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I. I. BEVEZETÉS

Hazánnk történelmének 1867 és 1918 közötti szakasza a dualizmus időszaka,
amelyet a gyors ütemű gazdasági fejlődés éveiként tartunk számon. Jelentős változáson
ment át ekkor társadalmunk is, felgyorsult a polgárosodás és a demokratizálódás
folyamata.
A főnemesség időszakunk során végig megőrizte vezető szerepét, a társadalom
egyéb csoportjaitól erősen elkülönülve a hagyományos elit megtestesítője maradt.1 A
politikai életben befolyását – a polgárosodással együttjáró reformok ellenére is –
megtartotta. Hasonlóképp volt ez gazdasági téren is – ahol fokozatosan csökkenő súlya
ellenére – helyzete alapvető fontosságú maradt. Tekintélyét, presztízsét anyagi
függetlenségének köszönhette, amelynek alapját a földbirtokállomány, a latifundum
képezte. A történelmi arisztokrácia vizsgálatakor szembetűnik, hogy az, a családok
vagyoni helyzetét, és életmódját tekintve,, korántsem mutatott egységes képet. Tagjaik
közül sokakat érintett a deklasszálódás egyre gyorsuló folyamata, ami közösségük
súlyának gyengüléséhez vezetett.
Az arisztokrácia összetételébent és létszámábant tekintve a dualizmus időszaka
jelentős változást hozott. A magyaar gazdaság fejlődésében meghatározó szerepet
játszottak a korszak kereskedelmi, ipari, pénzügyi tevékenységet űző nagypolgári
családjai. E famíliák néhány évtized elteltével az ország gazdasági erejének jelentős
hányada fölött rendelkeztek. Ekkor fejlődött ki egy – a korábbihoz viszonyítva – népesebb
polgári réteg, amelynek csúcsán a leggazdagabb, – többnyire zsidó származású –
befolyásos polgárfamíliák álltak, a klasszikus nagypolgárság képviselőiként.2 A
dualizmus korszakát jellemző nemesség-adományozási gyakorlat eredményeként, közülük
többet is főnemesi rangra emeltek, akik már jól elhatárolható csoportot alkottak a
történelmi arisztokrácia mellett.
A tárgyalt évtizedekben a történelmi arisztokrácia és az újarisztokrácia, illetve a
nagypolgárság vagyoni helyzetében egyfajta kiegyenlítődési folyamat indult el, amely

1 Károlyi,

9., 14. l.
Gyáni Gábor, Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp.,
1998, 92-204. l., Vörös Károly: A főrendiház 1885. évi reformja. in Rendi társadalom – polgári társadalom I.
Salgótarján, 1987. 397. l.
2
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lakhatási viszonyaik, életmódjuk hasonulását is eredményezte. E tekintetben az
arisztokrácia életmódja, életkörülményei jelentették a követendő mintát.
A XIX. század második felében a technika, a közlekedés rohamos fejlődése
alapvető életmódbeli változásokat eredményezett az arisztokrácia körében. Ennek révén,
az addig viszonylag erősebb helyhezkötöttséget határozott mobilitás váltotta fel, főúri
családjaink otthontípusai az új viszonyokhoz igazodva már változatosabb, színesebb képet
mutattak. Otthonaik – a család hosszabb-rövidebb időre szóló lakhatásán túl – más-más
szerepet töltöttek be, így berendezésmódjuk és a helyiségek specializáltsága is a
funkcióhoz illeszkedve erős eltérést mutatott.
A XIX. század második fele a lakhatási viszonyok tekintetében minőségi változást
hozott. Fokozott igény mutatkozott a praktikus szempontokat figyelembe vevő,
kényelmesen berendezett otthonokra, ahol a reprezentáció is kiemelten érvényre juthatott.
Az arisztokrácia kifinomult életmódja funkcióiban is differenciált otthonok kialakítását
igényelte. Így a családtagok szükségletei szerint, a mindennapi élet különböző
tevékenységeire, a társasélet szolgálatára, továbbá a vendégek elhelyezésére is külön
helyiségeket

alakítottak

ki.

Otthonaink

előzőekben

vázolt

részei

mellett,

kiszolgálóhelyiségek egész sorát létesítették, amelyek szakosítottság tekintetében sokszor
már üzemszerű jelleget öltöttek. Mindebből látható, hogy ezek építésénél, kialakításánál
számos tényezőt kellett figyelembe venni. A higienies viszonyokat érintő változások
széleskörű elterjedése is korszakunkhoz köthető.
A főúri otthon szimbolikus információk hordozója is volt. Külső és belső
kialakításával egyaránt demonstrálta tulajdonosa kiemelt társadalmi és anyagi helyzetét,
műveltségét, művészetszeretetét, továbbá családjának a történelemben betöltött szerepét.
A tárgyalt otthonok változó mértékben ugyan, de a tudomány és a művészet világának is
helyt adtak, leginkább lakóinak érdeklődése, gyűjtőmunkája, ritkábban gyakorlati
tevékenysége révén. Ez nyomon követhető mindazon helyiségekben, amelyeket a
tulajdonos(ok) speciális érdeklődésének, tevékenységének kiszolgálására hoztak létre.
Az arisztokráciát jellemző anyagi különbségek otthonaik méretében, a helyiségek
specializáltságában, berendezésük színvonalában is megmutatkoztak. A főúri lakáskultúra
egészén belül jelenlévő eltéréseket vizsgálva kitűnik, hogy a legmagasabb igényeket is
kielégítő otthonok mellett a szerényebbekre is bőven akadt példa. Utóbbiak berendezés,
felszereltség tekintetében sokszor már a vagyonosabb köznemesi illetve a középpolgári
viszonyokhoz álltak közelebb.
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A főúri lakáskultúra szerepe kiemelkedő volt ekkor, ugyanis hatása a módos
köznemesi és a nagypolgári otthonokon túl – csekélyebb mértékben ugyan, de – a közép-,
illetve a kispolgári otthonkultúrában is nyomon követhető. Ezért is sajnálatos, hogy a
magyarországi lakáskultúra története a művelődéstörténet viszonylag kevéssé feldolgozott
területei

közé

tartozik.

A

megállapítás

fokozottan

érvényes

az

arisztokrácia

lakáskultúráját tárgyaló irodalomra. Ez a tény témaválasztásomkor meghatározó
szempontként szerepelt. A további indíttatások között említem, hogy új- és legújabbkori
történész-muzeológus egyetemi hallgatóként,, érdeklődésem fő iránya fokozatosan a
bútortörténet felé fordult.
A korszak kiválasztását több szempont határozta meg. Közülük a művészettörténeti
vonatkozások, és – a XIX. század második felében – az arisztokrácia életmódbeli
változásainak főúri otthonokra gyakorolt hatása voltak a legfontosabbak. A tárgyalt
évtizedeket a XIX. század végéig a historizmus, majd a szecesszió és a korai modern
irányzatok időszakaként tartjuk számon. A historizmus időtartamának megjelölésénél azt
a napjainkban széles körben elfogadott nézetet vettem alapul, mely szerint KözépEurópában az 1840 és 1860-1870 közötti évtizedek a historizmus történetén belül külön
szakaszt képviselnek, amelyet romantikus historizmus néven különböztetnek meg a
stíluskorszak későbbi periódusaitól.3 A historizmus ezt követő érett és kései szakasza
képezi szorosabban véve kutatásom tárgyát, de minden szükséges esetben részletesebben
visszatekintek a megelőző évtizedekre is. A XIX. század vége főúri otthonainkban
korántsem jelentette a felújított történelmi stílusok háttérbe szorulását, szerepe e területen
továbbra is meghatározó maradt. A főúri lakáskultúrát –, hasonlóan a korszak
kastélyépítészetéhez hasonlóan, – a történeti stílusok továbbélése jellemezte a XX. század
tárgyalt éveiben is, ami már határozott különbséget mutatott a művészet és a lakáskultúra
új irányaitól. Természetesen nem lényegtelen, hogy Magyarország történelmében a
dualizmus évtizedeinek gazdasági fejlődése a kastélyépítészet és a főúri lakáskultúra
utolsó felvirágzása volt.
Nem csak az új építésű otthonok képezték vizsgálat tárgyát, ugyanis a régebbiek
belső tereit a legtöbb esetben az új igények szerint módosították, rendezték be. Elsősorban
az általánosan jellemző állapotokat szerettem volna bemutatni, kitekintéssel az egyedi
példákra is.

Erről bővebben: Renate Wagner-Rieger: Wiens Architektur im 19. Jahrhundert. Wien, 1970. és Renate WagnerRieger: Historismus und Schloßbau. München, 1975.
3
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A főúri otthonaink történetét tárgyaló irodalom hiányosságairól, röviden már említést
tettem. A kutatást számos tényező akadályozta. A második világháborút megelőzően
kevés témakörünket bemutató mű született,4, talán a főúri otthonok zártsága,, vagy a
vizsgált időszak közelsége miatt. Az ekkor napvilágot látott munkák a lakáskultúra
történetének feldolgozásában egy új időszak kezdeti lépéseiként értékelhetőek, amelyeket
– az ismert politikai és ideológiai tényezőesemények – sajnálatos módon megszakítottak a
világháború után. Miközben Magyarországról néhány év alatt eltűnt az arisztokrácia mint
társadalmi réteg, vele együtt lakáskultúrája is megsemmisült, évtizedekig háttérbe szorult
a témakör tudományos szintű feldolgozása.5 E tekintetben némi változás csak az 1980-as
évek első felében mutatkozott, amikor elkészülhetett több,, a polgári lakáskultúrával
foglalkozó tanulmány, de még ekkor is magyarázatra szorult ezek létjogosultsága.6 A
kedvezőtlen körülmények csak a rendszerváltozást követően szűntek meg, amikor már
szélesebb körben is elismerté vált az életmódtörténeti kutatás fontossága és egyaránt zöld
utat kapott, a polgárság, és az arisztokrácia lakáskultúráját feltáró tudományos munka.
A főúri lakáskultúra területén az 1989 utáni másfél évtized alatt természetesen nem
sikerült behozni a lemaradást. Néhány jeles szakember időszakunkat (is) érintő, egy-egy
főúri otthont, gyűjteményt tárgyaló monografikus feldolgozásában részletesen is szól az
épület belsőiről, témakörünkhöz szorosan kapcsolódó kérdésekről.7 Ugyancsak egy, a
A második világháborút megelőzően, illetve az ekkor kiadott szakirodalom felsorolását Radvánszky Béla:
Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században címmel, 1896-ban három kötetben megjelent
munkájával kell kezdenünk, amely azóta is az egyetlen tudományos szintű feldolgozása a tárgyalt időszaknak.
Jelentőségét mutatja továbbá, hogy 1986-ban hasonmás kiadásban is megjelent, képmellékletekkel bővített
formában. Voit Pál: Régi magyar otthonok 1943-ban kiadott munkája a hazai lakáskultúra történetét a
kezdetektől az 1930–as évekig tárgyalja, számos, a főúri viszonylatok szempontjából is lényeges témakört
érintve. A kastélyokat általában, illetve az egy-egy főúri otthont tárgyaló monografikus feldolgozások is
megemlítendők, ugyanis gyakran fontos lakáskultúrával és életmóddal kapcsolatos adatot közölnek. A leírtak
alatt Rados Jenő: Magyar kastélyok (1939), Bíró József: Erdélyi kastélyok (1943), továbbá a gernyeszegi Teleki–
kastély (1938) című munkáját értjük.
5 A kutatottság akkori helyzetét mutatja, hogy témakörünkben csak Péczely Piroska: A keszthelyi Festetics
kastély és belső berendezése című, 1958-ban megjelent tanulmányát említhetjük meg, amelyben szerzője
levéltári kutatásokra (is) alapozva ismerteti az épület történetét.
6 Az említett tanulmányok 1992-ben a Visi Lakatos Mária által szerkesztett Polgári lakáskultúra a századfordulón
című kötetben jelentek meg. Ennek bevezetésében Hanák Péter részletesen szól a lakáskultúra és életmód
kutatásának akkori helyzetéről és problémáiról.
7 A témakörünket is érintő munkák:
Horváth Hilda: Adalékok a század eleji magyar műgyűjtés történetéhez. Az 1907-es Budapesti amateur
kiállítás. In Művészettörténeti Értesítő 1993, 27-39. l., Horváth Hilda: Vázlat egy műgyűjtemény sorsáról. In 1993,
221-230. l., Horváth Hilda: Gróf Pálffy János pozsonyi palotájának berendezése. In Ars Hungarica, 1996, 189207. l.. A főúri és a nagypolgári otthonok közti hasonlóságok vizsgálatánál fontos munka: Horváth Hilda: Az
Emmer-palota. In Műemlékvédelmi Szemle. 1998, 221-229. l. Horváth Hilda: Régvolt magyar kastélyok. Bp., 1998,
különösen 33-42. l. Horváth Hilda: Füzérradványi enteriőrök. In Ars Hungarica 1999, 97-110. l., Horváth Hilda:
Gróf Pálffy János műgyűjteménye, különös tekintettel iparművészeti kollekciójára. PhD. disszertáció (ELTE BTK,
2002).
Sisa József: Egy eltűnt kastély nyomában (A galgamácsai királyi vadászlak). In Műemlékvédelem, 1986, 1.
szám, 15-19. l. Sisa József: A vépi volt Erdődy-kastély Vas megyében. In Műemlékvédelem, 1997, 170-172. l. Sisa
József: A csákvári Esterházy-kastély. In Művészettörténeti Értesítő, 1997, 147-149. l., Sisa József: A füzérradványi
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historizmus kastélyépítészetét, kastélykultúráját elsőként összetett módon tárgyaló
disszertációban, a közelmúltban már született rövidebb összefoglalás időszakunk főúri
lakáskultúrájáról.8 Mindezen eredmények ellenére a témakört egészében bemutató munkát
mindmáig nem adtak ki. Disszertációm megírásával az volt a célom, hogy szisztematikus
kutatásokra alapozva elsőként kíséreljek meg átfogó képet rajzolni a tárgyalt évek főúri
lakáskultúrájáról.
Munkám során több forráscsoportot használtam fel, melyek – a főnemesi levéltárak
és otthonok pusztulása miatt – különösen hiányos formában maradtak fenn. A pusztulás
ellenére is a leggazdagabb és legváltozatosabb forrásanyagot a dualizmus korából a
Magyar Országos Levéltár családi fondjaiban található kastélyleltárak képezik. A leltárak
között vizsgálódva fő szempont volt, hogy segítségükkel a kisebb, egyszerűbb és a
gazdagabb tárgyanyaggal bíró, fényűző főúri otthonok berendezése is bemutatható legyen,
továbbá hogy időrendi tekintetben korszakunkat átfogják.9 A kastélyleltárak alapvető
fontosságú forrásként számos kérdésre adnak pontos választ,: például a berendezési
tárgyak, használati eszközök típusaira és számára, továbbá az adott épület helyiségeinek
fajtáira, azok elhelyezkedésére. A különböző enteriőrtípusokra jellemző berendezés
meghatározásának következő forrása a képi anyag, amely ekkor már leginkább
fényképfelvételeket jelent. Ezek segítségével, a berendezési tárgyak meghatározásán túl,
hiteles módon alkothatunk képet az adott belső térről, illetve az egyes darabok koráról,
stílusáról. Mindezeken túl, a fotók forrásként szolgálnak annak kiderítésében is, hogy a
lakáskultúra főbb irányai milyen módon jelentek meg főúri otthonainkban. Munkámat
közel hatszázötven enteriőrről készült archív fénykép segítette, amelyeknek az egyik
Károlyi-kastély. In Ars Hungarica, 1999, 5-79. l. Sisa József: A nádasdladányi Nádasdy-kastély. In
Művészettörténeti Értesítő, (különlenyomat) 2000, 21-54. l., Sisa József: Az „angolkert” és a kényelmes ház. Brit
hatások a 19. századi Magyarországon. In Ars Hungarica, 2001, 75-110.l.,
Dávid Ferenc-T. Ridovics Anna: A károlyi-palota rekonstrukciója. (Tudományos dokumentáció, 1997, kézirat.)
Varga Kálmán: A gödöllői királyi kastély évszázadai. Bp., 2000. Gy. Dávid Gyula: A bonchidai Bánffy-kastély.
Kolozsvár, 2001. Dávid Ferenc: A fertődi Esterházy-kastély történeti helyiségkönyve: Funkciók és falburkolatok. I.
rész, oldalszárnyak, patkószárnyak. (Tudományos dokumentáció, kézirat, 2002.)
8 Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korában című akadémiai doktori
értekezésében (2004) külön fejezetek szólnak e témakörről. (Sisa 2004, 70-102. l.)
9 A főúri viszonylatban közepes méretűnek nevezhető otthontípust alapterület és berendezés tekintetében
egyaránt jól példázta a berzencei Festetics-kastély (Berzence 1888). A kisebb és összességében is szerényebb
otthonok bemutatását a sági Festetics-kastély leltárkönyve segítette. (Ság 1858) A gazdagabb berendezéssel
bíró otthonok szemléltetését a keszthelyi Festetics-kastély 1883-1887-es átépítése előötti (Keszthely 1861-1879)
és az eszterházai Esterházy-kastély 1917-–es állapotát, berendezését bemutató leltárkönyvet használtam fel
(Eszterháza 1917). További speciális szempontokat vagy tárgycsoportosítást figyelembe vevő anyag is
felhasználásra került századunk elejéről a keszthelyi Festetics-– (Keszthely 1911) és a csákvári Esterházykastélyból (Csákvár 1908-1919), továbbá ide sorolandó az Esterházy család egyik – pontosan meg nem
nevezett – otthonának ezüstkamraleltára is (Ezüstkamraleltár). A vadászkastélyok berendezésének
meghatározásához a ropolyi, gyulaji és sárdipusztai Esterházy-–vadászkastélyok leltárát használtam fel.
(Esterházy vadászházak, vadászkastélyok). (Utóbbi leltári felvétele az 1930-as években történt, de berendezése
jellemzően ekkor is első világháborút megelőző állapotokat őrzött.)
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részét a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és az Iparművészeti Múzeum
Adattára őrzi. A két gyűjtemény valamennyi, témakörünket érintő felvételét
megvizsgáltam. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fényképgyűjteményéből konkrét
épületekre vonatkozó felvételeket dolgoztam fel. Ezek mellett forrásként használtam a
korabeli képes folyóiratokat. Közöttük külön kell szólni a Szalon Újságban (1900–1913)
megjelent enteriőr-felvételekről, amelyek gazdagon illusztrálják a főúri otthonok belsőit.
A felhasznált források következő csoportját az emlékiratok alkotják. Használatuk
nélkülözhetetlen a lakáskultúrával szorosan összefüggő életmód bemutatásánál. Munkám
során, a dualizmus idején született visszaemlékezések mellett, feldolgoztam a
későbbiekben íródott memoárok időszakunkra vonatkozó részeit is. Ezek mellett
áttekintettem a XIX. század első feléből, illetve a két világháború közti időszakból
származó, a mindennapi életről, otthonokról szóló írásokat is.10 A korábbi évtizedekről
tudósító visszaemlékezések leginkább az életmódbeli előzmények bemutatásánál, az adott
területen jelentkező változások szemléltetésénél jelentettek segítséget. Az időszakunkat
némileg megelőző, illetve az azt követő évtizedek történéseinek adataiból csak akkor
vontam le bármiféle következtetést, ha biztos voltam abban, hogy – bár a korszakunkat
bemutató forrásokban erre konkrét példát nem találtam, – az adat a tárgyalt időszakban is
jelenlévő életmódbeli történést közöl. Ilyen esetben, ezt a hivatkozás közlésekor pontosan
feltüntettem. A vizsgált évtizedeket szinte teljes egészében átfogó Vasárnapi Ujság (18541914) minden 1867 és 1914 között kiadott évfolyamát feldolgoztam. Az Ország-Világ
(1883-1938) című folyóirat több évfolyamát tekintettem át. A fenti kiadványok – egyebek
mellett – sok információt közölnek az arisztokrácia társadalmi életéről, mindennapjairól,
A XIX. század első feléből (is) tudósító írások között a két leggazdagabb forrást Splény Béla emlékiratai I.-II.
(Splény I, II), és Podmaniczky Frigyes: Egy gavallér emlékei (Podmaniczky) című műve jelenti. Előbbi a szerző
életének 1819 és 1860, utóbbi az 1824 és 1884 közötti szakaszát mutatja be. Ezeken túl feldolgozásra került
Pulszky Ferenc: Életem és korom. I.-II. (Pulszky 1884) című memoárkötet mellett e szerző nejének, Pulszky
Teréziának Egy magyar hölgy emlékiratai című munkája is (Pulszky), melyet eredetileg angol nyelven
jelentettek meg, magyar kiadására csak 1986-ban került sor. Teleki Sándor: Emlékeim címmel 1880-ban kiadott
visszaemlékezése is kutatás tárgyát képezte (Teleki). Zichy Géza: Emlékeim (Zichy), két kötetben 1912-ben
megjelent memoárkötete már leginkább tárgyalt időszakunk főúri életébe enged bepillantást. A XX. század
második felében íródott, de időszakunkal is részletesen foglalkozó munkák között jelentősége tekintetében
kiemelkedő Károlyi Mihályné Andrássy Katinka: Együtt a forradalomban – 1967 – (Andrássy), és Lipthay
Béláné Odescalchi Eugenie: Egy hercegnő emlékezik – 1987 – (Odescalchi) című önéletírása. További
információkkal szolgált Károlyi Mihály: Hit illúziók nélkül – 1982 – (Károlyi), Erba Odescalchi Sándor:
Testamentum I–II. – 1991– (Erba Odescalchi), Thassy Jenő:. Veszélyes vidék – 1996 -– (Thassy) és Károlyi
Széchenyi Ilona: Kileng az inga – 2005 – (Széchenyi) című munkája.
Az életmódbeli előzmények tárgyalásánál gazdag információforrást jelentett még Vay Sarolta: Régi magyar
társasélet című munkája, továbbá a magyarországi utazók leírásai közül John Paget: Magyarország és Erdély
(Paget) című – magyarul 1987-ben megjelent – kötete, amely az 1840-es évek hazai viszonyairól tudósít,
számos főúri életmóddal kapcsolatos részletet közölve.
A fentieken túl sok információt közöl a korszak főúri építtetőiről, lakáskultúrájáról Hauszmann Alajos naplója
(Hauszmann I.).
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otthonairól is, míg a Szalon Újság (1900-1913) – a Park Klub hivatalos lapjaként – már
kifejezetten e témakörökre szakosodott, ennek valamennyi évfolyamát feldolgoztam. A
szakfolyóiratok közül a Művészi Ipar (1885-1895) és a Magyar Iparművészet (18971944) időszakunkat érintő évfolyamai közölnek értékes információkat a korszak
lakáskultúrájáról, illetve az annak hátterében álló iparművészeti ágak helyzetéről. Több
főúri otthont is részletesen, – képanyaggal illusztrálva – mutat be. Az építészeti
kiadványok közül, az 1877-1886-ig Építési Ipar, majd 1887 és 1913 között Építő Ipar
néven megjelenő szakfolyóirat évfolyamait tekintettem át.
A századforduló időszakának kastélyairól és gyakran azok berendezéséről is értékes
szöveges és képi forrás a Magyarország vármegyéi és városai című sorozat, amely a
történelmi Magyarország vármegyéiből huszonkettőt dolgozott fel.
A lakáskultúra tárgyalása mellett szükségesnek tartottam az azzal szoros
összefüggésben álló életmód vázlatos bemutatását is. Ennek ismertetését olyan
részletességgel végeztem el, hogy ezáltaláltala összetettebb módon szemléltethessem a
tárgyalt otthonok működését és az ott zajló mindennapi életet, alaposabb kidolgozása
meghaladta volna a dolgozat kereteit.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, dr. Kósa László
professzor úrnak és Batári Ferencnek – aki már nem érhette meg dolgozatom befejezését
– továbbá mindazoknak, akik segítették munkámat.
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II./1. AZ ARISZTOKRÁCIA ÉLETMÓDBELI VÁLTOZÁSAI ÉS ENNEK
AZ OTTHONTÍPUSOKRA GYAKOROLT HATÁSA

A XIX. század második felének társadalmi változásai és technikai fejlődése
jelentős átalakulást eredményezett a hazai arisztokrácia mindennapi életében. Az addig
sokak által egyhangúnak tartott11 hagyományos főúri életforma keretei tágabbá váltak12,
de a hagyományaihoz erősen ragaszkodó arisztokrácia továbbra is sok mindent megőrzött
évszázadok során kialakult szokásaiból.
A megszokott életmódhoz tartoztak a vadászatok, bálok, táncestélyek13,
házikoncertek, matinék. A farsangi idény a társadalmi élet szempontjából továbbra is
kiemelt jelentőséggel bírt a társadalmi élet szempontjából. Egyesek a téli hónapokra
városba költöztek14, ahol palotáikban vagy bérelt ingatlanban laktak.15 A városi időzés a
téli vidéki tartózkodásnál színesebb életet kínált.16 A nyarat leggyakrabban vidéki
kastélyaikban töltötték, de némelyeknek állandó tartózkodási helye volt a vidéki otthon.17
Megszokott időtöltésnek számított, hogy egyes, jó viszonyban, illetveőleg rokoni

Splény, 197. l.
Vay Sarolta a következőképp emlékezett a leírtakról: „Kevesebb volt az élet terhe-gondja, mint ma, nem éltek,
élveztek oly rohamosan az emberek, és tizenegy hónapi szükség után megelégedtek azzal, hogy farsang idején kedvük
szerint kimulatják magukat. Most az egész esztendő farsang az emberiség egyik részének, a másik résznek meg az egész
élet böjt.” (Vay, 469. l.)
13 E táncestélyeket gyakorta házasság-előmozdító céllal rendezték, amit franciásan soirée-nak neveztek.
(Splény, 519. l.)
14 A XVIII. század szaporodó hazai városi palotaépítkezéseinek magyarázata volt, hogy ekkortól egyre több
főnemesi család kívánta az év bizonyos részét városban tölteni. Vay Sándor leírása is rámutat, hogy télen
Pestre vagy a megyei székvárosba járt az arisztokrácia (Vay 1909, 167. l.), Erdélyben pedig november tájától
sokak Kolozsváron teleltek. (Vay 1909, 168. l.)
15 A leírtakat példázta, hogy Zichy Ferenc gróf kassai tartózkodásakor egy ház első emeletét bérelte, a második
emeleten egy öreg Csáky grófnő lakott. (Zichy, 30. l.) Zichy Géza gróf Pozsonyban lakást bérelt, ahol a
szomszédok polgári családok voltak. (Zichy, 164, 165. l.)
16 A városok kínálta életmód is különböző lehetett. A kisebb vidéki városokban szerényebb társadalmi életet
éltek, ezt példázták az eperjesi és nagyszombati társasági életről tudósító leírások, amelyek szerény, egyhangú
körülményekről tudósítanak. (Pulszky 1884, 193. l. és Zichy, 61. l.) A nagyobb városainkban már jóval több
lehetőség kínálkozott az idő kellemes eltöltéséhez. Ebéd után a nők látogatást tettek egymásnál (Paget, 251. l.),
délután 5 és 8 óra között minden főúri ház nyitva állt a vendégek előtt, amikor a hölgyek „szalont” tartottak
(Paget, 237. l.), ahol a társalgás a botrányok és más jelentéktelen ügyek körül folyt. (Paget, 251. l.) A XIX.
század első felében már színházakat is lehetett látogatni például Pesten, Pozsonyban, Kolozsváron, amelyek az
arisztokraták kedvelt szórakozási helyének számítottak. (Vay 1909, 169. l., Podmaniczky, 198, 217. l.)
Kolozsváron az 1830-as években kaszinót hoztak létre főúri családjaink a pesti Nemzeti Casino mintájára,
amelynek megnyitása után a hölgyek szalonjai üresen tátongtak. (Paget, 252. l.)
17 Erba Odescalchi, 90., 91. l.
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kapcsolatban lévő családok bizonyos tagjai hosszabb időre egymáshoz látogattak, ennek
időtartama akár több hónap is lehetett, az ilyen időzést séjournak is nevezték.18
A kontinens távoli vidékeire tett gyakori utazások a XIX. század közepéig nem
nevezhetők általános jelenségnek az arisztokrácia körében sem.19 Ennek legfőbb
magyarázatát annak nehézkességében, időigényességében kereshetjük. Hosszabb utazás
esetén a leggyakoribb úticél Bécs volt. A császárvárosban töltött időszak kedvéért
szívesen vállalták a több napig tartó megpróbáltatást is, mert ott változatos és színvonalas
társadalmi életet élhettek. Ez a lehetőség komoly csábítás volt a főúri osztály hölgytagjai
számára, akik a magyar főváros helyett szívesebben utaztak Bécsbe.20 Számos magyar
főúri családnak volt itt saját palotája21, mások palotát vagy egyéb lakóingatlant béreltek.22
A XIX. századi magyar arisztokrácia életmódbeli változásait alapvetően határozta
meg a vasúthálózat kiépítése. Távoli vidékek váltak gyorsan és kényelmesen
megközelíthetővé, az évszakok időjárási viszontagságai sem jelentettek már többé
akadályt. A főnemesek, mint sok minden újat, így a vasutat is kezdetben fenntartással
fogadták23, de az abban rejlő lehetőségeket felismerve gyorsan elfogadták azt. Az
arisztokrácia tagjai – vagyoni helyzetük függvényében – különböző színvonalon
használták ki a tárgyalt közlekedési forma nyújtotta lehetőségeket. Az utazás
legkényelmesebb módját a saját tulajdonú vasúti szalonkocsik biztosították.24, A luxus e
formáját az uralkodón kívül25 – a mágnás családok közül is – csak kevesen élvezhették26,
Splény I., 41. l. (Erről bővebb leírás a Vendégszobák, vendéglakosztályok című fejezetben olvasható.)
Podmaniczky Frigyes visszaemlékezéseiben így írt erről: „Mi kevés ember utazott még akkoron, leginkább
bizonyítja az, hogy e két hónapig, úgyszólván a szomszédban tett utunk közben csak két honfitárssal találkozánk: gróf
Bethlen Ferenc és neje, és Vigyázó Sándorral.” (Podmaniczky, 341. l.)
20 „Az első nagyobb utazás végcélja Bécs volt, ahová telente az erdélyi arisztokrácia hölgytagjai oly szívesen látogattak el.
Pestet nem is érintették. Nem érdekelte őket. Már tudniillik a női világot. (…) A hölgyvilág azonban inkább Bécset
választotta. Oda vonzották őket a szebbnél szebb boltok ruhaszalonok, cipészek, fodrászok és azok a kozmetikus művészek,
akik a hölgyeket széppé varázsolták. Abban az időben egy ilyen bécsi út nem volt egyszerű és pihentető. Négyesfogattal
utaztak, de kényelmes, csukott batárokban, és poggyászkocsi is kísérte őket.” (Odescalchi, 20. l.)
21 Bécsben több magyar főúri családnak is volt palotája. Ezt példázta Pálffy Móric gróf (Alee Gasse), Esterházy
Miklós és Alajos herceg és Pálffy János gróf palotái (Wallner Strasse), Esterházy Miklós Móric gróf (Kartner
Strasse), Pálffy Miklós herceg és őrgróf Pallavichini Sándor palotái (Josefsplatz), továbbá Festetics Tasziló
herceg (Metternich Gasse) és Széchenyi Géza (Plössl Gasse) palotája. A leírtakon túl mások is építtettek bécsi
otthont, mint például a Zichy, Nákó, Széchenyi családok. (V. U., 1912, 395. l.)
22 Splény, 63. l.
23 Ezt tudjuk meg Podmaniczky Frigyes visszaemlékezéseiből: „(…) volt idő, mikor egy-egy vasárnap délután
kétszer is megtették lovaim a Pest és Palota közötti utat, mert vasúton járni nem volt chic.” (Podmaniczky, 223. l.) Más
forrás tanúsága szerint a vasúttörténet korai szakaszában is volt már olyan arisztokrata – illetve bizonyosan
voltak olyan arisztokraták – akik vasúton, lóvasúton jártak. Zichy Antal gróf Nagyszombatból Pozsonyba
lóvasúton járt. (Zichy, 61. l.)
24 E luxusjárművek belső terében a kor legmagasabb kényelmi színvonalát élvezhette az utazó személy. A
berendezés kényelmes kárpitozott ülőbútorokból állt, asztal körül elrendezve. Az igényes kiképzésű enteriőrt
kényelem és megjelenés tekintetében egy valóságos szalonhelyiséghez lehetett hasonlítani. Iparunk akkori
állását mutatja, hogy a Ganz cég szállította Ferenc József (V. U. 1906, 91., 92. l ), illetve az orosz cár
szalonkocsiját is. (V. U., 1906, 336. l.)
25 V. U., 1906, 91., 92. l.
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az ezzel járó magas költségek miatt. A további kényelmet szolgálta, hogy egyes
kastélyokhoz külön vasúti megállóhely is tartozott.27 A leírt – ritkán A ak számító –
példák mellett főúri családok szélesebb körben is a vasút nyújtotta általános
lehetőségekkel éltek a vasút nyújtotta általános lehetőségekkel, amelyen belül bizonyára a
legmagasabb kategóriát választották.28
A közlekedés gyors ütemű fejlődésével a szabadidő eltöltésére már jóval több
lehetőség adódott. Az utazás mindig változatos programot kínált a megszokott, sokszor
egyhangúnak számító vidéki környezet lehetőségeivel szemben. Ekkortól valósággal
divattá váltak a rendszeres utazások valóságos divattá váltak főúri családjaink körében.29
Az arisztokrácia előszeretettel látogatta – huzamos idejű ott-tartózkodás céljából – a
divatosnak tartott fürdőhelyeket, az addig távolinak számító országokat.30 Hidegebb
évszakokban a választás gyakran mediterrán területekre esett – leginkább Olaszországra.31
A nyár melege előöl sokan jó levegőjű,, erdős, hegyes területekre utaztak, az országon
belül, vagy azon túl. Az arisztokrácia körében divattá váltak az Európán kívüli utazások,
földkörüli utak is.32 Az itthon töltött hónapokban továbbra is megmaradt a téli városi és a

