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Tisztelt Olvasó! 

 

A Perkátai Értéktár ötödik kötete egy 

hetvenöt-nyolcvan éve nyugvó témát szeretne 

Önöknek bemutatni, amely viszont még 

emberöltők után is elevenen él a perkátai 

emberekben. A Perkátát közel 170 évig birtokló 

Győry család, illetve a leányági örökös Hunyady 

család tagjait a mai falusiak már nem láthatták, 

de számos olyan tettük van, ami településünk 

életét a mai napig meghatározza. 

 Nagyon fontos az az épített örökség, 

amelyet főnemesként és kegyúrként az utókorra 

hagytak, természetesen elsőként a két országos 

műemlékünket, a Győry kastélyt és katolikus 

templomot kell említenünk. A kastély épületét 

nem ők kezdték építeni, de ahogy a mai formáját 

láthatjuk, az a közel kétszáz évvel ezelőtti 

Győryek érdeme. A templomot egyből birtokba 

kerülésük után, a XVIII. század utolsó 

negyedében felépítették, majd a XX. század 

elején bővítették és családi kriptájuk és lefordított 

címerük is templomban van. Kegyúri 

tevékenységük a perkátai templomon kívül is 

utolérhető, hiszen a ma óvodaként és szociális 

intézményként üzemelő volt zárdaépületet a XIX. 

század végén építették és hozták ide vincés 
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nővéreket. Perkátának Budapesten is van egy 

temploma, hiszen Győry Teréz az 1909-ben 

felszentelt Mária utcai Jézus Szíve templomnak is 

az egyik legfőbb támogatója volt. Az uradalmuk 

épületei, a volt istálló, a magtár, a kastélykert, a 

harangtorony mindmáig meghatározó részei 

Perkátának, ahogy a település utcáinak tájolása 

is az ő kastélyukhoz kapcsolódik. 

 Természetesen a 170 év negatív nyomot 

is hagyott a helyiekben, hiszen a legenda szerint 

miattuk nem Perkátán valósult meg a Dunántúl 

egyik legnagyobb vasúti csomópontja, amely által 

létrejött Pusztaszabolcs, illetve az elmúlt század 

második felében a főnemesek általános feudális 

népnyúzó pecsétje miatt ma sem gondol 

mindenki csak pozitívan a Győry családra. A ránk 

hagyott épített örökség és az utolsó Perkátán élő 

Győry, Teréz karitatív tevékenysége mégis 

összességében méltóak arra, hogy Perkáta 

legmeghatározóbb családjának tekintsük őket. 

 

Somogyi Balázs polgármester 
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A magyar társadalom a 16-18. században 

A szatmári békével (1711) végleg lezá-
rult egy korszak a magyar történelemben. A 
XVI-XVII. század, az állandó háborúk kora volt. 

A háborús pusztítások főleg az Alföldet 
érintik: erdők helyén puszta és mocsár, kisebb 
települések eltűnnek, vagy óriási mezővárosok-
ká olvadnak össze (pl. Debrecen). A pusztulás 
főként a középső országrész magyar lakossá-
gát érinti, megváltoznak a nemzetiségi arányok 
is.  

Magyarország gazdasága, ezen száza-
dokban viszonylag jól teljesített a mezőgazda-
ságának köszönhetően. A szarvasmarha te-
nyésztés meghatározó volt, az ország éghajlata 
nagyon jó a gabonatermesztésre.  

Az agrárkonjuktúra végével, sok gabo-
na és jószág vált eladhatatlanná. Egyre inkább 
kiéleződött a harc a nemesség és a társadalom 
többi csoportja között a piacokért. A társada-
lomban kialakul az örökös főrendek csoportja – 
ők alkotják a felső táblát – hercegek, grófok, 
bárók. Az arisztokrácia befolyása egyre növek-
szik a korszakban, új családok emelkednek fel 
(pl. Pálffy, Wesselényi, Apponyi, Thököly). A 
főnemességet érdekes kettészakadás jellemzi: 
a nyugati országrész főnemesei katolikusok és 
királyhűek, míg a keletiek protestánsok és in-
kább a törökök felé húznak. 

 A végváriak, a hajdúk, és Erdélyben 
részben a székelyek senkinek nem tartoztak 
szolgálattal. Ezen köztes réteghez hagyomá-
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nyosan a városi polgárság tartozik. Az állandó 
háborúk kitermelnek egy új társadalmi réteget, 
amit vitézlő rendnek nevezünk. Ide tartoznak a 
végvári katonák, a határőrök, a katonai szolgá-
latért cserébe felszabadított parasztok (pl. haj-
dúk). 

A mezővárosi polgárok, marhatenyész-
tők helyzete egyre romlott, az állam és a ne-
messég szorította őket ki a piacról. 

A parasztság körében is növekvő va-
gyoni különbségek alakultak ki. Bár visszaállít-
ják a szabad költözés jogát, Magyarországon is 
terjed a "második jobbágyság", és a parasztok 
terhei növekednek a korszakban. Nem véletlen, 
hogy a kuruc mozgalom zömét parasztok alkot-
ták. 

Magyarország lakossága a 18. század 
elején kb. 3,5 millió fő volt, a század végén több 
mint a kétszeresére nőtt (9,3 millió). Ez a ter-
mészetes szaporulaton túl, a betelepítéseknek 
is köszönhető. 

