dénes fia Györgynek juttatott keleti rész határa maga  
a rákos-patak ott, ahol áthalad rajta a Budára vivő országút. azután az úton megy  
a határ egészen Besnyő határáig és ott keletre, délre fordul a Monymálató nevű domb-
hoz, majd bemegy az eresztvény erdő közepére, azon túl elér egy Ikerkörtefához és 
áthalad a rákos-patakon, ahol véget ér Besnyő határa. egy árkon keresztül a Garancs 
hegyhez jut, melynek lábánál határjelek választják el Gödöllőt Ökörteleke pusztától.  
a Garancs hegy csúcsán pedig négy határjel választja Dénes fia György birtokát Kere-
pes, Ökörtelek és Garancs birtokától. a Garancs hegy csúcsán át a hegy végére, a Bab-
jafarkhoz megy a határ, onnan a völgyön át a Pokloskuta nevű kúthoz jut, ahol György 
birtokrésze a Pestre vivő nagyúttal határos. ezen az országúton kapcsolódik a határjárt 
birtok a kiindulási ponthoz, a rákos-patakon lévő kereszteződéshez.45

az oklevél határjárási részéből nyerhető ismeretek nagyon fontosak Gödöllő megis-
meréséhez. a Monymálató domb neve összetett szó, a mony a mell régies alakja, hegye-
ink, dombjaink esetében többnyire a déli, napverte oldalt jelentette. a málató a mállik 
ige származéka lehet, vagyis a domb eme része leszakadt, suvadt, folyamatosan mállik. 
az eresztvény erdő valószínűleg a tarvágás után a tuskókról kihajtani engedett fiatal 
erdőt jelentette, mindenképpen tervezett erdőművelésre enged következtetni. az iker-
körtvélyfa mint határjel szintén mesterséges beavatkozás eredménye. egyetlen dupla 
husángú körtefát ültettek a határra, hogy az jól láthatóan elüssön a környezetétől.

a Garancs hegy nevének jelentése valószínűsíthetően a gerendavágással magyaráz-
ható. Gerend, Gerenda elnevezésű helyek ismertek a 14. századból. a geren palócos 
(a-zó) nyelvjárásban -cs kicsinyítő képzővel ellátva kiadja a Garancs hegy nevét.

Ökörtelek a margitszigeti apácák birtoka, valamikor ökörtenyésztéséről volt híres. 
az ökör herélt bikaborjú, amit négyéves koráig tanítanak (tinó), utána igavonásra hasz-
nálnak, a nyári munkák nagyobb szüneteiben ökörcsordában tartanak.

a Babjafark nevű hegyrészlet szintén összetett szó, második tagja tulajdonképpen a 
hegy farka jelentésű, azaz a hegy elkeskenyedő nyúlványa, vége. a Pokloskuta nevű kút 
az 1349–1350-es évek pestisjárványának a hírmondója, a poklosnak, pokolvarnak neve-

44 HorvátH L. 1987. 6., Dl 4104.
45 HorvátH L. 1987. 7.
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birtok határához. egy völgyön át erdőben haladva felmentek egy hegyre, amelyik más 
hegyeknél magasabb, népi neve Héhalom (Hewhalm), és a Babat (Babd) völgy fölé ma-
gasodik, melynek csúcsán földhatárjelet, földhányást emeltek. ezután a Babat völgyből 
a Berekre (Beerch) vezető Hangyásuthoz (Hangaswth) jutottak. Itt Besnyő határa véget 
ért, és Szada határához értek.

Szada és Gödöllő határán eljutottak a Pazsak nevű patakhoz, „ahol a patak mellett 
egy igen régi és nagy határjelet találtak”. a patakot átugorva nyugati irányban előre-
menve egy gyalogfenyő erdőnek a végén egy domb tetején vermet ástak határjelül. Itt 
Daman-i Miklós fia László, ryher Péter familiárisa, ura nevében megjegyezte, hogy 
azon a helyen régen is állt egy határjel, melyet Gödöllő népe Pohárus Péter parancsára 
lerombolt. ez nyilván 1352-ben történt, amikor Zada-i erzsébetnek kiadták leányne-
gyedét Szada nyugati felén, a keleti felet pedig Gödöllővel együtt Pohárus Péternek ad-
ták, aki a korábbi határjeleket elbontatta Gödöllő és Szada között.

azután nyugat felé menve elértek a Küküllőtő (Kwkulleto) nevű magas dombhoz, 
ahol Daman-i László megint azt állította, hogy régebben a gödöllőiek Pohárus Péter 
parancsára megsemmisítették a korábbi határjelet. Itt egy határdombot emeltek. az-
után egy kis völgy fejénél elérték a Nyárkut (Nyarkwth) nevű forrást, majd a Mesgyén 
vagy Megyén át eljutottak egy másik völgybe. Innen egy hegyre fölfelé menve, melynek 
hosszát Bércnek hívják, elérkeztek a Gárdony hegy lábához egy közúthoz, ahol földha-
tárjelet emeltek. végül eljutottak Szada, Gödöllő és Szentjakab hármas határához. Itt 
megállva László gödöllői falubíró, aki Borbála királyné nevében volt jelen, a Hangyás-
uttól egészen addig a pontig, ahol álltak, az iktatásnak ellentmondott. ennek a határvi-
tának a további zajlása ismeretlen.

a budai káptalan Machalfalva-i rayhel Péter fia Sybold kérésére 1452-ben végezte 
el ismét Gödöllő és Szada határának bejárását. az 1452. július 16-án kelt jelentésből ki-
tetszik, hogy a határ a Hangyás útnál kezdődik egy hegyen, innen a Babat völgyhöz jut, 
majd egy másik hegyre felmegy „sötét erdőben”, leereszkedve nyugat felé két tölgyfához 
jut. azután elérkezik a Pazsak nevű patakhoz, majd a gyalogfenyő erdőhöz, melynek  
a végében a hegy tetején gödör jelzi a határt. Itt rayhel Sybold azt állította, hogy a régi 
határjelet a gödöllői nép ura, emőkei Szobonya Miklós parancsára lerontotta.zett betegeket elkülönítették, kitelepítették a településekről. Főleg kutak mellé, hogy vizük 

legyen, illetve országos utak közelébe, hogy valamilyen gondozásba részesíthessék őket.
Pest mellett a rákos-patakot 1259-ben említi legkorábban oklevél, ez a Gödöllőn át-

folyó rákos-patak 1352-ben még mindig korai említésnek számít.46 Nyilvánvaló, hogy 
az édesvízi rákokról kapta a nevét. ettől azonban fontosabb, hogy a völgyében haladó 

„nagy út”, országút gödöllői szakaszáról is szól ez az 1352-es oklevél.
Újabb határjárásra 1430-ban került sor, amikor Machalfalva-i ryhel Péter és fele-

sége, Katalin veresegyház és Szada birtokait megjárták. ennek során Szada és Gödöllő 
határát is részletesen leírták, csak ezzel a határszakasszal foglalkozunk.47

a határjárók Zsidó felől érkeztek a Kecskeszurdokon keresztül Domony és Besnyő 

46 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. Iv. 497. p., HorvátH L. 1987. 7.
47 HorvátH L. 1987. 30., Dl 12 298.
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ezekben a határjárásokban hegyek, dombok, völgyek szerepelnek, egy felszínileg 
tagolt táj képe bontakozik ki. a tájat tölgy, fenyő, hárs, nyár erdők borítják, és diófás 
helyet is említenek. a völgyekben folyó patakok közül legfontosabb a Pazsak, Pazsak-
fő nevű, amelyik a rákos patak forrása tulajdonképpen. a Bárdány kút (valószínűleg 
elírva a Gárdányból) szintén egy patak forrásvidéke. a Küküllőtő, a Köket valószínű-
leg kökénybokrokkal lepett hely, és szerepel még egy csipkebokor is a határon. ebből  
a korszakból további határjárások nem ismeretesek.

a következő hegyet Kőketth-nek hívták, ahol Sybold megint azt állította, hogy a 
gödöllői nép megsemmisítette a határjeleket. további határjelek: Nyarkuth, Mesgye, 
egy hegy gerinc, melyet Barth-nak mondanak, egy csipkebokor, Gárdony hegy, füves 
gyalogút, egy régi szaggatott árok Szentjakab határán.48

Újabb határjárásra került sor 1456-ban. a határ Gödöllő és Szada között a Babat-
völgy közepén kezdődött, onnan a Hárs nevű völgyre ment, majd a Kövesszegnek neve-
zett hegyre, innen nyugatra a Pazsakfő nevű patakra, ahol fenyőfa mellett emeltek határt. 
Ugyancsak nyugatra elérkeztek a gyalogfenyő erdőhöz, a Diósberekhez, Bardány szán-
tóföldekhez, a Bárdány kúthoz, mely patakocska, azután a Gárdány puszta felé hegyre 
mentek, mely a Gárdánynyára erdő mellett van és itt végződött Gödöllő és Szada határa.49

48 HorvátH L. 1987. 37., PML, ante Mohacsiana no. 79.
49 HorvátH L. 1987. 39., PML, ante Mohacsiana no. 32.
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Fennmaradt azonban 1492-ből egy faluleltár, amelyik nagyon értékes történeti for-
rás Gödöllő állapotának megrajzolásához.50

Gödöllő: tornyos kőtemplom
 5 lakott telek,
 9 elhagyott telek épületekkel,
 10 pázsittelek (campestralis),
 20 királyi hold szőlő (jugerum) a szőlőhegyen,
 1 királyi ekealj (aratrum) szántóföld,
 1,5 királyi ekealj legelő,
 25 embervágó (falcastrum) rét,
 2 királyi ekealj erdő
 és kifolyó kút.
Gödöllő temploma kőből épült toronnyal, azaz a torony nem különálló. védőszent-

jét nem említi az összeírás. az összesen 24 jobbágytelek közül 5 lakott, 9 nem régen 
elhagyott, mivel az épületei még állnak és 10 régen elhagyott pázsittelek, azaz a gyep-
képződés végbement rajta. ezek újra feltörés útján vonhatók csak be a termelésbe. elég-
gé vigasztalan képe ez a gazdasági hanyatlásnak, mely jellemezte a 15. század végét.

a telkek adataiból következtethetünk Gödöllő népességére. tulajdonképpen a ren-
delkezésre álló keret, a 24 jobbágytelek csak 21%-osan kitöltött az 5 lakott telek arányá-
ban. Ugyanakkor a 79%-os üresedésnek több mint a fele régebben elhagyott, ez lehet 

50 HorvátH L. 1987. 50., Dl 3022.

egy-két évtized is. egy telekre 5-10 személyt számítva 25-50 jobbágyrendű gödöllői 
lakost tételezhetünk fel. ezekhez némi zsellér, cseléd, szolga és pásztor népességet hoz-
záadva 40-75 főre tehetjük Gödöllő lakosságát a Mátyás király halála körüli években.

a szőlőhegyen, ez nyilván a Margita déli, délnyugati oldala volt, 20 királyi hold 
szőlőt műveltek. a királyi hold 8-9000 m2 volt, vagyis a 20 királyi hold összterülete  
160-180 000 m2 volt.

a szántó teljes terjedelme 1 királyi ekealj, amelyik 150 királyi holdnak felelt meg, 
ami azonos 126,63 hektárral. ennyit műveltek a gödöllői jobbágyok, az öt család átlag-
ban 25 hektárt. ezekhez járult a másfél királyi ekealj legelő, nyilván osztatlanul, mely-
nek az összterülete 200 hektár körül lehetett. ebből az adatból jelentős állattenyésztésre 
következtethetünk. a 25 „embervágó” rét is az állattartáshoz szükséges szénatermelés 
területe, egy embervágó akkora terület, amelyet egy ember egy nap alatt le tud kaszálni. 
természetesen embere és rétje, valamint kaszája válogatja.

Gödöllő jobbágyainak használatában volt 2 királyi ekealj erdő, ez kb. 250 hektárnak 
felelt meg. a kifolyó kút a házak között szokott lenni, természetes forrás, amelyet tiszto-
gattak, kövekkel kiraktak és őriztek. Így nézett ki Gödöllő falu a 15. század legvégén.

Gödöllő És BEsNYő NÉpE

a jobbágyrendű nép ritkán jelenik meg oklevelekben, amelyek elsősorban jogbiztosító 
iratok. Legtöbbször akkor szólnak róla, ha földesura parancsára szomszédos földesúr-
nak birtokán jogtalanságot követett el, annak kárt okozott. ebben az esetben is oly-
kor-olykor említik csak név szerint a jobbágyokat, többnyire név nélkül, csoportosan 
kerülnek bele az oklevélbe.

Szada 1430-ban végrehajtott határjárásán személyesen megjelent László gödöllői 
falubíró, mint a szomszéd földesúr, Borbála királyné képviselője.51 Ő az első név szerint 
ismert gödöllői ember, egyben bizonyítja azt is, hogy a helyi közigazgatás ekkor – nyil-
ván már több évszázada is – működött.

a határjárás során többször is elhangzott, hogy bizonyos határjeleket a gödöllőiek 
Pohárus Péternek, földesuruknak parancsára eltávolítottak. ez az esemény valószínűleg 
1352-ben ment végbe. az 1352. évi határjárás alkalmával említik a Pokloskuta nevű 
kutat a Gödöllőből Pestre vivő országút mellett. az 1349–1350-es pestisben megbete-
gedett gödöllői jobbágyokat ide telepítették ki, ide különítették el.52

az 1456. évi határjáráson andrás gödöllői falubíró jelent meg rozgonyi jános erdé-
lyi vajda fiai, rajnald és oszvald képviseletében. Gele (Gyele)-i Miklós deák (literatus) 
jelent meg 1469–1470-ben is kétszer Gödöllő és Ökörtelek határjárásán.53 Ők néhányan 
azok a gödöllőiek, akiket név szerint ismerünk az 1541 előtti időből.

51 HorvátH L. 1987. 30., Dl 12 298.
52 HorvátH L. 1987. 7.
53 HorvátH L. 1987. 39, 42–43., PML, ante Mohacsiana no. 32., Dl 16 921, 16 922.
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Gödöllő jobbágyrendű népe 1492-ben mintegy 40-75 fő lehetett, Besnyő nélkül 
számítva. Nem képzelhető el, hogy ez a már akkor is sorvadóban lévő közösség az 1514-
ben zajlott parasztfelkelés, az 1526-ban végbement törökdúlás idején jelentősen meg-
növekedhetett volna. Így értjük meg az 1546-os szandzsák összeírás adatát, mely szerint 
három család lakta Gödöllőt.

Besnyőről egyetlen név szerint ismert személy ebből a korból Molnár Gergely, aki 
1469-ben megjelent Ökörteleke birtokon, amikor a nyulakszigeti apácákat abba beik-
tatták.54 a szövegkörnyezetből arra gondolhatunk, hogy besnyői bíró volt. Nevéből arra 
következtethetünk, hogy molnár volt a mestersége, illetve arra, hogy Besnyőn akkori-
ban működött egy malom.

BEsNYő BIRTOKOsAI

I. Lajos király 1345. november 21-én Nelepech fia jánosnak adományozta Besnyőt adó-
jával, haszonvételeivel és tartozékaival együtt. ezt az adományozást a király az új pe-
csétjének a használatba vételekor, 1365. december 17-én szabályosan megerősítette.55

a Gödöllő melletti Besnyőnek ez az első említése egy meglehetősen kétes hitelű ok-
levélben. a Pest megyei Besnyőre vonatkozó rész azonban kiállta az oklevél kritikáját. 
Hitelesnek fogadható el az a tény is, hogy Besnyő 1345 előtt királyi birtok volt. Mivel 
korábbi oklevél nem szól róla, feltételezzük, hogy régtől fogva a királyi birtoktömbhöz 
tartozott Pest megye északi részén.

a Nelepech-i család ebben az időben a Balkán nyugati felén az egyik leghatalmasabb 
család volt. Nelepech fia jános leánya, Ilona feleségül ment Hervoja boszniai herceghez 
stb. Besnyőt bírták is 1387-ig, amikor Zsigmond király megmentette őket a nagyon 
távol fekvő birtoktól, és azt Ilswa-i Leustachnak, udvarmesterének adományozta.56

az udvarmester 1390-ben elcserélte Besnyő birtokát Pásztói Kakas fia László és Do-
monkos fia jános mesterekkel, melyről Zsigmond király 1390. március 20-án adott ki 
bizonyító oklevelet. Nevezett Pásztóiak 1391. június 30-án kelt oklevél tanúsága szerint 
Besnyőt átadták a királynak Nyitra megyei birtokokért.57 a rátót nemzetségből leszár-
mazott Pásztói és tari család birtokában van ekkor – többek között – veresegyház.

Besnyő tehát 1391-től ismét királyi birtok volt, mint 1345 előtt is. ezután homály-
ban marad Besnyő birtoklástörténete évtizedekre. a sági (ipolysági) konvent előtt 1416. 
április 26-án Miklós leleszi prépost tiltakozva eltiltotta Hathuan-i István fiait, Miklóst 
és Lászlót attól, hogy a leleszi egyház Pest megyei birtokát, Besnyőt a királytól felkérjék, 
elfoglalják és felhasználják. Zsigmond királyt is eltiltották attól, hogy Besnyőt a Hatva-

54 HorvátH L. 1987. 42., Dl 16 921.
55 SUFFLaY M. 1907. 70–85. pp. Közli a Dl 38 487-es számú teljes oklevelet és elvégzi kritikáját., BaKáCS I. 1982. 

591., HorvátH L. 1987. 4.
56 Sufflay ezt is közli idézett munkájában. BártFaI SZ. L. 1938. 444., BaKáCS I. 1982. 996., HorvátH L. 1987. 

23., Dl 65 911.
57 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. I. 1408, 2117., BaKáCS I 1982. 1020, 1032., HorvátH L. 1987. 24–25., Dl 96 634, 96 649.

niaknak vagy másoknak eladományozza.58 a leleszi konvent itteni birtoklására eddig 
az időig nem kerültek elő adatok. Némileg rávilágít a helyzetre, hogy 1468-ban a leleszi 
prépost, mint az üresedésben lévő hatvani prépostság jogainak védelmezője, tiltakozik 
az ellen, hogy Hatvani Mátyás özvegye jogtalanul elfoglalja Besnyő birtokát.59 a hatva-
ni prépostság birtokai és jogai között még nem sikerült felfedeznük Besnyőt. Feltételez-
zük azonban, hogy ez a jogviszony 1345 előtt a budapesti árpád-hídnál létezett Besnyő 
falura vonatkozott.

a leleszi konvent tiltakozása ellenére a Hatvani család bejutott Besnyő birtokába 
ezekben az években valamikor. ezt bizonyítani tudjuk, bár az adományozó oklevelet 
nem sikerült eddig még feltalálni. veresegyház és Szada határjárásakor 1430-ban Szada 
és Besnyő határán Hatwan-i Miklós fia Mátyás familiárisa személyesen tiltakozott az 
egyik határszakaszon, az erős (Hereuch) nevű helytől a Héhalom hegyen keresztül a 
Hangyás útig. Másrészt az albert király halálát (1439. okt. 27.) követő zavaros időben 
Bessenyei Gáspár és Menyhért az Isaszeg határához tartozó szántóföldeket, a Fewldma-
lom (Földmalom? Fölmalom? Földhalom?) nevű kaszálót és a Kapus nevű erdőt jogta-
lanul elfoglalták, és úgy látszik, még 1468-ban is birtokukban tartották. a rozgonyiak, 
1468–1469-ben kezdeményeztek pert a nevezett terület visszaszerzésére.60

a rozgonyiakat 1453-ban iktatták be Gödöllő birtokába, amikor a szomszédok kö-
zött megjelent emeke-i Zobonya Miklós és Bessenew-i Mátyás özvegye, akinek férje 
azonos a korábban emlegetett Hatwan-i Miklós fia Mátyással. ennek a házaspárnak  
a Bessenew-i neve azt mutatja, hogy legalábbis egy ideig Besnyőn lakott. az özvegy, 
Berzeviczi Pohárnok István leánya apollónia „jogtalan foglalása” ellen tiltakozott a le-
leszi konvent 1468-ban, mint már említettük.61

Besnyő azonban vitathatatlanul a Hatvani család Bessenew-inek nevezett tagjai 
kezében van. Bessenew-i Gáspár és Menyhért, magukkal vive Feketew jános besnyői 
jobbágyot, 1468-ban Szentlászló erdejéből elhajtottak 32 sertést, ami ellen a rozgonyi 
földesurak tiltakoztak.62

a nyulakszigeti apácák Ökörteleke pusztája miatt 1451 óta per folyt az apácák és a 
Hatvaniak között. Palóczi László országbíró 1469. november 16-án hozott ítéletet, és 
meghagyta a váci káptalannak, hogy az apácákat iktassa be Ökörteleke birtokába.63

Időközben a Hatvaniak (Besnyőiek) bejutottak Gödöllő birtokába is, mert amikor 
1492. október 29-én a család tagjai birtokosztályt hajtottak végre, akkor Hathwan-i 
Menyhért fiai közül Literatus andrást beiktatták Gödöllő fele részébe, ifjabb Meny-
hértet pedig Besnyő fele részébe. II. Ulászló ezt az oklevelet 1493. január 20-án írta át 
Hathwan-i Gáspár leánya Dorottya és Literatus andrás leánya anna kérésére.64

58 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. v. 1811.
59 HorvátH L. 1987. 41.
60 BártFaI SZ. L. 1938. 635., 977., BaKáCS 1982. 1512., HorvátH L. 1987. 30., Dl 12 298.
61 HorvátH L. 1987. 37/a-b., 41., Dl 14 620.
62 HorvátH L. 1987. 41/a., Dl 16 782.
63 HorvátH L. 1987. 41/b., 42., 43., Dl 16 783, 16 921, 16 922.
64 HorvátH L. 1987. 51., 53., Dl 59 824.

94 95



 Gödöllő története I. [96]  Gödöllő története I. [97]

Hatvani Mátyás leánya Margit az anyja után őt megillető hitbér és hozományt Nagy-
hatvan városából, Kishatvan és Besnyő birtokából átengedi leányainak, ágnesnek (Kun 
Kristófné) és Katalinnak (tybai Lénártné) egy 1499-ben kelt oklevél szerint.65

az Ökörteleke birtokáért folytatott per még mindig nem ért véget. a budai káptalan 
jelentette 1503. április 27-én II. Ulászlónak, hogy be akarta iktatni az apácákat Ökörte-
leke birtokába, de Bessenyei Menyhért a maga nevében és tóth Balázs az ura, rozgonyi 
István nevében Isaszegen ellentmondott.66

Hathwan-i Menyhért kiadásai fedezésére kölcsönvett 32 aranyforintot Thornallya-i 
jakabtól 1517. július 27-én és kötelezte magát, hogy az összeget visszafizeti október 21-
ig. ellenkező esetben a kölcsönadó elfoglalhatja Hatvan és Kishatvan területén lévő bir-
tokrészeit. Ha azokban nem tudná Hathwan-i Menyhét megvédeni, akkor Thornallya-i 
jakab birtokba veheti Bessenyew possessióját.67

II. Lajos király 1521. július 13-án utasította az esztergomi káptalant, hogy folytasson 
le vizsgálatot országh jános váci püspök és Besseneu-i Péter provizora által elkövetett 
hatalmaskodás ügyében, mivel nevezettek mogyoródi jobbágyai a budai káptalan Fót 
birtokának határjeleit ledöntötték.

a mohácsi csatavesztésünk (1526. augusztus 29.) után szeptemberben a török sereg 
megszállta Budát és Pestet, kirabolta és elpusztította a környékét. I. Ferdinánd király paran-
csára a Guti országh Mihály váci püspök és a budai káptalan között folyó perben megjárat-
ták Mogyoród és Fót határát, melyről 1528. június 24-i dátummal állítottak ki oklevelet.68

egyéb ismeretekkel Besnyő birtokára nézve nem rendelkezünk az 1541-ig terjedő időből.

65 HorvátH L. 1987. 54.
66 HorvátH L. 1987. 55., Dl 21 162.
67 HorvátH L. 1987. 56/a., Dl 106 083/624.
68 HorvátH L. 1987. 57., 61., PML, ante Mohacsiana no. 51.

A hATvANI, MásKÉNT BEsNYőI CsAlád

a 15–16. században Besnyőn és Gödöllőn birtokos Hatvani család Hatvan városában 
(Heves megye) és Kishatvan mezővárosában (Pest megye, a Zagyva jobb partján) lévő 
birtokairól vette a nevét. Besnyő történetével kapcsolatban Hothvan-i Miklós és István 

– akik 1415 előtt hunytak el – három-három fia tűnik fel 1415-től fogva.69 ebből a ge-
nerációból kiemelkedik Hatvani István fia Miklós, aki 1415. szeptember 9-től szerepel 
oklevelekben. Zsigmond király 1416. február 3-án Lyonban kiadott egyik oklevelének 
relatora, előterjesztője. a sági prépost 1416. április 26-án tiltotta Besnyő birtoklásá-
tól. Zsigmond 1416. augusztus 13–15. között Canterburyben kelt levelében értesítette 
vilmos bajor herceget, hogy Párizsba küldte tárgyalni – többek között – Hatvani Mik-
lós udvari lovagot. Zsigmond király 1416. szept. 8-án Calais-ból levelet küldött, mely-
ben többek között értesítette Nagyhatvani István fia Miklóst, hogy Luxemburgon át 
Konstanzba fog utazni, örülne, ha nevezett elébe menne. Ugyanezen a napon Hatvani 
Miklóst királyi emberré nevezte ki egy Sopron megyei ügyhöz. Ugyanezen a napon 
még egy oklevél tanúsítja, hogy Zsigmond király a párizsi tárgyalások magyarországi 
delegációjában számít rá.70

a leleszi konvent által lefolytatott eljárások során 1417–1420-ban ismereteink sze-
rint ötször volt kijelölt királyi ember.71 ezután Hatvani, másként Bessenew-i Mátyás 
nevű fia szerepel az oklevelekben 1430–1453 között.72

Bessenew-i, másként Hatvani Gáspár és Menyhért 1440-től fordul elő írott forrá-
sokban. Mátyás király 1475-ben Kálmáncsehi Domonkos székesfehérvári prépostot és 
Hatvani Gáspárt küldte Nagy István moldvai vajdához, amikor a török és tatár hadak 
elfoglalták Kaffa olasz várost a Krím félszigeten és Moldva veszélybe került.73

Mátyás király moldvai követe testvérének, Bessenew-i Menyhértnek fia Literatus 
andrás budavári provizor 1492–1493-ban. Bessenew-i Péter 1521-ben a váci püspök 
provizorja és Fóton hatalmaskodik. Nem sikerült elhelyezni a besnyői Hatvaniak csa-
ládfáján, de bizonyos, hogy ebbe a családba tartozik.74

Pesti, tatai, másként Hatvani György több neve ellenére ugyancsak ebbe a családba 
tartozik, és Gödöllőn birtokos is 1555-ben. vele és a család genealógiai táblázatán má-
sokkal, már átértünk a török korba.75

69 GYÖrFFY Gy. 1987–1998. III. 98–99. pp., Iv. 521. p., HorvátH L. 1987. 27., DF 220 849.
70 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. v. 1497, 1811, 2204, 2271, 2273, 2280.
71 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. vI. 1089, 2003, 2012, 2014, 2499., vII. 1390.
72 HorvátH L. 1987. 30, 41, 41/a., BártFaI SZ. L. 1938. 672., Dl 12 298, 16 782.
73 BártFaI SZ. L. 1938. 977., HorvátH L. 1987. 34., Dl 16 921., tarDY L. 1980. 40. p.
74 HorvátH L. 1987. 51–52., 57., Dl 59 824., PML, ante Mohacsiana no. 51.
75 BártFaI SZ. L. 1938. 1588.

Lázár deák 1528-as térképén Szentjakab és az erdős dombsor
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A Hothvan-i, Bessenew-i család

Zaruad-i Miklós † 1414 előtt

 Hothwani jános egyed Mihály76

 1414 1414, 1417 1414
      
 Nagyhatvani, Hothwan-i István † 1416 előtt

 Hathwan-i jános Hathwan-i Miklós udvari lovag László77

  1414, 1416, 1417, 1418, 1420 1416, 1417, 1418, 1420
 László  
 1414 tamás78 Mátyás79 †1453 előtt
  1414, 1416, 1418 1430, 1438

 Bereck80 ∞ Berzeviczi Pohárnok István leánya
 1420 apollónia
  1453 özv., 1468, † 1499 előtt

  Margit
  1499

 ágnes Katalin81

 1499 1499
 ∞ Kun Kristóf  ∞ tybai Lénárt
 ?

 Hathwan-i Kun andrás82

 1516

76 HorvátH L. 1980. 125., BaKáCS I. 1982. 1289., MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. Iv. 2106.
77 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. Iv. 2474., v. 1497, 1811, 2204, 2271, 2273, 2280.
78 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. vI. 2003, 2012, 2014, 2496, 2499.
79 BártFaI SZ. L. 1938. 635, 672., BaKáCS I. 1512., HorvátH L. 1987. 30, 37/b., 41., Dl 12 298, 14 620.
80 MáLYUSZ e. – BorSa I. 1951–2004. vII. 1390.
81 HorvátH L. 1987. 54.
82 BártFaI SZ. L. 1938. 1389.

A Hothvan-i, Bessenew-i család

 ? ?

 Bessenew-i Gáspár Menyhért emekei Zobonya Miklós83

 1440 k, 1451, 1452, 1469, 1470, 1440 k, 1451, 1452, 1452, 1453
1475 követ a moldvai vajdához 1469, 1470

 Dorottya Literatus andrás Menyhért84 † 1521 előtt
 1493 1492, 1493 budavári 1492, 1503, 1517
  provizor ∞ Katalin 1521 özv.,
  1503 Besenyei Kormachy 1524

  anna
  1493

Bessenew-i Péter85

1521 váci püspöki provizor

  Pesty György 1512 (zálogbirtokos Zsidón)86

  Pesti, tatai, másként Hatvani György
  1555
  ∞ 1. Felhévizi Nagy Margit
  ∞ 2. Bánchy anna

  1. György  2. jános
  1555  1555
    1585 szolgabíró

Hathwan-i Máté/Mátyus87

† 1561 utód nélkül

83 BártFaI SZ. L. 1938. 977., HorvátH L. 1987. 34, 35, 37, 37/a., 41/a., 41/b., 42–44.,  
Dl 16 921, 14 527, 14 620, 16 782, 16 922, tarDY L. 1980. 40. p.

84 HorvátH L. 1987. 51–53., 55., 56/a., Dl 59 824, 21 162, 106 083/624.,  
BÓNIS 1997. 4335, BártFaI SZ. L. 1938. 1218.

85 HorvátH L. 1987. 57., PML, ante Mohacsiana no. 51.
86 BártFaI SZ. L. 1938. 1313, 1588, 1716, 1717., HorvátH L. 1987. 65, 77.
87 BártFaI SZ. L. 1938. 1631., HorvátH L. 1987. 68.
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BABAT, AZ EGYKORI fAlu

az aranyos-patak völgyét máig Babatnak, Babat völgynek, Babat pusztának, Babati ta-
vaknak nevezik. ezen a helyen állt egykor Babat falu, melynek még temploma is volt.

Neve jelentésének kiderítéséhez fel kell sorolnunk legkorábbi okleveles említésé-
nek alakjait: 1430 Babd, 1456 Babadvőlgy, 1580 Bobád, 1590 Bobád, 1640 Babáth stb.  
a nép ajkán a neve mindmáig Babat.88 Bár a nevek legkorábbi alakjának nagy fontossá-
got szoktunk tulajdonítani, mert feltételezzük, hogy az őrzi leginkább az eredeti állapo-
tot, mégis azt kell vélelmeznünk, hogy az 1430-as Babd alakból nem következtethetünk 
a bab+d, azaz bab étkezési növény és d képzőre, mely valamivel ellátottságot jelent. egy-
szerűen babtermesztő falu jelentésre.89 Nincs tudomásunk róla, hogy ilyen szolgáltatás-
ra kötelezett falvak léteztek volna az árpád-kori szolgálónépek rendszerében.

Közelebb visz bennünket az igazsághoz, ha a helységnévtárakban végigtekintjük a 
Báb, Bába, Bábafalu stb. településneveket. ezek a báb, bábu, bába, baba közszavakból 
származnak, melyek jelentése szerteágazó.90 Feltételezhetünk Baba személynevet is, de 
gondolhatunk bábu (bálvány) eredeti jelentésre is. talán állt valahol egy faragott bálvány.

a közeli Incső helynév is nagyon korai névadás öröksége lehet. tövében az in ta-
lálható, amelyik szolgarendű embert, illetve ilyenek csoportját, közösségét jelentheti. 
ezeknek és még más neveknek – Bag, Besnyő, oszlár, Iklad stb. – az előfordulása a kör-
nyéken kora árpád-kori megszállásra, a falurendszer 10–11. századi kialakulására utal.

Babat területén egy kincslelet került elő 1900-ban, melynek pénzei között II. Géza 
(1141–1162) pénze és friesachi dénárok (13. század), sőt egy 12. századi nyugati pénz 
is előfordult.91

az 1991. évben végzett régészeti feltárás során előkerült kerámia nagy részben kora 
árpád-kori és java árpád-kori. a templom és körötte a temető bizonyosan árpád-kori. 
Összességében a régészet eredményei, megállapításai szerint a babati templom és vele 
együtt Babat falu aligha érte meg lakottan a 14. századot.

elnéptelenedésének oka lehetett két országos esemény is, az 1241–1242-es és az 
1285-ös tatárjárás, mindkettő elérte Pest környékét. természetesen helyi jellegű okai is 
lehettek Babat elpusztásodásának.

ezeket azért kellett előre bocsátanunk, mert Babat legelső írott említése kései, 1430-
ból való. ekkor már 100-150 éve is üresen állhatott romladozó templomával együtt.

Zsigmond királynak 1430. augusztus 9-én kelt parancsára az óbudai káptalan megjá-
ratta Machalfalva-i ryhel Péter és felesége, Katalin birtokának, veresegyháznak és Sza-
dának határait. az óbudai káptalan 1430. szeptember 26-án kelt jelentéséből a minket 
érdeklő részlet: „végül a völgyből délnyugati irányba az erdőben hegyekre hágva, jókora 
távolságban eljutottak egy hegyhez, melyik más hegyeknél magasabb, népi nevén Héha-
lom (Hewhalm) a Babat (Babd) völgy fölött, amelynek a csúcsán földhatárjelet rendeltek. 

88 HorvátH L. 1987. 30., 37., 39., Dl 12 298, PML, ante Mohacsiana no. 32, 79, PeStY F. 1984. 146–147. pp.
89 KISS L. 1983. 112–113. pp.
90 FÉNYeS e. 1851. I. 60–61. pp.
91 tarI e. 1993. 11–26. pp.

ezután a hegyen észak felé menve bokrok és erdő között messzire elérkeztek két kiemel-
kedő helyre, ahol földhatárjeleket emeltek. Megérkeztek a Babat (Babd) völgyből Berek-
re (Beerch) vezető Hangyásuthoz (Hangaswth), amely mellett határjelet készítettek és itt 
elhagyva Besnyő birtok határait Szada (Zada) birtok határához jutottak.”92

ez a határszakasz veresegyház határa, amelyik Domony és Szada között Besnyő 
határával érintkezik. ezen belül tűnik fel Babat völgye. az említett legmagasabb hegy 
a Héhalom, amelyik nyilván azonos a jelenlegi Margitával, melynek tetejéről be lehet 
látni a babati völgybe.

az idézett határszakaszon 1430-ban Besnyő földesura, Hathwan-i Miklós fia Mátyás 
nevében mondtak ellent. ami azért lényeges, mert bizonyítja, hogy Babat elnéptele-
nedése, megszűnése után területét Besnyő falu népe, birtokosai szerezték meg, nem 
Gödöllő. tehát Babat Besnyő határába olvadt be. ez valószínűleg megtörtént már a 14. 
században.

Babat völgyét újra említik határjárások alkalmával 1452-ben és 1456-ban, de köze-
lebbit nem tudunk meg a területről.93

a budai szandzsák összeírásában 1580-ban és 1590-ben fordul elő azután. Mind-
össze annyit tudunk meg a török dokumentumból, hogy Besnyő falu szántója Babat 
(Boba) puszta. Mint látjuk, Babat folyamatosan Besnyővel képez egy birtoktestet a ma-
gyar világban, melyet a törökök nem bolygattak meg.94

a tizenöt éves háború (1593–1606) után vámossy István és felesége, aszalay erzsé- 
bet birtokában találjuk Gödöllő pusztájaként Besnyőt, Babatot és egerszeget. Neve-
zett földbirtokosok tiltják is 1643. február 26-án Pest–Pilis–Solt vármegye sedriáján a 
szomszédokat itteni birtokaik jogtalan használatától.95

a 17. századtól fogva Babat története egybeolvadt Gödöllő történetével, ezért ez-
után Babattal külön nem foglalkozunk.96 

92 HorvátH L. 1987. 30., Dl 12 298.
93 HorvátH L. 1987. 37, 39., PML, ante Mohacsiana no. 32, 79.
94 KáLDY-NaGY Gy. 1985. 83–85. pp. Három majdnem azonos nevű puszta, Gödöllőnél, alsónémedinél és Buda-

örsnél, adatai összekeveredtek. Nagyon nehéz szétválogatni ezeket.
95 HorvátH L. 1987. 86.
96 HorvátH L. 1987. Ld. mutató!
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A TöRöK hódíTás KORáBAN (1541–1686)

Budának török kézre kerülése, 1541 után fokozatosan terjeszkedett ki a török állam az 
ország központjára, többek között a Gödöllői dombságra. Nógrád és Hatvan 1544-ben 
jutott török fennhatóság alá, ekkortól mondhatjuk, hogy ez a terület törökország része 
lett. ennek következtében 1546-ban el is készült Halil bég vezetésével az első összeírás 
a budai szandzsákban.

Gödöllő lakott volt folyamatosan kb. 1594-ig, amikor a tizenöt éves háború vihara 
elsöpörte. Újjátelepülésére csak 1649-től került sor. Gödöllő puszta volt tehát 1594–1649 
között, mikor földjét földesuraitól bérben használták szomszéd és más települések lakói.

a 16. század közepén visszatelepülő lakossága felújította a középkori eredetű temp-
lomát, megszervezte községbírói szervezetét és részt vett, olykor regionális központ-
ként, a parasztvármegye fegyveres önvédelmében.

a Buda visszavétele, az ország központjának felszabadítása körüli harcokban, 
1682–1683-tól kezdve Gödöllő és környéke ismét sorvadni kezdett, sőt 1686–1687-ben 
megint pusztán hagyta a népe.

Évekkel későbbi újratelepülését, gyarapodását, fellendülését pedig a II. rákóczi  
Ferenc vezette kuruc szabadságharc késleltette.

KATONAI EsEMÉNYEK, hAdJáRATOK

a hősies és tragikus kimenetelű mohácsi csatavesztés – 1526. augusztus 29-e – után a szul-
táni fősereg szeptember 11-ére elérte az üresen, védtelenül hagyott Budát, azt megszállta és 
a gyorsan felépített Duna-hídon török csapatok keltek át a Duna bal partjára is, hogy azt is 
kirabolják és feldúlják. II. Szulejmán maga és serege 1526. szeptember 11–30-ig tartózko-
dott Pest–Budában, ezalatt portyázó török csapatok vác és Hatvan alá is eljutottak. eköz-
ben nyilván érintették, kirabolták Gödöllőt is, de a település ekkor még nem pusztult el.1

amikor I. jános király 1527. augusztus 12-én kiürítette Budát I. Ferdinánd hadsere-
ge elől, akkor először a rákos mezején ütött tábort, majd egy éjszaka táborban volt se-
regével Kerepesen, végül innen feltételezhetően Gödöllőn keresztül Hatvanba vonult.2

Szapolyai jános király nyomában I. Ferdinánd csapatai feldúlták és kifosztották 
Pest és vác környékét is. Ismét török portyák dúlták vác és Pest vidékét 1529-ben, de 
vác a török rombolástól még ekkor megmenekült, mert Brodarics István, II. Lajos volt 

1 Bővebben HorvátH L. 1995. 161–165. pp. és HorvátH L. 2000. 51–52. pp.
2 SZerÉMI Gy. 1961. 138. p.
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a katonai események következtében történt meg az, ha pontos idejét nem is tudjuk 
megjelölni, hogy Besnyő lakossága 1546 után beköltözött Gödöllőre a nagyobb bizton-
ság okából, ahogy azt az 1559. évi szandzsák összeírás mutatja.6

a viszonylagos nyugalom után következett az úgynevezett tizenöt éves háború 
(1593–1606), melynek során 1594-ben a tatárok dúlták fel a Duna–tisza közének 
északi részét. a hadműveletek miatti pusztulás az esztergom–Székesfehérvár–Hatvan 
háromszögben volt a legnagyobb. Pest megye elveszítette ekkor lakosságának három-
negyed részét. a háborút lezáró zsitvatoroki béke értelmében, 1606-ban vác és Nógrád 
Habsburg–Magyarországhoz került, és 1620-ig ott is maradt. ami gyakorlatilag azt je-
lentette, hogy vác és Gödöllő között, valahol Sződnél, Csörögnél volt az országhatár.

a török Birodalom várható újabb támadása kivédésére 1663 tavaszától a Gödöllői-
dombság falvait magyar részről Érsekújvár erődítésére rendelték fel. Hanvay Ferenc, 

6 KáLDY-NaGY Gy. 1977. 229.

kancellárja, befolyására kezdeti ingadozás után a város Szapolyai jános pártjára állt, és 
ebben 1540-ig meg is maradt. Brodarics István, humanista író, 1532-től pécsi, 1537-től 
váci püspök, 1539. november 17-én hunyt el. végrendeletében 1539 júniusában egye-
bek között a Mogyoródon (Szentjakabon) és Óbudán lévő ingatlanait a váci Szent Lé-
lekről elnevezett szegényházra hagyta.3

Miután 1541. augusztus 29-én – a mohácsi csatavesztésünk évfordulóján – a török 
végleges szándékkal megszállta Budát és Pestet, a Pesti-síkság falvai, a Gödöllői-domb-
ság vidéke is a kezére került. egy 1542. január 9-én kelt levél szerint: „Pest környékén 
pedig, amelyet teljesen hatalmában tart a maga birodalmából több mint 40 000 embert 
telepített le, mindenféle iparosokat, kereskedőket, felosztván közöttük a földeket, a ke-
resztény lakosságot pedig törökországba szállította, hogy azon földeket művelje, ame-
lyeket az idetelepítettek elhagytak.”4

a 40 000-es szám mindenképpen túlzó, de jelzi azt a pánikot, amelyik jellemezte  
a török hódoltság legelejét és utal a török telepítési, illetve lakosságcsere politikájára 
is. a betelepített népesség csak kisebb részben volt török, nagyobb részben délszláv 
kézművesek és kereskedők.

Újabb német birodalmi sereg érkezett Pest és környéke felszabadítására, de 1542. 
szeptember 28-október 6-ig sikertelenül ostromolta Pest falait, miközben a vidéket 
északra és északkeletre feldúlta és teljesen kiélte.

a törökök egyre nagyobb területeket foglaltak el, hogy Pestet biztonságosabban véd-
hessék a keresztények ellen. ennek során a budai pasa serege elfoglalta vácot 1543-ban, 
1544-ben Nógrádot és Hatvant és ezzel a nógrád–hatvani vonaltól délre eső területen 
megszilárdult a török fennhatóság, a vidék a török Birodalom része lett.

amikor I. Ferdinánd király 1547-ben öt évre békét kötött a törökkel, akkor kifejezte 
reményét, hogy a török hatalom nem fogja gátolni a jobbágyokat az országos adó, a 
tized és a különböző földesúri terhek és tartozások fizetésében. ennek fejében 1548-ban 
a Habsburg hatalom is méltányolta a török hatalom igényeit, amennyiben a hadiadó 
kivetésekor megengedte, hogy a töröknek adózó falvak az összegnek csak a felét fizessék.5

3 BártFaI SZ. L. 1938. 381.
4 BártFaI SZ. L. 1938. 384.
5 HorvátH L. 1995. 163. p.

Lazius 1556-os térképén Szentjakab 
és mellette Szentmargita erdős dombvonulata
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Gödöllő földesura ekkor kieszközölte Gödöllő kuriális község mentességét a munká-
ban.7 a törökök 1663. szeptember 25-én mégis elfoglalták Érsekújvárt és megtartották 
a régi szokást, hogy a vár erősítéséhez a Gödöllői-dombság falvainak népét hajtsák fel.

a törökök 1682-ben még elfoglalták Füleket, ahonnan Pest megye hatósága Gácsra 
menekült. Bécs ostrománál azonban végleg megtört a török ereje 1683-ban. Lotharin-
giai Károly serege 1684. június 27-én legyőzte Kara Mehmed budai pasát vác mellett, 
evvel visszavette vácot és vidékét a töröktől. Már Pestet is elfoglalta június 30-án, me-
lyet november 2-ig tudott csak megtartani. visszavonulása után a törökök Nógrádból 
és egerből törtek rá a Pesti síkságra és Pestre.

Budavár visszavétele, felszabadítása azonban már 1686. szeptember 2-án végleges 
volt. Hazánk fővárosa és központi területei száznegyvenöt éves idegen uralom után 
végre felszabadultak.

A NÉpEssÉG A TöRöK hódíTás Első fÉlÉvsZáZAdáBAN (1541–1596)

a török közigazgatás 1541 után épült ki a Pest-Budát körülvevő vidéken. a budai szan-
dzsák név szerinti összeírását Halil bég végezte el 1546-ban, ebben találjuk Gödöllő és 
Besnyő családfőinek névjegyzékét.8

a török hódítás legelső évtizede is már megtizedelte a településhálózatot. Gödöllő 
környékén 1546-ra elnéptelenedtek Szentmihály, Csömör, Keresztúr, ecser, Csomád, 
Káposztásmegyer, alag, Palota, Dunakeszi, a teljesség igénye nélkül.

a pusztítás, a csapás Gödöllőt is érhette, hiszen 1546-ban három család élt benne. 
Közigazgatási, községbírói szervezetét azonban így is megőrizte, mert az 1546-ban ösz-
szeírt Székely Miklós 1548-ban falubíró volt.9

Gödöllő és Besnyő, bár szorosan kötődött egymáshoz, mégis két külön magyar falu 
volt, külön községbírói szervezettel is. a nagyobb biztonság okából 1559-re Besnyő 
népe beköltözött Gödöllőre. az összeíró török hivatalnok 1559-ben Besnyőnél ráírta a 
jegyzékre: „nevezett falu rájái Gödöl nevű faluban laknak”.

ezek a név szerinti összeírások lehetőséget adnak arra, hogy a nevekből ismereteket 
szerezzünk a települések 16. századi népességére nézve. Foglalkozás, mesterség nevek a 
következők: Bakó, azaz carnifex, mészáros (1559), Kovács (1559, 1562, 1580, 1590), Szabó 
(1546, 1559, 1562, 1580, 1590), Szekeres, ez utóbbi besnyői család és varga (1580, 1590).

Népi származásra utalnak a jász (1559, 1562), a Székely (1546, 1559, 1562) és a tóth 
(1559, 1562). természetesen mindkét település népe ezekkel együtt magyar.

Származási helyekre utaló családnevek: Győri (1559, 1562), Haraszti (1580, 1590), 
tarcsai (1559, 1562, 1580, 1590). a tarcsai család a közeli tarcsáról (Csiktarcsa,  
Kistarcsa) érkezhetett.10

7 oDroBeNYáK N. j. 1875. 25. p.
8 KáLDY-NaGY Gy. 1977. passim
9 HorvátH L. 1987. 64.
10 HorvátH L. 1987. 63, 69, 75, 78.

társadalmi tagozódás szerint mind török alattvaló (rája). Magyar rendszer szerint 
mind jobbágy, azonban három család szolgát is tart. a két tarcsai családnak egy-egy 
szolgája, a varga családnak egy szolgája van, akik elveszítették családnevüket: jakab 
szolga, Péter szolga és Bálint szolga.

természetesen előfordulnak nevek, melyek jelentése, üzenete nem világos, nem is-
mert. a Csókolnak olvasott családnév aligha lehet kapcsolatban a mai csókolni igével. 
a tokos családnév lehet, hogy foglalkozást jelöl, de nem tudjuk, mi legyen az. Besnyőn 
toka alakban fordul elő, ez talán tokás emberre utal. a vig családnév a 17. században 
bizonyosan vég, végh alakban folytatódott tovább.

ritka esetben a Gödöllőről elköltöző magával viszi a település nevét, bármi volt is 
korábban a családneve. erre példa Gödöllő Imre, aki 1546–1559 között Maroson (Nagy-
maros) lakott a vásár utca mahalléban. a törökök nős emberként írták össze, de fiúgyer-
meke nem szerepel a nyilvántartásban. Ő tehát bizonyosan Gödöllőről származott el.11

Gödöllő családfői 1559–1590

1559 1562 1580 1590
Bakó Bálint nős – – –

– – Balázs István –
– – Balázs jános a fia nőtlen Balázs jános
– – – Balázs Mihály a fia
– – – Bálint szolga
– Bencsik tamás Fistik tamás –
– Bencsik albert a fia Fistik albert Bencsik albert
– – – Bencsik jános a fia
Borbás andrás nős Borbás andrás – –
Borbás jakab a fia nőtlen Borbás jakab a fia – –

– – Bordás Balázs Bordás Balázs
– – (Dukó) Gergely Bordás Gergely
Csókol Imre nőtlen Csókol Imre – –

– – Farkas Máté Farkas Máté
Győri Ferenc Győri Ferenc – –

– – Haraszti Márton, 1582-
ben bíró

Haraszti Márton

– – – Haraszti István
– – – jakab szolga
jász Bertalan nős jász Bertalan – –
jász Lőrinc a fia nőtlen jász Lőrinc a fia – –

– – Kiss tamás –
– – Kiss Máté a fia nőtlen –
– – Kis Máté –
Kovács Dimitre nős Kovács Demeter van 

100 juha
– Kovács Demeter

Kovács andrás a fia 
nőtlen

Kovács andrás a fia Kovács andrás –

– – Kovács Pál Kovács Pál
– – – Kovács Mátyás
Nagy tamás nős Nagy (Balázs) – –

11 KáLDY-NaGY Gy. 1977. 248. p.
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1559 1562 1580 1590
Nagy albert a fia nőtlen – – –
Nagy Gál nős Nagy Gál van 150 juha Nagy Gál –
Nagy Péter a fia nőtlen Nagy Péter a fia Nagy Petri –

– – – Nagy tamás
– – – Péter szolga
– – Sáros Menyhárt –
Szabó Benedek nős Szabó Benedek Szabó Benedek –
Szabó Bertalan nős Szabó Bertalan – –
Szabó Ferenc nős Szabó Ferenc – –
Szabó Máté a fia nőtlen Szabó Máté a fia Szabó Máté nőtlen Szabó Máté

– – Szabó Gáspár Szabó Gáspár
– – – Szabó György
– – – Szabó György
Szekeres Balázs nős – – –
Székely Miklós meghalt – – –
Székely Mihály a fia 
nőtlen

Székely Mihály – –

Székely andrás nős Székely andrás – –
Székely Ferenc a fia nős – – –
Székely Máté a fia nős – – –

– – tarcsai jános tarcsai jános
– – – tarcsai tamás a fia
tarcsai Simon tarcsai Simon tarcsai Simon –

– – tarcsai Péter a fia nőtlen tarcsai Péter
– – – tarcsai jakab a fia
– – – tokos Gergely
– – – tokos tamás a fia
tód Máté nős tót Máté – –

– – varga György varga György
– – vig jános vig jános
– – – vig orbán a fia
– – – vig Márton
Összesen: 24 21 24 30

Besnyő családfői 1546–1562

1546 1559 1562
antal jeromos nős antal jeromos nős –
Kelemen Éliás nős meghalt –
Meleg Máté nős Meleg Máté nős Meleg Máté

– Nagy Balázs –
– – Piroska Ferenc
Szabó Miklós nős Szabó Miklós nős –
Szabó Ferenc a fia nőtlen Szabó Ferenc a fia nős –

– Szabó Máté a fia nőtlen –
Szekeres albert nős Szekeres albert nős Szekeres albert
Szekeres jános a fia nőtlen Szekeres jános a fia nőtlen Szekeres jános a fia
Szekeres Mátyás a testvére nős Szekeres Mátyás a testvére nős Szekeres Mátyás
Szekeres Máté a fia nőtlen Szekeres Máté a fia nőtlen Szekeres Máté a fia
toka György nős toka György nős toka György
tód Ferenc nős tód Ferenc nős –
tód tamás meghalt –
Összesen 12 12 7

Gödöllő népességi adatai

Családfők
száma

Nőtlen fiaik 
száma

Családfők 
nőtlen testvérei 

száma

egyéb nőtle-
nek száma

Összeírtak 
száma

Dzsizje-fizetők 
száma

1546-ban 3 - - - 3 3
1559-ben 14 7 - 1 22 5
1562-ben 15 6 - - 21 15
1580-ban 20 3 - 1 24 20
1590-ben 21 6 - 3 30 20

Besnyő népességi adatai

Családfők
száma

Nőtlen fiaik 
száma

Családfők 
nőtlen testvérei 

száma

egyéb nőtle-
nek száma

Összeírtak 
száma

Dzsizje-fizetők 
száma

1546-ban 9 2 - - 11 4
1559-ben 9 3 1 - 13 4
1562-ben 5 2 - - 7 5
1580-ban 5 4 - - 9 5
1590-ben 2 1 1 - 4 2

Gödöllő És BEsNYő TöRöK BIRTOKOsAI

a török Birodalomban tulajdonképpen magánbirtok európai értelemben nem létezett, 
hiszen minden talpalatnyi föld is a szultáné volt. a földek, a faluk várható jövedelmét az 
adókból, több év eredményét figyelembe véve, előre megállapították és kivetették. eze-
ket a jövedelmeket azután kiosztották a javadalmasoknak, a katonaságnak (tisztnek és 
közkatonának), illetve az állami közigazgatás tisztviselőinek és alkalmazottainak megha-
tározott mértékben és rend szerint. a 16. század második felében a birtokok jövedelem 
szerint három kategóriába tartoztak: a timar 2–20 ezer akcse közötti, a ziamet 20–100 
ezer akcse jövedelem közötti és a hász évi 100 ezer akcse fölötti jövedelmű javadalombir-
tok. ez utóbbi tulajdonképpen szultáni (kincstári) birtok volt már, amelynek jövedelme 
elsősorban a kincstárba folyt be, de ezeket is kioszthatták magasabb állású tiszteknek és 
hivatalnokoknak. a katonai és a polgári hierarchia, igazgatás nagy részben fedte egymást.

Gödöllő és Besnyő az oszmán török birtokigazgatás szerint egy birtoktestet képe-
zett, amennyiben jövedelmüket külön-külön állapították meg és tartották nyilván, de 
igyekeztek mindig ugyanannak a javadalmasnak kiosztani.

a török hódítás legelején, 1546-ban Mehmed Dervis Karamanlu Gödöllőről 1125 
akcsét, Besnyőről 1875 akcsét húzott timár-birtokosként, összesen 3000 akcsét évente.

Mint tudjuk, 1559-re a besnyőiek nagyobb része beköltözött Gödöllőre, ezért Besnyő  
jövedelme csökkent (685 akcse) és Gödöllő jövedelme nőtt (3230 akcse), mely összesen 
3915 akcse Haszan bin ahmed timariota zsebébe vándorolt. a két településen összes-
ségében a török jövedelmek nőttek, de ez lehet, hogy nem a termelés növekedésével 
függ össze, hanem inkább az adóztatás szigorodásával.
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Ugyanez mondható el az 1562. évi gödöllői 11 480 akcse jövedelemről is, ami mö-
gött azonban bizonyosan gazdasági fellendülés, népi gyarapodás is megállapítható.  
ez elégséges volt ahhoz, hogy szultáni hász-birtokká nyilvánítsák, ami némileg kiemel-
kedő települést jelent ebben a korban. Besnyő lakói 1562-re visszaköltöztek saját fa-
lujukba és összesen 3073 akcse adót préseltek ki belőlük, amit Dimitre Zselik (jelik) 
timár-birtokos élvezett. Nevezett nem annyira török, mint inkább délszláv származású 
muzulmán volt. a két falu együtt számolt földesúri adója 14 553 akcse, ezt a továbbiak-
ban már sosem fogja elérni.

oszmán bin jakub, váci várnagy (dizdár) 1580-ban Gödöllő és Besnyő jövedel- 
méből vett fel 5400 akcsét, rajta kívül még Naszuh bin Iszá és Musztafa bin abdullah 
váci janicsárok is részesültek innen 1700-1700 akcséval. Gödöllő jövedelme 1580-ban  
6810, Besnyőé 3000 akcse volt, összesen 9810 akcse, ebből tehát 8800 akcsét kiosztottak, 
a többi a kincstárba folyt be.

Kara jakub aga, váci várkapitány – ismereteink szerint – 1557–1564-ig töltötte be 
ezt a posztot, fia, oszmán 1570–1580 között bizonyosan váci dizdár volt. a két váci 
janicsár közül Musztafa bin abdullah neve azt jelzi, hogy az apja még keresztény volt 
eredetileg és áttért az iszlámra. az áttérteknek ugyanis az abdullah nevet adták, ami azt 
jelenti: allah adta, allah ajándéka.

az 1590-es év gödöllői jövedelme 7230 akcse, besnyői jövedelme 3000 akcse, azaz 
összesen 10 230 akcse volt. a török haszonélvezők személyét nem ismerjük.12

a tizenöt éves háború (1593–1606) nemcsak Gödöllő és Besnyő településeket sö-
pörte el, de magát a török adminisztrációt is. Nagyon kevés török forrás keletkezett  
és maradt fenn a 17. század elejéről. Gödöllő szomszédságából csak egyet ismerünk. 
Mogyoród falu (9500 akcse) és Szentjakab-puszta (2500 akcse) egy birtoktestet képezett 
1602–1603-ban, melynek jövedelmét (12 000 akcse) ekkor veli bin ali vette fel.13

a 17. században, ha emlegetik is a török urakat, többnyire név nélkül. ezért becses szá-
munkra, hogy 1668-ban gödöllői tanúk néven nevezik török földesurukat. Pázsit andrás 
gödöllői rája (jobbágy) meghalt 1665-ben a saját házában, Musztafa szpáhi „ember díjá-
ban” 41 tallért és egy borjas tehenet vett meg a feleségén. Musztafa szpáhi, iszpája Budán 
lakott, hűbérbirtokos (Gödöllő) jövedelmének fejében meghatározott számú lovast kel-
lett kiállítania, és azokkal hadba vonulnia szükség esetén. a 17. században hűbérbirtoka 
jövedelmét már fia örökölhette, ha képes volt vállalni és apja helyébe lépni szpáhiként.

takács andrás is meghalt Gödöllőn 1668 előtti években, Musztafa szpáhi 65 forin-
tot vett a haláláért a családján. ráadásul még a pesti kádi is 10 tallért vasalt be a meghalt 
emberért. ez a fajta török adó azt fejezte ki, hogy az árnyékvilágba távozott rája tulaj-
donképpen megkárosítja földesurát és az állami kincstárt, mert ha élne, akkor tovább-
ra is adófizető volna. valakinek a bekövetkezett hiányért vállalnia kell a kárpótlást.14  
Gödöllő a török közigazgatás rendszerében a budai vilajet (elajet), azaz tartomány bu-
dai szandzsákjában a pesti náhije (bírósági kerület) területén feküdt.

12 KáLDY-NaGY Gy. 1985. 74., 205.
13 HorvátH L. 1987. 83.
14 HorvátH L. 1987. 158.

Gödöllő újjátelepülésétől, 1649-től fogva határvita folyt Gödöllő és Szada között. 
ennek során a felek minden eszközt megragadtak – a szadai gulyás, kondás agyon-
verése –, hogy álláspontjukat érvényesíthessék. a legsúlyosabb lépésnek számított, ha  
a magyar falvak a török hivatalos személyekhez fordultak igazuk keresése közben.  
ezt nevezték törökösségnek, és nem a muzulmán hitre való áttérést, ahogy sokan vélik. 
az 1659. évi 13. törvénycikk tiltotta is a török közigazgatás, igazságszolgáltatás igény-
bevételét a magyar falvak, általában a magyarok részéről. Mivel erre a bűncselekményre, 
hazaárulásra törvényt kellett hozni, ez azt mutatja, hogy tömeges jelenségről volt szó.

Bossányi Miklósné, Mocsáry judit kérésére 1671. augusztus 19-én Pest–Pilis–Solt vár-
megye közgyűlése tiltotta is Szada földesurait és lakóit attól, hogy a gödöllői határ kijelö-
léséhez a török segítségét vegyék igénybe. Mocsáry judit valahonnan, valahogyan meg-
tudta, hogy a szadaiak mire készülnek, mely dolgot 1671. augusztusában el is követték.15

a dolog pikantériája, hogy Szada váci püspöki és nagyváradi káptalani birtok lévén, 
egy keresztény egyházi intézmény magyar faluja fordult jogorvoslatért muzulmán föl-
desurához egy világi magyar földesúr magyar falva ellenében. a szadaiak úgy érezték, 
hogy sérelmet szenvedtek a legutóbbi határkijelöléskor, amit Pest–Pilis–Solt vármegye 
hatósága végzett el. erre kihívták a szadaiak török földesurukat, aki a gödöllőiek török 
földesurának társaságában érkezett ki „a villongó határra” és – úgy látszik – a pesti kádi 
jelenlétében elhányatták azokat a határdombokat, amelyek a gödöllőieknek kedveztek 
és olyan határt állapítottak meg, amelyik megfelelt a szadaiaknak.

Battik Péter Pest–Pilis–Solt vármegye alispánja értesítette az esetről a váradi püs-
pököt, Bársony Györgyöt, akinek 1671. augusztus 29-én kelt válaszleveléből rajzolódik 
ki az eset képe.16 Szelepcsényi György, esztergomi érsek, királyi helytartó, a nádor jog-
körének gyakorlója és az egyházi birtokok legfőbb gondviselője szelíd hangú levelet írt 
az ügyben Pest–Pilis–Solt vármegye alipánjához, annál is inkább, mivel ekkor ő volt 
Pest–Pilis–Solt vármegye főispánja is. az esztergomi érsek nem látja olyan súlyosnak  
a szadaiak vétkét és további tájékoztatást kér 1671. november 8-án.17

Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése elhatározta, hogy követeket küld a nádor-főis-
pánhoz, és 1671. december 4-i ülésén követi utasítást is adott Czingely jános, a vármegye 
jegyzője számára. az utasításban az áll, hogy a szadaiak és gödöllőiek a törökökhöz for-
dultak vitás határaik ügyében, mely cselekedetükkel megsértették az 1659. évi 13. tör-
vénycikket.18 az ügy tovább gyűrűzött, 1673. szeptember 15-én Pest–Pilis–Solt vármegye 
közgyűlésén és sedriáján Pongrácz György váci püspök és Bársony György nagyvára-
di püspök már azzal vádolták saját jobbágyaikat, Szada lakóit, hogy a törökhöz fordul-
tak határuk kiigazítása ügyében, és ezzel megsértették az 1659. évi 13. törvénycikket.19

a török földesurak által rendelt határdombokat és jeleket azonban még mindig nem 
sikerült eltávolítania a magyar hatóságoknak az oszmán Birodalomban lévő Gödöllő 
és Szada falvak között. Pest–Pilis–Solt vármegye sedriáján 1676. április 13-án felolvas-

15 HorvátH L. 1987. 173.
16 HorvátH L. 1987. 175.
17 HorvátH L. 1987. 176.
18 HorvátH L. 1987. 177–178.
19 BoroSY a. 1983–1987. II. 1667.
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ták nagyugróczi Bossányi Miklós, gödöllői földesúr levelét, melyben Szada és Gödöllő 
lakóit eltiltotta minden olyan hely használatától, ahol a törökök által felállított határje-
lek vannak. a tiltás Besnyő, Babat és egerszeg puszták határaira is vonatkozott. ezek 
szerint azok határainak ügyébe is beleavatkozott a török.20

Thököly Imre felső–magyarországi hadjárata során 1682. szeptember 10-én Fülek 
vára megadta magát Thökölynek. Füleken székelt korábban Pest–Pilis–Solt vármegye 
hivatala, amelyik a háborús időben átköltözött Losoncra. a török és tatár hadsereg 1683-
ban Bécset ostromolta, ahol 1683. szeptember 12-én megsemmisítő vereséget szenvedett. 
a keresztény szövetséges haderő Lotharingiai Károly herceg vezetésével 1684. június 27-
én vácot, június 30-án Pestet szabadította fel. végül 1686. szeptember 2-án a keresztény 
hadak elfoglalták Budát és megkezdődött a török kiűzése hazánkból. ezek a háborús 
évek természetesen jelentéktelenné tették Gödöllő és Szada határvitáját.

Gödöllő És BEsNYő MAGYAR BIRTOKOsAI 

Buda török kézre kerülése, 1541 után a magyar birtokosok nagyrészt kiszorultak birtoka-
ikról, lakóhelyükről és a maradék Királyi Magyarországba menekültek. Pest–Pilis–Solt vár-
megye hatósága is kénytelen volt a megye területét elhagyni és az északra fekvő városokban, 
egerben, Szécsényben, Füleken stb. folytatta tovább hivatali működését a török korban.

a török hódítás kezdetén Gödöllő és Besnyő Pesti tatai, másként Hatvani György 
deáknak két feleségétől (Felhévizi Nagy Margit és Bánchy anna) származó György és 
jános fiai kezén volt. a féltestvérek „Meggondolván az élet mulandóságát, egymást bir-
tokaikra nézve, amelyek jelenleg a török kezén vannak, de ha az Isten az ország régi ha-
tárait visszaadja, akkor kezükbe juttatja, egymást kölcsönösen örökösöknek jelentik ki.”21

20 BoroSY a. 1983–1987. 1785., HorvátH L. 1987. 180.
21 HorvátH L. 1987. 65.

ebben a leleszi konvent előtt 1555. május 29-én kötött egyezségben az is szerepel, hogy 
ha mind a két ág fiúörökös nélkül maradna (tehát ekkor még fiú utódaik nincsenek!), ak-
kor nevezett birtokok szálljanak a néhai Danch Pál fiára, Farkasra. És valóban, 1570-ben 
az egerben élő Dancz volfgang (Farkas) kezében találjuk Gödöllőt, ezek szerint beállt 
a Hatvani család mindkét ágának magszakadása. Bár bonyolítja a helyzetet, hogy 1585–
1586-ban egy Hatwany jános szerepel, mint Pest megye és Solt szék egyik szolgabírája.22

a Hatvani családra a terméketlenség kora köszöntött a 16. század második felében. 
Hathwan-i Máté (Mátyus) és valószínűleg sógora, Bánchy andrás magtalanul haltak 
el, ezért I. Miksa király 1561. június 26-án Bécsben kelt oklevelével összes birtokai-
kat, Nagyhatvan egész városát, Kishatvan és Besnyő (Bessenyew) pusztákat Pászthory  
Ferencnek és Peleny Bálintnak adományozta.23

Pilinyi (Pelényi) Bálint 1548-ban Nógrád vármegye alispáni tisztét viselte, 1558-ban 
I. Ferdinánd királytól Nógrád megyei birtokokat nyert. a nádori helytartó 1564-ben 
Pilinyi Bálintot és Pásztory Ferencet felszólította, hogy Kecskemét városát bocsájtsák 
vissza a Szent Korona birtokai közé. vagyis jogtalanul elfoglaltak egy várost, mely az 
uralkodó család birtoka volt rendesen.24

Mindezekhez még valószínűleg hozzá kell vennünk a 15. században Gödöllőn bir-
tokos tarcsai család leszármazóit, akik feltételezhetően Zsidón leltek menedéket az 
1540-es években, hogy azután visszatérjenek Gödöllőre, a részbirtokukra. Nem ők vol-
nának az egyetlen nemesi család, amelyik vállalta, hogy a török hódoltságban él tovább 
az alattvalók, a ráják végtelen tömegében elvegyülve.25

A Tarcsai család Gödöllőn a 16. században26

 tarcsai Pál 1546 Zsidón
 † 1559-re Zsidón

 tarcsai Simon 1546 Zsidón,
 Gödöllőn 1559, 1562, 1580 ?

 tarcsai Péter 1580, 1590 tarcsai jános 1580, 1590

 tarcsai jakab 1590 tarcsai tamás 1590

a 16. században tehát Gödöllő és Besnyő a Hatvani, a Bánchy, a Danch, a Pilinyi,  
a Pászthory kisnemes családok birtokában van, melyek nagyrészt rokoni szálakkal  
kapcsolódnak egymáshoz.

22 HorvátH L. 1987. 72, 77.
23 BártFaI SZ. L. 1938. 1631., HorvátH L. 1987. 68.
24 BártFaI SZ. L. 1938. 1646., HorvátH L. 1982. 82–83. pp.
25 HorvátH L. 1988. (2) 16–18. pp.
26 KáLDY–NaGY Gy. 1977. 228., 315., HorvátH L. 1987. 69, 75, 78.
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Így azután érthető, hogy a váci püspöki dézsmajegyzékek 1560-ban, 1583-ban, 
1596-ban stb.27 röviden közlik, hogy Gödöllő „nemeseké”, azaz többek birtokában van. 
az elkövetkezendő tizenöt éves háború (1593–1606) azután nemcsak a falvak százait 
– köztük Gödöllőt és Besnyőt – tüntette el a föld színéről, hanem rendkívül forrássze-
gény időt is hagyott maga után. Nincsenek írott forrásaink a 17. század első évtizedeire, 
amit mégis tudhatunk, az későbbi visszaemlékezésekből származik.

Bizonyos, hogy 1620 előtt Gödöllő földesura aszalay Ferenc volt, akinek felesége 
a Mocsáry családból származott. Gyermekük, aszalay erzsébet korán árvaságra jutott, 
ezért 1625-ös adat szerint gyámja Ztrucz Ferenc, Fülek várának alkapitánya. aszalay 
erzsébet kürthy vámossy István felesége lett, aki Heves és Külső-Szolnok vármegye 
alispánja volt, együttesen 1639-től szerepelnek a forrásokban.28

az aszalay családtól tehát beházasodás révén ment át a gödöllői birtok vámossy 
István és testvére, vámossy erzsébet kezébe. az utóbbi először noszvay Figedi Mihály 
(† 1640 előtt), majd Hamvay jános felesége lett. tőlük származott Hamvay Ferenc, szol-
gabíró, vármegyei követ, Gödöllő felvirágoztatója (1656– † 1669. ápr. 6. előtt).

Hamvay Ferenc és Mocsáry judit (1669–1671) házasságából utód nem származott, 
a férje halála után az özvegy Gödöllő birtokát örökölte. Második férje 1671-től nagy-
ugróci Bossányi Miklós (1671–1676), akinek első házasságából származott Bossányi 
László és Bossányi Krisztina. az utóbbi jelentős szerepet játszott Gödöllő történetében, 
1671 előtt született és 1737-ben hunyt el, mint Grassalkovich antal nagy ellenlábasa.29

A GödöllőI pusZTA vIláGA (1596–1648)

a puszta sosem jelentett teljesen üres, lakatlan területet, különösen nem a 17. század-
ban, amikor a népesség többnyire háborús kényszer hatására rendkívül mozgékony volt. 
a puszta akkor azt jelentette, hogy a településnévvel jelzett helyen nincs falu, község, 
közösség a maga bírói önkormányzatával.

a puszta érték volt természeti kincseivel, a pusztát művelték, kaszálták, legeltették, 
olykor még szántották is, mindenképpen a hasznát vették. a pusztát birtokosa többnyi-
re bérbe adta a szomszéd, olykor távoli települések lakóinak, akik bérleti díjat fizettek 
érte, néha a termésből is dézsmát adtak.

a puszták élére földbirtokosaik gazdatiszteket, úgynevezett szabadosokat, ispáno-
kat, gondviselőket állítottak, akiknek feladata volt a pusztai gazdálkodás megszervezése, 
felügyelete, művelési rendjének betartatása, határainak védelme stb. a puszták vonzot-
ták az ügyeskedő szomszéd lakosokat és másokat is, a törvényeket kevésbé tisztelők 
sokszor károsították meg a pusztát terményének elhordásával, földjének elszántásával, 
határának jogtalan áthelyezésével stb.

Gödöllő vagy 1594-ben vagy 1596-ban pusztult el, amikor a Krími Kánság tatár 

27 HorvátH L. 1987. 67, 81., SZaKáLY F. 1995. 122. p.
28 NaGY I. 1857–1868. I. 70–71. pp.
29 HorvátH L. 1987. 78. oldal táblázata

serege délről feljött a Duna–tisza közén, vagy 1596-ban eger török elfoglalásakor.  
a zsitvatoroki béke (1606) ugyan lezárta az úgynevezett tizenötéves háborút, de senki 
ne gondolja, hogy ezzel a magyar élet visszatért a rendes kerékvágásba. Ztrucz Ferenc 
1610. október 2-án írt levelet Bosnyák tamáshoz rád falu ügyében. ebben olvasható, 
hogy nemrégen rádra ment, „a tatárok előttem vagdalták az embereket, egész puszta 
réti ágyon, a nyomokon mentem, nyilakat és egyéb elhánt marhákat szedtem.”30

a Gödöllői-dombság falvai tehát a 16–17. század fordulóján néptelenedtek el, a  
visszatelepülésük pedig évtizedekkel később következett be. Szada újranépesült az 1620-
as években,31 Gödöllő csak 1649-ben települt vissza, a két időpont közé eső negyed 
évszázad a szadaiak előnyszerzésének kedvezett. ettől még nagyobb időt vett igénybe, 
mintegy fél évszázadot a gödöllői puszta világa.

a gödöllői puszta két ispánját ismerjük ebben a fél évszázadban. az első az 1610–
1620-as években Kerepesi Benedek, váci gyalogvajda, a második végh Urbán jobbágy.

Satoky Mátyás, sápi (Nógrád vármegye) jobbágy, vácon magyar katona volt 1620 
előtt. azt vallotta 1655-ben, hogy abban az időben Kerepesi Benedek, váci gyalogvaj-
da volt Gödöllő ispánja.32 egy másik tanú 1668-ban állította, hogy Kerepessy Benedek 
aszalay Ferenc gödöllői ispánja volt, amikor vác magyar kézen volt.33

Kerepessy Benedek neve először a vácnak 1620. november 4-i török kézre kerülése 
ügyében elrendelt vizsgálat forrásaiban tűnik fel. a vár feladásakor a törökkel való meg-
egyezés értelmében minden vagyonát kihozta vácról, sőt egy hét múlva még boraiért is 
visszament. ekkor Balassagyarmatra költözött. Ötvenévesnek mondta magát 1621-ben, 
vagyis 1571 körül születhetett és nyilván Kerepesen.34

végh Urbán kiemelkedő alakja Gödöllő társadalmának a 17. század első felében.  
a budai szandzsák 1590. évi összeírásában szerepel vig jános és fia orbán. Őt azono-
sítjuk a továbbiakban végh Urbán néven emlegetett ispánnal, valószínűleg 1580 körül 
született.35

a végh család valószínűleg Fóton talált menedéket, mert az 1620-as években végh 
Urbán ott lakott. az 1630–1640-es években Szadán tartotta lakását közelebb Gödöllő 
pusztához, melynek ispánja volt. Gödöllő újratelepítésekor, 1649-ben maga is Gödöllő-
re költözött. Életkorára nézve 1653-ban egyszer 90, majd másszor 95 évesnek mondta 
magát, 1654-ben pedig úgy találta, hogy 80 éves.36 Közelebb járunk az igazsághoz, ha 
1580 körüli születését figyelembe véve, 72-74 évesnek véljük 1654-ben.

egy fóti tanú 1658-ban azt vallotta, hogy mintegy 30 éven keresztül bérelt gödöl-
lői földet végh Urbán gödöllői ispántól, ez az állítása meg is felel más forrásoknak.37 
Sőt, egy másik tanú azt állította, hogy 40 esztendeje is már végh Urbántól bérelték, 

30 HorvátH L. 1981. 53.
31 HorvátH L. 2000. 26–28. pp.
32 HorvátH L. 1987. 105. 10. tanú.
33 BoroSY a. 1998–2000. II. 203. 13. tanú.
34 HorvátH L. 1987. 144. p.
35 HorvátH L. 1987. 78.
36 BoroSY a. 1998–2000. I. 89. 9. tanú, 6. tanú, 117. 27. tanú.
37 HorvátH L. 1987. 115. 1. tanú.
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ami ispánságának a kezdetét 1618-ra helyezi.38 Szigorú ispán volt. a szadai Pazsak 
völgyben a gödöllői határon megvert egy csordást, mert a búzára eresztette a jószágot, 
a csordás a verésbe belehalt. ráadásul tévedett, mert a csorda még nem haladta át 
a határt Gödöllő felé. Később tisztázták a dolgot, és végh Urbánnak fizetnie kellett 
Szada községe részére a csordás haláláért.39 ez már a magyar népi jogszokások közé 
behatolt török törvény szerint volt jogos. a török ugyanis elhalt alattvalója után „em-
ber díját” szedte, mert a halállal károsodás érte a török haszonélvezőt (földesurat), 
végső soron az állam kincstárát.

végh Urbán ispán 1654. december 16-án még az élők sorában volt, röviddel azután 
hunyhatott el.40 végh Urbán fájának neveztek a szadai–gödöllői országút mellett egy 

„hármas fát” 1658-ban, feltételezhetően ő ültette és hármas törzsűre formálta. Utoljára 
1668-ban említik végh Urbán fáját.41

a 17. század második felében határjárások alkalmával felvett tanúvallomások sok 
információt tartalmaznak a megelőző pusztai korszakra nézve. a tanúk időpont-meg-
jelölései esetlegesek és meglehetősen pontatlanok, ezért a vallomásokból kiszámítható 
évet zárójelben adjuk meg ebben a fejezetben.

Gödöllő puszta gazdag erdőit sok falu bérelte időnként, ez egyben azt is jelenti, hogy 
a bérlő községek a szükséges fában hiányt szenvedtek. Guba György, rátóti, vallotta 1652-
ben, hogy 25 évvel előtte, mikor végh Urbán Fóton lakott, a babati erdőben a tilalmas 
helyen két ökrét elvették a szadaiak és csak váltságdíj fejében adták vissza (1627).42

Guba jános, Gajdos Benedek rátótról 1652-ben azt állították, hogy 30 éve bérlik  
a babati erdőt (1622).43 egyegi jános, Koródy jános, Dereglyős György stb. sződi jobbá-
gyok végh Urbántól bérelték a gödöllői erdőt, és nagyon vigyáztak, hogy át ne tévedje-
nek a szadai erdőbe, mert akkor a szadaiak elveszik a fejszéiket.44

Kormos andrás, szentmiklósi, ugyancsak 1652-ben vallotta, hogy 15 éve bérlik 
Babatot (1637). Balogh Miklós, tőtött jános, Balogh jános fóti jobbágyok elmondása 
szerint 20-35 éve bérlik a gödöllői erdőt.45 Kerekes Máté, fóti, 1658-ban azt vallotta, 
hogy szadai jónás jános és Pásztóhi jános maga is úgy vélte, nem kellett volna elvenni  
a fótiak fáját, mert az valóban a gödöllői erdőben volt.46

takács György, sződi, 80 éves, 1659-ben állította, hogy a Középmálon 3 forintos 
láncát vették el a szadaiak, mert állítólag megsértették a határt.47 a lánc az erdőkiterme-
léshez kell, télen a fagyon, a hóban lovakkal, ökrökkel húzatták a megláncolt rönköket 
a völgybe, ahol kocsikra rakhatták azokat.

38 HorvátH L. 1987. 115. 39. tanú.
39 HorvátH L. 1987. 118. 15. tanú.
40 BoroSY a. 1998–2000. I. 117. 27. tanú.
41 HorvátH L. 1987. 108. 30. tanú., BoroSY a. 1998–2000. II. 203. 19. tanú.
42 HorvátH L. 1987. 97. 13. tanú.
43 HorvátH L. 1987. 97. 15. és 17. tanú.
44 HorvátH L. 1987. 97. 1–3. tanú.
45 HorvátH L. 1987. 97. 21, 23, 28. tanú.
46 HorvátH L. 1987. 115. 9. tanú.
47 HorvátH L. 1987. 119. 3. tanú.

Nagy Mátyás, szentmiklósi, vallotta 1661-ben, hogy bérelték a gödöllői erdőt és  
a malmukhoz való fát vágtak benne (1645).48 Szőcs Pál, rátóti, 1661-ben mondta el, 
hogy Guba Balázs fiainak két ökre favágás közben áttévedt a határon, és a szadaiak el-
vették azokat (1631).49 tőtött tamás, fóti, 1668-ban elmondta, hogy az ő három szekér 
fáját vették el a szadaiak, de mivel igaz gödöllői határban vágta, ezért a törvény vissza-
ítélte neki.50

Nagy György 1652-ben, amikor a váci püspökség veresegyházi jobbágya, azt vallot-
ta, hogy korábban vadász volt, és ilyen minőségében járta sokszor a babati erdőket.51

jámbor jános, fóti disznópásztor, 1652-ben vallotta, hogy amikor végh Urbán Szadán 
lakott, fóti gazdája a disznók számára bérelt gödöllői legelőt (1640-es évek). ebben az idő-
ben a szadai disznók áttévedtek gödöllői földre, a fótiak elkapták azokat és megették.52

Gáspár Kovács, turai, 1655-ben állította, fiatal korában a Kesziben lakó Bucsu Má-
tyás disznópásztora volt Gödöllőn.53

Kis Lukács, sápi, 65 éves, 1655-ben beszélte el, hogy mikor „vácon magyar vitéz-
lő rend lakott” (1597–1620), akkor juhokat őrzött Gödöllőn, de akkor Szada is pusz-
ta volt.54 a fóti tsapó jános 1658-ban emlékezett rá, hogy Gödöllőn juhászkodott.55  
a mácsai juhász jános ugyancsak azt állította, hogy Gödöllőn szolgált, nevéből ítélve 
juhászbojtárként.56

Mint látjuk, Gödöllő pusztán mozgalmas élet folyt ebben a fél évszázadban. Főleg 
erdejét bérelték Fótról, Sződről, rátótról, Szentmiklósról. Disznókondák és csürhék le-
geltek Fótról, Dunakesziről. juhászok jártatták rajta sápi, fóti és mácsai juhaikat.

Gödöllő erdejében nemcsak tűzifát vágtak, de kitermeltek épületfát is, olyat, ame-
lyik a szentmiklósi malomra vagy a hartyáni református templom tetejére volt jó.57

Meg kell említeni a szőlőket is. Bizonyos, hogy jelentős szőlőművelés folyt a Mar-
gita-hegy oldalában, mert 1546–1590 között a török adójegyzékben végig szerepel a 
musttized. a kérdés az, hogy mi történt a szőlőkkel Gödöllő puszta korszakában.

Úgy látszik, hogy 1649-ben a visszatelepült gödöllőiek nekifogtak régi, elvadult sző-
lőik felújításához. ezek a szőlők a Pazsak és az Urrétje táján voltak, ahol a szadaiakkal 
határvita folyt.

valamikor 1648–1649-ben élt még egy öreg világtalan asszony, aki Gödöllőn született, 
és azt kérdezgette, hogy megszállták-e már Gödöllőt. Szavait többen idézték. „vajha én 
oda mehetnék, az Szada Felyül való szőlő hegien vólt énnékem az szőlőm, meg tudnám 
én mutogatni Gödöllő és Szada között az határt, mutatni bizonyossan, mert ott az szőlőn 

48 HorvátH L. 1987. 127. 9. tanú.
49 HorvátH L. 1987. 127. 13. tanú.
50 BoroSY a. 1998–2000. II. 203. 8. tanú.
51 HorvátH L. 1987. 97. 12. tanú.
52 HorvátH L. 1987. 97. 27. tanú.
53 HorvátH L. 1987. 105. 18. tanú.
54 HorvátH L. 1987. 105. 1. tanú.
55 HorvátH L. 1987. 108. 2. tanú.
56 HorvátH L. 1987. 108. 11. tanú.
57 HorvátH L. 1987. 115. 23. tanú.
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leány koromban, hogy őrzöttem az szőlő gyöpön kívül volt egy nagy hányott határ, mint 
egy nagy kemencze, és mikor az madár el tágult annak a tetejére ültem, és úgy fontam, az 
másik hányott határ ismét a szőlők közepiben volt, melly határt az régiekis meg tartották 
az szőlők között, és én azt tudom Szada s Gödöllő között igaz bizonyos határnak.”58

végül a szadaiak ellenezték a gödöllőieknek a régi szőlők felfogását, bekapálását 
mondván, hogy az Szadához tartozik. Mire a gödöllőiek kiásták a szőlőtőkéket és a ma-
guk határában ültették el azokat. emellett fiatal szőlőket is ültettek a megszálláskor.59

Figyelemre méltó a Szénégető nevű hely a gödöllői–szadai határon a tilalmas erdő-
ben a Szilhát és a Nyájcsapás között, olykor azt mondják, a fóti út mellett. a Szénégető 
helynevet a tanúk 1655–1661 között emlegették, mint régi helyet, mint amelyiken holt 
szenet túrnak ki a disznók. vagyis Gödöllő megszállása előtt itt szénégetők telepe állt 
és füstöltek a boksák. Faszén készült kovácsok, lakatosok, bádogosok, fegyver művesek 
számára munkájukhoz.60

A vIssZATElEpülÉs És vIsZONTAGsáGAI (1649–1686)

a fél évszázada puszta Gödöllő az 1640-es évek második felében kezdett benépesülni. 
az első jele ennek, hogy 1646. augusztus 6-a körül Gödöllőről végh Urbán ispán és 
tariska István a fótiak hívására részt vettek a Fót és alag határának bejárásában, ame-
lyen megjelent sereggel a budai defter kihaja is, Fót török földesura.61

tariska andrást már 1645. április 24-e körül gödöllői lakosnak nevezték. vámossy 
István és erzsébet tiltakozó levelét vitte a megyéhez, mert 1644. augusztus 10-e körül 
Besnyő pusztán a Baxanyárasa előharaszt nevű völgyet megrohanta 24 szentlászlói és 
16 valkói jobbágy, és onnan a görögdinnyéket elrabolta. a név szerint felsoroltak mind-
annyian esterházy Ferenc balassagyarmati főkapitány jobbágyai.

ez a bűntett azért is érdekes, mert igen korai adat a görögdinnye termesztésére a Kár-
pát-medencében, amelyik feltételezhetően a török hódítás következtében honosodott 
meg Magyarországon. Másrészt a dinnye művelése legkevesebb februártól augusztusig 
sok munkát igényel, a dinnyés családok mellette kell lakjanak az erre a célra épített dinnye- 
kunyhóban. a görögdinnye érésének határideje a népi vélekedés szerint Lőrinc–nap 
(augusztus 10.), mert ezután Lőrinc belepisál a dinnyébe (poshadt lesz). vagyis a besnyői 
dinnyeföld elleni támadást előre kitervelték, megvárták a tökéletes érés idejét, feltűnő, 
hogy a valkóiak között található Folnagy andrás, aki alighanem valkó községbírója.62

vámossy erzsébet ugyan még 1648-ban is pusztának nevezte Gödöllőt, Besnyőt, Ba-
batot és egerszeget, de bizonyosra vesszük, hogy az előző években dinnyések állandó  
települése létezett, amelyik földkunyhókból állt. a szentlászlóiak és valkóiak által oko- 
 

58 KáLDY–NaGY Gy. 1985. 205., HorvátH L. 1987. 105. 11, 13–14. tanú.
59 HorvátH L. 1987. 119. 15. tanú.
60 HorvátH L. 1987. 105., 112., 118., 123., 124., 127.
61 HorvátH L. 1987. 93., BoroSY a. 1998–2000. I. 89, 106.
62 HorvátH L. 1987. 87.

zott dinnyekárt 40 forintban állapították meg 1650-ben. az összeget 1650. április 4-én 
vámossyék fel nem vették, mert a küldött pénz között volt egy rossz arany.63

vámossy István és vámossy erzsébet 1648-ban többször is pusztának nevezték  
Gödöllőt, Besnyőt, Babatot és egerszeget, nyilván ők tudták a legjobban, hogy mi  
a helyzet birtokaikon. ezek a földesurak azonban 1650. március 31-én Pest–Pilis–Solt 
vármegye hatósága által Füleken publikált levelükben Gödöllőt már falunak nevezik. 
Mivel télen nem szoktak falut alapítani, és arra a márciusig eltelt két-három hónap is 
kevés, ezért Gödöllő újratelepítését az 1649. év tavaszára tesszük.64

a faluvá alakulás fő mozzanata – a falura való népesség összegyűjtése mellett –  
a községbírói szervezet megválasztása, az egyházközség megalapítása, a középkori ere-
detű templom helyreállítása, a szőlőültetés, a szántásra kijelölt földek kitakarítása és 
feltörése stb.

Legégetőbb, legfontosabb és legkellemetlenebb a falu határának újra megállapítása, 
a szomszédokkal való elismertetése, hiszen a puszta falu határa idő haladtával egyre 
bizonytalanabb szokott lenni, különösen, ha szomszédai lakottak. Gödöllő határvitája 
Szadával tulajdonképpen a visszatelepüléskor kezdődött és évtizedekig tartott.

a Gödöllő és Szada közötti határvillongások rendkívül sok forrást hagytak korunk-
ra. ennek következtében arra az izgalmas feladatra vállalkozhatunk, hogy bemutassuk 
a határnak egészét, vitatott részeit és bepillantsunk a földrajzi nevek több száz éves 
hagyományába.

rendszerint északon kezdték a határjárásokat és a határ leírását, ezt fogjuk követni 
mi is. Mivel Babat puszta vámossyék birtoka volt, így a birtoktest határa a Hangyás 
tetőn, Babat, veresegyház, Szada hármashatárán indult. a Hangyás út 1430-tól, a Han-
gyás hegye 1655-től, a Hangyás teteje 1658-tól szerepel írott forrásban.65

Innen a határ leereszkedik az erős nevű völgybe, amelyik 1430-tól, az erős szurdok 
pedig 1659-től fordul elő iratban. Ugyanez Babati szurdokként 1652-ben is előfordul, 
sokszor hívják Babati völgynek is.66

Innen a határ felmegy a Középmál nevű hegyre, azon a Kölestetőre, ahol gödör 
a határjel. Mindkét tájékozódási pont neve 1652-ben fordul elő először tanúvallatási 
jegyzőkönyvben. Itt van Babat, Szada és Gödöllő hármashatára.67 Le kell szögeznünk, 
hogy veresegyház eredetileg nem volt határos Gödöllővel, mint ahogy most az, és  
veresegyház, Gödöllő határának létrejötte is 17. századi történelem.68

Innentől kezdve sok tanú szerint a Lázár útja az igazi határ Gödöllő és Szada között, 
1652-től fogva állítják ezt.69 természetesen ezen a vonalon is vannak határjelek. az egyik 

63 HorvátH L. 1987. 88–89, 92, 94.
64 HorvátH L. 1987. 91.
65 HorvátH L. 1987. 30., 105. 2. tanú és 112.
66 HorvátH L. 1987. 30., 119. 4, 13. tanú.
67 HorvátH L. 1987. 97. 112–115, 25, 27, 30, 34. tanú.
68 HorvátH L. 2000. 33–35. pp. a Zsidai szurdok, a Kecskeszurdok,  

a törökrabtemetés, a vargatemetés nevű hely története.
69 HorvátH L. 1987. 97. 9, 11, 24. tanú.
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a töltés, 1655-től emlegetik.70 És itt elérkeztünk a Pazsak patakhoz, a Pazsakfőhöz és a 
Pazsak völgyhöz, mely nem más, mint a rákos-patak egyik forrása jelenleg is Szada te-
rületén a gödöllői határtól, amelyik derékszögben halad át rajta, mintegy fél kilométerre. 
Patakként 1430-ban, patakfőként 1456-ban és völgyként 1655-ben említik legelőször.71

a Pazsak jelentése vizenyős, mocsaras hely és a paszat, maszat szavunkkal áll rokon-
ságban, valószínűleg -k kicsinyítő képző van a végén. alighanem összefüggésben van 
pezseg szavunkkal is, amelyik jól ráillik egy patak forrására, mely bugyogva, pezsegve 
tör a felszínre.

a Pazsakhoz közel a Sáfrányos nyárasban, Nyárasban van a következő földhatár, 
melynek a két szélét a gödöllőiek elszántották egy 1655. évi vallomás szerint. egy má-
sik tanú ugyanakkor azt vallotta, hogy mindezek a határok az Urrétje végében van-
nak. valahol itt kellett lennie a Középerdőnek is 1655-ben, amelyik nem azonos a Kö-
zépmállal.72 annál is inkább, hiszen a mál szavunk a mell mély hangrendű változata, 
mely déli, délnyugati, napverte domboldalt jelent, amelyik rendszerint szőlővel borított.

ezután éri el a határ a Szilhát nevű helyet, amelyik szilfákkal borított enyhe kiemel-
kedés lehetett, amikor a nevét kapta, 1655-ben említik legelőször.73 vagy ez, vagy a 
Középerdő az, amelyet olykor tilalmas erdőnek, Szadai tilalmasnak mondanak a tanúk, 
nyilván azért, mert tilos benne a favágás, mert meghagyták szálerdőnek növekedni.  
Legelőször 1652-ben nevezik meg.74

valahol a Szilháton van egy topolyfa, éppen azért topoly, hogy elüssön a szil kör-
nyezetétől és így képezzen határjelet, 1660-ban azt állították, hogy a mellette levő határ-
jelet 1657-ben a gödöllőiek elszántották.75

egy másik tanú 1658-ban ezen a tájon említette, hogy régi fákon „keresztes vágá-
sok” vannak határjelekként.76 ezután következett a Fertősnek mondott hely, 1658-tól 
emlegetik. juhlegelő volt mellette a Lázár útján alól. a Fertős nevének jelentése szerint 
pocsolyás, dágványos hely lehetett, talán a sertés konda és csürhe számára. a gödöllői 
sertések száma – például – 1590-ben 150 volt.77

a Fertőstől egymás után négy határjelen keresztül halad a határ egészen a Szénége-
tőnek nevezett helyre. első említése 1655-ből való. ettől azonban sokkal régebben lehe-
tett itt szénégetők telepe, mert azt mondják, hogy a disznók ott „hólt szenet turtanak ki” 
a nagy hányott határdomb közepében.78

ekkor elérkezik a határ a Nyájcsapáshoz, mely vagy közelében van a Fóti útnak, 
vagy esetleg azonos vele. emellett is egy nagy hányott határdomb volt és itt érintkezett  

70 HorvátH L. 1987. 105. 2, 10. tanú.
71 HorvátH L. 1987. 30, 39, 105. 1. tanú.
72 HorvátH L. 1987. 105. 1, 2, 10. tanú, 118. 15. tanú.
73 HorvátH L. 1987. 105. 14. tanú.
74 HorvátH L. 1987. 105. 2, 10. tanú.
75 HorvátH L. 1987. 123. 9. tanú, 124.
76 HorvátH L. 1987. 108. 8, 12. tanú.
77 HorvátH L. 1987. 108. 2. tanú.
78 HorvátH L. 1987. 105. 2, 14, 17, 18. tanú.

Gödöllő, Szada és Szentjakab hármashatára. Szada szérűje ezen a részen volt 1655-ben.79 
a szérű a gabona nyomtatásának a munkahelye. a magyarság ősi mesterségként álla-
tokkal végeztette a szemnyerést, ellentétben a szlávok kézi cséphadarós megoldásával.

ez az a Nyájcsapás, amin érkezhettek Fótról, Dunakesziről a pusztabérlők nyájai és 
kondái, ahogy azt sok tanú vallotta.

a táj toponimiájához még más nevek is hozzátartoznak. Bugyi István, Nógrád vá-
rának császári tizedese (1622–1663-ig Habsburg kézen volt), Cegléd város deákjának 
(jegyzőjének) atyafia vallotta 1658-ban, hogy korábban Szadán lakott. akkoriban az 
országúton ment Gödöllőre és találkozott egy öreg emberrel, aki a végh Urbán fájának 
nevezett hármastörzsű fánál azt állította, hogy Szada Besnyővel határos, nem Gödöllővel. 
Megnevezte a Csóka völgyet, abban egy nagy tölgyfát, ahol Szada és Besnyő igaz határa 
volt.80 Némileg igazolja ezt az állítást az antalhegy, amelyik jelenleg Gödöllő belterületé-
hez tartozik. valószínűleg az 1546–1559 között összeírt antal jeromosról kapta a nevét, 
aki besnyői lakos volt.81

Bugyi István vallotta azt is, hogy az Őrhegy tetején húzódik a Gödöllő és Szentjakab 
közötti határ. a Gödöllői-dombságon több Őrhegyet is találunk, ezek a végvári harcok 
korszakában kiállított őrségekről kapták a nevüket. ebbe a körbe tartoznak még a Látó 
hegy (Besnyőn) és általában a Leshelyek, Leshegyek, bár ezek összefügghetnek a szar-
vas, őz és vaddisznó vadászatával is.

a Gárdony hegy 1430-tól, Gárdony puszta 1431-től, Gárdonynyára erdő 1456-tól, 
Gárdony völgye 1658-tól szerepel írott forrásban Gödöllő, Szentjakab és Szada hármas-
határán. alighanem a latin Gardian, Gardianus szóból származik és jelentése azonos az 
Őrheggyel. az is lehet, hogy ugyanannak a hegynek a neveivel van dolgunk.82

a vitatott határhelyek között emlegetik az ágerdőt is, nehezen lokalizálható erdő. 
Bizonyos azonban, hogy nem a faágról kapta a nevét, hanem magának az erdőnek ki-
ágazó alakjáról.83

ezt a bőséges forrásanyagot, ezt a részletezhető helyismeretet a Gödöllő és Szada 
között dúló majdnem százéves határvita hagyta ránk. ehhez hasonló helynévanyaggal 
nem rendelkezünk Gödöllő egyéb határaira nézve, ami nem jelenti azt, hogy többi ha-
tárának aprólékos elnevezése ne lett volna.

ennek az 1649–1686-ig terjedő 36-37 évnek a gödöllői társadalma meglehetősen 
egyszerű képet mutat. Békésebb időben helyben laktak a földesurak, a Hamvayak,  
vámossyak, Bossányiak, akik békétlen időben a Felvidékre húzódtak. Helyben hagyták 
azonban ispánjaikat, korábban Kerepesi Benedeket, később végh Urbánt, hogy gondját 
viselje a birtokoknak.

a nép Gödöllőn is jogilag egységesen a jobbágyságba tartozott, bár nyilván voltak 

79 HorvátH L. 1987. 105. 17, 18. tanú, 112.
80 HorvátH L. 1987. 108. 30. tanú.
81 KáLDY–NaGY Gy. 1977. 229.
82 HorvátH L. 1987. 30–31, 39, 107., KISS L. 1983. 233–234. pp. Szerb-horvát személynévből származtatja a Fejér 

megyei Gárdonyt. Minden alkalmat megragad, hogy szlávból származtasson. rendkívül árulkodó a szerb-horvát 
nyelvre való hivatkozás, mert olyan nincs, azt tito találta ki. ez két nyelv: horvát és szerb.

83 HorvátH L. 1987. 115., 118. 4. tanú.
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közöttük tehetősebbek és szegényebbek, valamint szolgák és cselédek. a nevek alapján 
is következtethetünk a parasztiparosokra, takács (takács andrás, takács István), ko-
vács (Kovács Pál, Kovács Benedek), szűcs (Szőcs Mihály), varga (varga István), molnár 
(Molnár Mihály).

a kovácsműhely mellett felvetődik a kérdés, hogy volt-e malma ebben az időben Gö-
döllőnek. a rákos-vizén egy visszaemlékező 1686 körüli időben említ egy malmot, melyet 
takács malmának nevez.84 az összeírásokban 1699-ben, 1702-ben és 1703-ban szerepel 
egy malom.85 Közvetett bizonyítékok alapján úgy véljük, hogy ez a malom még 1686 előtt 
épült az 1649–1686 közötti időben. ebben a korszakban Gödöllő társadalma felemelkedő-
ben, gyarapodóban volt, mely folyamatot a török kiverésének háborúja szakasztott meg.

az újabb háborús korszak azzal kezdődött, hogy Bécs ostromára a szultán, Iv. Meh-
med maga mellé rendelte a Krími Kánság hadseregét is, amelyik Szolnoknál lépte át a 
tiszát és 1683. júliusában Murád Giráj kán Cinkotán tartotta szállását. a Bécs alatti 
török vereség 1683. szept. 12. után a visszaözönlő tatárok megint csak a Duna–tisza 
közét pusztították. a következő évben, 1684. március–júniusában a krími tatár had 
egyik része megint csak a rákos- és a Szilas-patak völgyében táborozott.86 ezekben az 
években nyílván nem nyílt lehetőség malom építésére, az is nagy eredmény volt, ha a 
régi malmot nem égette fel az ellenség.

végül felsoroljuk a falu portaszámait, mely az adó alapját képezte. az úgynevezett 
nádori porták négy egésztelkes jobbágygazdaság, vagy 12 zsellérháztartás gazdasági 
erejét jelentették összességében, függetlenül attól, hogy ténylegesen hány jobbágy és 
zsellérháztartásból tevődtek össze. vagyis a porta egy felmért, becsült gazdasági helyzet 
volt, egy gazdasági potenciál.

Gödöllő portaszáma 1647–1686 között

1647 1661 1668 1683 1686
curiális ? curiális 3 curiális

a curiális minősítés azt jelenti, hogy a település allodiális jellegű, azaz a földbirtokos 
helyben lakik és saját gazdatisztjeivel, személyzetével szedi be az adókat és továbbítja 
az állam, a megye felé. Gödöllőnek 1683-ban 3 portája volt, ami egyenértékű 12 egész, 
vagy 24 fél, vagy 48 negyed telkes jobbágyháztartással.87 ez azt jelenti, hogy jelentős 
település volt a környéken. valószínűleg azért nem curiális 1683-ban, mert a Bossányi-
ak a védettebb Felvidékre húzódtak a Bécs ellen felvonuló török és tatár csapatok elől.

84 HorvátH L. 1987. 183.
85 HorvátH L. 1987. 195, 205, 215.
86 HorvátH L. 2000. 68–70. pp.
87 KoSárY D. 1965. I. táblázat

Gödöllő név szerint ismert lakói 1645–1686

1638 végh Urbán Szadán lakik
1645 takács andrás
1646  végh Urbán, tariska István
1650  végh Urbán, tariska István, takács István
1652  Némedi Mihály prédikátor, Szekeres István, 1640-ben Fóton lakott tariska Berta 

házánál
1653  Csomó tamás, korábban Fóton Csitári Istvánt, megyei esküdtet szolgálta, Fekete 

István, Kecskeméti Benedek, Kolos andrás, Szőcs Mihály, 1628 körül Fóton szol-
gált, tariska István, tasi jános, turák Mihály, végh Urbán

1654  Farkas György, Mellyes Pál, Kovács Pál, takács andrás, tariska István, tóth 
ádám, varga István, végh Urbán, juhász Gergely szolga

1655  Konch György, végh Urbán, olcsai István (sági), korábban végh Urbán szolgája, 
egy idős világtalan asszony

1658  albert Deák jancsi (1590-ben Bencsik albert fia jános!), Hajdu jános (ócsai), ko-
rábban Gödöllőn lakott, Homonnay György, tsapó jános (fóti), régebben gödöllői 
juhász, Nagy jakab, juhász jános (mácsaiak), mindkettő régebben szolga Gödöllőn

1659  Horváth Simon
1665  Pázsit andrás meghalt
1666-tól Marosi Mihály prédikátor
1667  Fekete Istvánt megölték kékkői katonák
1668  Csomor (Csömör?) tamás, Drabant György, tassy jános, takács andrás koráb-

ban meghalt
1669  Csomó tamás, Kolos andrás, Kovács Pál, tassy jános, fiatal korában 13 évig 

lakott Fóton, Kovács Benedek, az 1630-as években Kátán, majd Félszarun lakott
1670  Csömör tamás, Kolos andrás, az 1640-es években Fóton apród albertnél szol-

gált, Kovács Pál, Molnár Mihály, Szőcs Mihály, Thassi jános
1676  Molnár Mihály
1678  tóth Pál parasztkapitány
1686  körül takács malma a rákoson

A pARAsZTváRMEGYE GödöllőI hAdNAGYsáGA

a 17. században annyira megromlott a közbiztonság, hogy a parasztság kénytelen volt 
létrehozni saját fegyveres önvédelmi szervezetét, a parasztvármegyét, amelyik had-
nagyságok (járások) szövetségére épült hadnagyok vezetése alatt, fölöttük a választott 
parancsnokló parasztkapitánnyal.

ez a fegyveres, lőfegyveres önvédelmi parasztszervezkedés annak ellenére jött létre, 
hogy törvényeink tiltották a jobbágyok fegyverviselését. a parasztvármegye tulajdon-
képpen válogatás nélkül irányult a török rabló és a dúló-fosztogató magyar vagy német 
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végvári katona ellen. Éppen ezért az ingatag katonai és politikai viszonyok közepette, a 
bizonytalan idők beköszöntével kihívta maga ellen a török és keresztény végváriak ha-
ragját. Pest–Pilis–Solt vármegye hatósága pedig Fülekről alig–alig támogatta kezdetben, 
majd később a saját alárendeltségébe igyekezett vonni azt.88

Figyelemre méltó, hogy az 1649-ben betelepült Gödöllő rövidesen elfoglalta a he-
lyét a parasztvármegye szervezetében. a parasztvármegye bírósága 1654. január 30-án 
ülésezett veresegyházon a rákoscsabai Uri Mihály kapitány elnökletével, hogy a turai 
paraszthadnagy tettei felett ítélkezzen. a bírói testület tagjai sorában Gödöllőről takács 
andrás, Mellyes Pál és varga István foglalt helyet. a parasztvármegye területi beosztá-
sát ebből az időből nem ismerjük.89

Sokat azonban nem módosulhatott az 1660-as évekre, amikor területi beosztása  
a „vác elejin” (Pest elejin) lévő parasztvármegyének a következő volt: 1. hadnagyság 
rákoscsaba, Üllő központtal, 2. hadnagyság Gödöllő, Szada, veresegyház központtal,  
3. hadnagyság vácszentlászló, tura, Zsámbok központtal.

a 2. hadnagysághoz tartozott: Sződ, vácrátót, váchartyán, Őrszentmiklós, veres-
egyház, Szada, Gödöllő, Kerepes, Mogyoród, Fót, Dunakeszi és rákospalota.90

a török Birodalom katonai támadásainak felújulása 1661-től érzékelhető volt a 
kortársak számára, a tiszántúlon 1661 telén parasztmozgalmak támadtak a magyar  
és német katonaság túlkapásai következményeként. a közelgő háború szele végigfújt  
a három részre szakított Magyarországon.

ebben a vészterhes időben, 1662-ben választották meg a szadai Somogyi Lőrincet a 
Pest elejin lévő három hadnagyság kapitányává, vezénylete alá mintegy 40 falu tartozott. 
Ugyanakkor a második, saját hadnagyságát maga vezette. a keze alá tartozó felfegyver-
zett parasztság mintegy 200-300 hajdúmódra fegyverzett embert tett ki. a budai pasa  
a parasztság felfegyverzéséért el is fogatta 1662-ben és csak 413 tallér váltságdíj ellené-
ben engedte szabadon. Mivel a váltságdíj nehezen gyűlt össze, 1663-ban ismét fogságba 
vetette a budai pasa. Köpröli ahmed nagyvezir 1663 júniusában ért Budára, hogy nagy 
nyugati hadjáratát megkezdje.91

veresegyházról került ki a parasztkapitány 1672-ben vincze György személyében, 
saját hadnagyságát ekkor természetesen veresegyházinak nevezték.92

a közbiztonság ebben a korban nemcsak a szüntelen csetepaték miatt romlott meg, 
1668-ban vallották a gödöllőiek, hogy a váci törökök négy magyar katonát vágtak le a 
falujuk határában.93 a kor szokása szerint a törökök és magyarok is kezesség vállalása 
mellett könnyű vasra verve kiengedték foglyaikat, rabjaikat, hogy koldulásképpen sze-
rezzék meg kialkudott váltságdíjukat a falvakon szerte kóborolva. ezek a szerencsét-
lenek útjuk során mindenre kaphatók és képesek voltak, kémkedtek, loptak, raboltak, 
olykor hozzácsapódtak volt végvári bajtársaikhoz, akik törvénytelen módon beszerezni 

88 SZaKáLY F. 1969. passim.
89 HorvátH L. 1987. 102., HorvátH L. 1995. 197–203. pp.
90 SZaKáLY F. 1969. 122. p.
91 HorvátH L. 2000. 31–32. pp.
92 HorvátH L. 1995. 201. p.
93 HorvátH L. 1987. 158.

indultak elmaradt zsoldjukat, vagy csak egyszerűen nem akartak a várban éhen halni.94

a gödöllői és szadai határt hivatalosan bejárták 1668. június 26-án egry Márton 
szolgabíró vezetésével. ekkor a szadai és babati határon Somogyi Gergely, 66 éves 
szentmiklósi jobbágy vallotta: „azt is hallotta, hogy nem igaz határok, hanem kémeket 
öltek ott meg, azok temetője.” egy veresegyházi tanú 1743-ban azt vallotta, hogy a hely 
neve török rab temetés, mert ott egy török rabot vertek agyon és földeltek el. az ese-
mény valamikor 1668 előtt történt.95

a gödöllői tóth Pál paraszthadnagy volt 1678-ban a 2. hadnagyságban. Így neki 
kellett intézkednie, amikor a lévai rabok négy lovat elloptak veresegyházról: „mert 
ugyanis csak az két szemeinket nem lopják immár ki az sok tolvaj rabok” – írta tóth 
Pál gödöllői hadnagy esterházy Pál bányavidéki főkapitányhoz.96

94 SZaKáLY F. 1969. 72. p.
95 HorvátH L. 2000. 34. p.
96 SZaKáLY F. 1969. 72. p.
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ezért a négy lóért a gödöllői hadnagyság fegyveresei tápiószeléig üldözték a lévai 
rabokat 1678. március utolsó napjaiban, vagy április első napjaiban, ahol a rabok már 
lévai végvári katonák oltalmában voltak. a gödöllői hadnagyság alja csapatába lévai 
végváriak furakodtak, szétverték őket, 18 embert megsebesítettek, egy közülük meg is 
halt. a gödöllői hadnagyság fegyvereit elvették, a puskákat a szelei tóba dobálták vagy 
elégették. Összesen 772 Ft kárt szenvedtek, ahogy tóth Pál gödöllői paraszthadnagy 
tudósította 1678. április 5-én kelt levelében esterházy Pál bányavidéki főkapitányt.97

Néhány nap múlva, 1678. április 16-án ugyancsak a gödöllői hadnagyság értesítette 
esterházy Pált a hajdúk bestiális kegyetlenségéről. „egy szegény versegi gyermeknek… 
mind két fülét tőbül ki metczették, egyik fülét magával megh étették a gyermekkel, má-
sikat az apjának be küldötték.” ez ugyebár gyermekrablással elkövetett zsarolás. jel-
lemző, hogy Pest–Pilis–Solt vármegye tisztújító közgyűlése 1678. április 21-én Füleken 
elhatározta, hogy a lévai katonákat, a rabokat és tóth Pál gödöllői paraszt hadnagyot el 
kell fogni és megbüntetni. a nemesi megye mindezeket egy kalap alá vette.98

voltak persze rablásra vetemedő civilek is, akik még arra sem hivatkozhattak, hogy 
végvárukban fél éve semmilyen zsoldot sem kaptak. valószínűleg 1660-ban Szadára 
érkezett Horváth Ferenc muraszombati rabló, aki a helybéli Kis jakabbal szövetkezett. 
Ősszel átmentek Gödöllőre, de előzőleg megegyeztek valamilyen végvári katonákkal, 
akik mellé csapódva akartak gödöllői javakhoz jutni.

a gödöllői paraszthadnagyság értesülvén a fosztogatásról, rablásról, igyekezett meg-
védeni a falut a néhány végvári és a két rabló ellen. a muraszombati Horváth Ferenc 
és a szadai Kis jakab éppen módszeresen vertek egy gödöllőit, ezen kapták rajta őket 
a parasztok. a kialakuló lövöldözésben meghalt egy gödöllői, megölték a szadai Kis 
jakabot és Horváth Ferencet súlyosan megsebesítették.

Pest–Pilis–Solt vármegye sedriája 1661. április 8-án hivatalból vádat emelt Horváth 
Ferenc ellen emberölés címén. Horváth tagadta, hogy ő lőtt volna, mindent Kis jakabra 
kent, aki már nem tudott védekezni. Horváth szerint a szadai Kis találta ki és „erőltette”, 
hogy menjenek át Gödöllőre fosztogatni, az övé volt a puska is. a bíróság a muraszom-
bati rablót és gyilkost kerékbetörésre ítélte, melyet valószínűleg végre is hajtottak.99

a Buda felszabadítása, 1686 előtti időből utolsó adatunk a 2. hadnagyságra nézve az, 
hogy 1681-ben a szadai Zsigmond István volt a hadnagya.

a Thököly-féle kuruc szabadságmozgalom, a török–tatár támadás Bécs ellen 1683-
ban, a Magyarországot felszabadító háború megindulása 1684-ben stb. alárendelte a 
parasztvármegye katonai tevékenységét, egyrészt úgy, hogy akadályozta, másrészt úgy, 
hogy kuruc, labanc, magyar, török igyekezett a saját céljaira felhasználni.

97 SZaKáLY F. 1969. 79. p.
98 BoroSY a. 1983–1987. II. 1927.
99 HorvátH L. 1987. 129., HorvátH L. 2000. 32–33. pp.

vAllásI vIsZONYOK A 16–17. sZáZAdBAN

Gödöllő és Besnyő népe a középkorban természetesen római katolikus vallású volt. 
Szadán 1349-ben, Gödöllőn 1492-ben említenek templomot. ezek az épületek nyilván 
fennálltak a török kor elején is. az 1546-os és 1559-es, 1562-es, 1580-as és 1590-es 
szandzsák-összeírások szerint Gödöllőnek és Besnyőnek nem volt papja.100

Pest megye legnagyobb hatású református térítője, Szegedi Kiss István az 1540-es 
években kezdte meg munkáját. a 16. század második feléből nincs hiteles adat arra nézve, 
hogy a Gödöllői-dombságon a reformáció tért hódított volna. Kerepesen 1546-ban amb-
rus a pap, 1559-re elhunyt, Szentlászlón 1546-ban andrás, 1559-re elhunyt, veresegyhá-
zon andrás a pap 1546- és 1559-ben, Bagon Márton a pap 1546- és 1559-ben, Zsámbo-
kon Máté a pap 1546-ban, 1559-re meghalt stb.101 ezek a papok még római katolikusok, 
haláluk után nincs utánpótlásuk. Mácsán még 1583-ban is említenek egy „mácsai frátert”, 
aki nyilván római katolikus.102 valószínű, hogy különbséget kell tennünk a reformáció 
terjedése tekintetében Pest megye síksági része és a Gödöllői-dombság között.

Gödöllő és Besnyő elnéptelenedése 1595–1649 között egyébként is megakasztot-
ta bármiféle vallás terjedését, bár kétségtelen, hogy eközben Pest–Pilis–Solt vármegye 
Duna–tisza közi részén hódított a reformáció.

valaminek történnie kellett azonban, mert az 1649-es vissza- és betelepülés után 
Gödöllőn egy szín református közösség képe bontakozik ki. Némi folyamatosság létezik 
a 16. század végi és a 17. század közepi lakosság tekintetében, ugyanakkor újak is jöt-
tek, mindezek reformátusok. Legelső prédikátoruk 1652-ben Némedy Mihály. Gödöllő 
ekkor a Pest–Pilis–Solt–tolna vármegyékre kiterjedő református szeniorátusok közül  
a negyedik, a váci szeniorátus tagja.103

Némedi Mihály nemes, lelkipásztor 1657-ben már a gyömrői eklézsia élén áll, akkor 
45 évesnek mondta magát.104 Gödöllő lelkésze 1666–1702-ig Marosi Mihály, 1702–1736-
ig ifj. Marosi Mihály volt.105 Pongrácz György, váci püspök 1675-ben készült egyházme-
gyei jelentése maga is úgy rögzítette, hogy Gödöllőn kálvinista parochia működik.106

a gödöllői református gyülekezet birtokában 17. századi tárgyak vannak. Legkoráb-
bi Labancz jános ónkannája 1639-ből. Noszvai Fygedi Mihályné, özvegy vámossy er-
zsébet tányérja 1646-ból származik. Kürthy-vámossy István pedig 1654-ben egy talpas 
serleget adományozott Isten dicsőségére.107

Itt említjük meg, hogy a váchartyáni középkori eredetű, kálvinista gyülekezet által 
használt templomra vámossy István földesúr a gödöllői erdőből adatott épületfát vala-
mikor az 1650-es évek elején.108

100 KáLDY–NaGY Gy. 1977. 228–229., HorvátH L. 1987. 63, 69, 75, 78.
101 KáLDY–NaGY Gy. 1977. 138., 227., 260., 263., 279.
102 SZaKáLY F. 1995. 125. p.
103 HorvátH L. 1987. 95.
104 BoroSY a. 1998–2000. I. 149.
105 Canonica visitatio, 1819, ráday levéltár
106 HorvátH L. 1987. 179/a.
107 a tárgyak a Gödöllői református egyházközség tulajdonában vannak.
108 HorvátH L. 1987. 115. 23. tanú., varGa L. 1997. 164–165. pp., torMa I. (szerk.) 1993. 517–518. pp.
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Némedy Mihály gödöllői, majd gyömrői lelkipásztor, családjára nézve bőséges tör-
téneti forrásokkal rendelkezünk. ez az állapot lehetővé teszi, hogy családi kapcsolatait 
és a család történetét részletesebben bemutathassuk.

II. Ferdinánd (1619–1637) király 1630-ban adott nemességet a két Némedy testvérnek, 
Baltazárnak és Gergelynek. a nemességet Nógrád megye sedriáján, Losoncon 1632. már-
cius 8-án és 17-én kihirdették. ezt az eredeti nemeslevelet valamikor elrabolták, mert 1699. 
május 13-án Némedy Péter személyesen kérte Heves és Külső-Szolnok vármegyék hiva-
talát Gyöngyösön, hogy a család nemességéről adjon ki tanúsítványt. ezt meg is kapta.109

a nemesség szerző Némedy Gergely ágából származott Némedy Mihály, akit gyermek-
ként már a nemeslevélben is említenek, aki 1652-ben gödöllői református lelkipásztor volt. 
Mivel Gödöllő csak 1649 tavaszán épült újjá, feltételezzük, hogy Némedy Mihály a legelső 
református lelkésze, akit 1652-ben nevez meg írott forrás. az 1657-es évben már Gyömrő 
lelkipásztoraként szerepel, tehát valószínűleg 1650–1657 között működött Gödöllőn. Utódai 
tápióbicskén, tápiószecsőn tűnnek fel birtokosként, illetve lakosként a 18. század elején.110

Némedy Mihály, gödöllői lelkipásztor Baltazár bátyjának fia, szintén Némedy Mi-

109 BorovSZKY S. 1911. I. 472., BoroSY a. 2001–2004. II. 136. p.
110 HorvátH L. 1987. 95., BorovSZKY S. 1911. I. 134, 145, 472.

hály is lelkészi pályára lépett. Fiatal korában, körülbelül 1671-ben hívta meg lelkésznek 
a palotai református közösség. rákospalotán Szécsénynek, Szécsényinek is nevezték, 
mert szécsényi volt a családja.111 az ő fia, Némedy Mihály, aki veresegyházon tűnik 
fel 1729-ben családjával együtt, fiai György és Mihály. az utóbbi Némedy Mihály 1735-
ben Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlésén Püspök-vácon bemutatta valószínűleg 
az 1699-ben kelt nemeslevelet, és kérte annak hiteles másolatát, amit meg is kapott.  
a rákospalotai református paptól leszármazó Némedy Mihályt veresegyházon Pap  
néven is nevezték az apjára való tekintettel.112

Némedy Mihály palotai prédikátor, akit deáknak is mondanak, valamikor 1671 körül 
jános nevű testvére török fogságbóli kiszabadítására 50 akó bort adott. az akó azonos a 
cseberrel, a legkisebb fajtája 42,42 liter volt. ez a mennyiség tehát 20-22 hektó lehetett. 
Mivel az iszlám tiltja a borivást és a forgalmazást, ezért feltételezzük, hogy a bor azoknak 
a kezébe került, akik bajtársakként gyűjtötték össze a váltságdíjat több helyről.

a török fogságból szabadult Némedy jános leánya, Piroska, 1731-ben tett vallomást 
a családjáról, ekkor már asztalos István özvegye, Losoncon lakik, és 70 évesnek mondja 
magát.113

111 BoroSY a. 2001–2004. Iv. 418.
112 BoroSY a. 2001–2004. III. 388., BoroSY a. 1989–1996. vI. 4321.
113 BoroSY a. 2001–2004. Iv. 418.
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Baltazár/Boldizsár 1630 nemeslevél
∞ Piroska 1632

Gergely 1630 nemeslevél
∞ erzsébet 1632

István
1632

jános
1632

Mihály
1632

Gergely
1632

Baltazár
1632

Mihály
1632

1652 gödöllői lelkipásztor, 1657 gyömrői lelkipásztor

György
1630, 1632

Péter

Péter
1716, 1724, 1728 

Bicskén lakik

andrás
1728, 1731 

Bicskén lakik
1754 

Szecsőn birtokos

Mihály/Szécsényi
kb. 1671 palotai lelkipásztor

jános
kb. 1671 török rabságból kiváltották

Piroska
1731 Losoncon lakik, kb. 70 éves

∞ asztalos István özv. 1731

Mihály / apja után Pap
1729 veresegyházon lakik

György
1729 veresegyházon lakik
1731 veresegyházon lakik

Mihály
1729 veresegyházon lakik
1731 veresegyházon lakik

1735 bemutatta a nemeslevelet

id. István
1724, 1726

Szentmártonkátán 
birtokos

ifj. István
1754 

tápiószentmártonban
birtokos

László
∞ 1731 Dávid Mária özv.

1716 Bicskén
1718 Bicskén lakik 
Péterrel egy telken 

Némedy Mihály, gödöllői ref. lelkipásztor és családja a 17–18. században
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A TöRöK KIűZÉsÉTől 
BOssáNYI KRIsZTINA 
földEsuRAsáGáIG (1686–1737)

egybefoglalható Gödöllő története ebben a korszakban, hiszen bizonyos tekintetben 
továbbél benne a 17. század. továbbra is a régi birtokos családok leszármazottai kezén 
van a falu, és gazdálkodására, irányítására a megelőző század viszonyai jellemzők. Kis-
nemesi birtok tehát annak minden előnyével és hátrányával.

természetesen az országos események, a török utáni visszatelepülés, a kuruc sza-
badságharc, az azután való újraindulás Gödöllő történetét is tagolják. a lényeget tekint-
ve azonban a továbbélő 17. század mégis meghatározza ezt az időszakot is.

valódi korszakforduló, mondhatni új világ, akkor köszönt Gödöllőre és környéké-
re, amikor Grassalkovich (I.) antal 1737-ben teljes egészében megszerzi és ide helyezi 
nagybirtoka központját. Felépül a Kárpát-medence egészében is reprezentatív kastély, 
melyben országos események zajlanak és döntések születnek. Gödöllő pedig betagoló-
dik a barokk kori Magyarország egyik legnagyobb birtokába úgy is mint központ és úgy 
is mint jobbágyfalu, mezőváros.

AZ úJJáTElEpülÉs (1687–1703)

az új magyar világ Buda visszafoglalása, 1686. szeptember 2-án este hét órakor vette 
kezdetét, amikor a keresztény seregek felszabadították hazánk fővárosát. ezekben a hó-
napokban üresen álltak a Gödöllői-dombság falvai, lakóik elmenekültek a háború elől.

a népesség visszatelepülése 1687-től folyt, folydogált, mert hatalmas seregek telel-
tek, illetve tartottak délre Pest megye területén keresztül. Gödöllőre valószínűleg 1688-
ban érkeztek az első lakók. Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése Kecskeméten 1689. 
január 27-én úgy találta, hogy 3 ft. háziadóval terhelhető Gödöllő, mivel portánként 20 
rajnai forintot állapítottak meg, ami négy egész jobbágygazdaságnak felel meg, ez azt 
jelenti, hogy mintegy 1/7-es portás helynek fogták fel a falu lakottságát.1 Kuriális hely-
nek minősítették 1689-ben, ami csakis a 17. század második felének állapotára utalhat, 
a Hamvay-kúriára, melyben a földesúr helyben lakott. az 1688-as évben már Werlein 

1 HorvátH L. 1987. 184.
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jános, kamarai inspektor volt Gödöllő földesura, aki Budán lakott. azután Werlein öz-
vegye kezén volt a birtok, akinek helyébe lépett 1699-ben Lew (Léb) Ferenc báró.2

a régi magyar birtokos, nagyugróczi Bossányi Krisztina és Szemere György tilta-
kozott is 1700. szeptember 28-án Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlésén Lew Ferenc 
báró ellen, aki szerintük Gödöllő falut, Besnyő, egerszeg, Babat hozzátartozó pusztákat 
jogtalanul használja.3

Gödöllő és Szada határa 1686-ig az volt, amelyet a két török földesúr megállapított 
és elrendezett 1671-ben. a török kiűzése után természetesen újra fellángolt a határvita a 
két település között. valószínűleg 1701–1702-ben a szadaiak el akarták ismertetni Lew 

2 BoroSY a. 1983–1987. III. 2586, 2957., Iv. 3574, 3575, 3967.
3 HorvátH L. 1987. 199.

Ferenc báróval, a gödöllői német földesúrral is a török kori szerzeményüket. Ugyanis 
akkor elfoglaltak 5-6 gödöllői szőlőt, kivágták, még a vesszőjét is elégették és a területet 
maguknak ítéltették meg török urukkal. Lew Ferenc azonban nem ismerte el a szadaiak 
igényét, sőt fegyveresen, hosszú puskával a kezében megakadályozta a határjárást, me-
lyet Pataky Gáspár szolgabíró és Ujlaky andrás esküdtje akartak véghezvinni. az eset a 
babati völgy végében volt, a határjel neve azóta Puskás határjel.4

a visszatelepülő emberek név szerint is felbukkannak vallomásaikban. Faragó György 
1683-ban, Szabó István 1686-ban, Babati jános 1686 után lakott Gödöllőn. a rákos vizén 
1686-ban „takács malma” működött, nyilván takács volt a molnár benne.5 Faragó Mihály 
1692-ben a parasztvármegye alhadnagya volt. Castelli generális 1691. június 7-én tilta-
kozott Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlésén, amiért szolgáját Gödöllőn elfogták.6 a két 
adat bizonyossá teszi, hogy a gödöllői paraszthadnagyság működött ekkoriban is.

Werlein jános budai kamarai inspektor, egyben Gödöllő egyik részének földesu-
ra parancsára 1689. február 6-án ráday Gáspár alispán szekerek kiállítását rendelte el, 
hogy a szolnoki tisza-hídhoz a szükséges fát behordják a sápi (tápiósáp) erdőből. eb-
ben Szadának, Gödöllőnek egy-egy szekeret kell kiállítania7. Pest–Pilis–Solt vármegye 
1689. február 8-án a török elleni további hadakozásra portió-kivetést készített, melyben 
Gödöllőt 200, Szadát 179, veresegyházt 333 forinttal terhelték8. további kivetések során 
előfordult, hogy Gödöllő adójából báró Werlein jános józsef kérésére jelentős hányado-
kat engedtek el. Máskor hivatalosan elismerték a gödöllőiek szolgáltatásait az átvonuló 
katonaság részére: 1697-ben 20 mérő abrak, 115 pint bor és 4 forint. ez is jelentős előny 
volt, mert a katonaságtól az elismervényeket alig lehetett beszerezni.9

Gödöllő népessége is, mint mindenhol a töröktől felszabadított területeken, mozgás-
ban volt, cserélődött. Matus jános gödöllői szolga 1694-ben, Matus Márton – például –  
1696-ban érkezett Zihlevnyikből (Nógrád vármegye).10 Gödöllői lakosok 1697. szep-
tember 20. körül 16 német lovaskatonával megerősödve rárontottak Pécelen a Szilas-
patak völgyére és a termést onnan elvitték. ezek egyharmada már nem szerepel másfél 
év múlva az 1699-es megyei összeírásban.11 Silman jánost gödöllői lakosnak mondják 
1698-ban, de az 1699-es összeírásban már nem találjuk.12

4 BoroSY a 1998–2000. II. 337.
5 HorvátH L. 1987. 183., BoroSY a. 1998–2000. II. 337.
6 HorvátH L. 1987. 187–188.
7 HorvátH L. 1987. 185.
8 HorvátH L. 1987. 186.
9 HorvátH L. 1987. 190, 192.
10 PPML, rationes perceptorales 1694. 7. p., BoroSY a. 1998–2000. II. 327.
11 HorvátH L. 1987. 197.
12 HorvátH L. 1987. 194.
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Nemzetiségre nézve ezek mind magyarok, amivel nem állítottuk azt, hogy közülük 
néhány ne bírta volna a szlovák nyelvet is, hiszen a Felvidékről érkeztek. valószínű, 
egyetlen nem magyar van köztük, Márton Zeller zsellér, akinek nevét egyetlenként for-
dított, azaz nem magyar rendszer szerint vetette papírra az összeíró. Nyilván azért, mert 
így mondta. Zeller német jövevény, nevével később nem találkozunk, vagy megmagya-
rosodott Gödöllőn, vagy eltávozott innen.

Gödöllői jobbágyok, akik 1697. szeptember 20. körül Pécelen a Szilas-völgyre támadtak, 
és a termést elhozták, és akik szerepelnek az 1699-es összeírásban is15

Bodonyi jános Maka Mihály
Bolla Mihály Mészáros István 1699

Bolla Pál Molnár István 1699
Bozóky István Nyitrai István 1699

Cseh jános Pálinkás Pál 1699
Dér István 1699 Posár Miklós 1699

Faragó Mihály 1699 Szabó jános 1699
Fodor István 1699 Szarka jános
Gábor jános 1699 tikász István 1699
Gyulai István 1699 tóth jános 1699
Hajdu jános 1699 tóth Mihály

Homonnai György tóth Mihály
Ivanicz jános Urbán andrás 1699

Kis jános 1699 Urbán Mihály 1699
Kodó jános 1699 Uny jános 1699

Koncz István 1699 varga István
Kovács Gergely 1699 varga jános

Összesen 37 és 24

15 HorvátH L. 1987. 197.

Gödöllő és szomszédainak portaszámai 1686–169513

1686 1689 1689 1690 1691 1692 1693 1695
Gödöllő c, d c,k ¼ h,k 1 ¼ c ¼ c,1 ¼
Szada d k ¼ h,k ¼ 1/8 3/16 1
Mogyoród d - - - 1/16 ? ? ¼
Kerepes - - - - - - - -
Pécel - k + h,k 1/16 1/8 3/16 1 1/4

jelmagyarázat:
c = curialis, d = desertum, h = lakott hely, k = csak kivetési összeg van, ? = adathiány, + = portaszáma nincs, alig fizet

a nyugtalan, állandó mozgásban lévő népesség, amelyik még évekig nem találja 
a helyét, nem kedvezett a közbiztonságnak sem. a bűnözők világának visszaszorítása 
nehezen ment. valószínűleg 1703-ban Gödöllőn gyilkosságot követtek el, de a tettest 
elfogták. tóth andrás, váci járási szolgabíró 1704. február 20-án jegyezte fel elszámolá-
sában, hogy a gyilkosság ügyében Pest–Pilis–Solt vármegye sedriáján (törvényszékén) 
járt Nagykőrösön. az általános történeti irodalom úgy tudja, hogy a kuruc vármegye 
hatósága csak 1704 májusában alakult meg Nagykőrösön tartott közgyűlés keretében. 
Nos, a vármegye törvényszéke már korábban is működött.

tóth andrás elszámolásában 1704. szeptember 22-én szerepel, hogy Szolnokra 
ment „mesterért” (hóhérért) a gödöllői gyilkos számára. a hóhér talán Gödöllőn meg-
kínozta a bűnözőt, hogy vallomást csikarjon ki belőle. október 20-án a szolgabíró már 
azt jegyezte fel, hogy a „borbélynak”, aki a megkínzott gyilkost gyógyította, mit adott.14

NÉpEssÉG És GAZdálKOdás

a Buda felszabadítása után visszatérő, betelepülő népesség némi folytonosságot mutat a meg-
előző török korból. jelen van 1686 után is a Koncz, a Hajdu, a Homonnay, a Pázsit, a Molnár, 
a Kovács, a Szabó, a Szekeres, a tóth, a varga, a takács stb. család. eltűntek ugyanakkor 
korábbi jellegzetes családnevek: a Csömör (Csomó), a végh, a tariska, a tassy, a Drabant stb.

Új családnevek 1686 után, amelyek addig még nem fordultak elő: Bese, Bencsik, 
Bobák, Danyi, Dér, Faragó, Gábor, Gyulai, Nyitrai, Petrák, Pálinlás, Unyi stb. anélkül, 
hogy a családnevek mélyebb elemzésébe belemennénk, a Bodonyi, Bozóky, a Gyön-
gyösy, a Homonnay, a Kövesdy, a Nyitrai stb. a Gödöllőtől északra fekvő Magyarország-
ra mutatnak, mint származási helyre. Persze előfordul a Beszerményi, a Dányi, a Gyulay, 
az orgoványi, az Ócsay és az Unyi, mely települések a Duna–tisza közén, a tiszántúlon, 
illetve a Dunántúlon találhatók.

13 HorvátH L. 1987. 50.
14 HorvátH L. 1987. 216.
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Gödöllő családfői 1699-ben és kuruc katonái 1704-ben16

16 HorvátH L. 1987. 196, 217.

1699 1704
Lovász Marci zs. Lovász Márton
Lovász Mihály zs. –
Matucz Márton, 1696-ban Zihlevnyik-ből jött 
(Nógrád vm.) –
Mártonné –
Mészáros István –
Mészáros Pál –
Molnár István –
Molnár Mihály zs. –
Nagy István –
Nagy jános zs. –
Nagy tamás Istók –
Nátkay Pálné (kihúzva) –
Nyitrai István –
oláh andrás oláh andrás
oláh andrás polgár –

– oláh György
orgovány István –
Ócsay István polgár –
Pálinkás Pál –
Pázsit György zs. –
Petrák István Petrák István
Pénzes jános –
Polgár zsellére –
Posár Miklós –
Pósa Ferenc –
rácz jancsi zs. (kihúzva) rácz jános
rontó Mihály –
Samu deák –
Samu Mátyás –
Szabó jános –
Szabó jános bíró –

– Szombati andrás
Szőcs Pál Szücs Pál
Szunyogh Pál –
Szüke andrás –
Szür Szabó jános –
tikász István –
tóth jancsi –
tóth jános –
török jancsi ökrész –

– Udvari andrás
Unyi jános –
Urbán –
Urbán andrás –
Urbán Mihály zs. –

– varga Gergely
– varga György
varga István –
Zeller, Márton zs. –
Összesen 89 16

1699 1704
andrás mester –
ádám István –

– árva Máté
Balogh Molnár Mihály –
Bencsik Mihály –
Berényi Fazekas Mihály –
Berkó Gergely –
Berze Mihály zs. –
Bese jános –
Beszerményi György –
Bezek István –
Bobák István –
Borju Pásztor j. –
Csizmadia jános –
Csordás Mátyás –
Csóka Mihály –
Danyi Mihály –
Dér István –
D. P. Csala veje –
egyházfiú –
elek Péter –

– Fazekas andrás
Fazekas Mihály –
Faragó Mihály, 1692-ben parasztvármegyei 
alhadnagy –
Fodor István –
Gábor jános –
Gábor Péter –
Gábor Péter zsellére –
Gyenes jános –
Gyöngyösy István –
Gyulay István –
Hajdu jános –
Homonnai jános –

– Horváth Istók
– Horváth Istók szolgája Gyurka
juhász Mihály –
Karácson István –
Karácson Miklós –
Kaszap Mihály zs. Kaszap Mihály
Kerékgyártó Gergely –
Kis jános –
Kocsmáros andrás –
Kodu jános –

– Kodó andrás
Koncz István –
Kovács Gergely –
Kovács Pál –
Kövesdy Mihály –
Larka jános –
Lithay tamás –
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a megművelt földterület csökkenését, a terméseredmények mérséklődését. Mindez  
pedig a fokozódó adóterhek következménye volt.

a gödöllői bíró, polgárok és esküdtek 1701–1702-ben (keltezetlen) levélben fordul-
tak Pest–Pilis–Solt vármegye hatóságához földesuruk, Lew Ferenc báró mértéktelen és 
törvénytelen adókövetelései miatt. Különösen azt nehezményezték, hogy a pálinkafőző  
üstök (fazekak) után is évente 4 ft. adót követel, ami korábban nem volt szokásban. 
Pest–Pilis–Solt vármegye 1702. február 8-án el is határozta, hogy figyelmeztetni kell Lew 
Ferenc bárót a gödöllőieknek okozott károk ügyében, adjon elégtételt. a gödöllői jobbá-
gyokkal a báró bánjon elviselhetően, sanyargatásával nehogy Gödöllő pusztulásának oko-
zója legyen.20 vagyis fennállt a veszélye – máshol is –, hogy a falu jobbágysága elszéled.

az 1703. évre 562 ft. 75 dénár adót vetettek ki Gödöllőre, hordták is a megye pénz-
tárába Molnár István, orbán Mihály, Gyulay István, Koda jános, Szabó István, Szabó 
jános, Posár Miklós és Som Mátyás 1702. december 8 – 1703. július 23-ig, mindössze  
15 ft. 33 dénár elmaradásban voltak.21

Szolnok vára javításához 1703. július 25-i kivetés szerint 4 munkást kellett külde-
nie a falunak, ugyanoda szánva 100 palánkkarót kellett kivágni és turáig elszállítani. 
Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése 1703. július 27-én pedig már 400 katona kiállítá-
sát rendelte el a kuruc felkelők ellen, ebből Gödöllőre 5 katona jutott.22 Debrecen sza-
bad királyi város július 26-án hűséget esküdött II. rákóczi Ferencnek Hajdusámsonban, 
július 29-én pedig az elfoglalt Kálló várának korábbi őrsége kurucnak állt. a kuruc 
felkelés közeledett Pest megyéhez.

Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése 1703. szeptember 27-én elrendelte a szemé-
lyes nemesi felkelést a földbirtokok arányában. Gödöllő földbirtokosainak egy lovast és 
egy gyalogost kellett küldenie a nemesi felkelésbe.23

Gödöllő népessége és gazdasága 1699–1703-ban24

Megnevezés 1699 1700 1702  1703
telepes 111 82 72  72
zsellér ? ? 67  23
feleség, özvegy ? 73 68  70 (özvegy nincs)
gyermek 99 28 27  29
hízó ökör
uzsorás ökör ｝147 145

5 ｝90  146
 32 

ló 33 44  43  36
tehén 156 168  177  166
bikaborjú, üsző 132 124  187  ?

20 HorvátH L. 1987. 201., BoroSY a. 1983–1987. Iv. 3967.
21 HorvátH L. 1987. 207.
22 HorvátH L. 1987. 208–210.
23 HorvátH L. 1987. 212.
24 HorvátH L. 1987. 195, 200, 205, 215., Kosáry III. és Iv. táblázata ettől némileg eltérő adatokat ad meg. Mi az 

eredeti források alapján állítottuk össze táblázatunkat, ezért ez a hiteles.

Gödöllő lakossága telkes jobbágyokra, zsellérekre és jobbágyi rendű iparosokra osz-
lott vizsgált korszakunkban, valamint az olykor itt tartózkodó, itt lakó földesurakra.

az 1699-es megyei összeírás szerint a 89 családfőből 10 zsellér, aki egynyolcad te-
lekhányadnál több föld megművelésére nem vállalkozhat, mert nincs hozzá tehetsége, 
igásállata, felszerelése stb., csak gyalogmunkára, kétkezi munkára vállalkozhat. Nem 
rendelkeznek még ilyen önállósággal sem a vejek, akik apósuk háztartásában élnek, 
az egyházfiú, aki amolyan templomszolga, a Gábor Péter zsellére, aki még a nevét is 
elveszítette, mivel más portáján, másnak a háta mögött lakik. Ugyanez vonatkozik  
a Polgár zsellére megjelölésre is, aki oláh andrás polgár, vagy Ócsay István polgár ház-
tartásához és udvara végéhez tartozik. Nem teljes rangú jobbágyok azok sem, akiknek 
keresztneve kicsinyítő képzővel ellátva tűnik fel: Lovász Marci, rácz jancsi, tóth jancsi, 
török jancsi ökrész. végül Horváth Istók kuruc katona 1704-ben Gyurka szolgáját is 
magával vitte a seregbe.

a lefelé már ekkor mélységesen tagolt paraszttársadalom fölfelé alig tagolódik. Feje 
a községbíró, hozzá tartozik a két esküdt (polgár), Samu deák valószínű az egyetlen a 
református papon kívül, aki írni-olvasni tud, ezért az írásbeli teendőket végzi a közigaz-
gatásban, jegyzők ekkor még nincsenek. a jobbágyi elithez sorolhatók a parasztvárme-
gye tisztjei és altisztjei, ameddig az intézmény létezett, kb. a 18. század közepéig.

Szakmai szempontból a szántóvető telkesjobbágy, a szőlőkapáló zsellér mellett 
jelentős volt a parasztipar. a nevekből következtetve csizmadia, fazekas, kerékgyártó, 
kocsmáros, kovács, mészáros (Mészáros és Kaszap), molnár, pálinkás, szabó, szürszabó, 
szücs, tyukász (tikász) és varga mesterséggel foglalkoztak a faluban. abból indultunk 
ki, hogy ekkor még a név és viselőjének foglalkozása nagyrészt azonos. Persze van kivé-
tel, a gödöllői malmot takács malmának hívják ekkoriban.