Tudomásunk van róla, hogy hazánkban (II.) József főhercegnek (Károlyi, 117. l.), Festetics Tasziló grófnak,
(1911-től herceg) volt saját vasúti szalonkocsija. (Ezzel kapcsolatos iratok: Magyar Országos Levéltár, Festeticslevéltár, P. 236., 92. cs.)
27 Külön megállóhely kialakítására csupán ott volt lehetőség, ahol a vasútvonal a kastélypark mellett vagy
annak közelében haladt. Ilyen állomásépület tartozott például a keszthelyi Festetics és a beregvári Schönborn
kastélyhoz. (A szerző helyszíni megfigyelése alapján.)
28 Odescalchi, 111. l.
29 „Mert ma mindenki utazik, mindenki nyaral, akár van módjában, akár nincs: mert ez a divat. A régi világban, mikor
még gyorsvonatok nem voltak, sokkal komplikáltabb volt az utazás, és csak a nagyon gazdag emberek utaztak, vagy azok,
akiknek muszály volt.” (Vay, 349. l.)
30 „A nagy birtokosságnak falun, illetőleg ősi birtokán kastélyaikban való időzése, a míveltség, az ipar, kereskedés s
vagyonosság (…) gyarapodásának minden bizonnyal nagy előnyére szolgált. Eléggé sajnálatos, hogy jelenleg ugyanazon
levegő, amelyben mi nevelkedtünk, már nem elég jó a mostani nemzedékre nézve. Kastélyaink legnagyobb részben üresen
tátongnak, mert dúsgazdag birtokosaik majd ezt a fürdőt, majd azt a külföldi hegyi forrást, majd meg őszkor déli égaljt,
nyáron havasokat keresenek fel, s csak futólag időznek, de nem élnek ősi fészkökben s nem ismerkedhetvén meg annak
részletesebb viszonyaival.” (Podmaniczky, 75-76. l.) A jelenség általános mivolta miatt csak néhány példát
említünk. A fóton élő Károlyi László gróf rendszeresen tartózkodott külföldön. (Borovszky, 64. l.) Id. Pálffy
János az év jelentős részét bécsi, párizsi otthonában töltötte. (V. U., 1900, 685. l. és 1910, 157. l. ) Széchenyi
Antal és neje a nyári hónapokat gyakran Belgiumban, Olaszországban és Ausztriában töltötte. (Széchenyi, 13.
l.)
31Andrássy, 99. l., Széchenyi, 13. l.
32.A leírtakat jól szemléltetik a Zichy Gézától származó mondatok,”Mint virtuóz beutaztam Európát s ma is, az
új év beáltával, már ellenállhatatlanúl vonz valami a napsütötte tájak felé, valóságos beteges vágy fog el, hogy újra meg
újra láthassam Libanon hóval fedett csúcsait, Palesztína kopár partját, Kisázsia zúgkikötőit, az Athosz hegyét,Ceylon
buja növényzetét és India csodáit.Vasúton, hajón, bárkán, teveháton ,mindig csak menni és menni szeretnék ismeretlen
tájak felé, lelkem nem tud betelni a természet örök szépségével, az emberi kéz csodaműveivel. Ha sík tengeren vagyok,
szomjuságot érzek a szép magyar alföld után s otthon sóvárogva gondolok Libanon fensíkjára.” (Zichy, 52. l.) Európán
kívüli, földkörüli utakra az arisztokrácia számos tagja vállalkozott, csak példaként említendő meg Coburg
Fülöp herceg (Hauszmann I., 37. l.), Mailáth István Géza (Borovszky, Nógrád vm., 27. l.), Zichy József
(Borovszky, Pozsony vm., 126-127. l.) utazása.
26
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nyári vidéki tartózkodás.33 A leírtak természetesen – személyenként, családonként –
mutathattak több-kevesebb eltérést34, de nagyjából így élte életét a főnemesség a korabeli
Magyarországon.
A közlekedés és az infrastruktúra fejlődéséből adódó lehetőségek tovább
gazdagították a főúri otthonok fajtáit. E változást jól szemlélteti egy Zichy Géza gróftól
származó idézet: „Állandó lakóhelyem is öt különböző helyen van, rövid időközökben
átzónázom egész Magyarországot, s a mozdony a legszebb dalokat duruzsolja fülembe.” 35
A felsorolt életmódbeli változások eredményeként új otthonok születtek, számos
vidéki kastélyt viszont elhagytak. Üres kastélyok sora tanúskodott az életforma
változásáról.36
(II.) József főherceg az ország különböző vidékein építtetett az év más-más
időszakában lakhelyül szolgáló villa- és nyaralóépületet.37 A főhercegi család az alcsúti
kastélyon, a budai Szent György téren álló palotán és a Margit-szigeti nyaralón kívül több
időszakosan használt otthont tartott fenn. A nyaralóépületek közül elsőnek a fiumei „Villa
Giuseppe” épült meg az 1870-es években, amelyet terjedelmes nagyságú park övezett. A
magyar tengerparton fekvő épület őszi és téli tartózkodási helyként szolgált. A nyár egy
részét

már

a

Magas-Tátrában,

Tátrafüreden

töltötték,

az

1886-ban

épített

nyaralóépületükben.38
A főhercegi családon kívül számos más főúri família is építtetett hasonló típusú,
időszakos otthon célját szolgáló épületeket. Ezt példázta a Lipthay család otthonainak
sora. Lipthay Béla kastélya a Torontál megyei Lovrinban volt, ahol saját kezelésében lévő
birtokai feküdtek. Fővárosi palotáját 1870 körül építtette fel a budai Margit rakparton.39

Ezt példázta – a főszövegben szereplő további példák mellett – Andrássy Manó és családja, akiknek nyári
tartózkodási helye betléri kastélyukban volt, a téli hónapokat a fővárosi otthonukban töltötték. (O. V., 1887,
238. l.)
34 A korabeli leírás szerint Lónyay Ödön és neje Pázmándy Vilma házasságuk első évtizedében leginkább csak
rokonlátogatásra mozdultak ki bodrogolaszi kastélyukból. (V. U., 1899, 755. l.) A zajos városi élet egyesek
számára fárasztó is lehetett, ezért ha tehették kikapcsolódni vidéki otthonukba mentek. Ezt példázta Mailáth
György országbíró, aki „Minden évben több ízben /kereste fel bakócai kastélyát/, előszeretettel járva be a regényes
völgyek csöndes magányát, melyet ő (…) jobban kedvelt mint a zajos társaságot.” (V. U., 1883, 341. l.)
35 Zichy, 56. l.
36 Podmaniczky, 75.l.
37 Az év különböző részeit rendszeresen más-más helyen töltötte a főherceg családjával. Áprilistól június
végéig a Margitszigeten lakott, ami után az Alcsúton töltött hónapok következtek (V. U. 1875, 77. l., 1881, 252.,
268. l.), később május közepéig Fiuméban tartózkodtak. (V. U. 1883, 277. l.) (II.) József főherceg a Margit-szigeti
nyaralót az 1870-es évek közepén felújíttatta, hogy ott évente néhány hetet tölthessen. (V. U., 1875, 332. l.)
38 V. U., 1886, 573., 574. l.
39 Sisa József: Unger Emil (1839-1873). In Műemlékvédelem, XXVIII., 1984, 216-225. l. Továbbá: Kemény Mária,
Farbaky Péter szerk.: Ybl Miklós építész. Bp., 1991, 243. l.
33
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Ezt követően, az arisztokrácia körében is divatos tátrai üdülőhelyek egyikén,
Tátralomnicon építtetett a család nyári tartózkodás céljából nyaralót.40
Andrássy Tivadar otthonai hasonlóan színes képet mutattak. A család a téli és a
tavaszi idényt a budai Margit rakparton fekvő palotájában töltötte, július végétől a nyarat
a tőketerebesi kastélyukban. Az ősz kezdete már Szilágy megyében, a Kolozsvárhoz is
közel lévő dubrini vadászházban telt, amely mindentől távoli, friss levegőjű, ezer méter
magasan fekvő fennsíkon helyezkedett el, fenyvesek által ölelt területen.41 Dubrin
szarvasvadászatok színhelye is volt. A novemberi vadászidényt ismét Tőketerebesen
töltötték.42
A főnemesi családok előszeretettel béreltek villaépületet divatos üdülőhelyeken.43
A XIX. század második fele – az otthonok helyi és jellegbeli gyarapodásán túl – az
arisztokrácia társadalmi életében is jelentős változásokat hozott. Ezek elindítója – még a
század első felében – Széchenyi István volt, aki a magyar arisztokrácia társas életét angol
minta alapján szervezte meg a Nemzeti Casino megalapításával. 44 Itt tagok csak férfiak
lehettek. A XIX. század végétől a hölgyek részére (is) nyitva állt, a báró Aczél István által
alapított Park Klub.45 Ehhez hasonló, de időszakos társaskört hoztak létre 1906-ban Tátra
Klub néven.46

40A

tátralomnici nyaralót Lipthay Béla báró hasonnevű nagybátyja építtette, de a család közös használatában
volt. (Odescalchi, 151. l.)
41.Andrássy, 29. l.
42 V. U., 1890, 122. l.
43 Andrássy, 29. l.
44 A Nemzeti Casino Magyarország legelőkelőbb társasköre volt, amely 1827. június 10-én gróf Széchenyi
István kezdeményezésére alakult, az angol klubok mintájára. Tagok száma kezdetben 175 volt. A Nemzeti
Casinonak bár arisztokratikus színezete volt, a tagok sorába való felvételnél osztály vagy pártkülönbséget nem
ismert. Helyiségei eleinte a Dorottya utcai Vogel házban voltak, 1871-től a Kossuth Lajos utca 5. szám alatt.
Könyvtára 32000 kötetes volt. (Révai Nagy Lexikona. Bp., 1916, Révai)
45 A Park Klub a főváros előkelő köreinek közös találkozóhelye volt, melyet angol mintára hoztak létre, férfiak
és nők közösen látogathatták. Eszméjét báró Atzél Béla vetette fel. A Stefánia úton álló épületét 1895-ben
nyitották meg. (Pallas Nagy Lexikona. Bp., 1896, Pallas.) Gyakorta a Park Klub szolgált színhelyéül azoknak a
fogadásoknak báloknak, amelyeket főúri családjaink nem otthonaikban szerveztek meg. (Erba Odescalchi, 200.
l.) Ennek az oka leginkább az lehetett, hogy sokak városi otthona méreténel fogva nem volt alkalmas nagyobb
vendégközönség elhelyezésére és kiszolgálására. Az említetteken túl találkozóhely szerepét is betöltötte,
jótékonysági bálokat is tartottak falai között. (V. U., 1901., 431-435. l.)
46 A Tátra Klub 1906 júniusában nyílt meg. Célja, hogy a nyári hónapokra összegyűjtse az ide látogató hazai és
külföldi főúri társaságot. A klub tagjai részére művészestélyeket, mulatságokat, sportrendezvényeket
szerveztek. Ötlete Nákó Sándor gróftól származott. Székhelye a tátralomnici Palace Hotelben volt, ahol egy
társalgó és egy női szalon várta az ide érkezőket. A szabadban tenisz és golfpályák, horgászásra, vadászatra
alkalmas területek is rendelkezésre álltak. (Sz. Ú., 1906., július 31, 8-9. l.)

17

II./2. MINDENNAPI ÉLET

A főúri családok életmódját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy jelentős különbség
mutatkozott a városi és a vidéki otthonok mindennapjai között.
A vidéki otthon és annak környezete továbbra is a hagyományos – az
arisztokrácia által is egyhangúnak tartott47 – életforma színhelye maradt, ahol a családfő
legfontosabb feladata a birtok gazdasági ügyeinek intézése, ellenőrzése volt, a ház
asszonya a háztartással, illetve a háziszemélyzet irányításával foglalkozott.
A férfiak a hajnali, kora reggeli órákban keltek, sokan a napot kilovaglással kezdték48,
mások a gazdaság egy-egy részének megtekintésével, és az ott szolgáló személyzet
eligazításával.49 A reggeli – 7-8 órai – étkezést követően, a délelőött további részében is
leginkább birtokigazgatással töltötték idejüket.50 Az ebéd és a délután gyakran már a
család, (ésilletve a vendégeik) társaságában telt. A férfiaknak a délutánt – egyedül töltött
órák esetén – többnyire olvasással, gyűjteményükkel, vagy más érdeklődési körnek
megfelelő tevékenységgel töltötték.
A ház asszonyának napirendje eltért a férfiakétól, ők többnyire férjüknél később
keltek, ennek időpontja személyenként változó lehetett. Ismerünk példát a kora reggeli,
reggeli ébredésre51, amíg mások a délelőött jelentős részét is ágyban töltötték, ugyanis
csak 11 óra körül keltek fel.52 A háztartásban dolgozó személyzet felügyeletét a feleség

Podmaniczky, 67. l., Széchenyi, 19. l.
Ifjabb Andrássy Gyula gróf hajnali öt óra tájt a napot kilovaglással kezdte (Andrássy, 42. l.), ez más
családokban is megszokott reggeli program volt. Károlyi Viktor grófot neje is elkísérte ilyenkor. (Utóbbi
példánk az 1920-as évek első feléből való.) (Széchenyi, 18. l.)
49„ /Sáromberkén Teleki Sámuel/ Samu bácsi a napját istállólátogatással kezdte. Erre a - mondhatni kis ceremóniára - én
/Odescalchi Eugenie/ is hivatalos voltam néha. Elindultunk Samu bácsival és Matild nénivel az istállók felé, kezünkben
egy kockacukorral teli kis kosár.(…). Minden nap más istálló került sorra. (…). Ha megjelentünk, a lovászmesterrel az
élükön szép, feszes rendben álltak /a lovászok/, csíkos barna bársonyöltözetükben, várva Samu bácsi utasításait..”
(Odescalchi, 46, 47. l.)
50 (II.) József főherceg gondosan kézben tartotta a gazdasággal kapcsolatos feladatokat. Mindig személyesen
nézte át a részére címzett ügyiratokat, továbbá minden postai küldeményt ő olvasott el elsőként, ezekre
ceruzával ráírta mi történjen az adott ügyben. A további intézkedéseket irodája, ügyintézői végezték. (V. U.,
1902, 714. l.) Nagyapja délelőttjeire a következőképp emlékezett vissza Károlyi Széchenyi Ilona grófnő:
„/Wenckheim/ Frigyes nagyapánk külön világnak tetszett gyermeki szemünkben, (…). Délelőttjeit teljesen kitöltötték a
különféle birtokai intézőivel folytatott megbeszélései, és a családtagokkal folytatott hosszú eszmecserék.” (Széchenyi, 18.
l.)
51 Andrássy Aladárné kora reggel adta ki a személyzetnek utasításait. (O. V., 1887, 430. l.) Továbbá:
Odescalchi, 47. l., Széchenyi, 19. l.
52 Andrássy Dénesné délelőtt tizenegy óráig aludt teljesen elsötétített hálószobájában. (Andrássy, 19. l.)
47
48

18

látta el, ő adta ki az elvégzendő feladatokat, utasításokat53, különböző napszakokban.54 A
másnapi ételsorok egyeztetése is az ő feladata volt.55 A leírtak mellett a gyermekek és a
rájukz

azokra

vigyázó

nevelők

felügyeletét

is

az

anyák

látták

el.56

Gyermekeikkel a nap bizonyos szakában közös programokat is szerveztek.57 A jótékony
célokra figyelmet fordító családokban az ezzel kapcsolatos teendőket is többnyire az
asszonyok végezték.58 A gazdasággal kapcsolatos feladatokat ritkábban látták el, erre
leginkább özvegység esetén kerülhetett sor59, de más példát is ismerünk.60 Ugyancsak
ritkán említik forrásaink azt, amikor a ház asszonya nem látta el megfelelően a háztartás
irányításával kapcsolatos feladatait.61
A nők mindennapi időtöltéséhez tartozott az olvasás és a kézimunkázás.62
Muzsikálással már férfiak is foglalkozhattak, sokan zongorán63, hegedűn64 vagy más
hangszeren65 játszottak.
Érdekességként említendő meg, hogy az alcsúti főhercegi kastélyban a család
hölgytagjainak, szabadidejük eltöltéséhez külön „műtermet” alakítottak ki.66 (149.…. kép)
Ezt példázta Klotild főhercegnő (V. U., 1902, 714. l.) és Wenckheim Krisztina (Széchenyi, 18-19. l.), akikről
tudjuk, hogy otthonában a háztartás vezetését végezte. Andrássy Dénesné délelőtti ébredését követő
fürdésénél adta ki a személyzet bizonyos részének aznapi utasításait. A főszakáccsal csak az esti órákban
egyeztetett. (Andrássy, 19., 111. l.) További példa: Széchenyi Franciska grófnő. (Széchenyi, 19. l. )
54 Andrássy, 111. l.
55 Andrássy, 111. l.
56 Andrássy, 25. l.
57 Ezt példázta az Andrássy család, ahol a nap folyamán többször is együtt voltak gyermekiekkel szüleik.
Andrássy Tivadar gróf a hajnali órákban tett kilovaglásra gyakran lányait is magával vitte. Az anya Andrássy
Tivadarné, (majd ifj. Andrássy Gyuláné) zongoradarabokat játszott gyermekeinek, az apa esténként sakkozni
tanította az arra érdeklődést mutató gyermekeit, de más közös játékokkal is szórakoztatták egymást.
(Andrássy, 43., 44., 52., 53. l.) Továbbá: Széchenyi, 15. l.
58 Ezt példázta Wenckheim Krisztina grófnő, aki sok időt fordított az általa pártfogolt jótékonysági
szervezetekre. (Széchenyi, 18, 19. l.) További példa: Andrássy Dénesné. (Andrássy, 218. l.)
59 Lónyay Ödön neje Pázmándy Vilma grófné férje halálát követően „(…) ritka értelmi és akaraterejével maga
vezette házának minden ügyét gondját.” (O. V., 1899, 755. l.) Továbbá: Erba Odescalchi, 94. l.
60 A leírtakra a XIX. század első feléből ismerünk példát, amit azért közlünk, mert időszakunkban ugyanúgy
előfordulhatott. Splény Béla anyjáról ezt írta: ”Anyám Pátyon már ekkor gazdaságot vezetett, éspedig, miután atyám
katonai elfoglaltsága és a mezei gazdasághoz való kevés hajlama folytán a vezetésben részt nem vett, (…)”. (Splény I., 24.
l.) A Karátsonyi családban Karátsonyi Karolin volt az egyik gazdasági „főügyintéző”, egyike volt a leghíresebb
„lady farmereknek”. (O. V., 1888, 709. l.)
61 Erba Odescalchi Sándor herceg a következőket írta nagyanyjáról: „A háztartás vezetéséhez nagyanyám nem
értett. Míg leányai serdülőkorba kerülve ezt át nem vették, ő nem sokat törődött azzal, hogy a cselédek milyen ételeket
főznek. Ezzel sokszor vissza is éltek de ő ennek ritkán jött nyomára és akkor sem szólt, nem akarta megbántani őket.
Nagyritkán mégis megtalálta a módját, hogy helytelenítő véleményét kifejezze. Például egyszer az étel túl sós volt. Étkezés
végén, mikor az inasok egy pillanatra nem voltak benn, ő észrevétlenül még megsózta a tálban maradt ételt. Persze
nemsokára hajlongva jött be a szakács bocsánatot kérve, hogy az étel túl sós volt. Nagyanyám elnézően, halkan mondta: Igen, valóban egy kicsit sós volt.” (Erba Odescalchi, 92. l.)
62 Splény II., 213. l., Andrássy, 92. l., Erba Odescalchi, 94. l.
63 Ezt példázta Teleki Irén és Teleki Bella grófnő. (O. V., 1887, 675. l.) Andrássy, 52, 150. l., Erba Odescalchi, 91.
l., Károlyi, 12. l.
64 Ezt példázta Teleki Emma grófnő. (O. V., 1887, 675. l.)
65 Erba Odescalchi Hugóné gyermekkorában citerázni is tanult. (Erba Odescalchi, 91. l.)
66 A forrás leírása szerint „(…) a főhercegi család tagjai legtöbb szabadidejöket ezentúl itt fogják tölteni, zenével,
énekkel, kézi munkával, (…). „ A helyiség képe: V. U., 1886, 104. l.
53

19

A főúri családok nőtagjai naponta vezették naplójukat.67
A nyugodt vidéki mindennapok során szórakozási lehetőséget a parkban és a kastély
közelében történő időzés jelentett. A délutáni órákban gyakran tettek sétát a parkban68
vagy kocsiztak ki a kastély környékére.69 Ezek mellett a lovaglás70, a csónakázás71,
fürdőzés és úszás72 – a XIX. század végétől – golf, krikett73, tenisz74 biztosíthatott
kikapcsolódást. Utóbbi sportokat – melyeket európai útjaik során ismertek meg – az
arisztokrácia honosította meg hazánkban. A további példák között említendő meg a
jacht75 és a lovaspóló is.76 E szélesebb körben kedvelt sportágakon túl, gyakorolták a
gépkocsivezetést, -versenyzést is.77 A XX. század elejétől az autózás szórakozásnak,
időtöltésnek

is

számított.78

Tudomásunk

van

más

sportágakról79,

és

olyan

80

kezdeményezésről is, amely a léghajózás meghonosítását célozta meg.

A téli hónapok egyhangúbban teltek. A vidéki otthonok falain kívül kikapcsolódásra,
leginkább az ismert téli sportok – a szánkózás vagy a korcsolyázás81 – nyújtottak
lehetőséget.
A délutáni órákba rendszerességet ugyancsak az étkezések vittek, az ebéd, az uzsonna,
és az ötórai tea során együtt voltak a családtagok és vendégeik. Az étkezéseket – az épület
egy-egy helyiségében,, vagy annak teraszán82 – társalgás követte. ACsaládjainkban az

Andrássyné Zichy Eleonóra gyermekkorától vezette naplóját, francia nyelven, ahogy a Zichy családban
beszéltek. A naplóírás akkor általános volt. (Andrássy, 21. l.)
68 Splény I., 486. l., Széchenyi, 18., 51. l., Erba Odescalchi, 91. l.
69 Splény II., 248. l., Széchenyi, 18. l., V. U., 1902, 199. l.
70 Híres lovas volt például Draskovich Istvánné Erdődy Júlia. (Sz.Ú., 1900 május 15.) Továbbá: Andrássy, 42. l.,
Széchenyi, 18. l. (Utóbbiak a reggeli kilovaglásról írnak, de ezt a sportot más napszakokban is gyakorolhatták.)
71A tiszadobi programok között szerepelt a Holt-Tiszán történő csónakázás (Andrássy,113. l.), Berectelkén a
kastélyparkban lévő tó nyújtott erre lehetőséget. (Odescalchi, 104. l.)
72 Andrássy, 70. l., Széchenyi, 51. l., Odescalchi, 105. l.
73 Andrássy, 113. l.
74 Teniszpályákat a kastélyok parkjaiban is gyakran létesítettek, ezt példázták a meggyesfalvi és a sáromberkei
teniszpályák. (Odescalchi, 45. és 105. l.)
75 Hauszmann I., 44. l.
76 Andrássy, 44. l., Károlyi, 29. l.
77 Az első automobilok megjelenése hazánkban a XIX. század utolsó éveitől figyelhető meg. Az újdonságnak
számító járművek tulajdonosai az arisztokrácia és a módos polgárság köréből kerültek ki ekkoron. Egyes
autótulajdonosok megalapították a Magyar Automobil Clubot, amelynek elnöke gróf Szapáry Pál volt. (V. U.,
1901, 409. l., 431-435. l.) 1902-ben Budapesten már „automobil corsot” tartottak, ahol a gépkocsi kedvelők közül
részt vett Esterházy Mihály, Szapáry Pál, Andrássy Géza. „Az automobil sportnak az idén kezd nagyobb divatja
lenni” adta hírül a korabeli sajtó 1902-ben. (V. U., 305, 306. l.) Ugyanezen évben már autóversenyzést is
tartottak Bécs és Párizs között, amelyen gróf Szapáry Pál is részt vett. (V. U., 1902, 454., 455. l.)
78 Széchenyi, 51. l.
79 Széchenyi Imre gróf Balatonföldváron gömblövészegyesületet alapított. (Sz. Ú., 1901 július 31, 16. l.)
80 A magyar Aero-Klub a meteorológiai munkák mellett a léghajózás hazai elterjesztését tűzte zászlajára. A
Klub 1902 március 2.-án alakult meg, elnöke gróf Széchenyi Géza volt, védnöke Lipót Szalvátor főherceg. (V.
U., 1902, 289. l.)
81 Odescalchi, 20. l.
82 Andrássy, 137. l.
67
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esték meghatározó programját is a vacsora és az azt követő családi együttlét jelentette,
ilyenkor beszélgettekéssel83, olykor felolvastak egymásnak.ással84 töltötték idejüket.
Nyáron az épület teraszán is folyhatott az esti társalgás.85 Ezt követően szobájukban,
lakosztályukban sokak még olvasással, levelezéssel86, kártyázással is foglalatoskodhattak
lefekvésig. Az A ritkább esti programokszórakozások közé sorolhatjuk a kisebb
vadászatokat is.87
A hagyományos életformát követők számára – a vidéki élet egyhangúságában – némi
változást a kastélyról- kastélyra költözés hozhatott. Ez azokra a családokra volt jellemző,
melyeknek az egymástól távolabb fekvő birtokaikon is voltak otthonaik, így az év
különböző részeit más-más helyen tölthették.88
A városi élet – amely alatt időszakunkban leginkább fővárosi, esetleg pozsonyi,
kolozsvári tartózkodást értünk – a szürkébb vidéki mindennapokkal szemben, különösen
sokszínű életmódot kínált. Itt a társadalmi érintkezés legfőbb színterét a szalonélet
jelentette. A főnemesek közül többen „nyílt házat vittek”, ahová meghatározott
napszakban várták látogatóikat, vendégeiket. E szalonok nagyrészt zártkörűek voltak, más
társadalmi csoportok tagjai csak kivételes esetben látogathatták.89 Időszakunkban azonban
már történtek kísérletek ennek megváltoztatására, ekkor a születési arisztokrácia
kapcsolatát a „szellemi arisztokráciával” és a művészet jelesebb képviselőivel igyekeztek
szorosabbra fűzni.90 Budapesten – a már ismertetett – Nemzeti Casino, és a XIX. század
végétől a Park Klub is nyitva állt a látogatók előtt. A városi hétköznapokat színesíthették
színházi előadásokkal91, koncertekkel92, műkedvelői előadásokon való szerepléssel93 és
kiállítások94 megtekintésével.95 Ezek mellett látogattak lóversenyeket96 és más
sportrendezvényeket is.97 A városi séta is gyakori időtöltés volnek számított.98