A mezőgazdaság általában véve még 
mindig elmaradott, feudális jellegű. Országon 
belül nagy eltérések figyelhetők meg. Nyugaton 
fennmaradtak a majorsági viszonyok, az oszt-
rák piac közelsége azonban fellendítette az 
árutermelésre való szakosodást. A forgalmas 
helyektől távol az önellátó gazdálkodás maradt 
fenn. 

Az Alföldön jórészt az állattenyésztés 
maradt a fontosabb ágazat. Az Alföld java része 
még mindig a vizek világa volt, így a század 
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végére a folyószabályozás, ármentesítés egyre 
többször merült fel. 

Az 1760-as évek udvari gazdaságpoliti-
kája Magyarország mezőgazdaságát kívánta 
fejleszteni, a magyar gazdaság, önállósuló fej-
lődése azonban nem tetszett neki. Ezért szüle-
tett az Urbárium 1767-ben, amely korlátozta a 
jobbágyi terheket, és ezzel nem engedte a vég-
letekig meggazdagodni a földesurakat. Ugyan-
akkor ösztönözte a paraszti termelést. 

A magyar kereskedelem fő kiviteli cikkei 
a mezőgazdaságból kerültek ki (főleg lábasjó-
szág), de félkész ipari nyersanyagokat (gyapjú, 
bőr, stb) is szállítottunk.  

A magyar ipar fejlődését erősen hátrál-
tatták a Monarchián belüli, belső vámhatárok 
(1754), amelyek Magyarországnak a Monarchi-
án belül csupán agrárpiaci szerepet szántak. 

A század végére már egyre nagyobb 
igény mutatkozott a helyi manufaktúrák termé-
kei iránt. 

 A népesség 80%-át parasztok tették ki, 
de ezek is differenciálódtak: voltak köztük telek 
nélküli zsellérek, töredéktelkesek, egész vagy 
többtelkes, esetleg szolgákat (béreseket) fog-
lalkoztató jómódú parasztok. 

A városi polgárság gazdaságilag erő-
södött, de politikailag nem volt abban a hely-
zetben, hogy bármit tehetett volna a kiváltságolt 
társadalmi rend megváltoztatására. Sőt, a ren-
dek törekvései arra irányultak, hogy lehetőleg 
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minél kevesebb szabad királyi város legyen és 
a polgárok minél kevésbé avatkozhassanak be 
a politikába.  

Az arisztokrácia súlya megnőtt, helyze-
tük szilárdabbá vált. (különösen a sziléziai há-
borúk után) 

Adómentességükből nem voltak hajlan-
dók engedni (1751), megtartották politikai gaz-
dasági kiváltságaikat. 

A főnemesek általában udvar hű politi-
kát folytattak, hiszen sokan köztük frissen sze-
reztek főnemesi rangot. A köznemesek a vár-
megyei élet irányításában vállaltak – hatékony-
ság tekintetében megkérdőjelezhető – szere-
pet, az alsó nemesi rétegek pedig gazdasági 
helyzetük (paraszti sorshoz hasonló) miatt a 
politizálásra nem is gondolhattak. Elvileg a 
Werbőczy-féle Tripartium alapján minden ne-
mest ugyanazok a jogok illették, a valóságban 
azonban éles határvonalak húzhatók. 

Bogó Anikó 
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A magyar arisztokrácia története 

 

Arisztokrácia: Ókori görög elnevezés. 
Jelentése: valamely társadalmi osztály, kivált-
ságokkal rendelkező felső rétege. A feudaliz-
musban bontakozik ki teljes formájában. Itt a 
földbirtokos osztály legfelsőbb rétegét jelenti, 
amely a nagybirtok mellé születési előjogokat is 
szerzett, mely címekkel is járt. 

A mai Nyugat-Európa országaiban 
mindenütt arisztokrata családok leszármazotta-
inak százai, gyakran ezrei élnek 

Adonyi Sztancs János újságíró 2008-
ban megjelent "Arisztokraták ma" című könyvé-
ben mindösszesen 21 Magyarországon élő, 
vagy hazánkhoz kötődő magyar főnemesi le-
származottról ír! 

Mi történt tehát a magyar arisztokraták-
kal, grófjaink, báróink színe-javával? Mikor és 
hogyan "tűntek el" társadalmunkból? Meghal-
tak, külföldre vándoroltak, vagy esetleg részben 
ma is köztünk élnek?  

Ha visszanyúlunk a történelemben, és 
fellapozzuk a magyar társadalom történetét 
kutató hírneves történészeink írásait, azt talál-
juk, hogy a reformkort megelőző évtizedekben, 
egészen pontosan 1800 körül, a Napoleoni 
háborúk időszakában a Magyar Királyság terü-
letén még 4 hercegi, 79 grófi, és 84 bárói csa-
lád élt  

Azt mondhatjuk tehát, hogy 1800 és 
1900 között nagyjából stagnált a magyar arisz-
tokraták száma, ám 1900 és 1930 közt keve-
sebb, mint felére csökkent. Ennek pedig több 
oka volt: az első világháború, a trianoni elcsato-
lások, az őszirózsás forradalom, a tanácsköz-
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társaság, és végül a tanácsköztársaság leveré-
sét követő román megszállás, politikai anarchia 
illetve fehérterror. 

