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1912‐ben  tizenegy  fénykép  és Markó Miklós  rövid  ismertetője  jelent meg  a 
korabeli társadalmi élet legnagyobb nyilvánosságát biztosító Vasárnapi Ujságban, mely 
a Vág  völgyében  fekvő Galgóc  (ma: Hlohovec,  Szlovákia)  várát mutatta  be.  Ekkor 
került  utoljára  nagyközönség  elé  az  Erdődy  grófok  családi  birtokközpontjának 
fényűző berendezése. A tudósítás alapján az érdeklődő olvasó a várkastély képét mint 
az  Erdődy  grófok  Stammburgját,  ősi  családi  fészkét  rajzolhatta  meg:  a  folyosókat 
ősgaléria és királyportré–sorozat díszítette, a vár levéltára többezer középkori oklevél 
őrzőhelye  volt.  A  kincstárban  kiemelkedő  fontosságú  családi  ősök  és  magyar 
uralkodók  (Bakócz  Tamás  esztergomi  érsek,  Rákóczi  László,  Erdődy  Anna, 
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás) dísztárgyait őrizte, a vár kápolnájában egy 
Mátyás király ajándékának tartott gótikus főoltár, a Galgóci Betlehem állt.  

Csakhogy  a  galgóci  várkastély  legkevésbé  sem  volt  az  Erdődyek  ősi  családi 
fészke:  1720‐ban  vásárolta meg  Erdődy  György  (1680–1759)  kamaraelnök  és  hozta 
létre belőle az Erdődyek első hitbizományi birtokát. Ezek szerint minden, ami Galgóc 
berendezésének  kelléktárába  tartozott,  legkorábban  az  ő  idejében  kerülhetett  oda. 
1824‐ben Erdődy György unokájának, Erdődy  Józsefnek halálával a család ezen ága 
kihalt,  az  új  örökösök  pedig  már  nem  nagyon  alakítottak  a  várkastély  képén.  A 
„végeredmény”,  a  galgóci  várnak  és  gyűjteményének  20.  század  elejéről  ismert 
összképe  tehát Erdődy György  és  az  őt  követő  két  generáció  tevékenységének  volt 
köszönhető.  

Kutatásaim  célja  az  volt,  hogy  meghatározzam  ennek  a  családtörténeti 
programnak az elemeit és szétválasszam egymásra rakódó rétegeit. Mikor és milyen 
műalkotások  kerültek Galgócra,  illetve  kinek  a  tulajdonából  származtak  eredetileg, 
azaz kit képviseltek a képzőművészeti reprezentáció keretein belül. Választ kerestem 
arra  is, mennyiben  tekinthető  Erdődy György  szerepe meghatározónak  a  történeti 
program  kialakításában,   milyen  hatások  és milyen  példák  nyomán  formálta meg 
életterét. 

A kérdés megfogalmazása határozta meg a kutatás  irányát. Galgócra ugyanis 
az  esetek  túlnyomó  többségében  nem Erdődy György  saját megrendelésére  készült 
tárgyak, hanem  őseitől származó ötvösművek  (kisebb  részben  festmények) kerültek. 
Ennek megfelelően  nem  is  „keresztmetszetre”,  nem  egy  18.  századi  főúr mecénási 
portréjának  megrajzolására  volt  szükség,  hanem  gyűjteménytörténeti 
„hosszmetszetre”:  egy  család  lehetőség  szerint  teljes,  ebben  az  esetben  a  15.  század 
végétől  a  20.  század  elejéig  ívelő  műpártolói  tevékenységének  vizsgálatára. 
Kezdőpontnak  a  család  első  és  legfontosabb  tagját,  a  „klán”  rangját  és  vagyonát 
megalapozó erdődi Bakócz Tamás esztergomi érseket tekintettem, végpontnak pedig 
1930–at,  amikor  az  Erdődy  család  gyűjteménye  egy  aukció  nyomán  végleg 
szétszóródott.  
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Az  alfejezetek  terjedelme  természetszerűleg  eltérő:  a  fennmaradt  emlékanyag 
és  a  művek  származására  vonatkozó  források  együttesen  határozták  meg.  A 
várkápolna  és  a képtár  ismert darabjai összesen mindössze  tizenöt–húsz műtárgyat 
jelentenek,  a  kincstárban  elhelyezett  ötvösművekből  körülbelül  negyvenet  sikerült 
azonosítanom.  Hasonló  arányokat  mutatnak  a  feltárt  források:  a  különböző 
családtagok  tárházairól  viszonylag  gazdag  forrásanyaggal  rendelkezem,  a 
festményekről  vagy  a  várkápolna  berendezési  tárgyairól  viszont  alig maradt  írásos 
feljegyzés. Mindez természetesen a kincstár történetének tárgyalása felé mozdította el 
a hangsúlyt. 