Splény II., 260. l., Andrássy, 23. l., Erba Odescalchi, 72. l.
Andrássy, 57. l.
85 Odescalchi, 47. l.
86 Splény II., 361. l.
87 Az esti kisebb vadászat a Splény családban szalonkalest jelentett. (Splény I., 554. l.) E célból létesítettek,
illetve tartottak fenn időszakunkban is a kastélyparkok mellett fácánoskertet. (A fácánoskertekről A főúri
otthon környezete, parkok és kertek című fejezetben olvasható.)
88 Erba Odescalchi, 91. l.
89 Károlyi, 78. l., Andrássy, 130., 160-161. l.
90 Az arisztokrata szalonok világáról részletesen írt Dede Franciska: Justh Zsigmond, az irodalmi dendi című PhD
dolgozatában. (ELTE BTK, 2005) 170-182. l.
91 Odescalchi, 35. l.
92 Odescalchi, 30. l.
93 Erről részletesebben a Háziszínházak, háziszínpadok című fejezetben olvasható.
94 Az arisztokrácia tagjai szívesen látogattak kiállításokat. Ezek között leggyakrabban a Műcsarnok
képzőművészeti tárlatai szerepeltek (V. U., 1876, 208. l., 1879, 681. l., 1880, 360. l., 1886, 809. l., 1902, 522., 770772. l.), de a vidéki városokban megtartott kiállításokon is találkozunk velük. (V. U., 1880, 360. l., 1907, 421. l.)
83
84
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Egyesek az év jelentős részében városban éltek.99 Az inkább vidéken élők közül is
sokan a téli, hónapokra ide költöztek.100 Ilyenkor a társadalmi események súlypontját a
báli szezon jelentette.
Ezeken túl a városi élet mindennapjaiban is volt számos olyan elfoglaltság, amely a
vidéki hétköznapokban is jelen volt. A férfiak a gazdasággal, üzleti élettel kapcsolatos
ügyeket intézték, ellenőriztékjelenthette. Sokak politikai tevékenységet is kifejtettek. A
városi paloták számos gyűjteménynek adtak otthont, íigy az ezzel történő elfoglaltságot
ide is sorolhatjuk.101 A városi életmód más programokat, lehetőségeket is kínált.102 A ház
asszonyának a háztartás és a személyzet vezetése a városban is feladatköre maradt.
Gyakran szerveztek városi tartózkodásuk idején is jótékonysági rendezvényeket.103
Kevesen voltak azok, akik főnemesi származásuk ellenére más – többnyire polgári
értelmiségiekből álló – társasággal kerestek kapcsolatot.104

Az arisztokrácia tagjai szívesen látogattak kiállításokat. Ezek között leggyakrabban a Műcsarnok
képzőművészeti tárlatai szerepeltek (V. U., 1876, 208. l., 1879, 681. l., 1880, 360. l., 1886, 809. l., 1902, 522., 770772. l.), de a vidéki városokban megtartott kiállításokon is találkozunk velük. (V. U., 1880, 360. l., 1907, 421. l.)
96 Ezt példázta (III.) József főherceg és családja, akik gyakori látogatók voltak a lóversenypályán.
(V. U., 1909, 435. l.) A lóversenyzésről továbbá: Vay, 363-365, 374. l., V. U., 1907, 405. l.
97 Ezt példázta még a pólóklubba járás is, aminek a rangját emelte, hogy azt budapesti tartózkodásakor az
uralkodó is látogatta. (Andrássy, 19-20. l.)
98 Odescalchi, 20. l.
99 Ezt példázta Pejacsevich Pálné, akiről tudjuk, hogy „A gróf felesége Budapesten a Kégl-féle házban lakott, és igen
ritkán látogatta meg urát Podgorácon, mert ott nem találta meg a kívánt kényelmet. (…) Pejacsevich Pál már igen öreg
úr volt, (...) így érthető, hogy felesége, aki még fiatal és életéhes asszony volt, jobban szeretett Budapesten lenni, ahol
Zichy Viktor volt a barátja.” (Hauszmann I, 48-49. l.) További példa: Erba Odescalchi, 92. l.
100 Odescalchi, 19., 20., 30. l.
101 Andrássy, 76. l.
102 Andrássy Géza budapesti tartózkodásakor szívesen időzött kétes hírű hölgyek társaságában is. Ismert, hogy
az egyik ilyen ház törzsvendége volt. (Andrássy, 45. l.)
103 Gróf Károlyi Sándorné az első budapesti gyermekmenhely javára jótékonysági festménykiállítást szervezett.
(O. V., 1888, 187. l.) További példák: Andrássy, 20., 218. l.
104 Andrássy, 65. l
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II./3. KEDVENC IDŐTÖLTÉS

Az egyhangú mindennapokban sokak számára a kedvenc elfoglaltság jelentett még
hasznos időtöltést. Ennek eredményeként változatosabb lett otthonaik helyiségeinek sora,
és gyakran a berendezését is gazdagították. A hobbi, az érdeklődési körnek megfelelően
igen változó lehetett. A kultúra iránt oly fogékony főúri családok tagjai közül sokan
művészeti

tevékenységgel

színesítették

napjaikat.

A

legtöbben

mindezt

csak

kedvtelésként gyakorolták, azonban ismerünk magasabb szinten alkotó tehetségeket is,
akiknek ez életük meghatározó munkásságát jelentette, személyükben művészeket is
adtak főúri családjaink hazájuknak.
Legtöbben szabadidejükben festészettel foglalatoskodtak. Zichy Ernő gróf tájképeket
festett105, Andrássy Géza munkáit az impresszionisták alkotásaihoz hasonlította106,
Andrássy Tivadar festői munkássága során nem követett semmilyen irányzatot, saját
ízlésének megfelelően alkotott.107 Ismert Mária Dorottya108 (II. József főherceg lánya) és
Esterházy Károly gróf109 festői tevékenysége is. Az említetteken kívül számos más naiv
művész nevét ismerjük.110 Gróf Nemes Sándornét111 már gyakorlottabb festőként említik

Zichy, 66, 67. l.
Andrássy, 45. l.
107 V. U., 1907, 389. l. Andrássy Dénes tárgyalt tevékenységére így elékezett vissza Katinka lánya: „Fő
szenvedélye a festés volt. Ha arra kényszerül, hogy maga keresse meg a kenyerét, minden bizonnyal jó festő lett volna
belőle, nem marad műkedvelő. Sohasem tanult festeni, s olyan sok mindennel foglalkozott és annyi idejét vette el ez a
sokirányú tevékenység, hogy nem volt módja figyelmét és energiáját a festésre összpontosítani. De még így is többször
állította ki képeit, s a kritikusok elismerően nyilatkoztak művészetéről. Ha nem születik grófnak kétségtelenül művészi
pálya vár rá.” (Andrássy, 34. l.)
108 V. U., 1902, 714. l.
109 Borovszky, Pozsony vm., 240. l.
110 Műkedvelő festői tevékenységéről volt ismert Teleki Bella (Munkácsy Mihály tanítványa volt) és testvére
Teleki Blanka, Andrássy Manó (O. V., 1887, 237, 674-675. l.), báró Bornemissza Albertné, Jósika Lajosné,
Rudnyánszky Béláné. (Sz. Ú., 1901 január 15, 15. l.) Az 1904-ben Budapesten megrendezett műkedvelői
kiállítás főúri alkotók munkáit mutatta be. Az itt kiállítók nevének ismeretében képet kaphatunk arról milyen
sokaknak volt szenvedélye a festészet. A kiállított festményeket készítette Mária főhercegnő, Thurn-Taxis
hercegné, Andrássy Tivadar, Andrássy Ilona, Andrássy Géza, báró Podmaniczky Elma, báró Braunecker Stina,
gróf Széchenyi Jenő, Széchenyi Jenőné, Széchenyi Mária, Széchenyi Antalné, gróf Apponyi Sándorné, gróf
Zichy Klára, Zichy Leona, Zichy Mária Zichy Aszta, Zichy Fedóra, Kaas Klémens és Kaas Róza bárónő, báró
Nopcsa Ilona, Haupt Stummer Lipót báró, gróf Wickenburg István, Harrach Ludviga grófnő, ifj. Keglevich
István, Pappenheim Szigfrid, gróf Teleki Gyuláné, gróf Erdődy Gyuláné, gróf Batthyány Gyula és Eszterházy
László, gróf Erdődy Imréné, báró Sennyei Gézáné, gróf Teleki Géza és Gerliczy Margit bárónő. A rajzokat gróf
Pejacsevich Jolántól és Zichy Rafaelnétől, karikatúrákat gróf Bánffy Miklóstól lehetett látni. A kiállított
bútorok, famunkák festését Edelsheim-Gyulai Paula, Auguszta főhercegnő, az égetett fadobozokat és festett
üvegeket Odescalchi Lili hercegnő készítette. (Sz. Ú., 1904, 24. szám 11-14. l.) Naiv festő volt továbbá
Draskovich Istvánné Erdődy Júlia is, akinek több állatképe szerepelt műkedvelői kiállításokon. (Sz. Ú., 1900
május 15.)
105
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forrásaink.112 Festményei révén vált híressé Zichy Mihály és Batthyány Gyula gróf,
továbbá Mednyánszky László és Hatvany Lajos báró.113 Többek otthonukban
festőműteremmel rendelkeztek.114 (147. és 148. kép) Az Andrássy család egyes tagjai
rajztehetségükről is ismertek voltak, közülük többen karikatúrák készítéséverajzolásával
is szívesen foglalkoztak.115

Másoknak az amatőr fényképezés jelentett kedvenc

116

időtöltést.

Az iparművészet iránt is sokan mutattak gyakorlati szintű érdeklődést. A férfiak közül
szabadidejükben a legtöbben az asztalosmesterséggel foglalkoztak, otthonuk közelében
asztalosműhelyt rendeztek belétesítettek. A tárgyak bemutatásához műtermet is
létesíthettek.117 (II.) József főherceg egyik szenvedélye a bútorkészítés volt. Munkái közül
alcsúti kastélya egyik verandáját díszítő – fehér kérgű nyírfaágakból összeállított – kerti
garnitúráját ismerjük.118 Ugyancsak e tevékenységet folytatta időtöltésként Huszár Károly
báró Abafáján és Teleki László Gyula gróf Hosszúfalun119, míg Bethlen Pál gróf
fafaragással foglalatoskodott.120 E területen két főnemes, báró Bánffy Ádám és gróf Lázár
Jenő művészi tevékenysége külön említést érdemel, ugyanis mindketten a szakma
valóságos mestereivé fejlesztették magukat. Bánffy Ádám válaszúti otthonában alakította
ki műhelyét, ahol az asztalosság mellett faszobrászattal, porcelánfestéssel és
fazekassággal is foglalkozott. Kastélyába saját kivitelezésben készítette el például a
lépcsőházi csarnok és az ebédlő épületasztalos és faszobrászati munkáit és a bútorok
jelentős részét. (42. és 85. kép) Keramikus és porcelánfestő tevékenységét hirdette – a

Gróf Nemes Sándorné elismert festői pályafutását mutatja, hogy műveiből a Képzőművészeti Társulat
kiállítást rendezett, ezen a művész kétszáz arcképét állították ki. (Sz. Ú., 1900 március 31.) Továbbá: V. U, 1900,
154. l.
112 Gróf Nemes Sándorné elismert festői pályafutását mutatja, hogy műveiből a Képzőművészeti Társulat
kiállítást rendezett, ezen a művész kétszáz arcképét állították ki. (Sz. Ú., 1900 március 31.) Továbbá: V. U, 1900,
154. l.
113 Zichy Mihály, Batthyány Gyula, Mednyánszky László életpályája feldolgozott. Hatvany báró
munkásságának részletes feldolgozása még nem történt meg, festőművészi életútjáról Szűcs Györgynek az
ecset poétája – Hatvany Ferenc címmel jelent meg tanulmánya. (In Horváth László szerk.: A Hatvanyak
emlékezete. Hatvan, 2003, Kiadta a Hatvany Lajos Múzeum.)
114 Ezt példázta Teleki Bella kendilónai (O. V., 1887, 675. l.), Erdődy Gyuláné vasvörösvári (képe: Sz. Ú., 1903
március 31, 5. l.) és Mária Dorotta főhercegnő alcsúti festőműterme. (Képe: Sz. Ú., 1907 július 15, 2. l.)
115 Vay 1900, 337. l., Andrássy, 35. l.
116 Az arisztokrácia tagjai közül többekről ismert, hogy szabadidejükben szívesen fényképeztek. Ezt példázta
gróf Nemes Sándorné és Nákó Sándor gróf, továbbá Coburg Fülöp herceg (V. U., 1908, 81-83. l.) és Lónyay
Elemérné. (V. U., 1907, 175. l.) Esterházy Mihály gróf a Photo Club tagja volt és egy nemzetközi kiállítás elnöke
is. (V. U., 1902, 13. l., 1903, 239. l., Sz .Ú., 1904, 24. szám, 8., 13. l.)
117 Ezt példázta Lázár Jenő gróf meggyesfalvi kastélya közelében létesített műterme. (Képe: V. U., 1901, 25. l.)
118 Erba Odescalchi, 440. l.
119 Bíró, 108. l.
120 A gróf faragásaiból is kiállításra kerültek egyes darabok Kolozsváron az 1901-ben megrendezett
műkedvelői kiállításon. (Sz. Ú., 1902. január 15., 15. l.)
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valóságos műremekként leírt – kerámia kandallója121 és a falakat, enteriőröket
dekorálóíszítő tálai, dísztárgyai, melyek kínai, japán, bécsi, meisseni, sévresi, herendi
gyárak termékei után, saját készítésű másolatai voltak.122 A forrás leírásának segítségével
szerencsés módon képet alkothatunk a műhely belsőjéről is.123 Az alkotások színvonalát
mutatja, hogy azok nemzetközi124 és országos125 kiállításokon is szerepeltek. Lázár Jenő
és Bánffy Ádám, kapcsolatát nem ismerjük, de tevékenységi körük pontosan megegyezett.
Lázár gróf meggyesfalvi otthonában ugyancsak művészi szakértelemmel készítette
műbútorait és azok faragását. Kastélya fali és mennyezeti borításai, a bútorok nagy része
is a tulajdonos keze munkáját dicsérte. A gróf emellett porcelánfestéssel is foglalkozott.126
A hölgyek elfoglaltságához tartozott a kézimunkázás, amit előszeretettel műveltek
főúri körökben is. Gyakorlói közül kiemelkedett Coburg Lujza hercegnő, akinek
kézimunkái az Országos Nőipari Kiállításon szerepeltek.127 Sokak alkotásamunkái
műkedvelői kiállításokon is láthatók voltak.128 Gróf Bornemissza Ignácné magyaros
varrottasokat készített.129

A kandalló az ebédlőről készült fényképfelvételen látható. (Sz. Ú., 1903 augusztus 15, . l.) Kelemen Lajos
leírása szerint „/az ebédlő egyik sarkában/ (…) művészi színes cserépkandalló áll, rajta a vérszerződés és a pozsonyi csata
domborműveivel. Haragoszöld alapszínét gyümölcs és virágfüzérek kék, piros és zöld színváltozatokkal szelídítik.”
(Kelemen, 239. l.) Feltehetően e darabot Teleki Sándor még készülőfélben ideiglenesen felállítva csodálhatta
meg, kidolgozása annyira megragadta, hogy visszaemlékezéseiben a következőket írta róla: „A szomszéd
szobában van felállítva a gyönyörű nagy kemence (…). Semmin sem bámulok inkább, mint azon ha valaki megközelíti a
tökéletest. (…) /a műhelyben készülő eleméről írta/ s egy remek mű mely Árpádot ábrázolja, amint Zalán követeit fogadja
Alpár mezején, a nagy kemence /kandalló/ másik közép betétéül szánva.” (Teleki, 196, 201. l.)
122 A báró kerámiáira a következőképp emlékezett vissza Teleki Sándor gróf. „/Az ebédlőben/a fal körül tálasok
nemzeti stílben tartva megrakva tálakkal, tányérokkal , kancsókkal, kupákkal, fénylő, csillogó, ragyogó, kirívó
színvegyületben (…), s az én barátom majdnem mindenre oda írhatná: EGO FECI. (…) porcellán tálak, chínaiak, és
japánok szörnyeivel és ördögeivel, sárkányok melyeket csakis a túlczifrázott képzelet alkothat, pazar fény és
színáramlatokkal. A falakon csoportozatokban felaggatva tálak, tányérok, melyeknek minden egyes csoportozata egy külön
díszlet-egészet képezi. Egyikén madarak, másikán virágok és így tovább. Régi sax, régi bécsi, sévresi, herendi, chínai,
japáni, utánzások, mind Bánffy Ádámtól festve.”(Teleki, 195, 196. l.)
123 „Menjünk a műhelybe. (…) Tágas nagy világos terem művészi rendetlenségben össze-vissza hányva benne mindent,
mint vándor színésznő szobájában (…) asztalos padok, vastag dió és tölgyfa darabok és deszkák, cigánypurdéknak
öltöztetett mintabáb, madárijesztő kalappal a fején, rongyos ingben, lyukas tarisznyával, egyik lábán bocskor, a másikon
egy rossz bakkancs, valóságos ágról-szakadt móré, megkezdett, vagy már bevégzett Palissy-tálak, kígyóval békával, rákkal,
gyíkokkal, csigákkal, kagykókkal vizi növények levelein és virágain (…). Magyar kupák, kidomborult kürtős Lehellel, az
utolsó nótát fújva- németnek, s buzogányos Árpáddal a másik. (…) Megkezdett műasztalosi munkák, faragványos
karszékek, óriási úrnák és vázák terra cottából (…).Csillár helyett egy „romlásnak indult” óriási sas csüng alá a
boltozatról.” (Teleki, 201. l.)
124 V. U., 1878, 317. l.
125 Az említett kandalló a Székesfehérvári Országos Kiállításon szerepelt. (Teleki, 196. l.)
126 V. U., 1901, 25. l., Sz. Ú., 1907. augusztus 31., 5-7. l., továbbá Bíró, 108. l.
127 V. U., 1881, 463. l.
128 Gróf Bethlen Olívia és Karola, gróf Nemes Polika és Bánffy Dánielné munkáit 1901-ben a Kolozsváron
megrendezett műkedvelői kiállításon mutatták be. (Sz. Ú., 1902. január 15, 15. l.) 1904-ben Budapesten főúri
alkotók műveiből rendezett műkedvelői kiállításon állították ki gróf Bethlen Etelka, gróf Beroldingen Carolin
munkáit is. (Sz. Ú., 1904, 24. szám 11-14. l.)
129 V. U., 1906, 158. l.
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Sokak számára a zene nyújtott kikapcsolódást. A sokoldalú – iparművészeti
tevékenységéről már ismert – Bánffy Ádám cimbalomjátékai által zis jeleskedett.130
Coburg Fülöp hercegné a magyar zene iránt érdeklődött, zeneóráit Káldy Gyulától
vette.131 (II.) József főherceg idősebbik lánya, Mária főhercegnő zenei tudását Erkel
Ferenc fejlesztette.132 Esterházy Ferenc gróf is kiváló zeneértő hírében állt.133 E területen
a legkiemelkedőbb gróf Zichy Géza volt, aki ismert zeneszerzői pályát futott be.134
Szabadidejükben sokan kertészkedtek is, de ezt külön fejezetben tárgyaljuk.135

Teleki, 192. l.
V. U., 1875, 397. l.
132 V. U., 1880, 681. l.
133 Erba Odescalchi, 59. l. (A gróf zenei tevékenységéről Erba Odescalchi Sándor a két világháború közötti
időszakból írt, de zenei tudásának megszerzése bizonyosan tárgyalt időszakunkhoz köthető.)
134 Életútjáról részletesen számolt be Emlékeim című két kötetben megjelent munkájában. (Budapest, 1912,
Franklin Társulat.)
135 A fejezet címe: A főúri otthonok környezete, kastélyok és kertek.
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III./1. KASTÉLYÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON A DUALIZMUS
IDŐSZAKÁBAN

A latin eredetű kastély szavunk olyan szabadon álló lakóépületet jelöl, amely külső
megjelenésével, igényes(ebb) kialakításával jelezte tulajdonosának kiváltságos társadalmi
helyzetét. A kastélyépületnek magánhasználatú és reprezentációs célokat szolgáló
helyiségekkel is rendelkeznie kellett. Az ismérvek között meg kell említeni az épület
nagyságát. A kastélyokat többszintes, leggyakrabban egyemeletes kialakítás jellemezte. A
tárgyalt otthontípus a hozzá tartozó területtel, a kastélyparkkal szoros egységet alkotott,
amely a környezettől való elszigeteltségét biztosította.136
Amíg a témakörünket megelőző évszázadokban kastély- és kúriaépületeket
jellemzően nemesi, főnemesi családok építtettek, addig az 1870-es évektől ezek mellett
egyre növekvő számban jelentek meg azok a vagyonosodó nagypolgári famíliák, melyek
új életformájuk kialakításánál a nemesség, főnemesség életmódját jelölték meg követendő
példaként.137 A gazdag polgári családok által építtetett – és a leírt kritériumoknak
megfelelő – otthonokat ugyancsak kastélyként említették, függetlenül tulajdonosának
társadalmi állásától. Tudjuk, hogy a kastély és a kúria szó a maival egyező értelemmel
bírt, de ezen kívül más szavak is használatban voltak, illetve az eltérő épülettípusokra
vonatkozó szóhasználat nem volt kellően kiforrott. Ismerünk példákat arra, hogy
kastélyépületeket kúriának, úrilaknak neveztek138, máskor, a mai fogalmaink szerint
kúriának tartott épületet kastélyként említettek.139 Időszakunkban kedvelt és elterjedt
kifejezés volt az „úri lak”, amely leginkább a kúria, esetleg a villa típusú épületeket
jelölte. Ezt a megnevezést is az épület tulajdonosának társadalmi helyzetétől függetlenül

Badál Ede: Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. Bp., 1987, 11-14. l., Virágh Zsolt: Magyar
kastélylexikon. Pest megye kastélyai és kúriái. Bp., 2000, 285. l., Sisa 2004, 12. l.
137 A leírtakat példázta a nagyiparos Schossberger család, akik a birtokvásárlást követően turai kastélyukat
már bárói rang megszerzése elött - 1883-ban - megépítették, míg a rangemelésre csak 1890-ben került sor.
(Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. köt., Bp., 1915, 282. l.)
138 Nagyfüged, Kilián Ernő úrilaka. (Borovszky, Heves vm., 60. l.)
139 Ezt példázta a németsági Szapáry Istvánné féle „kastély” megjelölése (Borovszky, Temes vm., 74. l.) és a
kúriának is alig nevezhető Görgeteg-Rinyatamási pusztán álló Széchenyi Aladár féle kastélyként feltüntetett
épület (Borovszky, Somogy vm., 82. l. ), továbbá a palásti Ivánka István féle „kastély”. (Borovszky, Hont vm.,
65. l.)
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használták.140 Ritka példaként említhető meg, hogy kastélyépületeket olykor csak
tanyaként említettek.141
A kiegyezést követő évtizedeket a hazai kastélyépítészet utolsó jelentős időszakának
tekinthetjük, ha az akkor épült kastélyok számát és sokuk kimagasló művészi színvonalát
vizsgáljuk. Kastélyépítészetünk lendülete a millennium időszakáig töretlenül ívelt felfelé,
de ez a folyamat a századfordulót követően már visszaesést mutatott. Az 1860-as évek
vége és az első világháború közötti időszak magyar kastélyépítészetéről tudjuk, hogy
sokkal több kastély épült, mint azt eddig tudni vélték.142
A XIX. század második fele a historizmus időszakát jelöli. Ekkor az
építőművészetben143 a megelőző korok történelmi stílusait élesztették újjá és (főként) a
historizmus kései időszakában azokat egymással vegyítve is alkalmazták. Ezt, a kevert
építészeti motívumok után, eklektikus stílusnak nevezi a művészettörténet.144 A
historizmus és az eklektika építészete újraalkalmazott stílusaival alakította ki, csakis e
korszakra jellemző jellegzetességeit, egyéni karakterét.
A historizmus korának építészetét több stílusáramlat határozta meg. Kezdete – a
romantikus historizmusnak145 nevezett időszak – hazánkban az 1840-es évek elejétől146 az