A magyar arisztokrácia 1944-ig ha-
zánkban maradt, még országunkhoz ragaszko-
dó tagjai, a második világháború alatt kerültek 
újabb megpróbáltatások kereszttüzébe. 

Az 1945. évi földreform a gazdasági 
alapokat szüntette meg azzal, hogy az 1000 
holdon felüli nagybirtokokat teljesen kisajátítot-
ta, maximum 100 holdat hagyott meg az eredeti 
tulajdonosok kezén. Emellett államosításra 
került mintegy 1500 kastély és kúria is. A hely-
zetet súlyosbította, hogy az előírásokat a gya-
korlatban számos helyen áthágták, a nagybir-
tokok és a kastélyok felszerelését, berendezé-
sét pedig – a háborús zűrzavar közepette – a 
helyi lakosok többnyire széthordták. 

Néhány magyar főnemes a politikai 
életben próbált meg érvényesülni, például gróf 
Pálffy József 1945-ben sikertelenül próbálkozott 
egy kereszténydemokrata arculatú párt létreho-
zásával 

A még ezt követően is itt maradó ma-
gyar főnemeseknek alá kellet vetniük magukat 
az 1947/IV. törvénynek, mely eltörölte és meg-
tiltotta főnemesi megszólításaik gróf, báró, vi-
téz, herceg - használatát. 

Az arisztokrácia igazi "kálváriája" 1951-
ben kezdődött, amikor a"rendszer" ellenségei-
nek lettek nyilvánítva, és 1951. május és július 
között rendészeti határozattal - azaz bírósági 
ítélet nélkül - megkezdték 13 ezer nemesnek 
tekintett, vagy vagyonos személy Hortobágyra 
és más vidéki falvakba történő áttelepítését, 
vagyonuk elkobzását. A nemesi kúriák, kasté-
lyok és más ingatlanok állami kézbe kerültek, 
majd sok esetben kommunista pártfunkcionári-
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usok költöztek ezekbe. Feljegyzések szerint 
1951-ben 52 gróf és 41 báró mellett 30 gyárost 
és mintegy 85 tábornokot "ítéltek" teljes va-
gyonelkobzásra. 

Az 1956-os forradalom diktatúraelle-
nességével egy új és szabadabb élet lehetősé-
gét villantotta fel a főnemesi származásúak 
számára is. A forradalom után hatalomra került 
kádári vezetés az események ellenforradalmi 
jellegét többek között azzal kívánta alátámasz-
tani, hogy bebizonyítsa: az októberi esemé-
nyekben a régi hatalmukat helyreállítani óhajtó 
arisztokraták fontos szerepet játszottak.  

Az ’56-os forradalom igazi jelentősége 
inkább abban állt az arisztokrácia számára, 
hogy a még börtönben lévők kiszabadulhattak, 
és a határok megnyílásával újabb emigrációs 
hullám indulhatott el. 

A Kádár-korszak végére a volt főneme-
sek mintegy kétharmada Budapesten élt, és 
több mint 80 százalékuk diplomával rendelke-
zett 

A privatizáció során széles lehetőségek 
nyíltak arra, hogy a gazdasági életbe bekapcso-
lódjanak, esetleg visszavásároljanak valamit 
régi földjeikből vagy ingatlanaikból, ezt azonban 
behatárolt anyagi lehetőségeik miatt nem tehet-
ték meg. Bár az Antall-kormány kárpótlási re-
formja számukra is nyújtott bizonyos anyagi 
juttatást, ám ez a reformba beépített korlátok 
miatt meglehetősen szűkre szabott volt.  

           42.Állomás! Kulturális Egyesület  
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Perkáta urai. 

Perkáta a középkor századaiban kun 
szállásterület volt. Neve: Ketpolkárt. 1417-ben a 
hantosszéki kunkapitányságot, ahova Ketpolkárt 
is tartozott, a Thoman család férfi tagjai kapták 
meg Zsigmond királytól. I. Ferdinánd 1527. május 
20-án a hantosszéki kunok szállásterületét a 
Sulyok családnak adta, és már nem említi meg a 
Ketpolkárt nevet, helyette Perkáta szerepel az 
oklevélben.  

A török hamarosan meghódoltatta ezt a 
vidéket ls. Perkáta területe Mira Kulaguz tímár 
birtoka lett. Magyar részről Almásy László 
tulajdonába került, de tőle a század végén a 
Bolba, a Török és a Baracskai Pálffyak kezébe 
került, akik a győri végvárban szolgáltak. 1647-
ben az egyik Török utódtól vásárolta meg 
Perkátát, Tápét és Szentágotát Gorup Ferenc, 
aki veszprémi nagyprépost és székesfehérvári 
őskanonok volt.  

Gorup, 1653-ban a győri káptalan előtt 
kötött ügylettel a birtokokat a jezsuiták győri 
rendházának adományozta. Ezután pereskedés 
kezdődött a Török és Gorup családok között, de 
ez nem tudta megakadályozni, hogy a jezsuiták 
több mint 100 évig birtokolják Perkátát. 

 A zűrzavaros világra jellemző, hogy a 
birtokba iktatás aktusa 1663. február 19-én 
Révkomáromban volt, mivel a török hódoltságban 
fekvő Perkáta, Tápé, Szentágota birtokokra a 
magyar urak nem mertek kiszállni.   