Néhány esetben a forrásanyag és az ismert tárgyak halmaza szerencsésen egybe 
esett,  azaz  viszonylag  sok  írásos  forrásra  bukkantam  olyan  személyekkel 
kapcsolatosan,  akik  tárgyaikon  keresztül  is  markánsan  képviseltették  magukat  a 
galgóci  gyűjteményben.  Ezek  együttese  önálló  kis  „mecénási  portrékat”  rajzolt  ki. 
Részletes  tárgyalásuk  arányaiban  már  szétfeszítette  volna  a  disszertáció  kereteit, 
személyiségrajzuk  nélkül  viszont  kevésbé  lenne  érzékeltethető  a  galgóci  történeti 
program komplexitása. Ezért  az  így nyert  adatokat  (Bakócz Tamás, Erdődy Tamás) 
önálló fejezetként, excursusként illesztettem a dolgozat fejezetei közé.  

A dolgozatban hivatkozott forrásanyag elsősorban saját levéltári kutatásaimból 
származik, túlnyomó többségük közöletlen. A legfontosabbakat ezért a disszertáció II. 
kötetében,  az  Adattárban  –  részben  teljes  terjedelmükben,  részben  regeszták 
formájában  –  közreadom. Az Adattárban  szereplő  inventáriumok  és  végrendeletek 
szövegeire a dolgozatban az ott kapott jegyzékszámmal hivatkozom.  

 
A disszertáció  alapvetően két nagy  egységből  áll. Az  első  a mecénás Erdődy 

György  pályájának megrajzolására  törekszik:  életének  legfontosabb mozzanatait,  a 
pályájára hatással bíró  tényezőket, kegyességi  tevékenységét, építkezéseit  ismerteti – 
azt  az  utat  tehát,  amit  a  gyűjtemény  létrehozója  Galgóc  megvásárlásáig  és  a 
hitbizomány megalapításáig bejárt.  

Erdődy György  kegyességi  tevékenységét  elsősoban  bécsi  jezsuitáknál  töltött 
iskolai  évei határozták meg, oltáralapításairól, kegyes  alapítványairól  számos  forrás 
tanúskodik, s búcsújáróhellyé tette későbbi lakhelyét, Galgócot is. Karrierje az 1720‐as 
évektől  ívelt  magasra:  ekkor  kamaraelnökké,  1730‐ban  koronaőrré,  1748‐ban 
országbíróvá  választották.  Élete  első  évtizedeiből  feltűnően  kevés  adatot  ismerünk 
mecénási  tevékenységéről,  úgy  tűnik,  elsősorban  a  szétforgácsolódott  Erdődy–
birtokok egységesítésére, az elzálogosított birtokok visszaváltására és újak szerzésére 
fordította vagyonát.  

A  galgóci  kastély  Stammburggá  alakításának  csak  azután  fogott  neki,  hogy 
sikerült kialakítania egy összefüggő, egységes birtoktestet az 1720‐ban hitbizománnyá 
alakított uradalom környezetében. A történeti program megformálása szempontjából 
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elsősorban apósa, Esterházy Pál herceg  (1635–1713), és bátyja, Erdődy László Ádám 
nyitrai  püspök  (1677–1736)  hatása  bizonyult  meghatározónak.  Esterházy  Pál 
látványos családtörténeti propagandája a mintát szolgáltatta Galgóc kialakításához, az 
ehhez  vezető  utat  –  a  szükséges  pénzügyi  fedezetet  –  pedig  a  nyitrai  püspök 
biztosította számára nagyvonalú adományaival.  

 
A  disszertáció  másik,  terjedelmileg  jóval  nagyobb  egysége  magának  a 

gyűjteménynek,  s  a  vár  berendezésének  létrejöttére  koncentrál.  Ennek megfelelően 
külön  alfejezetekben  tárgyalja  a  galgóci  történeti  program  három  helyszínét:  a 
várkápolnát, a családi kincstárat és a családi arcképgyűjteményt. 