Más források is bizonyítják, hogy malom működött a rákos vizén, és szaporodóban 
voltak a pálinkafőző üstök Gödöllőn, serfőzde azonban nem volt, pedig a szomszéd 
falvakban az is előfordult.17

Nagymérvű állattartásról kapunk képet a forrásokból. az 1699-es összeírásokból 
borjúpásztor, csordás, juhász, lovász és ökrész községi alkalmazottakra vannak adata-
ink. az 1699–1703-as időszak gazdasági adataiból megismerhetjük az állat–létszámokat.  
az 1703-tól adatolható sertés állományra nyilván kondás és csürhés viselt gondot.18

a búza- és árpatermesztés fő ágazata mellett a szőlőművelés, a bortermelés volt  
a legdöntőbb. Négy év alatt a bortermés megkétszereződött, a legsikeresebb ágazat  
ez volt. a Margita déli, délnyugati lejtőin már 1699–1703 között felújították a közép-
korban is virágzó szőlőkultúrát Gödöllő, Szada és veresegyház lakói.19

Összességében azonban 1702–1703-ra megtört a kezdeti lendület és a számok 
tükre mérséklődő, csökkenő tendenciát mutat, még mielőtt a kuruc szabadságharc ki-
tört volna és elérte volna Pest megyét. az állatállomány csökkenése maga után vonta  

17 HorvátH L. 1987. 183, 200.
18 HorvátH L. 1987. 195, 200, 205, 215.
19 a Gödöllőn átvonuló katonáknak már 1697-ben nagy mennyiségű bort adtak. HorvátH L. 1987. 192.
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Szőlőik átlagban egy kapáson egy csöbör bort teremnek, amit részben maguk fo-
gyasztanak el, de felesleget is árulnak 1 forint 25 dénárjával.

a gödöllői jobbágyok saját szőlői 1728-ban: régi szőlő 362 kapás, öt évnél fiatalabb 
53,5 kapás. ezek a szőlők a Margita hegy oldalában voltak. Legnagyobb szőlőtulajdono-
sok: varga István bíró (15 kapás), Pálinkás Pál (10 kapás), Matthusz Márton (10 kapás), 
Som István (8 kapás) és Moka Mihály (8 kapás).

Figyelemre méltó, hogy a gödöllői Margita hegyen idegenek is bírtak szőlőket. aszód-
ról maga Podmaniczky jános, aszód földesura (13 kapás) és Mészáros jános (15 kapás), aki 
aszódi postamester.27 Kisebb szőlővel bírt Domonyból bizonyos Szür Szabó (valószínűleg 
Beleznai Iván) és Szücs Sámuel községi szűcs.28 Csiktarcsáról Babády jános29, tótgyörkről 
Molnár jános és Pécelről Molnár György, a rákoscsabai egyik malom molnárja.30

Meg kell említeni a gödöllői „illetmény földeket” is. ezen a szőlőhegyen a gödöllői 
prédikátor, ifj. Marosi Mihály 1728-ban 10 kapás, a harangozó 3 kapás, a jegyző (nevét 
nem említik!) 2 kapás és a református közösség 2 kapás szőlővel bírt.

a rákos-patakon a lisztelő malom 1728-ban is dolgozott.
Helyi kereskedelmük, azaz boltjaik nem voltak. Ha akadt eladni valójuk, akkor azt 

Pestre és Budára vihették.
Makktermő tölgyeseikben elégséges épületfájuk és tűzifájuk áll a rendelkezésükre 

Bossányi Krisztina jóvoltából, de erdei fát eladniuk tilos, mert azt a földesúr tartja fenn 
magának. az erdőkben 4-5 évente terem bőséges makk, ekkor a gödöllőiek 150 disz-
naja ingyen járhat a makkon. a földesúr ilyenkor idegen falkákat is enged hizlalásra, 
melyek után falkánként 5 garast szed.

a gödöllői szőlőművelők előrenyomulóban voltak az 1720-as években Szada terüle-
tén. a gödöllőiek ott is bírtak szőlőkkel, míg a szadaiaknak nem voltak szőlőik Gödöllőn.  
a Szadán birtokos gödöllőiek a következők: Szalonnás Márton (az 1728-as gödöllői össze-
írásban nem szerepel!), jakab István, Bencsik Pál (Gödöllőnél ő sem szerepel!), Szücs Pál, 
Szekeres Mátyás, takács (ő nyílván a gödöllői molnár) és Homonnai varga, aki valószínű-
leg azonos varga István gödöllői bíróval (éppen a névváltás átmeneti időszakában van).31

Figyelemre méltó, hogy jakab Istvánnak Gödöllőn egyáltalán nincs szőlője, de Sza-
dán 12 kapás szőlővel bír. varga István gödöllői bíró gödöllői szőlője 15 kapás és még 
egy újonnan ültetett, szadai szőlője 4 kapás, ez összesen 20 kapás. Bizonyos tehát, hogy 
gazdaságát a szőlőművelésre alapozta. Nyílván az sem véletlen, hogy a legvagyonosabb 
szőlősgazdát választották meg bírónak. ebben a korban a szőlő, a bor termesztése volt 
a jobbágy számára a legjövedelmezőbb ágazat.

Kisszentmiklóson az 1728-as összeírás szerint Kereszter Pál gödöllői molnár 7 kapás 
szőlőnek a birtokosa. Nevezett nem található az ugyanezen évi gödöllői összeírásban.32

27 aSZtaLoS I. 1997. I. 149. p.
28 PÓr M. – aSZtaLoS I. 1989. 89. p.
29 a csiktarcsai (nagytarcsai) 1728-as összeírásban Babády jános másként Szabó, tehát parasztiparos, ott is van 3 

kapás szölleje. MoLNár L. – MoLNárNÉ H. M. 1988. 63. p. és BoroSY a. 1997. II. 962.
30 BoroSY a. 1997. II. 946–947.
31 BoroSY a. 1997. II. 924–925.
32 BoroSY a. 1997. II. 902–903.

Megnevezés 1699 1700 1702  1703
juh és kecske 87 109  315  294
bárány 20 49  122  107
sertés – –  –  225
bor/urna 381 360  859  833
búza/mérő 360 555  435  212 (bevetett)
árpa és zab – 322  289  –
árpa 67 ?  ?  175
zab ? ?  ?  86
köles 59 ?  104  –
malom 1 –  1  1
serfőzde – –  –  –
pálinkafőző üst – 2  4  7
méhkaptár 29 91  ?  ?
csordabeli marha ? ?  ?  83
ménesbeli ló ? ?  ?  12
nyájbéli juh ? ?  ?  85
idegen marha ? ?  ?  3

a szatmári béke – 1711 – után megerősödő Gödöllő népességét az 1715-ös, 1720-as 
és 1728-as országos összeírások mérték fel.25 a népesség vándorlása, cserélődése nagy-
jából az 1728-as összeírás idejére fejeződött be. ez a történeti forrás alkalmas arra, hogy 
a 18. század első harmadában, a Bossányi Krisztina földesurasága alatt megtett gazda-
sági fejlődést is bemutassuk.26

Szántóföldjeik Gödöllő és Besnyő területén három vetőben voltak, melyekbe fel-
váltva őszi és tavaszi gabonát vetettek, és a harmadikat két évig pihenni hagyták. ennek  
a rendszernek a következményeként az egyes vetők tehát két évet pihentek. Babat pusz-
tán az 1728-as bevallás ellenőrzésekor találtak még egy vető szántóföldet (80 pozsonyi 
mérő nagyságút), melyet legelőször 1725-ben vetettek be, de három éven keresztül az 
elvetett magot sem adta vissza, ezért elhatározták, hogy ezután nem vetnek bele.

a többi vetőben átlagban kétszeres termés szokott teremni az elvetett magra számítva. 
az őszi vetés alá 4-6 ökörrel háromszor, a tavaszi alá kétszer szántottak. általában kevertet 
(rozs-búza) vagy rozsot vetettek. Gabonából ritkán tudnak eladni, mert maguk élik fel.

a kenderföld területe 25 pozsonyi mérő nagyságú, a kendert saját szükségletükre 
használják fel, ebből jövedelmük nincs.

rétjeik kevesek, Gödöllőn 16 szekér szénát, Babaton 20 szekér szénát teremnek ösz-
szesen. esős évszakban az erdő tisztásain is kaszálnak szénát, itt összesen 30 szekérrel 
tudnak gyűjteni, de ez nagyon ritkán esik meg.

Legelőjük három területen van, de mindegyik homokos és fövenyes, nem sok füvet 
terem. Nyári időben kb. 300 szarvasmarhát és lovat, valamint 300 juhot tudnak legeltet-
ni. egyedül a juhok gyapjából szokott nyereségük lenni.

25 PML, CP I. 1., CP I. 3. és CP I. 4-a.
26 BoroSY a. 1983–1987. 1728., 1997. 1183–1191.
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1715 1728
– Pap jános j.
– Pap Sámuel j.
– Paszith György zs.

Pénzes jános Pénzes jános j.
– Polár István j.
– Polyák tamás j.
– Semitsa jános j.
– Som István j.

Som Márton özvegye –
– Szabó Menyhért zs.
– Szekeres Mátyás zs.

Szőke andrás –
– Szunyok jános zs.
– Szücs Pál zs.

tamás István Thomas István j.
– tóth andrás zs.
– tóth György j.
– tóth jános j.
– özv. Udvary andrásné j.
– Unyi andrás j.

Urbán andrás –
Urbán Mihály Urbán Mihály j.
varga István varga István j. bíró
Összesen 27 60

rövidítések: j. = jobbágy, zs. = zsellér

A II. RáKóCZI fERENC vEZETTE KuRuC sZABAdsáGhARC (1703–1710)

Pest–Pilis–Solt vármegye tisztújító ülésén, 1703. augusztus 21–22-én olvasta fel a király, 
I. Lipót levelét, amelyben eltiltotta a vármegyét a kuruc felkeléshez való csatlakozástól 
és feltétlen hűséget követelt.33 II. rákóczi Ferenc 1703. szeptember 13-án szólította fel 
Pest–Pilis–Solt vármegyét a csatlakozásra, három nap határidőt adva erre.34 Szolnok 
várát 1703. szeptember 21-én vették be a kurucok, melynek következtében megnyílt az 
út számukra Pest megye felé.35

az első kuruc csapat Borbély Balázs füleki, majd szendrői katona, vezetésével Szent-
mártonkátán tűnt fel a megyében 1703. szeptember 15-én. ezen a napon vagy másnap 
Borbély Balázs kuruc hada tönkreverte a boldogi és gödöllői paraszthadnagyság csapatát, 
azoknak fegyvereit, lovait, sőt ruháit is mind elvette és úgy zavarta szét őket.36 Úgy látszik, 
hogy a labanc Pest–Pilis–Solt vármegye vezetése nem fogta fel a kuruc szabadságharc 
méretét, erejét, és azt hitte, elég lesz a kurucok ellen a parasztvármegye fegyveres ereje.

33 BoroSY a. 1983–1987. v. 4275, 4311.
34 BáNKÚtI I. 1996. I. 23. p.
35 HorvátH L. 1991. passim.
36 HorvátH L. 1987. 211.

Gödöllő családfői 1715–1728 között

1715 1728
– Bakos Ferenc j.

Bencsik jános özv. Bencsik jánosné j.
Bencsik Mihály Bencsik Mihály j.

– Berze István j.
Berze Mihály Berze Mihály j.

– Bese István zs.
– Buda István j.
– Csizmadia andrás j.
– Csizmadia György j.

Deák Sámuel –
Faragó Imre –
Farkas jános –

– Fazikas jános j.
– Fodor István j.
– Forgács jános zs.
– Galambos jános zs. takács
– Gábor jános j.

Gábor Mihály Gábor Mihály j.
– Gyenes jános zs.

Gyulai István Gyulai István j.
Hajdu jános Hajdu jános j.

Homonnai István –
Horváth jános Horváth jános j.

– Horváth jános ispán
– jakab István j.
– jeney jános zs.
– Karácsony jános j.

Kerékjártó Gergely –
– Kerékjártó Márton j.
– Kertész Mihály j.
– Kiss Mátyás j.
– Kodó István j.

Kodó Mihály Kodó Mihály j.
– Kollár Péter zs.

Kolos György Kollos György j.
Koncz István özvegye –

Kovács Ferenc –
Kovács jános özvegye –

– Kövesdy Mihály j.
– Levkó jános j.
– Matthusz jános j.
– Matthusz Márton j.

Mester andrás –
– Moka Mihály j.

Molnár jános –
– Nyitrai jános zs.
– özv. olá andrásné j.
– orbán István zs.
– orgoványi andrás j.
– Pálinkás Pál j.

Pap Gergely –
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még nem szántottak!) a hét kuruc katona közül hatnak van felesége, hozzá számítva  
a polgárt is, mivel egyedül álló embert erre a tisztségre aligha választhattak volna meg. 
vagyis feltételezésünk szerint ezek házas zsellérek, míg a hetedik házatlan és családta-
lan, illetve „más háta mögött lakó”.

Éles társadalmi ellentét van a község legvagyonosabb rétege: a bíró, Hajdu jános  
(8 ökör, 1 ló, 3 tehén, 2 borjú, 15 mérő búza), Mészáros István (6 ökör, 3 tehén, 2 bor-
jú, 2 urna bor, 15 mérő búza, 3 mérő árpa és köles, 4 méhkas), Danyi Mihály (6 ökör,  
5 tehén, 3 borjú, 9 urna bor, 20 mérő búza, 3 mérő árpa és köles, 5 méhkas) Molnár 
István (6 ökör, 1 ló, 5 tehén, 2 borjú, 5 urna bor, 20 mérő búza, 13 mérő árpa és köles,  
5 méhkas) stb. és a kuruc katonák között. ezeket a hatökrös–négyökrös gazdákat szinte 
kivétel nélkül megtaláljuk azonban abban a helyi kisháborúban, amelyet a gödöllőiek 
1697. szeptember 20-a körül vívtak 16 német lovaskatona és az isaszegiek szövetsé-
gében a péceliek ellen a péceli Szilas völgyben a termények elhordásáért. a két réteg 
katonai erényei között talán nincs különbség, de a harc céljáról és lehetőségeiről jól 
láthatóan eltérő a felfogásuk. valamiben azonban közösek, a nagygazdák és a leendő 
kuruc vitézek családjaiban az összeírás szerint szinte alig van gyerek.

az, hogy a 16 gödöllői kurucból 9 1699-ben még nincs jelen a faluban, azt mutatja, 
hogy a népesség nagy része még mozgásban volt, és arra enged következtetni, hogy  
a szegényebb része volt inkább mozgásban, az kötődött kevésbé a kialakuló települések 
valamelyikéhez, és éppen kevésbé kötődő volta miatt fordulhatott az érvényesülés és  
a vagyonszerzés reményével a kuruc hadsereg kínálta lehetőségek felé.39

az első ismert összecsapás a Szilas- és rákos-patak tájékán Gödöllőtől délre 1705. 
március 11–12-én ment végbe, melynek leírását Bottyán jánosnak II. rákóczi Ferenc 
fejedelemhez írt leveléből ismerjük. Meg nem nevezett pusztafalvak területén zajlott  
a csata, mely tájról Bottyán hada Kókára, Szabó Máté és Zsámboki Nagy István hét 
zászlóalja kuruca pedig Szadára és Gödöllőre hátrált, ahol egy éjszaka meg is háltak. 
erről az eseményről, meg arról, hogy másnap Heréd felé mentek, gödöllői és szadai 
emberek „refereráltak” Bottyán jánosnak Kókán.40

tóth andrás váci járási szolgabíró 1705. április 20-án jelentette, hogy járásában Hajós 
jános, Lónyay Ferenc, Deák Ferenc kuruc csapatai „mulatnak”, ami annyit tesz, hogy el-
lenség nincs a környéken, csak a nép terhére élnek. Deák Ferenc eredetileg Thököly Imre 
híve, 1703-tól lovas ezereskapitány rákóczi seregében. Lónyay Ferenc 1706-ban a fejede-
lem mundérmestere, Hajós jános a kuruc Pest–Pilis–Solt vármegye esküdtje 1709-ben.41

az említett váci járási szolgabíró 1705. augusztus első felében felsőbb parancsra 
bejárta járását, és már nem találta helyükön a falvakat, többnyire erdőkben lelte fel  
a bujdosó jobbágynépét. Pest és Buda mindvégig labanc, császári kézen maradt. ez azt 
jelentette, hogy a Gödöllői-dombság és a Pesti-síkság találkozásánál valóságos frontvo-
nal állandósult.42

39 HorvátH L. 1987. 47–50. pp.
40 HorvátH L. 1987. 222.
41 HorvátH L. 1987. 224., BoroSY a. 1983–1987. v. 4448, 4498, 4500, 4649, 4870.
42 HorvátH L. 1987. 225.

október első napjaiban maga Bottyán jános – ekkor még labanc tiszt – Ócsánál 
mért csapást a Pest és vác felé húzódó kurucokra. Bottyán 1703. október 9-én kelt le-
velében jelentette ezt Koháry István főkapitánynak és azt is, hogy veresegyházon egy 
rajtaütés során négy kurucot fogságba ejtettek néhány paripával együtt. október első 
hetében tehát a kurucok elérték a Gödöllői-dombság falvait.

Bottyán erőfeszítései ellenére 1703 novemberétől a Duna mentén már állandó védő 
szolgálatot láttak el Szabó Máté kuruc ezeres kapitány csapatai. első jelentősebb győ-
zelmük sem váratott magára sokáig, 1704. január 13-án az Üllő és Ócsa közötti Pakony-
pusztán Szabó Máté serege öt zászlóalja rácot összetört, ahogy a nagykőrösiek írták. 
ezek főleg Csepel-szigeti rácok (szerbek) voltak, akik I. Lipótnak hűséget esküdtek.37

Pest megye 1704 májusában állította ki katonaságát a kuruc szabadságharc oldalán, 
melyről ugyanakkor összeírás is készült.38

Gödöllőről 16 fő vonult be Szabó Máté ezredébe, maga zászlóaljában 15 és egy 
Pap István zászlóaljában szolgált. a 16 gödöllői kuruc közül 7 azonosítható az 1699-es  
összeírás alapján, amennyiben Fazekas andrás = andrás mester azonosítás helyes,  
és a két oláh andrásból kurucnak a „polgárt” fogadjuk el, mivel ezt a tisztséget szeré-
nyebb anyagi helyzetű, olykor zsellér, de a közösség által megbecsült emberek viselték. 
a másik oláh andrás a gazdagabbak közé tartozik. a tisztségviselők adómentesek vol-
tak, ezért vagyoni állapotukat nem írták össze 1699-ben. vizsgálódásra marad tehát  
a hétből hat kuruc katona gyér adatsora.

Gödöllői kuruc katonák vagyoni állapota 1699-ben

feleség ló tehén borjú bor
urnában

búza
mérőben

árpa és köles 
mérőben

1. Petrák István 1 – 1 1 3 1 1
2. rácz jános zsellér – – 2 – – – –
3. Szücs Pál 1 2 1 – 8 – –
4. Kaszap Mihály zsellér 1 – 2 – – 1 –
5. oláh andrás polgár ? ? ? ? ? ? ?
6. Fazekas andrás 1 – 3 – 3 – –
7. Lovász Márton zsellér 1 – 2 5 – 6 4

az első szempillantásra is látszik, hogy egy „polgárt” kivéve a község hagyományos 
vezetői rétegéből nem találunk a seregben senkit. a másik szempillantásra látszik, hogy 
ökrös gazda vagy annak legény fia még véletlenül sem ment el kuruc katonának, miért 
is tette volna. vagyis a hét név szerint azonosított kurucról az 1699-es forrás 3 esetben 
meg is mondja, hogy zsellér, a másik három és esetleg a polgár is ugyanaz vagy azon 
a színvonalon él, mivel egyetlen igavonó jószággal sem rendelkezik. (ekkoriban lóval 

37 HorvátH L. 1995. 222.
38 HorvátH L. 1987. 217.
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erősebben fenyegette a Gödöllői-dombság falvait. valószínűleg a váci járás szolgabírá-
jához intézett megyei utasításban olvashatjuk: „Minthogy azért a bé hódolt hellyeknek 
el szállását eő Felsége szorosan kivánnya, s parancsollyais, mindgyárt bontakozzanak 
ki, az ki adott Patens szerint mindazonáltal, ha aratásig meg akarnak maradni, (: az hó-
doltak közé értvén Duna mellyéki, Pest elei, vácz elei helységeket és az Kátákat:), addig 
való maradásokért 3000 kila buzát, az 5000 fellyül az Haza szükségére adgyanak, az is 
a jövő héten ben légyen.”51

Létszükséglet volt az aratás megtartása, a termény megmentése az ellenség elől. Utá-
na megint eloszlottak a falvak lakói, községenként nem ismerjük a helyzetet. Bercsényi 
Miklós 1706. október elején levelében említette a „Pest eleirül való helységekből elfutott 
lakosokat.” ezek visszatérésére nem tartotta alkalmasnak az időt.52

ráadásul már híre járt, hogy rabutin császári generális hadserege erdélyből az 
ország központja felé vonul. Szolnoknál járt 1706–1707 fordulóján, mely várat kuruc 
őrsége elhagyta, és azt harc nélkül foglalta el rabutin.53 Szolnokról a Zagyva völgyében 
jöttek a császári csapatok. táboroztak jászberényben, jászfelsőszentgyörgyben, Zsám-
bokon áthaladtak és tábort vertek Dányban, majd rákoscsabán is, és 1707. január 21-én 
vonultak be Pestre, Budára. ez az ellenséges had 1707. január közepén volt legközelebb 
a pusztán hagyott Gödöllőhöz.54 tóth andrás váci járási szolgabíró 1707. február 7-i 
jelentése szerint ő és az alispán ekkor Hatvannál volt „a felszedett parasztsággal”55.

az 1707-es év nagyon sötét, elkezdődik a kuruc szabadságharc látványos hanyatlása 
és pestisjárvány is fellép. valamikor, valószínűleg a termények betakarítására, megint 
visszatértek a gödöllőiek is. Másként ugyanis nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy 
Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése Szentlőrinckátán 1708. január 16-án elhatároz-
ta, kivizsgáltatja, hogy a Csáki ezred katonái milyen kihágásokat követtek el Gödöllőn, 
Szadán, veresegyházon és Bagon.56

Másrészt az említett napon Pest–Pilis–Solt vármegye elkészítette a dikális kivetést, 
melyben szerepel Gödöllő község 638 ¾ dikával és a gödöllői prédikátor 2,75, valamint 
a gödöllői iskola-rektor 0,5 dikával.57

II. rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 1708 októberében megint áttelepítette a Gödöllő, 
aszód, tápióbicske körüli mintegy húsz falut a Gyöngyös és Pásztó közötti falvakba.58

az ideiglenesen elhagyott jobbágyházak olykor a kuruc katonaság téli elszálláso-
lására voltak jók. Sőtér tamás kuruc ezereskapitány 1708. december 3-án Gödöllőn 
keltezte válaszlevelét II. rákóczi Ferenc fejedelemhez.59

51 HorvátH L. 1987. 233.
52 BáNKÚtI I. 1996. I. 403., HorvátH L. 2000. 37. p.
53 HorvátH L. 1991. 59–60. pp.
54 PIHáL K. 2000. 22. p.
55 HorvátH L. 1987. 232.
56 HorvátH L. 1987. 235.
57 HorvátH L. 1987. 234, 236. egyéb adókivetések 237–245. ezek nagyobb részét azonban a kurucok már nem 

tudták behajtani 1709-ben.
58 HorvátH L. 2000. 37. p.
59 BáNKÚtI I. 1996. II. 602. p.

a kuruc megye 1704. május 14-én 36 Ft adót vetett ki Gödöllőre, melyet 1706. ápri-
lis 25-ig tudott beszedni apró részletekben. a befizetések időpontjai is kirajzolják, hogy 
1705 nyarán elmenekült a falu és csak 1706. április 7-én lehetett a helyszínen behajtani 
egy csekély összeget.43 az 1704-es évben a Budán székelő labanc Pest–Pilis–Solt vár-
megye is kísérletezett a Gödöllői-dombság falvainak megadóztatásával, mivel azonban 
ezek kuruc megszállás alatt voltak, nem ment vele semmire.44

Éppen 1705 augusztusában intéztek egy körlevelet a császáriak Pest megye falvaihoz, 
melyet a kurucok elfogtak és amelyre Károlyi Sándor generális saját kezűleg jegyezte fel 
a pusztafalvakat: aszód, Bag, Dány, Héviz, Gomba, Gödöllő, Kóka, Nagykáta, Ócsa, 
Pánd, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, tápiósüly, tápiószecső, tóalmás, tura, Uri, 
Szentlászló, valkó és Zsámbok. ezek már mind puszták, illetve „a lakosság elmenekült 
belőlük a németek elől”45.

az éhínség is felütötte a fejét. Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése kénytelen volt 
1706. január 25-én figyelmeztetni Ujfalusi Ferenc, váceleji paraszthadnagyot, hogy 
azokban a falvakban, ahol megfordul, csak a legszükségesebb mértékben fogyasszon  
és adjon nyugtát a népnek mindenről.46

Mindezekhez természetesen hozzájárult az is, hogy II. rákóczi Ferenc fejedelem 8000  
fős lovashadsereggel 1705. július 3-tól Ócsáról Szadára és veresegyházra vonult, ahol júli-
us 6–10-ig táborozott. vay ádám udvari főkapitány hada ezekben a napokban Szadán ál-
lomásozott, a szadai földvárat is körbesáncoltatva. Gödöllő község ekkor már üresen állt. 
a fejedelem és hadserege 1705. július 10-én elindult vácon keresztül a Csallóköz felé.47

Bottyán jános valkóról írt levelet a fejedelemnek 1705. július 29-én, melyben pana-
szolja: „Heves, Pest vármegyinek is currentaliter ugyanazon órában paraszt-vármegyi-
nek tudtára adtam, hogy minden háztul külemb kenyirrel ma délig legyen valkónál és 
egyezzik velem, de semmisem lött belőle.”48 vagyis a lakott falvak háztartásaiból sem 
lehetett egy-egy kenyeret kapnia Bottyán seregének, pedig ez az év a kuruc szabadság-
harc felfelé ívelő ideje volt.

télre valószínűleg visszatért Gödöllő az erdőkből, mert 1706. január 25-én Pest–Pilis–
Solt vármegye közgyűlésén Szilassy Mihály, a Werlain árvák provizora az összes szom-
szédot eltiltotta Gödöllő, Isaszeg faluk és Babat, Besnyő puszták jogtalan használatától.49

Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése Nagykátán 1706. március 1-jén 60 szekér kiál-
lítását rendelte el Szolnokról a földvári hídhoz faanyagot szállítani, kivetése szerint Gö-
döllőnek egy szekeret kellett elindítania. ez azt mutatja, hogy Gödöllő falu népes volt.50

a kuruc államvezetés 1706 nyarára már szervezett kitelepítését tervezte az „ellenség 
torkában” lévő helységeknek. a Pest-Budán állomásozó császári és rác katonaság egyre 

43 HorvátH L. 1987. 218.
44 HorvátH L. 1987. 219., 220.
45 HorvátH L. 1987. 226.
46 HorvátH L. 1987. 229.
47 HorvátH L. 1995. 225–226. pp., HorvátH L. 2000. 36–37. pp.
48 HorvátH L. 1995. 226. p.
49 BoroSY a. 1983–1987. v. 4436., HorvátH L. 1987. 230.
50 HorvátH L. 1987. 231.
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séggel tették meg ugyanezt. Így szállította a gabonát addig a helyig, ahol Károlyi Sándor 
tábornagy várakozott. ott azután átadta a generális úr mellé rendelt csapatoknak, hogy 
azok vigyék Újvárba. Miután ezeket a katonákat útnak eresztette, visszatért ide őfelsége, 
várva ugyanazon generális úr jelentését a további sikerekről.”64

II. rákóczi Ferenc 1710. március 22-én érkezett „zsákos hadával” Gödöllőre, már-
cius 23-án már Kókáról utasította Sőtér tamást, Pest–Pilis–Solt vármegye szolgabíráját, 
ezredest. „Mai napon Bagról írott Kegyelmed levelit vöttük, melyből informáltatunk 
az kőrösi és kecskeméti parasztlovakon hozott élésnek elérkezéséről. Kegyelmed azért 
adja újabban tudtunkra: azon élés meddig penetráltatott, és mennyi lehet? bérakatván 
egy templomba pro commoditate; hogy ha Thurát még meg nem haladta volna, az ott 
való templomba hordassa bé, maga is mellette maradván továbbvaló dispositionkig, 
egyszersmind pedig circumstantialiter újólag bennünket informáljon.”65

Hatalmas élelmiszermennyiség kezdte meg útját Érsekújvár felé, de maradt még rak-
táron a Gödöllői dombság falvaiban is a több megyéből összehordott gabona. II. rákóczi 
Ferenc 1710. március 24-én jászberényben kelt levelében Bercsényi Miklóshoz így írja le a 
történteket. „…de az lengyel renunciálván az élésvitelnek, mint nemességhez illetlen do-
lognak, – másfelől az élésvitelnek híre elmenvén, eloszlófélben vala az had, s az miá látván 
szándékom haladását: hogy az élés vitele hírit eltemessem, Károlyit üresen elküldöttem 
Gödölyőre, és az midőn taliter-qualiter összvecsuporoztatta az hadat, – tegnapelőtt elő-
ször az magam lovait megterheltetvén: ugy cselekedtem mind az hajduval, s mind udva-
rommal, s mind az velem lévő idegen reguláris hadakkal felvétetvén az zsákokat, egy nap 
odavittem, – s csak elhült az katona az zsákos had gyövetelin; s tegnap reggel felrakatván 
vélek, megindítottam üket, s magam is ez Dunamellyékire utat adván, idecsavarodtam,  
s hólnap, – már itt takarmány nem lévén, – kintelenittetek Kisírre menni.”66

Károlyi Sándor generális gabonát szállító serege a Sződ–rákos, a Galga völgyében 
haladt nyugat felé, majd terhét átadva esterházy antal seregeinek az élelmiszereket  
és csapatokat juttatott be Érsekújvár várába.

ennek az évnek a nyarán a kuruc szabadságharc elveszíti Pest megye területét és 
benne a rákos és Sződ–rákos mentét. az utoljára a térségben tartózkodó parancsnok 
valószínűleg Béri Balogh ádám 1710. június 18-a előtt. a fejedelem írja ezen a napon 
esterházy antalhoz: „Értem ugyan az Kegyelmed levelébül, hogy Kegyelmed az hadak 
egy részével Balogh ádámot Hatvanhoz küldötte, a mint írja, orderem szerint, – melyben, 
ha Hatvan neveztetett, Püspök–Hatvana értetett rajta; mivel mindazonáltal már Isten ke-
gyelmébül magam is megindultam: ha szintén Nagy–Hatvannál subsistálnak is, nem lesz 
ellenemre;…”67 Károlyi Sándor 1710 júliusának második felében Boldogon nyugtatta tá-
borát, ennek alkalmából Hévízről – többek között – elhajtatta a jószágok egy részét. Nincs 
tudomásunk róla, hogy ezek után kuruc csapatok megfordultak volna Pest megyében.

a Gödöllői-dombságra jacob josef Cusani császári generális hadserege áramlott 1710 

64 Mercurius veridicus 1705–1710. Budapest. 1979. 131. p. Közli: HorvátH L. 1987. 249.
65 tHaLY K. 1874. III. 226. p., 376. p. Közli: HorvátH L. 1995. 231–233. pp.
66 tHaLY K. 1874. III. 75–76. pp. Közli: HorvátH L. 1987. 250. 
67 tHaLY K. 1874. III. 75–76. pp., 273. p. Közli: HorvátH L. 1995. 231–233. pp.

az 1709. január 21-i dikális adókivetésben Gödöllő 300 dikával szerepel, ami 436 
ft. 50 dénárt tesz ki és 9 gyalogos kuruc évi költségét fedezi. ezen felül 1709. március 
elején megkezdték a hajdú-katonaság toborzását. ennek során Csajági jános brigadéros 
tisztjei és Pest–Pilis–Solt vármegye kiküldöttei éppen Gödöllőn tartózkodtak a hajdú-
ság szervezése ügyében, a pesti és budai rácok (szerbek) rajtaütöttek Gödöllőn, mely-
ben nagy kárt tettek és néhány embert fogságba hurcoltak. elvették tatai István, Pest– 
Pilis–Solt vármegye alkapitányának két felszerszámozott lovát is.60

Gödöllőn ekkor még mindig birtokos Lew Ferenc báró, aki természetesen a labanc 
oldalon áll és a kurucok ellensége. Mágocsy Mihály Pest–Pilis–Solt vármegye esküdtje 
éppen az ő gödöllői vagy isaszegi birtokát kéri adományba II. rákóczi Ferenchez írt 
felségfolyamodványában, valamikor 1709-ben.61

a romhányi csata 1710. január 22-én zajlott, melyben a kuruc sereg nem szenvedett 
vereséget, ennek ellenére a keletkezett előnyt már a szabadságharc nem tudta kihasz-
nálni. a kuruc hadsereg a Galga, a rákos völgyében és a jászságban gyülekezett az-
után. Gödöllőn tartózkodott 1710 februárjában a Csáky ezred ismét és a Máriássy ezred. 
II. rákóczi Ferenc fejedelem 1710. március 22-én Gödöllőn keltezett levelet ordódy 
Györgyhöz.62

rákóczi hadseregébe tagozva ekkor ott voltak a Weismantel és Zillich ezredes vezet-
te svéd csapatok és a lengyelek is.63

a kuruc hadsereg utolsó nagyobb terveinek egyike a császáriak által körülzárt Ér-
sekújvárba való élelem és csapatok bejuttatása, majd felmentése. ennek első lépéseként 
a Gödöllői dombság falvaiban tárolt (templomokban, vermekben) gabonát kellett vol-
na az ostromlott várba bejuttatni. a nagyszabású akció indulásáról így tudósított az első 
hazai újság, a Mercurius Veridicus ex Hungaria című félhivatalos szabadságharcos lap  
a jászkisér melletti táborból.

„Felséges fejedelmünk Károlyi Sándor tábornagy urat innen kirendelte és útba 
indította bizonyos létszámú katonasággal Ujvár felé, hogy a szükséges további intéz-
kedéseket ott foganatosítsa. Minthogy az itteni vidék élelmiszerben, ti. gabonában és 
húsban nemkülönben állati takarmányban bővelkedik, ezért, hogy ez a tábornagy úrral 
küldött katonaság odafelé se menjen üresen, néhány ezer köböl gabonát küldött ve-
lük az újvári várba. Minthogy pedig a tisztek közül többen vonakodtak lovukat gabo-
nával megterhelni, őfelsége az említett tábornagy urat, a melléje rendelt csapatokkal 
együtt előreküldötte, s azt a parancsot adta neki, hogy egy meghatározott helyen, illetve  
a Gödöllő nevű falunál álljon meg. a tábornagy elvezette a megindított csapatokat, 
megtartotta őfelsége parancsát. eközben a fejedelem őfelsége az Újvárba szánt gabonát 
átadta a katonaság többi, nála maradt részének, hogy szállítsák el. Hogy pedig készsé-
gesebbé tegye a tiszteket, saját lovára, amelyen a felséges fejedelem maga ült, rárakatott 
bizonyos mennyiségű gabonát. Őfelsége példáját követve aztán a többiek nagy serény-

60 BáNKÚtI I. 1996. II. 644. p., PML II. rákóczi Ferenc korából származó iratok SZ fol. 13.
61 BáNKÚtI I. 1996. II. 759. p.
62 HorvátH L. 1987. 247, 248.
63 HorvátH L. 1987. 246.
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a levél külsején olvasható: „vigiázon minden Helység (:a mint az előttis bővsigessen 
meg irtam:) hogy egéséges helyekbül külgiék az embereket, és azokal Helységek pecséttye 
alat Levelet adgyanak bizonyságul, hogy egésséges helybül mennek, az Döghletes helybül 
pediglen senki élete vesztessége alat nem hogy váczra és ide, de még szomszéd faluban 
is menny élete vesztessége alat ne meriszeljék. ezen feljül az restans péczt, Gabonát és 
abrakot, nem különben szénát és fát (:mellj vagva legiék tüszre való:) minden halogatás 
nélkül bé hozni szorgalmaztassák. ezen Currensemet pedig az utolsó helység negyven 
forint Birságh alat bé küldgye.” a négyrét hajtott levél külsején még feltüntették, hogy 
szeptember 14-én Gödöllőn, szeptember 15-én reggel Isaszegen, azután Bagon, Hévizen, 
Hévizgyörkön és szeptember 16-án Domonyban, Szilágyon és versegen volt.71

71 PML Litterae missiles 1643–1788. 1710. 32. Közli: HorvátH L. 1987. 255. 

nyarán, ugyanakkor a pest-budai császári helyőrség is kiterjesztette rá működési terüle-
tét. a kuruc Pest–Pilis–Solt vármegye hatósága kiszorult a megye területéről, egerben, 
Gyöngyösön stb. tartotta üléseit. Munkács várából II. rákóczi Ferenc fejedelem levelet 
küldött (1710. június 7-én) esterházy antal tábornagyhoz, mely nagyon értékes a szá-
munkra. ebben olvashatjuk: „ezen utolsó szükségre kívántam vala én conserválni az 
gödöllői vermet, és az turai, györki templomban lévő gabonát, melynek látogatására el-
küldhet Kegyelmed; ha peniglen ott nem találkoznék: kerestesse Kegyelmed másutt, hogy  
az mindennapi kenyere legalább a hadnak kitessék, – míg peniglen az collectáltatik: lehet 
a szólnoki magazinumból élődni, s az másunnan hordandó gabonával azt supplealni.”68

esterházy antal tábornagy, hűséges híve rákóczinak, már nem tudott bevonulni 
Gödöllőre és környékére, hogy a vermes gabonát felélje. a kuruc sereg különös had-
táp–eljárása volt, hogy százszám hagyott maga mögött, amikor visszavonult, gabonás 
vermeket, melyek később újra előretörését segítették elő. ez csak úgy volt lehetséges, 
hogy a nép között nem akadt áruló és a gabona nem jutott az ellenség kezére. valószí-
nűleg kuruckori gabonás vermeket ismerünk Bagról, Szadáról a vároldalból és veres-
egyházról Ivacsról.69

a kuruc Pest–Pilis–Solt vármegye Gyöngyösön 1710. július 7-én még a megyei 
tisztviselők számára járó árpa-kivetést készített, melyben Gödöllőnek 20 kila árpát kel-
lett volna beszolgáltatnia.70 ez nyilván már nem történt meg.

az előbbiekben említett Mágocsy Mihály, esküdtje a kuruc vármegyének, úgy látszik, 
sikeresen állt át a labanc oldalra, mert Laczkovics László labanc alispán rá hivatkozik 
1710. szept. 14-én kelt levelében, melyet az isaszegi, gödöllői, bagi, hévizi, hévízgyör-
ki, aszódi, domonyi, szilágyi, versegi „becsületes” bíráknak küldött. „Mágocsy Mihály 
Uram eő kegyelme Panasz képpen irja Levelében, hogy noha már edjnéhány Curren-
seit kibocsájtotta légyen közitekben, azok által meg parancsolván, hogy az eő kegyelme 
által kivánt Gyalog munkás embereket, és Héti Soros szekereket bé küldöttétek volna 
váczra: mindazonáltal az eő kegyelme parancsolatit Semmibe haitván meg vetettétek, 
és sem az embereket, sem az szekereket mindedighis bé nem küldöttétek, vagjon már 
példátok, mit követet el oda való Commendáns Uram a szófogadatlanságért a turaj 
és aszódy Birákkal, nem különben az Hévizi emberel, mégis illy vak merőképpen 
a féle peldáktulis nem retteghvén, ezeket merészeljtek cselekedni, nem csodálhattya  
azért senki, hogy illy dolgok történnek, mert érdemetek vagjon reája. ennekokáért vé-
vén ezen Levelemet, minden halogatás nélkül, sem órát, sem napot nem mulatván, az 
reátok ki iratott embereket, és szekereket minden fogiatkozás nélkül nagj sietséggel 
külgjétek bé váczra. ebben hogj ha külömbet merészeltek cselekednj, bizonyossan el  
hitesétek magatokkal, hogj Birájotokot, némelly eskütt társajval edgyütt vagj fel nyár-
sollyák, vagj fel akasztyák, avagj meg Lövödözik, e lészen szófogadatlanságtoknak  
méltán érdemlet jutalma, mellyrül bizonyossá akartalak Benneteket tennj.”

68 tHaLY K. 1874. 271. p. Közli: HorvátH L. 1987. 252.
69 Bagi vermekről dr. Balázs józsef, az egykori gödöllői járási hivatal titkárság és osztályvezetője, tájékoztatott. Sza-

dán magam is láttam veremfoltokat a várban égett gabonaszemekkel. veresegyház–Ivacson dr. Mesterházy Károly 
vezette ásatásokon egy gabonásvermet teljes egészében feltártunk.

70 HorvátH L. 1987. 253.
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Báró verlain jános józsef magyar kamarai inspektor a Buda visszavétele (1686) utá-
ni időben jelent meg Budán, illetve Pest–Pilis–Solt vármegye területén. Budán egyik 
házát már 1688. május 20-án eladta.77 Gödöllői birtokosként 1692. október 2-án említi 
legelőször írott forrás.78 Nem tudjuk, hogyan jutott Gödöllő részbirtokába, ez valószí-
nűleg a korszak zűrzavaros jellege miatt sosem fog kiderülni.

Feltételezhetően 1697-ben hunyt el báró verlain jános józsef, mert 1697-ben és 
1699-es megyei összeírás szerint Gödöllő egészének! földbirtokosa báró Lew Ferenc, 
aki egy 1700. szept. 28-i forrás szerint „verlain bárónak a helyébe állt”. ekkor Bossányi 
Krisztina és férje, Szemere György tiltakoztak Gödöllő, Besnyő, Babat és egerszeg jog-
talan elfoglalása ellen, mely birtokok Bossányi Krisztinára a bátyjától, Bossányi László-
tól öröklődtek.79

Lew Ferenc báró, ahogy már tárgyaltuk, rendkívüli módon terhelte Gödöllő népét, 
és károkat okozott neki, mire Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése felszólította 1702. 
február 8–9-i ülésén a károk megtérítésére.80 az ügy folytatását nem ismerjük, és Lew 
báró a továbbiakban nem szerepel Gödöllővel kapcsolatban. Felesége tilmon (Dell-
mon) Konstancia terézia volt, akinek rokona Dellmon Ferdinánd Isaszeg, Nyáregyháza 
és Szentgyörgy-puszta birtokosaként szerepel, aki ezeket a birtokokat 1723-ban eladta 
Grassalkovich antalnak.81

a verlain árvák jogai – úgy látszik – nem enyésztek el Gödöllőre nézve, mert nevük-
ben és a magyar kincstár nevében Szilassy Mihály provizor 1706. január 25-én tiltako-
zott Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlésén Gödöllő, Babat, Besnyő és Isaszeg jogtalan 
használata ellen.82

Közben a százéves határper Szada és Gödöllő között tovább folydogált. Pest–Pilis–
Solt vármegye 1717. július 13-án tartott részközgyűlésén felolvasták a király, III. Károly 
mandátumát, mely szerint Leszli vilmos váci püspök és a nagyváradi káptalan kérésére 
elrendeli, hogy az alispán a szolgabírákkal együtt járja meg Szada és Gödöllő határát.83

Bossányi Krisztina 1726-ban azt állította, hogy Gödöllő, Besnyő, Babat és egerszeg 
összefüggő birtokából részeket szakítottak le jogtalanul, ezért határjárást kért, melyet 
1726. június 25-én ismertettek Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlésén.84

a helyzetet még tovább bonyolítja, hogy Starhemberg Guidó gróf (1657–1737), al-
tábornagy, a magyarországi császári hadak főparancsnoka (1706–1708) gödöllői zálog-
birtokos volt. valamikor kölcsönt nyújtott valamelyik gödöllői birtokosnak, aki zálogul 
lekötötte itteni részbirtokát. ezt nem tudta visszafizetni, mert 1723-ban Grassalkovich 
antal 6812 forintért magához váltotta ezt a birtokrészt.85 Grassalkovich legelőször en-
nek révén jutott Gödöllő birtokába.

77 HorvátH L. 1987. 183/a.
78 HorvátH L. 1987. 190.
79 HorvátH L. 1987. 196–197., 199.
80 HorvátH L. 1987. 202.
81 HorvátH L. 1987. 197., BoroSY a. 1989–1996. I. 266.
82 BoroSY a. 1983–1987. v. 4432, 4436.
83 BoroSY a. 1989–1996. I. 509.
84 BoroSY a. 1989–1996. Iv. 1859.
85 ZávoDSZKY L. 1931. 69. p.

a kuruc szabadságharc Pest–Pilis–Solt vármegye területén megszakadt tehát 1710-ben. 
az ország, a nemzet életében pedig véget ért 1711. április 30-án a Szatmárban aláírt bé-
kével és május elsején a nagymajtényi síkon a kuruc sereg (kb. 12 000) fegyverletételével.

Sok szó esett Gödöllő falu népének többszöri elmeneküléséről és visszatéréséről. 
ezek a ki- és visszatelepülések Pest–Pilis–Solt vármegye tisztjei és kuruc katonatisztek 
közreműködésével folytak. De nem hanyagolható el a közösség belső megtartó ereje 
sem, amely ilyen áldatlan körülmények közepette is összetartja a falu népét. Belső meg-
tartó erő maga a községbírói szervezet, a család, a rokonság és az egyház.

BOssáNYI KRIsZTINA földEsuRAsáGáNAK IdEJE (–1737)

Kétségtelen, hogy több földesura volt Gödöllőnek 1686–1737-ig, de közöttük Bossányi 
Krisztina volt a meghatározó egyéniség, a török kori magyar birtokosság továbbélő rep-
rezentatív személyisége az idegenekkel szemben.

Bossányi Miklós első házasságából született 1671-ben Krisztina, az apa megözve-
gyülve másodjára elvette Hamvay Ferenc özvegyét, Mocsáry juditot. ebből a házasság-
ból már utód nem származott, de a testvérek, Bossányi László és Krisztina Gödöllőn is 
nevelkedtek. Bossányi Miklós 1676-ban távozott az árnyékvilágból.72

Bossányi Krisztina első férje Szemere György volt, a házasságkötés időpontját nem 
ismerjük. Mindenesetre 1700. szeptember 28-án és 1702. augusztus 17-én Pest–Pilis–
Solt vármegye közgyűlésén Bossányi Krisztina és Szemere György házaspár tiltakozott 
Gödöllő új részbirtokosai, Lew Ferenc báró és verlain józsef ellen.73

Szemere György valószínűleg 1708-ban hunyt el, mert 1709-ben már az özvegye a 
hatvaniaktól követelt dézsmát. Úgy látszik jogtalanul, amiért is a hatvaniak II. rákóczi 
Ferenc fejedelemhez írtak panaszlevelet.74 Nem ismerjük az ügy folytatását. ebből a há-
zasságból négy leány és egy fiú, Szemere Miklós származott.

Bossányi Krisztina második férje ottlyk György (ozoróc, 1656–?, 1723 után) volt. 
trencsén megyei köznemesi családból származott, előbb Thököly Imre kuruc tisztje, 
majd császári ezredes Buda visszavívásánál 1686-ban, ahol meg is sebesült. Salm herceg 
hatvani uradalmának jószágigazgatója az 1690-es években. Csatlakozott a II. rákóczi 
Ferenc vezette kuruc szabadságharchoz, Bercsényi Miklós karabélyos ezredének pa-
rancsnoka, a fejedelem főudvarmestere, az Udvari Gazdasági tanács elnöke.75

ottlyk György fiát, ottlyk Pált a fejedelem 1707. június 28-án Lengyelországba 
küldte követségbe. ottlyk György önéletírása fontos forrása a korszaknak, melyet 1711 
után vetett papírra a maga mentségére, hogy visszatérhessen a Habsburgok hűségére, 
ami sikerült is neki.76

72 HorvátH L. 1987. 180., BoroSY a. 1998–2000. II. 236.  
Bossányi Miklós ezután már élőként nem szerepel a forrásokban.

73 HorvátH L. 1987. 199, 204.
74 BáNKÚtI I. 1996. II. 717–718. pp.
75 KÖPeCZI B. – r. várKoNYI á. (szerk.) 1973. II. 562. p.
76 ottlyk György 1711-ig terjedő önéletírását kiadta: tHaLY K. 1875., KÖPeCZI B. – r. várKoNYI á. (szerk.) 

1973. I. 437–449. pp. II. 357. p. ottlyk ott volt 1686-ben Buda visszavívásánál is: SZaKáLY F. 1986. 527–540. pp.

152 153



 Gödöllő története I. [154]  Gödöllő története I. [155]

egészséges rátóton ült össze, ahol elhatározták, hogy a taxások adóját kiszámító bi-
zottság április 6-án Gödöllő „faluban” fog összeülni.91 Mint látjuk, Grassalkovich már 
ebben az időben központként működteti gödöllői házát, Gödöllőt.

KöZsÉGI KöZIGAZGATás

a községbírói szervezet, melynek bíróját és esküdtjeit évente választotta a falu népe, 
az adóbehajtás és az önkormányzat fontos intézménye volt. Gödöllő 1649-ben települt 
vissza, nyilvánvaló, hogy egy-két éven belül létrehozta községbírói szervezetét. említik 
is a „gödöllői bírót” 1652-ben és 1670-ben személyneve nélkül.92 a Buda felszabadítása, 
1686-ig terjedő időből több adat nem áll rendelkezésünkre a gödöllői bírákról.

az 1687–88-as újjátelepüléskor újra megszervezték a gödöllői községbírói szerveze-
tet, de az is lehet, hogy az 1686–1687-es erdőkbe menekülés idején is működtek a bíró 
és az esküdtek, akik összetartották a népet.

Pest–Pilis–Solt vármegye váci szolgabírája, Kandó István 1689. február 8-án írt 
körlevelet járása városi és falusi bíráihoz, melyben szerepel Gödöllő is. ez tehát azt 
bizonyítja, hogy a gödöllői bírói szervezet akkor már működött.93 az 1699. évi megyei 
összeírásból megtudjuk, hogy akkor Szabó jános volt Gödöllőn a bíró és oláh andrás, 
Ócsay István az esküdtek.94

a községbírói szervezetnek természetesen kötelessége volt a falu népének védelme, 
érdekeinek figyelembevétele és érvényesítése. valamikor az 1700-as évek legelején a 

„gödöllői bírák és esküdtek” panaszlevelet intéztek Pest–Pilis–Solt vármegye hatóságá-
hoz földesuruk, Leb Ferenc báró ellen. ennek az lett a következménye, hogy a várme-
gye sedriája 1702. február 8–9-i ülésén elhatározta, figyelmeztetni kell Leb (Lew) bárót, 
adjon elégtételt a gödöllőieknek okozott károk fejében, nehogy Gödöllő falu kénytelen 
legyen elmenekülni a helyéről.95

a községi bírói szervezetnek kötelessége volt nemcsak jelenteni a bűntényeket, ame-
lyek az illetékességi körébe estek, hanem üldöznie és elfognia is kellett a bűnösöket, 
ha volt, akkor a parasztvármegyével együtt. tóth andrás, váci járási szolgabíró 1704. 
február 20-án Nagykőrösön járt Pest–Pilis–Solt vármegye törvényszékén, mert megöl-
tek egy gödöllői embert, a gyilkost elfogták. tóth andrás szolgabíró 1704. szeptember 
22-én Szolnokon járt (egy nappal azután, hogy a kuruc csapatok elfoglalták!) a gödöllői 
gyilkos kínvallatásához „mesterért.” a kínzás megtörtént, mivel október 20-án már a 
borbélynak (seborvosnak) adott pénzt, aki a megvallatott gyilkost gyógyította.96

a kurucok elvonulása után, 1710. szeptember 14-én Laczkovics László Pest–Pilis–

91 BoroSY a. 1989–1996. vII. 5772.
92 HorvátH L. 1987. 170., BoroSY a. 1998–2000. I. 78.
93 HorvátH L. 1987. 186.
94 HorvátH L. 1987. 196.
95 HorvátH L. 1987. 201., BoroSY a. 1983–1987. Iv. 3967.
96 HorvátH L. 1987. 216.

Bossányi Krisztina 1737-ben halt meg, ez az esemény végleg megnyitotta Grassal-
kovich előtt a birtok megszerzésének lehetőségét. Bossányi László, az örökös szorult 
pénzügyi helyzetében jelzálogkölcsönt vett fel gödöllői birtokára (15 000 Ft) húsz év 
törlesztésre, de nem tudta visszafizetni Grassalkovichnak. ezért újabb 8000 Ft-ért egész 
gödöllői birtokát 1748. január 15-én átengedte Grassalkovichnak.

a nagybirtoképítő főúr 1743. március 30-án Bossányi Gáspár, november 4-én a ro-
konsághoz tartozó Berényi Mária Klára részbirtokát vásárolta meg. a kastély építése 1743-
ban már elkezdődött. Gödöllő teljes birtoka 129,946 – Ft-ba került Grassalkovichnak.86

Grassalkovich 1735. július 18-án gödöllői házát bocsátotta rendelkezésére Pest– 
Pilis–Solt vármegyének közgyűlés megtartására. a közgyűlésen igen jelentős dolgokban 
döntöttek. előzőleg és utána is a vármegye közgyűlései Pesten zajlottak. az 1735. au-
gusztus 18-án Pesten tartott közgyűlésen el is hangzott, hogy a gödöllői gyűlés helyének 
megválasztása felháborodást váltott ki. Grassalkovich (I.) antal népszerűtlensége Pest–
Pilis–Solt vármegye kis- és középnemesei körében tapasztalható volt a megyegyűlésen.87

Grassalkovich (I.) antal azonban már korábban kijelölte birtokai központjául  
Gödöllőt, felismerve annak előnyeit, belső és külső helyzeti energiáit. Grassalkovich 
cselekedetei, „rendezései” ezt mutatják. Gödöllőt fokozatosan kiemelte az átlagos falvak 
sorából, ehhez felhasználta a vármegye működéséből adódó lehetőségeket is.

Pest–Pilis–Solt vármegye 1738. január 14–15-i ülésén elhatározta, hogy a szoká-
sos kéthavi elszámolásra kijelölt helyek legyenek: Monor, Kecskemét, Kőrös, Nagykáta, 
Dány, Gödöllő, vác, Solymár és törökbálint.88

a vármegye Pesten tartott részközgyűlése és sedriája 1738. január 20–23-án közzé-
tette III. Károly király mandátumát, mely 1737. október 29-én Gödöllőn kelt. ez azon-
ban nem azt jelenti, mintha az uralkodó a jelzett időben Gödöllőn tartózkodott volna, 
hanem azt, hogy Grassalkovich (I.) antal, a királyi személyes jelenlét bíróságának he-
lyettes elnöke Gödöllőn adott ki oklevelet az uralkodó nevében.89

a pestisjárvány kitörése után a megye számos intézkedést foganatosított a király 
parancsára és a maga elhatározásából is. a közgyűlésen 1738. december 15–16-án  
felolvasták a király mandátumát, amelyik közli, hogy ha Guelpherbitanus herceg és 
Könighsegg marsall továbbra is Gödöllőn akarnak maradni, akkor ezt tegyék lehetővé. 
Nevezett marsall Lothar Königsegg gróf, aki 1723-tól erdély katonai parancsnoka volt. 
a herceg előzőleg három hónapot tartózkodott a kecskeméti vesztegzárban (karantén) 
a pestis miatt, de az uralkodó 1738. november 14-i mandátuma ezután megengedte 
neki, hogy Kunszentmiklósra, majd Pestre utazzon. Nyílvánvaló, hogy Pestről Grassal-
kovich hívására Gödöllőre ment.90

Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése 1740. március 28-án a pestisjárvány miatt az 

86 ZávoDSZKY L. 1931. passim, WeLLMaNN I. 1933. 10–12. pp., 29–32. pp. és DÉKáN a. (szerk.) [1975] 64–65. 
pp.

87 BoroSY a. 1989–1996. vI. 4215, 4256, 4401.
88 BoroSY a. 1989–1996. vII. 4988.
89 BoroSY a. 1989–1996. vII. 5007.
90 BoroSY a. 1989–1996. vII. 5279, 5293.
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szó (genitivusban a pecséten) a pagus, azaz falu helyett áll, és azt jelenti, hogy Gödöllő 
kuriális hely, földbirtokosasszonya ennek megfelelően a maga embereivel szedette be az 
egyházi és állami adókat is.

fElEKEZETEK És IsKOláZTATás

a Buda visszafoglalása, 1686 után visszatelepülő gödöllői népesség döntő többségében 
református és eklézsiáját folyamatosan fenntartja. Lelkésze Marosi Mihály 1666–1702-
ig, őt követi a hitközség élén fia, ifj. Marosi Mihály 1702–1736-ig. a török kiűzése, illet-
ve a kuruc szabadságharc idején többször az erdőkbe menekült falu tehát nem széledt 
el, nem esett szét, egyik megtartó ereje a református egyház volt.

Dvornikovics Mihály váci katolikus püspök 1700. február 7-én keltezett jelentés-
ében röviden leírta egyházmegyéje állapotát, ebben olvashatjuk: „Gödöllő falu. van 
jól fedett katholikus temploma és kálvinista prédikátora. Földesura özv. Werleinné.”103  
a szöveg nyilvánvaló ellentmondása abból fakad, hogy a püspök felfogása szerint a re-
formátusok által használt minden templom, amelyik a középkorból származik, a kato-
likusoktól lett elvéve, ezért azok tulajdona, azoknak visszaadandó.

az 1492-ben írott forrásban először említett tornyos kőtemplom már akkor is régi 
lehetett, tehát használható állapotban megérte a 18. századot. Sőt, a „jól fedett” meg-
állapításból arra következtethetünk, hogy a Buda visszavívása utáni időben a tetőzetét, 
esetleg az egész templomot felújították 1700-ra.

ez a középkori eredetű, feltehetőleg románkori és gótikus építészeti részleteket is 
őrző templom a budai országút mellett állt. Mivel Grassalkovich I. antal kastélya építé-
séhez a reformátusoktól megvásárolta a templomot és helyét, majd a régit lebontatta és 
felépíttette a helyén a barokk kastélytemplomot, bizonyosra vehetjük, hogy a középkori 
eredetű templom ott emelkedett, ahol a mostani katolikus templom áll.104

Feltételezhetjük, hogy 1652-től, Némedi Mihály gödöllői prédikátorságától fogva 
református iskoláztatás folyt a faluban. a gödöllői iskolára, oktatásra a legelső közvet-
len adatunk 1708. január 16-án kelt dikális kivetésből származik. ebben a prédikátort 
2,75 dikával, az iskolarektort 0,5 dikával terhelték meg, ami az adó kiszámításának az 
alapja volt. a prédikátor természetesen ifj. Marosi Mihály, a rektor nevét – sajnos – nem 
ismerjük.105

a váci katolikus püspökség restaurációja a szatmári béke, 1711 után vett lendületet.  
veresegyház, Szada, Kistarcsa, Kerepes a váci püspökség, illetve a nagyváradi káptalan bir-
toka lévén, az ellenreformáció erőteljesebben érvényesült bennük. az egyházi birtokokkal 
részben körbekerített református Gödöllő Bossányi Krisztina földesurasága alatt védekezett.

althan Frigyes váci püspök 1718-ban kitiltotta veresegyházról és Szadáról a protes-

103 HorvátH L. 1987. 198.
104 varGa L. 1997. 144–145. pp.
105 HorvátH L. 1987. 234.

Solt vármegye labanc alispánja intézett körlevelet – többek között – a gödöllői bírákhoz, 
mert azok a vármegye parancsára nem küldték el a gyalogmunkásokat vácra.97

a kuruc kor kiemelkedő helyi önkormányzati vezető egyénisége volt a református 
oláh andrás zsellér, aki 1699-ben esküdt, 1704-ben esküdt és kuruc katona. Gyermekei 
születtek, 1715-ben Katalin, 1726-ban Mihály. elhalálozott főbíróként 1727-ben, özv. 
oláh andrásné jobbágyot megtaláljuk az 1728-as országos összeírásban.

ebben a korszakban név szerint ismert gödöllői bíró varga István, aki valószínűleg 
a Homonnai családból származott. az 1728-as összeírás szerint Gödöllő legnagyobb 
szőlősgazdája. a községnek jegyzője is van már 1728-ban, sajnos a nevét nem közli az 
összeírás, de anyakönyv szerint a református Szarka Sándor.98

az 1726-os év elején villanova őrgróf ezredes katonasága vácott és környékén állo-
másozott és kegyetlenkedett a néppel. többek között az alezredes Ladosa nevű káplárja 
megbotozta a gödöllői bírót. a vármegye közgyűlése 1726. május 13-án határozatot 
hozott, hogy mindezekért elégtételt adjon az ezred.99

Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlése 1727. március 10-én tárgyalta az esetet, mely 
szerint Garcsik jános gonosztevő elfogásakor ellenállt és meglőtt egy gödöllői embert. 
ez az ügy is bizonyítja, hogy a gödöllői községbírói szervezet bűnüldözést folytatott.  
Sőt, a megsebesült embert maga költségén gyógyíttatta, mely 16 forintot kérte a bíró, 
hogy számítsák be az adóba.100

az állami feladatok között végezte a községbírói szervezet az adóztatást is. Pest– 
Pilis–Solt vármegye közgyűlése 1729. január 26–27-én rábízta a váci járási szolgabíróra, 
hogy vizsgálja ki néhány gödöllői ember panaszát, akiknek a szadai szőlőhegyen volt 
birtokuk. a panaszosok azt szerették volna elérni, hogyha a gödöllői bíró kezéhez adóz-
nak, akkor a szadai bíró ugyanazt az adót ne követelje rajtuk.101

a gödöllői községi közigazgatási írásbeliségre nézve az első dokumentumunk, ahogy 
láttuk, az 1700-as évek legelejéről származik. ezen az iratunkon nem szerepel pecsét, de 
még nyoma sem látszik.

a községbírói írásbeliségnek pedig elengedhetetlen kelléke volt a községpecsét, ami-
vel nemcsak hitelesítették kiadványaikat, hanem a község önállóságát is reprezentálták.

Gödöllő legkorábbi kommunális pecsétjének lenyomatát 1728-ból ismerjük. Körirata: 
SIGIL CUrIae GoDoLŐ. Leírása: az állított enyhén ovális babérkoszorú, vonal, körirat, 
vonal és virágkoszorú által határolt mezőben fészkén álló, jobbra néző, melltollát tépő peli-
kán. a fészek aljából szalagok csüngenek szét a körirat gyűrűjébe. Mérete: 32 x 31 mm.102

ez a községpecsét Bossányi Krisztina földesuraságának idejében keletkezett, sőt 
szűkebb értelemben akkor, mikor a földbirtokosasszony helyben lakott. a curia, kúria 

97 HorvátH L. 1987. 255.
98 BoroSY a. 1997. 1190–1191.
99 BoroSY a. 1989–1996. Iv. 1789.
100 BoroSY a. 1989–1996. Iv. 2086. a gödöllői bírák levele 1727. márc. 9-én kelt. PML,  

rationes perceptorales 1727. no. 92.
101 BoroSY a. 1989–1996. Iv. 2538.
102 HorvátH L. 1982. 114. p.
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táns prédikátorokat és azoknak el is kellett távozniuk a falukból. Gödöllőn ifj. Marosi 
Mihály prédikátor megmaradt tisztségében.

a református falvak szerte az országban nem akartak egyházi tizedet (dézsmát)  
fizetni a katolikus püspökségeknek. a váci püspökség emiatt kénytelen volt beperelni 
rákoscsaba, Dunakeszi, aszód, alag, Palota, Csővár, Gödöllő stb. helységeket 1719-
ben, amit a váci püspökség természetesen meg is nyert.

a katolikus klérus nagymérvű előnyomulása következtében elszenvedett protes-
táns sérelmek kivizsgálására Pest–Pilis–Solt vármegye külön bizottságot hozott létre 
1721. március 15-én, mivel azonban a bizottság öt hónap alatt sem jutott egyről kettőre,  
augusztus 10-én feloszlatta azt.

a vallási kérdéseket III. Károly 1731-ben kiadott uralkodói rendelete az úgyneve-
zett Carolina resolutio volt hivatva rendezni, mely valójában tompította az ellentéteket.  
a királyi rendeletnek azonban éppen althan Frigyes váci püspök állt ellen. a király 
ezért zárlatot rendelt el a püspökség birtokaira és jövedelmeire, mellyel a püspököt  
sikerült jobb belátásra bírni, és a zárlatot 1732-ben feloldották.106

az 1728-as országos összeírás szerint Gödöllőn a kálvinista (helvét) egyházközség-
nek 2 kapás szőlője, a prédikátornak 10 kapás szőlője és a harangozónak 3 kapás szőlője 
volt, nyilván a Margita-hegy déli, délnyugati lejtőjén.107

a Helytartótanács kérésére – hogy még jobban tisztázhatók legyenek az ügyek –  
Pest–Pilis–Solt vármegye 1731-ben összeíratta a templomokat és gyülekezeteket.  

„Gödöllő: helvét parókia, prédikátor, régi kőtemplom.”108

Marosi Mihály gödöllői lelkészről az utolsó adatunk 1737. március 15-ről való. 
ekkor részt vett Szigetszentmiklóson a református prédikátorok és presbiterek ülésén, 
mely felbontotta Szücs Borbély jános és Kincses anna házasságát a férj impotenciája 
miatt. a Helytartótanács 1738. január 18-án olyan végzést hozott, hogy mivel a hel-
vét hitvallásúak házassági ügyeiben a katolikus egyház illetékes, a házasság felbontása 
törvénysértő és semmis. a megye részközgyűlése 1738. február 13–14-én tárgyalta az 
ügyet és elhatározta, hogy a megnevezett prédikátorokat 1738. március 20-ra a sedria 
elé kell idézni. a megidézendők között már nem szerepel Marosi Mihály, mert valószí-
nűleg időközben elhunyt.109

Meg kell említenünk – pontatlansága ellenére is –, hogy Zsigri Mihály, szadai lakos, 
kb. 70 éves, azt vallotta 1775-ben: „[…] régi időben bizonyos Papi jános Lovas-Beren-
bul, Marosi Mihály tokaj tájárul és annak fia ugyan tokaj tájárul Gödöllőre papoknak 
hozattanának légyen.” Papi jánosra nézve más adattal nem rendelkezünk. tokaj tájéká-
ról jövő Marosiakra lehet, hogy jól emlékezik a vallomástevő.110

106 HorvátH L. 1995. 253–261. pp.
107 BoroSY a. 1997. II. 1190–1191.
108 BoroSY a. 1989–1996. v. 3625.
109 BoroSY a. 1989–1996. vII. 5021.
110 Investigatio magistratualis 1775–1776. 13–14. a Gödöllői református egyház Irattára.

pOsTAúT GödöllőN KEREsZTül

a török kiverése, 1686 után nyílt meg a lehetősége annak, hogy modern postát szer-
vezzenek Magyarországon.111 Pest–Pilis–Solt vármegye közgyűlésén 1692. augusztus 
21-én olvasták fel a király leiratát a postamesterek és levélhordók működésének a sza-
bályozásáról. ebben az időben szervezték meg a Pest-Budáról sugarasan szerteágazó 
postautakat, melyek közül az egyik Pest–Kerepes–aszód–Hatvan állomásokon keresz-
tül haladt az ország északkeleti részébe. ez a járat ment keresztül Gödöllőn.112

Mészáros jános aszódi postakocsist 1693. május 28-án említik legelőször, az aszódi 
postaállomás tehát ekkor már létezett.113 Másrészt Mészáros jános az, aki postamester-
ségre emelkedett aszódon kocsihajtó beosztásából, sőt később a postamesterséget is 
átadhatta a fiának, Mészáros Györgynek.114 a Mészáros család 15 kapás szőlővel bírt 
Gödöllőn a Margita hegyén, ahogy már említettük.

a kerepesi postamester 1697. október 22-én tűnik fel először írott forrásban.115  

Pest–Pilis–Solt vármegye 1699. január 13–14-i ülésén pedig elhatározta, hogy kijavít-
tatja a „rákosi postautat”, vagyis ezt a vonalat így hívták.116

Mészáros jános aszód postamestere már 1703 szeptemberében elmenekült a köze-
ledő kurucok elől, aszód földesura, osztroluczky jános II. rákóczi Ferenc oldalára állt. 
aszód községbírái később bizonyították, hogy Mészáros jános soha semmit sem tett 
a Habsburg uralkodók ellen, csak elmenekült a kurucok elől, ezért 1711. július 22-én 
ismét elfoglalhatta a postamesteri széket az aszódi postahivatalban.117

az osztrák posta tehát a rákosi postaúton 1703. szeptemberétől 1711. július 22-ig 
szünetelt. a kuruc postaszervezet Gödöllőhöz legközelebbi útvonala Hatvan–aszód–
acsa állomásokon haladt keresztül, és az is megszűnt 1710-ben.118

a szatmári béke – 1711. április 29. – után újra kellett szervezni a magyarországi pos-
tát. a Pest–Kerepes–aszód vonal forgalma azonnal meg is indult Gödöllőn keresztül. 
Mulcson antal kerepesi postamester 1716-ban eladta a postaállomást, telkét, szántó-
földjét, szőlőjét idegeneknek, amivel egy sor törvényt megsértett.119 III. Károly király 
1718. március 4-én újabb mandátumot bocsátott ki a postáról. a király 1722-ben állami 
kézbe vette a Kárpát-medence postaszervezetét, bár azt továbbra is a Paar család tagjai 
irányították, akiknél addig volt hűbérben.120

Mészáros jános postamester aszódon 1728-ban a király által adományozott egész te-

111 SUráNYI L. (szerk.) 1988. Paar család szócikke
112 BoroSY a. 1983–1987. III. 265.
113 HorvátH L. 1983. 22.
114 aSZtaLoS I. 1997. 149., 151., 164. p.
115 BoroSY a. 1983–1987. III. 3099.
116 BoroSY a. 1983–1987. Iv. 3355.
117 BáNKÚtI I. 1996. II. 911. p.
118 KaMoDY M. 1982. 224. p.
119 BoroSY a. 1989–1996. I. 239.
120 HorvátH L. 1998–1999. 
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A GRAssAlKOvIChOK 
BIRTOKlásáTól 

A KIEGYEZÉsIG

lek birtokában van, ami részben hivatalához járt, de lehet, hogy részben királyhűségének 
jutalma is. ennek a postaútnak a bagi malomhoz közeli része 1732-ben javításra szorult.121

Paar Lipót főpostamester 1738. május 6-án Pozsonyban kelt jelentése szerint Ke-
repes és aszód között a nagy esőzések úgy elmosták a postautat, hogy szinte mocsár 
keletkezett, amelyben a kocsik tengelyig süppednek a sárba. Sürgősen meg kell javíta-
ni.122 ezt követően az 1738–1740-es évek pestisjárványa gyakorlatilag lehetetlenné tette 
a korábbi postaszervezet működését, fenntartását. az 1740-es években elölről kellett 
szervezni szinte az egészet.

Itt említjük meg, hogy 1702. június 21-én az angol követ átutazott Gödöllőn egy 
adat szerint. a nevezett személy Lord George Stepney (?–1708), aki Debrecenből jött 
vissza a Gyöngyös–Hatvan–Gödöllő–Buda útvonalon. ez tulajdonképpen azonos a 
postaúttal, de mivel Pest–Pilis–Solt vármegye szekereket rendelt ki a számára és említik 
a kísérő katonaságát is az egyébként Bécsben székelő angol követnek, úgy látszik, hogy 
mégsem a postajáratot vette igénybe.123

121 HorvátH L. 1984. 275., 278., BoroSY a. 1989–1996. v. 3643.
122 BoroSY a. 1989–1996. vII. 5113.
123 PML, Intimata inutilia 1702. jún. 22. no. 3. – az iratba illesztett cédulán olvasható az útvonal. HorvátH L. 1987. 

203., BoroSY a. 1983–1987. Iv. 4020, 4034, 4061, 4066., KÖPeCZI B. – r. várKoNYI á. 1976. 527. p.
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A GödöllőI uRAdAlOM TöRTÉNETE

AZ uRAdAlOM KIAlAKulásA

az elszegényedett nemesi családból származó, szerencsés csillagzat alatt született Gras-
salkovich antal (1694–1771) a 18. század derekára a gödöllői uradalma mellett már 
egész „birodalom” tulajdonosának mondhatta magát. Birtokában volt a gödöllői mellett 
a hatvani, ivánkai, debrői, komjáti és bajai uradalom is. Hasonló családok számára a 
karriert az jelentette, ha leteszik az ügyvédi vizsgát, és hivatalhoz jutnak a vármegyénél 
vagy valamelyik földbirtokos uradalmában lehetnek ügyvédek. Grassalkovich azért szü-
letett szerencsés csillagzat alatt, mert 1715-ben az ügyvédi vizsga letétele után rögtön ud-
vari szolgálatba került.1 Köszönhette azt nyilván kiváló előmenetelének, képességeinek 

– melyekről később tanúságot tesz – és annak, ami nélkül ez lehetetlen: patrónusának. 
1690-ben alakult meg az Újszerzeményi Bizottság (Neoacquistica Comissio), mely 

érdemi működését 1715 után kezdte el. a bizottság feladata volt a török kiűzése után a 
birtokok tulajdonjogának tisztázása, a jogos örökösök igényeinek igazoltatása. a terü-
leti bizottságok munkáját a Magyar Királyi Kamara felügyelte, melyben fontos szerep 
jutott a kerületi ügyészeknek, ügyvédeknek. Grassalkovich 1716-tól a Budai Kamarai 
Kerület fenti tisztségébe került. Négy év után ebből a tisztségből nevezi ki őt III. Károly 
királyi jogügyi igazgatóvá, 1724-től kamarai tanácsos, 1727-től pedig már ő áll az Új-
szerzeményi Bizottság élén. 1731-től királyi személynök, 1732-ben bárói címet kap III. 
Károlytól. Szerepe volt az országgyűlésben a Pragmatica Sanctio elfogadtatásában. 1741-
ben, a 7 éves háború idején egyike volt azoknak, akik Mária terézia ingadozó trónját  
a poroszoktól elszenvedett vereség után megmentették azzal, hogy az országgyűlésben 
az „Életünket és vérünket!” („vitam et sanguinem!”) felhangzott a magyar főrendek ré-
széről. Mária terézia hálája nem maradt el, tőle 1743-ban grófi címet kapott, 1748-tól 
második koronaőr lett, 1767-ben pedig megkapta a királynőtől a Szent István-rend nagy-
keresztjét. a királynő megtisztelte őt azzal is, hogy meglátogatta gödöllői kastélyában.

Grassalkovich antal, noha teljes karrierjét a bécsi udvarnak tett szolgálatainak kö-
szönhette, mint ízig-vérig magyar arisztokrata írta be nevét a magyar történelembe. Pes-
ten, Pozsonyban, vidéki kastélyaiban, Gödöllőn élte le az életét, nem kívánt osztrák és 
bécsi lenni. az 1760-as években a Bácska, Bács megye újratelepítésében, konszolidálá-

1 a Grassalkovich családdal, a gödöllői uradalommal foglalkozik ZávoDSZKY L.1931., WeLLMaNN I. 1933., 
oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875., rIPKa F. 1896., HorvátH I. 1941. Újabb irodalomban: LáBaDI K. 2003., 
varGa K. 1997., varGa K. 2000., FaLLeNBÜCHL Z. 1997. Mivel elsősorban az újabb kori szerzők érdemeként, 
különösen Gödöllőn, a család históriája eléggé ismert, ezért a jelenlegi munka csak előzményekként taglalja ezt az 
időszakot, és a leglényegesebb részeket ismerteti.
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sában messzemenően érvényesítette a magyar érdekeket. ezt tette arad megye főispán-
jaként is, majd 1751-től élete végéig Nógrád megye főispánjaként. Grassalkovich egyik 
mondása az volt, hogy „Feljebbvalóinknál, akikre szükségünk vagyon, tudni magunkat 
szükségessé tenni legfőbb mesterség”.2 ennek megvalósításában nem mindennapi mes-
terségbeli tudással rendelkezett. Kiváló képességei nem csupán a jogügyek intézésében, 
hanem a gazdasági élet vitelében is megmutatkoztak. a kamarában fegyelmet és rendet 
teremtett, annak bevételeit jelentősen gyarapította. Kiváló diplomáciai érzékkel tudta 
mindkét irányban azt a hitet táplálni, hogy személye milyen fontos tényező volt egy-egy 
ügy eredményes lezárásakor. ellenfeleit, intrikusait – akik ilyen gyors karrier esetén 
természetesen bőven akadtak − ügyesen szerelte le és némította el. Mindezek tudatában 
vívhatta ki III. Károly, majd Mária terézia és a legfelsőbb körök bizalmát, eladdig, hogy 
gyakorta többet tudott elérni a nemzeti érdekek érvényesítése terén és önmaga anyagi 
megbecsültetésében, mint amire tisztsége feljogosította volna.3

az eddig ismertetett, ám igen vázlatos fényes karrier csak indítékát képezi annak, 
hogy miért válhatott évtizedek alatt Grassalkovich Pest megye legnagyobb birtokosává, 
miért kerülhetett a magyar arisztokrácia felső rétegébe, majd családja kölcsönös házas-
sági kapcsolatba, rokonságba az ország leggazdagabb családjával, az esterházyval. az Új-
szerzeményi Bizottság működési időszakának zavaros birtokviszonyai kiváló lehetőséget 
jelentettek a birtokszerzéshez. a török hódoltság után, különösen a tartósan török kézen 
lévő országrészekben a birtokok leromlottak, azok jövedelmét a birtokosok nem tudták 
behajtani, és elszegényedve jutottak el annak visszaszerzéséig. ennek következtében az 
eljárási költségeket sem voltak képesek fizetni, a kamatok pedig gyorsan növelték az 
adósságot. Mindezt a birtokszerző Grassalkovich hivatalánál fogva pontosan tudta, hogy 
ki és hol van megszorulva. Így felléphetett jótevőként azzal, hogy a tartozást megelőle-
gezte. ezzel már birtokosnak érezhette magát, majd a tulajdonosok további fizetésképte-
lenségekor segítőként léphetett fel ismét, amikor kegyesen megvásárolta az eladósodott 
birtokot. természetesen áron alul a vételárból az adósság kamatos levonásával. jellemző 
eset volt az alsósztregovai Madách családé, akik már szinte révben voltak, és végül a bir-
tokban való megerősítés díjával tartoztak a comissionak, de ehhez már nem volt pénzük. 
Madách László és a leányági örökös – Madách Kata révén – Dobay László kénytelen volt 
azt megvételre Grassalkovichnak felajánlani 1735-ben. Így jutott az akkor már báró Sződ 
és Dunakeszi településekhez és az ezekhez tartozó pusztákhoz 14 500 rénes forintért.4 

természetesen a birtokgyarapító főúr válogathatott a birtokok közül, legzavarosabb 
volt a helyzet a Délvidéken, de racionálisan gondolkodva a piaclehetőségektől távol nem 
sietett birtokot szerezni. egyedül a bajai uradalom kiépítése volt logikus, a dunai vízi 
szállítások lehetőségét kihasználva, Baja ugyanis egyik fontos rakodóhely volt ekkor, 
mivel a vontatóút a Duna bal partján húzódott. Birtokszerzése királyi jogügyi igazgató-
ságával veszi kezdetét. ez már elégséges rang volt ahhoz, hogy 1722-ben feleségül vegye 

2 Idézi WeLLMaNN I. 1933. 8. p.
3 a karrier részletes leírását adja FaLLeNBÜCHL Z. 1997.
4 GvM Levéltár 2/c.

Bajtay István volt Pest megyei alispán özvegyét némi hozománnyal. a családi vagyont 
gyarapították további házasságai is előbb Klobusitzky Krisztina, majd nővére, teréz 
bárónőkkel. ezekhez kisebb királyi adományok és elmaradt bérének kárpótlásaként 
kapott birtokok járultak. Birtokainak zömét azonban a már megismert módon történt 
vásárlásokkal szerezte. Ha valahol megvetette a lábát, ott szisztematikusan fogott hoz-
zá nagyobb kiterjedésű uradalom kiépítéséhez. ennek egyik példáját éppen Gödöllő 
szolgáltatja. 1722-ben megvásárolta a Stahremberg családtól a határ egy részét, mivel 
itt több tulajdonos volt, azokat is ki kellett vásárolni. egyetlen településnek sem kívánt 
másokkal közös birtokosa lenni, így gyakran csak hosszú alkudozások árán érte el célját. 
Isaszeg esetében, hogy egyedüli birtokos lehessen, csak 23 év alatt érte el. Ugyancsak 
következetességet tanúsított abban, hogy a részben megvett birtokokat teljes egészében 
megszerezte. a Stahremberg családtól megvette azok hatvani uradalmát is. az összefüg-
gő uradalom kiépítésének szívós munkáját kísérhetjük figyelemmel az évtizedek során.

az első birtokszerzés 1721-ben történt, amikor Grassalkovich megvette alberti kö-
zség (ma albertirsa része) és Pilis harmadát. a birtok folytatódott tatárszentgyörgy, 
Örkény, Kakucs akkor még puszták megszerzésével, majd Pest felé haladva következett 
Kerepes, Csíktarcsa (Nagytarcsa), Soroksár, ecser, Csömör és vecsés, Gubacs, Péteri 
puszták megszerzésével a birtoképítés. a megye északi részén Mácsa (Galgamácsa), 
Zsidó (vácegres), Kisújfalu, Kisszentmiklós (vácszentmiklós – Őrszentmiklós – Őr-
bottyán) falvak és Kartal puszta kezdett önálló birtoktestet ölteni. a Duna mellett pedig 
a Madáchoktól megszerzett Sződ, Dunakesz (Dunakeszi) települések és Csörög, Göd és 
alag pusztákból egy újabb birtok alakult ki. a középen elhelyezkedő Gödöllő, Isaszeg és 
környékbeli puszták (Besnyő, Babat, egerszeg, Szentgyörgy, Szentkirály, Nyíregyháza) 
öltött egybefüggő birtokot. ez a földrajzi elhelyezkedés tette alkalmassá Gödöllőt arra, 
hogy az uradalom központja legyen. Itt kezdte meg 1731-ben hatalmas barokk stílusú 
kastélyának megépítését, ami 1759-ig tartott.5 Gödöllő mellett szólt, hogy a forgalmas 
Pest–Kassa közti országút mellett feküdt, továbbá nem kevésbé mellékes szempont 
volt, hogy vadakban gazdag erdők vették körül. Grassalkovich a pozsonyi, pesti palotái 
mellett kastélyt építtetett még Hatvanban, Soroksáron is, és további kisebb-nagyobb 
kastélyok őrizték meg a nevét Magyarországon. Mindez megmutatja az újdonsült arisz-
tokrata hatalmas gazdagságát.

a már körvonalazott gödöllői uradalomhoz szervesen kapcsolódott a hatvani. a két 
uradalom működtetése és kormányzása szorosan kapcsolódott egymáshoz, mint ahogy 
földrajzi elhelyezkedésénél fogva is összekapcsolódott. Nyugati határát képezték Dány 
és Hévizgyörk községek, az előbbi a gödöllői uradalomból Isaszeggel, az utóbbi Baggal 
volt határos, majd folytatódott a még ugyancsak Pest megyéhez tartozó Boldog faluval, 
majd következett Heves megyéből Hatvan és Csány, apc és Fancsal, továbbá az akkor 
Nógrád megye területére eső Lőrinci és Szántó (Zagyvaszántó). a gödöllői–hatvani 
uradalom kiépítése teljes egészében Grassalkovich (I.) antal nevéhez fűződött. Fiára, 
egyetlen fiúági örökösére, II. antalra egy jól kormányzott, kiválóan működtetett ura-

5 a kastély építéstörténetével részletesen foglalkozik varGa K. 1997. 13–22. pp.
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dalmat hagyott. területén életerős jobbágyközségek voltak. a török pusztítások által 
meggyérült települések lakosságát pótolta, ha lehetett magyar jobbágyokat telepített, 
de behívott szlovákokat és főként németeket. Például Soroksár esetében, ahol a korábbi 
népesség is német volt, egyöntetűen a német telepeseket részesítette előnyben. a leg-
fontosabb szempont volt a mélyen vallásos főúr számára, hogy az újonnan érkezők ka-
tolikusok legyenek, mivel ebben látta a korábbi lakosság katolizálásának a lehetőségét 
is. Ilyen szorítást gyakoroltak rá későbbi feleségei, a Klobusiczky nővérek is. Különösen 
nagy előszeretettel hívott be birtokaira, az ott lévő mezővárosaiba német nyelvterület-
ről iparosokat, hiszen a jobbágyok korszerűbb, szakszerűbb eszközhasználata az egész 
uradalom gazdaságosabb működtetését is szolgálta. a jól működő gazdaság igen fontos 
tényező volt, hiszen a birtokszerzéssel felmerült adósságokat törleszteni kellett, a ha-
talmas építkezésekhez igen sok pénzre volt szükség. Mindezek mellett Grassalkovich 
számos településen új templomot emeltetett, a romosakat kijavíttatta. a kegyúri köte-
lezettsége bőkezű vállalásával természetszerűen a kegyúri jogokat is ő gyakorolta ura-
dalmában. Mindezekkel megnyerte a papság és a váci püspök bizalmát, rajtuk keresztül 
pedig a jobbágyfalvak lakosainak a szimpátiáját. 

Mindezeken kívül szeretett jobbágyainak jótevőjeként szerepelni, amit ki is érdemelt 
azzal, hogy hagyta azokat boldogulni, a terheket nem a szerződés betűjéhez, hanem sa-
ját szükségleteihez igazította. Nem kényszerült arra, hogy az allodiális birtokok létreho-
zásához jobbágyait károsítsa, hiszen hatalmas puszták voltak a birtokában erre a célra. 
Mindezekkel együttesen biztosította, hogy uradalma piacképes mezőgazdasági terméke-
ket forgalmazzon. ezt felhasználva hivatalánál fogva és a célszerűen Pesthez közeli birtok 
kialakításának köszönhetően ő lett a hétéves háború, majd a törökök elleni harcok idején a 
hadsereg fő élelmiszerszállítója. Feltehetően itt közvetítői haszonra is szert tett, gyarapítva 
ezzel jövedelmét és gazdagságát, amiből főúri pompára és jótékony adományokra is tellett.

a gödöllő–hatvani uradalom célszerűen megtervezett működtetését bizonyítja, 
hogy Grassalkovich egymáshoz arányos közelségben négy település számára biztosí-
tott mezővárosi jogokat. Így birtoktestenként regionális központtá válhatott Soroksár, 
Gödöllő, Hatvan és apc. a kiváltságok biztosítása a földesúrnak és a településeknek is 
egyaránt előnyös volt. a földesúr számára előnyt jelentett, hogy a települések jobbá-
gyai a kiváltságok fejében 9-ed helyett 7-edet fizettek, ugyanakkor továbbra is örökös 
jobbágyok maradtak. Biztos és megnövekedett bevételt jelentettek a regálé jövedelmek,  
a kocsmák, vendégfogadók, malmok megnövekedett forgalma miatt. Mindezek mellett 
a jogállással járó vásártartási jogból származó bevételek is a földesurat illették. a vásár-
tartási jog biztosítása, mint ahogy a nagyobb számú iparos és kereskedő letelepedése 
is, alapvetően szolgálta a települések érdekét is. ezek nem csupán a mezővárosi rangot 
birtokló településeknek voltak hasznosak, hanem a környező falvak jobbágyainak is.

Grassalkovich (I.) antal, aki az országos politikában elévülhetetlen érdemeket szer-
zett,6 kitörölhetetlenül írta be nevét az uradalma területén fekvő mezővárosok és falvak 
történetébe, melyek későbbi fejlődésüket neki köszönhették. Fia, a tékozló II. antal 

6 a kérdéssel részletesen foglalkozik FaLLeNBÜCHL Z. 1997.

is jelentős szerepet vállalt a környék arculatának megváltoztatásában. Ő telepített az 
1780-as években – valójában késői újratelepítésről volt szó − ma már olyan patinás 
településeket, mint Kartal és vecsés. az ő nevéhez fűződik még Újhartyán, tatárszent-
györgy, Kakucs és Örkény alapítása. az 1795-ös összeírás az uradalom területén 28 tele-
pülést vesz számba, ezek: Soroksár, Dunakeszi, Sződ, Kisszentmiklós, Kerepes, Csömör, 
Isaszeg, Dány, Kisújfalu, Mácsa, Zsidó, Csíktarcsa, ecser, vecsés, Újhartyán, Kakucs, 
Örkény, tatárzsentgyörgy, Gödöllő, Hatvan, Kartal, Bag, Hévízgyörk, Boldog, Csány, 
Fancsal, Lőrinci, Szántó, apc. 

az örökös II. antal (1731–1794) tipikus megszemélyesítője volt annak a lentről jött ha-
talmas vagyonnal, jelentős tisztségekkel rendelkező grófi csemetének, aki nem győzött ele-
get sütkérezni a gazdagság és dicsőség fényében. Pazarló életmódot élve, rangját fitogtatva 
kívánta bizonyítani a tradicionális arisztokrata családoknak a maga rangbeli egyenlőségét. 
atyja halála után is Bécsben maradt, az uradalmat helyette mostohaanyja, Klobusiczky 
terézia kormányozta haláláig (1781), ő maga pedig igyekezett udvarhűségét bizonygatva 
újabb rangokat szerezni. 1772–1783 között második koronaőr, 1783-tól főlovászmester. 
Felveszi a német és cseh állampolgárságot is, majd 1784-ben II. józsef császártól birodalmi 
hercegi címet „vásárol”, ugyanis az államkincstár számára 44 000 Ft-ot adományozott hadi 
kiadásokra, melyet a császár szívesen vett. a magyar arisztokrácia vezető rétegéhez tarto-
zását azzal is megpecsételte, hogy egy esterházy gróf leányát, anna Máriát vette feleségül. 
az udvarhű arisztokrata, immár herceg, abban is az esterházyakhoz kívánt hasonlítani, 
hogy a gödöllői és pozsonyi kastélyaiban színházakat építtetett és zenekart tartott fenn. 
Maradandót tulajdonképpen hat község telepítésével és művészetpártolásával alkotott.  
a gazdálkodáshoz nem értett, azzal nem is foglalkozott. az örökölt vagyont nem gyara-
pította tovább, sőt el is pazarolta volna, ha ebben apja bölcs előrelátással nem korlátozza.

az apa ismerte fia szeszélyeit és pazarló életmódját, így többféle módon is megpró-
bálta jó útra terelni. rábízta a bajai uradalmát, de miután csődöt mondott a fiú, azt vissza  
kellett tőle venni. 12 000 Ft évi juttatásra korlátozta évi jövedelmét, de ez sem vezetett 
eredményre. végül a birtok megóvása érdekében kérte Mária teréziától uradalmainak 
hitbizománnyá nyilvánítását.7 az uralkodónő a gróf halálhíre után nyomban eleget is 
tett a kérésnek. a herceg az örökölt uradalmakat nem adhatta el és adóssággal nem ter-
helhette, gazdálkodni sem kívánt, ezért más módon próbált biztos jövedelemhez jutni. 
Mostohaanyja halála után Ivánka kivételével az összes uradalmát bérbe adta, Gödöllőn 
is csupán a kastélyt tartotta meg. továbbá az új jobbágyközségek telepítésével is egyér-
telműen pénzszerzés volt a célja, ugyanis a telepesektől nem kilencedet és robotot kért, 
hanem pénzbeli taksát. az így biztosított jövedelmei, tisztségei után kapott keresményei 
sem tudták azonban pazarló életmódját fedezni, ezért adósságai sokasodtak. adóssá-
gai 1787-re már 350 000 Ft-ra rúgtak, a kamatok pedig 1790-re elérték 117 000 Ft-ot.8 

 

7 a hitbizományt tilos volt egyben vagy részletekben eladni, családon belül felosztani, adóssággal megterhelni. Birtokába 
a család elsőszülött férfi tagja juthatott. a mindenkori örökös így csak haszonélvezője lett a birtoknak. a hitbizomá-
nyi intézmény célja a főnemesi birtokok fenntartása volt és haszonélvezői számára a szükséges jövedelem biztosítása.

8 II. antalról részletesebben: WeLLMaNN I. 1933. 14–18. pp.
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II. antal halála után a hatalmas Grassalkovich-vagyon egyedüli örököse, mint egyetlen 
fiúgyermek, III. antal (1711–1841) lett. a három Grassalkovich közül az egyik legel-
lentmondásosabb személyiség. Személyének megítélésében a vélemények megoszlanak, 
mivel egyaránt „örökölte” nagyapja erényeit és apja rossz tulajdonságait. az ifjú herceg 
mindössze 23 éves volt apja halálakor és egy évre rá vált nagykorúvá. ez az idő kellett 
ahhoz, hogy a törvényes örökösödési eljárás lefolyjon és birtokaiban megerősítést nyer-
jen. Még ebben az évben nagynénjei, testvérei, akik korábbi járandóságaikat sem kap-
ták meg, eljárást kezdeményeztek ellene és birtokait zárgondnokság alá helyezték már 
1796-ban. a tartozás erre az évre már felülmúlta az 500 000 Ft-ot, melyet Wellmann 
Imre történész a herceg fényűző életmódjával, kártyaadósságaival magyaráz, megfe-
ledkezve arról, hogy épp az ő korábbi kimutatásai szerint ez az összeg megegyezik a II. 
antaltól örökölt tartozásokkal.9 

a későbbi szerzők is átveszik ezt a véleményt, és az adósságokért az ifjú herceg 
életmódját teszik felelőssé.10 a zárgondnok gróf esterházy Ferenc, Moson vármegye 
főispánja lett. Működését azzal kezdte, hogy eladta a Grassalkovichok két bécsi házát, 
elengedte a vele szembeni 15 500 Ft-os kártyaadósságot. az utóbbit kevésbé valószínű, 
hogy a még kiskorú herceg halmozta volna fel. Összehívta az adósokat, akik közt nyolc 
főúr és öt zsidó uzsorás volt. az utóbbiakra keményen ráijesztett, érvelve az adósságok 
egy részének elévülésével és törvény szerinti behajthatatlanságával, feltehetően ezekben 
az esetekben is jelentős volt a kártyaadósság. végül az alku eredményeként a tartozá-
sokból a felek 500 000 Ft-ot elengedtek, ám az adósságállományt növelte az a tény, hogy 
a herceg már 1795-ben visszaváltotta a bérlőktől uradalmait. a visszaváltás a le nem járt 
szerződések esetén komoly összegeket emésztett fel kártalanítás címén.

a visszaváltásra viszont elengedhetetlenül szükség volt a jövedelmező gazdálkodás 
megkezdéséhez. a gazdaságok teljesen leromlott állapotban voltak, a bérlők szabadon 
garázdálkodtak, mind a földesúr, mind a jobbágyfalvak kárára, ezért a jövedelmező 
gazdálkodás megvalósításához további befektetésekre, adóssághalmozásra volt szükség. 
esterházy gróf, aki átvette az uradalom gazdasági irányítását is, mint földesúr jelent 
meg. esterházyt, aki III. antal sógora volt – az utóbbi felesége viszont a család hercegi 
ágából származó esterházy Mária Leopoldina volt (1776–1864) – nem csupán a bajba 
jutott rokonokon való segítés vezérelte. a Grassalkovich-uradalmak rendbetétele, felvi-
rágoztatása kihívást is jelentett számára, mivel ekkor a korszak egyik legkiemelkedőb-
ben gazdálkodó földesurának számított.11 esterházy először elküldte egyik szakemberét, 
Benyovszky Györgyöt, hogy térképezte fel a gödöllői uradalom állapotát, és mivel a 
jelentésben konstatált szörnyűséges állapotok előidézésében az uradalom tisztikará-
nak is szerepe volt, azonnal elbocsátotta Kovács Imre prefektust és helyére egy kiváló 
szakembert, vietoris jánost nevezte ki. a gróf és az új prefektus együttműködése ered-
ményeként az uradalom második virágkorát élte. 1804-re a zárgondnok már adósság 

9 WeLLMaNN I. 1933. 20–21. pp. 
10 FaLLeNBÜCHL Z. 1997. 87. p., varGa K. 1997. 73. p. az utóbbi szerző azonban részletes teret szentel a herceg 

érdemeinek is. 
11 Wellmann Imre őt az uradalom története leghaladottabb földesurának nevezi. WeLLMaNN I. 1933. 22–23. pp. 

nélkül adhatta vissza azt jogos örökösének. a zárgondnoki intézmény lényege az volt, 
hogy a jövedelem a zárgondnok kezeihez folyt be, és a tartozások kamatos kielégítése 
pedig csak a jövedelem függvényében volt lehetséges. az uradalomnak fedeznie kellett 
a leányági örökösök évi járandóságait, a zárgondnok kiadásait, az önálló működtetés-
hez szükséges tisztikar illetményét és végül a tulajdonos évi járandóságát is, ami 20 000 
Ft volt. az uradalom sikeres talpraállításában nyilvánvalóan szerepet játszott a kibonta-
kozó napóleoni háborúk idején felélénkült gabona konjunktúra is.

ahogy az adósságtörlesztéshez szerencsésen alakultak az európai történések, úgy 
váltak az ország és az uradalom számára is kimondottan hátrányossá a következő évek 
évtizedekre kiható történései. Napóleon elfoglalta Bécset, majd Győrnél szégyenteljes ve-
reséget mért a Grassalkovich által is anyagilag támogatott nemesi felkelésre. a birodalom 
és az ország egyre nehezebb gazdasági helyzetbe került, felgyorsult a pénzromlás, ami 
azt jelentette, hogy az ezüstpénzhez képest a kibocsátott papír bankók értéke fokozato-
san csökkent. a kormányzat 1811-ben, majd 1816-ban jelentős devalvációt rendelt el.12 

az inflációs időszak nem kedvezett az árutermelésnek, bizonytalanná vált a piac 
és a gazdálkodást irányító uradalmi tisztek jövedelme. tisztázatlan helyzet állt elő a 
bérlőktől beszedendő regáléjövedelmek, valamint a jobbágyoktól beszedendő pénzben 
megváltott terhek vonatkozásában is. Ilyen körülmények között birtokainak jövedelme 
nem fedezhette a herceg pazarló életmódját. adósságai 1807-tól 1819-ig 1 600 000 Ft-
ra emelkedtek. Nem lehet tudni, hogy a hatalmas összeg milyen arányban tartalmaz-
ta a leányági örökösök elmaradt járandóságát, milyen módon növelte ezt az infláció.  
az sem dönthető el, hogy a hiszékenynek, emberbarátnak tartott herceget hányan szed-
ték rá és mennyi pénzt szórt el oktalan jótékonykodásra, csak az adósság ténye biztos. 
ennek azonban még nem kellett feltétlenül a teljes gazdasági összeomláshoz vezetnie, 
de hogy az is bekövetkezzen, ahhoz még egy ember kellett. Királyi engedéllyel a volt 
államminiszter, gróf Zichy Károly vette kezébe az adósságok kezelését. az uradalom 
életébe, a gazdálkodásba nem folyt be, azt valószínűleg esterházy Leopoldina irányí-
totta. a gróf nem kis anyagi nyereség reményében csak az adósságkezelést kívánta 
irányítani. tevékenységével, baklövéseivel azt nem csökkentette, hanem megduplázta 
előidézve a teljes gazdasági összeomlást. Zichy, mint az államkincstári ügyekben járatos 
jó hivatalnok, azt gondolta, hogy a magánbirtokosok adósságainak csökkentésére is jók 
a kötvények, megfeledkezve arról, hogy az állammal ellentétben a magánszemély nem 
befolyásolhatja szükség esetén a pénzmozgásokat.

első lépésként 700 000 Ft értékben bocsátottak ki kötvényeket, ebből a herceg csak 
50 000-et váltott be. az így előállt megnövekedett tartozásra 2 000 000 Ft-os kölcsönt 
vettek fel és 2000 db 6%-os kamatozású 1000 Ft-os kötvényt bocsájtottak ki. ez az akció 
azt jelentette, hogy ebből a teherből 850 000 Ft esett a gödöllői uradalomra, 650 000 a 
hatvanira, a többi összeget pedig más uradalmakra táblázták rá.13 Zichy gróf 1826-ban 

12 a kormányzat 1811. febr. 20-án kelt rendeletével 1/5-ére értékelte le a forgalomban lévő papírpénzt. ez azt jelen-
tette, hogy az addigi 100 Ft ezentúl csak 20 Ft-ot ér. ezt 1816-ban újabb devalváció követte, ekkor már új értékben 
300-340 Ft-ot kellett adni 100 ezüst forintért.

13 WeLLMaNN I. 1933. 26–27. pp.
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meghalt, és ezzel teljessé vált az összeomlás. a következő zárgondnok Batthyány Imre 
gróf lett, aki rokonságban állt a Grassalkovich családdal. Grassalkovich (III.) antal el-
lentmondásos személyiségéhez hozzátartozik, hogy reformkori főúrként viselkedik. Ki-
fejezésre juttatja feltétlen udvarhűségét, lovascsapatot állít ki Napóleon ellen és amikor 
Bécs elfoglalása után a Habsburg család menekülésre kényszerül, sok módon segíti őket. 
I. Ferenc ezt számára a Szent István-rend nagykeresztjével köszöni meg. Hazai érdeme-
ket azzal szerzett, hogy telket adományozott a Nemzeti Színház számára és felépítését 
1000 Ft-tal támogatta. telket adott a Nemzeti Múzeumnak és a pesti egyetem botanikus 
kertjének létrehozásához is. Halálakor nagyobb összeget hagyott a tudományos akadé-
miára. Levelezésben állt Kazinczy Ferenccel, feltehetően őt is támogatta. Kapcsolatban 
állt Széchenyi Istvánnal is, aki őt többször is meglátogatta Gödöllőn. adományokkal 
támogatta 1809-ben a pozsonyi, majd 1838-ban a pesti árvíz károsultjait.14 

a herceg és felesége a nagy eladósodás után egyre több időt töltöttek Gödöllőn. álta-
lában évente antal-naptól (június 13.) Leopoldina névnapjáig (november 15.) tartott ez 
az időszak. a névnapok fontos események voltak a hercegi pár életében. ekkor az egyházi 
személyzet, az uradalom tisztikara és a jobbágyok képviselői köszöntötték őket. III. antal 
elegendő járadékot kapott Batthyánytól, mellette a konyhai ajándékként számon tartott 
jobbágyi szolgáltatások (baromfik, bárányok, borjúk, vaj stb.) bőségesen fedezték a há-
zaspár itteni ellátását. a herceg akkorra már lehiggadt, felhagyott korábbi életmódjával. 
odrobenyák jános, a kastélykápolna adminisztrátora jóságos, emberbarát földesúrként 
jellemzi őt.15 Mindezekben valószínűleg nagy szerepe volt feleségének is, aki a segítségét 
kérőknek általában nem tudott ellenállni. 1841-ben Grassalkovich (III.) antal halálával 
a család kihalt hivatalosan, és az akkori jog szerint a birtok nem az özvegyre szállt, így 
a gödöllőiek jóságos földesúr asszonya távozott Gödöllőről. távozása után beutazta eu-
rópát, az ehhez szükséges pénze megvolt, hiszen élete végéig özvegyi kegydíj illette meg 
és mellette az esterházy-uradalmak után is, mint leányági örökös, tartásban részesült.

az özvegy az utazgatás után azonban 1844-ben váratlanul ismét megjelent Gödöllőn, 
hogy az általa megszeretett helyi lakosság számára maradandó emléket hagyjon maga 
után. Intézkedett, hogy felépítsenek egy csinos házat, melyben az uradalom szolgálatá-
ban elaggott 12 személy kap helyet teljes ellátással. a 12 főből 6 férfi és 6 nő osztozott a 
férőhelyen. az első évben a női férőhelyek megteltek, ellenben férfi csak három jelent-
kezett. a későbbiekben azonban az épület megtelt. Gondoskodott a fűtésükről és a ru-
házatukról, és élelmezésükre napi 4 krajcárt adott naponta. ezt az összeget Sina Simon 
felesége 7 krajcárra emelte, majd a koronauradalom idején erzsébet királyné folytatta a 
szegényekről való gondoskodás nemes hagyományát, és a szegények számára rendszere-
sen juttatott karácsonyi ajándékot. a hagyományt Horthy kormányzó felesége is folytat-
ta. az ő idejében ez az esterházy Leopoldina nevéhez fűződő kezdeményezés országos 
szokássá is vált. a hercegnő a szegények házának megteremtése mellett létrehozott egy 
alapítványt is 24 szegény sorsú lány rendszeres kézimunkára tanítása érdekében. az ala-

14 varGa K. 1997. 73–76. pp.
15 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 127. p.

pítvány a költségek mellett biztosította egy az ehhez értő tanítónő rendszeres alkalmazá-
sának költségeit is. 1867 után a koronauradalom mindkét intézmény fenntartási költsé-
geit átvállalta, jóllehet az özvegy nevén volt akkor is telekkönyvileg a „szegények háza”.16

a jóságos Leopoldina hercegnő már egy hónapja tartózkodott ismét régi kedvenc 
lakhelyén, a család kastélyában örömét lelve terveinek megvalósításában, amikor hozzá 
méltatlan gyalázatás esemény történt. Kirabolták. a kastélynál szolgált egy Szászország-
ból származó Bilicz nevű kertészsegéd, aki az éjszaka leple alatt az uradalmi pénztárba 
betört és azt kirabolta, majd virágöntözés ürügyén behatolt a hercegnő szobájába is, és 
annak értékeit, ékszereit is magához vette. a tolvaj ezután úgy eltűnt, hogy senki nem 
akadt többé a nyomára. az esemény jól mutatta, hogy az özvegy bízott az emberekben, 
és a nem rangbelieket is közel engedte magához. a kastély és saját védelmére nem tar-
tott személyzetet. az események után sejthető lelki állapotban azonnal összecsomagolt 
és Bécsbe utazott. Gödöllőre a források szerint nem is tért többé vissza. ezzel a gödöl-
lőiek védangyalukat veszítették el.17 

a Grassalkovich család, amilyen látványosan emelkedett fel, olyan látványosan is 
tűnt el a történelemből, és amilyen dicsőségesen kezdte pályafutását Grassalkovich an-
tal, olyan dicstelenül fejezte azt be unokája. a család együttes alkotásai viszont alapve-
tően meghatározták a birtokaikon lévő települések történetét és jövőjét, hatványozottan 
igaz ez Gödöllőre. a birtokszerző Grassalkovich kastélyépítésével, a besnyői templom 
és zárda megépítésével az őt követő évszázadokra is meghatározta Gödöllő arculatát. 
II. antal telepítéseinek új falvak köszhönhették létüket. Neki köszönheti templomait 
vecsés, Újhartyán és Örkény. templom épült Mácsán és Kisszentmiklóson. az ő ide-
jében épültek fel a babati majornak a tehenészet szolgálatában álló épületei. Mindezek 
tudatában sem eshetünk abba a hibába, mint a pragmatikus történetíró, aki mindent 
annak a királynak tulajdonít, akinek az uralkodása idején a változások végbementek. 
II. antal, aki távol élt Gödöllőtől, aligha volt mindezek kezdeményezője, ezért inkább 
jószágigazgatói közt kell keresni a fejlődés előmozdítóit.

a fentiek már bizonyíthatóan igazak III. antal földesuraságának időszakára. ester-
házy Ferenc zárgondnoksága idején, amikor a herceg csak évjáradékot kapott, évente 
jelentős összegeket fordítottak építkezésre. Mindez azt jelentette, hogy ezek költségeit a 
zárgondnok fedezte. ezekben az években kezdődött el a korszerű majorsági gazdálkodás 
feltételeinek kialakítása, a kastély környezetének kicsinosítása. a csődbíróság által készí-
tett felmérések szerint 1771 és 1847 közt a kastélyhoz kapcsolódóan egy nagy és egy kis 
üvegház, valamint ananászházak épültek. Megépítették a várkerti kőkerítést, az angolkerti 
kőfalat. az angolkertben tavakat alakítottak ki, kutakat ásattak és konyhakertet alakítottak 
ki. Megépült a számvevői lak és a tömlöcház. Mérnöki, ügyvédi, orvosi, erdőmesteri laká-
sok épültek. emeletet húztak a Nagyvendéglő épületére, a volt Hamvay-kúriára. Mészár- 
szék épült szolgálati lakással. a majorokban, ispánságokban istállók, ólak, szolgálati la-
kások, cselédházak épültek. területi egységenként vadász- és erdészházak. egerszegen 

16 Gödöllői Historia Domus 1844–1845, FarKaS j. 2002. 461. p. 
17 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 129. p., Gödöllői Historia Domus 1844–1845.
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és Bolnokán mulatóval egybekötött vadászházak épültek.18 az utóbb felsorolt épületeket 
kétségtelenül már Batthyány Imre zárgondnok építtette, erre utal egy későbbi felmérés, 
mely szerint ezeket az épületeket 1838–1841 körül emelték.19 a zárgondnok nyilván a 
csődeljárás során a jövedelmet inkább visszaforgatta, mint azt a hitelezők vigyék el.

A Grassalkovich család

Grassalkovich János – Egresdy Zsuzsanna

Gyaraki gróf Grassalkovich Antal
(Ürmény, 1694 – Gödöllő, 1771)

 Feleségei: 1. 1722–1729. Lang erzsébet (1693–1729),
  2. 1731–1738. Báró Klobusitzky Krisztina (1712–1738),
  3. 1752–1771. Klobusitzky terézia (1709–1781).

Grassalkovich Antal – Klobusitzky Krisztina

 Franciska Antal Klára terézia Ilona anna-Mária
 (1732–1758) (1734–1794) (1735–1806) (1738–1769) (1736–1806)

Franciska férje gróf Dvaskovich jános, Kláráé gróf esterházy Gábor, terézia Ilonáé gróf Forgách 
jános, anna-Máriáé gróf Haller Gábor. Unokájuk, gróf Batthyány Imre az uradalom zárgond-
noka volt 1826–1844 között.

 Gyaraki herceg Grassalkovich (II.) Antal – Gróf Esterházy Anna Mária
 (pest, 1734–Bécs, 1794)  (1739–1820)

 anna antónia erzsébet ottilia anna Mária Mária erzsébet Antal
 (1760–1815) (1764–1810)  (1767–1823) (1771–1841)

anna antónia férje gróf héderváry viczay Mihály. Unokájuk gróf viczay Károly (1802–1867) 
lesz a család kihalása után a leányági örökös. ottilia anna férje gróf Forgách antal lesz, aki 
Grassalkovich terézia Ilona és Forgách jános házasságából született, vagyis unokatestvére volt. 
Mária erzsébet férje gróf esterházy Ferenc (1758–1815), aki az uradalom zárgondnoka volt 
1798–1815 között.

 Gyaraki herceg Grassalkovich (III.) Antal – herceg Esterházy Mária leopoldina 
 (pozsony, 1771–Gödöllő, 1841)  (1776–1864)

Gyermekük nem született, így 1841-ben a család férfiágon kihalt.

18 PML. Iv. 185/a., vI. 1847.
19 PML. vI. 205-a 61/B. 503/1870.

AZ uRAdAlOM BIRTOKOsAI 1841–1867 KöZöTT

esterházy Leopoldina távozása már az uradalom végleges összeomlását is kifejezte. jó-
tékonykodásai már csupán a Grassalkovichok emlékének megőrzését jelképezték. III. 
antal életének utolsó éveiben az adósság-törlesztések már a terheket nem voltak képe-
sek csökkenteni. 1838-től több mint egy évtizedes csődper kezdődött a hitelezők és a 
rokonság részéről. Hegedűs Zsigmond, a hitelezők képviselője hangzatos beszédeiben 
a herceget az özvegyek és az árvák kisemmizőjének nevezte. Gyalázkodásait részletez-
ve, azt is hozzátette beszédéhez, hogy ezzel a herceg az egész ország jóhírét is teljesen 
lejáratja a világ előtt.20 az ítélet a hitelezők javára meg is született, de ezt Grassalkovich 
Bécsben megsemmisíttette. Halála után újult erővel indult meg a csődper, és a bíróság 
már döntött is az uradalmaknak a család leányági örökösök közti felosztásáról. ekkor 
a per újabb fordulatot vett, perbe lépett gróf hédervári viczay Károly, leányági örökös. 

viczay I. antal végrendeletére hivatkozott, aki javait fiára, II. antalra hagyta és a bir-
tokait hitbizománnyá nyilváníttatta. ebből következően annak leányági leszármazottai 
nem tarthatnak igényt az örökségre. Különösen érintette ez a Haller családot (I. antal 
anna-Mária nevű lányának leszármazottjai), amelyik igen erőteljesen vett részt a per-
ben. Grassalkovich egyébként is bőkezűen gondoskodott leányai kárpótlásáról éksze-
rekben és egyéb javakban. viczay ezzel az érvvel, mint II. antal leányági leszármazottja, 
előnybe került. Fellépése nyomán a magukat már birtokban érző „örökösök” egy része 
elbizonytalanodott és hitelezők többségével együtt egyezségre lépett viczayval. viczay 
miután vállalta a vele nem egyezkedő károsultak kárának a megfizetését is, a csődbíró-
ság 1850-ben javára döntötte el a pert véglegesen. a gróf most már törvényes örökös 
lett, ám valójában csak két hónapig volt az uradalom névleges tulajdonosa, mivel az 
uradalmat eladási kényszer terhelte. 1851. januárjától a gödöllői–hatvani uradalom új 
tulajdonosa báró Sina György lett. Sina a birtokot a csődeljárás során 7 300 000 Ft-ért 
vásárolta meg. ebből 1 000 000 Ft Sina számlájára került vissza esterházy Leopoldi-
na eltartási költségeként. a vételár magában foglalta a most már Sinának járó úrbéri 
kárpótlás összegét is, ami várhatóan 706 850 Ft-ot tesz majd ki. az özvegy hercegnő 
számára biztosították a kastélypark használatát és jogot a babati juhászat és a haraszti 
erdők fölött. Források hiányában nem dönthető el, hogy ezek a jogok az egymillió fo-
rint ellentételezéseként illették az özvegyet, vagy azon kívüli járandóságot jelentettek.

a csődper lezárásával és a birtok eladásával furcsa helyzet állt elő, mivel viczay 
1841-től visszamenőlegesen tulajdonosa lett az uradalomnak, így az elmaradt bevéte-
lek őt illették meg, és őt terhelt minden adósság, amit a Grassalkovichok felhalmoztak.  
az adósságok között az 1848 és 1850 között felhalmozott úrbéri tartozások képezték a 
legnagyobb összeget. a jobbágyfelszabadítás hírére a volt úrbéresek nem fizették tovább 
a telken kívüli úrbéri terhet sem (szőlődézsma, irtványföldek, káposzta- és kenderföldek,  
 

20 PML. Iv. 185/a. vI. 1839.
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bérletek stb.). ez a tartozás meghaladta a 88 000 Ft-ot. ami az uradalom és a Grassal- 
kovichok adósságait illeti, azok kifizetését már az eladási ár sem volt képes fedezni.  
az eladás után a Pest megyei birtoktestek tehermentessé váltak, ám a Nógrád és Heves 
megyei birtokokra továbbra is 4 008 628 Ft volt rátáblázva még 1856-ban is.21 ez az 
adósság viczayt terhelte, ami jelzi, hogy a kizárólagos örökös jogáért folytatott harc 
számára rossz üzlet volt. Nem véletlen, hogy még egy évtizedig harcol elmaradt járan-
dóságainak behajtása érdekében megbízott ügyvédje, Bartal jános segítségével. 

az 1841-től 1850-ig tartó évtizedet az uradalom történetében birtokos nélküli kor-
szaknak lehetne nevezni. Korábban a zárgondnokságok idején volt az uradalomnak 
jog szerint birtokosa, Grassalkovich (III.) antal, halála után azonban ez is megszűnt. 
a zárgondnok, Batthyány Imre már átmenetileg sem működtethette az uradalmat az 
özvegy kívánalmai szerint, hanem kizárólagosan a csődtörvényszéknek kellett enge-
delmeskednie. a törvényszék 1842-ben mindenre kiterjedő értékbecslést hajtott végre 
az adósok kielégíthetőségének megállapítása végett. a zárgondnoknak a törvényszék-
hez kellett benyújtania az éves jövedelem elszámolásokat is. Batthyány, akinek a volt 
Grassalkovich még 1844-ben is tartozott 28 000 ezüst Ft-tal, ezt a zárgondokságot már 
nem vállalta tovább. Már 1842-ben maga mellé vette pártfogoltját, Lónyay jánost, aki 
Bereg megye helyettes főispánja volt, és 1844-ben végleg átadta számára a zárgondok-
ságot. Lónyay a könnyebb megoldást választotta, mivel ennek már nem volt jelentősé-
ge, az egész gödöllői uradalmat bérbe adta évi 120 000 Ft-ért.22 tette ezt azért is, mert 
az uradalom éves jövedelme már a Zichy által kibocsátott kötvények éves kamatait 
sem fedezte. az uradalom gazdátlansága idején Mednyánszky jános inspektor, mint 
jó gazdatiszthez illik, végezte a dolgát, Lónyay zárgondnok pedig ebben a helyzetben  
könnyebben engedett a falvaknak a meginduló úrbérrendezések során.

Sina, az új birtokos a folyamat közepébe csöppent bele. az úrbéri terhek és robot 
eltörlése után új alapokra kellett helyeznie az uradalom működését, meg kellett szilárdí-
tania a megmaradó terheket. az úrbéri terhek megszüntetése mellett hátrányt jelentett 
az új birtokosnak az is, hogy az 1849. október 20-án kelt pátens elrendelte a földadó 
bevezetését a nemesi birtokokon is. az adó bevezetéséhez a pátens adóbevallást és 
telekkönyvezést rendelt el. Sina birtokain a telekkönyvezést a Buda-Pesti adókerület 
bizottsága végezte. ez a felmérés mellett adóosztály szerinti besorolás megállapítását is 
jelentette. a költségeket a birtokos viselte. ezen túl a földadótól a községi földadókig 
minden adónem terhelte a nemesi birtokosokat is. Ilyen körülmények között, az urada-
lom háborús kárait és leromlott állapotát ismerve a feudális korra jellemző jövedelmet 
már nem biztosíthatott birtokosának. Sina azonban nem volt rászorulva arra, hogy az 
uradalom évek alatt kitermelje a vételárat. a báró arra törekedett csupán, hogy az ura-
dalom működőképes maradjon. egységes irányítás alá vonta a volt hatvani és gödöllői 
uradalmakat, képzett szakembereket alkalmazott, és azokat érdekeltté tette anyagilag 
abban is, hogy az uradalom jövedelmező legyen. 

21 GvM Levéltár 6/d.
22 PML. Iv. 185/a. vI. 1842–1844.

Még 1852-ben felmondta Csömör, Kisszentmihály (rákosszentmihály) és Kerepes 
határában lévő földjeinek bérletét, és az egész uradalmat saját kezébe vette.23 Fejleszté-
seket nem eszközölt, a kastélyt sem kívánta igénybe venni, azt még szintén 1852-ben 
felajánlotta a katonaság számára. az ajánlatot elfogadták, a környék összes települése a 
katonai beszállásolások terhét nyögte, azokra további terheket már nem lehetett rakni. 
az egyezség abban állt, hogy a katonaság illő árat, szállásbért fizet és az okozott károk 
kijavítását az uradalom végzi későbbi megtérítés fejében. vállalták, hogy a kastély kikö-
tött részeit a katonaság nem használhatja.24 ez az egyezség végül megbosszulta magát, 
mivel 1854-ben ideköltözött Pestről a dzsidás ezred irodája is, mivel Gödöllő mezővá-
ros erre nem tudott alkalmas helyet biztosítani.

1852-ben tüzérek költöztek a kastélyba, majd őket huszárok követték, és környező 
településekről is ide költözött a katonaság. 1855-ben már Bartal jános uradalmi ügyvéd 
azt jelenti Sinának, hogy a korábbi tiltakozás ellenére lovagló iskolát rendeztek be, a 
bejárattól balra lévő kancellária helyiség ajtóit feltörték és lezárt helyiségeket is igénybe 
vettek.25 az idegen katonaság kihasználta az idősödő, nagy tekintélyű földesúr távol-
létét és az uradalmat sajátjának kezdte tekinteni. 1856-ban feltörték, és kiürítették a 
színháztermet. az ottani bútorokat kidobálták, és mire a kasznár észlelte, keveset le-
hetett megmenteni belőlük, mivel a lakosság elhordta azokat. ezután a termet lezárták, 
majd az újonnan érkező katonák ismét feltörték. a közbeavatkozás és a kutatás nem 
vezetett eredményre a katonák gorombáskodása miatt. 1856. július 29-én, amikor már 
más lehetőség nem maradt, Bartal egyenesen Magyarország akkori katonai és polgá-
ri kormányzójához, albrecht főherceghez fordult panasszal. ennek előzménye az volt, 
hogy a katonaság polgári személyekkel együtt vadászatot rendezett az uradalom terüle-
tén. „Nyílt erőszakkal” léptek fel az uradalmi vadászokkal szemben, és a lelőtt szarvast 
elhurcolták.26 a panasz sorsáról nincs forrás. a katonaság felbátorodása végül odáig 
ment, hogy Gödöllőn lovassági laktanyát kívántak elhelyezni. az előzmények ismeret-
ében a tervet azonban 1858-ban mind a mezőváros vezetése, mind a főszolgabíró, mind 
az uradalom elutasította.

a katonaság jelenléte, mint látható, nem a közbiztonságot növelte, hanem annak 
megbontásával maga is rossz példát mutatott. a kastélyt közvetlenül a gödöllői ispán 
felügyelte, de a katonaság ellenséges magatartása miatt jogait alig gyakorolhatta. Mind-
ez a színházterem berendezésének széthordása mellett a lakosságot egyéb tolvajlásokra 
is ösztönözte. 1854 januárjában pótolhatatlan értékeket loptak el a kastélynak hajdan 
Mária terézia számára berendezett, lezárt szobájából. „a szobából ellopatott az ágy 
fejezetének arannyal gazdagon hímzett veres bársony borítékja, szintén veres bársony 
aranyhímzésű nagy ágyterítő, lepedő, zöld selyem külső hajú nagy pehely dunyha, 6 
székről leszedett hasonlólag aranyhímzésű veres bársony borítékok. a tolvaj a konyha 
mellett lévő melléklépcsőzeten ment fel, a kettős lépcsőajtót furó és kézi hegyes fűrésszel 

23 GvM Levéltár 6/d.
24 GvM Levéltár 6/d.
25 GvM Levéltár 6/d.
26 GvM Levéltár 6/d.
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kivágta az ellenzárt ezen a lyukon félretaszította, a kirablott szoba melletti ablakot ko-
vászos papiros ragasz alkalmazásával benyomta és a záratlan kis mellékajtón ment be.”27 

Bartal jános uradalmi ügyésztől idézett szöveg a főszolgabíróhoz címzett feljelenté-
séből való. Bartal teljes joggal jegyezte meg, hogy a tolvajnak alaposan ismernie kellett 
belülről a kastélyt, ezért Illés Pál kastélyszolga (mai szóhasználattal gondnok) és Lágler 
éjjeli őr ellen kért nyomozást. a nyomozást a pesti rendőrség végezte, mégpedig úgy, 
hogy a gyanúsítottakat felrendelte kihallgatásra. Illés Pál a gyanút Horváth Ferenc ispán 
bevonásával juhász józsef gödöllői lakosra terelte, így őt is Pestre idézték. ezután ju-
hász rögtön feljelentést tett Bartalnál és kérte a feljelentők megfenyítését és meghurcol-
tatással járó költségeinek megtérítését. a tényleges tolvaj kiléte a fennmaradt iratokból 
nem derül ki. tény azonban, hogy az ügyész iratai közt szerepel egy jegyzőkönyv, mely 
Kardos jános helyi mesterember vallomását tartalmazza. Kardos állítása szerint Illés 
kastélyszolga a „díványokból” fennmaradt 9 rőf kelmét adott el juszt Konrád vendég-
lősnek, aki abból kanapét csináltatott Kardossal. a „madracz” kelméből fennmaradt 5 
rőf anyagból pedig Illés csináltatott alsószoknyát a feleségének. Illés a székekre húzható 
kartonokból is elvitt 4 rőföt magának. a kastélyban mind a négy „szélben” (szárnyban) 
voltak ágyfüggönyök, ezek is kettőből eltűntek, állította még Kardos „az öreg Szécsényi 
mosóné”-ra hivatkozva. tény az is, hogy Illés továbbra is helyén maradt.

a katonaság visszaélései, kártételei folyamatosak voltak. 1851-ben a katonaság az 
uradalom községeiben több uradalmi épületet és szérűskertet lefoglalt. Bartal ettől 
kezdve próbálkozott azzal, hogy Sina számára a károkat megtéríttesse. okkal fel kell 
tételezni azt is, hogy ezek az állapotok igen kedvező helyzetet teremtettek az uradalom 
tisztjei, sőt béresei számára is az uradalom kárára történő visszaélésekre. Különösen 
feltételezhető ez annak a ténynek az ismeretében, hogy maga az uradalmi számtartó 
is jelentős összeget sikkasztott. Mindez csak 1864-ben derült ki, amikor Sina Simon 
eladta az uradalmat és Kárász György számtartó 3672 Ft-tal nem tudott elszámolni. to-
vábbá nem számolt el az 1861–1863 évi csömöri szőlődézsma bevételeivel. az eset után 
a számvevő vállalta, hogy a kárt megtéríti, de miután ezt nem tette meg, pert indítottak 
ellene. Közben a sikkasztó meghalt és Sina az özvegy kérésére a tartozást elengedte.28 

1856-ban az uradalommal már keveset törődő, gyengélkedő Sina György meghalt. 
Fiára és örökösére, Sina Simonra (1820–1876) várt, hogy a gödöllői uradalmat meg-
óvja a pusztulástól és ismét rendet teremtsen. Sina Simon birtokba vette a kastélyt, 
megszabadult a katonaságtól. részletes kimutatásokat kért az uradalom állapotáról. 
átszervezéseket, építkezéseket hajtott végre. Még folyt az örökösödési eljárás és bir-
toktestenkénti telekkönyvezés, amikor a báró már elhatározta, hogy uradalmát három 
felé osztja. ez azt jelentette, hogy külön uradalomként megmarad a hatvani némi te-
rületi módosításokkal és a volt gödöllői uradalomból pedig két uradalom jön létre, a 
gödöllői és a szentlőrinci. az előzőhöz tartozik Gödöllő, Csömör, Kerepes, Csíktarcsa, 
Isaszeg, Dány, Sződ, Dunakeszi, Kisszentmiklós, Kisújfalu, Mácsa, Zsidó települések 

27 GvM Levéltár 6/d.
28 GvM Levéltár 6/d. 1865.

és Besnyő, Babat, egerszeg, Nyíregyháza, tápiószentgyörgy, Szentkirály, Csörög, Göd 
és alag puszták. Kartalról és Bagról nem történik említés. a szentlőrinci uradalomhoz 
tartozott Soroksár, vecsés, ecser, Kakucs, Újhartyán, Örkény település, valamint Péteri 
és Halom puszta.29 

a megosztás a bürokrácia útvesztőiben évekig húzódott, az engedélyezési kérelem 
csak 1858 végére jutott el a megyehatóságig. a külön kezelés viszont azonnal megtör-
tént. Mindhárom uradalomnak külön ügyvédje és tiszttartója lett, és végül az összes 
javak élére egy főigazgató (oberinspector, oberdirektor) került.30 Mindezekből arra le-
hetne következtetni, hogy az új birtokos uradalmankénti nyereségesebb értékesítésben 
gondolkodott, esetleg a most már szűkebb gödöllői megtartása mellett. a későbbiek 
ismeretében sok érv szól a feltevés mellett és sok ellene. 

Sina 1856-ban megkapta a jobbágyfelszabadítás után járó kárpótlást, 833 295 Ft-ot 
a gödöllői uradalma után. várható volt a hatvaniért 215 393 és a szentlőrinciért 50 675 
Ft. Csak a gödöllőiért kapott összeg lényegesen nagyobb volt, mint amit az adásvétel-
kor bekalkuláltak.31 a báró rögvest jelezte Gödöllőre érkezését. a várakozást messze 
meghaladó összeg oly mértékben megörvendeztette, hogy a kastélyt és környezetét 
kicsinosíttatta és végül családjával együtt 1857. június 10-én Gödöllőre érkezett. Itt 
mulatságokat és születésnapi ünnepséget rendezett. Feltételezhető, hogy a kastélybeli 
felújítások és a család gödöllői megjelenése összefüggésben volt Ferenc józsef 1857-es 
magyarországi látogatásával. a báró magyar földbirtokosként kívánta fogadni a csá-
szárt Gödöllőn. Mindezt alátámasztja, hogy külön vendégházat alakíttatott ki a királyi 
kíséret számára. az uralkodó szeptember 5-én érkezett meg, ezt a báró már nem várta 
meg, hanem július 21-én elhagyta Gödöllőt, ahová feltételezhetően nem is tért vissza.

Sina abbeli fellángolása, hogy mint a gödöllői kastély ura igaz magyar arisztokrata 
legyen, tehát váratlanul kialudt. ennek okai nem ismertek, ezek közül néhányat csak 
feltételezni lehet. Ilyen lehetett az a tény, hogy Ferenc józsef 1857-es látogatása nem 
váltott ki ovációt a magyar arisztokrácia soraiban. a közvélemény megnyilvánulását 
jól tükrözi arany jános verse, A walesi bárdok. Könnyen elképzelhető, hogy Sinának a 
császárt és kíséretét fogadó szándéka nem okozott osztatlan sikert meghívott előkelő 
vendégei között, sőt ez erős konfliktusokhoz is vezethetett. Hogy Sina végül nem volt 
jelen a császár érkezésekor és elállt szándékától, ez csak erősíti a feltételezést. a jelek 
szerint Sina hangulatember volt és maga sem tudta eldönteni, hogy melyik utat járja 
végig. Származása szerint görög volt és ezer szállal kötődött a család eredeti hazájához. 
Bécsben ő volt Görögország ausztriai, bajorországi és poroszországi követe. a család 
görögkeleti vallása önmagában komoly akadálya volt, hogy őt a hazai arisztokrácia be-
fogadja. a vallási akadályok miatt nem alakulhatott ki közöttük atyafiságos rokonság, 
ami még sokáig kulcs volt az arisztokrata családok kapcsolatában.

29 GvM Levéltár 6/d. 1856., 1858.
30 az uradalom igazgatásáról később szólunk. 
31 GvM Levéltár 6/c.
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Sina bécsi és egy kicsit világpolgárként gondolkodva kívánt arisztokrata lenni. Ba-
rabás festményein is egyaránt jelenik meg előkelő polgári és magyar nemesi díszru-
hákban. Kastélyt vásárol velencében, díszes palotában él Bécsben, ahonnan gödöllői 
tisztjeivel kizárólag német nyelven levelezik, újonnan alkalmazott tisztjeinek zöme is 
német ajkú, pedig a báró jól beszélt magyarul. Bécsben élve és gondolkodva 1857-ben 
valószínűleg fel sem tételezte, hogy a magyar arisztokrácia számára más alternatíva, 
mint a feltétlen császárhűség, szóba jöhetne. azt sem érdektelen megemlíteni, hogy a 
Sina és Magyarország közti viszony az 1861-es februári pátens után kezd még inkább 
elhidegülni. ennek a folyamatnak része, hogy a báró 1864-ben eladja uradalmait. 

az 1857-es hangulati elemek még véglegesen nem befolyásolták a bárót. ezt mutatja,  
hogy gödöllői uradalmának még mindig kitüntető figyelmet szentelt. Gödön szesz-
égető üzemet, Gödöllőn pedig a Grassalkovich-présházban konyakgyárat hozott létre.  
a gyártóberendezés üzembe helyezése, csakúgy, mint 1848 előtt, gyáralapításnak minő-
sült. az eljárás is a régi maradt, az engedélyt a Helytartótanács adta ki, ehhez csatolni 
kellett a nagykorúsági bizonyítványt, az üzleti vállalkozás fedezetét és bizonylatokra 
volt szükség a „gyár” kapacitásáról, ami az adóztatáshoz volt szükséges. ennek doku-
mentálásához Bartal jános felkérte a tiszttartót, hogy finánci jelenlét mellett végezzenek 
próbaégetést, amiből kideríthető, hogy a gyár naponta mennyi bort képes feldolgozni 
és mennyi konyakot előállítani.32 a konyakgyár létrehozása nem csupán a jövedelem 
növelésének eszköze volt és nem csupán a birtok értékét kívánta növelni. erre utal an-
nak igényes és pazar berendezése.

Maga a helyiség berendezése is azt mutatja, hogy a létesítmény nem csupán gyártási 
célokat szolgált. a helyiségben, melyhez falépcső vezetett le, 4 darab asztal sorakozott, 
ezekhez tartozott 24 darab mogyorófából készült szék. a további berendezéshez tar-
tozott egy zárható faalmárium, egy fali polc és 2 darab üvegtartó polc, egy fogas, 6 
darab gyertyatartó és egy darab réz gyertyatartó. az utóbbiak sem a gyártáshoz kellet-
tek, mivel erre a célra falilámpák és üveges lámpák szolgáltak. Nem a gyártás eszközei 
közé tartozott a 4 darab dugóhúzó sem. a gyártás eszközei közé tartozott a főzőkazán 
a hozzátartozó rézcsövekkel, hűtőkkel és rézcsapokkal. Mellette találunk egy 560 literes 
(10 akós) „mustfőző gépet”. ebből arra lehet következtetni, hogy a borpárlatot főzött 
musttal keverve helyezték az érlelő hordókba. a 14 darab érlelő hordót rézből és kínai 
ezüstből készült csapokkal szerelték fel. a hordók számozásához rendelkezésre állt egy 
számvágóvas, 10 db 1-től 100-ig számozóeszköz és 3 db számozóecset. az eszköztár 
modernségét bizonyítja, hogy találunk benne 1 db üvegmosó gépet, 2 db üvegtöltő gé-
pet 16 csővel, 1 db dugaszológépet és 1 db borszivattyú gépet.

a további szükséges eszközök, mint kádak, mosókefék stb. felsorolását mellőzve 
csupán a mérőedényekről érdemes még szót ejteni. a leltárban szerepelt még 1 darab 
bádogicce, ez nyilván nem konyakmérésre szolgált, sokkal inkább az alábbi edények:  
1 db angolmérték szerinti rézkorsó, 1 db ¼ angolmértékes, 1 db 1/8 angolmértékes. volt 
még 1 db „konyakmérték” üvegből tartókkal, ez is mérőedény volt és nem fokoló, mi-

32 GvM Levéltár 6/d.

vel az utóbbit a „konyakcsőmérő” eszközben kell inkább keresni.33 a Sina-féle konyak 
kiknek az asztalára került és abból fogyasztott-e maga a báró, azt nem tudjuk. ennél 
fontosabb azonban, hogy a gyár fennmaradt leltára kortörténeti jelentőségű.

Miután Sina Simon 1864-ben birtokát eladta, búcsúzásként igen gavallérosan gon-
doskodott a hatvani, gödöllői és szentlőrinci uradalmában dolgozó uradalmi tisztekről 
és altisztekről. November 17-én Bécsben keltezett levelében értesítette erről Lits antalt 
főinspektorát, aki továbbküldte a levelet Kalmár Ferdinánd gödöllői tiszttartónak, hogy 
azt az illetékesek előtt hirdesse ki. a még aktív tisztjei közül Kalmár Ferdinánd tiszt-
tartónak 500, Bartal jános ügyésznek 400, Schmid Benedek orvosnak 200 Ft nyugdíjat 
állapított meg előre. tisztjeit éves jövedelmüket messze meghaladó jutalomban része-
sítette, így richwalszky Dénes mérnöknek 2000, rigler adolf kasznárnak 800, Shvoy 
Miklós kasznárnak 2400, Horváth Ferenc gödöllői ispánnak 2000, Markovics Miklós 
ispánnak 2200 Ft-ot adott. Más tisztek is 300–2000 Ft közti jutalomban részesültek.  
jutalmat kaptak az erdészek és erdőőrök is 200-tól 1200 forint közti összegekben. Soron 
kívüli előléptetésben vagyis fizetésemelésben részesítette többek között Prann anna 
kastélybeli kulcsárnőt, Bukvay jános kertészt és Dittrich Lajos főerdészt. az utóbbi 
pénzbeli járandósága így 600 Ft-ra emelkedett.34

a birtokeladás után az új tulajdonos egy banki cég lett, a Société Belgique du Cre-
dit Foncier et Industriel de Bruxelles, amely hamarosan fuzionált a londoni székhelyű 
General Company for the Promotion of Landcredit (limited) bankkal. a belga bank 
élén andré Langrand Dumenceau állt, vagyis ő lett az uradalom új „földesura”. Ő sze-
mélyesen azonban nem folyt be az uradalom irányításába, azzal a bank bécsi székhelyét 
vezető Schaefer Nándort (Ferdinand Schaefer) bízta meg teljhatalommal. Schaefer állt 
közvetlen kapcsolatban az uradalom tisztjeivel, majd a fuzionálás után szerepét Ivánka 
Imre bankigazgatósági tanácsos veszi át. Ivánka már Pestről irányított (a Servita téri te-
leky házban lakott). a banki birtoklás csupán 3 évig tartott, és ez alatt semmi lényeges 
változás nem következett be az uradalom életében. 

AZ uRAdAlOM IGAZGATásA És MűKödTETÉsE

a hatalmas Grassalkovich-birodalom kiépülésével, benne az egyes uradalmak stabili-
zálásával párhuzamosan épült ki a célszerű működtetést szolgáló apparátus. a tiszti 
és altiszti kar, valamint az irányításuk alá tartozó személyzet összetétele és létszáma 
fokozatosan változott, többnyire bővült. ezt kívánta meg a szakszerűség és az allodiális 
gazdálkodás erősödése. ez az a terület, melyről a legkevesebbet tudunk. ennek oka, 
hogy a korábbi feldolgozások ezt a kérdést csak érintőlegesen tárgyalják, valamint a 
meghatározó források elpusztultak. Források hiányában még a főtiszti kar összetétele 
és hierarchiája sem tisztázható. az uradalom első számú főtisztjeinek a megnevezései 
közt szerepel az inspektor, prefektus, aulae prefektus és régens. az inspektor, valamint 

33 MoL K. 271. XIX. 64862/1871.
34 GvM Levéltár 6/d.
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prefektus címek viselőinél jelentkeznek a legfőbb kételyek. ennek oka, hogy a váltakozó 
magyar és latin nyelvű megnevezésekben vegyesen szerepel a felügyelő, az inspektor és 
a prefektus cím. Mindkét latin szó magyar jelentése is lényegében azonos: felügyelő.

általánosságban a rangban magasabb a prefektus, akit igazgatóként, kormányzóként 
szokás fordítani. Kállay István az addigi feldolgozások ismeretében arra a következte-
tésre jut, hogy a nagy uradalmak élén prefektus állt, míg az egyes birtokok élén ins-
pektor.35 Mindezt számos példával igazolja is, ám a gödöllői Grassalkovich-uradalom 
esetében Wellmann Imrére hivatkozva leírja, hogy az uradalom első tisztviselője (fő-
tisztje) a felügyelő (az inspektor) volt. Mindez nehezen képzelhető el, hiszen maga a 
gödöllői szűkebb uradalom is több egymástól távoli birtokból állt a hatvani uradalom-
mal együtt. Wellmann szerint az inspektor megnevezés helyett csak a későbbi inflációs 
időkben rangkórságként jött divatba a prefektus és a régens elnevezés, de az utóbbiak is 
ugyanazt a funkciót testesítik meg.36 ezt az állítást cáfolja, hogy Grassalkovich (I.) antal 
1765-ben Nolly józsef akkori főtisztje számára kiállított oklevelében37 Nollyról azt írja, 
hogy folyamatosan 15 éven át birtokának hűséges prefektusa, majd aulae prefektusa. ez 
azt jelenti, hogy ez cím nem később jött divatba és az is bizonyítható, hogy az inspektor 
és prefektus címek közt rangbeli fokozatok vannak. több főtiszt esetében is erre utalnak 
a fennmaradt források. Foltin jános esetében az anyakönyvi bejegyzések tanúsága sze-
rint számtartóból előbb tiszttartó, majd inspektor és végül prefektus lett. andrássy Mi-
hály fennmaradt források szerint 1813-ban számvevő, 1828-ban már biztosan inspektor, 
1833-ban viszont már prefektusként szerepel. törés csak az 1840-es évektől figyelhető 
meg, Mednyánszky jános már élete végéig az inspektor rangot viseli. a fentiekből való-
színűsíthető lenne, hogy a gödöllői uradalom élén inspektor állt és a hatvanival együtt 
kormányzott uradalomén pedig a prefektus, a rangbeli váltások esetében pedig csak ar-
ról van szó, hogy a gödöllői uradalom felügyelője előlép közös kormányzóvá. az sem 
lenne kizárható, hogy az inspektor a helyi uradalom főtisztje, míg a prefektus Grassal-
kovich összes birtokaié, az aulae prefektus pedig főkoordinátorként működne. ebből 
csak a legutóbbi feltételezhető, az előbbi két feltételezést a megmaradt források teljesen 
kizárják. az uradalomban nincs jelen párhuzamosan két tisztség, ami határozottan arra 
utal, hogy a megnevezésében bekövetkezett változások a hűséges szolgálat jutalmaként 
csak előlépési fokozatokat jelentenek. az ellátott feladatok változatlanok maradnak. Né-
hány esetben viszont dokumentálható, hogy az utolsó évét szolgáló nyugalomba vonu-
landó prefektus tisztséggel együtt megjelenik egy új név (későbbi inspektor), felügyelő 
tisztségben és mindig magyarul és csak hivatal átvételekor kapja meg az inspektor címet.  

35 a teljes kép kialakításához szükséges levéltári források elpusztultak, a helyi múzeum birtokában lévő források 
sem teszik lehetővé még a főtisztek pontos egymásutániságának a megállapítását sem. Csak sajnálni lehet, hogy 
WeLLMaNN I. 1933-ban írt kiváló munkájában nem fordított elég időt ennek feltárására. Wellmann munkája 
ezzel együtt mai kritika szerint is szakszerű, kiváló feldolgozás. a munka értékét csak növeli azoknak a források-
nak az elpusztulása, melyeket a szerző még szerencsés volt felhasználni. Mindez magyarázza is azt a tényt, hogy 
a jelenlegi feldolgozás legfőbb forrása ez a munka. Ugyanakkor segítséget nyújt ehhez Kállay Istvánnak a hazai 
uradalmak kormányzásáról írt összehasonlító munkája. KáLLaY I. 1980. 105–106. pp.