Az, hogy az „úri lak” megjelölés nem takarta az épület tulajdonosának társadalmi helyzetét bizonyítja,
hogy főnemesi, illetve polgári családok tulajdonában lévő épületeket egyaránt jelöltek így. Ezt példázta
Bácsalmáson gróf Teleki Jánosné úrilaka (Borovszky, Bács-Bodrog vm., 50. l.), Kádár-István majorban báró
Duka Géza, (Borovszky, Temes vm., 44. l.), továbbá Erdőcsokonyán gróf Széchenyi Géza úrilaka (Borovszky,
Somogy vm., 63, 71. l.), Horton Winterberg Gyula és Dormándon Engel Lajos úrilaka (Borovszky, Heves vm.,
50., 30. l.).
141 Az ókígyósi kastélynál ismert a „Wenckheimtanya” elnevezés. (V. U., 1882., 778. l.)
142 A XIX. század második felének hazai kastélyépítészetét még az 1970-es években is a hanyatlás időszakaként
említette a témával foglalkozó irodalom, amikor már korszerűtlensége és elavultsága miatt kevés kastély
épült. (Kelényi György: Kastélyok, kúriák, villák. Budapest, 1974, Corvina.) A későbbi évtizedek kutatási
eredményeire alapozva határozottan cáfolhatjuk az előbb leírtakat, ugyanis Petravich András, egy a témával
foglalkozó tanulmányában közölt becslése szerint csak a mai országterületen kétszáz kastélyról tudja, hogy a
kiegyezést követően épült, illetve, hogy jelentősen átalakították. (Petravich, 37. l.) Sisa József erről a
következőket írta disszertációjában: „Ha a historizmus korában az építészet fő sodra eltávolodóban is volt a kastélyok
világától, jelentőségük továbbra sem csekély. Már puszta számuk is imponáló. A barokk és a klasszicista kastélyokról nem
áll rendelkezésre ilyen fajta információ, de nagy biztonsággal állítható, hogy messze nem érik el az 1840 és 1914 között
emelt hasonló épületek számát.” (Sisa 2004, 12. l. )
143A historizmus általánosan a XIX. század közepének és második felének művészetét jelölik ezzel, időszakát
több meghatározó művészeti irányzat jellemezte. A művészettörténet máskor a klasszicizmust is a historizmus
irányzatai közé sorolja, ahol az ókori – főképp a római – művészet elemeit élesztették fel. (Zádor Anna, Genton
István szerk.: Művészeti Lexikon I. Budapest, 1966, Akadémiai Kiadó. 391. l.)
144Az eklektika a történelmi stílusokat vegyesen alkalmazó művészeti irányzat, megjelenése szinte egyidejű
volt a historizmussal. (Zádor Anna, Genton István szerk.: Művészeti Lexikon II. Budapest, 1966, Akadémiai
Kiadó. 612. l.)
145 A historizmuson belül az 1840 és 1870 közötti évtizedeket utóbb romantikus historizmus néven is jelölik,
Renate Wagner-Rieger: Wiens Architektur im 19. Jahrhundert. 1970-ben Bécsben megjelent munkája nyomán.
(Sisa 2004, 5., 45. l.)
146 A romantika kastélyépítészete az 1840-es években kezdődött hazánkban a gótizálás jegyében. Ennek első
hazai példája az 1841 és 1844 között épült oroszvári Zichy-Ferraris kastély volt. (Komárik 1982, 306. l.)
Megemlítendő, hogy a romantika stílusa a klasszicista építészettel párhuzamosan volt jelen a XIX. század
közepéig. Ezeket az épületeket példázza az 1846 és 1847 között épült ikervári Batthyány-kastély, továbbá az
140
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1860-as évek végéig tartott147, amikor jellemzően a neogótikus stílus volt jelen.148 Érett
időszakának kezdetét az 1860-as évek második felétől számítjuk. Az akadémikus
historizmusnak is nevezett időszak kastélyépítészetét is több stílusáramlat határozta meg.
Az 1870-es éveket a neoreneszánsz stílus irányzatai jellemezték, amely mellett –
ritkábban – megfigyelhető volt a neogótikus stílus jelenléte is. Az 1880-as évek első
felétől az újjáéledő neobarokk stílus társult a neoreneszánsz mellé. A neogótika részleges
jelenléte továbbra is megmaradt. Az 1890-es években is az említett stílusáramlatokat
párhuzamosan alkalmazták, változást csupán ezek arányában vehetünk észre, ugyanis
ebben az évtizedben a neobarokk és a neogótika ízlése szerint épített kastélyok növekvő
száma figyelhető meg a neoreneszánsz kastélyépületek mellett.
A szecesszió megjelenése a hazai kastélyépítészetben az 1890-es évek második
felétől tapasztalható. Az új stílus szerepe mérsékelt maradt a századfordulót követő
másfél évtized főúri kastélyépítészetében, így megállapíthatjuk, hogy a főúri otthonok
esetében a historizmus élt tovább akkor is, amikor a városi építészetben a szecesszió vált
uralkodóvá. A századfordulón, illetve az azt követően épült kastélyoknál szembetűnő
változást eredményezett, hogy a különböző stílusokat gyakrabban vegyítették egymással
egy épületen belül, továbbá a historizáló kastélyépítészetre jellemző gazdag homlokzati
díszítéseket és az épületek változatos formai kialakítását, mérsékeltebb díszítésmód és
letisztultabb, szolidabb tömegalakítás váltotta fel.
Az építtetőkben élő kastélykép, kastélyideál többnyire olyan épület volt, melynek
stílusa, külső megjelenése továbbra is a régi korok hangulatát idézte. A jellemző építészeti
irányzattól történő eltérések további indokául szolgált, hogy a stílus, jelleg
megválasztásánál fokozott szerepe volt a megrendelő ízlésének, egyéni elképzeléseinek,
amely a főúri megrendelők esetében, olykor eltért az időszak meghatározó építészeti
stílusáramlataiól. Ez magyarázza a historizmus további jelenlétét és dominanciáját a hazai
kastélyépítészetben a szecessziós épületekkel szemben. Ennek következtében a
századfordulót követő másfél évtized is a historizmus kései időszakához tartozik
igen kései példának számító 1857-ben épült – azóta már lebontott – beodrai Karátsonyi Lajos- féle kastély.
(Rados, 67, 68. l.)
147 A különböző építészeti korszakhatárok nem választhatók el élesen egymástól, ezt erősíti meg, hogy a
témával foglalkozó szakirodalmak ugyanazon épületeket, például a galgamácsai királyi vadászkastélyt (épült:
1869-1870), vagy a nádasdladányi Nádasdy-kastélyt (épült: 1872-1876), a romantika építészetének kései
példáiként (Komárik 1982, 305, 313. l.), más munkák már az érett historizmus korai példái között említik. (Sisa
2004, 183-184. l. és 190-192. l.)
148 A romantika kastélyépítészetén belül is több irányzatot különböztethetünk meg. A legjelentősebb
mértékben a gótika volt jelen (Komárik 1982, 275-319. l.), a ”félköríves” stílusnak is nevezett, leginkább a
román, illetve a keleti építészeti motívumokból merítő irányzatnak az előzőnél már jóval kisebb szerep jutott.
(Komárik 1984, 139-193. l. és Sisa 2004, 45-50. l. )
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kastélyépítészetünk területén. Összegzésként megállapítható, hogy tárgyalt korszakunk
kastélyépítészete, különbségeket mutatva bár, de igazodott a meghatározó hazai építészeti
stílusirányzatokhoz, komolyabb eltérést ettől csak a szecesszió időszaka mutatott.149
A barokk, illetve klasszicista kastélyépítészetet a kötöttebb tömegalakítás és
alaprajzi elrendezés határozta meg. E téren jelentős változást elsőként – a historizmus
korai időszakában – a romantikaus kastélyépítészete hozott, ahol a kötöttségek
feloldódásával lehetőség volt a változatos alaprajzi elrendezésre és az épület tömegének
szabad alakítására. Ez a gyakorlat folytatódott a historizmus későbbi évtizedeiben is. Az
alaprajzi kialakítást illetően legjellemzőbbek az aszimmetrikus elrendezésű épületek, a
szimmetrikus formát mutatók ritkább példának számítottak, építésük a század utolsó
évtizedétől volt gyakoribb.150
A külső megjelenésnél – mint a romantikus kastélyépítészetben – továbbra is
fontos maradt a festői összhatás elérése, így jellemző maradt a tagolt homlokzat és a
változatos tömegkompozíciójú kialakítás. A historizáló kastélyok jellemző és gyakori
eleme volt az épületet meghatározó aszimmetrikus elhelyezkedésű torony, amelynek ilyen
jellegű és ennyire tudatos alkalmazását legkorábban ugyancsak a romantika
kastélyépítészeténél figyelhetjük meg, e gyakorlat annak továbbélő változatát jelentette.
Ezt az épülettípust példázza az 1875–79 között épült ókigyósi Wenckheim-kastély (4.
kép), és az 1883-ban épült turai Schossberger-kastély. (6. kép) A gótika, illetve a
reneszánsz stílus újrafogalmazásával épített kastélyokon túl már több neobarokk kastélyt
is aszimmetrikus alaprajzúra terveztek és toronnyal díszítettek, annak ellenére, hogy
abban a formai elrendezésben azt a barokk kastélyépítészet nem alkalmazta. (7. kép)
A torony – ritkábban bástya – egyfajta „hatalmi jelképpé” változott, amely sejtetni
kívánta a letűnt dicső múltat, a tulajdonos családjának ősi mivoltát. Ennek a kialakult
szokásnak köszönhetően a történelmi múltú arisztokrácia mellett, szívesen alkalmazták e
jelképet az arisztokrácia új, feltörekvő tagjai is kastélyépítkezéseiknél. A nagypolgári
családok által építtetett kastélyokon, a nemesi és a polgári származású megrendelők
részére készült kúria-– és villaépületeken is megfigyelhető a torony vagy toronyszerű
tetőfelépítmény gyakori alkalmazása.151
Sisa 2004, 45-61. l.
Sisa 2004, 62-69. l.
151 A polgári családok által emelt kastélyok az 1870-es évektől egyre növekvő számban épültek. A korabeli
források közül ezt legjobban a Borovszky Samu által szerkesztett Magyarország vármegyéi és városai című
huszonkét megyét tárgyaló sorozat szemlélteti, ahol az adatok mellett ábrákon is bemutatnak számos épületet.
A témával foglalkozó szakirodalmak közül a Magyar Kastélylexikon 2006 tavaszáig megjelent kötetei is pontos
adatokat szolgálnak a leírtakról. Ezen épületek nagy száma miatt csak néhány jellemző példát említünk. Ugra149
150
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Időszakunk kastélyépítészetére továbbra is jellemzőek voltak – az új építésű
kastélyok mellett – a bővített, részben vagy egészben átépített kastélyépületek. Az
átalakítások mértéke igen változó lehetett, a belső térben történő változtatásoktól,
modernizálástól, az épület külső képét is érintő átépítési munkálatokig. Gyakori volt az
olyan jelentős mértékű beavatkozás, amely után az adott kastély már inkább új épületnek
tekinthető.152 (9. kép)
A korszakunk során épült kastélyok legtöbbje – mint a vidéki nemesi, főnemesi
otthonok évszázadok óta – a család lakóhelyén túl, birtokigazgatási központ szerepét is
betöltötte. A nagypolgári, illetve a nagypolgári sorból kitört – és immár az újarisztokrácia
sorába tartozó – családok által emelt kastélyok esetenként már a tulajdonos gyárának,
üzemének közelségében épültekhelyezkedtek el.153
A kastélyépítészetben a hazai és a külhoni építészek egyaránt megtalálhatóak
voltak,, úgy a hazai, mint a külhoni építészek, utóbbiak közül leginkább a bécsiek jutottak
megbízáshoz, bár ezek a szakemberek hazájukban nem tartoztak a legjelentősebbek
közé.154 A tervező kiválasztásánál számos szempont befolyásolhatta az építtetőt,
leggyakrabban a személyes kapcsolat, vagy a megfelelő minőségű referenciamunka.155
Főúri családjainknál megfigyelhető volt, hogy megbízásaikkal ismételten ugyanazt, az
már ismert építészt keresték fel, akinek munkáját már jól ismerték.156 AEnnek egyik oka
lehetett, hogy a művészet iránt oly fogékony főúri megbízók és az építész között gyakran
jó kapcsolat alakult ki a hosszan elnyúló munkálatok folyamán. A társadalmi és vagyoni
különbségek ellenére az építészeket megbecsülés és megkülönböztetett figyelem
övezte.157
Szilaspuszta, Bölönyi József kastélya – épült 1880 körül (Borovszky, Bihar vm., 159. l.), Schöeler Sándor 1900
tájt épült lévai kastélya (Borovszky, Bars vm., 140. l.), Szond, Fernbach Bálint kastélya, épült 1902-ben.
(Borovszky, Bács Bodrog vm., 128. l.) Továbbá: Sisa 2004.
152 Az említetteket példázza a nádasdladányi Nádasdy-kastély, a bajmóci Pálffy-kastély (Sisa 2004, 190-193,
244, 246. l.), illetve a beleznai Zichy-kastély átépítése. (É. I. 1899. november 23.)
153 Sisa 2004, 13-25. l.
154 Sisa 2004, 30. l.
Hauszmann Alajos a Battyhány családtól több megbízást is kapott. Elsőként 1884-ben gróf Battyhány Géza
kérte fel az építészt a Teréz körúton építendő palotája megtervezéséhez, majd ikervári kastélyának átalakítási
munkáival is Hauszmannt bízta meg. Battyhány Géza fia, Battyhány Lajos fiumei kormányzó is a már jól
ismert szakembert kereste meg a fiumei kormányzói palota megtervezésével. (Hauszmann I., 58-59., 75. l.)
Ambrózy István gróf 1901-ben épült malonyai kastélyának elkészültét követően, ugyancsak Almási Balogh
Lóránt építésszel terveztette meg határmajori kastélyát is. (A századforduló építészete, 250., 256. l.)
157 Az építész személyének megbecsülését jól szemlélteti, hogy amikor Coburg Fülöp herceg Hauszmann
Alajost kérte fel budapesti házuk átépítésére, a részletek megbeszélésének idejére hontszentantali kastélyában
látta vendégül a jeles szakembert. A terveket Coburg Fülöp anyjának Klementina hercegnőnek is be kellett
mutatni Bécsben, erre így emlékezett vissza Hauszmann: „(…) A budapesti palota átalakítási rajzait, bútor és
szövetmintákat stb., be kellett mutatni Bécsben Fülöp herceg anyjának, Klementina hercegnőnek (…). Miután engem
bemutatott, részletesen kellett referálnom a Budapesten tervezett munkákról. A hercegasszony helyben hagyta terveimet
156
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A XIX. század második felében már országunkban is jelentős számú fővárosi és
vidéki építész, építésziroda működött, melyek között – munkásságukat tekintve –
nemzetközi összehasonlításban jelentős szakembereket is találunk.158 Közülük többet
külföldi megbízásokkal is megkerestek.159
A hazai építészek esetében a jelentősebb kastélytervek elkészítésére felkérést
leginkább budapesti szakemberek kaptak. Közülük is többről ismert, hogy főúri
családjaink részéről gyakran jutottak megbízásokhoz, így munkásságuk során számos
kastélyt terveztek.160 Mellettük a kevésbé ismerteknek is jelentős szerep jutott.161
A kor építészeinek tevékenysége nem ért véget a tervek elkészítésével. Az építész
gyakran a kivitelezést is felügyelte, más esetben megbízott szakemberein keresztül
teljesítette a feladatot, ha az építtető saját szervezésben végeztette az építkezést.162 A
leírtakon túl, a belsőépítészeti és a lakberendezési munkákat is felügyelhette163, gyakran
olyan mértékben, hogy a berendezési tárgyak, bútorok egy részének terveit is maguk
készítették.164
Az építésznek a megbízás elvállalásakor számos esetben szembe kellett néznie
azzal, hogy a megrendelő már többé-kevésbé kialakult elképzeléssel rendelkezett kastélya
stílusáról, kialakításáról.165 Így az igényeket – lehetőség szerint – érvényesíteni kellett az
(…) azután személyesen mutatta meg a Coburg-palota helyiségeit, és mivel egyik lábán sánta volt, bot helyett karomra
támaszkodott, és így karonfogva jártuk be a termeket. A hercegasszonyt igen gőgösnek tartották, és amikor a palotát
elhagytam, az udvarmester nagy hajlongások között búcsúzott el tőlem és azt mondta: Professzor úr büszke lehet, mert
ilyen megtiszteltetésben még egyetlen polgári származásúnak sem volt része.” (Hauszmann I., 36. l.)
158 Kiemelkedő építészeti munkásságuk eredményeként Hauszmann Alajost a Budai Királyi Vár és Steindl
Imrét az Országház épületeinek megtervezése miatt a Royal Institute of Britisch Architecths londoni
egyesületének tiszteletbeli levelező tagjává választották. (Hauszmann I,. 98. l. ) Hauszmann továbbá a
Vereinigung Deutscher Architekt-nek is tiszteletbeli tagja volt. (Hauszmann I, 181. l.)
159 Hauszmann Alajos meghívást kapott Bécsbe – látván a Budai Királyi Vár építési munkálatainak sikerét hogy a bécsi Burg folytatólagos építésének vezetését is vállalja el, ugyanis a munkálatokat vezető Friedrich
Ortmann építésvezetői tevékenységével az udvari körök elégedetlenek voltak. (Hauszmann I, 96-97. l.)
Tudomásunk van olyan esetről is, amikor külföldi főúri megrendelő – János Salvator herceg – budapesti
építészt keresett meg a Gmundeni-tónál álló villája átalakításával. (Hauszmann I, 32. l.)
160 Számos kastélyterv jelöli Ybl Miklós (Ybl 1956, 217-225. l.), Weber Antal (Magyar Építőművészet, 1908,
november, 1. l.), Hauszmann Alajos (Hauszmann I, 177-179. l.), Meining Artúr és Almási Balogh Lóránd (A
századforduló építészete, 29. l.) munkásságát. Továbbá Sisa 2004, 31. l.
161 Sisa 2004, 31. l.
162 Hauszmann Alajos gróf Pejacsevich Pál részére tervezett kastélyt a szlavóniai Podgorácon. Az építkezésre
így emlékezett vissza az építész: „Az építést házilag végeztette a gróf, Budapestről egy megbízható pallért küldtem le, a
kőműveseket Eszékről rekviráltuk.” (Hauszmann I., 49, 50. l.)
163 Hauszmann Alajos a podgoráci kastély bútorozásában is részt vett, így emlékezik erről: „Végre elkészült a
kastély, és annak bútorozása következett. Akkor Bécsben bútorzati és lakberendezési kiállítás volt, és a grófné felkért, hogy
vele együtt menjek fel Bécsbe e kiállítást megtekinteni és a kastély bútorait beszerezni. Ez megtörtént, és Portois és Fix cég
lett 46000 frt-ért a kastély bebútorozásával megbízva.” (Hauszmann I., 50. l.)
164 Az építészek bútortervező munkásságát bővebben Az építészek szerepe a historizmus lakáskultúrájában című
fejezet tárgyalja.
165 Hauszmann Alajos erről naplójában így írt (egy városi otthon esetében): „1884-ben ismerkedtem meg gróf
Batthyány Gézával, aki a Teréz körúton két szomszédos telket vásárolt, amelynek egyikére palotát, másikra bérházat
szándékozott építeni és felhívott a tervek fogalmazására. A palota homlokzatát a firenzei Strozzi-palota mintájára kívánta
kisebbített méretben, és hiába volt minden ellenvetésem, ő ahhoz ragaszkodott, és nekem bár contre coeur, engednem
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épület megtervezésénél, ami gyakran az építész saját elképzeléseinek csorbításával is
együtt járt. Némely – az építészet tudománya iránt érdeklődő – építtetőről tudjuk, hogy
csupán konkrét elképzelésének letisztázását várta a szakembertől.166
A

kivitelezési

munkálatoknál

leggyakrabban

fővárosi

cégek

jutottak

megbízásokhoz, melyek mellett még a vidéki mestereknek, vállalkozóknak is jelentős
szerep jutott. Külhoni cégek esetében többnyire osztrák, bécsi vállalkozók tettek eleget a
megrendeléseknek.167 Az ország távoli területein épülő kastélyoknál, inkább csak akkor
alkalmaztak budapesti céget, ha arra a speciális munkára az adott vidéken nem állt
rendelkezésre megfelelő szaktudású vagy kapacitású szakembergárda.168
A historizmus kastélyépítészetének szemléltetéséhez érdemes kiemelni néhány
jellegzetes épületet.
A historizmus érett időszakának kezdetét jelzi a Zsombolya közelében épült csitói
kastély (1. kép), amelyet Csekonics Endre gróf részére építettek 1869 és 1871 között, az
ismert építész Ybl Miklós tervei szerint.169. Ezt példázta továbbá a vácrátóti kastély is,
amelyet Vigyázó Sándor gróf 1870 körül építtetett.170 (2. kép) Az említett kastélyok
stílusán, formai kialakításán még határozottan érezhető a romantika kastélyépítészetének
hatása.
Az 1860-–as és ’70-es évek fordulójától a kastélyépítészet területén is a
neoreneszánsz stílus lett meghatározó. Ezt az időszakot példázta Kendeffy Sámuel gróf
1871-től épített kastélya Kernyesden, amelynek terveit Lukse Fábri Béla építész

kellett. A palota belső kiképzésében azonban már szabadabban mozoghattam és azt hiszem, hogy jó dolgot készítettem.”
Ugyanerről az építtető oldaláról: „Már a palota külsejének építésénél igen sok tanáccsal segítették a különben oly
kitűnő építészt a palota tulajdonosai: gróf Batthyány Géza és neje sz. Batthyány Emanuella grófnő (…), igen sok év
tanulmányát és tapasztalatait fordítva házok építésére és belső berendezésére.” (Hauszmann I, 58.-59. l., utóbbi: O. V.,
1888, 7. l.) Zichy Ödön beleznai kastélyának átépítésekor (1899 körül) a terveket készítő építésznek kikötötte,
hogy a meglévő kibővítésre kerülő épületen – ez alatt leginkább annak belső tereit értette – nagyobb
átalakításokat nem végezhet. A megbízás ezért komoly szakmai feladatot jelentett, amelyet csak a legújabb
technikai megoldások segítségevel lehetett megvalósítani. (É. I., 1899 november, 1. l.) Továbbá Sisa 2004, 25-32.
l.
166 A leírtakat példázta a füzérradványi Károlyi- és a bajmóci Pálffy-kastély. (Sisa 2004, 25-27. l.)
Érdekességként említendő meg Szapáry Gyula gróf, akinek ezirányú érdeklődése oly mértékű volt, hogy
Wéber Antal építésztől -bizonyos építészeti tudományágakból – órákat is vett. (Magyar Építőművészet, 1907
november, 2-3. l.)
167 Teljeskörű, külsőt és belsőt is érintő kivitelezésekre jó példa a gróf Festetics Tasziló (1911-től herceg) által
átépíttetett keszthelyi kastély, melynek munkálatait a bécsi Portois és Fix cég végezte. (Péczely, 57. l.) Más
esetekben csak egyes részletmunkák jutottak külhoni cégeknek. Példaként megemlíthető a bajmóci Pálffykastély építése, ahol a belső famunkák egy részét a Grazban működő Colli cég végezte. (Sisa 2004, 33-44. l.)
168 Erre kiváló példa Kendeffy Sámuel kernyesdi kastélyának építése. (É. I., 1881, 93. l.) Károlyi István gróf
1894-től átépített nagykárolyi kastélyánál is több helyi szakember dolgozott. (Borovszky, Szatmár vm., 184. l.)
Erről bővebben: Sisa 2004, 33-44. l.
169 Sisa 2004, 179-180. l.
170 A kastély építésének időszakát 1870 és 1872 közé teszik. (Kastélylexikon, Pest m., 225-226. l.)
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készítette.171 Az 1872-ben épült komjáti kastély (3. kép), az újarisztokrácia sorába tartozó
Wodianer Albert báró részére készült. Elrendezésénél megfigyelhető, hogy az U alaprajzú
épület szimmetriáját szándékosan törik meg a kastély bal sarkára épített toronnyal. Az
épületen az olasz és a francia reneszánsz építészet hatása egyaránt megfigyelhető volt.172
Wenckheim Frigyes gróf Ókígyóson 1875 és 1879 között épült kastélya (4. kép)
tagolt homlokzatával, tornyaival, pártázatával különösen mozgalmas összképet mutat. A
főképp német reneszánsz építészetből vett stílusjegyeket magán hordozó épület jól
szemlélteti, hogy a historizmus időszakának kastélyépítészetében is fontos szerepe volt a
festői összhatás elérésének.173 E vonatkozásban is hasonló kastélyt építtetett 1883-ban
Schossberger Zsigmond a pest megyei Turán. A francia reneszánsz hatást mutató épületet
Bukovics Gyula tervezte.174
Az

1870-es

években

a

kastélyépítészetet

meghatározó

neoreneszánsz

kastélyépületek mellett neogótikus stílusúakat is emeltek. Ezt példázza Nádasdy Ferenc
gróf nádasdladányi kastélya (5. kép), amely 1873 és 1876 között épült Linzbauer István
tervei szerint. Megtervezésénél az angol vidéki házak, a cottage-ok szolgáltak követendő
példaként.175 A kastély jellegét tekintve még sok hasonlóságot mutat a romantika
időszakában épültekkel, ahogy a Vas megyei táplánszentkereszti kastély is, amelyet 1877ben a Batthyány család építtetett át és bővíttetett ki a romantika ízlésének megfelelően.176
Az 1880-as évektől a hazai kastélyépítészetben egyre határozottabb mértékben jelent
meg – a tárgyalt típusú épületek mellett – a neobarokk stílus, amelyet gróf Festetics
Tasziló 1883 és 1887 között kibővített keszthelyi kastélya példáz. (7. kép) Az épület
terveit Viktor Rumpelmayer Viktor bécsi építész készítette, amely hasonlóságot mutat a
bécsi Belvedere és a drezdai Zwinger egyes részleteivel.177 Az aszimmetrikus alaprajzi
elrendezést a historizmus kastélyépítészetének jellemző gyakorlata szerint neobarokk
épületeken is alkalmazták, annak ellenére, hogy e formai megoldást a barokk kor
kastélyépítészete nem alkalmazta.
Ugyancsak az 1880-as évektől jelentek meg hazánkban a francia lovagvárak mintájára
emelt kastélyok. Ezeket Andrássy Gyula gróf 1880 és 1885 között épült tiszadobi (8.
É. I., 1881, 93. l. Az épület képe és alaprajza a cikkhez tartozó számozatlan mellékletben található.
Borovszky, Nyitra vm., 51. l. (Az épület park felöli képével.) Sisa 2004, 184-185. l.
173 Az épület stílusa főként a német reneszánsz hatását mutatja, de a főhomlokzat középső részén álló hegyes
sisakú donjon a francia reneszánsz, a kertre néző loggia az olasz reneszánsz hatását idézi. (Ybl 1956, 73, 78. l.,
Sisa 2002, 202-205. l.)
174 Az eddig Ybl Miklósnak tulajdonított épületről csak a legutóbbi kutatási eredmények bizonyították be,
hogy Bukovics Gyula volt a kastély tervezője. (Sisa 2004, 218-220. l.)
175 Sisa 2000, 23-24, 26. l.
176 Komárik 1982, 309. l.
177 Sisa 2004, 28, 222. l.
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kép), illetve Károlyi István gróf 1894 és 1896 között átépített nagykárolyi kastélya
példázza. (10. kép) Mindkét épület Meining Artúr budapesti építész tervei szerint épült.178
A francia lovagvárak nem csak kastélyok építésénél, illetve átépítésénél, hanem középkori
eredetű várak „helyreállításánál” is mintául szolgálhattak.179 Pálffy János gróf 1890 és
1908 között építtette át középkori eredetű bajmóci várkastélyát, saját elképzelése alapján
Hubert József fővárosi építésszel. (9. kép) Az elkészült épület megjelenésével a Párizs
közelében található – 1863 és 1870 között épült – pierrefondsi várra emlékeztet, amely a
valóságban is mintaképül szolgálhatott az év több hónapját párizsi palotájában töltő Pálffy
Jánosnak.180 A tárgyalt várkastélyépítés nem számított hazánkban egyedülálló példának,
hasonló módon, 1899-től építtetett várkastélyt Pálffy József gróf szomolányi várának
romos falmaradványaiból, 1899-től Alpár Ignác tervei szerint.181
Az 1890-es éveket a kastélyépítészetben továbbra is a történeti stílusok jellemezték.
A mosdósi kastélyon (11. kép), amely 1892 és 1894 kötött Pallavichini Ede őrgróf
számára készült, neoreneszánsz és neobarokk elemek egyaránt felismerhetők.182 Az épület
– korábbi példákhoz viszonyítva – nyugodtabb tömegalakításával már a historizmus kései
időszakát mutatja.
Neobarokk stílusban építtette fel gróf Károlyi Imre 1896 és 1897 között
nagymágocsi kastélyát, amely szimmetrikus kialakításával már a XVIII. századi barokk
kastélyok formai megoldását utánozza.183
A századfordulót követően a tárgyalt történelmi stílusok ízlése szerint tervezett –
kései historizáló – kastélyok legtöbbjét már letisztult formavilág, szoliídabb díszítésmód
jellemezte. Ezt példázta az őrmezői kastély, amelyet Széchenyi László gróf építtetett
1901-ben, neoreneszánsz stílusjegyek felhasználásával.184 (13. kép) A neogótika stílusát
mutató épületek közül meg kell említeni Hoyos Miksa gróf 1910-ben épített németladi
kastélyát.185 (16. kép)

Sisa 2004, 238-241, 256-259. l.
Az időszakunk során végzett műemlék-helyreállítási munkálatok nem a mai fogalmak szerint történtek. Az
akkori gyakorlatnak megfelelően számos épületen az eredeti állapotot figyelmen kívül hagyva hajtották végre
az átalakításokat. A bajmóci és a szomolányi várak átépítése is a megrendelő és az építész ízlése, elképzelése
szerint történt. A bajmóci vár „helyreállítása” is – ami a valóságban drasztikus átépítést jelentett – a
Műemlékek Országos Bizottságának elismerő véleménye mellett zajlott. (Forster Gyula szerk.: Műemlékek
Országos Bizottságának kiadványai. Budapest, 1905.) E gyakorlatról részletesen: Sisa 2004, 56-59. l.
180 Sisa 2004, 243-246. l.
181 Rosch Gábor: Alpár Ignác építészete. Bp., 2005, Enciklopédia Kiadó, 148. l.
182 Sisa 2004, 253-254. l.
183 Sisa 2004, 264-267. l.
184 Borovszky, Zemplén vm., 97. l.
185 Borovszky, Somogy vm., 123, 124. l.
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A századfordulón létesített – a főúri otthonok tekintetében ritkább példának számító
– szecessziós stílusú kastélyépületeket szemléltette Esterházy Károly gróf 1899 és 1900
között, Josef Urban tervei alapján épült ábrahámi kastélya186 (12. kép), továbbá Serényi
Lajos gróf 1901-ben épült bükkfalvi otthona (14. kép), amely Almási Balogh Lóránd
tervei szerint készült187, ahogy Wilczek Frigyes gróf 1903-ban épült erdőkürti kastélya is
a századforduló jeles építészének alkotása.188 (15. kép)
A világháborút megelőző példák közül említést érdemel a Zichy Ödön gróf által 1911-ben
építtetett zákányi189 (18. kép) és a Somssich Géza gróf részére 1912-ben épített
kopaszhegypusztai kastély, Bárdudvarnok közelében.190 (17. kép)

Borovszky, Pozsony vm., 24. l., A századforduló építészete, 241. l., (Az épület képe a 823-as számú
mellékleten közölve.) Továbbá: Sisa 2004, 280-284. l.
187 A századforduló építészete, 245. l. Más forrás a kastély építését 1898 és 1899 közé teszi (Borovszky, Temes
vm., 25. l.), amelyet más – a témával foglalkozó irodalom is közöl. (Horváth, 199. l.)
188A századforduló építészete, 248. l. Más forrás az építés idejét 1908-ra teszi. (Borovszky, Nógrád vm., 35. l.)
189 Borovszky, Somogy vm., 174, 177. l.
190 Borovszky, Somogy vm., 42, 45. l.
186
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III./2.