 
Mindhárom helyszín szokványos kelléke egy nemesi Stammburg kialakításának, 

a  program  legösszetettebb  és  leginkább  egyéni  elemeit  a  várkápolna  berendezése 
mutatja.  A  kápolna  ugyanis  Galgócon  jóval  több  volt,  mint  a  család 
vallásgyakorlatának  színtere. Bemutatta  egyúttal  az  ősök, méghozzá  a  legfontosabb 
családi  ősök  kegyességének  megnyilvánulásait  is.  Főoltárán  egy  késő–gótikus 
retábulum  (a  pozsonyi  dóm  egykori  koronázó  oltára),  az  akkor  Mátyás  király 
alapításának tartott Galgóci Betlehem állt. Erdődy György hozatta ide Pozsonyból és 
állította  nyilvános  tiszteletre  –  s  tette  ezzel  együtt  saját  várkastélyának  kápolnáját 
búcsújáró–hellyé.   

Az ily módon nyilvánossá vált kápolna pedig – évente egyszer legalábbis – az 
Erdődy  család dicső múltjának  reprezentációs  színterévé vált. A galgóci Betlehemet 
ugyanis az Erdődyek saját őseik kegyességének emlékeivel vették körül: Ide helyezték 
Bakócz  Tamás  házioltárát,  Erdődy  Tamás  horvát  bán  Szent  Kereszt  oltárát  és 
fogadalmi  képét.  Egy  nagyméretű  történeti  képen  (Monumenta  Pietatis)  pedig  a 
vallásosság  és  a  történetiség  összefonódása  –  aktuálpolitikai  vonatkozásoktól  sem 
mentesen – explicit is kimondatott. 

 
Az Erdődy–kincstár – ahogy más főúri gyűjtemények is – lassan, több évszázad 

mecénási  tevékenységének  eredményeképp  állt  össze.  Alakulását  alapvetően  két, 
egymással ellentétes  irányú  tényező befolyásolta: az egyik a  tárgyak megtartására, a 
másik elidegenítésére irányult. Az ezüstnemű, különösen az aranyozott „pohárszék” a 
főúri  reprezentáció alapvető  részét alkotta, az apai vagy anyai örökségből származó 
darabokhoz pedig a család már kegyeleti értékénél fogva is ragaszkodott. Ugyanakkor 
az asztali edények forgótőkét jelentettek: zálogba adhatták, elajándékozhatták, pénzzé 
tehették őket – de megválthatták velük a férjhez menő leányok hozományát is.  

Rögzített,  állandó  kincstári  állományról  a  18.  század  közepéig  az  Erdődy 
családnál nem beszélhetünk. Az 1740–es években, Erdődy György tulajdonában tűnt 
fel  egy  kisebb,  kb.  harminc  darabból  álló  egység,  amit már  a  hitbizomány  részeként 
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tartottak számon. Darabjai elidegeníthetetlenek voltak: sem elajándékozni, sem eladni, 
sem  zálogba vetni nem  lehetett. Ez  a  tárgycsoport  egészen  a  20.  század  elejéig  egy 
kézben maradt, és őrzési helye, Galgóc sem változott. 

A  dolgozat  arra  tett  kísérletet,  hogy  modellezze  a  hitbizományi  kincstár 
kialakulásának  folyamatát,  azaz  nyomon  kövesse  az  egyes  családtagok  tárgyainak 
sorsát,  egészen  Galgócra  kerülésük  pillanatáig. A  kutatás  elsődleges  forrásai  a  18. 
századtól  többé–kevésbé  rendszeresen  fennmaradt  inventáriumok,  illetve  a  17. 
századból  származó,  egyes  tárgycsoportokat  inventáló  listák  (főleg  hagyatéki 
jegyzékek,  kisebb  részben  hozományjegyzékek)  voltak,  de  értékes  információkat 
tartalmaztak a családtagok végrendeletei is. 

Az  Erdődy–tárház  állományában  kiemelkedően  fontos,  mindazonáltal 
darabszámra nem túl jelentős csoportot jelentettek az „ősi”, adott esetben akár Bakócz 
Tamástól kezdve öröklődő tárgyak. Ám a kincstár kialakulása szempontjából messze 
nem  az  „ősi”  családi  örökség  volt  a  legmeghatározóbb.  A  tárgyak 
származástörténetének  vizsgálata  éppenséggel  arra  a  felismerésre  vezetett,  hogy  a 
tárház  létrejöttében  sokkal  jelentősebb  tényezőnek  bizonyultak  az  asszonyok. Míg 
ugyanis  a  férfiak  igyekeztek  a  birtokot  megtartani,  a  nők  vitték  (és  hozták)  az 
ingóságokat.  