36 WeLLMaNN I. 1933. 119. p.
37 a „Comes antonius Grassalkovich de Gyarak” kezdetű írásban a gróf felsorolja saját összes címét és rangját, és 

ezek birtokában teszi közhírré azok számára, akiket ez illet, hogy kiváló nemes Nolly józsefet vásárolt birtokában 
megerősíti és számára további birtokot adományoz, vagyis okleveles formát alkalmaz. GvM Levéltár 2/c. 1782.

ez még Sina György idején is így volt. Mednyánszky jános utolsó évében lép hivatalba  
Lits antal (1851–1852) „felügyelőként”, majd Mednyánszky halála után „inspector-
ként” szerepel. 1856-ban Lits már főigazgatói rangban van (oberdirector), és mellette 
főfelügyelői rangban megjelenik Hajnik jános, aki még abban az évben Lits távozásával 
főigazgatói rangot kap. Mindezekből következik, hogy az uradalomban kezdetben a la-
tin, majd német nyelvű megnevezése volt a tisztségeknek a magyar nyelvű iratokban is.  
a „felügyelő” megnevezést a betanítás, a gyakorlóév idején használták. 

az uradalom főtisztje, főként a Grassalkovichok idején, kivéve a zárgondnokokat, 
tulajdonképpen a tulajdonost képviselte a gazdálkodás és az uradalom teljes működte-
tése idején függetlenül attól, hogy inspektornak, vagy prefektusnak nevezték. a gödöllői 
és hatvani több birtoktestből álló uradalmak együttes kormányzatát látta el. Közvetlen 
segítői voltak a tiszttartók. Külön tiszttartó működött Gödöllőn és Hatvanban. amíg 
a jószágkormányzó feladata az irányítás és a felügyelet, addig a tiszttartó (provizor) 
munkája elsősorban a gyakorlati teendők végzése volt. elsősorban az allodiumokon 
folyó gazdálkodás irányítása, ellenőrzése, a jövedelmek biztosítása volt a feladata. az 
inspektor, vagy prefektus és a provizor között szoros munkakapcsolatnak kellett kiala-
kulnia. a tervek és elképzelések egyeztetése nélkül nem lehetett sikeres a gazdálkodás. 
a tiszttartónak a gazdasági ügyekben jártas szakembernek kellett lennie, aki célszerű 
ráfordításokkal megfelelő jövedelmeket tud produkálni. Mindezekből következik, hogy 
ez a tisztség kulcsfontosságú volt. ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 
fentebb említett Nolly józsef aulae prefektusként a gödöllői uradalom tiszttartója is volt. 
Grassalkovich, a már említett oklevelében érdemeit felsorolva írja róla: „igaz módon 
már 4 éve kiváló szorgalommal és ügyességgel, mint a gödöllői birtokaim provisora 
irányította az ügyeket, a költségekben pedig megfelelő megfontolást tanúsított.”38

Megemlíthető még a tisztség fontosságát igazolandó, hogy az inspektort a tiszttartó he-
lyettesítette. Lipovniczky István tiszttartó 1841 és 1844 között több iratban inspektor címet 
használ, pedig tudjuk, hogy andrássy Mihály prefektus halála után, 1841-ben esterházy 
Leopoldina Mednyánszky jánost nevezte ki inspektorrá.39 Lipovniczky részéről az inspek-
tor cím használata nyilván Mednyánszky helyettesítését jelentette. Később Sina Simon 
idejében is ez volt a rend. Lits antal főigazgatót Kalmár Nándor tiszttartó helyettesítette. 

ez a tisztségpárosítás a hazai szakirodalomban ismeretlen. az uradalom működ-
tetésének és gazdálkodásának további alárendelt láncszemei voltak a kasznárok és az 
ispánok. a kettő közül a kasznárnak volt nagyobb rangja azáltal, hogy a rábízott terü-
leti egység (ispánság) irányítása mellett magtárakat is kezelt. Bevételezte a termést és 
gondoskodott annak megőrzéséről, épségéről. Kiadta a természetben járó juttatásokat 
a tiszteknek és a szolgaszemélyzetnek és a kegyúri kötelezettséggel járó terményt pa-
poknak, tanítóknak stb. Mindezekről számadásokat vezetett. a kasznárságok kialakítá-
sát egyrészt az egymástól távol eső birtoktestek tették szükségessé a központba történő 
beszállítás nehézkes útját kiküszöbölve és onnan a piacra vitelt közvetlen biztosítva, 
másrészt ez megkönnyítette a természetbeni illetmények közvetlen helyben történő ki-

38 GvM Levéltár 2/c. 1872.
39 Gödöllői Historia Domus 1841., GvM Levéltár 6/d. 1849. 
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szolgáltatását. Másik fontos szempont volt az egybefüggő pusztákat magukba foglaló 
majorságok, allodiális gazdaságok helyből történő működtetése. a 19. század elejére 
hat kasznárság jött létre. Kasznár működött természetesen Gödöllőn és Hatvanban, to-
vábbá Sződön, Örkényben, Mácsán és Kartalon.

a szűkebb gödöllői uradalom 1799-re nyolc területi egységből állt: 1.: Gödöllő, itt 
székelt a kasznár, a kerülethez tartozott a mezőváros határa mellett Besnyő, Babat és 
egerszeg puszta; 2.: a kerepesi körzet, itt az ispán Csömörön székelt, Kerepes és Csömör 
mellett idetartozott még Csíktarcsa és Szentmihály puszta; 3.: Sződ, az itteni kasznár 
alá tartozott még Dunakeszi, Kisszentmiklós, valamint alag, Csörög és Göd puszták.  
4.: a mácsai kasznárság területe, Mácsa mellett Kisújfalu, Zsidó falvakra, az ecskendi és 
a megyerkei birtokokra terjedt ki; 5.: a kartali kasznárság, melyhez Kartal mellett Bag és 
Hévizgyörk, valamint tótfalu nevű puszta tartozott; 6.: Isaszeg ispánság, mely magába 
foglalta még Dány, ecser, vecsés településeket és Szentgyörgy, Szentkirály, Nyíregyháza 
és Halom pusztákat; 7.: a soroksári ispánság, mely a mezőváros mellett Péteri, Szentlő-
rinc és Gubacs pusztákat ölelte fel; 8.: a kakucsi körzet, mely Kakucs, Újhartyán, Örkény 
(itt székelt a kasznár) és tatárszentgyörgy új települések határait foglalta magában.40

a területi beosztások gyakran változtak, például később külön ispáni székhely lett 
Bag, majd helyette Babat. Szintén váltakozva jelenik meg az ispáni és kasznári tisztség 
különválasztása és egyesítése. Figyelmet érdemel még az a tény is, hogy az ispánokat 
rendszeresen más kerületekbe helyezték át, ennek nyilván megvoltak a praktikus okai. 
az ispánok feladata volt a rájuk bízott körzet majorsági birtokain történő gazdálkodás 
irányítása. Felügyelték a robotos jobbágyok, valamint az alkalmazott béresek munkáját. 
az ispán ügyelt a bérben lévő javakra, az uraságot illető regálé jövedelmet biztosító léte-
sítményekre, mint a malmok, kocsmák, vendégfogadók stb. Hatáskörébe tartozott a bé-
resek, alkalmi munkások felfogadása, a bérleti szerződések megkötése már a főtiszt vagy 
a birtokos joga volt. az ispán feladatát képezte a mezőgazdasági eszközök, szerszámok 
leltározása, javíttatása, pótlása is. Mindezekhez az uradalom szolgálatában álló mester-
emberek álltak rendelkezésre. a rend biztosításához hajdúkat alkalmaztak. a magtárak 
biztonságára külön raktári hajdú vigyázott. a határokat csőszök, az erdőket pedig erdő-
őrök vigyázták. Ilyen léptékű uradalom működtetése minden tiszttől hozzáértést, pon-
tosságot és fegyelmet követelt, melyet alattvalóitól és az azokra bízott munkát elvégzőktől 
is meg kellett követelniük. Ha az ispán valakinél visszaélést tapasztalt, azt az úriszéken 
köteles volt „feljelenteni”. a Grassalkovichok vezető tisztjei általában az általuk pártfogolt, 
vagy máshol már bizonyított, jó előmenetellel rendelkező nemes családokból kerültek ki.  
a források szerint a kasznárok és ispánok között is szerepeltek nemesek. az egyik gödöllői 
kasznár Schaffranovics Károly „úr”, az anyakönyvi bejegyzés szerint Gyarakon született 
és valószínűleg II. antal pártfogoltjaként került Gödöllőre. a másik személy, Kalmár Fer-
dinánd (Nándor), aki 1855-ig volt ispán Mácsán, majd 1855–1857 között kasznár, 1857-
től pedig uradalmi tiszttartó lett. apja, az anyakönyvi bejegyzés szerint Kalmár jános úr41 
szintén ispán volt. az utóbbi példa is mutatja, hogy az uradalomban a rátermett tisztek 

40 WeLLMaNN I. 1933. 121. p.
41 a korabeli iratokban a dominus vagy úr megjelölés nemesi címet jelentett.

számára adva volt az előmenetel lehetősége, gyakran apáról fiúra szálltak a tisztségek, 
de gyakoriak voltak a tisztek családtagjai közti házasságok még a dualizmus idején is.

az uradalom vezető tisztjei közé tartozott a számtartó, aki rangban a tiszttartó után 
következett. Nevezték egyszerűen pénztárosnak vagy kamarásnak is. Hozzá folytak be 
a pénzjövedelmek. Ő hajtotta be a jobbágyoktól a pénzben kiszabott adókat. végül ő 
utalta ki a szükséges pénzeket bérekre, beszerzésekre, az ispánoknak a karbantartásra 
stb. a számtartó ily módon szoros kapcsolatban állt az uradalmat irányító és a gazdál-
kodást vezető tisztekkel. a pontos nyilvántartások vezetése is az ő feladata volt. az ura-
dalom főtisztjei közé tartoztak még a független tisztek, akik elvileg a jószágigazgatónak 
sem voltak alárendelve. a fiskális az uradalom érdekében ügyvédként és ügyészként 
is eljárt, ezért tisztségének megnevezése is váltakozik. Ugyanakkor bíróként is eljárt, 
ő vezette az uradalomban a szóbeli bíráskodást. állandó résztvevője volt az úriszéki 
bíráskodásnak. az elnöki tisztet máshonnan hozott táblabíró látta el, míg az urada-
lom fiskálisa jegyzőként szerepelt. Mivel az úrbéri, polgári és fenyítő úriszéki üléseket 
együtt tartották, gyakori volt, hogy az uradalom másik ügyvédje ügyészként vagy ügy-
véd megnevezéssel volt a tanács tagja. az ügyek súlyától függően az uradalmat, például 
1827-ben szerepel Dujanovich, a herceg jogigazgatója, 1847-ben Petrovich Károly fő-
ügyész képviselte. az sem mellékes, hogy az 1840-es években az uradalom akkori két 
ügyvédje, vermes Mihály és Bartal jános (mindketten nemesi családból származtak) 
más uradalmakban és megyékben táblabírói rangban vettek részt úriszéki bíráskodá-
sokban. az úriszéki tanácsnak hivatalból tagjai voltak az uradalom vezető főtisztjei, így 
az inspektor, a számvevő, majd a fő- és alszámvevő, a tiszttartó és a számtartó. Hiva-
talos volt az ülésekre a megye főszolgabírója is, aki nem mindig élt a jogával. 1843-tól, 
amikor Lónyay zárgondnok Bartalt kinevezi az uradalom ügyvédjévé, már biztosan két 
fiskálist alkalmaz az uradalom, ugyanis vermes Mihály is a helyén marad.

Bartal jános (1816–1897) volt talán az uradalom legjelentősebb ügyvédje, aki kö-
zel 30 évig állt az uradalom szolgálatában. Megbízást kapott viczaytól, Sina Györgytől 
és Sina Simontól, helyén maradt a banki időszakban is, majd 1867 után a koronaura-
dalomnak is ügyésze lett. Megbízása volt a bujáki esterházy-uradalom turai számtar-
tóságában. Mindezek mellett végig magánügyvédi tevékenységet is folytatott, számos 
jeles család ügyvédje is volt, mint például az ottliké. tevékenységének legjelentősebb 
időszaka a jobbágyfelszabadítás volt. az országos átlaghoz viszonyítva kevés konflik-
tussal, gyorsan vezényelte le az 1848 utáni úrbéri vitákat. Pedig 1848-tól 1867-ig tartó 
időszakban a közrend megbomlásával, a tolvajlások elszaporodásával mint uradalmi 
ügyésznek megsokszorozódtak a teendői. Bartal azért is az uradalom legismertebb fő-
tisztje számunkra, mert róla maradt a legtöbb információ az utókorra.42

Független tiszt volt az uradalmi mérnök is, aki eleinte földmérőként szerepelt. Fela-
data volt a szükséges térképek elkészítése, a jobbágytelkek kimérése, ami az új telepíté-
seknél jelentkezett. a majorsági gazdálkodás térhódításával a vetésforgók kialakításá-
nál is fontos szerepe volt. Különösen II. antal jövedelmet hajszoló tevékenysége idején 

42 a részletes tevékenységét ismertető iratanyag dédunokája, Hegedűs László megőrzése révén került a Gödöllői 
városi Múzeum birtokába. az iratok Bartal magánéletére nézve is értékes dokumentumokat tartalmaznak. 
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növelte meg feladatát a bérbe adott területek felmérése és a növekvő erdőirtásokból 
származó teendő. a mérnöknek ott volt a helye a határpereknél, határbejárásoknál és 
az eltűnt határdombok pótlásánál. az uradalom egyik neves mérnöke Somody Károly 
volt. 1837-es említésekor még földmérő a titulusa, később már mérnök a foglalkozása. 
Számos értékes térkép elkészítése fűződik a nevéhez, többek között az 1848-as jobbágy-
felszabadítás alispán által meghitelesített térképe. Utóda 1858 (?)-tól a nem kevésbé 
neves richwalszky (majd orbay) Dénes lett, aki korábban Hatvanban teljesített szolgá-
latot. a szabadságharc idején utász főhadnagy volt.

Független tiszt volt a számvevő, akinek a feladata a számadások felügyelete, ellenőr-
zése volt. az uradalom eladósodása idején különösen fontos teendője volt a tartozások 
behajtása. esterházy zárgondnok már két számvevőt alkalmazott. 1813-ban Kakalácz-
ky jános és andrássy Mihály, akiből később inspektor lett, töltötték be ezt a tisztséget.  
a fő- és alszámvevői tisztségek 1849-ig maradtak meg. 1829-ben Berecz Mihály volt a 
főszámvevő és az alszámvevő pedig Kárász György és Koncsér jános a számtartó. 1841-
ben Fruzovics Mihály mellett már Koncsér jános a másik számvevő, később pedig fő-
számvevő lesz. 1847-ben mellette Foltinyi Ignátz a számvevő.43 Kárász György pedig 
számtartó lesz. 1848-tól az úriszéki bíráskodás megszűnésével, amikor az úriszék szere-
pét a járási szolgabíróságok és a járásbíróságok (1854-től) vették át, a számvevői tisztség 
feladatköre lényegesen megváltozott. többek között a tartozások behajtását célzó perek 
elindítása is az uradalmi ügyész hatáskörébe tartozott.

az uradalom független tisztje volt az orvos is. Nem tudjuk biztosan mikortól volt 
orvos Gödöllőn, de már Grassalkovich (I.) antal idejétől szerepel a forrásokban kirur-
gus. Lakhelye a mezővárosban volt. 1839-től ismerjük az uradalmi orvos nevét Gödöl-
lőn: Schmid Benedek (1812–1883) Bécsből idehozott sebészorvos látta el ezt a feladatot. 
ekkor már Gödöllőn bába is működött.

Külön kell említést tenni az erdészetnél dolgozó uradalmi tisztekről és azok felada-
tairól. Korábban Wellmann Imre kutatásai szerint csupán a vadállomány védelme és 
megőrzése volt a legfontosabb feladat az erdőkben. ezt a feladatot az uradalmi vadászok 
látták el. a jövedelem gyarapítása érdekében a fakitermelés megindulásával esterházy 
zárgondnok 1796-tól már külön erdőmestert alkalmaz, aki az erdőgazdálkodás felelőse 
lesz. Fel kellett méretni a vágásterületeket, osztályozni, ölekbe rakatni a kitermelt fát. 
végül gondoskodni kellett a készlet őrzéséről is. természetesen hasonló felelős mun-
kát igényeltek a kivágott erdők helyett végrehajtott erdősítések is. Gondoskodni kellett 
a vadak kártételeivel szemben a fiatalos erdő védelméről is. a fakitermelés és erdősí-
tés feladata majd külön alkalmazott főerdész feladata lett, akit később „ellenőrködő” 
főerdésznek is neveztek. a Sinák idejében már teljesen kiépült erdészeti igazgatásról 
beszélhetünk. az ispánságokhoz hasonló területi elvek alapján egy-egy erdőtest külön 
erdész felügyelete alá tartozott. Összesen hat beosztott erdész látta el az erdők közvetlen 
felügyeletét az alájuk rendelt segédekkel és erdőőrökkel. 

43 GvM Levéltár 2/c. 1872.

Az uradalom igazgatása és személyzete 1841-ben44

44 PML Iv. 185/a. 1841.
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a birtokalapító Grassalkovich antal idejében patriarchális viszony jött létre a birto-
kos és összes alattvalója között. vezető tisztjei atyai pártfogásban részesültek, ezáltal érte 
el, hogy szabad kezet kapva távollétében is jó gazdaként helyettesítsék őt. első főtisztje 
Csabay László volt, aki az 1740-es évektől vélhetően 1750-ig szolgált, őt követte a gróf 
életében végig helyén maradó Nolly józsef. a gróf a már korábban említett oklevelé-
ben, 1765-ben megerősítette őt isaszegi birtokában, melyet ocsovay jános volt ispántól 
vásárolt 500 Ft-ért. azt mindenféle mentességgel számára átengedte, vagyis ez a birtok 
korábban Grassalkoviché volt, és feltehető, hogy azt ocsovay éppen tőle kapta szolgá-
latai fejében nyugdíjba vonulásakor. továbbá megengedte prefektusának, hogy ehhez 
az ingatlanhoz kihasíthasson 30 pozsonyi mérő gabona elvetéséhez szükséges területet 
őszi vetéshez, és ugyanennyit tavasziak elvetéséhez. a korabeli nagyobb mennyiségű 
vetőmagot használó gazdálkodást is figyelembe véve ez közel 30 holdas területnek felelt 
meg. a használat idejére a köz- és magánadók fizetése alól is mentességet kapott a fő-
tiszt.45 1769-ben pedig a gróf bérbe adta kedvelt főtisztjének a tatárszentgyörgyi pusztát 
1200 Ft bérleti díj fejében, megengedve, hogy ott birkákat tartson és a mezőt, valamint 
erdőt szabadon használhassa és az erdőből fát vághasson ki ököristálló építéséhez. 

a megszokott patriarchális viszonyok Grassalkovich özvegye, Klobusiczky terézia 
idején is folytatódtak. az özvegy 1781-ben bekövetkezett halála után a birtokot kézbe-
vevő, majd jelentős részét bérbeadó, jövedelmet hajszoló II. antal 1782-től gyökeresen 
szakított a korábbi viszonyokkal, a régi tisztikartól megvonta azokat a juttatásokat, me-
lyeket apjától kaptak, így Nollytól is. a korábbi tiszteket elbocsájtotta, és új, az elvá-
rása szerint kevesebb juttatással beérő és alattvalóikkal keményebben bánó tiszteket 
alkalmazott. Nolly utóda Beller Márton lett, aki nem sokáig volt hivatalban. 1782-ben 
még Grassalkovich megbízásából ő kötötte meg a bérleti szerződéseket a településekkel.  
a jobbágyok rettegtek tőle, vagyis mindenben teljesítette II. antal elvárásait, ennek el-
lenére 1785-ben már Foltin jános az uradalom inspektora. Beller leváltásának okai nem 
ismertek. a korszakváltás egyik érdekessége, hogy a leváltott tisztek továbbra is az ura-
dalom szolgálatában maradtak. Nolly józsefről tudjuk, hogy 1870-ben Mária terézia 
úrbérrendezése után nagy érdemei voltak a jobbágyfalvakkal megkötött szerződések 
(urbáriumok) létrehozásában. tapasztalt szakember volt, és a későbbiekben mint „jubi-
látus inspector” irányította a különböző összeírásokat, conscriptiok felfektetését, mint 
például az 1788-as gödöllőiét. 1795-ben pedig Beller Mártonnal együtt készítik el az 
uradalom összes falvaira vonatkozó összeírásokat. 

Foltin jánost, aki 1792-ben már prefektusként szerepel,46 Kovács Imre követte 
a tisztségben, aki 1797-ben szintén prefektusi rangban van. Ő volt az, akit esterházy 
zárgondnok elbocsátott. a birtokától távol élő földesúr, akit csak a jövedelem érdekelt, 
semmivel nem törődött, ami súlyos következményekkel járt az egész uradalomra és an-

45 WeLLMaNN I. 1933. 122. p. 
46 FaLLeNBÜCHL Z. 1997. 59. p. állítása szerint Foltin prefektus maradt az 1799-ben bekövetkezett haláláig. ennek 

ellentmond, hogy Kovács a források szerint már szintén prefektus, mikor elbocsátják, aminek a 18. század végén 
be kellett következnie. Csak feltételezni lehet, hogy a főtiszt elmerüljön a korrupcióban, ahhoz hosszabb időre van 
szükség.

nak célszerű működtetésére. a rosszul fizetett tisztek saját zsebükre dolgoztak és a felső 
visszaélések magukkal hozták a folyamat lehatolását egészen a béresekig. Wellmann 
Imre kutatásait szemléletesen összegzi a következőkben: „ellenőrzés híján egyre-másra 
különféle visszaélések burjánoztak el, az egész tisztviselő kar sietett gazda nélkül csinál-
ni a számadást a főtiszttől kezdve az utolsó béresig. a közös legelőn a jobbágyok rová-
sára egész sereg állatot tartottak az illetményen felül, télen pedig a földesúr takarmá-
nyát vetették elébük. Ilyen módon tartott például a csömöri konvenciós juhász 6 ökröt,  
3 lovat, 2 tehenet magának, kapott ezen felül 6 szekér rőzsét is. a csőszök jobbágytelket 
vettek birtokukba, a mácsai hajdút is elvonta a 16/2 hold vetése, rétje művelésére. De 
különösképpen az erdő volt mindenkinek a szabad prédája, kapott belőle boldog-bol-
dogtalan, ha kissé kedvében járt az illetékes tisztnek. Wellmann elrettentő példaként 
hozza fel a kakucsi kasznárt, aki szinte minden visszaélést elkövetett, eladdig, hogy bér-
letek megújítása fejében a zsidó kocsmárosoktól egy-egy arany csúszópénzt kért és ká-
vét, valamint cukrot zsarolt ki, majd így folytatja: „az elharapózó luxus megmételyezte 
az uradalom vezető tisztviselőjét és rajta keresztül az egész tisztikart”.47

Mindezek tudatában nem nehéz feltételezni, hogy a bérlők is azt csináltak, amit 
akartak, a főtisztek és ispánok felügyeletét könnyedén váltották meg. rablógazdálko-
dást, de leginkább garázdálkodást folytattak. Megnövelték a juhtartást, és ezzel nem 
csupán a jobbágyok legeltetési lehetőségeit korlátozták, hanem azok vetéseit is lele-
geltették. Szaporították a pálinkaházakat mitsem törődve a földesurat illető jogokkal. 
eme garázdálkodás következménye volt, hogy legelőik elfoglalása után a gödöllői telkes 
gazdák 1799-re állataik eladására kényszerültek. ezeknek az állapotoknak vetett véget 
esterházy zárgondnokká történő kinevezése. az általa kinevezett vietoris jános pre-
fektus minden dicséretet megérdemel, hogy ezek után rövid idő alatt rendet tett az 
uradalomban, és azt képessé tette az adósságok eltüntetésére. természetszerűen tette 
ezt a keménykezű kormányzással. az ő idejében sem tértek vissza azok a patriarchális 
viszonyok, melyek I. antal idejében oly mértékben jellemzőek voltak. vietoris jános 
mindezek ellenére Nollyt követően az uradalom legjelentősebb főtisztjei közt kér he-
lyet magának, mivel kiváló képességekkel, gazdasági ismeretekkel felvirágoztatta ismét  
az uradalmat. Utóda, andrássy Mihály, aki az 1820-as évek közepén váltotta elődjét  
az egyre nagyobb adósságokkal küzdő uradalomban, ő is élvezője lehetett beosztott 
tisztjeivel együtt az I. antal idején megszokott bánásmódnak, esterházy Leopoldina 
és a Gödöllőre megtérő III. antal jóvoltából. andrássy 1841-ben halt meg, abban az 
évben, amikor az utolsó Grassalkovich is meghalt, mintegy jelképezve is egy korszak 
lezáródását. Utóda, Mednyánszky jános már egy új korszak főtisztje volt.

ez a korszak lényegében már a polgári korra történő áttérés jegyében zajlott, ami 
végül a Sina család idején teljesedett ki. a polgári korra jellemző igazgatási és működte-
tési rendszer Mednyánszky jános (1795–1852) inspektor idején épült ki. Mednyánszky 
a rendelkezésre álló források birtokában megfontolt, szakszerű jószágigazgató benyo-
mását kelti magáról. Bartal jános ügyvéd mellett jelentős szerepe volt a jobbágyfelsza-

47 WeLLMaNN I. 1933. 117–118. pp.
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badítás viszonylag békés és gyors véghezvitelében az uradalom területén. Mednyánszky 
utóda, Lits antal pedig már teljesen a polgári korszak embere volt. a minden tekintet-
ben polgári gondolkodású Sinák és a nagyszerű szakemberként megismert Lits antal 
együttműködése eredményezte az uradalom végleges stabilizálódását, korszerűsítését 
és a tőkés gazdálkodásra való áttérését. 1857-ből, Ferenc józsef látogatása idejéből tud-
juk legpontosabban rekonstruálni a tisztikar teljes összetételét.

a tisztikar felállásában és összetételében az hozott változást, amikor Sina Simon 
1856-ban háromfelé választotta uradalmát. Lits antal inspektor 1857-től nyert főigaz-
gatói rangot. ebben a tisztségében a független tisztek (ügyész, mérnök) számára is  
adhatott közvetlen utasításokat. Ugyanakkor Bartal jános ügyvédnek joga volt közvet-
lenül Sinához vagy annak jogigazgatójához fordulni, akik felettesei voltak. Nem volt 
alá- és fölérendeltségi viszony közte és az ágens között.48 Szintén partneri viszonyban 
volt Sárkány józseffel, a hatvani és Deák józseffel, a szentlőrinci uradalom ügyvédjével. 
a jobbágyfelszabadítás idején a fenti jogászok és Somody Károly gödöllői, valamint 
richwalszky Dénes hatvani mérnökök között is szoros munkakapcsolat jött létre. 1859-
ben Somodyt richwalszky váltotta Gödöllőn, helyére Szabó Imre került Hatvanba. Lits 
antal után a második számú főtiszt rittich jános volt, aki szintén mindhárom urada-
lom gazdasági felügyelői tisztét betöltötte. Pontos hatásköre nem tisztázható. Kine-
vezése előtt Hatvanban volt tiszttartó, oda helyette Dáni józsef került. rittich jános a  
református egyház ránk maradt iratai közt gazdasági felügyelőként szerepel. a források 
tanúsága szerint viszont tudjuk, hogy ez a tisztség nem inspektori rangot takart, mivel 
a főigazgató távollétében az első számú főtiszt a tiszttartó volt. valószínűleg a gazdasági 
felügyelő megnevezés számvevői tisztséget jelentett. 1857-től a szűkebb gödöllői ura-
dalom tiszttartója, a volt mácsai kasznár, Kalmár Nándor lett. előde Czigler adolf volt, 
aki 1850-ben Lipovniczky Istvánt váltotta. a tiszttartó rangban és fizetésben is fölötte 
állt nem csupán a kasznároknak és ispánoknak, hanem a számtartónak, a független 
tiszteknek és az erdőmestereknek is. Mindezt az is példázza, hogy Sina Kalmárnak 500, 
míg Bartal ügyésznek csak 400 Ft nyugdíjat állapított meg.

az erdészet területén nem történt meg a háromfelé tagolódás, annak közvetlen irá-
nyítója a gödöllői erdőmester volt a főerdésszel együtt. Fridl Mátyást Dittrich Lajos 
váltotta a hivatal élén. az erdészek pedig az egyes erdőtestek felügyeletét látták el. Mel-
lettük rendre erdészjelöltek, gyakornokok segédkeztek az alájuk rendelt erdőőrökkel. 
Sina Simon idejében már biztosan fizetési osztályokba voltak sorolva az erdészjelöltek 
és az erdőőrök is, de még az ispánok is. a III. besorolási kategóriából lehetett eljutni az 
I-be.49 az ispánok is ispánjelöltként kezdték, megjárták annak fokozatait, míg ispánok 
lehettek. 1864-ben például III. fokozatban ispánjelölt volt Babaton Nyul Sándor, vagyis 
ekkor kezdte működését. az ispáni besorolás I. fokozatában volt az akkor már Isasze-
gen ispán Markovics Miklós, aki korábban több ispánság élén is megfordult. a gödöl-
lői ispáni tisztséget 1853-tól betöltő Horváth Ferenc (1815–1899) is már I. fokozatban 
volt. Horváth 1840-ben került az uradalom alkalmazásába és csak 13 évi alacsonyabb 
tisztségekben eltöltött idő után lehetett ispán. Ő is írnokként kezdte, mivel gyakori volt, 
hogy írnoki – ami ellenőri feladatok ellátásával is járt – tapasztalatok birtokában valaki 
később ispán is lehetett. Ilyen volt például 1857-ben még írnokként szereplő Faragó 
István, aki később a szentlőrinci ispánság élére került. 

48 Korábbi időkben is szokás volt az uradalmakban, hogy az úrbéri viták során ágenst alkalmaztak, aki hivatott volt 
a felek közötti egyezséget kialakítani. Procopius Sina György, majd Sina Simon idején is az úrbéri perek lezáródá-
sáig ágensi feladatokat látott el a tágabb gödöllői–hatvani uradalom egész területén. 

49 GvM Levéltár 6/d. 1864.
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Kucsera Ferenc
Kottler Sándor

Wolf antal
reisenzahn antal
Haberczettl Károly

Falta jánosrigler adolf
kasznár

Horváth Ferenc
ispán

Sina Simon
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Feltehetően az előlépési fokozatok már Grassalkovich (I.) antal idejében is megvol-
tak, a kor kívánalmai szerint módosultak, valamint fokozatosan párosultak a nagyobb 
szakmai hozzáértést megkívánó elvárásokkal. Különösen ez jut kifejeződésre 1866–1867-
ben a tárgyalt korszakot lezáró évben, amikor Lits antalt Hajnik jános főigazgató vál-
totta. a belga banki tulajdonban lévő uradalom főigazgatója már az ispáni székekbe is 
igyekezett nagyobb mezőgazdasági ismeretekkel, iskolával rendelkező szakembereket 
ültetni.50 Legszembetűnőbb az idők során az ispáni tisztség felértékelődése. ez az ispáni 
javadalmazásokban is megmutatkozik. Bizonyítja ezt néhány tiszt fizetésének egymás-
hoz viszonyított alakulása is. a vezető tisztek közül az igen fontos ügyvéd pénzbeli jut-
tatása 1783 és 1796 között 200-ról 300 Ft-ra emelkedett, a számtartóé maradt 300 Ft. az 
ispánnál rangban előrébb sorolt a kasznáré 180-ról csak 200-ra, a kulcsáré pedig egye-
nesen lecsökkent 200-ról 100-ra, míg az ispán pénzbeli bére 40 Ft-ról 100-ra emelkedett.

Pénzbeli illetmények változása

tisztség 1746 1772 1783 1796 emelkedés 1783–1796 
között (%)

ügyvéd - 150 200 300 150
számtartó 160 240 300 300 0
kasznár - 110 180 200 111,1
kulcsár  50  80 200 100 –50
ispán  28  30  40 100 250
pintér  38 100 160 100  –62,5

az ispán megbecsülésének növekedését mutatja, hogy Sina Simon jutalmazásakor  
richwalszky Dénes mérnök és Horváth Ferenc ispán egyaránt 2000 Ft-ot kapott.  
a közbeeső változásokat jól mutatja, hogy 1871-ben minden ellátmányt pénzben át-
számítva az ispán évi bére 1195 Ft-ot tett ki, a számtartóé 1325-öt, az orvosé 1261-et.  
az orvos és ispán pénzbeli járandósága egyaránt 420 Ft volt, a különbözet abból adódott, 
hogy az orvos lótartásra és lakbérre 150 Ft kiegészítést kapott, míg erre az ispánnak 
nem volt szüksége.51 a korai időszakban még a számadó gulyás bérezése is magasabb 
volt, mint az ispáné. a gulyás 1746-ban 60, 1783-ban 80 Ft-ot kapott. Két tisztség sze-
repeltetése volt még indokolt az összehasonlító adatok között, a kulcsáré és a pintéré. 
a kulcsár tisztsége a korai időszakban jelentősebb volt, mivel nem csupán a kamra, az 
élelmiszer raktárok kulcsaival rendelkezett, hanem a pincét is felügyelte. a kastélytól 
távol eső présház és pince megépítése után ott állandó pintért alkalmaztak, akinek a 
műhelye is ott volt és fokozatosan átvette a vincellérek fölötti felügyeletet, valamint a 
pincét is az ő gondjaira bízták. ezt a változást a két tisztség bérezésbeli változása is jól 
mutatja. a kulcsári tisztség később kizárólag a kastélyra korlátozódott.

50 FarKaS j. 2002. 497. p. 
51 WeLLMaNN I. 1933. 171. p. számításai alapján. 

a változások közt még meg kell említeni, hogy Sztojanovics Mihály 1861-ben meg-
halt, helyét Sina nem töltötte be. Helyette a szentlőrinci ügyvédjét, Deák józsefet ren-
delte fel és a báró peres és fellebbviteli ügyeit ő látta el. a közigazgatási ügyek vitelét 
pedig Procopius Györgyre bízta. Deák feladatkörét a szentlőrinci uradalomban ezentúl 
Bartal gödöllői és Sárkány hatvani ügyvédek látták el.

JOBBáGYvIsZONYOK És AZ uRAdAlOM GAZdálKOdásA

Jobbágyviszonyok 

a gödöllői uradalom területe eredetileg az ország tartósan török uralom alatt álló or-
szágrészére esett, ami azt jelentette, hogy elnéptelenedett falvakból, pusztákból és mini-
mális lélekszámú településekből állt. Grassalkovich antalnak ilyen kiindulási helyzetből 
kellett jól működő uradalmat teremtenie. Szükséges volt az optimális létszámú jobbágy-
falvak kialakítása a kellő mennyiségű szolgáltatás és robotos munkaerő biztosításához. 
Grassalkovich számára kedvező volt, hogy a török kiűzésétől 25 év eltelt, és így már 
többé-kevésbé konszolidált jobbágyviszonyok alakultak ki az általa megszerzett birto-
kokon. a falvak létszámnövelése, telepesek behívása mellett a korábban sok birtokoshoz 
tartozó falvakban a terhek egységesítése volt számára az egyik fontos feladat. Fel kellett 
ismernie, hogy ahol korábban élt, a volt királyi Magyarországon megismert jobbágyvi-
szonyokhoz képest merőben más a helyzet a török által 150 évig megszállt és a kurucok 
által is tartósan birtokolt országrészeken. Itt a jobbágyok a török korban nem robotoltak 
és a falvak szolgáltatásai is eltértek a tartósan földesúri függőség alatt álló településekétől.

Északról délre haladva egyre nagyobb volt az elnéptelenedés és az ottmaradt lakosság 
szabadsága. ez pedig a későbbi konszolidáláskor, már a jobbágyfalvak feltöltése okán is, 
egyre nagyobb jobbágytelkek kimérését jelentette. ekkor a jobbágytelkek alsó határa 16 
hold szántó és 6 hold (1 hold = 1200 négyszögöl), a felső határ pedig 40 hold szántót és 
12 hold rétet tett ki, de ennél nagyobb telkeket is kimértek az ország déli részein. Gödöl-
lőn 26 hold szántó és 12 hold rét tartozott egy jobbágy telkéhez, ami jól tükrözi a tele-
pülés földrajzi fekvését. ehhez tartozott 2 pozsonyi mérős belső telek (2 pozsonyi mérő 
gabona 1 hold bevetésére volt elégséges). ez járt a féltelkeseknek is. 1870-ben a féltelke-
sek belső telke szintén 1 hold volt, a külső telek pedig 18 hold.52 ebből következik, hogy 
a fél telkek nem feltétlenül aprózódás útján jöttek létre, hanem az eredeti alkuban is csak 
fél telekre tartott igényt a jobbágy. ezt megfigyelhetjük II. antal későbbi telepítéseinél, 
amikor vegyesen telepít le fél- és egésztelkes jobbágyokat. Mindenképpen megfigyel-
hető, hogy Gödöllőn negyedtelkes jobbágyokat nem tartanak nyilván, ami azt jelenti, 
hogy nyolcadtelkesek sem voltak. a Grassalkovichok csak a telek feleződéséig mentek 
el. az öröklésből kiszorulók a zsellérek számát gyarapították vagy az uradalom szolgá-
latába léptek. jól példázza ezt a telekállományban 1770 és 1788 közt végbement változás.

52 HorvátH I. 1941. 40. p. 
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Gödöllö Mezö Város Urbariális Tabellája 1770. márc. 20.53

MoL HtL 163. c. C. 3082. 54. sz.
II. osztály

Jobbágy Sessió Fundus
pm.

Szántó
hold

Rét
kaszás Pótlás

GR. GYARAKI GRAssAlKOvICh ANTAl
varga István 1 2 38 - 12
Kolos István 1 2 38 - 12
Ör. tóth György 1 2 38 - 12
If. tóth György 1 2 38 - 12
Homonnai jános 1 2 38 - 12
tóth Sámuel 1 2 38 - 12
Posár jános 1 2 38 - 12
tamás jános 1 2 38 - 12
Leuko andrás 1 2 38 - 12
Berze István 1 2 38 - 12
Ör. Gábor Mihály 1 2 38 - 12
Berze Gergely 1 2 38 - 12
Kovács Márton 1 2 38 - 12
Mészáros jános 1 2 38 - 12
Berze jános 1 2 38 - 12
Pálinkás István 1 2 38 - 12
Polyák István 1 2 38 -. 12
Keresztes andrás 1 2 38 - 12
tamás István 1 2 38 - 12
jenei Márton 1 2 38 - 12
Baghi István 1 2 38 - 12
Matúz István 1 2 38 - 12
Kodó Mihály 1 2 38 - 12
Hajdú István 1 2 38 - 12
Szombath Mihály 1 2 38 - 12
török Mihály 1 2 38 - 12
Födi Pál 1 2 38 - 12
Födi Mátyás 1 2 38 - 12
váradi józsef 1 2 38 - 12
Kiss jános 1/2 2 19 - 6
Urbán jános 1/2 2 19 - 6
Berze Istvánné 1/2 2 19 - 6
Petrák jános 1/2 2 19 - 6
Som jános 1/2 2 19 - 6

53  Közli: NováK L. 2005. 124–125. pp.

Jobbágy Sessió Fundus
pm.

Szántó
hold

Rét
kaszás Pótlás

 
Danyi Mihály 1/2 2 19 - 6
Pálinkás Mihály 1/2 2 19 - 6
Besse andrás 1/2 2 19 - 6
If. Leukó jános 1/2 2 19 - 6
Berze Mihály 1/2 2 19 - 6
Seres jános 1/2 2 19 - 6
If. Som István 1/2 2 19 - 6
Kocza jános 1/2 2 19 - 6
Besse István 1/2 2 19 - 6
Hajdú Sámuel 1/2 2 19 - 6
Bencsik jánosné 1/2 2 19 - 6
Berze andrás 1/2 2 19 - 6
Mészáros Ferenc 1/2 2 19 - 6
Zadár György 1/2 2 19 - 6
Pánczél István 1/2 2 19 - 6
Kollár György 1/2 2 19 - 6
jámbor István 1/2 2 19 - 6
Mészáros István 1/2 2 19 - 6
Kolos Mihály 1/2 2 19 - 6
Matuz Mihály 1/2 2 19 - 6
Kristoff Mihály 1/2 2 19 - 6
If. Kolos István 1/2 2 19 - 6
Kodo andrás 1/2 2 19 - 6
Koncz Pál 1/2 2 19 - 6
Homonnai István 1/2 2 19 - 6
Bencsik Mihály 1/2 2 19 - 6
Hajdú György 1/2 2 19 - 6
Kocza Pál 1/2 2 19 - 6
Unyi Sámuel 1/2 2 19 - 6
Kecskés György 1/2 2 19 - 6
tamás jános 1/2 2 19 - 6
téglás jakab 1/2 2 19 - 6

összesen 48- 134 1838 - 516

Jobbágy Sessió Fundus
pm.

Szántó
hold

Rét
kaszás Pótlás

háZAs ZsEllÉR 
Csorba (?) jános - 2 - - -
Fekete György - 2 - - -
Urbán György - 2 - - -
Döndő jános - 2 - - -
Pálinkás jános - 2 - - -
Lőrincz jános - 2 - - -
Dudás jakab - 2 - - -
Szücs Mihály - 2 - - -
Koncz Mihály - 2 - - -
Pap Mihály - 2 - - -
Mészáros jános - 2 - - -
If. Gábor Mihály - 2 - - -
Polyák jános - 2 - - -
If. Polyák István - 2 - - -
Farkas István - 2 - - -
Kajon Mátyás - 2 - - -
Kosztelnik Márton - 2 - - -
Hoksza Pál - 2 - - -
Hoksza jános - 2 - - -
Leukó György - 2 - - -
Kecskés Mihály - 2 - - -
Molnár György - 2 - - -
Sánta Mátyás - 2 - - -
Szombath György - 2 - - -
Szabad Pál - 2 - - -
Szobonyai István - 2 - - -
Bara György - 2 - - -
Farkas andrás - 2 - - -
Csombor Sámuel - 2 - - -
Szobonyai Mihály - 2 - - -
vass Mihály - 2 - - -
Koncz jános - 2 - - -
Urbán István - 2 - - -
Bukor Mihály - 2 - - -

Jobbágy Sessió Fundus
pm.

Szántó
hold

Rét
kaszás Pótlás

Gáspár György - 2 - - -
Gáspár jános - 2 - - -
jenei jános - 2 - - -
jenei Mihály - 2 - - -
Bata jános - 2 - - -
Makka Mihály - 2 - - -
orgovány Mihály - 2 - - -
Csombor István - 2 - - -
Koncz György - 2 - - -
Kajom György - 2 - - -
orgovány György - 2 - - -
jámbor jános - 2 - - -
Kőrösi Mihály - 2 - - -
Máthé György - 2 - - -
Leukó István - 2 - - -
Pásztor andrás - 2 - - -
Marton Mihály - 2 - - -
Csaba andrás - 2 - - -
Marton István - 2 - - -
Unyi Mihály - 2 - - -
Pálinkás György - 2 - - -
Pásit István - 2 - - -
tóth jános - 2 - - -
Szunyogh István - 2 - - -
Szunyogh Mihály - 2 - - -
Botlik Pál - 2 - - -
tóth Mátyás - 2 - - -
Baghi György - 2 - - -
jenei andrás - 2 - - -
Fehér István - 2 - - -
Benke jánosné - 2 - - -
virinos Mátyás - 2 - - -
Seres Mihály - 2 - - -

Összesen 48- 272 1838 - -
Község - - 50 - -
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1770-ben és 1788-ban is 48 jobbágytelek volt Gödöllőn. az egésztelkesek száma 29-ről 
9-re csökkent, míg a féltelkesek száma 38-ról 78-ra nőtt. ez azt jelenti, hogy 20 egész 
telekből 40 féltelek keletkezett, vagyis további aprózódás nem történt.54 a gödöllői szi-
gorú öröklési rend azonban nem volt az egész uradalomra érvényes, más települése-
ken negyedtelkesekkel is találkozunk. a telkek öröklődése nem volt automatikus, azok 
megosztásához a földesúr engedélyére volt szükség. a kérelmekről a főtisztekből álló 
tisztiszék döntött. Nem állapítható meg Gödöllő esetében, hogy a mezőváros vezetése 
milyen állásponton volt, de valószínűsíthetően maga sem volt féltelkeknél kisebb telek-
kialakítások híve ebben az időben.

A telkek megoszlása 1788-ban55

Település
T e l e k n a g y s á g

telekszám egész % Fé l % Negyed %
Gödöllő 48 9 18,8 78 81,2 - -
Kerepes 34 14 41,2 22 32,4 36 26,4
Csömör 38,5 14 36,3 23 27,9 52 35,8
Csíktarcsa 24,5 11 44,9 19 39,2 16 15,9
Dány 53,75 15 28 41 37,8 73 34,2

a hiányos községi adatokból is kitűnik, hogy Gödöllőn esett a telkek legkisebb %-a 
az egésztelkesekre. a következő évtizedekben azonban itt is megindult a további apró-
zódás. 1846-ra már a féltelkek száma 52-re csökkent, és megjelent 52 negyedtelkes, az 
egész telkek száma viszont maradt a 9.56

a jobbágyság a 150 éves török uradalom idején hozzászokott, hogy török felé pénz-
ben fizetett (fejadó, kapuadó stb.) és némi ajándékot adott. Hasonlóan pénzbeli szol-
gáltatással és ajándékokkal érték be a hódoltsági területeken a magyar földesurak is, 
mintegy jogfenntartásként, ha módjuk volt rá. Ilyen múlt után kellett a hűbéri rend 
stabil szolgáltatási rendjét helyreállítani. ez az ország déli részein már teljesen képtelen 
feladat lett volna. a Csongrád megye jelentős részét megszerző Károlyi Sándornak ke-
serűen kellett tapasztalnia, hogy ezt már többé nem teheti meg. jobbágyaival taxás szer-
ződéseket kötött, ami azt jelentette, hogy a településekre egy összegben kirótt pénzbeli 
szolgáltatást (taxát) kapott. ezzel a volt jobbágyok személyileg szabaddá váltak, és az 
elöljáróság döntötte el, hogy a lakosság milyen arányban járul hozzá a közös terhekhez. 
a hagyományos szolgáltatási rendet a Károlyiak még Mária terézia úrbéri rendelete 

54 GvM Levéltár 2/c.
55 GvM Levéltár 2/f.
56 az adatok szerint 101 telkest tartottak nyilván, birtokukban volt 44, ¾ telek. egy féltelek gazdátlan volt és 2, ¾ 

telket kivontak a terhelés alól. az adatokból visszaszámolva 9 egész, 51 + 1 fél és 52 negyed telek adódik. GvM 
Levéltár 6/d. 1846.

után sem tudták maradéktalanul érvényesíteni.57 Grassalkovichnak nyilván rendelkezé-
sére állottak Károlyi tapasztalatai, erre utal az a tény is, hogy a már bemutatott igazga-
tási rendszer szinte másolata volt a Károlyiakénak.

Grassalkovich antal gödöllői uradalmának kialakítása során nagy türelemmel igye-
kezett a kívánt szolgáltatási rendszer megteremtésére. Igyekezett a korábbi sok tulaj-
donos által bevezetett szolgáltatásokat lehetőleg egységesíteni, ugyanakkor tiszteletben 
kellett tartania a helyi eltérő szokásokat. Ilyen volt a soroksári „svábok” némileg kivált-
ságosabb helyzete és a Madáchok idején Dunakeszi esetében a pénzbeli taxás rendszer. 
Legegyszerűbb volt a dézsma és tized egységes elfogadtatása. Mindkét járandóság a 
földesúrhoz folyt be. a földesúr bérelte a püspöktől a tizedet, gabonából minden tíz 
keresztből egy az egyházé és egy a földesúré volt. a tizedből a birtokos levonta a kegyú-
ri kötelezettségéből származó járandóságokat (templomok, iskolák fenntartása, papok, 
tanítók fizetése stb.). a tized abban is különbözött a dézsmától, hogy az csak gaboná-
ból, bárányból, méhből és borból járt, míg a dézsmát a földesúr minden terményre 
kiterjesztette. Így a belső telken termelt zöldségfélére, kenderre, káposztára is kiterjedt. 
Grassalkovich a megállapodásokat a hódoltsági területekre jellemzően nem a jobbá-
gyokkal kötötte meg, hanem a falu bírájával, elöljáróival. Így egy-egy jobbágyfalura ki-
szabott szolgáltatásról szólt az alku. a megosztás fő letéteményese a bíró volt. Ő számolt 
el az uradalom felé a szolgáltatások teljesítéséről. ez a taksás rendszerhez hasonlóan 
megszabadította a jobbágyokat az egyéni függő helyzettől. Mindebből korábbi történet-
írásunkban néhány kutató a faluközösség továbbélését vélte felfedezni, amire a gödöllői 
uradalomban semmi bizonyíték nem szolgál.

a kerti vetemények után járó apró dézsma mellett a földesurat konyhai ajándékok 
illették meg az egyéb állattartás címén. egy tehén után fél icce vajat adtak, telkenként 
2 kappan vagy négy tyúk járt az uraságnak, ahogy kívánta, és az egész falu adott egy 
borjút.58 Szerepelt a konyhai ajándékok közt csirke és tojás is, mindez a települések 
függvényében és az uradalmi konyha igénye szerint. a szolgáltatások mellett a job-
bágyot jogok is megillették, természetesen további szolgáltatásokért cserében. a job-
bágy behajthatta sertéseit makkoltatni az erdőbe. ott gyümölcsöt gyűjthetett és onnan 
száraz gallyakat, kidőlt fákat vihetett haza (faizás joga). Módja volt a kiirtott erdők 
helyén szőlőhegyeket létesíteni. az ott termelt szőlőért, gyümölcsért és más köztes 
veteményekért dézsmával tartozott a földesúrnak. a szüret idejét a földesúr határozta 
meg, és a szüret kiküldött ellenőrök jelenlétében folyt. Használatba vehetett a jobbágy 
irtványföldeket is a telkén kívül, ám ezekért a földekért már tized helyett ötödöt kellett 
fizetnie. Divat volt a jobbágyok számára kender-, káposzta- és dinnyeföldek kimérése 
is. Grassalkovich igyekezett jobbágyainak kedvében járni, gyarapodásukat elősegíteni, 
ebben látta saját gyarapodását is. az uradalom tele volt pusztákkal, és ezek sem az 
uradalom állattartásához, sem az allodiális gazdálkodáshoz nem voltak szükségesek. 
Célszerű volt ezeket bérbe adni. a földesúr gondoskodott arról, amennyiben azok igé-

57 HerCeG M. 1980. 72–81. pp. 
58 WeLLMaNN I. 1933. 54. p. 
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nyelték, hogy a hozzájuk legközelebbi pusztákat a települések kapják meg. Isaszeg bé-
relte a Szentgyörgy és Nyíregyháza pusztákat, Gödöllő pedig bérlője lehetett egerszeg, 
Babat és Besnyő térségének.

az alattvalói gyarapodását segítő földesúr halála új helyzetet teremtett az uradalom-
ban. Már a II. antal helyett kormányzó özvegy is nehezített a feltételeken. Szabó György 
gödöllői főbíró, Kolos jános törvénybíró az egész communitas nevében egy megyei de-
putácio kérdéseire válaszolva (replicat) elmondta, hogy Grassalkovich idején végig évi 
150 Ft-ot fizettek a bérletért, majd az özvegy grófné idején ez 400 Ft-ra emelkedett, 
végül 1782-ben Beller Márton inspektor idején ez az összeg 600 Ft lett.59 II. antal nem 
csupán tisztjeitől, hanem jobbágyaitól is igyekezett minden kedvezményt megvonni, 
ezért Beller 1782-ben minden településsel új szerződést kötött. a három pusztáért és az 
egerszegi vízimalomért évi 600 Ft-ot fizetett a város, továbbá a mezővárosra vonatkozó 
hetedet adott dézsmaként minden terményből. robotként ki kellett hordaniok a venyi-
gét az uraság szőlőiből, 5 boglyára való rétet kellett adniok a bagi fogadósnak. tilos volt 
a terület további irtással történő gyarapítása. Le kellett kaszálni és összegyűjteni, majd 
behordani az uraság árpáját. engedelem nélkül tilos volt a faizás, ugyanis ekkorra már 
felértékelődtek az erdők.

valószínűleg a panaszok hatására, 1802-ben vietoris jános prefektus új bérleti szer-
ződést kötött a mezővárossal. az évi bérleti díjat 300 Ft-ra mérsékelte, „noha némely 
Gödöllői városának Lakossai sok helytelen törvényes úton is folytatott panaszaik által 
Mlgos Uradalomnak Kegyességére magokat érdemetlenekké tették, tekintvén mind-
azonáltal a többi városbélieknek hívségét, és a Mlgos Uraság Parancsolatinak bé tellye-
sétésében meg mutatott készségeket”60 – megköti a szerződést. a bíró ekkor már Leukó 
György volt, a törvénybíró viszont még mindig az a Kolos jános, aki részese volt a ko-
rábbi panaszoknak. a pénzbeli árenda feleződése ellenére az új szerződés lényegesen 
keményebb feltételeket tartalmazott a korábbiaknál. az új szerződés pontosan kijelölte 
a bérlet határait, a bérlők jogait és kötelezettségeit. természetesen a bérleti díjon kívül 
az uraságot most is heted illette meg minden terményből, kivételt képezett a sárga- és 
görögdinnye. ez önmagában jelzi, hogy a gödöllőiek dinnyét is termeltek.

Pontosan meghatározta a szerződés, hogy a város lakóinak milyen munkát kell el-
végezni robotként. ebben 100 öl fa kivágása, gabonabetakarítás, kaszálás és betakarítás 
szerepelt. a robotot a szerződés napokban is meghatározta. egy hold őszi vetés után 
11, egy hold tavaszi után 7, rét után pedig 4 nap gyalog robottal tartoztak. ezeknek a 
terheknek a kegyetlensége akkor válik világossá, ha tudjuk, hogy az 1770-ben készült 
urbáriumok után egy egész telkes gazda évi robotja 104 nap volt. Ha csak a 24 hold 
szántót számítanánk is, 4 nap jutott egy holdra. ezt a terhet tetézte a szerződés azzal is, 
hogy minden egész- és féltelkes gazdára, sőt a fertályosokra is további 12 nap szekeres 
vagy 24 nap kézi robotot rótt ki. ezt a szerződést a gödöllőiek hálásan tudomásul vették, 
ami azt jelenti, hogy számukra ilyen áron is megérte a bérlet. 

59 GvM Levéltár 2/c. 1800.
60 GvM Levéltár 2/f. 1802.

a tartozások megosztása az elöljáróságra tartozott. a szerződés csak jelezte, hogy a 
megosztás az egyes gazdák által használt terület nagysága és az általuk legeltetett mar-
hák száma szerint történjen. ez jelzi azt is, hogy a bérelt területet a gödöllőiek egyéni-
leg használták, valószínűleg az igaerő és munkaerő függvényében. a végzendő robotra 
viszont egyszerre kellett a város lakosságának kivonulnia és a bérlethányad arányában 
kivennie abból a részét. ezek a bérletek alkalmasak voltak a lakosság további differen-
ciálódására is. a módosabb gazdák már könnyedén kivédték a növekvő robotterheket, 
mivel a rohamosan növekvő zsellérszám kedvező munkaerő piacot biztosított számuk-
ra, ezért több idejük jutott saját gazdaságukra, míg szegényebb társaik épp a robot meg-
növekedése miatt kevésbé vállalhattak nagyobb bérleti hányadot.

a robot milyensége és mennyisége a gödöllői uradalomban végig fokmérője volt a 
lakosság gazdasági és létszámbeli gyarapodásának. Grassalkovich legnehezebb feladata 
volt a lakosság rendszeres robotolásra szoktatása. a falvakkal történő folyamatos jó-
tékonykodásával érte el, hogy a lakosság mintegy háláját kifejezve segítségére legyen 
a földesurának, betakarításoknál, fuvarozásoknál stb. ez fokozatosan igényelt segítség, 
majd robot lett. amikor a terhek már elfogadottakká és rendszeressé váltak, a szolgál-
tatások jellege akkor sem változott. a birtokos mindig csak annyi segítséget igényelt 
jobbágyaitól, amennyire szüksége volt. arra is ügyelt, hogy ezek a munkák ne essenek 
egybe azokkal a sürgős teendőkkel, amelyeket a jobbágynak telkén kellett elvégeznie.  
a terheket sohasem napokban, hanem egy-egy falu által elvégzendő konkrét feladatban 
szabta ki. Wellmann Imre számításai szerint ezek a munkák napokba átszámítva 25-30 
szekeres robotot (50-60 nap gyalogos robot) jelentettek telkenként. ez a Mária terézia 
1767-es úrbérrendelete szerinti robot felét tette ki. 

Már a fentiekből is következik, hogy Grassalkovich antal 1771-ben bekövetkezett 
halála és az úrbérrendelet életbe lépése a legnagyobb csapást jelentette az uradalom job-
bágyaira nézve. a megyei egyeztetések és falvak bejárása és a telkek felmérése után az 
uradalom 1770-ben kötötte meg a falvakkal az úrbéri szerződéseket. több településen 
nagyobb területet találtak a jobbágyok kezén, mint ami a nyilvántartásokban szerepelt. 
az új urbárium már csak egész, fél és negyed telkeket ismert el, a további töredéktel-
keseket a zsellérekhez sorolta, ezzel tovább gyorsult a már egyébként is előrehaladott 
differenciálódás. a hátrányok közt említhető a telkek megnyirbálása, megjelennek az 
úgynevezett maradványföldek, melyekre aztán II. antal az allodiumok bővítésekor fo-
kozatosan ráteszi a kezét, holott Mária terézia rendelete ezt a jobbágyok használatába 
utalja. a legfájdalmasabb változást 1770 után az urbárium szerinti robotolás jelentette.

az egésztelkes jobbágy 104 napot robotolt évente, a féltelkes következésképpen  
52-őt. a házas zsellérek robotja viszont 18 nap volt, még nyolcadtelket számítva 13 lett 
volna, sőt a házatlan zsellérek, lakók vagy szolgák is robotoltak 12 napot. ebből követ-
kezik, hogy a földesúr érdekelt volt a telekállományon felüli népesség gyarapításában.  
a nagyobb népesség jelentős szabad munkaerőt biztosított a telkes gazdáknak és a 
földesúrnak. a népességnövekedés elősegítette a gazdák gyarapodását is, számítva a 
kocsmai, őrlési forgalmat, vagyis növelte a birtokos regálé jövedelmekből való bevételét. 

196 197



 Gödöllő története I. [198]  Gödöllő története I. [199]

Grassalkovich 1870-ben még személyesen hitelesítette az úrbéri szerződéseket. 
Megerősítő függelékben minden falu esetében kinyilatkoztatta: „Mivel Csömöri Hely-
ségem megismeré mindenkori atyáskodásomat, és Birodalmam alatt való maga gyara-
podását, azért nem tekéntem az Uj Urbárium által lehető nagyobb hasznomat: Hanem 
valamint hogy további gyarapodásokat óhajtom: Ugy szintén ezen önnön magok aján-
lását, és contractusát acceptálom, és confirmálom, reserválván mindenekben földesuri 
jussomat…”61 a gróf a confirmátioban foglaltakat komolyan is gondolta, nem csupán az 
öntetszelgés kifejezésének szánta. az új urbáriumok abban tértek el a korábbi kontrak-
tusoktól, hogy a falvak által elvégzendő munkát robotos napokban is megjelölték, hogy 
papíron megjelölést nyerjen a telkenkénti 104 nap. a valóságban minden a régi módon 
ment tovább a földesúr haláláig. a gróf még további kegyet is gyakorolt, ha ezt indo-
koltnak látta. Példa erre Dány község esete. a dányiak felpanaszolták, hogy földjeiket 
28 holdra mérsékelte az urbárium és ezzel szemben robotterheik nőttek. Grassalkovich 
még 1770-ben 60 sessiora (telekre) egészítette ki a falu által használt földet, az egy ses-
siora eső területet pedig 40 holdra. ezért a telken kívüli kiegészítésért ugyan telkenként 
18 Ft, kilenced, konyhai ajándékok adását és a dézsmabor kocsmába szállítását kérte, a 
falu azonban így is hálás volt.62 

I. antal halálával a patriarchális idők véget értek. II. antal, aki birtokainak zömét 
bérbeadta, a pénzbeli bevételek növelésében volt érdekelt. az általa telepített falvaktól 
is pénzben kérte a járandóságot, telkenként 30 Ft-ot. Mint korábban említettük, a te-
lepülések bérleteit meghagyta, de a bérleti díjakat megemelte. a robot urbárium sze-
rinti behajtásában viszont nem volt érdekelt, mivel az allodiumok bérbe voltak adva, 
ezért szívesen vette minden területen a terhek pénzbeli megváltását. ezen a téren 
gyökeres változást hozott esterházy erőskezű kormányzása. a zárgondnok tisztjei kö-
nyörtelenül robotra fogták jobbágyaikat, akik az egész uradalom területén lázongtak 
a korábbi szokások felrúgása miatt. a tömeges panaszok hatására józsef nádor úrbéri 
pert rendelt el Pest megye közgyűlésén. a hatalmas per azonban eredménytelenül 
zárult, a panaszosok érveivel szemben egyetlen perdöntő tényezőt vettek figyelembe, 
a megkötött urbáriumot.63

a földesúr és jobbágy közti viszonyok III. antal visszatérése után váltak ismét patri-
archálisabbakká. a mérhetetlen eladósodás és az ezzel járó pénzbeli jövedelmek szerzé-
sének kényszere minden bérbeadható terület kiadására kényszerítette Batthyány Imre, 
majd Lónyay jános zárgondnokokat. ez azt jelentette, hogy Isaszeg mellett Gödöllő is 
elesett a puszták bérlésének lehetőségeitől. egyedül Soroksár és Sződ maradt kedvező 
bérleti lehetőségek között.

61 az 1870-es urbáriumok közül mindegyikben szerepel. ez a csömöri. GvM Levéltár 2/f. 
62 WeLLMaNN I. 1933. 73. p.
63 Uo. 91–92. p.

Gazdálkodás

a témakör kapcsán külön kell szólni paraszti és uradalmi gazdálkodásról. az utóbbi az 
egyre terebélyesedő majorsági gazdálkodásra épült. 1847-ben már csupán szántóból  
50 935,5 hold volt majorsági, míg jobbágytelkekhez (28 hold/telek) 22 386 hold tarto-
zott a gödöllői uradalomban.64 a szántókhoz majorsági rétek és szőlők tartoztak, és az 
uradalom részesült a közös legelők használatából, birtokolta az erdőket.

a paraszti gazdálkodásnak az arculatát meghatározta maga a jobbágytelek. az egy-
holdas belsőtelek alkalmas volt gazdasági épületek, ólak, karámok, istállók elhelyezésé-
re, szérű kialakítására, baromfitartásra és még veteményeskertre is futotta belőle. Kerti 
vetemények termelésére felhasználták még az uraság által biztosított káposztaföldeket. 
Nem kevésbé volt lényeges a külön kenderföldek használata sem. a dézsmával csökken-
tett kender nélkülözhetetlen volt a családok számára a ruházatuk elkészítéséhez. ebből 
készültek a lepedők, törülközök, abroszok és az eladó lány stafírungja is. ezeken kívül 
zsákok, ponyvák alapanyaga volt a kender. a kender áztatása, tilolása, szárítása, mely a 
házaknál történt, az egész család feladata volt, a fonás és szövés téli időszakban viszont 
már kizárólagosan az asszonyoknak és lányoknak adott munkát. a kenderszárításkor 
gyakoriak voltak a tüzek Gödöllőn.

a család és konyha ellátását szolgálták még a dézsmás szőlők is, melyek némi pénz-
beli jövedelmet is hoztak a családoknak. Fényes elek leírása szerint a szőlőhegyek sok 
cseresznyét, szilvát, káposztát és zöldséget biztosítottak a lakosság számára.65 a telek 
legnagyobb hányadát kitevő szántó jóformán csak gabonatermelésre szolgált. a kezdeti 
kétnyomásos gazdálkodás idején ennek is fele parlagon maradt, a másik felében pedig 
őszi és tavaszi kalászosokat vetettek. az ősziek közül a talaj minősége miatt Gödöllőn 
szinte kizárólagos volt a rozs, tavasziak közül az árpa, a zab és a köles jöhetett számí-
tásba. adatok hiányában is valószínűsíthető még a takarmányrépa. ebből következik, 
hogy a szántó jelentősebb része is az állattenyésztés szolgálatában állt. a zab és árpa 
mellett az ugar is ezt a célt szolgálta. 

Maradéktalanul az állattartást szolgálta a közös legelő és a rét. a réteken termelt 
széna és a csépléskor keletkezett szalma volt az ökrök, tehenek és részben a juhok fő téli 
tápláléka. Kiegészítő takarmányforrást jelentettek a bérelt területek kaszálói és legelői 
is. a juhtartás elterjedése mellett a jobbágy legfontosabb haszonállata a szarvasmarha 
volt. az értékesítés mellett számára legfontosabb volt megfelelő igaerő eltartása, után-
pótlásának kinevelése. egy telkesgazda minimális igaerő szükséglete 3 pár ökör volt.  
a jobbágy ökrökkel szántott, szállított és robotolt, azokkal bérmunkát is vállalt. az 
1770-es urbáriumok tanúsága szerint egyes falvak vállalhatták uradalmi lovak eltartását 
és ennek fejében 1 telket kapott a település. a lovak és a kocsi urasági célokat szolgált. 
Sürgős esetekben az uradalom engedélyével azonban azt a falu is használhatta.

az állattartásban jelentős helyet foglaltak el a juhok, tartásuk színhelye a közös legelő 

64 PML Iv. 185/a. vI. 1847. 
65 FÉNYeS e. 1851. 53. p. 
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és az ugar volt, valamint Szent Mihály-nap után az egész határ. a szarvasmarháknak és 
juhoknak osztozniuk kellett a területen a sertésekkel is. a bérben történő makkoltatási 
szezon kivételével rájuk várt a legsanyarúbb sors, mivel legeléssel, férgek és gyökerek 
kitúrásával kellett magukat fenntartani. a korai időszak elsősorban naturális, önfenn-
tartó paraszti gazdálkodást feltételez. a piaci értékesítés is az önfenntartáshoz szük-
séges javak beszerzését célozza (só, konyhai szerek, mesteremberek megfizetése stb.). 
a későbbiekben erősödő árutermelésnek még mindig az állattenyésztés a fő ágazata. 
Fokozatosan hasznosítanak az ugarból egyre nagyobb területet további takarmány-
mennyiség biztosítására. teret hódít a kukorica, megjelenik a dohány és a burgonya és 
mindezek következménye lesz az, hogy a kétnyomásos gazdálkodást felváltja a három-
nyomásos. Már II. antal a maga által telepített községekben a telkek kimérésénél a há-
romnyomásos gazdálkodást veszi figyelembe. az ugar hasznosítása előnyt is jelentett a 
jobbágyoknak, mivel a földesúr csak lassan tudta az itt termeltekre a dézsmát kiterjesz-
teni. a kapás növények fokozatos elterjedése sokáig a jobbágynál lehetett eredményes, 
mivel ez az allodiális művelésnél további (kapás) munkaerőt igényelt volna.

a jobbágy alapvető szántóföldi növénye a kenyérgabona volt, ami mindennapi lét-
fenntartását szolgálta. a vetés kézzel történt, 2 pozsonyi mérő rozsot vetettek 1 holdra. 
a betakarítás mind az uradalomban, mind a parasztoknál az ősziek esetében sarlóval 
történt. a gabonát kévékbe kötötték és keresztekbe rakták. az uraság 10-ből 2 keresztet 
választott ki a dézsma és tized jogán. Utána következhetett a szérűkre való beszállítás és 
később a nyomtatás és rostálás. a tavasziakat lekaszálták és boglyákba rakták, a dézsmá-
lás itt boglyákban történt. az 1810-es évektől a tavasziak betakarítási módja is megvál-
tozott. az árpa esetében a jobbágyok fokozatosan tértek át a kévézéshez és keresztekben 
rakáshoz, ami 1812-re általánossá vált. az uradalomban ugyanakkor még 1815-ben is 
boglyáztak. a zab esetében viszont az uradalom tért át először keresztekbe rakáshoz.

a nyomtatás a kenyérgabona esetében valószínűleg a nagy betakarítási munkák 
után megtörtént, míg a boglyázott tavasziaknál valószínűbb a folyamatos szemnyerés. 
az azonban mindenképpen figyelmet érdemel, hogy egy 1859-es ügyvédi jegyzőkönyv 
bejegyzése szerint az uradalomban januárban még cséplés folyt. a bejegyzés oka a 
csépléskor történt lopás volt.66 a tárolás módjára nézve tudjuk, hogy Grassalkovich 
antal kezdetben vermelte a gabonát, majd magtárakat építtetett. a homokos talaj és 
helyenként a magas talajvíz Gödöllőn nem kedvezett a vermes tárolásnak, ezért feltéte-
lezhető, hogy a gazdák padlásokon vagy kamrákban tárolták a terményt.

az uradalom gazdálkodása lényegében csak abban különbözött a jobbágyokétól, 
hogy itt nem a családi munkaszervezet állt a termelés mögött, hanem a sajátos ura-
dalmi. az allodiális vagy majorsági gazdálkodás a jobbágyok robotjára épült. azzal 
a különbséggel, hogy egyes majorokban vagy táblákon elvégzett munka nem a saját 
telkeiken, hanem az uradalom földjén történt. a majorok lényegében ugyanazokat a 
létesítményeket tartalmazták, mint egy belső telek, csak egy nagyobb gazdaság céljait 
szolgálták. a major az ispán irányítása alatt állt, az ő feladata volt a robotosok felügye-

66 GvM Levéltár 6/a.

lete. Ugyanakkor a majorokban a soros robotban elvégzett munkák mellett más napi 
teendők is akadtak, ezeket szekeres és gyalogos munkára alkalmazott béresek látták 
el. Őket a majorosgazda vagy béresgazda irányította. amennyiben a majorokban ba-
romfitartás is folyt, ezt a majorosné látta el, tyukász asszonyok vagy pulykapásztorok 
segítségével. a majorok az állattartás színterei és a gulyások, juhászok és kondások te-
lephelyei is voltak.

az allodiális gazdálkodásban a fő termény szintén a gabona volt, fedeznie kellett a 
termésnek az alkalmazottak természetbeni járandóságait, az esetleges felesleg pedig a 
dézsmából beszedett mennyiséggel együtt kerülhetett a piacra. a fő ágazat az urada-
lomban is az állattenyésztés volt. az uradalom első évtizedeiben a szilaj szarvasmar-
ha-tenyésztés dominált. ennek fő színhelye a kakucsi ispánság volt. az Örkény körüli 
hatalmas puszták adtak otthont a gulyának. a gulyák korosztály és nem szerint külö-
nültek el. volt külön tehéngulya (200-500 db tehén és 10-40 bika), tinógulya és üsző-
gulya. az üszők és a kiválasztott bikák 2-3 év után kerültek tehéngulyába. a marhákat 
nem fejték, csak a húsukért, bőrükért és a borjakért tartották. az öreg ökröket és biká-
kat hizlalásra fogták, erre a célra a jobbágyoktól is vett át az uradalom ökröket. Helyette 
5 éves tinókat adtak át nekik betanításra, akik azokat 2-3 évig ingyen használhatták. 
Évente 16-62 tinó volt így betanítás alatt.67

Szarvasmarha-állomány 1782 és 1809 között

Év Bika tehén és üsző tinó 
béresnél

tinó 
jobbágynál Ökör Göböly Összesen

1782 37 867 447 - - 116 1457
1783 37 885 512 35 16 125 1734
1784 21 796 482 44 35 126 1624
1785 20 827 389 66 35 148 1604
1786 33 747 350 64 62 34 1371
1789 45 504 230 32 44 - 933
1797 40 574 366 28 - - 1008
1798 48 623 301 52 - - 1024
1799 54 695 358 78 - 86 1271
1800 45 667 350 76 - 68 1208
1805 556 806 520 87 - - 1469
1809 79 850 415 170 - 32 1536

a jobbágyokhoz a kihelyezés mint látható, a bérleti időszakhoz köthető. 1797-től, 
esterházy zárgondnoksága idején ez már teljesen megszűnik, a gróf inkább vásárolt 
ökröket. az ökrök 1797-től kezdődő rohamos létszámnövekedése már azt is jelzi, hogy 
az allodiális gazdálkodás erős térhódítása idején a jobbágyok robotja már kevésnek  
bizonyult. a bérleti időszakban megfigyelhető az állomány fokozatos csökkenése is. ez 
döntően annak volt köszönhető, hogy a bérlők visszaszorították a szilaj gulyák élette-

67 WeLLMaNN I. 1933. 153–155. pp. 
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rét és az elharapódzó korrupció idején „farkasok” tizedelték az állományt. esterházy  
kemény kormányzása idején ismét fokozatos létszámnövekedést figyelhetünk meg.  
a bérlők az akkorra már kialakított tejgazdaságokat is bérbeadták. az egyik ilyen gaz-
daság Babaton működött, 1 bika és 58 tehén tartozott ide. a másik, nagyobb állomány 
a Kartal melletti Gombos pusztán volt elhelyezve, itt 5 bika és 123 tehén volt 1781-ben.

Ha az 1782-es adatokat vesszük figyelembe, akkor látható, hogy a 867 tehénből 180 
a nyugati tejelő fajtákhoz tartozott, ami a korabeli viszonyok ismeretében igen figye-
lemre méltó eredmény. Gödöllőn a svájci és tiroli fajtákból álló állomány még 1842-ben 
is 135 db-ból állt. egy öreg bika, egy fiatal és 34 öreg, 2 db 4 éves tehén, 18 üsző, 9 
borjú, 4 tinó volt, a maradék 50 db jármos ökör volt.68 a tejelő állomány svájci, mürzt-
háli és tiroli fajtákból állt. az állományt nyáron legelőkön, télen istállókban tartották 
és szénával etették. a teheneket tehenész bérlők kezére adták, akik fejték a teheneket 
és a tejből sajtot és vajat készítettek. a bérlők tehenenként fizettek pénzben, sajtban és 
vajban. a svájci tehenek eme sajátos bérlőit „svajczeros”-oknak nevezték, ezzel kiala-
kult Gödöllőn egy sajátos foglalkozási ág, sajátos elnevezéssel. esterházy ezen a téren 
is helyreállította a házi kezelést, ennek ellenére a tehenészek megnevezése továbbra is 
svajczeros maradt.

Ménese nem volt az uradalomnak, lovakat csak a gyors szállításokhoz és tiszti ko-
csikhoz tartottak. 1842-ben erre a célra mindössze 8 ló állt rendelkezésre Gödöllőn.  
a legtöbb ló a posta szolgálatában állt, mivel a postaút három állomását, a kerepesit,  
a bagit és a hatvanit az uradalom működtette. Kerepesen például 1842-ben 11 állt ren-
delkezésre.69

a magyar szürke szarvasmarha mellett másik ősi állomány a rackajuh volt. Mind az 
uradalom, mind a jobbágyok elsősorban húsáért és tejtermékek nyerése végett tartot-
ták. tudni kell, hogy a nyugati tejelő szarvasmarha meghonosodása előtt a sajt és vaj, 
valamint a túró előállítása juhtejből történt. a racka viszont rossz minőségű gyapjút 
adott, ha egyáltalán nyírták. ezzel szemben az 1784-ben elrendelt gyapjú behozatali 
tilalom után gyapjúkonjunktúra indult meg. ez arra ösztönözte az uradalmat, hogy ezt 
a lehetőséget kihasználja, a juhállományt szaporítsa és a még meglévő rackajuhokat 
finomabb és több gyapjút adó fajtákkal váltsa le. Megjelent a parlagi juh, melyet már 
birkának, bürgének neveztek. a gazdák nem kedvelték, mondván, hogy büdös és más 
jószág nem legel utána, valamint rühös. a rühbetegség valóban gyakori volt. az ura-
dalom a svájczeros megoldáshoz hasonlóan működtette a juhászatot is, árendátorok 
kezébe kerültek a nyájak, akik a fajtaváltoztatást is végrehajtották már érdekeltségük 
okán is. az opilionak nevezett birkások tevékenysége nyomán Mária terézia idejében 
megjelent a nemesebb merino fajta is. ezt az állományt esterházy tovább nemesítette  
és gyarapította. 1812-ben a gödöllői–hatvani uradalomnak 21 717 birkája és 5330 bárá-
nya volt, ezek gyapjúhozama 45 042 fontra rúgott.70

68 PML Iv. 185/a. vI. 1842. 
69 Uo. 
70 WeLLMaNN I. 1933. 157–158. pp. 

A juhállomány 1783 és 1808 között71

Év Kos anya Ürü Összesen Bérben
1783 51 972 497 1430 5478
1784 46 1257 444 1747 5500
1785 21 265 102 388 5476
1789 - - - 551 6245
1795 - - - - 10489
1797 474 7808 3441 11723 -
1798 532 8579 4108 13129 -
1799 740 10687 4322 15749 -
1808 457 14399 7218 22074 -

a kimutatás is szemlélteti, hogy 1783-tól felgyorsul a juhállomány növekedése, 
ugyanakkor az uradalom kezelése alatti létszám pedig csökken. 1795-re már teljes ál-
lomány az opiliok kezén van. 1797-től, amikor a nyájak visszakerülnek házi kezelés alá, 
ez a növekedés még dinamikusabbá válik.

az uradalomban jelentős volt a sertéstartás is. a kondát szintén ridegtartásban te-
relgették a kanászok. a makkoltatási időszak kivételével szegényes réti és ingoványos 
területeken tartották őket. az állomány létszáma igen változó volt, főként az elhullások 
miatt az 1780-as években, 500 és 900 db közt ingadozott. 1798-ban a létszám már eléri 
az 1388 db-ot. Kezdetben bakonyi sertéseket és erdélyi fajtát tenyésztettek, majd ester-
házy honosította meg a Balkán irányából érkező és nálunk terjedő mangalica sertéseket.

a hatalmas szilaj gulyák, sertés kondák, juhnyájak, nyugati fajtájú tejelő szarvasmar-
hák, terebélyesedő majorsági gazdálkodás, stabillá váló terménybeli szolgáltatások és 
robot a jobbágyok részéről, mind azt sugallja, hogy korszerű, jól jövedelmező uradalom-
mal állunk szemben. az igazság azonban nem ez. az uradalom történetével foglalkozó, 
általunk idézett és nagyra tartott szerzők véleményével ellentétben, és éppen tőlük vett 
adatokra hivatkozva le kell szögezni, hogy a Grassalkovichok és gazdatisztjeik deficites 
gazdálkodást folytattak. 1756-ban az uradalom tiszta jövedelme 15 401 Ft volt, ebből a 
jobbágyok pénzben megváltott járandóságai 3 812,51 Ft-ot, a puszták béreként befolyt 
összeg 6070 Ft-ot, egyéb bérletek és regálé jövedelmek (mészárszék, kocsma stb.) további  
4476 Ft-ot tettek ki, vagyis összesen 14 358,5 Ft-ot. Csak szeszes italok eladásából 9602 
Ft folyt be. ennek tudatában elmondható, hogy a jobbágyok terménybeli szolgáltatásai 
(gabona- és bordézsma), ingyenes robotmunkái, az uradalom termények, állatok eladá-
sából származó bevétele nem volt elég a gazdaság működtetéséhez és fenntartásához.  
a helyzet 20 év múlva sem változott. 1776-ban a tiszta jövedelem ugyan már 47 830 Ft 
volt, a falvaktól és bérleményekből befolyt jövedelem is 32 033 Ft-ra emelkedett, viszont 
az uradalom csupán boreladásból származó bevétele 15 360,6 Ft volt.

a következő 20 évben is hasonló arányokkal találkozunk. Mindezek után logikus 
volt Grassalkovich következtetése, hogy a nagyobb jövedelem záloga a jobbágyainak 

71 a mostani és későbbi kimutatások elkészítéséhez WeLLMaNN I. 1933. 170–187. pp. függelékben közölt adatait 
használtuk.

202 203



 Gödöllő története I. [204]  Gödöllő története I. [205]

gazdasági és lélekszámbeli gyarapodása. Hogy ez valóban hatékony legyen, ahhoz a 
paraszti gazdálkodásban szemléletbeli váltásra lett volna szükség, ám ehhez hiányzott 
az uradalom példamutatása. a sok évtizedes tespedésből mégis a paraszti gazdálkodás 
kezdett előbb kilábalni. a kukorica vetés-területének növelésével, a burgonya megho-
nosításával, zöldség- és gyümölcstermeléssel és nem utolsó sorban a dézsmás szőlők 
területének állandó növelésével. jellemzően az uradalom nem reagálta le a gabonakon-
junktúrát, míg a jobbágyok által adott gabonadézsma már az 1790-es években lökés-
szerűen növekedésnek indult. Míg 1767 és 1787 között átlag mintegy 11 000 pozsonyi 
mérő gabonából állt az éves dézsma, addig az 1790-es évek második felében ez 21 000 
pm.-re emelkedett. jellemzően ezt az uradalom csak esterházy zárgondnok belépésével 
1798-tól követte. ebben az évben a gabonadézsma 27 578 pm. és az allodiális gabona-
termés 27 947 pm. Ugyancsak 1798-tól emelte meg az uradalom a zab vetésterületét, 
amit a jobbágyok szintén előbb kezdtek el. Mindezek már jelzik, hogy egyre szélesebb 
körben kezdődik meg a paraszti árutermelés.

az uradalom gazdálkodásában az igazi korszakos változást esterházy Ferenc jelen-
tette. az ő idejében vált az uradalom igazán jövedelmezővé és jutott el olyan magasla-
tokra, melyeket utódai nem voltak képesek, később sem felülmúlni. Hozzá kell tenni, 
hogy belépésekor már megindult a komoly áttörés a paraszti gazdálkodásban, haszon-
élvezője lehetett a gabona- és gyapjúkonjunktúrának, mindezek mellett a fának és a 
szeszes italoknak is kedvező piaca nyílt.

Az uradalom legfőbb eladásból származó haszna 1756–1807 között
(konvenciós Ft-ban)

Év Gabona juh és gyapjú Bor, sör, 
pálinka Fa Összes bevétel tiszta  

jövedelem
1765 1862,25 1072,78 9602,00 7,50 30381,94 15401,01
1772 20495,12 177,32 21283,56 1083,80 86805,35 72286,16
1775 12339,35 - 18142,13 249,17 63428,92 43657,07
1778 18331,73 1930,25 16089,02 86,50 70344,36 57956,07
1795 34171,05 11630,70 25377,64 9501,65 14586,46 98703,35
1797 18600,74 17166,50 23436,16 27835,22 172656,84 91614,91
1798 48314,62 20448,18 26098,57 14937,55 190813,03 108062,80
1800 60513,82 21599,74 31561,60 19782,74 202939,88 152211,16
1801 67056,94 31667,24 55911,67 21658,65 266555,83 192731,92
1803 93624,80 43217,08 55345,46 36184,60 331828,76 252236,33
1804 90445,48 32771,63 57622,75 25110,96 308843,39 223880,01
1805 142209,20 55674,34 88955,13 53869,79 432701,37 242331,16
1807  144901,00 63926,74 55208,82 28171,22 397439,93 310803,73

az uradalom jövedelmezősége szempontjából a kimutatásból egyértelműen rajzo-
lódnak ki a korszakhatárok. Lényegében 1794-ig semmi jelentős változás nem történik, 
kivételnek számít az 1772-es év, ám itt a következő évtizedet is alapul véve, a kimagasló 
évi bevétel a gróf halálát követő kiárusításból származik. a gabonakészlet mellett jelen-
tős létszámú szarvasmarhát adtak el. II. antal bérbe adott uradalma a befolyt bérleti 

díjak és a jobbágyterhek pénzben megválthatóságának növelése, a puszták bérének fel-
emelése ellenére sem hozott nagyobb pénzbeli jövedelmet. ellenpéldaként említhető, 
hogy 1784-ben az uradalom tiszta jövedelme mindössze 25 097,34 Ft volt, és ha ehhez 
hozzáadjuk ebben az évben építkezésre kiadott 14 657 Ft-ot, akkor is kevés. ezt a pénzt 
a színházterem építésére fordították.72

a következő időszak 1794-gyel kezdődik, amikor apja halála után III. antal átveszi 
a gazdaságot. a házi kezelés visszaállítása után, 1795–1797 között a jövedelmek gyara-
podásában ugrás következik be, pedig az inspektor ekkor az esterházy által visszaélé-
sekkel megvádolt Kovács Imre volt. ezekben az években még a jövedelem a herceghez 
folyik be. a zárgondnokság 1798-ban kezdődik és 1803-ig tart. III. antal csak évi já-
randóságot kap1803-ban ez az összeg 20 655 Ft, ezzel szemben 1804-ben már 223 880 
Ft tiszta jövedelem illeti meg. a jövedelembeli gyarapodás a következő években tovább 
folytatódik, ami egyértelműen 1798-ban hivatalba lépő vietoris jános inspektornak 
volt köszönhető, aki megkezdett munkáját eredményesen folytatta tovább.

az 1801-es esztendő is változást jelent, mivel ettől kezdve a gödöllői és hatvani ura-
dalom együttes elszámolása történik. az 1799-es és az 1800-as jövedelmek, valamint az 
1801-es és az 1802-es évek átlagolásából megállapítható, hogy a 270 000-es bevételből 
kb. 200 000 esett a gödöllői uradalomra és 70 a hatvanira. a dinamikus jövedelem-gya-
rapodás az együttes kimutatás után is kézenfekvő. a bevételekkel együtt a kiadások csak 
viszonylagosan növekedtek. a kimutatás jól érzékelteti, hogy 1795 és 1798 között az ura-
dalomnak jelentős restanciái voltak. ezek feltehetően a bérlemények visszaváltásának 
költségeiből adódtak. Ha 1795-ben a tartozás összegét és a borvásárlásra fordított össze-
get levonjuk az összes kiadásból, látható, hogy annak összege mindössze 16 751 Ft. Húsz 
évvel korábban, 1775-ben a kiadás 19 771,85 Ft volt, akkor nem növekvő, hanem csök-
kenő ráfordításokról beszélhetünk, nem beszélve arról, hogy 1775-ben a tiszta jövedelem 
mindössze 43 657 Ft volt, 1795-ben viszont már a rendkívüli kiadások ellenére 98 703 Ft.

A kiadások alakulása 1795–1807 között (konvenciós Ft)

Év restancia Marha- és 
juhvétel Borvétel Építkezés Mester - 

emberek Összes

1795 23797,72 1191,77 6338,38 567,97 1023,76 46883,11
1797 22905,81 3444,53 923,50 6111,78 2007,50 81041,93
1798 18995,74 4403,92 8679,02 8264,53 3179,83 82750,23
1800 2442,54 513,94 6336,60 10589,52 2136,73 50728,72
1801 2834,09 31,10 13190,45 16282,76 2629,95 73823,91
1802 2804,94 1145,36 2563,19 19031,99 3611,87 62810,58
1803 5606,23 6712,87 12555,28 16800,34 3435,53 97592,43
1804 5582,09 1702,82 8172,18 16362,05 6425,05 84963,38
1805 19301,10 369,53 22438,80 33334,90 5341,92 126854,56
1807 5091,91 99,40 960,20 24004,80 5436,85 86636,20

72 az 1780-as évekről nem állítható össze megbízható kimutatás a kuszált bérleti viszonyok miatt. 
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tetemes kiadást növelő költségként lépett be esterházy idején a borvétel, ami a 
boreladásból szerzett bevétel gyors növekedéséhez vezetett. Itt megállapítható, hogy 
az uradalom kereskedelmi, közvetítői jövedelemmel is gyarapodott. a kiadásokat nö-
velték az állatvásárlások is, itt elsősorban fajtacsere zajlott és igásökrök beszerzésére 
költöttek. ez időben már nem adták ki a tinókat betanításra a jobbágyoknak, nagyobb 
hasznot hozott a hizlalás. a vásárlások ezen a téren nem elsősorban kiadásnövelő ak-
ciók voltak, mivel a marha- és juheladásból származó bevételből lényegesen nagyobb 
hasznot húztak. az ismertetett kiadásnövekedések egyértelműen a további jövedelem-
szerzést szolgálták. az 1797-től meginduló és egyre nagyobb költséggel járó építkezé-
sek viszont már egyértelműen a jövedelmet csökkentették. 1895-ben az építkezésekre 
és mesteremberekre fordított kiadás átlagosnak mondható, ehhez viszonyítva látható, 
hogy a következő évtizedekben milyen jelentős kiadások történtek. a bevételek ezzel 
együtt is dinamikusan növekedtek.

az adósságok mérhetetlen halmozása és Zichy Károly hibás pénzügyi akciója után 
azonban katasztrofális helyzetbe került az uradalom. az évi tiszta jövedelem még a 
kötvények kamatait sem volt képes fedezni. Néhány év adata jól szemlélteti ezeket az 
állapotokat.

Kötelező kiadások és jövedelem 1840–1844 között (ezüst Ft)73

Kiadások 1840 1841 1842 1843  1844

járadék/herceg ill. özv./ 43600,00 43000,00 40480,00 40480,00 40480,00
Kölcsön 65201,00 40030,00 56037,24 55175,00 59016,00
Kamat 104927,00 121457,59 119927,00 118159,00 115620,00
jövedelem 400460,00 383993,19 369038,13 366760,34 388753,00
Kiadás 365280,00 362673,54 359204,50 343385,14 358941,00
Maradt 35173,53 21319,25 9893,22  23375,56 29812,00

ezeket a kimutatásokat Batthyány, illetve 1844-ben Lónyay zárgondnok készítette, 
és két dologra vetítenek fényt. az egyik, hogy a kibocsátott kötvények mellett jelentős 
volt a herceg magánadóssága, többek között rokonának, gróf Batthyány Imre zárgond-
noknak is tartozott még 1844-ben is 28 000 ezüst forinttal. az összes magántartozás 
1844-ben még mindig 266 641,40 ezüst forint volt. ennél is lényegesen súlyosabb teher 
volt a visszaválthatatlan kötvények kamatainak fizetése. 1844-ben a halmozott tartozás 
már elérte a 328 423,49 Ft-ot, így az évi jövedelemből erre a célra jutó összeg nem-
hogy a kötvények fokozatos visszaváltását nem fedezte, hanem azok kamatterheinek 
fokozatos növekedését sem volt képes megállítani. a másik észrevételként említhető, 
hogy a zárgondnokok a számításaikkal, melyeket a bíróság rendszeresen bekért, nem 
az adósok érdekeit képviselték. a kiadások tekintetében a számítások valósnak tekint-
hetők, ám a bevételek terén, az összjövedelem kimutatásában feltehetően kijátszották a 

73 PML Iv. 185/a. vI. 1840–1844.

bíróságot. erre utal, hogy amikor a bíróság 1842-ben mindenre kiterjedő részletes fel-
értékelést végeztet el, kiderült, hogy az uradalom Szentes mellett, a Károlyi-uradalom 
területén jelentős létszámú állatot tart és gazdálkodást folytat. Feltehetően III. antal, 
mint Csongrád megye főispánja kapcsolatait kihasználva, javainak egy részét Csongrád 
megyébe vitte át. a felértékelők 4935 juhot, 1369 szarvasmarhát, köztük 34 ökröt, 8 sze-
keret és egyéb szerszámokat találtak.74

elgondolkodtató adatként említhető, hogy 1846-ban az úrbéri jövedelmek pénzben 
fizetett hányada a királyi haszonvételekkel (regálé) együtt 215 435 Ft-ra rúgott a gö-
döllői uradalomban, az összuradalmi bevétel pedig 229 682 Ft volt.75 Ha ehhez hozzá-
vesszük a termésbeli dézsmás bevételeket és az uradalmi földek bérleti díját, a gödöllői 
uradalom bérleti díja 120 000 Ft volt, akkor feltételezhetjük, hogy az 1840-es évekre 
vonatkozó jövedelem-kimutatások nem fedezik a valóságot. Mindezek ismeretében 
kijelenthető, hogy a Sina család az adósságterhektől megszabadulva jól jövedelmező 
gazdaságot vehetett át és birtokvétele jó üzlet volt.

Gödöllő TáRsAdAlMA

a Grassalkovichok gödöllői uradalmának és össz-uradalmainak is székhelyévé váló Gö-
döllő a tárgyalt időszakban jelentős változásokon ment keresztül. Ha az előző fejezetek 
nem is szolgálták egyértelműen a Grassalkovichok jó hírének keltését, de a település 
felemelkedése egyértelműen az ő érdemük. a 48 jobbágytelkes falu mind lélekszámban, 
mind anyagi javakban gyorsan gyarapodott. a fejlődés döntő állomása volt az 1763-as 
év, amikor Grassalkovich kérésére Mária terézia díszes függőpecséttel ellátott oklevelé-
ben mezővárosi rangot adott Gödöllőnek. Már az építkezések is jelentős létszámú iparost 
vonzottak, most pedig a vásártartási jog biztosítása még inkább vonzotta az iparűzőket a 
mezővárosba. 1782-ben az uradalom területén 129 taxást (iparűzőt) írtak össze. a mes-
teremberek mellett idesorolták a juhászokat és a napszámosokat is. az 1788-as összeírás 
szerint Gödöllőn a taxások száma 79 fő volt, vagyis az uradalom egész területén tevékeny-
kedők több mint fele. a 79 fő az akkori családok 30 %-át jelentette, ami igen magas arány.

A gödöllői lakosság összetétele 1788-ban

Telkes gazda Zsellérek házzal Zsellérek ház nélkül
Egésztelkes Balogh Ferenc Bencsik jános

Berze jános Bara andrás Bese István
Hódi Mihály Bencsik István Császár andrás
Kiss jános Bencsik Mihály Döndő István
Kolos Mihály Benedek György Döndő Mihály

74 Uo. 1842. 
75 GvM Levéltár 6/d. 1846.
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Telkes gazda Zsellérek házzal Zsellérek ház nélkül
Kovács Görgy Berze György Hajdu andrás
Kovács Márton Berze István jeney István
tamás István Bokor Mihályné jeney Pál
tóth György Broska Mihályné Kecskés józsef
tóth Mihály Buday Mihály récsán György

féltelkesek Bujtás Pál teglits Mátyás
Bagny józsef Csala andrás Urbán jános (ifj.)
Balogh István Csalány István Urbán jános
Balogh józsef Csombor István valkay Mihály
Bera jános Csorba Ferenc Taxások
Berze andrás Csorba György asztalos György
Berze István Csorba Mihály asztalos józsef
Berze jános Dányi józsef aszter jános
Berze Mihály Döndő György Bocsa józsef
Bese jános Döndő jános Brozány Márton
Bese jános Dudás jakab Casparus Hajer
Bese jános Farkas andrás Chrenovszky józsef
Botlik Pál Farkas István Christiánny Hamer
Bukor andrás Fekete György Czeg jános
Csombor jános Forgács Pálné Dömsödy jános
Dányi Mihály Földy István Facska György
Fekete István Gábor andrás Fagyos Márton
Földy jános Gódor István Fazola jános
Gáspár György Guba Gergely Fidler jános
Gáspár jános Hajdu jános Florh Fridrich
Gyenes Márton Hajdu Samu Foritnos György
Gyulay István Horácsi jános Grundll antal
Hajdu György jeney andrás Gyurica jakab
Homona István jeney Mihály Herman ádám
Homonay György Kajom György Horák Ferencné
jámbor István Karácson jános Hornyák józsef
jámbor jános Kecskés György Hulya jános
jeney jános Keresztes andrás jagula Miklós
Karácson György Keresztes jános jakobus Peffeler
Karácson György Kocza andrás juninger antal
Kobzy István Kocza István Kanda Pál
Kobzy jános Kollár István Kazy Mihály
Kocza jános Koncz István Kepner Ferenc
Kódó Mihály Koncz Márton Kirbizer Mátyás
Koloss István Koncz Mihály Koczurek józsef 
Koloss jános Kovács jánosné Korll ádám 
Koncz Pál Köles józsef Koza György
Kristóf Mihály Kőrösy Mihály Krommer Sebestyén
Laukó andrás Laczik józsef Kuhajda György
Leukó György Laukó György Kun józsef

Telkes gazda Zsellérek házzal Taxások
Leukó jános Laukó jános Kuncz Mihály
Makka Mihály Leukó György fáber serrárius (lakatos)
Matus Márton Leukó István Lagler Mihály
Matus Mihály Leukó jános Letovay jános
Matusz István Leukó Pál Lilicz antal
Mészáros jános Marton andrás Made jános
Mészáros jános Marton György Máj jános
Mészáros Péter Máté György Nirenperger ádám
Mih jakab Mészáros andrás Nirenperger józsef
Nagy István Mészáros György Németh józsef
orgován jános Mészáros István Nozicska jános
orgován Mihály Mészáros Samu Parvus Márton 
Pálinkás andrás Nagy Mihály Pék (pistor)
Pálinkás György Nagy Mihály roj György
Pálinkás jános olle andrás Sámuel György
Pálinkás Mihály orgován György Sárga jános
Petrák István Pánczél György Sperla jános
Petrák Mihály Pásztor andrás Sveda Gáspár
Polyák István Pozsár István szabó (sartor) Benedek 
Polyák jános récsán jános Szeleczky jános
Pozsár jános Seres jános Szeteczkyné (özv)
rádó István Seres Mihály Szurovszky György
Som Mihály Som György takács józsef
Sóss Mihály Szabad Pál takácsné (özv)
Szombat György Szabó Klára tanczinger Ferenc
Szombat Mihály Szekeres György vajsz gerber (timár)
takács jános Szemerey jános váczy…
tamás István Szenográdi Márton várady Mihály
tamás jános Szobonyai jános veininger István
tóth György Szobonyai józsef vener jános
tóth jános Szombat István vellent…
tóth Samu Szombat Péter vernthauser jános
török István Szőcs Mihályné vilines Mátyás
török jános Szunyok István Taxás ház nélkül
Ujnyi jános Szunyok Mihály apró andrás
Ujnyi Mihály tamás Mihály (id) Csányi jános
Urbán jános tamás Mihály (ifj.) Frajtsák józsef
varga Mihály tóth andrás Gábor György
vas Mihály tóth jánosné (özv.) jámbor jános

Nem fizetők Urbán Mihály Kiszely józsef
Schmid Benedek (orvos) varga György Koza Márton
Bába György (ispán) vass István Miró Mátyás
tóth Mihály (urad. hajdu) Zavát andrás Polyák andrásné

tokay György
vajling Mihály
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az iparűzők a szabad királyi városokkal ellentétben a mezővárosban földesúri füg-
gőség alatt álltak. a házakért a jobbágyokhoz hasonlóan 1 Ft-ot fizettek és a házas zsel-
lérekhez hasonlóan „robotoltak”, vagyis robotváltság címen fizettek 3 Ft-ot 18 nap robo-
tért (napi 10 kr). a ház nélküliek is a házatlan zselléreknek megfelelően fizettek 12 nap 
robotért 2 Ft-ot. a terménybeli szolgáltatások helyett taxát fizettek, évente 4 Ft-ot, ez 
akkor 2 pozsonyi mérő búza árának felelt meg. ezek a terhek nem vallanak iparpártoló 
magatartásra, ha tudjuk, a Károlyiaknál Hódmezővásárhely és Csongrád mezővárosok-
ban az iparosok taxája 1 Ft volt. Szeged városában pedig 1828-ban egy 600 Ft évi jövede-
lemmel rendelkező iparos adója 55 kr volt, az 1200 Ft jövedelműé pedig 1,35. a felemás 
viszonyokat jól tükrözi, hogy Mih jakab téglaégető (tegularius) taxát nem fizetett, mivel 
féltelkes jobbágy volt és aszerint adózott. a házzal rendelkező iparűzők közül 11 fő nem 
fizetett taxát, köztük Sperla jános az „uraság komlósa”, ami azt jelenti, hogy az uradalom 
szolgálatában álltak, ám a robotváltságot ők is fizették. a 13 fős háznélküli iparűzőből 
viszont csak ketten fizettek 2-2 Ft taxát. a többiek között kell keresni a napszámosokat.

a taxások közt számon tartott személyek nevei jól tükrözik, hogy Grassalkovich 
előszeretettel telepített német nyelvterületről katolikus iparosokat a korábbi reformá-
tus többség megszüntetését is célozva ezzel, de szép számmal találkozunk északi szláv 
nevekkel is. Köztük akadtak olyanok, akik még az összeíráskor is anyanyelvük szerint 
mondták be nevüket, az összeírók pedig úgy írták le, ahogy hallották. Így szerepel ben-
ne jakobus Peffeler, Florh Fidrich, Casparus Hajer, de néhány névnél csak a vezetéknév 
szerepel, mint vajsz Gerber, vagy csak vellent stb. a betelepült iparosok az evangéli-
kusok számát is növelték, evangélikus volt például Parvus Márton molnár. Keresztnév 
használatban is megtörték a gödöllői egyhangúságot. a jobbágyok keresztnevei néhány 
kivételtől eltekintve az andrás, jános, István, György és Mihályra szorítkozik. az iparo-
soknál megjelenik a józsef, antal, Mátyás és ádám.

a helyi társadalomban létszámuk és gazdasági súlyuk révén jelentős helyet foglaltak 
el az iparosok, a helyi vezetésben azonban nem folyhattak be a jobbágyfelszabadítás előtt. 
a bíró és törvénybíró a telkes jobbágyokból kellett, hogy kikerüljön, mivel a mezőváros 
és a földesúr közti úrbéres viszonyok ezt kívánták meg. Már az 1788-as összeírásból 
határozottan kirajzolódik egy kétpólusú mezővárosi társadalom. az egyik pólust kép-
viselték a jobb módú iparosok, létszámuk 50-re tehető a 79 taxásból. Mellettük ide kell 
sorolni a 9 egésztelkes és a 78 féltelkes gazdát. ez együtt 137 családot jelent. a nagy 
kiterjedésű puszták és legelők bérlésével, legalább fél fertály (800 négyszögöl) dézsmás 
szőlő birtoklásával, káposztáskertek, kenderföldek rájuk eső részével a féltelkesek fo-
kozatos gyarapodása is kézenfekvőnek látszik. a másik póluson állt 96 házas zsellér, 14 
házatlan és 39 szegényebb taxás, ez 149 családot jelentett. a lakóknak vagy szolgáknak 
nevezett 14 család esetében egyértelmű, hogy a módosabb gazdáknál dolgoztak. ez fel-
tételezhető a házzal rendelkező zsellérek jelentős részénél is, bár esetükben a képlet nem 
egyértelmű. jussuk volt a közös legelőhöz, állatokat tarthattak, lehettek dézsmás szőlőik, 
részükre is rendelkezésre állt a belső telek és ha igaerővel is rendelkeztek, részesedhet-
tek a bérelt pusztákból is. Nem feledkezve meg arról a tényről, hogy a paraszti társa-
dalomban ekkor még nem domináltak a vagyoni helyzetből következő belső ellentétek.

a gödöllői társadalmi képlet alkalmas volt arra, hogy a 19. század elejére kibon-
takozzon a paraszti árutermelés, az iparosok és termelők közt egyértelművé váljon a 
munkamegosztás, mely mindkét fél gyarapodását segítette elő. ennek meg kellett tör-
ténnie, hiszen másként nehezen lenne elképzelhető, hogy a német iparosok gyorsan 
elmagyarosodjanak és beolvadjanak a magyar lakosságba. ráadásul köztük vallási el-
lentétek is feszültek, mivel a telkes gazdák zöme református volt. Nyilván mélyítette 
a kapcsolatokat a szőlődézsmás szomszédság is, mivel később egyre több iparos tar-
totta fontosnak, hogy Öreghegyen vagy Besnyőn szőlőterülethez jusson. az iparűzők 
közül a mezővárosban leginkább a mezőgazdasági eszközöket, szekereket előállító és 
javító tevékenységet folytatók, kerékgyártók és kovácsok élveztek előnyt, mellettük a 
fazekasok, molnárok és lábbelikészítők és javítók munkáját kellett feltétlenül megfizet-
niük. Nem véletlen, hogy 1788-ban, amikor az uradalom földjei bérlők kezén vannak 
és nincs szükség műhelyekre, a kovácsműhelyt 41 Ft-ért, a kerékgyártóműhelyt pedig 
megosztva 16-16 Ft-ért adják bérbe. a kovácsok, kerékgyártók és a molnárok az iparos 
elithez tartoztak, ezt az is bizonyítja, hogy 1844-ből ránk maradt egy egyházi tartozá-
sokat rögzítő lista az 1842–1844-es évekből, ami szerint párbérrel 50 iparos tartozott és 
köztük csak egy kovács és egy molnár szerepelt.76

a forrás értéke megbecsülhetetlen, mivel az 1788-as összeírás nem jelöl foglalko-
zásokat, és későbbi összeírás Gödöllőről nem maradt ránk. a katolikus egyház kötelé-
kéhez tartozó 50 iparos mellett további 31 taxást tartalmaz a lista, ami azt jelenti, hogy 
az iparosok keresztmetszetének bemutatásához kiválóan alkalmas, ha tudjuk, hogy 
1846-ban összesen 101 taxás szerepelt és közülük 97-en fizettek. a lista igen fontos 
információkat szolgáltat.

Közülük az egyik leglényegesebb, hogy 50 év alatt, 1788-hoz képest az iparosok név-
anyaga teljesen kicserélődött. a Láger néven kívül azonos nevet nem is találunk, amire 
nehéz magyarázatot találni, mivel tudjuk, hogy a mesterség apáról fiúra szállt. Néhány 
esetben szó lehet a nevek magyarosításáról is, ugyanakkor újabb idegen hangzású ne-
vek bukkannak fel. Kézenfekvő, hogy a mesterlegények valcoló körútjaik során máshol 
telepedtek le,77 ugyanakkor az ideérkezők pedig Gödöllőt választották telephelyüknek. 
Mindez a mezővárosban a céhes ipart is feltételezi. Már az 1788-as összeírásban is ta-
lálkoztunk özvegyek iparűzésével, most pedig a kőművesek közt szerepel özv. Hajkó 
jánosné és a csizmadiák közt Miszter józsefné, márpedig tudjuk, hogy a céhbeli mester 
halála után az özvegy folytathatta férje mesterségét, ha viszont valamelyik segédje őt 
feleségül vette, a mester örökébe léphetett. Gödöllőn teljesen valószínűsíthető, hogy 
a kőművesek, ácsok és csizmadiák céhekbe tömörültek, rajtuk kívül az asztalosok és 
szabók alkothattak még céhet.

76 GvM Levéltár 2/b. 1845. 
77 a valcolás a felszabadult segédek kötelező vándorlása volt, ami szakmai tudásuk elmélyítését szolgálta. Útjuk 

gyakran külföldre is elvezetett. Hazatérésük után csak akkor válhattak mesterré, ha volt üresedés a céhben.
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Taxások Gödöllőn 1842–1844 között

Kőművesek: (12) Ácsok: (10) Csizmadiák: (6) Kapások: (19)
ajszner jános Ör. Csurnai jános albert György albert György
Diska jános Ifj. Csurnai jános Greosu György Balázs György
Özv. Hajkó jánosné Dolánszki jános Halász józsef Bughi józsef
Irczl István Makovinyi józsef Miszter józsefné Dávid György
juhász antal Pakoli István Persler István Forgács Mihály
Kanda Imre Paulovics józsef vajdik Dániel Ör. Hegedüs jános
Lágler alajos Szabó Mihály Szabók: (5) Horváth István
Lágler Ignác Szabó Mihály Bárány jános juhász István
Lizits Károly Szappany andrás Kádár antal Kazi jános
Morvai józsef Szmazsinka jános Kardos jános Koncz István
obermajer jános Asztalosok: (3) Kardos István Kontz jános
Szviták jános Gruber László Polyák antal Lap Mihály
Szűcsök: (3) Krütcher Gothárd Takácsok: Németh andrás
Cselkó jános Szauer józsef Gyarmati józsef Pap Mihály
Hanczl jakab Szitások: Kepner jános Pásztorkai Mihály
rusznai józsef Léber jános Kovács: Prasitzki jános
Kocsisok: (4) Puts Gáspár Fekete jános Ör. Simon jános
Gódor István Molnár: Késes: Szabadi jános
Laukó Samu Mészáros andrás Derner Ferenc Szabó István
Máté György Köteles: Esztergályos: Napszámosok:
tóth andrás Pázmánddi jános Kulik jakab Csanki Pál
Ezüstműves: Suszter: Csősz: Kobera Ignác
Schiller Ferenc rauscher György Szalai jános Juhász:

Béres: Ifiu jános
Komersek andrás Kertészbojtár:

Szabó jános
Palovics György
Bazsik

az teljesen természetes, hogy a legnépesebb volt az építőiparban dolgozó iparosok 
száma, a kőműveseké, az ácsoké és az asztalosoké, de hogy utánuk a ruházati iparban 
tevékenykedők száma volt a legnagyobb, ez már rendhagyónak számít a kis mező-
város paraszti társadalmában. Közülük a 6 csizmadia természetes, mivel a paraszt 
lábbeli-készítésben és -javíttatásában iparosra szorult. a két takács, a három szűcs és 
főként az 5 szabó jelenléte (ez csak a tartozók száma) már külön figyelmet érdemel. 
Nyilván Gödöllő, mint az uradalom székhelye, otthont adott az uradalom tisztikará-
nak, és az iparos réteg is megrendelőként lépett fel más szakmabeli társainál, de ennek 
az igénynek a kielégítéséhez semmiképpen nem volt szükség 5 szabómesterre. ebből 
pedig az következik, hogy a paraszti társadalomban a házi szövés, fonás, ruhakészítés 
mellett megjelent a vásárlás és a rendelés, ami a paraszti polgárosodás egyértelmű 
jeleként értékelhető.

az igények kielégítését szolgálta az egy-egy köteles, késes, a két szitás és az elő-
kelőbb réteg szolgálatában állt a cipőkészítő suszter és főként az ezüstműves. tudjuk, 
hogy a tartozók listáján nem szereplő mesterek közül volt Gödöllőn esztergályos, pin-
tér, tímár, pék, fazekas, kéményseprő, és kellett lennie gyertyaöntőnek és szíjgyártónak 
is, ami azt jelenti, hogy a mezővárosban kb. 25 szakmát képviselő iparos működött. 
Gödöllő ebben a tekintetben is az uradalom központja volt. az uradalom más mező-
városaival összehasonlítva 1846-ban Gödöllőn 101, Soroksáron 70, Hatvanban pedig 
76 taxás szerepelt. 

a gödöllői iparosok a mezőváros mellett a környező települések igényeit is kielégí-
tették, nem csupán az országos vásárok idején, hanem a hétköznapokon is. a viszonylag 
nagy létszámú Isaszegen 3, Dányban pedig 2 taksást tartottak nyilván 1846-ban. Mind-
ez mutatja, hogy a forgalmas országutaktól távol eső településeken lelassult a fejlődés. 
Mácsán, Kartalon, ecseren csak 1-1 mesterember működött, vagyis néhány falunak 
csupán kovácsa volt, Zsidónak még az sem. ezzel ellentétben a postakocsi vonalán fek-
vő Kerepesen 10, Bagon 8, Hévízgyörkön 17, vecsésen pedig 11 volt a taksások száma. 
a falvakban a taksások még inkább a jobbágytársadalomba tagozódtak be. ezt erősíti 
meg az 1840-es, szolgáltatásokat is tartalmazó kerepesi összeírás, mely szerint 19 házas 
zsellér és 10 taksás fejenként fél hold rétet köteles lekaszálni.78 

ami a kerepesi taksások tagozódását illeti, 2 fazekas, 2 szabó, 1 kovács, 1 csizmadia, 
1 német varga, 1 takács volt közülük iparos. az utóbbi kettő házatlan zsellér volt. a két 
szabó és a takács jelenléte itt is jelzésértékű. a falusi iparos rétegnek is voltak azonban 
módosabb elemei, erre utal, hogy Brants Mihály fazekas mester 24 hold földet bérelt 
az uradalomtól, amiért 38 Ft 24 kr-t fizetett ezüstben. a legmódosabb réteget a falvak-
ban, de különösképpen Gödöllőn, a kereskedők közt kell keresni. a források sajnálatos 
hiánya miatt, ismét a kerepesi példát kell felhoznunk. „Samek Sámuel árendás zsidó” a 
pálinkamérési jog bérletéért és a vele járó szabad kereskedelem folytatásáért 250 Ft-ot, 
vida Ferenc a mészárszék bérlője 92 Ft-ot és 50 font faggyút, Khinászt Mihály özvegye 
pedig a vendégfogadó bérléséért 302 Ft-ot fizetett évente. ezenkívül az épületek javítása 
is őket terhelte. ehhez képest az iparosok évi 8-10 Ft taksája elenyésző összeg.

Gödöllőn a vendégfogadó bérlése volt a fő vállalkozás. a bérlő bolti termékeket 
is árusíthatott. Ugyancsak ez időben a patika is forgalmazott gyógyításhoz szükséges 
szereken kívül más termékeket is, például likőröket. említeni kell még a mészárszék, a 
kocsmák, malmok és vásártartási jog bérlőit. Feltehetően az iparosok jelentős része is 
folytatott kereskedelmi tevékenységet vagy feleségük kofa volt a piacon. Nem mérhető 
fel, csak következtethető, hogy a jobbágyok jelentős része is kereskedett. az igen inten-
zív fuvarozási és esetleg kereskedelmi tevékenységre utal, hogy Kerepesen egy egész-
telkes jobbágy 4-5 ökröt és 4 lovat tartott átlagosan. 58 ökörre 52 ló jutott, ami ebben 
a korban igen magas arány. a féltelkesek között is találunk olyat, akinek 4 lova volt.  
a negyedtelkesek közt is akad négylovas, sőt a házas zselléreknek is voltak lovaik. ezek 
a kerepesi adatok egyértelművé teszik, hogy ez a módosabb paraszt-kereskedő réteg 

78 GvM Levéltár 6/c. 1840. 
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Gödöllőn ennél is jelentősebb volt. a pesti piac közelsége ösztönzően hatott a fuvarozó 
tevékenység kibontakozására, de a növekvő iparosrétegnek is szüksége volt szállítókra, 
ezért a lovak létszámának megnövekedése szinte törvényszerű volt.

Gödöllő, mint az uradalom székhelye, jelentős értelmiségi rétegnek volt hosszabb 
vagy rövidebb ideig a tartózkodási helye. Itt élt az uradalom tisztikara. Közülük számo-
san idős korukra is itt maradtak. az uradalom tisztjei mellett az itt székelő szolgabíró-
ság, majd 1853-tól felállított járásbíróság jogászai is az értelmiség számát gyarapították. 
Különösen jelentős volt, hogy az uradalom által fizetett orvos, mérnök és ügyvéd la-
kossági szolgáltatásokat is végzett. a sort teljessé a papok és tanítók teszik, akik végig 
jelentős szerepet játszottak a mezőváros életében. a pólus másik oldalán azt is meg kell 
említeni, hogy a szegények száma is magas volt. Már 1841-ben 12 koldust tartottak 
nyilván, és eltartásuk az uradalmat terhelte.79 Napi 2 kr-t kaptak, ami napi eltartásukat 
fedezte, ez a napszámbér ötöde volt.

JOBBáGYfElsZABAdíTás És úRBÉRRENdEZÉs80

1848. április 11-én az uralkodó szentesítette a márciusi forradalom kapcsán hozott tör-
vényeket, ezzel Magyarországon megszűnt a jobbágyság. a 9. tc. eltörölte a földesúri 
bíráskodást, az úriszéket, ezzel megszűnt a jobbágyság földesúrtól függő jogi helyzete.  
a törvény kimondta, minden úrbéri szolgáltatás (munka-, termény- és pénzjáradék) el-
törlését a telkes jobbágyok úrbéri szerződésben foglalt földjei után a 13. tc. eltörölte a 
papi tizedet is. a törvények értelmében minden jobbágy és zsellér szabad polgárrá vált.  
az egész-, fél- és negyedtelkes gazdák által használt belső és külső telkek és a hozzá tar-
tozó rétek paraszti magántulajdonná váltak, míg a zsellérek, Mária terézia rendeletének 
köszönhetően, egyértelmű kárvallottjai lettek a jobbágyfelszabadításnak. országosan és 
a gödöllői uradalomban is ők voltak többen. országosan 600 000 úrbéres családfő jutott 
így birtokhoz, míg 900 000 zsellér család maradt föld nélkül. ez kettő a háromhoz arány. 
a gödöllő-hatvani uradalomban 1809:3043 volt az arány, vagyis hasonló. Míg Gödöllő 
mezővárosban 101 telkes családra 295 zsellér jutott, vagyis az arány már közel egy a há-
romhoz. Soroksáron még rosszabb volt a helyzet: 102 telkesre már 502 zsellér család jutott.

Legelőnyösebbnek tűnt a helyzet a II. antal által telepített falvakban. Örkényben 
47 telkesre 84 zsellér jutott, Újhartyánban 53-ra 58, Kakucson 40-re 56. Mindez csu-
pán látszólagos volt, mivel ezek a települések pénzben fizettek és nem volt úrbéri szer-
ződésük, a törvény szerint telepes községeknek kellett őket tekinteni, melyekre nem 
vonatkozott a jobbágyfelszabadítás. az uradalom itt csak a legelő elkülönítésébe ment 
bele és a korábbi pénzbeli járandóságait visszamenőlegesen is kérte. Kivételt képezett 
Kartal és Újhartyán, ezek a falvak már korábban úrbéri szerződéseket kötöttek, és a 
hagyományos szolgáltatásokra tértek át. 1853-ban, az úrbéri pátens kihirdetése után 

79 PML Iv. 185/a. vI. 1841.
80 a jobbágyfelszabadítás és úrbérrendezés általános ismereteit FÜr L. – oroSZ I. – roMáNY P. 1996. alapján adjuk. 

tanácskozást tartottak Gödöllőn, melyen részt vett Procopius György ágens és Bartal 
jános ügyvéd is. vecsést, Örkényt és Kakucsot a nyílt parancs 19. §-a szerint „contractu-
ális telepítvény”-nek minősítették és döntést hoztak arról, hogy az elmaradt tartozások 
behajtása érdekében az uradalom azon nyomban indítson pert a falvak ellen.81

az úrbéri viszonyok rendezése már az áprilisi törvények előtt megkezdődött az 
uradalomban. az 1832–36-os országgyűlés döntése alapján 1836-ban törvény született, 
mely lehetővé tette a telekállomány személyre szóló elkülönítését és a közös legelők 
elkülönítését. Mivel a gyapjúkonjunktúra idején a földesurak egyre nagyobb nyájakat 
hajtottak a közös legelőre, a jobbágyok érdekeltek lettek az elkülönítésben. országosan 
ezzel 1/3-dal csökkent a közös legelők területe, mely később a házas zselléreket érintette 
kínosan. Nyolc házas zsellér kaphatott ugyanis egy telek után járó legelőhányadot, ami 
az uradalomban 10-12 hold volt. a falvak az uradalomban is éltek a legelők elkülöníté-
sének lehetőségével. a teljes elkülönítést csak Gödöllő és Dány kérte. az eljárás módja 
az volt, hogy az uradalom ellen úrbéri pert kellett indítani annak úriszéke előtt.

Gödöllő 1839. január 18-án indította el a pert Pest megye tiszti ügyvédjének felpe-
ressége mellett, aki a város pártfogását felvállalta. az 1843. szeptember 27-én hozott 
úriszéki ítélet után megkezdődött a határ felmérése a belsőségek és külsőségek vonat-
kozásában az 1770-es úrbéri szerződés szerint. Mindezekről térképek készültek. a te-
lekkönyvet 1844. március 10-én hitelesítették. Mielőtt azonban a végleges jóváhagyás 
megtörtént volna a 48-as törvények értelmében, 1848. július 23-án barátságos egyezség 
született a mezőváros és az uradalom között a jobbágyfelszabadításról. a megegyezés 
értelmében 1849-ben megtörtént a határrendezés és elkülönözés, valamint tagosítás. 
Mivel ezt az egyezséget senki nem támadta meg, így az az 1853-as úrbéri pátens értel-
mében hatályba lépett. ám ez a sima ügy sem záródhatott le gyorsan, az úrbéri törvény-
szék még csak 1857-ben küldött ki hitelesítő mérnököt Győri Lajos személyében és csak 
ezután következhetett a törvényszék által az egyezség végleges meghitelesítése.82

Dány azonos pártfogó segítségével a gödöllőihez hasonlóan indította meg a pert. 
ennek részletezését az indokolja, hogy ránk maradt a teljes iratanyag, mely betekintést 
enged az úrbérrendezés teljes menetébe. Dány, miután az uradalom kormányszékét 
(tisztiszék) értesítette a per megindításáról, az kiküldte Clementis Móric uradalmi mér-
nököt, hogy végezze el a szükséges felméréseket és adjon tájékoztatást az elkülönítések 
dányiak által óhajtott módjáról és kivitelezhetőségéről. a mérnök már 1840. február 1-
jén benyújtotta jelentését. Számára az első feladat volt a telkek számának és nagyságának 
az úrbéri szerződésekkel egybehangzó megállapítása és a helybeliekkel való egyeztetése. 
ezután következett a telek elkülönítések óhajtott módjának megállapítása. a többség a 
háromnyomásos gazdálkodást figyelembe véve, három darabban kívánta kiméretni a 
szántót és negyedik tagban a rétet. ezt a mérnök elfogadhatónak javasolja a talaj hason-
lósága és a földeknek a faluhoz közeli fekvése miatt. Majd javaslatához hozzáteszi: „vajha 
egy egész nemzet forró és céllszerű kívánatát Pest megyében legelsőbb is kegyelmes Her-

81 GvM Levéltár 6/c. 1853.
82 GvM Levéltár 6/c. 1857.
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cegünk tettes kormánya méltányolná [Ez még III. Antal életében történt – F. j.]. a jobbá-
gyok nagyobb része nem fogékony általlátni azon nevezetes hasznokat, melyeket a hely-
ségnek már több telkesei az összesített illetményből serénységök mellett nyerendőnek 
hisznek. – Sok jobbágy csaló – a szokott dézsmálás egyetlen nehézség az összesítésnél.”83

végezetül a mérnök által közölt sok hasznos információ és javaslat közül az alábbia-
kat kell még feltétlenül kiemelni. Felemlíti, hogy sok telkes jobbágy a rendezés kapcsán 
kéri a kormányszéket, hogy telkét családja közt feloszthassa. ezt nem javasolja, mivel 

„Dány helységben van több egész, sőt fél telek is, melyről 25-30 tagból álló háznép él. 
Nem tekintem a rakásra öszve vert és szünetlen civakodó sokaságnak szétosztását, mert 
arra jótevőleg hat a felezés.” ez az adalék érzékelteti, hogy a családfők szerinti összeírá-
sokból miért nehéz egy település össznépességére következtetni, másrészt arra is utal ez 
az adat, hogy a jobbágyfelszabadítás egy-egy falu lakosságának milyen nagy hányadát 
tette talajvesztetté. a mérnök véleménye szerint a telkek felezését kell támogatni, mert 
ez „serkenti a szorgalmat” és nem növeli a telkiállományt, de duplázza a füstpénzt. eh-
hez új házhelyeket kell kiosztani, ezek kiosztását mérnökhöz illő érvvel támasztja alá: 

„Mi a talán kiosztandó új házhelyeket illeti, azoknak kiosztása éppen alkalmatos fekvése 
miatt, a helység díszét még emelni fogja.” 

1842-ben az úrbéri úriszék ítéletével helyt adott a dányiak keresetének, és elrendelte 
a teljes elkülönözés lefolytatását. Megtörtént a falu határának a teljes feltérképezése, bir-
toktestenként, dűlőnként a terület használóik szerinti pontos meghatározása. az elké-
szült telekkönyvet Zlinszky László, Pest megye mérnöke ellenőrizte, majd azt vele együtt 
Gödöllőn Galambos Sándor, a megye tiszti főügyésze és Majtényi Ignác megyei szolga-
bíró hitelesítette 1844-ben. ezután két és fél év elteltével jött létre Dányban az egyezség. 
1839-től 1846-ig már 7 év telt el, ez is mutatja, hogy a bürokrácia útvesztőit leszámítva, 
milyen sok munkával, egyeztetéssel járt ez a folyamat. Nem véletlen, hogy a megszületett 
megállapodás ünnepélyes formát öltött. Mivel a párhuzamos gödöllőinek is hasonlónak 
kellett lennie, idézzük annak első szakaszát. „alol irottak – egy részről Nagy Lónyai 
Lónyai jános, Császári Királyi valóságos belső titkos tanácsos, és Bereg vármegye Fő 
Ispányi Helyettese, ugy mint néhai Fő Méltóságu Gyaraki Herceg Grassalkovich antal 
tömegének Zárgondnoka, – más részről pedig Dány helység előljárói, telkes és házas 
zsellér lakosai – azon rendbeszedési Urbéri pörben, mely a pártfogó tiszti Fő Ügyvéd 
felperessége alatt, a Földes Uraság ellen folytattattott, s melybe már minden pörbeli ada-
tok is elkészültek, a tekintetes Uri-Szék közbenjárására, de tulajdon javunk tekéntetéből 
is, a következő barátságos és megmásíthatatlan egyezségre léptünk:”84

a megállapodást Lónyay mellett a falu elöljárói, 19 telkes jobbágy és 10 házas zsellér 
írta alá a jegyző előtt. az aláírt szerződésből kitűnik, hogy a zárgondnok valóban ba-
rátságos megállapodást kötött a dányiakkal. a legelőelkülönözés során az egy telekre 
eső hányadot 15 holdra emelték fel, ezzel szemben a dányiak lemondtak a faizás jogáról, 
mivel a falu határában nem volt elegendő erdő. ellenben a legelő területére eső erdős 

83 Uo. 1847.
84 Uo.

részeken továbbra is faizhattak. Nem számították be a legelő területébe a 302 hold ho-
mokos részt, melyet ráadásul kapott meg a község.

a telkek elkülönítése tekintetében Lónyay az 1836-os törvényben is javasolt tagosí-
tást támogatta, vagyis a telkenként 28 hold szántó egy tagban történő kimérését, bízva 
abban, hogy ennek előnyeiről a többséget sikerül meggyőznie. Lónyay nyilván jobban 
bízott a jobbágyfelszabadítás közeliségében, mint a dányi gazdák, mert azok többsége 
földhözragadt szemlélettel, a háromnyomásos hagyományok szerint, ragaszkodott a 
három tagban történő kiméréshez. előzetes óhaj szerint a térképek is így készültek el.  
a szerződés végül a dányiakra bízta a döntést. a megállapodást 1847-ben vecsésen 
Petrovics Károly uradalmi főügyvéd és Földváry Mihály Pest megye szolgabírája együt-
tesen hitelesítette, majd 1850-ben a megyehatóság is jóváhagyta. 1857-ben a megyei 
úrbéri törvényszék az 1853-as úrbéri pátensre hivatkozva a megállapodást érvénytele-
nítette, mondván, hogy az létrejött, de nem lépett hatályba. Ugyanis a dányiak az 1848-
as áprilisi törvények után a megállapodástól elálltak. a felek együttes óhajára viszont az 
érdemi megállapodás megmaradt, ez pedig tagosításra és faizásra vonatkozó rész volt. 

az 1848-as törvények hiányosságai együttesen sújtották a falvakat, de elsősorban 
a felszabadítható telek hiányában a zselléreket. a törvények nem rendelkeztek a tel-
ken kívüli állományról (dézsmás szőlők, irtványföldek, kenderföldek, káposztaföldek), 
erdők, nádasok használatáról. a pótlás, ami végrehajtási utasításként is felfogható, az 
1853-as úrbéri pátens volt. a pátens a szőlőket a földesúr kezén hagyta és a dézsma ér-
vényben maradt, azt a parasztok pénzben is megválthatták, ez Gödöllőn addig is meg-
történt. az igen jelentős területet kitevő irtványföldek után a földesúr irtási költséggel 
tartozott volt jobbágyainak, melyet földterület juttatásával is megválthatott. általában 
ez a vita a földek felezésével végződött. Ilyen ítéletet hozott a Budapesti Úrbéri törvény-
szék Kerepes esetében is 1857-ben. a terület felét, 230 hold 712 négyszögölt megkapta 
a község, az uradalom elengedte a visszamenőleges dézsmát és fizette a költségeket. az 
1853-as pátens azt is kimondta, hogy azok az irtványföldek, melyeket az úrbéri telekhez 
csatoltak és a teleknélkülieknek „életük fenntartása végett adtak át”, használóik kezén 
maradhatnak. a törvény nem érintette a már megkötött egyezségeket, márpedig az 
uradalomban ekkorra az alku a falvak zömében megtörtént, ha nem, mint Kerepesen is, 
nem a zsellérek, hanem a telkes jobbágyok érdeke érvényesült.

az erdők használatának (faizás) megváltásáról is rendelkezett a pátens. az uradalom 
kárpótlásként erdőt adhatott az úrbéreseknek telkenként 2-7 hold, de a földesúr meghatá-
rozott famennyiséggel is kárpótolhatta volt jobbágyait. Még a pátens kibocsátása előtt Isa-
szeg pert indított faizási jogainak érvényesítéséért. a Gödöllői járásbíróság 1853. február 
28-án kihirdetett ítéletében a volt jobbágyoknak telkenként 8 hatökrös szekér fajáradékot 
ítélt meg, a zselléreknek pedig 2 szekér gallyat 1851-től visszamenőleg. a perköltségek, 
mint vesztes felet, az uradalmat terhelték. az ítéletet az uradalom megfellebbezte és a 
főtörvényszék eltörölte a visszamenőleges hatályt, ám kimondta, hogy a fában történő  
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megváltás csak akkor érvényes, ha az isaszegiek az ölfavágásból, fahordásból kiveszik a 
részüket. ez az ítélet tehát visszaállította a robotot. Mindez mutatja, hogy a jogszolgál-
tatás terén is zavaros volt a helyzet. Közben az 1853-as tanácskozás 4 hold erdő meg-
ajánlását javasolta az isaszegieknek. végül a későbbi megállapodásba is ez került bele.

a zavarok jelen voltak az uradalom tisztjeinél is. Példa erre a gödöllői szőlődézs-
mások esete. Ők már III. antal idejében örökös szerződést kötöttek a dézsma pénzbeli 
megváltására. az uradalom viszont, főként a tulajdonosváltások idején, dézsmás fel-
ügyelőket küldött a szüretelők nyakára. erre a szőlős gazdák sajátságosan válaszoltak. 
Berze Mihály 1858-ban „az égbeli isten káromlása mellett” fejszével űzte el Somogyi 
józsef dézsmást. 1866-ban tamás István a kiküldött uradalmi cselédet botjával leütötte. 
Ugyancsak bottal verte meg Keresztes István a kiküldött Ifjú jános felvigyázó cselédet.85 
Nem véletlen, hogy a falvak lakossága nem volt tisztában az úrbérrendezéssel kap-
csolatos törvényekkel, és jogos járandóságaikat megtagadták a földesúr felé. Fogadott 
ügyvédeik is eltérő tanácsokkal látták el őket. az elmaradt járandóságok miatt a föl-
desúr, a rendezés során elszenvedett vélt vagy valós hátrányok miatt pedig a falu perelt. 
Nem véletlen, hogy amikor barátságos egyezségek születtek is, 1857-ig húzódott az 
úrbérrendezés hitelesítése, akkor a sorozatos pereskedések esetén ez további másfél 
évtizedet is igénybe vett.

ez az időszak rendkívül elmérgesítette az uradalom és a falvak közötti viszonyt. eh-
hez az is hozzájárult, hogy Lónyay megegyezést kereső barátságos magatartását most 
már a valós tulajdonosok érdekeit képviselő Bartal jános ügyvéd rideg magatartása vál-
totta fel. Leginkább elmérgesedett és ellenségessé vált a viszony a nyakas dányiakkal. 
Dány elállt a korábbi egyezségtől, elsősorban azért, mert az nem rendelkezett a marad-
ványföldekről. a dányiak továbbra is makkoltattak az erdőkben, nem fizették meg elma-
radt járandóságaikat. végül 1852-ben maga a községi elöljáróság a mészáros bárdjával 
felfeszítette az uradalmi mészárszék ajtaját és az ott talált bort lefoglalta – a bérlő bort is 
mért –, a bérlővel pedig közölték, hogy a bérleményhez tartozó földet ne merészelje to-
vább használni, mert azt ők fogják learatni. Bartal szigorú vizsgálatot rendelt el. a szol-
gabíró jelenlétében megejtett vizsgálat során a dányiak mindent beismertek és a lefoglalt 
javakra tulajdoni bejegyzést kértek és írásban nyilatkoztak arról, hogy az uradalom ezen 
túl ne tartson igényt a bordézsmára. az elöljáróság úgy ítélte meg, hogy a mészárszék 
lefoglalása a „tulajdoni jognak nem árthat”. „Különben, ha tehetnék, a dányiak még az 
aszódi templomot is magokra íratnák” – tette hozzá Bartal.86 a vizsgálat a fenti magatar-
tást lázadásnak minősítette és kártérítést rendelt el. a további konfliktusok részletezése 
helyett csak még egy esetet említünk meg a dányi magatartás jellemzésére. a hang-
adóként feltételezhető Pridovka István plébános már az urbáriumban is rögzített papi 
járandóság fejében átadott telket az úrbérrendezés után saját nevére telekkönyveztette. 
az uradalom őt is perelte. a plébános később a telket eladta, és még a kiegyezés után 
is próbálták a közben Dányból elköltözött plébánostól a papi illetményt visszaszerezni.

85 GvM Levéltár 6/c. 1858., 1867.
86 Uo. 1852. 

Dányban végül 1859-ben született meg a végleges egyezség. az uradalmat Lits antal 
főigazgató és Bartal jános ügyvéd képviselte, a falut pedig Kiss László ügyvéd. a koráb-
ban tisztázottakon túl a dányiak által perelt maradványföldek kérdésében is megállapo-
dás született. Furcsa egyezség volt, mivel a volt jobbágyok számára 54 telket mértek ki 
és a 60 telekből a község 1-et, a plébános 1-et, a kántor és a jegyző felet birtokolt már az 
1870-es urbárium szerint, viszont Sina csak 54 telek után részesült állami kárpótlásban. 
a községi telek kivételével a fenti telkek, valamint a további maradványok után a község 
kénytelen volt felső rendelkezések alapján felvállalni, hogy ezekért telkenként 550 Ft-ot 
fizet. a járandóságot évi 5%-os kamattal 6 évig fizeti a falu. az egyezséget 1860-ban 
hitelesítették. a dányiak 1861-től megkezdték a törlesztést, közben a megye alispáni 
bírósága visszamenőleg 1848-tól állapította meg a kamatokat. Ugyanakkor a földteher-
mentesítési földalap igazgatósága 6048 Ft-ban állapította meg a tartozást, mely a megál-
lapodás jogerőre emelkedésétől vagy 1861-től tételezi fel a kamatokat. az uradalom és 
a falu vitájában végül egyeztető tárgyalást tartottak Dányban a barátságos megegyezés 
érdekében. Bartal ügyvéd minden ilyen megállapodást elutasított és az 1848-tól járó 
kamatok mellett foglalt állást.

Dány ezután a Helytartótanácshoz fordult panasszal, elismerve, hogy az eredeti 
megállapodásban nem szerepelt ugyan határidő, de Lits főkormányzó kijelentésére 
hivatkozva. Mely szerint ő figyelmeztette a dányiakat, hogy többé ne forduljanak pa-
nasszal az uradalom felé, mert „rájok nézve ezen úrbéri egyezség nagyon előnyös már 
annálfogva is, hogy a kamatokat is csak a jóváhagyástól fizetik, holott az uraságnak 
joga lett volna 1848-tól követelni.”87 Hivatkoztak az ottlévőkre és Kiss László ügyvédre, 
akik ezt hallották. a Helytartótanács Bartal véleményét kikérve elutasította a keresetet.  
végül 1870-ben a község rákényszerült a kirótt összeg megfizetésére, mivel a panaszu-
kat az uralkodó is visszautasította. az összeg 11 240 Ft-ra rúgott, melyből Sina 6852 Ft 
50 kr-t kapott, a többi pénz a hitelező bankot illette meg.

a dányiak nyakassága kemény következményekkel járt, ezért megerősíti, hogy 
ugyancsak Lits antal és Bartal jános képviseletében létrejött megegyezés során Isasze-
gen a község, a plébánia, a kántor, a jegyző, az iskola, sőt még a harangozó is megkapta 
telki járandóságát minden megváltási kötelezettség nélkül, a jobbágyok pedig a marad-
ványföldekből telkenként 6 holdat megtarthattak minden ellenszolgáltatás nélkül. az is 
lehetséges, hogy Kovács Károly ügyvéd jobban képviselte a falut, mint dányi kollégája.

a jobbágyfelszabadítás és úrbérrendezés, mint a fentiekből kitűnik, évtizedekig ke-
serítette a falvak életét, azok üdvös következményei mellett. Közben ügyvédek, mér-
nökök zsebei duzzadtak, kiszámíthatatlan terhek hárultak a lakosságra. Fennmaradt 
forrás alapján az isaszegi példát említjük meg, mely szerint a rendezés előtt Francsek 
Pál (uradalmi malombérlő), Körmendy István (csömöri birtokos), Beiwinkler Károly 
(budai felszámolási biztos), Huber Béla (valkói erdész) alkotta bizottság időzött a köz-
ségben és egyeztetett. a települést Fitos Ferenc ügyvéd képviselte. véleménykülönbség  
 

87 Uo. 1866. 
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esetére kijelöltek egy újabb bizottságot, melynek tagjai Multényi Mihály (turai tiszttar-
tó), Hep Ferenc (vácszentlászlói főerdőmester voltak. a földosztályzati becslésre Gyár-
fás István főszolgabírót küldték ki. a települést terhelték a fuvarozás költségei is. ezek-
hez a költségekhez járultak a földbecslő választmány és Nagy István kateszteri mérnök 
járandóságai az adókivetés megállapítása céljából. ezt is a község fizette, mely 500 Ft-ot 
tett ki, ehhez járult a becslést végzők fuvarozása, Pestre is, ha szükséges volt.88

a kimérések hosszadalmas elhúzódása, a tagosítások megvalósítása közben, az el-
képzelhető belső viták mellett, aligha lehetett hatékony gazdálkodást folytatni. Minde-
zek a részletezett terhek mellett a másik oldalon komoly jövedelem-kiesést jelentettek. 
azért volt terhes, mivel a jobbágyfelszabadítás első éveiben kifosztottá vált a falvak je-
lentős része.

a legnagyobb jövedelem-kiesést és kártételt az 1849-es év hadi eseményei okozták 
az uradalomnak és a területén élő falvak népének. az események érzékeltetésére álljon 
itt egy részlet Bag község lakóinak viczayhoz intézett leveléből: „ez 1849-ig évi január 
hó 22-ik napjától kezdve, vagy azon időtől, hogy a császári seregek a felkelők csapatjait 
üldözőbe vevék, egész április hó 6-ig állandóan nagyszámú császári sereg lakta helysé-
günket. ez a nagy hideg miatt háromszori fütést kívánt, lakásaink kerítéseit fölégette, 
sőt, még épületeinkről még az ajtót is leszedte. a hosszú itt tartózkodás alatt a fél font 
hússal meg nem elégedvén nehezen megtakarított élelmünket fölemésztette, gyenge 
borjúinkat, sertéseink alól a malacukat elvitte. Kertjeinkből a takarmányunkat csak úgy 
vitte el, mint a tulajdonát, e miatt a számnélküli ingyen kiszolgáló előfogatokban mar-
háink kifáradván vagy elhullottak, vagy minden más keresetre alkalmatlanokká váltak, 
ily környül állásokban minden felül pusztítva büntetlenül, sehol igazságos panaszunk-
ban meg nem hallgatva olyanokra voltunk kéntelenek vetemedni, miről más körülmé-
nyekben csak gondolkozni is bűnnek tartottunk volna.89 a hatvani ütközet alkalmával 
kétszer egész helységünk kiraboltatott a császári seregek által, ekkor szenvedett kárunk 
5932 forintot tesz pengőben. továbbá a forradalmi kormány hatalma alatt kéntelenít-
tettünk újoncokat állítani, kiknek felszerelések 2500 pengő forintokba került, ez a má-
sodik csapás, melynek ellent nem állhattunk.

oh! De még ezzel a keserűség pohara telve nem volt, csordultig kellé annak megtel-
ni, hogy keserű ízét még kései onokáink is megérezzék. elérkezett az emlékezetünkből 
kitürölhetetlen gyászos honap a július, melyekben 10 napokig mintegy 40 000 emberből 
álló orosz hadsereg táborozott határunkban, mint tudva van ez előtt érintlenül semmi 
nem maradt, és mi könnyes szemekkel, vérző szívvel valánk kéntelenek nézni, hogy 
égettetik, gázoltatik, pusztíttatik már csomókba rakott gabonánk, egész évi fáradságunk 
gyümölcse, hogy tétetik semmivé már boglyákban gyűjtött szénánk az utolsó szálig, 
hogy raboltatik az el, ami még áprilisban megmaradt”90 ezt a pusztítást – későbbi kár-
felmérő küldöttség 42 000 forintra értékelte. a világosi fegyverletétel után se következett  

88 Uo. 1856. 
89 a bagi lakosság az uradalom javaiból próbálta magát kárpótolni, elsősorban falopásokkal és miután az uradalom 

perelt, írták meg levelüket.
90 GvM Levéltár 6/d. 1852.

nyugalom, az uradalom falvai is évekig katonai megszállás alatt álltak. a beszállásolt 
katonákat élelmezni kellett, ezek is fosztogattak, megverték a lakosokat, ha azok a nem 
a kívánt élelemmel látták el őket.

az uradalmat is jelentős károk érték, elsősorban a magtárakat fosztották ki, és az 
állatállományt gyérítették. Kirabolták a postaállomásokat, a bérlők kezén lévő vendég-
fogadókat, kocsmákat, malmokat, így bérlők is fizetésképtelenekké váltak. Ilyen ese-
mények kapcsán a közrend évekre felbomlott. a falvak lakossága, mindenből kifosztva 

– mint láttuk példaként a bagiaknál – az uradalom javainak megdézsmálása árán próbált 
életben maradni. az uradalom perelte a bérlőket és a falvakat elmaradt jövedelme miatt, 
ezek a perek évekig húzódtak, kevés haszonnal jártak. a másik oldalon – mint láttuk 
Bag esetében – a települések viszont enyhítésért esedeztek, hogy milyen eredménnyel, 
arra nincs adat. annyit tudunk, hogy a gróf Gödöllő mezőváros tartozásából 1000 Ft-ot  
elengedett azzal az indoklással, hogy a gödöllőiek „a múlt forradalmi időszakban tanu-
ságát adták azon éber és csendes magaviseletnek, mely a volt jobbágyoknak földesura-
ságok iránti tiszteletének kifolyása”.91

a hadi események megszűnése után tartós katonai megszállás alá kerültek a fal-
vak. a legtöbb településen tartós katonai beszállásolások hátrányait nyögte a lakosság a 
párhuzamosan folyó úrbérrendezés mellett. jelentős hátráltató tényező volt a földesúri 
fennhatóság megszűnésével a közrend teljes megbomlása. Hogy milyen volt a falvak-
ban a közbiztonság, arról nincsenek adataink, ami az uradalomban történt, az viszont 
arra enged következtetni, hogy senki vagyona nem volt biztonságban. az uradalomban 
okozott károk közt a falopás volt a legtetemesebb. Bartal jános ügyész évente több száz 
feljelentést továbbított a bíróságok felé. a gödöllőiek mellett a szadaiak, domonyiak, ba-
giak szerepeltek leggyakrabban a listán. az elharapódzott lopások hatására már külön 
mezei rendőrbíró beállítására volt szükség. a falopás valóságos foglalkozási ággá nőtte 
ki magát. Kialakult az orgazdák és a fuvarozók hálózata. volt, aki abból élt, hogy lopott 
fát szállított Pestre. a büntetések nem voltak elrettentőek. a Pestre fuvarozók közül 
rajtakapott tóth jános például 10 Ft bírsággal megúszta.92 az erdőben elfogottakra nem 
lehetett korábbi lopásokat bizonyítani, a szegényebbeket meg a bíróságok felmentették.

a zavaros évtizedekben lezajlott úrbérrendezés konklúziójaként le kell szögezni, 
hogy kevés kivétellel az uradalom akarata érvényesült, a perek zöme is annak javára dőlt 
el. Lényegében az 1853-ban megtartott tanácskozások döntötték el, hogy a meghatáro-
zott teleknagyságok mellett melyik falu jobbágyai milyen további javakban részesülnek. 
a települések többségénél a faizási jog feladása mellett 10-15 hold legelőt mértek ki egy 
telekre, de volt falu, ahol csak 8 holdat adtak. átlag 12 holddal számolva ebből fejenként 
egy házas zsellérre 1,5 hold jutott. a belső telkeket is ideszámítva, esetleg más juttatást 
is feltételezve 1-2 kh terület juthatott egy főre, vagyis a házas zsellérekből törpebirtoko-
sok lettek, házatlan társaikból pedig agrárproletárok.