FŐÚRI

PALOTAÉPÍTÉSZETÜNK

A

DUALIZMUS

IDŐSZAKÁBAN

A főúri családok által építtetett városi paloták megjelenése hazánkban elsőként a
jelentősebb késő középkori városoainkban figyelhető meg. Építésüket azok a személyek,
illetve családok kezdeményezték, akik az adott településen, városban fontosabb –
általában megyei, esetleg országos – tisztséget töltöttek be, és ezen elfoglaltságuk miatt
idejük jelentős részét a birtokaiktól távolabb eső városban töltötték, így itteni
tartózkodásuk idejére palotát építtettek.191 A városi palotaépítészet termékeny időszaka
hazánkban a XVIII. századdal vette kezdetét192, ennek indoka, hogy egyre több vidéki
főúri család kívánta az év bizonyos részét – többnyire az őszi és a téli hónapokat – a
városban tölteni, felváltva ezzel a csendes és különösen egyhangúnak számító téli vidéki
életmódot. A palotaépítési kedv a XIX. században sem hagyott alább.
A XIX. század második felében megfigyelhető volt az arisztokrácia városiasodó
életmódja, amely a családok rangjához és vagyonához méltó városi otthonok építését
igényelte. Ennek eredményeként, a kiegyezést követő időszak újabb fellendülést hozott a
főúri palotaépítés területén. A városi otthonok nagyoaz 1860 és 1890 között eltelt
évtizedekben épültek, ezt követően már leginkább átépítésekkel találkozunk.193
Leginkább a rohamosan fejlődő fővárosban, Budapesten építtettek főnemesi palotákat, e
téren vidéki városaink határozott lemaradást mutattak. Közülük csak Pozsonyt említhetjük

Több főúri palotaépület maradt fenn a XVI-XVII. századból, így például a lőcsei Thurzó-palota a XVII.
század második feléből. (Divald Kornél: Lőcsei reneszánsz lakóházak. In Magyar Építőművészet, 1909. március,
3., 7. l.) Az ilyen jellegű erdélyi épületeket a tordai Báthory Zsigmond által építtetett palota és a gyulafehérvári
Bethlen Gábor idejében emelt fejedelmi palota példázza. (Bíró József: Erdély művészete. 83-85. l.)
192 A XVIII. századi Magyarország számos városában épültek főúri paloták. E szempontból kiemelkedett
Pozsony, ahol a Hosszú utcán annyi főnemesi család építtetett palotát, hogy azt később már Úri utcának –
illetve ahogy akkoron németül – Herrengasse-nek nevezték. Ezek mellett a pozsonyi belváros más területein is
épültek főnemesi otthonok. (Ortvay, 512. l.) A másik jelentős helyszín Pest és Buda városai voltak, ahol ezeket
az építkezéseket a következők példázták: Budán a Vár területén 1750 tájt épült Erdődy- (Pogány Frigyes
szerk.: Budapest műemlékei I. 490, 493. l.), az 1790 és 1791 között épült Teleki- (Czagány, 173. l.), továbbá Pesten
a Károlyi-palota. (Éble Gábor: A károlyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti palotája.) A kisebb városok közül
megemlíthetjük Sopront (Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1959, 262. l.), Erdélyben Kolozsvárt,
Marosvásárhelyt. (Bíró József: Erdély művészete. Bp., 1984, 115., 272., 276. l.)
193 A leírtakat példázta az 1891-ben, majd 1908-ban átépített Úri utca 58. szám alatt álló Zichy-palota és az
1913-ban Hatvany Lajos báró részére a Budai Várban átépített volt Erdődy-palota (Pogány Frigyes szerk.:
Budapest műemlékei I. Bp., 1955, 572, 493. l.), továbbá a budai főhercegi palota 1902 és 1906 közötti teljes külsőt
és belsőt érintő nagyszabású átalakítási munkálatai. (Farbaky, 456.l.)
191
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meg jelentősebb helyszínként, ahol – a már meglévő régibb paloták mellett
korszakunkban is több főúri városi otthon épült.194 Azok a családok, vagy személyek, akik
nem rendelkeztek saját városi otthonnal, palotát vagy lakást béreltek.195
A főváros területén több olyan helyet jelölhetünk meg, ahol viszonylag sűrűn,
nagyobb számban épültek a kiegyezés időszakától kezdve főúri paloták. Az első a mágnás
vagy palotanegyednek is nevezett terület a Nemzeti Múzeumot övező utcákban,
illetve azok közelében alakult ki.196 A budai Margit rakpart palotái között is több főúri
család otthona volt.197 Hasonlóképp, az Andrássy úton és annak közelében198, illetve a
pesti oldal egyéb területein is.199
Az újonnan épültek mellett számos régebbi palotát építettek át.
A városi paloták jellegénél, stílusánál már nem találkozunk azzal a
változatossággal, ami a korszak kastély- és villaépítészetét jellemezte. A külső megjelenés
és az alaprajz kevéssé változatos megoldásait leginkább a telkek adott méretével,
alakjával és a szigorú (fő)városi építési előírásokkal magyarázhatjuk. Mindezek miatt nem
volt lehetőség az ettől eltérő egyéni elképzelések megvalósítására.200
A pozsonyi építkezéseket példázta az Esterházy család Koronázási domb téri palotája, amely az 1870-és
években épült és a századfordulón már a Dessewffy család otthona volt. (Ortvay, 275. l.) Id. Pálffy János gróf
1883 és 1885 között építtette neobarokk stílusú palotáját a Kossuth Lajos tér és a Szilágyi Dezső utca sarkán,
Rumpelmayer Viktor – pozsonyi születésű – bécsi építész tervei szerint. (Ortvay, 512. l.) A gróf az épület
Szilágyi Dezső utca felöli részét lakta, itt helyezte el híres gyűjteményét is. (Ortvay, 516, 517. l.)
195 Ezt példázta gróf Pejacsevich Pálné, aki az Andrássy úti Kégl-palotában az első emeleti „úri lakást” bérelte.
(Hauszmann I., 41. l.) Zichy Géza gróf és neje, téli budapesti tartózkodásának idejére nem talált megfelelő
lakást, így a Hungária Szállóban laktak. (Zichy, 193. l. )
196 A Nemzeti Múzeumot, illetve annak kertjét három oldalról határoló utcák épületei legnagyobbrészt mágnás
családjaink palotái voltak. A Bródi Sándor utca 2. Fechtig Nándor báró, 6. Keszlerffy-, (majd Károlyi
alapítványi) palota, a 14. a Dégenfeld-palota. Az Esterházy – ma Puskin – utca épületei közül a 12. a Pulszky, a
42. az Almássy, majd Andrássy-palota, a 44. Pálffy Pálné palotája volt. A Pollack Mihály téren áll a Festetics és
az Esterházy család, továbbá Károlyi Alajos palotája. A Múzeum utca 5. a Hadik-Barkóczy, a 15. a Zichy, a 17.
Károlyi István palotája volt. A Reviczky utca épületei is kivétel nélkül magánpaloták voltak, ezek közül főúri
otthon volt az 1. és a 4. szám, amelyek Wenckheim Frigyes tulajdonában voltak, az 5. szám Bánffy György
palotája volt. (Hatolkay, 153-161. l.)
A közeli utcákban is számos főúri palota épült, ezeket példázta a Ráday utca 18. szám alatt álló Károlyi
György által építtetett palota-bérház (Ybl 1956, 68. l.), a Szentkirályi utcában Károlyi Geraldine palotája
(Andrássy, 161. l.), illetve a Trefort utca 3. szám alatt álló Hunyady-palota. (Hatolkay, 182. l.)
197 A Királyi Vár alatt, a hajdani Margit rakparton álló Dunára néző épületek között állt Lipthay Béla báró
palotája. A Fő utca 13. szám Andrássy Gyula gróf, a vele szomszédos épület testvére Andrássy Tivadar
palotája volt. (Andrássy, 41. l.)
198 Az Andrássy úton álló főúri palotákat példázta Harkányi Frigyes báró otthona – 3. szám – (MNM, F.,
78.127), a Pallavichini-palota – 98. szám – (Budapest Lexikon I., Bp., 1993, 51. l.) és a Dégenfeld-palota. (Edvi,
182. l.) A 120. szám alatt álló Erdődy- és az Andrássy út 130. szám alatt álló Edelsheim nyaraló már nem a
palota épülettípusának tárgykörébe tartoztak. Az Andrássy út közvetlen szomszédságában feküdt a Teréz
körút 3. szám alatt a Batthyány-palota. (Edvi, 182. l.)
199 Ezt példázta a Ferenc József (ma Roosevelt) téri Coburg hercegi palota és a Sas utca és az Arany János utca
sarkán álló Wodianer-palota. (Edvi, 181. l.)
200 Lipthay Béla báró Margit rakpartra építendő palotáját Ybl Miklós a Duna felé egyemeletes épületnek
tervezte. A cour de honneur kialakítású épület hátsó része földszintes kialakítást kapott volna. (Ybl 1956, 92. l.)
Az építési szabályzat szerint a területen három emelet előírt magasságot kellett betartani, így ennek engedélyét
elutasították. Az új három emeletes palota 1874-ben készült el. (Ybl 1956, 48-49. l.)
194
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Amíg vidéki főúri otthonaink esetében a romantika építészetét csak az 1870-es
évek elején szorította ki a neoreneszánsz stílus, addig a városi főúri palotáknál, majdnem
egy évtizeddel korábban figyelhető meg ez a folyamat. Az 1860-as és az 1870-es évek
palotaépítészetét a neoreneszánsz stílus határozta meg, ettől eltérő stílusú épületek is
előfodultak,

de

ritkább

példának

számítottak.201

A

neobarokk

palotaépületek

számarányukat tekintve még az 1880-as években és azt követően is elmaradtak a
neoreneszánsz stílusúak mögött. A historizmus késői – 1890 utáni – időszaka a főúri
paloták építésénél az első világháborúig tartott. Hasonlóan kastélyépítészetünkhöz, e
területen sem tudott a szecesszió kiteljesedni. Időszakunk főúri palotaépületeinek
alkalmazott stílusairól megállapítható, hogy azok többnyire követték az irányadó városi
építészet stílusáramlatait, ettől eltérést csak a szecesszió időszaka mutatott.
A XIX. század második felének – a főúri családok számára épült – palotáit két fő típusra
oszthatjuk. Az első a hagyományos funkciójú palota, amely a tulajdonos és családjának
kényelmét szolgálta, rajtuk kívül csak a személyzet, illetve annak bizonyos tagjai éltek az
épületben. E típus egyaránt állhatott házak között – házsorba ékelten –, vagy ritkábban
kisebb park, kert által övezve.202 A belső térkialakításnál megfigyelhető volt, hogy a
reprezentatív helyiségeket a központi csarnok203 vagy a díszlépcsőház204 köré szervezték.
Amennyiben a városi otthon engedte, a család különböző tagjai megosztva is
használhatták.205
Időszakunk másik jellegzetes palotatípusa az úgynevezett palota-bérház, amely –
mint azt neve is mutatja – a városi főúri palota és a városi bérház ötvözetéből jött létre. E
kettős rendeltetésű épület egyik részét az építtető (tulajdonos) család lakta, a további
részeket bérlakásoknak kialakítva hasznosították. Ez az épületfajta a tervezés

A ritkább példák alatt a neobarokk stílus jelenlétét értjük. A főúri palotáknál már akkor is találkozunk ilyen
épülettel, amikor a meghatározó városi építészetben még nem jelentkezett a tárgyalt stílusáramlat. Ezt
példázta – a Puskin utca 44. szám alatt álló – Pálffy Pálné 1867-től épült palotája, amelynek tervezésénél a
francia rokokó stílust követték. (Ybl 1956, 40, 41. l.).
202 Az említett parkkal, illetőleg kerttel rendelkező városi palota ritka példának számított. A korszakunkban
épültek közül az Esterházy utcai Esterházy-palota és a vele szomszédos Károlyi Alajos számára épített palota
sorolandó ide. Ugyancsak kisebb parkot vagy inkább nagyobb kertet alakítottak ki az 1904 és 1905 között
átépített, a budai Szent György téren álló Habsburg József Ágost (II. József főherceg) palotájánál a lebontott
szomszédos polgárházak helyén. (Farbaky, 456. l.) A tárgyalt időszakunk előtt épült fővárosi paloták közül is
csak a XVIII. században épült, majd a XIX. század első felében átépített Egyetem utcai Károlyi palotához és az
1853 és 1856 között épült Karátsonyi palotához tartozott nagyobb kert, illetőleg park. (Pogány Frigyes szerk.:
Budapest műemlékei I., Bp., 1955, 777, 778. l.)
203 Ezt példázta az Esterházy utcai Károlyi- (Ybl 1956, 38-40. l.) és a budai főhercegi palota (Farbaky, 449-457.
l.), továbbá Károlyi István Múzeum utcai palotájának lépcsőházi csarnoka. (M. I., 1892., 210-214. l.)
204 A leírtakat példázta az Esterházy utcai Festetics-palota (Ybl 1956, 38-40. l.) és a Reviczky utcai Wenckheimpalota lépcsőháza. (A szerző helyszíni megfigyelése alapján.)
205 A Mérleg utcai Andrássy-palota épületét két részre osztották, az egyik részét Andrássy Manó, a másikat
Andrássy Aladár lakta. (O. V., 1887, 238. l.)
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szempontjából is bonyolult feladatot jelentett, ugyanis egy homlokzat mögött kellett
egyesíteni a nagy belmagasságú, reprezentatív kiképzésű termeket, a bérlakásoknál
szokásos egyszerűbb helyiségekkel.206 A tárgyalt típusnak több változata volt, ami közös
bennük, hogy a tulajdonos és a bérlők külön bejáraton jutottak az épületbe,207 vagy csupán
a lehető legrövidebb szakaszon volt közös a bejárás.208 Ezen túl általánosnak mondható,
hogy a tulajdonos használatában lévő rész, kialakítását, igényességét tekintve messze
felülmúlta az épület többi részének ilyen jellegű kiképzését. A palotaa - bérház
kialakulását indokolta, hogy a Budapest központi területein épülő házak nagyságát,
magasságát szigorú városrendezési szabályok határozták meg. Egy család számára, ha a
két vagy három emeletes épület méreténél fogva túlságosan nagynak bizonyult, a
kihasználatlan épületrészeket bérlakásokként hasznosították, amelynek kiadása jelentős
jövedelmet is biztosított.209
A család által használt és a bérlakásként működtetett épületrészek elkülönítését
kétféleképpen oldották meg. Legjobb megoldást az épületen belül a két udvar köré
csoportosítás jelentett, ahol az egyik udvart a palota funkciójú épületrész, a másikat a
bérház övezte.210 Ez a megoldás teljes szeparáltságot biztosított, az épületbe való bejárás
is külön kapukon keresztül történt. Abban az esetben, amikor a telek méreténél fogva csak
egy udvar kialakítását engedte, a tulajdonos és a bérlők által használt épületrészeket
jellemzően már szintenként osztották meg. A ház lakói itt egy közös kocsiáthajtón
keresztül jutottak az épületbe, közvetlenül innen nyílt a háztulajdonos lakrészébe vezető
külön lépcsőház bejárata. A bérlakások lakói az épület főlépcsőházát használták.
Többnyire cselédlépcsőházat is kialakítottak a házban szolgálatot teljesítők számára.211

Ybl 1956, 111. l.
Külön bejáratot alakítottak ki például Károlyi György Ráday utcában épült palotájában (Ybl 1956, 68. l.) és
Dégenfeld-Schomburg Imre Bródy Sándor utca 14. szám alatt álló palotájában is. (Ybl 1956, 58, 59. l.)
208 Ezt példázta a Bajza utca 54. szám alatt álló Csáky-palota. (A szerző helyszínen történt megfigyelése
alapján.) Károlyi György otthona palota funkciójú részének második emeletén is bérlakásokat alakítottak ki,
amelyeket a bérház épületrész főlépcsőjén keresztül lehetett megközelíteni. (Ritoók, 54. l.)
209 Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy a városi főúri otthonok fenntartása állandó és
nagy összegű kiadást jelentett. E költségek fedezetét, illetve azon felül még jövedelmet is biztosított az ingatlan
e célra kialakított részéből befolyt összeg. Ezt az állítást látszik megerősíteni meg, hogy egyes építtetők,
például Dégenfeld-Schomburg Imre és Batthyány Lajos két házhelynyi telket vásárolt, hogy palotája mellé
bérházat (Hauszmann I., 58-59. l.), illetve egy épületbe „bújtatott”, de két épületként funkcionáló palota
bérházat építtessen. (Ritoók, 53, 54. l.) Pozsonyban – 1875 körül – az Esterházy család is építtetett palotája
mellé bérházat. (Ortvay, 275. l.) Azt, hogy a lakbérekből befolyt jövedelem is számottevő volt, bizonyítja, hogy
főúri családjaink közül sokan építtettek külön bérházakat is. (Károlyi, 44. l.)
210 E típust példázta a Dégenfeld-Schomburg palota – Bródy Sándor utca 14. – (Ritoók, 53. l.) – és Károlyi
György – Ráday utca 18. szám alatti – palotája, amely rendhagyó volt e tekintetben, ugyanis az épületet három
udvar körül csoportosították. (Ritoók, 53, 54. l.)
211 Ezt példázta budapesti Bajza utca 54. szám alatt álló Csáky-palota. Az egy udvarú épület hátsó részében
helyezkedett el a cselédlépcsőház, amelyet az udvaron keresztülhaladva lehetett megközelíteni. Kialakítását
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A reprezentatív kialakítású lépcsőház a háztulajdonos lakrészébe, az első emeletig
vezetett, ugyanis legtöbbször az épületnek ezen a szintjén alakították ki a tulajdonos
otthonát, amit a helyiségek nagyobb belmagassága is mutatott. A leírtak az általános
kialakítást szemléltetik, az ettől eltérő esetek már egyedi példák voltak.212
Az újonnan emelt épületek mellett jellemző, hogy régibb palotákat is átépítettek.
Az alakítások mértéke és jellege különbözőö lehetett.213
A korszakunkban épült városi paloták belső tereinek számát, funkcióját,
kiképzését vizsgálva kitűnik, hogy azok között jelentős különbségek mutatkoztak. Ez
leginkább a hagyományos magánhasználatú otthonok és a palota-bérház épülettípus
belsőinél mutatkozott meg.
A hagyományos városi paloták számos reprezentatív kialakítású helyiséggel
rendelkeztek, amelyek nagyságát, változatosságát alapvetően az épület méretei határozták
meg. Általánosnak nevezhető, hogy minden városi palotában volt díszes kialakítású
lépcsőház, vagy lépcsőházi csarnok, az innen nyíló hallból, vagy folyosóról lehetett
megközelíteni a további gazdag kiképzésű és berendezésű reprezentációs helyiségeket.
Ezek sorában volt leggyakrabban a – különféle elnevezésű és funkciójú – szalon(ok), az
ebédlő, a könyvtárhelyiség, a dohányzó, télikert, nagyobb épület esetében a táncterem.214
A legünnepélyesebb, általában utcafronti helyiségek legtöbbje egybenyitható teremsort
alkotott.215
A szerényebb főúri városi otthontípust képviselő palota-bérházak belső terei, – a
hagyományos főúri palotákhoz viszonyítva – kevesebb fajtájú és számú díszes kiképzésű
helyiséggel rendelkeztek. Ezek között jellemzően meg lehetett találni a reprezentatív
kialakítású lépcsőházat, fogadószalonokat és az ebédlőt.216 A tárgyalt helyiségek mellett,

tekintve az épület három lépcsőháza közül ez volt a legszerényebb, kő lépcsőfokokkal, egyszerűbb
kovácsoltvas lépcsőkorláttal. A lépcsőházat napjainkban megszüntették. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
212 A leírtaktól eltért Nádasdy Ferenc gróf 1886 és 1887 között épült József körút 35. szám alatt álló palotabérház kialakítású otthona. A háromemeletes épület magasföldszinti részén alakították ki a tulajdonos lakását,
amelyet az épület Mária utcából nyíló kocsiáthajtóján, bejáratán keresztül lehetett megközelíteni, egy a
magasföldszintre vezető külön lépcsőházon keresztül. (Ybl 1956, 176, 177. l.)
213 Coburg Fülöp herceg Ferenc József, - ma Roosevelt - téren állt palotájának homlokzatát és belső tereit
építették át 1875 körül. (Hauszmann I., 35-37. l.) Károlyi György Üllői út 17. szám alatti palotájában
emeletráépítést, lakásátalakítást és bővítést, továbbá lépcsőház-módosítást hajtottak végre. Hasonló jellegű
munkálatokat végeztek Károlyi István Veres Pálné utcai palotájában is. (Ritoók, 48. l.) Teljes külsőt és belsőt
érintő átépítést végeztek a budai főhercegi palotán 1902 és 1906 között. (Farbaky, 449-457. l.)
214 Rozinay, 30, 32., 72. l. (Lipthay Béla és Károlyi István palotája.) O. V., 1888, 708, 709, 724, 725. l. (Karátsonyipalota.)
215 Ezt példázta a Reviczky utca 1. szám alatt álló Wenckheim-palota, a kisebbnek tekinthető épületek közül az
Erzsébet körúti Batthyány-palota (É. I., 1888, 6. számú rajzmelléklet.) és a Bajza utca 54. szám alatt álló Csákypalota. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
216 Ezt példázta a Bajza utca 54. szám alatt álló Csáky-palota. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
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az épület különböző részein helyezték el a család tagjainak szobáit, lakosztályait217,
jellemző módon külön az úr és az úrnő hálószobájával, amihez fürdőszoba is tartozhatott.
A férfiak részére dolgozószobát is berendeztek.218
A konyha, a raktárak, a mosókonyha, a cselédség szobái, az istálló, a kocsiszín és
más kiszolgálóhelyiségek az épület kevésbé értékes – gyakran földszinti, szuterén vagy
udvari – részeire kerültek.219

Károlyi István Múzeum utca 17. szám alatti palotájának földszinti részén volt a gróf lakosztálya, annak
közelében az ifjú gróf szobáival. Az emeleten a grófnő lakosztálya volt. (M. I., 1892, 131. l.) A Margit rakparton
álló Lipthay-palotában a tulajdonos által használt helyiségek az első emeleten voltak. (Rozinay, 30. l., az épület
földszint – félemeleti és első emeleti alaprajzával.)
218 Károlyi István Múzeum utcai palotájában a gróf és a grófné lakosztályai, így hálóhelyiségei is – külön
szinten voltak. A földszinti részen volt a gróf lakosztálya, annak közelében az ifjú gróf szobáival. Az emeleten
helyezkedett el a grófnő lakosztálya. (M. I., 1892. 131. l., Rozinay, 72. l.) A Margit rakparton álló Lipthaypalotában a tulajdonos által használt helyiségek az első emeleten voltak, amelyekhez dolgozószoba is
tartozott. (Rozinay, 30., 32. l., az épület földszint-félemeleti és első emeleti alaprajzával.)
219 Ezt példázta Batthyány Géza Teréz körút 13. szám alatti palotája.
219 Károlyi István Múzeum utcai palotájában a gróf és a grófné lakosztályai, így hálóhelyiségei is – külön
szinten voltak. Az udvari – részben kétemeletes, részben egyemeletes – szárnyban alakították ki az istállót és a
kocsiszínt, továbbá a házitisztek, a szolgaszemélyzet lakószobáit és a konyhákat. (Ybl 1956, 174. l., továbbá:
Rozinay, 30, 32. l.)
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III./3. VILLÁK ÉS NYARALÓÉPÜLETEK

A villaépületek építészeti előképei a reneszánsz itáliai villák voltak, de a barokk
kastélyok parkjaiban megbújó kerti házak is mintául szolgálhattak. Európa nyugati
területein a XVIII-XIX. század fordulóján a jómódú polgári családok közül többen városi
otthonaik mellett városszéli nyaralóházakat, villákat emeltettek. Eleinte nagyobb kertben,
szőlőben épített, általában nyári tartózkodás céljáait szolgáló épületek voltak ezek. A
városközeli zöldövezeti területen fekvő villák, nyaralók tulajdonosai zavartalanul élhették
tovább mozgalmas városi életüket, miközben villájukban a vidéki élet nyugalma fogadta
őket, így ez az otthontípus a városi és a vidéki életmód szerencsés ötvözetének tekinthető.
Természetközelsége révén az ott élők számára a családi együttlét színhelyét, a pihenést,
az intimszférát jelentette.
Hazánkban a villaépítések kezdetét a XIX. század első felére tehetjük, de a
virágkor már a század második felére esett. A villa és annak környezete a főúri építtetők
számára a vidéki otthon, a kastély nyugalmát idézte, így érthető, hogy időszakos
használatú otthonként gyorsan elterjedt. A hazai villák a társadalom legmódosabb
családjai számára épültek, így hirdetniük kellett tulajdonosuk rangját, vagyoni helyzetét.
Az időszakunk során építettek, a kényelmi szempontok mellett bizonyos fokú
reprezentációs célokat is kielégítettek, de a tervezésnél alapvetően a családi használatot
vették figyelembe.220
A hazai villaépítészet legjelentősebb színtere a főváros volt, amelynek különböző
részein összefüggő villanegyedek épültek ki a XIX. század második felében. Az
építkezések elsőként a budai hegyvidék addig külterületnek számító részein – Svábhegy,
Zugliget, Rózsadomb – kezdődtek el.221 A század második felében a közlekedési
(II.) József főherceg fiumei villája – a Villa Giuseppe – belső terei, berendezése kellően reprezentálta
tulajdonosának gazdagságát, igényességét. Az épület külső megjelenését és belső tereit tekintve a jelentősebb
példák közé sorolandó, a korszak hazai főúri villaépületei közül. A reprezentatív kiképzés, berendezés
ellenére a tárgyalt épület is a családi elvonulás színhelye volt, nagyobb fogadásokat nem tartottak falai között.
József főherceg 70. születésnapját Fiuméban ünnepelte, kisebb társaságban, amelynek egyik indoka volt, hogy
az épület nem volt alkalmas nagy rendezvények szervezésére, csupán családi használatra tervezték. (V. U.,
1903, 124. l.)
221 Ezeken a területeken a XVIII-XIX. század fordulóján leginkább szőlők és gyümölcsöskertek voltak, néhány
majorság és vendéglő szomszédságában. A XIX. század első harmadától a módos budai és pesti polgárok sorra
építették nyaralóépületeiket a Svábhegyen és a Szépjuhászné környékén. 1859-ben Hunfalvi János írása szerint
„(…) a Szép Juhásznétól Budára vivő kocsiút szélén mindkét felöl szép nyaralók vannak.”(Hunfalvi János: Budapest és
környéke. Bp., 1859, 238. l.)
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feltételek javulásával – az úthálózat, a zugligeti villamos és a fogaskerekű vasút
kiépítésével – e területek is bekapcsolódtak a város vérkeringésébe.
A főváros másik villanegyede az Andrássy út utolsó, Bajza utca és Városliget
közötti szakaszán, és az azt övező területén épült fel. A parcellázások és az építkezések az
1870-es évek első felében kezdődtek. Egy évtizeddel később már számos főúri és
nagypolgári család rendelkezett itt villaépülettel. A városrész Budapest egyik
legelőkelőbb lakónegyedévé vált. Az itt található villák közül sok már állandó otthon
célját szolgálta, ennek oka a terület belváros-közeli fekvésében keresendő.
Magyarország másik, villaépítkezések szempontjából jelentős területe – a
turisztikailag akkor kiépülő és fellendülő – magas-tátrai üdülőtelepeken alakult ki.
Tárgyalt időszakunkig idegenforgalmi szempontból a Magas-Tátra jelentéktelen
területnek volszámított.222 E vidék turisztikai fejlesztése az 1870-es évektől kezdődött. A
vasúthálózat kiépülését követően több főnemesi család vásárolt telket villaépítés céljából.
Tátrafüreden és Tátralomnicon mágnás családjaink villák, nyaralóépületek egész sorát
hozták létre223, hogy a nyári és a téli hónapok bizonyos részét itt tölthessék. Az építtetők
gyakran az ország távoli szegleteiben élő főnemesi családok voltak. A hazai arisztokrácia
mellett már külhoni főurak is szívesen tartózkodtak a Magas-Tátrában, közülük többen
birtokot, vadászterületet is vásároltak ott.224 A magyar főnemesség nyaralás alkalmával a
külföldi

helyszínek

mellett,

szívesen

választott

hazai

vidéket

is.

Mindezek

következményeként jöttek létre a Magas-Tátra villa- és nyaralóegyüttesei.
A leírtakon túl más helyszíneket is ismerünk, ahol főnemesi családjaink villákat
építtettek. Ilyen volt Balatonföldvár, amely a „magyar mágnások, a gentri osztály és a
polgárság kedvenc(…) /üdülőhelye volt/”.225

E terület tárgyalásánál előzményként megemlítendő, hogy idegenforgalmi fejlődésének első állomása az
1797-ben létesített schmechs-ótátrafüredi vízgyógyintézet megnyitása volt. (Tátra album, 9. l.) Ótátrafüred a
század második feléig leginkább a környékbeli lakosságot vonzó fürdőhelynek számított. (Splény I., 457, 458.
l.)
223 1885-86-ban József főherceg építtetett Tátrafüreden nyaralóépületet (V. U., 1886, 573., 574. l.), de tudjuk,
hogy itt épült villája például a Zichy, Széchenyi, Sennyey, Pejacsevich, Lipthay családoknak is. (Odescalchi,
151. l.) Tátralomnic és Tátrafüred, azon belül is Ótátrafüred számított az arisztokrácia által különösen kedvelt
helynek. (Tátra album, 47., 81. l.)
224 A Magas-Tátra földrajzi elhelyezkedése révén könnyen és gyorsan megközelíthető volt Németország
sziléziai területeiről. Ez is indokul szolgálhat, amikor a külhoni arisztokrácia megjelenésének okát keressük, a
szép természeti környezet, illetve a legmagasabb igényeket is kielégítő létesítmények, szolgáltatások mellett.
Az ott időző főúri vendégek közül név szerint ismerjük Frigyes Ágost szász trónörököst, aki Tátrafüreden
tartózkodott, továbbá Frigyes Vilmos porosz herceget és Albrechtet a braunschweigi herceg fiát. (V. U., 1904,
537, 552. l.)
222

A balatonföldvári villák közül név szerint tudjuk, hogy Széchenyi Emilnek és az Edelsheim-Gyulai családnak volt
nyaralója. (Sz. Ú., 1901 július 31 16. l.)
225
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A XIX. század második felében épült villák egyik csoportját, az úgynevezett
„svájci módra” épített nyaralók alkották. Jellegét a lombfűrész díszítésű fatornác és
deszkaoromzat, továbbá a fából készült épületrészek határozták meg. Ezt szemléltette a
tátrafüredi főhercegi nyaraló épülete. (24. kép) E típus Budapesten leginkább a
hegyvidéki területeken fordult elő, a Belvároshoz közelebb eső – például az Andrássy út
környéki – villák stílusát, jellegét már az aktuális építészeti irányzatok befolyásolták.
Utóbbit az Andrássy (Sugár) úti Erdődy-nyaraló példázta. (23. kép)
A villaépítészetben – hasonlóan a kor kastélyépítészetéhez – fokozottabban
juthatott érvényre az építtetők egyéni kívánsága, így változatos megjelenésű és belső
elrendezésű épületek születtek.226
A kényelmi és reprezentációs célokat is szolgáló villaépületek több-kevesebb
igényes kiképzésű közösségi helyiséggel rendelkeztek, de itt már a magánhasználatú
részeknek jutott a fő szerep.227

A leírtakat a tátralomnici Lipthay-villa példázta, amit pontosabban Lipthay Béláné visszaemlékezéséből
ismerünk: „A villa két épületből állt. A főépületben tizenkét szoba volt. A földszinten helyezkedtek el az ebédlő, a
személyzet szobái, egy hideg- és egy meleg konyha, két garázs. A kisebb épületben férjem és Antal sógorom ifjúkori
lakosztálya.” (Odescalchi, 151. l.)
226

A Sugár út 120. szám alatt álló Erdődy-nyaraló beosztását és helyiségeit pontosan ismerjük. Az épület
földszintjén voltak a vendégszobák, illetve az inas és a háziszolga szobája. Az emeleten a fő fogadóterem,
ebédlő, tálaló /”buffet”/, dolgozószoba, háló- és a fürdőszoba, továbbá a háziszolga szobák. (Rozinay, 30, 32.
l.)
227
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III./4. VADÁSZHÁZAK, VADÁSZKASTÉLYOK

A vadászat az arisztokrácia életében kiemelkedő jelentőséggel bírt. Ennek
gyakorlásához a vadászidény hónapjaiban népes vadásztársaságok gyűltek össze egy-egy
főúr vendégeiként. E szenvedélynek az év más részeiben is adózhattak. A vadászterület
általában távol esett a birtokos lakhelyétől, így oda is külön vadászlakot, vadászkastélyt
építtettek. Némely esetben két vadászkastély is állt ugyanazon vadászterület különböző
részein.228 Ezeket az épületeket nem csak vadászatok alkalmával használták, tulajdonosuk
számára a hétköznapi élettől való elvonulás színhelye is lehetett.229 Máskor családostól
látogattak ide gondtalan hetek eltöltésére230, ahova a személyzet bizonyos tagjai is
követték őket.231 Arra is ismerünk példát, hogy a tulajdonos, kastélya átépítésének idejére
vadászkastélyát választotta lakhelyéül.232 Az épület, ha üresen állt rendszeresen
felügyelték. Ezt a feladatot leginkább az erdőőr látta el.233
A vadászkastélyok alapterületét és jellegét vizsgálva megállapítható, hogy azok
igen különbözőek voltak. A kisebb, szerényebb épületeket mint vadászház234,
vadásztanya235, vadászlak236 említették. (28. kép) Stílus tekintetében leggyakrabban a
természeti környezetbe jól illő gerendavázas (27. kép), vagy – a villaépítészet területéről
már ismert – svájci típusú lombfűrész díszítésű (26. kép) épületeket terveztek. A történeti
stílusok ízlése szerint épült reprezentatív vadászkastélyok már a ritkább példák közé
tartoztak.237 (29. kép)
Az épületet hegyvidéki tájakon gyakran a vadászterület, egy viszonylag könnyen
megközelíthető, de magasabban fekvő pontjára tervezték, hogy a szép panorámában is