Az  Erdődy–kincstár  esetében  különösen  három  nő  vagyonának  beolvadása 
vezetett  jelentős  gyarapodáshoz:  a  gyermektelenül  elhunyt  Erdődy  Anna  (Alaghy 
Menyhért  felesége),  Thurzó  Borbála  (Erdődy  Kristóf,  utóbb  Draskovich  III.  János 
felesége), illetve Rákóczi Erzsébet (Erdődy Ádám, utóbb Erdődy III. György felesége) 
tárháza.  E  három  nő  kincstárának  darabjai  hosszú  időszakon  át  kimutathatóak  az 
Erdődy–tárház „vérkeringésében”, és a  jelenleg  is  ismert kincstári állomány  jelentős 
része az ő tulajdonukban volt egykor.  

 
A 19. század végén a romló gazdasági viszonyok miatt egyre több főúri család 

volt  kénytelen  értékesíteni  gyűjteményét. Az  Erdődy  család  is  több,  jelentős  vételi 
ajánlatot kapott: 1911 nyarán a neves műgyűjtő Pierpont Morgan ajánlatát utasították 
el,  később  a  Magyar  Nemzeti  Múzeummal  folytattak  sikertelen  tárgyalásokat  a 
gyűjtemény  árubabocsátásáról. Egyre  szorítóbb  anyagi  helyzetük miatt  előbb  egyes 
darabokat  értékesítettek,  végül  1930‐ban  a  teljes  megmaradt  gyűjteményt 
elárvereztették a budapesti Ernst Múzeumban.  

A  disszertációnak  épp  ezért  kettős  feladattal  kellett megbirkóznia:  azon  túl, 
hogy  megpróbálta  rekonstruálni  az  ötvösgyűjtemény  kialakulását,  nyomon  kellett 
követnie a tárgyak további sorsát, és – lehetőleg azonosítania a megmaradt darabokat. 
A dolgozat egyik legfontosabb eredménye, hogy ez az egykori hitbizományi kincstár 
állományának mintegy 90%‐ánál sikerrel járt. 
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A galgóci vár történeti programjának harmadik színtere az ősgaléria volt. Mivel 
a  galgóci  kastély  az  1950‐es  évektől  politikai  foglyok  börtöneként  működött, 
berendezéséből  eredeti  helyén  semmi  nem  maradt.  A  képtár  egykori  darabjaiból 
csupán néhányat  sikerült azonosítanom Szlovákiai különböző múzeumaiban,  illetve 
magángyűjteményben.  

A  fennmaradt  forrásanyag  szempontjából vizsgálva  szembeötlő,  és  rendkívül 
éles  a  különbség  a  kincstár  dokumentáltságával  szemben.  Amilyen  figyelemmel 
rögzítették  a  családtagok  az  idők  során  ötvöstárgyaik  útját,  oly  kevéssé  viseltek 
gondot  a  tulajdonukban  található  festményekre.  Nem  gondoskodtak  a  képekről 
végrendeletükben,  nem  figyeltek  rájuk  a  hagyatéki  összeírásokban,  s  a  fennmaradt 
számlák közt (a 18. század közepéig) nincs nyoma festmények rendelésének. Források 
hiányában  a  képtár  egészének  állománya  sajnos  még  elméletileg  sem  volt 
rekonstruálható. Oly módon, ahogy a kincstár esetében megkíséreltem a gyűjtemény 
történeti rétegeinek felfejtését, az ősgaléria darabjainál nem nyílt lehetőség.  

 
A  galgóci  vár  berendezésében megnyilvánuló,  karakteres  történeti  program 

alapján Erdődy György alakja egy rendkívül határozott, egységes világképet közvetítő 
mecénásként  tűnhet  szemünkbe. Magasra  ívelő politikai karriert  járt be, erős kézzel 
fogta  össze  családját  és  a  szétaprózódásnak  indult  birtokokat,  létrehozta  a  galgóci 
hitbizományt, megteremtette hozzá – az elzálogosított birtokok visszaváltásával – az 
anyagi  biztonságot  és  egyúttal  berendezésével  gondoskodott  annak  megfelelő 
reprezentációjáról.  