91 Uo. 
92 GvM Levéltár 6/d. 1859.
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Lényegesen jobban jártak a volt telkes jobbágyok, akik telkeik megtartása mellett 
(belső telek, szántó, rét) az irtványföldekből, közös legelőből, esetleg faizásból származó 
birtokgyarapodással jutottak elfogadható parasztbirtokhoz. Mindezt beszámítva az ura-
dalomban egy egésztelkes jobbágyból 60 holdas gazda lehetett (45 kh). ennek fele jutott 
a féltelkesekre és negyede a negyedtelkesekre, ők is 10-12 kh-dal rendelkező kisbirtoko-
sok lettek. ezzel kialakult Gödöllőn és az uradalom falvaiban egy új összetételű, polgári 
korra jellemző paraszttársadalom. a földesúri fennhatóságtól megszabadult mezőváros 
ezzel elindulhatott a polgárosodás felé. a fejlődés további segítőjeként megmaradt az 
uradalom is. Ugyanakkor az uradalom átölelő csápjai vissza is fogták a paraszti pol-
gárosodás menetét. a volt jobbágyok csak egymás rovására gyarapíthatták birtokaikat. 
az uradalom kezében maradtak a kisebb királyi haszonvételt biztosító javak, vendéglők, 
kocsmák, mészárszék, malom és a vásártartás. ez pedig komoly akadálya volt egy erős 
kereskedő réteg kialakulásának. Gödöllő mezővárosnak továbbra is figyelembe kellett 
vennie az uradalom érdekeit. vegyesen alkották a város közeli határát uradalmi és pa-
raszti kézben lévő rétek, legelők, szántóföldek, még az egymás területén történő átjárha-
tóság is állandó vita tárgya maradt. a parkok és a közeli erdők az uradalomhoz tartoztak, 
ez pedig még a lakosság szabad sétáit és kikapcsolódását is akadályozta. az erdőkhöz 
közeli határokat a vadak pusztították, ezek bántalmazása tilos volt, hiszen az uradalom 
tulajdonát képezték, legfeljebb kártérítésért folyamodhatott a gazda. a volt jobbágyok, 
immár parasztgazdák pedig továbbra is megsüvegelték az uradalom tisztjeit.
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A KöZsÉG És MEZőváROs 
öNKORMáNYZATA 1737–1867

Bél Mátyás országleírásában (Notitia), melyet 1733 körül adott ki, olvashatjuk Gödöl-
lőről: „Most a Grassalkovich-uradalomhoz tartozik, neki itt nyári laka is látható. Más-
részt a Bossányiaknak engedelmeskedik.”1 ez a felemás állapot, a két földesúr alattiság, 
Bossányi Krisztina utolsó éveire volt jellemző, amikor Grassalkovich (I.) antal már kis 
részben bejutott Gödöllő birtokába, de még az egészre nem tehette rá a kezét.

Figyelemre méltó a Grassalkovich nyári lakának említése, hiszen a Hamvay-kúriá-
ban, mely földszintes volt, valószínűleg Bossányi Krisztina élt, a Grassalkovich-kastély 
építése pedig egy évtized múlva kezdődött el. tehát fel kell tételeznünk egy harmadik 
rangos épületet, mely Grassalkovich tulajdonában volt már ekkor.

ezt a vélekedésünket tovább erősíti az a nem mindennapi esemény, hogy Pest– 
Pilis–Solt vármegye általános nemesi közgyűlése (generalis congregatio) 1735. július 
18-án ülésezett Gödöllőn Grassalkovich antal házában.2 az ülésen résztvevők száma 
elérhette, sőt meghaladhatta az 5o főt, ehhez tehát megfelelő teremre volt szükség.

III. Károly király 1731-ben Grassalkovich antalt személynökké nevezte ki, ami azt 
jelenti, hogy a királyi személyes jelenléti bíróságon a királyt helyettesítette. Grassalko-
vich ilyen minőségében is működött Gödöllőn rezidenciális házában, még a kastély 
felépülte előtt. Pest–Pilis–Solt vármegye részközgyűlése 1738. január 20–23-án ugyanis 
tárgyalta az uralkodónak 1737. október 29-én Gödöllőn kelt, Irsay Pál és érdektársai 
kérésére kiadott parancsát. ezt a mandátumot tulajdonképpen Grassalkovich antal 
báró, a királyi személyes jelenlét bíróságának helyettese adta ki gödöllői házában.3

Pest–Pilis–Solt vármegye kisgyűlést tartott Gödöllőn 1740. jan. 23-án, téma a pes-
tis elleni megyei vesztegzár volt. ekkor készítettek egy tervezetet Gödöllőn, melyre a 

1  BÉL M. 1977. 69. p.
2  BoroSY a. 1989–1996. vI. 4215, 4401.
3  BoroSY a. 1989–1996. vII. 5007.
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Kecskeméten 1740. szeptember 20-án tartott megyei gyűlésen hivatkoztak. ekkor hatá-
rozták el, hogy a tisza felől a csegei réven érkezők veszteglőhelye Gödöllőn legyen. eh-
hez nyilván megfelelő karantént kellett Gödöllőn felállítani, helyiségekkel, felügyelettel, 
orvosokkal, ápolókkal.4

Éppen a pestissel fertőzött Pest városbóli kivonulás következtében rátóton 1740. 
március 23-án tartott általános közgyűlést Pest–Pilis–Solt vármegye nemessége. elha-
tározták, hogy a taksások (mesteremberek) által fizetendő adó kiszámítására „ad hoc” 
bizottságot fognak kinevezni. ennek a bizottságnak a terv szerint Gödöllő faluban 1740. 
április 6-án kellett összeülnie Grassalkovich antal vezetésével.5

Gödöllő öNKORMáNYZATA

a községbíró és a község képviselete, tanácsi testülete, az esküdtek részben a község em-
berei, amennyiben az önkormányzati feladatokat látják el, amelyeket az állam és a föl-
desúr is meghagyott a jogkörűkben. Másrészt az állam és a földesúr emberei is, ameny- 
nyiben az ezektől érkező parancsoknak kötelesek engedelmeskedni. az államtól érkező 
elvárások, parancsok legfőbb közvetítője a nemesi vármegye hatósága, a járási hivatal.

a bíró, a bírói testület vállán nyugszik az állami, az egyházi, a megyei adók (domesti-
ca) beszedése feltételeinek a biztosítása, a földesúri adók, a robot előteremtése és mind-
ezek pontos, terjedelmes adminisztrálása és elszámolása, igazoltatása a felettesekkel.

az úrbéri szerződések (urbáriumok) szerint a bírót a földesúr által kijelölt három 
személy közül a község népe választja. a jegyző (nótárius) és a tanító teljesen a falu 
embere, azzal a megszorítással, hogy a vármegye hatósága a 18. században már szakmai 
felügyeletet gyakorol fölöttük. Úgyhogy a bírónak hűséges, alázatos, engedelmes job-
bágynak kell lennie minden feletteséhez. olykor-olykor, ha lehetősége nyílik rá, azért 
becsapja az uradalmat, különösen az absentizmus idején és földet, előnyöket szerez a 
községnek, osztályos társainak.6

az 1743–1744. évi gödöllői önkormányzat teljes névsorát ismerjük a református 
templom építési táblájáról. Főbíró Bakos Ferenc, törvénybíró tóth György, polgár (kis-
bíró) Mészáros Ferenc, esküdtek varga István, Kövesdi Mihály, Kolos György, Berze 
István, Petrák jános, Mészáros andrás, Karátson jános, Som István, Mokka Mihály, 
Bentsik Sándor, Balogh Sándor, Kodó andrás, varga jános, Szarka jános. És nem utolsó 
sorban jegyző Hajdú István.7

Látható, hogy ez a községbírói testület már funkcionálisan tagolt. a főbírónál van 
a mindenkori döntés joga, a törvénybíró kötelessége a törvények, rendeletek és sza-
bályzatok fokozottabb ismerete és betartatása főleg Gödöllő ifjúsága körében. a kisbíró 
(polgár) elsősorban a nép szükséges tájékoztatását és mozgósítását végzi dobszó segít-

4  BoroSY a. 2001–2004. Iv. 641, 648.
5  BoroSY a. 1989–1996. vII. 5772.
6  WeLLMaNN I. 1933. 163. p., HorvátH L. 1990. 137–198. pp.
7  Gödöllő református egyház Irattára archívum agentiale B/1., G/I: 237–240. 

ségével is. az esküdtek, 1744-ben 14-en, a tanácsadásban, megvitatásban segítenek a 
bírói döntések meghozatalában.

a 14 fős tanácsadó testület már önmagában is jelentősebb település bizonyítéka eb-
ben a korban. Kisebb falukban 4-6-8 esküdt szokott lenni a 18. században. Gödöllő 
tehát a mezővárosi fejlődés útját járta már az 1740-es években is. ezt azért kell hangsú-
lyoznunk, hogy lássuk, valóságos helyzete jelölte ki, hogy 1763-ban mezővárosi státuszt 
(oppidum) nyerjen el. ez a jogi lépés a település életében tehát nemcsak nagyhatalmú 
földbirtokosának a kegyéből következett, bár nyilván annak is része volt benne.8

a gödöllői anyakönyvekből ismerünk néhány községi vezetőt korszakunkból.9 Kis 
jános elhunyt 1799. február 13-án, bíróságot és kurátorságot (református egyházgond-
nok, világi vezető) viselt valamikor életében. Berze István 1806. április 5-én halt meg, 
sok ízben volt bíró és esküdt is. tóth Mihály 1786-ban volt gödöllői bíró, eltávozott az 
élők sorából 1815. április 16-án. Berze István 1848. december 1-jén hagyta itt az ár-
nyékvilágot, többször volt ő is esküdt és bíró. Nevezettek valamennyien reformátusok, 
tehát a nagyon katolikus Grassalkovich-uradalom központi falujában, mezővárosában 
a helyi vezetés a reformátusok kezében volt.

Laukó György elhunyt 1816. május 18-án esküdt és törvénybíró is volt Gödöllőn. 
Matuz István 1851. március 9-én halt meg, egykor ő is törvénybíró volt.

Községi esküdtek voltak haláluk időpontjának megadásával: Földi jános (1798. dec. 
11.), Kolozs jános (1804. jún. 17.), Dányi György (1826. ápr. 29.), Laukó andrás (1832. 
jún. 27.), Kolozs György (1859. jan. 1.), valamennyien reformátusok. a névsorokból azt 
is megállapíthatjuk, hogy mely családok tagjai vettek részt a község, illetve mezőváros 
irányításában nemzedékeken keresztül. a Berze és Kolozs család három-három, a tóth, 
Mészáros, varga, Laukó család két-két tagja gyűjthető ki az anyakönyvi forrásokból, 
mint akik az 1737–1847 közötti ll0 évben benne voltak az önkormányzati testületben.

a községi jegyző (notarius) Pest megyében a szatmári béke, 1711 után tűnik fel 
eddigi ismereteink szerint. aszód notáriusa Szuloviny Márton 1715-ben, Mácsáé Hol-
ló andrás 1733-ban, Mogyoród után veresegyházon jegyzősködött Damásdi István az 
1720–30-as években.10 Már említettük Gödöllő valószínűleg legelső jegyzőjét, Szarka 
jánost, aki 1723-as adat szerint viselte ezt a hivatalt. az 1744-ben a gödöllői esküdtek 
között feltűnő Szarka jános feltételezhetően a fia volt.

az anyakönyvek szerint Ferenci józsef gödöllői jegyző valamikor, felesége Deb-
reczeni Zsuzsanna, gyermekeik 1782–1787-ben születtek, ekkor lehetett aktív korban. 
Szele Dániel jegyző, gyermekei 1793–1795-ben látták meg a napvilágot. Paulovics Béla 
antal jegyző 1794. máj. 11-én kötött házasságot Hampel ágnessel. Csiszár László ne-
mes (1778–1851. jan. 17.) 38 éven át volt jegyzője Gödöllő „városának.” Sajnos, a jegy-

8  WeLLMaNN I. 1933. 83. p. 
9  a PML-ban az úrbéri pergyűjtemények terjedelmes fondjában nincs meg Gödöllő úrbéri perének irategyüttese. 

ezért nem használhattuk a gödöllői bírák iratait, bár más települések úrbéri percsomóiban a helyi bírák iratai 
rendre sorakoznak. ezt a forráshiányt Györe Zoltán genealógus széleskörű anyakönyvi kutatásainak felhasználá-
sával tudjuk némileg kiküszöbölni. 

10  HorvátH L. 1990. 146. p.
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zősége idejét csak így adja meg a forrás. Felesége, a kunszentmiklósi aczél julianna 
(1787–1868. máj. 28.) „öregségben” Gödöllőn hunyt el. végül megemlítjük vrankovics 
antal (1804–1865. aug. 18.) nádasdi születésű jegyzőt, aki Gödöllőn a 9., 24–25. számú 
ingatlanok tulajdonosa volt. Paulovics és vrankovics jegyzők katolikusok, a többi refor-
mátus, itt is megállapítható a református dominancia, különösen ha Csiszár László 38 
évig, tartó jegyzőségére gondolunk.

a községbíró fogadja meg a község pásztorait, kocsmárosait, molnárjait, csőszeit, 
kerülőit, tanítóit, harangozóit stb. ezek korabeli elnevezéssel a „község cselédei”. a sza-
dai bíró, jónás jános 1771. évi lajstromába betűzött cédula tanúsága szerint nyolc szadai 
jobbágy véresre verte a gödöllői molnárokat, büntetésük fejenként 3 forint volt, a teljes 
összeget, 24 forintot a szadaiak megvitték a gödöllői bíró kezéhez.11 a községi kovácsok 
Gödöllőn fát vásároltak szénégetés céljára az 1780-as években.12

a gödöllői bíró panaszolta írásban 1799-ben, hogy a Grassalkovich-uradalom (do-
minium) elfoglalta a községi legelőt és mivel az ügy kivizsgálására kirendelt bizottság ki-
szállása késik, a gödöllői jobbágyok már kénytelenek marháikat eladni legelő hiányában.13 

a református Urbán Mihály (1756 – 1814. máj. 15.) 22 évig volt harangozó a refor-
mátus templomban, gyermekei az 1780–1788 közötti időben születtek, felesége Barna 
judit, 1779. ápr. 3-án kötöttek házasságot. a következő református harangozó, akiről 
tudunk, jámbor István (? – 1849. nov. 16.), felesége Matuz judit, akitől a gyermekei 
1811–1830 között születtek.

a földesúri robot mellett állami robotot is kellett teljesítenie a jobbágyoknak, mely-
nek szervezése szintén a községbírói szervezetre hárult.

a szadai jónás jános bíró és jobbágyok 1769. szeptember 11-én Gödöllőről Héviz-
györkre, úgynevezett egy stációra forspontban vitték 16 lóval a sereg ágyúit. a Napó-
leon elleni háború során alekszandr vasziljevics Szuvorov herceg vezette orosz sereg 
1799 első negyedében átvonult Magyarországon a német, illetve itáliai hadszíntérre. va-
lamilyen ellátó, kórházi részleget, egyéb csapatrészt hátrahagyott Pesten. Másként nem 
értelmezhető, hogy 1799. június 22-én a veresegyházi jobbágyok szekerei Gödöllőről 
Pestre szállították „az Moszka sereg öll fáját”.

ezután fél évszázaddal később ismét itt volt a „muszka sereg”, 1849-ben bizonyos 
adlerberg cári tiszt Gödöllőn hadisarcot követelt eisner jános bírótól. a forradalom és 
szabadságharc leverése után Farkas Károly gödöllői jegyzőt elmozdították hivatalából, 
és 1855-től a „megbízható” cseh alexander Prenosilt nevezték ki jegyzővé. Gödöllőn 
a 343. és 347. házszám alatt lakott a családjával. Két fiú gyermeke 1857–1859 között 
született a mezővárosban.

az utána következő városi jegyző Szvoboda józsef volt, aki ugyancsak a 347. és 348. 
sz. házban lakott, feltételezzük, hogy ez egy szolgálati lakás volt. Őt követte jánosy (jan-
kovics) Pál jegyző az 1860-as években.

11  HorvátH L. 1990. 155. p. 
12  WeLLMaNN I. 1933. 145. p. 
13  WeLLMaNN I. 1933. 91. p.

ezekben az években Fődi jános a városi bíró és a református egyház gondnoka. 
Gödöllői parasztcsaládból származik, lakása a rákos u. 4o8. szám alatt található. Fődi 
jános 1892. január 17-án hunyt el végelgyengülésben, felesége, Kodó julianna 1905. áp-
rilis 19-én követte. Gyermekeik 1843–1857 között jöttek a napvilágra.

az 1850–1860-as évek törvénybírója Matuz jános volt, aki 1838. január 9-én kötött 
házasságot Márton judittal. általában a bírók és törvénybírók, valamint az esküdtek 
reformátusok ebben az időben, a jegyzők pedig katolikusok voltak.14

Gödöllő hIvATAlI pECsÉTJEI És CíMERE

az önkormányzatok a községekben, mezővárosokban és városokban jogosultak voltak 
jogszabályalkotásra, szerződések kötésére, iratkiadmányozásokra, számadások és nyil-
vántartások elkészítésére, melyek a település területére, illetve lakóira bírtak érvénnyel. 
az iratok nagyobb részét hitelesíteni kellett, erre szolgáltak a kommunális pecsétek, me-
lyek használata már a középkortól nyomon követhető.

Gödöllő község első ismert pecsétjét már említettük, ez a pecsét ismereteink szerint 
1728–1767-ig volt forgalomban. Feltételezhető azonban, hogy 1728 előtt készült, talán 
a 17. század végén. Lényeg, hogy már ezen is a melltollát tépő és kicsinyeit vérével 
tápláló pelikán jelenik meg. ezen a pecséten Gödöllő státuszának megjelölése „kúria”, 
azaz olyan falu, amelyben a földesúr helyben lakik és a jobbágynép a földesúr közvetlen 
irányítása alatt éli az életét. Gödöllőnek ez a Hamvay- és Bossányi-korszaka.

Gödöllő mezővárosi rangra emelése 1763-ban szükségessé tette, hogy új pecsétet 
készíttessenek, melynek szövege egyben kifejezi az új jogállást és kiváltságot is. az új 
pecsét leírása:

SIGILLUM : OPPIDI : GEDELLEÖ. 1768
az állított ovális vonal gyűrűbe foglalt körirat által határolt mezőben stilizált tár-

csapajzson mellét tépő, fészkén fiókáit vérével tápláló, jobbra fordított pelikán, a pajzs 
tetején szembe néző csőrsisak, három tolldísszel, a pajzsot barokk sisaktakaró borítja. 
Mérete: 25 x 28 mm. Használatban volt 1768–1861-ig, majdnem 100 évig. Lecserélé-
sének oka, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után a gödöllői 
önkormányzati hivatal tüntetőleg, a német nyelv bevezetése elleni lépésként, a latinról 
áttért a magyar nyelvre.15

az 1728–1767-ig használatban volt pelikános pecséten még pajzs nem jelenik meg. 
az 1768-ban használatba vett pecséten a pelikán és fiókái pajzsban láthatók, azaz ez 
már címerpecsét. vagyis a mezővárosi rang elnyerése késztette arra a település vezeté-
sét, hogy az ősi jelkép felhasználásával megalkossa a mezőváros címerét is. azt állítjuk 
tehát, hogy a mezővárosi státusz elérkezése tette szükségessé a címer megalkotását.

14  PML-ban a váci Püspöki Gazdasági Levéltár anyaga. Községbírói számadások, Szada, Lajstrom 1769. és veres-
egyház, Manuale, 1799, PeStY F. 1984. 146. p. és GYÖre Z. 1996.

15  HorvátH L. 1982. 54. p., 114–115. pp., 288–289. pp.
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Gödöllő és Besnyő 1595–1649 között lakatlan volt. az 1649-ben visszatelepülő nép 
– régi és új családok – teljes egészében református. ezt azért kell itt hangsúlyoznunk, 
mert a pelikán jelkép a 16–17. században már szorosan kötődött a reformátussághoz.

a pelikán mindenekelőtt az önfeláldozás szimbóluma, a Naphoz is kapcsolódik, hét 
fiókája a hét bolygót és az alkímia hét fémét is jelképezi. jól ismerték a pelikánt az 
egyiptomiak (magyar nevén gödény), hiszen mindig is tömegekben élt a Nílus-delta 
vidékén. Már egyiptomban is és a keresztény korban is a fénnyel hozták ezt a madarat 
kapcsolatba. a magyarázatot a madár viziszárnyas voltában kereshetjük.

Másrészt az önfeláldozásáról szóló legenda szerint a pelikán csőrével felhasítja sa-
ját mellét, hogy kihulló vérével táplálni tudja, feltámaszthassa senyvedő fiókáit. ennek 
alapján vált a pelikán a szülői szeretetnek, gondoskodásnak és Krisztus önfeláldozá-
sának a jelképévé. Nagyon fogékony lehetett erre a gondolatkörre a 16–17. századi 
megnyomorított, istápolásra és Istenre szoruló magyarság. a reformátussá váló magyar 
közösségek körében különösen elterjedt a pelikán-jelkép. református templomokban 
gyakran ábrázolták a szószék fölött, a kazettás mennyezeteken stb.16

a Gödöllőre 1649-ben visszaérkező, betelepülő református gyülekezet már magával 
hozhatta a pelikán jelképet. a valószínűleg a 17. század végén megvésetett első ismert 
gödöllői pecsétre ezért került a pelikán képe. ez a pelikános pecsét háborítatlanul hasz-
nálatban maradt a Grassalkovich-korszak elején is. Sőt, a mezővárosi rang odaítélése 
után sem volt akadálya, hogy ennek a nagyon református jelképnek a felhasználásával 
alkossák meg a nagyon katolikus Grassalkovich-uradalom központjának kommunális 
címerét, mely mind mostanáig Gödöllő város címere. Feltételezzük azt is, hogy a re-
formátus gyülekezet által 1649-től használt középkori eredetű katolikus templomban 
valamilyen formában a reformátusok alkalmazták, megfestették a pelikán jelképet.

az uralkodó, I. Ferenc józsef 1860. október 20-án kibocsátotta az ún. októberi dip-
lomát, melyben megígérte, hogy a törvényhozás jogát ezentúl az országgyűlések és az 
újjászervezett birodalmi tanács közreműködésével fogja gyakorolni. ez a bejelentés 
tulajdonképpen a diktatúra, az ún. neoabszolutizmus végét jelentette. Budán az országy-
gyűlés 1861. április 6-án nyílt meg. az általános helyzet a nemzet és az uralkodó között 
javulni kezdett, megtörténtek az első lépések a kiegyezés felé.

Gödöllő mezőváros önkormányzata ezt a légkört használta ki, hogy a latin nyelvű 
közigazgatási pecsétjeit – melyekkel a kötelezően bevezetett német nyelvi korszakot, 
1849–1860-ig túlélte – magyar nyelvűekkel váltassa fel. Három pecsétet készítettek 
1861-ben. 

GÖDÖLLŐ M varoS PeCSetje 1861 a vonal keret és körirat által határolt kerek 
mezőben csücsköstalpú pajzson a melle tollát tépő pelikán látható stb., átmérője 30 mm. 
Használatban volt 1861–1876-ig. 

GÖDÖLLŐ M. v.  a fektetett ovális vonal keretben a boltívesen elhelyezett város-
név alatt a rövidítés vízszintes sora, 18 x 36 mm. Használatban volt 1861–1876-ig. a gö-
döllői önkormányzatnak ez az első gumibélyegzője, az eddigi összes fém tipárium volt. 

16  HoPPáL M. – jaNKovICS M. – NaGY a. – SZaMaDáM GY. é. n. 176–177. pp. Gödöllő mezőváros pecsétje 1861–1876Gedellő mezőváros jegyzői pecsétje 1854–1876

Gödöllő mezőváros pecsétje 
1768–1861

Gödöllő mezőváros pecsétje 1728–1767
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GeDeLLŐ M. vároS jeGYZŐI PeCSÉtje a fektetett ovális vonalkeretben három 
sorban a szöveg, a két szélső a kerethez hajlik, 25 x 27 mm. Használatban 1854–1876-ig. 
ez is még fémpecsét viaszban használva.

Meg kell azért említenünk a neoabszolutizmus idejéből a gödöllői szolgabíróság né-
met nyelvű pecsétjeit is:

K. K. StUHLrICHt aMt ZU GÖDÖLLŐ az állított ovális vonalkeret által hatá-
rolt mezőben az osztrák kétfejű sas, 29 x 33 mm. Használatban 1852–1860-ig. ez fém 
tipárium, nyolcszögletű kereten ugyanez a jelkép, gumibélyegző, 25–27 mm. Haszná-
latban: 1852–1860.

A KöZsÉGI hATáR vÉdElME

a községbírói hivatal feladatai közé tartozott a községi határ védelme is. Időnként, fő-
leg új bíró választáskor, csoportosan bejárták a községi határokat, hogy megállapítsák, 
nem foglaltak-e el jogtalanul földeket a szomszédok. Ha azt tapasztalták, hogy a község 
sérelmére elszántottak, vagy áthelyeztek határdombokat, határjeleket, akkor a községbí-
ró értesítette a földesurat annak gazdatisztjén keresztül. a földesúr pedig benyújtotta a 
határjárásra az igényét a vármegye közgyűlésén vagy sedriáján, amelyik elrendelte azt. 
a határjáráson a vármegye tisztviselőjén kívül az érdekelt földesurak megbízottai vettek 
részt. ennek során számos jobbágy tanúvallomását vették fel az ügyben, lehetőleg olyano-
két, akik idősek voltak, és szavahihetőségük, az ügybeni semlegességük feltételezhető volt.

Grassalkovich (I.) antal azonban elég nagy úr volt ahhoz, hogy az isaszegi–gödöllői 
községhatár ügyében országos intézmények hivatalnokai járjanak el. Gróf Koháry István 
országbíró parancsára Furár Imre, a királyi ítélőtábla jegyzője és Kapy Gábor, a királyi 
kúria bíróságának protonotáriusa 1726. június 17-én Gödöllőn és június 18-án Isasze-
gen végzett tanúkihallgatást. ebből az aktából rekonstruálhatjuk Gödöllő déli határát.17

a határ megállapítását a Gödöllőről valkóra menő útnál kezdték, ahol az áthalad 
a valkói határon. Innen dél felé haladva a Pap erdejéhez értek, mely régebben a varjas 
erdő nevet viselte. az egyik tanú szerint a Kerek varjas közepén is volt egy határdomb. 
elhagyva a valkói határt Isaszeg határához érkeztek, melyen nyugati irányban haladtak 
tovább. Itt a Felsőerdőcske Gödöllőé, az alsóerdőcske, más tanú szerint alsókerekerdő 
Isaszegé. ezen a tájon emlegetik Gödöllőn a Nyáraska erdőt, Isaszegen Nyíregyháza 
pusztát és a Szörény Berek nevű helyet. Mindkettő egykor, az árpád-korban falu volt.

a gödöllői Nyáraska után következett a régi szérűk nevű hely, mely azt bizonyít-
ja, hogy 1726-ban már új szérűje is volt Gödöllőnek. a szérű a gabona nyomtatásá-
nak (szemnyerés) a munkahelye, mely inkább a belterülethez szokott közel esni. ez itt  
messze van a településtől, ezért inkább arra gondolhatunk, hogy az aratás után a gabona 
asztagba rakásának a helye lehetett, ahol talán nem is nyomtattak. a 18–19. században 
ezt is szérűnek hívták, de a belsőbb szérűben nyomtattak.

17  BoroSY a. 1998–2000. III. 442–443. pp.

a régi szérűvel szemben az isaszegi oldalon volt a Bodzás. Innen jutottak el a rákos 
vizéhez, ahol az átfolyik a gödöllői határvonalon Isaszegre. ezen a helyen állt az isa-
szegi egyik uradalmi malom, melyet takács malmaként emlegetnek a tanúk. egyetlen 
esetben egy szentlászlói jobbágy Somogyi malmának nevezte. Néha „kis takács malma” 
a neve. az 1728-as országos összeírás szerint Isaszegen egy községi és két urasági ma-
lom működött. az utóbbiakban Bélay Márton és Szlávik Márton voltak a molnárok.18  
az 1760-as adat szerint takács Márton a molnár ebben a malomban.19 ez tehát megfe-
lelne a malom nevének, ha feltételezzük, hogy ugyanaz a takács a molnár 30–35 éven 
keresztül, vagy ugyanilyen nevű fia követte az apját a molnárságban.

a takács malmától a Malom út vezetett Ökörtelek puszta felé. valahol a nyugatra 
tartó határvonalnál isaszegi földön volt a Márton kútja nevű földrajzi pont. ezután kö-
vetkezett a gödöllői földön a Gyaramfőnek hívott hely. Úgy véljük, hogy ez a helynév 
a középkori Gárdony, Gárdony völgy földrajzi név eltorzulása. Szentjakab és Gödöllő 
közötti területet jelöl.

A MEZőváROsI JOGállás És vAlósáG

a mezőváros (oppidum) átmeneti várostípus a feudális kori Magyarországon. a mező-
városok többségükben az egyházi és világi nagybirtokosok falvaiból alakultak ki.  
a mezővárosi fejlődés legelső lépcsője az volt, hogy a falu népességben és gazdaságban 
gyarapodott, azután a vagyonosodó település pénzösszeg lefizetése ellenében vásártar-
tási jogot nyert a heti vásárok mellé.

további lépés volt, amikor a falu szolgáltatási kedvezményhez jutott, legáltaláno-
sabban ahhoz, hogy a földesúri szolgáltatásokat egy összegben megválthatta. jogilag 
azonban továbbra is különbözött a szabadkirályi városoktól, mert folyamatosan ma-
gánföldesúri hatalom alatt maradt, ebből következett, hogy igazságszolgáltatás terén az 
úriszék alá tartozott, bíró és tisztviselő választásukba, a jegyző alkalmazásába a földesúr 
beleszólt. Falat nem emelhettek belsőségeik köré, a török időben legfeljebb sövényt, pa-
lánkot, kerítést stb. a mezővárosok történetük idejében nem szerezhették meg a jogot 
az országgyűlési képviseletre, ahogy az a szabadkirályi városokat megillette.

a mezővárosok végül egymástól is sokban különböztek, attól függően, hogy privi-
légiumaik mit tartalmaztak, mit írtak elő. Például megszerezhettek földesúri jogokat 
(kisebb királyi haszonvételek), a malom- és mészárszéktartás, a kocsmáltatás, a boráru-
sítás, a sör- és szeszfőzés stb.

a 18. században általában romlott a mezővárosok helyzete, a földesurak szaporo-
dó majorságai, az uradalmak terjeszkedése, a természetbeni szolgáltatások terjesztése, 
a robotigények fokozódás stb. hátráltatta, sőt megkötötte a mezővárosi fejlődést. a 18. 
század közepén mezővárosi rangot nyert települések eleve már hátrányos helyzetben 

18  BoroSY a. 1997. II. Borosy a. megjegyzi, hogy a malmokra vonatkozó bejegyzés zavaros. 
19  aSZtaLoS I. é. n. 47., 50., 54–56. pp.
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indultak. Gödöllő 1763-ban vált mezővárossá, ha feltételezzük is, hogy eredményei már 
kijelölték erre, mégis arra kell gondolnunk, hogy a rangemelésbe a Grassalkovichok 
presztizsigénye is belejátszott. az 1870–1872. évi törvények azután megszüntették a me-
zővárosi státuszt, úgyhogy Gödöllő mezővárosi korszaka mintegy 110 évre terjed ki.20

Gödöllő mezőváros a privilégium szerint négy vásárt tarthatott évente: Úrnapján 
(a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök, június eleje), június 29-én, Péter-Pálkor, 
október l-jén Szent remigius napján és december 13-án Luca-napkor, előtte egy nappal 
baromvásár volt.

a hagyomány szerint a Haraszti erdőt az 1760-as években irtották ki a kastély kerítő 
fala mellett 150 x 1000 méteres területen a Pest–Gödöllő–Hatvan országút mintegy 
kiszélesítésére. ekkor keletkezett a vásártér, a jelenlegi HÉv megálló helyén volt a ba-
romfipiac, a kastély kerítésnél a fakanalasok és egyéb fa tárgyak árusai, tovább Pest felé 
a csizmadiák, szűcsök, tímárok, lacikonyhák stb.

a 18–19. századból már fennmaradtak településrész és utcanevek is. az 1765 után 
létesített vásártért nyugatról övező házsort Új-sornak hívták. az egykori Német-sor és 
Burgundia-sor manapság a Kossuth Lajos utca. a Ganéj utcában voltak az istállók elkülö-
nítve a lakóhelyektől, jelenleg városmajor utca. a Cigány-sorból lett jelenünkre a Körösfői 
Kriesch aladár utca. a mezőváros városházája földszintes volt és később a járási hivatal 
épült fel a helyén. Innen indult a váci út, mely azután a Dózsa György út elnevezést kapta.

a Hamvay-kúriára ebben az időben húzzák fel az emeletet, melybe Grassalkovich 
először urasági hajdúit telepítette, majd vendégfogadót létesített benne. Itt működött 
egyben az urasági Felső-kocsma is.21

II. józsef (1780–1790) rendeletére kezdték el a házak beszámozását olyan módon, 
hogy az összes ház egyetlen számsort alkotott. a mindenkori jegyző feladata volt a 
házszámozás elkészíttetése. elkezdték valahol a központban, és utcáról utcára haladva 
felfestették a számokat a házakra.

Így állt elő az a helyzet, hogy bár volt népi neve az utcáknak, soroknak, mégis a szá-
mozás nem kezdődött elölről minden utca elején, hanem kanyargósan, tekergősen foly-
tatódott egyikből a másikba. a zűrzavart fokozta, ha a legelső beszámozás után épült 
házaknak számot kellett adni, hiszen azok a mezőváros bármely pontján létrejöhettek.

Gödöllőn 1784–1787-ben 275 ház állt, Besnyőn pedig 13 ház. az első számozás 
elvégzésekor tehát ennyi lakóház volt a mezővárosban és külterületi lakott helyén, Bes-
nyőn. Csak megemlítjük, hogy a 275 gödöllői házban 398 család lakott, azaz már 100 
családnál is többen voltak azok, akik a más telkén, más házának a háta mögött laktak, 
azaz akik házatlan zsellérek voltak. (a rokon vérből való, többgenerációsan együtt élő 
családokat akkor még egy családnak vették!)22

20  BáN P. (szerk.) 1989. II. 37–38. pp.
21  DÉKáN a. (szerk.) [1975] 67–68. pp.
22  az első magyarországi népszámlálás (1737–1784). Budapest. 1960. 118–119. pp.

úRIsZÉKI BíRásKOdás AlATT

a földesúr bíráskodási joga saját jobbágyai felett a korai feudális gyakorlatban gyöke-
rezett. a jogilag egységes jobbágyság és nemesség kialakulásakor, az 1351. évi XvIII. 
tc. rendelkezett az úriszék tartásáról. ez a törvény képezte ezután alapját az úriszéki 
bíráskodásnak egészen a 19. századig.

Gödöllő mezővárosi jogállása azt is jelentette, hogy fölötte a Grassalkovichok és 
utódaik úriszéki bíráskodása fennmaradt, az alatt élte a mezőváros minden polgára 
mindennapi életét, egészen a polgári bíráskodás bevezetéséig, az 1850-es évekig.

az úriszék bírósági testülete élén maga a földesúr vagy személyes megbízottja állt.  
a testület tagjait is a földesúr nevezte ki főleg a rokonságából, uradalmi tisztjei köréből. 
az ülésen – melyet akkor tartottak, amikor elégséges tárgyalásra való ügy összegyűlt – 
többnyire részt vettek a helyi egyházak papjai és olykor a vármegye embere, szolgabírája is.

a 18–19. században a jobbágyok örökösödési, tartozás behajtási, testi sértési, lelki 
bántalmazási, lopási, tolvajlási, orgazdasági, vadászati, kártérítési, árva ügyei stb. tar-
toztak az úriszékek elé. az ügyet a jobbágytársadalom részéről a mezőváros önkor-
mányzati vezetője, a bíró, vagy valamelyik esküdt indította, vitte az úriszék elé. az úri-
szék döntését többnyire ugyanaz vitte meg az érdekelt, a peres feleknek. a büntetéseket 

– elzárás, botozás, vesszőzés, bírságolás stb. – az uradalom rendvédelmi szervezeteinek 
emberei, az ispánok, hajdúk, huszárok stb, foganatosították.

Besnyő uradalmi puszta volt, azaz nem tartozott Gödöllő mezővároshoz, és önkor-
mányzata sem lévén, úriszéki ügyeit az uradalom tisztjei indították és intézték. Például 
1827-ben Szafranovits Károly, a gödöllői uradalom kasznárja terjesztette az úriszék elé 
Imperger Györgynek, a besnyői kőművesnek örökösödési ügyét.23 

Leggyakoribbak természetesen az örökösödési perek voltak, melyekben az úriszéknek 
kellett igazságot szolgáltatnia. a gödöllői bírák 1827-ben terjesztették elő az úriszékre Sá-
muel jakabnak, fésűs mesternek hagyatéki ügyét. Figyelemre méltó, hogy az úriszék dönté-
se alapján a fésűs mesterség szerszámait az özvegy örökölte, azaz képessé tették arra, hogy 
tovább folytathassa a fésűs mesterséget akár maga, akár ha újra férjhez megy, az új férje.24

tóth Sámuel gazda halála után maradt vagyonát három fia egymás között barát-
ságosan felosztotta, melyben meg is egyeztek. az úriszék azonban érvénytelennek 
nyilvánította az osztozkodást, mivel az egyik fiú, tóth István gyilkosság elkövetéséért 
éppen raboskodott, másrészt az özvegy még élt. Úgy látszik, hogy a meggyilkolt áldo-
zat Branek Mihály gyógyszerész (apothecarius) rokonságába tartozott, mert a vérdíjat 
/homagium/, 125 forintot neki kellett a kezéhez adni. ezen felül orvosi költség címen a 
chyrurgusnak 20 forint járt, tehát az áldozat nem azonnal halt meg, az orvos még kezel-
te. az említett költségeket tóth István örökrészéből rendelte kiadni az úriszék.25

23  GvM Levéltár. a Grassalkovich-uradalom iratai. Úriszéki jegyzőkönyvek 1827–1847. 45/1827. 
24  Uo. 42/1827.
25  Uo. 43/1827. és 96/1828.
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az is előfordult, hogy az örökös közvetlenül az úriszékhez fordult jussának kiadása 
végett. ezt tette Dányi judit, ifj. Szombath István felesége. ám a gödöllői bírák megke-
rülhetetlenek voltak a perrendtartás szerint. ezért az úriszék elrendelte, hogy a „kö-
nyörgő levelet” eredetiben ki kell adni a gödöllői kasznárnak, hogy a gödöllői bírák 
jelenlétében a feleket hallgassa ki, és lehetőleg békésen intézze el.26

Matelka Ferenc, gödöllői ácsmester a Makula jános házán dolgozott, de a bérét nem 
akarják megfizetni. az úriszék úgy határozott, hogy meg kell keresni Lázár Imre gödöl-
lői esküdtet, hogy a házon elvégzett munkát idegen mesterek által becsültesse fel és a 

„bets levelet” a kasznárnak adja át és az a munka díját annak alapján hajtsa be.27

Branek Mihályné, néhai gödöllői patikárius özvegye 1828-ban az úriszéken kérte, 
hogy a gödöllői és hatvani uradalomban kiszolgáltatott gyógyszerek után fennma-
radt tartozásokat fizessék meg a részére. a mellékelt tartozásjegyzéket kiadták Kárász 
György uradalmi alszámvevőnek, hogy hajtsa be.28

véber józsef, gödöllői kovács 1829-ben folyamodott az úriszékhez, hogy Horváth 
Mihály „lódoktor” neki 100 forinttal tartozik. az úriszék elrendelte, hogy az uradalmi 
tiszttartó az indokolt összeget hajtsa be a panaszos javára.29

Ugyanazon az ülésen pedig Horváth Mihály, gödöllői állatorvos panaszolta, hogy 
Demmer Ferenc „késcsináló” neki kosztért 113 forinttal tartozik. Nevezett adósnak 
máshol is voltak tartozásai!30

Prunyi Károly, uradalmi hajdú azért fordult az úriszékhez, mert amikor a gyü-
mölcsfák taxájának a beszedésére rendelték, akkor taxner György, gödöllői csizmadia 
őt megsértette és megtámadta. taxner vallomása szerint a hajdú a pálcáját az ő hátán 
törte össze. az úriszék kölcsönös megbocsátást rendelt el, mely megtörtént és a bünte-
téseket elengedte.31 

a 18. század végétől a gödöllői polgárok legelő-problémával küszködtek. andrás 
urasági huszár – például 1827-ben – tilosban járás miatt megkergette a gödöllői gazdák 
marháit, és állítólag elapadt a tejük. Matuz István és érdektársai ezért kárpótlást kértek 
az úriszéken. Ugyanakkor Öreg Pásztor jános és más gödöllőiek nagyobb legelő iránt 
folyamodtak az úriszéken.32

a gödöllői bírák az úriszéken 1828-ban személyesen adták elő, hogy Bodnár Mátyás 
részegen nagykéssel kergette Bajai jakab, fésűs legényt és meg akarta ölni, de a bírák azt 
megakadályozták. az úriszék a büntetést elengedte, mivel az elkövető részeg volt és ez 
először fordult elő.33

tamás ádámné 1828-ban panaszolta, hogy őt varga Pálné megverte. az úriszék 

26  Uo. 81/1827.
27  Uo. 57/1827.
28  Uo. 94/1828.
29  Uo. 1/1829.
30  Uo. 5/1829.
31  Uo. 69/1827.
32  Uo. 84 és 86/1827.
33  Uo. 18/1828.

rendeletére az orvos megvizsgálta a sértettet. varga Pálnét 12 korbácsütésre ítélték és 
tamásné kimaradt munkabére fejében pénzbüntetésre.34

az úriszék 1830-ban vádolta id. Legéndy jánost, Karácson andrást, ifj. Legéndy 
jánost és rétsány Istvánt, gödöllői lakosokat, mert Spiszák Ferencet, urasági kertész 
legényt megverték.35

Idegeneknek is az úriszékhez kellett folyamodniuk, ha mezővárosi jobbágyon keres-
ni valójuk volt. Saffer jános, pesti kereskedő panaszolta 1828-ban a gödöllői úriszéken, 
hogy Kolos Sámuel, gödöllői gazda, portékáit Debrecenbe fuvarozta, és gondatlanság-
ból 415 forint kárt okozott az áruban. Kéri 100 forint erejéig való megtérítését. az úri-
szék határozata alapján kiadják az uradalmi kasznárnak az ügy kivizsgálása céljából.36

Nem volt ritka a lopás, tolvajlás. a gödöllői vendégfogadóban Kominek tamás egy 
utastól ellopott egy sárgaréz prést (?). elfogták és három kulcsot találtak nála, ami abban 
az időben igen gyanús körülmény volt. az úriszék a tárgyalásig elszenvedett áristomot, 
mely 11 hetet tett ki, büntetésül betudta és azt határozta, hogy Komineket az eredeti 
lakóhelyére, Pencre kell kísérni a kulcsokkal együtt és át kell adni a penci bíráknak 
további eljárás végett. az elszenvedett büntetésnek nagy foganatja nem lehetett, mert 
1830-ban Kominek Sződön hatolt be lakásokba álkulcsok segítségével.37

a mezőváros önkormányzata a 18. században már árvagondozást is végzett. az es-
küdtet, akinek a feladata volt az árvák gyámolítása, „árvák atyjának” nevezték, később 
árvagyám volt a neve. Szükségleteik fedezésére az önkormányzat árvapénztárt létesí-
tett különböző forrásokból. Hayek jános, néhai „árvák atyja” testamentumát tárgyal-
ta a gödöllői úriszék 1827-ben. Balog István, „Gedellő Mező városában rendelt árvák 
atyja” jelentette 1830-ban, hogy többen elmulasztották az árvák pénzét megfizetni.  
a névjegyzéket az úriszék az alkasznárnak adta ki megvizsgálás és behajtás céljából.38  
a kiskorú árvák gondozása a következőképpen történt. az elhunyt családfő telkét mű-
velésre kiadták ifjabb gazdáknak, akik azt az árvák felnőtté válásáig birtokolták, azután 
vissza kellett adniuk az árváknak. az árvák neveltetésére azonban addig is „árvapénzt” 
kellett befizetniük a használt jobbágytelek jövedelméből. ezt a pénzt az árvák javára az 
árvapénztár szedte be, kezelte és juttatta az árváknak szükségleteire.

az úriszék családi viszály ügyében is illetékes volt, akár férj és feleség, akár apa és fiú 
konfliktusában. a gödöllői úriszék 1827 elején tárgyalta Nierenberger Mihály gödöllői 
lakos panaszát, miszerint azonos nevű fia apjának nem engedelmeskedik és apját sok-
szor szidalmazza. az úriszék a már negyed éve áristomban lévő fiú büntetését kitöltött-
nek vette és azzal bocsátotta szabadon, hogy ha nem javul meg, akkor keményebb testi 
fenyítésben fogja részesíteni.39

természetesen a fennmaradt jegyzőkönyvek több ezer ügyet tartalmaznak, melyek 

34  Uo. 19/1828.
35  Uo. 95/1830.
36  Uo. 24/1830.
37  Uo. 6/1828.
38  Uo. 66 és 101/1827., 18/1830.
39  Uo. 40/1827.
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közül néhányat kiemeltünk. ezek mind Gödöllő mezőváros polgáraival kapcsolatosak. 
Mutatják a mezőváros önkormányzatának szűk lehetőségeit, szoros korlátait és aláren-
deltségét az úriszéknek. Gödöllő minden előnye és egyben minden hátránya is abból 
következett, hogy Grassalkovich (I.) antal egyik uradalma középpontjává tette a 18. 
század közepén.

a jegyzőkönyvekben szerepelnek a gödöllői uradalom falvai is, melyek jobbágysága 
hasonló ügyekkel kapcsolatban került az úriszék elé. ezek tanulmányozása részletesebb 
kép kialakítására adhat lehetőséget az egész uradalom területére nézve.40

Gödöllő bírói és esküdtjei a 18–19. században

Év Bíró Törvény bíró Esküdt
1699 Szabó jános oláh andrás
1728 varga (Homonnai?) István
1744 Bakos Ferenc tóth György Mészáros Ferenc

varga István
Kövesdi Mihály
Kolos György
Berze István
Petrák jános
Mészáros andrás
Karátson jános
Som István
Makka Mihály
Bentsik Sándor
Balogh Sándor
Kodó andrás
varga jános
Szarka jános

1780-as évek Mádi jános
1786 tóth Mihály
1798 előtt Földi jános
1799 előtt Kis jános
1804 előtt Kolozs jános
1806 előtt Berze István
1816 előtt Laukó György
1826 előtt Dányi György
1832 előtt Laukó andrás
1848 előtt Berze István
1851 előtt Matuz István
1859 előtt Kolozs György

40  a PML-ban is őriznek gödöllői úriszéki jegyzőkönyveket a Iv. 87/b. számon az 1837–1848 közötti időből. 

KöZIGAZGATás 1848 uTáN

az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot követő időszakban, az 1849. június és 
1850. december közötti katonai kormányzás időszakában az egykori Pest–Pilis–Solt 
vármegye az ún. pesti kerületbe tartozott, amelynek vezetője, a kerületi főbiztos 17 ke-
rületre osztotta a megyét. ezek egyike a gödöllői volt. 1850. február 9-én az 1891. számú 
kerületi főbiztos leirat három megyefőnökséget alakított ki az egykori megye területén 
(pesti, kecskeméti, kalocsai). a Gödöllői kerület a pesti főnökség 7 kerületének egyike 
volt. Gödöllő központtal 40 444 fő tartozott alá.

a provizórium alatt az egykori Pest–Pilis–Solt vármegyét két részre osztották, Pest-
Pilis és Pest-Solt vármegyére. az elsőbe 8, míg a másodikba 7 járás tartozott. a gödöllői 
járás Pest-Pilis megyéhez tartozott.

1853-ban ismét megváltozott a járások beosztása (május 1-jével). az országban öt 
helyhatósági osztály alakult. a pesti kerületi kormányzat Budára költözött. Pest-Pilis 
megye felosztása megváltozott, az eddigi 8 helyett 7 járás lett, a Gödöllői járás megma-
radt. Pest-Solt megye 7 járása 6-ra változott.41 

1860. október 20-án I. Ferenc józsef császár az Októberi diploma nevű rendeletével 
helyreállítja a magyar királyság korábbi alkotmányos intézményeit. a Bach-rendszer 
alatti „főnökségek” helyett visszaállították a megyei közigazgatást, a magyar nyelv hi-
vatalos használatát, valamint engedélyezték az országgyűlési választásokat az 1848-as 
törvények alapján. Megerősítették a robot és a nemesi előjogok eltörlését, kiterjesztették 
az általános hivatal- és birtokbírási jogot, valamint katona- és adókötelességet. Pest– 
Pilis–Solt vármegyét visszaállították a régi határok mentén, ugyanígy helyreállították 
a járásokat (váci, pesti, kecskeméti, solti, pilisi). 1861. november 5-én a megyék élére 
főispáni helytartó került.42

41  HorvátH L.−KovaCSICS j. 2000. 42–44. pp.
42  HorvátH L.−KovaCSICS j. 2000. 42–44. pp.
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NÉpEsEdÉs 
AZ ANYAKöNYvEK 
TANúsáGA AlApJáN

egy település kutatásának talán legizgalmasabb kérdése az, hogy az évszázadok fo-
lyamán honnan érkezett az a lakosság, amely meghatározta, és meghatározza annak 
arculatát. az anyakönyvek vizsgálata erre a kérdésre is választ adott.

természetesen nem minden korban történt meg az anyakönyvezettek eredeti 
származási helyének felvétele, de ahogyan előre haladunk az időben, az egyházi anya-
könyvvezetés szabályai egyre több adatot rögzítenek, s köztük azokat is, amelyek alapján 
pontosan meg tudjuk mondani, hogy ki, mikor és honnan érkezett egy adott település-
re, jelen esetben Gödöllőre.

Sajnos a kezdetekkor, a 18. század elején kevés adat áll rendelkezésünkre. Hiába 
tudjuk, hogy mennyi német kőműves dolgozott a kastélyon és egyéb építkezéseken 
(csak a legfontosabbak közül néhányan: Lenik, Hieß, Zwiller, tausch, Khim, Flatt,  
Fidler, Gseller, Nierenperger, Lagler, Gutmann, Gold, Wirnhardt, eisner, Kvölnc, Sisel, 
Ihrenberger, obermajer, Feid, Kundt, Günthner, Kaiser, Irtzl stb.), nevük mellett nem 
található semmilyen utalás az eredeti származási helyükre. Éppen ezért fontosnak tar-
tom megjegyezni, hogy csak azokat az adatokat tartalmazza az alábbi kimutatás, ame-
lyek az anyakönyvekben feljegyzésre kerültek.

a lakosság beáramlását három korszakban, és vallásonként külön-külön vizsgáljuk.

A 18. sZáZAd (1722–1800)

reformátusok
278-an Pest megyéből, ebből is a legtöbben Szadáról,veresegyházról és Fótról, 
a jelenlegi Bács–Kiskunból 2, Fejér megyéből 1, Hevesből 1,  

jász–Nagykun–Szolnokból 1, Nógrádból 4,
Felvidék 1
evangélikusok
Pest megyéből 23-an
Katolikusok
Pest és Buda 6, illetve 3, Pest megyéből 78,
Bács–Kiskun 4, Fejér 2, Heves 4, jász–Nagykun–Szolnok 2, Komárom 1, Moson 1, 

Nógrád 2, Sopron megye 1, Zala 1,
Felvidék 15, 
ausztria 5, Csehország 6, Galícia 2, Morvaország 11, Németország 2, Szilézia 1
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1800–1840
reformátusok 

Pest megyéből 162,  
Bács–Kiskun 1, Bihar 3, Borsod 3, Fejér 1, jász–Nagykun–Szolnok 1,  
Komárom–esztergom 1, tolna 1

evangélikusok 
Pest megyéből 18, 

Nógrád 1,  
Felvidék 3,  
Németország 1

Katolikusok 
Buda és Pest 7 ill. 22, Pest megyéből 207,  
Bács–Kiskun 2, Baranya 1, Bihar 1, Fejér 4, Győr–Moson–Sopron 4, Hajdú 1,  
Heves 31, jász–Nagykun–Szolnok 3, Komárom–esztergom 4, Nógrád 13,  
Somogy 2, tolna 1, veszprém 2,  
Délvidék 2, Felvidék 32, 
ausztria 9, Bajorország 1, Csehország 14, Galícia 1, Morvaország 4, Németország 1, 
Svájc 1, Szlavónia 1

1840–1867
reformátusok 

Pest 22, Pest megye 149,  
Bács–Kiskun 2, Borsod–abaúj–Zemplén 1, Fejér 2, Győr–Moson–Sopron 1,  
Heves 2, Nógrád 11, Somogy 1, veszprém 1 
Délvidék 1, erdély 1, Felvidék 9 
ausztria 1, Bajorország 1, Lengyelország 1, Svájc 1

evangélikusok
Pest 5, Pest megye 17,  

Heves 1, Nógrád 6 
erdély 1, Felvidék 6 
Bajorország 1, Galícia 1

Katolikusok 
Buda és Pest 132 ill. 15, Pest megye 357,  
Bács–Kiskun 7, Baranya 1, Békés 1, Bihar 1, Borsod–abaúj–Zemplén 5,  
Csongrád 3, Fejér 19, Győr–Moson–Sopron 7, Hajdú–Bihar 2, Heves 51,  
jász–Nagykun–Szolnok 16, Komárom–esztergom 11, Nógrád 40, Somogy 10,  
Szabolcs–Szatmár–Bereg 2, tolna 3, vas 6, veszprém 8, Zala 1,  
Délvidék 12, Felvidék 82, Kárpátalja 1 
ausztria 13, Csehország 17, Galícia 9, Lengyelország 4, Morvaország 10, Németor-
szág 3, olaszország 7

természetes, hogy minden esetben a saját, tehát Pest megyéből érkeztek a legtöb-
ben. a betelepülők két fontos céllal érkeztek, melynek egyike a munkavállalás, másika 
a házasodás volt. ezeket sokszor nem lehetett szétválasztani, s bár az elszármazásokról 
nagyon bonyolult lenne ugyanilyen összesítést készíteni, mégis elmondható, hogy a há-
zasságkötések egy részével mérhető a kiáramlás is; azaz a legtöbb Gödöllőről távozó is 
a Pest megyei magas arányszámok között található.

A ZsIdóKRól

a gödöllői zsidóság története két, egymástól jól elhatárolt korszakra osztható. az első, 
melyet nevezzünk a „Grassalkovichok korának”, a zsidóság szempontjából aligha ne-
vezhető korszaknak, hiszen adataink kivétel nélkül azokról vannak – azaz csakis azok 
maradhattak hosszabb-rövidebb ideig Gödöllőn –. akik kikeresztelkedtek.

a kikeresztelkedett zsidók:

1761. 03. 21-én Ferberek Antal (szül. 1737, apja Ferberek Ferenc, anyja anna Mária)
1764. 07. 29-én László József (szül. 1744, „zsidó szülők”)

Bár az alábbi család Grassalkovich mélykúti birtokán keresztelkedett ki, de mivel Gö-
döllőre kerültek, és itt konfirmáltak, az anyakönyv szükségesnek tartotta bejegyezni a 
kikeresztelkedés körülményeit.

a Kalocsai Érsekséghez tartozó Bács vármegyei, bajai
uradalomban, a mélykúti birtokon, 1774. december 18-án 
a héber Hers Fülöp, valamint 4 saját és 1 örökbefogadott gyermeke megkereszteltetett
az apa, Hersl Fülöp 35 éves, megkereszteltetett Főtisztelendő Szikora jános Úr érsek-kanonok, helyi 
plebános által, a keresztapa Szent-andrásy György gondnok.
1ső fiú, a 9 éves Simon, most ANTAL, a keresztapa jankovics antal Úr
2sod szülött fiú, a 4 éves Jakab, most JÁNOS, a keresztapa: Hronyec jános jankováczi plebános
3ad szülött fiú, a másfél éves Hersl, most ISTVÁN, a keresztapa antal Mihály ispán
1etlen  lánya, a 6 éves Eszter, most MÁRIA, a keresztanya Hermány anna, antal Mihály ispán felesége
adoptált lánya a 12 éves Rifea, most ANNA, a keresztanya jankovics, szül. Gerencséri anna 
1779. 12. 05-én konfirmáltak Gödöllőn

Szettner Mária (szül. 1820. 09. 03, apja Szettner Bernát dunaszerdahelyi (Pozsony vm.), jelenleg Hat-
vanban tartózkodó
keresztszülők: Grassalkovich Antal és Eszterházy Leopoldina
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a változás 1850-ben következett be, amikor a Sina család megvásárolta Gödöllőt,  
s ez a fordulat lehetővé tette az első zsidó családok megtelepedését.

a hozzánk legközelebb eső nagyobb létszámú hitközség a péceli volt, így természe-
tes, hogy az első telepesek is onnan, vagy afelől érkeztek. a Graf, a Braun, a Pick család 
Pécelről, az Adler család a Dabas–Ócsa–Pécel útvonalon, Kohn Pinkasz családja Morva-
országból Pécelen át, a Focher család Galíciából Örkényen és Pécelen keresztül, a Donát 
család Gyömrőről, ugyancsak Pécelen keresztül, és Kohn Fülöp családja Soroksárról, 
Isaszeg felől. Észak felől is jöttek, az ugyancsak régi tótgyörki (Galgagyörk) közösségből 
Spitzer Ábrahám, és a már korábban Szadán megtelepedett Diamanték is átszivárogtak 
lassan Gödöllőre.

1851–1863 között évi 5 fő volt a születési átlag, ami a koronauradalom idejére, 7-8 
főre emelkedett. e kor növekvő gazdasági biztonsága, és a század második felének egyre 
erősödő polgári liberalizmusa kedvező feltételeket teremtett a helyi zsidóság számára, 
és egyre inkább vonzotta a vagyonosabb pesti rétegeket is.
Foglalkozásaikat tekintve hagyományosan kereskedtek, de volt közöttük 1 sakter, 2 pék, 
1 szabó, 1 szobafestő és 1 földhaszonbérlő.

A lAKOssáG fOGlAlKOZásI sTRuKTúRáJA

Gödöllő lakosságát a foglalkozási struktúra szempontjából nem tekinthetjük át egyet-
len egységként. Külön kell feldolgozni az egyes felekezetek lakosságának foglalkozásait, 
és külön bizonyos korszakokét is. ebben az esetben sem szabad figyelmen kívül hagyni 
azt a tényt, hogy nagy mennyiségű biztos adatunk az anyakönyvezett lakosságról van, 
de a foglalkozásokat sem vette fel minden esetben az anyakönyvező személy. Az egyes 
korszakokban csak az újonnan anyakönyvezett iparosok találhatók, tehát az átfedéseket 
most figyelmen kívül hagyjuk!

az oszlopok felett jelzett körülbelüli református össznépességhez képest nagyon kevés 
iparost találtunk. az egyes időszakokban 1,66%, 0,9 %, 1,06%. a református lakosság 
tehát jobbágy- és zsellérként művelte a földet, a jobbágyfelszabadítás után földművelő, 
zsellér, napszámos, béres, kapás és minden más néven.

Evangélikus iparosok

~100 ~140 ~150
1722–1775 1775–1820 1820–1867

ács 1
asztalos 1
bognár 2

csizmadia 2 csizmadia 4
iparos 1 iparos 1

kalapos 1
késcsináló 1
köteles 1

lakatos 1
mészáros 1 mészáros 3
molnár 4 molnár 1 molnár 2

posztóslegény 1
szíjgyártó 1
szűcs 1

téglás 1
tímár 1
üveges 1

az evangélikus lakosság nagyobb része is a földet művelte, de lélekszámukhoz képest 
magasabb az iparosok aránya: 8%, 3,5%, 13,3%.

Református iparosok

~900 ~1300 ~1600
1722–1775 1775–1820 1820–1867

ács 1 ács 2
bognár 1

csizmadia 1 csizmadia 3 csizmadia 4
iparos 3 iparos 1
kocsmáros 1
kovács 3 kovács 3

kőműves 2 kőműves 2
mészáros 2 mészáros 1
molnár 3 molnár 3 molnár 1

szabó 1 szabó 1
szíjgyártó 2

szűcs 1
takács 1 takács 1

Katolikus iparosok

~500 ~800 ~1400
1735–1775 1775–1820 1820–1867

ács 1 ács 12 ács 42
asztalos 2 asztalos 11 asztalos 24

bádogos 1
borbély 1

csizmadia 9 csizmadia 33
drótos 1
esztergályos 1
fazekas 2

fésűs 1 fésűs 2 fésűs 1
fogadós 1 fogadós 1

gyertyaöntő 1
hentes 4

iparos 16 iparos 25 iparos 28
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kalapos 1 kalapos 2
kádár 3

kelmefestő 1
kerékgyártó 2 kerékgyártó 4 kerékgyártó 6

kéményseprő 3
késes 1

kocsmáros 2 kocsmáros 6 kocsmáros 18
kovács 1 kovács 12 kovács 12
kőműves 8 kőműves 39 kőműves 65

köszörűs 1
kötélverő 2 kötélverő 9

kútásó 1
lakatos 7 lakatos 4
mészáros 11 mészáros 3

mézeskalácsos 4
molnár 1 molnár 26 molnár 36
nyerges 1 nyerges 3 nyerges 3

órás 3
patikus 1 patikus 6
patkolókovács 1

pék 1 pék 10 pék 8
pintér 8 pintér 12

serfőző 2 serfőző 6 serfőző 1
szabó 1 szabó 19 szabó 39

szappanos 2
szíjgyártó 2
szitaszövő 3
szobafestő 1

szűcs 2 szűcs 10
takács 1 takács 16 takács 19
téglás 2 téglás 9 téglás 20

tímár 2 tímár 2
üveges 1

varga 2 varga 6 varga 11

a paletta a katolikus lakosság esetében válik igazán színessé. Korszakonként 9%, 
31,3%, 32,2%. Nemcsak a lélekszámhoz képest nagy a nem földművelésből élők száma, 
hanem egyes foglalkozásban túlontúl meghaladja azt a mennyiséget, amelyre egy ilyen 
méretű településnek szüksége lehetett. ennyi ács és kőműves jelenléte azt bizonyítja, 
hogy az egész környéken ők dolgoztak, és nem csak I. antal nagy építkezési idején, ha-
nem a későbbiekben is; tehát mondhatjuk, hogy itt koncentrálódott az a szakmai tudás, 
melynek alapjait az építőmesterek betelepítésével I. antal teremtett meg. 

tekintsük át az iparosokon kívül feljegyzett egyéb foglalkozásokat is:

 közigazgatás:   egyház:  uradalom: 
 mezőgazdaság:  egészségügy:  egyéb: 

Reformátusok

~900 ~1300 ~1600
1722–1775 1775–1820 1820–1867

bába 1 bába 3
bakter 1

bíró 1 bíró 6 bíró 3
borházmester 1

cseléd 4 cseléd 1
csősz 1 csősz 2

egyháztanácsos 10
erdővéd 1

esküdt 1 esküdt 8 esküdt 6
főbíró 1 főbíró 1

földbirtokos 3
gazda 1
(egyház)gondnok 4 gondnok 3

hajdú 1
harangozó 2 harangozó 3

hivatalnok 1
intéző 1

ispán 1
járásbírósági ülnök 1

jegyző 1 jegyző 3 jegyző 1
kanász 2 kanász 1

kasznár 1 kasznár 1
katona 3 katona 8

kertész 1
kocsis 1

közgyám 1
lovász 2

mérnök 1
nemesi felkelő 1

nemzetőr 1
pásztor 1
presbiter 2

számtartó 1 számvevő 1
szolga 10 szolga 2 szolga 3
szolgáló 1 szolgáló 2
tanító 2 tanító 5 tanító 4
tehenész 1

temetőőr 1
tiszteletes 2 tiszteletes 7 tiszteletes 2

urasági tiszt 1
útcsináló 1

ügyvéd 1 ügyvéd 2
vincellér 1
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11 

1  kereskedő, egy bizonyos árfelhajtó kereskedési egyesület tagja

Evangélikusok

~100 ~140 ~150
1722–1775 1775–1820 1820–1867

bába 1
csikós 1
csősz 1

díjnok 1
hajdú 2

haszonbérlő 1
hivatalnok 1 hivatalnok 1

huszár 1
írnok 1

kanász 1
kéjnő 1

kereskedő 1
kocsis 1
közbirtokos 1

mérnök 1 mérnök 2
szolga 1

szolgáló 1 szolgáló 2
tehenész 1
tehénpásztor 1

tiszt 1
tiszttartó 1
útbiztos 1

vadász 1

Katolikusok

~500 ~800 ~1400
1735–1775 1775–1820 1820–1867

adószedő 3 adószedő 3
ágyas 1
államhivatalnok 4

ajtónálló 1
altitkár 1

bába 1
bíró 1
borász 1

börtönőr 1 börtönőr 3
cseléd 1
csordás 1 csordás 3

csősz 8 csősz 17
disznópásztor 2
dobos 2

egyetemi tanár 1
éjjeliőr 2 éjjeliőr 1

erdőmester 6
felügyelő 1

fűtő 1
gránátos 5 gránátos 25

gulyás 1

hajdú 1 hajdú 25 hajdú 17
harangozó 1 harangozó 1
háziszolga 3
huszár 4 huszár 7
intéző 2 intéző 1

ispán 1 ispán 2 ispán 8
istállómester 3 istállómester 2
jegyző 5 jegyző 10
jószágigazgató 1 jószágigazgató 2

juhász 1 juhász 23 juhász 58
kamarás 1 kamarás 3

kanász 1 kanász 3 kanász 8
kasznár 10 kasznár 4
katona 34 katona 38
kántor 2 kántor 3
kereskedő 3 kereskedő 9

kertész 2 kertész 7 kertész 57
kocsis 9 kocsis 14 kocsis 45

kondás 1
konyhakertész 2 konyhakertész 2
kulcsár 4

lovász 2 lovász 4
magánzó 3

méhész 1 méhész 2 méhész 2
mérnök 1 mérnök 6

orvos 2 orvos 5 orvos 7
pásztor 1 pásztor 1 pásztor 3

pecsétes 1
pénzbegyűjtő 1
pincemester 2 pincemester 2
portás 2 portás 2
postahivatalnok 1 postahivatalnok 7

ringens 11
sírásó 1 sírásó 1
svajceros 3 svajceros 3
szakács 1 szakács 8

számvevő 1 számtartó 4 számtartó 2
szállító 1

szolgáló 2
tanársegéd 1

tanító 2 tanító 6 tanító 4
tehenész 1 tehenész 12

teremőr 1
tiszttartó 1 tiszttartó 3
tisztviselő 4 tisztviselő 22

trombitás 1
udvarmester 1

újságkihordó 1
útjavító 8
ügyész 2

ügynök 1
ügyvéd 4

vadász 2 vadász 22 vadász 20
várőr 1

vasutasok 6
vállalkozó 3

vincellér 6 vincellér 32
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jól látható, hogy a református többség a közigazgatásban egyelőre megőrizte vezető szerepét. 
az evangélikus egyház még leányegyház szinten sem működött. (Kezdetben a kato-

likus és a református egyház közösen gondozta a híveket, majd a domonyi gyülekezet 
vette át a gödöllőieket egészen az 1920-as évekig.)

az uradalom irányításában főként katolikusokat találhattunk.
Más szempontból is hasznos a foglalkozások ilyen felsorolása. Látszik, hogy a juhászat 

eleinte nem játszott fontos szerepet Gödöllő életében, annál inkább a 19. század elejétől, 
fokozatosan fölfejlődve. vagy pl., hogy mikor vált fontossá a település életében a szőlőter-
mesztés. a korszak végére 35-re növekszik a vincellérek száma! ehhez annyi kiegészítés 
tartozik, hogy vincellérnek a vezető szőlőművelőt, vagy szőlőművelőket nevezték. a har- 
madik korszakban azonban minden szőlőművest vincellérnek neveztek az anyaköny-
vekben. általánosságban növekedett tehát a szőlővel foglalkozók, a szőlőművelők száma.

A BEsNYőI lAKOssáG fOGlAlKOZásI össZETÉTElE

a kezdetben alig néhány házból álló Máriabesnyő komoly településsé fejlődött az 1870-
es évek kezdetére. jól mutatja ezt lakosságának száma és az ott élők foglalkozásai. (ezek 
a foglalkozások a teljes gödöllői statisztikában már benne foglaltattak!)

1735–1775
iparosok 1 iparos, 1 téglás
földművelők 2 zsellér
állattartás 1 tehénpásztor
uradalom 1 kocsis
egyéb 1 szolga, 

1775–1820
iparosok csizmadia, 3 iparos, kőműves, molnár, szűcs
 (1 iparosból később urasági gránátos)
földművelők 2 kapás, 3 zsellér, béres, paraszt,
állattartás pásztor, svajceros
uradalom gránátos, hajdú, kocsis 
egyéb szerzetesek, szolga, szolgalegény

1820–1867
iparosok 2 ács, 3 asztalos-ács, 3 csizmadia, 4 molnár, 3 iparos, kovács, mézes-

kalácsos és gyertyaöntő, 2 kőműves, 2 szabó, bádogos, szűcs, varga, 
kerékgyártó  
1 csizmadiából útjavító, 1 iparosból szőlőműves, kovácsból díjnok, 1 szabóból útkaparó, bádo-
gosból napszámos, szűcsből zsellér, majd csizmadia, vargából kocsmáros, kerékgyártóból szolga, 
földműves

földművelők 4 uradalmi cseléd, 11 szőlőműves, 3 csősz, cseléd, szőlőőr,  
6 napszámos, vincellér, 3 zsellér  
napszámosból vasúti őr, zsellérből kerékgyártó, 2 zsellérből szőlőműves

állattartás 2 juhász, 2, tehenész, pásztor  
tehenészből szőlőműves, tehenészből csősz 

uradalom 1 kocsis 
egyéb 2 munkásnő, 1 munkás, 2 szolgáló, 1 szolga, 2 királyi útőr, útfel-

ügyelő, útkaparó, szerzetesek

Sokan sokfélével próbálkoztak, közülük pl. Koncsek andrás foglalkozásait mutatjuk meg: 
kocsis, udvari szolga, kapás, pór, béres, szőlőműves.

A hAlálOZásOK OKAIRól

a halálozások okai, azaz a korabeli tüneti módon megállapított betegségek és azok ne-
veinek gyűjteménye az anyakönyvek feldolgozásainak legérdekesebb fejezetei. Sajnos 
Gödöllő esetében hiányosak a források.

a református halálozások 1722–39-ig megvannak, de 1739–1775-ig hiányoznak.
a katolikus halálozások 1735–47-ig megvannak, de 1747-től 1773-ig nincsenek.
az evangélikusokra a két fenti hiány érvényes, mert ezekben az anyakönyvekben 

regisztrálták őket is, valamint ezeken kívül a domonyi gyülekezetnél is, ahol csak 1787-
től találunk a gödöllőiekre vonatkozó halálozásokat.

Mielőtt továbblépnénk, el kell mondani, hogy Gödöllő igen szerencsés volt a járvá-
nyok tekintetében, melyek mondhatni elkerülték a települést. Nagyon jól mutatja ezt a 
teljes lakosságról készült születési és halálozási grafikon 1722 és 1906 között.

(az egyetlen kiugróan magas halálozás a tavaszi hadjárat alatt történt. a Gödöllőn elhunyt, nem gödöllői áldozatok 
nagy száma okozta ezt.)
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a betegségeket vizsgálva három fő csoportot különböztetünk meg. 

az elsőbe a TERMÉSZETES halálokok tartoznak:

gyermekágyi láz
gyermekágyi méhlob
gyermekaszály
gyermekszülés
gyermekszülés utáni láz
gyomor és bélhurut
gyomorfekély
gyomorgörcs
gyomorhurut
gyomorlágyulás
gyomorlob
gyomorrák
hagymáz
hártyás torokgyík
hashártyagyulladás
hashurut
hasi hagymáz
hasmenés
hasrágás
hastífusz
hasvízkór
hektika (tüdőbaj)
heveny agybántalom
heveny bélhurut görcsökkel
heveny torokbántalom
hideg lelte ki
hideg törte ki
hideg verte ki
hideglelés
himlő
hirtelen beállott szülés, elvérzés
hirtelen halál
hirtelen halál tüdővizenyő
hirtelen megfulladt
hólyagbántalom
hólyagbénulás
hólyagos himlő
hólyagrák
hosszantartó betegség
hosszas sínlődés
hörghurut
hörghurut kanyaróval
hörgtágulat

hurut
hűdéses butaság
idegbaj
idegbántalom
idegesség
idegkimerülés
ideggyengeség
idétlen (újszülött)
időtlen
idült bélhurut
idült csontüszök
idült csúzos  

bántalomból szívszélhűdés
idült emlőbántalom
idült gégebántalom
idült gyomorbántalom
idült hólyaghurut
idült ideges bántalom
idült köszvényes állapot
idült mellbántalom
idült sérvbántalom
idült szélhűdés
idült tályog
idült tüdőbántalom
idült tüdőhurut
influenzából támadt szívlob
ínláz
ismeretlen
kanyaró
kanyaró után veselob
kanyaró utáni vízkór
kelevény
kimerülés lábszárműtét után
kiütés
kiütéses halál
kiütéses tífusz
kólika
koraszülött
kórság
köhögés
köszvény
külsérülés
külső kóros elváltozás

lábbaj
lábszárcsont gyulladás
lábszárfekély
láz
lázas agybántalom
lázas görvélykór
lázas tüdőbaj
légcsőgörcsök
légcsőlob
légcsősorvadás
légúti betegség
lobos agybántalom
lobos bélhurut
lobos bélhurut görcsökkel
májbántalom
májbetegség
májdaganat
májelfajulás
májlob sárgasággal
májrák
mandulagyulladás
meg nem állapítható
megfázásból  

származott gyulladás
megfúlás, torokgyík
megfulladt
meghűlés
méhanya-fajulmány
méhbeli megfulladás
méhgyulladás
méh-hüléssel párosult  

nehéz szülés
méhrák
mellbéli vizibetegség
mellfájás (tüdő)
mellhártyagyulladás
mellkasi tífusz
mellkór
mellob
mellrák
mellsorvadás (tüdő)
mellvízkór
melly-vizibetegség

a gyermek ment el tőle
aggaszály
aggkori gyengeség
agy- és agytérlob
agy és gerincagyszélhűdés
agy és szívszélhűdés görcsökkel
agyalapi lob
agybántalom
agybántalom görcsökkel
agyguta
agygyulladás
agyhűdés
agykórlob
agylob
agyrázkódás
agytífusz
agyvelőgyulladás
agyvelőhártyalob
agyvelőrázkódás
agyvelőszélhűdés
agyvérömleny
agyvíz
akut agyvíz
alhasi bántalom
állandó láz
általános gümőkór
általános gyengeség
általános üszkösödés
alultápláltság
angolkór
aranyér
arcrák
ártó láz
aszkór
asztma
asztmatikus fulladás
bélbántalom
belfüllob
bélgörcsök

bélgyulladás
bélhurutos lob
bélkacs
béllob
bélsárhányás
bélsorvadás
bélzúzás
bénulás
betegségben meghalt
bizonytalan
bizonytalan nyavalya
Bright-kór
cukorbeteg
csontbántalom
csontgümőkór
csontszú
csúz
dagadás
dagadozás
daganat
daganat a fejben
derme
dermedtség
életképtelen
elgyengülés
elmebeteg
elmezavar
elvérzés
elvetélt gyerek
emlőbaj
epehideglelés
epeláz
epemirigy
epés hideglelés
erőtlenség
fajulmány (= szövődmény)
fásultság
fejgörcs
fejszaggatás

fejvízkór
fekély
fekélyben sínlődés
fekélyes volt
feldőlés, agybaj
féloldali hűdés
fene
fogfájás
fogfrász
fogjövés
fogláz
forrónyavalya
forróság
frász
fúlás, tüdőguta
fulladozás
fulladozó volt
fülsebek
fültődaganat
fültőmirigylob
gasztrikus láz
gégebaj
gégediftéria
gégegyulladás
gégelob
gégerák
gégesorvadás
gennyvér
gerincvelősorvadás
gilisztakór
görcsök
görcsök a gyomorban
görcsös dermedtség
görcsös fájdalmak
görcsös köhögés
görvély
görvélyes fekélyekből kimerülés
gutaütés
gyengeség
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merevgörcs
mirigylob
nagyhurut
náthában
nehéz farszülés
nehéz fogós szülés
nehéz légzés
nehéz nyavalya
nehéz nyavalyába sínlődés
nehéz szülés
nehéz szülés, keresztfekvés
nehézkóros
nehézség
nem szülhetés
nyakon rák (rk 1605)
nyákos tüdőlob
nyavalyatörés
nyilallás
nyomorék volt
oldalnyilallás
orbánc
orosznátha
orrvérzés
ödéma
öregség
öregségi elgyengülés
öregségi láz és üszök
összeesés
patécs (kiütés)
patécsos himlő
petefészek rendellenesség
pokolvar
rák
rák ette (1800. 03. 10.) 
 az első rák
rákos daganat a bélben
rákos képletek
ránggörcsök
rázkódtatás
rendellenes magzatfekvés
rendellenes szülés
rendetlen vérzés  

következtében kimerülés

részleges szélhűdés
reuma
rezgörj
roncsoló toroklob
rontó láz
rosszindulatú bőrhólyag
rothasztó láz
sárgaság
satnyaság
sebekbe
sebes
sérülés
sérvbélkacs
sindevétzkedett (sínlődött)
sínlett
sínlődés
skarlát
sok hervadozás után
sorvadás
süly (vérbaj)
sülyköszvény
szaggatás
szájpenész
szamárhurut
száradás
száradott naponként
szárazbetegség (tüdőbaj)
szárazköszvény
száraztó hideg
szegezés (éles, szúró fájdalom)
szélütés
szervi szívbaj
szívbántalom
szívbelhártyalob
szívbénulás
szívbillentyű bántalom
szívbillentyű elégtelenség
szívdobogás
szíve körül támadt fekély
szívelzsírosodás
szívfájás
szívgörcs
szívgyengeség

szívgyulladás
szívszélhűdés
szívszorulás
szívtúltengés
szorítás
szorongás
szúvas csontok
szülés
szülés következtében aszkór
szülés közbeni elhalás  

(gyermek)
szülés után tüdőlob
szülés utáni elvérzés
szülés utáni méhvérzés
szülési láz
születésbe belehalt
születésétől gyenge
tbc
terhes állapot  

méhlepény-elvérzés
terjedő hűdéses elmezavar
természetes
természetes aggkor
tífusz
tífuszláz
torokdagadás
torokfájás
torokgyík
torokgyulladás
toroklob
tökéletlenség
tüdőbajos köhögés
tüdőbénulás
tüdődaganat
tüdőelégtelenség
tüdőgümőkór
tüdőgümőzés
tüdőgyulladás
tüdőhajszálcsőlob
tüdőhiány
tüdőhörghurut
tüdőkór
tüdőlégdaganat

tüdőlob utáni tüdőüszkösödés
tüdőösszeesés
tüdősorvadás
tüdőszélhűdés
tüdőtífusz
tüdővérzés
tüdővész
tüdővízdaganat
tüdővizeny
tüdővízkór
újszülött-sárgaság
üszkösödés
üszökfekélyek
vakbéllob
váltóláz
végelgyengülés

veleszületett bujakór
veleszületett fekély a háton
veleszületett gyengeség
vénség
vérbaj
véredény elmeszesedés
vereshimlő
vereskiütés
vérfeloszlás
vérfolyás
vérhányás
vérhas
vérhas után tüdővizenyő
vérhiány
vérköpés
vérmérgezés

vérömlés
vérrohadás
vértódulás
vesebaj
vesegyulladás
vizeletbántalom
vizeletrekedés
vízfejűség
vízhólyag gyulladás
vízibaj
vízibetegség
vízkór
vízkórság
vörheny

a következő csoportba a NEM TERMÉSZETES halálokok, azaz a balesetek tartoznak. 
ezekből a következők találhatók:

a malomtó vizébe fúlt
agyagot ásván a föld agyonütötte 
agyrázkódás fa ráesése miatt
alkoholizmus  

következtében agy-és szívszélhűdés 
bika ölte meg 
cseresznyefáról leesett 
dézsa vízbe fulladás 
égés által 
égés 
égésgörcs
égési sebek 
égett sebek a comb belső oldalán 
elmebeteg, nyakát elmetszette
fa nyomta halálra
fa ütés által 
fa ütötte agyon 
fáról leesés 
folyóba fulladt 
forró vizet magára rántotta 
föld agyonütötte

földbeomlás által 
földömlés által eltemetve 
föld összetörte 
fürdés közben vízbefúlás
gyufával játszás közben kapott égési sebek 
halálos sérülés 
hanyagságból megfulladt 
háztetőről leesés 
idült alkoholizmus 
iszákosság 
iszákosság következtében összeesés 
iszákosság miatti kimerülés
iszákosságból gyomor- és bélhurut 
iszákosságból részleges szélhűdés
ittas állapotban megfagyás 
karbolsav-mérgezés 
késébe esett
kocsi általi elgázolás 
kocsi feldőlés következtében 
kocsi összetörte 
kocsiról leesett 
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végül az ERŐSZAKOS halálozási okok:

kocsival árokba dőlés 
kocsival elgázolás 
koponyasérelem utáni agybántalom 
kútba fúlt 
kutyaharapás 
légy vagy darázscsípés okozta üszög
ló agyonrúgta 
lóúsztatás közben a malomtóba fúlt 
medencébe fulladt
megégett 
megfagyott 
megfulladás homok által 
meggyulladt házban bennégett 
megölte a bika
mérgezés 
mozdony elsodorta
ökör szarvával szúrta meg 
összeégette magát
padláslépcsőről leesett 

puska által szerencsétlenségből 
sebesülés rk 3009, 3017
sertések megtépték 
szekér által okozott koponyazúzódás 
széngőz általi mérgezés
szénsavfojtás
szerencsétlenségből megégett 
vasúton összezúzatott
véletlen eset 
véletlenül agyonlőve
véletlenül kútba esett 
véletlenül vízbe fulladt 
vigyázatlanságból meglőtte magát
villámütés 
vízbe fulladt 
vízbe holt 
vízbeesés, megfulladás
vízben lóval úsztatván megfulladt
vonat elgázolta 

agyba lőtte magát 
agyonlőtte magát 
agyonlőtték
agyonütötték 
anyja vízbe fullasztotta 
apja megölte
égett sebek 
erőszakos halál, koponyarepedés 
erőszakos halál, vízbefúlás r
erőszakos önhalál és tragikus pusztulás 
felakasztotta magát 
gyilkosság 
gyilkosságért lefejezték
halálra verték 
horvátok agyonütötték 
iszákosságból elkövetett öngyilkosság 
kémkedésért felakasztották 
késsel alkaron ereit felvágta
kútba dobták 

kútba ölte magát 
leszúrta magát 
más által agyonlőve 
meggyilkolták 
meglőve találtatott
megölték 
mellkason szúrt sebzés 
önakasztás
önsebzés 
öngyilkos
öngyilkos lövés 
öngyilkos melankóliából 
öngyilkos revolverrel 
saját fia ölte meg 
szándékos gyilkosság 
szúrt sebből elvérzés
vasút elé feküdt 
vérmérgezés, lőtt seb

A MEZőváROs MINdENNApI ÉlETE 

A TElEpülÉs BElső sZERKEZETE

annak ellenére, hogy Gödöllő jelentős országút (Hatvan–Pest–Kassa) mentén feküdt,  
a 17. század végétől kiváltságokat élvezett mint kuriális falu, nemesi udvarházzal is ren-
delkezett (Hamvay-kúria), mégis szegény, jelentéktelen, kezdetleges falu volt még a 18. 
század elején is. „… valóságos primitív állapotú szegénységet árulhatott el. Házainak 
falai font vesszőből állottak, melyek mint fecskefészkek sárral vastagon körültapasztva 
valának, szalmatetőinek mester-gerendái szelemen ágason nyugodtak, kuriális urasági 
épülete a jelenlegi vendégfogadó helyiségén állott a futó homok miatt majd nem jár-
hatatlan országút mentében. a falu huzódott az alvégi korcsmától, az alvég hosszában  
a hidvég-, Burgundia-, cigány-soron át a szőlőutcáig…”1 

a kastély felépítése után Grassalkovich hozzálátott a falu kiépítéséhez. a Haraszti 
erdő egy részét kiirtotta, és ott új utcákat hozott létre. Ő alakította ki a mai Szabadság 
tér, Kossuth Lajos utca és Körösfői utca házsorait. Saját költségén mintegy nyolcvan 
házat épített fel, és ide telepítette le 1750-től azokat a német, szlovák és magyar mester-
embereket, akiket a kastély építéséhez és egyéb munkák elvégzésére hívott Gödöllőre. 
az „egyenlő mérték szerént”2 épült házakat nevezte német ízlésűeknek Korabinsky, aki 
1778-ban járt Gödöllőn.3 a szabályos, rendezett utcák, az egyforma házak sajátságos 
külsőt kölcsönöztek a településnek.4 

a saját építésű házak példájával a gróf ösztönözte a falu jobbágy lakóit, hogy ők is 
szebb lakásokat építsenek. egyéb módon is támogatta azokat, akik rossz állapotban lévő 
házuk helyett újat akartak építeni: tíz forinttal és tíz mérő búzával segítette őket.5 ezen-
kívül házakat építtetett az uradalmi tisztviselők számára is, ilyen volt például az emele-
tes inspektori lakás a kastély bejáratával szemben az alsóparkban (testőrlaktanyaként 
ismerik ma) vagy az uradalmi ügyvéd egyemeletes háza, ami a mai Szabadság úton 
állt, a mai Művelődési Központ mellett, és Bartal jános és családja lakott benne sokáig  
(az 1970-es években bontották le). az ügyvédi lakás is szolgálati lakás volt, később meg-

1 az Isaszegi római Katolikus Plébánia évkönyve alapján idézi: oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 29–30. pp., 
MarCZaLI H. 1893. 525. p., ÜrMÖSSYNÉ NaGY j. 1927. 10–11. pp

2 váLYI a. 1799. II. 51. p.
3 KoraBINSKY, j. M. 1778. 205. p. 
4 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 67. p., HorvátH I. 1941. 17., 22–23. pp.
5 WeLLMaNN I. 1933. 43. p.
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ros központi épületeit, melyeket léckerítés választ el a kastélytól. a kastély bejáratával 
szemben látható a ma „testőrlaktanya”-ként ismert uradalmi épület, mellette az ugyan-
csak egyemeletes fogadó épülete, a vadászati hivatal, a református templom. a képeken 
úri, polgári és paraszti ruhába öltözött alakok is megjelennek.12 a települést szép fekvé-
sűnek és jól ellátottnak találta Fényes elek is 1851-ben megjelent könyvében.13 

hAMvAY-KúRIA És vENdÉGfOGAdó

a Gödöllő központjában álló barokk kori, ennek ellenére dísztelen épület, amelyik sze-
rényen meghúzódik a kastély árnyékában, Grassalkovich antal idején nyerte el mai 
formáját. a szájhagyomány Hamvay-kúriának nevezte, s úgy tudta, hogy e ház alapját 
az a földszintes kúria képezte, melyet Hamvay Ferenc, Gödöllő első helyben lakó föl-
desura épített 1662 körül. a helytörténeti munkák szerint Grassalkovich antal csak 
emeletet húzatott rá, és fogadóként használta.14 Sokáig ezt tartották Gödöllő legrégebbi 
épületének, ami száz évvel korábbi, mint a kastély. az 1990-es évek végén azonban, 
amikor az épület felújítását tervbe vette a város, műemlékes szakemberek és falkutató 
művészettörténészek alaposabban megvizsgálták a falakat, és ennek eredményeként 
egy kissé változott az a kép, amely addig kialakult az úgynevezett Hamvay-kúriáról. 
Kiderült, hogy a ma látható emeletes épületet teljes egészében Grassalkovich antal épí-
tette az 1760-as években. „a mai épület egységes terv alapján egy periódusban épült a 
XvIII. század közepén. Falazata a kastélynál is megfigyelhető mogyoródi kővel kevert 
téglafal. a 3. sz. helyiség padlója alól CaG (Comes antonius Grassalkovich) jelű tégla 
került elő. Méretei: 31x15x6 cm. a déli szárny (esetleg az egész épület helyén) korábbi, 
részben alápincézett épület állott. Utóbbinak a falait a pince megtartása mellett lebon-
tották az újonnan kialakított belső járószint magasságáig. ez a feltehetően földszintes 
épület lehetett az a korábbi kúria, amelynek emléke a hagyományban máig fennmaradt.  
az új épület fő falait a régi alapokra, közfalait azonban már a régi alapfalaktól függet-
lenül emelték.”15 a mai Szabadság úttal párhuzamos részen ma is megtalálható az a 
pinceszakasz, ami az 1760-as évek előtti kialakítású, melyből lépcső vezetett föl a kony-
hához, a lépcső ma is megvan, de a feljáratot elfalazták. ez a pince Gödöllő legrégebbi 
épített része. Hamvay-kúria helyett tehát fogadónak célszerű nevezni azt a házat, amely 
ma a Gödöllői városi Múzeumnak ad otthont, mert a kúria esetleg ennek az épületnek 
a helyén állt korábban, de – a pincerészt leszámítva – semmi nem maradt meg belőle. 

12 Thomas ender Gödöllőt ábrázoló akvarelljei a Szépművészeti Múzeum tulajdonában vannak: Kilátás a parkból a 
gödöllői kastély felé, Kilátás a kastély bejáratától Gödöllőre, Kilátás a gödöllői kastélyhoz tartozó istállókra Babat-
pusztán, lelt. sz. Sz. 35/18/6/2002. és a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumban vannak kiállítva. a képekről Galavics 
Géza művészettörténész írt szakvéleményt. GvM a 2005.162.1.

13 FÉNYeS e. 1851. II. 53. p.
14 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 24. p. írta le először, és minden későbbi helytörténeti munka átvette ezt az adatot.
15 BoDor I. 1998., FarBaKY P. 1997., veLLeDItS L. 1999.

vásárolta Bartal jános, amikor a belga bank tulajdonába került a gödöllői uradalom.6 
Grassalkovich antal építette a fogadót a Hamvay-kúria helyére (ma a városi Múzeum 
épülete) 4000 forintért, bolthelyiséggel és rácboltozatos külső bejárattal.7 a vendégfo-
gadó mellett volt az erdészeti hivatal, a mai Dózsa György út és Szabadság tér sarkán 
L alakban helyezkedett el a városháza.8 a mai Dózsa Gyögy úti temetőt is Grassalko-
vich antal nyitotta meg 1746-ban. Korábban a kastélykápolna helyén álló református 
imaház körüli cinterembe temetkeztek a gödöllőiek. amikor a gróf bővítette a kastélyt, 
és megépítette a kastélykápolnát, akkor elbontotta a reformátusok templomát, és a te-
metőjüket is felszámolta. Helyette adta a telket a mai Dózsa György úton a református 
temető részére, mely később katolikus temetőrésszel is bővült.9 a zsidótemetőt a mai 
Fürdő utcában a 19. század közepén létesítették, az első halálesetet 1857. június 14-én 
anyakönyvezték a gödöllői izraelita anyakönyvbe.10 

rendezettséget sugalló, szabályos, egyenes utcák láthatók a legkorábbi térképeken 
is: az „oppidum Gödöllö” feliratú, feltehetően 1760 és 1771 között készült kéziratos 
és az 1780-as években készült katonai térképen. a hatvani (30-as) országúttól északra 
fekvő belterületi rész a mai állapottal azonos. a kastély és a temető között láthatók a 
Grassalkovich által kialakított, új utcák, a mai Szabadság tér, Kossuth Lajos és Körösfői 
utca, ezeket keresztezi a Dózsa György út és az Imre utca. a kastélytól délre elhelyezke-
dő rész eltérést mutat a mai állapottól: a sétány (ma ady endre sétány) mindkét oldalán 
belterületi települést jeleznek a térképek, a zeneiskola oldaláról azonban valószínűleg 
még a 18. század folyamán eltűntek a házak.11 

Thomas ender (1793–1875) osztrák festő jóvoltából lehetőségünk van arra, hogy 
ne csak térképen, de művészi ábrázolás formájában is képet alkothassunk a 18. század 
végi, 19. század eleji mezővárosról. Thomas ender 1830 táján járt Gödöllőn, melyet 
több rajzon és akvarellen örökített meg. Két ismert akvarelljén jól látható a kastély és 
az angolkert mellett a település is. a Kilátás a parkból a gödöllői kastély felé című képén 
biztos tájékozódási pontot ad a református templom tornya, körülötte nagyobb tömegű 
uradalmi tisztviselő épületek, a Szőlő utca irányába elhúzódó, szabálytalan elhelyezke-
désű, halványpiros tetejű, kisebb házak, a templomtól balra pedig a mai Kossuth utca 
vonalában szabályos, élénk piros tetejű, egyforma házak sora látható. 

egy másik akvarellje a falu látképét örökíti meg a kastély bejárata felől nézve. azon-
kívül, hogy eleven képet ad a művészi kialakítású angolkertről, bemutatja a mezővá-

6 HeGeDŰS L. 1978. 3. p.
7 MojZer M. 1984. 78. p.
8 átadási jegyzőkönyv a gödöllői uradalom épületeiről német nyelven. 1867. ápr. 16. Benne térkép az épületek 

elhelyezkedéséről. MoL K 271–1880–XIX–38288. 
9 XaNtUS Z. 1988. 15. p.
10 GYÖre Z. 1996. Izraeliták.
11 oppidum Gödöllő. Gödöllő mezőváros kül- és belterületének kéziratos térképe. 1760 után. GvM térképtár t a 1.  

és t a 2. Feldolgozta Fallenbüchl Zoltán, aki szerint Kneidinger andrás kamarai mérnök készítette a térképeket. 
Már szerepel rajtuk a besnyői templom és a kapucinus kolostor az előtte lévő halastóval és a mellette lévő hét ház-
zal, ezért teszi 1760 utánra a készítés idejét. Markt Gödölö (Gödöllő mezőváros). I. Katonai felmérés 1782–1785. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Hadtörténeti Levéltár. Gödöllő a Xv./XIX. szelvény.
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széna tárolására volt alkalmas, deszka fedte. egyébként a fogadó teteje is zsindelyes volt.  
az udvart téglafal kerítette el. 26 falépcső vezetett az emeletre, a lépcső helye és formája 
eltért a maitól (a mai múzeumi ruhatár helyén volt, a bejárat pedig a Szabadság térről 
nyílt). az egész épületen végighúzódó folyosót téglaburkolat fedte. a folyosóról nyíló 
tíz, deszkapadlós vendégszoba sorát konyha, téglapadlós cselédszoba, padlásfeljáró és 
két árnyékszék zárta le. a konyhában a tűzhelyen kívül egy téglából épített kemence is 
volt. a padlás egy részét deszkával zárták le. az 1813-as alaprajz pontosan jelöli a kály-
hák helyét: kilenc zöld színű kályha fűtötte a szobákat, az egyik szobát kályha nélküli-
nek jelöli a leltár. Sajnos, mára csak egy helyiségben maradt meg a barokk kályhafülke. 
a máig meglévő hátsó kijáratot téglából készített, 20 darab lépcsőn lehetett elhagyni. 
a boltíves bejáraton kétszárnyú deszkakapu volt kapurúddal. az 1850-es leltár végül 
megjegyzi: „a fenebb elősorolt épületi tárgyak mind használható állapotban vannak.” 
az épület mindig a földesúr, illetve az uradalom tulajdonában volt, s attól lehetett bérbe 
venni. Korszakunkban a Wohlmann család bérelte.21 

21 FarKaS Gy. 1994. 13.

ez a Grassalkovich által „modern”-nek nevezett fogadó16 méteres vastag falakkal, 
boltíves mennyezettartókkal, az udvar felől nyitott, félköríves folyosóval készült. a föld-
szinti és emeleti rész között 25-30 centiméteres, fehérre meszelt, vízszintes elválasztó 
párkány húzódik. a sarokház Szabadság tér felőli homlokzatán 8 ablak található, a Sza-
badság út felőlit pedig 9 ablak díszíti. Íves a kapubejárata, a kaput az 1970-es években 
távolították el végleg róla, kapualja dongás és L alakban árkádos folyosó kölcsönöz sa-
játos hangulatot az épületnek. 

a fogadó kialakítását több körülmény tette szükségessé. a mezővárosi státusszal 
járó vásártartási jognak megfelelően évente négyszer vásárt tartottak, a messzebbről 
jött árusok megszállhattak a fogadóban. a vásárok kezdetben a fogadó előtti tágas, be-
építetlen főtéren zajlottak. a szomszédos Besnyő 1761 után búcsújáró helyként igen 
látogatott hely lett a környékbeli katolikus lakosság körében. a vásárok és a búcsújá-
rások biztosították a fogadó látogatottságát. ezenkívül a kastély gránátos hajdúit is az 
épület földszinti részében helyezték el.17 ezenkívül a földesúri nagyüzem szükséges 
kiegészítője volt a vendégfogadó, a benne működő vendéglő és italkimérés az uraság 
felső kocsmájaként üzemelt, ahol az uradalom szőlészetének és gyümölcsösének vég-
termékét, a bort és pálinkát értékesítették.18 a fogadó előtt nyúlt el hosszan téglalap 
alakban a település főtere, melyet a 18. században – a téren álló református templom 
miatt – templom térnek hívtak. 

a következő tulajdonosok, Grassalkovich antal fia és unokája idején is fogadóként 
működött a főtéri épület. a 19. századból két dokumentum is fennmaradt, ami pon-
tos leírást ad róla, s ez minden bizonnyal a 18. században kialakított, eredeti állapotot 
tükrözi.19 a vendégfogadó épületének földszintjén kávéház, étterem és „korhely szoba” 
működött. 1847-es felvidéki útja során ebben az étteremben fogyasztotta el reggelijét 

– míg a gyorskocsi elé új lovakat fogtak – Petőfi Sándor, immár édes-bús emlékezéssel 
a Mednyánszky Berta iránti szerelmére, mely két évvel korábban a Szerelem gyöngyei-
nek adott ihletet.20 a földszinten kapott helyet ezenkívül a haszonbérlői lakás, a kony-
ha, a húskamra, az épület egy része alatt pedig pince és jégverem állt. az épülethez 
két árnyékszék csatlakozott. az udvaron egy gémeskút állt. az L alakú épület másik 
földszinti szárnyában, ahol ma a mozi üzemel, öt fapadlózatú istálló volt, előttük két 
padlás garádiccsal. az udvar közepén 12 faoszlopra épített, cserépzsindellyel fedett ko-
csiállás szolgálta a szálló vendégeit fuvarozó lovak kényelmét, padlását, mely zab és 

16 MojZer M. 1984. 78. p. „Diversorium Dominale in statu suo saltem moderno cum Foenice et cubiculis tam 
rasciani, quorum Chirulgi externis.”

17 FarKaS Gy. 1994. 12–13. pp. varGa K. 2000. 13 133. pp.
18 WeLLMaNN I. 1933. 115. p.
19 1813-ban készült egy kompendium, amely a Grassalkovich-uradalom központi épületeinek tartalmazza, és kö-

zöttük volt a fogadó is. oMvH Könyvtár Fol. 143. ennek alapján rekonstruálni lehetett az épület beosztását a 18. 
század végétől a 19. század végéig, és ez nagy segítséget nyújtott a műemléki helyreállításhoz is. a másik doku-
mentum: Gedellői vendégfogadó épület részeinek és ahoz tartozó mindennemű haszonbérlett tárgyaknak lelemé-
nyezése. 1850iki Május 30ik napján. a leltárt Schaffranovics Károly kasznár írta alá 1850. június 26-án. GvM tD 
2001.1.1. ez a leltár akkor készült, amikor Sina György megvásárolta a kastélyt 1850-ben. Nyilván a birtokátadás 
alkalmával készítették a részletes leltárt, ami Bartal jános hagyatékából került a Gödöllői városi Múzeumba.

20 KerÉNYI F. 1999. 59. p.

A vendégfogadó (Hamvay-kúria) földszinti és emeleti alaprajza 1813-ból. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Könyvtár 
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1857. augusztus 23-án éjfél előtt tűzvész pusztított a mezővárosban. az újságcikk 
szerint egy istállóban elaludt részeg szolga gyertyaégetésétől keletkezett a tűz. Nagy volt 
a szárazság és szélvész is segítette a lángok terjedését. 52 ház lett a lángok martaléka. 
egy fiatal lány, Szarvas teréz áldozatul esett a tűznek, a pincében keresett menedéket, 
és megfulladt. Sina báró 3000 forintot küldött a károsultaknak. Szeptember 5-én Ferenc 
józsef császár utazott át Gödöllőn, és ő is ajándékozott 2000 forintot a kárvallottaknak. 
Összefogott a falu népe, a helybeliek is gyűjtöttek 214 forintot azoknak a javára, akiknek 
a háza leégett a tűzvészben, de a szomszéd falvak is élelmiszeradományokkal siettek a 
szerencsétlenek segítségére.24 az esetnek országos visszhangja lett, a Vasárnapi Ujság-
ban egy névtelen gödöllői szemtanú adott – személyes élmények hatása alatt – részletes 
beszámolót a nagy tűzvészről, amelyben a településnek egy teljes utcája és a betakarított 
gabona pusztult el. „Mint egy tűztenger boritá el hömpölygő lánghullámaival a két sor-
ból álló utczát, mellynek meglehetős szélessége is csekély volt annak lehető korlátozásá-
ra, de leginkább lehetlenité annak elfojtását, a száraz szalma-fedezetek, és kutbeli hiány, 
s még inkább az oltó-kezeknek – olly városhoz mint Gödöllő – aránylag csekély száma; 
a midőn alig 30-40 ember, azok is leginkább mesteremberek és hivatalnokok, fejték 
ki egész önfeledve az emberbaráti szeretet és a közös veszélybeni részvét legnagyobb 
tanujelét! az oltásnál magam is tettlegesen részt vevén, volt alkalmam látni a földmives 
osztálynak igen csekély aránybani képviseltetését (…)

a szerencsétlen tűzvésznek emberi áldozata sem hiányzott, nem is emlitve a sok 
baromfi, sertés, szarvasmarha megfuladását, a rohanó lángok sebessége miatt idő sem 
jutván azok megszabaditására, – és a számtalan sebesült egyéneket, kiknek csak élet-
ök megmentésére jutott idő, – csak azon szerencsétlent hozom fel, ki egy hűség teljesi-
tésében esett áldozatul. – egy 17-18 éves szép leány, ki értékesebb vagyonok, mint tölt 
pénzes zacskók elrejtésével volt megbizva nénjétől, a pinczébe szaladt, honnét többé a le-
szakadt égő házpadlás miatt vissza nem is jöhetvén, menthetlenül a füstben megfuladt!”25 

a 18–19. században a kispénzű családok vásárokon szerezték be bútoraikat. a 18. 
századból egyáltalán nincs, a 19. századi parasztház berendezéséből is alig maradt tár-
gyi emlék Gödöllőn: a földműveléssel foglalkozó, református vallású Dányi családtól 
egy fonáshoz használt guzsaly 1835-ből és egy lóca 1870-ből. Dányi Sára 1835-ből szár-
mazó kétszárnyú guzsalyának talpa díszesen faragott, s ennek két oldalára vésték fel a 
tulajdonos nevét és az évszámot. a rúdja, amelyre egyébként fölkötik a rostcsomót és 
ami szintén díszes szokott lenni, ebben az esetben csak egy közönséges bot. Dányi and-
rás világos barna színű fa ülő alkalmatossága valószínűleg saroklóca lehetett, mert az 
egyik fele lezáratlan, támlája virágdíszekkel osztott, és fenti lezáró lécére fehér festékkel 
írták fel: „1870 Dányi andrás”. a reformátusoknál elterjedt volt, hogy a menyasszonyi 
koszorút a lakodalmas szokásokban ugyancsak fontos szerepet játszó vőlegénybokré-
tával együtt üvegajtós szekrénykébe tették, és a szoba falára szögezve örök emléket állí-
tottak a házasságkötésnek. 

24 Gödöllői Historia Domus 1957. I. köt. 110. p.
25 vasárnapi Ujság, 1857. aug. 30. 35. sz. az újságcikk 64 épület leégéséről tud.

A háZ És BERENdEZÉsE

Sajnos, az 1867 előtti időszakból nem maradtak fenn hagyatéki listák a gödöllői pa-
rasztportákról, nem tudjuk, hogyan néztek ki ezek, milyen volt a helyiségek elrendezése, 
elvétve akad erről dokumentum. Petőfi Sándornak köszönhetjük, hogy legalább a 19. 
század közepéről van képünk egy gödöllői parasztportáról. amikor 1843-ban Gödöllő-
re jött a költő a Robin Hoodot fordítani, akkor a Gazdasoron szállt meg Szombat jáno-
sék házában, mely a mai gimnázium épülete mellett állt. a Vasárnapi Ujság 1862-ben 
közölt egy rajzot erről a házról: „azon érdekeltségnél fogva, mellyel a közönség minden 
iránt, ami Petőfi életírásához tartozik, viseltetni szokott, egyike tisztelt munkatársaink-
nak beküldé hozzánk azon ház rajzát, melyben Petőfi 1844-ben Gödöllőn lakott, s mi 
a rajzot azonnal fára is metszettük, habár ezen ház alakja semmiben sem különbözik 
a más magyar helységekben szokásos formáktól. Petőfinek ifjabb éveiben szokása volt, 
nyáron, hacsak teheté, nehány hetet falun tölteni. a mondott évben a regényes fek-
vésű Gödöllőt választá ki.”22 a képen hosszú parasztház látható, alacsony, vályogfalú, 
homlokzatán két kis ablakkal, fából készült külső ablaktáblával. a ház zsúpfedeles, a 
zsúptető rozsszalmából készül, mert Gödöllőn a rozs volt a legelterjedtebb gabonaféle.23 
a kerítés előtt utcai pad áll, ovális alakja arra enged következtetni, hogy egy faragatlan 
fatuskóra szoktak kiülni a ház lakói és a szomszédok vasárnap délutánonként, mint a 
helyi közélet színterére. a többi vidéki településhez hasonlóan a mezőváros lakói itt 
folytattak eszmecserét, megbeszélték a fontosabb eseményeket, a külvilág történéseit, és 
ezek a beszélgetések a város közösségi életének fontos formálói voltak. egy kémény van 
a ház tetején, feltehetően a szoba és a konyha találkozásánál. azt nem tudjuk, hogy há-
rom- vagy négy osztatúak voltak-e ezek a házak. a deszkakerítés elég széles portát mutat.

22 Sz. n.: Petőfi lakása Gödöllőn. vasárnapi Ujság, 1862. 8. p. az 1844-es évszám téves. jaschik álmos is készített egy 
rajzot a gödöllői Petőfi-házról. Közli: KerÉNYI F. 1998. 33. p.

23 HorvátH I. 1941. 49. p.

Petőfi Sándor 
lakóháza Gödöllőn 
1843-ban. 
Fametszet a 
Vasárnapi Ujságból 
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utazás viszontagságaitól megvédjék a bútordarabot.29 Feltehetően egy Gödöllőn élő, 18. 
századi rác kereskedőé volt az az egyhúrú guzlica vonóval (délszláv népi hangszer), ami a 
múzeum gyűjteményébe került.30 Fuzovits jános uradalmi tisztviselő hagyatéki leltára és 
Bartal jános ügyvéd családi levelezése és számos tárgyi emléke a 19. századból lehetőséget 
ad arra, hogy betekintsünk a helyi középosztály 1867 előtti lakásviszonyaiba, életvitelébe.

a 19. század derekáról egyetlen teljes házleltár ismert. 1858. szeptember 1-jén vég-
rendelet nélkül halt meg Fuzovits jános nyugalmazott uradalmi alszámvevő. távol élő 
oldalági örökösei megbízták Bartal jános uradalmi ügyészt, hogy árverésen értékesítse 
a teljes hagyatékot.31 ez az örökség jól mutatja Gödöllő polgárságának életvitelét. Mind 
a berendezési tárgyak, mind a ruhatár darabjai és mennyisége arról árulkodnak, hogy 
tulajdonosuk anyagi biztonságban élt, értelmiségi létre is törekedett, hiszen a berende-
zéshez hozzátartozott a könyves szekrény, a „Könyv almariom”, amelyen a kor viszo-
nyaihoz mérten gazdagnak mondható gyűjtemény sorakozott. a majd kétszáz kötetes 
könyvtárat magyar és német nyelvű munkákból válogatták össze, túlsúlyban a magyar 
és világirodalomból, ezenkívül történelmi tárgyú könyveket tartalmazott, valamint né-
hány szakkönyv került a gyűjteménybe.32 

a teljes ingóságról tételes kimutatás készült, melyben megnevezték a tárgyakat, meg-
vásárlójuk nevét és az érte kifizetett összeget. a vásárlók között a kor jelesebb gödöllői 
és környékbeli férfiúi is szerepelnek: Bartal jános uradalmi ügyész, Sztregovai jános 
gödöllői tanító és Stolcsek jános ócsai plébános. az árverés után a gondnoki számtétel 
összegezte az elhunyt vagyonának értékét: készpénzben 63 forintot találtak, az árveré-
sen az árverési költségek levonása után bejött 1193 forint és 3 ¼ krajcár, valamint ide 
számították a megboldogult évnegyedi nyugdíját, amely 91 forintot és 35 krajcár volt. 
Mindösszesen 1347 forint és 38 ¼ krajcár maradt az oldalági örökösöknek.

a 19. századi polgári lakásról, berendezéséről és életmódról ezenkívül gazdag in-
formációval szolgál Bartal jános uradalmi ügyvéd hagyatéka. az 1970-es évek végén 
lebontott kétszintes, masszív házat még gróf Grassalkovich antal építtette a 18. század 
második felében, és a mindenkori ügyész szolgálati lakása volt. amikor a belga bank 
tulajdonába került a gödöllői uradalom, Bartal jános megvásárolta a házat. a ház végső 
formája klasszicista stílusú volt, az emeleten boltíves kialakítású szobákkal. Kertjéből 
át lehetett járni az alsóparkban lévő Hattyús tóra. a házról és berendezéséről kitűnő 
leírást ad Bartal jános dédunokája, Hegedűs László, aki a tárgyi és dokumentumanyag 
örököseként és a kiterjedt családi levelezés feldolgozása alapján hiteles tanúként ad be-
tekintést a 19. századi polgári miliőbe.33 

a polgári lakás három-négy szobából állt. Fuzovits listája alapján is berendezhető egy 
többszobás lakás: ülőgarnitúrából van legalább három szobára való: veres kanapé 6 szék-

29 a Gödöllői városi Múzeum állandó helytörténeti kiállításában látható. Gy. sz. 15. a Kossuth Lajos utcai Szaniszló 
családtól került a múzeumba.

30 GvM Gy. sz. 179. Magyar Kázmér gyűjteményéből.
31 a volt Grassalkovich-uradalom (Gödöllő–Hatvan) ügyészének (Bartal jános) vegyes iratai 1848–1869. GvM Le-

véltár 11. doboz
32 a könyvekről a monográfia művelődéstörténeti fejezetében készült elemzés. Ld. 374–375 pp.
33 HeGeDŰS L. 1978.

Szombat jánosék gödöllői házából, ahol Petőfi lakott 1843-ban, több tárgy is került 
a Petőfi társaság tulajdonába, négy mázas, virágos korsó, a költő által használt, tornyos 
ágy.26 ezeknek a tárgyaknak mára nyoma veszett. Megvan viszont a festett, virágos, úgy-
nevezett Petőfi-láda, melyben állítólag a ruháit és kéziratait tartotta Szombatéknál a kis-
pénzű költő a szájhagyomány szerint. a láda a Gödöllői városi Múzeum gyűjteményébe 
került, restaurálása során azonban a festett részen feltűnt az 1860-as évszám, amely azo-
nos a láda készítésének idejével, és így aligha használhatta a költő 1843-ban. Ha relikvi-
aként nem is állja meg a helyét, de mint kultusztárgy tökéletesen betölti szerepét: ébren 
tartja az érdeklődést, emléket állít, értéket közvetít. a láda legendája tartós, nemzedékről 
nemzedékre öröklődik, helytörténeti munkák dokumentálják. ebben az esetben a nép-
hagyomány tölti be a hitelesítő levél szerepét. az országos jelentőségű lokális esemény 
a ládán keresztül tárgyiasult, vált megfoghatóvá, átélhetővé s bármikor felidézhetővé. 

a Petőfi-láda olyan szempontból is értékes, hogy a 19. századi paraszti lakás beren-
dezésének egy darabja. a láda parasztok, mesteremberek ruhatartó bútora volt, rend-
szerint a feleség hozta a házhoz az esküvő alkalmával kelengyebútorként. ezért is díszí-
tették virágozással ezeket a ládákat. a gödöllői Petőfi-ládának is van ládafia, azaz a belül 
bal oldalt elhelyezett kis fedeles rekesz.27 a Petőfit 1845-ben vendégül látó, református 
lelkész, erdélyi Ferenc szolgálati lakásának berendezése is nélkülözte a luxust, noha 
a lelkész a polgári réteghez tartozott. az egyházi javak számbavételekor 1867-ben az 
összeírók azt rögzítették, hogy a paplakon a lelkész használatára szolgált: „egy konyha-
szekrény, felette tálas, puhafa, avult, kerek, fehér, puhafa asztal, igen régi.”28 

a parasztok később átvették az őket vezető uradalmi értelmiség szokásait, lakberen-
dezésben, öltözködésben utánozták őket. Láda helyett sublót jött divatba a 19. század 
közepétől kezdve. általában díszítetlen bútordarab volt, majd lehúzóképpel készített 
mintázást kapott, barnára vagy okkersárgára mázolták, esetleg erezett, flóderozott 
felületű lett. terítővel letakarták a tetejét, és mindenféle emléktárgyat, csecsebecsét 
helyeztek el rajta: dísztányért, emlékpoharat, kegytárgyat, sokszor kis házioltárt, mé-
zeskalácsból készült szívet tükörrel, vásáron, búcsún vásárolt, sokszor giccses holmit, 
de ilyenek a polgári vitrinekben is előfordultak. a polgároktól vették át a tisztaszoba 
szokását, bevezetését is. a parasztházakban a tisztaszoba ugyanazt a szerepet töltötte 
be, mint a polgári lakásokban a vendégszoba. 

jobb a helyzet a polgári élet dokumentálását illetően. esetlegesen egy-két 18. századi 
tárgy is akad a múzeum gyűjteményében, ami színesíti a korszakkal kapcsolatos isme-
reteinket. az egyházi emlékeket leszámítva az egyik legkorábbi gödöllői tágyi emlék az 
1738-ból származó, barna fából készült esküvői láda díszes vasveretekkel, míves vasalás-
sal. Nagy mérete is arra vall, hogy módos menyasszonyé lehetett. Bár formája, kiképzése 
miatt inkább utazó- vagy kocsiládának néz ki, nem egyenes, hanem domború a fedele, 
követte a kocsi görbületét, és a kemény vasalatok nyilván azt a célt szolgálták, hogy az 

26 KaLLa Zs.-ratZKY r. 2000. 76. p., DÉKáN a. (szerk.) [1975] 190. p., G. Merva Mária: Negyvennyolc kultusza. 
Magyar Iparművészet, 1998. 1. sz. 4–15. pp.

27 a Petőfi-láda lelt. sz. GvM N 98.1.1. 
28 Protocollum 1868. 169. p. a Gödöllői református egyház Irattára. 
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díszedények. apró japán csésze, kék, üvegből csiszolt, szegletes (!) váza, tükrös csokor-
tartó, amit táncban a krinolinban hordtak, velencei mozaik rózsák, kicsi üvegdoboz, 
benne német táncrend stb. stb. … ezek ugyanis még megvannak. És egy nagyobb dísz-
tárgy: egy rézből öntött, egykor talán ezüstös nagy gyertyatartó, kétoldalt lila üveg-
tányérok, középen lombos fa, melyhez szarvas dörgölődzik, nyilván el akarja érni a 
lombokat, de ez 150 éve nem sikerül neki. Mindez immár céltalan álmát alussza nálam, 
csak a korfestésért írtam ennyire le.”36 

a hálószobában két ágy (nyoszolya) állt egymás mellett szalmazsákkal, veres csíkos 
matraccal, tarka paplannal, selyem ágyterítővel letakarva. Fuzovitsnál az ágyneműhöz 
tartozott még: 2 paplan, 3 dunyha, 6 vánkos, 9 vánkosciha, 2 paplanlepedő, 2 dunyha-
ciha, 2 paplanlepedő. az ágyak mellett éjjeli kasznik (szekrény) álltak, és feltehetően a 
hálószobából való a négyfiókos sublót is. az ágyak felett általában szentkép függött, az 
ágy mellett pipereasztal, az ablakon csigázott függöny, a varróasztal mellett gömbölyű 
székek, az ablakok közt Isten hozott feliratú hímzés. jellemző volt a korra a lenyitható 
mosdószekrény, benne porcelán lavór, mellette nagy vízkancsó, alul szennyvíz vödör. 
Kívül politúros volt a szekrény, belül olajfesték fedte. a hokedlire emlékeztető ülőalkal-
matosságról kiderül, ha felnyitjuk a tetejét, hogy szobavécé, feltehetően ágyhoz kötött 
betegek használták.

Bartaléknál 16 gyertyás luszter (csillár) világított a szobákban. Fuzovits hagyaté-
kából is 21 gyertyatartót árvereztek el 6 koppantóval. a villany előtt gyertyával vilá-
gítottak, melyet kezdetben mártásos technikával készítették, de a 19. század közepén 
megkezdődött a gyári előállítású sztearin gyertya tömegtermelése, s utána az terjedt 
el. a gyertyakoppantó fémből, vasból vagy rézből készült ollószerű eszköz, amelynek 
segítségével az elégett, elszenesedett gyertyabelet el lehet távolítani anélkül, hogy a 
gyertya lángját ki kellene oltani. Kis tartály is van a koppantón, abba esik bele a levágott 
béldarab. Cserépkályhában fával fűtöttek, amit kívülről a folyosóról adagoltak, hogy ne 
bent szemeteljenek vele. 

a jómód, mívesség, finomság nemcsak a bútorokban, a berendezésben jelentkezik, 
hanem az apró tárgyakon is megfigyelhető: zöld selyem ernyő, selyem ágytakaró, arany-,  
ezüstpixis (doboz). az uradalmi tisztviselő tárgyaiból következtethetünk életmódjára, 
szokásaira: sakkozott, pipázott, a listában vannak pipák, csutora, ezüst tubákpixis, ezüst 
gyufatartó, cserép dohánytartó. Fuzovits jános cselédet is tartott, ami a listának a „cse-
léd fali óra” tételéből derül ki, meg egyébként is általános volt a cselédtartás a polgári 
családoknál. Fuzovits jánosnak meg különösen szüksége volt háztartási alkalmazottra, 
hiszen nőtlen volt.37 Hat köpőláda is szerepel a hagyatéki listában. akkoriban minden 
lakásban, a paraszti és polgári lakásokban egyaránt használatos volt ez a mára eltűnt 
bútordarab. a köpőláda kényelmi és higiénés célokat szolgált, rendszerint homokkal 
vagy pernyével töltött láda volt, amit szintén lehetett festett virágokkal díszíteni a ru-
hásládához hasonlóan. 

a polgári lakásokban nagy méretű volt a konyha, mert mindig sok embert láttak 

36 HeGeDŰS L. 1978. 7. p.
37 GYÖre Z. 1996. róm. kat. 2552. Fuzovits jános (1793–1858) vízkórban halt meg.

kel, zöld kanapé 6 székkel, kék garnitúra, a hozzájuk tartozó asztalokkal, 2 veres firhang-
gal (függöny). Félhomály uralkodott a lakásban a súlyos, nagy függönyök miatt, melyek 
nyáron a nap, télen a fagy ellen védtek. az előszoba vagy folyosó téglás volt, hiszen sok 
sarat kellett leverni. az utcák nem kövezettek, még a 20. század elején is sártenger volt 
a közutakon. a lakószobák ebédlőből, szalonból, hálószobából és vendégszobából álltak. 
Központi szerepet játszott az ebédlő, fontos volt ebben a korban az evés-ivás, a nagy ven-
dégjárás. az ebédlőben alapvető bútordarab a terjedelmes és praktikus ebédlőszekrény 
vagy almárium. „ahogy a levelekből kiveszem, ebben tartottak szalonnát is, bort is, ha 
hirtelen kellett utazni, és nem keresgélhettek. a ház előtt tülkölt a postakocsi, melynek me-
netrendjében fél nap ide vagy oda: nem számított, lesni kellett. Így az almáriumot szagáról 
is meglelték, sötétben is. Felső része nyitott, itt állt a porcellán (egy levél ebédlő-stelázsi-
nak nevezte).”34 a pohárszéken billikomok, csiszolt üveg, romantikus emlékpoharak, főleg 
fürdőhelyekről, melyeknek nagyon fontos szerepük volt az adott korban: Szliács, Parád,  
Koritnyica, trencsénteplic, Fiume. Bartalék ebédlőjében állt egy különös és szokatlan tárgy: 
a szürkéskék kerámia vízszűrő berendezés, melyet Manchesterből hozattak 1884-ben.  
az ihatatlan gödöllői talajvíz tisztítását kettős szűrő végezte: a választófenék alatt volt egy 
óceániai véglények hófehér, porózus vázából származó homokréteg. a kémiai anyagokat 
kiszűrő, diatermikus réteg alatt pedig faszén alkotta a második szűrőréteget. ez a vízszűrő 
berendezés ritka példány és a 19. század végi polgári életmód tetszetős dokumentuma.35 

a cseresznye-, dió-, tölgyfából való bútorok főként öröklés, hozomány útján ke-
rültek a családba, ritkán készültek megrendelésre. almáriomból négy fajtát sorol föl 
Fuzovits leltára: fennálló almáriom, könyv almáriom, konyha almáriom és közönsé-
ges almáriom. ez a bútordarab a polgári, városi lakosság körében olyan elterjedt volt, 
mint a paraszti lakosság körében a láda. a fennálló almáriomon valószínűleg üveges 
vitrint kell érteni. a vizitszobában vagy szalonban elengedhetetlen bútordarab volt a 
zongora, ez még az aránylag szegény családoknál sem hiányozhatott a lakás beren-
dezéséből. általában operarészleteket, keringőket játszottak bécsi kottákból, az 1840-
es évektől, a nemzeti ébredés időszakában pedig sok csárdást. Még az első kiadású  
Marseillaise is megvolt a Bartal család kottái között. Lenyíló íróasztal, kinyitható sakk-
kártyaasztal, nagy falitükör volt továbbá a szalonban. Fuzovits hagyatékából három 
nagy falitükröt és két asztali tükröt árvereztek el. Összesen 25 kép is szerepel a hagyatéki 
listán, ezek persze lehettek családi fotók, de lehettek képzőművészeti alkotások is, pél-
dául az egyiknél azt írja, hogy „Műegyleti Kép az annya”, de csak 6.40 forintért kelt el.  
az igazán értékes tárgy a 27.30 forintért értékesített asztali óra, illetve a 75 forintot érő 
fali zenélő óra lehetett. Bartaléknál közéleti nagyságok, főurak, főpapok portréi függtek 
a falon, háborús jelenetek, családi portrék, Petőfi, Széchenyi, teleki és rohbocknak a 
legszebb magyar várakról készített metszetei. a család egyik nőtagjáról orlay Petrich  
Soma festett portrét. Néhol címer volt a falon. ezenkívül itt is szobadísz volt, mint  
a parasztoknál, a szülők menyegzői csokra, üveg alatt, aranykeretben. 

Fölösleges tárgyak is voltak a polgári otthonokban: „Üveges kaszni (vitrin), benne 

34 HeGeDŰS L. 1978. 5. p. 
35 a vízszűrő berendezés a Gödöllői városi Múzeum tulajdonában van.
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évszázad múlt el, hogy ennek a multikulturális területnek ismét elkezdjen egységesülni 
a szóbeli hagyománya. az állandó és folyamatos betelepedés, a 19. században megje-
lenő nagyszámú nyaralóvendég azonban már nem segítette a szóban őrzött hagyomá-
nyok folyamatosan átöröklődését, fennmaradását. a polgárosodás, a főváros közelsége 
csak siettette a még meglevő népköltészet és más népi műfajok végleges eltűnését. rip-
ka Ferenc39 már a 19. század utolsó évtizedében megállapította: „Népdal nem születik 
Gödöllőn, de hamar otthonos lesz, a mi másutt terem. Meséit az Uralkodó Családról 
szőtte az igaz és tiszta népszeretet.”40

a szájhagyomány a 19. századból elsősorban a sorsfordító szabadságharc emléke-
zetét őrizte meg, a gödöllőiek ugyanis testközelből tapasztalhatták meg a változásokat 
hozó történelmi forgószél eseményeit. a közelben lezajlott győzedelmes isaszegi csata 
történéseit és a Gödöllőn történt eseményeket jól megőrizte az emlékezet, ugyanak-
kor a megpróbáltatásokról is maradtak fenn rövid utalások. a katolikus egyház halotti 
anyakönyvének egyik bejegyzése 1848-ban megörökítette: a 36 éves Nánási jánost áp-
rilis 7-én „a rabló Horvátok agyon ütötték saját lakába”. az áldozatot tanítói búcsúzta-
tóval temették április 9-én.41

a negyvennyolcas hagyományok kitörölhetetlen nyomot hagytak, mert a gödöllői-
ek például száz év múltán is őrizték Kossuth Lajos látogatásának emlékét, amikor 1849. 
április elején a hagyomány szerint a királyi kastélyban ma is látható márványasztalon 
megfogalmazta az ország függetlenségének és a Habsburg-ház trónfosztásának terveze-
tét: „Nagyanyám mesélte, hogy Kossuth itt sétált hátratett kezekkel a szomszéd házban”.42  
a szabadságharc eseményeiről szóló történetek, közöttük talán Kossuth és más hősök em-
legetésének szokásáról is maradtak fenn híradások. a szabadságharc ötvenedik évfordu-
lójáról 1898-ban a gödöllői polgárság fényesen megemlékezett, amelyről hírt adott a helyi 
újság. a zsurnalista Nagy György tollából olvasható43, hogy „egy nő-honvéddel is dicse-
kedhetik Gödöllő városa. ez Kovács terézia44, ki dicsőn végigküzdötte a vőlegénye oldalán 
a Szabadság-harczot, a mint azt kérésünkre meghatott hangon, a messzi, félszázados múlt-
ba való merengéssel elbeszélte. Míg hallgattuk áhítatosan »rézi nénitől« mesés hőstetteit a 
magyar daliáknak a csaták tükrében, a trombitaharsogás, ágyúdübörgés közben tanúsított 
csodás bátorságot, készséges önfeláldozást, önkéntelenül is ajkunkra jött a dalnok szó-
zata: »Hogy magyarrá lettem, áldom Istenemet / Mert e nemzetre bárki büszke lehet!«”45

a szabadságharc bukását követő legdrámaibb megtorló intézkedést, az aradi vérta-

39 ripka Ferenc (1871–1944): jogász, a Ganz és társa rt. igazgatósági főtitkára, több korabeli lap munkatársa, Bu-
dapest főpolgármestere (1925–1932), felsőházi tag. Huszonöt évesen írta meg fő művét (Gödöllő a királyi család 
otthona. Bp., 1896). Másik gödöllői vonatkozású könyve: erzsébet királyné Gödöllőn (1867–1897).

40 rIPKa F. 1896. 155. p.
41 HaLottI aNYaKÖNYv 1805–1885. 77. p.
42 Centenáriumi gyűjtés. adatközlő: Gönczy vilma 72 é. Gyűjtő: Csapó Márta. a gyűjtés őrzési helye: eLte Folklóre 

tanszék, Budapest.
43 Nagy György: Márczius 15 Gödöllőn. Gödöllő és vidéke, 1898. 68. p.
44 Kovács teréz (1830–1901. január 1.): Szatmárcsekei születésű cseléd, szakácsnő. Gödöllőn haláláig a váci út (ma 

Dózsa György út) 374-ben élt és szolgált. Katolikus vallású. tüdőgyulladásban hajadonként hunyt el. emlegetett 
vőlegénye nagy valószínűséggel odaveszett valamelyik csatában. Ld. GYÖre Z. 1996. róm. kat. 

45 LáBaDI K. 1999. 153–154. pp.

vendégül, és fontos volt az evés. a tűzhely és sütő téglából épült, de a 19. század máso-
dik felében már sparherd (vagy masina) szolgált tűzhelyül. a tűzre való edények faze-
kas munkák voltak, és vásárokban szerezték be őket. a Fuzovits-féle leltár használati 
tárgyai közül meglepő a szerecsendióreszelő. ez arra enged következtetni, hogy a pol-
gári háztartásokban elterjedt volt a szerencsendió mint fűszer használata. a konyhához 
óriási kamra tartozott, ahol több vágott disznó lógott, és méteres ládákban állt a liszt. 
Hatalmas pincéje is volt a Bartal-féle háznak. Leginkább bort ittak. Ma már ismeretlen 
üvegfajta a pincetok, ami téglalap alakú, egyliteres, kézifúvású, vastag palack, amelyet 
jól és nagyobb mennyiségben el lehetett helyezni a kocsikasban. a bort szénsavas for-
rásvízzel (csevice) hígították, amit Parádról hoztak, és meglehetősen drága volt. 

a gödöllői népviseletben az esküvői ruha fehér blúz, fehér szoknya, fehér kötény, 
koszorú a fejen, fekete a harisnya és fekete kapcsos a félcipő. Sok szoknyát hordtak, a 
felső szoknya alatt legalább öt alsószoknya adott tartást a viseletnek. egyébként még 
a fiatal lányok is fekete ruhában jártak. Csak a kendőjük volt fehér. Cselédlányoknál 
vagy uradalmi alkalmazottaknál (például a kertészetben dolgozóknál) fehér kötény és 
fehér kendő figyelhető meg a képeken, minden más fekete. az úgynevezett templomi 
viselet, tehát az ünneplő ruha nőknél: fehér vállkendő csipkeszegéllyel, amelyet a mel-
len keresztbe hajtottak, és hátul kötöttek meg. ez volt a gödöllői viselet jellegzetessége. 
a németek nem hagytak nyomot a paraszti viseleten, hiszen azok elsősorban iparosok 
voltak, a református őslakosság foglalkozott csak földműveléssel. a férfiaknál: rámás 
csizma, fekete nadrág, zsinóros fekete felsőkabát, alatta nyakig begombolt, álló nyakú, 
kicsit papos lajbi, azaz mellény, alatta fehér ing, keménykalap volt a jellemző viselet. 

Fuzovits uradalmi tisztviselő ruhaneműinek leltára gazdagnak mondható: 8 ing,  
4 nadrág, 23 gatya, 1 kabát, 1 atilla, 5 éji öltöny, azaz pizsama, 2 köpönyeg, 19 zsebkendő, 
27 pár fuszekli (rövid harisnya), 18 pár kapca, kesztyű, hálósapka. tíz pár csizmát árve-
reztek el, a férfiak általában csizmát hordtak, nem cipőt, nyilvánvalóan az útviszonyok is 
ezt tették szükségessé. Bartal hagyatékából hosszúszárú, fehér, női csipkekesztyű, hím-
zett zsebkendő, „tanzordung” (táncrend) feliratú kis bőrkötésű könyvecske, egy gyűrű-
szerű karikában végződő finom kis zsinórral ad ízelítőt a finom úri hölgyek viseletéről. 

Mángorlóval vasaltak, ez egy asztalmagasságú láda, gyertyánlappal fedve, felette 
futott két henger, majd újabb láda, újabb gyertyándeszkával, és ezt tologatta a cseléd 
órákon át, „és még énekelt is hozzá” – jegyzi meg gúnyosan Hegedűs László.38 

TöRTÉNETI hAGYOMáNY

a település őslakossága részben elmenekült, részben elpusztult a török kori harcokban. 
a hiányzó népesség helyére Gödöllő földesurai a magyarok mellett más vidékről tobo-
roztak telepeseket. elsősorban szlovák és német ajkú bevándorlók érkeztek, akik ma-
gukkal hozták szokásaikat és kultúrájukat is. Hosszú évtizedek, sőt legalább másfél-két 

38 HeGeDŰS L. 1978. 9. p.
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hol egy feltételezhető, 1850-es esztendőkből származó „ősforrás”-ra, hol az 1861-es első 
nyomtatott formára, hol pedig a Lévay neve alatt megjelent versekre vagy éppen pony-
vai változatokra hasonlítanak.48

a 48-as eszmék fennmaradását és izzását az is elősegítette, hogy a Gödöllőn meg-
alakult Honvédszobor-Bizottság – amely az isaszegi csatában elesett és a gödöllői teme-
tőben nyugvó honvédeknek díszes síremléket kívánt állítani – Kegyeletalbum49 címmel 
több szerzőtől származó élményszerű beszámolókkal teleírt kiadványt szentelt a dicső-
séges szabadságharc emlékének. erdélyi Gyula, a gödöllőiek nevezetes 48-as nemzet-
őr lelkész résztvevőjének fia örökítette meg, hogyan torolta meg Pálffy Móric gróf, a 
császári-királyi helytartó, hogy a mezőváros lelkesedése honvéd síremlék felállítására 
szövetkezett: „Nagyszámú lovas katonaságot rendelt büntetésből Gödöllőre. egy-egy 
gazdához 3-4 lovas katona is jutott. ez az intézkedés törvénytelen volt már azért is, mert 
báró Sina Simon Gödöllő egykori földesura már birtokain hozott áldozatot arra nézve, 
hogy a gödöllői népet a katonatartás ne terhelje, és ő neki se legyen alkalmatlansága  
a tisztekkel, kik a kastély lovardáját használták, és ide szállásolták el magukat”.50

amikor a gróf Gödöllőre érkezett, erdélyi Ferenc református lelkész több vezető 
ember társaságában kísérte ki a temetőbe, hogy láthassa a honvéd síremlék felállításá-
nak színhelyét: 

„atyám diplomatikus udvariasságot mondott a helytartónak, s egy kicsit lehűtötte 
a duzzogó katonát.

– Hol a honvéd sír? – kérdé, mikor a temetőhöz értek.
– atyám oda vezette, és így szólt:
– Ha gróf Pálffy, a vitéz és nagy magyar Pálffyak utódja kérdi, akkor azt mondom, itt 
honvéd sír van, ha az a Pálffy kérdi, ki nem ősei története szerint él, annak azt mon-
dom: itt muszkák nyugosznak.

(azok is vannak ide temetve, valamint cs. k. katonák.)
– Pálffy semmit sem szólt, megfogta atyám karját, s együtt indultak vissza, s később 
szemrehányóan jegyezte meg:

– a nép előtt még sem kellett volna így megbántani.
– excellentiádon a sor, hogy bántalomnak veszi-e vagy segít a nép baján, s elviszi a 
katonaságot.

Harmadnap atyámat ebédre hívatta Budára, és egy hét múlva nem volt katonaság 
Gödöllőn.”51

a gödöllőiek azt sem felejtették el, hogy Petőfi Sándor kétszer, 1843-ban és 1845-
ben járt közöttük. a költő alakja egyetlen gödöllői történetben jelenik meg. attól az 
adatközlőtől jegyezték le, akinek nagyapjánál szállt meg: „Petőfit egyszer elfogták a 

48 KatoNa I. – LáBaDI K. 1980. 74–80. pp. további összefoglalások: UjvárY Z.1965. 91–95. pp., SáNDor I. 
1967. 507–522. pp., MáNDoKI L. – BoDGáL F. 1974. 207–232. pp., MáNDoKI L. 1975. 163–176. pp.

49 rIPKa F. (szerk.) 1890.
50 Uo. 43. p.
51 Uo. 45–46. pp.

núk kivégzését egyetlen történeti ének őrzi, mely Az aradi nap címmel honosodott meg, 
s arra van bizonyíték, hogy kéziratos formában terjedt46 a gödöllőiek körében is, hiszen 
az egyik vértanú a helybéli származású török Ignác tábornok volt. ez az „egyetlen 
dalunk, amely az aradi vértanúk sorsát – Damjanichot állítva a középpontba – balladai 
formában beszéli el”.47 Mintegy 85-90 változat ismert belőle. Bármelyik változata el-
árulja, hogy nem népköltészeti, hanem műköltői eredetű énekkel van dolgunk. 

a Szabadság vértanúi
arad, oct. 6án 849.

Jaj de búsan süt az őszi nap sugára
Az aradi vártömlöcznek ablakára.

Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt,
Ki a tömlöcz fenekén ott halálra kész.

A magyarnál volt mindegyik Generális,
Diadalmas, győzödelmes száz csatán is.

Bátran néztek szeme közé a halálnak,
Hiszen vele szemközt nemcsak egyszer álltak.

Elítélték sorban mind a tizenhármat,
Szőttek, fontak a nyakukba ezer vádat. 

Elnevezték felségsértő pártütőknek,
Hogy a magyar szabadságért kardra keltek.

S Uramfia! az ítélet akasztófa.
Mintha gyáva útonállók lettek volna.

Mintha méltók sem volnának egy lövésre,
Katonához, férfiúhoz illő végre.

Így indul a 15 versszakból álló vers. olyan alkotásról van szó, amely párhuzamosan 
terjedt az írásbeliségben és a szóbeliségben, s ez a tény kölcsönösen hatott egymásra. 
az aradi nap szerzője legvalószínűbben a Borsod megyei születésű Lévay józsef költő, 
Gyulai Pál közeli barátja. Korai változata az 1850-es években név nélkül jelent meg kéz-
iratban, amelyet az önkényuralom korszaka tett indokolttá. egy 1861-es ponyván már 
népdalként bukkant fel, majd 1870-ben a költő saját neve alatt publikálta. az 1861-es és 
1870-es változatok közötti nagy különbségek miatt Lévay szerzőségét többen kétségbe 
vonták. a legvalószínűbbnek az látszik, hogy Lévay a szájhagyományban terjedt szöve-
gét, melyet erős folklorizáció ért, tovább csiszolta. e tény fennállásának következménye 
lehet, hogy a szájhagyományba és a népi kéziratos daloskönyvekbe bekerült változatok 

46 a szöveg négy lapon olvasható Honfi aláírással. a Bartal-hagyatékból került elő. Bartal és vele rokon családok 
iratai 1825–1914. GvM Levéltár 17. doboz, a) csomó.

47 DÉGH L. 1952. 184. p.
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vAllásOs ÉlET

Gödöllő a közigazgatásilag hozzá tartozó Máriabesnyő55 révén a barokk korban bekap-
csolódott az európát behálózó nagy búcsújáró kegyhelyek láncolatába. Fontosságát a 19. 
és 20. században is megőrizte, évente tíz-, sőt százezres tömegeket vonz, s a népi vallásos-
ság megélésének legnagyobb színtere. a búcsújáró hely keletkezéséről szóló történeteket 
gazdagon kiszínezte a néphagyomány.56 a valódi indítóokot, amit eddig sohasem idéztek, 
maga a gróf fogalmazta meg végrendeletében: a „Lauretomi Kápolnát építettem Gedellő 
mellett lévő Bessnyői Pusztamon, hog az Mindenható Ur Isten kedves Feleségemet hosz-
szas és nag nyavalyájából segétse…”57 a fogadalom teljesítése 1759-ben kezdődött: hozzá- 
láttak a loretoi kápolna építéséhez, amelyhez egy csodás esemény kapcsolódott. a föld- 
ből előkerült a majdani kegyhely igazi kultusztárgya – a csontból faragott „Mária-kép”.

a kápolna ékességének a gróf és hitvese az eredetileg loretoi kegyszoborról készített 
másolatot szánta, amely a Mária-kultusz tápláló forrásának ígérkezett, ugyanis a ro-
konszenv és az áhítat országszerte megnyilvánult a loretoi csodatévő kegyszobor iránt.  
a „csodás” körülmények között előkerült, gyermekét tartó Istenanyát ábrázoló csontfa-
ragvány azonban e kegyszobornál is nagyobb tiszteletet váltott ki különösen attól kezd-
ve, hogy a település templomában a búcsújárás főszereplőjévé avatta a barokk devóció. 

ahogy nőtt a „Népnek ájtatos buzgósága, s gyakorlása” növekedett, kialakult a za-
rándoklat máig alig változott rendje.”58 a templomba belépéskor kezdetét veszi a népi 
ájtatosság, a beköszöntő, amely többnyire ponyvai eredetű ima vagy imák elmondá-
sából áll. ezt követi az oltárkerülés: a leckeoldalon indulnak el, megcsókolják az oltár 
szélét, pénzt tesznek le, majd az evangéliumi, bal oldalon jönnek ki. a 19. század dere-
kán előbb a férfiak léptek a templomba, csak utánuk jöttek az asszonyok. régtől fogva 
honos a mosdás: a közeli patak vizében a fejfájósak és azok végzik el a kultikus mosdást, 
akiknek valamilyen testrészük fáj. a kolostorudvar Szent Konrád-szobrával ellátott 
kút vizéből ittak és palackokban haza is vittek belőle, mert gyógyító erejűnek tartottak. 
a búcsúkeresztelést szintén forrásvízzel végezték. aki először érkezett Besnyőre, már 
előre választott magának búcsúkeresztanyát, aki megérkezésük után szertartásosan 
lemosta arcát a forrásvízzel. Gyakori eseménye volt a búcsújárásnak a keresztbúcsú: 

„kimentek a kolostor végén húzódó temetőbe, s itt megkerülve a keresztet, énekelnek. 
Másik formája, hogy a búcsúvezető körül formálnak keresztet, ennek négy ágán egy-
egy ember áll égő gyertyával, s így énekelnek.”59

az offerálás szokása gyakorlatilag egyidős a búcsújárás meghonosodásával. Csak II. 
józsef egyházakat sújtó rendelkezései következtében szorult vissza, majd utána egészen 
a második világháborúig megint60 a legkülönfélébb tárgyakkal offeráltak: testrészeket, 

55 Bővebben ld. LáBaDI K. 2003. 64–78. pp.
56 Ld. bővebben SCHraM F. 1975. 283–284. pp.
57 Codicillus Comitis antonii Grassalkovich. 1771. MoL Családi levéltárak, P 429., Grassalkovich család levéltára, 

2. doboz.
58 Mozzanatait SCHraM F. 1975. foglalta össze.
59 Uo. 292–293. pp.
60 Schram megállapításai fő gyűjtésének idejére, 1957–1958 tavaszára s részben az ellenőrzésre, 1973-ra vonatkoznak.

rózsa Sándor legényei. ez még 48 előtt történt. azt dúdolgatta, hogy Fürdik a holdvilág 
az ég tengerében, oszt odavitték rózsa Sándor eleibe, de annak nagyon megtetszett, és 
igen jó barátságba kerültek. Lóra is ültették, meg magukkal vitték a lebuj-kocsmába. 
rózsa Sándor meg akarta látogatni, de Petőfi intette, hogy akkor elfoghatják. De egyszer 
mégis eljött, este 11-kor kopogott az ablakán, Petőfi már várta. Öregapám ott feküdt a 
gangon az én apámmal, a kocsi meg ott állt az udvaron, ahogy behordták este a takar-
mányt. azt kérdi öregapámtól rózsa, van-e kasza a kocsiban. Öregapám mondja, hogy 
nincs. rózsa meg azt mondta, akkor odakötöm a lovamat. Borozgattak együtt, mikor 
elfogyott, fölkeltették jános bácsit, hogy hozzon bort. aztán rózsa Sándor fölpattant a 
lóra, és elment.”52 a történetben mindössze annyi az igazság, hogy Petőfi tényleg meg-
fordult Gödöllőn. egyébként az sem véletlen, hogy a költő a Fürdik a holdvilág az ég 
tengerében… költeményét dúdolgatta az elbeszélő szerint, hiszen ezt a Petőfi-verset a 
nép felkapta, s magáénak érezte. a folklorizálódott „néprománc” ismeretére az alföld-
ről és erdélyből találunk legtöbb adatot.53 a 19. századi betyárvilág népi hősökké vált 
alakjai közül Gödöllőn Pap Miska, rab jancsi, Patkó Bandi neve forgott még közszájon. 
az utóbbi – a hagyomány szerint – még Gödöllőn is fosztogatott: 

„Patkó Bandi egyik emberének igen megtetszett az uraság csikósának a lova, tehát 
egyik éjszaka el is lopta.

a csikós hamar rájött, hogy lovát a kisbagi csárdánál kell keresnie, hisz ez a Patkó 
banda törzshelye. a ló ott is volt, csakhogy a csikósnak menekülnie kellett. a banda-
tagok éppen gyülekeztek. a csikós menekült, a banda tehát beült a csárdába iszogatni, 
tervezgetni. megbeszélték, hogy milyen pompás ló ez.