Gróf Zichy Jenő harmincezer holdat kitevő körös-völgyi vadászterületén magaslaki vadászkastélyától egy
órányi járásra állt feketeerdei vadászkastélya. (V. U., 1898, 40. l.)
229 Dubrinba Andrássy Gyula sokszor egyedül – természetesen személyzetével – látogatott el. (V. U., 1890, 122.
l.) Továbbá: Odescalchi, 18. l.
230 Andrássy Manó gróf szulovai vadászkastélyában egy-két hetet töltött el családjával és vendégeivel a nyári
hónapokban. (V. U., 1895, 744. l.) Hasonlóan volt ez Andrássy Gyula gróf családjában is. (Andrássy, 31. l.)
231 A dubrini vadászkastélyba körülbelül ötven főnyi személyzetet vitt az Andrássy család. (Andrássy, 33. l.)
232 Teleki Sámuel gróf sáromberkei otthonának átépítésekor görgényi vadászkastélyába költözött. (Odescalchi,
52. l.)
233 Ezt tanúsította az erdészvölgyi és a szulovai vadászkastély. (V. U., 1887, 510. l., 1895, 744. l.)
234 Andrássy, 31. l.
235 V. U., 1895, 744. l.
236 Esterházy vadászkastélyok és vadászlakok, Gyulaj, Ropoly.
237 Ezt példázta a galgamácsai királyi-, a magaslaki Zichy-, (Sisa 2004, 183-184, 246-247. l.) és a karapancsai
Habsburg főhercegi vadászkastély. (Kastélylexikon, Bács-Kiskun megye, 40-42. l.)
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gyönyörködhessenek az ott tartózkodók.238 Az épület közelében szórakozás, sportolás
céljára teniszpályát is kialakíthattak.239
Az időszakunkban épült vadászkastélyoknál, több esetben külön épületbe kerültek
a vendégek és a cselédség szobái, továbbá a kiszolgálóhelyiségek.240
A vadászkastélyok magánhasználatú és közösségi terekkel egyaránt rendelkeztek.
Utóbbiak között leggyakrabban ebédlőket241 és társalgóhelyiségeket alakítottak ki.242 A
berendezés kiválasztásánál a célszerűséget és a kényelmet vették alapul,243 a reprezentáció
szerepe mérsékelt maradt, bár némelyik vadászkastélyban e szempont is kiemelten
érvénysült.244

A tárgyalt elhelyezkedést számos vadászkastély leírásánál külön megemlítették. Ezt példázta a magaslaki
Zichy-, (V. U., 1898, 40. l.) a dubrini Andrássy- (Andrássy, 31. l.) és a szulovai Andrássy- (V. U., 1895, 744. l.) és
az erdészvölgyi Habsburg- (V. U., 1887, 510. l.) vadászkastély.
239 Szulova, Andrássy-vadászkastély. (V. U., 1895, 745. l.)
240 Külön épületben voltak a vendégszobák például a dubrini Andrássy-vadászkastélyban. (Andrássy, 39. l.)
Az erdészvölgyi Habsburg főhercegi vadászkastély közelében két földszintes épület is állt, az egyikben
vendég- és szolgálati-, valamint tisztiszobák (összesen nyolc lakószobával). A másikban konyha, pince,
jégverem, a cselédségi szobák és a vendégek részére kialakított étkező kapott helyet. (V. U., 1887, 510. l.)
Szulován a „vadásztanya” négy külön épületből állt, ezek közül kettőt üvegfolyosóval kapcsoltak egybe. Az
első épületben az erdőőr lakott, a másodikban lakosztályok, vendégszobák, a harmadik házban iroda, konyha,
cselédszobák és a pince kapott helyet. A negyedik épületben a tulajdonos nappali és hálószobája volt, ami
mellett még vendégszobákat is kialakítottak. (V. U., 1895, 744. l.)
241 A sárdipusztai Esterházy-vadászkastély ebédlőjének berendezése a következő darabokból állt: „Ebédlőasztal, kihúzható, 12 személyre, esztergályozott lábakkal, pácolt diófából (1 db), -Kredenc, pácolt diófából, felül és
alul két ajtóval, két fiókkal, márványlappal (1 db), -Karszék, Thonet nádfonattal, (6 db), -Szék, magastámlás (2 db), Fásláda, diófa fényezett (1 db), -Szekrény magas, kétajtós, diófa, pácolt. (1 db), -Falitükör, pácolt diórámában. (1 db), Teaasztalka, összetolható, négyrészes, Thonet (1 db), -Falifogas, keményfából, rézkampós. (2 db), -Nyugágy, párnázott,
zöld bársonybevonattal. (1 db), -Asztalka, kerek, pácolt diófából. (1 db), -Irókészlet, porcellánból, virágos. (1 db), -Csengő
rézből. (1 db), -Szentkép, kicsi, nyomat, farámában. (3db), -Parírkosár nádfonatból. (1 db), -Fegyverállvány, fényezett
keményfából. (1 db), -Lábzsámoly, keményfából. (1 db), -Szőnyeg, nagy, juta. (1 db), -Asztalterítő, egyszerü, nagyon
lehasznált. (1 db), -Függőlámpa, majolika testtel, rézvázban. (1 db), Kép, nyomat, 30/50, farámában, angyalok. (1 db), Kályhatálca, 3 tűzszerszámmal, nikkelezve. (1 db), -Vadászbot-szék, keményfából (3 db), -Vadászbot, vászontokban. (1
db)”. Az étkező és felszereltsége 12, illetve 6 fő kiszolgálását tette lehetővé: „–Gyertyatartó nagy, kínaezüst
/alpakka/ (4 db), -Gyertyatartó kis, kínaezüst (4 db), -Gyerttyatartó kétkarú, rézből (1 db), -Gyertyatartó rézből (3 db), Gyertyatartó ónból (4 db), -Csengő, asztali, kínaezüst (2 db), -Pezsgősveder, kínaezüst (1 db), -Szamovár, rézből (1 db), Feketekávéskanna ezüstből, kicsi (1 db), -Evőeszköz, kínaezüst, ládában áll: 6 db nagykés, 12 nagyvilla, 12 nagykanál, 6
dessertkés, 6 dessertkanál, 6 dessertvilla, 6 gyümölcskés, 6 kávéskanál, 6 mokkáskanál, 2 salátásvilla, 1 levesmerítőkanál, 1
főzelékeskanál, 1 teaszűrő, 1 cukorcsiptető, 3 sótartó, 1 étlaptartó (ezüst). –Gyümölcskés, gyöngyház nyéllel (3 db), Kávéskanál ezüstből (3db), Palackdugó ezüst dísszel (4 db), -Gyertyakoppantó, ezüstből (1 db)”. (Esterházy
vadászkastélyok és vadászlakok, sárdipusztai vadászkastély, ebédlő 3-5. l., „urasági asztalnemüek” 12-13. l.) Az
alábbi és a továbbiakban szereplő sárdipusztai vadászkastély, ropolyi, gyulaji vadászlak berendezésének
felsorolása két világháború közötti időszakból való. Az itt szereplő tárgyak – a leltárban feltüntetett – gyakorta
elhasznált állapota és a berendezés jellege korszakunkban kialakított belsőkre utal, ez indokolja a forrás
felhasználását.
242 Az erdészvölgyi Habsburg-vadászkastély földszintjén egy verandán áthaladva közelíthették meg a
különálló épületben lévő ebédlőt, e mögött volt a társalgóterem. (V. U., 1887, 510. l.)
243 Ezt kiemelik a szulovai és az erdészvölgyi vadászkastélyok leírásánál (V. U., 1887, 510. l., 1895, 745. l.),
továbbá a tárgyalt bútorzat fajtái is ezt bizonyitják.
244 Ezt példázta a magaslaki Zichy-vadászkastély, amely már külső megjelenésével is különbözött az általános
típustól. Belső terei között számos igényes és gazdagabb kialakítású helyiség volt. Ezek közül közelebbről is
ismerjük a nagyterem, a szalon és a reggelizőszoba képét. (Sz. Ú, 1904 január 15, 7. l.) Hasonló igényességgel
alakították ki a karapancsai – Habsburg Frigyes által építtetett – vadászkasztélyt, ahol számos helyiséget fa fali
és mennyezeti borítás díszített. (Kastélylexikon, Bács-Kiskun megye, 40-42. l.)
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A bútorzatot általában olcsóbb, egyszerűbb kialakítás jellemezte.245. Kedvelték a
kényelmes telikárpitozású ülőbútorokat246 és a hajlított bükkfából készült, Thonet – vagy
az ezzel egyező technikávalk gyártotkészült – ülőalkalmatosságokat.247 Az enteriőrök
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Az ebédlők és a társalgók gyakori tartozéka volt a kandalló.

vadászkastélyok belsőinek hangulatához jól illettek a „magyaros stílusú” enteriőrök
a népi motívumokkal díszített bútorok.251

A közösségi terek mellett külön-külön, kisebb lakosztályokat is kialakíthattak a
tulajdonos és felesége részére. Ezekben többnyire egy dolgozó és egy hálószoba volt.252
Gyermekeik is külön szobákban laktak, gyakran a nevelőnővel közösen.253 A népesebb
vadásztársaságok fogadásakor az érkezőket a vendégszobákban szállásolták el. Ezek
berendezése az éjszakai pihenést, tisztálkodást és a rövidebb nappali tartózkodást szolgáló
tárgyakra korlátozódott.254 A szobai mosdófelszerelés mellett fürdőszoba is szolgálhatta

Az erdészvölgyi vadászkastély ebédlőjének berendezéséről tugyjuk, hogy „Bútorzata egyszerüen, de ízléssel
faragott tölgyfa”. Rudolf főherceg és Stefánia főhercegnő erdészvölgyi lakosztályairól is megjegyzik, hogy „(…)
fényűzés nélkül, egyszerüen, de kényelmesen /volt/ berendezve. (V. U., 1887, 510. l.)
246 Az erdészvőlgyi vadászkastély társalgójának közepére körpamlagot állítottak, a helyiség többi részére is
kárpitozott bútorokat helyeztek el. (V. U., 1887, 510. l.) Hasoló berendezés volt a szulovai Andrássy-kastély
ebédlőjében is. (Képe: V. U., 1895, 745. l.)
247 A sárdipusztai, gyulaji, ropolyi Esterházy-vadászlakok berendezési tárgyai között számos Thonet
megjelölésű darab volt. (Esterházy vadászkastélyok és vadászlakok, Sárdipuszta, 1-14. l., Ropoly, 1-7. l.,
Gyulaj, 1-4. l.)
248 Ezt példázta a szulovai Andrássy-vadászkastély ebédlője. (Képe: V. U., 1895, 745. l.) és a magaslaki Zichyvadászkastély csarnoka. (MNM, F., 78.317 és 78.316.)
249 Szulova, ebédlő, (V. U., 1895., 745. l.), magaslak, „magyar szalon” (MNM, F., 78.318.) és csarnok (MNM, F.,
78.316). A kandalló legalább annyira számított hangulati elemnek mit fűtőeszköznek, ugyanis az erdészvölgyi
vadászkastély ebédlőjében kandallót és kályhát is elhelyeztek. (V. U., 1887, 510. l.) Magyaros bútorok a béllyei
Habsburg-vadászkastélyban is voltak. (Képe: Habsburg fényképalbum, 77. l.)
250 A magaslaki Zichy-vadászkastély helyiségei között ennek ízlése szerint alakították ki az ebédlőt és az ún.
„magyar szalont”. (MNM, F., 78.317, 78.316.)
251 A szulovai Andrássy-vadászkastély berendezéséről is tudósít a korabeli leírás, miszerint: „Érdekesek az egyik
szobában azok a fehér gyalult fából készült bútorok, a melyeket Andrássy Géza gróf nővére (Széchenyi Aladár gróf neje)
fafaragványai és magyar ízlésű tulipános festései diszitenek.” (V. U., 1895, 745. l.)
252 Ezt példázta az Erdészvölgyben Habsburg Rudolf vadászkastélya, ahol külön-külön lakosztálya volt a ház
urának és feleségének Stefánia főhercegnőnek. Ezek egy dolgozószobából és egy hálóból álltak, amelyeket egy
kis folyosó választott el a társalgóteremtől. (V. U., 1887, 510. l.)
253 Andrássy, 35. l.
254 A gyulaji Esterházy-vadászház vendégszobai berendezése a következő tárgyakból állt: „-Ágy tölgyfából,
pácolt, rugós betéttel. (2db.), -Vánkos, toll (4 db.), -Paplan atlasz lehasznált (2db.), -Ágyterítő, kretonból, virágos,
egyszerü. (1 db), -Éjjeli szekrény, tölgyfából, pácolt, két ajtóval. (1db.), -Szekrény, magas, puhafából, pácolt, két ajtóval.
(1db), -Kommode, puhafa, furn./-érozott/ két fiókos (1 db), -Asztal, fuhafából, furn./érozott/ (1 db), -Toilette asztal,
puhafából, furn./-érozott/ 1 fiókos. (1 db.), -Toilette tükör, keményfa keretben, állványon, fényezett (1db), -Szék, diófából,
párnázott, lehasznált, (2 db), -Mosdóállvány vasból. (1 db), -Mosdóasztal puhafából, tükörrel, 2 fiókkal, 2 ajtóval, törött
márványlappal. (1 db), -Mosdófelszerelés, fayenc-ból, fehér, hiányos, áll: 1 szappantartó, 1 fogkefetartó, 2 éjjeliedény, 1
mosdótál, zománcozott bádogból.” (Esterházy vadászkastélyok és vadászlakok, gyulaji vadászlak, „Vendégszoba
I.”, 1-2. l.) A kőriserdei Habsburg-vadászkastély egyik vendégszobájában a nappali tartózkodásra az asztal
körül elrendezett ülőbútorok utaltak, amelyek között hátas- és karosszéket, telikárpitozású kanapét lehetett
találni. (Képe: Habsburg- fényképalbum, 47. l.)
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az itt tartózkodók kényelmét.255 A felsoroltakon túl külön szolgaszobákban helyezték el a
családhoz és vendégeikhez tartozó személyzetet.256

A gyulaji Esterházy-vadászlakban a fürdőszoba felszereléséhez tartozott: „-1db fürdőkád, bádogból, mázolt, -1
db fürdőkályha, vasból, -1 db szék, bükkfa, pácolt”. (Esterházy vadászkastélyok és vadászlakok, gyulaji vadászlak,
fürdőszoba, 3. l.)
256 Erdészvölgyben Habsburg Rudolf vadászkastélyának főépületében kaptak helyet a család közvetlen
szolgálatában állók. A meghívottak cselédjei a vendégházban és a vendégszobák közelében laktak. (V. U.,
1887, 510. l.) A sárdipusztai Esterházy-vadászkastélyban külön szobákat tartottak fenn a vadász, a komornyik,
a háziszolga, a szakács és a komorna részére. (Esterházy vadászkastélyok és vadászlakok, Sárdipuszta, 4., 5., 6.
, 7.,és 13. számú helyiségek.)
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IV./1. FŐÚRI LAKÁSKULTÚRA A DUALIZMUS IDŐSZAKÁBAN

A XIX. század második fele a tudományok, a technika és a közlekedés rohamos
fejlődésének időszaka. Ekkor állandósult a világkiállítások intézménye is, melyeknek
sorát az 1851-es londoni világkiállítás nyitotta meg. Mindezek alapvető módon
változtatták meg a lakáskultúra hátterében álló iparművészetet. Az egyre erősödő anyagi
helyzetű polgárság igényei építészeti és iparművészeti területen egyaránt jelentkeztek, így
fokozott kereslet mutatkozott a használati és dísztárgyak iránt. A megnövekedett
szükségleteket a hagyományos kézműipari keretek között már nem lehetett kielégíteni. Az
iparművészeti tárgyak előállításánál a meghatározó szerep a gyári tömegtermelésnek
jutott, amely mennyiségi téren jelentett előöbbrelépést, minőségi tekintetben viszont
jelentős visszaesés figyelhető meg. A szériatermékek nem versenyezhettek a
hagyományos előállítású, valódi művészi értéket képviselő kézműipari tárgyakkal,
amelyekre tárgyalt évtizedeinkben is fokozott igény mutatkozott. Ennek eredményeképp
jelentős tevékenységet fejtettek ki a régi technikákat alkalmazó iparosok, üzemek, melyek
művészileg megtervezett tárgyaikkal az egyéni szükségletek kielégítésére szakosodtak. A
főúri lakáskultúra területén a kézműipar termékeinek meghatározó szerepe volt, de
megfigyelhető a gyári iparcikkek fokozottabb megjelenése is. Ezek aránya otthononként
eltérő volt, mértékét az anyagi lehetőségeken túl, a megrendelő igényessége és az adott
tárgy funkciója is befolyásolhatta.
A kiegyezést követően egyre határozottabban közeledett egymáshoz a polgári és a
főúri lakáskultúra. E folyamat hátterében a társadalmi változások álltak. A polgárság
számszerű és anyagi erősödésével egyidőben az arisztokrácia városiasodó, polgárosuló
életmódja figyelhető meg. E változások a korszak otthonaira is rányomták bélyegüket. A
vagyonos nagypolgárság számára életmód terén is gyakran az arisztokrácia jelentette a
követendő példát. Egyes nagypolgári családok otthonai, otthontípusai,, a reprezentáció, a
berendezés és a helyiségek specializáltsága tekintetében is közelséget mutattak az
arisztokrácia vagyonosabb tagjainak otthonaival. A szerényebb anyagi helyzetben lévő
főnemesek lakhatási viszonyai, bizonyos tekintetben – mint például a berendezés
igényessége – a középpolgári viszonyokhoz is közel állhattak.
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Főúri lakáskultúránk európai otthonkultúrán belül elfoglalt helyét vizsgálva hamar
szembetűnik, hogy a német-osztrák kultúrkörhöz közel álló – és ahhoz sok szálon kötődő
– ország lévén, e területek lakáskultúrája határozta meg a magyarországi viszonyokat is.
Ettől meglehetősen kevés hazai specifikum különböztette meg főnemesi otthonainkat. A
korszak építészei főként német nyelvterületen lévő tanintézményeket látogattak, így
érthető, hogy ottani tanulmányaik, tapasztalataik határozták meg további működésüket.257
Időszakunk építészete és lakáskultúrája – az építészek sokrétű tevékenysége révén –
különösen szoros kapcsolatban állt egymással, ezért kimondhatjuk, hogy azok egymástól
elválaszthatatlan módon, valósággal egységet alkottak. Mindez leginkább a főúri és a
nagypolgári lakáskultúrára igaz.
A XIX. század második felének művészetét a múlt felé fordulás, a régi stílusok
felújítása jellemezte szerte Európában. A historizmus nem tekinthető új jelenségnek,
hiszen a reneszánsz és a klasszicizmus is az ókor művészetéből táplálkozott. Előzményei
a század első felére vezethetők vissza. Az 1830-as évektől,s 40-es években az addig
leginkább a klasszicizmus formavilágát követő biedermeier stílus gótikus és rokokó
motívumokkal történő ötvöződésének lehetünk tanúi. A század közepére már e stílusok
váltak meghatározóvá, lassan kiszorítva a „befogadó” biedermeiert, majd ezeket a
reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus felújítása követte. A korszak elején és végén
gyakran vegyítették az egymás mellett élő stílusokat. A historizmus kései időszakban a
szecesszió hatása is felismerhető. A XIX. század második felében a felújított történeti
stílusok mellett a Közel- és a Távol-Kelet művészete és a „nemzeti stílus” ízlése szerint
megalkotott enteriőrök is tovább színesítették a főúri otthonokat.258
A fentiekről részletesen: Sisa József: Magyar építészek külföldi tanulmányai a 19. század második felében.
In Művészettörténeti Értesítő, 1996, 169-185. l.
258 A korszak művészetéről és lakáskultúrájáról: Jakob von Falke: Die Kunst im Hause. Wien, 1871, K. Benyiczky
Irma: Művészet a házban. Bp., 1882, /Wohl Janka:/Az otthon. Útmutató a ház czélszerű és izlésteljes berendezésére.
Bp., 1882, Hans Jürgen Hansen: Das Pompöse Zeitalter. (Zwischen Biedermeier und jugendstil, Kunst, Architektur
und Kunsthandwerk in der 2. Hälfe des 19. Jh.) Hamburg, 1970., Aradi Nóra szerk.: Magyar művészet 1890-1919.
Bp., 1981, 213-220., Rév Ilona: Építészet és enteriőr a magyar századfordulón. Bp., 1983, Gertrud Benker:
Bürgerliches Wohnen. (Städtische Wohnkultur in Mitteleuropa von der Gotik bis zum Jugendstil.) München, 1984, Eva
B. Ottlinger: Wiener Möbel des Historismus. (Formgebungstheorie und stiltendenzen.) Wien, 1985, Jörg Bahns:
Zwischen Biedermeier und Jugendstil: Möbel in Historismus. München, 1987, Visi Lakatos Mária szerk.: Polgári
lakáskultúra a századfordulón. Bp., 1992, Rainer Haaff: Gründerzeit: Möbel und Wohnkultur. Westheim-Pfalz, 1992.,
Heinrich Kreisel, Georg Himmelheber: Die Kunst dDes Deutschen Möbels. 3. köt., 178-217. l., Batári Ferenc:
Historizmus és eklektika. In Az iparművészet stíluskorszakai. (Az Iparművészeti Múzeum kiállítási katalógusa.)
Bp., 1992, 13-18. l., Vadászi Erzsébet: A bútor története. Bp., 1987, 182-196. l., Zlinszkyné Sternegg Mária:
Bútorok és bútortervek. In Gábor Eszter, Verő Mária szerk.: Schikedanz Albert 1846-1915. Bp., 1996, 269-271. l.,
Lyka Károly: Az otthon művészete. In Domanovszky Sándor szerk.: Magyar művelődéstörténet. 589-610. l.,
Náday Pál dr: Iparművészeti törekvések a huszadik században. In Ráth György szerk.: Az iparművészet könyve.
3. köt., Bp., 1912, 577-620. l., Németh Lajos: A historizmusról. A historizmus mint művészettörténeti fogalom.
In Zádor Anna szerk.: A historizmus művészete Magyarországon., Bp., 1993, 11-20. l., Hajós Géza: Klsszicizmus és
historizmus-korszak vagy szemlélet? In Zádor Anna szerk.: A historizmus művészete Magyarországon. Bp., 1993,
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Érdemes megjegyezni, hogy az építészetet meghatározó stílusok, stílusirányzatok
az iparművészet területén (többnyire) két-három évtizeddel korábban megjelentek.
A gótikus stílus felújításának előzményei a XVIII. század közepének Angliájába
vezetnek. A neogótika különösen népszerű volt a XIX. század húszas éveitől KözépEurópában is. A hazai lakáskultúrában az első példákat a romantikus stílusú főúri
otthonok jelentették az 1840-es évek elejétől, szélesebb körben azonban csak a XIX.
század közepétől terjedt el. A neogótika kizárólagos szerepéről sz a romantika korában
sem beszélhetünk, ugyanis a lakáskultúra és az iparművészet területén számottevő
mértékben volt jelen a neorokokó stílus is. A neogótika jelentősége, szerepe az 1870-es
évektőlig volt meghatározó, ezt követően jelentős mértékben visszaszorulcsökkent. A
továbbiakban már csak eseti előfordulásáról beszélhetünk főúri otthonainkban is. A súlyos
tömegű neogótikus bútorzatot architektonikus kialakítás jellemezte. Hasonlóképp volt ez
a belső tereket gyakran borító barna színezésű fali és mennyezeti faburkolatoknál is, amit
sötétebb tónusú fali szövetborítással párosítottak. Ezek az enteriőrök csak hangulatukban
próbálták meg felidézni a középkor otthonainak világát, ugyanis XIX. századi
bútortípusokat láttak el gótikus díszítéssel, amelyek így igen kevés rokonságot mutattak a
középkori darabokkal. A neogótikus stílusban kialakított belsőket példázta a
nádasdladányi Nádasdy-kastély könyvtára és – az inkább alkalmi használatra fenntartott
reprezentációs helyiség – az úgynevezett ősök csarnoka. (108. és 53. kép)
A neorokokó stílus megjelenését a XIX. század első harmadától számítjuk,
amikortól a század közepéig a biedermeier stílussal vegyített formában alkalmazták.
Jelenléte időszakunk végéig folyamatos az iparművészet és a lakáskultúra területén.
Kiemelt szerepet játszott a reprezentációs helyiségek dekorálásánál. Tánctermek,
báltermek díszítésére leginkább e stílust alkalmazták, de gyakori volt az ebédlő és a
szalonhelyiségek esetében is. Utóbbinál gyakran találkozhatunk vele a nagyszalon és a
hölgyek részére kialakított belsőknél. A viszonylag korai példák között említhetjük meg
az 1857-ben épült beodrai Karátsonyi Lajos-féle kastély tánctermét. Az 1862 és 1865
között épült neoreneszánsz stílusú pesti Festetics-palota reprezentációs helyiségei közül
többett is a neorokokó stílusban ízlése szerint alakítottaák ki. Hasonlóképp történt ez az
1853 és 1856 között épült romantikus stílusú budai Karátsonyi-palota belső tereinek
21-30. l., Mravik László: Pulszky Károly és a historizmus az iparművészetben. In Zádor Anna szerk.: A
historizmus művészete Magyarországon. Bp., 1993, 249-254. l., Cristopher Payne szerk.: A bútor. Bp., 1997, 111-167.
l., Voit Pál: Régi magyar otthonok. Bp., 1993, 280-332. l., Ernst Siebel: Geselligkeit und Wohnkultur. Berlin, 1999,
Révész Emese: A magyar historizmus. Bp., 2005., 26-39. l., Aradi Nóra szerk.: Magyar művészet 1890-1919. Bp.,
1981, 213-220., Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon a historizmus korában. (Akadémiai
doktori értekezés.) Bp., 2004, 84-103. l.
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jelentős részénél is, amelyeknek kialakítása még időszakunk elején is zajlott.259 A további
példák között említhetjük az 1887-ben tervezett pesti Wenckheim-palota helyiségeit.260
A reneszánsz stílus újbóli alkalmazása az 1840-es évekre vezethető vissza., de
Sszélesebb körben csak a század második felében terjedt el Közép-Európában,,
hazánkban a tárgyalt stílusok mellett az 1870-es évektől, ahol jó két évtizeden keresztül
volt meghatározó. Későbbi előfordulása, formaadása egészen a XX. századig nyomon
követhető. Az enteriőrök megalkotásánál leggyakrabban a német és flamand reneszánsz
otthonok szolgáltak mintaként, ezt széles körben elterjedt névváltozata – altdeutsch,
illetve ónémet stílus – is jelöli.. A német neoreneszánsz stílus szerepe a közép-európai
polgári és a főúri lakáskultúrában egyaránt jelentős volt. A sötétebb pácolású,, súlyos
tömegű újreneszánsz darabokat – hasonlóképp a neogótikus berendezéshez – az
építészetből átvett díszítőmotívumok jellemezték, amelyeket kiugró párkányzatok,
csavart, esztergált oszlopok, figurális díszítmények, oromzatok, erős plasztika és gyakorta
gazdag faragás jellemzett. E bútorok korántsem voltak szolgai utánzatai a másolt
eredetieknek.