A  program  egyes  alkotóelemeinek:  a  várkápolna  berendezésének,  a  kincstár 
kialakulásának  és  az  ősgaléria  létrejöttének  ismertetésével  talán  sikerült  árnyalni  az 
első  benyomásra  kézenfekvőnek  tűnő  képet.  Erősen  kérdéses  ugyanis, mennyiben 
tekinthető Erdődy György programadónak. A hitbizomány létrehozása biztosan nem 
kizárólag  az  ő  ötlete  volt:  nagybátyja  és  testvére,  Erdődy  László  Ádám  minden 
szempontból előkészítették számára a talajt.    

Galgóc  kialakításának  minden  mozzanata  jobban  illeszkedik  a  17.  század 
második  felének  reprezentációs  törekvéseihez,  semmint  saját  korának  elvárásaihoz. 
Ennek oka legfőképpen az, hogy mintaképe a múltból, és nem a  jelenből származott. 
Erdődy  György  mecénási  tevékenysége  pontos  leképzése,  mondhatni  kicsinyített 
mása  Esterházy  Pál  herceg  műpártolói  gyakorlatának.  Családtörténetre  építő 
képzőművészeti  programja  a  nádor  célkitűzéseinek  egyenes  ági  leszármazottjának 
tekinthető.  

Ennek magyarázata leginkább abban rejlik, hogy célkitűzései azonosak voltak a 
herceg  legitimációs  törekvéseivel.  Galgóc  Stammburggá  alakítása  a  reprezentáció 
eszközeivel  biztosította  saját  ágának  prioritását  családján  belül,  Erdődy  ehhez 
használta fel Esterházy Pál történeti propagandájának formanyelvét. 

5 



 

Fiainak reakciója egyértelmű választ adott arra a kérdésre, mennyire érezhették 
korszerűnek ezt a programot utódai. Semennyire. Galgócot az apa halála után azonnal 
elhagyták.  A  zárt  tömbű,  komor  Stammburg  helyett  modern  szellemű,  nyitott, 
szökőkutakkal és szobrokkal körülvett kastélyokat és palotákat építtettek maguknak: 
Erdődy  Antal  Bogoszlón,  Erdődy  János  Pozsony  mellett  teremtette  meg  saját 
„tündérkertjét”. 

Más  kérdés,  hogy  Erdődy  György  „avíttas”  propagandája  –  ha  gyermekei 
körében  nem  is  lehetett  túl  népszerű  –  a maga módján  nagyon  is  hatásos  volt. Az 
idősebb  Erdődy–ág  szinte  azonnal  reagált  rá.  Rögtön  a  galgóci  alapítás  után 
megfogalmazódott  például  egy  másik  hitbizomány  létrehozásának  gondolata, 
megvalósulására  azonban  a  19.  századig  várni  kellett.  Az  1740–es  évektől  kezdve 
elszórtan  már  az  idősebb  ág  képviselőinél  is  fel–felbukkant  az  ősök  kultuszának 
ápolása,  a  19.  századra  mindez  látványos,  a  család  genealógiájára  épülő 
képzőművészeti program  tervezéséig növekedett. Az  egyetlen, ám nagyon  lényeges 
különbség, hogy a  történeti program ezen az ágon nem koncentrálódott egy helyre, 
egyes elemei a különböző családtagok kastélyaiban (Vép, Vörösvár, Gyepüfüzes, Novi 
Marof,  Jastrebarsko) szóródtak szét, s  így nem  tudtak olyan erejű hatást gyakorolni, 
mint Galgóc a felső–magyarországi területeken.  

 
  Erdődy György programja tehát sikeres volt: Galgóc minden szempontból meg 
tudott  felelni  a  vele  szemben  támasztott  igényeknek.  Ennek  ellenére  Erdődy  gróf 
személye aligha sorolható családja jelentős mecénásai közé. Szerepe elsősorban a már 
(mások által) elindított folyamatok összefogására és lezárására korlátozódott. Ám az a 
demográfiailag  megszabott  körülmény,  hogy  a  szétforgácsolódott  Erdődy–vagyon 
egyetlen pillanatra újra  egy kézben  egyesülhetett,  és Galgócot  éppen  ekkor  sikerült 
megszerezni és hitbizománnyá alakíttatni, csakis egyszer, és éppen György  számára 
volt adott. És ő maradéktalanul élt ezzel a  lehetőséggel. Ez az, amiért a dolgozatnak 
végül mégiscsak ő lett a főhőse. 
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  in:  Zentraleuropa  –  Ein  hybrider  Kommunikationsraum,  Redaktion: Helga 
Mitterbauer, András F. Balogh, Praesens Verlag Wien 2006. 
  95‐110. 
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