Közben egy újonnan érkezett rabló nagy hírt hoz: Kémkedéssel kiderítette, hogy  
a kastélyban (csak a Grassalkovich-kastély lehet) nagy mennyiségű arany van. 

Patkó Bandi erre ördögi tervet dolgozott ki.
volt két szép lovuk. Harmadik volt az éjszaka lopott. Megparancsolta egyik társának, 

hogy ebből és ebből a majorból ezt és ezt a lovat lopja el.
Másnap már volt négy gyönyörű lovuk.
Patkó Bandi ekkor utasította egyik »munkatársát«, hogy vigyen el egy üzenetet  

a grófnak, miszerint az készítse elő estére minden aranyát.
No, erre több se kellett a grófnak, fölfegyverzett mindenkit, aki csak mozgott,  

és védőgyűrűt állíttatott fel a kastély körül.
Ugyanekkor Patkó Bandi sem tétlenkedett, összeállíttatott a négy lóból egy négyes 

fogatot, csillogó hintót kerített magának, díszes tábornoki ruhát, társainak szolgálói 
ruhát kerített, az egész banda föltelepedett a hintóra, és irány a kastély. ott simán átju-
tottak az ellenőrzésen. az uraság emberei nem fogtak gyanút.

Patkó Bandi a kastélyba érve elfogatta a grófot, és az, hogy életét mentse, minden 
kincsét odaadta neki.

Így a betyárok számára szerencsésen végződött a kaland, lóvá tették az uraságot.”54

52 Centenáriumi gyűjtés Pe XvIII–18. a történetet 1947-ben a 77 éves Szombat Lajos mondta el Csapó Mártának. 
Szövegét közli DÉGH L. 1952. 157. p. is.

53 KatoNa I. – LáBaDI K. 1980.137–139. pp.
54 Németh László gyűjtése. GvM a 2001.110.1.
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emberalakokat, sőt a legöregebbek visszaemlékezései szerint még állatokat is, valamint 
gyertyát ajándékoztak. anyaguk viasz, ezüst és arany volt. a főoltárra helyezték úgy, 
hogy észrevétlen maradjon, s a pap misét mondjon felettük, ami által a felajánlót elke-
rüli a betegség, illetve kórjából kigyógyul.

a besnyői búcsújárás szakaszában Schram Ferenc a középkori elemeket a vezeklés, 
a böjtölés, indulás előtti bocsánatkérés szokásában mutatta ki. erre a rétegre telepedtek 
rá a barokk domináló vonásai, amelyek a körmenetekben, a miseszolgáltatásban, vala-
mint a máig élő offerálásban jutottak kifejezésre.61

a reformátusok 19. századi népi vallásosságáról nem maradtak feljegyzések, akár-
csak a jeles napok megünnepléséről sem, de hiányoznak a néphit más formáiról szóló 
tudósítások is. ennek részben az is magyarázata, hogy a birtokközpont Gödöllő korán 
elindult a polgárosodás felé, a 18. századi betelepítésektől kezdődően őslakossága egyre 
kisebb arányban szerepelt az összlakosságban. a nemzeti, felekezeti változatosság nem 
kedvezett az egységes hagyományok és hiedelemrendszer kialakulásának. 

Gödöllő paraszti polgárosulása adottságaiból eredően már a 19. század során erős 
üteművé vált. a társadalmi és kulturális folyamatok lehetővé tették, hogy a feudális jogi 
és életmódbeli kötöttségek lazábbá váljanak. a feudalizmus során mindenkor földesúri, 
domíniumi székhely volt. a kastély a település központjában állt, köré pedig azok az 
udvarházak, kúriák épültek, amelyek otthont adtak a fokozatosan táguló alkalmazotti 
rétegnek. az uradalom irányításában tevékenykedő alkalmazottak jó mintaképül szol-
gáltak a mezőváros lakosságának: a felszabadult jobbágyság, a szabadalmas parasztok 
az élet számos területén igazodási pontnak választották őket. 

az építkezés, a táplálkozás, a viselet, a szokások és megannyi más területen a gödöl-
lőiek követték a hivatalnoki, intézői, nyaralóvendégi réteg újításait. Mindezeket a ha-
tásokat csak felerősítette a főváros piacainak, vásárainak a közelsége, ahol megtermelt 
javaik többségét értékesítették. jelentős számú családot közvetlen közelről értek befo-
lyások, ugyanis közelebbről találkoztak az általuk elütőnek, különbözőnek tartott élet-
formával, mert a Sina-, majd a koronauradalmi korszakban is a kastélyban és a hozzá 
tartozó uradalomban vállalt munkájukból tartották el magukat. a betelepülések és tele-
pítések révén a vallási tagolódás is nagyobb méretűvé vált, akárcsak az etnikai összetétel, 
s ez is hozzájárult az egységes népi kultúra fellazulásához. a paraszti polgárosulás az 
országos átlagnál korábban kezdődött, s elindult az a „társadalmi és kulturális folyamat, 
melynek során a parasztság megszabadult feudális jogi és életmódbeli kötöttségeitől és 
jellemzőitől; a tőkés társadalomnak önálló, munkaerejével és termelő eszközeivel ren-
delkező, vállalkozóképes és vállalkozó szellemű”62 tagjává vált. ennek árában azonban 
az is benne foglaltatott, hogy 19. századi tradicionális népi kultúrája háttérbe szorult,  
s mára alig rekonstruálható.

61 a dolgozat szűkített formában megjelent LáBaDI K. 1997. 37–51. pp.
62 KÓSa L. 1998. 43. p.

GödöllőI NEMZETőRöK És hONvÉdEK
AZ 1848–1849-Es sZABAdsáGhARCBAN

GödöllőI NEMZETőRöK És hONvÉdEK

a Pozsonyban székelő utolsó rendi országgyűlés 1848. március 18-án egyhangúlag el-
fogadta a közteherviselésről, az úrbéri viszonyok megszüntetéséről és az egyházi tized 
eltörléséről szóló törvényjavaslatot. Már március 22-én elfogadta az országgyűlés a 
nemzetőrség felállításáról rendelkező törvényjavaslatot. ettől kezdve folyt a nemzetőr-
ség szervezése az egész Kárpát-medencére kiterjedő Magyarországon.

ách Károly gödöllői szolgabíró 1848. június 21-én mutatta be Pest–Pilis–Solt várme-
gye választmányának közgyűlésén Csomád, Mogyoród, Csíktarcsa, Kistarcsa, Cinkota, 
Csömör és rákoskeresztúr helységek nemzetőrségének és esküdtszéki képességgel bíró 
polgárainak az összeírását.1

a kibontakozó délvidéki szerb ellenforradalom miatt 1848. június végén Mészáros 
Lázár hadügyminiszter elrendelte, hogy Pest–Pilis–Solt vármegye – többek között –  
4000 főből álló nemzetőr hadsereget küldjön a szerbek ellen, melyről a vármegye vá-
lasztmánya 1848. július 1-jén intézkedett.

a Pest megyei nemzetőr sereg, benne a gödöllői járás nemzetőrei is, a Délvidékre 
indult július első hetében, hogy leverje a szerb felkelést. Útvonalukat egy fóti paraszt-
ember naplójából ismerjük: „ebben az esztendőben állíttatott a Köznépből őr sereg, 
a kik is el mentünk az alsóbb vidékre. ezeken a Helységeken és városokon keresztül, 
úgymint Csömör, Czinkota, Keresztúr, Soroksár, Haraszti, taksóny, Latzháza, Pereg, 
Dömsöd, Dab, Duna–vetse, Sólt, akasztó, Kis-Kőrös, itt voltunk egy pár nap, ismét 
mentünk: Ketzel, jankovátz, Mélykút, Szabadka, topolya, Hegyes, verbátz, Kis–Kér, itt 
voltunk egy pár nap, azután verbátz mellé jöttünk táborozni, itt voltunk egy ideig, az-
után vissza felé jöttünk, Kulára, itt voltunk öt nap, azután jöttünk haza ezeken keresztül, 
Cservenka, Szivatz, Kernaj, Csanópi, Nemes-Militits, Sztanatits, Legyen, Gara, vaskút, 
Baja, ott gőzhajóra ültünk és haza jöttünk.”2

ebből az útvonalból világosan kikövetkeztethető, hogy a gödöllői járás nemzetőrei 
Szenttamás, szerb erődítmény, első ostromakor, 1848. július 14-től a magyar honvéd-
csapatok tartalékát képezték és harcba vetésükre nem került sor. a gödöllői nemzetőr-
ség létszáma ekkor vagy később 230 volt.3

1 PML, Pest–Pilis–Solt vármegye Bizottmány lajstroma I. kútfő 4364/1848. a névsor nincs az aktában, mert tovább-
küldték az Igazságügyi Minisztériumhoz.

2 Kalma jános kéziratos naplójáról van szó, melyet volt szerencsém látni és részben feldolgozni.
3 GaLGÓCZY K. 1876. I. 226. p.
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Windischgrätz katonái 1849. január 7-én szállták meg Gödöllőt, és a császári katonaság 
ellenőrzése, jelenléte egészen április 7-éig tartott. valószínűleg ezekben a hónapokban 
fegyverezték le a gödöllői, uradalmi intelligenciát. a gödöllőiektől elszedett lő- és szál-
fegyvereket valószínűleg a Grassalkovich-kastély raktárhelyiségében őrizte a császári 
katonaság, később pedig magával vitte.

Név szerint Bayer jános, kastélyfelügyelő, Beller józsef, volt nemzetőr kapitány, Far-
kas Károly, Bernardus raják, Somody Károly, uradalmi mérnök, rajis józsef, Sztregovai 
józsef, erdélyi józsef, Bauer antal, Szerenka Pál, varga andrás (?), Kárász Pál (?), Fridl 
Mátyás főerdész adta át fegyvereit kényszerből a császári katonaságnak.6 

a gödöllői illetőségű nemzetőrök és honvédek közül természetesen kimagaslik tö-
rök Ignác tábornok. Gödöllőn született 1795. június 23-án, kisbirtokos nemesi család-
ból, apja a Grassalkovich-uradalomban jószágfelügyelő volt. Bécsben a hadmérnöki 
akadémián tanult és végzett, 1816-tól hadfi.

a forradalom és szabadságharc kitörésekor, 1848. február 28-tól mérnökkari alezre-
des, a horvátországi károlyvárosi erődítési kerület igazgatója. ebben a beosztásban élte 
meg, hogy Fiume magyar szabadkirályi kikötővárost 1848. augusztus 31-én jelačić hor-
vát bán csapatai megszállták. valószínűleg ez az „ellenforradalmi” lépés és a horvátok 
Magyarország elleni támadása következtében kérte az áthelyezését azonos minőségben 
1848. szeptember 29-én Komárom várába. októberben a vár őrségével együtt csatla-
kozott a honvédséghez. Komáromi várerődítési igazgató beosztásában léptette elő a 
honvédvezérkar 1848. december 1-től ezredessé. Komárom várának parancsnoka 1849. 
január 5-től, január 16-tól tábornok, április 10-től ismét erődítési igazgató ugyanott.

török Ignác 1849 májusától a honvédsereg hadmérnöki karának helyettes parancs-
noka, júliustól kezdve pedig főparancsnoka. a tihanyi-félszigeten és Szeged környékén 
vezette az erődítési munkákat. a világosi fegyverletételkor, 1848. augusztus 13-án esett 
orosz fogságba, ahonnan átvették az osztrákok.

a császári haditörvényszék kötél általi halálra ítélte és 1849. október 6-án aradon a 
13 honvéd tábornok sorában kivégezték.7

KATONAI EsEMÉNYEK És hARCOK GödöllőNÉl

a közeledő Windischgrätz herceg, tábornagy császári serege elől a magyar kormány, 
országgyűlés, honvédség stb. 1849. január 1-jén megkezdte Pest-Buda kiürítését, a Deb-
recenbe való visszavonulást. az osztrák sereg 1849. január 5-én nyomult be a fővárosba, 
Perczel Mór tábornok hadteste ekkor Pestről elvonult Szolnokra. Görgey tábornok ezen 
a napon vácott kiáltvánnyal fordult a hadseregéhez.

a császári sereg portyái azonnal kiterjeszkedtek Pest környékére, a Gödöllői-domb-
ságra is. Gödöllőnél honvéd huszárokat leptek meg. Mátray Gábor, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársa 1848–49-es naplója sok mindent megőrzött a forradalmi idő-

6 GvM, Levéltár, 11. doboz. a fegyverek részbeni visszakapásáról Bartal jános uradalmi ügyvéd gondoskodott. az 
átvételekről az elismervények 1861. május-augusztusban keltek.

7 SPIra Gy. 1959. 584–585. pp., 659. p., BoNa G. 1983. 322. p.

Bartal jános, az uradalom ügyvédje, 1848. július első napjaiban lemondott nem-
zetőr főhadnagyi rangjáról, melynek következtében Beller józsef a 2. nemzetőr század 
kapitánya levélben értesítette, hogy július 9-én az istentisztelet után a Szentháromság 
szobornál ejtik meg az új főhadnagy választását. ebből a levélből kiderül, hogy Gödöl-
lő két század nemzetőrt állított ki.4 Források hiányában nem tudjuk feloldani azt az 
ellentmondást, hogy a gödöllői nemzetőrök is minden valószínűség szerint ezekben a 
napokban a Délvidéken tartózkodtak.

az 1848. szeptember 16-án életbe lépett rendelet szerint a településeknek minden 
127 fő után kellett két újoncot kiállítaniuk a honvédség számára. az 1848. november 
28-i Pest megyei közgyűlés hét nemzetőri őrnagyi kerületre osztotta a megyét, a negye-
dikbe tartoztak a Gödöllői–dombság falvai.

Gödöllőről összesen 31 honvéd nevét ismerjük, akik közül Som György, repka jó-
zsef, Lukács andrás, Matuz andrás és Pataki Mihály előzőleg mozgó nemzetőrök vol-
tak és 1848. augusztus 21-én álltak be honvédnek. ebben az esetben tehát a két katonai 
szervezet között átfedésről van szó.5

a gödöllői honvédek társadalmi állása a következő volt: 1 papnövendék (Nováki Ká-
roly), 1 szabómester (Zichi józsef), 1 lakatos (redl Farkas), 1 kőműves (Kádár józsef) 
és 5 iparoslegény. Összesen 2 tanuló, azaz diák, 16 földműves, 2 szolga, 2 kocsis.

vallási hovatartozás tekintetében 16 református és 15 katolikus, a földművesek kö-
zül 13 református.

a honvédségnél betöltött helye szerint 1 főhadnagy, 29 közhonvéd és egy honvéd 
szolga. a fegyvernemek tekintetében 2 huszár, 2 tüzér, egy irodai segéd, a többi köz-
honvéd. a szabadságharc után valamennyien hazatértek, tehát nincs tudomásunk 
veszteségről, hősi halálról. Hivatalos elbocsátó levele 16-nak volt, 15-nek nem volt. 
Komáromból jöttek meg Gödöllőre hatan 1849. október 1–4-ig. Berze józsef a makói 
térparancsnokság igazolásával tért vissza, aki jelentés szerint kétszer megszökött a se-
regből. Berze sorshúzás révén került a honvédséghez, vagyis nem önként.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a 31 gödöllői honvédből önkéntes volt 11, sorshúzás 
útján 19 került a honvédséghez és Gyulai István szolga a törvény szerint megengedett he-
lyettesként lett honvéd. az utóbbi pénzért valószínűleg gazdája legény fiát helyettesítette.

a Haynau-féle jelentés szerint a gödöllői honvédek szabadságharc előtti erkölcsi ma-
gaviselete egytől egyig „jó” volt. a községbírói szervezet által beküldött adatok szerint 
az egész országban, a 200 000-es honvédsereg erkölcsi magatartása jónak volt mond-
ható. Néhol azért azt írták: falurossza, részeges, kicsapongó stb. Gödöllőn tóth jános 
földműves és Szatmári Sándor kocsis személyét nem tudták minősíteni, valószínűleg 
azért, mert korábban nem ismerték őket.

Szatmárit egyébként alkalmatlannak titulálták, Lajos István kovácslegény pedig be-
teges volt, Nováki Károly papnövendékről megjegyezték, hogy hibás szemű, valószínű-
leg ezért volt csak irodai segéd a honvédségnél, bár önként vonult be.*

4 GvM, Levéltár, 8. doboz.
5 PML, „Haynau–féle” megyei elnöki közigazgatási iratai v. kútfő, és G. Merva M. (szerk.) 1999. 32–33. pp.

* táblázat a 278−279. oldalon
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Név vallás Polgári állás Önként Sorshúzás Bevonulás ideje Hazatérés 
ideje van-e elbocsátó levele Katonai rangja régebbi erkölcsi 

magaviselete Megjegyzés

1. tóth jános ref. földmíves 1 1841 49. okt. 4. van Komáromból huszár nem tudatik
2. Gódor István kat. földmíves 1 48. aug. 10. 49. aug. 27. nincs közember jó
3. Som György ref. földmíves 1 48. aug. 21. 48. dec. 18. van mozgó nemzetőr jó
4. Gyulai István ref. szolga helyettes 48. dec. 25. 49. júl. 15. nincs közember jó
5. Kádár józsef kat. kőmíves 1 49. ápr. 25. 49. szept. 15. nincs közember jó
6. repka józsef kat. földmíves 1 48. aug. 21. 1849 mozgó nemzetőr jó
7. Lukács andrás kat. kocsis 1 48. aug. 21. 49. szept. 8. nincs mozgó nemzetőr jó
8. Szatmári Sándor kat. kocsis 1 48. aug. 25. 49. okt. 9. van közember nem tudatik alkalmatlan
9. Szobonyai jános ref. földmíves 1 48. ápr. 20. 49. okt. 1. van, Komáromból közember jó
10. Bentsik István ref. földmíves 1 48. ápr. 20. 49. okt. 1. van, Komáromból közember jó

11. Lajos István ref. kovácslegény 1 49. máj. 3. 49. aug. 27. nincs közember jó
beteges lévén az 
atyja családfenn-
tartó

12. Matúz andrás ref. földmíves 1 48. aug. 21. 48. okt. 10. van mozgó nemzetőr jó
13. Pataki Mihály kat. földmíves 1 48. aug. 21 48. aug. 27. nincs mozgó nemzetőr jó
14. Kovács István ref. földmíves 1 49. máj. 25. 49. szept. nincs közember jó
15. Kobera jános kat. ácslegény 1 46. máj. 18 49. okt. 27. van palatinal? Huszár jó
16. virnharcz jános kat. ácslegény 1 49. júl. 16. 49. szept. 3. nincs tüzér jó
17. Kazi jános kat. szolga 1 48. aug. 21. 49. okt. 4. van, Komáromból tüzér jó

18. Berze józsef ref. földmíves 1 48. szept. 20. 49. jún. 3. van, makói  
térparancsnokságtól közember jó két ízben 

megszökött
19. Unyi andrás ref. földmíves 1 48. aug. 21. 49. jan. 13. volt, de eltépődött közember jó
20. Kodó jános ref. földmíves 1 48. szept. 21 49. jan. 26. nincs honvéd szolga jó
21. Kepner Károly kat. Fazekasle-gény 1 48. szept. 21 49. okt. 7. van közember jó
22. jenei jános ref. Földmíves 1 49. máj. 3. 49. aug. 27. nincs közember jó

23. Som István ref. Földmíves 1 48. szept. 1. 49. júl. 30. van, Puktenberg 
tábornoktól közember jó

24. Pokorádi István ref. földmíves 1 49. máj. 3. 49. szept. 6. van közember jó
25. redl Farkas kat. lakatos 1 48. aug. 21. 49. okt. 4. van. okt. 1. Komáromból közember jó
26. Kárász Pál kat. tanuló 1 49. júl. 20. 49. okt. 5. van, okt. 1. Komáromból közember jó
27. Zichi józsef kat. Szabómes-ter 1 49. júl. 12. 49. aug. 10. nincs közember jó

28. Safranovits Henrik kat. tanuló 1 48. júl. 3. 49. aug. 30. van, a cs. kir. assentier 
comandótól

Prinz vasánál 
főhadnagy jó

29. Nováki Károly kat. növendék pap 1 49. júl. 14. 49. aug. 10. nincs irodai segéd jó hibás szemű
30. Berze Soma ref. földmíves 1 49. máj. 25. 49. júl. 18. nincs közember jó
31. Hajkó jános kat. ácslegény 1 49. máj. 25. 49. júl. 29. nincs közember jó
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a magyar sereg balszárnyán felvonuló Klapka I. hadteste hamarabb ért Isaszeg alá, 
és az ellenség váratlan ellenállása következtében megint meghátrált, mint tápióbics-
kénél, és rendetlen menekülésbe kezdett. ezzel a mozdulattal a mindvégig helytálló 
Damjanich III. hadtestét kitette a baloldalról való bekerítés veszélyének.

aulich tábornok a dörgésből értesülve az ütközetről, bár II. hadtestével tartalékban 
volt, mégis öntevékenyen – bár Damjanichtól is sürgetve – előrenyomult Szentgyörgy 
pusztánál és a legjobbkor avatkozott a küzdelembe. Sikerült bátorságot keltenie Klapka 
I. hadtestének katonáiban is, akik megfordultak és ismét előre mentek. Görgey eközben 
a kókai temetőben fogyasztotta el ebédjét és mikorra megérkezett a csatába, a magyar 
sereg az egész fronton előnyomulóban volt.

a honvédség sikeréhez hozzájárult Windischgrätz baklövése is, aki Schlicknek Gö-
döllőtől keletre a besnyői utat lezáró és tétlenül várakozó hadtestének két hadosztálya 
közül az egyiket Isaszeghez rendelte jelačić megerősítésére. ezzel az intézkedéssel meg-
nyitotta az utat Gáspár vII. hadteste előtt, amelyik Hévizgyörk, Bag és Kisbag térségé-
ből vonult Gödöllő ellen.

Gáspár azonban vII. hadtestével a menetterv előírásainak eleget tett április 6-án, 
amikor a mondott térségben elfoglalta pozícióját. És bár hallotta a csatazajt és Görgey-
től újabb parancsot nem kapott, úgy vélte, hogy aznapi feladatát bevégezte. Igaz, hogy 
az ellenség teljes bekerítése április 7-re terveződött, de ennek végrehajtására a lehető-
ség már április 6-án megnyílt. Gáspár papírforma szerinti eljárása, öntevékenységének 
hiánya és Görgey késlekedése meghiúsította, hogy a legfőbb célt, az ellenség főerőinek 
szétverését elérje a honvédsereg. Bár az isaszegi csatában nagy győzelmet arattak a hon-
védcsapatok, ezt nem sikerült kihasználni a háború megnyerése tekintetében.

este 7 órára dőlt el végleg a csata sorsa a honvédség győzelmére. Windischgrätz 
és törzskara a beálló sötétség leple alatt visszahúzódott Gödöllőre, és ágyban párnák 
között pihente ki a nap fáradalmait. Majd április 7-én mégis kibújva a honvédcsapatok 
gyűrűjéből, Pest falai közé hátrált.12

Mátray Gábor a Nemzeti Múzeumból szemlélte a Pestre bevonuló császári sereget, 
mely osztrákokból és horvátokból állt:

„C) estve 61/2–9 óra között Pestre visszavonuló császári katonaság (gyalogok, jel-
lachich–huszárok lovon és gyalog is) dragonyosok kíséretében mindennemű poggyász 
és munitiós kocsik, részint tábori császári lovak, részint turai és gödöllői parasztok által 
vontatva, markotányosnők és sebesültek kocsikon, profontkenyér részint Gödöllőről, 
részint vecsésről a Kerepesi és Üllői úton vonult be Pestre. ezekkel jöttek szénás és 
abrakkal megrakott szekerek is.

D) a magyar kocsisok és markotányosnők mondák, hogy jászberény, Bicske és áta-
lán a Zagyva mentében ma is folyt az ütközet, és Gödöllő vidékén az ágyúzások nem-
csak igen nagyon hallhatók, de a füst is látható volt. Pestiek is mondják, hogy Budáról 
égő helységet is láttak, valamint az ágyúk elsülése kivehető volt a hegyekről.

12 SPIra Gy. 1959. 474–480. pp.

szakból. január 7-én jegyezte fel: „…láttam az üllői útvonalról részint kocsiban fekvő 
beteg, részint az után járó gyalog honvédeket fogva bekísértetni német lovasok által. 
Gödöllőről ugyanolyanok 95 fogoly huszárt, 40 málhakocsit, és a Bábolnáról Gödöllőre 
vitt csődöröket hozták be, kik az Új téren voltak felállítva.” az Új tér vagy Új vásártér 
azonos az erzsébet térrel Budapesten az v. kerületben.

Mátray január 10-én ismét említette az esetet: „Mondatott ellenben, hogy Gödöllőn 
állomásozott bábolnai ménlovak és azokat kísérő huszárok, ezeknek vigyázatlanságuk 
és gondatlanságuk miatt jutottak a császáriak kezébe, mert sem előörsöket (vagy) sem 
más őröket a helység körül nem állítottak. a kísérő tisztet az ágyban fogták el az őrize-
tére bízott 120 ezer pengő forinttal együtt.”8

a Pesten szállongó hírek szerint Gödöllőnél csata volt 1849. január 6–7-én, ezt Mátray 
naplójában többször is említik. január 12-én jegyezte fel: „a Gödöllő és Szada vidékén tör-
tént ütközetet valónak állítják, mondván, hogy egy ottani mély útban a császáriak nagyon 
megverettek. Ma a Kerepesi úton 14 ágyú és több málhás kocsi hozatott vissza Pestre.”9

Gödöllő császári megszállása tehát 1849. január 7-én megtörtént egyrészt meg-
lepetésszerűen, amikor a huszárokat elfogták. Másrészt bizonyosra kell vennünk egy 
összeütközést is a honvédek és a császáriak között ezekben a napokban. a „mély út” 
említése az eseménnyel kapcsolatban igen valósághűnek tetszik. Sajnos, erről az össze-
csapásról más forrást még nem sikerült találnunk. Mátray szerint a császári katonaság 
1849. január 20-án indult el Gödöllőről Hatvan felé. Február 7-én azonban még mindig 
azt jegyezte fel, hogy a Nemzeti Múzeum épületében is hallható ágyúzás a Gödöllő és 
Hatvan között zajló csatából származott.10

ezután viszonylagos nyugalomban telt el majdnem két hónap a Gödöllői-dombságon. 
az isaszegi csata előtti napokban, 1849. április elején kezdődtek meg újra a harci cselek-
mények. Március 26-án Mátray úgy vélte naplója szerint, hogy a császáriak Gödöllőről 
vác felé, illetve Kerepesről Pestre vonultak. Káposztásmegyeri szőlőjében dolgozó mun-
kásai április 2-án úgy vélekedtek az ágyúszót hallva, hogy Gödöllő táján ütközet lehetett. 
Mátray a maga szemével látta, hogy sok sebesült császári katonát hoztak be Pestre a Kere-
pesi úton. Úgy tudta, hogy Windischgrätz 1849. április 3-án ment el Pestről Gödöllőre.11

a honvéd-vezérkar egerben egy haditervet készített az ellenség fölött aratandó 
döntő győzelemre. eszerint aszód és Gödöllő tájékán átkarolva a császári hadsereget 
megsemmisítették volna azt. a tápióbicskei érintkező harc azonban az ellenség előtt 
leleplezte a honvédvezérkar szándékait.

Görgey mégsem változtatott az eredeti terven, és a döntő csapás napját április 7-ben 
jelölte meg, melyen hadtesteinek Gödöllő felé kell nyomulniuk. a Klapka balszárnyán 
elhelyezkedő hadosztálynak eközben el kellett vágnia Kerepesnél a Gödöllőről Pestre 
vezető utat. jelačić azonban nem vonult vissza Gödöllőre, hanem már Isaszegnél meg-
állította I. hadtestét, Gödöllőről pedig balszárnyára felvonult Schlick III. hadteste.

8 MátraY G. 1989. 59., 65. p.
9 MátraY G. 1989. 61., 63., 64., 67. p.
10 MátraY G. 1989. 79., 89. p.
11 MátraY G. 1989. 129., 132., 134., 135. p.
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Gödöllőre a kastélyba napokon keresztül hordták a sebesülteket a szanitécek és a 
környék parasztjai. a Grassalkovich-kastélyban berendezett kórházban sokan haltak 
meg magyarok, osztrákok és horvátok is. Őket állítólag két tömegsírba temették.

a veresegyházi hagyomány szerint ezekben a napokban Kossuth nyomdája, „bankó-
prése” a Gödöllő felé eső völgyben, a Harmat–tanyán lett volna elrejtve. április 10-én 
Kossuth Gödöllőről visszaindult Debrecenbe, ahová április 12-én érkezett meg. ezek 
szerint Gödöllőn volt még, amikor április 8-án Mucha jános kéményseprőt felakasztot-
ták kémkedésért a Kálváriánál és ugyanott egy fa alatt el is temették. Mucha (1813–1849) 
Brünnből érkezett Gödöllőre, ahol 1840-ben kötött házasságot. részletesebben nem si-
került felkutatni, hogy mit követett el a magyar forradalom és szabadságharc ellen.

április 9-én Damjanich III. hadteste Gödöllőről Szada és veresegyház között szállt 
táborba. Ugyanebben az időben Klapka I. hadteste Csomádon és Dunakeszin volt.  

e) Mai állítások szerint a tegnap bevonult horvátok Gyömrőt és annak szomszéd 
falvait, merre tudniillik Pest felé hátrálásuk közben keresztülvonultak, egészen kirab-
lották, és a szegény parasztoktól mindent elvettek. (e tárgyak voltak azok, melyeket 
Pesten tegnap eladogattak.) Gyömrőn a plebánus kezét keresztülszúrták, egy embert 
agyonlőttek. Özvegy ráday grófnét mindenéből kivetkőztették, és kéntelen volt az er-
dőbe futni, hol egész éjt szabad ég alatt tölte. Isaszeget, Maglódot felgyújtották.”13

az említett özvegy ráday grófné Prónay ágnes, aki III. ráday Pálnak, a magyar szí-
nészet mecénásának a felesége volt és péceli kastélyából kellett menekülnie az isaszegi 
csata idején.

Kossuth Lajos a honvédséggel tartott ezekben a napokban és Gödöllőre április 7-én 
jött meg. Innen küldött szózatot a Duna–tisza közének felszabadított lakóihoz. április 
24-én hajnalra a császáriak Pestről átvonultak Budára és maguk mögött a hajóhidat 
felégették. Kossuth híres gödöllői kiáltványáról Mátray Gábor feljegyezte: „a városi ha-
tóság korán reggel magyar felszólítást (nyomtatva) bocsátott ki a néphez, hogy magát 
nyugodtan és békével viselje. Hasonlót adott ki magyarul és németül délután. Lukács 
nyomdájában már 10 órakor árultatott Kossuth szózata a Magyarokhoz, melyet Gödöl-
lőn írt április 7-én. ezt a múlt évi zsidó gyermekek és asszonyok tömegekben ragadták 
és árulgatták az utszákon. estvefelé ugyanott megjelent »Martius 15-dike«, Landerernél 
pedig a Pesti Hirlap veres és zöld betükkel nyomtatva.”14

április 7-én este Gödöllőn a Grassalkovich-kastélyban Kossuth állítólag ugyanabban 
az ágyban hajtotta nyugovóra a fejét, amelyből „reggel riadva szökött ki Windischgrätz, 

– futásban keresve menedéket…”15

a hagyomány szerint id. Sztregovai jános gödöllői tanító diákjaiból hírvivő láncot 
szervezett a Bolnoka tetejére Gödöllőről. Maga a dombról figyelte a csata menetét, a győ-
zelem híre előbb eljutott Gödöllőre, mint Isaszegre, meg is szólaltak a harangok Gödöl-
lőn. a tanító ezen a napon úgy megfázott, hogy később, 1849. június 3-án meg is halt.16

a Gödöllőre bevonuló Damjanich-hadtestet Kossuth fogadta a kastély erkélyéről 
kalapjával integetve. a Grassalkovich kastélyban haditanácsot tartottak Kossuth Lajos, 
az országos Honvédelmi Bizottmány (oHB) elnöke vezetésével. a tanácskozás során 
Kossuth ismertette a tábornokokkal a Függetlenségi nyilatkozat tervét, melyet az or-
szággyűlés elé szándékozott terjeszteni. Görgey visszaemlékezései szerint ellenezte, a 
többi tábornok hallgatással beleegyezett. a gödöllői hagyomány szerint máig megvan 
az az asztal, amelyen Kossuth fogalmazta a Habsburgok trónfosztásának iratát. Sőt azt 
is tudni vélik Gödöllőn, hogy Görgey személyesen vigyázott Kossuth biztonságára, és 
ezért ezen az éjszakán Kossuth szobájának a küszöbén aludt.17 aligha hihető ez Görgey 
jellemét és kettejük viszonyát ismerve.

13 MátraY G. 1989. 139–140. pp.
14 MátraY G. 1989. 167. p.
15 SPIra Gy. 1959. 478. p.
16 G. Merva M. 1998. 68. p.
17 G. Merva M. 1998. 68–69. pp.

Helyzet az Isaszegi csata után, 1849. április 7–13.
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Kossuth kutyák, egyet sem hagynak közülük életben. Hozzátette még buzdításul, hogy 
vitézség által a közember is lehet hadnagy, főhadnagy, százados stb. ekkor megérkezett 
lovásza s ő lovára pattant, mi pedig indultunk vác felé.”20

a magyar honvédcsapatok 1849. május 21-én visszavették az ellenségtől Budavárát, az 
ország jelképét. a Paszkevics tábornagy vezette cári orosz intervenciós hadsereg a Duklai-
hágón keresztül 1849. június első napjaiban lépett magyar földre. ez a hatalmas erő az 
ország központja felé haladt. Gödöllő és vidéke a második váci ütközet előkészítése so-
rán vált ismét hadszíntérré. Paszkevics, a cári főparancsnok 1849. július 12-én Gödöllőn 
tartotta főhadiszállását. Mátray ezen a napon naplójába írta: „a fóti levélposta ma azon 
hírt hozta, hogy az oroszok tegnap délután Gödöllőről Fótra izentek zabért és szénáért.”21

a Komáromból vác felé tartó honvédsereg ellen Paszkevics főerői az aszód–váchar-
tyán–vác vonalon, oldalvédje pedig a Gödöllő–veresegyház–vác vonalon nyomult előre.

ebben az elővédben szolgált a. Fatyiev orosz közkatona, aki így emlékezett vissza 
ezekre a napokra: „Még híre sem járt, hogy ütközet lesz, július 15-én egész váratlanul 
ütköztünk. Mi akkor az elővédben voltunk. a pesti nagy útra mentünk és estére Pestre 
kellett volna megérkeznünk. ebből az alkalomból a tiszt urak is jobb ruhát öltöttek ma-
gukra, mert a város nagy és a magyarok székhelye. a tiszt urak örültek, hogy a várost 
meglátják. a nap ragyogó volt, mintha éppen díszbevonulásra volna megrendelve.

De egyszerre hadosztályunk váratlanul letér az útról és oldalt hagyva egy Gödöllő 
nevű községet, pihenőre jut. tüzet raknak, az üstökben főzik a kását, meg a húst, né-
melyek elindulnak, hogy egyet-mást beszerezzenek, mikor hirtelen megfújják a riadót.  
a tábornok is lovon van. az üstöket feldöntik, a húst zsákokba rakják és nagy gyorsaság-
gal rendbe jövünk és indultunk a falu felé, mely messziről látszott. (Szada) Semmi külö-
nös nem tűnt föl. a nép jött elénk, kérdeztük: van-e ellenség. Nincs itt senki. régen volt 
erre magyar katonaság? Húsvét óta nem láttuk. erre aztán mindnyájan azt gondoltuk, mi 
az ördögnek háborgatnak minket? Még nem is lakhattunk jól! valamivel távolabb ismét 
egy helységet értünk, a lakosok itt is mind az utcán ácsorogtak. (veresegyház) Ugyanazt 
felelték. Mert már ki hinné el, hogy ők sem tudták, merre vannak az embereik. Menjünk 
tovább. Semmi nesz, híre sincs az ellenségnek. Minket ugyan felriasztottak! Szabadab-
ban kezdtünk lélegzeni. a tréfás őrnagyunk víg adomákat beszélt. Majd kártyát húzott 
elő a táskájából és játszani kezdett a tisztekkel. Már körülbelül 30 versztnyi utat tettünk 
állomáshelyünktől, fáradtak voltunk és még mindig tovább szólt a parancs. egyszerre 
látjuk, hogy jó messze tőlünk mintha füstölögni kezdene a föld. aztán egy nagy porfelleg 
emelkedik s megáll a táj felett, mintegy oszlop. „valami nyáj jő a mezőről!” – mondogat-
ják. De egyszerre szuronyok fénye villog. Csakhamar puskalövéseket hallunk, azután meg 
ágyúk bömbölése következett. olyan pokoli lárma volt, hogy rezgett a föld alattunk.”22

Görgey és Paszkevics között a váci csata 1849. július 15-én folyt le, minek következ-
tében Görgey kénytelen volt elvonulni Losonc irányába, hogy jobb helyzetbe hozza a 

20 traGor I. 1909. 112–115. pp.
21 MátraY G. 1989. 213. p.
22 traGor I. 1909. 455–456. pp.

Gáspár vII. hadteste pedig Mogyoródon, Fóton és Dunakeszin képezte a tartalékot és 
zárta el egyben az ellenség előtt a Pestről vácra vivő utakat. április 10–21 között a II. 
hadtest aulich vezetésével a fősereg látszatát keltette a rákos vidékén, hogy a főváros-
ban lévő császári csapatok vezetését megtévessze, elterelje a vácon keresztüli főcsapás 
valódi irányáról. ez sikerült is aulichnak.18

aggasztó méreteket öltött április 10-ére a honvédségben a kolera- és vérhas-járvány. 
az 56. zászlóalj – például – kevesebb embert vesztett a sűrű rákos-vidéki csatározá-
sokban, mint a Kerepesen felállított sátorkórházakban. tóth Károly honvéd, aki 1893-
ban megjelentette az 56. zászlóalj történetét, a Gödöllőn április 8-án kiosztott húsvéti 
kalácsnak tulajdonította a vérhas kitörését, mely a honvédeket a csirizre emlékeztette.  
a vérhas mellett hamarosan a rettegett kolera is felütötte a fejét.

aulich mindent megtett, hogy megfékezze a járványt, már április 11-én tábori kór-
házat állított fel Gödöllőn, ahová azonnal átszállították az ideiglenes kórházakból Ke-
repesről a betegeket. a gödöllői kórház főorvosa a II. hadtest törzsorvosa volt, Inándy 
doktor, parancsnoka pedig Fekete Dániel, a 61. honvéd zászlóalj századosa. a kórház 
felszereléséhez asbóth Sándor, mérnökkari tiszt is tetemesen hozzájárult, április 13-án 
jelentős mennyiségű lepedőt és fehérneműt küldött a gödöllői kórházba.

a járvány kezdetben igen heves volt, a gödöllői kórház április havi kimutatása sze-
rint 352 fertőzöttből 130 belehalt a kolerába. aulich az egészséges honvédek között egy 
meszely bort, fokhagymát és zöldségeket osztatott ki, melynek következtében a járvány 
kezdett alábbhagyni. Görgey április 13-i jelentésében olvashatjuk, hogy az egészségügyi 
helyzet javulásáról kapott híreket Cinkotáról. ennek ellenére a járvány nem múlt el, 
csak mérséklődött és végigkísérte a Pest alatti csatározásokat.19

Gödöllőről és környékéről 1849. április 10-én indult a honvédség, hogy szétver-
je vácnál a császári csapatokat. Lengyel Sándor, a 65. zászlóalj tizedese így beszélte el 
ennek a menetelésnek a részleteit: „Mi azonban tovább haladva nem nagyon messze 
elértünk egy falut, (Szada) melyből kiérve, balra leértünk és ott a földeken szálltunk tá-
borba. (veresegyház-Laposok, Pap-földek, Cinterem). tudva levő dolog, hogy a katona 
minden szabad idejében kutatni szokott. Itt is alig, hogy megállottunk, a fegyvereket 
gúlába raktuk, már a fiúk széjjel szaladtak s az azelőtt nemrég elvetett krumpliföldet 
keresték fel, hamar megrakodva tértek vissza és volt sütés-főzés egész éjszaka. Még alig 
kezdett szürkülni, amikor szép csendesen felhajszoltak bennünket és a kászálódás köz-
ben közibénk keveredett Damjanich tábornok. Fehér posztóból készült, vörös zsinóros 
felső kabátot viselt. több főtiszt volt a kíséretében. Mikor a katonák észrevették, hosz- 
szas éljenzésbe törtek ki. ennek lecsillapultával beszélgetni kezdett és fölemlítette, hogy 
vácra megyünk. ott a németek már hat hónapja készülődnek ellenünk és élősködnek 
a szegény polgárság nyakán. Mutassuk meg nekik – mondá –, hogy bár sok bajjal és 
fáradsággal küzdöttünk, mégis leverjük őket. annál is inkább törekedjünk leverésük-
re, mert körülbelül hat hónapja dicsekednek a váciaknak, hogy csak jöjjenek azok a 

18 GarZÓ I. 1978. 77. p., LáZár B. 2002. 740–783. pp.
19 LáZár B. 2002. 764–765. pp.
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végezte el kitűnő eredménnyel, ezután esztergomban jogot tanult és 1842-ben Pesten 
a Királyi táblánál ügyvédi vizsgákra jelentkezett, Melczer Istvánnál, az utolsó királyi 
személynöknél volt joggyakornok.

az 1848. március 15-én kitört magyar forradalom után, a március 21-én megalakult 
Pest vármegyei „közbátorságra ügyelő állandó választmány” tagja lett. az első népkép-
viseleti országgyűlés 1848. július 25-én tartott zárt ülésén az v. Ferdinánd király trón-
beszédére írt válaszfelirattal Innsbruckba menendő parlamenti küldöttség tagja lett.

a név szerinti szavazásokon az újoncozási törvény egyik részletkérdésében nemmel 
szavazott augusztus 21-én, a miniszterelnök 2000 Ft-os pótdíjára igennel szavazott au-
gusztus 31-én, támogatta Beöthy Ödön teljhatalmú kormánybiztosi kinevezését szept-
ember 4-én, ugyanezen a napon a 100 tagú parlamenti küldöttség Bécsbe menesztése 
mellett szavazott.

Ismeretlen okból a tavaszi hadjárat idején, 1849. április 2–16-ig Zsámbokon, a bir-
tokán tartózkodott. Így nem vett részt a hatvani (ápr. 2.) a tápióbicskei (ápr. 4.) csaták-
ban, nem volt jelen Debrecenben az országgyűlés egyharmadát tömörítő radicál Párt 
megalakulásakor, amelynek célja a független magyar köztársaság kikiáltása volt.

az isaszegi csata (ápr. 6.) idején is Zsámbokon tartózkodott, nem kereste fel Gödöllőt 
Kossuth haditanácsa napján (ápr. 7.), így nem vehetett részt a Habsburgok trónfosztása 
megvitatásában. És nem volt jelen Debrecenben 1849. április 14-én, amikor elfogadták 
Magyarország függetlenségét és a Habsburg–Lotharingiai-ház trónfosztását.

a császári hatóságok titkos nyilvántartása szerint Beniczky Ödön a „nyílt rebellisek”, 
a radikális párthoz tartozott. ezt a tényt későbbi politikai magatartása is igazolja. ennek 
ellenére és annak köszönhetően, hogy nem volt jelen a Habsburg-ház trónfosztásakor, 
I. Ferenc józsef 1850. július 20-án, mint „kevésbé kompromittált egyént” 208 társával 
együtt amnesztiában részesítette. Minden radikalizmusa ellenére valószínű, hogy nem 
értett egyet a Habsburg-ház trónfosztásával, vagy csak egyszerűen szerencséje volt az-
zal, hogy a forradalom és szabadságharc legradikálisabb fordulata idején birtokán lakva 
semlegességet tanúsított.

Beniczky Ödön 1851-ben kötött házasságot gróf Keglevich Stefániával, gyermekeik 
Gábor, ádám, Geyza, Mariska, Márta és Margit. a Habsburg-abszolutizmussal szem-
ben állt, a passzív rezisztencia álláspontjára helyezkedett, azaz az alkotmányos rend 
helyreállításáig osztrák hivatalt nem vállalt.

az 1861. évi alkotmányos országgyűlésben, melynek megnyitója április 6-án volt Bu-
dán, a Határozati Párt híveként vett részt a gödöllői kerület képviseletében. Deák Ferenc 
úgynevezett felirati javaslata az uralkodóhoz 155:152 arányban nyert csak többségi sza-
vazatot 1861. június 5-én az úgynevezett határozati javaslattal szemben. Beniczky Ödön 
is a felirati javaslat ellen szavazott, amelyik tulajdonképpen elismerte I. Ferenc józsefet 
magyar uralkodónak, annak ellenére, hogy még meg sem koronázták a Szent Koroná-
val. Beniczky ezzel a szavazatával tisza Kálmán alakulóban lévő pártjához csatlakozott.

I. Ferenc józsef 1861. augusztus 22-én feloszlatta a magyar országgyűlést, mert 
számára Deák Ferenc felirati javaslatai sem voltak elfogadhatóak. Pest vármegye köz-
gyűlése 1861. augusztus 26-án elismerését fejezte ki az országgyűlés tevékenységével 

honvédséget. az erre a napra tervezett ebédje Paszkevics hercegnek Gödöllőn a Gras-
salkovich-kastélyban elmaradt. Mátray naplója szerint bizonyos magyarok érkeztek 
meg az ebédre, ők költötték el az étkeket.23

Haynau császári csapatai ekkoriban vonultak be hazánk fővárosába. Paszkevics fő-
erői a Gödöllő és Mezőkövesd közötti területen helyezkedtek el. Perczel Mór tábornok 
serege 1849. július 20-án vakmerő támadást intézett turánál Paszkevics hadai ellen.  
a magyar támadás meglepte az oroszokat, akik nagyobb magyar seregnek vélték a tá-
madókat, mint amilyenek valójában voltak. Paszkevics tájékozódása és erősítés küldése 
után Perczel honvédei kénytelenek voltak meghátrálni az oroszok elől és elvonultak 
Szeged felé. ezzel az epizóddal az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc katonai 
eseményei véget értek Gödöllőn és környékén.24

Gödöllő ORsZáGGYűlÉsI KÉpvIsElETE

az utolsó rendi országgyűlés 1848. április 4-én felterjesztette v. Ferdinándhoz a népkép-
viseletről szóló törvényjavaslatát. eszerint szavazati jogot kapnak a nemeseken kívül a 
legalább negyed telekkel bíró parasztok, az önálló kereskedők, az alkalmazottakkal bíró 
iparosok és az értelmiségiek. Bizonyos huzavona után az uralkodó április 11-én szentesítet-
te az utolsó rendi országgyűlés által alkotott törvényeket és berekesztette az országgyűlést.

a Iv. tc. szerint évenként országgyűlést kell tartani Pesten, az v. tc. szerint a neme-
seken kívül választójogot kaptak a negyed telekkel és többel rendelkező parasztok, az 
önálló iparosok és értelmiségiek. a zsellérek, akik egynyolcad, vagy attól kisebb telek-
hányaddal bírtak, tehát kimaradtak a választójoggal rendelkezők köréből.

a gödöllői kerületben 1848. június 25-én megtartott képviselőválasztáson Beniczky 
Ödön, a közismert és népszerű megyei birtokos, valamint Fényes elek, a Belügyminisz-
térium statisztikai osztályának tudós és radikális vezetője mérkőzött meg egymással.  
a mandátum sorsát több mint 10 órás küzdelemben döntötték el, a szavazás eredménye: 
Fényesre 890, Beniczkyre 1290. ez az arány akkoriban szoros eredménynek minősült.25

a beniczei és micsinyei Beniczky nemzetség már az árpád-korban is a birtokos 
nemesség sorába tartozott. a turóc megyei Benice birtokot királyi adományként kapta 
a család őse 1235-ben, egyik előnevüket innen vették. Pest megyében Cinkotán birto-
kosok a 18. század első felétől kezdve.26

Beniczky Ödön (eredetileg eugén alakban használta a nevét!) Pesten született 1821-
ben a család Kerepesi úti házában. Édesapja Beniczky ádám, édesanyja Majláth teréz, 
két fiútestvére közül Ferenc (Pest, 1833. jan. 6. – Bp., 1905. máj. 14.) a kiegyezés után a 
gödöllői uradalom igazgatója, maga is képviselő, 1890–1905-ig Pest–Pilis–Solt–Kiskun 
vármegye főispánja volt. Beniczky Ödön 1831–1836-ig a pesti piaristák gimnáziumát 

23 MátraY G. 1989. 218. p.
24 SPIra Gy. 1959. 568. p.
25 PáLMáNY B. 2002. 94–95. pp.
26 NaGY I. 1857–1868. I. 294–300. pp.
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kapcsolatban, mellyel a magyar nemzet érdekeit kívánta védeni. Innentől számítjuk a 
Habsburg–ellenes megyei ellenállás kezdetét.27

a Helytartótanács rendeletileg oszlatta fel Pest–Pilis–Solt vármegye bizottságát és 
megsemmisítette annak az országgyűlésre vonatkozó határozatát. Mivel ezt figyelmen 
kívül hagyta a vármegye, 1861. szeptember 29-én fegyveres erő vonult be a közgyűlés 
termébe, hogy a gyűlést megakadályozza. elkövetkezett az úgynevezett provizórium idő-
szaka, a kormányzásban az az átmeneti állapot, mely végül is a kiegyezéshez vezetett.

végre az uralkodó 1865. szeptember 17-én kelt elhatározásával összehívta az ország-
gyűlést Pestre. az országgyűlési választásokat 1865. november 10. és december 11. kö-
zött tartották meg, a gödöllői kerületben ismét Beniczky Ödön lett a képviselő. az 1869. 
március 9–13-ig megtartott országgyűlési választásokon ismét Beniczky Ödön nyerte 
el a mandátumot, ekkor öccsével, Beniczky Ferenccel mérkőzött meg, akit legyőzött. 
Megint győzött az 1872. június 12 – július 9. között megtartott országgyűlési választáso-
kon a gödöllői körzetben, ekkori képviselőségét haláláig viselte, mely 1874. szeptember 
15-én következett be Cinkotán.

az osztrák titkosszolgálat jelentése róla, mely szerint meggyőződéses radikális, nem 
volt tévedés. a kiegyezési okmányokkal sem volt elégedett, vezetője lett azoknak a radiká-
lis függetlenségi képviselőknek, akik tüntetőleg távolmaradtak 1867. június 8-án a buda-
vári Nagyboldogasszony-templomból, I. Ferenc józsef és erzsébet királyné pompázatos 
koronázásáról. e tettük miatt el is nyerték a kortársaktól a „cinkotai hetek” elnevezést.

az 1870-es években a Magyar általános Földhitel Intézet rt. igazgatósági tagja volt. 
elhunytát a képviselőház 293. ülésén jelentették be, leszögezve, hogy „jellemtisztasága 
folytán köztiszteletben állt”. testét a családi sírboltban, Cinkotán helyezték el. Búcsúz-
tatásán jelen voltak képviselőtársai, a vármegye tisztikara és gróf Szapáry István főispán. 
a Függetlenségi Párt nevében Dalmady Győző, költő és Pest vármegye főjegyzője mon-
dott beszédet koporsója felett.28

Beniczky Ödön az 1869–1872-es ciklusban több kérvényt nyújtott be, Csömör, rá-
kospalota, Isaszeg, tura és Gödöllő választópolgárainak nevében. Gödöllő mezőváros vá-
lasztópolgárainak kérvényét 1872. március 22-én ismertette az ülésen, mely 153 aláírással 
ellátva azt kérte, hogy az országgyűlés három éves ciklusát ne hosszabbítsák meg öt évesre.29

27 BorovSZKY S. 1911. I. 405–409. pp.
28 Meg kell említeni, hogy Beniczky Ödönnel szemben 1848-ban fellépni kívánt az országgyűlési választásokon Det-

rich jenő. támogatás és közéleti befolyás latbavetésének elnyerése céljából 1848. máj. 28-i dátummal Pestről írt 
levelet Gödöllőre Bartal jános uradalmi ügyvédhez. GvM, Levéltár, 8. doboz. Beniczky Ödön megválasztásáról 
1869-ben és jókai Mórról érdekes emlék tÓtH I. 1904. 65–67. pp.

29 országgyűlési Napló 1869–1872. XXIII. 231–232.

REfORMáTusOK GödöllőN

a fennmaradt források1 megegyeznek abban, hogy a reformátusoknak temploma a mai 
kastélytemplom helyén állt, arról azonban már különbözőképpen írnak, hogy milyen 
volt: „a Gedellői Helvetziai vallástételt tartóknak vagy reformatusoknak temploma 
építtetett 1657dik esztendőben2, noha már azelőtt egynéhány esztendőkkel volt ennek 
az ecclésiának valamelly oratoriuma3, mellybe egyben gyűltek az isteni tiszteletre 
és Predicatiora.”4 Ugyanebből az időszakból renováláshoz vagy inkább a református 
istentiszteleti hely építéséhez „az Babati erdőrül vámossy István5 Uram emberei az  
Gödölöjek Szent egihaz épületére való fát attanak a közép mál oldalábul, mely vagion az 
Babat igaz határában.”6 e tényt eskü alatt vallotta 1658. december 10-én a Hartyánban 
lakó 37 éves Kovács György, aki Dékándi Ferenc jobbágya volt. ez a templom lehetett a 
Grassalkovich-kastély helyén álló, majd elbontott Istennek szentelt hajlék. 

A REfORMáTus EGYháZ vIsZONTAGsáGOs TöRTÉNETE

az 1733. évi forrás Gödöllőről azt tudja, hogy van helvét parochiája, prédikátora és régi 
kőtemploma.7 Helyén 1744-ben – a korábban emelt kőtemplom elbontásával – kezdő-
dött meg Grassalkovich (I.) antal kastélyának építése. a gróf eredetileg azt ígérte, hogy  

1 a kevés forrást a monográfia településtörténeti fejezete ismerteti.
2 Mivel a török nem igen járult hozzá új templom építéséhez, a forrás utalása inkább meglevő karbantartására vagy 

felújítására vonatkozhat.
3 Imaháza.
4 Matricularis Könyv 1722.
5 Némely forrás tévesen Pest–Pilis–Solt vármegye alispánkának tartja ezt a személyt, aki 1654-ben kelyhet adomá-

nyozott a gödöllői eklézsiának. vö. HorvátH L. 2004. 20. p.
6 Peste Megyei Levéltár, Processus termina 1660, no. 1., fol 52−61. Közli HorvátH L. 1987. 162. p.
7 BoroSY a. 1994.

EGYháZI ÉlET 
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templom és torony helyet maga ö excellentiája adván követ, meszet, téglát és helyet, sőt 
ezeken kívül száz Magyar tallérokkal recommendálván ezen új templomot és tornyot 
minden részekre nézve ujjolag a Mennynek és Földnek teremtő Urának, a mi Istenünkk 
tisztességére a mi és lejendő maradekink lelkek idvességének keresésére építettük tisz. 
váradi István Prédikátor Urunk idején. törvény Biro tot György, Fö Biro Bakos Ferentz. 
esküttek: varga István, Kövesdi Mihály, Kolos György, Berze István, Petrák jános, Mészá-
ros andrás, Karátson jános, Som István, Makka Mihály, Bentsik Sándor, Balog Sándor, 
Kodo andrás, varga jános, Szarka jános, hites Notarius Hajdu István és Mészáros Ferentz 
Polgársagokban és életekben 1744 esztendőben, Gödöllő 1744 Die 24. Septembris.” az elő- 
készülés nyilván azt jelentette, hogy felemelték a falakat, s tető került föléjük. a felszen-
telésre ugyanis csak a következő esztendőben, 1745. április 11-én, virágvasárnap került 
sor, amikor is a pénztári napló tanúsága szerint a perselypénz 24 r. ft 84 dénár volt.19

a toronyba 1768-ban kerül harang, amelynek felirata: A gödöllei reformata Sz. Eklé-
sia Túlajdon Kölcségén készült ano 1768. Coss. Mich Johannes Choll. N. Pest.20 a vizitáci-
ókor találtak még egy kisebb csengettyűt is, de annak korát nem lehetett megállapítani.21 
Nagy a valószínűsége annak, hogy ez az a kis harang, amelyet az egyik forrás úgy emle-
get, hogy Babatról került a toronyba az után, amikor a település elpusztult.22

az eklézsia életét 1775-ig semmi komolyabb esemény nem zavarta meg. akkor 
azonban ellentét támadt Grassalkovich gróf özvegye, Klobusitzky teréz grófnő és a 
kálvinista közösség között, mely zaklatások sorozatát indította el. akkoriban váradi 
István, a helység prédikátora annyira elöregedett, hogy hívei több ízben szerették volna 
nyugállományba helyezni, ám ebben minden esetben megakadályozta őket a grófnő. 
egyedül csak „reménységet nyújtott nekik, hogy ha az öreg meghal, nem fogja őket 
semmiben akadályozni”23. Ígéretét azonban nem tartotta be a grófnő, mert a prédikátor 
halála előtt a reformátusokat eltiltotta még templomuk használatától is. 1775. augusz-
tus 14-én, amikor a prédikátor visszaadta lelkét teremtőjének, az egyházi elöljárókat 
felhívatták a kastélyba, s a turai plébános és társainak jelenlétében szigorúan megrótták 
őket, szemükre vetették, s tudomásukra hozták, hogy „azt senki más által véghez vinni 
ne próbálják, hanem ő általok. 1. Miért, hogy mindjárt hirt nem adtanak eö excellenti-
ájának, mihelyt a predikátor meghalt. 2. Hogy mertek a templomba menni, holott már 
eltiltattak. 3. Hogy az ő Fölsége, az Ő excellentiája és a Püspök parancsolatjaik mellett 
ismét tiltják őket, hogy a közönséges istentiszteletet épen tovább ne gyakorolják, és 
hogy mindaddig be elgyen zárva a templom, valameddig eö excellentiája szabadságot 
nem ad. Sőt a Mestert is személy szerint felhívták, kérdőre vonták, hogy merte csele-
kedni a tilalomtul fogva, és hogy többé ne cselekedné, mert másként eö excellentiaja 
a dominiumból is kiküldené. 4. Hogy a meghalt Predikátort senki el ne merje pre-
dikállani, hanem ők fognak szolgálni. 5. Hogy új Predikátort addig ne merészeljenek 

19 e tájban egy ló ára kb. 30 forint.
20 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek. G. 202. 1. p. ráday Levéltár.
21 Uo.
22 ÜrMÖSSYNÉ NaGY j. 1927. 14. p.
23 FÖLDvárY L. 1898. II:336. p.

a reformátusok részére vadonatúj templomot építtet, fogadalmát azonban csak „annyi-
ban váltotta be, hogy az 1744-dik évben új templomot és tornyot építő gyülekezetnek 
követ, meszet, téglát és helyet adván, azt 100 magyar tallérral8 is megsegítvén…”9 Még 
ugyanebben az esztendőben a gyülekezet az ácsmesternek „a templom körül való mun-
káért” fizetett 110 rf-ot.10 ez az adomány azonban nem lett volna elég a templomépítés-
re, ezért az egyház tagjai is adakoztak, valamint segélygyűjtőket küldtek szét az ország 
minden tájára: „Mészáros jános Uram a Duna mellyéki expeditiobul hozott 48 rf. orgo-
vány andrás uram által a kőrösi Sz eccl küldött az új templomra öt hollandiai aranyakat.  
Besse István Uram 28 junii a kőrösi útból hozott 25 r Ft11 16 garast. rádai Gedeon Uram 
egy duplás hollandiai aranyat.12 Bencsik jános és Urbán jános a debreceni expeditiobul 
hoztak 25 r. Ft 13 garast. Kenessey István13 155 Ft 95 dénárt, Beleznay jános generális 
100 magyar tallérokat adott. a szentmártoni árva gyászos ekklézsia Isten dicsőségé-
re küldött 9 r ft 12 garast.” az új templomra a környező településekről is adakoztak.  
a péceli Simon György például 2 r Ft-ot küldött. az adományok azonban nemcsak 
reformátusoktól érkeztek, az adakozók között katolikus vallású is akadt: „Katolikus 
Horváth andrás az uj templomra conieraltatott 1 r ft-ot.”14

a munkálatok gyorsan haladhattak. az 1819-es püspöki visitatio15 kérdéseire adott vá-
laszok között emlegetik: „a templom Mennyezetén lévő Örök emlékezetet mutató táblá”-t, 
amelyre felírták, hogy a „templom és torony kőből16 és téglából épült, egészen elkészült 
1744dik esztendőben 24 sept.”17 a kútfőnek számító tábla másolatban18 maradt fenn, mert 
az eredetinek időközben nyoma veszett: „Örök emlékezetet mutató tábla Mely szerént 
Méltóságos Groff opersonalis ö excellentiaja Idősbbik Gyaraki Grassalkovich antal Ke-
gyelmes jó Földes urunk örök emlékezetet és háládatosságot érdemlő drága Kegyességébül 
és példás Kegyelmességéből a mi régi H. C. lévő atyáinkk tulajdon költségek által építtetett 

8 a pénzegységet máriásnak, speciesnek, tallérnak is nevezték. 1754-től ezt a tallért 13 lat és 4 szemer finomságban 
verték. Értéke 2 forint volt. az egyház pénztárkönyvében is szerepel az összeg: „Mélgos urunk Ö excell. emléke-
zetes Kegyelmességébül az újj templomra adott száz M. tallérokat.” Pénztárkönyv 1744. 23. p.

9 FÖLDvárY L. 1898. II:336. p., ugyanezt írja korábban GaLGÓCZY K. 1877. III:165. p.
10 Pénztárkönyv 1744. 18. p.
11 rajnai forint, amelynek értéke 20 garas, 60 krajcár, 240 fillér.
12 80 forint és 25 garas.
13 Dunántúli földbirtokos
14 Pénztárkönyv 1740. 14−15. p.
15 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek. G. 202. 1. p. ráday Levéltár
16 Mogyoródon bányászott, nem túl szilárd kő, amelyről a nép úgy beszél: „Ha már Isaszegen esik az eső, Gödöllőn 

elázik a kő.” Kovács Sándor közlése 1995-ben.
17 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek. G. 202. 1. p. ráday Levéltár
18 Legrégibb másolata 1775-ből való: ráday Levéltár, archivum agentiale B/1., G/I:237−240., további szövegvál-

tozata előfordul: Investigatio Magistratualis 1775–1776. Későbbi másik leírása 1857-ből származik, címe: emlék 
Könyv az utókornak, mellyből a gedellői helv. hitvallású egyházról s annak anya könyveiről, hivatalnokairól, Szent 
edényeiről, egyházi, egyház megyei, egyház kerületi, papi és világi igazgatóiról és felügyelőiről tudomást szerezhet 
az, ki idővel ezt az 1857 ezernyolcszáz ötvenhetedik évben julius havában feltett torony gombjából kiveszi. az irat-
köteg 1994 nyarán került elő, amikor a torony faszerkezetét cserélték ki, és új rézborítással fedték. e másolatnak az 
az értéke, hogy utolsó mondata tartalmazza a templomi bútorzat és az emléktábla készítőjének a nevét: Gödöllő 
1744 die 24. spetembris. Czeglédi Pénzes jános asztalos munkája.

290 291



 Gödöllő története I. [292]  Gödöllő története I. [293]

és a templomot elfoglalni, annyival inkább, mert Gödöllő nem articularis hely, és az it-
teni kálvinisták a jogot, melylyel a régi templom iránt birtak, feladták akkor, midőn an-
nak lerombolásába beleegyeztek32. E kérésével annál bátrabban járul Ő Felségéhez, mivel 
általában tudva van, hogy Ő Felségének legfőbb vágya és törekvése az apostoli ker. hit 
elterjesztésére irányul.”33 e tény miatt Beleznay Miklós is sürgeti, hogy az ágens a refor-
mátus vallásgyakorlás érdekében szintén jogorvoslásért folyamodjon az uralkodóhoz.34 
a Helytartótanács augusztus 31-én intimatummal35 fordult Pest vármegyéhez, amely-
ben elrendelte, hogy minden in status quo maradjon,36 továbbá az igazság kiderítésének 
érdekében öt tanúmeghallgatást is elrendelt. a következő kérdésekre várták a feleletet: 
Mióta tartanak istentiszteletet Gödöllőn a reformátusok; Mióta van nekik templomuk, 
prédikátoruk, iskolájuk és tanítójuk; Mióta növekszik a gödöllői katolikusok száma;  
a gödöllőieken kívül még mely helységek lakói látogatják a református templomot; Mely 
helyen állt korábban a református templom, mielőtt azt Grassalkovich gróf elvette.37

az igazság kiderítésének érdekében meg is történt az öt tanúnak a kihallgatása. 
joannes Misandi 88 éves katolikus kerepesi jobbágy azt nyilatkozta, hogy az „eő em-
lékezettétül fogva mindig Kálomisták tartattak Gödöllőn az Isteni tiszteleteket, mivel 
Kerepesen lakván Gödöllőn föl s alá járván, mindég ugy tapasztalta az dolgot lenni (…), 
nevezett Kálvinista vallásbélieknek mindig volt Predicatorjok, templomjok, oskolájok, 
oskola mesterjek és parochiájok, s mostansag is vagyon (…), mivel a kastély építéskor 
holt testek és csontok ásattak ki a földbűl, es onnant szekereken hordattak ell, gondollya, 
hogy ha éppen közöl nem volt, a reformatusok régi temploma ahoz a helyhez, me-
lyen mostani várban kis Kapella fekszik, tehát mesze nem lehetett, amit szemeivel latta, 
aképpenis mondhattya aztat a Groff, szenvedni nem akarván, el vontatta, és a helet cse-
rében más ezen fell alló templomot építetett nékiek, azt pediglen szemivel látta, hogy 
az emletett régi templom mind falaiban, mint tornyában és Fő(l)délképpen ép vala.”38

a második meghallgatott a 82 esztendős aszódi joannes Fabó szintén katolikus val-
lású volt, hogy pártatlanul nyilatkozhasson: a jegyzőkönyvbe az került bele, hogy ő is 

„reformatusokatt latott a templomba bé es kijárni (…) volt nekik iskolájuk és oskola-
mesterük, s amíg „(…) a régi reformatusok temploma azon időben, midőn a Mélgos 
meg boldogult Groffal39 el cseréltetett, régi és roskadando épületnek latzatott lenni.”40

a 82 éves bagi Thomas Nagy vallomásába ez került bele: „arra emlékezik gyermeko-
ratul fogvást, hogy Kálvinistáknak mindenkor szabad vallások gyakorlasa volt Gödöllön 

32 a protestánsüldözések, zaklatások jellegzetes hivatkozási formája.
33 FÖLDvárY L. 1898. II:339. p.
34 archivum agentiale B/1., G/I: 249−250. p.
35 Értesítéssel.
36 FÖLDvárY L. 1898. II339−340. p.
37 archivum agentiale B/1., G/I: 241. az eredeti kérdések forrása Investigatio Magistratuelis 1775. 9−10. p., ahol 

a 3. után következő: Mongy meg a tanu, mitsoda Helységek járnak a helyben lévő lakosokon kívül az Gödöllei 
reformatum templomban, nem szerepel.

38 Investigatio Magistratuelis 1775−1776. 10−11. p.
39  Grassalkovich (I.) antal gróffal.
40 Investigatio Magistratuelis 1775−1776. 11−12. p.

hozni, valameddig eö excellentiája meg nem engedi. 6. Hogyha keresztelés vagy ha-
lott, vagy esketés leszen.”24 az intésekkel és fenyegetésekkel mit sem törődtek a gödöllői 
atyafiak. virág Mihály dunamelléki püspök tanácsára elhatározták „Hogy mihelyt a 
megholtnak teste a parochiáról kimozdíttatik, azonnal beszállítsák oda Giczei jános 
palotai prédikátort.”25 vasárnap Bertha Sándor fóti és Balogh jános (sziget)monostori 
prédikátorok eltemették az elhunyt lelkészt.26 Másnap már Beleznay Miklós gróf, a Pest 
megyei protestánsok pártfogója levelet27 intézett a gödöllőiek ügyében a reformátusok 
bécsi ágenséhez28, melyben tudatta, hogy az öreg prédikátor halálával a grófné eltiltotta 

„Mesterjeket a szolgálattúl, magokat a templomban való járástul, temetéstül, kereszte-
léstül, annyival inkább más Predicátor bé helyheztetéstűl, sőt még az meg hólt Predica-
torjokat magok által lejendő eltemettetéstül is.” Kéri ágensét, hogy „eleibe tessék kerülni” 
a grófnőnek, s juttasson el egy vallásgyakorlás megerősítését kérő beadványt az uralko-
dóhoz.29 a gödöllői lakosok is megszerkesztették a maguk beadványát uralkodójukhoz, 
amelyben kérték vallásuk szabad gyakorlását, a prédikátortartást, mivel azt földesúrnő-
jük gátolta.30 Giczei jános lelkész az események elfajulásától, a bosszútól tartott, amiért 
félelmében visszatért régi állomáshelyére. az elhunyt prédikátor megüresedett helyé-
nek betöltésére nyilván ezután annak fiát, ifj. váradi Istvánt szemelte ki a gyülekezet, 
ám ő igyekezett elhárítani a felkérést. Prédikátortársának írta, „hogy miólta valameny- 
nyire tudtam eszmélkedni, és a Gödöllei Predikátorságnak allapattyára meggondolni: 
mindenkor idegen vóltam, és féltem a Gödöllei Predikátorságtúl. Itten sokszor az edes 
b. e. atyámnak Nagy Méltóságokkal a Psüpökökkel és más Nagy pap Urakkal Szembe 
kellett lenni, ezenktül sokszor ostromoltatott, magátúl a M. Groffnétúl is nem egy-két 
izben, ezeken kívül a kaptalantúl sok izben méltatlanul imperaltatott, a körül belöl s 
ittvaló Papoktúl is és tisztektül (…) Mind ezekre ollyannak kell itt lenni a Prediká-
tornak, a kinek nem tsak elégséges tudománya (…), hanem kiváló bátorsága legyen.”31 

Időközben 1775. augusztus 29-én Beleznay Miklós újabb levelet írt az ágenshez, 
amelyben arról értesítette, hogy Grassalkovich grófné nem fogadta el az új gödöllői 
prédikátort, bár az kötelességében eljár, működik. tudósítja továbbá, annak ellenére, 
hogy a grófnő plébánossal szándékozott eltemetni az elhalt prédikátort, a végtisztes-
séget mégis református lelkészek adták meg. az uralkodóhoz való fordulással annál is 
sürgetőbb lett, mivel „a Grófné a maga Instanciáját Stafétán Bécsben fel küldötte olly 
véggel, hogy a templomot el vétethesse.” Lényege az volt, kéri Ő Felségét, hogy kegyel-
mesen engedné meg, hogy a meghalt prédikátor helyébe plebánust lehessen alkalmazni, 

24 Uo. II:336−337. p.
25 Uo. II:337. adatai ifj. váradi Istvánnak Lukácsi István péceli prédikátorhoz írott, 1775. augusztus 25-i keltezésű 

leveléből származnak. Lelőhelye: archivum agentiale B/ 1., G/I: 253−254. p.
26 archivum agentiale B/1., G/I: 253−254. p.
27 archivum agentiale B/1., G/I: 251−252. p.
28 a protestáns gyülekezeteket a bécsi udvarban hivatalosan képviselő megbízott.
29 archivum agentiale B/1., G/I: 251−252. p.
30 archivum agentiale B/1., G/I: 233−236. p.
31 Ifj. váradi István 1775. augusztus 26-án Gödöllőn keltezett levele Lukácsi István péceli lelkészhez. ráday család 

levéltára, 1120. sz.
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Grassalkovich gróf, mint neje, életének utolsó évében belekeveredett egy feleke-
zeti „háborúskodásba”, de az számára szerencsés kimenetelű volt: az előzményekhez 
tartozott, hogy 1752-ben a Huszton, a koronavárosban szaporodó katolikusok megpró-
bálkoztak a reformátusok templomának megszerzésével. az 1771-es esztendőben Gras-
salkovich antal pártjukat fogta, s kiadta a parancsot, a „templom a kálvinista lakótól 
elvetessék Magazinúm51 adassék oratóriumnak.” a husztiak nem adták át a templomukat,  
s hogy makacsságukat megtörje, az adminisztrátor királyi jobbágyokat küldött ellenük.  
a husztiak azonban készek voltak arra, hogy „vérök ontásával” is megakadályozzák templo-
muk elvételét. Bátorságuk láttán az ellenük küldött jobbágyok meghátráltak. Hogy tovább 
ne háborgassák őket, a husztiak Mária teréziához fordultak, s kérték, hagyja meg őket hábo-
rítatlanul templomuk birtokában. az uralkodónő kedvező választ adott számukra, melynek 
következtében a huszti imádság házát 1773-ban renoválták, ami akkoriban nagy kegynek 
számított, ugyanis a helyreállításokat nemigen engedélyezték.52 Közben megjelent a türel-
mi rendelet, és az 1991-es országgyűlés lényegesen könnyített a protestánsok helyzetén.

az 1790-es években a gödöllői református és katolikus felekezet között még egy 
nézeteltérés támadt, amely abból adódott, hogy a reformátusok akkor is harangoztak, 
amikor a katolikusok a nagyhétben liturgikus okokból nem húzták meg a templo-
muk harangjait. Szombathy jános prédikátor foglalta össze emlékezet okáért az ezzel 
kapcsolatos kifogásokat és intéseket, melyek ugyancsak tipikus felekezetek közötti 
konfliktushelyzetnek számítottak, s adott tanácsot utódainak is a vádak törvényes visz-
szautasítására53: „ez előtt elvóltak tiltva az itt való reformatusok attol,hogy Nagy Csö-
törtöktől fogva Húsvét Szombattyán reggeli kilentz óráig nem szabad harangozni: ha 
szintén már vallásunk Szabadsága megvólt erősitve az ország Gyűlésének alkalmatos-
ságával 1791dik eszt. d. 13a Marty. Én a most említett napon délután harangoztattam, az  
akkori t. Káplán Úr, Bárány nevezetű harangozójától reám izent, hogy Gloria előtt mi-
ért harangoztattam? és hogy Szombaton reggel kilentz óráig ne merjek harangoztatni.  
Én akkori oskola Mester, Kun Péter Uram előtt igy feleltem:

1o.  azt sem tudom, mi a Glória, és mikor van.
2o.  Én bizony addig is harangoztatok, mert felséges, kegyelmes apostoli Királlyainknak 

Királlyi Petséttyével minden affele el követett tzeremoniáitól a rom. Catholicus 
Statusnak felszabadittatnak. Következendő napon, id. 18a apr. Nagy Pénteken a  
F. H. Ispánnya, Bába György Uram ebédkor rajtam jővén t. Praefectus Foltényi Ur-
nak izenetével, hogy miért harangoztattam, hogy az emlitett t. Ur ezt is mondja: 
hogy ez az ekklésia a f. Hertzeggel contractionaliter van az eránt, hogy Nagy Pénte-
ken ne harangozzanak itt a reformatusok. erre is ezeket feleltem.

1o.  Hazugság, hogy Contractio volna, ha van, mutassák meg. Még ha több kell, ex na-
tura Contractus felelek.

51 raktár
52 Magyar református egyházak javainak tára 1999. 126. p.
53 Matrikuláris Köny 1722. 16−17. p. 

(…) vallya a tanu, hogy mioltatul fogva eszit tudgya, mindenkor volt Kálvinistaknak 
templomok, predicatorjok, oskolájok, oskola mesterek és Parochiájok Gödöllőn.”41

a negyedik tanú, Stephanus oroszi Szadáról, aki 85 évesen jelent meg, s vallása 
református volt. Ő is úgy emlékezett, hogy reformátusok mindenkor éltek Gödöllőn, 
sőt „Szadai Lakossok és Domonyon lakozó Kandó Familia régi időben is Gödöllöre jár-
tak legen az Isteni tiszteletekre”, továbbá „vallya, hogy a régi reformatusok temploma 
nem igen régi épületnek láczatván, mind falai, mind födése és tornya eppek valanak.”42

az ötödik meghallgatott szintén református vallású volt, Michael Zsigri, aki ugyan-
csak Szadáról érkezett. Kora 79 év. vallotta, hogy volt „Gödöllőn a reformatusoknak 
templomok, predicatorok, oskolájok, oskola mesterjek és Parochiájok, sőt azt minden-
kor atyaitul is régi időben lenni hallotta, hozá tévén azt is, hogy régi időben bizonyos 
Papi jános Lovas-Bérenbul43, Marusi Mihály44 tokaj tájárúl és annak fia ugyan tokaj 
tájárúl Gödöllőre Papokknak hozattanának legyen.”45

Nagy Sámuel ágens 1775. szeptember 13-i, Bécsben keltezett válaszlevelében jelezte, 
hogy az uralkodó kezéhez továbbítja majd a reformátusok kérelmét.46 az összes bizo-
nyító erejű dokumentum azonban nehézkesen érkezett meg hozzá: „a Gödöllei dolog-
ba sem küldöttenek meg az iratok, mint megigértettenek…”47

a status quo végül is kedvezett a gyülekezetnek, s ifj. váradi István is elfogadta a gö-
döllőiek felkérését. Negyedmagával 1775. október 3-án tisztelgő látogatást tett Grassal-
kovich (II.) antalnál, amely eseményről ráday Gedeonnak is beszámolt, mivel a ráday 
család Pest megyében a reformátusok legfőbb támogatója volt: „a Méltóságos Groff ő 
excellentiaja (…) Köszöntésünket kegyelmesen meg halgatván, kérdezte, ha én vagyok 
é a megholt Predikátornak a fia? Feleltem, hogy én vagyok. ez után igy szollott: a meg 
hólt Predikator jó tsendes ember volt, reménylem, hogy kend is nyomdokát fogja kö-
vetni, ígértem magamat.”48 Grassalkovich gróf kifogásolta, hogy az elhunyt prédikátor 
utódját nem mutatták be, ám a beszélgetésben tisztázódott, hogy ebben a kastély ins-
pektora akadályozta meg őket. „ezt halván a mgos Groff, igy szollott: én hát nem jól 
informáltattam, hiszen mindennek szabad az ő istenét a maga modja szerént tisztelni.”49 
váradi István levelében még felkérte ráday Gedeont, hogy a gödöllői eklézsia dolgainak 
„egész folyása eránt” személyes megjelenésekor informálja a Grassalkovich (II.) antalt.50

41 Uo. 12.
42 Uo. 13.
43 Berény, Fejér m.
44 Marusi vagy Marosi Mihály 1666-tól volt lelkésze Gödöllőnek 36 éven át. előtte Némedi Mihály 1652–1657 között 

lelkészkedett. Papi jános feltehetően őt előzte meg a prédikátorságban.
45 Investigatio Magistratuelis 1775−1776. 13−14. p.
46 archivum agentiale B/1., G/I:247−248. p.
47 Nagy Sámuel ágens levele I. ráday Gedeonnak. ráday család levéltára, 1129. sz. az eseményekről korábban is 

küldött beszámolókat, leveleiben kitért a gödöllőiek vallásgyakorlata tárgyában tett lépésekre: a ráday család 
levéltára, 1137., 1138/c., 1139/d. sz.

48 ráday család levéltára, 1123. sz.
49 Uo.
50 Uo.
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atyáink meg a gyakorlati élet…”54 − írta erdélyi Ferenc, a gödöllői egyház akkori pap-
ja. a segítők között megnevezte Báró Sina Simont is, a hajdani Grassalkovich-kastély 
korabeli tulajdonosát, aki jótevőként buzgósággal ezer pengő forinttal járult hozzá az 
építkezés költségeihez. a toronyjavítást június 14-én kezdte „Hajko Mihály Ats Mester 
Gedellői Lakos. A csillagot, Gombot készítette Lajos Rézműves Mesterek által, Aszodi La-
kos. Irtam 17 Juli 1857. Bodi János.”55

KlENódIuMOK És EGYháZI KöNYvEK

az egyház úrasztali edényei a szertartások részeiként és nemesfém értékük miatt is  
fontos játszottak szerepet a gyülekezet életében, valamint az önazonosság-tudat, a „rég-
től való létezés” kézzelfogható bizonyítékai is voltak. Számontartásuk ezért sem volt 
érdektelen. az 1819-es püspöki vizitáció56 alkalmával és később is pontos leírás készült 
a kegytárgyakról. 

a legrégibb úrasztali edény egy ezüstből készített aranyozott, felfelé szélesedő talpas 
pohár, amelynek testét „négy nagy hajlott virágszál, pereménél csipkés levélsoros díszí-
tés”57 ékesíti. Felirata: Anno 1616. ez a pohár azonban csak a 19. században került az 
egyházhoz. a 19 centiméter magas magyar munka keletkezésének időszakát igazából 
az évszám bevésése ellenére is némelyek a 18. század második felére teszik. a már em-
lített kis ezüst tányér, Noszvay Figedy58 Mihály özvegye ajándéka a második legrégibb, 
1646-ból való. Közepére az ajándékozó asszony leánykori címerét vésték. a tányért ma 
is őrzik az egyházban. átmérője 15 cm. Peremén körbefutó szöveg olvasható: Nehay 
Nemes Nemzetes es Vitezlo Noszvay Fygedy Myhaly Uram megmaradot Eozvegie59 nem-
zetes Vamosy Eorzebeht Aszoninak Isen tistessegere adot aianekia Anno 1646. Időrend-
ben Stephanus vámosi de Kürt által adományozott, 1654-es datálású talpas kehely kö-
veti, amelynek anyaga részben aranyozott ezüst. tagolt, kerek, talpán körbefutó felirata: 
„Dono de Eclaesie Gödölö Stephanus Wamossi de Kurt 1654.” Mesterjegye is van: az FB 
betűk nyilván Bodzási Ferenc 1686 és 1676 között emlegetett rimaszombati ötvöst ta-
karják. Magassága 18 cm, talpmérete 7,5 cm.

az óntányérok közül a régebbiek közül való, amelyet felirattal láttak el: Ann 1718 
Tiszteletes Marosi Mihály Gödöllei Sz. Eklák Erds lelki Pásztora meg-nevezett nyáj szá-
mára buzgó szertetiből csináltatta e Tányirt Die Nona Novembris.60

az 1867-es egyházi ingó leltárban61 is fontos helyen szerepel.

54 emlék Könyv az Utókornak 1857.
55 Uo. a feljegyzés készítője, Bódi jános gödöllői presbiter, pénztárnok, a templomépítés számadásvezetője.
56 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek. G. 202. 1. p.
57 Pest megye műemlékei I:388. p.
58 valószínűleg Borsod megyei eredetű birtokos család. Szabolcsban is voltak javaik. Ősük közül jános 1552-ben 

eger várát védte. NaGY I. 1858. C−Gy:173. p.
59 Kürthy vámossy erzsébet. HorvátH L. 1987. 78. p.
60 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek. G. 202. 1. p.
61 Protocollum 1867. 169. p.

2o.  arra, hogy t. Foltényi Uram azzal fenyegetett, hogy a F. H. felir a Kir. Felségnek, ezt 
feleltem: tessék, én inkább a posta váltságot lefizetem 8 vagy 16 xr.

3o.  Ne énvelem pereljenek ez eránt, hanem mostan Uralkodó F. ap. Kegyelmes Király-
lyunkal, a kinek Parantsolattya szerént én is mint Predikátor, tellyes hatalommal 
parantsolok abban, a mi a vallás szabadságát nézi.

4o.  Én nem földi embernek vagyok Praefectusa vagy tisztartója: hanem Mennyei Királlyé.
5o.  Nékem sem a t. Úr, sem más illyen izenetekkel ne alkalmatlankodjon: hanem a 

kinek fáj, ott tapogassa, mivel ennékem sok dolgaim vagynak.
6o.  Nékem a t Ur nem Praefectusom: azért nem is parantsol. az emlitett Bába György 

Ispány Ur Foltényi Uram szavával ezt is mondta: hogy más papok nem harangoz-
tattak. erre is ezt feleltem: ha azok ollyanok vóltak, hogy magokat meg hagyták 
nyergeltetni és az ekklésiát, én meg nem engedem magamra tenni a nyerget. ezeket 
a szókat sem Bába György Úr, sem az akkori Szakátsném el nem fogják tagadni, 
tudniillik: Özvegy Pálinkás Györgyné, ha élvén, megesketik is őket (…)

Hogy ha pedig az itt való Gyülekezetnek elöljáróit a felséges Hertzegnek tisztyei az 
eránt megszóllitanák, hogy az Ur Napján Processiora, estve az ő módjok szerént Imád-
ságra, délben 12 órakor miért nem harangoznak, ellenben pedig Nagy Csőtőrtőkön, 
Pénteken, Szombaton reggeli kilentz óráig miért harangoznak, tsak ezt kell felelni, a 
mi vagyon az ország Gyűlésében, melly végeztetett 1794dik esztendőben d. 13a Marty, 
a vallásnak dolgában ki adattatott és Királlyi Petséttel meg erősittetett tőrvényeknek 
harmadik tzikkellyében így: az Évangyelicusokat (már itt mi is, reformatusok értetőnk) 
illető Szabad vallásbéli Gyakorlatnak következéséhez képest akár légyenek azok Mes-
ter emberek, akar más egyébb karban és állapotban hellyeztettek,ellent nem álván a 
különös tzébeli különös tzikkellyek, sem a Missére, sem Processió járásokra, sem más 
egyébb tzeremoniákra. vallásokkal ellenkező tselekedetekre (minémű a többek között 
az ur Napi harangozás és más egyebek, a mellyeket a más oldalon elő adtam), sem-
mi pénz és birság alatt ne kénszerittessenek: vagy akarmelly névvel nevezendő váltság 
pénzre ezen név alatt ne büntettessenek. ezt örök emlékezetnek okáért feljegyeztem 
Gödöllőn d. 18a apr. 1794. Szombathy jános Pred.”

Lassan-lassan azonban elsimult az ellenségeskedés, a felekezetek megtanultak egy-
más mellett élni, s a református gyülekezet életében a csendes munkálkodás időszaka 
köszöntött be. Újbóli építkezéshez a 19. század legelején láttak hozzá: 1801-ben mintegy 
3 méterrel megmagasították a tornyot. 1827-ben toronygomb került a tetejére, valamint 
toronyórát szereltettek be. a gyarapodó gyülekezetnek egyre szűkebb lett Istennek hajlé-
ka, emiatt a toronnyal szembeni rész irányába tágították, s az épületet újra zsindelyezték. 
1834-ben a régi harang mellé egy újabbat vásároltak, s orgonát szereltettek a karzatra. 

a korábbi reperálások 1857-ig tartottak ki: „…templomunk most úgy áll, hogycsak 
a fala maradthat meg, a többi részeit egészen újra kell építeni. Óra és orgona nélkül 
a legszükségesebb építeni való nyolc ezer pengőbe kerül. ez sok, kivált most, mikor 
minden olcsó, csak a pénz drága (…) Pénzünk kútfejét hol kell keresni, meg tanitottak 
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alakú, s négy mezőre van osztva, amely mindegyikében rózsacsokor látható. a cuppa alsó 
harmadában körben négy szőlőfürt van elhelyezve. a felső kétharmadban a szemben levő 
cuppaoldalakon két babérkoszorúba szöveget véstek. az egyikben olvasható: A gedellői 
Ref. Sz. egyház részére emlékül készítette Ns. Csíszár Lászloné aszony szül. Ns. Aczél Juli-
anna 1857. a másik szövege: Igyátok ebből mindnyájan. Máté XXVI. r. 27. v. Magassága 
23,4 cm, talpátmérője 13,8, a cuppa átmérője 10,7 centiméter. az edény ezüstből készült.

az 1867-es leltárban70 évszám nélkül szerepel „Egy kis, mintegy három meszelyes71 czin 
kanna”, „Egy ólomtál kannával, keresztelő-edény.” Nyilván a 18. század legvégéről vagy a 19. 
század legelejéről valók. 1857-ben újabb nemes anyagból készült kehellyel lett gazdagabb 
az egyház: „A gedellői ref. Sz. Egyház részére emlékül készítette Ns Aczél Juliánna 1857.”72

a 21 centiméteres átmérőjű, dísztelen ezüsttányérral is 1857-ben ajándékozták meg 
az egyházat. a Pesth név van belenyomva, ezenkívül az LK mesterjegy Laky Károly 
(1822−1864) ötvösmestertől származik.73

Szembetűnő, hogy a szegények ezüstje, az ón mellett többségben az úrvacsora-szer-
tartás kellékei, a kenyérosztó tányér, a pohár, a calix nemes anyagból készült, hozzáértő, 
tehetséges ötvösmesterek keze nyomát őrzik. a jómódot párosították a szépérzékkel, 
amikor egyházukat ajándékozták meg a gödöllői régi hívek.

a pusztulékonyabb textíliák készítési idejéről vajmi kevés adat maradt reánk. Leg-
teljesebb leírásuk 1867-ből származik: 

„12. Posztó terítő minden nap az úrasztalán van. egy darab.
13. tarka vagy inkább rózsás nagy pamut kendő. egy darab.
14. egy meggyszín veres rojtú pamut-bársony terítő.
15. régi fekete pamut kendő. egy darab.
16. egy veresfalú sárga virágú pamut kendő.
17. egy régi csíkos szőrkendő.
18. egy kék selyem damaszk terítő abrosz − ezüst csipkével körülvarrva.
19. Kávészín barna kazsmir terítő, körülhímezve és rojtozva. a lelkész egyetlen leánya, 

erdélyi teréz ajándéka és munkája conformatioja alkalmakor 1850-ik évben.
20. Fehér, horgolt asztalterítő veres selyemmel bélelve, Körmöczky Mátyás egyetlen leánya, 

Körmöczky Mariska ajándéka és munkája conformatiója alkalmakor 1859-ok évben.
21. Sötétkék és barnát játszó selyemkendő, körül rojttal. Öreg Domokosné, szül. Bot 

ágnes asszony ajándéka 1862ik évben.
22. vörös selyem damaszk terítő, körül aranyrojttal. ör. Domokosné, szül. Bot ágnes 

asszony ajándéka leánya férhezmenetelekor 1855-ben.
23. Két darab kamuka kendő kehely takarásra, mikor az úrvacsora beteghez vitetik.
24. egy fehér asztalkendő kenyér takarásra, mikor az úrvacsora osztáskor. erdélyi teréz 

ajándéka.”74 tárolásra „egy ládája van az egyháznak, nagyszerű fenyőfa két zárral, 
téglaszínre festett. ebben tartatnak a fent leírt űrasztalához tartozó javai az egyház-

70 Protocollum 1867. 169. p.
71 régi űrmérték, kb. 0,4 liter.
72 Protocollum 1867. 169. p.
73 Pest megye műemlékei I:388. p.
74 Protocollum 1867. 169. p.

Korai ajándékozású az a talpas serleg − pohárnak is nevezik −, amely 1720-ban 
Bossányi Krisztinától került az eklézsiához:62 Készítője az 1630 körül Kolozsvárott mű-
ködő Laurentius Filfisch ötvösmester. Ma is az egyház tulajdona. Magassága 22,2 cm, 
talpának átmérője 9,7 cm, a cuppa63 átmérője 10,1 cm. Felirata: Tekintetes Nss Bossa-
nyi Kristina Asszony ajandeka a Gödöllei Refor. Sz. Ecclesiának a. 1720. Cuppáján hat 
körtére emlékeztető hólyag, amelynek alsó részéhez S alakú dísz illeszkedik. Minden 
másodikba karikát fűztek, s azokban ezüstlánc futott körbe. Ma már hiányzik.

e korból származó ónkanna felirata: A Gödöllei R. Eklésia edénye Anno 1725.64 jegy 
nélküli magyar munka. Magassága 32,5, talpátmérője 16 cm. a nagyméretű fedeles 
edényt vízszintes sávok között nagy, hullámos barokk rajzú virágindák díszítik.

1733-ból való egy kisebb méretű ónkanna − 14,5 cm magas, talpának átmérője 11,6 
cm, szájának átmérője 10,1 cm −, amely teljesen dísztelen volt, s ma a fedele is hiány-
zik.65 Felirata: Csinaltota Ecclesiaensis Anno 1733 Ticitium 9 ezen ollom kanna tme 96 
Reformata Gödöllei.

talán ebből a korból való az a fedeles ónkehely is, amely ugyancsak dísztelen és 
felirat nélküli. Fedele azonban félkörös pajzsban Buda háromtornyos városjegyét őrzi. 
a mesterjegye GM betűkből áll. 20 cm magas, talpának átmérője 11,5 cm.66

1739-ből való volt egy másik kanna, amelynek feliratából kiderül: Ezen olomkannat 
csináltatta Gödöllei R. Sz. Ecclesia szamara Labancz Janos maga kötcsegevel Anno1739 
die 26 may.67 Magassága 34,5 cm, alsó átmérője 18,2, felső átmérője 13,5 cm. Felső har-
madában karcolt csíkgyűrű fut körbe, amelynek belseje rovátkolt. Ugyanez a díszítés 
megismétlődik az edény alsó harmadában. Érdekessége, hogy a református klenódi-
umok között ritka figurális ábrázolást őriz: a talpát három barokk angyalfej lábként 
tartja. Fedeléről ma már hiányzik az óngomb.

egy cintál pár esztendővel később gyarapította az úrasztali edények számát, felirata: 
Istrum Domus H. C. Jehova Gödöllő 1745 d. 23 m.68

a 18. század második feléből származik egy fedeles ónkanna. Magassága 30,7 cm, 
talpátmérője 17 cm, nyílása 10,5 cm étmérőjű. Füles edény, közepén tíc centiméteres 
széles sávban körben karcolt virágdísz látható rajta. Legalján hat csíkból álló, körbefutó, 
1,2 cm széles díszítés látható, amelyben a 2. és a 4. hullámvonal leveles rozmaringág-
ra emlékeztet. a kanna falának középső harmadát karcolt, barokkos virágmotívumok 
ékesítik. Felirata a kiöntőnyílás két oldalán nyert elhelyezést: A Gödöllei R Ecclesia Ede-
nye Anno 1775. 

a 19. század derekán készült egy emlékkehely, amelynek talpa négy nagy és közöt-
tük két-két, azaz nyolc kisebb karéjból áll. Négy rózsacsokor díszíti. Nodusza69 váza 

62 Pest megye műemlékei I:387. p.
63 Csésze
64 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek 1819. 1. p.
65 Pest megye műemlékei I:388. p. Pontatlan a méretének megadása, és hiányzik feliratának leírása.
66 Uo.
67 Uo.
68 Uo.
69 a kehely szárán levő gomb.
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a 18. század elejéről datálódnak azok az adatok, amelyek megbízható pontossággal ne-
vezik meg Gödöllő református lelkészeit. a korábbi időkből nem maradt fenn egyikük 
neve sem. 1737-ben ifj. Marosi Mihály „öregsége és szívbajból eredő testi elgyengülése 
miatt” a szigetszentmiklósi egyházi tanácskozáson lemondott. az ő elődje édesapja volt. 
1652-ben Némedi Mihály vezette a gyülekezetet. Marosi Mihály, aki 36 évig szolgált 
Gödöllőn, utódait már rendszeresen feljegyezte az egyházi krónika81:

1652–1657 Némedi Mihály
1666 Marosi Mihály (36 évig)
1702 ifj. Marosi Mihály (34 évig)
1736 veszprémi Ferenc (1 évig)
1737 Dömsödi jános (5 évig)82

1747 váradi István (34 évig)83

1775 ifj. váradi István (10 évig)
1785 Pap István (8 évig)
1793 Szombathy jános (10 hónapig)
1794 Gaal Dániel (26 évig)
1832−1865 erdélyi Ferenc (33 évig)
1865−1910 Gönczy Benő (45 évig)

a szolgálati idő rögzítése mellett a korai időszak lelkészeiről kevés egyéb adat szól. 
Dömsödi jános öt évig lelkészkedett Gödöllőn. róla sejthető, hogy nyilván nem érezhet-
te jól magát, mert már 1743. március 27-én a Dömsödön tartott consessuson új eklézsi-
áért folyamodott.84 tabajdra jelölték. ezt az egyetlen esetet kivéve nincs nyoma annak, 
hogy valaki elkívánkozott volna Gödöllőről. a lelkészek akár több évtizeden keresztül 
szinte halálukig − mint Marosi Mihály, váradi István, erdélyi Ferenc, Gönczy Benő − 
hűségesek maradtak gyülekezetükhöz, s a közösség viszonozta ezt a ragaszkodásukat. 
tisztelte és becsülte őket. a közösség meghatározó egyéniségei voltak, akik nemcsak  
a lelki gondozást, hanem a vezetést, a tanácsadást, az irányítást is magukra vállalták.

a falu-, illetve a városközösség maga tartotta el papjait és tanítóit. Megszabott bért 
fizettek nekik, amely pénz- és természetbeni juttatásból állt, s ezek mennyiségét sallári-
umokban, azaz díjlevelekben rögzítették. a lelkészt nagyobb fizetség illette meg, mint  
a tanítót. az 1819. esztendőben

81 Canonica visitatio 1819. 1. p., Protocollum 1845. 124. p., ráday Levéltár aI/2. 1457.
82 a névsorból nem derül ki, hogy a lelkészt követő öt esztendőben ki volt a gödöllői reformátusok pásztora.
83 téves az adat, helyesen 31 esztendeig.
84 FÖLDvárY L. 1898. II:137. p.

nak.”75 Csak gyanítani lehet, hogy némelyik közülük talán a 18. század második 
felétől kezdve használatban volt.

az eklézsia könyvei közül sok elkallódhatott, ugyanis hiányzanak a levéltárból, a mo-
nográfia e kötetének korszakhatáráig a leltárak mindössze azt sorolják fel, hogy az 
egyháznak ládájában a gyülekezetre vonatkozó iratok közül volt:

„25. egy régi anyakönyve 1722-től kezdve 1805-ig.
26. egy ujabb anyakönyve 1805ön kezdve, jelenleg ez használtatik.
27. egy régibb és egy ujabb jegyzőkönyve.
28. egy pecsétnyomó rézből, bárány van metszve közepére, első lábával zászlót tart. 

1820-ik évből való. ez nem használtatik.
29. egy másik pecsétnyomó rézből, pellikánt ábrázol, körirata következő. Ker. ref. Ma-

gyar a. Sz. egyház.”76

GYülEKEZETI TAGOK, lElKÉsZEK, hARANGOZóK, ÉNEKvEZÉREK

a lakosság felekezeti megoszlásáról nem adnak tájékoztatást a korai adatok, csak annyi 
bizonyos, hogy a 16. században református többségű volt a település.77 a török ura-
lom utáni időszakban, a 17. században az újra visszaszállingózó és betelepülő lakosság 
körében is többen voltak református vallásúak. a felekezeti hovatartozás szerinti első 
összeírások a 18. századból maradtak fenn:

Gödöllő református lakosságának alakulása a kiegyezésig

Év Összlakosság református %-ban
178578 475 –
182579 1762 960 54,4
1828 1801 984 54,6
1835 2043 1109 54,2
1838 2128 1145 53,8
1840 2144 1150 53,3
1842 2152 1150 53,4
185180 2212 1219 55,1
1854 2624 1429 54,4
1855 2635 1431 54,3
1860 2837 1355 47,7
1861 2807 1355 48,2
1867 3044 1358 44,6

 787980

75 Uo.
76 Uo.
77 az erre vonatkozó forrásokat a monográfia másik fejezete taglalja.
78 ÜrMÖSYNÉ NaGY j. 1927. 25. p.
79 Sematizmus 1825. 40. p., 1828. 47. p., 1835. 57. p., 1838. 49. p., 1840. 52. p., 1842. 53. p.
80 Sematizmus 1851. 62–63. p, 1854. 65. p, 1855. 29–30. p, 1860. 69–70. p, 1861. 74. p, 1867. 42–43. p., 1873.
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„a Gödöllei reformata Sz. eklésia Prédikátorának esztendőnként való fizetése85 e szerint következik, úgymint:

1. Készpénz 60 hatvan rhs. Forint.86

2. Konyhára valók: egy mása87 hús
   egy mása só
   nyóltz Ittsze88 vaj
   négy Ittsze méz
   szalonnára 8 nyóltz rhs. Forint.
3. Szemes rozs 60, hatvan Kila.89

4. Zab szeműt 30, harmintz Kila.
5. vagynak bizonyos Parochiális Szántó földek 3 Caleaturában: a Malomnál, Bonoka farkánál és a Bono-

kánál. a Malomnál lévő szántóföldnek szélessége 8 lántz allya 7 öl és 2 láb, a hossza pedig 8 lántz allya 
és 5 öl. Szomszédságában vagynak egy felől Som István, másfelől az Uraság Birkássa. ez 12 kila alá való 
Föld, valamint a több Szántó Földek is. 

a másik Parochiális szántó föld van a Bonoka farkánál, melynek szélessége 6 lántz allya, 2 öl és 2 
láb, ennek szomszédságában egy felől a Comunitas szántóföldje van, más felől a rectoré.

a harmadik Paroch. föld van a Bónokánál, melynek szélessége 8 lántz allya 6 öl és 2 láb, ennek 
egyik szélin az erdő, a másikon a gazdák földjeinek a forgója.

az őszi vetés alá való földet az eklésia háromszor meg szántja, learatja és a termést béhordja.
a tavaszi zab alá való földet is megszántja az eklésia, de a mellynek termését maga a Prédikátor 

tartozik betakarítani; az eklésia pedig béhordani. Mind ezek soha Dézma alatt nem voltak.
6. Négy 4 tellyes Nyári Szekér széna.
7. Két darab rét, mellyet maga a Prédikátor kaszáltat, de a Szénáját az eklésia bé hozattatja.
8. Kukoritza, kender és Káposzta Földek, ezeknek trágyázása, megszántása s a termésnek béhozása.
9. a Pintáléval edgyütt mindöszve 18 akó90 bor.
10. tíz 10 öl91 fa, amint az erdőn van és annak behozása.
11. juhoktól és tehenektől egy fejés.
12. Szokott Stóla92 fizetés.
13. Öröltetés.

Kiadatott, subscribáltatott és megpetsételtetett Gödöllőn 1. aug. 1819.
        Karátson András Curator
        Mészáros János mk.
        Főldi Istvan mk.
        Szombat János mk.
        Berze János mk. 
        Pálinkás András mk.
        Ferentzy György mk.”

a díjlevelek valamiképpen a 19. század eleji Gödöllő lakosságának életét is tükrözik, 
ugyanis a járandóság ugyanazt az életvitelt teremtette meg a prédikátor és az iskolames-
ter számára, amelyet iskolafenntartó közössége magára nézve is elfogadhatónak tartott.

85 eredetije: ráday Intézet Levéltára, Budapest, Ltsz.: G. 202.
86 rénes forint, azaz magyar forint, melynek értéke 20 garas, 60 krajcár, 240 fillér.
87 55 kilogramm.
88 Icce, űrmérték, 0,84 liter.
89 török eredetű űrmérték, 124 liter.
90 Űrmérték, 54,3 liter.
91 a tűzifa rakása, 3,42 köbméter.
92 a lelkész egyházi szolgáltatásaiért járó díj.

A KATOlIKus EGYháZ 
TöRTÉNETE 1867-IG

A GRAssAlKOvIChOK ElőTT

Ha a katolikus anyakönyveket vesszük vizsgálat alá, azokból megállapítható, hogy a 
török pusztítás után egészen a 18. század közepéig Gödöllőnek nem volt számottevő 
katolikus lakossága. a környék legkorábbi katolikus anyakönyveiben, a bagi egyházé-
ban nincs gödöllőiekre vonatkozó adat. 1735-től az isaszegi római katolikus egyház fili-
ája volt Gödöllő (ebben az évben mindössze négy gödöllői keresztelés van bejegyezve).  
az ötvenes évektől évi mintegy 20 keresztelés történik, míg 1769-ban már 35, amely 
szükségessé tette az önálló anyakönyvvezetést.1

A GRAssAlKOvIChOK KORA

A váRKápOlNA És A KATOlIKus plÉBáNIA KIAlAKulásA

a gödöllői kastély egyik szárnyában kapott helyet a kápolna. (a korabeli iratokban kö-
vetkezetesen várkápolnaként említik egészen a 20. század első feléig.) a kápolnát 1749. 
május 16-án Nepomuki Szent jános tiszteletére szentelte fel althan Mihály Károly váci 
püspök, Bari érseke.2 1755-től van érdemi információnk a kápolna működésére nézve. 
Mind a Canonica visitatióban, mind a gödöllői plébánia Historia Domusában megem-
lítik, hogy a várkápolna az Isaszegi római Katolikus Plébánia filiájaként működött.3 ez 
azt jelentette, hogy hivatalosan az isaszegi plébános volt a gödöllői katolikus kápolna 
irányítója, helyben pedig egy káplán (capellanus) végezte a pasztorálást. az első capel-

1 GYÖre Z. 2002. 8. p.; HorvátH I. 1941. 26. p.
2 Protocollum Denotans diem et annum, in quo aedificia novarum ecclesiarum consecratio…. Diocesis vaciensis 

ab anno 1743 annotantur. váci Püspöki Levéltár sz. n. (Közli: DávID F. 1988 9. p.). a Canonica visitatióban és 
az Isaszegi Historia Domusban 1750-et írnak. a Canonica visitatióban a hónap tévesen van megjelölve (márci-
us), mivel azonban Nepomuki Szent jános ünnepe május 16-án van és a Historia Domus Isaszeghiensis (amelyre 
mint forrásra a canonica visitatio is hivatkozik) is ezt említi, így ez az elfogadható dátum. canonica visitatio 1838.  
4. p., Isaszegi Historia Domus 

3 Canonica visitatio 1838. 10. p., Gödöllői Historia Domus
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ebben az időszakban zajlott gróf Grassalkovich (I.) antal özvegyének a kísérlete arra 
vonatkozóan, hogy a környék református lakosságát visszatérítse a katolikus anyaszent-
egyházba. az elhunyt gróf soha nem tett ilyen irányú kísérletet, tiszteletben tartotta a 
birtokán élők vallását, sok uradalmi alkalmazott református vagy evangélikus vallású 
volt. az özvegy grófnőnek azonban a helybeli református lelkész, id. várady Istvánnak 
a halála jó alkalmat biztosított erre. a felsőbb református egyházi hatóságok tudomást 
szerezve az ügyről, a Helytartótanácshoz fordultak, s végül királyi leirat született arról, 
hogy nem szabad a gödöllői reformátusokat hitükben háborgatni. Új lelkész is érkezett 
Gödöllőre, mégpedig az elhunyt lelkész fia, ifj. várady István.8 ekkor készült egy leírás 
Gödöllő lakosairól, mely szerint 996 református, 946 katolikus, és 70 evangélikus volt.9 
ezekben az években az evangélikusokat, mivel nem volt állandó lelkipásztoruk Gödöl-
lőn, sokszor a katolikusok közt tartották nyilván. Ismert 1755. szeptember 13-i keltezés-
sel egy olyan irat, amely az összeírt (16 személyt és házastársát,) evangélikus vallásúakat 
az isaszegi parochus, azaz katolikus pap felügyelete alá sorolja.10

Mivel a gödöllői katolikus közösség az isaszegi plébános felügyelete alá tartozott, így a 
közösségtől származó évi jövedelmek (stólapénz) is arra a parókiára folytak be, azonban 
a tényleges feladatokat a kapucinus atyák látták el. több éven keresztül érkeztek a váci 
püspökhöz ezzel kapcsolatban panaszos iratok. 1787-től királyi intézkedésre ténylegesen 
a kapucinus gvárdiánra lett bízva a várkápolna adminisztrátori feladata.11 azonban ezzel 
a gondok még nem oldódtak meg, hiszen ez nem jelentette azt, hogy egy pap állandóan 
a kápolna ügyeivel foglalatoskodhatna. a váci püspök 1811-ben elrendelte, hogy a várká-
polna saját, világi plébánossal működjön („Ecclesia haec proprio, eoque stabili Pastore e 
clero seculari provideretur”). 1811 március 2-án a várkápolna kegyura is beleegyezett az-
zal az egy kikötéssel, hogy az adminisztrátorok kinevezését teljes jogkörrel ő intézheti. 

a templom állapotába és a plébánia működésébe az 1838-as canonica visitatio alapján 
nyerhetünk betekintést. Innentől számítható tulajdonképpen az önálló plébánia létrejöt-
te is. a kápolna felújítására előző évben került sor, amelyre az adott jó alkalmat, hogy 
1838-ban bérmálást tartottak az egyházközségben. a püspök ez alkalommal nem a kas-
télyban, hanem Besnyőn volt elszállásolva, onnan érkezett az ünnepségre, melyen olyan 
sokan vettek részt, hogy a templomon kívül, az angolkertben tartották a szertartást.12

a harangláb a kör alakú templomtorony mellett állt, és 4 harang volt benne. a legna-
gyobb, 4 tonnás harang 1772-ben Pesten készült. Szent jános és Pál, Szent Donátus és a 
Boldogságos Szent Szűz neve lett belevésve, kétségtelen, hogy nekik volt szentelve. a 2 
tonna súlyú harangot 1753-ban Budán öntötték, ezen a harangöntő nevén kívül nem ol-
vasható vésés. a két kisebb, 1 tonnás harang közül a korábbi 1754-ben, Pozsonyban ké-
szült. egyik oldalára a Szent családot, másikra a Szent Szűzet vésték a gyermek jézussal. 

8 váci Püspöki Levéltár acta Parochia 6. csomó., Gödöllői Historia Domus 5. p., 9–10. pp.
9 Gödöllői Historia Domus 4. p. „…numerus igitur fuit subjacentium stola Catholica jam includendo etiam Lu-

theranos, quod numerus se extendebat ad 70 animas, 1016 Calvinistarum autem 996…”
10 acta Parochialis 2. csomó
11 Gödöllői Historia Domus 7. p.
12 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 120–121. pp. 

lanus, akit név szerint ismerünk, Pater Maurus Menyhardt pesti marianus4 szerzetes 
volt. Ő 1755-től szolgált káplánként, míg 1773. augusztus 5-én bal oldali gutaütés érte, 
és 1774. március 31-én elhunyt.5 Őróla a következő feljegyzést lehet olvasni a Historia 
Domusban: „Capellaniam Gedellőensem administravit in annum 19num cujus Zelo et 
Solicitudine Schola Catholica per elemosynam erecta est una cum Lazareto cubiculo 
unico…”, azaz aki a gödöllői kápolnát igazgatta 19 éven át, és akinek a buzgalma és szor-
galma segítségével adományokból létrejött a gödöllői iskola és egy egytermes kórház.6

1773 és 1811 között a besnyői kapucinusok közül kerültek ki a káplánok. 1773-ban 
P. Livinus Csástensis lett a Capellanus Gedellőiensis, egészen 1777-ig, amely évtől ő már 
nem is bukkan fel a besnyői Historia Domusokban sem, valószínűleg más kolostorba 
távozott. a gödöllői kápolna Historia Domusát ő kezdte el írni 1777-ben. egy rövid be-
vezető után 1773-tól foglalja össze az eseményeket. a bevezetőben a következőket írja: 

„előszó az olvasó jóindulatának elnyeréséhez
a gödöllői kápolna munkával és szorgalommal összegyűjtött történetét mutatom 

most be Neked, amelyben egyszersmint minden olyan említésre méltó dolog lajstromát 
mellékelem, amely említésre méltó események az én szolgálatom ideje alatt történtek.

De bemutatom Neked az elődeim által azokban az időkben feljegyzett dolgok ki-
vonatát is, ha valamit felfedeztem, amennyit még össze lehetett gyűjteni, vagy a hitelt 
érdemlő emberek elbeszéléséből vagy az eddig összegyűjtött írásokban, rövidebb okira-
tokban megírtakat ebben a könyvben megtalálhatsz.

Ha véletlenül valami olyasmire akadsz, ami kimaradt, vagy tévedést találsz, ne tulaj-
donítsd rögtön nekem a hibát, amit felfedezel, a kijavítandót kijavíthatod, a jóváhagyott 
művet pedig, a most oly rövid helyett, az idő előrehaladtával, ha mindent alaposan 
feljegyzel, hosszúra és terjedelmesre fogod növelni.

Ég veled!”
a besnyői és a gödöllői Historia Domusokban jól nyomon követhető a gödöllői káp-

lánok sora.7 

P. ernfridus Király 1777. szeptember–1779. szeptember
P. jaroslaus Szencziensis 1779 szeptember–1782. szeptember
P. Hartmanus Zsemberiensis 1782. szeptember–1783. március
P. Sindulptius Nagy-topolcsaensis 1783. március–1784. augusztus
P. Protasius Posoniensis 1784. augusztus–1790
P. Irangvillinus 1790-ben 3 hónapig
P. altmanus 1790. október–1791. május
P. Hartmanus Zsemberiensis 1791. május–1793. január
P. Sententius 1793. január–1799. július
P. Protasius Posoniensis 1799. július–1811

4 Szűz Máriáról nevezett Ferences rendtartomány
5 Canonica visitatio 1838. 10. p., Gödöllői Historia Domus 1. p.
6 Gödöllői Historia Domus 1. p.
7 Máriabesnyői Historia Domus, Gödöllői Historia Domus
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gróf velencei üvegmozaik képe, amely szürke alapra készült, aranyozott vörös márvány 
kerettel. a 62 cm magas, ovális alakú kép az 1767 utáni időszakból való, mert gróf 
Grassalkovich (I.) antalt a képen már a Szent István-renddel ábrázolták, és azt abban 
az évben nyerte el.19

a templom érdekessége volt az a reneszánsz tabernákulum, amelyet gróf Grassalko-
vich (I.) antal vásárolt 6000 forintért. a díszes művet eredetileg eleonora III. Ferdinánd 
király (1637–1657) harmadik neje rendelte meg Németországból 1686-ban. azonban 
sajnálatos módon elhalálozva, nem volt, aki átvegye a megrendelt, értékes kövekkel, ara-
nyozással és ezüstözéssel díszesen ellátott alkotást. a mester is elhunyt időközben, és az 
örökösök úgy találták a legjobbnak, ha a 15 000 rénes forint értékű kehelyből eltávolítják 
a drágaköveket és helyébe ezüstlemezeket illesztenek. Így, immár 6000 forintért a gróf 
vásárolta meg. Ő 1771-ben a máriabesnyői loretói oltáron helyezte azt el, majd herceg 
Grassalkovich (II.) antal 1783. augusztus 30-án átvitette azt a gödöllői kápolnába.20

a barokk ötvösművészet remeke, és nemzetközileg is ismert az az úrmutató, amelyet 
Szilassy jános ötvösmester21 készített a kegyúr megrendelésére 1769-ben.22 a 70,5 cm 
magas úrmutató talpazatára alulról a gróf címerét vésték, ezüstlemezre. az úrmutató 
anyaga aranyozott ezüst, trébelt, zománcképei festettek és öntöttek. jelképrendszere ka-
nonizált teológiai ismereteket foglal össze. a talpazaton és az ostyatartó körül található 
zománclemezek jézus szenvedéstörténetének jeleneteit ábrázolják. 

a felsorolt templomi berendezésekből (például fekete kereszt a temetésekhez, temp-
lomi zászlók és a hozzá tartozó rudak, Krisztus sírja, miseruhák) világosan kiderül, 
hogy egy igen jól felszerelt eklézsiáról van szó. az egyházi öltözetek között volt egy igen 
értékes, amelyet esterházy Mária hercegnő, Grassalkovich (II.) antal neje kezdett el hí-
mezni 1778-ban, azzal a felajánlással, hogy az ez évben kitört porosz háború befejeződ-
jön. 1779. évre, a háború lezárására a ruha is elkészült, s abban hálaadó istentiszteletet 
tartottak a gödöllői várkápolnában a pápai nuntius és a porosz követ jelenlétében.23

a várkápolnában vasárnaponként és ünnepnapokon két szentmisét tartottak, ki-
véve nyaranként, amikor is a kegyúr itt-tartózkodása miatt három mise volt. a szent-
beszéd mindig magyar nyelvű, de az énekek részben német, részben magyar nyelven 
hangzottak el.24

az 1838-as canonica visitatio világosan kijelöli a fiatal plébánia határait. a paróki-
ához tartozó filiálék a következők: Besnyő, aranyos, Babat, Bolnoka, Haraszt, Pazsak, 
egerszegh. 1838-ban ez összesen (Gödöllővel együttesen) 1058 lelket jelentett.25

1838-ban a kápolna könyvtárában a canonica visitatio szerint 25 vallási tárgyú 
könyv volt.

19 GaLavICS G. 1991. 220. p., LáBaDI K. 2003. 42. p.
20 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 48–49. pp., canonica visitatio 1838. 6–7. pp. BartaL I. 1929. 64. pp.
21 (1702–1782) rozsnyói származású magyar nemes, a korszak kiváló ötvösmestere.
22 az úrmutató részletes leírását ld. SZILárDFY Z. 1997. 52–57. pp., LáBaDI K. 1997., LáBaDI K. 2003. 43–46. pp.
23 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 52. p., Gödöllői Historia Domus 3. p.
24 Canonica visitatio 1838. 47. p.
25 Canonica visitatio 1838. 23. p.

a harang koronáját jános evangélista szavai díszítették. a negyedik harangot 1771-ben 
Pesten öntötték, és Szent Flórián, valamint Xavéri Szent Ferenc nevét vésték bele. Mind 
a négy harang a templom patrónusának, Grassalkovich (I.) antalnak volt az adománya.13

a templom tartozéka volt ugyanakkor egy kereplő is, amelyet a liturgiának megfele-
lően nagyhéten használtak. a templom ajtaja és annak a zárja erős, 1838-ban vasleme-
zekkel és fémzárral erősítették meg.14

a tető átalakítása 1837-ben szükségessé vált. ekkor, a felújítás alatt szinte csak a 
négy falat hagyták meg, visszabontották az egész mennyezetet. Herceg Grassalkovich 
(III.) antal parancsára az újjáépítésben mindenben a régit követték, egyedül a szentély 
boltozatánál nem. ez idáig ott ugyanis a négy evangélista alakja volt látható, most ehe-
lyett rozettákkal díszítették a boltozatot. a templom boltozatát Nepomuki Szent jános 
életéből vett 3 jelenet díszíti. (Négy katona a Moldva folyóba taszítja a vértanút; egy 
mezőn álló templom felé halad Nepomuk jános; Nepomuk jános a királynőt gyóntatja.)

a templom belsejében két kórus van. az egyiken található az 1827-es orgona, amely 
szintén a templom kegyurának ajándéka, a másik kóruson őrizték Krisztus sírját, ame-
lyet a nagyheti szertartásokon használtak. Két cathedra (szószék) található a templom-
ban, ez igen szokatlan megoldás. a Canonica vistatio szerint az egyik igehirdetésre 
szolgál, míg a másikban őrzik Szent Defendens mártír maradványait.15 a keresztelőkút 
finoman megmunkált vörös márványból készült. a zárt keresztelőkápolnában őrizték 
a már megszentelt vizet.

a templomban öt oltár van, a főoltárt Nepomuki Szent jános tiszteletére szentelték 
fel.16 az oltárkép felett a következő felirat áll:

Nulli Sanctorum,
sed Domino Sanctorum,
In memoriam Sanctorum
Extruimus Altaria.17

a további oltárok egyik oldalt: Szent józsef és a Szent Kereszt, míg a másik oldalon 
Szent antal és a Szent Szűz mennybemenetele. a főoltárt és a Szent józsef- valamint 
Szent antal-oltárt 1775. május 3-án szentelték fel. ez utóbbi két mellékoltárban Szent 
Fortunatus, Conradus és Fidelis relikviái kerültek elhelyezésre.18 

a főoltárt szintén 1837-ben újították fel, újrafestették és -aranyozták. Ugyanebben 
az évben készült el a főoltár felett álló baldachin, amelyet négy, ión stílusú oszlop tart.

az oratóriumba vezető ajtó fölött, pontosan a főoltárral szemben látható az alapító 

13 Canonica visitatio 1838. 3–4. pp.
14 Canonica visitatio 1838. 4. p.
15  Lábadi Károly többféle magyarázatot is ad a két szószékre. Ld. LáBaDI K. 2003. 41. p.
16 Canonica visitatio 1838. 5. p.
17 „Nem a szenteknek, / hanem a szentek Istenének, / a szentek tiszteletére / emelünk oltárokat.” Ford. odrobenyák 

Nepomuk j. oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 49. p.
18 Canonica visitatio 1838. 5–6. pp., Gödöllői Historia Domus 1. p.
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egy különálló kis ház volt31, Klobusiczky terézia özvegy grófné adományaként. Innen 
30 év elmúltával, 1795. augusztus 10-én költözhettek be az adminisztrátorok a várkas-
tély pesti országút felőli azon részébe, amely a templommal összeköttetésben állott, és 
előzőleg az uradalom ügyvédjének szolgált lakhelyül. ez a lakás azonban már ekkor sem 
bizonyult megfelelőnek, ahogy az 1838-as canonica visitatio is említi: „Habet itaque 
administrator nunc habitationem magis amoenam, quam commodum et utilem…”, 
azaz „az adminisztrátor lakhelye inkább kellemes, mint megfelelő és hasznos…”. a lakás 
ugyanis négy kicsinyke, egymásból nyíló szobából, konyhából, élés- és fáskamrából, pin-
céből állt. Sem elkülönített vendégszállás, sem cselédszoba nem volt. ezután még hosz- 
szú ideig megoldatlan kérdés maradt az adminisztrátor szálláshelye. a Sina-uradalom 
idején, az akkori adminisztrátor, odrobenyák Nepomuk jános volt az, akinek sikerült 
elérnie, hogy tágasabb és alkalmasabb lakást kapott, amely az 1861. évre valósult meg.32

Grassalkovich (III.) antal, félve attól, hogy egy plébánosi státus túl sok többletki-
adással járna, nem adta beleegyezését ahhoz, hogy az adminisztrátor címet plébánossá 
változtassák. Így a várkápolna továbbra is önálló plébánia volt, de csak egy adminiszt-
rátor vezetővel. ez azonban maga után vonta azt, hogy Gödöllőn csak addig maradtak a 
papok, amíg helyet nem kaptak egy megüresedett plébánián plébánosi ranggal.33 

a jogkör, illetve a cím megváltoztatása azonban nem sikerült. Még a Sina bárók ide-
jén is csak adminisztrátori jogkörrel és címmel rendelkeztek a gödöllői katolikus papok. 
ezen ügyben többször írtak a plébánia kegyurának, valamint a váci püspöknek is, de a 
kérdés csak a koronauradalom idején oldódott meg.

Gödöllő legjelentősebb köztéri szakrális emlékei szintén a Grassalkovichok korához 
köthető. 1750-ben szentelték fel a Nepomuki Szent jános-szobrot, amely ekkor még a váro-
son kívül, a besnyői úton állt, és amelyhez Nepomuki Szent jános ünnepén és annak vigíliá-
ján körmenetet tartottak. 1771. augusztus 14-én szentelték fel az Immaculata-szobrot, 1775. 
március 3-án pedig a barokk Kálváriát, amelyet még gróf Grassalkovich (I.) antal kezdett 
el építtetni.34 a Szent Flórián-szobor 1823-ban készült el, június 13-án lett felszentelve.

A katolikus lakosság számának növekedése néhány éven bemutatva

Év 1808 1812 1821 1831 1842 1863
az anyaegyházban,  
azaz Gödöllőn 599 631 815 927 950 1201

Besnyőn 43 54 65 68 57 155
a Gödöllőhöz tartozó birtokokon, 
valamint az uradalomhoz  
tartozó tanyákon

Nincs 
adat 62 67 89 89 177

Összesen 642 747 947 1084 1096 1533

31 odrobenyák Nepomuk j. adatai szerint ez a német-sor 353. számú háza volt. oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 
53–54. pp.

32 Gödöllői Historia Domus 115. p.
33 Gödöllői Historia Domus vonatkozó évek, acta Parochialis 21. csomó
34 Canonica visitatio 1838. 19–20. pp.

a kápolna adminisztrátorai 1811-től:

D. andreas Munganaszt 1811–1816
D. Michael vaiszkopf 1816–1823
Carolus jenovay 1823–1826
josephus Pritelka 1826–1827
Stephanus Nell 1827–1829
Stephanus Fejér 1829–1835
Michael Holló 1835–1842
Mikuska Károly 1842–1845
arndorffer alajos 1845–1851
Paulovics Mihály 1852–1854
Sponer józsef 1854–1859
odrobenyák Nepomuk jános 1859-től

1851–52-ben egy kisebb hiátus található, amely annak köszönhető, hogy Mednyánsz-
ky jános inspektor terve az volt, hogy ismét kapucinus atyákkal adminisztráltassék a 
várkápolna. ez a terv végül – néhány hónapos próbálkozás után – nem valósult meg.26

Szintén a canonica visitatio alapján alkothatunk képet a plébános, illetve az egyház 
jövedelméről. Mivel kegyúri templom volt, ezért perselypénzt nem szedtek, a fenntartó 
gondoskodott a kápolna mindennapi szükségleteiről (olaj, tömjén, fa, viasz), amelyeket 
a gazdaság vezetője negyedévente utalt ki. Ha valamire ezen kívül szükség volt, akkor 
az adminisztrátor a kegyúrhoz, vagy annak távollétében a gazdasági vezetéshez fordul-
hatott írásban. Kiemelten kezelték az olaj kérdését, mivel a templomban lévő örökmé-
cses miatt erre igen nagy szükség volt.27

a lelkész jövedelme több részből tevődött össze. egyrészt az állással járt némi in-
gatlanvagyon (többek közt szántóföld és 1 hold dűlő zöldségeskertnek). Másrészt volt 
az úgynevezett lecticale vagy párbér, a tulajdonképpeni egyházadó. 1838-ban egy pár-
nak 1 forintot kellett az egyházközség vezetőinek befizetni, az özvegyek ennek felét fi-
zették. a jövedelem harmadik része a stolaris jövedelem volt, amely tulajdonképp az 
egyházi szertartások díját (temetés, esketés, keresztelő, anyakönyvezés) jelentette. ezek  
a szertartás díszességétől függően 48 krajcár és 1 forint 12 krajcár között mozogtak.28 
a korábbi, 1772-es Canonica visitatióban ezek kb. 40 rajnai forint körül mozogtak.29  
a lelkész jövedelmének negyedik részét az uradalomtól kapott természetbeni juttatások 
tették ki (egyebek közt kapott évente 24 mérő búzalisztet, 12 mérő tiszta búzát, 12 bécsi 
öl fát, 6 akó óbort és hetenként 2 közepes akó bort a szertartásokhoz).30

a plébánián a kezdetekben szolgálatot teljesítő kapucinus atyák lakhelye eredetileg 

26 Gödöllői Historia Domus 99. p.
27 Canonica visitatio 1838. 8–9. pp.,
28 Canonica visitatio 1838. accomodatio
29 Canonica visitatio 1772. vPL Lib. vI. 82. 30. p.
30 Canonica visitatio 1838. accomodatio
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elhatározta, hogy a megjelölt helyen ásni fog. alig látott munkához, csákánya egy ke-
ményebb tárgyba ütközött: egy kőlap alól a Szűzanya egy kisméretű szobra került elő.  
ez a kis csontszobor, mely a történelmi Magyarország legkisebb kegyszobra, vált azután 
Máriabesnyő igazi kegyszobrává. a szobor eredetileg az egykor itt állott templom dísze 
lehetett, erősen barnára színeződött csontfaragvány, magassága mindössze 10,2 cm, 
szélessége a talpazatánál 2,5 cm. egyes feltételezések francia, míg mások magyar erede-
tűnek tartják.44 Készítése a 13. század végére vagy a 14. század elejére tehető. 1770-ben 
a Grassalkovich család 23 brilliánssal ékesítette fel a kegyszobrot.45 a Szűz fejét 8, övét 
8, jézus fejét 5 kő ékesíti.46 Gróf Grassalkovich (I.) antal a szobor számára egy ezüstsze-
lencét készíttetett kristályüveg előlappal.47 a hátoldalra Migazzi Kristóf bíboros-érsek 
latin szöveget vésetett fel, melynek a magyar fordítása így hangzik: 

„Midőn gróf Grassalkovich antal, a magy. kir. kincstár elnöke és az ország bárója, a 
Gödöllő melletti besnyői pusztán az idők viszontagsága által elpusztult templomot ismét 
felépíttette, a Boldogságos Szűznek ez a szobra, mely e templom romjai alatt mintegy 
300 évig eltemetve feküdt, isteni sugalattal sértetlenül megtaláltatott 1759 április 19-én.

e feliratot gróf Migazzi Kristóf bécsi érsek vésette a csodálatos esemény emlékére, 
antal grófnak Isten és a Boldogságos Szűz iránti lángoló tiszteletének megörökítésére s 
e hasonlíthatatlan férfiú iránti barátságának tanujeléül.”48

a kis kegyszobrot a kastélyban egy erre a célra kialakított szobában őrizték49, és 
nagy ünnepeken a besnyői kápolna oltárára helyezték.50 véglegesen 1763-ban adták át 
a kapucinus atyáknak megőrzésre.

a hagyomány szerint a loretói kegyszobrot, amelyet az eredetihez hozzá is érin-
tettek, a stájer kapucinus atyák gyalog, a vállukon hozták Besnyőre.51 a cédrusfából 
készült szobor 1 méter magas és 45 cm széles. a cédrusfa idővel megfeketedett, ezért a 
hívek „Szerecsen Máriá”-nak nevezték el. a szobor, a fejrészt kivéve nem részletesen ki-
dolgozott, mivel eredetileg öltöztethetőnek szánták. Mikor II. józsef megtiltotta a kegy-
szobrok öltöztetését, Máriának mintegy tíz öltözet ruhája volt.52 (elképzelhető, hogy 
eredetileg a kis kegyszobrot is öltöztették, mivel egy 19. századi fotón látható, hogy a 
fülke csipkével díszített, és a szoborra is egy ujjnyi széles csipke tekeredik.53) a Loretó-
ból származó szobormásolat kultusza igazából nem alakult ki.54

44 MaroSI e. 1991. 43–45. pp.; LáBaDI K. 2003. 68–69. pp.
45 Máriabesnyői Historia Domus I. 1770. 
46 az utólag kialakított talpazaton I. Ferenc józsef császár drágakövekkel kirakott gyűrűjét helyezték el, rajta a brili-

ánsokkal kirakott monogramja felett aranyból van a magyar szent korona megformázva. Fölé egy imameghallga-
tásért felajánlott gyémántköves gyűrűt helyeztek.

47 BartaL I. 1929. 42. p. Bartal Ince kapucinus áldozópap könyve, főként a Máriabesnyői Historia Domuson alapszik.
48 Közli: BartaL I. 1929. 42. p.
49 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 73. p.
50 BartaL I. 1929. 42. p.
51 LáBaDI K. 2003. 66. p.
52 PaCSaY F. 1929. 7. p. 
53 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 231. p., LáBaDI K. 2003. 69–70. pp.
54 LáBaDI K. 2003. 67. p.

MáRIABEsNYő

Gróf Grassalkovich (I.) antal ösztönözte a betelepüléseket Gödöllőre, elsődleges szem-
pontnak azonban ő nem a nemzetiséget, hanem a vallást tekintette.35 Így főleg katolikus, 
de német ajkú lakosok (főleg mesteremberek) érkeztek a fejlődő településre. Mindezek 
mellett nem erőszakosan, de ösztönözte a korábbi lakosoknál a rekatolizációt is.36

a katolikus hitéletben akkor következett be igazi változás, amikor a gróf megépíttet-
te a besnyői templomot.

a templom alapításához többféle legenda kapcsolódik. az egyik történet szerint egy 
alkalommal, amikor a gróf felesége, Klobusiczky terézia hatvani birtokukról visszafelé 
kocsizott, a lovak megbokrosodtak, és Besnyő határában elragadták a kocsit. a grófné 
Istenhez fohászkodott segítségért, és a kocsit így az utolsó pillanatban, a felborulás ve-
szélyével fenyegető kanyar előtt sikerült megfékezni. azon a helyen épült fel a kápolna.37 
Más elbeszélések szerint a grófné egy alkalommal ráakadván a rég elhagyott falusi temp-
lom romjaira, férjével elhatározta, hogy „Isten iránti háládatosságából a bőségesen vett 
jókért, különösen a boldogságos Szűz Mária tiszteletére lóretomi kápolnát”38 építenek. 
elterjedt az a nézet is, miszerint a kápolnaépítéssel a gróf a harmadik feleségének kérését 
teljesítette, aki mélyen vallásos volt.39 a gróf végrendeletében a következő magyarázat 
található: „Lauretomi kápolnát építettem Gedellő mellett lévő Bessnyői Pusztamon, hog 
az Mindenható Úr Isten kedves Feleségemet hosz-szas és nag nyavalyájából segétse…”40 
végül Fludorovics Zsigmond Máriabesnyőről írt könyvében41 említ egy igen racionális 
indokot: a pápa azzal a feltétellel engedélyezte a grófnak, hogy elhunyt feleségének test-
vérét vegye nőül, ha hét templomot emel. ezek közül az egyik a besnyői templom volt. 

Kérdés, hogy miért pont Loreto mintájára készült az első kápolna. valószínűleg 
több ok is közrejátszott. egyrészt a korszakban Loreto kedvelt zarándokhelye volt a 
magyaroknak. a loretói Szent Szűz a törökellenes harcok egyik védőszentje volt.42 Más-
részt pedig, mivel az egyre erősödő reformációval szemben a Mária-tiszteletet erősítet-
te, így is kifejezte a katolikus Habsburg-ház iránti hűséget. a kápolnába a gróf és hitvese 
Loretóból kívánta elhozatni a kegyszobor másolatát.

a loretói kápolna építése 1759-ben kezdődött, és egy csodás esemény kapcsolódott 
hozzá.43 a romos területek megtisztításán dolgozó egyik kőművessegéd, név szerint 
Fidler jános egy éjjel álmot látott, miszerint, ha ásni kezd a régi templom romjai kö-
zött egy bizonyos helyen, csodás tárgyat fog találni. 1759. április 19-én, pihenő közben 

35 HorvátH I. 1941. 26. p.
36 HorvátH I. 1941. 24. p.
37 BereNte I 1938–1940. 122. p.
38 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 69–70. pp.
39 rIPKa F. 1896. 223–224. pp.
40 Codicillus 1771. Idézi: LáBaDI K. 2003. 65. p.
41 FLUDorovICS ZS. 1913. 15. p.
42 BáLINt S. – BarNa G. 1994. 34–35. pp.
43 oDroBeNYáK NePoMUK j. 70. p.; CI. 1763. (a Máriabesnyői Historia Domusok számozása nem egységes, 

ezért csak az évszámot és a kötetszámot jelölöm, ez alapján visszakereshető a hivatkozás.)
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sel, azután köteles adni évente 1000 forintot, 160 mérő gabonát, 50 akó bort, 50 öl fát.  
ez a kötelesség a továbbiakban az alapító azon leszármazottait terheli, akik Gödöllőt 
birtokolják.

4. az egyházat ellátja az alapító a szükséges felszerelésekkel. ezután a fenntartását 
az adományokból és az alamizsnákból kell fedezni, amelyek kezelését az uradalom vég-
zi, hiszen a szerzetesek azzal nem foglalkozhatnak.

5. a püspök a kolostort az egyházi fennhatósága alól kiengedi, és az alapító meg-
ígéri, hogy mindenkor az alapítólevél, illetve a Királyi hozzájárulás szellemében fog a 
kolostor érdekében tevékenykedni.

6. az alapítóért és családjáért a szerzetesek napi egy misét mondanak (amíg azon-
ban a kolostor helyzete nem véglegesedik, addig csak szombatonként egyet), az alapí-
tónak és a feleségének halála után az évfordulókon külön misét tartanak.

7. ahányszor szükséges, ellátják a kápláni teendőket a várkápolnában.
8. az alapító ígéretet tesz arra, hogy amennyiben a hívek száma megemelkedik és 

kicsinek bizonyul a loretói kápolna, egy nagyobb templomot építtet.
a Mayerhoffer andrás által tervezett zárda felszentelésre 1763. december 7-én került 

sor, Szeplőtelen Fogantatás vigíliáján.60 az ünnepség utolsó, és igen fontos mozzanata 
volt, amikor Pater Maurus, az akkor már álló várkápolna lelkésze átadta a kapucinus 
kolostor zárdafőnökének, Pater Leonidesnek a romok között talált kis Mária-kegyszob-
rot.61 a kolostor első lakóit név szerint is ismerjük a Historia Domusból: soproni Pater 
Leonides Superior, zabláti Pater Pulcherius, kalocsai Pater Caecilianus és a laikus test-
vérek: görög Frater Hyacinthus Fatricerius, köpcsényi Frater Colomanus.

Mivel Besnyő ekkor még lakatlan település volt, ezért a grófnak gondja volt arra 
is, hogy 1764-ben hét házat építsen a templom és zárda közelébe, ahová kiérdemesült 
uradalmi cselédeket telepített, azzal a kötelezettséggel, hogy legyenek a kapucinusok 
segítségére, és szállásolják el a zarándokokat.62 

a besnyői kapucinusok, a rendük jellegének megfelelően főleg a környék szegé-
nyebb lakóinak lelki gondozását látták el, többek között ingyen végezték az elhunytak 
temetését is. Gondjuk volt arra, hogy a környék gyerekeit betűvetésre tanítsák, a zárdá-
ban katolikus iskola működött. Mindezek mellett azonban a szegények testi gondjaival 
is törődtek: ők működtették az első patikát a településen. orvos csak a gróf kíséretében 
volt, tehát csak akkor, amikor a környék ura Gödöllőn tartózkodott. 1769-ben, többek 
adománya révén berendezték a kolostorban a környék első gyógyszertárát, amelynek 
vezetését a rendi elöljáróság frater joákim okleveles gyógyszerészre bízta. az ő felada-
ta volt a gyógyszerek gyűjtése, készítése, valamint a vármegye felhatalmazása alapján 
a környék betegeinek gyógyítása.63 Munkáját oly nagy szakértelemmel végezte, hogy 
egy hivatalos tisztiorvosi vizsgálat alkalmával a megyei tisztiorvos is elismerően nyi-
latkozott róla. 1780-tól haláláig itt dolgozott, majd ezután frater Bernardinus vezette 

60 BartaL I. 1929. 47. p. az ünnepség részletes leírását ld. BartaL I. 1929. 47–54. pp.
61 Máriabesnyői Historia Domus I. 1763.
62 BartaL I. 1929. 55. p., canonica visitatio 1838. 18. p.
63 Máriabesnyői Historia Domus I. 1769.

1761. augusztus 14-én tették ki először közszemlére a loretói szobrot, és másnap, Nagy-
boldogasszony napján Salbeck Károly váci megyés püspök szentelte fel a máriabesnyői lo-
retói kápolnát. a felszentelésen Pater Leonides hatvani kapucinus gvárdián segédkezett.55 

a csodálatos módon megtalált kis szoborhoz egyre több zarándok érkezett. a na-
gyobb ünnepeken a hatvani kapucinus barátok segítettek a hívők lelki gondozásában. 
a gróf a megnövekedett lelki szükségletek miatt elhatározta, hogy szerzeteseket hív 
Besnyőre. először remetelakot akart építeni három remetepap számára56, de később, 
Migazzi bíboros segítségével egy szerzetesrendet kívánt itt megtelepíteni. a kapucinus 
szerzetesrend kiválasztásánál több szempont is közrejátszhatott. egyrészt nagyobb 
ünnepeken a hatvani kapucinusok voltak a hívek gondozásában segítségre, másrészt a 
ferences és a kapucinus rend a Kárpát-medencei Mária-tisztelet ápolásában és a Mária-
zarándokhelyek fenntartásában igen jelentős szerepet játszott. Ugyanakkor valószínű-
leg Migazzi bíboros, Grassalkovich barátja hívta fel a gróf figyelmét arra, hogy ennek a 
szerzetesrendnek a letelepítése azért is lenne könnyen megvalósítható, mert Hatvanban, 
a gróf birtokán már volt kolostoruk.

a kapucinus rend a ferences rend egy reformirányzata, amely 1528-ban alakult meg, 
de önállóságát csak 1619-ben nyerte el. tagjai vissza kívántak térni a Szent Ferenc által 
vállalt szegénységhez, ezt viseletükkel is kifejezésre juttatták: szakállt hordtak, ruhá-
jukon pedig caputium (hegyes csuklya) volt, amely így a szegény itáliai földművesek 
viseletére emlékeztetett. a csöndes, imádságos élet eszménye mellett nagy szerepet ka-
pott életükben a betegápolás, a szegényebb nép körében végzett hitszónoki tevékenység, 
valamint a csatatereken végzett buzdítás és lelki támogatás. Magyarországra érkezésük 
a török elleni hadjáratokkal köthető össze: az első, ide érkező szerzetesek között volt 
Brindisi Szent Lőrinc, valamint avianói Boldog Márk.

a kapucinus rend és a gróf között különösen két pontban volt nehézkes a megegye-
zés. egyrészt a gróf nem akarta engedélyezni a szerzetesek számára a koldulást, amely 
a rend egyik fő jellegzetessége volt, másrészt napi 1 nagy és 3 kisebb misét kötött ki 
az alapító családjáért.57 a megegyezést végül Migazzi bíboros érsek közbenjárása tette 
lehetővé. 1763. október 27-én a gróf, a tartományfőnök és a rendi vezetőség aláírta a 
zárda ideiglenes alapítólevelét. a feltételek a következők voltak: 

1. az alapító egy- vagy két éven belül a besnyői Szűzanya tiszteletére felépíti a kon-
ventet, és azt a residentia ranghoz58 szükséges létszámú szerzetessel (elöljáró, 2 pap,  
2 laikus testvér) ellátja; 

2. az alapító minden év szeptember elsején elküldi a residentiának a szükségleteik 
fedezésére szolgáló ellátást, azaz 500 forintot, 80 mérő gabonát, 25 akó bort, 25 öl fát. 
valamint halastavat fog készíttetni a böjti időszakra tekintettel.59

3. Ha elkészül a kolostor, és az alapító ellátja azt a szükséges létszámú szerzetes-

55 BartaL I. 1929. 42–43. pp.
56 BartaL I. 1929. 43. p.
57 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 75–76. pp., BartaL I. 1929. 45–46. pp. 
58 a kolostornál alacsonyabb rang, és kevesebb szerzetes jelenlétét igényli illetve feltételezi.
59 a halastó 1765-ben el is készült. Máriabesnyői Historia Domus I. 1765.
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a püspök 16 főben határozta meg, és 10 koldulási helyet jelöl ki a szerzeteseknek: Gödöl-
lő, Bag, Mogyoród, Szada, Kerepes, Isaszeg, valkó, Csömör, Sződ, veresegyház.