A

korabeli

darabok

stílusjegyeinek

felhasználásával,

azok

újrafogalmazásával születtek meg a korszak újreneszánsz bútorai, amelyek gyakorta
kevés hasonlóságot mutattak előképeikkel. A grandiózus kredencek, szekrények és más
típusú mobiliák sokszor túláradó díszítésükkel elsősorban a reprezentációt szolgálták, így
a célszerűség is gyakran háttérbe szorult. Közkedvelt dísztárgyak voltak a korabeli, vagy
másolt fajansz vázák, tálak, ónedények, kupák. A mennyezetre gyakorta úgynevezett
flamand, XVI-XVII. századi rézcsillár másolatát függesztették.261
A neoreneszánsz stílusban kialakított helyiségek fali és mennyezeti kiképzése
többféle típusú lehetett. Különösen gyakran alkalmazták a derék-, vagy vállmagasságig
érő kazettás falambériát és a gerendás, kazettás mennyezeti borítást. A szabadon maradt
falfelületeket sötétebb tónusú szövetekkel borították, hasonló színhatású, vagy ezzel
egyező textíliát választottak az ülőbútorok huzatának és a függönyök anyagának is.
A tárgyalt stílusú enteriőrök eltérő funkciójuk révén különféle változatot mutattak.
Az előbbiekben leírt, szigorúbb hangulatot kölcsönző, barnára pácolt lambéria és
mennyezeti faborítás figyelhető meg gyakorta a lépcsőházi csarnokok, ebédlők,
könyvtártermek, úriszobák, dohányzók belsőben. (80., 70., 94., 100. kép)

A

Pogány Frigyes szerk.: Budapest műemlékei. 1. köt. Bp., 1955, Akadémiai Kiadó. 777-780. l. A neorokokó
stílusú helyiségek közül a nagyebédlő és az egyik szalonhelyiség képe: O. V. 1888, 709. l.
260 I. M., A., 6061, Nlt 103-d. A palota reprezentációs helyiségeinél neorokokó díszítést alkalmaztak, csak az
ebédlő volt kivétel, amely neoreneszánsz stílusú volt. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
261 Ezt példázta: Keszthely, Festetics-kastély, „úri szoba” (MNM, F., 78.105.), Homonna, Andrássy-kastély,
könyvtár és szalon. (MNM, F., 83.1417, 83.1418.)
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szalonhelyiségeknél már eltérést mutathatott az enteriőr jellege, itt oldódik a szigorú
megjelenés. A kedélyesebb összhatást fokozta, hogy a mennyezet fehér festést, kazettás
stukkódíszítést kapott. A falakra ilyenkor alacsonyabb faburkolatot helyeztek, így e fölött
nagyobb felületet boríthatott textília, illetve fehér falfestés. A neoreneszánsz enteriőr e
típusa a barnára színezett faanyagok mérsékeltebb használata miatt már kedélyesebb
megjelenésű volt.262 (59. és 60. kép)
Az 1870-es években tűnt fel és terjedt el a makartizmusnak nevezett új
berendezésmód, amit atelier-stílusnak263 is neveztek.264 A divatirányzat atyja Hans
Makart, a korszak kedvelt bécsi festője, akinek műtermi berendezése szolgált alapul a
belsők kialakításánál. Az irányzat lényege a festői összhatást nyújtó tárgyelrendezés volt.
Az enteriőr több pontján művészi rendezetlenséggel, csendéletszerűen elhelyezett tárgyak
csoportjait alakították ki. A makartizmus ízlésének megfelelően berendezett helyiségek
gyakran túlzsúfoltak voltak. Az e szellemben fogant berendezés jellegzetes darabjai közé
tartozott a térbe állított festőállvány leomló drapériával, amelyre festményt helyeztek. A
számos apró dísztárgy mellett a művészi hatást fokozta egy-egy ügyesen elhelyezett
legyező, „félredobott” díszpárna, a száraz virágokból összeállított „makart csokor”, antik
– vagy antik hatást keltő – páncélok, pajzsok, kardok, de helyet kaphatott itt régi nyereg,
szobor, gitár, vallási vagy bármely más témájú festmény és számos egyéb kisebb-nagyobb
dísztárgy. Az említetteken túl található volt még más stílusú – gyakorta keleti – dísztárgy,
bútor is. A makartizmus hatása még a XX. század eleji otthonokban is gyakran
megfigyelhető volt. A berendezésmód főúri lakáskultúránkra gyakorolt hatásáról
megállapíthatjuk, hogy az előbbiekben szemléltetett, túlzsúfolt belsőket ritkábban
alakítottak ki. Szélesebb körben a makartizmusnak egy letisztult, mértéktartó változata
terjedt el. Ennek oka lehetett, hogy a zsúfolt enteriőrök, funkcióval legkevésbé sem bíró,
csupán látványos tárgyegyüttesekkel nem járultak hozzá egy kényelmes otthon
kialakításához. Így a céltalan tárgyak bizonyos része már nem jelent meg a makart-hatású
enteriőrökben, leginkább csak az elrendezésmód mutatott rokonságot az eredeti
elgondolással. A megvalósult belsőket otthonos, talán még festői hangulattal is bíró, de
már mindenképpen a funkcionalitást alapul vevő szemlélet szerint rendezték be. Ismert
példáink legtöbbjénél e divatirányzat hatása érezhető csupán. A makartizmus ízlése

Homonna, Andrássy-kastély, (nagy)szalon (MNM, F., 83.1418.), Ókígyós, Wenckheim-kastély, nagyszalon.
(MNM. F., 78.300.)
263 M. I., 1899, 242. l.
264 Erről részletesen: Makart Hans Historismus in Budapest, Prag und Wien. 1986. (Kiállítási katalógus, Wien,
Nationalbiliothek.)
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szerint berendezett zsúfolt enteriőröket a betléri Andrássy265- (30. kép) és a fülesi Zichykastély aulája266 (31. kép), továbbá a budapesti Harkányi-palota egyik lakóhelyisége267
szemlélteti. (78. kép) A mértéktartó példák között említhetjük a nádasdladányi Nádasdykastély könyvtártermi berendezését, ahol bútorszerű -( festő)állványokra helyezett
nagyméretű festmények, illetve arra állított régi fémedények és más dísztárgyak utaltak a
makart-hatású

elrendezésre.268

(108.

kép)

A

gácsi

Forgách-kastély

egyik

szalonhelyisége269 (75. kép) és Schikedanz Albert építész, Zichy Jenő gróf részére
készített halószoba enteriőrterve is ide sorolandó.270 (122. kép)
A XIX. század végén szerte Európában megfigyelhető volt az angol bútorok
fokozódó szerepe, illetve a bútorgyártásra gyakorolt hatása. Ennek oka lehetett, hogy a
historizmus gyakran túlterhelt formái után e tárgyak szoliíd eleganciájukkal újdonságként
hatottak. Ez a jelenség főúri otthonainkban is megmutatkozott, bár jelenléte csak
mérsékeltnek nevezhető. Az angol bútorok iránti érdeklődést fokozhatta, hogy az 1895ben elkészült Park Klub épületét – amely az arisztokrácia egyik találkozóhelye volt –
ilyen bútorokkal rendezték be.271 Az 1893 és 1896 között átépített nagykárolyi Károlyikastély berendezéséről is tudjuk, „hogy az összes szobák fabútorzatát, angol minta után,
Kinczel helybeli asztalos készítette (…)”.272 Gróf Teleki Sándorné budapesti otthonának
szalonjában „kényelmes angol formátumú” ülőbútorokat is elhelyeztek.273 A szigetország
bútorművessége iránti érdeklődést mutatta továbbá, hogy a főúri megrendelőknek is
dolgozó bútorgyáros, lakberendező Schmidt Miksa cégének mintakollekciójában számos
Chippendale, Adam, Hepplewhite és Sheraton modorában készült darab volt.274
A historizmus kései időszakában a tárgyalt stílusirányzatok mellett újabbak is
megjelentek. Franciaországban XVI. Lajos stílusa, már a XIX. század első felétől jelen
volt, majd emellette az 1870-es évektől a császárstílus felújítása következett (second
empire). Ez volt az előzménye a klasszicizmus XIX. század végi közép-európai
megjelenésének, és szélesebb körű elterjedésének. Az empire stílusú belsőket az 1896-–
1897-ben épült nagymágocsi Károlyi-kastély nagyszalonja példázta.275 (65. kép) A
MNM, F., 78.15.
MNM, F., 78.309.
267 MNM, F., 78.130.
268 MNM, F., 78.186.
269 MNM, F., 78.295.
270 Képét közli: Zlinszkyné, 273. l.
271 M. I., 1896-97, 328-341. l.
272 Borovszky, Szatmár vm., 183-184. l.
273 Sz. Ú., 1910 december 31., 20. l.
274 Schmidt, 88. l.
275 MNM, F., 78.163.
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kistapolcsányi Habsburg főhercegi kastély nagyszalonjának ülőbútorai, a historizmus
kései példáiként, a XVI. Lajos és az empire stílus jegyeit egyaránt magukon viselték. (66.
kép) A Budai Királyi Vár termeinek sorában, a XX. század elején, XVI. Lajos és empire
stílusú szalonhelyiségeket is kialakítottak.276
A historizmus kiteljesedett időszakában a történeti stílusok ízlése szerint
újragyártott bútorok, berendezési tárgyak túldíszítettségük, dagályosságuk miatt a korszak
jellegzetes alkotásai voltak. A párhuzamosan jelenlévő stílusok motívumkincsét gyakran
már egymással is keverték. Ezt példázza a tőketerebesi Andrássy-kastély „gobelin
termének” bútorzata.277 (76. kép) Az iparművészeti tárgyakon túl ez a gyakorlat megjelent
az enteriőrök dekorálásánál is. A túláradó rokokó díszítésmódot az – 1890 körül a belső
terek tekintetében is befejezett – Károlyi Alajos-féle palota táncterme278 (55. kép), az
eklektikus díszítést az 1902-1906 között átépített budai főhercegi palota táncterme279
példázza. (56. kép)
A XIX. század utolsó évtizedétől figyelhetjük meg a szecesszió és a korai modern
irányzatok megjelenését a művészetben és a lakáskultúrában. Mindezek a polgári
lakáskultúrát érintették alapvető módon, a főúri otthonok falai között csak kisebb
mértékben mutatkoztak meg. Itt továbbra is a történeti stílusok éltek tovább, de a fő
irányvonal mellett több példát is ismerünk szecessziós, illetve az akkori fogalmak szerint
modern berendezésre, belső térkialakításra. E területen kiemelkedő példaként az 1899 és
1900 között épült ábrahámi Esterházy-kastélyt említhetjük, amelynek ismert belső tereit
legnagyobbrészt a szecesszió ízlése szerint alakították ki.280 Gróf Andrássy Tivadar RipplRónai Józsefet kérte fel, hogy budai palotájába tervezzen ebédlőhelyiséget, amelynek
kivitelezésére 1898-ban került sor. A tárgyalt enteriőr a hazai szecesszió jelentős
alkotásaként „Andrássy-ebédlő” néven vált szélesebb körben is ismertté.281 Érdekes, és
bizonyára nem véletlen az a körülmény, hogy az említett példák megrendelői, Esterházy
Károly és Andrássy Tivadar gróf naivvoltak, akik mindketten műkedvelő festőként is
működtek, íigly módon tevékenységük révén is közelebb álltak a művészet új irányaihoz.
Képe: M. I., 1903., 180-191. l. „Fejedelmi lakosztály kis fogadóterem Louis XVI. stylusban.” és „Fejedelmi lakosztály
írószoba empire stylusban” megjelölés alatt.
277 A „gobelin teremnek” nevezett szalonhelyiséget francia XIX. század végén készült – rokokó és klasszicizáló
stíluselemeket egyazon garnitúrán ötvöző – berendezés jellemezte. A gobelin falikárpiítok is feltehetően az
előöbbi darabokkal egyező időszakban készültek. A helyiséget díszítő kályha a XVIII. század végéről
származott. (MNM, F., 78.25.)
278 I. M., A., 17.354, 17.355, 17.356.
279 Képe: Sz. Ú., 1910. július 15.
280 Borovszky, Pozsony vm., 24, 25, 27. l., Sisa 2004, 279. l.
281 Az Andrássy-ebédlő üvegezett mennyezete Wiesbadenben, a hímzések Neullyben készültek. A bútorok
Thék Endre, az ólomüvegek Róth Miksa budapesti gyárában, illetve üzemében készültek. (Köves Szilvia: A
Róna-villa titka. Bp., 2005, 28. l. Továbbá: Művészettörténeti Értesítő, 1963, 2-3. szám 168-190. l.)
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Andrássy Tivadar gróf bizonyosan a kortárs festészeti alkotások gyűjtőjeként került
kapcsolatba Rippl-Rónaival.
A lakáskultúra és a bútorgyártás megreformálásán dolgozó művészek egy része, az
1890-es években, az angol bútorművességre alapozva kereste a megújulás lehetőségét, így
ez jelentette a korai modern irányzatok egyik kiindulópontját. Ez a magyarázata annak,
hogy e darabok gyakran az angol klasszicista bútorok formavilágát tükrözték. Ilyen – az
akkori értelemben vett modern – bútorzattal rendezték be a XX. század elején a Budai
Királyi Várban az uralkodó és a főhercegi család szolgálatát ellátó kíséret tagjainak
szobáit.282 A korai modern irányzatok alkalmazásával főúri enteriőröknél is lehetett
találkozni. Az ismert példák tanúsága szerint, ahol volt ilyen, ott szerepe a történeti stílusú
enteriőrök mellett csupán néhány helyiségre korlátozódott. Ezt példázta a budai Szent
György téri főhercegi palota dohányzója és egyik előtér funkciójú helyisége283 (99. és
145. kép), továbbá gróf Teleki Sándorné Múzeum körúti lakásának ebédlője (92. kép) és
előszobája.284 Másutt csak egy-egy újabb divatú bútort helyeztek el.285
A századfordulótól jelentős változás történt a berendezésmód jellegében. A XIX.
század utolsó harmadának, a makartizmus ízlését megjelenítő lakberendezését,e egy
kevesebb tárgyat alkalmazó, letisztultabb, átláthatóbb elrendezésmód váltotta fel. Gyakran
az alkalmazott színek is eltértek a korábbi gyakorlattól, a világosabb árnyalatok révén
kedélyesebb hangulatú belső terek születtek.286 A tárgyaltEzekben az enteriőrökben a
kisebb számú berendezési tárgy között hangsúlyos szerep juthatott egyes kiemelkedő
műtárgyaknak, festményeknek.287 Divattá vált régi belsőépítészeti részletek – kő
ajtókeretek, kandallók, fa mennyezeti és fali burkolatok megvásárlása és azok újbóli
beépítése. Ezt példázták Budapesten Károlyi Imre Margit rakparti palotájának enteriőrjei.
Itt az ismert helyiségekben a hangsúlyos szerepet a gróf műgyűjteményének kiemelkedő
A leírtakra a következőképp emlékezett vissza Hauszmann Alajos: „A kiséreti helyiségekben a modern ízlésnek
már nagyobb tért lehetett engedni. Itt a berendezés és a bútorzat főúri előkelőséggel, de nem fejedelmi díszszel készült. /A
bútorok/ (…) angol mintára egyszerü és faragvány nélküli mahagónifából készültek.” (M. I., 1903, 179. l., a bútorok
képei: 205, 206, 208. l.)
283 Ezeket példázta a haraszti Korniss-kastély egyik szalonhelyisége és ebédlője. Sz. Ú., 1910 június 15, 12-14. l.
284 A lakást a budapesti Bodonyi testvérek cég rendezte be, az enteriőrökről tudjuk, hogy: „Hosszú üvegezett
folyosó vezet a nagy négyszögletes előszobába, mely modern stylusban, fehér lakkozott fából készült, sárga szövetbetétekkel
körülszegve sötétkék hullámlécekkel. A fal ugyancsak sárga kárpittal van fedve. Az előszobából jutunk a nagyszalonba. Ez
nincs határozott stylben tartva, hanem a különböző stylekben készült antique francia, angol, bútorok, műtárgyak és
festmények (…) /találhatók itt/. A szalonból balra nyílik az ebédlő. Ennek falai felül rezedazöld tapétával, alul ugyanolyan
színű modern mintázatú szövettel vannak bevonva. A szoba bútorzata tiszta fehér jávorfából készült modern stylusban.
Eredeti a büffének két oldalszekrénye, melyek saját tengelyük körül forgó két üvegszekrényt képeznek. Különös bájt
kölcsönöz az ebédlőnek, hogy a modern stylű berendezés összes díszítményei erdeti japán dolgok. (…) Az ebédlőből kiforgó
ajtó vezet a tálalóba és onnan a konyhába.” (Sz. Ú., 1910 december 31, 10-11. l., képek: ebédlő, 12. l., előszoba 13. l.)
285 Marosújvár, Teleki-kastély, dolgozószoba. (1902 augusztus 15, 10. l.)
286 Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 8. 9. l.
287 A gyüjtő, 1913, I. 10., 16., 17. l. (Képek a szalonhelyiségek részleteivel.)
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tárgyai – festmények, korabeli reneszánsz bútorok, eredeti reneszánsz famennyezet –
játszották. Az új ülőgarnitúrák kiválasztásánál már arra is tekintettel voltak, hogy azok
semleges megjelenésével engedjék érvényesülni a belső tér hangsúlyos darabjait. (69.
kép) A XX. század elején a füzérradványi Károlyi-kastély enteriőrjein is változtattak.
Egyes helyiségekbe korabeli olasz reneszánsz ajtókereteket, kandallókat építettek be.288
A bemutatott példák korántsem jelentették azt, hogy a századfordulót követő
években a főúri otthonok belsőinek többségét átépítették, átrendezték volna a fentiek
szellemében. A XX. század első két évtizedében készült fényképfelvételek tanúsága
szerint a főúri otthonok legtöbbjének enteriőrjei még ekkor is a korábbi berendezésmódot
őrizték.
A korszak főúri otthonainak egészét vizsgálva megállapítható, hogy a berendezési
tárgyakra is kiterjedő helyiségenkénti stílustisztaság nem volt általános – főképp nem
minden helyiségre kiterjedő – gyakorlat hazánkban. Az ismert esetekben is többnyire a
reprezentációs helyiségeket jellemezte. Ennek példájaként kell megemlítenünk a
budapesti Wenckheim-palota termeinek sorát, amely a neorokokó stílusban kialakított és
berendezett palotabelsők egyik kiemelkedő alkotása volt. Az épület ebédlője
neoreneszánsz stílusú volt.289 Főúri otthonainkban – stílusok tekintetében – a vegyes
berendezésű enteriőrök előfordulása volt a leggyakoribb. Ennek oka, hogy a paloták,
kastélyok építését követően csak részben rendezték be azokat újonnan gyártott tárgyakkal,
ezek mellett jelentős szerep jutott a vegyes korú és stílusú – általában családi –
daraboknak is. Ezt példázta az 1885 körül épült budapesti Batthyány-palota nagyszalonja,
amely neorokokó architektúrákiképzést kapott. Berendezésében találunk XVIII-XIX.
századi barokk, rokokó, XVI. Lajos stílusú bútorokat, az innen nyíló „kisszalon” bútorai
között hasonlóképp, vegyesen rokokó, copf és empire stílusú darabokat helyeztek el. (73.
kép) A „férfi szalon” berendezését XIX. század végi telikárpitozott ülőbútorok határozták
meg.290 Károlyi Alajosné budapesti palotájának „empire szalonjában” elnevezése ellenére
rokokó, XVI. Lajos és empire stílusú berendezési tárgyak voltak. 291 (77. kép) Az ilyen

1898 és 1913 között Firenzéből többek között Stefano Bardidni régiségkereskedőtől leginkább reneszánsz
kőfaragványokat (kandallók, ajtókeretek), bútorokat, textíliákat vásárolt Károlyi László gróf és neje, amelyeket
füzérradványi kastélyukba építtettek be. (Sisa József: A füzérradványi kastély. In Ars Hungarica XXVII. 1999,
38. l. A fenti tárgyak listája közölve ugyanott a VII. számú függelékben. 69-76. l.)
289 I. M., A., 6061, és I. M., A., Nlt 103-d. Továbbá a szerző helyszíni megfigyelése alapján.
290 Budapest, Teréz körút 3. szám, Batthyány-palota, nagyszalon, kisszalon (I. M., A. 6051, 6054, 6063.)
291 I. M., A., 6052.
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módon történő tárgyválogatás általános mivoltát példázta, az 1883 és 1887 között átépített
és kibővített keszthelyi Festetics-kastély több helyisége is. 292
A

helyiségek

különböző

típusainál

megfigyelhető

bizonyos

szintű

stílusspecalizáció, a funkció szerint más-más stílust alkalmaztak. A díszlépcsőházak,
lépcsőházi csarnokok leggyakrabban neoreneszánsz293, az ebédlők neoreneszánsz294,
illetve a neorokokó stílust295, a szalonok neoreneszánsz296, neorokokó297, ritkábban XVI.
Lajos298 és empire299,; a dohányzók, úriszobák neoreneszánsz300 stílusban lettek
kialakítva, berendezve.
A korszak lakberendező-művészetének sajátsága volt, hogy az épület külső
architektúrája igen változó mértékben köszönt vissza a belső tereknél, egyes otthonokban
reprezentációs

helyiségek

legtöbbjében301,

másutt

csak

némelyikben302,

a

magánhasználatú szobákban ritkábban fordult elő. Megfigyelhető, hogy a historizmus
korai és érett időszakában épült, átépített otthonok belső tereinél – ahol az architektúrának
fokozott szerepet szántak – leginkább az épület külsejét meghatározó stílust alkalmazták.
A kései időszakban – a stíluspluralizmus fokozódó szerepe révén – mindez oldódni
látszott, a külső architektúra a korábbinál ritkábban jelent meg, volt ahol a külsőt

Keszthely, Festetics-kastély, „női szalon” és „dolgozószoba”. (MNM, F., 78.101, 78.104.) A neoreneszánsz „úri
szoba” berendezési tárgyai között is elhelyeztek XV. és XVI. Lajos stílusában készült tárgyakat.. (MNM, F.,
78.105.) , továbbá a haraszti Korniss-kastély egyik szalonhelyisége. (Sz. Ú., 1901, augusztus 31, 8. l.)
293 Ezt példázta: Homonna, Andrássy-kastély, lépcsőház (MNM, F., 83.1405, 83.1416.), Nagymágocs, Károlyikastély lépcsőházi csarnok. (MNM, F., 78.159, 78.160.)
294 Ezt példázta: Budapest, Harkányi-palota, ebédlő (MNM, F., 78.129.), Ókígyós, Wenckheim-kastély, ebédlő.
(MNM, F., 78.304.)
295 Ezt példázta: Keszthely, Festetics-kastély (MNM, F., 78.906.), Berzence, Festetics-kastély. (MNM, F., 78.107.)
296 Ezt példázta: Homonna, Andrássy-kastély (MNM,, F., 83.1418, 83.1421.), Ókígyós, Wenckheim-kastély.
(MNM, F., 78.300.)
297 Ezt példázta: Fiume, (II.) Jószsef főherceg villája, nagyszalon (MNM, F., 40956.), Budapest, Esterházy utca
4., Károlyi-palota, (MNM, F., 31.966,), Sorokújfalu, Szapáry-kastély szalon, „zöld szalon”. (MNM, F., 78.215,
78.219.)
298 Ezt példázta Keszthelyen a Festetics-kastélyban a „női szalon” helyiségének díszítése, amely XVI. Lajos
stílusát követte. A berendezés között már számos eltérő stílusú tárgyat is elhelyeztek. (MNM, F., 78.101.)
További példa a haraszti Korniss-kastély egyik szalonhelyisége. (Sz. Ú., 1901, augusztus 31, 8. l.)
299 Ezt példázta: Nagymágocs, Károlyi-kastély, nagyszalon. (MNM, F., 78.163.)
300 Ezt példázta: Keszthely, Festetics-kastély, „úri szoba”. (MNM, F., 78.105.)
301 A leírtakat mutatta az ókígyósi Wenckheim-kastély, ahol az épület külsejével egyező módon neoreneszánsz
architektúrát alkalmaztak például a nagyszalon, az ebédlő, a kápolna, a dolgozószoba helyiségénél. (Sz. Ú.,
1902 augusztus 31, 6-10. l.) Homonnán az Andrássyak otthonában az épület 1879-es átépítésekor több folyosót,
a lépcsőházat, a könyvtárat, az ebédlőt, alakították ki a külsővel egyezően neoreneszánsz stílusban. (M N M,
F., 83.1405, 83.1410, 83. 1416, 831418, 83.1420-83.1424.) A pesti Wenckheim-palota neobarokk épületének belső
tereit is legnagyobbrészt neorokokó architectúra jellemezte. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
302 A nádasdladányi Nádasdy-kastély helyiségei között – meghatározó mértékben – neogótikus stílusban
alakították ki az „ősők csarnokát”, a könyvtárt és a kápolnát. (SZ. Ú., 1901 december 22, 8., 9. l., KÖH, F.,
23.368)
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meghatározó stílus a belső tereknél nem, vagy csupán csekély mértékben érvényesült. A
helyiségek kialakításánál újabb stílusok állandósultak az addigiak mellett.303
A XIX. század közepétől a lakáskultúrában alapvető változásokat figyelhetünk meg,
ennek egyik lényeges pontja az alaprajzi elrendezésben mutatkozott. A korábbi időszak
barokk és klasszicista kastélyépületeit a teremsoros kialakítás jellemezte, amely inkább
látványos, mintsem a mindennapi életben praktikus megoldás volt. Ez az elrendezés nem
biztosította a magánlakosztályok kellő szeparáltságát és a személyzet zavartalan
mozgását, ami jelentősen csorbította a magánszféra és a családi élet intimitását. A XIX.
század közepétől a kastélyépületek beosztásánál immár a kényelmes és célszerű otthon
kialakítása jelentette a fő szempontot, természetesen a reprezentáció igényeinek
érvényesítése mellett. A kastélyoknak – az előzőekben már tárgyalt – szabadabb tagolása,
külső tömegalakítása szoros összefüggést mutatott a belső terek új igények szerinti
elrendezésmódjával. Az építész szélesebb mozgástere révén, kötöttségek nélkül egymás
mellé, illetve egymás közelébe helyezhetett különböző formájú és méretű tereket.
Mindezek révén könnyen érvényesülhetettíthették a praktikus szempontok szerinti
csoportosítást. Az új elrendezés logikusabb, a mindennapi élet kényelmét jobban szolgáló
módszer szerint alakult. Alaprajzi elrendezés tekintetében egyes otthonok nagy
változatosságot mutattak. Jellemző módon a külön csoportba szervezett reprezentációs
termek közvetlenül nyílhattak egymásba, amelyeket a központi vagy a lépcsőházi csarnok
köré csoportosítottak. Ezekben az otthonokban a reprezentációs célú közösségi tereket
határozottan elkülönítették a magánlakosztályok helyiségeitől. Ugyancsak külön egységet
képezett a vendégszobák, illetve a személyzeti szobák és a kiszolgálóhelyiségek
csoportja. A személyzet zavartalan mozgását és elkülönítését melléklépcsőkkel oldották
meg. A reprezentációs termek az esetek többségében a földszinten kaptak helyet, ilyenkor
a magánlakosztályok az emeletre kerültek. Az új otthontípus jellemző helyisége lett – az
addig ilyen formában ismeretlen – központi vagy lépcsőházi csarnok, amely jelentős
szerepet játszott az új térszervezési módszerek érvényesítésénél. Eredete a középkori
angol otthonok „halljaira” vezethető vissza. Az új igények az alaprajzon túl a
berendezésmódnál is alapvető módon tértek el a korábbi gyakorlattól. A szigetország
magasan fejlett lakáskultúrájára, komfortos otthonaira már a XIX. század első felében
felfigyeltek Európában, gyakorlata, példaértékűvé vált a kontinensen, meghatározó,
Ezt példázta a neobarokk nagymágocsi Károlyi-kastély, ahol a nagyszalon empire, a dohányzó és a
lépcsőházi csarnok neoreneszánsz stílusú volt. (MNM, F., 78.160, 78.161, 78.163)
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mondhatni alapvető kiindulási pontként szolgált a lakáskultúra további fejlődésénél.
Hazánkban a romantika időszakában, a XIX. század közepén jelent meg ez az új
otthontípus és berendezési forma, amely a historizmus lakáskultúráját végig
meghatározta.304
A lakberendezés területén jelentkező újdonságok másik fontos eleme volt a
bútorzatot érintő változás. Ez alatt a nagyobb kényelmet biztosító, teljes bútortestet
kárpittal borító ülőbútorok széleskörű elterjedését értjük. A kárpiítozás módszere a XIX.
század első felében megjelenő rugós technikával is megújult. E darabok kialakításuk
révén nagyban hozzájárultak az otthon komfortjának emeléséhez, így viszonylag
semleges megjelenésük ellenére is szívesen alkalmazták ezeket bármely helyiségtípus
berendezésénél, függetlenül attól, hogy az adott belső a reprezentáció305

vagy a

magánhasználat306 célját szolgálta. Bőrrel kárpitozott változatait leginkább a férfiak által
használt helyiségek berendezéséhez választották.307
A belső terek kialakításának további szembetűünő változását a faanyagok fokozott
használata jelentette. A fali, illetve mennyezeti faborítás anyagszerűsége, barna színezése
által alkalmas volt az otthonos, meleg hangulatot árasztó belső terek kialakítására. Magas
szintű művészi megmunkálhatósága révén jelentős szerepet játszott a reprezentatív
közösségi terek díszítésénél, különösen ott, ahol hangsúlyosan jelent meg az architektúra.
A leírtak miatt leginkább a neogótikus és a neoreneszánsz stílusú enteriőröknél használták
ki a faanyag nyújtotta lehetőségeket. A falak borításánál egyaránt alkalmazták a derék-308,
illetve a vállmagasságig érő309 és a teljes falfelületet takaró310 burkolatot. A mennyezetet