 A kor zűrzavaros világára jellemző az is, 
hogy 1650. szeptember 5-én Perkáta, III. 
Ferdinánd király adománya révén Szapáry Péter 
tulajdonába került. 
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 Az 1710-es évekig, a török uralom 
végéig Perkáta párhuzamosan török és jezsuita 
irányítás alatt állt. 

A jezsuiták győri rendháza 1697 körül 
egy majorságot hozott létre, ahol helyi intéző 
képviselte és közvetítette a földesúri jogokat / ez 
a legrégebben kialakított majorságok közül, nagy 
valószínűséggel, a leginkább kiépített Kisperkáta-
major lehetett./ 

1752-től a jezsuiták által megbízott 
Horváth Ádám ispán irányítása alatt folyt a 
gazdálkodás a perkátai majorban.  

1774-ben a jezsuita rendet pápai 
rendelet eltörölte. Vagyonukat az állam vette át, 
melyet Mária Terézia uralkodónő megbízható 
híveinek és az egyházi szerveknek 
adományozott.  

Perkáta, Mária Terézia királyné 
hűségadományaként, 1775. június 25-én került 
Radványi Győry Ferenc császári és királyi 
udvari tanácsos tulajdonába. A Győry család 
Perkátáért 169.927.- forintot fizetett az udvari 
kamarának. 

42. Állomás! Kulturális Egyesület. 
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Radványi Győry család 

 

A Radványi Győry család őseit I. Ferdinánd 
1560. január 10-én emelte nemesi rangra. Győry 
Benedek katonai érdemeiért nyerte el a nemessé-
get. Ugyanez a Győry Benedek 1582. február 14-
én Rudolf királytól Pozsony megyében kapott birto-
kokat: (Bazint, Szentgyörgyöt Az Ő fia Győry Pál 
feleségül vette Olgya János alispán lányát Borbá-
lát, aki hatalmas birtokokkal rendelkezett Pozsony 
megyében. Az Ő tulajdonát képezte Olgya, Nagy-
Magyar, Gomba, Chyna, Magyarbél és Busztelek. 
A pozsony megyei birtokok 1756-ig a Győry család 
birtokában maradtak. 

 A család hírnevét és vagyonát tovább gya-
rapította az a Győry Ferenc, aki a veszprémi hadak 
vicekapitánya volt, vitézségéért megkapja Chatár 
és Bogár Veszprém megyei községeket. A család 
két nagyobb birtokot is vásárolt Zemplén megyé-
ben, az egyik Vitány, a másik pedig Radvány. Ez 
utóbbi településnévből származik a család előneve 
is. A későbbiekben ezt a két birtokot gróf Károlyi 
Antalnak adják el. A XVII. és XVIII. századokban 
egyenes leszármazásban öt Győry Ferenc követ-
kezik egymás után, kik közül a konzervatív szemlé-
letével és császárhűségével kitűnt, IV. Győry Fe-
renc kapta Mária Terézia királynőtől Perkátát, 
1775-ben. 
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Az államigazgatásban egyre fontosabb po-
zíciókat töltött be. Tolna megyében főispán, a hely-
tartótanács helyettes elnöke, majd belső titkos 
tanácsosa lett. Közreműködött Fiuménak Magyar-
országhoz történő csatolását előkészítő tárgyalá-
sokban.  

Társadalmi elismertségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint, hogy a Szent István rend középke-
resztjét kapta meg. A Dunántúlon támadt jobbágy 
mozgalmakat sikerült elcsendesítenie, a hétéves 
háborúban harcolt, az éhező cseh népnek gabonát 
szállíttatott 

IV. Győry Ferenc hithű, meggyőződéses és 
az egyház érdekeit védő, katolikus volt. A szerze-
tesrendek megszüntetése után, a vagyonukat, 
nagy gonddal és szorgalommal igyekezett átmen-
teni a világi egyházak számára. Sok érdeme volt 
abban, hogy a római katolikus vallásalap és a ta-
nulmányi alap létrejött.  

IV. Győry Ferenc ezen érdemeiért kapta 
meg 1775. június 25.-én Perkátát és vele együtt 
Tápét, ami Tolna megyében található. Az Ő neve 
fémjelzi a perkátai templom és a kastély építteté-
sét. Ő készíttette el az első határtérképet 1783-ban 
Perkátáról. 

IV. Győry Fe-
renc fiatalon Tolna 
vármegye aljegyzője-
ként kezdte pályafutá-
sát, de gyorsan emel-
kedett a ranglétrán. A
királyi udvari tanácsnál 
fogalmazó, a helytartó-
tanács titoknoka, ké-
sőbb tanácsosa lett. 
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Műveltségét, alkotói énjét példázza, hogy 
közéleti tevékenysége, életútja során jelentős, jog-
bölcselettel és lótenyésztéssel foglalkozó kéziratot 
hagyott a családjára.  