1776. június 21-én pedig az akkor már özvegy grófné és a fia gróf Grassalkovich (II.) 
antal megemelte az alapítványi járandóságokat az elhunyt akaratát teljesítve: az alapító-
levél harmadik pontjához még 25 akó sört, 10 akó bort és 10 öl fát adtak.

az elkészült új templomba a két mellékoltárhoz Pater Norbertus74 bécsi kapucinus 
szerzetes festő készített oltárképeket. a képeket a Historia Domus tanúsága szerint 
1771-ben rendelték meg, és 1772-ben készültek el. az egyik avilai Nagy Szent teréziát 
és Páduai Szent antalt (gróf Grassalkovich (I.) antalnak és feleségének Klobusitzky 
teréziának a védőszentjeit) ábrázolta, míg a másik assisi Szent Ferencet.75 a Historia 
Domus „admirando artificio picta”-nak, azaz csodálatos művészettel megfestettnek ne-
vezi a képeket. a két mellékoltárkép mind a mai napig látható.

a templomba és a kolostorba az elkövetkező évek során több képzőművészeti alko-
tás került, sok ma is az eredeti helyén található. 

Grassalkovich (I.) antal két értékes tabernákulumot adományozott a besnyői temp-
lomnak. az értékesebb, németországi eredetű a főoltárra került, rögtön annak felszen-
telése után. a tabernákulummal együtt hat ezüstözött lámpát is küldött az oltárra. ez a 
tabernákulum később a kastélykápolnába került76. 1771. július 17-én küldött a gróf egy 
másik tabernákulumot a loretói oltárra. ez Bécsben készült, 2000 forint értékű ezüst-
munka volt. Ugyanekkor a fiatal gróf, II. antal hat ezüstözött lámpát küldött.

Megemlítendő az a két szív alakú ezüstlámpa is, amelyet Klobusitzky terézia ké-
szíttetett a templomba (sajnos a két mostani lámpából már csak az egyik eredeti).77  
a lámpán a besnyői Szűzanya képe látható, eredetileg aranyozva, alatta a következő fel-
irat: „B. Virgo Maria / Besnyőensis / Ora Pro Nobis / 1776”. a lámpák a szentélyben, az 
oltár előtt láthatók kétoldalt, eredeti helyükön. egy gyöngyösi szobrászművész Krisztus 
a keresztfán alkotása szintén 1776-ban került a kolostor falára.78 Ugyanebben az évben, 
október hónapban a kórusban a bécsi gvardián gondoskodásának köszönhetően öt ké-
pet függesztettek ki, melyet a bécsi akadémikus festő, Franciscus antonius Wagenschön 
(1726–1790) festett: angyali Üdvözlet, az Úr születése, Golgota, a Szentlélek eljövetele, 
Szent Ferenc bűnbocsánatot hirdet. Szintén ekkor érkezett két kép a templomba, mely-
nek készítőit nem említi a Historia Domus. a Christus Dolorosus (Fájdalmas Krisztus) 
és a B. M. v. Dolorosa (Fájdalmas Szűzanya) képeket a nagyböjti időszakban a loretói 
oltár két oldalán helyezték el, az egyházi év többi időszakában pedig a könyvesszekrény 
fölött volt a helye.79 Készült továbbá ebben az évben művészi kivitelű virágmintás váza 
az oltárra, valamint a besnyői Szűzanyáról festmény a kolostorba.

1777-ben a bécsi gvárdián ismét Wagenschönnel festetett három képet a kolostor 

74 Baumgartner (johannes) Norbert (1710–1773)
75 Máriabesnyői Historia Domus I. 1771., 1772. 
76 a tabernaculum leírását ld. a kastélykápolna berendezésénél.
77 Máriabesnyői Historia Domus I. 1776.
78 Máriabesnyői Historia Domus I. 1776. 
79 Máriabesnyői Historia Domus I. 1776. 

a patikát. 1802-ben frater Fridericus volt a patika vezetője. a gyógyszertárat, hogy a 
kastélyhoz közelebb legyen, herceg Grassalkovich (III.) antal 1814-ben áthelyeztette 
Gödöllőre, ez a patika lett a Magyar Korona gyógyszertár.64

a csodás gyógyulások és imameghallgatások65 következtében a hívők és különösen 
az ünnepeken érkező zarándokok száma (köztük több magas rangú világi és egyházi 
személy) oly mértékben megnövekedett, hogy a rendfőnökség megemelte a szerzete-
sek számát. 1767-ben már 9, 1769-ben 11 szerzetes volt a zárda lakója.66 az alapító 
gróf ezért már 1768-ban elhatározta, hogy egy nagyobb templomot építtet. az építész 
Gföller jakab úgy tervezte meg az új templomot, hogy az magában foglalja a kis loretói 
kápolnát is. Mivel azonban lényeges szintkülönbséget kellett kiküszöbölni, ezért terve-
zett egy altemplomot és egy kriptát is, melybe később az alapítót és családját helyezték 
örök nyugalomra. az új templom helyét 1768. március 17-én jelölték ki67, alapkövét a 
hely előzetes megtisztítása és az alapok kiásása után április 20-án P. Maurus szentelte 
meg, és 1769. szeptember 13-án már felkerült a templom tornyára a kereszt. a templom 
homlokzati tornyos, dongaboltozatos épület, jelentősen eltér a rendi előírásoktól.68

1770. augusztus 27-én érkezett meg esztergomból egy olasz származású kőfaragó mes-
ter, hogy elkészítse az új főoltárt, amelyet szeptember 4-én fejezett be.69 1784-ben ezt a 
főoltárt Grassalkovich (II.) antal eltávolíttatta, és a bajai plébániának adományozta, hogy 
a loretói kápolna oltára, s azon a kis kegyszobor az egész templomból látható legyen.70 

az új szentély boltozatára ámon józsef pesti festő készített freskót 1770-ben, és az 
alapító gróf külön kérésére Szűz Mária mennybevitelét ábrázolta, mivel az új templom 
ennek a tiszteletére lett felszentelve.71

1771. március 17-én (Feketevasárnap) felszentelték az alsó- és felsőtemplomot, va-
lamint a főoltárt, az altemplom oltárát, és a két mellékoltárt (assisi Szent Ferenc-oltár, 
Szent antal- és Szent teréz-oltár).72 előző nap este került sor Szent restitutus, Firmus, 
vigilans és Concordius vértanúk csontját magában foglaló oltárkő megszentelésére.

Ugyanezen évben a szerzetesek házát is kibővítették, és 1771 szeptember 15-én jelöl-
ték ki a clausurát, és formális konventté, azaz rendesen megalakult kolostorrá nyilvání-
tották az addig residentia rangban lévő besnyői zárdát. 1774. július 19-én került aláírásra 
a Consensus Regius azaz a királyi beleegyezés Mária terézia által73, amely tulajdonkép-
pen az alapítólevél feltételeit ismétli meg, annyival egészítve ki, hogy a konvent létszámát 

64 BartaL I. 1929. 55. p.
65 BartaL I. 1929. 58–59. pp.
66 Máriabesnyői Historia Domus I. 
67 Máriabesnyői Historia Domus I. 1768.
68 KerNY t. 2006. 2–3. pp., 13. p. 
69 Máriabesnyői Historia Domus I. 1770. 
70 BartaL I. 1929. 64. p.
71 Máriabesnyői Historia Domus I. 1770.
72 Máriabesnyői Historia Domus I. 1771. az ünnepség részletes leírását ld.: oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875.  

82. p., BartaL I. 1929. 63–64. pp.
73 a szövegének magyar nyelvű fordítását ld. LáBaDI K. 2003. 70–73. pp
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Besnyőre a búcsúk alkalmával 4-6 ezer zarándok érkezett, ez évente átlag 50 ezer 
látogatót jelentett. a kegyhely vonzáskörzete főként a Galga-mentére tehető, de sokszor 
távolabbról, illetve Pest-Budáról is érkeztek zarándokok. a kegyhely legjelentősebb bú-
csúnapja Nagyboldogasszony, azaz augusztus 15. ezenkívül további búcsúi: Gyümöl-
csoltó Boldogasszony (március 25.), Pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Kisasszony 
napja (szeptember 8.).

számára: a Keresztelő Szent jánost és a Szent jános evangélistát ábrázoló alkotások a 
kórusban a Golgota-kép két oldalára kerültek, míg a besnyői Szűzanya képe a hálóte-
rembe vezető lépcsősorhoz.80

az egyik legimpozánsabb festmény a kolostorban kétségkívül ma is azon Utolsó vacso-
ra-ábrázolás, amelyet johannes Lukas Kracker (1719–1779) készített: „Körülbelül ezidő-
tájt johann Lukács Kracker, igen kiművelt festő, ki egy évvel ezelőtt az ebédlőben függő 
Utolsó vacsora festményt nem találta művészien megfestettnek, saját akaratából festett 
egy Utolsó vacsora képet, és azt részünkre elküldte. ezt a képet mi, a kegyes alapító gróf-
nő és a rendfőnökünk beleegyezésével és jóváhagyásával az ebédlőbe függesztettük ki.”81 

a templomban található egy 18. századi Madonna-kép, amely olasz előképek alap-
ján készült, de a legenda szerint az alapító gróf második feleségének arcvonásait viseli. 
a kép a gróf számára fenntartott cella falát díszítette.

Őriznek a kolostorban két kazulát is, amelyek közül az egyik hímzése a hagyomány 
szerint Mária terézia esküvői ruhájáról származik. a kazulához manipulus és stóla is 
tartozik. a másik, 1780-ban készült miseruha és stóla hímzése Klobusitzky terézia keze 
munkája. tartótextilje az egyiknek sem eredeti.

1771. december 1-jén elhunyt gróf Grassalkovich (I.) antal, akit fényes külsősé-
gek között az új családi kriptában, magas egyházi vezetők közreműködésével helyeztek 
örök nyugalomra.82 a gróf síremlékét kedves barátja, Migazzi bíboros emeltette a gróf 
halálának első évfordulójára. johann Georg Dorfmeister vörös és fekete márványból 
készítette el a koporsót magába foglaló emlékművet, amelyen hat síró alak, két angyal 
és öt alabástrom váza, valamint girlandok és két ólomcímer látható.

1781. december 20-án Grassalkovich (I.) antal özvegye, Klobusitzky terézia is el-
távozott az élők sorából. 1780. december 29-én kelt végrendeletében alapítványt tett 
többek közt a besnyői kapucinusok javára is. a 4000 Ft-os alaptőkéből évi 1200 Ft tőke 
kamatai többek közt a következő célokra szolgáltak83: a búcsúkon a hívek gyóntatá-
sában segédkező papok (a hatvani kolostorból érkező kapucinusok és a környékbeli, 
önként segédkező lelkipásztorok) ellátására, a kegytemplomban katolikus hitre tértek 
megsegítésére és az öröklámpa olajának biztosítására.84

ezzel lezárult Besnyő történetének egyik, igen fényes korszaka.
a gróf utódai (fia és unokája), majd a görög származású Sina család, Gödöllő és 

Besnyő kegyurai mindvégig eleget tettek kötelességeiknek, de különösebben nagy át-
alakítások, fejlesztések nem kapcsolódnak a nevükhöz. 

a következő évszázad kiemelkedő történése volt 1863. szeptember 5–8. között a 
kolostor és a kegyhely fennállásának 100 esztendős jubileumi búcsúja, amely fényes 
ünnepségsorozat keretében valósult meg.85

80 Máriabesnyői Historia Domus I. 1777. 
81 Máriabesnyői Historia Domus I. 1779.
82 a temetési szertartás részletes leírását és a gyászbeszédeket lásd: BartaL I. 1929. 26–37. pp.
83 Máriabesnyői kapucinus iratok. Mór.
84 BartaL I. 1929. 69. p.
85 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 83–85. pp. 

A máriabesnyői templom zarándokokkal. 
Fametszet 19. századi periodikából. Gödöllői Városi Múzeum, Fényképtár
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A GRAssAlKOvICh-KAsTÉlY
ÉpíTÉsTöRTÉNETE1

a gödöllői Grassalkovich-kastély a magyar barokk építészet – európai érdeklődésre is 
számot tartó – jellegzetes, méreteiben és művészi színvonalában egyaránt kiemelkedő 
darabja. Művészettörténeti jelentőségét többek között az adja, hogy a 18. századi ma-
gyar kastélyépítészetnek olyan típusalkotó műve, amelynek hatása a mai országhatáro-
kon is messze túl sugárzik.

a kastély főhomlokzata háromrizalitos kiképzésű. az épület részletformái – az osz-
lopok, falpillérek, párkányok, lábazatok, fejezetek – a barokk jón oszloprend rendszerét 
követik. a homlokzat hangsúlyos része az íves törtvonalú timpanonnal lezárt középriza-
lit, amelyet magas kupola koronáz meg. a háromrészes bejáratot páros vörös márvány 
oszlopokkal támasztott díszerkély emeli ki. a négytengelyes oldalszárnyakat háromten-
gelyes, franciaerkély-szerű ablakokkal kiképzett, attikafalas manzardtetőkkel fedett sa-
rokrizalitok zárják. a földszinti osztópárkányon az ablakok között a falmezőket kompozit 
fejezetű falpillérek tagolják. az emeleti ablaksort díszes szemöldökpárkány és kötényfal 
gazdagítja. az udvari homlokzat középrizalitja felett megismétlődik a főhomlokzati ku-
pola. a kastély kettős „U” alakú udvaros elrendezésű, keresztirányú mellékszárnyakkal. 
a főhomlokzathoz csatlakozó szárnyak valamivel egyszerűbb tagoltságúak. a sarok-
pontokon a rizalitokon kupolák emelkednek. a főszárny kétmenetes elrendezésű, kö-
zépen páros díszlépcsővel és a homlokzaton előreugró díszteremmel, a mellékszárnyak 
oldalfolyosósak. az épület mai formáját a 19. század végén kapta, de a királyi korban 
is megőrzött barokk formakincsének és a 20–21. század fordulóján zajlott helyreállítás-
nak köszönhetően mind külső homlokzatain mind a belsőben a barokk stílus dominál. 

1 ez a tanulmány Dávid Ferenc művészettörténész kutatásai alapján készült (ld. DávID F. 1987–1995/2.). ameny-
nyiben különösen fontos az átvétel helye vagy az eredeti szöveg visszakereshetősége, lábjegyzetben is hivatkozom 
rá. a kifejezetten saját kutatásomon alapuló megállapításokat vagy megjegyzéseket, ha fontosnak tartottam D. 
F.-től való függetlenségüket, a lábjegyzetben monogramommal jeleztem. a kert történetének tanulmányában D. 
F. és a többi hivatkozott kutató munkáját egyenlő arányban használtam. 

MűvElődÉsI vIsZONYOK
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századokra meghatározta sorsát. Illő tehát, hogy keletkezését és alakulását alaposan 
megvizsgáljuk. e vizsgálat kiterjed az írott és rajzolt forrásokra, valamint a kastélyon 
1986–1996 között végzett műemléki feltárás eredményeire. 

AZ ElőTöRTÉNET6

Gödöllő középkori előzménnyel bíró falu volt, amely a 16. század végén elnéptelenedett, 
majd a 17. század közepén települt újra, református magyar lakossággal. a falura vonat-
kozó számos történeti adat közül egy sem utal arra, hogy Gödöllő vár, megerősített hely 
vagy birtokközpont lett volna, s a templomon kívül jelentősebb épületéről sem esett 
szó.7 Minden jel arra vall, hogy Gödöllő Grassalkovich antal választása révén emelke-
dett ki a környező falvak sorából. a kastély építése is személyével függ össze.

Gödöllő első részlete 1723-ban, második része 1728-ban, teljes egésze 1748-ban 
került Grassalkovich antal birtokába. e három időpont közül a középső a döntő: 1728-
ban már a teljes határt bírta zálogjogon.

Grassalkovich, a Nyitra megyei származású birtoktalan kisnemes, tanulmányait 
követően 1716-ban került Budára.8 akkoriban szerezte meg első Pest megyei birtokát, 
alberti falu felét.9 a tízes évek végén már hat-hét jurátus segédkezett budai irodájában,10 
ahol többek között egyházak, így a váci püspökség jogügyeit intézték. Grassalkovich 
első jelentősebb pozícióját, a királyi jogügyigazgatói állás elérését (1721) követően Pest-
re költözött. ekkoriban (1722. június 21.) házasodott meg, felesége a köznemesi szárma-
zású, de Grassalkovichnál jóval vagyonosabb Lang erzsébet volt. abban az időszakban, 
amely Lang erzsébet haláláig, 1729-ig terjedt, Grassalkovich magánlevelei Pestről, az 
esztergom megyei Karváról és Csolnokról kelteződtek. Csolnok az, ahol Grassalkovich 
először élt kegyúri jogával-kötelességével: 1721-ben a templom építésére adott 1300 fo-
rintjával nyitotta meg azt a sort, amelynek végeredménye ötven év alatt kereken harminc 

6 az építés első három periódusát Dávid Ferenc 2006 szeptemberében átadott kézirata alapján dolgoztam föl, csak 
kisebb változtatásokkal.

7 a gödöllői helytörténeti irodalomban a helység legrégebbi épületeként a 19. század óta rendszeresen megemlítik 
a 17. században birtokos Hamvayak kúriáját, s azt a hajdani vendégfogadóval, a Gödöllői városi Múzeum mai 
épületével tartják azonosnak. a vendégfogadót azonban Grassalkovich antal építette a 18. század közepén, azon 
a Piac- vagy vásártéren, amelynek legkorábbi épülete a reformátusok 1743–1744-ben emelt temploma. oDro-
BeNYáK NePoMUK j. 1875. 68. p., GÖDÖLLŐ 1951. 4–5. pp., FarKaS Gy. 1994. 8–17. pp., a Hamvay-kúria 
alaprajza a 19. sz. elejéről. jelentés a Hamvay-kúria pincéjének helyszíni szemléjéről. 1997. GvM a 97.45.1–2., 

8 P. Leonides Gauster: De ortu et progressu excell(enti)missimi Comitis Grassalkovics… 95. Kézirat a pannonhal-
mi bencés főapátság könyvtárában 724.118.a.35/II. Miscellanea manuscripta hungarica. (P. Gauster a máriabes-
nyői kapucinus kolostor priorja volt.)

9 „én még ugyan szabad legényéletet élek […] és következő letelepedésem bizonytalan, bár Istennek jóvoltából már 
itt is [ti. Pest megyében] Possesionatus vagyok egy bizonyos alberth nevő fél falu bírásával örökkössen.” Grassal-
kovich antal levele Károlyi Sándornak. Buda, 1718. MoL. P. 398. (Károlyi család levéltára) Missilisek No. 20759.

10 „…megh vallom édes kegyelmes Uram, hogy mostis terhelve vagyok Deakokkal, mert haton lévén mellettem, eö-
töt magam asztalánál tartok, az hatodiknak Penigh már asztalt nem rezolválhattam, azon okbul is, hogy adificare’ 
Domos, atque alere’ corpora multa Proximus iste gradus…” Grassalkovich antal levele Károlyi Sándornak. Karda, 
(recte Karva, esztergom m.) 1720. MoL. P. 398. Missilisek No. 20766.

a kastély építészeti adottságain túlmenően jelentőségét fokozzák a hozzá kötődő tör-
ténelmi események és történelmi személyiségek. az építtető Grassalkovich antalnak  
otthon és hivatal volt, Mária teréziának vendégház, Windischgrätznek, illetve Kossuth-
nak ideiglenes főhadiszállás. járt itt Petőfi Sándor, többszöri vendég volt Széchenyi  
István, itt fogalmazódott meg az 1849-i függetlenségi nyilatkozat, az aradi tizenhármak 
közül négyen, de a vezérek közül Klapka, Kmety, Damjanich, Gáspár, aulich stb. és 
Görgey is itt nézte végig az Isaszegnél győztes sereg díszszemléjét.2 

Ilyen jelentős műnek a szerzősége sem másodrangú kérdés. a szakirodalom régó-
ta Mayerhoffer andrást tartja az eredeti építésznek, Mayerhoffer közreműködésének 
igazolására azonban csak a legutóbbi kutatási időszakban nyílt lehetőség.3 Kizárólagos 
szerzőnek azonban nem tartható. a kastély sokperiódusú építése során több tervezővel 
kell számolni. az előkerült tervrajz pedig (ismertetését lásd később!) csak egy bizonyos 
bővítés és átalakítás terve. Sok adat utal arra, hogy oraschek Ignác4 kivitelező mes-
terként dolgozott itt, s a kor szokásai szerint a vázlattervként értékelhető tervrajz sok 
részlete az ő keze alatt bontakozhatott ki. a díszterem belső dekorációját Nicola Pacassi 
császári főépítész tervezte. 1837-ből Hild józsef működésére vannak adatok5. 

a gödöllői kastély olyan időszakban épült, amely a reprezentatív főúri építkezéseknek 
különösen kedvezett. a Mohács óta tartó török háborúk, a visszafoglalás pusztításai, a 
rákóczi-szabadságharc hadieseményei után végre külső, belső béke köszöntött a bi-
rodalomra, amit csak rövid időre zavart meg az örökösödési háború. Mária terézia 
folytatta a visszafoglalt magyar területek benépesítését és berendezését. Uralkodásának 
kezdetétől támaszkodott a magyar nemességre, s címekkel, birtokokkal gazdagon ju-
talmazta a birodalom felvirágoztatásában érdemeket szerzőket. a 20. századra mintegy 
300 családot számláló magyar főnemességből mintegy 50 Mária terézia alatt szerezte 
rangját, vagy meglévő rangjához megerősítést, új címet kapott. Közülük is a leggyorsabb 
és legfényesebb karriert a Grassalkovichok futották, akik 50 év alatt köznemesi állásból 
hercegi rangig vitték. a kastélyépítő Grassalkovich antal a birodalom harmadik embe-
rének számított. Kastélyát az addig jelentéktelen Pest megyei Gödöllőn építette fel.

a gödöllői kastély olyan épület, amely megváltoztatta a település szerepét és év-

2 a kastély tudományos feldolgozását szolgáló források eléggé hiányosak. a terv- és iratanyagnak rendkívül mos-
toha sors jutott osztályrészül. a két világháború között még kutatható levéltári anyagok részben a Budai várka-
pitányság anyagaival közösen a Palota 1945-ös égésekor, fennmaradt részük a Grassalkovich családnak az örökös 
Khuen-Héderváry család levéltárába került anyagával együtt az országos Levéltár épületének 1956-os égésekor 
a tűz martalékává vált. Kevés és szórványos adat maradt fenn révhelyi (réh) elemér hagyatékában a Magyar 
Építészeti Múzeumban, ZáDor a. 1931. és Kapossy jános kutatásaiban: KaPoSSY j. cédulaanyaga. In: DávID 
F. 1988. I. 10–11. pp., KaPoSSY j. 1923., továbbá in: StaUD G. 1963. az 1867-es királyi átalakítást közvetlenül 
megelőző fényképanyag és a királyi családnak a kastélyra vonatkozó fényképei a bécsi Nationalbibliothek – Bil-
darchivban lelhetők fel, leírás, reprodukciók: MátÉ Zs. 1990. a kastéllyal kapcsolatos irodalom: DÜMMerLING 
Ö. 1958., aGGHáZY M. – CSerNYáNSZKY M. 1958., varGa K. 1997., varGa K. 2000. 

3 Pusztai László szíves figyelemfelkeltése alapján találtam meg a Magyar Építészeti Múzeumban 1984-ben, révhelyi 
(réh) elemér hagyatékában annak a tervlapnak két kisméretű fényképét (és ezek üvegnegatívjait), amelyek egyi-
kén kétségtelenül azonosítható Mayerhoffer szignója.

4 DávID F. 1988. I. 24. p.
5 Gödöllői Historia Domus 1837. 46–50. pp.
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nemesség támogatása a királynő hosszú uralkodásának talpköve. az egyszerűség ked-
véért hagyományos módján említjük meg a „vitam et sanguinem” pillanatát, amelyet az 
alsóházban annak vezetője, Grassalkovich antal személynök szervezett meg. S ő volt 
a vezetője az insurrectiónak is, s a hadra kelt nemességgel az akkor 48 éves férfi meg-
járta a sziléziai hadjáratot. a fontos teljesítmény bére az 1743-ban elnyert grófi cím, s 
az a különös kegy, hogy új címerébe a királynő névbetűit illeszthette. Grassalkovich 
teljesítményét Mária terézia sohasem felejtette el, mint ezt a folyamatosan gyakorolt 
kegyek, kinevezések, kitüntetések bizonyítják. amikor Grassalkovich antal, a királyi 
kamara elnöke, a koronaőr, a Szent István-rend birtokosa meghalt (1771. december 1.), 
az uralkodónő az özvegynek írt kondoleáló levelében élete nagy fordulataként idézte 
fel a harminc éve történt eseményt, s meleg szavakkal emlékezett meg öreg hívéről. 

A KAsTÉlY ÉpíTÉsTöRTÉNETE

a kastély első építészeti felmérését – az akkor hozzáférhető épületrészekről – Sódor 
alajos készítette 1960 és 1983 között. az általa az egyes épületszárnyakra alkalmazott 
számozást a későbbi tervek és a szakirodalom is átvette, s ez a hercegi és a királyi hasz-
nálatból eredő elnevezésekkel vegyesen fordul elő. az azonosíthatóság kedvéért közöl-
jük ezeket az elnevezéseket. a számozás a Lovardához csatlakozó, déli épületszárnnyal 
kezdődik, és az óramutató járásával ellentétes irányban halad: az 1. jelű épületszárny 
a rudolf-szárny vagy Színházi-szárny vagy Cardinális-gang, a 2. jelű a Gizella-szárny 
vagy Mária valéria-szárny, a 3. jelű az erzsébet-szárny, a 4. jelű a középső szárny, 5. jelű 
a Ferenc józsef-szárny, a vége a Lipót-szárny, ezt követi a 6. jelű templom, a 7. jelű a 
Muzsikus-szárny és a 8. jelű orangerie. az 1. jelűben van a Barokk Színház és a Szín-
házi-lépcső, az 1. és 2. jelű szárny csatlakozásánál a rudolf-lépcső, a 3. jelű szárnyban a 
Gizella-lépcső, a középső szárnyban a díszterem, a Ferenc józsef- és erzsébet-lakosztály, 
a Mária terézia-szoba, az 5. jelűben a Ferenc józsef-lakosztály folytatása, a Királylépcső 
és a Lipót-lakosztály. a templom 1838 óta plébániatemplom, előtte kastélykápolna, de 
ez az elnevezés azóta is többször felbukkan. a 7. jelű szárny földszintjén van a virágház 
és római fürdő, a 8. jelű az orangerie. az 1. jelű szárnyhoz kapcsolódik a Lovarda, eh-
hez az emeletes tömegű Barokk Istálló, ennek folytatása a Márványistálló. – a különálló 
épületek elnevezését majd a tárgyalási helyükön említjük. 

a gödöllői kastélyról szóló munkák az 1743–1744. évet jelölik meg az építés évének. 
Forrásuk odrobenyák Nepomuk jánosnak, a kastélytemplom plébánosának Gödöllő-
története,18 aki a gödöllői plébánia 1771-ben felfektetett Historia Domusára támaszko-
dik. ebben írják le azt az 1775-ben történt tanúkihallgatást, amelynek ötödik kérdése így 
szólt: „tudgya é a tanu, hogy az Mely helyen volt Gödöllő városában az reformátusok 
régi templomok?” a válasz: „…azon hely az Gödöllei várnak edgyik részéhez, neveze-
tesebben az capellához az annyira közel vagyon, hogy azon Capella a régi temetőnek 

18 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875.

templom renoválása vagy teljes felépítése kétszázezer forint összköltséggel.11 e házasság 
idején tehát – úgy gondoljuk – Pesten volt háza,12 Csolnokon és Karván nemesi laka.13

a gyors hivatali előmenetel, a személynöki megbízatás (1731. október 18.), a kiví-
vott nexusok és a megszerzett birtokok teszik természetessé az élet következő állomását. 
Felsőbb pártfogással kötött házasságot báró Klobusitzky Klárával, báró Klobusitzky Ist-
ván és az ősi családból származó, nagyon gazdag Kapy Klára leányával (1731. december 
31.), s röviddel ezután maga is elnyerte a bárói rangot (1732. május 26.). ez indíthatta új, 
magasabb rangjához méltó lakóhelyek kijelölésére.14 Birtokainak súlypontja a húszas 
évek végén került Pest megyébe. a különálló birtokokat kellett összefüggő birtokká 
szerveznie. Hogy központjukul Gödöllőt választotta, annak első ismert írott nyoma egy 
sokat mondó címmel ellátott, 1733-ban kelt oklevél, a „Privilegium juris Patronatus in 
Bonis Gödöllőiensibus”, amely tehát egy sor falut mint gödöllői jószágot nevez meg, s 
amely a katolikus főúr birtoklásának fontos jegyéről, e falvak templomai kegyúri jogá-
nak megszerzéséről tanúskodik. Gödöllőn lakásának tanúbizonysága, hogy leveleket 
keltez innen 1734-től.15 Itt keresztelik Klára lányát 1735-ben,16 s hogy nem csekély épü-
letben, azt bizonyítja, hogy 1735-ben benne ülésezik Pest megye közgyűlése. 1737-től 
Grassalkovich több levele említi nagyobb, díszesebb vendégsereg itteni tartózkodását, s 
ez az az év, amelyből itteni lakhelyét Bél Mátyás Notitiájának Pest megyei kötete leírja: 

„Gödöllő […] nunc Grassalkovitsianae, cuius heic secessus visitur.”17 
a secessus szót Bod Péter így fordítja: fél felé való csendes hely. Bél Mátyás a Pozsony 

külvárosában lévő villákról szólva is használja ezt a kifejezést: „sunt vero extra haec, 
qualiacunque pomoeria, villae, omnis generis: urbanae, eximiis, non paucaes atque vo-
luptariis secessibus hortisque instructae”. a szót modern fordítások nyári laknak szok-
ták nevezni, s ez bizonyosan nem helytelen, hisz a secessus a félrevonulást jelentő főnév 
továbbképzéseként olyasmit jelent, amelyet máskor tusculanumnak neveznek: félreeső 
helyet, szép természeti környezetben lévő épületet. S tekintve, hogy Gödöllő szépségé-
ről, kies voltáról a 18. század folyamán oly sok szó esik, bizonyos, hogy Bél Mátyás is ezt 
a vonatkozást hangsúlyozta. a szó a megjelölt épület nagyságára nem utal. 

Grassalkovich káprázatos pályájának döntő éve az 1741. ez az az év, amelynek ne-
vezetes országgyűlésén a magyar nemesség Mária teréziát uralkodójának fogadja. azt 
a Mária teréziát, aki ellen már megindult a franciák és a poroszok támadása. a magyar 

11 DávID F. 1991/2
12 „Kérem excellenciádot, méltoztassék engem tudósétani mikorra várjam erre excellentiádot hogy […] azon időre 

itt lehessek, mikoron szomorú özvegy házam is vélem edgyutt quártéllul lészen szolgálattyára excellentiádnak.” 
Grassalkovich antal levele Károlyi Sándornak két hónappal felesége halála után. Pest, 1729. dec. 6. MoL P. 398. 
Missilisek No. 20802.

13 1732-ben Grassalkovich Karván vendégül látta báró Gyulait és feleségét. MoL P. 398. Missilisek No. 20825. 
14 ambícióját jelzi, hogy bárói címerébe felvette a Klobusitzky család címerképét, az íjat, a csillagot és holdat, a 

pajzstalpba a rokonságába tartozó Blaskovichok három vörös rózsáját, a sisakdíszek közé pedig édesanyja – eg-
resdy Zsuzsa – címeréből a hajdút. – Grassalkovich bárói címer a pesti egyetemi (Pálos) templom bal oldali első 
mellékoltárán látható. 

15 az első ismert Gödöllőn kelt levél dátuma 1734. júl. 10. MoL P. 398. Missilisek No. 20839.
16 1735. máj. 19. Isaszegi róm. Kath. Plébánia anyakönyve. I. 4. p. 
17 BÉL M. 1737. III. 148. p.
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edgyik részén fekszik.” a régi templomot Grassalkovich antal bontotta el, és segítségé-
vel épült fel a ma is álló új, református templom 1744-ben, mint ezt az építéskor készített 
felirat elmondja.19 ezt a feliratot írták le a Historia Domusban, és ez volt odrobenyák 
jános kastélydatálásának alapja. a tanúvallomás és a református templom építésének 
felirata azonban nem a kastély építése kezdetének időpontját jelöli meg, csupán egy 
olyan időpontot, amelyben az ötszárnyú kastély széle számára a helyet előkészítették.  
a kastély építésének első időszakairól egy datálatlan tervrajz nyújt eligazítást. 

a kastély építéstörténetének elemzéséhez egy régóta ismert, de eddig nem elem-
zett építészeti rajz nyújt biztos alapot. a rajz elpusztult 1956-ban, fényképe és negatívja 
pedig révhelyi elemér hagyatékában maradt fönn.20 a két üvegnegatív egyetlen rajz 
két felét reprodukálja: a rajzon alul a gödöllői kastély földszinti, a tetején első emeleti 
alaprajza látható. a rajzok a papír szélességét majdnem teljesen kitöltötték, alul és felül 
valamivel szélesebb margó maradt. a jobb alsó sarokban olvasható a készítő andreas 
Mairhuffer (sic!) aláírása. 

a rajzot Kapossy jános írta le:
„76. szám 52/76
vászonra húzott, igen megviselt lap / Kívül Grassalkovich írása: / Delineatio Castri 

Gedellő / igen tört sárgás patinás papír / az alaprajz nem a nagy architektonikus rajzok 
közül való, / foltos, itt-ott nehézkesen van kifestve / közép traktus kis sötét tus / hátra-
nyúló szárnyak halvány szépia, / kápolna és szemközti rész halvány rózsaszín / felső  

– a közép tus, a szárak sárgás / aláírása: andreas Mairhuffer / 64,5 × 62,5 cm.”
a rajzot – mint ezt részletes szemügyre vétele bizonyította – egy ízben átalakították,  

s kiegészítették. az eredeti rajzon az épület falait vékony vonalakkal jelölték, s a falakat jel-
ző vonalpárok egyikét plasztikusan árnyékolták. erre kerültek rá később a sötét tusvonalak 
a főhomlokzati szárny középrészén. az átalakítás egyes pontokon világosan fölismerhe-
tő. a földszint rajzán például jól elkülöníthetők a kis kiülésű középrizalitot jelző régebbi,  
s a nagyobb, erősebben előreugró középrizalitot jelző újabb vonalak. az emeleti rajzon a 
régebbi udvari homlokzat falát jelző vonalakat kitörölték, s az új, sötét tussal jelölt falrajz 
egy félablaknyi maradékhoz csatlakozik. Így hát megkülönböztetjük a rajz két rétegét, egy 
korábbit, amelyet Mayerhoffer andrás rajzolt, s amely a gödöllői kastély öt belső szárnyát 
ábrázolja, s egy későbbit, amely ismeretlen kéztől származik, s a főhomlokzati szárny kö-
zéprizalitjának átalakítását tervezi a főhomlokzati középrizalit és a mögötte lévő nagyterem 
bővítésével, az udvari homlokzat elé helyezett teremlépcsőház határfalainak kijelölésével. 

19 „Örök emlékezetet mutató tábla: Melly szerint Máéltóságos Gróff Personalis Ő excellentiája Idősbbik gyaraki 
Grassalkovich antal Kegyelmes Földes Urunk Örök emlékezetet és háládatosságot érdemlő drága kegyelmességé-
bül, és példás kegyelmességébül a mi régi N. C. lévő atyáinknak tulajdon költségek által építtetett templom és to-
rony helyett, maga ő excellentiája adván Követ, Meszet, téglát és Helyet, sőt ezeken Kívűl Száz Magyar tallérokat 
Szegénységünkben bennünket recommendálván ezen uj templomot és tornyot minden részekre nézve ujjolag a 
Menynek és Földnek teremtő Urának a mi Istenünknek tisztességére, a mi és leendő Mardékink Lelkek idvessé-
gének keresésére építettük. t. varadi Istvan Praedikator Urunk idejében. törvény Biró tót György Fő-Biró Bakos 
Ferencz esküttek, varga István, Kövesdi Mihály, Kolos György, Berze István, Petrák jános, Meszáros andrás, 
Karátson jános, Som István, Makka Mihály, Bentsik jános, Balog jános, Kódó andrás, varga jános, Szarka jános, 
Hittes Notarius Hajdu István, Mészáros Ferencz Polgárságokban és életekben. 1744-dik esztendőben Gödöllő 
1744 die 2da 7bris.” Historia Domus Gödöllöiensis I. 9–10. pp.

20 Lásd a 2. és a 3. lábjegyzetet!

A Grassalkovich-kastély első ismert tervrajzai Mayerhoffer András (Andreas Mairhuffer) szignójával 
Magyar Építészeti Múzeum, Révhelyi-hagyaték, lelt. sz. 12026 sz. üvegnegatív (földszint),  

12027 sz. üvegnegatív (emelet)
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ÉpíTKEZÉsI pERIódusOK (1–4.)

A kastély első építési periódusa (–1735)

a Grassalkovich-kastély épülete feltöltött terepen fekszik: a Kerepes felől Gödöllőre hajló 
lejtőt a kert és a kastély szélességében a földesúr közel vízszintessé emeltette, hogy kastélya 
a község fölé magasodjék.25 a földszintes épület ebben az építési szakaszban a ma álló egy-
emeletes épület a belső udvart „U” alaprajzban körülfogó három szárnyának földszintjével 
volt azonos, mint ezt az emeletessé bővítés miatt szükségessé vált módosítások mutatták 
a díszudvar két oldalát kísérő pilléreken, s a két udvari szárnynak a kert felé néző végfa-
lain. a kastély hosszú 15 tengelyes homlokzatának a kis kiülésű rizalitba foglalt egyeme-
letes középrész, s kétoldalt sarokra állított tornyocskák adták a fő hangsúlyait. a főkaput 
élre-szögbe állított egy-egy oszlop kísérte, amelyre kosáríves áthidalás támaszkodhatott.  
a falfelületek sávos vakolást kaptak, bennük egyszerűen, szerény füllel és zárókővel dí-
szített ablakok helyezkedtek el, amelyek kőkereteit a fehér meszelt homlokzatból kiemel-
kedően aranysárgára színezték. a mainál rövidebb boltozott kapualj vezetett a szabályos 
formájú udvarba, amelyet három oldalról négyzetes pillérekre támaszkodó kosáríves ár-
kádok kísértek. a főhomlokzati szárny helyiségeit egymás mögött két sorban helyezték el, 
az udvari szárnyakban egy-egy helyiségsor volt, a kerti végeken pedig egy-egy nagyobb 
terem, melyek közül a bal oldali, (a későbbi erzsébet-szárnyban) bizonnyal már akkor is 
konyhaként szolgált, a jobb oldali (a későbbi Ferenc józsef-szárnyban) középoszlopokra 
támasztott boltozatával valamely közösségi-fogadó célra épült. a helyiségeket az árkádok 
mögött futó, nyitott folyosók szolgálták ki. az udvari folyosók mélyen benyúltak a fő-
homlokzati szárnnyal alkotott sarkokba, hogy a sarokhelyiségek fűtését róluk elláthassák. 

a török és a kuruc háborúk után lassan meginduló magyarországi kastélyépítészet a 
birodalom központjaiban kialakult formákat adaptálta a szegényesebb hazai viszonyok-
hoz. a kastélyok szárnyait leggyakrabban „U” alakba rendezték, e forma két beállítása 
viszont két ellentétes használati móddal, s – közvetetten – különböző jelentéssel páro-
sult. az érkező felé nyitott, francia hagyományú, díszudvaros elrendezést a ráckevei Sa-
voyai- és a cseklészi esterházy-kastély alkalmazta a leghatásosabban a Gödöllő építését 
megelőző évtizedekben. az érkező felé zárt homlokzatot mutató, az udvar, illetve a kert 
felé nyitott formára pedig a magyarbéli Csáky-kastély és az edelényi l’Huillier-kastély 
mutatott példát. a nyitott cour d’honneur-ös elrendezésű kastélyokba érkező vendég a 
belső kapuig hajthatott, a befelé forduló „U” elrendezésű kastélyok pedig kocsiáthajtó-
ként is használatos középkapualjjal épültek. ezeknél a vendéget a kapualjban fogadták, 
s kocsijuk az udvarban fordult meg.

a kastélyszárnyak által körülfogott díszudvar majd az építészettörténetben a Gras-
salkovich-típusú kastélyok jellegzetessége lesz, és a gödöllői építkezés hatását az egész 

25 a díszudvarban és a Gizella-szárny kerti homlokzata előtt több helyen kerültek újkori falak feltárásra. a régészeti 
megfigyelés szerint ezek újkori épületek pontosabban értelmezhetetlen töredékei.

Mayerhoffer andrás rajza is tervrajz, amely a középső – akkor meglévő – „U” alakú 
épületet a kápolna és az istállószárny tervével egészíti ki. ezeket a részeket ugyanis, mint 
Kapossy leírásából tudjuk, halvány rózsaszínnel jelölték, megkülönböztetve őket a másik 
három szárny falainak halvány szépia színétől. S mert a vöröses színezés, az új építés 
elfogadott ábrázolási módja Mayerhoffer rajzán már szerepelt, ezért használta a kései fel-
használó azt a szokatlan módszert, hogy az általa tervezett részeket tömör feketével jelölje. 

Mayerhoffer andrás rajzát a továbbiakban abból a szempontból vizsgálták meg21, 
hogy mennyire pontos ábrázolása az álló épületnek. e vizsgálat egyik részeként a rajta 
ábrázolt részleteket felhordták egy mai, 1:200 léptékű, az eredetivel közel azonos mére-
tű rajzra, s így hasonlították össze a két ábrázolást. Úgy találták, hogy a kastély három 
belső szárnyán Mayerhoffer a megvalósult épülettel egyezik, míg a két, tervezett oldal-
szárny több eltéréssel valósult meg. a vizsgálat másik részeként a Mayerhoffer-rajzon 
ábrázolt tervezett vagy bontandó, s ma nem látható részleteket falkutatás segítségével 
azonosították, s így igazolták a rajzon látható részletek egykori meglétét.

Mayerhoffer andrás rajza tehát a gödöllői kastély kápolnájának, s vele szemben fek-
vő hajdani istállószárnyának tervrajza. 1745–46-ban készült, hisz a kápolna alapkövét 
althan váci püspök rakta le 1746. április 22-én, amikor az isaszegi plébánián tartott 
kánoni vizitációt.22 a meglévőként ábrázolt épületrészek, azaz az „U” alaprajzú, három 
szárnyból álló kastély emelete 1743 tavaszán épült: főhomlokzatának első emeleti ab-
lakkönyöklőiben ugyanis két B G a 1743 jelzetű téglát tártunk föl, amelyeket tehát a 
Grassalkovich antal gróffá emelését, 1743. április 5-ét megelőző hónapokban készítet-
tek. a kastély főhomlokzati szárnyában a díszterem oldalfalainak külső oldalain23 pedig 
egy-egy nyeregtető lenyomatát tártuk föl, amely azt bizonyítja, hogy 1743-ban egy ko-
rábbi, földszintes oldalrészekkel és emeletes középső résszel bíró épületet növeltek eme-
letessé. a kastély középső nagyterme akkori, a maival azonos szélességével, s a mainál 
a homlokzati oldalon valamivel kevésbé előre ugró terjedelmével is elegendő nagyságú 
ahhoz, hogy azonosnak tartsuk azzal a teremmel, amelyben 1735-ben Pest megye köz-
gyűlését megtartották. a tervrajz, a tetőlenyomat és az okleveles adat tehát együttesen 
elegendő ahhoz, hogy a kastély első három periódusát elkülönítsük egymástól.

az építési periódusokat rendkívüli gazdag építészeti részletekkel jeleníti meg az a tudo-
mányos alapokon nyugvó perspektív rajzsorozat, amelyet a helyreállítási tervezésben 
jelentős munkát végző Kralovánszky réka építész készített Dávid Ferenc kutatási do-
kumentációinak feldolgozásával.24

21 D. F.
22 „In ipsa S. visitatione exell(enti)mus D(omi)nus Dioecesanus in Concursu plurimorum D(omi)norum in 

Pos(es)sione Gödöllő primum lapidem posuit neo-aedificandae eccle(si)ae in Honorem S. joannis Nepomuceni.” 
vPL Liber Iv. vistationum Canonicarum 395. p.

23 a ma a Ferenc józsef dohányzójának nevezett terem díszteremmel közös falán, s a túloldalon az erzsébet királyné 
írószobájának nevezett teremnek a díszteremmel közös falán. 

24 KraLováNSZKY r. 1991. az elkészült 6 rajz az első építési periódust nem tartalmazza, a negyedik periódust két 
szakaszban részletezi, a hatodik, hetedik periódust a Ferenc józsef-i korral összefogva ábrázolja.
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díszítésű volt,30 s az architektúra a saroktornyokon is átfordult.31 az ablakkeretek és a 
köztük álló falpillérek a homlokzati sík nagy részét kitöltötték, a homlokzat ezért dús ta-
golásúnak tetszett, amely amellett nem változatosságával, hanem az azonos elemek nagy 
számával, s az épület szélességével hatott. a belső udvar hatását a három homlokzat két 
szintjén megjelenő nyitott árkádsor s az emelet falpilléres architektúrája határozta meg.32 
az oldalszárnyak kerti végein egy-egy nagyobb teremnek zárt, ablakos homlokzata volt, 
ezekhez falazott földszint fölött teraszt építettek. eredetileg a földszintes kastélynak csak 
egyes szobáit boltozták be, a kastély emeletessé alakításakor viszont valamennyi földszinti 
helyiségbe boltozatot építettek. az uraságok lakásai az emeletre kerültek – szokás szerint. 
a főhomlokzati szárnyban, a díszterem két oldalán szimmetrikus elrendezésben két fő-
lakosztályt építettek, amelyek három-három „utcai” szobából, egy-egy udvari szobából, s 
az udvari szárnyakba áthajló egy-egy, alkóvos hálószobából álltak. az udvari szárnyakba 
pedig négy-négy lakószobát, s egy-egy kertre néző termet helyeztek el. az emelet vala-
mennyi szobáját, illetve termét vízszintes, vakolt mennyezet fedte. a főlakosztályok he-
lyiségeinek belső kapcsolatait – egy tengelyre elhelyezett – kétszárnyú ajtók biztosították. 
a falakat textiltapéta borította, az ajtó- és ablakkávákat s a lábazatokat faragott faborítás. 

a kastély mellett bizonyára volt kocsiszín és istálló, s talán ekkor építették a lovardát 
olyanra, amilyennek a falak és egy 1866. évi kőrajz megmutatja. a lovarda félig a földbe 
mélyedt – hogy lehűlését a föld lassítsa –, termét íves fadonga fedte. a mainál alacso-
nyabb épületet majd a 19. század vége felé emelik csak meg. a nagy tér díszkert felé eső 
vége kétszintes volt, s boltozott földszintje vendégteraszt hordozott. 

az 1743-ban befejezett kastély tervezőjét, s építőmesterét nem ismerjük. Főhomlok-
zati architektúrájának két mását viszont igen: Grassalkovich antal pesti Hatvani utcai 
palotáján, s egy budai palotán. Hogy Grassalkovich ugyanazt a homlokzati kialakítást 
két épületén is alkalmazta, illetve alkalmaztatta, személyes döntése, s rá vall: így hasz-
nálták a gödöllői homlokzat méreteit egy negyedszázaddal később is, 1769-ben a po-
zsonyi Grassalkovich-palotán33 s így használt alig módosított terveket az általa emelt 
hatvani és soroksári templomon, s így használt később tetőkupolát a legkülönfélébb, ál-
tala emelt épületeken. a sokat építtető főúr az építészeti megjelenést egyfajta személyes 
jegyként kezelte. a homlokzat tagolása és díszítései egyébként nem különösek, formáik, 
részleteik beilleszthetők, összevethetők Pest és Buda nagyobb épületeinek tagolásával. 
Föltehető tehát, hogy a homlokzatot is a 2-3 évvel később készített bővítési terv34 rajzo-
lója, andreas Mayerhoffer35 pesti építőmester tervezte és kivitelezte. 

30 a középrizalit emeleti falát az 1750-es évek végén elbontották. azt tehát nem tudjuk, hogy milyenek voltak a 
díszterem ablakai, s azt sem, hogy milyen volt a rizalitot záró timpanon. 

31 a tornyok ablakait 1780 után az újonnan épített rizalitokon alkalmazták: kibontott, újra elhelyezett voltuk a fal-
kutatás alkalmával világosan látszott.

32 az udvari emeleti árkádokat később befalazták. az árkádok körvonala, s vele az architektúra ma a középső szárny 
udvari homlokzatán, a lépcsőház két oldalán lévő erkélyekről tanulmányozható.

33 Pozsony, Capella publica építése a Grassalkovich-palota telkén: Series ecclesiarum…, és Grassalkovich antal 
végrendelete 1771. MoL P. 429. II./a. 1. (2. doboz) 

34 Lásd a 3. lábjegyzetet!
35 andreas Mayerhoffer (Salzburg, 1690–Pest, 1771). az építészettörténeti irodalom Mayerhoffer andrás néven is 

említi, 1728-tól a pesti kőműves- és kőfaragócéh mestere.

magyar területen jelzi.26 a fogadó díszudvar a külföldi és korábbi hazai – például fertődi 
– példákkal szemben nemcsak belülre került, hanem intim belső térként, a festői építészeti 
kereteket nyújtó épületszárnyakkal körülvéve fényes kerti mulatságok színhelye is lett. 

a használatbeli különbségnél fontosabb volt a megjelenésé: a befelé forduló „U” 
alaprajzú kastélyok mintegy teljes homlokzattal fordultak az érkező, a néző felé, s an-
nak szélességét, nagyságát hangsúlyozták. e problematika másik szegmensét képezte 
a kastélyok várhagyományhoz való viszonya. a kastélyt mint a védelemre is alkalmas 
vár örökösét mutatták a toronnyal ellátottak, s mellőzték ezt azok, amelyek az építészeti 
tömeget rizalitokkal tagolták, az architektúra változatosságának kifejezésére. a torony 
ebben az összefüggésben a harcias előidőkre, a feudális hagyományokra utalt méltó-
sággal.27 e jel használatára Grassalkovichnak szüksége volt, hogy magát e hagyomány 
részeseként mutassa be, s vár-előzménnyel nem bíró birtokközpontját is felstilizálja. 
ennek a törekvésnek a része a gödöllői kastély előtt felépített bástyafal, amely a kastély-
nak egyértelműen vár-jelentést kölcsönzött. ezek az óolasz bástyákat formázó támfalak 
izgatták a kutatók fantáziáját. a régészeti feltárás28 azonban igazolta, hogy semmiféle 
középkori vagy vár előzménynek nincs nyoma. ezek a hangulati elemek, amelyeket a 
barokk építészet szívesen használt,29 praktikusan szolgálták a nagy, terepfelülethez ösz- 
szehordott feltöltések statikai megtámasztását. 

a gödöllői kastély mintaképének a magyarbélit tarthatjuk, amelyet j. B. Martinelli 
tervezett és épített 1717–1739 között. az építtető Csáky Imre kalocsai érsek a Károly-
kori Magyarország egyik legfontosabb főura volt, az ország újjáépítését szavatoló törvé-
nyek egyik szülőatyja. Grassalkovichnak iránta érzett tiszteletét mutatja, hogy arcképe 
a gödöllői kápolnában függött. az első periódus kastélya – mint ez a fent ismertetett 
adatokból kiderült – 1732–1735 között épült. tervezőjét, kivitelezőit nem ismerjük.

A kastély második építési periódusa. (1735–1743) 

a negyvenes évek elején Grassalkovich emeletet húzatott az épület földszintes részére, 
a homlokzat befejező munkái 1743-ban készültek. a főhomlokzatot sávozott földszint 
fölött az övpárkányra támaszkodó falpillérek tagolták, az emeleti ablakok füles-zárókö-
ves kerettel, konvex-konkáv szemöldökkel, s díszes, „S” metszetben hajlított profilú kö-
nyöklőmezővel készültek, amelyeket stukkódíszekkel láttak el. valamennyi ablak azonos 

26 Pécel, Gács, Gernyeszeg.
27 a maga idejében a saroktornyokkal díszített kastély már kissé túlhaladott jelleget képviselt. egyik – Gödöllő 

előtti – utolsó példája a sziráki kastély. a 18. század elején, a török hódoltság és a rákóczi-szabadságharc után 
a magyarországi főúri lakhelyeknek védelmi szemponttal már nem kellett számolniok, sőt az udvar kifejezetten 
tiltotta és elpusztíttatta a védhetően kialakított fészkeket. az ekkor épült kastélyok a főúri életforma kényelmét és 
fényes kereteit szolgálták.

28 LáSZLÓ Cs. 1995.
29 Pl. Franz anton Pilgramnak a szentgotthárdi kolostoregyüttes tervében.
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építtette ezt az épületet. e gesztus nemcsak az építtető mély katolikus hitének kifejezése, 
hanem annak a ténynek is, hogy Gödöllő szinte minden katolikus lakója olyan telepes, 
aki Grassalkovich felhívására jött ide. a kastélykápolna és a település katolikus egyháza 
ilyen azonosságára az erdélyi püspökség területén találunk sok példát, olyan falvakban, 
amelyeknek régi templomát a lakosok túlnyomó többségét alkotó reformátusok használ-
ták. e kastélykápolnákat katolikus nemesek építették katolikus cselédjeik és jobbágyaik 
számára. a gödöllői kastélykápolna felépítéséhez Grassalkovich kisajátította a község 
régi, s akkor a református lakosság által használt templomát, hogy helyébe építhesse 
kastélya oratóriumát, s a katolikus gödöllőiek miséinek helyét. a református gödöllői-
ek számára pedig helyet, építőanyagot és pénzt adományozott új templomuk építésére. 

a kastélykápolna terve, amelyet andreas Mayerhoffer rajzolt, nagyon különbözött attól, 
ami felépült. a tervrajzon az adott, a megépült épületszárnnyal azonos hossznégyszögben 
a homlokzati oldalon végig futó folyosót látunk, amely arra szolgál, hogy a szentély mö-
gött elhelyezett vendégoratóriumba a kastély lakói eljuthassanak. az így leszűkített terü-
leten fekszik a kápolna három és fél boltszakaszos hajóval, s egy boltszakaszos szentéllyel. 

a tervezett alaprajz ügyetlen. egyetlen, kétséges fontosságú célra a rendelkezésre álló 
tér negyedét használja el, s csorbítja ezzel a kápolna befogadóképességét és térhatását.  
a megvalósult kápolna egy másik, elveszett módosított terv alapján készült. a vendégo-
ratóriumból itt csak a szentély két oldalán maradt egy-egy szakasz, a kápolna maga tágas 
csehboltozat-szakaszokkal és a belső támok közé fogott mellékterekkel épült fel. a meg-
jelenésének legsajátosabb vonása, hogy e belső pilléreket az egymásra rétegezett félpillé-
rek sarkai szinte elborítják a szárak, a pillérfők és a háromrészes párkány magasságában. 
az egyszerűen szerkesztett, azonos elemek sokszorozásából álló motívum nyolcszor 
ismétlődik a hajó oldalfalain, s gazdaggá teszi annak hatását, az általuk közrefogott 
melléktereket pedig íves alaprajzú oldalfalakkal fülkévé alakítva kapcsolja a középtérbe. 

a bővítés kivitelezését a tervező és vállalkozó mester pallérja vezette. e pallér, az is-
aszegi plébánia anyakönyveinek két bejegyzése szerint oraschek Ignác volt, akit a budai 
kőműves céh 1750-ben, a kamaraelnök Grassalkovich parancsára vett fel mesternek, s 
akire attól az évtől rábízta a budai királyi vár építkezésének vezetését. e szakmai karrier 
valószínűtlenül gyors felíveléséhez csak a főúr feltétlen bizalma segíthette, amelyet pedig 
bizonyosan a gödöllői munka során vívott ki magának. az 1706 körül ismeretlen helyen 
született kőműves 1732-ben tűnt fel esztergomban, s mert Isaszegen először esztergomi 
pallérnak nevezték, bizonyosan onnan került Gödöllőre.37 a gödöllői kápolna-architek-
túra egyes, jellegzetes vonásainak – a megsokszorozott félpilléreknek, s azok homorú 
oldalkialakításának – a mintája a jezsuitáknak az 1730-as években épített esztergom-
vizivárosi temploma, az ebbe a körbe tartozó kisméretű, dömösi plébániatemplom. 

a kápolna építése sok sikert hozott építtetőjének. előbb társadalmit: a kápolnát 

37 Bejegyzések az Isaszegi róm. Kat. Plébánia anyakönyveiben. GYÖre Z. 1996. róm. kat. 1746. febr. 6. joannes  
Porsmidt a gödöllői kastély ácspallérja házassági tanúja „Ignatio esztergambi Palerio Murar(iorum) Házassági anya-
könyv I. 397. róm. kat. 113. 1747. aug. 16. eltemetik Ignatius oraschek 1746 áprilisában született Klára nevű lányát. 
róm. kat. 71. 1747. nov. 28. Ignatius oraschek és felesége anna Maria gyermekét, Mariant keresztelik, a keresztszü-
lők Georgius tekhamer és felesége. – róm. kat. 72. 1747. dec. 1. Georg tekhammer anna Maria nevű gyermekét 
keresztelik, a keresztszülők: Ignatius oraschek és felesége, anna, tanú Ignatius oraschek és felesége, Mária. 

A kastély harmadik építési periódusa (1746–1749)

a harmadik építési periódusban a gödöllői kastély kápolnával és reprezentatív istállóval 
bővült. az új szárnyakat a régiek kerti végéhez illesztették, azokra merőlegesen. az új 
épületrészek architektúrája megismételte a régiekét, a főhomlokzat felől tekintve tehát 
az új szárnyak a réginek folytatását – kiterjesztését – jelentették. Így a kastélykápolna is 
jellegzetes palotahomlokzatot kapott, amely egyáltalán nem árulja el a belső térképzést. 
a szimmetrikus másik keresztszárny ekkor földszintes istálló és szénapadlás volt – szin-
tén kétszintes palotahomlokzat mögé rejtve.36 az egységes megjelenést segítette, hogy 
az új szárnyak végén, a rövid homlokzatok középtengelyében egy-egy karcsú tornyot 
emeltek, ugyanolyan tagolással, mint a régebbi épület sarkain. a régi és az új épület 
főhomlokzata így együttesen 29 ablaktengelynyi volt, s ezt négy, a földről emelkedő, 
s egy tetőtorony tagolta. a funkcionálisan fontos bővítést tehát Grassalkovich kasté-
lya horizontális kiterjesztésére, a kastély nagyságának hangsúlyozására használta fel. 

a bővítmény megépítéséhez Grassalkovichnak meg kellett szereznie a kastély és  
a kerepesi út közötti területet, azt, amelyen Gödöllő régi temploma állt, s amely körül a 
régi Gödöllő temetője feküdt. a terület megszerzésével Grassalkovich telepítési város-
rendezési elképzelést valósított meg, amelyet később térképekről is leolvashatunk: maga 
maradt az egyedül építő úr a kerepesi út isaszegi oldalán, s mesterséges töltésre emelt 
kastélya így vált a faluja települése fölé emelkedő birtokos helyzetének kifejezőjévé. 

az 1746–1749. évi bővítés szokványosabb felét a nagyméretű istálló megépítése 
jelentette. az istállót háromhajós alaprajzon, vörös márvány oszlopokra támaszkodó, 
csehsüveg boltozatos szakaszokkal emelték. a középső hajó közlekedésre szolgált, a 
szélsőkben voltak a boxok. a vörös márvány vályúkat (zabos etetőcsészéket) a hom-
lokzati falakba helyezték, s valamennyi fölé falfülkét vájtak, illetve alakítottak. Föld-
ről indított íves alaprajzú és záradékú fülkék díszítették az oldalhajók végfalait, s ezzel 
mintegy befejezetté, tagolttá tették ezeket. az istálló megközelítésére a főhomlokzati 
oldalon szépen formált – a kápolna bejáratához hasonló – kapuzat szolgált. ennél is 
gyakrabban használhatták azonban azt az ajtót, amely az istállóudvarral, későbbi ne-
vén Schimmelhoffal biztosított összeköttetést. az istálló fölött az emelet nagyobb része 
volt a szénapadlás, kisebb, elrekesztett részében bizonyára az istálló személyzete lakott. 

a másik bővítmény a kastélykápolna volt: három boltszakaszos hajóval, egy boltsza-
kaszos szentéllyel, kétoldalt belső támpillérek között mellékoltároknak helyet adó nyitott 
mellékterekkel. a kastéllyal érintkező kápolnarészen épült az uraság oratóriuma. a tel-
jes kápolnát áthidaló boltív két szintre osztotta a kápolnatérnek ezt a felét. az emeleti 
szakasz egy szűk oldalsó, s egy tágas részre oszlott. oldalt csigalépcső kötötte össze a 
kápolnát a kastély emeletével. Itt mentek a templomba a kastély mellék- és vendégszobá-
inak lakói. a tágas rész szolgált kegyúri oratóriumként. a főbejárat a falu felé eső, azaz 
a főhomlokzati oldal közepén nyílt. ez a bejárat ad magyarázatot a kápolna nagyságára: 
a főúr nemcsak a maga és családja, hanem Gödöllő minden katolikus lakója számára 

36 ezt az egységtörekvést követte a helyreállítási koncepció is, amely nem tett magyarázó különbségeket az egyes 
– eltérő periódusban épült – épületszárnyak helyreállításánál.

330 331



 Gödöllő története I. [332]  Gödöllő története I. [333]

és tagozatok, a piszkei vörös márványt idéző rózsaszín falmezők, venyigeszürke lábaza-
tok és fejezetek, sárgás kőkeretek voltak. a belső szárnyak kevésbé voltak színesek, itt a 
fehér dominált. Ugyanez a színrendszer a feltárt belső falfestéseken is feltűnik.

Lakóépületként a díszudvart körülvevő három szárny szolgált, a másik kettő istál-
lóként, illetve kápolnaként működött. az udvar felé árkádos lakószárnyak emeletén 
20 szoba és egy melegítő konyha, a földszinten 16 szoba, két konyha és a sala terrena 
helyezkedett el. az emeleten helyezkedett el a stukkós, gazdagon aranyozott bálterem-
től jobbra és balra a férfi, illetve női lakrész.43 Grassalkovich a déli oldalon lévő (ma 
erzsébet-lakosztály) termeit használta. ehhez kapcsolódik a két – barokk mennyezet-
festésű – középső traktusbeli szoba, amely az akkor nyitott árkádra nézett. Közülük  
a középrészhez közelebb eső lehetett – a freskó tanúsága szerint – a grófi könyvtár.  
a palota gyönyörű falképei több mint száz évig rejtve voltak.44 az északi, későbbi ki-
rályi lakosztályt lakta a grófnő és a hercegasszonyok. a gróf hosszú özvegysége alatt 
itt kamarai irodák működhettek. a termek dúsan dekorált belső kiképzésűek voltak.  
a falakat selyemkárpit borította, a mennyezeteket stukkódísz tette ünnepélyessé. a bel-
ső traktus szobáit freskó díszítette. a főlakosztályokhoz fedett kétkarú lépcsők vezettek 
a kapualj két oldalán. az udvari szárnyakban voltak a vendégszobák és a szárnyak vé-
gén egy-egy nagyterem. a földszintet a konyhákon és a sala terrenán kívül bizonyára  
a házitisztek és a cselédség foglalta el.

Grassalkovich sikereinek csúcspontját az 1751 augusztusi királynői látogatás jelen-
tette. Mária terézia férjével, Lotharingiai Ferenc császárral és díszes kísérettel látogatta 
meg a kamarai elnököt. a fényes ünnepségekre nagyszabású kerti építmény készült, 
amely méreteiből következtetve a díszudvarnak kert felőli lezárást adott, valódi ünnepi 
térré varázsolva a díszudvart. a királynő, aki a kastély termeit, istállóját, lovardáját és 
kertjeit is megtekintette, legteljesebb megelégedettségét fejezte ki a grófnak.45 az ün-
nepi kerti építményről, amelynek a rajza 1956-ban elpusztult, két leírás is maradt fenn. 
részletesen tudósít róla a Wienerisches Diarium46 és Kapossy jánosnak a tervről ké-
szült leírása.47

a kerti pavilonnak a két leírás alapján készült rekonstrukciós rajza,48 amelyből elénk 
tűnik a káprázatosan világított, közel hetvenméteres ovális, oszlopos teraszépítmény 
gazdag drapéria- és élőnövény-díszítéssel, s a látogatásra vörös és szürke stukkómár-

43 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 47. p.
44 a kissé megkopott vagy az ízlésváltozások miatt elfedett falképeket a tíz évvel ezelőtti helyreállítást megelőző 

falképkutatások hozták felszínre. a korábbi tanulmányok – például DÜMMerLING Ö. 1958. – említést sem 
tettek arról, hogy freskók lehettek, jóllehet a korabeli pompa mellett a fehérre meszelt falak feltételezése is ab-
szurd. azóta a kastély minden szárnyában – sokszor több periódusban – egymásra festve gazdagon kerülnek elő 
a falképek. a falkép-feltárásokat – és restaurálásokat – rády Ferenc, Pintér attila és Dávid Ferenc végezte 1987 és 
2002 között. az irodalomjegyzékben Dávid F. dokumentációival együtt kerültek feltüntetésre a falkutatási doku-
mentációk. Néhol a több periódus együttes bemutatása is sikerült. (Pl. a Lipót-lakosztály klasszicizáló zöld-fehér 
csíkozású szobájában az ablakfülkék virágos barokk faldísze is helyreállításra került.)

45 Wienerisches Diarium 1751. aug. 10–11. No 71. extrablatt
46 Uo.
47 KaPoSSY j. 1923. II. 994–995. pp.
48 Baliga Kornél építész rajza, közli: vajDaI á. – varGa K. 2001. 26. p.

1749. május 16-án szentelte fel M. C. althan érsek, váci püspök, s ezen az eseményen 
bizonyára számosan megjelentek „a királyság mágnásai, nemesi és katonai rendjének 
képviselői” s egyben a magyar megyék követei közül, akik a budai királyi palota alap-
kövének letételére, május 13-ára Budára sereglettek.38 Később pedig írott sikereket ho-
zott, azokat a dicsérő szavakat, amelyeket a Wienerisches Diarium írt le Mária terézia 
királynő 1751. évi gödöllői látogatása alkalmával és amelyeket a lexikonok még a 19. 
században is ismételtek.39 

a kastély bővítésének idejére esett Grassalkovich pályájának újabb állomása, hiva-
tali karrierjének csúcsa: 1748. július 14-én nevezték ki a Magyar Kamara elnökének. ez 
a magas megbízatás emelte a grófot az ország vezető méltóságai közé, s ez kastélyának, 
fő lakóhelyének kialakítására is hatással volt. a kastély ötszárnyúvá bővítésével együtt a 
már álló részekhez is hozzáépíttetett: tornyok épültek a belső udvar sarkaiba, a korábbi 
erkélyek helyébe. Így az épület minden sarkára, illetve minden szárnyvégére került to-
rony, hogy azok száma a szimbolikus hétre emelkedjék.

a harmadik periódusban lezárult építkezésekkel kialakult együttes szép leírását adja 
Bombardius könyve:40 „Gödöllő, nemesi örökbirtok, vadas- és fácánoskertekkel, kas-
téllyal, lovardával, új templommal… a nagykiterjedésű épület kelet felé néz… a 10 
márványoszloppal alátámasztott főkapu fölötti solariumban hatalmas ebédlő helyez-
kedik el… a fő traktus sarkaitól két másik indul nyugatra, köztük szabad tér van, azon 
túl kezdődik a szabályosan beültetett kert, amelyet délről a lovarda zár le… északról 
pedig a gyönyörű négykupolás templom41… az épület hat sarkát és a homlokzat köze-
pét ugyanannyi torony koronázza, ezeket fehér fémlemez borítja… Keletre látható egy 
másik kert, s azután a fácános és vadaskertek…” tehát az építkezéssel egy időben meg-
tervezték a kerteket is: a fallal körülvett felsőkertet, s a fácánost és vadaskertet.

A kastély negyedik építési periódusa. (1750–1771)42

a kastély Grassalkovich antal életében még többször bővült. Mai kiterjedését 1771 kö-
rül, a gróf halálának évében érhette el. Küllemében, megjelenésében azonban a maitól 
még sok eltérő elemet őrzött. az átalakításokra és bővítésekre a falkutatások révén tu-
dunk következtetni.

a kastélynak 1750-ben 5 szárnya volt. a héttornyú kastély homlokzati középrészén 
még csak jelentéktelen kiülésű rizalit volt erkély nélkül. Kapuzata – a Mayerhoffer-raj-
zon ábrázolt, ferdén beállított oszlopokból következtethetően – a templom és a Gizella-
szárny kapuzatához hasonló lehetett. a kastély színei a maihoz hasonló fehér falsíkok 

38 Protocollum Denotans diem et annum, in quo aedificia novarum ecclesiaerum consecratio […] Diocesis vacien-
sis ab anno 1743 annotantur. vPL sz. n. (a kódex paginálatlan, a bejegyzések dátumuk szerint keresendők). 

39 Wienerisches Diarium 1751. aug. 10–11. No 71. extrablatt
40 BoMBarDIUS, M. 1750. 538. p.
41 Értsd: négy boltmezővel fedett.
42 Főképpen DávID F. 1990 és részben DávID F. 1988. alapján.
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ez a kétkupolás megoldás csak a budai királyi palota 18. századi középrizalitján fordult 
elő. a stílusbeli kapcsolat a királyi építkezéssel nyilvánvalóan nem véletlen, hiszen a 
palota építkezéseit is Grassalkovich antal vezette. egyes kutatókban az a kétely is fel-
merült, hogy egyáltalán 18. századi-e ez a kompozíció. a barokk kettős kupola, illetőleg 
a kupola formájú tetők, az igazolt, 1885. évi átépítés előtti ábrázolásokon51 és például 
a kastély 1867-es megvásárlásakor készült felvételeken52 vagy más közkeletű képeken53 
egyértelműen azonosíthatók. a barokk kupolák egyébként a helyükbe került bordás, 
palafedésű kupoláktól eltérőek voltak. azokat fémlemez fedés borította, felül domborí-
tott rojtos takarófedés mintával. a motívum, amely a babilon-forma sátor jelentésével 
összefüggő, a Bécsi Belvedere pavilonjairól eredeztethető, s az egyidős források szerint 
Savoyai jenő hadisátraira, s ezúton hadvezéri dicsőségére utal. a központi rész átalakí-
tásához tartozik még, mint a vázlatrajzon is látható, a ma Ferenc józsef dolgozójaként 
ismert északi sarokterem megnagyobbítása.

az udvart ölelő mellékszárnyak emeleti árkádját befalazták. Pontosabban az íve-
zeteket lebontották, s az emeleti homlokzatot ablaknyílásokkal újra falazták. a szobák 
előtt így zárt folyosó alakult ki. az északi mellékszárny földszintjén ekkor alakították ki 
a csehsüveg boltozattal fedett, gazdagon stukkózott, középen istenszem motívummal 
dekorált házi kápolnát, amelyben a Máriabesnyőn 1759-ben „csodás módon” fellelt 
Madonna-szobrot őrizték a besnyői templom elkészültéig.

a további átépítések a déli keresztszárny istállóját érintették. egyrészről itt nyílt le-
hetőség a megnövekedett család lakrészeinek kialakítására, másrészről Grassalkovich-
nak a birtokközpontok építészeti megoldásáról már határozott elképzelései voltak.54 
a kastély déli oldalán – a lakosztályoktól távolabb – új, nagyméretű, második udvar 
létesült, amely később a gróf kedvenc lováról a Schimmelhof nevet kapta. a lovardára 
merőlegesen felépült – a már korábban is álló, úgynevezett barokk istálló folytatása-
ként – a „Márványistálló”. a templommal átellenes, 2. jelű keresztszárnyban lévő régi 
istálló falait és boltozatait – nem kis tartószerkezeti bravúrral – az oszlopközök kifa-
lazásával megtartották, s az így kiváltott márvány oszlopokat kiemelték és a márvány 
etető vályúkkal együtt az újonnan készült Márványistállóba vitték át, és ott építették 
be. a keresztszárnyban az oszlopos középső hajó helyén pedig létrejött az úgynevezett 

„Sötét folyosó” és a boxok helyén kisebb, nyilván a cselédség számára szolgáló szobák 
sora. az emeleten, az addig osztatlan szénapadláson a kert felé eső oldalon szép kilátású 
szobasort alakítottak ki, amelyet kelet felé néző széles oldalfolyosó szolgált ki. a belső 
kapcsolatok megoldására a földszinti nagykonyhából egy folyosót kellett kihasítani.55 

51 Barabás Miklós: Gödöllő és az ötfogatú équipage. 1859. olaj, vászon. a festményről készült litográfia megjelent: 
Két garasos újság. 1859. febr. 13. Mindkettőt közli: KerÉNYI B. e. 2004. 53. p. 

52 MátÉ Zs. 1990.

53 Pl. a királyi család Gödöllőn. F. Kollarz litográfiája, 1869. Magyar Nemzeti Múzeum. In.: varGa K. 1997. 88. p.
54 Grassalkovich 1765-ben egy tótmegyeri látogatás után levélben fejti ki véleményét a meglátogatott gróf Károlyi 

Ferencnek a látott építkezésekről: „az istállók az egész kastélyban szörnyű büdösséget fognak okozni: az Legyek-
nek és Szúnyogoknak szaporodásával kivált a’ Méltóságos asszony az kastélyt sem fogja lakhatni.” MoL P. 398. N. 
21101. In: DávID F. 1988. adattár 17. p.

55 a helyreállításkor az eredeti, nem leszűkített teret állítottuk vissza. Ma „Barokk Étterem.” (M. Zs.)

vánnyal, dús aranyozással és vörös márvánnyal dekorált, Mária terézia-szoba adhat 
némi fogalmat az ünnepségek építészetileg is nagyvonalú pompájáról. a kerti építmény 
ideiglenes volt, s a kastély díszudvarának a negyedik oldalát bezárva csak a látogatás 
idejére varázsolta a kertet rokokó enteriőrré. a Mária terézia-szoba azonban fennma-
radt, s ma is változatlan formában megcsodálható.

ezután Grassalkovich antal személyes viszonyaiban jelentős változások álltak be. 
Sokat utazott, a korábban megszerzett uradalmakat sorra berendezte, megfelelő épüle-
tekkel látta el. Hosszú özvegység után 1752-ben újra nősült, s addig Gácson neveltetett 
gyermekeit is Gödöllőre költöztette. a folyamatos építőtevékenység természetes volt 
számára. a praktikus szempontok és a hazai társadalom csúcsára ért nagyúr reprezen-
tációja egyként vezették a gödöllői rezidencia újabb átalakításaihoz.

ezek közül leghangsúlyosabb a kastély középrészének bővíttetése és átalakítása.  
ennek vázlata látható a többször hivatkozott Mayerhoffer-tervrajzra rávezetve: a dísz-
terem főhomlokzati falát elbontották, s a középrizalitot erőteljesen kiemelték. a rajzon 
ugyan nem tűnik fel, de feltehetően ekkor készült a díszes, oszloppárokkal alátámasz-
tott vörös márvány középerkély is. átépült a kapualj. az udvar felé kiugróan megépült 
az új díszlépcső¸ kialakult az emeleti reprezentatív fogadótér. Praktikus átalakítás volt, 
hogy a falban fűtőfolyosókat alakítottak ki a földszintről az emeletre. a lépcsőház és 
nagyterem tervét azután finom kézzel továbbfejlesztve gazdagodtak a nagyterem fül-
kéi, hajlatai, a lépcsőház formái. a díszterem nagy belmagasságát kihasználva a fogadó 
tér fölött elkészülhetett a zeneterem, amely a bálterembe vezető ajtó felett íves nyílás-
sal kapcsolódik a teremhez, s a zenészeket a főúri közönségtől szeparálva tud zenét 
szolgáltatni. ehhez a továbbfejlesztéshez tartozik a nagyterem oldalfalainak dekoráci-
óját mutató három rajz, amelyek egyikén 1758-as dátum is látható. a rajzokat Kelényi 
György Nicolaus Pacassi rajzaiként azonosította.49 a Pacassi-féle tervről – a mai állapot 
ismeretében – elmondható, hogy szinte változatlan formában valósult meg. a falak se-
lyemfényű stukkómárvány borítása, gazdagon kiképzett, plasztikus rokokó architektú-
rája, s a 19. századi födém-megerősítés ellenére is eredetinek tűnő aranyozott stukkós 
mennyezete50 ünnepi pompát sugároz. a teremnek a barokk kamarazenéhez illő hosszú 
utózengésű akusztikája az alkotó mesterek kiváló tudásáról árulkodik. 

az új középrész homlokzati megjelenése, a „babilon”-ként emlegetett – törtvonalú 
timpanonnal koronázott, és kupolát-sátrat formázó tetővel lezárt – hangsúlyos középri-
zalit a „gödöllői stílus” vezérelemeként került be a művészettörténeti szakirodalomba.  
a kupolák nem valódi, falazott kupolák, hiszen a sík mennyezetű díszterem és lépcső-
ház felett helyezkednek el, hanem csak a tető ácsszerkezetéből kialakított díszítőfor-
mák. a hasonló megoldások közül gödöllői sajátosság, hogy az épület nagy szélessége 
miatt a fő- és az udvari homlokzatra egy-egy azonos megformálású külön kupola néz.  
a kupola megkettőzését felületesen szemlélve nem is lehet észrevenni. Gödöllőn kívül 

49 KeLÉNYI Gy. 1974. a 3 tervrajz a Magyar Építészeti Múzeumban van.
50 a 20. század végi helyreállításkor ezt a stukkódíszt – az ún. Filippovics-eljárással – oly módon sikerült megmente-

ni, hogy közben a tartó mennyezet szerkezete cserére került. a födémcsere idejére alsó „kipárnázás” támasztotta 
meg a díszítést, amelyet közbeiktatott ragasztóréteg köt az új mennyezethez. (M. Zs.)
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már emeletes lehetett. az első építési szakaszban feltehetően a teljes – még földszintes –  
épületszárny virágház és orangerie célját szolgálta. erre a funkcióra utal, hogy szobáinak 
mélysége a szokásosnál jóval nagyobb, és boltozatuk is jóval magasabb, mint a kastély 
többi földszinti szobájában. a fentebb említett ácsmunkához tartozó, a földszinthez kép-
est külön szakaszban történt emeletráépítést igazolja a máig megmaradt virágházi rész 
boltozatait tartó hevederek utólagos alápillérezése – éppen a hevederek középső részén, 
a záradéknál. Ilyen szerkezetellenes beavatkozást csak utólagos megerősítés esetén le-
het a kor mestereiről elképzelni. erre pedig kellő indok egy új emelet felhúzása lehetett.

az emeleti szobasort a szemközti épületszárny szobáival azonos tervek alapján, azo-
nos kivitellel építették föl. a szobák valószínűleg kivétel nélkül egyablakosak voltak, a 
kertre néztek és a Kerepesi út felé néző, dongaboltozatú folyosóról nyíltak. a szárny 
kapuját, amely az épület vége felé esik, oly módon hangsúlyozták, hogy előre ugró fa-
lazatba foglalták. a kapuzat pontosan szemközt van azzal a hasonló kiképzésű kapuval, 
amit – a feltárások és helyreállítás után – ma színházi kapunak ismerünk.

a 7. jelű épületszárny emeleti ablakainál megismétlődik a szemben lévő szárny 
ablakainak megoldása. ott ugyanis a háromszintesség miatt, itt pedig a növényház 
boltozatainak magassága miatt nem lett volna követhető a kastély emeleti szintjeinek 
ablakrendszere. ezért itt is csak az ablakoknak a felső kétharmadába jut valódi nyílás, a 
többi felület vaknyílás és zsalu takarja. – ez a következetesnek tűnő megoldás arra utal, 
hogy minden bővítéskor és átalakításkor – az új funkciók biztosítása mellett – az egysé-
ges megjelenés61 volt a fő szempont. ezt látjuk majd a Színház kialakításánál is, amikor 
a meglévő ablakokat teljesen befalazzák, és zsaluval álcázzák.

a 7. szárny végén épült pavilonhoz csatlakozva, keresztirányban – megközelítőleg 
a lovarda elhelyezkedését szimmetrikusan követve – épült a kastély narancsháza, a 8. 
jelű szárny. eredetileg valószínűleg virágháznak épült, csak később a 7. jelű szárny föld-
szintjének 19. század eleji átalakításakor kapta a későbbi funkciót. Építésének ideje nem 
biztos. a két, kupolás sarokrizalit közötti kompozíció Grassalkovich antalra vall. alap-
rajza először a Gödöllői városi Múzeumban őrzött, t a 1. jelzetű „oppidum Gödöllő” 
feliratú térképen tűnik fel. a térképet Dávid Ferenc Kneidinger andrás 1745 és 1779-es 
évek között működött térképész művének tulajdonítja. a térképen – elnagyolt formá-
ban ugyan, de – ábrázolva van a kastély és a kert. a kastély kettős „U” alakja helyett 
egy széles „U” került ábrázolásra és ennek két végében egy-egy keresztszárny. joggal 
hihetnénk, hogy a belső díszudvar és a templom, illetve az istállónak épült keresztszárny.  
a keresztszárnyak végpontjai pontosan egybevágnak a franciás beosztású díszkert fala-
ival, amelyek a nyugati végen egy-egy rondellával záródnak, és így csatlakoznak a közé-
pen exedrával kiképzett zárófalhoz. László Csaba 1994-ben lefolytatott, a kerti struktúra 
azonosítását célzó ásatásából62 tudjuk, hogy a déli rondella a lovarda sarokpontjával 
szemben, az exedra közepe pedig a kastély középtengelyében volt. a szimmetria így 
kijelöli az orangerie végpontját. Ily módon az orangerie helyén állott első épületet 

61 Lásd még az 37. lábjegyzetet!
62 LáSZLÓ Cs. 1994. 

a fentebb taglalt 2. jelű épületszárnyhoz nyugat felé derékszögben csatlakozó ko-
csiszínek épületszárnya – az 1. jelű szárny –, mint a falkutatás felderítette, eredetileg 
nyitott fedélszékű és földszintes volt. a kocsibejárók dél felé nyíltak, járószintjük jó 
fél méterrel a mai udvarszint alatt volt. Hét tágas, kétölnyi szélességű, kosáríves nyí-
lás vezetett a kocsiállásokba.56 az emelet ráépítésével átépült kocsiszín kocsiállásait 
hevederek közötti csehsüveg boltozatokkal fedték le. a hevederek alá elválasztó falak 
épültek. a kocsiszínek hátsó, díszkert felőli oldalán széles és kényelmes folyosó veze-
tett – ez a mai Színházi-folyosó. az épület második szintje hasonló felépítésű volt, sík 
mennyezettel, a park felől futó folyosóval és az istállók felé néző szobákkal. a kétszintes 
épületszárnyat még a gróf életében újra átalakították. ekkor került rá, a ma is meglevő 
harmadik szint, és a szárnyat a lovarda tömegén túl sarokrizalittal zárták le. az új, felső 
szobasor vendégszobái a díszkertre néztek, és kiszolgáló folyosójuk nyílt az istállóud-
var felé. ez a módosítás alaposan megváltoztatta az alsóbb szinteket is. a mezzaninon, 
a régi emeleten is felcserélték a szobasort és a folyosót. a kocsiszínek megszűntek, a 
harántfalakat megerősítették és a helyiségeket új, teknőboltozatokkal fedték be. az épü-
let legfelső szintjén volt a úgynevezett Kardinális-gang, amely a gróf barátjának, gróf 
Migazzi Kristóf kardinálisnak, bécsi érseknek épült, pompás kifestésű lakosztályhoz 
vezetett.57 a késő barokk festés falpillérekből, gyümölcstálas tükrökből, keretelő plasz-
tikus vonalazásból és márvány lábazatból állt.58 az újjáépült – most már háromszintes 
szárny – legfelső szintjének homlokzata követte a volt istállószárny palotahomlokzatá-
nak ablakrendjét. De mivel az itteni padló az ottaninál feljebb volt, az ablakok alsó, vak 
mezőit – melyek az új födém szintjébe estek – zsaluk takarták.

természetes, hogy ezzel az igényes átépítéssel kocsiszín funkció már nem fért össze. 
a földszint új funkciót kapott. a nagy, íves kocsibehajtó nyílásokat tömörebbre falazták, 
ablakokkal ellátott homlokzatot alakítottak ki, a kocsiszíneket pedig a Márványistál-
lón túl, azzal párhuzamosan építették fel. az új kocsiszínek igen egyszerű, egymenetes 
épületet alkottak. alaprajzukat több, 1867–1879 között készült felmérésből ismerjük. 

Bizonyosak lehetünk abban, hogy a fentebb tárgyalt 1. jelű épületszárnnyal szemben 
– annak párjaként –, a díszkert másik oldalán még Grassalkovich idejében megépült a 
későbbi Muzsikus-szárny (a 7. jelű szárny) és annak sarokrizalitja is. az irodalom59 erről 
az épületrészről csak olyan hagyományt őrzött meg, amely a hercegi korra, Grassalko-
vich (II.) antal korára vonatkozik, és zenészeinek szobáit említi itt. azonban Kapossy 
jánosnak a Grassalkovich levéltárhoz készített 40. számú jegyzete60 kivonatol egy Ged. 
18 Xbr. 1769 keltezésű, tehát Gödöllőn írt lapot, amelyen Babilon-formájú pavilontető 
és egy ahhoz hasonló, a templomig tartó tetőszakasz ácsmunkája szerepel, s ez bizonyítja, 
hogy ekkor a falak már állottak. az ácsmunka el is készült 1770-ben. ekkor az épü-
letszárny a szemben lévő sarokpavilonnal szimmetrizáló pavilonból következtethetően 

56 Ma ezeknek – a később befalazott – íveknek a nyoma a helyreállított homlokzaton látható. (M. Zs.)
57 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 57–59. pp.
58 Ma helyreállítva megtekinthető a színpad feletti zsinórpadláson.
59 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 54. p.
60 Kapossy jános cédulaanyaga. In: DávID F. 1991/1. 13–14. pp. „… tecto hoc Babilonico… tecto usque ecclesiam…”
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Szólnunk kell néhány szót a főépülettől külön álló két épületről is. a délre eső, 
emeletes Sörház épület, amelynek tömege a kastély főhomlokzatával párhuzamos, a 18. 
század ötvenes éveiben épült emeletes házként, földszintjén sörfőzdével és pálinkafő-
zővel, az emeletén szolgálati lakásokkal és – talán már akkor is – hivatali helyiségekkel. 
Ismerünk Grassalkovich antaltól egy 1755-ös keltezésű levelet, amelyben a Sörházzal 
kapcsolatos munkák említésre kerülnek.68 Figyelemre méltó a Sörház földszintjén el-
helyezkedő két nagy, középpillérre támaszkodó négy-négy boltszakaszos terem. odro-
benyák a Sörház kapcsán említést tesz „a kastély tőszomszédságában állott, 3 udvarból 
álló gazdasági, kasznársági helyiség”-ről.69 ez a megjegyzés bizonyára a Martinovics 
utcai két kis barokk házra, a volt tiszttartó és számvevő házra vonatkozik.

a másik különálló épület a Királydombi Pavilon vagy másképpen Királypavilon.  
a kis hatszögletű pavilon szolgált a magyar vezérek és királyok arcképeinek befogadásá-
ra. a pavilon csupasz falakkal, tető nélkül maradt ránk. a királyi korszak krónikásának, 
ripka Ferencnek a könyvében70 lévő külső kép a pavilont sátortetős fedéssel ábrázolja. 
a falak felső kialakításának részletes vizsgálata során azonban bebizonyosodott, hogy 
ez a leegyszerűsített forma nem eredeti. valószínűleg az 1849. évi hadiesemények pusz-
títása után Sina Simon állíttatta így helyre. a hat határolófal trapéz alakú záródásának 
elemzése, számítógépes modellezése vezetett el a ma látható hiteles kupolarekonstruk-
ció megtervezéséhez.71 

a negyedik periódussal lezárult az alapító Grassalkovich antal folyamatos építéssel, 
bővítéssel, átalakítással jellemezhető kastélyépítési korszaka. a főépületnek szinte teljes 
mai tömege kiépült. a lovarda még alacsonyabb volt a mainál. a barokk istálló felett 
még nem volt emelet, de emeletes formában állt a Sörház. Megvolt a későbbi kocsiszín 
épület egyszerű elődje istálló nélkül. állt már a Királydombi Pavilon is. az ezt követő 
építési korszakok csak a különálló építményekben vagy a főépület külsejének, illetve 
belső tereinek részleges átalakításában jelentkeztek.

Az alapító építkezéseinek mérlege 1735–1771 között. 

idő összes
egység terem szoba konyha templom istálló kocsiszín lovarda narancs-

ház
összes
ablak

1735 k. 21 3 14 2 - - - - - 40
1743 k. 44 6 33 2 - - - - - 104
1749 k. 49 6 35 5 + + - + - 177
1760 k. 92 6 74 9 + + + + - 236
1770 k. 121 8 99 9 + + + + + 300

68 1755. május 10. MoL Kamarai Lt. e 175 fasc. 11. p. 41. In: DávID F. 1995/2. 5–6. pp.
69 oDroBeNYáK j. 1875. 61. p.
70 rIPKa F. 1896. 28–29. pp.
71 ebben a munkában Szabó Zoltán építész volt nélkülözhetetlen segítségem. (M. Zs.) a belső helyreállítás az egyet-

len 19. századi fénykép és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében megőrzött 14 eredeti királyportré alapján 
készült 2004-ben. az eredeti képsort és elrendezést Galavics Géza művészettörténész rekonstruálta ismert analó-
giák alapján. GaLavICS G. 1999. a képek fotóreprodukciók és számítástechnikai eljárással készült nyomatok.

Grassalkovich antal idejéhez kapcsolhatjuk.63 ezután az 1782–1783-ban készült katonai 
felmérésen, és Benyovszky Imre 1797-es kerttervén64 ugyanezt az elrendezést találjuk.

az eredeti orangerie-ből csak a hátsó homlokzati fal, a folyosófal és sarokpavilo-
nok maradtak meg. ezek közül is a délit a 19. század elején belül átalakították. Külseje 
egy nem pontosan ismert – földszintes, nyitott, sala terrena-szerű hűsölőként szolgáló 

– első periódustól eltekintve nem változott. erre utal, hogy a szemben lévő színházi 
pavilon ablakait a színház kialakításakor éppen ehhez igazították. az eredeti orangerie 
homlokzati oldalán faszerkezetű lehetett, ez vélelmezhető Thomas ender akvarelljéről65 
s a Bécsben őrzött, 1871. évi átépítést megelőző felvételi tervlapról, amely az első épü-
let helyén 1837-ben emelt orangerie-t is ilyennek mutatja.66 a déli sarokpavilon felső 
szintjén a 19. század eleji átfestést megelőző – barokk kertrészleteket ábrázoló – falké-
peket tárt fel rády Ferenc és Pintér attila. a képek architektonikus keretei nagyban 
emlékeztetnek a szemben álló színházi rizalit 1780-as években eltakart, tehát korábbi 
emeleti falképeire, a Migazzi-lakosztály szobájának kifestésére. az orangerie hátfalá-
hoz épült az az iskolaszárny, amelyet 1879-ben bontottak le. jóllehet több mint száz-
évesnek írták, nemigen tudjuk, mikor építették.67

63 M. Zs.
64 ZáDor a. 1931. 597. p.
65 Thomas ender: a gödöllői park a kastély felé. akvarell, a Szépművészeti Múzeum tulajdona, K. 2002.1; a Gödöllői 

Királyi Kastély állandó kiállításán.
66 DávID F. 1988. II. 33. p. után: jegyzék 2. p. III. 9. jelzet; fényképmásolat: MátÉ Zs. 1989. 123 p.
67 Gödöllői Historia Domus I. 122–124. pp. – 1878–1879.

A kastély és szűkebb környezetének kinagyított részlete 
az 1760 körül készült „Oppidum Gödöllő” feliratú 
térképről, melyet Kneidinger András rajzolt. Gödöllői 
Városi Múzeum Térképtár T A 1 

A kastély első ábrázolása 1782-ből. Részlet a Fácános 
terve című lapról Zádor Anna A Grassalkovich levéltár 
kerttervei című publikációból (Magyar Művészet 1931.) 
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kezéseket klasszicizáló ízük miatt III. antalnak tulajdonították. a falkutatás során 
előkerült II. antal bélyegeivel ellátott téglák, ha a pontos datálást nem is teszik lehe-
tővé, az ő korára vallanak. ekkor alakították tehát ki az oldalszárnyak végének rizali-
tos kiképzését. ez az átalakítás nem praktikus szükségletet fedezett, hanem ízlésbelit.  
az oldalszárnyak rizalitja – eltérően a főhomlokzati megoldástól, amely a régebbi hom-
lokzat formáit ismétli – az elnyúló szárnyakat függőleges hangsúllyal zárja le. Nagyobb 
és íves záródású ablakok, a szárnyak fölé emelkedő, timpanonos architektúra, a man-
zardtetőből kiemelkedő tambúros kupolatető adják a lezárást. valamelyest visszahoz-
zák az elbontott tornyok függőleges hangsúlyképző szerepét.

II. antal legjelentősebb funkcionális átalakítása a Színház megalkotása, illetve ezzel 
együtt sörcsarnokból és lovardából álló szórakoztató komplexum létesítése volt a déli 
szárny végében. a Grassalkovichok hajdani kastélyának, a királyi kastélynak a Szín-
ház – az építése óta folyamatosan működő templom mellett – ma az egyetlen olyan 
része, amely nemcsak formai részleteiben, hanem eredeti funkciójában is újjáéledt, s 
ma ugyanúgy élményt, szórakozást kínál, mint egykor. azonban mintegy 140 évig csak 
rejtetten létezett. a kiegyezés után ugyanis födémekkel és falakkal részekre tagolták, 
díszítéseit elfedték, csak a 2003-as helyreállítással vált újra láthatóvá. 

Grassalkovich (II.) antal, amikor az 1780-as évek elején arra az elhatározásra ju-
tott, hogy udvarának fényét színházzal is fogja emelni, apósának – esterházy Fényes  
Miklósnak – a nyomdokain járt. abban azonban nem követte esterházyt, hogy új 
épületet emelt volna. Kastélyának egy már álló, többszörösen átalakított szárnyát 
hasznosította újra. a háromszintes épületszárny födémeit ezen a részen lebontva 
nyert Színháznak alkalmas teret. a hagyományos építési rutin része volt, hogy egy 
többszintes épület falai felfelé haladva szintenként vékonyodtak. Így az összebon-
tott tér határoló falai is az első emeleten féltéglányival, a másodikon háromnegyed 
téglányival keskenyebbek voltak. az elegáns kifestéshez ezt a három eltérő falsíkot 
utólagos köpenyfalakkal hozták a földszinti fallal egy síkba. ezek a festett köpeny-
falak rejtik ma a korábbi – esetleg dekorált – falfelületeket, amelyeknek a feltárása a 
színházi falképek rongálása nélkül nem volt megoldható, ezért ettől el kellett tekin-
tenünk. a nézőtér 8 méter széles, 13 méter hosszú és 9,5 méter magas. a színpad 
ugyanilyen szélességű és 11 méter mély. a hercegi család és a házi tisztek részére 
kétszintes karzat épült. a színházzá átalakított épületrész eredeti funkcióját, illetve 
minden korábbi periódusát nem ismerjük. Korábban a lovardához tartozhatott, majd 
itt alakították ki Migazzi érsek vendégszobáit. a színházi átalakításnak ezek a szo-
bák áldozatul estek. részbeni bemutatásukra a helyreállításkor a színpad feletti zsi-
nórpadláson nyílt lehetőség. Maga a nézőtér architektonikus kifestést kapott. a kor 
divatjának megfelelően a Pompeji feltárások hatására a perspektivikus festés tagolt 
párkányzatból, aranyozott fejezetű és lábazatú kanellurás pillérekből, a pillérek kö-
zötti tükrös rendszerű osztásokból, alul pedig márványutánzatú lábazati részből állott.  
 
 
 

GRAssAlKOvICh (II.) ANTAl áTAlAKíTásAI

A kastély ötödik építési periódusa (1782–1785)

Grassalkovich antal halála után a gödöllői kastélyban tíz évig özvegye, az idős és vak 
Klobusitzky terézia lakott. a fiú, Grassalkovich (II.) antal kamarai tanácsosként Po-
zsonyban élt. a pozsonyi palota mellett szállásul az 1770–1771-ben felépített pozsonyi-
vánkai kastélyt használta, és többször járt Gyöngyösre, Bajára. a gödöllői kastélyban 
sem volt csendes az élet, több fényes társadalmi eseményről van híradásunk. Újabb 
építkezésekre azonban bizonnyal nem került sor. Grassalkovich (II.) antal 1781-ben, 
az özvegy halála után vette birtokába a kastélyt.

II. antal építkezései elsősorban nem terjedelmük, hanem az öröklött késő rokokó 
kastély új ízlés szerinti átformálása, a belső díszítések klasszicista jellegű átfestése és a 
funkcionális gazdagítás miatt jelentősek. 

II. antalt II. józsef 1784-ben birodalmi hercegi rangra emelte. a rangemelés nem 
utolsósorban atyja érdemeinek elismerése volt, de közrejátszott ebben az is, hogy fe-
lesége, a pompakedvelő herceg esterházy Miklós leánya, anna Mária grófnő már az 
előző évben – a hercegi család összes leszármazottjával együtt – hercegi rangot kapott. 
egyrészt a rangemelés, másrészről apósának a bécsi udvar által is nagyra értékelt esz-
terháza példája sarkallhatták II. antalt, hogy gödöllői rezidenciáján változásokat foga-
natosítson.

a kastélyt ezentúl gránátosok őrizték. ekkoriban készülhettek a várfal sarkain ma is 
látható, kőből épült őrbódék. Fontosabb ezeknél azonban, hogy a kastély főhomlokzatán 
ezekben az időkben építették meg a sarokrizalitokat, végképp szakítva így a már nagyon 
avult saroktornyos hagyománnyal. a sarokrizalitokra manzardfedél került. emellett a 
rizalit önálló hangsúlyát egyetlen apró új formával toldották meg. az emeleti ablakok 
kőkereteinek szárát lefelé meghosszabbították, a könyöklőt az övpárkány magasságába 
helyezték át. Ily módon franciaerkély-szerű ablakok alakultak ki, amelyeknek alsó mezője 
azonban vakmező volt.72 egyébként a főépület homlokzati tagolásának módját minden-
ben követték, sőt az elbontott tornyok korábbi kő ablakkereteit is újra felhasználták az 
átalakításkor. ezzel az építkezéssel tulajdonképpen az I. antal által a középrész kupolás 
átalakításával megindított stílus- és ízlésbeli váltás jutott logikus befejezéshez. Mint lát-
tuk, I. antal nemcsak a főbejárati középrészen, hanem már a kerti épületszárnyak végző-
déseinél is babilon lezárást alkalmazott. De az ő idejében a bejárati főhomlokzaton még 
a saroktornyos régi és a kupolás új világ találkozott. erről joseph Hoffmann 1782-es év-
számmal datált rajza tanúskodik.73 egyébként ez a kastély legelső homlokzati ábrázolása.

a főhomlokzati sarokrizalitok átépítésével együtt járt a többi, a díszudvari és a 
templom, illetve istállószárny végében álló tornyok elbontása. Korábban ezeket az épít- 

72 a korábbi ábrázolásokon észlelhető megoldást később átépítették, de egykori létezésüket a falkutatás feltárta, és a 
helyreállításuk megtörtént. (M. Zs.) 

73 joseph Hoffman, a gödöllői Fácános terve, 1782. In: ZáDor a. 1931. 581–598. pp. 
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szépen dekorált teremben a déli falon „Bach” felirat és egy kis kottarészlet került elő.79 
a II. antal idejére eső átalakítások során tehát a kastély Színházzal, Sörpincével 

gazdagodott, és ezeket a Lovardával összekapcsolva a mulatságok számára egyedülál-
ló térbeli összefüggés is létrejött a déli szárnyakban. az északi Muzsikus szárny pe-
dig éppen ennek kiszolgálására alakult át. a külső megjelenésben uralkodóvá vált a 
kupolás-rizalit, a Babilon-motívum. a homlokzat színezése a barokk sokszínűségről 
a klasszicizáló késő barokkra jellemző szürkére váltott. – a homlokzat egésze szürke 
volt, grisaille-szerűen a szürke különböző árnyalataival festve. az egyes árnyalatok a 
tagozatok plasztikai értékét voltak hivatottak kiemelni. Összességében a herceg stílus-
ban és funkcióban naprakésszé tette az atyjától örökölt, ekkor már közel hetven éve 
folyamatosan épülő együttest.

GRAssAlKOvICh (III.) ANTAl ÉpíTKEZÉsEI

A kastély hatodik építési periódusa. (1804–1841)

III. antal 1793-ban vette feleségül esterházy Mária Leopoldinát. Gödöllő ekkor még II. 
antal birtokában volt. jóllehet II. antal a következő évben Bécsben elhunyt, III. antal 
nem költözött Gödöllőre, csak ritkán látogatott ide. De már 1795-ből ismerünk tőle 
Gödöllőről keltezett levelet.80 Főképpen Bécsben és más európai városokban élt. Csak 
1827-ben, amikor adósságai miatt birtokait zárgondnokság alá vették, költözött Gödöl-
lőre, mivel a hazai jog itteni birtokait megvédte.81 

Kezdetben nem fogott nagyobb átalakításba. a lovarda kétszintes oldalfolyosójának 
felső szintjén az 1987. évi helyreállításkor a lovardafalon vakolatdísz került elő. a leka-
nyarított sarkú, barokkos zárkövet mintázó díszben IHS felirat, alatta tM monogram 
és 1804-es évszám volt. ez utal arra, hogy ekkor itt egyáltalán folytak munkálatok.82 
Mindenesetre ez idő tájt a Lovarda keleti oldalán, annak teljes hosszában kétszintes 
oldalfolyosó épült gerendás síkfödémekkel. az alsó folyosó a karzat alá benyíló – ko-
rábbi, boltozott – folyosószakasz folytatása volt. a felsőről ajtó vezetett a karzatra, s ez 
a folyosó biztosított fedett átjárást a színház és az istálló között is.

a napóleoni háborúk idején – kétszer is – Gödöllő szolgált menedékül a királyi 
család nőtagjainak és a trónörökösnek. a számukra készült gyors kifestések a színházi 

79 a hét kicsiny szoba és a próbaterem mérete kijózanító példa lehetne a mai operarendezők számára, akik a kicsiny 
kastélyszínházban rendszeresen az odaillőnél nagyobb zenekart szeretnének megszólaltatni. a jelek szerint a ze-
nészek létszáma a karmesterrel együtt nem haladta meg a 13 főt.

80 varGa K. 2000. 134. p. 114 számú jegyzet.
81 varGa K. 2000. 134. p. 116 számú jegyzet.
82 Sajnos a vakolatdísz óvatlanság miatt megsemmisült, fénykép nem, csak rajz maradt róla – M. Zs. vázlatrajza a 

szerző birtokában ’87. III. 18.-i dátummal.

a perspektíva szerkesztési középpontja a hercegi páholy középső ülése volt. Innen a 
térbeli illúzió tökéletesen hatott.74

a színpad kulisszás rendszerű volt. az írott dokumentumokat és a falkutatások 
eredményeit összegezve bizonyosnak látszik, hogy felszereltsége, üzemeltetési kellék-
tára – zenekari hely, alsó és felső kulisszamozgató rendszer, színfalak stb. – semmiben 
nem maradt el a kor kastélyszínházaitól. odrobenyák még száz év múlva is elismeréssel 
szól a szép függönyről és a virágos színfalakról.75 a kulisszás rendszer helyreállítása a 
feltárt gerendanyomok alapján és a korabeli színházakat kitűnően ismerő Staud Géza 
iránymutatását követve vált lehetővé.

a színházi nézőtérről 3 ajtón át átjárás nyílt a Lovarda karzatára. Noha ezt a lehe-
tőséget – nyilvánvalóan a kellemetlen közelség miatt – hamar megszüntették, a meg-
oldásból kiviláglik a hercegnek az a szándéka, hogy – mai szóval élve – „multimédiás” 
szórakoztatóközpontot hozzon létre. a Lovarda ebből a célból a pódium alá nyíló rövid 
oldalfolyosóval egészült ki. a folyosó lépcsőn keresztül kapcsolatot biztosított a Szín-
ház bejárati folyosójához, s egyúttal mind a Lovardát, mind a Színházat összekapcsol-
ta a pincében kialakított Sörcsarnokkal. a Sörpince korábban az egykori Lovardához 
kapcsolódó boltozott helyiségből alakult ki. Bár pontos funkcióját nem ismerjük, a 
2002-ben folyó Színház-rekonstrukció során a Lovardával párhuzamos fekvésben és 
a Lovarda és a Sörpince padlójához igazodó magasságban – a föld alól – előkerült egy, 
szép barokk tájképpel és architektonikus részletekkel freskózott hosszú fal, amely ebbe 
a későbbi Sörpince térbe és ezen keresztül a süllyesztett Lovardába bevezető előtér egyik 
fala lehetett. II. antal idejében a nyolcpilléres, tizenöt boltmezős termet76 szétválasztot-
ták a sör tárolását szolgáló és egy másik, a közönség fogadását szolgáló reprezentatív 
térre. ez utóbbit díszes festéssel látták el.

erre az időre esik a barokk istálló emeletesítése. a felső szinten lévő nyolc festett szo-
bában a hercegi udvartartásban magas rangot viselő főlovász és lovászai kaptak helyet.77

a színházzal szemben lévő szárnyban helyezték el a herceg zenészeit. ezt a kas-
télyparkot északról kísérő hosszú szárnyat – a 7. jelű szárnyat – lakóiról Muzsikus-
szárnynak nevezték el. az I. antal által oldalfolyosósnak épített emelet nyugati felén II. 
antal – középfolyosós elrendezésben – a zenészek számára 7 kisebb szobát alakíttatott 
ki. ezeket a szobákat a későbbi, királyi korszakban megszüntették és az oldalfolyosót 
visszaépítették, de felmérésük fennmaradt.78 a folyosó lépcsőn túli végében a zené-
szek próbaterme volt. ebben a mintegy negyven négyzetméter alapterületű, festéssel 

74 a színház korabeli leírásai: oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 57–58. pp., vasárnapi Ujság 1867. 14. sz. In: 
StaUD G. 1963. 25 p. – az elvi rekonstrukcióról: KraLováNSZKY r. – MátÉ Zs. 1990. 29–36. pp. vázlatos 
felmérések a színházról az átépítés előtt 1867-ben a bécsi Staatsarchivban találhatók, mely őrzi az udvartartás 
(oberhofmeisteramt) Gödöllőre vonatkozó irat- és rajzanyagát. a térképek és tervanyagok jórészt rendezetlenek. 
az anyagok kutatását Dávid Ferenccel közösen végeztem. Leírása: DávID F. 1988. II. 33. p. után: jegyzék 1–9. pp., 
fényképmásolatok: MátÉ Zs. 1989. 44–126. pp. a helyreállításról: pl. MátÉ Zs. 2003.

75 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 58. p.
76 Nem igazolt feltételezés, de megjegyezzük, hogy ebben az időben az istállók hasonló mérettel és hasonló háromhajós, 

pilléres megoldással épültek, a lovardához kapcsolódóan ez a megépítéskor éppen logikus funkció lett volna. (M. Zs.) 
77 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 59–60. pp.
78 Lásd a 75. lábjegyzetet!
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A KAsTÉlY A sINáK 
És A BElGA BANK TulAJdONlásA IdEJÉN (1850–1867)

Sina György csak egyszer, 1852-ben látogatott Gödöllőre, s hét nap után visszatért Bécs-
be.88 tőle fia 1856-ban örökölte meg a kastélyt. György csak a gazdasággal törődött, fia, 
Sina Simon báró viszont itt kívánta berendezni magyarországi rezidenciáját, s szerette 
volna leányait magyar főurakhoz adni. Szépen felújíttatta, berendeztette a kastélyt, s fé-
nyes mulatságot rendezett. Házassági terveiben azonban csalódnia kellett, mert a ma-
gyar urak nem tekintették közéjük illőnek a kereskedelemből meggazdagodott, idegen 
bárói családot. Felújíttatta a Királydombi Pavilont is Ferenc józsef 1857. évi gödöllői 
látogatására. a császár azonban csak Sina távozása után érkezett ide. ezek után a család 
többet nem is járt a kastélyban. végül Sina Simon 1864-ben egy belga banknak adta 
el gödöllői birtokát.89 Három év múlva tőlük vásárolta meg a kastélyt a hozzátartozó 
birtoktesttel együtt a koronauradalom részére a magyar állam. Még 1866-ban, a po-
rosz–osztrák háború idején az itt berendezett katonai kórházban járt erzsébet királyné, s 
örökre beleszeretett a jó fekvésű, pompás, otthonos kastélyba és gyönyörű környezetébe.

A KERT GRAssAlKOvICh (I.) ANTAl IdEJÉBEN

a 18. századi reprezentatív főúri építészet az épület és környezetalakítás új dimenzióit 
nyitotta meg. először Franciaországban a versailles-i királyi palota és kertjének alakí-
tásakor valósult meg az az együttes, amely jó fél évszázadon keresztül európában kon-
cepcionális példaként szolgált. a nagyvonalúan alakított kastélyépület szimmetrikus 
kompozíciója folytatódott a kastélyhoz kapcsolódó udvarok és kertek rendszerében, és 
látványban az együttest összekapcsolta a messzebb lévő táji elemekkel. a királyi kertek 
mestere Le Nôtre volt. az ő keze nyomán versailles-ban falvak tucatjait rombolták le 
a kertkompozíció érdekében, és több száz hektáros területen rendezték a terepet, hogy 
a megfelelő perspektíva, látvány létrejöhessen. a növényzet természetes harmóniáját 
geometrikus rendszereknek rendelték alá, távolba vezető utak, fasorok szabtak mértani 
rendet a végtelenbe vezető mesterséges tájon. a növényzet nyírásával fokozták a kert 
építészeti jellegét, amelyet azután szobrokkal, szökőkutakkal, lépcsőkkel, kaszkádokkal 
és különféle kerti építményekkel népesítettek be. a kertben szerep jutott az egzotikus 
állatoknak is. távoli tájak kalitkás madarai, sétáló pávák, állatkertek képviselték az ál-
latvilágot. a kompozíció övezetes rendszerben valósult meg, és fokozatosan veszett a 
végtelenbe. a szigorúan nyírt, parterekkel, sétányokkal szabdalt, intenzíven kezelt belső 
kertet – amely fogalommá vált, és a szűkebb értelemben vett francia kertként ment át a 
köztudatba – körülvették a konyhakertek, fácánosok, vadaskertek, amelyekben pihenő 

88 Gödöllői Historia Domus 1852. In: KerÉNYI B. e. 2004. 50. p.
89 KerÉNYI B. e. 2004. 56 p. a Société Belgique du Credit et Industriel de Bruxelles 7,3 millió forintot fizetett a 

kastélyért. 

szárny felső emeletén maradtak fenn. általában klasszicizáló, illetve biedermeier ízlés-
ben fogant, főképp táblás rendszerű keretezésekből állnak, itt-ott papírmustrával festett 
szegélydísszel élénkítve. Gazdagabb díszítés csak a Színháztól számított első és második 
szobában került elő.

III. antal csekély számú átépítései közül a „római fürdő” kialakítása a legfigyelem-
reméltóbb. a narancsháznak épült szárny nyugati felének földszintjén létesült a fürdő 
a római termák hatására emlékeztető három egybenyíló, alaprajzilag és a boltozatok-
ban is változatos teremmel. az eredeti szerkezet itt hevederekkel elválasztott csehsüveg 
boltozatok sora volt. Három ilyen boltsüveg alá – faszerkezettel – épültek ki azok a 
változatos kialakítású, klasszicista ízlésű boltozatok, amelyek a fürdő helyiségei fölé bo-
rulnak. a faszerkezeteket lécezés és nádazás borítja, ez került levakolásra és kifestésre. 
a függőleges falmezők lunettáiba és a kosáríves falmezőkbe figurális képeket festettek. 
Mitológiai vagy antik témájú jelenetek, márványt utánzó lilásvörös alapon fehér színnel 
gemmaszerűen megfestve, a római stukkódomborművek hatását idézve. Bár adatunk 
nincs róla, feltehető, hogy a templom újjáépítését (ld. alább) végző Hild józsef közre-
működésével kell itt is számolnunk. a szárny vége felé eső utolsó tengelyben a hideg és 
meleg vizet szolgáltató fűtő helyiség kapott helyet. a szemtanú odrobenyák jános leírá-
sából83 és a feltárásokból kaphatunk képet a fürdőről. a vörös márvány fürdőmedence, 
csinos öltözőkabinok, üvegezett ajtón átlátás a virágházba, amely most már a fürdés 
utáni pihenést, felüdülést is szolgálhatta, igazi kényelemről tesz tanúságot.

a fürdő elfoglalta a narancsház helyét, így került sor a szárny végében már álló, ko-
rábban is kertészeti funkciót szolgáló keresztszárny átépítésére orangerie céljára. ennek 
felvételi rajza maradt ránk a Bécsben őrzött tervek között.84 

a gödöllői plébánia Historia Domusából tudjuk, hogy 1837-ben Hild józsef a temp-
lom megrongálódott boltozatait a régi formájára újjáépítette.85 akkor kisebb mértékben 
átdolgozhatta a rizalit külső architektúráját is, de a kupolatető és a timpanonos rizalit 
korábbi meglétét és a régi formák újjáépítését igazolja az a Kiscelli Múzeumban őrzött 
rézkarc is, amely III. antal házasságára készült 1793 körül.86 

a feltárt 19. századi homlokzatfestésekre jellemző, hogy a kastély teljes egészét min-
dig egyetlen színnel festették be. 1840 körül, mint a falkutatás feltárta, az egész kastély 
halványzöld színt kapott.

III. antallal a Grassalkovich család férfiága 1841-ben kihalt. ezt követően – az 1867-
ben kezdődött királyi építkezésekig – építési periódusról nemigen beszélhetünk. a le-
ányági örökösök közül végül 1850-ben gróf viczay Károly – II. antal dédunokája – adja 
el a kastélyt a görög származású bécsi báró Sina Györgynek.87

83 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 54–55. pp.
84 Lásd a 75. lábjegyzetet!
85 Gödöllői Historia Domus. I. 46–50. pp. 1837
86 Kiscelli Múzeum, lelt. sz. 28.511. képaláírás: Gödölői Palota Babilon Formára
87 Gödöllői Historia Domus 1850. In.: KerÉNYI B. e. 2004. 49. p. a vételár 6,9 millió forint volt.
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160 m volt. (ez az adat több publikációban így is jelent meg.) a tengelyen áttükrözve  
a déli rondellát, viszont pontosan a térképekkel egyező, 210 m-es kertszélességet kapjuk. 
a kertnek a térképekről mérhető 400 méteres hosszát az ásatás igazolta. a t a 1 térképen 
– a valóságossal megegyező helyen a Királypavilon is fel van tüntetve. 

az ásatás ezen túlmenően feltárta a díszudvart elzáró balusztrád és lépcső alapjait.96 
Feltárta a 19. századi térképekről és fényképről ismert Lövőház alapjait, feltárta egy 
bizonytalan korú, kör alaprajzú medence nyomait a nagyobbik „U” alakú díszkert kö-
zéppontjában, és kimutatta, hogy a négykaréjos, ma is meglevő vörös márvány díszme-
dence viszont 20. századi alapokon nyugszik. Kerti utakat, kertstruktúrát nem tudott 
megállapítani, mivel igazolódott, hogy a 19. század eleji tájképi kertátalakításkor a felső 
földréteget leszedték, s így a 18. századi nyomok megsemmisültek. S mint a fejezet ele-
jén már említettük, bizonyította, hogy az előkert bástyái, „várfalai” mind előzmény nél-
küli 18. századi támfalak, kertarchitektúrák. az ásatás nyomán el kell fogadnunk, hogy 
a Kneidinger térképek és az első katonai felmérés hiteles és komolyan veendő források, 
amelyekre a fent bemutatott vonatkozásokon túlmenően is bizton támaszkodhatunk.

a forrásokat szemügyre véve megállapíthatjuk, hogy a kastélyhoz kapcsolódó, mér-
tanilag rendezett felsőkerten kívül, a 18. századi térképeken azonosítható a konyhakert, 
a fácános, a vadaskert vagy állatkert. a szakirodalomban idézett, barokk tájszerkezetre 
jellemző hármas útrendszer97 azonban még nem fedezhető fel ezeken a térképeken.98 
Csak az 1843-ban nyomtatott térképen tűnik fel – a jellegzetes barokk kompozícióra 
utaló – hármas allé, amelyből a középső a „Babati allée”, a felső pedig a présházhoz 
vezet, de a neve nincs feltüntetve, az alsó út az „ország út Hatvan felé”. ez az útrendszer, 
amely a második katonai felmérésen is megvan, ma már csak töredékeiben ismerhe-
tő fel. a konyhakert a mai alsópark, régi szerkezete eltűnt. a vadaskert és a fácános 
jellegzetes határvonalai és a fácános útszerkezetét jellemző egyik vadászcsillag a mai 
térképen is felismerhető.99 az állatkert vagy vadaskert területe is megállapítható.

a nagyobb táji vonatkozásoknál sokkal izgalmasabbak a fentebb már azonosított 
díszkert – ma még megismerhető – egykori sajátosságai. a kastély kettős díszudva-
ráról nyíló francia kert a kastélyegyüttes teljes szélességében húzódott nyugat felé.  
a kertet, amelyet szabályosan vezetett utak – egy hossztengely és két keresztirányú út 
– tagoltak hat derékszögű mezőre, fallal vették körül. a déli lezárást a tengelybe eső 
félköríves kiugrás és a sarkoknak körbástyaszerű lezárása adta. a középtengely – egy 
kis híd közbeiktatásával – a kerten kívül a mezőn s ezt követően egy erdei nyiladékon 
át is folytatódott, ezen keresztül Kerepes falu irányába nyílt kilátás. a falut magát – a 
domb miatt – természetesen nem lehetett a kastélyból látni. a felosztott kert részleteiről 
nincs ismeretünk. a középső mezőkben ugyan a térképész valamit jelölt. az északiban 

96 azóta helyreállításra került.
97 vajDaI á. v. 2001. 97. p.; varGa K. 2001. 25. p. 
98 Lásd a 92. számú lábjegyzetet. a t a 2 jelű térképen ugyan jelölve van a Babatpusztához vezető út, de ez való-

színűleg későbbi rátétel, mert sem a t a 1, sem az első katonai felmérés nem ábrázol ilyet. a présházhoz vezető 
egyenes útnak pedig – jóllehet a présház az első katonai felmérésen rajta van – még nyoma sincs. Ha az út meglett 
volna, ennek elhagyása a katonai térképen olyan súlyos hiba, amit nem tételezhetünk fel.

99 a HÉv-től a Szent István egyetem területén a premontrei temetőhöz vezető egyenes útszakasz és a HÉv vonalától 
elkanyarodó, az alma utcába tokolló út. a terület egy részét ma is Fácánosnak nevezik. 

és vadászházak épültek. Majd ezt követték az erdők, amelyeknek sűrűjébe a kertalakító 
kéz a táj kiemelkedő pontjaihoz, látványosságaihoz vezető nyiladékokat, allékat vágott. 
a kerthez tartoztak a különféle kertészeti igényeket kielégítő virágházak, narancsházak 
és pálmaházak, amelyeknek egzotikus dézsás növényei tovább gazdagították a kertet, 
de bekerültek a kastélyok galériáiba, teraszaira is. a kertet sokszor távoli tájak egzótái 

– különleges, egzotikus növényei – arborétumszerű mesterséges növénytársulásai tették 
különlegessé. a kertek látványosságát és fenntartását bonyolult mérnöki megoldások-
kal működtetett öntöző és vízrendszerek szolgálták.

természetesen ezek mögött a külföldi példák mögött a gödöllői együttes sem ma-
radhatott le. a 18–19. századi szemtanúk, krónikások sorra elragadtatással nyilatkoznak 
a kert gazdagságáról.90 Míg a kastélyépület – ha sokszor bővítve és átalakítva is – anyagi 
valóságában fennmaradt, a barokk kertnek csak elenyésző nyomai érzékelhetők ma, és 
leginkább – a sokszor egymásra támaszkodó – írott forrásokra és szórványos térképi 
ábrázolásokra91 kell hagyatkoznunk. ezzel magyarázható, hogy a Gödöllőről szóló kert-
történeti irodalom is bizonyos redundanciával, ugyanazon elemeknek, sztereotípiák-
nak vagy teóriáknak az újra felemlegetésével terhelt. Kevéssé foglalkozott az irodalom a 
térképi anyagok műszaki vizsgálatával, a régészeti kutatás és az egyéb források összeve-
tésével és a városszerkezetben máig fellelhető 18. századi mesterséges tájelemeknek az 
azonosításával és elemzésével.

a minden kutató által nagy várakozással kézbe vett Grassalkovich-kerttervekről írott 
Zádor anna-cikk és annak fényképmellékletei92 a kastély kertjéről nem sokat árulnak 
el. egyrészről az azonosított tervek, amelyek a kastélytól távolabb eső fácánost és vadas-
kertet ábrázolják, a t a 1 és t a 2 jelzetű térképekhez93 és az első katonai felméréshez 
képest vajmi kevés többletet tartalmaznak, másrészről a gyűjteményben közölt többi 
kerttervnek a helyszínnel való azonosítási kísérletei sem voltak sikeresek. a kertásatá-
sok94 kifejezetten cáfolják, hogy ezek a rajzok ide készültek volna, vagy ha igen, csak 
teoretikus „vezértervek” voltak, és nem valósultak meg. valójában a kertásatások adata-
inak a térképi anyaggal való összevetése kínálkozott, mint új lehetőség: a korábbiakban 
hivatkozott t a 1 és t a 2 jelzetű Kneidinger térképeket 1:2000 méretarányra nagyítva 
és összehasonlítva az ásatási helyszínrajzzal, igazolható volt95, hogy mindkét térkép s a 
velük lényegében megegyező első katonai felmérés meglepően pontosan, mérethelyesen 
ábrázolja a felsőkerti franciakertet. az ásatás feltárta a kert nyugati végének zárófalát, 
ennek déli rondelláját és a tengelybe eső exedrát. Mivel a feltárás a Horthy-korban épült 
fürdőmedence miatt nem folytatódott észak felé, s a medence építése a falmaradvány 
folytatását elpusztította, a régész feltételezte, hogy itt a fal véget ért, azaz a kert szélessége 

90 a legismertebb írott források: KHeveNHUeLLer-MetSCH, j. 1907–1972.; BoMBarDIUS, M. 1750.;  
roteNSteIN, G. e. 1763–1784.; váLYI a. 1799., oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875.

91 térképi források: ZáDor a. 1931.; Kneidinger andrás 1760-as évek: t a 1. jelzetű „oppidum Gödöllő” és t a 
2. jelzetű „oppidum Gödöllő” – mindkettő a Gödöllői városi Múzeumban; első katonai felmérés 1782; Somody 
Károly: Gedellő mezőváros belső telkeinek térképe 1843.; második katonai felmérés 1856–60.

92 ZáDor a. 1931.
93 Lásd a 92. lábjegyzetet!
94 LáSZLÓ Cs. 1994.; LáSZLÓ Cs. 1995.
95 M. Zs.

346 347



 Gödöllő története I. [348]  Gödöllő története I. [349]

továbblépést vélik felismerni.109 Ugyan könyve csak pár évvel II. antal herceg halála 
után jelent meg, de ebben bizonyára az ő kertjét idézi fel vályi andrás:110 „… a nagy 
és mesterségesen készült herczegi kert, melly mind külömbéle külső országi fákkal, 
mint másutt alig látható ritka virágok nemeivel bővelkedik, ’s egy eltévelyítő útas kertel, 
(Labirinthus) három ugró kútakkal, és a nevezetes Király hegyével, mellyben a’ régi 
Magyar Királyoknak, mejj képei szemléltetnek, s a’ kertnek egész intézete tsudálkozásra 
méltó ékességgel készíttetett. Nevezetes továbbá e’ Hertzegi Kertben a’ két hantokkal, és 
jó magosságú, s külömbféle képekkel ékesített épületek111 is, és a Király hegyének által 
ellenében lévő Kalvária hegye, mellynél lévő nagy kő kádban foly öszve Pazsag vidékjé-
től az ugró kútakban bele folyó víz. Ugyan e’ Kalvária hegynél kezdődik, az a szép erdő, 
mellyben a’ Hertzegi mulatságokra külömbféle játékos helyek készíttettek,…” az ugró 
kutak helye ma már nem azonosítható. vályi szól a konyhakertről is, ami a mostani 
alsópark területén feküdt, és egyenes utakkal négy részre volt osztva.112 a konyhakert 
nevezetessége volt „… az az oszlop, melly tiszta sóbol van, ’s különös fedezet alatt tart-
tatik…” Megemlíti a kőfallal kerített vadaskertet, a fácánost, a Besnyőig vezető, fasorral 
szegélyezett utat, s a „kies erdőt,” amely a Kálváriától kíséri az utat. az egész leírásból 
kitetszik, hogy ebben az időben, amikor az épületen már az első klasszicizáló átépítések 
érvényesültek, a kastély kertjét és környezetét még a barokk uralta. 

Mint a gödöllői plébános, odrobenyák Nepomuk jános kései visszaemlékezéséből 
megtudjuk, „…a felső kert egyenes fasorokkal, francia modorban berendezett virágos 
kert volt, különféle faragott kőalakokkal gazdagítva. az udvar vasrácsozat által volt el-
különítve a kerttől, melynek mentében szintén különféle alakok voltak elhelyezve.”113

A KERT GRAssAlKOvICh (III.) ANTAl IdEJÉBEN (1810–1841)

a 18–19. század fordulóján új kertépítési divat váltja fel a barokk franciakertek geomet-
rikus, mesterkélt pompáját. rousseau „vissza a természethez” felhívásával a kertekben 
megjelenik a tájképek vadregényes világa. a tájképek a romantikát, szentimentalizmust, 
az antik iránti rajongást tükröző, idealizált mikrotájak.114 az oldott szerkesztésű, hol 
borongós, hol formagazdag, színes növényi pompától kísért kertkompozíciók a kor elé-
gikus életérzésének kitűnő díszletei. ez a kerttípus angliából terjed el, s rajta is marad 
az angolkert elnevezés. 

az építésben nem túl aktív második herceg sem vonhatja ki magát a divathullám ha-
tása alól. a kert átépítését általában feleségének, herceg esterházy Leopoldinának a ne-
véhez – és az 1817-es évhez – kötik. az adatot odrobenyáknál olvassuk az előző idézet 

109 vajDaI á. v. 2001. 99. p.
110 váLYI a. 1799. II. 50–51. pp.
111 az északi a Királydomb a pavilonnal. a t a 2. jelű térképen a másik is jelölve van, de továbbit nem tudunk róla. 
112 ZáDor a. 1931.
113 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 63. p.
114 tÖrÖK P. 1992. 107. p.

a királydombi pavilont véljük azonosítani, a másik azonban nem ismert. a Lövőházzal 
való megfeleltetés nem reális, hiszen az egyáltalán nem szimmetrikus párja volt a Ki-
rálydombnak. a bástyás előkertek is megvoltak, de beosztásukról nem tudunk semmit. 

a nevezetes Mária terézia látogatás előttről az egyetlen beszámoló Bombardiustól100 
maradt fenn: „a fő traktus sarkaitól két másik indul nyugatra, köztük szabad tér van, 
azon túl kezdődik a szabályosan [kiemelés tőlem – M. Zs.] beültetett kert, amelyet dél-
ről a lovarda zár le… a gyönyörű épülettől keletre látható egy másik kert, amelyet most 
kezdtek beültetni, majd egy kevés gyep következik, s aztán a fácános és vadaskertek.”  
a királynői látogatásra a gróf a vadaskertbe farkasokat és medvéket szerzett be.101 Mint 
a Wienerisches Diarium a látogatásról tudósítva írja,102 a királynő a kertet, a fácánost és 
a mulattatására rendezett állatviadalt és mutatványokat megtekintette.

a következő – Khevenhüller-Metsch herceg naplójában lévő – tudósítás már 1764-
ből való, amikor a kastély középrésze már átépült. a herceg általános megelégedettsége 
mellett a kertre sajnálkozó megjegyzést tesz: „nem lehet eléggé sajnálni, hogy ilyen há-
látlan és homokos helyen fekszik, ahol a kertészet és az ismételt fölösleges költségeket 
okozó telepítések nagyon nehezen vezetnek sikerre.”103 a 70-es évekből olvashatjuk a 
kertről, hogy „a kertben parterrek és egy narancsház, mögötte egy dombon álló kerti 
lakban miniatűrképek a magyar királyokat ábrázolják. az állatkert körülbelül egy órára 
van innen…”104 Dávid Ferenc falkutatásai kimutatták, hogy a mai orangerie emeletes déli 
sarokpavilonja ekkoriban földszintes, árkádos hűsölő, sala terrena volt.105 a kert alkotói 
közül egyedül a térképész Kneidinger andrás öccséről van biztos tudomásunk, aki „…a 
mulató kert alakításán s a kastély rendbehozásán művészi tudományát tanusította…”106

GRAssAlKOvICh (II.) ANTAl KERTJE (1771–1794)

II. antal fejezte be a kastélykerttől északra lévő Kálvária építését 1775-ben,107 de, mint 
a kastély történeténél már írtuk, csak 1781 után tartózkodott Gödöllőn. 1782-ből is-
merjük a fácános felmérését.108 ennek a rajznak a legnagyobb értéke, hogy rajta van 
a kastély első ismert homlokzatrajza. a fácánost két – vadászcsillagként emlegetett –  
útrendszerrel szabdalt mezőre osztva ábrázolja, körben hullámvonalszerű rajzolattal 
körülfogva. ebben a motívumban bizonyos szerzők már a tájképi kompozíció felé való 

100 BoMBarDIUS, M. 1750. 
101 Grassalkovich antal levelei gróf Károlyi Ferenchez 1751. Károlyi család levéltára. MoL P. 398. No 20997–99.  

In: vajDaI á. v. 2001. 96. p.
102 Wienerisches Diarium 1751. aug. 10–11. No 71. extrablatt
103 KHeveNHÜLLer-MetSCH, j. j. 1742–1773. In: G. GYÖrFFY K. 1991. 99. p.
104 roteNSteIN, G. e. 1763–1784. 99. p. ez nem a gödöllői vadaskert! (M. Zs.)
105 DávID F. 1995. 6. p.
106 Fessler tudor visszapillantásai az ő hetven éves zarándokságára. Ford. vizer jános 1854. oSzK Kézirattár Quart. 

Hung. 1014. p. 2–9. In: DávID F. 1988. adattár 9. p.
107 GÖDÖLLŐ 1951. 7. p.
108 ZáDor a. 1931.
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A sINA BáRóK GödöllőN

EGY GöRöG CsAlád MAGYARORsZáGON

a Sina, vagy másképp Szina család görög származású volt.1 a 17–18. században ha-
zánkba érkező és itt kereskedelmi tevékenységet folytató görög kereskedők görög jel-
zője ebben az időszakban összegzően azokat a balkáni kereskedőket jelentette, akik a 
török elnyomás alatt egyre nehezebb életkörülmények miatt hazájuk elhagyására kény-
szerültek. Így tulajdonképpen közéjük tartoztak az úgynevezett makedóniai románok 
(makedo-vlachok), vagy ahogy gúnyosan hívták őket: cincárok is, amely név a balkáni 
románság azon részét jelöli, akik betelepültek Makedónia, Ipirosz, Thesszália és albá-
nia területére, és ott felvéve a görögök szokásait és nyelvét, szinte teljesen azonosultak 
a görögséggel.2 a két nép szellemi és lelki összekovácsolódását segítette az azonos sors: 
a török üldöztetés és külföldön a közös kisebbségi lét is. Magyarországon is a görögök-
kel együtt alkottak egyházközségeket és kereskedelmi társulásokat, kompániákat, és a 
cincárok többsége büszkén vallotta magát görögnek. Könyveik zöme, sírfelirataik görög 
nyelvűek voltak, és a magyar nép is a görög gyűjtőnévvel illette őket.

a Sina család az észak-ipiroszi Moskopolisból származott, és 1785–86 körül telepe-
dett le véglegesen Bécsben.3

Idősebb Sina Simon (1753–1822), több évig csendestársként dolgozott különféle 
görög kereskedelmi cégeknél, míg végül 1798-ban már önálló céget alapított Bécsben. 
az elkövetkező időszakban a Habsburg Monarchia legfontosabb gabona- és gyapjúszál-
lítója, valamint bankára lett a család. 1818. április 3-án érdemeik elismeréseként I. Fe-
renc császár Sina Simont és fiait, Sina Györgyöt (1783–1856) és Sina jánost (1804–?) 
nemesi címmel tüntette ki és címert adományozott nekik a temes megyei Hodos és 
Kizdia birtokkal.4 a nemesi cím elnyerésében nagy szerepe volt azoknak a hadiszállí-
tásoknak, amelyekkel a napóleoni háborúk alatt a család az osztrák haderőt támogatta 
a franciákkal szemben. 1832-ben I. Ferenc megerősítette címerüket, és Sina György és 
Sina jános birodalmi bárói címét Magyarországra is kiterjesztette.5

1  a görög jelzőbe ebbe az időbe beletartoztak az úgynevezett makedo-vlachok is, akik tulajdonképpen elgörögösö-
dött észak-görögországi makedo-románságot jelentették. anyanyelvük a 17. században már a görög volt. részle-
tesebben ld. FÜveS Ö. 1963. 66. p.

2  FÜveS Ö. 1963. 66. p.
3  a család történetéről részletesen ld. KerÉNYI B. e. 2003. valamint KerÉNYI B. e. 2004.
4  MoL, Libri regii, LXIv. 20.
5  MoL, Libri regii, LXv. 896.

folytatásaként:115 „e kert így állott egész 1817-ig, midőn az utolsó hercegasszony, kinek 
terjedelmes botanikus ismeretei valának, e felső kertet egészen átalakította, érintetlenül 
csak a király-hegyet hagyván.” Megjegyezzük, hogy a jelzett évszám csak hozzávetőle-
ges, vagy arra utal, hogy abban az évben is folyt a kert átalakítása, mert az itt járt gróf 
Dessewffy józsef már 1815-ben így osztotta meg Kazinczy Ferenccel a benyomásait: 

„Gödöllőn megtekintém az új anglus kertet. az anglus kertek regulátlansága többnyire 
hasonlít egymáshoz, majd mindnyájuknak a Bruki a Lajta mellett a mintájok… Hertzeg 
Gassalkovich megmutatta, hogy ő angliában utazott: egészen más formára van az ő 
anglus kertjében a regulátlanság […] meg kell vallani, hogy a vidéknek helyheztetésé-
hez vagyon alkalmazva, és ez a fő dolog egy anglus Kertben…”116 talán feltételezhető a 
zárgondnok gróf esterházy Ferenc hatása is abban, hogy angolkert készült. előképül az 
ő cseklészi parkjára is gondolhatunk.117 a kert rajzolata az 1843. évi térképen118 szépen 
ábrázolva van. a Honművész és a regélő lelkesen emlékezik meg a keringő utakról, 
tágas kilátásokról, virágcsoportozatokról és hűs ligetekről, sőt egyes virágfajtákat is em-
lít.119 a Honművészben író Novák Dánielt 1837-ben egyébként azért hívták Gödöllőre, 
hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne a kastélykertet elegendő mennyiségű tiszta vízzel 
ellátni, a víztartálynak (baasin) „kellőbb alakot adni, s így ezen kertrészt újabb formára 
öltöztetni”120. ezzel összefügghet, hogy az alsó kertben a rákos-patak felduzzasztásá-
val két hattyús tó is létesült. a megújult kastélykörnyezet tehát mindenben korszerű 
volt, igazodott a klasszicizmus romantikus és szentimentális életképeihez, s annyiban 
az újdonság erejével is hatott, hogy nem az osztrák birodalom unásig utánzott kertépí-
tési előképeit követte, hanem eredeti angol mintára épült.

1841-ben, alig egy évszázados tündöklés után a halotti cédulán lefelé fordították a Gras-
salkovich-címert. III. antal, a második herceg halálával férfiágon kihalt a Grassalkovich 
család. a leányági örökösök nem sokáig tartották meg a kastélyt. az új tulajdonos Sina 
család ugyan kijavíttatta a Királydombi Pavilonnak az 1849-i tavaszi hadjáratban megron-
gálódott képeit, de nem sokat tartózkodott Gödöllőn, majd a kastélyt el is adta. a belga  
bank tulajdonában a kastély és a kert erősen elhanyagolt, leromlott állapotba került.

115 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 63. p.
116 a levél kelte 1815. szept. 24. In.: tÖrÖK P. 1992. 108. p.
117 Farkas józsef szíves figyelemfelkeltése. M. Zs.
118 Ld. a 92. számú lábjegyzetet.
119 In.: Szekrényessy: országismertetés. Gödöllő. regélő I. Pest 1833. 224–225. pp., Novák Dániel: Gödöllő.  

In.: Honművész 1837. 229. p., Novák Dániel: Építészet – Hazai kastélyok. Idézi: DávID F. 1988. adattár 25. p.
120 DávID F. 1988. adattár 25. p.
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a báró gödöllői tartózkodása nem mindenkinek okozott felhőtlen örömet. Sajnos, 
a várkápolna adminisztrátora is kisebb kellemetlenségekre számíthatott. ennek okát 
Sponer józsef, az 1854-ben kinevezett új adminisztrátor így fogalmazta meg a Histo-
ria Domusban 1856-ban: „Május hó 18án elhunyt − megyénknek, különösen a gedellői 
egyház jótevő kegyura, mélt. báró Sina György, ki görög nem egyesült hitü lévén, mi-
vel lelkéért − hitem elveihez szorosan ragaszkodva, azt soha semmiféle önérdeknek fel 
nem áldozva, jóllehet leghódolóbb tisztelője valék − gyászmisét nem tartattam, halála 
a legnagyobb kellemetlenségeket idézte elő az uradalmi, elvszerűleg működő papság-
nak, legkivált nekem, mint a főtisztek körében létezőnek."11 a kellemetlenségek közé 
tartozott, hogy bár Sina Simon, amikor átvette apai örökségét, minden alkalmazott-
jának fizetését megemelte: „alig vette át megboldogult atyja után birtokait, minden 
gazdatiszte és cseléde fizetését azonnal megjavítá, fölemelte, ugy hogy jelenleg egész 
Magyarországban b. Sina Simon gazdasági személyzete húz legnagyobb fizetést”12, a 
gödöllői plébános ebből a sorból kimaradt.13 a magyarázattal a báró nem késett so-
káig. 1857. június 10-én, amikor egész családjával megérkezett Gödöllőre, keserűen 
kifakadt Sponer józsef plébános-helyettesnek, aki a következőket jegyezte be a Historia 
Domusba: „azonban el nem mellőzhetem az utókornak ide feljegyezni azt is, miszerint 
fájdalmasan kell tapasztalnom, hogy a meg nem tartott, múlt évi előterjesztetettekben 
fölemlített gyászmise végett a jólelkű Báró Úr felizgattatott, úgy hogy egy alkalommal 
előttem több keserű nyilatkozatokra fakadt, miszerint mi, katolikusok a más hitűeket 
állatoknak tartjuk, s azokat mind a pokolba juttatjuk.”14 a bajt tovább fokozta, hogy a 
váci püspök nem jelent meg tisztelgő látogatáson a bárónál, s ezért Sina végképp harag-
ra gyúlva kijelentette: „még roskoványi lesz váci püspök, a Gedellői plébánia javára mit 
sem teend.”15 Báró Sina azonban, addigi jótéteményeihez méltón nem büntette a plébá-
nost. Évi 200 forinttal megemelte az ő fizetését is, még ha ezt nem is rögzítette írásban.16 
Ugyanezt a juttatást az utódok is megkapták, 1858-tól már negyedévekre lebontva. Így 
az adminisztrátori negyedévi járandóság 37 ft. 30 krajcárról 87 forintra emelkedett.

Érdemes egy pillanatra elidőzni a Historia Domusnak annál a részénél, amely a báró 
érkezését írja le, jól bemutatva legendás bőkezűségét: „a tanoncok között, kik fogadta-
tásakor örömdalt zengedezének, csupa tallér − s ezüst huszasokban 200 pftot osztatott 
ki. − Kántorom 6; én pedig 10 db. arannyal ajándékoztattam meg.”17

a kastélyt már a korábbi években elkezdték rendbe hozni, különösen, mivel az épü-
let is elég sok kárt szenvedett.

a kastélyba katonaságot szállásoltak, amely folyamatos gondot jelentett az épület 
állagának és berendezésének megóvása szempontjából. 1852. december 1-jén másolat 

11  Gödöllői Historia Domus 106. p.
12  vasárnapi Ujság, 1857. november 29. 518. p., továbbá vasárnapi Ujság, 1876. április 23. 257–258. pp.
13  Gödöllői Historia Domus 107. p.
14  Gödöllői Historia Domus 116. p.
15  Gödöllői Historia Domus 116. p.
16  Gödöllői Historia Domus 116. p.
17  Gödöllői Historia Domus 115. p.

