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EIN UNBEKANNTER BRIEF VON GEORG SINA 

AUS DEM JAHRE 1847 

Die Tätigkeit der Familie Sina ist in der Fachliteratur be
kannt. In den letzten Zeiten beschäftigte sich Georg Laios1 mit 
der Rolle von Sinas in dem wissenschaftlichen und kulturellen 
Leben. Es ist auch wohlbekannt, dass die Sinas, obwohl sie aus 
Moschopolis stammende Makedono - Walachen waren, in Gefühl 
und Kultur immer Griechen blieben.2 Darüber wurde unlängst 
im Archiv der ehemaligen griechisch - walachischen Kirchenge
meinde in Pest ein neues Dokument gefunden : ein Brief von Georg 
Sina an die Pester Griechen. 

Seit 1807 waren zwei Priester in der Pester Kirchengemeinde 
tätig : ein griechischer und ein walachischer Pfarrer. Nach dem 
Tode des ersten walachischen Pfarrers, Joannes Theodorovits, 
im Jahre 1846, entstand eine Zwistigkeit zwischen den Pester 
Griechen und Walachen. Die Griechen und einige Makedono -
Walachen wollten Johann Rossu nicht zu Pfarrer wählen, weil 
der walachische Priester dem Kontrakt gemäss, der im Jahre 1802 
zwischen den zwei Nationen geschlossen worden war,3 von make-
donowalachischer Herkunft sein sollte. Das bildete den Grund eines 
zweijährigen Zwietrachtes (1846 - 1848) zwischen den Griechen 
und Walachen in Pest. Inzwischen hat man auch Georg Sina, den 
reichen Bankier gebeten, darüber seine Meinung zu äussern. Dar
auf hat er am 8. 5. 1847 in einem eigenhändig geschriebenen Brief 
geantwortet, der unten veröffentlicht wird. Es geht daraus fol
gendes hervor : 

1. Georg Sina hielt sich für Mitbürger auch der Pester Grie-

1. Laios G. S., Σίμων Σίνας, ; j F ü v e s ö Cründungsurkunde 
Athen 1972. . , . 

β ,„„ , , , . , der griechischen Gemeinde in Pest 
l. 11 Μοσχοπολις και ι) οικογένεια 

Σίνα, π. «Νέος Έλληνομνήμων», 21 a u s d e m J a h r e 1 8 0 2 > π · «Maxe&m-
(1927) 159 - 164. κά»11 (1971)335-341. 
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chen und Mitglied der griechischen Kirchengemeinde in Pest,4 

obwohl er in Wien lebte. 
2. Er warnt die Pester Griechen vor der Feindseligkeit. Des

halb gab er ihnen den Rat, den Kontrakt von 1802 zu bewahren. 

3. Die Griechen und Makedono - Walachen müssen — sei
ner Meinung nach — miteinander in Frieden leben, wenn sie den 
Einfluss der Ungrowalachen (Rumänen), in die Kirchengemeinde 
verhindern wollen.5 Hieraus folgt, dass Georg Sina zu den mit den 
Griechen und nicht mit den Rumänen fühlenden Makedono - Wa
lachen gehörte, wie es schon aus anderen Quellen bekannt ist. 

Odön Füves 

Προς την σεβαστην Κοινότητα των εν Πέστη σννηκοΰντων 

Γραικό - Βλάχων 

Ευγενέστατοι και εντιμότατοι Κύριοι ! 

"Ελαβον την σεβαστην μοι επιστολήν σας άπα τον λείξαντα μήναν 

έκδομένην με την οποίαν ευηρεστήθητε να με τιμήσητε και δια της ο

ποίας ζητήται την γνώμην μου και την συνδρομήν μου άναφορικώς εις 

τάς διαφονίας al όποϊαι ελαβον εσγάτως τόπον μεταξύ 'Υμών περί πα

ραδοχής Βλάχου ιερέως, έπισυνάπτωντές μοι και άντίγραφον εκείνης 

της αποφάσεως την οποίαν ώς όδηγόν δια τα πράγματα της αύτοϋ Κοι

νότητος και 'Εκκλησίας σας άψήκαν κατά το έτος 1802 οι άείόημοι 

προκάτοχοι 'Υμών. 

Ή είρημενη οδηγία, ή διαθήκη, ώς την ονομάζετε, γνοιρίζετε κά-

λιστα, Κύριοι, δτι άναφορικώς εις το άρθρον τον Ιερέως, δεν εφνλάχθη, 

διότι άπα ήδη τον έτους 1807 επαραδέχθη ή 'Υμετέρα Κοινότης Ίερέαν 

Βλ,άχον εντόπιον, τον Πανοσιότατον μακαρίτην Θεοδώριβιτζ παρεκ-

τρεπομένη οϋτο)ς άπα τονς όρους της διαλειφθήσης διαθήκης ή όποια άνα-

4. Als Beweis dient ζ. Β. fol
gendes : Bei G. Sina hat die grie
chisch - walachische Gemeinde im 
Jahre 1840 eine Anleihe 40.000 
Gulden gemacht. Mit hilfe dieser 
Summa haben die Griechen ein 

zweistöckiges Haus neben der Kir
che errichten lassen. 