A grófi címet IV. Győry Ferenc és minden 
jövendőbeli családtagja, II. Józseftől 1785. január 
20-án kapta. 1790. augusztus 5-én, élete 67. évé-
ben halt meg. Három gyermeke volt Ferenc, aki 
1774.-ben született, Krisztina-Teréz, gróf Somogyi 
János volt kancellár neje és Jozefa, báró Gerlicy 
Ferenc felesége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azt mondták róla, hogy Perkáta rác lakos-
sága V. Győry Ferenc idején lett magyarrá. Szor-
galmas gazda és nagy emberbarát volt. Amikor 
1830.-ban Perkátán a súlyragály fellépett és sok 
embert elragadott, még Bécsből is eljárt, hogy 
szenvedő jobbágyain segítsen. A magyarság ter-
jesztésében nem riadt vissza semmi áldozattól. 

 V. Győry Ferenc idejében, 1815-ben ké-
szült az újabb határtérkép és 1818.-ban a falu tér-
képe, amelyen tisztán látható, hogy a község ré-
gebbi házai szétszórtan és nem rendesen szabá-
lyos utcában épültek. A rendes utcákat a jobbágy 
béres házak képezték, amelyeknek házhelyét és 

           V. Gróf Győry 
Ferenc aki apja halá-
lakor 16 éves volt, 
örökölte atyjának éles 
eszét, munkakedvét 
és a hazaszeretetét. 
Ő vette át a perkátai 
gazdaság irányítását. 
Apjához hasonlóan 
gyors karriert futott 
be. 1825-ben Bács-
Bodrog vármegye 
főispánja. 
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belsőségét az uraság osztotta ki. Ugyancsak az ő 
idejében fejeződött be a hosszas úrbéri per. 

  Zichy Teréz grófnővel kötött házasságából 
négy gyermeke született, akik közül kettő, egy fiú 
és egy lány, még kicsi korban meghalt, életében 
maradt leánya Mária Terézia, Waldecki gróf Boós 
Ferenc porosz királyi arany-kulcsos vitéz felesége 
és László, aki 1807. november 17.-én született.  

Győry László, édesapjához hasonlóan, 
közéleti pályára lépett. Tanulmányait Pesten vé-
gezte. Közéleti működését Székesfehérváron kezd-
te, később Bécsben a magyar kancellárián tevé-
kenykedett. 1836.-ban feleségül vette Lichnowsky 
Mária Ágnest, akinek emlékét közvetlen, segítő-
kész természete miatt sokáig megőrizték a perkátai 
emberek. 

Atyja elöregedése miatt elhagyta a közpá-
lyát és átvette terjedelmes birtokainak kezelését. 
Nejének 1845. február 24.-én bekövetkezett korai 
halála után nem nősült meg többé. A szabadság-
harcban nem vett ugyan részt, de nagy tekintélyé-
vel védte az ország érdekeit. Az alkotmány vissza-
állítása után sem vállalt tisztséget, hanem tevékeny 
részt vett a főrendiház közjogi vitáiban. 

 A nőnevelés előmozdítására Perkátán a 
paulai szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek 
részére zárdát, iskolát és óvodát építtetett. A tago-
sításkor 500 magyar hold, kisperkáti földet ajándé-
kozott volt jobbágyainak. Tekintélyes összeget 
rendelt arra a célra, hogy örököse Perkátán új és 
nagyobb templomot építtessen.  Meghalt 1882. 
március 30.-án Budapesten.  

Végrendelete szerint, legidősebb lánya Má-
ria, férjezett Gróf Szapáry Gézáné kapja a perkátai 
birtok felét, a külterületeket, barátlakási és 
vastaghalomi-majort, kisperkátát és forrás pusztát, 
ami összesen 6234 katasztrális hold. Megkapja a 
budapesti Szép utca 6. szám alatti házát. Továbbá 
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rendelkezik arról, hogy százezer forinttal tartozik 
neki Szapáry Géza, amelyet másik két lányának öt 
éves részletben kell majd kifizetnie. 

Felicie lányának, férjezett Gróf Hunyady 
Imrnének hagyja az egész tápéi pusztát, ami 4771 
hold. Továbbá Budán a Fő utcában található eme-
letes házát és háromszáz ezer forint értékű köt-
vényt. 

Végrendeletében rögzíti, hogy a régi törvé-
nyek szerint az atyai ház a legfiatalabb gyermeket 
illeti, így aztán Terézia kapja a perkátai kastélyt 
minden ingóságával és jószágával együtt, valamint 
a Szép utca 4-ben található házat, amelyben a gróf 
is lakott. Perkáta területéről a következő majorokat 
kapja: bel,- törzs,- bárányjárási, és parragi.  Ez 
összesen 6434 katasztrális hold. Felicie huszonki-
lenc ezer forintot köteles kifizetni testvérének Teré-
ziának öt év törlesztési idő alatt, erre szintén veje 
tartozása miatt szükséges. Megjegyzi a gróf, hogy 
Terézia lánya többet örökölt a másik kettőnél, de 
ez azért van így, mert ők már a kelengye fejében 
ezt ajándékba kapták. Terézia kötelességévé tette, 
hogy akiknek nyugdíjat rendelt el, azokat fizesse ki.     

