Megmaradni feddhetetlennek!
Március elsejétõl, szeptember 20-áig várja a látogatókat a Gödöllõi Városi Múzeum idõszaki kiállítása, amellyel a gödöllõi kastély
egykori görög uraira emlékeznek, s emlékeztetnek. A kiállítás kísérõ rendezvényeként a „Sina család Magyarországon” címmel egy
tudományos tanácskozás is zajlott Dr. Körmöczi Katalin, a Magyar Nemzeti Múzeum történésze elnökletével. A ritkaság számba
menõ elõadások, a hazai görög nemességet, a görög keresztény ikonfestészetet, a Sina Bankház történetét, illetve a család tevékenységének mûvészeti és irodalomtörténeti ábrázolásait érintették.
Néha elszégyellem magam, amikor arra gondolok, Nemzeti Színház építésére is. Buda és Szeged városok
hogy az átlag magyar polgár mennyire keveset tud ar- díszpolgárságot adományoztak az „árvíz láthatatlan
ról, hogy mi mindent köszönhet a hazánkban élt és hõsének”. Nem feledkeztek meg azonban õseik hazáma is velünk élõ nemzetiségeknek. Még kínosabb ez a járól sem: az athéni csillagda (amit volt szerencsém
tájékozatlanság, amikor az ismertnek vélt események magamnak is látni, utazásaim során) a mai napig
– amelyekrõl látszólag mindent tud a közvélemény – homlokzatán hirdeti az építtetõ Sina Simon családi
egy-egy fontos, korábban közismert szereplõje tûnik jelmondatát: „Servare Intaminatum!”, azaz Megmaradni
el szinte a történelem mélységeiben.
feddhetetlennek!
Ez a rossz érzés kerített hatalmába a Gödöllõi VároA kiállítás mindezekhez szolgál háttéranyaggal.
si Múzeum kiállításán is, mert a nagyszerû kiállítás Kerényiné Bakonyi Eszter muzeológus-történész pommeggyõzött róla, hogy nagyon sokan semmit sem pásan végezte feladatát. A terem mélyzöld és arany
tudnak, vagy csak alig sejtenek vaszínvilága meggyõzõen kelti egy
lamit a Sinák érdemeirõl. VégigséXIX. századi bankiroda hatását, setáltam a tárlók között, néhány emgít ráhangolódni az energiával teli
ber, egy család életének állomásait
korra. Jókai noteszétõl, melybe Tíkövetve. A kiállítás Gödöllõ és körmár Mihály eredetijének adatait
nyéke történelmének jól ismert
jegyezte, a Lánchídon használt
családja elõtt tisztelgett. A görög
hídpénzekig bezárólag, sok minszármazású Sina György és fia, Sina
dent megtekinthetünk. Korabeli
Simon a XIX. század mágnásaiként
uradalmi térképeket, újságrészleakár ismeretlenek is lehetnének
teket, és a gödöllõi Királypavilon
legtöbbünk elõtt, ám mecénásfestményeit is. Ezeket, a magyar
ként, támogatóként közremûködkirályokat ábrázoló képeket egyébtek jó pár olyan ügyben, amiket a
ként az isaszegi csatából meneküXXI. században is ismer minden
lõ császáriak rongálták meg, s felmagyar.
újíttatásukat Sina Simonnak kö„Kezük nyomát” megtalálhatjuk
szönhetik. A különféle alkalmakkor
az irodalomban is: Jókai Mór az
átutalt pénzösszegek utalványai is
Aranyembert mintázta a család
szerepeltek a közszemlére tett domagyar ágának megalapítójáról,
kumentumok között. A Magyar Tuaki a török dúlta Epiruszt odahagydományos Akadémia építéséhez
Báró Sina Simon
Schossel András szobra
va, nálunk talált pompás megélhepéldául 80 000 aranyforintot adotést. Arannyá vált a kezei között a
mányozott neves bankár. Ennek az
gabona, a gyapjú, s így gyermekei már megalapozott összegnek a nagyságát nehéz mai szemmel felmérni,
bírtok-birodalomban gazdálkodhattak. Felvásárolták de talán kellõ támpontot ad: Széchenyi egyévi teljes
az elszegényedõ arisztokraták földjeit (késõbb Gödöl- jövedelmét, 60 000 forintot felajánlva indította el a
lõn is így szereztek uradalmat). Hamarosan Bécs fi- nagyszerû terv megvalósítását.) A Lánchíd alapkõletégyelmét is fölkeltették, s mivel jól sáfárkodtak a rájuk telénél használt ezüst vakolókanál is látható, mellyel
szállt domíniumokkal, az udvar nemesi levéllel, majd az alapkõletételt „… Ausztria örökös Fõhercege Kárbárói címmel jutalmazta szolgálataikat.
oly Õ Császári Királyfi az Uralkodó Felség nevében…
Példát mutatva Magyarország gazdagainak, az elsõk méltóztatott végbevinni…”
között támogattak mindent, mit érdemesnek ítéltek, a
Csak örülhettem a tárgyiasult gazdag érvek láttán.
reformkorba lépõ Magyarországon. Széchenyi tervei, Biztos vagyok abban, hogy aki felkereste, felkeresi a
és mûvei mögött mindig ott állt a barát és vagyonke- gödöllõi kiállítótermeket, annak mindig eszébe fog
zelõ, Sina György. Az Akadémia, a Lánchíd, a Nemzeti jutni a sajnálatosan kihalt család, ha átsétál a LánchíMúzeum tízezer számra kapta tõle az aranyforintokat. don.
Nagy összeget áldoztak a Szent István Bazilika és a
Sándor Miklós (Holló)
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