Sina György jó üzleti érzékkel rendelkezett, tevékenysége nyomán a család vagyona 
hatalmasra növekedett. Felismerve a befektetési lehetőséget a földvásárlásokban, felvá-
sárolta a Habsburg Birodalom tönkrement arisztokaratáinak birtokait. amikor meg-
halt, fiára 29 uradalmat, mintegy 240 ezer hold földet hagyott.

Sina György pályáját tekintve mégis a legérdekesebb gróf Széchenyi Istvánnal való 
kapcsolata. elsőként állt a gróf terveinek megvalósítása mellé, így az ő segítsége nélkül 
nem, vagy nehezebben valósulhatott volna meg a Lánchíd, valamint Széchenyi István 
tervei a vasútra és a gőzhajózásra vonatkozóan.

Ifjabb Sina Simon, a család utolsó férfitagja (1810–1876) a magyar kultúra támoga-
tásával írta be magát hazánk történelmébe. Örökölve apjától annak barátságát Széche-
nyi Istvánnal, támogatta a gróf kulturális elképzeléseit. Így a görög mágnás adományoz-
ta a Magyar tudományos akadémia palotájának megépítésére a legnagyobb összeget,  
80 000 forintot.6 Érdemei elismeréseként a Magyar tudományos akadémia igazgatósá-
gi tagjai közé választotta. ezen kívül számos, a korszakban születő intézményt támoga-
tott, így például a Nemzeti Színházat, a Nemzeti Múzeumot.

a gödöllői uradalmat 1850. november 1-jén mentették fel a zárgondnokság alól, és 
az özvegy hercegasszony az 1851. január 30-i „örökeladási” szerződés alapján báró Sina 
Györgynek adta el a birtokot.7 Bartal jános írja feleségének azt az érdekes momentu-
mot is, hogy gróf viczay addig egyezkedett és húzta-halasztotta a dolgokat, míg végül 
vevőként csak Sina maradt. a gödöllői, hatvani, debrő-kompolti és bajai uradalmakat 
ő vette meg.8

GödöllőI láTOGATásOK

Báró Sina György csak egyszer látogatott Gödöllőre. 1852 júniusában fiával és két uno-
kájával érkezett meg a településre, s hét nap után visszatért Bécsbe. Paulovits Mihály, 
az akkori római katolikus plébános-helyettes jegyezte fel a következőket: „Itt mulatása 
alatt szerencsés valék ő méltóságánál ebédelni, hol örömmel tapasztaltam, hogy a fiatal 
Báró Úr igen szívesen beszél magyarul, ki is megnézte templomunkat, s magát − nem 
egyesült görög létére − imádságaimba ajánlotta.”9 

Báró Sina Simon 1857. június 10-én érkezett családjával Gödöllőre, és július 21-ig 
időzött itt. valószínűsíthető, hogy számítva I. Ferenc józsef magyarországi látogatására, 
magyar főúrként készült őt gödöllői otthonában fogadni. a látogatásra készülve felújít-
tatta a kastély bútorzatát és a királypavilont.10

6  Mta, Kézirattár K 1268/o (raL Palotaépítési iratok)
7  Maga a szerződés nem maradt meg, csak utalásokból ismert a tartalma. GvM, Levéltár 6/d
8  1851. január 20. GvM, Levéltár 6/b. a Gödöllői Historia Domus (97. p.) 6 900 000 forint vételárat ír amelyből  

1 000 000 forint a vevő kezén maradt, és az összeg kamatai az özvegy hercegasszonyt illették, élete végéig (1863-
ban hunyt el) egyes források (oDroBeNYáK NePoMUK. j. 1875. 149. p. és BereNte I. 1937. 315–316. pp.) 
7 300 000 forintot említenek.

9  Gödöllői Historia Domus 101. p.
10  oDroBeNYáK NePoMUK. j. 1875. 152. p.
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tésére. Magyar festők műveiből egy képcsarnok felállítását tervezte, melynek a hazai 
festők támogatásán kívül a kastély méltó díszítése is célja volt. „B. Sina gödöllői szép 
kastélyában egy nagy »képcsarnokot« fog létesíteni, melyre legjelesebb festészeinket 
nyeré meg. Ugyan e célra a műtárlatból havonkint fog képeket vásárolni.”26 

a báró mint mindenhol, itt is a kor legjobb művészeit igyekezett kiválasztani. Két-
ségkívül Barabás Miklós a legismertebb azon magyar művészek közül, akiktől a báró 
alkotásokat rendelt. a művész (aki egyébként egyidős volt Sina Simonnal) saját maga 
számára vezetett jegyzékéből tudjuk, hogy több grafikát és festményt is készített a báró 
megrendelésére. a legnagyobb szabású ezek közül minden bizonnyal a „Lánchíd alap-
kőletétele” című festménye.27 a képet báró Sina Simon rendelte a művésztől, hogy emlé-
ket állítson édesapjának, báró Sina Györgynek a Lánchíd legjelentősebb befektetőjének. 
Bár vázlatokat már 1840 óta készített Barabás, az olajfestmény csak 1864-ben készült 
el. a festményen az ábrázolt személyeket a művész egy magyarázó tusrajza segítségével 
lehet beazonosítani. Sina György Ürményi Ferenc, józsef nádor és Széchenyi István 
körében látható a képen. az elkészült festményt Sina Simon a Nemzeti Múzeum Kép-
tárának ajándékozta, amely ezekben az években alapozta meg gyűjteményét. a képnek 
ismert egy kisebb olaj,28 illetve akvarell-változata is.29

a festőművész 1857-ben a báró meghívására Gödöllőre érkezett. „Barabás már 
legközelebb készen lesz azon hat képpel, melyeket B. Sina Simon részére Gödöllőn 
készít. e kétségkívül becses képek egyik legközelebbi havi műkiállításunkban is látha-
tók lesznek.”30 az egyik készülő képről a korabeli újságok külön is írtak, így például a 
Hölgyfutár című lap 1857 októberében: „Képeknél lévén megemlítjük, hogy Barabás 
műtermének látogatói jelenleg igen sok élvezetre számolhatnak. a művésznél b. Sina 
Simon által megrendelt képek egyike már csaknem egészen kész. ez a gödöllői kastélyt 
és kertet ábrázolja, míg az előtért magyaros ötös fogat foglalja el, melyen a nemes báró 
ül egyik bájos lányával; az arcok, hogy úgy fejezzük ki magunkat − barabási hűséggel 
vannak találva − ennél többet úgy sem mondhatnánk; még a lobogó ingű kocsis, s a 
dolmányos huszár is a csalódásig hívek. Hisszük, hogy e gyönyörű kép − mely később 
a báró úr velencei palotáját díszítendi − a műegyletben is látható lesz.” a képet az újság 
szerint a báró a velencei palotájába szánta, de valami oknál fogva ercsibe került, ahon-
nan a második világháború végén külföldre szállították. a képen a kastély előterében 
egy ötösfogat látható, melyen a bakon a kocsis és az inas, míg hátul báró Sina Simon ül 
anastasia nevű lányával. anastasia a legidősebb felnőtt kort megélt lánya volt a báró-
nak, 1838-ban született és 1860. január 11-én ment feleségül gróf Wimpffen viktorhoz.  
a kép alapján készült a Két garasos újság 1859. február 13-i számába31 egy litográfia. 

26  Hölgyfutár, 1857. május 22. 526. p., továbbá vasárnapi Ujság 1857. november 29. 518. p. és 1876. április 23.  
257–258. pp.

27  BaraBáS M. 1944. jegyzék 1817. olaj, vászon, 275 x 397 cm. MNM tKcs, ltsz.: 120.
28  Barabás Miklós: a Lánchíd alapkőletétele, 1859. olaj, vászon, 72,5 x 110 cm. BtM, Fővárosi Képtár, ltsz.: 17763.
29  Barabás Miklós: a Lánchíd alapkőletétele, 1842. akvarell, papír, 262 x 338 mm. BtM, Fővárosi Képtár, ltsz.: 578.
30  Hölgyfutár, 1857, július 27. 752. p.
31  1859. február 13. 52. p.

készült az ez év októberi jegyzékről, melyeket a kastélyba szállásolt tüzérek készítettek, 
az ott talált berendezésről. ebből kiderül, hogy műtárgyakat nem találtak, csak régi fa-
bútorokat és használt vászonhuzatokat.18 1854. november 14-én a kastélyba elszállásolt 
katonaság feltörte a színháztermet, onnét bútorokat vitt el, amelyeknek egy része soha 
nem került elő. 1856 áprilisában a kastélyban elszállásolt újabb katonák strázsamestere 
ismét feltörte a színháztermet és onnan elvitt néhány bútort.19

1854. január 18-án ismeretlenek betörtek a kastélyba. Nagyon nem volt mit elvinni, 
inkább romboltak a betörők. ellopták a Mária terézia-szoba arannyal hímzett vörös 
bársony ágytakaróját, letépték az ágymennyezetet, valamint a székek kárpitját.20

1856-ban villám csapott az épületbe, szerencsére jelentősebb kárt nem okozott. 1854-
ben már elkezdődhetett a Királypavilon felújítása, mert egy március 2-i jegyzőkönyvből 
tudjuk, hogy Kardos jános gödöllői bútorbehúzó panaszt tett, hogy a „Király hegyi dí-
vánokból felmaradt” 9 rőf huzat Illés Pál kastélyszolga útján juszt Konrád gödöllői ven-
déglőshöz került, és ő használta el egy kanapé behúzására.21 (Ugyanekkor eltulajdonított 
Illés Pál még 5 rőf kelmét, amiből a feleségének alsószoknyát készíttetett, 9 rőf székekre 
használt kartonanyagot, valamint az ágyfüggönyök anyagából is elhasznált egy keveset.)

a királypavilon kicsi, hatszögletű épületét még gróf Grassalkovich (I.) antal épít-
tette a Mária terézia látogatását (1751) követő két évtizedben. a pavilonban a magyar 
királyok arcképeit helyezték el a honfoglalás kori vezérektől Mária teréziáig. az össze-
sen 54 képmás elrendezése a következő volt: egy-egy ablak- vagy ajtónyílás két olda-
lán 4-4 kép volt, s az ablakok, illetve ajtók felett mindenhol egy nagyobb kép szerepelt.  
a magyar uralkodók arcképeit az osztrák csapatok 1849-ben, amikor a magyar szabad-
ságharcban a szomszédos Isaszegnél vereséget szenvedtek, dühükben tették tönkre. ezt a 
pavilont újíttatta fel báró Sina Simon, kiegészítve az uralkodók képmásait a saját koráig. 
a tönkrement képek egy részét restauráltatta, más részét újra kellett festetni. Ma a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban összesen 14 képet őriznek a gödöllői királypavilonból: 3 az 
eredeti barokk kori sorozatból való22, 9 az eredeti alapján az 1857-es felújításkor készült 
másolat23, és 2 olyan24, Mária terézia utáni uralkodó képmása, amelyet előképek felhasz-
nálásával 1857-ben festetett meg Sina.25 ez a momentum azért is fontos, mert kifejezi a 
családnak azt a szándékát, hogy Magyarországon megtelepedve gyökeret ereszthessen itt.

Báró Sina Simon, apjával ellentétben, aki csak üzleti befektetést látott a birtokban, 
Gödöllőt egyfajta családi rezidenciává, illetve társasági központtá szerette volna tenni. 
a kastély, Pesthez közeli fekvése miatt mindenképp alkalmasnak látszott erre a szerepre. 
a bárónak ezt a szándékát jelzi az is, hogy nem keveset fordított a kastély belső díszí-

18  GvM Levéltár 6/b
19  GvM Levéltár 6/b
20  Gödöllői Historia Domus 102. p.
21  GvM Levéltár 6/b
22  II. Géza, III. Béla, I. Károly arcképei
23  Péter, aba Sámuel, II. László, Iv. István, III. endre, vencel, ottó, Mária királynő, II. (Kis) Károly arcképei
24  II. Lipót, v. Ferdinánd
25  GaLavICS G. 1995–1999.

354 355



 Gödöllő története I. [356]  Gödöllő története I. [357]

gyar főurakhoz adni, azonban ez irányú terveiben csalódnia kellett. Hiába volt a család 
nemesi ranggal rendelkező, s méghozzá vagyonos is, a magyar nemesek nem tekinthették 
partinak e kereskedelemből meggazdagodott és ráadásul nem is magyar származású csa-
ládot. tóth Lőrinc, Sina Simon életrajzírója szerint: „Kik őt közelről ismerték, jól tudják, 
hogy legkedvesebb vágya volt egyik vagy másik lányát, vagy akár mind valamennyit, Ma-
gyarország ege alatt látni boldognak. Megszerezvén a gr. viczayaktól az előbbi Grassal-
kovich-féle uradalmakat, a kies Gödöllőre, azon kastélyba jött nyaralni, hol ma felséges 
urunk s királynénk szokott a fesztelen családi élet karjain pihenni. az alkalom meg volt 
adva; az emberi dolgokat intéző sors azonban, mely erősebb az emberi akaratnál, más-
ként végezett, és a boldogúltnak ebeli óhajtása nem teljesült. Gödöllő eladatott, annak 
volt ura ezentúl csak országos ünnepi alkalmakkal látogatta meg a fővárost, melyekről 
loyális magyar főúrnak elmaradni nem szabad; − művelt lelkü, nemes szivü, magas ne-
velésü leányait pedig más nemzetbeli nagy nevek viselői tűzték kebelükre.”39 anastasia 
(1838–1889) gróf Wimpffen viktor felesége lett, Irini (1843–1881) herceg Mavrocorda-
tosé, eleni (1845–1893) herceg Ypsilanti görög királyi követé, Iphigénia (1846–1914) pe-
dig a francia köztársaság elnökének sógorához, herceg de Castries-hez ment feleségül.40

a kastély személyzetéről, valamint a báróval Gödöllőre érkezettekről a református 
egyháznak ezekben a hónapokban készült összeírásából alkothatunk képet. a báróval 
érkezett tasner antal generalis titkár (ő gróf Széchenyi István közeli munkatársa volt 
hosszú ideig), Lemay Kornél francia titkár, Soyer Panos kereskedelmi titkár. a kastély 
itteni alkalmazottai voltak: rittich jános uradalmi intéző, Kalmár Nándor uradalmi 
tiszttartó, Somody Károly uradalmi mérnök, Schmid Benedek uradalmi orvos, Kárász 
György uradalmi számtartó, rigler adolf uradalmi kasznár, Horváth Ferenc uradalmi 
ispán, Bukvai jános uradalmi kertész, Dittrich Lajos főerdész, Fridl Mátyás uradalmi 
erdőmester, Faragó István, Pais Lajos, Karlovisz Lajos gazdasági írnokok, Illés Pál vár-
szolga, özv. Prann anna kulcsárnő, Sponer józsef római katolikus adminisztrátor, Bél 
ambrus római katolikus tanító.41

a család tagjai nem zárkóztak el alkalmazottaiktól, azok gyermekeinél többször is 
vállaltak keresztszülőséget: Bukvai jános egyik gyermekének, az 1859. november 10-én 
született római katolikus Leopoldina teréziának egyik keresztszülője Sina Iphigénia baro-
ness volt. Sárkány józsef ügyvéd és Lits Lujza (Lits antal leánya) két gyermekének is Sina 
Simon báró volt a keresztapja: az 1859. április 10-én született Ilona Gizella emma Mária 
nevű gyermeknek és az 1861. március 16-án született róza Lujza antónia nevű leánynak.42

39  tÓtH L. 1878. 13. p.
40  KerÉNYI B: e: 2003.14. p., 33. p. a hagyomány szerint a bárót igen keserű csalódás érte, mikor a környék ne-

mes urait végiglátogatta és meghívta őket egyik estére. a helyi nemesek lenézték az idegent, és szóba sem álltak 
vele. állítólag emiatt hangzott el Sinának az a mondása, miszerint „Könnyebb egy főherceggel beszélni, mint egy 
magyar nemessel.” (tÓtH B. 1989–1903. II. 308. p.) Ugyanakkor egy másik elbeszélés szerint egy következő al-
kalommal a bárónál mulatozó társaságból az egyik szemtelen fiatal magyar nemes a mulatság végén megkérdezte, 
hogy mivel tartozik az ellátásért. (BereNte I. 1937. 325. p.) ezt a sértést aztán a báró már nem tudta lenyelni, 
ezért is távozott sietősen Gödöllőről, és az országból, hogy azután vissza se térjen többé.

41  a református egyház által megőrzött 18–19. századi dokumentumok. GvM a 98.35.1–7.
42  a Gödöllői római Katolikus Plébánia anyakönyvei, ill. Györe Z. 1996.

Sajnos nem lehet tudni, hogy mennyi képet festhetett még Barabás Miklós a báró meg-
rendelésére, illetve mely festők műveit vette még meg báró Sina Simon a kastély be-
rendezésére, és mi lett ezeknek a sorsa. a kastély korabeli ábrázolásait megfigyelhetjük 
még rohbock acélmetszetén32 és a Vasárnapi Ujság egy 1860. évi számában.33

Barabás egy ceruzarajza a báróról 1857-ben készült34, valamint ismert egy Gödöllő 
környéke című ceruzarajza, amely 1855-ös datálású.35 a többi képet, amelyet a báró 
rendelésére festett, így például báró Sina Simon egészalakos olajképét, valamint Sina 
anasztáziáról készült képet, sajnos nem ismerjük.36

Gödöllői tartózkodása alatt a báró több mulatságot is szervezett, július 1-jén példá-
ul Pestről hozatott zenészeket: „B. Sina Simon a nemzeti zenészettől sem vonja meg fi-
gyelmét. tegnap a Patikáriusék zenekarát vitette ki Gödöllőre, hol jelenleg már több hét 
óta tartózkodik.”37 a gödöllői mulatságon egyik célja az lehetett, hogy lányainak magyar 
nemesember férjet találjonrészt vett a báró egész családja. Sina Simon felesége, Ghyka 
Iphigénia, aki szintén görög családból származott38, hat gyermeknek adott életet, de csak 
négy lány érte meg a felnőtt kort. a legenda szerint a báró szerette volna a lányait ma-

32  L. rohbock: Gödöllői kastély. GvM, ltsz.: K. 92.8.1.
33  vasárnapi Ujság, 1860. február 19. 8. szám
34  Barabás Miklós: Báró Sina Simon arcképe, 1857. Ceruza, papír, 341 x 268 mm. MNG, ltsz.: 1937–3186.
35  Bararbás Miklós: Gödöllő környéke, 1855. Ceruza, papír, 418 x 290 mm. MNG, ltsz.: 1903–44.
36  BaraBáS M. jegyzék 1703., 1704.
37  Hölgyfutár, 1857. július 2. 668. p.
38  Désánfalvi Ghyka Szilárd lánya. a család nemességet I. Ferenctől kapott 1817. augusztus 8-án.

Két garasos újság, 
1859. február 13.
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ténykedéséről: „egy nap nem tűnt le, melyen Ő Méltóságaik, Isten bölcs rendelése sze-
rint, embertársaikra nézve, hű sáfárok képében fel nem tüntek volna, s készen tartot-
ták volna javaikat a szűkölködők számára! − Mily kegyes ajánlatot tettek Méltóságaik a 
helybeli tanodára, tanusítják a mellékelt okiratok”.51 Sina Simon kora egyik legfontosabb 
ügyének a magyarországi oktatás segítését tartotta. a gyakorlati (például kertészeti, sző-
lészeti) oktatás mellett az elemi és a magasabb fokú nevelési intézmények működését 
is nyomon követte. Birtokain fontos feladatnak tekintette, hogy megfelelő képzésben 
részesüljenek az ott élők, így nem egyszer saját költségén taníttatott gyerekeket. több he-
lyen hozott létre alapítványt, ilyen volt például a Gödöllő-Hatvan-Lőrinci uradalomban 
1857. július 20-án tett felajánlása52, amely főként a szegényebb gyerekek tanszerrel való 
ellátását, ösztöndíjban való részesítését, és a tanítók jutalmazását szolgálta.53 „Miután a 
népek boldogsága – a közjólét – egyenesen magában a népnevelésben rejlik: a magas 
kormány messzeláto bölcs intézkedéseit e részben is tehetségemhez képest őszinte jó 
szándékkal ohajtván támogatni és sikeresiteni – elhatároztam, hogy az oskolai nevelés 
szent célját, a jószágaimban létező oskolákban vallás különbség nélkül ösztön és szorgal-
mi dijjakkal, könyvek és írószerekkel az alább irt feltételek alatt előmozdítsam…” – írja 
alapítványa bevezetésében. Ugyanekkor tett báró Sina Simonné is ezen uradalmakban 
alapítványt magántanodára54, ahol 12 katolikus és 12 helvét hitvallású fiatal lányt okta-
tott a tanórák utáni időben egy tanítónő, különféle, a szegény sorsú lányoknak szüksé-
ges női munkákra. ez utóbbi alapítvány egészen 1925-ig működött, amikor is az akkor 
már koronauradalom nehéz helyzetére, valamint arra hivatkozva szüntették be, hogy 
amúgy is kötelező óra lett az iskolai kézimunka.55 Mindkét esetben az volt az alapítványt 
tevők óhaja, hogy a tanulók év végi vizsgáztatásánál jelen lehessenek. Sajnos a későb-
biekben ez nem így alakult, 1857 után a család nem jött többet Gödöllőre. az oktatást 
támogató tevékenységéért a bárót a kultuszminisztérium elismerésben részesítette.56

a Szegényháznak, mely még a Grassalkovichok korában épült, 12 elaggott uradalmi 
cseléd volt a lakója. Fejenként naponta 2 krajcárt kaptak az urasági kasznártól. 1858. ja-
nuár 1-jétől ezt Sina báró megduplázta 4 krajcárra. e kegyelempénzt minden hó utolsó 
napján vette fel a katolikus pap, mint a szegények felügyelője, aki azt az általa megbízott 
felvigyázónak adta át.57

1857. augusztus 23-án történt Gödöllő addigi történetének egyik legszomorúbb 
eseménye. a betakarítás megünneplését követő éjjel egy istállóban elaludt részeg szol-
ga gyertyája felgyújtotta az épületet. a tűz terjedését elősegítette az igen erős szél is. 
52 lakóház leégett, egy fiatal leány, Szarvas terézia, ki a tűz elől a pincébe menekült, 
ott megfulladt. 64 gazdát ért kár különböző módon. Sina azonnal, mihelyt megtudta,  

51  Gödöllői Historia Domus (1857) I. 109. p.
52  GvM, tD 2005.43.1.
53  Hölgyfutár, 1858. február 23. 171. p., Hölgyfutár, 1857. július 30. 763. p.
54  GvM, tD 2005.43.2.
55  GvM, tD 2005.43.14–15.
56  Hölgyfutár 1858. február 23. 171. p.
57  Gödöllői Historia Domus 111. p.

az 1860-as évek elején elindultak a találgatások, hogy vajon mik a báró tervei ma-
gyarországi birtokaival, különösképp Gödöllővel. Még egy olyan újsághír is felröppent, 
hogy Napóleon herceg fogja megvenni a kastélyt a hozzá tartozó uradalommal együtt. 

„erősen beszélik, hogy a b. Szina birtokában levő Grassalkovich-féle uradalmat Napole-
on herceg meg akarná venni 23 millió franknyi vételárról beszélnek.”43

a korabeli lapokban első pillantásra úgy tűnik, hogy 1861-ben a kastélyszínházat a 
báró ismét használta, de a Hölgyfutár híre tévedésnek tűnik („Gödöllőn március 3-án 
báró Szina díszes várszínházában műkedvelői hangversenyt fog tartani a szűkölködő 
honvédek javára”)44, hiszen a néhány nappal későbbi tudósítás szerint a jótékonysá-
gi rendezvény végül nem a kastély színháztermében, hanem a fogadó nagytermében 
zajlott. „Gödöllő március 3-án kegyeletes ünnepélynek volt színhelye. a hon rokkant 
bajnokai − a szűkölködő s tehetetlen honvédek − javára a derék pesti egyetemi dalárda 
és néhány műkedvelő által hangverseny rendeztetik, melyre az egész környék szinte 
összesereglett… a hangverseny helyisége a nagy vendéglő volt…”45

A MEZőváROs

Gödöllő a Sina bárók évei alatt egyre nagyobb mértékben fejlődött. Különösen a fiatalabb 
báró kedvezett azon döntésével, hogy a Gödöllő-Hatvani kettős uradalom központja Gö-
döllőn volt, konvenciós mesterembereket tartott itt, akik innen jártak ki az uradalomba 
a különféle munkák elvégzésére.46 az új tulajdonos nagyobb toleranciájának köszönhe-
tően Gödöllőre 1850-től egyre több izraelita lakos települt be, akik fellendítették a keres-
kedelmet.47 Míg 1850-ben csak egy kereskedő volt Gödöllőn, addig 1870-ben már 26.48

több más adomány mellett a lepusztult állapotban lévő református templom újjá-
építésére az 1857. évben 1000 forintot adott Sina báró, mely tettével a református hívek 
és a lelkész háláját nyerte el: „Most az örök emlékezetet mutató táblát49 a mennyezetről 
le vesszük − aranyos rámába foglalva a falba rakatjuk, s mellé tesszük a kegyes jólté-
vő Báró Sina Simon és családja nevét, s mi mostan élők legszentebb kötelességünknek 
tartjuk áldást kérni reájok, s úgy nevelni az új nemzedéket hogy az utókor is áldja hálás 
érzésssel emlékezetöket, ha örök emléket hirdető táblámban reményem hiusul míg élek 
Istenemtöl legbuzgobb szivvel azt kérni, hogy ott fent a tettek nagy könyvében is öröki-
tessék dicsö nevök. erdélyi Ferentz…”50

a katolikus adminisztrátor szintén dicsérő szavakkal nyilatkozott a báró gödöllői 

43  Hölgyfutár, 1861. április 13. 359. p.
44  Hölgyfutár, 1861. március 2. 215. p.
45  Hölgyfutár, 1861. március 26. 293–294. pp.
46  oDorBeNYáK NePoMUK. j. 1875. 151. p.
47  HovHaNNeSIaN e. 1933. 42. p.
48  rIPKa F. 1896. 153. p.
49  ti. a Grassalkovichok emlékére állított táblát.
50  a református egyház által megőrzött 18–19. századi dokumentumok. GvM a 98.35.1–7.
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A MEZőváROs 
MűvElődÉsTöRTÉNETI EMlÉKEI

Gödöllő kulturális életét alapvetően a kastély és a kastélyt építtető grófi, majd hercegi 
Grassalkovich család határozta meg. a gödöllői kastély, a babati istállókastély míves épü-
lete és pazar berendezése bizony nagy ellentétben állt a falut és lakóit jellemző szegény-
séggel.1 a kastélyokban, templomokban, oltárokban, egyházi témájú köztéri szobrokban, 
vallásos könyvekben felhalmozott kulturális értéket az egyház közvetítette a falu lakói 
felé. először a református egyház, később pedig – Grassalkovich antal rekatolizációs 
törekvései következtében – inkább a római katolikus egyházközség volt kultúraterem-
tő és kultúraközvetítő intézményként jelen a falu életében. a Grassalkovichok művé-
szetpártoló tevékenységét tágabb művelődéstörténeti összefüggések is meghatározták. 

A GRAssAlKOvIChOK sZEREpE 
Gödöllő KulTuRálIs ÉlETÉBEN

A Grassalkovich-mecenatúra sajátosságai

Kissé egyoldalú volt a Grassalkovich-mecenatúra, elsősorban az építészet-centrikusság 
jellemezte, volt némi kapcsolata a festészettel és a szobrászattal, pártoló tevékenységet 
fejtett ki a család a zene és a színház területén.2 a gödöllői kastélyban Grassalkovich (I.) 
antal idején nem voltak festmények a falon, egy anekdota szerint Mária terézia hiányol-
ta is a képeket 1751-es látogatása alkalmával.3 Ha a táblaképek hiányoztak is, néhány 
korabeli freskó előkerült a kastély 1996-os felújítása során. Sőt a kastély szomszédságá-
ban lévő Hamvay-kúria, mely mai alakját ugyancsak Grassalkovich antal idején nyerte 
el, szintén rendelkezik egy barokk kori falfestéssel díszített szobával. ábrázolás sem túl-
ságosan sok maradt a Grassalkovichokról. Kétféle változata ismert a grófi portréknak, 
az egyik magyar zsinóros öltözetben ábrázolja, a másik pedig a Szent István-renddel 
ékesített palástban. „Ugyanakkor Grassalkovich, amikor kegyúrként és mecénásként 

1 MarCZaLI H. 1893. III. köt. 528. p.
2 KaPoSSY j. 1924.; ZávoDSZKY L. 1931. 78. p., 82. p.; eNtZ G. 1937. 34–35. pp.; GaLavICS G. 219. p.; FaL-

LeNBÜCHL Z. 1996. 53. p.
3 reINer B. 1891. 16–28. pp. tÓtH B. 1898. I. köt. 367–370. pp. 

3 000 forintot küldött a károsultak megsegítésére. Szeptember 5-i látogatása alkalmából  
az uralkodó is 2000 forintot adományozott. a helybeliek 214 forintot adtak össze, míg a 
környékbeli községek lakói élelemmel látták el a fedél nélkül maradottakat.58

a mezőváros fejlődését segítette az is, hogy 1862-ben megkezdték a Magyar állami 
Északi vasút vonalának kiépítését, mely Gödöllőn keresztül vezetett.

58 Gödllői Historia Domus 116. p., vasárnapi Ujság 1857. augusztus 30. 363–364. pp., BereNte I. 1937. 326–327. pp.
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portréjával a legszemélyesebb módon kívánt megjelenni a gödöllői kastélykápolnában, 
tehát szemben a főoltárral, (…) akkor portréját színes velencei üvegmozaikból rakatta 
ki, kétségkívül többre becsülvén a drága anyag és a ritka technika különlegességét a 
festői kifejezés erejénél.”4 

Grassalkovich antal nemcsak épületekkel, de szobrokkal is gazdagította a települést. 
a barokk kor jellegzetes köztéri alkotásai, a fogadalmi szobrok a gazdag főúr birtokköz-
pontjából sem hiányozhattak. a kastélykápolna elkészültével egy időben, 1750-ben ál-
líttatta a Nepomuki Szent jános-szobrot, mely kezdetben a rákos folyó hídján állt a mai 
Szent jános utca elején, ma pedig a kastélykápolna mellett látható, alkotóját nem ismer-
jük.5 1771. augusztus 14-én szentelték föl a Mária-oszlopot a főtéren, amit akkor Piac-
térnek hívtak. Martin vogerl (1714–1770) osztrák szobrász hainburgi szobrának (1749) 
másolata a pestis elleni védekezést szolgálta.6 a falu közepén jelentős szimbolikus és 
térképző funkciót látott el, fontos szerepet játszott a barokk városkép kialakításában. 
az osztrák szobrász a rokokó stílusra jellemző könnyedebb, a dekorativitást előnyben 
részesítő stílust képviselte. Négyoldalú volutás talapzaton áll a pilléroszlop, s ennek te-
tején a magasban szinte lebeg a könnyed Mária-oszlop. a párkány négy sarkán pestises 
betegeket ápoló szentek szobrai állnak, az alsó rész oldalain pedig Mária életéből vett je-
lenetek láthatók domborművek formájában latin nyelvű, magyarázó feliratokkal. ová-
lis alakban áttört mintájú kőrács fogja közre a szoboregyüttest. vályi andrás 1799-ben 
megjelent könyvében szintén felsorolja Gödöllő nevezetességei között a Mária-oszlopot 

„az előtte lévő ugró kúttal egyetemben”,7 a 18. században tehát szökőkút is állt a szobor 
előtt. a kastély bejáratával szemben álló szobor homlokfrontján oltármenza is található, 
kijelölve ezzel a templomi körmenetek útvonalát. 

a Kálváriát is 1771-ben kezdte el építeni Grassalkovich antal, halála miatta fia fe-
jezte be 1775-ben feltehetően Mayerhoffer jános kivitelezésében. Mivel nem dombon 
áll a barokk egyházművészet e jellegzetes alkotása, ezért belül üreges kőépület tetején 
helyezték el, és kétkarú lépcső vezet a Kálvárián álló szoborcsoporthoz, mely hat szo-
borból áll: a kereszteken jézus és a két lator, a keresztek mellett Szűz Mária, Mária Mag-
dolna és Szent jános. Magdolna és a három kereszt szobrai 1827-ből valók.8 

a neves bécsi szobrász, johann Georg Dorfmeister (1736–1786) készítette Grassal-

4 GaLavICS G. 1991. 220. p. a Grassalkovich-ábrázolásokról ld. varGa K. 2000 (2) 407–421. pp. 
5 GÖDÖLLŐ 1951. 3–7. pp.
6 a legtöbb szakirodalom 1749-re datálja a gödöllői Mária-oszlopot: GeNtHoN I. 1951. 339–340. pp., GÖDÖLLŐ 

1951. 3–7. pp., DerCSÉNYI D. 1958. I. 389. p., aGGHáZY M. 1959. I. 293. p. a művészettörténészek és a mű-
emlékes szakemberek a stílusjegyek alapján csak feltételezik, hogy a gödöllői szobrot 1749-ben készítette Martin 
vogerl, mivel teljesen olyan, mint a hitelesen tőle származó és 1749-ben felállított hainburgi Mária-oszlop. az 
osztrák szobrász Pozsony környékén dolgozott, feltételezhető tehát, hogy a Pozsony környékén is birtokkal ren-
delkező Grassalkovich antal megbízta ezzel a munkával. 1749-ben fejeződött be a kastélykápolna építése, ezért 
valószínűsítik a művészettörténészek, hogy a Mária-oszlop állítása is ekkor történt. az 1838-as canonica visitatio 
(GvM tD 2006. 66. 1. 20. p.) az isaszegi protokollum alapján azt írja, hogy 1771. aug. 14-én szentelte fel Salbek 
Károly, Migazzi bíboros általános helyettese, s ezt kell hiteles forrásnak tekintenünk. a Kálváriát is ebben az évben 
kezdte építtetni a gróf. az 1771-es dátumnak az sem mond ellent, hogy Martin vogerl 1770-ben meghalt, hiszen 
szobrászati műhelyének tagjai vagy tanítványai is elkészíthették a hainburgi Mária-oszlop másolatát Gödöllőn. 

7 váLYI a. 1799. II. 51. p.
8 DerCSÉNYI D. 1958. I. 388–389. pp. 

kovich antal síremlékét a máriabesnyői kriptába 1772-ben, a gróf halála után egy évvel. 
a vörös és fekete márványból faragott, családi címerekkel és szobrokkal gazdagon díszí-
tett síremléket a szobrászművész egyik főműveként tartja számon a művészettörténet. 
Grassalkovich (III.) antal állíttatta a klasszicista stílusú Flórián-szobrot római katona 
alakjában 1823-ban.9 

Kevés ismerettel rendelkezünk a Grassalkovichoknak az irodalomhoz s egyálta-
lán a könyvekhez fűződő viszonyáról. részletes leírások ismertetik a gödöllői kastélyt, 
a pesti és pozsonyi palotát, de sehol semmi nyomát nem találjuk annak, hogy ezekben 
az épületekben lett volna említésre érdemes könyvtárterem, bibliotéka is.10 Nincs tudo-
másunk róla, hogy a család bármelyik tagja érdeklődött volna a könyvek iránt. Szarvasi 
Margit, aki földolgozta a 18. századi magyarországi magánkönyvtárakat, azt írja ugyan 
könyvében, hogy a Grassalkovichok ragyogó palotáiban is volt díszes könyvtárterem, de 
a gödöllői kastélyra vonatkozóan ez csupán feltételezés, minden konkrét alapot nélkülöz.11

Holott a 18. században a pompás épületeken, a képzőművészeti kollekciókon kívül 
a könyvgyűjtemények is státusszimbólumnak számítottak a főúri és főpapi körökben. 
Főként a század utolsó harmada tekinthető a könyvgyűjtés aranykorának. a barokk szel-
lemiség jegyében ezen a téren is sokat adtak a külsőségekre. Monumentális, freskókkal 
díszített teremkönyvtárakat alakítottak ki a főúri kastélyokban, püspöki palotákban. So-
kat adtak a könyvszekrények, könyvespolcok megtervezésére, a könyvek díszes, egyéni, 
sajátságos jegyeket hordozó köttetésére. ahogyan a festészet és szobrászat alárendelt 
művészeti ág volt ebben a korban, az építészet kiegészítője, díszítő eszköze csupán, eh-
hez hasonlóan a palota dekorációjához tartozott a külsőségekre is sokat adó biblioté-
ka. a nagyúri életforma, a barokk pompa szerves részeként jelent meg a könyvtár is.12 

a szomszédos Pécelen ráday Gedeon gróf, korának egyik legnagyobb irodalmi tekin-
télye, épp ekkor fejlesztette az egyik legjelentősebb magyar könyvgyűjteménnyé az apjától 
örökölt mintegy 300 kötetnyi könyvtárat. Kastélya irodalmi központ volt, kiterjedt levele-
zést folytatott például Kazinczy Ferenccel, és maga is művelte az irodalmat, verseket írt.13 
Grassalkovichnak persze mindent elölről kellett kezdenie: kastélyt, templomot épített, s 
könyvtárat sem örökölt senkitől. a könyvgyűjtés terén nem kapcsolódhatott bele egy ha-
gyományba, mint a péceli ráday Gedeon. jó barátja, gróf Migazzi Kristóf (1714–1803) 
bécsi érsek és váci püspök is szenvedélyes könyvgyűjtő hírében állt. amikor II. józsef 
1785-ben megfosztotta püspökségétől, kénytelen volt eladni gyönyörű, vörös maroquin 
kötésben pompázó, súlyos aranyozású könyveit gróf Batthyány Ignácnak egyes források 
szerint 20 000, más források szerint 40 000 forintért. a gyulafehérvári Batthyáneum-
ban ma is azonnal feltűnnek Migazzi tipikus bécsi kötésű könyvei.14 Migazzi gyakran 
megfordult Gödöllőn, külön lakosztályt tartottak fenn neki a Grassalkovich-kastélyban.

9 KaMPIS a. [1975] 207–212. pp., GÖDÖLLŐ 1951. 3–7. pp.
10 DÜMMerLING Ö. 1958. 27–28. pp.; DávID F. 1991. 226–227. pp.
11 SZarvaSI M. 1939. 58., 63. p.
12 SZarvaSI M. 1939. 6–7. pp.; KoSárY D. 1983. 136. p. 
13 KaZINCZY F. 1979. 306–312. pp.; rÓNaY Gy. 1962. 41–61. pp.; KoÓS j. 1994. 16–20., 25. pp., BorvÖLGYI Gy. 2004. 
14 SZarvaSI M. 1939. 33. p.; eNtZ G. 1937. 45. p.
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az irodalompártoló szomszéd és a könyvgyűjtő barát példája ellenére Grassalko-
vich nem lett könyvgyűjtő. Mint ahogy a gödöllői kastélyt sem a gazdagság fitogtatása, 
hanem az igényekhez és személyiséghez méretezett szerény, ám nemes architektúra jel-
lemzi15, ugyanúgy a műpártolás terén is a gróf csak arra áldozott, ami az ízléséhez, érzé-
kéhez közel állott. a gödöllői kastély bibliotékájára alig található konkrét utalás. vályi 
andrás 1799-es és odrobenyák jános 1875-ös könyve említi meg, hogy az imádkozó 
helyen, azaz az oratóriumban volt berendezve a grófi, illetve hercegi könyvtár. „Sajáto-
san” – jegyzi meg odrobenyák. a könyvtárnak „úgyis csak üres szekrényei az 1867. évi 
átalakításkor eltávolíttattak; az üres fal papírszőnyeggel bevonatott.”16 

Gróf erdődy László, 1706 és 1736 között nyitrai püspök, a San appolinare egykori 
növendéke, római emlékek nyomán a templom előcsarnoka fölötti, emeleti termekben 
kezdett könyvtárat berendezni.17 Grassalkovich, aki Nyitrán járt iskolába, és kapcsolat-
ban állt a felvidéki erdődy családdal, innen is vehette a mintát ahhoz, hogy az oratóri-
umban helyezze el a könyvtárát.18 Mindenesetre nem lehetett sok könyve, ha a pár négy-
zetméteres oratórium egyik falán elfért. ezt erősíti meg Grassalkovichnak a Beteges és 
unalmas gondolatai című aforizmagyűjteményében a könyvekről és az olvasásról alkotott 
véleménye is, melyet a gróf hiteles vallomásának tekinthetünk. „Mulattattya könyveknek 
sokassága az emberi elmét, de mivel mind azokat által olvasni nem lehet, légyen annyi, a’ 
mennyit által olvashass.” (oSZK I. 66.) „a’ bizonyos, és meg-határozott olvasás haszno-
sabb, de a’ széllyel szórt, és külömbféle dolgoknak olvasása mulatságosabb.” (oSZK I. 71.)

Ha ugyan a gödöllői kastély könyvállományáról keveset is tudunk, fennmaradt vi-
szont a pozsonyi palota könyvtárának két katalógusa.19 az egyik 1787-ben Grassalko-
vich (II.) antal idején készült, a másik évszám nélküli összeírás, de valószínűleg 1834 
után állították össze. tehát a másik katalógus Grassalkovich (III.) antal idejéből való. 
ebből világosan kiderül, hogy a pozsonyi palotában elég jelentős könyvtára volt a Gras-
salkovich családnak, mely 12 részből álló könyvszekrényben nyert elhelyezést. 

az 1787-es francia címet viselő katalógusban 871 könyv szerepel 164 számozott 
oldalon: 649 francia, 194 német, 23 latin, 3 magyar és 2 olasz nyelvű könyv. a másik 
katalógusban német és francia könyvek találhatók. a Grassalkovichok könyvállománya 
tipikus példája a 18. század végi rokokó főúri könyvtáraknak. ez az időszak, amikor  
a francia nyelv és kultúra, a francia módi uralkodott az európai szellemiségen, mely a 
bécsi Hofburg közvetítésével került Magyarországra. a birodalmi arisztokrácia koz-
mopolita műveltségét, ízlését, szellemiségét vette át a magyar arisztokrácia, papság és a 
nemesség is Mária terézia uralkodása idején. Bécsben francia színház és francia nyom-

15 DÜMMerLING Ö. 1958. 29. p.
16 váLYI a. 1799. II. 50. p.; oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 47–48. pp.
17 SZarvaSI M. 1939. 40. p.; KoSárY D. 1983. 136. p.
18 FaLLeNBÜCHL Z. 1996. 26. p.
19 a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum archívumában található a Wellmann Imre hagyatékából származó két kata-

lógus: Catalogue des Livres et des auteurs qui se trouvent Dans la Biblioteque De Son altesse Le Prince antoine 
de Grassalkovics a Presburg. L’an MDCCLXXXvII. (azon könyvek és szerzők katalógusa, amelyek Őfensége her-
ceg Grassalkovich antal könyvtárában találhatók Pozsonyban. 1787.), Bücher = verzeichnisz der Hochfürstlich. 
Grassalkovich’ sehen BIBLIotHeK. É. n. lelt. sz. GKK. 7.

da működött. Francia volt a társalgási nyelv, francia volt a módi, az előkelők francia 
verseket írtak. XIv. Lajos (1638–1715) királyi udvara, versailles-i kastélya volt az etalon 
építészetben, viselkedésben, ízlésben, szellemiségben. Nem véletlen, hogy a versailles-
i kastélyhoz szokták hasonlítani a fertődi esterházy-kastélyt, de gyakran a gödöllői 
Grassalkovich-kastélyt is.20 Magyarországon is francia nyelvtanok, társalgási könyvek 
jelentek meg. Gróf Grassalkovich antalról közismert, hogy tudott latinul, magyarul, 
németül és szlovákul.21 Francia nyelvű levelei nem maradtak ugyan fenn, de valószínű, 
hogy bírta ezt a nyelvet is. abban az anekdotában, amelyben Mária terézia az 1751-es 
gödöllői látogatásakor furcsállja, hogy nincsenek képek, festmények Grassalkovich kas-
télyában, franciául folyik a társalgás a királynő és a gróf között.22 

a Grassalkovich (II.) antal katalógusában szereplő könyvek közül azok, amelyek 
Grassalkovich (I.) antal halála, tehát 1771 előtt jelentek meg, elvileg akár a Gödöllőn 
élő gróf könyvtárához is tartozhattak. több Magyarországgal foglalkozó, latin nyelvű 
művelődéstörténeti, jogi és politikai munka található a katalógusban: például Horányi 
eleknek a magyar írók életrajzát tartalmazó lexikona: Memoria Hungarorum et pro-
vincialium scriptis editis notorum, quam excitat A. Horányi. Bécs, 1775., Werbőczi Ist-
ván Hármaskönyve: Decretum tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni Hungariae.  
1763 vagy Kollár ádám Ferenc munkája: Historiae jurisque publici regni Ungariae amo-
enitates I-II. vindobonae, 1783. a könyvtár három magyar könyve: a Nádasdy-féle  
Mausolaeum Horányi elek magyar fordításában: Magyar Országnak hatalmas és dit-
sőséges királyainak és első vitézkedő kapitányainak emlékeztető koporsó épülete. Buda, 
1773., P. jaroslaus: Keresztény esztendő, azaz minden episztolák és evangéliumok. Buda, 
1771. és Kónyi jános: A böltsességnek és jó erköltsnek könyve a kegyes ifjúságnak a tiszte-
lendő öregségtől nyertt ajándéka. Pozsony, 1774.

Megtalálhatók ebben a könyvtárban a francia felvilágosodás legjelentősebb írói-
nak: Diderot, rousseau, Montesquieu, voltaire-nek a művei, a korszak neves színpadi 
szerzőinek: Corneille, racine, Moliére, Marivaux-nak a darabjai. a 18. század egyetlen 
neves francia, angol vagy német szerzője sem hiányzik a könyvgyűjteményből: Pas-
cal, rabelais, La Fontaine, Mme de Stäel, L’abbé Prévost, Marmontel éppúgy jelen van, 
mint Walter Scott, Fielding, Kotzebue. több II. rákóczi Ferenccel és szabadságharcá-
val foglalkozó mű is szerepel a katalógusban, ezek a munkák francia nyelven íródtak. 
a legtöbb könyvet Londonban és Párizsban adták ki, de Hága, amszterdam és néha 
Buda is szerepel a könyvkiadó városok között. a szépirodalmi műveknél elenyészően 
kevés verseskötet található. a 18. század divatos irodalmi műfajának számító leveleket 
és memoárokat külön fejezetben sorolták fel. jó ízléssel összeállított, igényes könyvtár. 
Lehet, hogy ebben szerepet játszottak azok a könyvek, amelyek a könyvtárral kapcso-
latos szakirodalom körébe tartoztak: Bibliothéque des Gens de Cour (az udvari embe-
rek könyvtára) (Párizs, 1732.) vagy a Conseils pour former un Bibliothéque (tanácsok 

20 KoSárY D. 1983. 51–52. pp.
21 FaLLeNBÜCHL Z. 1996. 12. p.
22 reINer B. 1891. 23. p.; rÓNaY M. 1933. 5. p.
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könyvtár kialakításához) (Berlin, 1750.). Legfeljebb azon csodálkozhatunk Grassalko-
vich (I.) antal esetében, hogy egy Magyarországon élő, magyar földesúrnak a könyvtá-
rában ilyen kevés magyar nyelvű könyv szerepelt. 

Nemességünk ebben a korszakban sokat áldozott a nemzeti építészet, képzőmű-
vészet, zene európai színvonalú fejlesztése érdekében, de szinte semmit a nemzeti iro-
dalomért. egyébként is ez egy apályos korszaka a magyar irodalomnak, nem születtek 
kiemelkedő művek, nem voltak kiugró alkotók. a magyarországi barokk reprezentatív 
műfaja az önéletírás, memoár és a napló (Bethlen Miklós, II. rákóczi Ferenc, árva 
Bethlen Kata önéletírásai). a magyar rokokó két nagy alakja, Faludi Ferenc és Mikes 
Kelemen külföldön kapta az impulzust, ott kezdett el alkotni, sőt Mikes leveleit a kor-
társak nem is ismerhették, mert csak később jelentek meg itthon, tehát nem hathatott 
a saját korában. a század legkeresettebb kiadványa a kalendárium volt.23 a Grassalko-
vichok pozsonyi könyvtárában is számos Budán kiadott kalendáriumot tartottak 1794-
től 1834-ig a katalógus tanúsága szerint. 

a magyar irodalomnak, könyvkiadásnak gróf Grassalkovich antal is – a többi ma-
gyar nemeshez hasonlóan – csak csekély mértékben volt támogatója. egy-két ilyen 
eset ismeretes. a máriabesnyői kapucinus kolostor évkönyveinek feljegyzései szerint 
Grassalkovich sokat áldozott imádságos- és énekeskönyvek nyomtatására. Nem sokkal 
halála előtt ő nyomtatta ki és köttette bőrbe Szenczi jaroslaus besnyői kapucinus atya 
Keresztény Esztendő azaz Minden Epistolák és Evangeliumok című könyvét.24 S valóban 
ez a kiadvány a Grassalkovich (II.) antal katalógusában szereplő három magyar könyv 
egyike, 1771-ben adták ki Budán. a gróf halála után feleségét, Klobusitzky teréziát 

„emelkedett vallásos érzelem vezérelte”, amidőn jaroslaus atya németről magyarra fordí-
tott „erkölcsös irányú” könyvét osztogatta a római katolikus, református és evangélikus 
felekezet hívei között.25

egy másik eset abból az időszakból való, amikor Grassalkovich (1751-től) Nógrád 
megye főispánja volt. Perliczi jános Dániel, a megye neves tisztiorvosa szeretett volna 
kiadni egy művet 1761-ben, korán elhunyt fia hagyatékából. Grassalkovichot kérte meg, 
hogy fedezze a mű kiadási költségeit, s ennek fejében neki dedikálva jelent volna meg 
a könyv. Grassalkovich azonban megtagadta a támogatást. a gróf magatartása azonnal 
érthetővé válik a tervezett kiadvány témájának ismeretében: juridicus tractatus de col-
latione, abalienatione et aquisitione bonorum, pro fidelibus servitiis facta, methodo per 
axiomata, scholia, theoremata, et problemata mathematicis familiari elaborato, authore 
jo. Carolo Perliczy Nob. Hung. Incl. Neogr. Comit. jur. assessore utriusque fori per Hun-
gariam advocato, azaz jogtudományi értekezés a birtokoknak hű szolgálatokért való 
adományozásáról, elidegenítéséről és szerzéséről, matematikai módszerrel kidolgozva, 
axiómákba foglalva, rövid magyarázatokkal, elvekkel és kifejtett problémákkal Perliczy 
jános Károly magyar nemes, Nógrád vármegye esküdtje és mindkét tábla ügyvédje által. 

23 KLaNICZaY t. 1964. 395., 506., 508. p.; KoSárY D. 1983. 52. p.
24 BartaL I. 1929. 27. p.
25 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 101. p.

ez a téma túlságosan közelről érintette Grassalkovichot, a Neoacquistica Commissio 
elnökeként saját javait is többnyire a tanulmányban ecsetelt módon szerezte, és min-
denféle pletykára adhatott volna okot, ha éppen ő támogatja ezt a kiadványt.26 

A BAROKK főúR IROdAlMI KAlANdJA

a nemzeti irodalom támogatásaként, a magyar nyelv ügyéhez való hozzájárulásként 
kell értékelni a gróf irodalmi kalandját, a 400 aforizmát-maximát tartalmazó művet, 
mely a Grassalkovich antal Beteges és unalmas gondolatai címet viseli. a szerző fel-
tehetően nem a provokálás szándékával adta ezt a címet elmeszüleményének, hanem 
teljesen komolyan gondolta azt, művéről alkotott legőszintébb véleményét fejezte ki a 
címadással. az irodalom szerepe, helye, társadalmi megítéltsége a 18. században lénye-
gesen különbözött a maitól. az irodalomnak ekkor még nem voltak intézményesült 
formái (irodalmi szalon, irodalmi társaság, írószövetség) Magyarországon, csak egyéni 
művelői. az írás főurak és főpapok úri passziója volt, a szó szoros értelmében. 

Grassalkovich antal Beteges és unalmas gondolatai című műve kéziratban maradt 
fenn, méghozzá két változatban. az egyik kéziratot Nyéki Németh józsef nagyváradi 
kanonok ajándékozta a Nemzeti Múzeumnak 1809. december 29-én, és jelenleg az or-
szágos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található. Datálatlan, Barkóczy Ferencnek 
ajánlott. a címlapból, valamint az ajánlásból következtethetjük ki a keletkezés időpont-
ját: Grassalkovich 1748-ig volt kamarai tanácsos, Barkóczy pedig 1744 és 1761 között 
egri püspök. tehát 1744 és 1748 között születhetett a mű. ez a kézirat szerkesztett: cím-
lapja van, ajánlása, bevezetője, fejezetekre tagolták, 4 x 100 maximát tartalmaz, sőt még 
tartalomjegyzékkel is rendelkezik. tartalmi szerkesztés, tematikai vagy egyéb csoporto-
sítás nehezen fedezhető ugyan fel, mégis egy könyvigénnyel összeállított műről van szó.

a másik kézirat a budapesti egyetemi Könyvtár Kézirattárában található. Címe: 
„Beteges és unalmas gondolattyai gyaraki gróf Grassalkovich Antal felséges magyar udva-
ri kamara konsiliariussának 1757.” ez a változat tehát datált, 338 számozott aforizmát 
tartalmaz.27 egyik kézirat sem autográf. Lehet, hogy Grassalkovich lediktálta valakinek, 
de az is lehet, hogy egy autográf eredetinek a másolatai. valószínű, hogy az oSZK-s 
változat a korábbi és az 1757-es annak a másolata. az aforizmák sorrendje és tartalma 
csak részben egyezik meg a két változatban. egyébként a kézirat, füzet, másolat elterjedt 
publikációs forma volt a 18. században, mivel ritka ekkor még a nyomdatermék. Kéz-
iratos másolatban terjesztették az irodalmi műveket, és közben persze nem ragaszkod-
tak a filológiai hűséghez, a textológiai pontossághoz. 

Mai ismereteink szerint rómer Flóris publikált első ízben szemelvényeket Grassal-
kovich művéből a Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti Muzeum-egyletének első 

26 HeLtaI j. 1978. 1–4. pp.
27 oSzK Kézirattár, Duod. Hung. 3., egyetemi Könyvtár, H 22.
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évi évkönyvében 1877-ben.28 Majd Márki Sándor (1853–1925), a Gödöllőn elhunyt és 
eltemetett történetíró, egyetemi tanár fedezte fel az országos Széchényi Könyvtárban, 
és közölte Grassalkovich kéziratát szinte teljes egészében 1889. február 16-án az aradi 
Alföld című napilapban Egy aradi főispán könyve címmel. (Grassalkovich aradi főispán 
is volt egy időben.). Száz évvel később került sor a kézirat tudományos feldolgozására.29 

az aforizma műfajának La rochefoucauld (1613–1680) és Pascal (1623–1662) óta már 
évszázados hagyománya volt a 18. században. Fallenbüchl Zoltán joggal feltételezte, hogy 
Grassalkovichnak műve megírásához mintát adhatott az angol jezsuita William Darrel 
(1651–1721) Nemes ember és Nemes asszony című, valamint a spanyol jezsuita Baltasar 
Gracián (1601–1658) Udvari ember című műve, melyeket Faludi Ferenc ültetett át ma-
gyarra, és a korszak közkézen forgó könyvei voltak. (Faludi Darrelt „Dorell józsef ”-nek 
nevezte.) ezek a szabálygyűjtemények a helyes viselkedésre, az előkelő úri magatartásra, 
az udvari erkölcsre oktattak, s egyben a képmutató politikai érvényesülés kézikönyveiként 
lehetett őket használni. Csakhogy Faludi Darrel-fordítása 1748-ban jelent meg, Gracián-
fordítása pedig 1750-ben a nagyszombati nyomdában. Ha Grassalkovich aforizmái 1744 
és 1748 között keletkeztek, akkor megírásukat nem befolyásolhatták Faludi fordításai. te-
hát valószínű, hogy Grassalkovich nem Faludi könyveit használta aforizmái megírásához.  
az ellentmondás feloldását az 1787-es pozsonyi könyvtári katalógus adja, melyben há-
rom Baltasar Gracián-mű szerepel francia fordításban: L’ Homme de Cour (Udvari ember) 
amelot de la Houssaie francia fordításában, ami rotterdamban jelent meg 1728-ban (a mű 
eredeti címe: Oraculo manual, Kézi orákulum, és 1647-ben jelent meg), továbbá L’ homme 
universel (az egyetemes ember) című műve, melyet ugyancsak rotterdamban adtak ki 1729-
ben és a Réfléxions politiques de Baltasar Gracian sur les plus grands Princes et particuliére-
ment sur Ferdinand le Catholique (Baltasar Gracián politikai elmélkedései a legnagyobb 
hercegekről és különösen Katolikus Ferdinándról) című könyv, ami Párizsban jelent meg 
1730-ban. ezeket a könyveket feltehetően Grassalkovich (I.) antal vásárolta, ezek szerint 
franciául olvasta Baltasar Gracián műveit, és ez hathatott saját aforizmáinak a megírására. 

a tollforgatás bizonyos mértékig természetes velejárója volt a nemes ember tanultsá-
gának. a latin nyelvű versfaragás éppúgy a képzettségéhez tartozott, mint az, hogy alkalmi 
beszédet tudjon mondani. a provinciális nemesség írásbeli műveltségének alaprétegében 
ott találjuk a naplójegyezgetést és a verselést a latin auktorok mintájára. ez azonban csak 
időtöltés, unaloműző, játékos, gondot feledtető, fejtörő foglalatosság vagy alkalmi szóra-
kozás, és még nem költői, írói alkotás az ő szemében sem, és az utókor sem tartotta an-
nak, eltekintve néhány kivételtől (amade László, Faludi Ferenc). a 18. század derekának 
nemes írója nem tartotta magát hivatásos literátornak, az írást „firkálásnak” tekintette. 
a művek csak esetlegesen, sokszor a szerző neve nélkül jelentek meg nyomtatásban.30 

28 rÓMer F. 1877. 62–72. pp. rómer Flóris, a neves régész Pest megyében elsőként Gödöllőn alapított a múlt század 
végén Muzeum-egyletet, mely két évig működött. Gödöllővel foglalkozván rómer Grassalkovich antal hagyaté-
kának tudományos feldolgozását tartotta a legfontosabbnak. a Muzeum-egylet mindkét évkönyvében foglalko-
zott Grassalkovichcsal: az elsőben a Beteges és unalmas gondolatai című műből közölt részleteket, a másodikban 
pedig egy portrét rajzolt Grassalkovich antal személyéről. 

29 FaLLeNBÜCHL Z. 1971. 323–344. pp., G. Merva M. 1997. 58–72. pp.
30 KLaNICZaY t. 1964. 512–513. pp.

Számos példa mutatja, hogy a nemesírók mennyire lenézték az általuk is művelt 
irodalmat. Bornemissza jános Hunyad megyei főispán Estvéli időtöltésnek tekintette 
a tollforgatást, ilyen címen adta ki kötetét 1777-ben Kolozsvárott. teleki ádám azzal 
bocsátotta útjára Corneille Cidjének első magyar fordítását (Czid, Kolozsvár, 1772), 
hogy nem sajnálja fáradságát, mert „egyéb dolgaimtól való üres óráimban időmet leg-
alább haszontalanul nem töltöttem”. Gvadányi józsef, az ismert testőríró egyik köte-
tének címe: Unalmas órákban, vagyis a téli hosszú estvéken való idő töltés (1795). jel-
lemző gesztus, hogy idős ráday Gedeon kéziratban maradt verseinek nagy részét fia, 
ifj. ráday Gedeon elégette, mert szégyellte apjának főnemeshez méltatlan kedvtelését. 
az ugyancsak testőríró Bessenyei György vegyes írásokat tartalmazó kötete A holmi 
címmel jelent meg 1779-ben Bécsben. Báró orczy Lőrinc, aki egyébként 1743-tól  
a Grassalkovich-féle önkéntes huszárok kapitányaként részt vett az örökösödési, majd 
a hétéves háborúban, ő is unaloműző, kellemes elfoglaltságnak tartotta a versírást: „Ne 
rothadnék én is álmos henyeségben”. azzal büszkélkedett, hogy verseit tudós erőfeszí-
tések nélkül szerezte: 

Mondd meg, a szerzőnek nem főtt feje ebben.
Nem törődött rajta sokáig veleje
Házi gondtartásban lopva vett ideje
Szült csak midőn bútól üresült elméje.

az irodalmon, a megjelentetett könyveken belül is különválasztották a tudományos 
műveket és a szépirodalmat. a szépirodalmat alacsonyabb rendű szellemi terméknek 
tartották, olyannak, ami mellékes, csupán a szórakoztatást és gyönyörködtetést szolgál-
ja. Csak azt tekintették fontosnak, ami a tudomány szempontjából érték. 

Grassalkovich antal grófnál az írásbeliség csak a hivatalos levelezésekben, jelenté-
sekben, építési tervek véleményezésében, határperes akták kiállításában nyilvánult meg. 
Írt naplót (diarium) latinul 1744-ben háborús élményeiről, de azt nem publikálásra 
szánta: Diarium itineris mei in egressu et operationibus insurrectionalis militiae Hunga-
ricae extra regnum.31 a Beteges és unalmas gondolatai című munka viszont kifejezetten 
a közlés szándékával íródott. ez már a mű teljes címében is kifejeződik: Gyaraki G. 
Grassalkovits Antal Magyar-országi Felséges Kamara Tanátsossának Beteges és Únalmas 
Gondolati, Mellyeket A Magyar nyelv tudomány-Szeretőjének, Hazája Reménységének és 
Királlya nyugodalmának Felajánlott. a szerző reméli, hogy könyve hazája fejlődésére 
szolgál majd. a tudatos publikálás szándékát mutatja „az olvasóhoz” című bevezető 
szöveg is: „a könyveknek és az embereknek abban egy lévén a Sorsok, hogy minde-
neknek nem tettzhetnek, ezen unalmas gondolatok is mást nem remélhetnek. De mivel 
beteges ember betegeskedésének gyümöltsei, úgy tettzik, mindenkoron inkább szána-
kodásra mint-sem rágalmazásra méltók lesznek.” ebben az előszóban is a nemesi iro-
dalomszemlélet fejeződik ki, mintegy bocsánatot kér azért, hogy irodalmi mű írására 

31 ZávoDSZKY L. 1931. 73. p.
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vetemedett. az is lehet azonban, hogy az elutasító gesztus reflektálás azokra a korabeli 
barokk irodalmi alkotásokra, melyeket a mámor, a feldíszítés, a megaranyozás, az üres 
dekorativitás, a mély gondolatok hiánya jellemzett. 

a 18. századi nemesi fölfogás, mely szerint abnormális, deviáns, ha valaki firkálással 
tölti a drága idejét, Grassalkovich néhány aforizmájában is kifejezésre jut. „verss csiná-
loknak legjobb mesterségek a szép hazugságoknak ki gondolása, azért nem csuda: hogy 
némelly gaz erkölcsű emberek, azoktúl számtalan nyomtatott versekkel dicsértettek, 
mert valóban a papirosnál nagyobb tűrésű állapot nincsen, a ki mindent magára irattny, 
s nyomtattattny ellszenved, a’ melly ezen unalmas könyvecskének is szerencséje, a’ ki 
másképpen olvastattny szerencséjét érdeme szerint soha sem remélhette volna.” (eK 
338.) „a’ bal erkölts némineműképen annya a’ jónak. Így a harag bátorságot okoz, az 
othon henyélés tanúlt embereket…” (oSZK II. 82.)

Grassalkovich antal Barkóczy Ferencnek ajánlotta művét: „Méltóságos Fő tiszte-
lendő Gróf Úrnak Szalai Barkótzi Ferentznek egri Püspöknek. Felséges Királyné asszo-
nyúnk valóságos, Belső, titkos tanátsossának.” Gróf Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri 
püspök, majd esztergomi érsek kivételesen a magyar nyelvű irodalomnak is mecénása 
volt. egy kis irodalmi kör alakult ki körülötte. orczy Lőrinc az ő biztatására gyűjtötte  
össze kéziratos verseit, Dévay andrás hozzá címezte „anyai nyelvünk dicsőségét” hirdető 
ajánlását. Barkóczy adatta ki 1755-ben gróf Haller László máramarosi főispán Fénelon-
fordítását. (Les aventures de Télémaque – telemakus bujdosásának története). ez a mű a 
korszak bestsellere volt, II. rákóczi Ferencnek is kedvelt olvasmánya. az egri püspöksé-
gen Barkóczy nyomdát létesített a roger nyomdászcsalád közreműködésével 1756-ban, 
melyet később új székhelyére, esztergomba költöztetett. Szinte évente nyomatott latin 
és magyar könyveket, melyeket szétosztott az országgyűlés követei között.32 Könnyen 
elképzelhető, a baráti köréhez tartozó Grassalkovichot is Barkóczy bírta rá, hogy írás-
ban, magyar nyelven foglalja össze tapasztalatait, pályája tanulságait mások okulására.

Grassalkovich aforizmái nem betegesek és nem unalmasak, bár jó néhány közhely is 
szerepel a gyűjteményben. Idézi egyszer-egyszer Senecát és Cicerót, de nem hivalkodik 
műveltségével. Baltasar Gracián Udvari emberének ismerete is érezhető az aforizmá-
kon: Gracián „a’ ki valakinek mély titkát ki-vallya, kárát vallya, mert annak rabja. (…) 
a titok-Maximája ez: „Se ne hallyad, se ne mondgyad.” (XXXvII. maxima.) Grassalko-
vichnál: „Senkinek nyomos titkodat ki ne nyilatkoztassad, mert nem tsak meg-vettetel 
azért, de másnak miatta rabjává lészel.” (oSZK III. 37.) Gracián: „vegye észre a’ bőlts, 
hogy ha eőtet meg keresik, nem keresik magát, hanem valami interesse haszont, melly 
vagy benne vagyon, vagy tőle fűgg.” (LII. maxima.) Grassalkovichnál: „Bolondság az 
olyannak, a’ ki pénzünkért, vagy maga hasznáért barátságúnkat keresi, barátságát bet-
sülni, mert az nem nékünk, hanem pénzünknek, s maga hasznának baráttya.” (oSZK 
Iv. 7.)33 vannak hasonló gondolataik, mert hasonlóak voltak a tapasztalataik az udvari 
életben, az ügyeskedés, boldogulás praktikáinak ismerete, az érvényesülés tudománya 

32 eNtZ G. 1939. 167–187. pp.; eNtZ G. 1943.
33 a Baltasar Gracián Udvari ember című művéből vett idézeteket Faludi Ferenc fordította. FaLUDI F. 1991. I. 433., 439. p.

rokonítja őket, de teljesen más személyiségek. Grassalkovich stílusa, nyelve száraz, ra-
cionális, puritán, nincs benne különösebb művészi igény, kulturális érdeklődés, a von-
zódás a könyvek, a tudomány világa iránt. 

egy tehetséges, sikeres, józan gondolkodású ember fogalmazza meg gyakorlati ta-
pasztalatait az aforizma és a maxima műfaji követelményeinek megfelelően: röviden, 
tömören, helyenként ösztönzően, tanáccsal szolgálva. jól értette korát, ismerte a kor-
szellemet, és a maga hasznára is tudta azt fordítani. a jobbágytól az udvari emberig 
sokféle társadalmi réteggel érintkezett, széles körből merítette emberismeretét. „Ha el-
més emberekkel társalkodol, néha tanátsot kérj tőlük, mert kevélységek eszekben lévén, 
abban lészen nagy gyönyörűségek.” (oSZK III. 36.) Nem táplált illúziókat az emberi 
kapcsolatokról, a barátságról, szerelemről, erkölcsről. 

az aforizmáknak egy nagy csoportja szól az udvari erkölcsről, a képmutatásról, a 
politikai életről. Grassalkovich különbséget tett a valódi viselkedés és a látszat között, 
s a valóságnál fontosabbnak tartotta a látszatot, a tettetést, a külsőségeket, ami alap-
ján megítélik az embert. Hűen kifejezte korának erkölcstelenségét és gátlástalanságát.  
az őszinte, nyílt magatartás vállalása helyett képmutatásra, hazug viselkedésre buz-
dított. „Látszatván meg-vetni azt, a’mit ohajtasz, bizonyosabbá teszed magadat annak 
megnyerésében.” (oSZK I. 25.) „Nem jó sokáig egy beszédet űzni, hogy meg ne esmér-
tessünk, és magúnknak irigyeket és ellenségeket ne szerezzünk.” (oSZK I. 90.) „Nálad-
nál nagyobbakat, vagy elöl-járóidat, ne rágalmazzad, mert ezeknek vagyon módgyok a’ 
bosszú-állásban.” (oSZK I. 92.) „Midőn a Királynak, vagy valamely Urasságnak valaki-
hez szűnik kegyessége, szűnik azonnal ahoz az Udvariaké is.” (oSZK I. 93.) „vigyázva 
kell az alább valókkal társalkodni, mivel ezek a’ társalkodásban könnyen el-felejtkezvén 
magokrúl, módot tartani nem tudnak.” (oSZK II. 4.) „valamint a’ fellyebb-valókkal való 
társalkodásunkért betsültetünk, úgy az alábbvalókkal-valóért meg-vettetünk.” (oSZK 
II. 5.) „Hízelkedés sokasíttya számát, és kedvelteti, az udvariakat.” (oSZK II. 28.) „aki 
meg-érdemli, parantsollyad hogy meg-bűntessék, de a bűntetést te ne szemléllyed, 
hogy kegyetlennek ne tartassál.” (oSZK Iv. 64.) „Soha se panaszolkodgyál, máskülön-
ben magad magadat el-árúlod, hogy vagy jó baratid, vagy a szerentse, teged el-hagyott, 
és irigyeidet ez által nagyon meg-vigasztalod.” (oSZK Iv. 66.) „Igen tanátsos, hogy ha 
te felőled akár jó baratod, akár ellenséged izetlen szót szóllott, szemekre ne hánnyad, 
hanem mintha nem tudnád úgy tettesd magadat.” (oSZK Iv. 85.) 

valóságos gyakorlati erkölcstanát adta az előrejutásnak, az érvényesülésnek: „Fely-
lyebb valóinknál, kikre szükségünk vagyon, tudni magúnkat szükségeseknek tenni, leg-
főbb mesterség.” (oSZK II. 3.) „Nagy embereknek tulajdona, hogy minden történeteket 
magok ditsőségére és magasztalására magyarázzanak, valamint a szerelmesek.” (oSZK 
I. 29.) „ritkán eszünk szerint, hanem mások példája szerint élünk.” (oSZK I. 62.)  

„Udvarba menni, és annak tsinnyát nem tudni, annyit tészen, mint a’ nagy tengeren 
kormány tartó, és evező nélkül hajózni.” (oSZK Iv. 95.) tudott tanácsot adni az uralko-
dónak: „akkor könnyű ujságot bevinni a’ Birodalomban, midőn egyenetlenség vagyon 
a’ nép között. Könnyen be-veszi a’ meghasonlott népnek része az Ujságot, és hogy nyu-
godalmasan ellyen, a’ más rész is, lassanként, lassanként reá adgya magát.” (oSZK I. 5.)  
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„tanátsos a’ Királyoknak Birodalmok nagyobbitására utat mutatni, mert így új mód-
gyok lévén szerezhetni, nem kintelenittetnek mindenkoron tsak egy országot préselni, 
és fejni.” (oSZK I. 6.) „Mennyivel nyomorúltabbak az emberek, annyival könnyebb 
velek bánni, mivel annyival alázatosabbak, és serénnyebbek.” (oSZK I. 80.) „jeles kér-
dés: jobb-e? hogy az alattad lévők szeressenek, vagy féllyenek tőled? Mind a’ kettőt kell 
ohajtanod, de mind a’ kettőt nehéz meg-nyerni. Gyakran a ’ félelem hasznosabb, mert 
többire az alattad valók hálá adatlanok, álhatatlanok, ravaszok, veszedelmektül fútók, 
nyerességre ásítók, kiknél hasznos a’ fenyíték.” (oSZK I. 51.) 

Használt időnként képeket, hasonlatokat, metaforákat, a barokk irodalomban diva-
tos, merész és elmés retorikai fogással alkotott concettokat, szellemes csattanókat, de 
nem rendelkezett túl nagy leleménnyel ezen a téren. „Ifiak tanáttsa hasonló a’ ki nem 
forrott borhoz, melynek édesebb az íze, de több a sepreje, kedvesebb a’ szájnak, de ártal-
masabb a’ gyomornak.” (oSZK Iv. 62.) „Sok emberek nem nézhetik azokat a’ kik által 
elöl-mentek, okúl adván: hogy midőn már az épület el-készittetik, el-kell hányni az 
állásokat, egyéb aránt el-veszti az épület ékességét.” (oSZK II. 93.) „a’ napot a felyhők, 
az észt pedig a’ heves indúlatok homalyosittyák.” (oSZK III. 98.)

aforizmáinak túlnyomó többsége korhoz kötött, akadnak azonban örök érvényű, 
ma is aktuális, eredeti gondolatai. „Görögöket Demosthenes, romaiakat Cicero, a’ 
mire akarták, reá beszéllették, most mind a’ kettő helyett vagyon a pénz.” (oSZK III. 
92.) „Nagy ember lévén, ne lakjál mindenkor a’ városban, hanem közel hozzája, mind 
azért, hogy meg-keressenek azok, a’ kiknek szükségek vagyon reád, mind pedig, hogy 
a’ tselekedetidre vigyázó és tzirkáló emberektül ment lehess, valamikor tettzik.” (oSZK 
Iv. 76.) akár ars poeticának is tekinthetjük a következő bölcsességet: „Minden ételnél 
jobban rágd-meg szavaidat, mert ételünket magunk gyomra emészti, de beszédinket 
mások ítílete.” (oSZK II. 99.)

elítéli a léha életet, a lusta embereket, lenézi a gyönyörködtető célzatú irodalmat, 
mert annak erkölcsromboló hatása van. „a’ henyelés az ember éltének meg-vesztege-
tése.” (oSZK II. 32.) eszménye a realista, szélsőségektől mentes, jó emberismerettel 
rendelkező, a maga és környezete képességeit reálisan felmérő ember, aki körültekin-
tően építi fel karrierjét, eligazodik a világban. Csak a biztos dolgokat kedveli, nem sze-
reti a változást, a nyugtalanságot, az új dolgok hajszolását, a rendetlenséget, az oktalan 
kockáztatást, óvatos ember. „az eszes ember kerüli az viszketeges ujságokat, hogy a’ 
régiekkel nyugodalomban maradgyon.” (oSZK II. 17.) „Midőn valamire vagyódúnk 
magunkról megfelejtkezünk, és tsendes napjainkat a’ következendő nyughatatlanság-
nak fel-áldozzuk.” (oSZK II. 24.) „Bolondság nagy ok nélkül veszedelemben menni.” 
(oSZK II. 33.) eszménye az udvari ember, de a leírt magatartásformák jellemzőek szé-
lesebb társadalmi rétegekre és a korszakra általában is. 

Bár aforizmái nem bírnak művészi értékkel, nyelvi kifejezéseiben nem rugaszkodik 
el a józan valóságtól, gondolatai mégis lehetőséget adnak arra, hogy jobban megismer-
jük Grassalkovich antal mentalitását, világnézetét, közelebb kerüljünk személyiségé-
hez. amit leírt, állított, azt egész életműve hitelesítette, szavai mögött tettei, maradandó 
alkotásai (kastélyok, templomok) állnak aranyfedezetül. Kiemelésre érdemes a nyelv-

használatban is megnyilvánuló magyar öntudat, mellyel csatlakozott a magyar nyelv el-
terjesztésére irányuló csekély számú törekvéshez. amikor a kor általános iránya inkább 
az elmagyartalanodás felé vezetett, ő a nemzeti műveltség meghonosításán fáradozott.

Grassalkovich a hagyományos rendi felfogás híve volt a felvilágosult abszolutista 
felfogással szemben. e kétféle felfogás az 1764/65-i országgyűlésen konfrontálódott a 
legpregnánsabban. Grassalkovich a feudális rendi érdekeket védelmező gróf Batthyány 
Lajos nádor és gróf Barkóczy Ferenc esztergomi érsek oldalán állt. Noha a késő barokk 
kor rendi álláspontjának híve volt Grassalkovich, mégis az őt jellemző tulajdonságok: a 
józan értelem és hasznos emberség felvilágosult személyiséggé tették. a nemzeti öntu-
dat jegyében magyar nyelven írott irodalmi művével már a hazai felvilágosodás öntu-
datlan előkészítői közé sorolható. 

AZ uRAdAlOM MűvElődÉsTöRTÉNETI sZEREpE

Grassalkovich (II.) antal édesanyjának 1781-ben bekövetkezett halála után átalakításo-
kat végzett a gödöllői kastélyon és színházat építtetett a déli szárnyban.34 Újabb kulturá-
lis létesítménnyel bővült a kastély és Gödöllő. természetesen ezt csak a hercegi család 
és szűkebb környezete élvezte alkalmanként, általában amikor a nyári hónapokat Gö-
döllőn töltötték. Pesti, budai, győri társulatok vendégszerepeltek a gödöllői teátrumban. 
johann Peter Mayer, Franz jakob Scherzer és Philipp Berndt vezette a herceg gödöllői 
színházát.35 a herceg saját zenekart tartott fenn. 

Sok neves személyiségnek volt köze az uradalomhoz, vagy úgy, hogy a szülők ott dol-
goztak uradalmi tisztviselőként, vagy úgy, hogy ők maguk voltak egy ideig az uradalom 
alkalmazottai. Gödöllőn született török Ignác (1795–1849) honvéd tábornok, aradi vér-
tanú, akinek az édesapja a Grassalkovich-uradalomban volt kasznár, számvevő, adósze-
dő.36 Ugyancsak gödöllői születésű Kovacsóczy Mihály (1801–1846) író, publicista, az első 
magyar napilap megteremtője, akinek a nagyapja, Foltin (Foltényi) jános (1722–1799) 
különböző beosztásokban dolgozott az uradalomban.37 Kelemen László (1760–1814), 
a későbbi színész, színigazgató, végzett jogászként 1788-ban a gödöllői Grassalkovich-
uradalom ügyészeként kezdte pályafutását, és itt dolgozott mindaddig, amíg 1790-ben 
színésznek nem állt.38 akkor már működött a Grassalkovich herceg színháza Gödöllőn, 
lehet, hogy éppen ez keltette föl Kelemen László érdeklődését a színházi szakma iránt. 

Mivel a (II.) és (III.) Grassalkovich inkább külföldön tartózkodott, keveset volt Gö-
döllőn, ezért az uradalmi tisztviselőkre hárult nemcsak a birtok irányítása, de a kastély-
tulajdonos képviselete is. a hivatalnokok rendszeresen megjelentek a jelesebb egyházi 
és világi eseményeken: évnyitó és évzáró ünnepély a felekezeti iskolákban, műkedvelő 

34 varGa K. 2000. 35. p., StaUD G. 1963. II., KoSárY D. 1983. 679. p.
35 LáM F. 1938. 19., 28. p.
36 GYÖre Z. 1996. róm. kat. 768.
37 GYÖre Z. 1996. róm. kat. 480., 859., FaLLeNBÜCHL Z. 1997. 59. p.
38 HaBerMaNN G. 1992. 143. p.

372 373



 Gödöllő története I. [374]  Gödöllő története I. [375]

színielőadások, bálok, hangversenyek. Fennmaradt egy műkedvelő előadás színlapja, 
mely szerint Kisfaludy Károly Három egyszerre című egyfelvonásosát mutatták be. Kis-
faludy Károly 1829-ben Széchenyi szellemében írta ezt a darabot, melyben támadta a 
rendi fensőbbségtudatot, a származáson alapuló gőgöt. a darab egyik szerepét a Petőfi 
szívét is meghódító Mednyánszky Berta kisasszony alakította, s rajta kívül még három 
Mednyánszky vállalt szerepet az előadásban.39 az édesapa, Mednyánszky jános jószág-
kormányzója volt az uradalomnak. az inspektor (intéző) az uradalom első számú tiszt-
viselőjének számított. Ő irányította az uradalom egész üzemét általában az uraság uta-
sításai szerint, az abszentizmus idején azonban a saját elgondolása alapján. Munkaköre 
szerteágazó volt: üzemtervet készített, azt végrehajttatta az ispánokkal, ő értékesítette 
a terményt és az állatokat, neki kellett behajtania a jövedelmeket. Ő látta el borral az 
uraság kocsmáit, felülvizsgálta az uradalom épületeit, leltárt készített róluk, elvégeztette 
a szükséges javításokat. természetesen a javadalmazása is neki volt a legmagasabb.40 
Mednyánszky Berta hazafiságból is példát mutatott az 1848–1849-es szabadságharc 
idején, az egyik szemtanú dicsérte a kastélyban berendezett kórodában tevékenykedő 

„lelkes honleány”-t, aki forró részvéttel viseltetett a szenvedők iránt.41

az uradalmi tisztviselők iskolázott, jól képzett, művelt emberek voltak, s anyagi meg-
becsültségük is lehetővé tette, hogy igényeiknek megfelelő módon éljenek. viszonylag 
gazdag tárgyi és dokumentum anyag maradt Bartal jános után,42 aki 1843-tól 1870-ig 
a gödöllői és hatvani uradalom ügyésze volt, és a változó tulajdonosok ellenére hosszú 
időn át megtartotta tisztségét. a mezőváros központjában kétszintes, klasszicista stílusú, 
uradalmi házban laktak, melyet később meg is vásároltak. a gazdagon berendezett, fest-
ményekkel, metszetekkel díszített, boltíves, tágas szobák, a házhoz tartozó kert és lugas 
adta a család életének szűkebb helyszínét. a hagyatékban fennmaradt számlák sokasága 
a helyi kereskedők és iparosok működéséről ad információt.43 Bartal jános felesége járat-
ta a Honderü (1843–1848) című hetilapot.44 az emich Gusztáv kiadásában divatmellék-
lettel megjelenő szépirodalmi és művészeti lap fő erőssége a színvonalas szépirodalom 
volt. a munkatársai közé tartozott vörösmarty Mihály, és Petőfi is írt bele 1844-ben.

Uradalmi tisztviselő volt Fuzovits jános alszámvevő is, aki örökös nélkül halálozott el 
1858. szeptember 1-jén, ezért hagyatékát elárverezték. Bartal jános ügyész iratai között 
fennmaradt az árverési lista,45 ami nemcsak az elárverezett tételeket tünteti föl, hanem 
azokat a személyeket is, akik megvásárolták a tárgyakat. a lista alapján tájékozódha-
tunk az uradalmi tisztviselők életmódjáról, kulturális érdeklődéséről, műveltségi szín-
vonaláról. Íróasztala, könyvalmárioma és több mint 300 kötetes könyvtára értelmiségi 
életmódra enged következtetni. a legfeltűnőbb, hogy a 300 kötetből 120 Kotzebue-mű. 

39 GvM tD 2002.20.1
40 WeLLMaNN I. 1933. 119., 170–171. pp.
41 KISBÉrI L. 1849. 138. p.
42 FarKaS j. 2002. 18–26. pp., CZeGLÉDI N. 2003. 30–31. pp.
43 CZeGLÉDI N. 2004. 57–62. pp.
44 az előfizetési nyugta: GvM tD 2002.21.1.
45 a volt Grassalkovich-uradalom (Gödöllő–Hatvan) ügyészének (Bartal jános) vegyes iratai 1848–1869. GvM 11. doboz.

august Kotzebue (1761–1819) német drámaíró korának legsikeresebb és legterméke-
nyebb színpadi szerzője volt: 211 polgári drámát, történelmi tragédiát és lovagdrámát 
írt. Magyarországon 1834–1836-ban és 1839-ben 20 kötetet adtak ki műveiből magyar 
fordításban Kotzebue Ágost jelesebb színdarabjai címmel. többször kiadták magyar for-
dításban az ifjúság számára írt történeteit is. Nagyon népszerű szerző volt Magyaror-
szágon, amikor megnyitották az új nagy pesti német színházat 1812-ben, akkor is tőle 
rendeltek a megnyitóra darabot, amely aztán Beethoven zenéjével nagy sikert aratott. 
természetesen Fuzovits jános németül is olvashatta Kotzebue drámai műveit, melyek 
1828–1829-ben jelentek meg összesen 44 kötetben. Szerepel könytárában Fessler Ignác 
aurél tízkötetes Magyarország története is, amely szintén németül íródott, és máig nem 
fordították le magyarra vagy j. G. elsner munkája: Ungarn, durchreiset, beurtheilet und 
beschrieben. I-II. Leipzig, 1840. a világirodalomból Shakespeare (36 kötet), Schiller (37 
kötet) Az ezeregyéjszaka meséi, a Don Quijote és rousseau művei emelendők ki. a magyar 
munkák közül Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Szigligeti ede, jósika Miklós könyvei, 
Fényes elek Magyarország leírása című műve, Márton józsef (1771–1840) német szótára 
alkotta a könyvállományt. a könyvek egy részét Bartal jános ügyész és Sztregovai já-
nos református tanító vásárolta meg. Bartal jános dédunokája, Hegedűs László, aki örö-
költe a dédnagyapa könyvtárát, így írja le a Fuzovits gazdatiszttől származó köteteket:  

„a legkülönbözőbb művek egyforma zöld vászonkötésben, egyforma piros bőrnégyszög 
a kérgükön arany kerettel és benne nagy, díszes F betűvel. (…) egy teljes Shakespea-
re-sort a Premontrei Gimnáziumnak ajándékoztam a 40-es években, Goethét, Schiller 
egyetlen prózai művét (a 30 éves háború) és más ilyet egy barátomnak adtam. Négy ha-
talmas kötet magyar-latin-német szótárt antikvár vette meg. Ha egy gazdatisztnek ennyi 
volt, akkor a jószágkormányzó Mednyánszkynak nyilván még több…”46

a canonica visitatiók jóvoltából három könyvlajstrom maradt fenn: kettő a katoli-
kus parókia könyveinek listáját tartalmazza 1818-ból és 1838-ból, egy pedig a gödöllői 
katolikus pap (adminisztrátor) saját könyveit sorolja föl az 1838. évben. 1818-ban 14 
könyvet, 1838-ban 25 könyvet vettek listába a parókián, az adminisztrátor magán-
könyvtárában pedig 28 könyvet. a parókián ugyanaz a 12 alapkönyv található meg 
1818-ban és 1838-ban is, feltehetően az 1611. évi nagyszombati főegyházmegyei zsinat 
előírásának köszönhetően, mely arra kötelezte a plébánosokat, hogy haláluk után egy-
házukra, plébániájukra hagyják könyveiket.47 a papi inventáriumban található a Biblia 
latin fordításban (1750-es bécsi kiadás), a Káldi-féle magyar Biblia (Nagyszombat 1732), 
Pázmány Péter Ünnepi s vasárnapi prédikációk című könyve (Nagyszombat, 1695), 
Francois julien Dallen: A Római Katholika Tudomány igazsága. Nagyszombat, 1814. és 
így tovább. vannak olyan könyvek, amelyek a parókián is megvannak, meg az admi-
nisztrátornál is: például Pichler Jus Canonicuma (Wirtyburg, 1752), Gabriel antoine:  
Universa Theologia Moralis című műve (Bécs, 1776) vagy joan B. Lang: Institutiones 
Catechetica Germanica Diamate 1805-ös, immár az ötödik kiadást megért könyve.  

46 HeGeDŰS L. 1986. 
47 MaDaS e. – MoNoK I. 1998. 155. p.
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az 1838-as 25 tételes parókiális listán szerepel Werbőczy István Hármaskönyve (1763-
as nagyszombati kiadás) és egy Kovács nevű szerző Értekezés a himlőrül című Pesten 
1822-ben kiadott könyve.48 Összességében tehát egyháztörténeti és jogi kiadványokat 
tartalmazott a katolikus pap hivatalos és privát könyvtára.

Nem csak uradalmi alkalmazottak játszottak szerepet Gödöllő kulturális életében. 
Sztregovai jános gödöllői református tanító például – szándéka ellenére – szereplője 
lett egy jókai-regénynek. a tanító felesége Domonkos terézia volt, akit jókai Mór még 
Komáromból ismert. az író jó barátja volt a családnak, ahol négy lányt neveltek, és ő 
majdnem feleségül vette a legkisebb lányt, teréziát, aki az első szerelme volt. teréziára 
szomorú sors várt, első házassága nem sikerült, a válás után kicsapongó életet élt, utol-
só férje a gödöllői protestáns tanító, Sztregovai jános volt, akit meggyilkolt. tettéért 
halálra ítélték, majd életfogytiglanra változtatták a büntetést. a Sztregovai család tagjai 
szerint vallási nézeteltérés, illetve szerelmi féltékenység vezetett a szomorú tragédiá-
hoz. Bár a feleség is református volt, Gödöllőn azonban a katolikus vallásért, illetve  

– a helyi rossz nyelvek szerint – egy máriabesnyői kapucinus páterért kezdett el rajongani, 
kiváltva ezzel a férj állandó gúnyolódását. 1864. október 9-én aztán – kilencévi házas-
ság után – lelőtte Sztregovai jánost annak vadászpuskájával. a református anyakönyv 
szemérmesen elhallgatja, hogy a feleség lőtte le Sztregovai jánost, csak annyit ír, hogy 

„puska által szerencsétlenségből” hunyt el.49 Domonkos terézia Márianosztrán fejezte 
be szomorú életét. róla szól jókainak az 1890-ben megjelent A tengerszemű hölgy című 
regénye. Domonkos terézia édesanyja, Domonkos Sándorné Both ágnes (1792–1862) 
is követte lányát Gödöllőre, és itt is halt meg a tragédia előtt két évvel.50 

Itt élt Ivánka Imre (1818–1896) 1848-as honvéd ezredes, politikus is, aki fontos sze-
repet játszott az 1848–49-es szabadságharcban és különösen a pákozdi csatában. Miután 
1850-ben császári kegyelemmel szabadult rabságából, besnyői birtokán telepedett le és 
gazdálkodással foglalkozott. 1865-től 1895-ig tagja volt a képviselőháznak. részt vett a 
korszak gazdasági mozgalmaiban is, egyik alapítója volt az első magyar dunagőzhajózá-
si társaságnak, több éven át a vöröskereszt egylet igazgatójaként működött. Létrehozta 
a Gödöllővidéki Borászati Szövetkezetet. Besnyőn halt meg, és ott van eltemetve, mivel 
a magyarországi szabadkőművesek nagymestere volt, mauzóleuma a temetőárkon kí-
vül áll. Könyvet publikált a hadsereg szervezésének kérdéseiről, a dunai gőzhajózásról, 
szabadságharcos emlékeiről, és országgyűlési beszédei is megjelentek.51 

48 elenchus Librorum Bibliotheca Parochialis Gedellő ad Districtum eiusdem Nominis anno 1818 conscriptus. 
Michael vaiszkopf adminisztrátorsága idején. ezt a listát egy 1878-as másolat alapján ismerjük. vPL acta Paro-
chiarum Gödöllő 1878. – elenchus Librorum ecclesiae Parochialis Gedellő és elenchus Librorum Curato Gedel-
lőensis propriorum. Canonica visitatio 1838. GvM tD 2006. 66. 1. 53., 58. p.

49 GYÖre Z. 2006. ref. 1803.
50 Uo. ref. 1931.
51 Ivánka Imre: a magyar hadsereg, mint szervezendőnek képzelve. Pest, 1861., Gőzhajózás a magyar Dunán tájé-

kozásul. Pest, 1862., Négyhavi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 június végétől október végéig. Bp., 1981., 
Báró eötvös józsef, Kubinyi Ferenc és Ivánka Imre országgyűlési beszédeik. Pest, 1861.

A GRAssAlKOvIChOK AZ IROdAlOMBAN

Grassalkovich (I.) antal szándéka ellenére alanya volt számos gúnyversnek, a korban 
divatos, durva hangnemű, személyeskedő és kéziratban rendszerint az országgyűlésen 
vagy egyéb nagygyűléseken osztogatott, hatásosan terjesztett paszkvillusnak. az 1764. évi 
országgyűlésen a Majd kétségbe esett hazának siralma című gúnyiratot terjesztették róla:

Camarae Praeses Ur Grassalkovich frater
Már régen pokolban készen vár a Crater.

Kárt teszel mindennek kinek csak kárt tehetsz
elhuzod, ahol csak legkisebbet vehetsz.

álnok vagy ültödben, álnok állásodban
Csalárd lefektedben, csalárd járásodban.

jól megnézd éltedben a kékelő eget
Mert belőle nem látod soha a sereget
Pokolban adnak rád tüzes köpönyeget.52 

egy anekdota szerint egy alkalommal Grassalkovich megkérte Hangay hatvani ka-
pucinus atyát, hogy készítsen egy verset gödöllői kastélyáról. az elkészült disztichon 
nem volt nagyon hízelgő: 

Congeries lapidum multis congesta rapinis
Corruet, et raptas alter habebit opes.
Kőhalmaz vétkes rablással gyűjtve rakásra
Összerogy és idegen bírja rabolt javait.

a szerzetes később módosította a verset, de valószínűleg már nem tudott változtatni 
a kegyvesztettségén, melyet az első változattal vívott ki a grófnál. 

Congeries lapidum multo congesta labore
Nec ruet, nec istas alter habebit opes.
Kőhalmaz sok fáradsággal gyűjtve rakásra
Megmarad és idegen nem lesz a birtokosa.53 

Baranyi László, aki Nógrád vármegye főjegyzőjének patvaristájaként, 22 éves ko-
rában vett részt a fogadáson, Heverés párnája című verses önéletrajzában számolt be a 
királynő gödöllői látogatásáról:

52 ZávoDSZKY L. 1931. 65–83. pp. 
53 oDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 62. p.
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vóltam Patvarista Darvas józsef Urnál
 Nógrád vármegyei Fő Nótáriusnál
ezer hét-száz negyven kilentzben, ötvenben
 S véle a Diaetán melly volt ötven-egyben
a hol Grasalkovits a Gróf és Fő Ispán
 Meg engedvén lettem jurassor a táblán
Itt létemben történt, Király engedelmes
 a Nagy Therésia leve oly kegyelmes
Gödöllőbe le-jött mulatni Felségét
 S itt nézte örömmel Magyari Hivségét.
ott is vatsorála, de mi több meg hála,
 Más nap a Gazdától mosolygón el-vála
Melly Solemnitásra Fő Ispány ki nyervén
 Hogy test őrző légyen Nógrád sátort vervén
ennek Fő Nemessi az Ételt fel-vették
 Felséges asszonyunk asztalára tették
Kiknek száma közzé hogy már jegyeztettem,
 az étket hordani és is segitettem.54

a Grassalkovichok temetése, de különösen az első antalé, az egyházi propaganda 
és reprezentáció megnyilvánulásának kitűnő alkalmai voltak. a barokk korra jellem-
ző színpadias pompával zajlottak ezek a gyászszertartások, amelyek valóságos képző-
művészeti, irodalmi és szónoklati remekművekből megkomponált előadások formáját 
öltötték. a temetési szertartások részletes leírását a kastélykápolna és a máriabesnyői 
kapucinusok Historia Domusából ismerhetjük. 

Grassalkovich (I.) antal 1771. december 1-jén halt meg. először a gödöllői kastély-
ban készítettek neki ravatalt, majd amikor Pozsonyból megérkezett fia és menye, akkor 
Máriabesnyőre vitték, és az altemplomban ravatalozták fel. December 12-én temették 
el, gróf esterházy Károly, egri érsek mondott gyászmisét, majd megáldotta a gróf réz-
koporsóját, melyet az altemplom melletti családi kriptában helyeztek el. a koporsóra 
helyezett ezüstlemezre Szlávy Pálnak, a magyar királyi udvari kamara tanácsosának, 
királyi jogügyigazgatónak a latin nyelvű versét vésték:

Qui tibi Diva Parens, Sacram hanc erexerat aedem:
optat sub Pedibus posse iacere tuis.
Ille dum vixit, fuerat tua Gloria Curae:
esto nunc Illi virgo Maria Salus.

Égi anyánk, aki Néked e szent hajlékot emelte,
Lábad előtt óhajt lelni örök pihenőt.
a te dicsőséged hordozta szivében, amíg élt,
Légy Szűz Mária most néki örök menedék.

    (Fordította: Sík Sándor)

54 BaraNYI L. 1789. 15–16. pp.

a grófhoz méltó módon zajlott le a temetés, a szertartás mégis szerénynek mondha-
tó a későbbi gyászünnepséghez – exequiákhoz – képest. Két hónappal a temetés után 
a besnyői felső templomban egy óriási ravatalt emeltek. a besnyői Historia Domus 
leírása szerint két hétig tartott a hatalmas és agyondíszített ravatal elkészítése, és Bartal 
Ince kapucinus szerzetes magyar fordításában és összefoglalásában a következőképpen 
nézett ki: „alulról négy lépcső vezetett a másfél ölnyi magas oldalfalakhoz, amelyekre 
felírások és szimbolikus képek voltak függesztve. az oldalfalakról nyolc magas, kúpban 
végződő oszlop emelkedett ki, melyet négy fehér, síró alakot ábrázoló szobor vett kö-
rül, a négy sarokban négy gyászoló angyal ült, a megboldogult gróf kitüntetéseit tartva.  
az oszlopok között hosszúkás halom emelkedett ki s erre volt helyezve az aranycsipkés 
fekete bársonyba vont koporsó. a koporsó egyik oldalát a grófnak, a másikat a grófnő-
nek frígiai aranyhímzéssel készített családi címere díszítette. Maga a ravatal aranyerek-
kel átjárt szürke márványutánzat volt. az oszlopfőkön körös-körül ki voltak aggatva 
a gróf fegyverei, melyekkel részt vett a sziléziai hadjáratban, a koporsó tetejére pedig 
a gróf képét helyezték, mely egész a templom mennyezetéig ért. a ravatalon hétszáz 
viaszgyertya égett.”55 Már a 700 gyertyából is következtethetünk a ravatal monumen-
tális voltára. ámon józsef pesti festőművész készítette a ravatalra, mellékoltárokra és a 
szószékre helyezett 16 szimbolikus képet. a latin nyelvű, verses feliratok – összesen 116 
verssor – szerzője Horányi elek kegyesrendi teológiai tanár volt. 

a rajzok és feliratok, a fényűző külsőségek Grassalkovich antal életének méltatását 
szolgálták. ám nem csupán azt, hanem az itt maradottakhoz, a gyászoló közönséghez 
is szóltak. Céltudatos üzeneteket fogalmaztak meg, a földi élet átmenetiségét, ideig-
lenességét, az örökkévalóság vonzó erejét hangsúlyozva arra buzdítottak, hogy az élő 
emberek is, akik csak zarándokok ezen a földön, készüljenek az örök életre. a feliratok 
közvetlenül megszólították a gyászoló közönséget, és cselekvésre ösztönöztek. 

Megérett az örökkévalóságra, melyre már életében készült,
oly könnyen elköltözött, mintha csak lakóhelyét változtatta volna.
Sőt nem is változtatta, csak elment, ahová készült menni.
te is, földi zarándok, készülj az örökkévalóságra,
S kívánom, hogy ne mint vendég, de mint örökös juss oda. 
ezt vedd tudomásul és ha e hamvaknak,
e nagy lélek maradványainak megadtad a kellő tiszteletet, eredj!56

a színpadias pompával megrendezett gyászünnepély 1772. február 28-án pénteken 
kezdődött magas rangú vendégek részvételével. Már reggel 8 órakor meggyújtották a rava-
talon mind a 700 gyertyát. Gróf Migazzi Kristóf, bécsi érsek, a váci egyházmegye apostoli 
adminisztrátora, Grassalkovich antal jó barátja, aki bécsi tartózkodása miatt nem tudott 
jelen lenni a gróf temetésén, ünnepélyes rekviemet mondott Liberával, azaz halotti kö-
nyörgéssel. a mise alatt pesti zenészek játszottak. a mise után Bartha István, egri apátka-

55 BartaL I. 1929. 30–31. pp. Hogy el tudjunk képzelni egy ilyen díszes barokk ravatalt, ahhoz segít Gode Lajos: es-
terházy józsef egykori castrum dolorisa. Kismarton (eisenstadt). 1748. In.: aGGHáZY M. 1959. III. CXXvIII. kép. 

56 BartaL I. 1929. 31. p.
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nonok, a királyi ítélőtábla prelátusa a szószéken magyar nyelvű gyászbeszédben méltatta 
az elhunyt érdemeit. ezután még egy mise következett, melyet a kalocsai érsek celebrált, 
melynek végeztével Pittroff Károly józsef, Szent Zsigmondról nevezett prépost, a keresztes 
lovagrend tagja tartott német nyelvű gyászbeszédet. Mindkét szónok beszédét nyomtatott 
formában osztották szét a hallgatóságnak a szentbeszéd alatt. ezen a napon összesen 100 
misét mutattak be a gróf tiszteletére a hivatalos rekviemen kívül a besnyői alsó- és felső-
templomban. a szertartás végeztével a magas rangú vendégek a kastélyba mentek ebédre, 
a papokat, barátokat pedig a kapucinus kolostor refektóriumában látták vendégül, het-
venöten ültek az asztalnál. a kocsisokról és a vendéglovakról a hétháziak gondoskodtak. 

Másnap folytatódott a gyászünnepség a gödöllői, hatvani uradalom tisztjeinek és al-
kalmazottainak részvételével. Délután azonban, mivel másnap vasárnap volt, leszedték 
a templom falairól a fekete posztót, a ravatal állt még egy hétig, aztán odaajándékoz-
ták a pesti szentferencrendieknek. az egész gyászünnepély egy monumentális színházi 
előadásra emlékeztetett, a templom falait beborító fekete posztó, a ravatalt körülvevő 
oszlopok, szobrok, a gróf kitüntetései és fegyverei, az őt ábrázoló képek adták a díszletet, 
a ravatal volt a színpad és Migazzi Kristóf érsek a főszereplő. a ravatalon, oltárokon és 
padokban elhelyezett feliratokat és szimbolikus rajzokat a nép elvitte emlékbe, így nem 
őrződött meg az utókor számára. Bartha István gyászbeszédének nyomtatott változatá-
ból azonban még a Gödöllői városi Múzeum is rendelkezik egy példánnyal. 

a budai Landerer nyomdában készült kiadvány 40 oldalas.57 a szónoklat tele van 
latin idézetekkel, melyeknek magyar fordítását is rögtön megadja a szónok, ráadásul a 
kiadványban lapszélen az idézet forrását is megjelölte. Senecát, Szent ágostont, Platont 
idézi gyakran, de a legtöbb gondolatot a bibliából meríti. a beszéd logikai menete a 
következőképpen foglalható össze: Isten azt mondja a tízparancsolatban, hogy tiszteld 
apádat és anyádat, az Isten után rögtön a szülők tiszteletére szólít fel. tehát ez fontos do-
log. a szónok még három idézettel is alátámasztja, hogy ez mennyire jelentős erkölcsi 
követelmény, Szent ágoston, a bölcs Platon és Szent Pál is azt mondta, hogy tiszteljük 
a szüleinket. „Szent Isten! – kiált fel a szónok – melly derekasan szívébe óltotta ezt az 
üdvösséges leczkét ez a’ Méltóságos Gróff…” Mivel bizonyítja a kanonok, hogy a gróf 
valóban becsülte a szüleit a tízparancsolat szellemében? Semmivel. a gróf többször ál-
lította barátainak, hogy soha nem ártott a szüleinek. ez elegendő ok a felmagasztalásra.

a szónok barokkos túlzásokba esik, amikor hat oldalon keresztül – bevezetésképpen –  
csak feladatának, a gyászbeszéd elkészítésének nehézségeiről értekezik: „Én ugyán ha a 
kép meczést érteném, s máskülömben is ha tehetségembe állana, ennek a Nagy Keresztes 
vitéznek ábrázattyát nem márvány oszlopra, nem érczre, ezüstre, aranyra, vagy gyémánt-
ra, hanem ha vagyon még ezeken fellyül valami drágább, örök emlékezetére arra mec-

57 Halottas dicséret, mellyet néhai méltóságos, és nagyságos Gyaraki Gróff Grassalkovics antal, Szent Istvány apos-
toli király rendének nagy keresztes vitéze, felséges koronás királyné asszonyúnk valóságos, belső titkos tanácsossa, 
tekéntetes nemes Nógrád vár-megyének főispánnya, a’ felséges magyar királyi tár-háznak elő-járója, felséges or-
szágló fejedelmünknek fő-lovász mestere utólsó el-takaritása alkalmatosságával, Besnyőn, Szerafikus Sz. Ferencz 
Kapucinus Szerzetes-fiai templomában mondott Barta Itvány Sz. Imre apátura egri Kanonok, és a’ tekéntetes 
Királyi törvényes táblának egyik tagja, 1772. esztendőben, Bőjt elő Havának utólsó napján. Budán, Nyomtatta-
tott Istenben boldogúlt Landerer Ferentz Maradéki betűivel. GvM H. 127. 

zeném, de itt nem hivatalom az, hogy néki vagy oszlopot emellyek, vagy kellemetesen 
lefestett ábrázattyát mutogassam, kép-faragók, kép-irók mestersége ez, hanem a’ vólna 
itt egyedül kötelességem, hogy Keresztényi tökélletes erköltseit, ritka érdemeit, viselt dol-
gainak szép példáit bánat felejtésre el-beszéllyem, azonban hic labor, hoc opus est.” Fel-
tehetően ismerte Grassalkovich antal Beteges és unalmas gondolatait, erre utal például 
a kudarc elkerülésére használt érdekes kifejezés, az azonos szóhasználat. Grassalkovich-
nál: „Sokáig magaddal tanátskozzál, hogy gyalázattal markodban ne szakadgyon a’mihez 
fogtál. De a’mit feltettél magadban gyorsan láss hozzá, hogy meg ne előztessél.” (oSZK 
Iv. 73.) a gyászbeszédben: „…előre nyesegette az ártatlan útakat, készítgette a’ segítő jó-
akarókat, hogy markába ne szakadgyon kezdett múnkája.”58 (Kiemelés tőlem – GMM.)

a latin idézetektől, metaforáktól és hasonlatoktól túldíszített gyászbeszéd ugyanak-
kor teljesen személytelen, sem a beszéd alanyáról, az elhunyt Grassalkovich antalról, 
sem a beszéd szerzőjéről, az egri kanonokról nem árul el sokat a 40 oldalas szónok-
lat. Nagyrészt általánosságokban mozog, kliséket, jól bevált közhelyeket használ, olyan 
megállapításokat tesz, amelyek bárkire alkalmazhatók. ennek a kényelmes, terjengős, 
barokk, retorikus prózának nem az a célja, hogy megismertesse a sikeres és gazdag 
életű, tehetséges Grassalkovich antalt, hanem a barokk világnézet alapján a halálra, 
mindannyiunk mulandóságára akarja irányítani a figyelmet. a halottbúcsúztató, mely 
a liturgiai hagyomány részét képezte, nyomtatásban is megjelent, hogy a kriptához ha-
sonló halotti emlékműként megmaradjon az utókornak. 

Hasonló szellemben készültek, nagy tekintélytisztelettel, sűrű térdhajlással és ba-
rokkos körülményeskedéssel, rangok, megszólítások, alázatosságok kígyózó elősorolá-
sával íródtak azok a korabeli levelek is, amelyeket az alattvalók intéztek a grófhoz vagy 
herceghez. jól mutatják ezek a levelek a barokk prózai nyelv sajátosságait. „Nagymél-
tosságu Groff eő excellenciája nékem örököss Uram és kegyelmes Patronusom! Mi-
vel jól tudom, hogy nagyobb részül függ excellenciádnak szegény ügyefogyottaknak 
allapotyain segétteni…, azért térdeim meghajtásával excellenciád szine elejében nagy 
alázatosan le borítok és vélettlen esetemet … könyvezü szemeim panaszival elü adom: 
mely eránt… méltoztassék e[xcellenciá]-d atyai kegyess irgalmát meg mutattni s essete-
men könyörülni: mely nagy kegyess gratiáját, holtomiglan apró gyermekimmel együtt,  
Istenhez tött mindennapi buzgo esedezésem altal fogom maghalalni!”59

a gróf halálakor elmondott gyászbeszédnél egy kicsit szerényebb volt Grassalkovich 
(III.) antal herceg búcsúztatója. a család utolsó férfitagja 1841. szeptember 29-én halt 
meg Gödöllőn, felszentelés után kocsira tették és Ivánkára vitték, ott temették el a szü-
lei mellé október 5-én. Gödöllőn kétszer tartottak exequiákat a tiszteletére, november 
12-én és halálának 30. napján. a november 29-én tartott gyászszertartáson a hercegasz-
szony kérésére Holló Mihály mondta a gyászbeszédet. Holló Mihály a kastélykápolna 
adminisztrátora volt 1835. december 29-től 1842. január 15-ig.60 az ő gyászbeszéde is 

58 Halottas dicséret, 1772. 15. p.
59 1782-ből idézi WeLLMaNN I. 1933. 89. p.
60 Gödöllői Historia Domus I. köt.
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megjelent nyomtatásban.61 ez csak 14 oldalas szöveg, de ennek felét is a bibliai idézetek-
re alapozott, költőien megfogalmazott, egyoldalas körmondatokból felépített és kérdé-
sekkel tagolt, nagy általánosságokat tartalmazó szöveg teszi ki. a szöveg többi részében 
viszont konkrét és pontos adatok találhatók Grassalkovich (III.) antalról, életének ál-
lomásairól, jócselekedeteiről, kitüntetéseiről és olyan fontos történelmi eseményekről, 
mint a szent korona kétszeri gödöllői tartózkodása a napóleoni háborúk alatt. 

1841-ben meghalt Grassalkovich (III.) antal, kihalt vele a család, üresen maradt a 
kastély, mert a herceg felesége, esterházy Leopoldina Bécsben és Pozsonyban lakott, 
csak ritkán látogatott el Gödöllőre. a kiürült kastélyt látogatni lehetett, amint azt a 
vendégkönyv is bizonyítja. Itt járt Garay jános is, akit egy vers megírására ihlette az 
elhagyott kastély látványa. 1846. május 31-én írta a verset:

Egy nagyúri kastélyban

Kapud kinyilik, a pitvar seperve,
virágsorok közt a lépcső megyen,
S a néma kastélyőr kegyét kinyerve,
végigmegyünk a pompás termeken.

Dús termeid fényt és pazart lehelnek,
a fényes bútor vendégkészen áll,
Itt hangszerek, ott játmüvek hevernek,
a fal remek föstményekkel kínál.

Mi átok ül épületed körében,
Hogy rajt az élet visszhangot nem ad?
Dús termeid fényt és pazart lehelnek,
a fényes bútor vendégkészen áll.

Mindent találok itt… csak ki ennyi kincsen
Örülne, embert nem és életet!…
ez egy magyar családnak ősi fészke,
Csak az hagyhatja így el örökét!

a fecske visszatér szerény lakához,
a gólya régi fészkéhez siet…
Csak ember, aki hűtelen honához,
vadász hazáján kívül élveket.62 

61 Gyász beszéd mellyet néhai fő méltóságú Gyaraki Grassalkovich antal római szent birodalmi herczeg, Gedellő 
vára, Hatvan, Döbrő, Kompolt, Baja, Komjáth, Ivány uradalmak örökös ura, Szent István király jeles rendének, 
nagy keresztes vitéze, cs. kir. belső titkos tanácsos, ’s kamarás és tekintetes nemes Csongrád vármegye fő ispánja 
elhunytának harminczadik napján a’ gedellői vár-templomban 1841-ik év mindszent hava 29-kén bemutatott 
engeztelő sz. miseáldozatok alkalmával mondott Holló Mihály, Gedellő m. városa lelkipásztora, tekintetes nemes 
esztergam vármegye táblabírája. Pesten 1841. Nyomtatta Landerer és Heckenast. GvM H 33.

62 GaraY j. 1886. 58–59. pp.

ám a Grassalkovichok és a róluk szóló legendák, történetek tovább éltek, és még 
később is megihlették az írókat. Zilahy Lajos a 20. század elején írt egy darabot Gras-
salkovics (sic!) címmel. az egyfelvonásos vígjátékot 1924-ben és 1941-ben játszották a 
Nemzeti Színház Kamaraszínházában Hevesi Sándor és Németh antal rendezésében. 
az 1800 körül játszódó darab Grassalkovich (III.) antal herceget gazdagnak és sznob-
nak mutatja be.63 

A KApuCINusOK KulTuRálIs sZEREpE 

a kastélykápolna nem volt plébániatemplom, bár rendszeresen tartottak benne misét 
nemcsak az uraság, hanem a lakosság számára is, sokáig adminisztrátor, ideiglenes veze-
tő látta el a papi teendőket. valójában a kapucinus szerzetesek végezték a lelki gondozást 
a Grassalkovich-uradalomban. a csodatevő kegyhely fenntartásával több ezer ember-
re gyakoroltak hatást. a búcsújárások szervezésével és bonyolításával, a szent könyvek, 
ereklyék, szentképek terjesztésével kultúraközvetítő szerepet játszottak. a kolostorban 
élő barátok az aktív, szervező munka után elmélyült olvasással, önképzéssel töltötték 
idejük nagy részét. oktatással is foglalkoztak, és a Historia Domus lelkiismeretes, rész-
letes vezetésével lényegében történelmet írtak, ez a dokumentum nélkülözhetetlen for-
rás a tudományos kutatás számára. jól felszerelt könyvtár állt Máriabesnyőn a szerzetes 
atyák rendelkezésére. ezt bizonyítja Fessler Ignác aurél rövid besnyői tartózkodásának 
története, és ehhez a könyvtárhoz kötődik egy régi nyelvemlék, a Máriabesnyői töredék is.

Máriabesnyői töredék

a 15. század végéről származó magyar nyelvű ferences kódextöredéket jablonkay Gá-
bor S. j. találta meg a nagyszombati jezsuita rendház könyvtárában 1909-ben. a Major 
jános S. j. által bővített Magnum Speculum Exemplorum 1611-es kiadása volt az a könyv, 
amelynek pergamenkötésében fölfedezték a nyelvtöredéket. a zöldes pergamenkötés 
hátlapja megsérült, és a nyelvtöredékkel pótolták a sérült részt. a könyv címlapján 
különböző feljegyzések találhatók, ezekből lehetett következtetni a korábbi tulajdono-
sokra. a feljegyzésekből az derült ki, hogy a könyv 1765-ben a besnyői kapucinusok 
tulajdonában volt, a nyelvemlék ezért kapta a Máribesnyői töredék nevet. 

a kézirat sorsa a hitelesítő levél64 feljegyzésein át követhető nyomon. Bús jakab S. j. 
tartományfőnök nyilatkozott Budapesten 1909. szeptember 23-án arról, hogy a kézirat 
a jézus táraság magyar provinciájának a tulajdona. Majd a későbbi tartományfőnök, 

63 a darabot Kiss Éva középiskolai tanár, helytörténész fedezte fel az oSzK Színháztörténeti Gyűjteményében.  
a darab gépelt példánya MM 3622, súgópéldánya N. Sz. G. 135. Kötetben megjelent: Zilahy Lajos: az ökör és más 
komédiák. 3. kiadás. Bp. 1929. 165–179. pp. Zilahy Lajos munkái II. 

64 Mta Kézirattár ad. 308/1952.
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Speiser Ferenc S. j. a pécsi kollégium elöljáróságára bízta megőrzés végett, a feljegy-
zésből nem derül ki, hogy mikor. végül a jézus társaság magyar rendtartománya fel-
ajánlotta a nyelvemléktöredéket a Magyar tudományos akadémiának 1921. október 
19-én.65 a Máriabesnyői töredéket jablonkay Gábor S. j. publikálta a Magyar Nyelv 
1910. 1. számában. 

Mivel kapucinus rend tulajdona volt a nyelvemléket tartalmazó könyv, valószínűsít-
hető, hogy a töredék is ferencrendi eredetű, mint a magyar nyelvemlékek jelentős része. 
a Máriabesnyői töredék két hosszú, egymásnak háttal összeragasztott pergamendarab-
ból áll. jablonkay Gábor a., b., c., d. betűkkel jelezte az oldalakat a könnyebb áttekinthe-
tőség céljából. a töredék szövege elmélkedést tartalmaz jézus Krisztus szenvedéséről, a 
Piry-hártyával azonos kéziratból származhat. „töredékünk nyelvére nézve alig akadunk 
valamire, ami eddig ismert Xv. és XvI. századbeli nyelvemlékeinkben már meg nem 
volna – írja jablonkay Gábor.66 – S így ha nyelvészeti vagy irodalmi értéke nem is nagy, 
de legalább számra nézve bővíti pár lappal e kis nyelvemlék is magyar nyelvű kézirata-
inknak amúgy sem túlságosan nagy készletét.” 

fessler Ignác Aurél (1756–1839) 

Fessler Ignác, a magyarországi származású német regény- és történetíró, aki fiatal ko-
rában Martinovics Ignác tanártársa volt a lembergi (Lvov, jelenleg Lviv, Ukrajna) egye-
temen, máriabesnyői szerzetesként kezdte pályafutását. eleinte a felvilágosodás híve, 
később misztikus-romantikus gondolkodás jellemezte.

„Látta a fölvilágosodás napját ragyogni és leáldozni, megismerkedett a klasszikus 
és a romantikus kor eszméivel, törekvéseivel – írja életrajzírója, Koszó jános.67 – volt 
szerzetes, egyetemi tanár, nevelő, szabadkőműves páholyalapító, evangélikus egyházfő. 
Írt regényeket, drámát, politikai röpiratot, szabadkőműves kátékat, egyháztörténelmi 
munkát, s megírta nagy magyar történelmét. Hetvenéves korában pedig kezébe vette a 
tollat s hűséges sáfárként számot adott önmagának, Istennek és embertársainak életéről 
és annak eredményeiről. tisztán történések szempontjából is igen érdekes volt ez a 
hosszú élet: térbelileg négy országban játszódott le: Magyarország-, ausztria-, Porosz-
ország- s oroszországban. Időbelileg, főként ha a nagy események láncolatát tekintjük, 
amelyek belejátszottak, csaknem négy emberöltő, négy különböző korszak volt az ön-
életrajz írója mögött. Nem csodálhatjuk egyik méltatójának megjegyzését, hogy érde-
kesebb életet élt, mint amilyen regényt valaha írt.” 

65 Mta Kézirattár K 37.
66 jaBLoNKaY G. 1910. 8. p.
67 KoSZÓ j. 1923. 4. p.

Fessler aurél Ignác a Moson megyei Zurányban született 1756. május 18-án.68 Édes-
apja, Fessler jános György részt vett a török háborúban Szerbiában (1737–1739), katonai 
szolgálata után egy uradalmi kocsmát bérelt Moson megyében. Édesanyja, Kneidinger 
anna Mária egy jómódú bécsi selyemgyáros lánya volt, szülei azonban korán meghal-
tak, s így nővérével együtt a Moson megyében élő nagynénjéhez került. Itt ismerkedett 
meg Fessler jánossal. az érzékeny, misztikus hajlamú fiatalasszony nem érezte jól ma-
gát a vendéglősné szerepében, ezért 1759-ben Pozsonyba költöztek, ahol férje arco gróf 
szolgálatába szegődött. 

az édesanya rendkívül vallásosan nevelte fiát, Ignác névre is a jezsuita rend alapítója, 
Loyolai Szent Ignác iránti tiszteletből kereszteltette,69 hároméves korában a jezsuita rend 
ruhájában járatta, már születésekor papnak szánta. a kisfiú is remetét és szerzetest után-
zott legszívesebben játékaiban, arról álmodozott, hogy ő maga is szent lesz, amint meg-
tanult olvasni, egyházi könyveket olvasott, tanulás helyett imádságos könyvet írt. „e kü-
lönben is jó szándékkal adott anyai tanítások által nem sokára a szentek majmává lettem, 
mert túlzó képzelmeim már nálam is – mint azoknál – lélekjeleneteket csaltak elémbe, mik 
valómat oly hevesen s keményen előfogták, hogy ájulásba s görcsökbe esve, már hatodik 
éves koromban, az orvos belátása szerint, csupán gyakori érvágás által lőn életem meg-
mentve.”70 az idézett jelenet jól rávilágít arra a fanatikus vallási légkörre, amelyben Fessler 
gyermekkorát töltötte. annyira naiv volt, hogy nem is tudott a nemek közti különbségről, 
úgyhogy nagyon illett rá az Innocentius (ártatlan) szerzetesi név, amit akkor kapott, ami-
kor 17 éves korában belépett a kapucinus rendbe. a rekatolizálási politika eredményeként 
a Mária terézia korabeli magyarországi németség körében elterjedt erőteljes vallási elkö-
telezettség, a katolikus vallás kizárólagosságába vetett hit jellemezte a Fessler családot is. 

a család 1764-ben Pozsonyból Győrbe költözött, mert az édesapa az ottani püspöknél 
vállalt állást. Fessler Ignác Győrött a jezsuiták gimnáziumában kezdte el tanulmányait. 
Latinul jól tudott beszélni, de gondjai voltak a grammatikával, ezért az édesanyja elvitte 
a fiút Pozsonyba. ott élt az édesanya öccse, Kneidinger andrás, aki gróf Grassalkovich 
antal szolgálatában állt, s miután a „Pest megyében kebelezett Gödöllő uradalomban 
a mulató kert alakításán s a kastély rendbehozásán művészi tudományát tanúsította,”71 
a gróf ajánlására királyi mérnöki hivatalt kapott Pozsonyban.72 1761-től volt kamarai 
mérnök és térképész. az 1760–1770-es évekből mintegy másfélszáz értékes térképe 
maradt fenn az ország legkülönbözőbb területeiről. Grassalkovich antal a hivatalos 

68 Fessler németül és két részletben írta meg önéletrajzát (Dr. Fessler’s rückblicke auf seine siebzigjahrige Pilger-
schaft. Boroszló, 1824. Fessler’s resultate seines Denkens und erfahrens. Boroszló, 1826.) Magyarra vizer jános 
fordította le 1854-ben Böltskén Fessler tudor visszapillantásai az ő hetven éves zarándokságára. Barátjai s ellensé-
geinek hagyományul címmel, a kézirat az oSzK Kézirattárában található, lelt. sz. Quart. Hung. 1014. a továbbiak-
ban: FeSSLer I. 1854. – Holéczy Mihály Fessler Ignácz aurél élete c. 12 oldalas kéziratában (oSzK Quart. Hung. 
657.) összefoglalja Fessler életrajzát. a továbbiakban: HoLÉCZY M. é. n. – abafi Lajos Feszler Ignácz aurél 
c. tanulmányában (Századok, 1878. vII. füzet. a Magyar történelmi társulat Közlönye. Szerk. Szilágyi Sándor. 
618–645.) Fessler kiadatlan levelei alapján foglalta össze a tudós életét. a továbbiakban: aBaFI L. 1878.

69 az aurél nevet ő maga vette fel később Szent ágoston iránti tiszteletből. 
70 FeSSLer I. 1854. 13–14. pp.
71 FeSSLer I. 1854. 2. p.
72 aBaFI L. 1878. 620. p. 
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munkán túl, saját birtokán is foglalkoztatta, rábízta birtokainak feltérképezését is.73 
Kneidinger andrás beszélte rá nővérét, hogy a kis Ignácot adja hozzá, s majd mérnököt 
képez belőle, így Fessler 1768-ban fél évet Pozsonyban töltött. ekkor azonban Knei-
dinger andrásnak Horvátországba kellett utaznia a trenki birtok felmérésére, amelyet 
Mária terézia ajándékozott Grassalkovich antalnak. Így Fessler visszament Győrbe.

Már középiskolai évei alatt sokat olvasott, gazdaságos időbeosztással élt, s ez tette 
lehetővé, hogy nagy olvasottságra tegyen szert. ez a korai műveltség és munkamódszer 
alapozta meg későbbi tudósi, írói pályáját. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után, 
1772-ben a jezsuita rendbe szeretett volna belépni, nem véletlen, hogy a retorikai osz-
tály befejezésekor Szent Ignácról készített beszédet. a jezsuiták eltanácsolták Fesslert, 
1773-ban pedig XIv. Kelemen pápa fel is oszlatta a rendet, így ez a terve meghiúsult. 

1773 júniusában édesanyjával látogatást tettek Budán egy másik nagybátyjánál, Knei-
dinger Györgynél, aki a budai kapucinusok filozófiai lektora volt. e látogatás hatására 
tizenhét éves korában, 1773-ban Móron a kapucinus rendbe lépett be Innocentius né-
ven. a kolostorban töltött próbaév csalódást okozott neki, az első rendi év még nem járt 
rendszeres iskolai tanulmányokkal, csak a vallásos és szerzetesi élet gyakorlati ismereteit 
sajátította el a novícius mester irányításával. a kapucinusok szigorú napirend szerint éltek.  
a rendi elöljáróság több pontból álló szabályzatban határozta meg a követendő minden-
napi életet: a reggeli ima kezdete nyáron 4 óra, télen 5 óra volt, elmélkedésre és lelki olvas-
mányok végzésére kötelezték őket, az istentisztelet rendjét a helyi elöljáró állapította meg.74 
Fessler kedvelte az ebéd alatti felolvasást a refektóriumban és a napi kétszeri meditálást. 
az oltárlépcső sikálását, a söprögetést, a mosogatást a konyhában, a kerti munka végzését 
azonban nagyon unta. az sem tetszett neki, hogy durva, feszes ruhában mezítelenül kellett 
aludniuk. az előírásokat azonban be kellett tartani a rendben, így próbálták ki az új tag 
elhivatottságát. ettől az életmódtól annyira elment a kedve, hogy már a rend elhagyásának 
gondolatával foglalkozott. vezetője, P. onesimus észrevette a bajt, és ellenszerül a pogány 
Seneca műveit adta a kezébe, s ez lehetőséget adott Fesslernek, hogy a misztika világa 
mellett megismerkedhessen az erkölcs világával is. Seneca írásai fontosak voltak Fessler 
jellemformálódása szempontjából. rávezették a fiatalembert, hogy van egy világi bölcses-
ség, melyhez nem a határozatlan rajongáson, hanem a határozott akaraton át vezet az út.75 

1774. július 9-én tette le ünnepélyesen a fogadalmat Móron, ezen édesapja nem le-
hetett jelen, mert egy hónappal korábban meghalt. a fogadalomtétel után rögtön, még 
július hó folyamán a besnyői zárdába került azzal a céllal, hogy minél jobban hozzáne-
velődjön rendjének szelleméhez, mielőtt rendi iskolai tanulmányait megkezdi. 1774 
júliusától 1775 szeptemberéig volt a besnyői kapucinusoknál. 

Besnyőre Grassalkovich antal gróf telepítette a kapucinusokat 1763-ban. a Gödöllő 
melletti besnyői pusztán egy régi templom helyén emelt először egy kis loretói kápolnát, 
majd alsó- és felsőtemplomból álló nagy barokk templomot. a grófi család kriptája is 

73 FaLLeNBÜCHL Z. 1996. 60. p.
74 BartaL I. 1929. 54–55. pp.
75 KoSZÓ j. 1923. 110–11. pp.

az alsótemplomban került elhelyezésre. Feltűnő, jól látható helyen áll a templom és a 
kolostor, az aszód felé vezető országút melletti kanyar dombján. a loretói kápolna alap-
jainak ásásakor egy kis, csontból készült Mária-szobrocskát76 találtak, ami aztán híres 
búcsújáró hellyé tette Besnyőt, neve is ezután változott Máriabesnyőre. egyre több hívő 
érkezett, az emberek hittek a besnyői Mária csodatevő, gyógyító erejében. 

a templom működtetésére, a búcsújárások szervezésére, lebonyolítására, a zarán-
dokok lelki szolgálatára telepítette a kapucinus szerzeteseket Besnyőre 1763-ban Gras-
salkovich antal.77 Mivel a koldulórendi kapucinusok vagyonnal nem rendelkezhettek, 
alamizsna címén a gróf ellátta őket a szükséges élelmiszerrel és tűzifával. a szerzetesek 
rendszeresen misét mondtak az alapítóért és családjáért. Mivel Besnyő akkor teljesen 
lakatlan puszta volt, Grassalkovich a kolostor mellé hét házat építtetett, melybe uradal-
mi cselédeket költöztetett azzal a feladattal, hogy a szerzetesek segítségére legyenek a 
templom és zárda tisztántartásában, a búcsúsok elszállásolásában, de szigorúan megtil-
totta az italmérést a templom közelében. 

1771 szeptemberében – nem sokkal Fessler érkezése előtt – nyilvánították formális 
konventté, azaz rendesen megalakult kolostorrá, szerzetesteleppé a besnyői intézményt. 
Fessler érkezésekor már 16 szerzetes élt a kolostorban.78 annyira elterjedt a Mária-kul-
tusz, a helybeli és szomszéd falvak lakosai olyan nagy számban jöttek, annyira emelke-
dett a gyónók száma, hogy a tartományfőnökség kénytelen volt az atyák számát emelni. 

„1767-ben 6, két év múlva már 10, sőt később 11 páter munkálta Besnyőn s szükség 
szerint a környékbeli plébániákon a lelkek üdvét.”79 a besnyői Mária-szobor nagy kul-
tuszának kialakulásához hozzájárulhattak az atyák is, hiszen köztudottan a kapucinu-
soknál a legnagyobb az ereklyetisztelet.

az alapító gróf, aki hatalmas és kiterjedt birtokain 33 templomot építtetett,80 jól 
felszerelte az általa alapított, épített vagy helyrehozott plébániákat, gondoskodott a be-
rendezésükről, papi felszerelésükről. a besnyői kolostort nagyon jó adottságúnak írta le 
Fessler önéletrajzában, a tágas cellák kályhával is el voltak látva, ami nem volt jellemző 
a kapucinus rend egyéb zárdáira. az ebédlő melletti udvarban virágoskertet alakítottak 
ki, fráter Guido valóságos függőkertet varázsolt a kert középső, meredek részén. a 16 
szerzetes mindegyikének külön virágoskertje volt, a zárdához tartozó gyümölcsöskert, 

76 a kegyszoborról lásd MaroSI e. 1991. 43–45. pp., li98
77 a latin nyelvű alapító oklevelet, melyet Bécsben 1763. október 27-én kelteztek, gróf Grassalkovich antal, a kapu-

cinus tartományfőnök és a rendi kormánytanács tagjai írtak alá és pecsétjükkel hitelesítettek. a gróf királyi jóvá-
hagyásról is gondoskodott, a Consensus regiust 1771. július 19-én Bécsben írta alá saját kezűleg Mária terézia 
és nagy függőpecsétjével is ellátta. Mind az eredeti alapító okirat, mind a Consensus regius a Kapucinus rend 
tulajdonában van. a királyi jóváhagyás hiteles magyar fordítását, ami szintén a rend tulajdonában található, közli 
LáBaDI K. 2003. 70–73. pp. 

78 Fessler írja ezt a számot az önéletrajzában. (Ld. aBaFI L. 1878. 621. p.) Bár Grassalkovich a végrendeletében még 
csak 11 barátról tesz említést, „ebben már-is 11 Capucinus vagyon”, s a végrendelet 1771-ben, Fessler érkezése 
előtt 3 évvel íródott. (Grassalkovich a. gróf végrendelete. Közli: Marczali Henrik. Codicillus testamenti mei 
anno 1771. Die 15-a januarii conditi. Gödöllő és vidéke. 1898. ápr. 17. 134.) a besnyői Historia Domusból vilá-
gosan kiderül, hogy 1774-ben 11 kapucinus barát, Fessleren kívül 1 klerikus (katolikus papnövendék) és 4 laikus 
(fogadalmat tett, de pappá nem szentelt) testvér élt a besnyői kolostorban. 

79 BartaL I. 1929. 57. p.
80 BartaL I. 1929. 23. p. 
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szőlőhegy és erdő egy kis mérföldet tett ki.81 a gróf könyvtárral is ellátta az általa ala-
pított egyházi intézményeket.82 a kolostor szellemi központ volt. Fessler az erdőt és a 
könyvtárat kedvelte a legjobban Besnyőn. 

a zárdában az élet általában eseménytelenül zajlott, „pusztai méla csend és magány” 
jellemezte,83 kivéve a búcsús napokat. „Nyár idején a Mária három ünnepnapjaira több 
ezer búcsújáró hívek zarándokolnak oda – emlékezett Fessler sok évvel később, korabeli 
helyszíni tudósítást adva a búcsújárás szokásáról. – az ünnep előestéjén s napján a bűnbá-
nók sűrű zárt tömegekben, körül tekerődzve, szünet nélkül térden csúsznak a földön, míg 
mások kendő, olvasó, kép, feszület neműeket, a csodálatos kép érintése erejénél fogva, egy 
odarendelt lelki atya által megszenteltetnek.”84 a rendház története sok csodás gyógyulást, 
kegyelmi esetet írt le. Fessler Besnyőre kerülése idején, 1774. július 12-én például a bes-
nyői búcsúhelyre zarándokolt Károlyi jános pesti mészáros, „ki saját állítása szerint az itten 
tisztelt boldogságos Szűz közbenjárására hosszas és makacs vérhányásától szabadult meg.”85 

Két emberhez került közelebb Fessler a besnyői kolostorban: a zárda főnökéhez, P.  
Coelestinushoz, aki egy emberséges férfiú volt és atyai jóindulattal viseltetett Fessler iránt. 
a zárdafőnök megtanította a fiatal novíciust a sakkjátékra, hízelgett Fesslernek, hogy a 
zárdafőnök vele sakkozott a legszívesebben. a másik ember P. Leonides volt, a könyvtár 
őre, „öreg, tudós és szíves férfiú”, aki kedvelte a virágokat.86 Fessler abban egyezett meg vele, 
hogy ő naponta elhozza a virágok öntözéséhez szükséges vizet, ami messze volt, cserébe 
Leonides minden könyvet a rendelkezésére bocsát, amit szeretne elolvasni. P. Leonides 
az irodalomtörténet szükséges ismeretére is felhívta a fiatalember figyelmét. Fessler té-
telesen felsorolja önéletrajzában, hogy milyen könyveket adott a kezébe Leonides atya: 

„1. Introductio in notitiam cujusque generis bonorum scriptorum. Holmstad. 1700. in 4 to.
2. Bibliotheca realis theologica. Francoford. 1683. Fol. 
3. Bibliotheca historica selecta. edit. Buder. II. tom. 8 maj. jenae, 1740.
4. Historia et descriptio Theologiae mysticae, in 8 vo. Francof. 1702.
5. acta primorum Martyrum, sincera et selecta. amstelaedami, 1713. Fol. 
6. Hist. ecclesiast. vet. et Novi testam. Fol. august. vind. 1728.
7. amoris divini occultae semitae. amstel. 1698. in 12.

Minő fenséges irodalmi tér lőn nekem ezáltal feltárva! első választásom ruinárt 
első vértanúnak valódi történeteire esett, mert ribadeneira mártyrjainak életrajzai, – az 
ő csodatételeik miatt már gyanúsak lőnek előttem.”87 

81 Öt hold erdőt adott Grassalkovich antal a kapucinus barátoknak. BartaL I. 1929. 56–57. pp. a besnyői Historia 
Domus szerint Frater Guido laikus testvér a kulcsár (Cellarius) és kapus (janitor) feladatkörét is ellátta. 

82 LáBaDI K. 1997. 
83 ooDroBeNYáK NePoMUK j. 1875. 79. p. 
84 FeSSLer I. 1854. 43. p.
85 FLUDorovICS Zs. 1913. 26. p. 
86 a soproni születésű P. Leonides induláskor a besnyői kolostor gvárdiánja volt. Korábban a hatvani kapucinusok-

nál volt főnök. BartaL I. 1929. 45. p.
87 FeSSLer I. 1854. 45. p. 4. a felsorolt művek közül az acta primorum Martyrum sincera et selecta volt ruinart 

műve. Pedro de ribadeneyra (1527–1611) spanyol író, teológus. a jezsuita rend alapítójának, Loyolai Ignácnak a 
kedvenc tanítványa volt. a Flos sanctorum o Libro de las vidas de los santos (Szentek virága avagy a szentek éle-
tének könyve) (1599–1601) c. művét Fessler jól ismerte még gyermekkorából, ezt a művet olvasta fel rendszeresen 
az édesanyjának. Ld. KoSZÓ j. 1923. 6. p.

a 7. könyv Constantinus de Barbanson műve volt az isteni szeretet titkos útjairól, 
ez mindennapi kézikönyve lett Fesslernek. ruinart műve, a vértanúk története ismét 
felébresztette benne a kedvet a vértanúságra, amire gyerekkorában is vágyott. anyjától 
azt az elvet tanulta, hogy a tudás és a tett mindig karöltve járjon, ezért úgy gondolta, 
hogy fel kell készülnie, edzenie kell a vértanúság jövendő szenvedéseire. Éjszakákon 
át virrasztott, a kimerülésig futott a klastromhoz tartozó erdőben szélvészben és eső-
ben, mezítláb a hóban, tövisekkel véresre korbácsolta magát, az elgyengülésig éhezett és 
szomjazott, majd mértéktelenül jóllakott. Így készült Besnyőn a hittérítői pályára, mi-
közben a vértanúhalál lebegett a szeme előtt. Mindez így ment egészen 1775 májusáig, 
amikor döntő fordulat állt be életében. 

Besnyőtől fél mérföldnyire lakott aszódon báró Podmaniczky II. jános, a nemes 
lelkű nagybirtokos, aki evangélikus létére bőkezű támogatója és szívesen látott vendé-
ge volt a besnyői kolostornak. általában a zárda fiatalabb lakóival szeretett mulatni, és 
szívesen részt vett azok elfoglaltságában: virágtermesztés, képfestés, fafaragás, papír-
skatulyák, burnótszelencék készítése. egyszer Fessler cellájába is bement, aki éppen 
russbroch munkáit olvasta. amikor kiderült, hogy Fessler olvasással és tanulással tölti 
az idejét, a báró megígérte, hogy könyvtárából jóféle könyvekkel látja el a fiatalembert, 
kérve azonban, hogy a gvárdiánnak ne mutassa meg azokat. a báró megtartotta a sza-
vát, és legközelebbi látogatása alkalmával Claude Fleury és Lodovico antonio Muratori 
szabadelvű műveit adta a fiatal kapucinus kezébe.88 Miután Fessler elolvasta ezeket a 
könyveket, egészen más megvilágításban látta az egyházat és különösen a szerzetesren-
deket, mint addig. véget ért az álmodozó rajongás korszaka. „e munkáknak harmad-
szori átolvasása után oda lőn minden nyugalmam, benső világom feldúlatott, szellemem 
a mystika egéből a földre lemélyedt: szerencsétlenségem el lőn határozva. Fleury a ke-
resztény anyaszentegyház elkorcsulásáról, [sic!] – a mai szerzetes élet romlottságáról s 
hiábavalóságáról, Muratorius a szerzetesi buzgólkodások értéktelenségéről s megveten-
dőségéről meggyőzött. Most óriási erővel valék rajta, vagy az eddigi szellemi állapotomat 
ismét helyre hozni, vagy pedig jelen állásomnak világosságot s nyugalmat szerezni.”89

Muratori, a kiváló papi történész, aki szembefordult a barokk túlzott Mária-kultu-
szával, elítélte a szentek rajongó tiszteletét, túlzónak tartotta az ünnepnapok számát, a 
gyakorlati kereszténységet és a felebaráti szeretetet helyezte előtérbe, nagy hatással volt 
Fesslerre. Muratori tanai teljesen ellentmondtak a fiatal szerzetes addigi neveltetésének, 
világnézeti meggyőződésének. Már gyermekkorában a szentek élete volt a kedvenc ol-
vasmánya és ő maga is szentté szeretett volna válni. a máriabesnyői kapucinusokhoz 

88 Podmaniczky II. jános (1718–?) aszódi földesúr művelt, a tudományok iránt érdeklődő ember volt, gazdag könyv-
tárral rendelkezett. Ld. aSZtaLoS I. 1997. I. köt. 173. p. Claude Fleury (1640–1723) az Histoire ecclésiastique 
(egyháztörténet). Párizs, 1691–1737 c. művében olyan határozottan a gallikánizmus mellett foglalt állást, hogy 
róma indexre is tette munkáját. Lodovico antonio Muratori (1672–1750) olasz történetíró, irodalomtörténész, 
esztéta és teológus, az olasz felvilágosodás legsokoldalúbb alakja. a Della regolata divozione de’christiani (a ke-
resztények mértéktartó ájtatosságáról) 1747. c. művében a vallási türelem hirdetője, s ugyanakkor küzd a babona 
és az elvakultság ellen. Könyvének latin változata a pálosok pártfogásával jelent meg Magyarországon: De recta 
hominis christiani devotione (1756), a magyar fordítás a keresztény embernek valóságos áhítatossága címmel 
látott napvilágot 1763-ban. 

89 FeSSLer I. 1854. 48. p.
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kerülve a legnagyobb Mária-kultusz megnyilvánulásának lehetett a tanúja, sőt tevőleges 
kiszolgálója, résztvevője. Kínos, fájdalmas lelki vívódásokat élt át, elvesztette belső bé-
kéjét. Hiába olvasta újra és újra az Új Szövetséget, „tanult hite elfoszlott, élete homály-
ba süllyedt”.90 Biológiai értelemben is önmagára eszmélés következett be. P. antonius 
egy verseskötetet adott Fesslernek mint olvasni szerető embernek: Hoffmannswaldau91 
válogatott költeményeit, amelyekből meglátta a szerelem szerepét az életben. ezek a 
versek adtak neki némi ismeretet a két nem közötti különbségről. ráadásul Nagy Bol-
dogasszony napján jöttek a búcsúsok Besnyőre mindenhonnan a környező falvakból 
százával, ezrével, közöttük sok szép fiatal lány, hát „feledve lett az ég szenteivel együtt”.92 
ekkor tett jó szolgálatot neki Seneca ismerete, amit a móri gvárdiánnak köszönhetett. 
Morálja óvta meg a testi-lelki elfajulástól. 