Gróf Győry László 1882. március 30-án el-
hunyt, ezt a másnapi országos gyűlésen is bejelen-
tették és a megüresedett helyére, a legfőbb fe-
gyelmi bíróság és a mentelmi bizottságba új sze-
mélyt választottak.  1882. április 3-án a Dunán 
vitték le a holttestet hajóval Adonyig, ahol már a 
perkátai emberek várták és a halottas kocsit - a 10 
km-es úton - egészen a Perkátai kastélyig kísérték. 
Másnap reggel az uradalom hivatalnokai vitték 
koporsóját a templomba, s a gyászmise után a 
családi kriptába helyezték, felesége mellé.   

Ahogyan Győry László örökül hagyta, a kö-
zség belterülete és a kastély Győry Terézia tulaj-
donába került és apja méltó utódjaként irányította 
Perkátát. A család ősi címere egy oroszlánt ábrá-
zol, amely a hátsó lábain áll és nyilat tart a szájá-
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ban. Ez az oroszlán a mai napig megtalálható a 
község címerén. 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta a korai órákban szentmisét hallga-
tott, hetenként többször járult szentáldozáshoz, 
vasár- és ünnepnap mindig jelen volt a szentbe-
szédeken, énekes szentmisé-en és litániákon. 
Amellett, hogy maga vezette a gazdaságot, ahol a 
legkisebb dolog sem kerülte el figyelmét, a teológi-
ában is nagyon jártas lélek volt. Benne minden 
katolikus ügy és érdek lelkes pártfogóra talált.  

Budapesten is jól ismerték sokoldalú tevé-
kenységét és áldozatkészségét. Gróf Győry Teréz 
telepítette be a magyar fővárosba a Jézustársasági 
atyákat. Emellett számos más hitbuzgalmi és szo-
ciális akciót indított és vezetett sok-sok éven át. 
Többször volt elnöknője, a Szent Szív zárdabeli 
Úrnők kongregációjának. Hűséges tanácsadója és 
segítője a nagyemlékű Schaffgottsch Mariann 
anyának, az István úti, majd a Mikszáth téri Szent 
Szív intézet létesítőjének, alapítója és egyben ve-
zetője a Szent Erzsébet egyletnek, szervezője id. 
Apponyi Györgyné grófnéval együtt a katolikus 
hölgyek kölcsönkönyvtárának és bizony nehéz 
volna elsorolni mindazt, amit még szépet, nagyot 
és nemeset érdemekben gazdag életében tett. 

A lazaristák, a karmeliták, domonkosok, 
angol kisasszonyok, a Sacre Ceur, Jópásztor, 

Gróf Győry 
Teréz a konzervatív 
eszméket képvisel-
ve, az uralkodóház 
elkötelezett hívé-
nek, az egyház 
támogatójának és a 
szegények gyámolí-
tójának bizonyult. A 
grófnő vallásos lelke 
buzgóságát, jóté-
konyságát messze 
földön ismerték.
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szent Ferenc fehér apácái, a Szent Erzsébet Egy-
let, a barakk (lelenc) gyermekek, és béresei tudtak 
volna sokat beszélni, hogy mi mindent köszönhet-
tek az ő nagylelkűségének 

 Ő volt az a fáradhatatlan munkás, aki a 
legteljesebb hitközöny idején Seldeneck Fanni 
bárónőt és más főúri barátnőit maga köré gyűjtötte 
és velük együtt a budapesti Mária utcai rendházat 
és a József utcai templomot megépítette. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1886-ban P. Riesz és P. Mladoniczky, je-
zsuita hitszónokok, magyar és német nyelvű misz-
sziót tartottak Budapesten, és ekkor merült fel elő-
ször a gondolat, hogy jó volna, ha jezsuitáknak 
Budapesten valami, akármilyen szerény kis kápol-
nájuk lenne. Győry grófnő lelke felujjongott erre a 
gondolatra és mindjárt elhatározta, hogy ezt a kis 
kápolnát Jézus szent szívének fogják szentelni. 

 De csak kicsiny kápolnára mertek gondol-
ni, mert hiszen a hitetlen, liberális kurzus idején 
nagyobbra nem mertek volna vállalkozni és emel-
lett félni kellett attól is, hogy az uralkodó irányzat 
(Tisza Kálmán hosszú miniszterelnöksége) sanda 
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szemmel fogja nézni, hogy a neki gyűlöletes Jézus-
társaság a magyar fővárosban megveti a lábát! 

 Azonban a fő dolog: a pénz is hiányzott. 
Szerencsére Győry Teréz grófnő, amint maga is 
kitűnő gazda volt, úgy szervezéshez és a kérege-
téshez is kitűnően értett, jó gyakorlatot szerzett 
ebben a szegényeket gondozó Szent Erzsébet 
egyesületben. Az első adományt maga tette bele 
egy külön e célra kiszemelt erszénybe, amelyben 
legalul egy Jézus Szíve képet helyezett el és azzal 
megindult a gyűjtés és a helykeresés. A hosszas 
keresgélés és sikertelen tárgyalás után, Győry 
grófnő egyik rokonának, Ocskay grófnőnek a férjé-
től, Zamoyszky gróftól vásárolták meg végül a Má-
ria utca sarkán lévő telket 26 ezer forintért. 