5. Gegen Mitte des 19-ten Jhts 
begannen sich immer mehrere und 
mehrere Rumänen in der ungari
schen Hauptstadt ansässig gemacht. 
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φέρη ίερέαν Βλάχον εκ Μακεδονίας, και τούτο ήκολούθησεν τότε ένεκα 

των διαψονιών al όποΐαι υπήρξαν εις την πάλιν σας μεταξύ Βλάχων και 

Γρεκών και επροκάλεσαν πριν τεσσαράκοντα ετών μίαν σννήθειαν ήτης 

εγεινεν νόμος εις τον οποίον υπεβλήθη ή 'Υμετέρα Κοινότης, άναμφι-

βόλως με κοινην συνεννόησιν, διότι εδιατήρησεν άχρι τούδε ίερέαν Βλά

χον εντόπιον. 

Εις την είρημένην εύγενικήν επιστολφ' σας, Κύριοι, παρατηρώ 

ύπογεγραμένα τα ονόματα δύω μόνον Βλάχων, και δεν θέλω εκ τούτον 

να υποπτευθώ διαψονίαν τινά άλλα πιστεύων γενικήν μεταξύ 'Υμών 

συνεννόησιν, ώφείλω, Κύριοι, ώς ομογενής, ως συμπολίτης και μέλος 

της Κοινότητος σας να σας εκφράσω είλικρηνώς την γνώμην μου, ή 

όποια είναι να μην δωθή αφορμή δια να επανέλΟιοσι α'ι παλεαί διχόνοιαι 

αί όποΐαι δεν έπροξένησαν και ούτε θέλει προξενήσωσιν τιμήν είς μίαν 

Κοινότητα ή οποία έχει τήν τνχην να ύπάρχη ε'ις το κέντρον της πεπο-

λειτευμένης Ευρώπης, άλλα να όιατηρηθώσιν ακριβώς τά καθεστώτα 

έξακο?Μνθώντες νά έχετε Ίερέαν ΒλΑχον εντόπιον, και φροντίζοντες κατά 

καιρούς δια τον διάδοχόν του, διότι ό τοίρινος σεβάσμιος Ίερεϋς είναι 

προβεβηκος τη ήληκεία και άφ' ου άπαξ δεν θέλ,ει είναι είς κατάστασιν 

να υπηρέτηση, δυσκόλως ή Κοινότης θέλη εϋρη άλλον Μακεδονοβλάχον 

ιερέα δια να τον άντικαταστήση, επειδή, ώς καλώς γνωρίζητε, ο'ι γενη-

μένοι είς Ονγγαρίαν εχουσι διαφορετικήν άναθροφήν άπα εκείνους της 

Μακεδονίας ο'ι οποίοι ούτε την γλ.ώσσαν γνωρίζουν, εχονσιν παιδίαν 

άρκετήν, διότι εσπουδάζουσιν είς τα 'Εκκλησιαστικά Σχολεία τον τό

που (Σεμινάρια), είναι κάτοχοι διαφόρων γλωσσών, και επομένως άπο-

βένονσι χρήσημοι είς τον κοινονικόν βίον καθ' δλ.α, και κυρίως ώς προς 

το θρησκευτικον και ήθηκον άντικείμενον. 

"Οσον άφορα τάς υπόνοιας της 'Υμετέρας Κοινότητος δτι εξ ένας 

ίερέιος εντοπίου ήτη εκ της επιρροής αύτοΰ δύναται επί τέλους νά επέμ

βουν είς τά δικαιώματα σας ο'ι ΟύγγροβλΛχοι και νά ώφεληθώσιν επο

μένως άπα τά εισοδήματα και κτήματα σας, πρέπει νά σας όμολ.ογήσο) 

δτι τούτο δεν ημπορεί νά γείνη και συμβεί εν δσον επικρατεί μεταξύ 

'Υμών ή ειρήνη, ή όμόνεια, και ή προς αλλήλους ύπόλειψις. 

Λαμβάνω την τόλμην, Κύριοι, νά σας επαναλάβω και νά σας παρα

καλέσω νά διατηρήσετε εκείνο το οποίον πριν τεσσαράκοντα ετών εκα-

θιερόσατε και επαραδέχθητε σύστημα και νά μην καταστρέψετε εκ νέου 

αυτό ένεκα ιδιοτελειών και νεοτερισμών, άλλα νά το ένισχύσητε επιμό

νως δια της μεταξύ υμών καλής συνεννοήσεως, όμονείας, ειρήνης και 
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αγάπης, τα οποία προτερήματα είναι ανάγκη να διατηρηθώσιν άμοι-
βέ(ος. 

Είμαι εϋελπις δτι θέλει ήσακουσθη ή παρακάλεσίς μου αϋτη, ή 

οποία σκοπον έχει την διατήρησιν της ύπολείιρεος της υμετέρας σεβα

στής Κοινότητος. 

Δράττο) την ενκαιρίαν ταντην να σας παρακάλεσα) 'ίνα δεχΟήτε 

ευμενώς την διαβεβαίωσιν της προς 'Υμάς έξερέτον νπολεί-ψεώς μου. 

ΟΛ .28 Άπρ. ϊ 0 . „ 
Βιέννη τη -- ," 1841 

8 Μάιου 

Προθυμότατος δονλ.ος 

Γεώργιος Σίνας 

Schlussteil des Briefes von Georg Sina 
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