Neveltetése egyoldalú volt, a világtól elzárt, szentimentális rajongásra épült. ez a ra-
jongó gyermekhit természetellenesen késő középkori volt a felvilágosodás századában. 
Nagy megrázkódtatást okozott a valósággal való szembesülés. a különböző felekeze-
tek közötti kiegyenlítődés folyamatára (hiszen egy protestáns úr adta a katolikus Fessler 
kezébe a szabadelvű műveket), a jezsuita barokk világkép fellazulására és a janzenista 
reformkatolikus áramlatok terjedésére többek között Fessler példáját szokták felhozni 
a történészek.93 ez volt az első nagy nézetváltozás Fesslernél, ami később még többször 
megismétlődött nála.94 Bár ez az első volt az alapvető és igazán jelentős nézetváltás: a 
vallásos gyermekifjúból felvilágosodott bölcselő lett. az ifjú szerzetes nagy küzdelmet 
vívott önmagával. a sok évvel később írt regényeiben jelennek meg ekkori vívódásai, 
tépelődései hőseinek szájába adva, azok a hősök is eltévednek a hit és tudomány kérdé-
seiben, és szembeszállnak a természet törvényeivel. „ezek a hősök újra meg újra olvassák 
a szentírást, az egyházatyákat, a zsinati határozatokat, imádkoznak, böjtölnek, virrasz-
tanak könnyel szemükben, kétségbeeséssel szívükben, de nem tudják meglelni azt az 
egy gondolatot, amely körül énjük a régi biztonsággal építené föl új meggyőződésüket.”95 

Kereste az utat, hogyan tudna kiszabadulni tisztességesen a kolostorból. Besnyőről 
1775. szeptember elején azonban Nagyváradra küldték a rendi tanulmányok megkez-
désére.96 Még ugyanebben az évben a Bécs melletti Schwechatba rendelték feljebbvalói. 
Hazájában nem is tartózkodott többet huzamosabb ideig. egy bő évet töltött tehát a bes-
nyői kolostorban, 1774 júliusától 1775 szeptemberéig. Nagy olvasottsága, átlagon felüli 
tehetsége, kitűnő vitázó készsége már itt is megnyilvánult. Gyermekévei óta papoktól 
vezetett iskolákba járt, a kolostorban élve jobbára latin írókat olvasott. Ha itt-ott tiltott 

90 HoLÉCZY M. é. n. 5. p.
91 Christian Hofmann von Hoffmannswaldau (1617–1679) német költő, drámaíró, műfordító. 
92 HoLÉCZY M. é. n. 5. p.
93 MarCZaLI H. 1885. I. köt. 303. p. KoSárY D. 1983. 284. p.
94 ezt fejezi ki Peter F. Barton Fesslerről írott könyvének címe is: jesuiten, jansenisten, josephiner (jezsuita, janze-

nista, jozefinista). Bécs–Köln–Graz, 1978.
95 KoSZÓ j. 1923. 12. p.
96 a besnyői Historia Domus éves szeptemberi felsorolásában Fessler, illetve rendi nevén: Innocentius már hiányzik 

a „Familia Besnyőiensis”-ből. a Historia Domus megjegyzi, hogy „F. Innocentius Clericus et F. joannes Sarcandes 
Clericus pro Studio Pholosophia Magno-varadinum.” 

gyümölcsként újkori költő műve került a kezébe, az is német volt. Magyarul nem is 
tudhatott valami jól, a magyar írókkal és főurakkal is német és latin nyelven levelezett.97 

Majdnem volt egy második besnyői tartózkodása is. 1781-ben Bécsbe ment. 1782. 
február 23-ról 24-re virradó éjjel parancsot kapott, hogy a zárda pincéjében lévő bör-
tönben egy haldoklónak adja fel az utolsó kenetet. Fessler ekkor fedezte fel a kolostor 
pincéjében működő tömlöcöt. egy haldoklóhoz hívták, egy magyarországi embert kel-
lett volna meggyóntatnia, aki már 52 éve senyvedt a kolostor börtönében. Fessler akkor 
ismerkedett meg azzal a törvénnyel, hogy a rendnek joga van élet-halál felett döntenie. 
Évtizedekig tartottak fogva embereket szörnyű körülmények között. Fessler feljelentést 
írt a császárnak. Megszüntették a kolostori börtönöket. röpirataiban a kolostori élet 
visszaéléseire hívta fel II. józsef figyelmét, amelynek az lett a következménye, hogy el-
bocsátották a kapucinus rendből. Migazzi bíbornok bírói széke elé állították. el akarták 
távolítani Bécsből, és Besnyőre akarták száműzni. 1782. október 2-án kellett volna a 
besnyői kolostorba bevonulnia büntetésből, de az utolsó pillanatban II. józsef megmen-
tette ettől parancsot adván, hogy Fessler maradjon Bécsben és látogassa az egyetemet.98 

teológiai doktorrá avatták. 1784-től Lembergben a keleti nyelvek és az ószövetségi 
hermeneutika tanára Martinovics Ignáccal együtt. Martinoviccsal egyszer magyaror-
szági látogatásra jött haza. akkor ismerkedtek meg Kazinczy Ferenccel, aki így írta le 
első benyomását erről a találkozásról a Pályám emlékezetében: „…a két vendég belépe, 
egyike kisded, húsos, barna, kopaszodó, másika magas, orras, s oly színű arcában, mint 
kapucinusi színű kabátja, ez hallgató, amaz beszédes. Nem érzém magam az első felé 
vonatni, a másikától, Feszlertől, vissza is tolódtam.”99 1791-ben áttért az evangélikus 
vallásra. Berlin után Szentpétervárott élt, ott is halt meg. 

Bár egyéni körülményei és általános művelődési viszonyaink miatt német író lett, a 
magyar hazának így is ragaszkodó fia maradt: attiláról (Attila, König der Hunnen. Bo-
roszló, 1794), Mátyás királyról (Mathias Corvinus. Boroszló, 1793–1794) írt történelmi 
regényeket. Mint történetíró is annyi lelkesedéssel és odaadással tárgyalta nemzetünk 
múltját, hogy ebben a magyar nyelven alkotó írók sem múlták felül. Összefoglaló művet 
írt Magyarország történetéről, amely német nyelven tíz kötetben jelent meg Lipcsében 
1812 és 1825 között: Die Geschichte der Ungarn. Nagy elterjedtsége következtében Fessler 
munkája sok magyar és külföldi írónak szolgált forrásul.100 a 19. században a magyar 
regény megszületésének időszakában az írók a nemzeti történelem témakörében kevés 
ismerettel bírtak, mert nem álltak rendelkezésre magyar nyelvű történeti munkák. Fessler 

97 KoSZÓ j. 1923. 18. p.
98 HoLÉCZY M. é. n. 7. p.
99 KaZINCZY F. 1979. 287–288. pp.
100 vISZota Gy. 1900. az állami főreáliskolai tanár Kisfaludy Károly Iréne c. darabját hasonlította össze Fessler mű-

vének megfelelő fejezetével, és megállapította, hogy az író történeti tárgyú drámáinak többségét Fessler olvasmá-
nyosan megírt történelmi munkája alapján írta. azt is hozzáteszi, hogy a 19. század közepéig Fesslertől tanultak 
a magyar költők magyar történelmet, tehát Fessler nagy mértékben hozzájárult költőink nemzeti érzelmeinek 
fejlesztéséhez. PaPP Z. 1928. is kimutatja, hogy a magyar romantikus történelmi dráma (Kisfaludy Sándor és 
Károly, Katona józsef, vörösmarty Mihály, Kuthy Lajos, Szigligeti ede), a romantikus történelmi regény (Czuczor 
Gergely, jósika Miklós, Wesselényi Miklós) Fessler romantikus történetszemléletén alapul. 
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műve „jó ideig egyetlen elvi alapon álló, értékelő rendszerezés, mégpedig a romantikus 
történetszemlélet módszereit érvényesítő munka. az egyéni szorgalom és tehetség mellől 
azonban hiányzott a felkutatott forrásanyag, az értékelő részlettanulmányok, melyek csak 
Magyarországon készülhettek volna, beleilleszkedve a magyar kulturális fejlődésbe.”101 

az 1774 júliusától 1775 szeptemberéig tartó, rövid máriabesnyői tartózkodás meg-
határozó volt Fessler Ignác életében. Itt érték olyan hatások, elsősorban olvasmányélmé-
nyek formájában, amelyek megváltoztatták addigi világnézetét, naiv hitét. Kamaszkorban 
volt, amikor Besnyőre került, olvasmányok, személyiségek még erősen hatottak rá, be-
folyásolni tudták világnézetét, meggyőződését. 18–19 éves korában élt Besnyőn, 50 év 
elteltével írta meg önéletrajzát, és még ennyi évvel később is pontosan emlékezett arra, 
hogy milyen könyveket olvasott a kapucinus kolostorban. ez is azt bizonyítja, hogy meg-
határozóak voltak számára az itt töltött évek. Kora gyermekségétől fogva misztikus val-
lásosságban nevelkedett s tizenhat éven át szentnek készült. a korra is jellemző, hogy a 
bigottan katolikus fiatalember szellemi fejlődésére éppen egy lutheránus úr, báró Podma-
niczky volt a legnagyobb befolyással. Besnyőn Fleury és Muratori műveinek olvasása után 
a deizmus ellen irányuló könyveket keresett, de éppen ezek tették őt magát is deistává. 

van egy-két országosan ismert, jelentős irodalmi személy, akinek több-kevesebb köze 
volt Gödöllőhöz. epizódszerű itt-tartózkodásával, Gödöllő szerepeltetésével irodalmi 
művekben nyomot hagyott a település életén, beírta nevét a helytörténetbe. 

pETőfI sáNdOR GödöllőN

Petőfi két ízben időzött hosszabban Gödöllőn: 1843-ban, amikor a robin Hoodot for-
dította Szombat jánosék házában lakva és 1845-ben, amikor erdélyi Ferencéknél meg-
ismerkedett Mednyánszky Bertával. e két év eseményeit – főként Ferenczi Zoltán élet-
rajza102 nyomán – máig keveri még a szakirodalom is. 

Petőfi első gödöllői tartózkodásának a története egy fordítói munka elvégzésével függ 
össze. Nagy Ignác, a Kisfaludy társaság Külföldi regénytár című sorozatának szerkesztője 
1843. június végén Pozsonyból Pestre hívta Petőfit, és két regény fordításával bízta meg. 
az egyik mű Charles de Bernard francia író regénye volt, eredeti címe szerint La femme 
de quarante ans (a negyvenéves hölgy), mely végül is A koros hölgy címen jelent meg 
magyarul Petőfi fordításában. ez volt a költő első önálló kötetben megjelent műve, verseit 
csak egy évvel később tudta könyv alakban megjelentetni. Nem a francia eredeti, hanem 
német fordítás alapján dolgozott, hiszen ekkor még nem tudott olyan szinten franciául, 
hogy ilyen munkára vállalkozhatott volna. a 900 oldalt kitevő robin Hoodot is német-

101 WÉBer a. 1959., li98 77–78. pp.
102 FereNCZI Z. 1896. II. 149. p.

ből fordította. Német nyelvismeretre aszódi és főként pápai diákévei alatt tett szert.103 
Pesten nem nagyon tudott dolgozni, ezért barátai tanácsára 1843. augusztus végén 

Gödöllőre jött. Itt három hét alatt el is készült a fordítással. a regény szerzője, james 
George Payne rainsford (1799–1860) nem jelentős, de történelmi regényei révén nép-
szerűvé vált angol író. a Petőfi Sándor összes művei kritikai kiadás készítésénél a fordí-
tást összevetették az eredetivel,104 és ennek során kiderült, hogy Petőfi sok szövegrészt 
kihagyott a műből – feltehetően a szerkesztő jóváhagyásával -, versbetétek és hosszabb 
leíró részletek maradtak el. teljes terjedelmében 1844. május 26-án jelent meg a regény. 
Nagy Ignác 400 váltóforintot fizetett a munkáért. Petőfi színészi alapjelmezeket vásárolt 
a pénzen: fekete nadrágot, frakkot, atillát, álszakállt, parókát, két trikót, könyveket és 
egy erős útiládát, erdélybe készült ugyanis színésznek.105 

Petőfi Gödöllőn a Gazdasoron szállt meg Szombat jánosék házában, mely a mai 
gimnázium épülete mellett állt. a Vasárnapi Ujságban 1862-ben közölt képen kívül 
jaschik álmos rajzát is ismerjük a lakóházról.106 amint az Györe Zoltán munkájából ki-
derül, Szombat jános már 1843. március 8-án meghalt „szárazbetegségben”, azaz tüdő-
bajban, tehát a két fiút nevelő özvegy adta bérbe a szobát a fordításon dolgozó költőnek. 
a családnak szüksége volt a házbérre, a költőnek meg módjában volt fizetni azt a Nagy 
Ignáctól kapott előlegből. 

a költő a fordítói munkán kívül sétákat tett, ismeretségeket kötött, kirándult egyko-
ri aszódi iskolatársaival Hévízgyörkre, Domonyba, Pencre, aszódra.107 1843. augusztus 
29-én egy társasággal meglátogatta a Grassalkovich-kastélyt, és beírta nevét a kastély 
vendégkönyvébe.108 ezenkívül két verset datált Gödöllőről, a Merengés („Gödöllő, 1943. 
augusztus vége”) és a Temetőben („Gödöllő, 1843. szeptember”) címűt. Nem kitűnő ver-
sek, „az egyiket a tűz helyett csak az anapestusok lökik szakaszról szakaszra” – írja róla 
Illyés Gyula.109 a Merengés című vers 1843. november 15-én jelent meg az Athenaeum-
ban Pönögei Kiss Pál álnéven, és egyik versszaka miatt

Hisz Petrarca és Petőfi
Félig-meddig már rokon,
annál inkább osztozhatnak
a borostyánlombokon.

hevesen támadta a költőt a korabeli kritika. Holott a szemére hányt elbizakodottság he-

103 MeZeI M. 1974. 127., 129., 134. p.
104 PetŐFI S. 1973. vI. köt. 458–472. pp.
105 ratZKY r. 1994. 94. p. 
106 KerÉNYI F. 1998. 33. p. a házat az 1960-as évektől átépítették és egy emléktábla hirdette rajta, hogy „e házban 

lakott Petőfi Sándor 1843 évben” (a tábla ma a Gödöllői városi Múzeumban található). 
107 KerÉNYI F. 1998. 32–33. pp., Kardos Győző: Petőfi Gödöllőn. 1979. Kézirat. GvM a 89.13.1. 
108 a’ gedellői urasági kastélyt és díszkertet látogatók névkönyve. 1840 September 4-től kezdve 1844 junius 23-ig. 

oSZK Kt. Quart. Hung. 1011.
109 ILLYÉS Gy. 1963. 128. p.
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lyett inkább önirónia, önbiztatás szólt a versből,110 hiszen nehéz helyzetben volt Petőfi, 
színészi próbálkozásai kudarcot vallottak, s a fordítás bértollnoki munka volt számára. 
a Temetőben című vers az 1844 novemberi kiadású Versek című kötetben jelent meg.

1845 tavaszán átutazott Gödöllőn. Felvidéki útjának első napján, április 1-jén a 
pest–eperjesi gyorsszekér megállt Gödöllőn, s a költő így emlékezett erre Utirajzok 
című munkájában: „azt mondják, hogy Gödöllőnek igen szép vidéke van. Nem tudom: 
igaz-e? mert már temérdekszer láttam, s így az első benyomást elfeledtem, most pedig 
restellem ujra megvizsgálni. Gödöllőn lovakat váltánk és reggelizénk.” ez a megállás 
a mai múzeum épületében, a Hamvay-kúriában történt, ahol abban az időben fogadó 
működött. az épület földszintjén a sarokszobában helyezkedett el az étterem.111 

Másodszor 1845 nyarán időzött hosszabban Petőfi Gödöllőn. erdélyi Ferenc (1803–
1865) református lelkész meghívására utazott ki többször a fővárosból. a lelkésszel fel-
tehetően 1843-as első gödöllői tartózkodása idején ismerkedett meg a költő. téves az az 
állítás, hogy ismeretségük Debrecenből származik. erdélyi Ferenc idősebb volt a köl-
tőnél, már 1832-től Gödöllőn szolgált, és 33 éven át, egészen haláláig itt munkálkodott. 
1865. április 23-án halt meg tüdősorvadásban, a gödöllői temetőben nyugszik.112 

a hazafias ellenállás vezető embereként szól róla íróvá lett fia, erdélyi Gyula (1851–
1912). a katolikus pappal együtt szervezte a nemzetőrséget 1848-ban Gödöllőn, s a 
győztes isaszegi csata után, a Grassalkovich-kastélyban megpihenő Kossuth Lajos mel-
lett állt a kastély erkélyén. a szabadságharc bukása után honvédeket bujtatott, engedte 
a szózat éneklését a templomban. az 1855-ös kolerajárvány alkalmával tanúsított ön-
feláldozó magatartása miatt Ferenc józsef-keresztet kapott.113 az 1848–1849-es szabad-
ságharc alatt tanúsított hazafias magatartását dicsérte a korabeli krónikás is: „ez ám az 
ember (…) Dicséretére legyen mondva, a kardot is tudja úgy forgatni, mint a bibliát, ha 
kell.” a kastélyban berendezett kórodában sínylődő beteg honvédek nem kaptak ele-
gendő ennivalót, ezért kijártak a házakhoz ebédelni. a református lelkész asztalánál 
naponta hatvanan is ettek.114 

az erdélyi Ferenc halála alkalmából írt nekrológ szerint: „… soha vezérszerepre nem 
vágyódott, de mindég ugy cselekedett, hogy azt kiérdemelje. egyházának nem csak a lelki 
dolgokban volt szeretve tisztelt feje és vezetője, hanem minden ügyes-bajos viszonyok 
közt, ahol a hívek tanácsra, munkás segélyre szorultak, hozzá mint atyjukhoz fordultak s 
az ő praktikus esze és szerető szíve mindenütt eltalálta a dolog nyitját. (…) a ki itt [Gö-
döllőn] házánál valaha megfordult, bizonyosan emlékezetében maradt az a mindég vidor, 
mindég előzékeny család, hol a vendégszeretetnek nem volt határa, hol előkelő és szegény 

110 Szörényi László 2004. május 24-én a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik tudományos konferenciáján azt állította erről 
a versszakról, hogy ez szellemes szójáték Petőfi versében, mert Petrarca is megváltoztatta a nevét (Petraccónak 
hívták eredetileg), ahogyan a magyar költő is Petrovicsról Petőfire magyarosított, ebben áll kettejük rokonsága. 

111 Gedellői vendégfogadó épület részeinek Lelet-tára. 1850. június 26. GvM tD 2001.1.1.
112 Sz. n.: emlékkövek. 1. erdélyi Ferencz… Protestáns Képes Naptár, 1867. 47–48., GYÖre Z. 1996. ref. 1461. 
113 erDÉLYI Gy. 1890. 42–46. pp. Kossuth Lajosnak az isaszegi csata utáni gödöllői tartózkodását ábrázolja Biai-

Főglein István Kossuth Lajos szemléje Gödöllőn 1849. április 7-én című olajfestménye, ami 1951-ben készült és a 
Hadtörténeti Múzeum tulajdonában van.

114 KISBÉrI L. 1849. 138. p.

egyformán fogadtatott s a boldog egyszerűségben mindenki honosnak érezte magát.”115 
Így volt ezzel Petőfi is, aki erdélyi Ferencék házában ismerkedett meg Mednyánsz-

ky Bertával 1845. augusztus 10. körül. a lány édesapját, Mednyánszky jánost Gras-
salkovich (III.) antal özvegye, esterházy Leopoldina 1841 decemberében nevezte 
ki jószágkormányzónak, de már korábban is Gödöllőn szolgált uradalmi intézőként.  
a hercegné meghagyta az inspektori titulusát, de a fizetését felemelte 200 pengőforint-
tal.116 1843-ban, Petőfi első gödöllői tartózkodása idején azonban még nem találkozott 
a költő és Berta. a református lelkészéknél kétszer-háromszor találkozhatott a két fiatal, 
alig ismerték egymást, sétáltak, beszélgettek, a költő felolvasta a verseit. Petőfi e rövid 
ismeretség után beleszeretett a lányba, és Pestre visszatérve levélben megkérte a kezét. 
a leánykérő levél címzettje az édesapa volt, aki azonban ugyancsak levélben vissza-
utasította a költőt, azzal indokolva döntését, hogy „színésznek, poétának nem adom 
a lányom”. a szerelem gyümölcse egy 39 versből álló ciklus lett, melyet már 1845 ok-
tóberében ki is adott emich Gusztáv Szerelem gyöngyei címmel. a versek nagy részét 
Szalkszentmártonban írta a költő, egy költemény azonban Gödöllőn született, magán 
hordozva a személyes találkozás emlékét, a hatalmas parkkal körülvett Grassalkovich-
kastély konkrét helyszínének nyomait:

Ablakodból hogyha…

ablakodból hogyha kitekintesz:
Kertet látsz csak, kertet és eget.
(adja isten, hogy legyen hasonló
e látmányhoz teljes életed!)

Képzelem: mily boldog vagy, leányka,
Hogy körűled ilyen kert virít.
jaj, de e kert sokkal boldogabb még,
Mert beléje néznek szemeid.

  Gödöllő, 1845. augusztus

a Petőfivel egyidős Bertáról a versek alapján csak annyi derül ki, hogy szőke volt és kék 
szemű. S milyen volt a szerelmes poéta? Hatvany Lajos nem a megszokott, idealizált képet 
festi a költőről: „…a kiugró pofacsontú, sárgás arcbőrű, kiálló szemfogú Petőfi koránt-
sem volt hódító jelenség, Prielle Kornélia lehetett az utolsó megmondhatója, hogy az ifjú 
ember, kinek öltönye elhanyagolt, körme, haja ápolatlan, kinek orrhangja sem volt vonzó, 
legkevésbé sem hasonlított a költő-ideálhoz, amelyet honunk szebblelkű asszonyainak és 
leányainak ábrándjai festettek maguk elé. Szegény Petőfi oly ritkán került jó társaságba, 

115 Sz. n.: emlékkövek. 1. erdélyi Ferencz… I. h. 47–48. pp.
116 Gödöllői Historia Domus. I. 81. p.
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hogy valahányszor egy úri-leány-féle a legkisebb figyelemre méltatta, azon nyomban bele-
szeretett. ez a lélek-, ha ugyan nem társadalomtani magyarázata Csapó etelka, Sass erzsi 
és Mednyánszky Berta iránt való eleve reménytelenségre ítélt, esengő szerelmeinek…”117 

amikor Kéry Gyula 1901 decemberében Pozsonyban a Konvent utca 4-es számú 
ház első emeletén meglátogatta a 78 éves Mednyánszky Bertát, az úgy emlékezett, hogy 
gödöllői találkozásaik alkalmával Petőfi szótlan, ábrándozó és hallgatag volt.118 ezt erő-
sítik meg a versek is: „Meg ne ítélj a találkozásról, / Mely közöttünk a legelső volt! / 
Mint magát ekkor viselte nyelvem: / az nem mindig olyan néma, holt.” (Meg ne ítélj…) 

„Lyányka, mikor úgy együtt sétáltunk,/ Én nem szóltam és te hallgattál.” (Lyányka, mi-
kor…) Nem csoda hát, ha Bertát meglepte a költő leánykérő gesztusa. „a Szerelem gyön-
gyeivel azért akadt meg a kritika, mert bedőlve a verscímeknek, a szerelmet kereste 
bennük. az van ott legkevesebb” – írta Illyés Gyula.119 a szerelemnél erősebb a szere-
lemvágy ezekben a versekben, amelynek a megfogalmazását Berta váltotta ki a költőből. 
az „üdvem gyöngyvirága”, „hazám nemtője”, „szép csillagom”, „aranyba foglalt drágakő” 
és egyéb közhelyes metaforákkal felcicomázott múzsa csak ürügy arra, hogy a költő 
sajátmagáról és érzelmeiről írhasson. a Fa leszek, ha… kezdetű vers folklorizálódott 
leginkább e „híg anyagú cyklus”120 darabjai közül. 

a verseskötet egy példányát Petőfi elküldte Bertának, beletéve azt a nemzetiszín sza-
laggal átkötött, lepréselt virágcsokrot, melyet egyik sétájuk alkalmával a lánytól kapott  
a költő. Ma Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállításán hirdeti ez 
a csokor a gödöllői Mednyánszky Bertával szövődő szerelem szép emlékét. 

a második felvidéki útja során írt, 1847. május 13-i levelében már csak édes-bús 
emlékezéssel tesz említést a nem is oly régi szerelmi epizódról: „Kerepesen túl Gödöllőt 
értük, hol az a szőke leányka lakik, kihez sok, sok verset írtam. Használtam az alkalmat, 
míg a gyorsszekér elé új lovakat fogtak, leszálltam s a múlt tarka emlékeitől környezve 
mentem … a fogadóba, s megreggeliztem.” 

Nemcsak tárgyak őrzik a nagy költő emlékét, de a folklór is terjeszti kultuszát, ami 
ráadásul nem elégedett meg csak Petőfivel, rózsa Sándort is a költő társaságában tudta. 
1947-ben a 77 éves Szombat Lajos így idézte fel Petőfi 1843-as gödöllői tartózkodását: 
„…Petőfi indult, hogy mén Gödöllőre. rózsa Sándor meg akarta látogatni, de Petőfi 
intette, hogy akkor elfoghatják. De egyszer mégis eljött, este tizenegykor kopogott az 
ablakán. Petőfi már várta. Öregapám ott feküdt a gangon apámmal, a kocsi meg ott állt 
az udvaron, ahogy behordták este a takarmányt. azt kérdi öregapámtól rózsa: van-e 
kasza a kocsiban? Öregapám mondja, hogy nincs. rózsa meg azt mondta: – akkor oda-
kötöm a lovamat. Borozgattak együtt, mikor elfogyott, fölkeltették jános bácsit, hogy 
hozzon bort. aztán rózsa Sándor fölpattant a lóra és elment.”121 

Gödöllőn utcát, teret neveztek el Petőfiről, egy általános iskola, a Művelődési Köz-

117 HatvaNY L. 1955. I. 5. p.
118 KÉrY Gy. 1908. 67. p.
119 ILLYÉS Gy. 1963. 224. p.
120 HorvátH j. 1822. 156. p. 39582*1
121 DÉGH L. 1952. 150–151. pp.

pont viseli a nevét, szobrot állítottak neki 1955-ben, kétszer kapott emléktáblát. Igaza 
van Hatvany Lajosnak: „Mialatt a kastély rég elfeledett hercege (…) szórakozott Párizs 
erdejében, azalatt Petőfi azzal tette emlékezetessé a gödöllőit, hogy annak szélén, egy 
kis parasztházban, a mindennapi véknyan szelt kenyérért egy angol ponyvaregényt for-
dított magyarra. Sic fata tulerunt.”122 többet beszélünk-írunk a kis mezőváros nevét az 
irodalomtörténetbe emelő, kötelező olvasmánnyá lett költő rövid gödöllői tartózkodá-
sairól, mint a kastély hercegi rangban lévő uráról. 

sINA GYöRGY MINT JóKAI ARANYEMBERE

Feltételezhetően Sina György volt jókai Mór modellje Az arany ember című regény fő-
szereplője, timár Mihály alakjának a megformálásához. a gödöllői kastélyt is birtokló 
gazdag bankár irodalmi ábrázolása, aki a kapitalizmus gazdálkodását, szellemét, liberá-
lis mentalitását hozta az addig teljesen feudális rendszerű településre, nem érdektelen 
Gödöllő számára.

jókai Mór (1825–1904) Az arany ember című regényt 1872. január 1. és szeptember 
22. között 121 folytatásban közölte a jókai szerkesztésében megjelenő gazdasági és po-
litikai napilap, A Hon, mely nagy népszerűségét a folytatásos regényeknek köszönhette. 
Könyv alakban az athenaeum adta ki 1872-ben öt kötetben. az író legjobb regénye, 
esztétikai szempontból életművének „diadémja”, ahogyan Németh G. Béla nevezi,123 
és az író is ezt tartotta legkedvesebb alkotásának. Mindenképpen ez a legnépszerűbb 
műve, ifjúsági regényt, színdarabot írtak belőle, háromszor megfilmesítették, számos 
nyelvre lefordították. 

a szakirodalom két személyt nevez meg, akik modellül szolgálhattak az írónak timár 
Mihály alakjának megformálásához. eötvös Károly azt állítja, Domonkos jános, a gazdag 
komáromi kereskedő volt jókai modellje,124 Herein Károly pedig, a Kispest monográfia 
szerzője legalább ugyanolyan határozottsággal jelenti ki, hogy timár Mihály nem más, 
mint a Bosporus partjáról jött, ismeretlen és titokzatos, gazdag Sina György.125 Sina György-
e tehát jókai aranyembere? oltványi ambrus, a jókai kritikai kiadás sajtó alá rendezője 
szerint szó sincs róla. „teljes képtelenség lenne […] id. Sina Györgyben timár Mihály 
alakjának »modelljét« látni – és erős fenntartással kell fogadnunk a jókai regényhősének 
életbeli mintájára vonatkozó más feltevéseket is.”126 Noha jókai maga Az arany emberhez 
csatolt Utóhangokban azt vallja, hogy többek között azért ez a műve a legkedvesebb regé-
nye, mert az alakjai mind jó ismerősei, ki korábbról, ki későbbről. az Utóhangok végén 
még egyszer megerősíti, hogy „azok az alakok és helyzetek mind megvoltak valósággal”. 

Nincs adatunk arra, hogy az író ismerte volna személyesen a Sina család bármely 

122 HatvaNY L. 1989. 647. p.
123 NÉMetH G. B. 1981. 39. p.
124 eÖtvÖS K. 1906. 237–242. pp. 
125 HereIN K. 1937. 13–14. pp. 
126 jÓKaI M. 1967. 336. p.
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tagját, ifj. Sina Simont ismerhette volna, ő volt kortársa, de számos módja volt arra, hogy 
információkat szerezzen. vérbeli újságíró volt, alapítója, szerkesztője, munkatársa volt 
egy tucat lapnak: Életképek, Esti Lapok, Vasárnapi Ujság, Üstökös, A Hon. Szerkesztőségi 
munkatársak, kiterjedt családja tagjai, barátok, tisztelők, hódolók vették körül, bejáratos 
volt az udvarba is, Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című kiadvány ma-
gyar munkatársaként a bécsi burgba és a budai várba járt szerkesztőségi ülésekre, volt 
honnan információkat szereznie. ezeket le is jegyezte, hat kötetben adták ki feljegyzéseit.

Persze jókai írói módszeréhez tartozik, hogy a valóságot csak a képzelete alapján 
tudta leírni. Például éppen Az arany emberben az aldunát és a vaskaput úgy festet-
te le rendkívül részletesen és láttatóan, hogy sosem látta a valóságban. Forrásmunkák, 
útikönyvek és a saját képzelete alapján dolgozott. Évekkel később elhívták egy dunai 
hajóútra, hogy lássa regényének eredeti helyszíneit. Utána felkérte egy újság, hogy írja 
le a vaskaput úgy, ahogy a valóságban látta, mire azt felelte: „Nem tudom leírni, mert 
láttam.”127 tehát akár Domonkos jános, akár Sina György alakjának megjelenítése lehet 
hiteles attól, hogy az író nem ismerte őket a valóságban. 

eötvös Károly A Jókay-nemzetség című könyvében határozottan állítja, hogy timár 
Mihály alakjához jókai modellje Domonkos jános volt,128 a gazdag komáromi gabo-
nakereskedő és hajótulajdonos, akinek milliókra becsülték a vagyonát. Komáromban 
rokonoktól és idegenektől összegyűjtött értesülések alapján eötvös azt mondja, hogy 
36 dunai nagy gabonaszállító tölgyfa hajója, hetven kisebb hajója, legalább tíz kikötője 
volt a gazdag embernek. a nagy hajók között volt az a bizonyos Szent Borbála is, amely 
a regényben szerepel. Főként gabonával kereskedett Domonkos, ő volt a legnagyobb úr 
a Dunán és a tiszán, mindenütt voltak raktárai, ügynökei, irodái, házai, lovai. Görög-
keleti vallású volt, rácnak, görögnek tartották, de igazából nem tudták, milyen nemzeti-
ségű eredetileg, magyarrá igyekezett lenni, nyelvet meg sokfélét beszélt, németet, rácot, 
görögöt, törököt, ami szükséges volt a foglalkozásához, az aldunai üzleti összekötte-
téseihez. Domonkos jános agglegényként élte le az életét, vagyonát öccse, Domonkos 
Sándor örökölte. Érdekes módon ennek a Domonkos Sándornak a teréz nevű lányát 
éppen Gödöllőn érte utol a végzet, s jókai róla mintázta az 1890-ben megjelent regé-
nyének, A tengerszemű hölgynek a főhősét. Különös, hogy az író első szerelme és a Sina 
család története – ha áttételesen is – ugyancsak Gödöllőhöz kapcsolja jókait. 

jókai nem ismerte személyesen Domonkos jánost, amikor a gazdag ember meg-
halt 1833-ban, a kis jókai még csak nyolcéves volt. Csupán a legendája jutott el hozzá.  
a közhit szerint a dúsgazdag ember nem is halt meg, csak elbujdosott, s egyszer még 
haza fog térni. az arany emberben timár Mihály megrendezett halálának és temetésé-
nek lehet ez az alapja. 

Noha a jókairól szóló szakirodalom nagy része eötvös Károly szóbeszéden alapu-
ló és nem bizonyított állítását fogadja el, ugyanakkor elterjedt az a feltételezés is, hogy  
 

127 SZaLaI a. 1967. II. 993. p.
128 eÖtvÖS K. 1906. 237–242. pp. 

idős Sina György lehetett a modell timár Mihályhoz. Sina története három variációban 
szerepel. Herein Károlynak a Magyar Városok Monográfiája sorozatban Kispestről írott 
könyvéből megtudjuk, hogy Kispestnek Gödöllőéhez hasonló sors jutott, herceg Gras-
salkovich antal halála után a Héderváry–viczay család örökölte, akik továbbadták a 
birtokot báró Sina György gazdag levantei kereskedőnek. „Sina báró ismeretlen nagyság 
volt – írja Herein Károly –, sokat beszéltek arról, hogy a Bosporus tájékáról jött rengeteg 
vagyonnal, és hogy a török kormány 1847-ben a bécsi kormánytól kiadatását is kérte. 
a török kormány ezen kérését nem teljesítették, s ennek volt azután köszönhető, hogy 
1849 végén a török kormány viszonzásul nem szolgáltatta ki Kossuth Lajost és a többi 
menekülőt az osztrák kormánynak. jókai ’aranyembere’ körülbelül ezzel a történettel 
foglalkozik.”129 Herein Károly állítását más forrás nem erősíti meg. Idős Sina György 
1847-ben, amikor állítólag a kiadatását kérte a török kormány, már rég halott volt. Kép-
telenségnek tűnik az a merész politikatörténeti állítás is, hogy egy Sina csereszabatos lett 
volna Kossuth Lajossal, de a korabeli szóbeszéd mindenképpen kortörténeti kuriózum. 

Pulszky Ferenc, akinek családja ugyancsak kereskedéssel szerezte vagyonának jó 
részét, házassága révén megismerhette az osztrák főváros nagypolgári köreit, személyes 
közelségbe került a nagy pénzfejedelmekkel, többek között a rotschild- és Sina család-
dal.130 Érdeklődéssel hallgatta az óriási Sina-vagyon eredetéről a bécsi üzleti körökben 
keringő történeteket. ezek szerint a bécsi Sina-bankház alapítója, az idős Sina György 
társas szerződést kötött egy basával, aki Macedóniában felvásárolta a lakosságtól az  
összes gyapotot és földijének, Sina Györgynek adta azt el értékesítés céljából. a bankár 
közös nyereségre adta el a gyapotkészletet, és a basa részét is ő kezelte. a basa sejtette 
ugyanis, hogy a szultán előbb-utóbb neki is megküldi a selyemzsinórt, s elkobozza va-
gyonát, akkor a bankár majd a családjának kifizeti a ráeső részt. több évi üzleti virágzás 
után Sztambulból megküldték a selyemzsinórt, de nemcsak a basának, hanem a fiának 
is, megfojtották az egész családot, és az összegyűlt tetemes összeg Sina birtokába került, 
hiszen ő volt társának törvényes örököse. 

a Sina-történet harmadik változata jókainak az 1870–1871-es évekből – tehát Az 
arany ember írásának idejéből – származó noteszeiben található feljegyzés: „B. Sina 
gazdagságának eredete, jön török szökevény gazdag m… [magyar?] [miniszterrel?] ga-
bonahajón, az út közben meghal, ő marad örököse.”131 (az m feloldására több variáció 
ismeretes: „miniszterrel” vagy „magyar”.) Mindhárom történetnek az a lényege, hogy a 
nagy bécsi Sina-bankházat alapító idős Sina György nem egyenes úton, nem a legtisz-
tább módon jutott hozzá a gazdagsághoz, a nagy vagyont megalapozó, induló tőkéhez. 
valaki másnak a halála árán, jóllehet azt nem ő okozta, de véletlenül hullott az ölébe egy 
nagy vagyon, ő nem dolgozott meg érte, nem tett érte semmit, csak kinyújtotta érte a 
kezét. Ha kicsit más változatban, más kontextusban, de három variációban is előfordul 
ugyanaz a sejtelmes történet, feltételezhető, hogy volt némi valóságalapja a Sinákkal 

129 HereIN K. 1937. 13–14. pp.
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kapcsolatban. Lényegében e helyzet előidézte morális kérdés áll a regény középpontjában: 
lehet-e boldog az ember olyan vagyonnal, gazdagsággal, amelyre lopás útján tett szert, 
amelyet nem munkával, nem saját tehetségével szerzett meg? 

timár Mihálynak egész sikere az ali Csorbadzsitól elvett kincsen alapszik. Bár te-
hetséges, okos, bátor, előrelátó, lelményes ember timár Mihály, Fábri anna szerint „Ő 
az egyetlen igazi self-made man a jókai-regények világában,”132 de jó tulajdonságait 
nem tudta volna kibontakoztatni, pályáját nem tudta volna befutni, sőt paradox módon 
elmenekülni sem tudott volna a Senki szigetére ali Csorbadzsi pénze nélkül. ahogyan 
jókai is írja Az arany emberben, a vállalkozásoknál mindig az első százezer forint az, 
amit nehéz megszerezni, a többi már simán megy. az első százezer után már van hitel, 
konkrét is és morális is. 

a török kincstárnok Sztambulból menekül a kincstár ellopott pénzével, s lányával 
együtt Magyarországra akar szökni. a lányát szerette volna megmenteni a szerájtól, a pénzt 
pedig a szultántól. amikor megtudja, hogy üldözi a török hajónaszád, öngyilkosságot kö-
vet el, s timár Mihályra bízza lányát és a vagyonát. ez a történet nagyon hasonlít ahhoz, 
ami id. Sina György meggazdagodásáról forgott közszájon. Bár azt állították jókairól, hogy 
ő nem ismerte a nagyvárosi polgárságot, otthonosabban mozgott a kisvárosok polgári vi-
lágában, mint a nagyvárosi körökben. a regényből azonban az derül ki, hogy jól ismerte 
a kapitalizmus, a pénzvilág természetrajzát. Kitűnően ábrázolja timár Mihály pályájában 
a tőkefelhalmozódás folyamatát, a meggazdagodás mechanizmusát, a vagyont, ami egy 
idő után önálló életet él, újabb pénzt termel, halmozódik megállíthatatlanul. Minden ajtó 
kitárul, a pénz hatalommal és közéleti funkciókkal jár, s hamarosan az irányítja a hős életét. 

a Sinák története nem csupán egy gazdag kereskedő életpályáját vagy a vadkapita-
lizmus működési mechanizmusát rejti magában írói témaként, hanem morális kérdések 
boncolgatására is alkalmat ad. Lopott kinccsel boldog lehet-e az ember? timár Mihály 
mindig a legnagyobb sikerek csúcspontján érez lelkifurdalást: „tolvaj vagy” – vádolja 
magát a lélekelemzésekre szolgáló belső monológokban. timár Mihály az egyetlen ví-
vódó figura a jókai regényeiben szép számmal szereplő és általában negatívan beállított 
bankárok és kereskedők között.133 Mit tudunk timár Mihályról? előélete ugyanúgy ho-
mályba vész, mint a Sináké, csak azt tudjuk, hogy mivé lesznek. timár jól beszél törökül, 
ali Csorbadzsival és lányával is, timeával is tud társalogni, de a bécsi udvarban sincse-
nek nyelvi problémái, amikor a miniszterrel tárgyal. ez persze minden kereskedőre jel-
lemző, hiszen a foglalkozásuk szükségessé teszi több nyelv ismeretét. Brazovics athanáz 
a komáromi kávéházban az Allgemeine Zeitungból értesül arról, hogy ali Csorbadzsi 
basa és kincstárnok megszökött a lányával, és Magyarországra menekült. a nyelvhasz-
nálatból tehát nem tudunk meg közelebbit timár Mihály származásáról. a pleszkováci 
esperes, Sándorovics Cyrill azt mondja timárnak: „Görög neved van, hosszú bajuszod 
van, nem hiszek a pofádnak […] ti felsővidéki kereskedők mindig megcsaltok bennün-
ket […] Hamis a lelketek.” timár tehát görög? Neve alapján azt hinnénk, magyar, azt 

132 FáBrI a. 1991. 178. p.
133 FáBrI a. 1991. 177. p. 

meg a regény állítja, hogy református. Hajóbiztosként dolgozik Brazovics athanáznál, 
aki idegen, görög kereskedő, rokonságban áll ali Csorbadzsi görög feleségével. Érdekes 
módon mégis azt mondja egy helyütt Brazovics athanáz, hogy timár Mihály jöttment, 
neki viszont tősgyökeres magyar nemes volt az öregapja is. 

Nehéz tehát eligazodni ebben a világban, hogy ki kicsoda és minek akar látszani.  
a regénybeli kapcsolatok, emberi viszonylatok pontos képet adnak a magyarországi pol-
gárosodás sajátos jellegéről. a Magyarországra került görögök könnyen asszimilálód-
tak, mindig magyarrá váltak, csak a vallási szokásaik különböztették meg őket. a Fekete 
gyémántokban írja jókai: „Derék, élelmes kedves faj volt az a görög. Ők voltak a szilárd 
kereskedelem legelső megalapítói Magyarországon, a zsidónak még akkor nem volt sza-
bad fekvő birtokot szerezni, azért csak a görög kereskedő házán lehetett meglátni, minő 
uraság van az észben és szorgalomban. azután macedon eredete dacára sohasem vette 
azon észre senki, hogy nem tősgyökeres magyar ember. Magyar volt az anyanyelvük, a 
többit úgy tanulták. Nem is különítették el magukat, mindenütt ott voltak, ahol más. 
többnyire nemes emberré lettek s büszkék voltak magyar ármálisaikra […] ez az egész 
ragaszkodó faj kiveszett már. Méltó volna fiziológiai búvárlatra utána járni, mi okozta, 
hogy elmúltak? Miért haltak meg férfiaik mint agglegények, leányaik mint hajadonok?” 

a görögök nemcsak a jókai-regényekben, de a valóságban is kereskedők voltak, 
mint például a Sina család, akiket talán éppen a sikeres asszimiláció gátolt meg abban, 
hogy foglalkozásukat még több generáción keresztül továbbvigyék. Csak úgy lehetett 
beilleszteni őket a magyar társadalomba, hogy nemesi címekkel ruházták fel őket. Ha 
viszont magyar nemesekké lettek, akkor le kellett nézniük, meg kellett vetniük a keres-
kedelem silány foglalkozását. ez a feloldhatatlan elvi ellentmondás vezethetett oda a 
Sina család esetében is, hogy tagjai elhagyták Magyarországot. 

a magyar nemesek nem tartották magukkal egyenrangúnak a mágnássá, báróvá 
avanzsált bevándorlókat, csak a pénzükre volt szükségük, hiszen erről szól Kacsuka ka-
pitány és Brazovics athalie egész kapcsolata Az arany emberben. a nincstelen kapitány 

– bár nem szereti, de – ostromolja a gazdag kereskedőlányt a hozomány reményében. 
amikor azonban tönkremegy az apa, elúszik a vagyon, akkor már nem kell a lány, s 
bevallja, hogy az ő édesanyja „egy született baronesse, s ez összeköttetésbe nem egye-
zett soha. esküvőnk napjára sem jött el. […] Én kegyed miatt dacoltam az anyámmal.”  
S ugyanez történik a Sinákkal is. Mindent elkövetnek, hogy asszimilálódjanak, hogy 
igazi magyar nemessé váljanak. a magyar arisztokrácia mégsem fogadta be őket, lánya-
it nem tudta férjhez adni Sina Simon, csalódottságában elhagyta Magyarországot. 

timár Mihály tehetséges, érzéke van a kereskedéshez, sikerélményei vannak ezen 
a területen. arany ember abban az értelemben, hogy aranya van, s azzal jól tud bánni. 
Minden, amihez hozzányúl, arannyá válik. Nem véletlenül adták a Modern Midas cí-
met a New York-i fordításban a regénynek. Bejönnek a vállalkozásai, nyereségesek az 
üzletei, minden sikerül neki. ebben hasonlíthat Domonkos jánoshoz is, aki szintén na-
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gyon gazdag vállalkozó volt. abban azonban már inkább a Sinákhoz hasonlítható, hogy 
magas minisztériumi, állami körök nyílnak meg előtte, befolyást gyakorol a gazdaság-
politikára. Wodianerrel, rotschilddal, Pereirával, arnsteinnel, Biedermannal állt egy-
szinten a bécsi Sina-bankház, melynek főnemesek voltak adósai. timár Mihály arany 
ember volt abban az értelemben is, hogy szívesen adakozott, segített a szegényeken. 
akárcsak a Sinák, timár is nemesi tetteket tudott csatolni a nemesi névhez: kórházat 
alapított a város szegényei számára, ösztöndíjat létesített a protestáns tanodában, az 
ezüst áldozókehely helyett aranyat csináltatott az egyháznak. vargatallért osztogatott 
házában a koldusoknak, gondoskodott az özvegyekről és árvákról. 

Sina György-e tehát jókai aranyembere? az író természetesen több valóságos sze-
mélyből gyúrta össze a regénybeli figurát. a gazdag ember arcképének megrajzolásához 
Domonkos jánostól, illetve a róla szóló legendából is kölcsönzött az író, de sokat merí-
tett a Sina család történetéből is. a család meggazdagodása, az osztrák birodalomban 
befutott rendkívüli karrierje, integrálódási kísérleteik a magyar társadalomba feltétle-
nül minta volt jókai számára Az arany ember írásakor. Szörényi László megfogalmazása 
szerint jókai annyira iszonyodott a kapitalista fejlődéstől, hogy minden hősét elmene-
kítette valahová, rendszerint egy létező vagy kitalált szigetre.134 Az arany emberben a 
menekítés dramaturgiáját a pénzvilág spekulációitól való megcsömörlésre és a lopott 
pénz miatti lelkiismeret-furdalásra építette fel. ehhez feltétlenül Sina György sejtelmes 
és mesés meggazdagodásának a története adta az ötletet. a regény végkifejlete, timár 
Mihály tetszhalála és elrejtőzése a Senki szigetén ugyancsak hasonlít a Sina család tör-
ténetére. a konfliktusok elkerülésére, a problémák megoldására a Sinák is a menekülést 
választották: sikertelen asszimilálódási kísérleteik után visszahúzódtak és kivonultak 
Magyarországról. a gödöllői kastélyt eladták egy belga banknak és Görögországban 
folytatták mecénási tevékenységüket.135

134 SZÖrÉNYI L. 1989. 141. p.
135 KerÉNYI B. e. 2003. 34. p. 

AZ OKTATás KEZdETEI

a gödöllői oktatásról az első adat a 18. század legelejéről származik. a reformátusok 
után lassan kezdtek a katolikusok megtelepedni Gödöllőn, főként Grassalkovich antal 
tudatos betelepítésének következtében, s így a református után mintegy fél évszázad 
múlva kezdődik csak meg a katolikus oktatás Gödöllőn. a katolikus iskolát a földesúr, 
illetve az uradalom tartotta el, a református iskolát pedig a hívek, a református egyház. 
a 18. században elsősorban katekizmust, bibliai történeteket, egyházi énekeket tanítot-
tak és olvasást, az írás megtanítása már nem volt ennyire szokásban.

REfORMáTus ElEMI IsKOlA

1708-ból származik az első adat, amely gödöllői iskola létezésére utal. egy dicális össze-
írásban szerepel a gödöllői „iskola-rector”, akit 0,5 dicával vettek listába, míg a gödöllői 
prédikátor adóalapja 2,75 dica.1 ez az első iskola református elemi iskola lehetett, mivel 
Gödöllő lakossága a 17. század második felében református volt. templomuk a Gras-
salkovich-kastély helyén állt, s annak közelében lehetett az iskola is, melyet feltehetően 
az egyházközséggel egy időben hoztak létre. Mivel a reformáció az iskolát az egyház 
veteményeskertjének tekintette,2 a templom mellett lehetőleg mindenütt megszervezte. 
az 1775-ös Investigatio3 során is azt vallották a tanúk, hogy a kálvinistabelieknek min-
dig volt prédikátoruk, templomuk, oskolájuk és oskolamesterük Gödöllőn. 1744-ben 
miután antal kastélyépítkezése miatt a reformátusoknak el kellett hagyniuk régi he-
lyüket, a gróf támogatásával a mai templomot építették föl és mellette az iskolát. Majd 
1815-ben új iskolaépületet emeltek, ami a gyermekek számához képest elég tágas volt. 
1857-ben leégett a református iskola, az új épület, melyet nagy nehézségek árán tudott 
az egyházközség felépíteni, kétosztályos lett.4

1 PML, PPS vm. kgy. jkv. vIII. 64. Közli: HorvátH L. 1987. 248. p. a dica évről évre megállapított kulcs szerinti 
összeget jelentett. Gödöllő 1708-tól 300 dicával volt összeírva és aszerint adózott. Ld. ÜrMÖSSYNÉ 1927. 11. p. 
639582*1

2 ZSIGMoND F. 1937. 12. p.
3 Investigatio Magistratualis [Hatósági vizsgálat] 1775. a Gödöllői ref. egyház Irattára.
4 Protocollum 1857. a Gödöllői ref. egyház Irattára.
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a reformátusok általában a középiskolák keretében oldották meg az alsófokú okta-
tást. ami azt jelentette, hogy az elemi szintű képzésben is latin nyelven folyt a tanítás. 
a nagyobb református kollégiumok, az úgynevezett anyaiskolák, mint Debrecen vagy 
Sárospatak vonzási körébe tartozó kisebb-nagyobb iskolákat partikuláris iskoláknak 
nevezték a 17–18. században. a latin középiskolaként számon tartott partikuláris isko-
lákban az anyaiskolák tantervei, tankönyvei, módszerei, nevelési elvei szerint tanítottak. 
Mindig az anyaiskolából hívtak tanítót.5 Ily módon az anyaiskola szellemisége egy egész 
országrészre hatást gyakorolt. a nagy karriert befutó személyek, például püspökök is 
gyakran falusi rektorkodással kezdték pályájukat. az anyaiskolában végző diákok lé-
nyegében szakmai gyakorlatra mentek ki az úgynevezett partikuláris iskolákba, két-há-
rom évet eltöltöttek ott, aztán visszamentek az anyaiskolába, és ott vagy pedig külföldi 
egyetemen fejezték be tanulmányaikat. a végcél a lelkészi diploma megszerzése volt. 
végül is ez a többszintű képzés lehetőséget adott arra, hogy bármilyen értelmiségi pá-
lyán el tudtak helyezkedni az ott végzettek.

tanítóképzés híján tehát diákok tanították a kisebbeket, és nem volt nagy becsülete 
a tanításnak mint mesterségnek: „az életfogytiglani iskolamesterségre csak olyanok fa-
nyalodtak, akik magasabb törekvéseik útján elakadtak, letörtek, akiket nem eresztett el 
többé vonzóköréből a kisvárosi környezet, a bor mámora, a házasság lánca, a gazdálko-
dás vagy nyerészkedés vágya, az ilyenek »állandósága« nem hasznot, hanem terhet jelen-
tett az iskolára, a művelődés ügyére.”6 az 1803-ból származó egyházi ülési jegyzőkönyv 
is elég indulatosan ír az oskolamesterekről: „Méltó és fájdalmas panasza kivált a kisebb 
oskoláknak oskolamestereik hűségtelenül folytatják hivataljokat, sokan engedetlenek, 
függeni nem akarók, flangérozók, büszkék, öltözetekkel nem oskolamestert mutatók, 
hanem úri rendeket majmolók, az elöljárókat nem becsülő, gyanús társalkodású, hiába-
való emberek. Ilyen és a kézi munkákat kerülő és ha még imígy-amúgy énekelni tudó 
herék inkább, mint munkások, foglalván el ezt a műhelyt, mely avégre rendeltetett és 
áll, hogy abban a társaságnak jó tagok, a hazának hív polgárok, az istennek és királynak 
engedelmes szolgák formáltassanak és készítgettessenek: nem lehet ezen consistorium-
nak ezeknek a kártékony és veszedelmes embereknek ha lehet megjobbításokra, ha az 
nem lehet, a megyéből való kiirtásokra minden elkövethető eszközöket elő nem venni.”7 
az oskolamesterekkel elégedetlenkedő jegyzőkönyv világosan fogalmaz az oktatás ko-
rabeli célját illetően: az istennek és a királynak engedelmes szolgákat kívántak nevelni. 

a rektóriára induló diák lemásolta és magával vitte a debreceni diáknévsort, a 
kezdetektől a saját nevéig bezárólag.8 ebből tehát pontosan össze lehet állítani a par-
tikulák listáját. Nem könnyű megállapítani, hogy a gödöllői református iskola beletar-
tozott-e ebbe a partikuláris iskolarendszerbe, mert ellentmondó adatok vannak ezzel 

5 BaLoGH L. 1996. 27. p. 39582*1
6 ZSIGMoND F. 1937. 93. p.
7 Protocollum 1803. Gödöllői ref. egyház Irattára.
8 BaLoGH L. 1996. 153. p.

kapcsolatban.9 a feudális társadalmi rendszer továbbélése Gödöllőn nem kedvezett 
a partikuláris iskolarendszer kialakulásának. Főúri gondoskodás segítette a reformá-
tus közösség megalakulását, az eklézsia kegytárgyai mutatják, hogy a református val-
lású földbirtokosok, mint vámossy erzsébet, vámossy István támogatták az eklézsiát. 
Később Grassalkovich antal személyében katolikus lett a földesúr, ő más módon be-
folyásolta a közösség életét, nem üldözte a reformátusokat, de betelepítéseivel megvál-
toztatta a lakosság vallási összetételét. egy nem homogén református lakosság keretei 
között, amikor időnként a fennmaradásért kell küzdeni, sokkal nehezebb a partikuláris 
kapcsolatokat működtetni, mint egy tiszta református területen. Gödöllő ráadásul nem 
volt artikuláris hely. az 1681. évi országgyűlés, majd az 1731-es Carolina resolutio ny-
ilvános vallásgyakorlatot csak az úgynevezett artikuláris helyeken engedélyezett, azaz 
az adott törvénycikkek (artikulusok) által kijelölt településeken. Gödöllő nem tartozott 
ezek közé.10 a törvények szerint itt csak magán vallásgyakorlatot lehetett volna folytat-
ni iskola nélkül. ennek ellenére a fennmaradt adatok szerint a településen folyamatos 
volt a református oktatás, iskolafenntartás, amelyről 1708-tól kezdve vannak adataink.

Dankó Imre három fokozatot különböztet meg a partikuláris kapcsolatokban: a 
közvetlen, közvetett és többszörösen közvetett kapcsolatot. Közvetlen a kapcsolat, ha a 
partikuláris iskola mindig az anyaiskolától kapja az akadémiai rektóriát töltő (gyakorló) 
tanítót, a tananyag és a tanítási módszer azonos az anyaiskoláéval és saját diákjait is 

– ha tovább akarnak tanulni – az anyaiskolába küldi.11 Gödöllőnek ebben az értelem-
ben nem volt közvetlen kapcsolata a debreceni anyaiskolával. a partikuláris iskolákban 
két-három évente változtak a tanítók, és Gödöllőre ez nem jellemző. van egy időszak, 
amikor gyakrabban váltogatták egymást, Grassalkovich (I.) antal halála után, 1771 és 
1798 között 1-3-5 évet töltöttek el a tanítók a gödöllői iskolában. elképzelhető, hogy ez 
a partikuláris iskolarendszer kereteiben történt, hogy mindig ugyanabból az anyaisko-
lából hívtak rektort, de ezt bizonyítani nem lehet, mert nem ismerjük az akkori tanítók 
életrajzát, nem tudjuk, hol képezték őket, honnan kerültek Gödöllőre és innen hová 
távoztak. e korszak előtt is, után is hosszú tanítói életpályák voltak a jellemzőek, Döm-
södi Mihály 18 évi, Haraszti Sámuel 11 évi, Farkas józsef 18 évi, id. Sztregovai jános 14 
évi, ifj. Sztregovai jános 15 évi tanítói szolgálat után Gödöllőn is halt meg.

Ide több anyaiskolából érkeztek a tanítók és a lelkészek. Id. és ifj. Marosi Mihály 

9 BarCSa j. 1905. Három korszakra osztva sorolja fel a debreceni kollégium partikuláit és egyikben sem szerepel 
Gödöllő. egyedül abban a felsorolásban említi meg (50. p.), amelyik a partikulákon kívüli iskolákat veszi szám-
ba. az 1975-ös Gödöllő c. monográfia (DÉKáN a. 1975. 47. p.) szerint a gödöllői református iskola Debrecen 
partikulája volt. „egy példa erre: idősebb Marosi Mihály Gödöllő lelkésze 1666-tól 1702-ig. Követi őt ifjú Marosi 
Mihály 1702-től 1736-ig. a község kinevelte maga költségén az új papot, a helybeli iskola végzése után felküldvén 
Debrecenbe, ez volt az útja-módja.” Mindez azonban csak feltételezés, az Investigatio (1775) szerint mind az id., 
mind az ifj. Marosi Mihály tokaj tájáról jött Gödöllőre. Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy ifj. Marosi Mihály 
Gödöllőn végezte volna a helybeli iskolát, és innen került volna Debrecenbe. Nincs bizonyíték arra, hogy Gödöllő 
taníttatta ifj. Marosi Mihályt. – DaNKÓ I. 1988. 805. p. a kollégium partikularendszere c. tanulmányához csatolt 
Függelékében Gödöllőt is a debreceni partikulák közé sorolja, bár nem tudjuk, milyen adatok alapján. 

10 ezt erősíti meg a grófné Bécsbe írott levele is 1775-ben, amikor szerette volna elvenni a templomot a reformátu-
soktól. Ld. FÖLDvárY L. 1898. II. 339. p.

11 DaNKÓ I. 1988. 776–777. pp.
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tokaj tájáról jött Gödöllőre.12 Farkas józsef, aki 1817-től 1835-ig volt a gödöllői iskola 
tanítója, a pataki, majd a losonci gimnáziumban tanult. aztán Szadán, majd veres-
egyházán dolgozott tíz esztendeig, mielőtt Gödöllőre került. tanítói munkáját több-
ször részesítették dicséretben az egyháztanácsi összejöveteleken (consistorium). Kilenc 
gyermeke volt, akik közül öt csecsemő- vagy kisgyerekkorban halt meg, a legtöbben a 
kelevény nevű betegségben. Farkas józsef gyomorgörcsben halt meg.13 a Petőfit ven-
dégül látó erdélyi Ferenc (1803–1865) lelkész az, akinek pályája tipikusan partikulista. 
a Fejér megyei válon született erdélyi Mihály prédikátor és tsontos Katalin ötödik 
gyermekeként.14 a gyönki partikulában kezdte meg iskolai tanulmányait, majd a Deb-
receni református Kollégiumban folytatta, ahonnan a karancsi partikulába ment aka-
démiai rektóriára. a rektorság után külföldön szerette volna folytatni tanulmányait, de 
az akkori politikai viszonyok miatt Bécsnél tovább nem jutott. Néhány hónap elteltével 
visszatért Pestre, ahol két évig Báthori Gábor szuperintendens mellett segédlelkészként 
tevékenykedett. 1832-ben választották meg lelkésznek Gödöllőre, ahol aztán élete végé-
ig dolgozott. Mádi Zsuzsannát vette feleségül, akitől három gyermeke született. erdélyi 
Ferenc már 48 éves volt, amikor világra jött Gyula fia, aki aztán író lett.15 Gödöllőn a 
lelkész nyilvánvalóan a debreceni módszereket, könyveket, irodalmat használta a mun-
kájában, ajánlotta az iskolának, melyet hivatalból felügyelt és általában a debreceni kol-
légium szellemiségét terjesztette. Ilyen értelemben, közvetett és többszörösen közvetett 
módon tehát a gödöllői református iskola is Debrecen partikulái közé sorolható. 

az anyakönyvekből ismerjük a református tanítók névsorát és többé-kevésbé gödöl-
lői működésük idejét is.16 

Bátorkeszi Ferenc ?–1722–1737–?
Dömsödi Mihály  1753–1771
Szilvási jános  1771–1775
Megyaszai jános  1775–1778
Sári józsef  1778–1782
Domokos István  1782–1787
Kun Péter  1787–1795
Nyitrai józsef  1795–1797
tokos Sámuel   1797–1798
Haraszti Sámuel  1798–1809
takács jános  1809–1817
Farkas józsef  1817–1835
Id. Sztregovai jános  1835–1849
Ifj. Sztregovai jános  1849–1864
Sztregovai józsef  1865–1878

12 Investigatio 1775. az ötödik tanú állítása. a Gödöllői ref. egyház Irattára. 
13 GYÖre Z. 1996. ref. 1276. és Érdekességek. a canonica visitatio tárgyaira való feleletek. 1819. a Gödöllői ref. 

egyház Irattára. vegyes iratok. Protocollum 1819. és 1834. a Gödöllői ref. egyház Irattára. 
14 a váli református egyház anyakönyve.
15 Sz. n.: emlékkövek. 1. erdélyi Ferencz… Protestáns Képes Naptár, 1867. 47–48. pp.
16 GYÖre Z. 1996. Érdekességek. SZaBÓ a. 1946. 

Ifj. Marosi Mihály volt a lelkész Gödöllőn 1702-től 1736-ig. 1722-ben ő kezdte el 
vezetni a református egyház anyakönyveit, és a borítót „Marosi Mihály tanító”-ként 
jegyezte. Persze a tanító szó abban a korban egészen mást jelentett, mint manapság. 

„a tanító szót ugyan ebben az időben gyakran alkalmazták, de azzal sohasem a mai 
értelemben vett tanítót jelölték (akinek mester volt a neve), hanem a lelki tanítót, azaz a 
papot vagy lelkipásztort.”17 a Gödöllői református egyház Irattárában fennmaradt egy 
dokumentum 1730-ból, mely felsorolja Marosi Mihály tanító 16 tanítványának a ne-
vét: Bencsik Mihály, Dányi Margit, Dudás István, Forgács józsef, Fődi Mátyás, jámbor 
Mátyás, jenei Márton, Karácsony István, Kontz józsef, Matuz Márton, orgovány and-
rás, Pálinkás György, Polyák Mihály, Som György, takács júlia, tamás István.18 vannak 
adataink Marosi Mihály pályájának befejezéséről is. Nemcsak prédikátor volt, hanem 
váci szenior, azaz esperes is. az esperesi hivatal előbb létezett, mint a szuperintendensi 
hivatal, a püspök azonban egy fokozattal felette állt az esperesnek. az esperesek köte-
lesek voltak a rájuk bízott eklézsiákat a kánonok szerint igazgatni, minden évben egy-
szer ellenőrizni az eklézsiák és iskolák működését, figyelniük kellett a tudomány tisz-
taságára, a papok jó erkölcseire, a liturgiák és szertartások megtartására, az eklézsiák 
vagyonának megmaradására, a templomok, parókiák, iskolák, temetők jó állapotának 
megőrzésére.19 1737-ben a Szigetszentmiklóson tartott egyházi tanácskozáson „öregsé-
ge és szívbajból eredő testi elgyengülése miatt” le akart mondani a prédikátorságról és a 
szeniorságról, de csak a katedrai szolgálat alól mentették föl.20 ez azt erősíti meg, hogy 
oktatással is foglalkozott. Megállapíthatnánk tehát, hogy ifj. Marosi Mihály, akinek az 
édesapja is 36 évig volt lelkész Gödöllőn, volt a falu első ismert református tanítója. 
Sok településen előfordult a 18. század elején, hogy a lelkész látta el egyúttal az oktatás 
feladatát is és nem volt külön rektor, tanító a faluban. ennek viszont ellentmond egy-
két adat. 1708-ban a már idézett dokumentumban külön tüntetik föl a prédikátor és 
az iskolarektor adóalapját. Ha ez egy személy lett volna, akkor nem szerepelne külön 
tételként. azonkívül 1722-ben, amikor Marosi Mihály elkezdi vezetni az anyaköny-
vet, mindjárt az első évben szerepel benne Bátorkeszi Ferenc tanító fia megkeresztelése, 
majd 1733-ban felesége halála kapcsán. tehát a 18. század elején már külön tanítója is 
volt a református közösségnek, de a lelkész is oktatta a gyermekeket. 

Sok érdekességgel szolgál a Sztregovai család története, amelyik három tanítót is 
adott Gödöllőnek. Idős Sztregovai jános (1807–1849) Szokoláról került 1835-ben Gö-
döllőre iskolarektornak, és itt szolgált haláláig. Halálához egy legenda kapcsolódik, 
1849-ben az isaszegi csata győzelmének hírét hozta elsőként Gödöllőre, ebben a tit-
kos hírszerző munkában meghűlt, s tüdővészben halt meg 1849. június 3-án.21 Két fia 

17 tÓtH IStváN Gy. 2003. 182. p. 
18 a Petőfi Sándor általános Iskola e dokumentum alapján ünnepelte az iskola fennállásának 225. évfordulóját 1955-

ben, amikor márványtáblát helyeztek el az iskola (ma a református Líceum épülete) falán, majd a 250. évfordulót 
1980-ban. Ld. NeMeS I. 1980. 

19 tÓtH F. 1808. 300–302. pp.
20 FÖLDvárY L. 1898. II. 76–77. pp.
21 GYÖre Z. 1996. ref. 1404. a Gödöllő, 1975. c. monográfia is leírja ezt a történetet (DÉKáN a. 1975. 143–144. 

pp.), ami szájhagyomány útján maradt fenn, bár azt írja, hogy Farkas józsefnek hívták a tanítót, de ez tévedés. Ha 
igaz a történet, az életrajzi adatok alapján csak Sztregovai jános lehetett a szóban forgó tanító. 
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volt, és mindkettő tanító lett, az apa nyomdokaiba lépett. az apa halála után ifj. Sztre-
govai jános (1830–1864) lett a rektor, aki szintén élete végéig a gödöllői református 
iskolában dolgozott. Szerencsétlen véget ért rövid élete (34 éves korában halt meg).  
1855. március 15-én kötött házasságot Domokos teréziával, aki előző férjétől törvénye-
sen elvált. Féltékenységből állandóan gúnyolta feleségét, aki dühében puskával lelőtte. 
az anyakönyv szemérmesen csak annyit ír ifj. Sztregovai jános halálánál, hogy „puska 
által szerencsétlenségből”.22 ezután Zelovics Gábor segédtanító vette át az iskola vezeté-
sét,23 majd 1865 májustól a másik fiú, Sztregovai józsef (1832–1892), aki 1865-től 1877-
ig dolgozott kántortanítóként Gödöllőn. eddig apa és fia tragikusan távoztak a gödöllői 
iskolából, Sztregovai józsef viszont botrányosan. többször ittas állapotban próbálta 
ellátni énekvezéri feladatait a templomban, amiért aztán elbocsátották állásából. 1877-
ben megfosztották tanítói beosztásától és csak az énekvezérségben hagyták meg kegye-
lemből lakás nélkül, 300 forint évi díj és a szokásos stolárék mellett. Újabb botrányok 
okozása miatt azonban énekvezéri állásáról is le kellett mondania 1881-ben.24 

a tanító bérezéséről – a prédikátoréhoz hasonlóan – díjlevelet készítettek, amelyet 
mellékeltek a canonica visitatióhoz. a gödöllői oskolamester első díjlevele 1819-ből 
maradt fenn. eszerint 30 rénes forint készpénz, fél mázsa marhahús, fél mázsa só, 15 
font faggyú, 30 mérő rozs, 8 mérő zab, két szekér széna, kaszáló, szüretkor bor, két öl fa 
jár neki, ezenkívül az iskola fűtésére az uraság biztosít két és fél öl gömbölyű fát. Min-
den iskolába járó gyerektől kap egy véka rozst, egy garast a fűtésért, nyáron egy csirkét. 
Halott temetéséért a szokott stólapénz és őröltetés is jár neki. ezenkívül megilleti pa-
rókiális szántóföld három helyen: Ökörteleknél Som István és a jegyző földje mellett, a 
Bolnoka farkánál a prédikátor és a római katolikus kántor földje mellett és a Bolnoká-
nál, amelynek egyik szélén az erdő van, a másikon pedig a gazdák földjeinek a forgója. 
ezenkívül szolgáltatásokat is végez az egyház a rektornak: az őszi vetés alá való földet 
az eklézsia háromszor megszántja, learatja és a termést behordja, a tavaszi vagy zab alá 
való földet is megszántja az eklézsia, de annak a termését a rektornak kell betakarítania 
és behordania. Kukorica-, kender- és káposztásföld is jár a rektornak, ezek trágyázását, 
szántását, a termés behordását szintén vállalja az eklézsia. ezek a földek nem voltak 
dézsma alatt soha.25 az 1848-as vagyonleltár szerint a tanítónak a belsőségekből, ká-
posztaföldből, kenderföldből és szántóföldből összesen 14 hold föld birtoka volt (1200 
négyszögöllel számolva).26 

a tanítónak feleannyi volt a fizetése, a jövedelme, mint a lelkésznek. előfordult továbbá, 
hogy az eklézsia kölcsönadott a rektornak egy kisebb összeget (10 forintot), külön fizettek 
neki a húsvéti diákok tanításáért, előfordult, hogy a neki járó terményt (zab, széna) vagy 
fát pénzben fizették ki. az eklézsiának az oktatással kapcsolatos kiadásai közé tartozott 

22 GYÖre Z. 1996. ref. 1803. Ld. a művelődéstörténeti fejezetet. 
23 református anyakönyv. a Gödöllői ref. egyház Irattára.
24 Protocollum 1877–79. Protocollum 1881. a Gödöllői ref. egyház Irattára.
25 Canonica visitatio 1819. ráday Levéltár. 
26 a Gödöllői református egyházközség vagyonleltára. az eredeti földkönyvből kiírta Somody Károly uradalmi 

mérnök. Gedellő, 1848. július 1. a Gödöllői ref. egyház Irattára. 

továbbá, hogy az iskolát rendszeresen ellenőrző helyi presbitereknek és a vizsgán részt-
vevő esperesnek honoráriumot fizetett és még „vatsora, Fölöstök és ebéd” is járt nekik.27 

a római katolikus iskolát a földesúr tartotta fenn, a református iskoláról azonban 
a felekezetnek kellett gondoskodnia. akadtak azonban kisebb-nagyobb kegyúri ado-
mányok, például parókiális rétet kapott a református egyházközség, melyet azonban 
Grassalkovich (I.) antal halála után elvettek a reformátusoktól 1799-ben. az akkori 
lelkész, Gaál Dániel 1818-ban az egyik konzisztóriumi ülésen szóvá is tette, a jegyző-
könyvben kérik Báthori Gábor szuperintendenst, hogy intézkedjen ebben az ügyben. 
Majd a canonica visitatio kérdéseire adott feleleteknél is felsorolják ezt a sérelmet (gra-
vámen) 1819-ben. Nem elég, hogy elvették a rétet a paptól és a tanítótól, de a herceg 
főtisztje, vietorisz jános arra biztatta a herceget, hogy még a szántóföldjeiket is vegye 
el, ha annyira ragaszkodnak a réthez.28 a canonica visitatioról készült jegyzőkönyvek 
borítóján rendszerint egy-két pontban kiemelik a legfontosabb teendőket, a megoldan-
dó problémákat. 1819-ben a gödöllői református egyháznál végül is nem voltak nagy 
problémák, két dolgot jegyeztek föl: rossz állapotban van a parókia kerítése és hogy a 
kaszáló ügyében sürgessék a szolgabírót. 

1819-ben összesen 103-an jártak a református iskolába, 62 fiú és 41 lány. Csak télen 
jártak teljes létszámban, nyáron 4-5 nap látogattak el az iskolába a hét folyamán, és 
akkor is csak a kisebb gyerekek, a nagyobbak a mezőn dolgoztak. az iskola működését 
felügyelők (visitátorok) ellenőrizték rendszeresen, minden évben február vége felé, és 
általában a vizsgákon is megjelentek. Gödöllőn a prédikátor és a presbiterek ellenőrizték 
az iskolát. a tanító vezette a templomi éneklést is, tehát a kántor szerepét is betöltötte, de 
a prédikátor döntötte el, hogy milyen énekek hangozzanak el az istentiszteleten. Gödöl-
lőn nem tanítottak latint, bár a partikuláris iskolákban az volt az előírás. ami a tananya-
got illeti: „Itt a jó olvasás a leg föbb punctum – szögezi le az iskoláról szóló beszámoló –,  
a’melyre kiváltképen tanittatnak a gyermekek. annak utánna a kis História, kisebb és 
nagyobb Catechismus, Hübner Históriája, a helyes Írás, Számvetés, Énekek Nótáji, és az 
oskolai könyörgések. ezeken kivül az alkalmatosak az Úr asztalához is készittetnek.”29 

A legrégebbi református iskolai anyakönyv 1856-ból maradt fenn.30

Év 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867
Fiú 21 16 14 13 15 20 14 24 16 13 11 15
Lány 15 16 15 26 16 12 16 17 14 21 19 16
Összes 
tanuló 36 32 29 39 31 32 30 41 30 34 30 31

27 Protocollum 1825. a Gödöllői ref. egyház Irattára.
28 Consistorium Szadán 1818. márc. 26–27. a canonica visitatio tárgyaira adott feleletek. 1819. a Gödöllői ref. 

egyház Irattára. vegyes iratok. 
29 a canonica visitatio tárgyaira való feleletek 1819. a Gödöllői ref. egyház Irattára. vegyes iratok.
30 a gedellői evangyéliomilag reformált egyház iskolájának anya- és jegyzőkönyve 1856-tól. GvM tD 88. 278. 1.
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erdélyi Ferenc volt ekkor a lelkész és ifj. Sztregovai jános a tanító. az anyakönyv-
ben feltüntették a gyerekek nevét, nemek szerinti bontásban, a szülők nevét és volt egy 

„jegyzet” rubrika is. 1856 és 1867 között 29 és 41 fő között mozgott a tanulók létszáma. 
ez nagyon kevésnek tűnik, különösen ha összevetjük az 1819-es adattal, amikor 103-an 
jártak iskolába, holott akkor kisebb volt Gödöllő lakossága és ezen belül kevesebb a 
reformátusok száma: 

1825-ben 1762 fő az összlakosság, ebből 960 református, 103 tanuló
1855-ben 2635 fő az összlakosság, ebből 1431 református, 40 tanuló.31 
ráadásul 1857 után a leégett iskola helyére épített új iskola kétosztályos lett, fel-

tételezhetően bővítésre volt igény. Kezdetben még nem vezették rendesen az iskolai 
anyakönyvet, az egyházmegyei iskolai felügyelő, törő Lajos az anyakönyv hátsó lapjaira 
írt bejegyzéseiben többször figyelmezteti a rektort a tanköteles növendékek teljes lét-
számának jegyzőkönyvezésére. 

RóMAI KATOlIKus ElEMI IsKOlA

a katolikus iskolát a katolikus vallású földesúr tartotta el. az egyházi rendelkezések elő-
írták, hogy a plébánia mellett mindenütt iskolát kell fenntartani. a plébános feladatait 
összefoglaló kézikönyv, a Manuale parochorum, amely természetesen a gödöllői parókia 
könyvtárából sem hiányzott,32 külön szólt az iskoláról, a rendtartásról és az oktatásról. 
az egyházlátogatások alkalmával ellenőrizték a rendelkezések megtartását. 

az 1746-os canonica visitatio tesz először említést katolikus iskolai oktatásról Gö-
döllőn. Feljegyzi, hogy Gödöllő alapvetően helvét község, várady István a prédikátora. 
a katolikusok Isaszeghez tartoznak, papjuk nincs. a filiális eklézsia Nepomuki Szent já-
nos patrónussága alatt működik, egy ferences barát celebrálja a misét. Gróf Grassalko-
vich antal a filia támogatója. a kastély segédlelkészének vagy káplánjának (capellanus) 
szobájában iskola működik, ahol szláv, magyar és német nyelvre oktatják a gyerekeket.33 
azt nem tudjuk, hol lehetett ekkor a káplán szobája és hol miséztek a katolikusok, hiszen 
csak 1750-ben készült el a kastélykápolna. 1754-től Pater Mór (Menyhárt Mór) ferences 
szerzetes volt a várkápolna káplánja és a gyerekek tanítója. Neki nagy szerepe volt az 
iskola létrehozásában,34 melyet Grassalkovich antal alapított később. az egyosztályos 
elemi iskolát a kastély felső parkjában, a narancsház keleti oldalához építették az 1760-
as években. Mindvégig az uradalom által fönntartott parókiális iskolaként működött. 

Később az 1806-os ratio educationis előírásainak megfelelően működött az elemi 
iskola (schola trivialis), a gyerekek 6 éves koruktól 12 éves korukig látogatták. 1816-ban 

31 vPL Sematizmus 1825. 40. p., 1855. 29–30. pp.
32 r. P. Franciscus Herry: Manuale Parochi. tyrnavia (Nagyszombat), 1736. elenchus Librorum Bibliotheca Paro-

chialis Gedellő. (a gödöllői parókia könyvtára könyveinek lajstroma.) Összeállítva 1818-ban Michael vaiszkopf 
adminisztrátorsága idején. Majd 1878-ban is lemásolták ezt a listát. vPL acta Parochiarum Gödöllő 1878. 

33 Canonica visitatio 1746. vPL Lib. v. 793–801. pp.
34 Gödöllői Historia Domus. 1777. I. 1. p.

szabályozták a gödöllői római katolikus iskolát, attól kezdve jobbak, rendezettebbek 
lettek a viszonyok. az iskola helyisége el volt különítve a tanító lakásától, és külön ültek 
a fiúk és a lányok. az iskolahelyiség 1838-ban akár 90 vagy 100 tanulót is be tudott 
fogadni. általában nagy számban jöttek össze a csemeték. az iskola vezetése mindent 
elkövetett, hogy rendszeresen járjanak a gyerekek. a lányoknak nem volt elkülönített 
iskola, mert a hercegi birtok minden egyes településén csak egy iskola működött.35 

a római katolikus elemi iskola ugyanakkor lett kétosztályos, amikor a reformátusok 
iskolája: 1857-ben. az akkori katolikus adminisztrátor, Sponer józsef és Böhl ambrus 
kántortanító abban állapodott meg, hogy a kis gyermekeket elkülönítik a nagyobbaktól. 
a nagyobb gyermekeket a kántortanító oktatta, a kisebbeket pedig a segédtanító. 1860-
ban odrobenyák jános váltotta fel a korábbi adminisztrátort, és az ő első teendői közé 
tartozott, hogy külön tantermet alakított ki az első osztályos gyerekeknek. a kastély 
akkori tulajdonosának, báró Sina Simonnak levelet írt, melyben kérte, hogy az iskola 
mellett üresen álló szobát iskolateremmé alakíthassa át. Két hét múlva megérkezett az 
engedély Bécsből, az átengedett szoba falán kívülről nyíló kettős ajtót nyitottak, földjét 
lepadlózták és kályhát állítottak bele.36 az iskolaépületben változás majd csak 1879-ben 
következik be, amikor fölépül a katolikus népiskola új épülete a mai Szabadság téren. 

a Sina család egyéb módon is támogatta az oktatás ügyét Gödöllőn. „Örömmel ta-
pasztaltam – írta báró Sina Simon az alapítványt tevő levelében -, hogy a magas Kormány 
bölcs intézkedései által a népnevelés és oskolák ügye minden részről dicséretesen fel-
karoltatván, a jószágaimban létező elemi oskolákat is számos növendékek szorgalmato-
san látogatják és azokban a körülményekhez képest lelki és testi mívelést és kiképzést is 
nyernek. Miután a népek boldogsága – a közjólét – egyenesen magában a népnevelésben 
rejlik: a magas Kormány messzelátó bölcs intézkedéseit e részben is tehetségemhez képest 
őszinte jó szándékkal óhajtván támogatni és sikeresíteni – elhatároztam, hogy az oskolai 
nevelés szt. célját, a jószágaimban létező oskolákban valláskülönbség nélkül ösztön- és 
szorgalmi díjakkal, könyvek és írószerekkel az alább írt feltételek alatt előmozdítsam.”37 

Báró Sina Simon 1857. július 20-án évente kifizetendő 130 ezüst forintot ajánlott 
föl a gödöllői római katolikus iskolának: 30 forintot a tanítók szorgalmi jutalmazásá-
ra, 50 forintot könyvek és írószerek vásárlására, 50 forintot pedig tanulói ösztöndíjra.  
a kerületi iskolai felügyelőt és a helyi papot bízta meg a jutalmazandók kiválasztásával.38 
Ugyanezt az összeget ajánlotta fel a református iskolának is, de csak a katolikusoknál 
maradtak meg a dokumentumok. Ugyanakkor a báró felesége, Sina Simonné is tett egy 
alapítványt 1857. július 20-án, amelyben 150 pengő forintot és hat öl tűzifát ajánlott 
föl éves támogatásul azért, hogy egy tanítónő 12 római katolikus és 12 helvét vallású, 
szegény sorsú, jó magaviseletű iskolás lányt kézimunkára oktasson.39 Kezdetben Garó 

35 Canonica visitatio Gedellő. 1838. GvM tD 2006. 66. 1.
36 Gödöllői Historia Domus. I. 116. p. odrobenyák jános plébános bejegyzése. HovHaNNeSIaN e. 1933. 62–63. 

pp. azt írja, hogy 1779-ben lett kétosztályos, ez téves adat. 
37 GvM tD 2005.43.1.
38 Uo.
39 GvM tD 2005.43.2.
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emilia, a polgári leányiskola igazgatója diszponált az alapítvány felett, majd a Földműve-
lődésügyi Minisztérium 1919. október 1-jétől átadta az alapítványt a Miasszonyunkról 
Nevezett Szegény Iskolanővérek iskolájának.40 az uradalom bonyolította az alapítvány 
adminisztrációját, minden évben a római katolikus plébánostól és a református lelkész-
től kérte az uradalom 12-12 lány nevét, akik az alapítvány támogatásában részesültek.41

Csak töredékesek az ismereteink a katolikus tanítók személyét illetően. Gyakran 
csak félbemaradt diákok voltak a tanítók, aki tudott írni-olvasni, arról feltételezték, 
hogy tanítani is tudja azt. ezt bizonyítja az az ajánlólevél is, ami a római katolikus plé-
bánia iratai közt maradt fenn:42 „Békesség az olvasóhoz. rendjeimet elölmutató Szátler 
Bálind ifjú, lancsuki születésű r. katolikus, mintegy 17 esztendős, ki is nálam ¾ eszten-
dőig mint magyarul tanulni kívánó lévén, ezen idők elfolyta alatt magát jelesen viselte, 
az oskolai tanításban is már magát dicséretessé tette légyen. Minthogy pedig szerencsé-
jét tovább kívánja próbálni, evégre mindeneknek kegyességbe ajáltatik. Melynek is na-
gyobb elhitelére kiadtam ezen tulajdon kezem írásával megerősített pecsétes levelemet, 
nevem aláírásával. Költ Bátán, Karácsony hava 11-én 837. Fodor jános os. tanító.” 

az 1838-as canonica visitatio idején a 42 éves, borosjenői születésű Kaizermann 
józsef volt a kántortanító, már 12 éve ezen a helyen tanított, tehát 1826-ban került Gö-
döllőre. rendes iskolákat végzett, járatos volt a magyar és a német nyelvben. a 19 éves, 
nőtlen ábel albin volt a segédtanítója. az volt a feladata, hogy mindenben a kántortaní-
tó segítségére legyen.43 a váradi születésű Böhl ambrus (1813–1865), aki hét gyermek 
apja volt44 1845-ben már Gödöllőn tanított, 1853-ban Percz antal volt a segédtanítója, 
akinek Paulovics Mihály adminisztrátor jutalmat javasolt, és kapott is 40 ezüst forin-
tot.45 Böhl ambrus kántortanítót 1866-ban Würth Benedek váltotta föl,46 aki koráb-
ban Pásztón volt kántortanító,47 és ugyanabban az évben került Gödöllőre az isaszegi 
Szvoboda Ignác is segédtanítónak, aki 1872-ben kántortanító lett, és 45 évig dolgozott 
Gödöllőn ugyanabban az iskolában, 1911-ben ment nyugdíjba. több generáció nőtt fel 
a keze alatt.48 valamennyi kántortanító az uradalom által biztosított szolgálati lakásban 
lakott, a 366-os számú házban.49 

a tanítói állást rosszul fizették. az egyházi törvények szerint a pap beosztottja volt a 

40 GvM tD 2005.43.13.
41 GvM tD 2005.43. 4–11. az említett iskolákról a következő kötetben lesz szó részletesen. egyébként a Földműve-

lődésügyi Minisztérium mint „szükségtelent” 1925-ben szüntette meg az alapítványt. GvM tD 2005. 43. 14. 
42 GvM tD 2006. 71. 1.
43 Canonica visitatio Gedellő. 1838, 35–36. GvM tD 2006.66.1. 
44 GYÖre Z. 1996. róm. kat. 2071.
45 Gödöllői Historia Domus. I. 92., 102. p.
46 a gedellői róm. kath. elemi és vasárnapi iskola jegyzőkönyve. GvM tD 2006. 67. 1.
47 GYÖre Z. 1996. róm. kat. 3069. Würth Benedek (1848–?) 1867-ben házasodott össze Wirnhardt Katalinnal, és 

három gyermekük született.
48 a segédtanítói állás hirdetése a tanodai Lapokban, 1866. szept. 13. 295. p. a gedellői róm. kath. elemi és vasárnapi 

iskola jegyzőkönyve. GvM tD 2006.67.1. Szvoboda Ignácot nyugdíjba vonulása alkalmával arany érdemkereszt-
tel tüntette ki a király. Gödöllő és vidéke, 1911. máj. 4. 3. p.

49 GYÖre Z. 1996. róm. kat. 2071., 3069., 3422.

tanító, mindkettőjüket az uradalom tartotta el. a tanító feleannyi juttatást kapott, mint 
a pap. Évenként állapították meg a javadalmazást, ami függött az iskolás gyerekek szá-
mától, a katolikus lakosok arányától, a párbér befizetésétől. azoknak a családoknak, 
amelyek nem fizették rendesen a párbért, dupla stólapénzt kellett fizetniük.50 

a kántortanítónak a kántorság volt a fő foglalkozása és a tanítás volt a mellékállása, 
mert a pedagógiai munkáért olyan keveset fizettek, hogy abból nem lehetett volna meg-
élni. a kántortanító emellett még két feladatkört látott el, ő volt a harangozó és a temp-
lomszolga is egy személyben.51 Ha segédtanítót is alkalmaztak, akkor megemelték a 
kántortanító jövedelmét, de az ő kötelessége volt a segédtanító eltartása. a kántortanító 
javadalmazása három részből állt: az uradalom terményt, fát, földet adott, meghatáro-
zott összeget évente, a tanulók szülei tandíjat fizettek, ez a bevétel a tanulók létszámától 
függött és volt végül az úgynevezett stolaris jövedelem, a stólapénz keresztelésért, te-
metésért, egyéb egyházi szertartásokért. a tanító a felettesével, az adminisztrátorral 
állapodott meg a javadalmazásban. az adminisztrátor szerződése, melyet a canonica 
visitatióban rögzítettek, tartalmazta a tanító fizetését is. 

1772-ben az esketésért 25 krajcárt és ugyanolyan értékű búzát, temetésért 25 krajcárt, 
gyászmisén az éneklésért 50 krajcárt, esküvői hirdetésért 7 krajcárt, más helységbeli la-
kos esetében a dupláját, tehát 14 krajcárt kellett fizetni a kántortanítónak. emellett ga-
bona-, káposzta- és kenderföldje volt a tanítónak, és az egyházközség faggyút is szállított 
neki. az úrnőtől, Klobusitzky teréziától 12 rénes forintot és ugyanolyan értékű búzát 
kapott. a gróf 1771-es halála után is élvezte a katolikus tanító az uradalom támogatását.52 
a gödöllői római katolikus iskolamester javadalmazása hasonló volt, mint a Galga menti 
tanítóké, úgy tűnik, a stólapénz azonos tarifával működött az egyházon belül.53 

Grassalkovich (III.) antal halála után, 1841-ben a hercegasszony a tanító fizetését fel-
emelte 200 váltóforintra, hogy ily módon kitűnő és alkalmas tanerőt nyerhessen az iskola.54 

amikor 1857-ben kétosztályos lett a római katolikus elemi iskola, és a nagyobb gye-
rekeket a kántortanító, a kisebbeket pedig a segédtanító oktatta, akkor konfliktus támadt 
a két tanerő között: a segédtanító igényt tartott az ő osztályába járó gyerekek utáni tan-
díjra. Sponer józsef adminisztrátor elintézte, hogy a segédtanító csekély fizetését a kato-
likus község megemelte ötven forinttal, amelyet 1857. október 1-jétől negyedévenként 
folyósítottak neki.55 Úgy látszik azonban, hogy ezzel sem volt megelégedve a segédtanító, 
mert 1860-ban hirdetés jelent meg a Tanodai Lapokban: „Pest-Pilis megyébe kebelezett 
Gödöllő mezővárosában megürült r. kath. segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
ezen állomás évi jövedelmei 147 o. é. fr., szabad lakás és fűtés, kántortanítónál ebéd, 
azonkívül magánórák után járó 132 o. é. fr. ezen állomást elnyerni ohajtók szept. hó 

50 Canonica visitatio 1772. vPL Lib. vI. 82. p. Gödöllő, 30–33. pp.
51 Szvoboda Ignác kántortanító levele Peitler antal józsef püspöknek. Gödöllő, 1875. július 1. vPL acta Parochia-

rum Gödöllő 1875. 
52 Canonica visitatio 1772. vPL Lib. vI. 82. p. Gödöllő, 30–33. pp.
53 Összehasonlításul ld. aSZtaLoS I. 1987. 20–31. pp.
54 Gödöllői Historia Domus. I. 81. p.
55 Gödöllői Historia Domus. I. 110. p.
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20-ig kellő bizonyítványaikkal jelentsék magukat a helybeli helyettes plébánosnál. Kelt 
Gödöllőn, aug. 18-án, 1860. Odrobenyák Nep. János helyettes plébános.”56 

Majd odrobenyák jános 1863-ban a püspöknél kérte a kántortanítói és a segéd-
tanítói állás elkülönítését, de ezt nem sikerült elérnie. Utána a város vezetésénél pró-
bálkozott, a segédtanító részére szeretett volna megszavaztatni 300 forint fizetést, ami 
kiemelten jó fizetésnek számított akkoriban, ez a terve azonban azért hiúsult meg, mert 
Gödöllőn akkor a szolgabíró is és a jegyző is református volt, akik nem támogatták egy 
katolikus tanítói állás létesítését. az a kompromisszum született, hogy a kántortanító  
a teljes eltartás helyett csak ebédet adott a segédtanítónak, és az első osztályba járó 
gyerekek utáni tandíjat a segédtanító kapta.57

a tanulók létszámáról a canonica visitatiók és az egyházmegye éves jegyzőkönyvei 
(sematizmusok) szolgáltatnak információt. 1838-ban 42 fiú és 30 lány tanulója volt az 
iskolának. Miként általában mindenütt, Gödöllőn is nyáron kevesebben jártak iskolá-
ba, hiába buzdította a polgári elöljáróság is a szülőket a gyerekek iskolába küldésére.  
a félévi értesítőket a felettes lelkész irányításával adták át a tanulóknak. a tanév kezde-
tét és végét a pap határozta meg. a hivatalos katekizmus, a biblia, a helyesírás alapjai, 
számtan, Magyarország földrajza képezte a tantárgyakat. a serdültebbek közül mintegy 
harmincan tudtak már írni, az ifjabbak az ábécé betűzésével és olvasással voltak elfog-
lalva.58 1845-ben 84 tanuló tett vizsgát, melyen a kerületi esperes nem jelent meg, noha 
kötelessége lett volna, jelen volt viszont néhány uradalmi tiszt.59 a későbbi években is 
hasonló létszámmal működött az iskola: 1846 és 1855 között 60 és 112 között moz-
gott a tanulók létszáma.60 A gedellői róm. kath. elemi és vasárnapi iskola jegyzőkönyve 
1859–1879 című dokumentum alapján évről évre követhető nemcsak a tanulói létszám 
alakulása, de a nevek alapján az osztály összetételének változása, a tantárgyak száma 
és a gyerekek minősítésének szempontjai is. az 1859–1860-as tanévben kiemelkedően 
magas – 132 fő –, az 1865–1866-os tanévben viszont kiugróan alacsony – 86 fő – volt a 
tanulók létszáma. Minden évben öten-hatan kimaradtak az iskolából. 

a következő tantárgyakat oktatták: hittan és biblia, földrajz, magyar írás és olvasás, 
német írás és olvasás, fejbeli és írásbeli számtan. az oktatás nyelve magyar volt. ezen-
kívül a tanulók erkölcsi viseletét is minősítették változatos jelzőkkel: csendes, komoly, 
példás, szelíd, békés, illedelmes, eleven, pajkos, kihágó, törvényszerű, törvényellenes. 
a tanulmányi előmenetelt 1-től 5-ig osztályozták: 1 kitűnő, 2 jeles, 3 jó, 4 elégséges, 5 
elégtelen. az 1866–67. tanév második félévében feljegyezték, hogy Feit István, Katzer 
jános és Maurer józsef német ajkú, nem bírja a magyar nyelvet, ezért nem tett vizsgát.61 
Évente kétszer, április 3-án és augusztus 2-án volt „próbatét” a tanodában. augusztus 
24-ig tartott a tanítás, ezután hatheti szünet következett, és október elején kezdődött 

56 tanodai Lapok, 1860. aug. 23. 408. p.
57 Gödöllői Historia Domus. I. 117. p.
58 Canonica visitatio Gedellő. 1838. 37. p. GvM tD 2006. 66. 1. 
59 Gödöllői Historia Domus. I. 91. p.
60 vPL Catalogus venerabilis Cleri Diocesis vaciensis ad annum 1846, 1847, 1848, 1851, 1854, 1855, 1861. 
61 a gedellői róm. kath. elemi és vasárnapi iskola jegyzőkönyve. GvM tD 2006. 67. 1.

újra a tanítás. a püspök általában a bérmálás alkalmával jelent meg személyesen az 
egyházmegye településein, és akkor az iskolát is meglátogatta, egy-két tanulót ki is kér-
dezett, ily módon tájékozódott a helyi oktatás helyzetéről.62 

a római katolikus egyház vasárnapi iskolát is működtetett inasok számára. a Hely-
tartótanács 1795-ben kiadott rendeletében kötelezte a városokat vasárnapi iskolák felál-
lítására, hogy az írni, olvasni, számolni nem tudó inasok oktatásban részesülhessenek. 
Majd 1846-ban egy újabb rendelet erősítette meg a vasárnapi iskolák intézményét.63 
Gödöllőn Paulovics Mihály adminisztrátor vezette be a vasárnapi iskolát 1853-ban,  
s akkor a 34 inason kívül a hívek közül is sokan részt vettek rajta. a következő adminiszt-
rátor, Sponer józsef is folytatta a vasárnapi iskola hagyományát, sőt ő „mindkét nembeli 
serdültekre” kiterjesztette a hétvégi iskolalátogatás lehetőségét 1855-ben. vasárnap dél-
után fél kettőtől negyed háromig magyar és német nyelv, továbbá számtan, negyed há-
romtól háromig pedig hittan oktatás folyt.64 a vasárnapi iskola minden évben advent első 
vasárnapján indult, s legalább húsvétig tartott. az 1860-tól vezetett jegyzőkönyv tanúsága 
szerint később még hosszabban kinyúlt a vasárnapi iskolai tanév: novembertől júliusig 
tartott. 1860 és 1867 között 37 és 49 fő között mozgott a vasárnapi iskola tanulóinak lét-
száma. Ha a tanuló inaséveinek végére ért, bejegyezték a neve mellé, hogy „felszabadult”. 
Würth Benedek kántortanító az 1866–67-es tanévben két tanuló neve mellé is odaírta, 
hogy „erkölcstelen”. Lener alajos esetében talán még indokoltnak is tűnik ez a súlyos 
jelző, mert hogy csak egyszer jelent meg a vasárnapi iskolában, de Sándor György szinte 
minden alkalommal jelen volt az oktatáson, mégis „erkölcstelen” jelzővel illette a kán-
tortanító, háromszor aláhúzva. Szvoboda Ignác tanítónál sok az „elszökött” és „meghalt” 
bejegyzés. egyébként református és izraelita vallású tanuló is járt a vasárnapi iskolába.65 

IZRAElITA ElEMI IsKOlA 

a letelepedni szándékozó zsidóság nagy nehézségekbe ütközött a váci járásban a 18. 
század elején. a járás területének fele három olyan nagy uradalomból állt – Grassalko-
vich-uradalom, Fekete jános fóti uradalma és a váci püspökség birtokai –, amely nagy-
mértékben elzárkózott a zsidóság befogadásától. Noha laktak zsidók a Grassalkovich-
uradalomban, a 15 községből 13-ban telepedtek le izraeliták, de kis lélekszámban, 5-10 
fő mindössze és az uradalom központjában, Gödöllőn a Grassalkovichok alatt végig 
nem volt egyetlen zsidó sem. „Grassalkovich antal nem tartozott azon főurak közé, 
akik a zsidóságot védelemben részesítették.”66 Csak amikor a Sinák tulajdonába került 

62 Gödöllői Historia Domus. I. 106. p.
63 MÉSZároS I. 1995. 31–32. pp. MÉSZároS I. 1996. 36. p.
64 Gödöllői Historia Domus. I. 102., 104. p.
65 a gedellői róm. kath. elemi és vasárnapi iskola jegyzőkönyve. GvM tD 2006. 67. 1. a vasárnapi iskolába járókról 

1860-tól 1870-ig vezettek jegyzőkönyvet. 
66 MoeSS a. 1968. 31. p. 
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az uradalom, 1850 után telepedtek le zsidók Gödöllőn.67 Pécelen és aszódon protestáns 
vallású urak, rádayak, Fáyak, Podmaniczkyak nyújtottak védelmet a zsidóságnak.68

egy 1871-es tanfelügyelői jelentés szerint sok magániskola működött Pest-Pilis és 
Solt megyében, s ezek nagy része izraelita felekezeti iskola volt. Sajátos vallási helyzetbe 
kerültek a letelepedő zsidók. Kevesen voltak egy-egy faluban ahhoz, hogy hitközsé-
get alkothatnának és rendezett felekezeti iskolát nyithatnának, ezért úgy oldották meg 
a problémát, hogy összeállt néhány család, bérelt egy helyiséget, fogadott egy tanítót, 
és úgynevezett magániskolát tartott fenn, amelyre inkább a zugiskola kifejezés illett. 
Nyolc-tíz gyerek járt egy-egy ilyen magániskolába, képzetlen volt a tanító, kis fizetéssel 
és gyakori cserélődéssel. a kényszer szülte ezt a helyzetet. az izraelita vallásúaknak 
szükségük volt a héber tudományra, speciális oktatóra, nem kényszeríthették őket arra, 
hogy más felekezeti vagy községi iskola költségeihez is hozzájáruljanak és még külön 
héber tanítót is fogadjanak gyermekeik mellé. 1871-ben Gödöllőn is izraelita magánis-
kola működött 25 növendékkel engedély nélkül.69

OKTATás MáRIABEsNYőN

1763-tól, a kapucinus rend besnyői jelenléte óta egy atya folyamatosan tanította egy 
cellában a besnyői és környező puszták gyermekeit ingyen.70 a canonica visitatio föl-
jegyezte, hogy 1838-ban Singer Márton kapucinus barát oktatta a tanyasi gyermekeket, 
aki ezért a fáradozásaiért semmiféle bért nem kapott.71 a 19. század végére azonban  
annyira megszaporodott a tanuló gyermekek száma, hogy a cella már szűknek bizonyult. 

„Évek óta ostromoltam a váci megyéspüspököt, Schuszter Constantin őnagyméltóságát 
– írta odrobenyák jános plébános a Historia Domusba – hogy, nagyon gazdag lévén, 
építessen Máriabesnyőn egy katolikus iskolát, búcsújáróhelynek megfelelőleg; nehogy 
a város elközösítse e szent helynek katolikus ügyét.”72 odrobenyák jános plébános terve 
azonban csak 1894-ben vált valóra.

MAGáNIsKOlA

a már több éve fennálló Makáry Györgyné leányneveldéje 1871-ben 15 növendékkel 
működött engedély nélkül.73 

67 1851. aug. 10-én anyakönyvezték az első születést Gödöllőn az izraelita anyakönyvben. GYÖre Z. 1996. Izr. 11. 
68 MoeSS a. 1968. 32. p. 
69 SZáSZ K. 1871. 7–8. pp., 30. p. 
70 Gödöllői Historia Domus. I. 125. p.
71 Canonica visitatio Gedellő. 1838. 38. p. GvM tD 2006. 66. 1.
72 Gödöllői Historia Domus. I. 125. p.
73 SZáSZ K. 1871. 30. p. 
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Detrich jenő  288
Dévay andrás  370
Diamant  244
Diderot, Denis  365
Dimitre Zselik (jelik)  110
Dinka Donát  185
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Dinnyés István  56
Dittrich Lajos  179, 188, 189, 357
Divjanszky István  185
Dobay László  164
Dobozi (rikter) István  33, 34
Domokos István  406
Domonkos jános  94
Domonkos jános (kereskedő)  397, 398, 401, 402
Domonkos Sándor  398
Domonkos Sándorné Both ágnes  299, 376
Domonkos terézia  376, 408
Donát  244
Dorfmeister, johann Georg  316, 362
Dömsödi jános  301
Dömsödi Mihály  405, 406
Drabant György  123, 134
Dudás István  407
Dujanovich  183
Dukrét Géza  33
Dulszky Ferenc  185
Dumenceau, andré Langrand  179
Dümmerling Ödön  320, 333, 363, 364
Dvaskovich jános  172
Dvornikovics Mihály  157
egresdy Zsuzsanna  172, 322
egry Márton  125
egyegi jános  116
einhard  64
eisner  241
eisner jános  228
eleonora, III. Ferdinánd felesége  307
elsner, j. G.  375
emich Gusztáv  374, 395
emőkei Szobonya Miklós  

(emeke-i Zobonya Miklós)  89, 95
ender, Thomas  258, 259, 338
engel Pál  83, 84
entz Géza  361, 363, 370
eötvös józsef báró  376
eötvös Károly  397, 398, 
erdélyi Ferenc  264, 271, 297, 301, 358, 392, 394, 

395, 406, 410
erdélyi Gyula  270, 394, 406

erdélyi józsef  277
erdélyi Mihály  406
erdélyi teréz  299
erdődy László gróf  364
ernfridus pater  304
Éry Kinga  64
erzsébet királyné (1837–1898),   

I. Ferenc józsef felesége      7, 170, 269, 288, 
326, 345

erzsébet királyné, Kun erzsébet, v. István 
felesége  79

esterházy anna Mária  167, 172, 340
esterházy antal  149, 150
esterházy család  164, 170, 183, 184, 186, 198, 

201, 202, 203, 204, 205, 206
esterházy Fényes Miklós  341
esterházy Ferenc, gróf  118, 168, 171, 172, 204, 

350
esterházy Gábor  172
esterházy Károly  378
esterházy Mária Leopoldina  168, 169, 170, 171, 

172, 173, 181, 187, 243, 307, 343, 349,382, 395
esterházy Pál  125, 126
Fabó, joannes  293
Fábri anna  400
Fallenbüchl Zoltán  11,163, 164, 166, 168, 186, 

258,361, 364, 365, 368, 373, 386
Falta jános  188
Faludi Ferenc  366, 368, 370
Faragó György  133
Faragó István  188, 189, 357
Faragó Mihály  133
Farbaky Péter  259
Farkas György  123, 260, 261, 321
Farkas józsef  10, 171, 190, 350, 374
Farkas józsef (tanító)  405, 406, 407
Farkas Károly  228, 277
Fatyiev, a.  285
Fáy-család  416
Fazekas andrás  144
Fehér Géza  64
Fehértói Katalin  76
Feid  241
Feit István  414
Fejér, Stephanus  308

Fekete Dániel  284
Fekete István  123
Fekete jános  415
Feketew jános  95
Felhévizi Nagy Margit  112
Fényes elek  100, 199, 259, 286, 375
Ferberek antal  243
Ferberek Ferenc  243
Ferdinánd I.  96, 103, 104, 113
Ferdinánd v.  286, 287
Ferenc I.  170, 351
Ferenc józsef  7, 177, 188, 230, 263, 287, 288, 311, 

326, 335, 345, 352
Ferenci józsef  227
Ferenczi Zoltán  392
Ferenczy László  60, 61
Fessler Ignác aurél  348, 375, 383, 384, 385, 386, 

387, 388, 389, 390, 391, 392
Fessler jános György  385
Fettich Nándor  55
Fidler jános  241, 310
Fielding, Henry  365
Figedi Mihály  114
Filfisch, Laurentius  298
Fitos Ferenc  219
Flatt  241
Fleury, Claude  389, 392
Florh, Fidrich  210
Fludorovics Zsigmond  310, 388
Focher  244
Fodor István  65, 70
Fodor jános  412
Folnagy andrás  118
Foltin (Foltényi) jános  373, 180, 185, 186
Foltinyi Ignátz  184
Forgách antal, gróf  172
Forgách jános  172
Forgács józsef  407
Fődi jános  229
Fődi Mátyás  407
Földi István  185
Földi jános  227
Földváry László  290, 291, 293, 301, 405, 407

Földváry Mihály  217
Francsek Pál  219
Fridericus frater  314
Fridl Mátyás  185, 189, 277, 357
Fruzovich Mihály  184
Furár Imre  232
Fuzovits (Fuzovics ) jános  185, 265, 266, 267, 

268, 374, 375
Füves Ödön  351
G. Györffy Katalin  348
G. Merva Mária  11, 35, 264, 276, 282, 368
G. N. Dresztián  185
Gaal Dániel  301
Gaál Dániel  409
Gabler Dénes  57
Gábor Péter  138
Gajdos Benedek  116
Galambos Sándor  216
Galavics Géza  259, 307, 339, 354, 361, 362
Galgóczy Károly  275, 290
Garam Éva  55, 57, 61, 63
Garay jános  382
Garcsik jános  156
Garó emília  411
Garzó Imre  284
Gáspár  281, 284, 320
Gáspár Kovács  117
Gele (Gyele)-i Miklós deák  93
Gémesi György  8
Genthon István  362
Geréb rudolf  188
Gergely fehérvári kanonok  83
Géza fejedelem  78
Géza II.  100
Gföller jakab  314
Ghyka Iphigénia  356
Giczei jános  292
Goethe, johann Wolfgang  375
Gold  241
Gödöllő Imre  107
Gönczy Benő  301
Gönczy vilma  269
Görgey artúr  277, 280, 281, 282,283, 284, 285, 320
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Gracián, Baltasar  368, 370
Graf  244
Grassalkovich (I.) antal gróf  7, 9, 11, 114, 131, 

153, 154, 157,163, 165, 166, 171, 172, 173, 180, 
182, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 195, 197, 
198, 200, 222, 225, 226, 232, 238, 243, 246, 
258, 259, 260, 265, 289, 290, 293, 295, 306, 
307, 309, 310, 311, 315, 316, 320, 321, 323, 
324, 326, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 339, 
342, 345, 349, 354, 361–373, 377–381, 385, 

386, 387, 388, 403, 405, 409, 410, 415
Grassalkovich (II.) antal herceg  165, 166, 167, 

168, 171, 172, 173, 184, 186, 191, 196, 197, 
198, 200, 204, 214, 294, 314, 315, 336, 340, 

341, 342, 343, 348,364, 365, 366, 373
Grassalkovich (III.) antal herceg  168, 170, 171, 

172, 173, 174, 185, 187, 198, 205, 207, 216, 
218, 306, 307, 309, 314, 343, 344, 350, 363, 

364, 373, 381, 382, 383 399, 413
Grassalkovich anna antónia erzsébet  172
Grassalkovich anna-Mária  172, 173
Grassalkovich család    164, 165, 166, 167, 170, 

171, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 191, 195, 
196, 197, 198, 203, 207, 210, 225, 227, 228, 
230, 235, 243, 257, 260, 265, 272, 273, 277, 
282, 283, 286, 289, 294, 295, 297, 303, 319, 
327, 328, 330, 331, 333, 336, 346, 350, 357, 

358, 358, 393, 394, 415
Grassalkovich Franciska  172
Grassalkovich jános  172
Grassalkovich Klára  172
Grassalkovich Mária erzsébet  172
Grassalkovich ottília anna Mária  172
Grassalkovich terézia Ilona  172
Gseller  241
Guba Balázs  117
Guba György  116
Guba jános  116
Gudulleu-i István  83, 84
Gudulleu-i jános  83, 84
Gudulleu-i Katalin  83, 84
Guido  387, 388
Guti országh Mihály  96
Gutmann  241
Günthner  241
Gvadányi józsef  369
Gyárfás István  220
Gyenge Miklós  83

Györe Zoltán  10, 227, 229, 258, 267, 269, 303, 
331, 357, 393, 394, 406, 407, 408, 412, 416, 

373, 376
Györffy György  64, 69, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 

88, 97
Győri Lajos  215
Gyulai István  276
Gyulai Pál  270
Gyulay István  139
Habermann Gusztáv  373
Habsburg  170, 269, 282, 287, 351, 352
Hajdu István  291, 324
Hajdú István  226
Hajdu jános  123, 134, 145
Hajkó jánosné  211
Hajko Mihály  297
Hajnik jános  181, 190
Hajós jános  145
Halil bég  103, 106
Haller család  173
Haller Gábor  172
Haller László  370
Hampel ágnes  227
Hampel józsef  34, 35, 44, 65
Hamvay (Hanvay) Ferenc  105, 114, 121, 152, 259
Hamvay család  225, 229, 257, 258, 259, 394
Hamvay jános  114
Hanerczettl Károly  188
Hangay kapucinus atya  377
Haraszti Sámuel  405, 406
Harmatta jános  53
Hartmanus pater  304
Haszan bin ahmed timariota  109
Hatvani (Hatwan-i) Dorottya  95
Hatvani (Hatwan-i) Gáspár  95
Hatvani (Hatwan-i) Miklós  95, 101
Hatvani György 112  112
Hatvani jános  112
Hatvani Mátyás  95, 101
Hatvani, Besnyői család  85, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 113
Hatvany Lajos  395, 396, 397
Hayek jános  237

Haynau, julius jakob  276, 286
Heckenast Gusztáv  79
Héderváry-viczay család  399
Hegedűs László  9, 10, 183, 258, 265, 266, 267, 

268, 375
Hegedűs Zsigmond  173
Heidelbergerl antal  185
Heltai jános  367
Heltai Miklós  9, 35, 38, 42, 44
Hep Ferenc  220
Herceg Mihály  195
Herein Károly  397, 399
Hérodotosz  44
Herry, r. P. Franciscus  410
Hervoja boszniai herceg  94
Hevesi Sándor  383
Hieß  241
Hild józsef  320, 344
Hillebrand jenő  39
Hoffmann, joseph  340
Hoffmannswaldau, Christian Hofmann  390
Holéczy Mihály  385, 390, 391
Holló andrás  227
Holló Mihály  308, 381, 382
Homonnay (Homonnai) György  123, 134, 156
Hoppál Mihály  230
Horányi elek  365, 379
Horthy Miklós  7
Horthy Miklósné  170
Horváth andrás  290
Horváth Ferenc  126, 176, 179, 185, 188, 189, 

190, 357
Horváth Istók  138
Horváth István  163, 191, 257, 262, 303, 310
Horváth jános  396
Horváth Lajos  9, 77–80, 83–85, 87, 88, 90, 92, 93, 

95, 96–101, 103, 104, 106, 110–122, 124–128, 
131–136, 138, 139, 143–148, 150–153, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 226, 227, 228, 229, 

239, 289, 297, 403
Horváth Mihály  236
Horváth Simon  123
Houssaie, amelot de la  368
Hovhannesian eghia  358

Huba  77
Huber Béla  219
Hunyady Ilona  46
Hülek és fiai, Szovárd és Kadocsa  77, 78
Hyacinthus frater  313
Ifj. jános  218
Ihrenberger  241
Illés Pál  176, 354, 357
Ilswa-i Leustach  94
Illyés Gyula  393, 396
Imperger György  235
Inándy  284
Inarch-i Farkas fia Pál és fiai, Simon és 

Leusták  83
Inarch-i Karachon fia Pál  83
Irangvillius, pater  304
Irsay Pál  225
Irtzl  241
István főtárnokmester  79
István I. Szent István király  79, 80, 81
István király v.  78
Ivánka Imre  179, 376
jablonkay Gábor  383, 384
jakab István  141
jámbor István  228
jámbor jános  117
jámbor Mátyás  407
jankovich Marcell  230
jános  
jános király I.   103
jánosy (jankovics) Pál  228
jaschik álmos  262, 393
jelačić josef  280, 281
jenei jános  185
jenei Márton  407
jókai Mór  288, 376, 397, 398, 399, 400, 401, 402
jónás jános  116, 228
jósika Miklós  375, 391
józsef II.  167, 234, 273, 311, 340, 363, 391
józsef nádor  198, 355
juhász Gergely  123
juhász jános  117, 123
juhász józsef  176
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juhász vilmos  35, 38, 42
juszt Konrád  176, 354
Kádár józsef  276
Kádas tibor  46
Kaffka László  68, 69
Kaiser  241
Kaizermann józsef  412
Kakalátczky jános  184
Káldi György  375
Káldy-Nagy Gyula  101, 105, 106, 107, 110, 113, 

118, 121, 127
Kalicz Nándor  39, 41, 42
Kalla Zsuzsa  264
Kállay István  180
Kalma jános  275
Kálmán király  79
Kálmáncsehi Domonkos  97
Kalmár Ferdinánd  179, 182
Kalmár jános  182
Kalmár Nándor  181, 188, 189, 357
Kamody Miklós  159
Kampis antal  69, 363
Kandó István  155
Kapossy jános  320, 324, 326, 333, 336, 361
Kapy Gábor  232
Kapy Klára  322
Kara jakub aga  110
Kara Mehmed  106
Kara oszmán  110
Karácsony István  407
Kárász György  176, 184, 185, 188, 236, 357
Kárász Pál  277
Karátson andrás  237
Karátson jános  226, 291, 324
Kardos Győző  393
Kardos jános  176, 354
Karlovisz Lajos  188, 357
Károly III.  153, 154, 158, 159, 163, 164, 225
Károly róbert  76
Károlyi család  207, 210
Károlyi Ferenc, gróf  335, 348
Károlyi jános  388
Károlyi Sándor  146, 148, 149, 194, 321, 322

Katona Imre  271, 272
Katona józsef  391
Katona tamás  81
Katzer jános  414
Kazinczy Ferenc  170, 350, 363, 391
Kecskeméti Benedek  123
Keglevich Stefánia gróf  287
Kelemen László  373
Kelemen pápa XIv.  386
Kelényi György  334
Kenessey István  290
Kerekes Máté  116
Kerényi B. eszter  335, 344, 345, 351, 357, 402
Kerényi Ferenc  260, 262, 393
Kerepesi (Kerepessy) Benedek  115, 121
Kereszter Pál  141
Keresztes István  218
Kerny terézia  314
Kéry Gyula  396
Khevenhueller (Khevenhüller)-Metsch,  

johann joseph  346, 348
Khim  241
Khinászt Mihály  213
Kincses anna  158
Király István  185
Kis jakab  126
Kis Lukács  117
Kisbéri László  374, 394
Kisfaludy Károly  374, 375, 391
Kisfaludy Sándor  375, 391
Kiss attila  59
Kiss Éva  383
Kiss jános  227
Kiss Lajos  75, 76, 100, 121
Kiss László  219
Klaniczay tibor  366, 368
Klapka György  280, 281, 283, 320
Klementis Móric  215
Klobusitzky István  322
Klobusitzky Klára báró  322
Klobusitzky Krisztina  165, 172
Klobusitzky terézia  165, 167, 172, 186, 291, 292, 

305, 309, 310, 315, 316, 340, 366, 413

Klobusitzky-nővérek  166
Kmety György  320
Kneidinger andrás  258, 337, 338, 346, 347, 348, 

385, 386
Kneidinger anna Mária  385
Kneidinger György  386
Koda jános  139
Kodó andrás  226, 291, 324
Kodó julianna  229
Koháry István gróf  144, 232
Kohn Fülöp  244
Kohn Pinkasz  244
Koka-i andrás  84
Koka-i Miklós  84
Kollár ádám Ferenc  365
Kollarz, Franz  335
Koller Lajos  185
Kolos andrás  123
Kolos György  226, 227, 291, 324
Kolos jános  196, 227
Kolos Sámuel  237
Kominek tamás  237
Konch (Koncz) György  123, 134
Koncsér jános  184, 185
Kontz józsef  407
Kónyi jános  365
Koós judith  363
Korabinsky johann Mathias  257
Kormos andrás  116
Koródy jános  116
Kósa László  274
Kosáry Domokos  122, 139, 363, 364, 365, 366, 

373, 390
Kossuth Lajos  269, 282, 283, 394, 399
Koszó jános  384, 386, 388, 390, 391
Kotromanics erzsébet  83
Kottler Sándor  188
Kotzebue, august Friedrich von  365, 374, 375
Kovács Benedek  122, 123
Kovács György  289
Kovács Imre  168, 186, 205
Kovács Károly  219
Kovács László  67

Kovács Pál  122, 123, 134
Kovács Sándor  290
Kovács terézia  269
Kovács tibor  42
Kovacsics józsef  76, 77, 239
Kovacsóczy Mihály  373
Kovrig Ilona  59
Kőhegyi Mihály  54
Königsegg, Lothar gróf  154
Köpeczi Béla  152, 160
Köpröli ahmed  124
Körmendy István  219
Körmöczky Mariska  299
Körmöczky Mátyás  299
Kőszegi Henrik és fiai, Iván és Miklós  78
Kővári Klára  9, 39, 41, 43, 45, 56, 65, 71
Kövesdi Mihály  226, 291, 324
Kracker, johannes Lukas  316
Kralovánszky alán  64
Kralovánszky réka  326, 342
Kubinyi Ferenc  376
Kucsera Ferenc  188
Kulcsár valéria  55, 56, 58
Kuliffay jános  185
Kun Péter  295, 406
Kundt  241
Kuthy Lajos  391
Kürthy-vámossy erzsébet ld. vámossy erzsébet  
Kürthy-vámossy István ld. vámossy István  
Kvassay judit  35
Kvölnc  241
La Fontaine, jean de  365
La rochefoucauld, François duc de  368
Lábadi Károly  163, 269, 271, 272, 273, 274, 307, 

310, 311, 314, 387, 388
Labancz jános  127, 298
Lacza Béla  39
Laczkovics László  150, 155
Lagler  176, 241
Lajos István  276
Lajos király I.  82, 84, 94
Lajos király II.  96, 103
Lajos XIv.  365
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Laky Károly  299
Lám Frigyes  373
Landerer Ferenc  380
Lang erzsébet  172, 321
Lang, joan  185
Lang, joan B.  375
László Csaba  328, 337, 346
László gödöllői falubíró  89, 93
László józsef  243
László király v.  85
Laukó andrás  227
Laukó György  227
Layk vajda  84
Lázár Balázs  284
Lázár Imre  236
Lazius  104
Le Nôtre, andré  345
Legéndy jános id., Legéndy jános, ifj.  237
Lemay Kornél  357
Lener alajos  415
Lengyel Sándor  284
Lenik  241
Leonides pater  312, 313, 321, 388
Leszli vilmos  153
Leukó György  196
Lévay józsef  270, 271
Lew (Léb) Ferenc báró  132, 133, 139, 148, 152, 

153, 155
Lininger Lőrinc  185
Lipót I.  143
Lipovniczky István  181, 185, 189
Literatus andrás  95, 97
Literatus anna  95
Lits antal  179, 181, 188, 189, 190, 219, 357
Lits Ilona  357
Lits Lujza  357
Livinus pater  304
Lónyay Ferenc  145
Lónyay jános  174, 183, 198, 206, 216, 217, 218
Lotharingiai Ferenc  333
Lotharingiai Károly  106, 112
Lovász Marci  138
Loyolai Szent Ignác  385, 386

Lukács andrás  276
Lukácsi István  292
Machafalva-i rayhel Sybold  89, 90
Machalfalva-i ryhel (ryher, rayhel) Péter  88, 

89, 100
Madách család  164, 165, 195
Madách Kata  164
Madách László  164
Madas edit  375
Mágocsy Mihály  148, 150
Magyar Kázmér  265
Majer Péter  185
Majláth teréz  286
Majtényi Ignác  216
Makáry Györgyné  416
Makka Mihály  291, 324
Makula jános  236
Mályusz elemér  94, 95, 97, 98
Mándi Zsuzsanna  406
Mándoki László  271
Marcus aurélius  55
Marczali Henrik  257, 361, 387, 390
Mária terézia  163, 164, 167, 175, 186, 194, 197, 

202, 207, 214, 295, 314, 316, 320, 322, 323, 
332, 333, 348, 361, 364, 365, 385, 386, 387

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de  365
Márki Sándor  368
Markó andrás  37
Markovics Miklós  179, 189
Marmontel, jean-François  365
Marosi (Marusi) Mihály id. és ifj.  123, 127, 141, 

157, 158, 294, 297, 301, 405, 407
Marosi ernő  311, 387
Maróti Éva  33
Martinelli, johann Baptist  328
Martinovics Ignác  384, 391
Márton józsef  375
Márton judit  229
Martony István  185
Máté Zsolt  10, 320, 335, 342
Matelka Ferenc  236
Mátray Gábor  277, 280, 281, 282, 285, 286
Matthusz Márton  141
Matus jános  133

Matus Márton  133
Matuz andrás  276
Matuz István  227, 236
Matuz jános  229
Matuz judit  228
Matuz Márton  407
Mátyás király  93, 97, 391
Maurer józsef  414
Maurus Menyhardt pater  304, 313, 314, 410
Mayer György  188
Mayer, johann Peter  373
Mayerhoffer andrás  313, 320, 324, 326, 329, 

331, 332, 334
Mayerhoffer jános  362
Mednyánszky Berta  260, 374, 392, 395, 396
Mednyánszky jános  174, 180, 181, 185, 187, 188, 

308, 374, 375, 395
Megyaszai jános  406
Mehmed Dervis Karamanlu  109
Mehmed Iv.  122
Melczer István  287
Mellyes Pál  123, 124
Mesterházy Károly  55, 56, 58, 66, 150
Mészáros andrás  226, 291, 324
Mészáros Ferenc (Ferentz)  226, 291, 324
Mészáros György  159
Mészáros István  145, 415
Mészáros jános  141, 159, 290
Mészáros Lázár  275
Mezei Márta  393
Michnay attila  69
Migazzi Kristóf gróf, érsek  311, 312, 316, 336, 

341, 363, 379, 380, 391
Mih jakab  210
Mikes Kelemen  366
Miklós leleszi prépost  94
Miklós Zsuzsa  35, 41, 46, 82
Miksa király I.  113
Misandi, joannes  293
Miszter józsefné  211
Mocsáry család  114
Mocsáry judit (Bossányi Miklósné)  111, 114, 152
Mócsy andrás  53, 55
Moess alfréd  415, 416

Mojser Miklós  258, 260
Mokka Mihály  141, 226
Moliére (jean-Baptiste Poquelin)  365
Molnár Gergely  94
Molnár György  141
Molnár István  139, 145
Molnár jános  141
Molnár Lajos  141
Molnár Mihály  122, 134
Molnárné Hajdu Margit  141
Monok István  375
Montesquieu, Charles de Sécondat  365
Mozsolics amália  43
Mráv Zsolt  58
Mráz jános  185
Mucha jános  283
Muha józsef  185
Mulcson antal  159
Multényi Mihály  219
Munganaszt, andreas  308
Murád Giráj kán  122
Muratori, Lodovico antonio  389, 392
Musztafa bin abdullah  110
Musztafa szpáhi  110
Nádasdy Ferenc gróf  365
Nagy andrás  230
Nagy György  117, 269
Nagy Ignác  392, 393
Nagy István  97, 220
Nagy Iván  114, 286, 297
Nagy jakab  123
Nagy Károly  64
Nagy Lajos király  7, 83
Nagy Margit  58, 61
Nagy Mátyás  117
Nagy Sámuel  294
Nagy Thomas  293
Nánási jános  269
Napóleon  169, 170
Napóleon herceg  358
Naszuh bin Iszá  110
Nelepech Ilona  94
Nelepech jános  94
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Nell, Stephanus  308
Némedi (Némedy) család  128–129
Némedi (Némedy) Mihály  123, 127, 128, 129, 

157, 294, 301
Nemes Istvánné  407
Német Lajos  64
Németh antal  383
Németh G. Béla  397
Németh László  272
Nepomuki Szent jános  303, 306, 362, 410
Nierenberger Mihály  237
Nierenperger  241
Nikuska Károly  308
Nolly józsef  180, 181, 186, 187
Norbertus pater  315
Noszvai Fygedi Mihályné ld. vámossy erzsébet  
Noszvay Fygedy Mihály  297
Novák Dániel  350
Nováki Gyula  55
Nováki Károly  276
Novotny antal  185
Nyéki Németh józsef  367
Nyitrai józsef  406
Nyul Sándor  189
obermajer  241
Ócsay István  138, 155
ocsovay jános  186
odrobenyák Nepomuk jános  106, 163, 170, 171, 

257, 259, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
314, 316, 321, 323, 324, 333, 336, 339, 342, 
344, 346, 349, 350, 352, 358, 364, 366, 377, 

388, 411, 414, 416 
oláh andrás  138, 144, 155, 156
olcsai István  123
ologh-i Bachov fia Miklós  83
oltványi ambrus  397
onesimus  386
opuliai László  83
oraschek Ignác  320, 331
orbán Mihály  139
orbay (richwalszky) Dénes  179, 184, 189, 190
orczy Lőrinc báró   369, 370
ordódy György  148
orgovány andrás  290, 407

orlay Petrich Soma  266
oroszi, Stephanus  294
országh jános  96
oszmán bin jakub  110
osztroluczky jános  159
ottlik család  183
ottlyk György  152
ottlyk Pál  152
Ősi Sándor  46
Paar család  159
Paar Lipót  160
Pacassi, Nicolaus  320, 334
Pacsay Fidél  311
Pais Lajos  188, 357
Pálffy Móric gróf  271
Pálinkás Györgyné  296, 407
Pálinkás Pál  141
Pálmány Béla  286
Palóczi László  95
Pap István  144
Pap Miska  272
Papi jános  158, 294
Papp István  301
Papp Zoltán  391
Parvus Márton  210
Pascal, Blaise  365, 368
Paszkevics (Paszkievics), Ivan  285, 286
Pászthory család  113
Pászthory Ferenc  113
Pásztóhi jános  116
Pásztói Kakas László  94
Pásztor jános  236
Pataki Mihály  276
Pataky Gáspár  133
Patay Pál  39, 43, 57
Patkó Bandi  272
Paulovics (Paulovits) Mihály  308, 352, 412, 415
Paulovics Béla  227
Pázmány Péter  375
Pázsit andrás   110, 123, 134
Peffeler jakobus  210
Peitler antal józsef  413
Péntek attila  37

Percz antal  412
Perczel Mór  277, 286
Pereira család  401
Perliczi jános Dániel  366
Pesty Frigyes  100, 229
Petőfi Sándor  260, 262, 263, 264, 266, 271,  

272, 320, 374, 392, 393, 394, 395, 396, 406
Petrák jános  226, 291, 324
Petrovich Károly (Petrovics Károly)  183, 217
Pichler  375
Pick  244
Pihál Katalin  147
Pilinyi (Peleny, Pelényi) Bálint  113
Pilinyi család  113
Pinkasz  244
Pintér attila  333, 338
Pittroff Károly józsef  380
Platon  380
Póczy Klára  55
Podmaniczky család  416
Podmaniczky jános  141, 389, 392
Pohárus (Poharas) Péter  76, 82, 83, 84, 87, 89, 93
Pohárus Miklós  84
Pohárus osvald  84
Pohl, Walter  59
Polónyi Péter  35
Polyák Mihály  407
Pongrácz György  111, 112, 127
Pór Mihály  141
Porsmidt, joannes  331
Posár Miklós  139
Pönögei Kiss Pál  393
Prann anna  179, 188, 357
Prenosil, alexandr  228
Prévost, antoine-François, L’ abbé Prévost  365
Pridovka István  218
Prielle Kornélia  395
Pritelka, josephus  308
Procopius György  188, 191, 215
Prohászka Ferenc  185
Protasius pater  304
Prunyi Károly  236
Pulcherius pater  313

Pulszky Ferenc  399
r. várkonyi ágnes  152, 160
rab jancsi  272
rabelais, François  365
rabutin császári generális  147
racine, jean  365
rácz jancsi  138
ráday (III.) Pál  282
ráday család  416
ráday Gáspár  133
ráday Gedeon, gróf  290, 294, 363, 369
ráday grófné, Prónay ágnes  282
ráday Pál gróf  33, 34
rády Ferenc  332, 333, 338, 346
rainsford, james George Payne  393
raják, Bernardus  277
rajis józsef  277
rákóczi Ferenc II.  103, 139, 143, 145, 146, 147, 

148, 149, 150, 152, 159, 365, 366, 370
rátold és olivér testvérpár  79
ratzky rita  264, 393
redl Farkas  276
reiner Bertalan  361, 365
reisenzahn antal  188
reményi László  42
rétsány István  237
révhelyi elemér  324
ribadeneyra, Pedro de  388
rigler adolf  179, 188, 357,
ripka Ferenc  163, 269, 271, 310, 339, 358
ripka józsef  276
rittich jános  188, 189, 357
roger normann gróf  79
roger nyomdászcsalád  370
rogerius mester  81
rohbock, Ludwig  266, 356,
rómer Flóris  33, 34, 367, 368
rónay György  363
rónay Mária  365
roós jános  185
roskoványi püspök  353
rotenstein, Gottfried elder von  346, 348
rotschild család  399, 401
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rousseau, jean jacques  349, 365, 375
rozgonyi család  86, 95
rozgonyi István  85, 96
rozgonyi jános  85, 93
rozgonyi oszvald  85, 93
rozgonyi rajnald  85, 93
rózsa Sándor  272, 396
ruinárt  388, 389
rupp jakab  85
russbroch  389
Saffer jános  237
Salamon ágnes  55, 71
Salamon király  78
Salbeck Károly  312
Salm herceg  152
Samek Sámuel  213
Samu deák  138
Sámuel jakab  235
Sándor György  415
Sándor István  271
Sándorovics Cyrill  400
Sári józsef  406
Sárkány józsef  189, 191, 357
Sass erzsébet  396
Satoky Mátyás  115
Savoyai jenő  335
Schaefer Nándor (Ferdinand Schaefer)  179
Schaffranovich ( Szaffranovits) Károly  182, 185, 

235, 260
Scherzer, Franz jakob  373
Schiller, Friedrich johann Christoph  375
Schlick, Franz Heinrich  280, 281
Schlinarik jános  185
Schmid Benedek  179, 184, 185, 357
Schram Ferenc  273, 274
Schromajer Pál  185
Schuszter Konstantin  416
Scmid Benedek  188
Sejbán  81
Seneca  370, 380, 386, 390
Sententius pater  304
Shakespeare, William  375
Shvoy Miklós  179

Sigligeti ede  375, 391
Silman jános  133
Simon György  290
Sina anastázia  355, 356, 357, 360
Sina család  174, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 

187, 188, 191, 207, 219, 244, 263, 274, 309, 
316, 345, 350, 351, 358, 360, 401, 415

Sina eleni  357,36
Sina György báró, ifj.  173, 176, 181, 183, 189, 

260, 344, 345, 351, 352, 353, 355, 360, 397, 
398, 399, 400, 402

Sina Iphigenia  357, 360 
Sina Irini  357, 360
Sina jános  351, 360
Sina Simon báró, ifj.  176, 181, 183, 188, 189, 190, 

271, 297, 339, 345, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 360, 398, 401, 411

Sina Simon id.  351, 360
Sina Simonné báró (szül. Ghyka Iphigenia)  170, 

358, 360, 411
Sindulptius pater  304
Singer Márton  416
Sisel  241
Sódor alajos  323
Som György  276, 407
Som István  141, 226, 291, 324, 408
Som Mátyás  139
Somody Károly 184, 185, 188, 189, 277, 346, 

357, 408
Somogyi Gergely  125
Somogyi józsef  218
Somogyi Lőrinc  124
Soproni Sándor  57, 58
Soyer Panos  357
Sőtér tamás  147, 149
Speiser Ferenc  384
Sperla jános  210
Spira György  277, 281, 282, 286
Spiszák Ferenc  237
Spitzer ábrahám  244
Sponer józsef  308, 353, 357, 411, 413, 415
Stäel, Madame de  365
Stahrenberg család  165
Starhemberg Guidó  153
Staud Géza  320, 373

Stepney ?, George lord  160
Stolcsek jános  265
Sufflay Milán  94
Supka Géza  65, 68
Surányi László  159
Szabó György  196
Szabó Imre  189
Szabó István  133, 134, 139, 185
Szabó jános  139, 155
Szabó Máté  144, 145
Szabó Miklós  45, 53
Szabó Zoltán  339
Szádeczky-Kardoss Samu  59
Szakál Mihály  69
Szakály Ferenc  114, 124, 125, 126, 127, 152
Szalai anna  398
Szalonnás Márton  141
Szamadám György  230
Szaniszló-család  265
Szapáry István, gróf  288
Szapolyai István  85
Szapolyai jános  103, 104
Szarka jános  226, 227, 291, 324
Szarka Sándor  156
Szarvas teréz  263, 358
Szarvasi Margit  363, 364
Szász Károly  416
Szátler Bálint  412
Szatmári Sándor  276
Széchenyi István  170, 266, 320, 352, 355, 357, 374
Szécsényi (Széchenyi) tamás  76, 83, 87
Szegedi Kiss István  127
Székely Miklós  106
Szekeres István  123, 134
Szekeres Mátyás  141
Szekrényessy  250
Szele Dánial  227
Szelepcsényi György  111
Szemere György  132, 152, 153
Szemere Miklós  152
Szenczi jaroslaus  304, 365, 366
Szent ágoston  380, 385
Szent Pál  380

Szentgáli Károly  40
Szentpéteri józsef  60, 63
Szerémi György  103
Szerenka Pál  277
Szilágyi jános  55
Szilágyi Sándor  385
Szilassy jános  307
Szilassy Mihály  146, 153
Szilvási jános  406
Szlávik Márton  233
Szlávy Pál  378
Szombat jános  262, 263, 392, 393
Szombat Lajos  272, 396
Szombath István  236
Szombathy jános  295, 296, 301
Szontágh Gusztáv  34
Szőcs Mihály  122, 123
Szőcs Pál  117
Sződi andrás  185
Szőke Béla  69
Szörényi László  394, 402
Sztojanovics Mihály  188, 191
Sztregovai jános, id. Sztregovai jános, ifj.  265,  

282, 375, 376, 405, 406, 407, 408, 410
Sztregovai józsef  277, 406, 408
Szulejmán II.  103
Szuloviny Márton  227
Szuvorov, alekszandr vasziljevics herceg  228
Szücs Borbély jános  158
Szücs Sámuel  141
Szvoboda Ignác  412, 415
Szvoboda józsef  228
t. Dobosi viola  37
takács andrás  110, 122, 123, 124
takács György  116
takács István  122, 123, 134
takács jános  406
takács júlia  407
takács Krisztián  46
takács Márton  233
tamás ádámné  236
tamás István  218, 407
tarcha-i jános  85
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tarcha-i orsolya  85
tarcsai család  113
tardy Lajos  97, 99
tari család  94
tari edit  71, 100
tariska andrás  118
tariska Berta  123
tariska István  118, 123, 134
tarkői Katalin  84, 85
tarkői Kelemen  84
tarkői rikolf  84
tasi (tassy) jános  123, 134
tasner antal  357
tatai István  148
tausch  241
taxner György  236
tekhamer, Gregorius  331
teleki  266
teleki ádám  369
tettamanti Sarolta  61, 63, 64, 66
Thaly Kálmán  150, 152
Thornallya-i jakab  96
Thököly Imre  112, 126, 145, 152
tiberius császár  61
tilmon (Dellmon) Konstancia terézia  153
timár Mihály  397, 398, 400, 401, 402
tisza Kálmán  287
tito  121
tokody Pál  185
tokos Sámuel  406
torma István  35, 55, 71, 82, 127
tot (tót) György  291, 324
tóth ádám  123
tóth andrás  134, 145, 147, 155
tóth Béla  361
tóth endre  53
tóth Ferenc  407
tóth György  226
tóth István  235, 288
tóth István György  407

tóth jancsi  138
tóth jános  221, 276
tóth Károly  284
tóth László  33
tóth Lőrinc  357
tóth Mihály  227
tóth Pál  123, 125, 126
tóth Sámuel  235
törő Lajos  410
török Gyula  60, 71
török Ignác  270, 277, 373
török jancsi  138
török Péter  349, 350
tőtött jános  116
tőtött tamás  117
tragor Ignác  285
traianus császár  54, 55
tsapó jános  117, 123
tsontos Katalin  406
tuluk Pál  84
turák Mihály  123
Ujfalusi Ferenc  146
Ujlaky andrás  133
Ujváry Zoltán  271
Ulászló II.  95, 96
Urbán jános  290
Urbán Mihály  228
Uri Mihály  124
Ürményi Ferenc  355
Ürmössyné Nagy júlia  257, 291, 300, 403
vaday andrea  55, 57, 58
vaiszkopf, Michael  308, 410
vajdai ágnes  333, 347, 348, 349
vajsz Gerber  210
vályi andrás  257, 346, 349
vályi andrás  362, 364
vámossy erzsébet (Kürthy-vámossy erzsébet,OOO 

Noszvai Fygedi Mihályné)     114, 118, 119, 
127, 297, 405

vámossy István (Kürthy-vámossy István)  
101, 114, 118, 119, 121, 127, 297, 289, 405

váradi István  291, 294, 301, 305, 324, 410

váradi István. ifj  292, 294, 301, 305
varga andrás  277
varga István  122, 123, 124, 134, 141, 156, 226, 

291, 324
varga jános  226, 291, 324
varga Kálmán      10, 163, 165, 168, 170, 260, 333, 

343, 347,362, 373
varga Lajos  76, 77, 80, 81, 127, 157
varga Pálné  236, 237
varsányi jános  43
vay ádám  146
véber józsef  236
végh Urbán  115, 116, 117, 118, 121, 123, 134
veli bin ali  110
vellent  210
vermes Mihály  183, 185
veszprémi Ferenc  301
viczay Károly gróf  172, 173, 174, 220, 344, 352, 

357
viczay Mihály  172
vida Ferenc  213
vietoris jános  168, 187, 196, 205, 409
vig jános  115
vig orbán  115
vilmos bajor herceg  97
vincze György  124
virág Mihály  292
visy Zsolt  55
viszota Gyula  391
vizer jános  348, 385
vogerl, Martin  362
vohlmann család  261
voltaire (Francois-Marie arouet)  365
vörösmarty Mihály  374, 391
vrankovics antal  228
Wagenschön, Franciscus antonius  315
Wéber antal  392
Weismantel, erasmus Henrik Schneidern von  148
Welledits László  259
Wellmann Imre    154, 163, 164, 167, 168, 169, 

180, 182, 184, 186, 187, 190, 195, 197, 198, 
201, 202, 203, 223, 226, 227, 228, 257, 260, 

364, 374, 381

Werbőczy István  365, 375
Werlein (verlain) jános józsef báró        131, 132, 

133, 146, 152, 153, 157
Wesselényi Miklós  391
Wimpffen viktor  355, 357, 360
Windischgrätz  277, 280, 281, 282
Wirnhardt család  241
Wirnhardt Katalin  412
Wodianer család  401
Wolf antal  188
Würth Benedek  412, 415
Xantus Zoltán  258
Zada-i család  76, 82, 83
Zada-i Domonkos  83
Zada-i erzsébet  83, 87, 89
Zada-i jakab  83
Zada-i Péter  76, 82, 83, 87
Zada-i tamás  76, 82, 83, 87
Zádor anna  320, 338, 340, 346, 348, 349
Závodszky István  34, 35
Závodszky Levente  153, 154, 163, 361, 369, 377
Zeller, Márton  135
Zelovics Gábor  408
Zichi józsef  276
Zichy  
Zichy Károly gróf  169, 174, 206
Zilahy Lajos  383
Zillich, Gustav  148
Zlinszky László  216
Ztrucz Ferenc  114, 115
Zwiller  241
Zsámboki Nagy István  145
Zsigmond Ferenc  403, 404,
Zsigmond király  84, 85, 94, 97, 100
Zsigri Mihály  158, 294
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459

Belterület

Felszíni víz

Talajtípusok:

ramann-féle  
barna erdőtalaj
agyagbemosásos  
barna erdőtalaj
Csernozjom  
barna erdőtalaj
erdőmaradványos  
csernozjom

Földes kopár

Futóhomok

Humuszos homok

Kavicsos váztalaj

réti talaj

Öntés réti talaj

Lápos réti talaj

Humuszos  
öntés talaj

Lejtőhordalék talaj

A Gödöllői-dombság
természetföldrajza

3. ábra:
A vízválasztó vonulata, 

valamint 
Gödöllő környékének 

természetes vízfolyásai 
(szerkesztette: Csáky Péter 

és Kerényi Zoltán, 2006)

A Gödöllői-dombság természetföldrajza, 5. ábra: A Gödöllői-dombság talajtani térképe 
(szerkesztette: SZIE MKK Környezet-és Tájgazdálkodási Intézet, Térinformatikai Tanszék, 2006)
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G r a s s a l k o v i c h

B o s s á n y i
a s z a l o s

H a m v a y

M o c s á r yr o z g o n y

A máriabesnyői templom kegyszobra a 12-13. századból. Fotó: Kresz AlbertGödöllői birtokos családok címerei
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A református eklézsia legrégebbi tárgyai. A tálka 1646-ból származik. Fotó: Kresz Albert Református templom, 1745. Fotó: Kresz Albert
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Gróf Grassalkovich Antal mozaikképe a kastélykápolnában
Fotó: Kresz Albert

Martin Vogerl: Mária-oszlop, 1771. Fotó: Kresz Albert

Szilassy János barokk ötvösmester 
festett zománcos monstranciája 
a kastélytemplom felszereléséből, 1769. 
Fotó: Kresz Albert 
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A kastély építési periódusainak perspektív rajzsorozata
Készítette: Kralovánszky Réka 1991. Gödöllői Királyi Kastély Múzeum archívuma
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1741–46

1746–49

1758–59

1770 körül
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Barabás Miklós: Gödöllő és az ötfogatú équipage. Olaj, vászon, 1859. Magántulajdon. Fotó: Kerényi Zoltán 

Ludwig Rohbock: A gödöllői kastély. Oeder. L. acélmetszete, 1858. Gödöllői Városi Múzeum

Thomas Ender: Gödöllő. Akvarell, 1830 k. Szépművészeti Múzeum. Fotó: Rázsó András
Közli: Faludi Ildikó A gödöllői kastély című könyvében
Ez az egyetlen kép, amelyen látható az Orangerie mellé épített katolikus iskola (bal oldalt)
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Gödöllő mezőváros egész határának térképe. Készítette: Somody Károly mérnök, 1850.
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Pest Megyei Levéltár. Fotó: Fábián Balázs
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