A templom és a rendház terveit Kauser 
Gyulánál rendelték meg. Először arra gondoltak, 
hogy csak egy kápolnát építenek. Hogy a tervezett 
'kis kápolna' helyett rendes templom épült, valósá-
gos gondviselésszerű beavatkozásnak köszönhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A szerződés aláírását így elhalasztották, a 
grófnő sérüléseiből szerencsésen felépült, de ad-

Már úgy volt, 
hogy, aláírják a kápolna 
építésére vonatkozó 
szerződést az építész-
szel, és a grófnő e cél-
ból 1888 júliusában 
kocsin el is indult Bu-
dapest felé. Útközben 
azonban a szabolcsi 
úton a lovak megbokro-
sodtak, a kocsi felborult 
és a grófnő erős zúzó-
dásokat szenvedett. 
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digra a kis kápolna terve már a templom tervének 
adta át a helyét. 

A grófnő szerencsés meg-menekülése em-
lékére, hálából egy haranglábat állíttatott a balese-
te helyszínén, Selymespusztán. A tornyon négy 
freskó kép volt karmelita mintákkal: keleten a 
Kármelhegyi Boldogasszony, északon a Jó Pász-
tor, nyugaton az Annuntiátió (azaz a Mennybeme-
netel) és délen Szent Teréz képe. A felírás rajta ez 
a szentírási mondat: „Aki engem megtalál, életet 
talál és üdvösséget merít az Úrból” 

. 

 

 

 

 

 

 

A harangtorony 1889-ben lett felszentelve. 
A szerencsés megmenekülés emlékére minden 
évben hálaadó litániát tartottak, amik az 1960-as 
években megszűntek. A 2008-as felújítás után ez a 
szép emlékezés ismét életre kelt. 

Minthogy a Mária utcai templomot Jézus 
Szent Szívének szentelték, nagy gondot okozott a 
megfelelő Jézus Szíve szobor kiszemelése is. A 
grófnő felkereste Münchenben a hírneves Mayer 
céget, de nála csak gyári árút talált. Azonban az 
útja mégsem volt hiába, mert valahol mégis csak 
talált, üvegburok alatt, kicsiny, de művészi Jézus 
Szíve szobrot, amely megnyerte a tetszését, azt 
faragtatták ki fából és csakugyan ez a szobor máig 
dísze a főoltárnak. 
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Mikor a Jézus Szíve templomot és a rend-
házat 1891. június elején felszentelték, bizony még 
30 ezer forint hiányzott az előirányzott összegből. 
Az adománygyűjtés most már nehezebben ment. 
Mit volt, mit tenni, a jó grófnő kölcsönt vett fel és 
aztán éveken át törlesztgette az adósságot. 

  Emellett Perkáta sem volt mostohagyer-
mek. Mint a falu földes- és kegyura – atyja kíván-
ságának megfelelően – 1916-ban megépítette a 
háromhajós templomot és nem sajnált semmi költ-
séget és áldozatot annak belső és külső díszítésé-
től. Bőven támogatta az iskolát és zárdát, amely-
ben kórházat is rendezett be, a falu szegény bete-
gei részére és megépítette román stílű kápolnáját. 
Szegényházat létesített.  

Felkarolta és támogatta a Katholikus Kört, 
a Takarék Magtárt és az összes katolikus intézmé-
nyeket. Még a proletárdiktatúra idején a részéről 
tapasztalt hálátlanság sem tudta megtörni jóindula-
tát népe, a szegényes segélyre szorultak iránt.  

A grófnőre nagy szeretettel emlékeznek 
vissza a perkátai emberek, az Ő ideje alatt sokat 
épült a falu, mind infrastruktúráját tekintve, mind a 
szellemi életet. 

A grófnő nagyon szerette a gyerekeket, 
idősebb korában, mikor már nem tudott járni min-
den délután kivitték a levegőre, a gubacs soron 
tolták végig, ahol a cselédgyerekek kint játszottak. 
Ő mindig vitt nekik cukrot, süteményt és egy kis 
időt töltött a gyerekekkel. Megbecsülte a cselédsé-
get, nem zsákmányolta ki őket, ahogyan tudott 
segített nekik.  

Győry Teréz fontosnak tartotta a szegé-
nyek és elesettek támogatását, például minden 
Karácsonykor a szegényeknek ruhát adott. Mivel 
sok időt töltött a faluban látta a lakosság életkörül-
ményeit és jó ember lévén igyekezett lehetőségei-
hez mérten mindenkin segíteni.   
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A grófnőnek volt egy komornája és mikor 
már romlott az egészségi állapota akkor egy ápo-
lónő is került mellé. A komorna feladatai közé tar-
tozott a grófnő megfésülése, mosdatása, öltözteté-
se és a kastélyban lévő használati tárgyakat is ő 
leltározta. A kastélyban lakott a szakácsnő, két 
házvezető, egy kisinas, a komorna, és a háziszol-
ga. A grófnő engedélyezte, hogy az ő hozzátarto-
zóik bármikor bemehettek a kastélyba. A grófnőnél 
szolgáló asszonyok és férfiak, mind jó ellátásban 
részesültek.    

A grófnő minden nap látogatta a szentmi-
séket, a templomban az oltár melletti Oratóriumban 
foglalt helyet a szentmisék alatt. Győry Teréz idő-
sebb korában, betegen is elment misére. Ápolónő-
je, Bozsányi Erzsébet levélben kérdezte a Plébá-
nos Urat, hogy a grófnőnek rosszullét esetén, fáj-
dalomcsillapító gyanánt adhat-e egy kanál konya-
kot, azokon a napokon mikor egészen biztosan 
tudja, hogy Szentáldozáshoz is járul.  

 Győry Teréz minden körülmények közt, 
igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy egészségi 
állapota jó, amikor 1928-ban combnyaktörést 
szenvedett még a rokonainak sem mondta meg, 
hogy beteg. Kéri Ferenc plébános kért neki pápai 
áldást.  Ezt követően kocsiba kényszerült, de a 
faluban még ekkor is sokat mutatkozott, sőt a ha-
tárba is rendszeresen kivitette magát.  Nagyon 
erős asszony volt, de erre szükség is volt. 

A rengeteg karitatív tevékenysége mellett, 
a Perkátai uralom ügyeire is oda kellett figyelnie, 
bár intézőjében Trojkó Gyulában megbízott. A min-
denkori képviselő testülettel együtt tudott dolgozni, 
nagyobb nézetkülönbségei nem voltak velük, és 
hát nem csak velük, de mással sem. 

A grófnőnek nem volt gyermeke, nem ment 
soha férjhez. Győry Teréz grófnőt többször meglá-
togatta Perkátán Apponyi Albert, és a falu népe 
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már-már azt gondolhatta, hogy a grófnő is megta-
lálta a párját, de ez nem így lett 

Amikor magas korával járó gyengesége 
miatt, már nem volt képes nagy gazdaságának 
hiánytalan kezelésére, azt 1936.-ban választott 
örökösére, néhai Felicitas nővérének unokájára, 
Hunyadi Imre grófra bízta. 

Győry Teréz grófnő 1936. október 29.-én 
halt meg, 90 éves korában. Akik ismerték, jótéte-
ményeit élvezték, mindenünnen összesereglettek, 
hogy a falu népével, őszinte fájdalommal részt 
vegyenek a végtisztességben és elkísérjék kopor-
sóját a templom szentélye alatti családi sírboltba, 
amelyen megfordították a családi címert, mert vele 
kihalt a gróf Győry család. Emlékét őrzi azonban 
sok maradandó alkotása. Őrzi az Immakulata szo-
bor is, amelyet 1933.-ban állíttatott. 

Gróf Hunyadi Imre 1936-ban átvette a bir-
tokot és a Győryek szellemében és áldozatkészsé-
gével vezette azt. Benne a templom, plébánia, 
iskola és a község minden intézménye és segít-
ségre, pártfogásra szoruló lakója mindig megértés-
re és támogatásra talált. A grófnő végrendelete 
szerint, továbbra is kegyes támogatásban részesí-
tette a zárdát és a nővéreket. 

A Hunyady családot és a nővéreket végül a 
kommunista diktatúra üldözte el, és ez vetett véget 
annak a kornak is amelyben az érték és az érték-
megőrzés, a hit, a nemzettudat és a tudás voltak a 
legelsők minden uradalomban és a főúri birtoko-
kon. A kommunista hatalom igyekezett lerombolni 
mindent, ami a múltat idézte, mert ez a hatalom a 
primitívség, a hazugság és az embertelenség ha-
talma volt mindenütt, ahol felütötte fejét a világban.  
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JJeeggyyzzeetteekk::  

11..   HHiissttoorriiaa  DDoommuuss  

22..   EErrddőőss  FFeerreenncc,,  HHaaddhháázzyy  GGáábboorr  

PPeerrkkááttaa  ttöörrttéénneettee..    11999966  

33..   MMaajjoorr  MMááttyyááss,,  BBrraannddll  GGyyöörrggyy  

PPeerrkkááttaa  ttöörrttéénneettee..    11994433  

44..   RRoommssiiccss  IIggnnáácc::  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneettee  aa  

XXXX..  sszzáázzaaddbbaann..      22000044  

55..   PPüüsskkii  LLeevveennttee::  AArriisszzttookkrráácciiaa  aa  XXXX..  sszzáázzaaddii  

MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..    

66..   HHeellyyttöörrttéénneettii  GGyy..  IIvváánnccssaa,,  FFüürréésszz  GGyyuullaa::  

EEggyy  kkaattoolliikkuuss  ttaannííttóó  jjeeggyyzzeetteeiibbőőll..  

77..   BBooggóó  AAnniikkóó,,  ttöörrttéénneelleemm  sszzaakkddoollggoozzaatt..  

88..     „„GGyyőőrryy  ccssaalláádd  eemmlléékkeeii””  cc..  kkiiáállllííttáássii  ttaabbllóókk  

kkééppaarrcchhiivvuummaa..  

99..   wwwwww..jjeezzssuuiittaa..hhuu  

1100..                  FFaarrkkaass  GGáábboorr,,  FFeejjéérr  MMeeggyyeeii  TTöörrttéénneettii  ÉÉvv‐‐

kköönnyyvv..  11999911  

  

  

MMiinnddeenn  jjoogg  ffeennnnttaarrttvvaa..  

AA  ffüüzzeettbbeenn  ttaalláállhhaattóó  íírráássookk,,  kkééppeekk  mmáássooddkköözzllééssee  

ccssaakk  aa  4422..  ÁÁlllloommááss  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett,,  íírráássooss  eenn‐‐

ggeeddééllyyéévveell  lleehheettssééggeess..  
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