Sisa 2004, 70-83. l.
A reprezentációs helyiségekben történő elhelyezést példázta az ókígyósi Wenckheim-kastély nagyszalonja
(MNM, F., 78.360.), a daruvári Tüköry-kastély (nagy)szalonja (MNM, F., 78.250.) és a somogyvári Széchenyikastély nagyszalonja. (MNM, F., 78.228.) Itt kell említést tenni azokról a textíliával vagy vékony anyagú
szőnyeggel letakart pamlagokról is, amelyeket fesztelen tartózkodásra mondhatni leheveredésre használtak.
Ezeket az alkalmatosságokat gyakran a reprezentációs célokat is szolgáló szalonokban helyezték el. Ez is
kellően muatja korszakunk lakáskultúrájának szemléletét, a reprezentáció mellett a kényelmi szempontok
fokozott megjelenését. Ilyen bútordarab volt például a pápai Esterházy-kastély nagytermében
(nagyszalonjában) (Sz. Ú., 1903 november 30, 4. l.) és a szepesmindszenti Csáky-kastély nagytermében. (Sz. Ú.,
1907 szeptember 15, 11. l.)
306 Ezt példázta a homonnai Andrássy-kastély dolgozószobája (MNM F., 83.1420.) és a lengyeli Apponyikastély nappali szobája. (MNM, F., 88.636, 88.637.)
307 Homonna Andrássy-kastély, könyvtár (MNM, F., 83.1417.), Nagymágocs Károlyi-kastély, dohányzó.
(MNM, F., 78.161.)
308 Ókígyós, Wenckheim-kastély, nagyszalon (MNM, F., 78.300.), Lengyel, Apponyi-kastély, szalon, (MNM, F.,
88.642.), Keszthely, Festetics-kastély, dolgozószoba. (MNM, F., 78.104.)
309 Nagymágocs, Károlyi-kastély, dohányzó (MNM, F., 78.161.), Keszthely, Festetics-kastély, „úri szoba”.
(MNM, F., 78.105.)
310 Homonna, Andrássy-kastély, lépcsőház, (nagy)szalon, dohányzó, hálószoba, ebédlő (MNM, F., 83.1405,
83.1418, 83.1422, 83.1420, 83.1423.), továbbá Ókígyós, Wenckheim-kastély, szalon. (MNM, F., 78.300.)
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díszítő faborítás lehetett csúcsíves, ácsolt szerkezetű311, vagy gerendás kialakítású,
melynek díszesebb kazettás változatát is gyakran alkalmazták.312 A mennyezeti és a fali
burkolat egy helyiségen belüli együttes alkalmazásakor a fali borítás jellemzően
alacsonyabb volt. A falfelület nagy részét takaró burkolat esetén a stukkó díszítésű
mennyezet már fehér festést kapott.313 A faborítás színezésénél jellemzően a középbarna
vagy az annál némileg sötétebb árnyalatokat alkalmazták, viaszkolt felületét tompa
selyemfény jellemezte. A burkolat viszonylag sötétebb színvilága révén alapvető módon
határozta meg az adott helyiség hangulatát, szigorúbb megjelenést, karaktert kölcsönözve
annak. A jellegbeli adottságok révén a helyiségek e típusaival leginkább a központi
csarnokok, lépcsőházak, ebédlők, könyvtárhelyiségek, úri-, biliárd- és dolgozószobák,
továbbá pipázó-, dohányzószobák esetében lehetett találkozni. Végigtekintve ezek során
hamar szembetűnik, hogy nagyrészt a férfiak által használt helyiségeknél éltek a
faburkolat nagyobb felületeket borító alkalmazásával.
A fa fokozott használata alatt a fent leírtakat értjük, ugyanis a derékmagasságú
lambériaborítást főúri otthonainkban a legtöbb helyiségben alkalmazták, de ez, kisebb
felülete és gyakori fehér festése révén, már nem vált az adott belső tér meghatározó
hangulati elemévé.
A középkori főnemesi otthonok nélkülözhetetlen tartozéka volt a kandalló.
Szerepe változó mértékben a XIX. század közepéig folyamatos. Tárgyalt évtizedeink
főúri lakáskultúrájában jelentősége újra megnőtt. Bármely stílusú és típusú enteriőr
kialakításánál alkalmazhatták.314 Viszonylag gyakrabban lehetett találkozni vele a
neogótikus és neoreneszánsz belsőknél, ahol a tervezéskor gyakran a középkori kandallók
jelentették az előképet.315 Funkció tekintetében inkább hangulati elemként, mint
fűtőeszközként alkalmazták.
A helyiségek stukkókkal történő díszítésének időszakunkban is alapvető szerepe
maradt. Alkalmazása változó volt, leginkább a reprezentációs helyiségeket dekorálták így,
Galgamácsa, Királyi-vadászkastély, nagyterem, Őraljaboldogfalva, Kendeffy-kastély, csarnok. (Sisa 2004,
88., 183-184., 186-187. l.)
312 Nagymágocs, Károlyi-kastély, dohányzó (MNM, F., 78.161.), Homonna Andrássy-kastély, könyvtár (MNM,
F., 83.1417.), Keszthely, Festetics-kastély, „úri szoba” (MNM, F:, 78.105.), Budapest, Harkányi-palota, ebédlő.
(MNM, F., 78.129.)
313 Homonna, Andrássy-kastély, lépcsőház, (nagy)szalon, dohányzó, hálószoba, ebédlő. (MNM, F., 83.1405,
83.1418, 83.1422, 83.1420, 83.1423.) Továbbá: Ókígyós, Wenckheim-kastély, nagyszalon. (MNM, F., 78.300.)
314 A neogótikus és a neoreneszánsz belsőt a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban az „ősök csarnoka” (Sz. Ú.,
1910., 12. szám, 3. l.) és az ókígyósi Wenckheim-kastély ebédlője (MNM, F., 78. 304.), a neorokokót a budapesti
Wenckheim-palota egyik szalonhelyisége (I. M., A., Nlt, 103-d.), a magyaros stílusút a magaslaki Zichyvadászkastély „magyar szalonja” ( MNM, F., 78.318.) példázta.
315 Ezt példázták a homonnai Andrássy-kastély egyes neoreneszánsz stílusú helyiségeinek kandallói. (Ebédlő,
dolgozószoba, (nagy)szalon, MNM, F., 83.1423, 83.1420, 83.1418.)
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de egyes otthonokban még a magánszféra szobáit is ezzel díszítették,316 míg másutt a
reprezentációs tereket is csak szerényebb módon, vagy csupán a mennyezet alatt
körbefuttatott párkányzattal317 látták el. Az ünnepélyes kialakítású szalonok, báltermek,
gazdag stukkódíszítését gyakran aranyozták.318 Azokban a helyiségekben, ahol nem, vagy
csak igen szerény mértékű volt a gipszstukkó alkalmazása, ott a dekoráció más
eszközeivel éltek.
A főúri lakáskultúra területén is kedvelték és gyakran alkalmazták a fali,
mennyezeti díszítőfestést, amelynek a XVIII. és a XIX. században is jelentős szerepe volt.
E megoldás – a vizsgált példák egy részénél – a dekorálás viszonylag olcsóbb változatát
jelentette, ugyanis azzal gyakorta a stukkódíszítést319, vagy a keretezett fali kárpiítozást320
utánozták. A reprezentációs helyiségek mennyezetén gazdagabb, sűrűbb mintázat
figyelhető meg, ilyenkor a falakat már csak egyszerűbb díszítésmód jellemezte321, de a
mennyezeti festést falikárpiíttal is kombinálhatták.322 Ezt a technikát alkalmazták például
a deszki Gerliczy- (61. kép) és a sorokújfalui Szapáry-kastély (67. kép) termeinél. A
díszítőfestés ezen általánosan jellemző változatainál a gazdagabb, már művészi szintet
megközelítő,ö, vagy azt képviselő falfestések és freskók ritkább példának számítottak. A
turai Schossberger-kastély központi csarnokát groteszk falfestés díszítette.323 Hasonló
módon dekorálták Budapesten a Harkányi-palotában a tulajdonos részére fenntartott
lépcsőház

mennyezetét

is.324

(35.

kép)

A

várpalotai

Waldstein-kastély

könyvtártermének325 és a betléri Andrássy-kastély társalgójának326 mennyezetfreskója
már a ritkább példák közé sorolható. Itt említendők meg a falburkolatba foglalt
képbetétek, a pannók, melyeknek szélesebb körű használata a XVIII. századi rokokó
enteriőröket jellemezte. Időszakunkban újbóli alkalmazására több példát is ismerünk. A

A leírtakat példázta a keszthelyi Festetics-kastély, ahol a magánlakosztályok helyiségei között is voltak
stukkóval díszített szobák. (MNM, F, 78.104, dolgozószoba.)
317 Temesújfalu, Zselénszky-kastély fogadóterem (MNM, F., 78.321.), Somogyvár, Széchenyi-kastély, szalon.
(MNM, F., 78.228.)
318 Ezt példázta a budapesti Wenckheim-palota egyik szalonhelyisége. (I. M, A., 6061.)
319 Ezt példázta a sorokújfalui Szapáry-kastély „zöld szalonja” és egy másik szalonhelyisége (MNM, F., 78.215 és
78 219.) és Budapesten Károlyi Mihály palotájában a „társalgó terem” festése. (V. U., 1912, 231. l.)
320 Deszk, Gerliczy-kastély, ebédlő (MNM, F., 78.125), Sorokújfalu, szalon és ebédlő. (MNM, F., 78.219 és
40972.)
321 Deszk, Gerliczy-kastély, nagyszalon. (MNM, F., 78.126.)
322 Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon. (MNM, F., 78.31.) Az említett eset ritkább példának minősült.
323 Sisa, 146. l.
324 MNM, F., 78.127.
325 A várpalotai könyvtárterem mennyezetére Guido Reninek egy mitológiai témájú freskóját másolták le. (Ybl
1956, 50. l.)
326 A freskót Vajda Zsigmond készítette. (V. U., 1895, 743. l.)
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pesti Wenckheim-palota egyik szalonhelyiségét327 (58. kép), továbbá az Esterházy utca 4.
szám alatt álló Károlyi-palota báltermét328 is (133. kép) pannók díszítették. Károlyi Alajos
fővárosi palotája tánctermének stukkódíszítését és fali faborítását festett részletekkel is
gazdagították.329

(55.

kép)
330

házikápolnákat díszítették,

Ezekben

az

évtizedekben freskókkal leginkább a

de előfordulásuk itt is esetleges.

A korszak lakáskultúrájában kiemelt szerepe volt a textíliák alkalmazásának.
Széles körű használatát indokolta, hogy a belső terek dekorálásának különösen látványos
és viszonylag egyszerűbben kivitelezhető eszköze volt, amely a helyiségnek lakályosabb,
bensőségesebb hangulatot kölcsönzött. Változatos színei és mintázata révén bármilyen
funkciót betöltő enteriőr kialakításánál szerepet kaphatott. Textil falburkolat esetében a
reprezentációs termeknél gyakorta selyembrokátot, damasztot, a magánhasználatú
szobáknál általában olcsóbb selymet, kreton szövetet használtak. A fényűző társasági
tereket többnyire az egyszínű ismétlődő stilizált levél- és virágminta jellemezte. A színek
esetében különösen kedvelt volt a bordó, karmazsinvörös, zöld, kék és a szürke.
Árnyalatok tekintetében kedvelték a mélyebb tónusokat, de nem volt ritka a világosabb
színek alkalmazása sem. A tarka, apró virágmintás331 és a csíkos szövetek332 nem
számítottak ritka jelenségnek a gazdagabb kialakítású fogadóterekben sem, de a
magánlakosztályok helyiségeiben már fokozottabb szerephez jutottak.333 A falakat borító
textíliák és függönyök, bútorhuzatok gyakran ugyanabból az anyagból készültek.334
A papírtapéták is sok esetben a textíliákat vagy a színezett, préselt díszítésű XVIXVII. századi bőrtapéták mintázatát utánozták. Kevésbé igényes és olcsóbb kivitelük
révén a fogadóterekbe ritkábban kerültek335, többnyire a magánlakosztályok díszítéséhez
használták.336

I. M., A., Nlt 103-d.
MNM, F., 36236.
329 I. M., A., 17356, 17355, 17354, 5908.
330 A leírtakat példázta az alcsúti főhercegi kastély. (Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása.
Székesfehérvár, 2002., 42. l.) és a mosdósi Pallavicini-kastély házikápolnája. (Sz. Ú., 1908 június 15, 7. l.)
331 Lengyel, Apponyi-kastély, ebédlő (MNM, F., 88.631.), Cabuna, Jankovich-kastély, nagyszalon. (MNM, F.,
78.138.)
332 Pozsony, Pálffy-palota, nagyszalon (I. M., A., 25922, 25923.), Szántó, Königswarter-kastély, biliárdszoba.
(MNM, F., 71176.)
333 Keszthely, Festetics-kastély, dolgozószoba (MNM, F., 78.104), Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba
MNM,F., 88.641.)
334 Ezt példázta: Somogyvár, Széchenyi-kastély, szalon (MNM, F., 78.228.), Nagymágocs, Károlyi-kastély,
nagyterem (MNM, F., 78.163.), Budapest, Teréz körút 3. szám, nagyszalon és kisszalon. (I. M., A., 6051, 6064.)
335 A reprezentációs helyiségekben való elhelyezését a budapesti Harkányi–palota ebédlője (MNM, F., 78.129.),
a pétervásárai Keglevich-kastély nagyszalonja (MNM, F., 78.172.) példázta.
336 A leírtakat a lengyeli Apponyi-kastély dogozószobája. (MNM, F., 88654.), és a vélhetően magánhasználatra
berendezett kisebédlő (MNM, F., 88.656.) példázta.
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Az aljzat burkolatát a helyiség funkciója határozta meg. A kerámiakocka337,
márvány338, mozaik339 vagy az öntött műkőburkolatot340 az előterek, központi csarnokok,
házikápolnák, folyosók esetében használták. Az épület többi helyiségében már leginkább
parkettaburkolatot alkalmaztak. Ezen belül a közönséges „halszálkás” lerakás, illetve
táblás megoldás volt a leggyakoribb. Használatukat vizsgálva megállapítható, hogy
mindkét típust egyaránt alkalmazták a reprezentáció és a magánszféra helyiségeinél,
előöbbinél az igényesebb táblás, utóbbinál az egyszerűbb lerakású burkolat volt
gyakoribb. Az intarziás parketta még főúri otthonokban is ritkább példának számított,
leginkább báltermek341, szalonhelyiségek342, ebédlők343 esetében alkalmazták.
Az építészeti újdonságok közé tartoztak a XIX. század közepétől az öntöttvas
szerkezeti elemek, melyek a belső terek díszítésénél is szerephez jutottak. A főúri
otthonokban ezek előfordulása ritkább, leginkább a télikertek építésénél alkalmazták. Az
öntöttvas elemeket esetenként felhasználták lépcsőházak344 vagy központi csarnokok345,
melléklépcsők korlátjainak készítéséhez is. Az olcsóbb öntöttvas helyett, főképp az
igényesebb kialakítású belső tereknél már inkább díszkovácsmunkát alkalmaztak.346
Az ólomüveg újbóli megjelenését a lakáskultúrában a romantikus kastélyoknál
figyelhetjük meg először. Tárgyalt időszakunk neogótikus kastélyaiban leginkább a külső
architektúra stílusát hordozó reprezentációs helyiségek díszítésénél használták. Emellett a
fali

és

mennyezeti

faburkolattal

ellátott

neoreneszánsz

stílusú

belsőknél

is

alkalmazhatták.347 Leggyakrabban a házikápolnák ablakain találkozhatunk vele.348 A
felsoroltakon túl más reprezentációs helyiségeknél is előfordulhatott.349

Nagykároly, Károlyi-kastély, lépcsőházi csarnok. (Borovszky, Szatmár vm., 184. l.)
Nagymágocs, Károlyi-kastély, folyosó (MNM, F., 78.167.), Törökbálint, Meller-kastély „lépcsőházi hall”
(MNM, F., 71.984.), Budapest, Szent György tér, (III.) József főherceg palotája, lépcsőházi csarnok. (Sz. Ú., 1910
július 15., 6. l.)
339 Alcsút, Habsburg-kastély, kápolna. (Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása. Székesfehérvár,
2002., 42. l.)
340 Budapest, Szent György tér, (III.) József főherceg palotája, folyosó. (Sz. Ú., 1910 július 15., 7. l.)
341 Ezt példázta: Budapest, Esterházy utca 4. szám, Károlyi-palota, bálterem, (MNM, F., 36236.), Károlyi
Alajos(né) palotája táncterem (I. M., A., 17.365.), Karátsonyi-palota, táncterem. (O. V., 1888, 708. l.)
342 Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon. (MNM, F., 78.31.)
343 Lengyel, Apponyi-kastély, ebédlő. (MNM, F., 88631.)
344 Budapest, Karátsonyi-palota, lépcsőház. (O. V., 1888., 708. l.)
345 Nádasdladány, Nádasdy-kastély, központi csarnok. (Sisa 2004, 91-92. l.)
346 Ezt példázta: Budapest, Harkányi-palota, lépcsőház
(MNM,F., 78.127.) és Károlyi Alajos palotájának
tánctermi, zenekari páholykorlátja. (I. M. A., 17354, 5908.)
347 Nagymágocs, Károlyi-kastély, lépcsőházi csarnok. (MNM, F., 78.159, 78.160.)
348 Ezt példázta: Alcsút, Habsburg-kastély, kápolna. (Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása.
Székesfehérvár, 2002, 42. l.)
349 (III.) József főherceg 1904 és 1905 között átépített Szent György téri palotája lépcsőházi csarnokának
mennyezeti bevilágító-ablakait színes ólomüveg keretezéssel díszítették. (Képe: Sz. Ú., 1910 július 15, 6. l.)
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Savmaratott technikával készült mintás üveglapokat a helyiségek közti ajtók
üvegezésénél is alkalmazhattak.350
Az enteriőrök dekorálására dísznövényeket is felhasználtak. Olyan tágas belsők
esetében, mint például a központi csarnokok, szalonok, gyakran előfordultak nagyméretű
legyezőpálmák.351 Ugyancsak látványos hatást értek el, amikor nagyobb csoportba
rendezték a növényeket a belső tér egy hangsúlyosabb pontján.352 A cserepes növényeket
leggyakrabban kaspókba állították.353 Vázákba helyezett vágott virágokkal is gyakran
díszítették az enteriőröket.354

Ezt példázta a tolcsvai Waldbrott-kastély nagytermi ajtajának savmaratott üvege. (Képe: Sz. Ú., 1901
március 15, 3. l.)
351 Budapest, Wenckheim-palota, szalon. (I. M., A., 6061, Nlt-103-d.)
352 Budapest, Esterházy utca 4. szám, Károlyi-palota (MNM, F., 36.236.), Fót, Károlyi-kastély „sárga szalon”.
(MNM, F., 36.909.)
353 Somogyvár, Széchenyi-kastély, (MNM, F., 78.228.) Budapest, Esterházy utca 4. szám nagyszalon. (MNM, F.,
31.966.)
354 Nagymágocs, Károlyi-kastély nagyterem, (MNM, F., 78.163.) Homonna, Andrássy-kastély könyvtár.
(MNM, F., 83.1417.)
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IV./2.
A
„MAGYAROS”
STÍLUS
LAKÁSKULTÚRÁBAN BETÖLTÖTT SZEREPE

FŐÚRI

A hazai művészeti irodalom élenjáró témájának számított a XIX. század második
felében a nemzeti stílus megteremtésének kérdése. Eleinte a középkor századainak
történelmi stílusai közül a gótikát, majd az 1870-es évektől a magyar népi motívumkincs
elemeit próbálták meg felhasználni a nemzeti művészet létrehozásához. A témával
foglalkozó szakemberek véleménye már a kezdetektől határozottan megoszlott. Két fő
álláspontot képviseltek. Az egyik oldalon a népi ornamentika ősiségét elutasítók álltak.
Legismertebb képviselői – a témakör első kutatói voltak – Pulszky Ferenc
művészettörténész, Hampel József régész és Herman Ottó etnográfus. Az ezzel ellentétes
nézeteket vallók legnagyobb hatású képviselője Huszka József volt, aki éppen a népi
motívumok erdetiségét, évezredes mivoltát hirdette. Huszka az 1880-as évek végétől
publikálta az ornamentikával kapcsolatos anyaggyűjtéseit, amelyek révén jelentős hatást
gyakorolt a hazai művészetre. Műveit és nézeteit a legnagyobb egyetértéssel építészeink
fogadták, ők jelentették Huszka valódi közegét. Ennek révén juthatott nagyobb szerephez
a magyaros stílus az építészet és a lakáskultúra területén. A századfordulóra az
ornamentikáról, mint sajátos formanyelvről szóló elméletek jelentős részben kiszorultak a
művészettörténet és a történeti néprajz tudományos fórumairól355, de a nemzeti stílus
iránti igény ekkor már olyan erősen volt jelen, hogy mindez nem jelentett akadályt a
további fejlődésben.
Tudjuk, hogy az önálló magyar stílus keresése csak részsikerekkel járt. Az 1890-es
évektől a magyar népi díszítőmotívumokat a szecesszió stílusával ötvözve jött létre a
szecesszió jellegzetesen magyar formája. A magyar stílus helyzetéről a következőképpen
vélekedett az ismert építész, Hauszmann Alajos a századfordulón: (…) Nem kívánok e
kérdésre, mely ámításon alapszik e helyen bővebben kiterjeszkedni, annyit azonban mégis
meg kell jegyeznem, hogy magyar építő-stílusunk még nincsen és mindazt, ami e „jelszó”
alatt utóbbi időben keletkezett, csak elvétve sikerült kísérlet, mely, meglehet, hogy idővel –
Sinkó Katalin: Tudománytörténeti megjegyzések a nemzeti „forma-nyelv” kérdéséhez 1873–1906. In A.
Gergely András szerk.: A nemzet antropológiája. Új Mandátum, Bp., 2002, 287-303. l. és Hofer Tamás: A népi
kultúra jelentésváltozásai a századfordulón. In Valóság, 1988, 42-48. l. Továbbá: Sinkó Katalin: Viták a nemzeti
ornamentika körül 1873-1907 között. In Romantikus kastély. (Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére.) Bp.,
2004., Hild Ybl Alapítvány, 399-432. l.
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kulturális és művészi viszonyaink fejlődésével kijegecesedhetik egy stílussá, melyet
magyarnak elfogadhatunk, de jelenleg még a tapogatódzás és keresés első stádiumát sem
lépte át. Van azonban magyar ornamentikánk, legalább olyan, melyet magyarnak
tarthatunk. Ezt fejleszteni, nemesített alakban építészetünkbe beleolvasztani, – és ily
módon nem magyar építő stílust létesíteni, hanem nemzeti jelleget önteni építészi és
műipari alkotásainkba, – ez egy oly törekvés, mely a modern magyar építész feladatához
tartozik.”356 Minderről hasonlóan vélekedett Lechner Ödön is aki „Magyar formanyelv
nem volt, hanem lesz”címmel közölt tanulmányt 1906-ban.357
A nemzeti stílust kereső építészek és iparművészeti szakemberek munkássága révén
számos, e szellemben fogant belső teret és épületet ismerünk. A nemzeti stílus
kifejlesztését az arisztokrácia számos tagja is figyelemmel kísérte358 és megrendelésekkel
segítette annak előbbrejutását.
A magyaros jelleggel kialakított szobák divatja számos főúri otthont érintett.
Ezekkel az enteriőrökkel kastélyokban is lehetett találkozni, de gyakrabban nyaralók,
villák, vadászkastélyok, kerti épületek helyiségei között fordultak elő. Ezeknél az
otthontípusoknál éltek szívesebben a „magyar stil” alkalmazásával, ott is jellemzően egy,,
vagy csak néhány szoba esetében, míg másutt csak egy-egy magyaros bútort,
bútorcsoportot helyeztek el.
E helyiségtípusnál határozott különbséget kell tenni a magyaros stílusban
megtervezett és berendezett, illetve a magyar népművészeti tárgyakkal berendezett szobák
között.
A magyaros stílusban megtervezett helyiségekben nem eredeti népi tárgyak
képezték a berendezés meghatározó részét. Az itt található bútorzatot és más beépített
berendezést a magyar népi motívumkincs felhasználásával tervezték meg, és azokat városi
asztalosmesterek készítették el. E belső terek építész (vagy más tervező szakember) által
készített tervrajzok alapján készültek, csupán a díszítésére kiválasztott tárgyak között
voltak eredeti népi darabok, leggyakrabban kerámiák és szőttesek. Ezek az enteriőrök már
a hazai építő- és iparművészet produktumai voltak. A magyaros stílusú belsőt tervező
építész leggyakrabban egységes összképet nyújtó enteriőrt alkotott, ahol a mennyezeti
díszítőfestést vagy faborítást, az ajtókat, a fali lambériákat, kandallókat mind a „magyar
ízlés” szellemének megfelelően tervezte meg. A magyaros stíluskeresés időszakának
M. I. 1903, 177. l.
Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. In Művészet, 1906., 1-18. l.
358 A budai Andrássy-palotában 1901-ben a Műbarátok Körének összejövetelén Malonyai Dezső előadást
tartott a művészet nemzeti jellegéről. (V. U., 1901, 281. l.)
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megvalósult példái – a már említett főúri otthonontípusok viszonylatában – kizárólag
belső terek, enteriőrök voltak, az épületek külsejénél már nem éltek e stílus
alkalmazásával.
A magyaros „stílű” helyiségek tárgyalásánál elsőként kell megemlítenünk a
galgamácsai királyi vadászkastélyt, amely 1869 és 1870 között épült. Belső tereinek falait
– a korabeli forrás leírása szerint – már magyaros motívumokkal díszítették.359
József főherceg 1885-86-ban épített tátrafüredi nyaralóépületének ebédlője már
magyaros berendezést (is) kapott. „A kastély földszintjének közepén lévő nagy, kerek
ebédlőt Bak Lajos kolozsvári műasztalos magyar díszítő stílben készült bútorai foglalják
el: keresztlábú ebédlő asztal (közepén 1886 felirattal), szívalakú háttámlájú székek,
almáriomok, pohárszékek, ládák, fali tálasok, polczok, magyaros ízlésben, élénk színekkel
festett virágos díszitményekkel, a falakon végigvonuló tálasok tele cserépkancsókkal,
tányérokkal stb. Telkibányáról és Hollóházáról a terítők úgy itt, mint a többi termekben
ágyterítők, fali és ablakfüggönyök a jól ismert kalotaszegi népipar készítményei (...). Az
egész berendezés ékesen beszélő bizonyság arra, hogy milyen ízléssel lehet a magyar
népipar készítményeit előállítani, s még főúri termek díszítésére is felhasználni.360
A magyar stílusban megalkotott belsőket példázta továbbá Zichy Jenő gróf
magaslaki vadászkastélyának két helyisége. Az épületben – jellemzően – nem minden tér
lett e „stílusban” megtervezve. A fennmaradt képek tanúsítják, hogy magyaros kiképzésű
volt az ebédlő és egy szalonhelyiség, az utóbbi elnevezése is „magyar szalon” volt. 361 Az
archív képanyag szerint ezek az enteriőrök helyiségtípusunk jeles példái voltak. (89. és
79. kép) A belsők részletkiképzése, kialakítása kétséget kizáróan építész által
megtervezett helyiségekről árulkodik. A gazdagon díszített szobákat mindenhol magyaros
– népi – ihletettségű faragott-festett díszítés uralta. A népi jellegű bútorzaton túl magyaros
kiképzésűek voltak a fali faburkolatok, az ebédlő mennyezeti festése és beépített
tálalószekrényei. A szalonhelyiségben a tárgyalt stílusú bútorzattal és fali faborítással
egyező ízlésben készült a kandalló és a gerendás mennyezet is. A belső tereket a magyar

Borovszky, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 68. l. (A falak magyaros mintázatú díszítőfestését vélhetően csak
egyes helyiségeknél alkalmazták.)
360 V. U. 1886, 574. l.
361 Az épület másik fotófelvételről ismert helyisége az előcsarnok (MNM, F., 78.317.) – más forrásban
reggelizőszoba (Sz. Ú., 1904., I. 7., 15. l.), amelynek a berendezését vegyes stílusú bútorzat jellemezte.
Hasonlóan volt ez a szalon berendezésénél is. (Sz. Ú., 1904 január 15., 7. l.)
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70

népi ízlés szerinti erős színezésű díszítőfestés jellemezte. Itt is voltak eredeti népi
dísztárgyak, elsősorban szőttesek és kerámiák.362
A magyaros stílusban tervezett szobák között tisztán egy-egy néprajzi tájegységet
jellemző belsőt nem kereshetünk, ugyanis a tárgyalt stílus kifejlesztésén dolgozók a
magyar népi motívumkincs különböző tájegységekre jellemző elemeit szabadon ötvözték
egymással. A megtervezett berendezéshez díszítésként választott eredeti népi tárgyakat is
az ország különböző vidékeiről gyűjtötték össze.363
A tárgyalt enteriőrök jellegzetes elemei voltak a falakon körbefutó tálasok.364 A
magaslaki vadászkastélyban ezeket, tálasszerű kialakításban a fali faborítás részeként
jelenítették meg, ennek felső párkányzatán, illetve az itt kialakított fülkékben helyezték el
a népi kerámiákat.365
A Budai Királyi Vár XIX. század végén, XX. század elején történő átépítési
munkálatai során szembekerült a tervező építész Hauszmann Alajos a magyaros építészeti
formanyelv iránti igénnyel. Az építész fejletlennek ítélte a stílus kialakításának akkori
helyzetét, emiatt a magyaros ornamentikát a palota tervezésekor igen csekély mértékben,
csupán egyes díszítőelemeknél tudta csak megjeleníteni.366 Nagyobb lehetőségek
mutatkoztak azonban a palota parkjában épülő kerti ház megtervezésénél, ahol az épület
belsőjét magyaros stílusban alakították ki. Ez az enteriőr már különbségeket mutatott az
előbb tárgyalt példáktól, ugyanis bútorzata nem népi darabokat másolt, hanem magyaros
motívumokkal ékített, – akkor modernnek számító – szecessziós darabokból állt. A szoba
jellegét leginkább a színes, magyaros fali és mennyezeti festés határozta meg.367 (146.
kép) A nádasdladányi Nádasdy-kastély parkjában található kerti lakot – bizonyosan annak

MNM, F., 78.319 ebédlőhelyiség (MNM, F., 78.318.), „magyar szalon”, illetve a „nagyterem” képe a magaslaki
Zichy-vadászkastélyban. (Sz. Ú., 1904 január 15., 7. l.)
363 Amint azt a tátrafüredi főhercegi villa berendezési tárgyai is szemléltették, a kerámiák Telkibányáról,
Hollóházáról származtak, a textilneműk a kalotaszegi népipar termékei voltak. (V.U., 1886, 574. l.)
364 A tátrafüredi főhercegi nyaralóban „a falakon végig vonuló tálasok tele voltak cserép kancsókkal, tányérokkal”. (V.
U., 1886, 574. l.) Azontúl tálasokkal találkozunk a felhasznált és leírt források mindegyikében, kivéve a Budai
Vár kerti házának magyaros helyiségét, amely más részleteiben is különbségeket mutatott a többi példától.
365 MNM, F., 78.319 és 78.318-as kép.
366 „Gyakran hallottam azt, hogy a királyi várat magyar stílusban kellett volna építeni és annak felszerelését is magyaros
zamattal megoldani. (…) Ahol pedig nagyobb szabadsággal élhettünk anélkül, hogy a stílus jellege ezáltal szenvedett
volna, beleszőttük a magyar ornamentikát és arra törekedtünk, hogy nemzeti jellegünket a művészi és műipari
berendezésnél lehetőleg érvényesítsük. (…) a kir. vár építészi és művészi ékítményeinek tervezésénél és ahol csak lehetett,
alkalmaztuk a magyaros motívumokat, plasztikus alakban, vagy pedig mint szövött vagy festett díszítést.” (M. I. 1903,
177. l.)
367 A kerti ház belső terének képe: M. I. 1903, 188. l. a belsőt – és a teljes berendezést – Faragó Ödön tervezte,
amit Lengyel Lőrinc szegedi gyárában készítettek el. (M. I. 1903, 188. l.)
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jellege miatt – „csárdának” nevezték. Magyaros belsőjéhez konyha is tartozott.368 A
tárgyalt szobákról tudunk a galgóci Erdődy-kastély helyiségei között is.369
A magyaros ízlés és stílus keresésének időszakában, annak hatásaként jöttek létre
egyes főúri otthonokban a magyar néprajzi tárgyakkal berendezett helyiségek, így ezek a
fenti irányzat válfajának tekinthetők. Ezeket az enteriőröket a magyaros stílusú szobáktól
elsőként az különböztette meg, hogy itt elmaradt a belső tér egységes kiképzése, amely a
magyaros „művileg” megtervezett helyiségeknél mindig megfigyelhető. E példáknál a
berendezési tárgyak eredeti népi darabok voltak, de a szoba dekorálása, mennyezeti
díszítőfestése, az ajtók stb. stílus, jelleg tekintetében nem álltak összhangban a fenti
tárgyakkal, az enteriőr nem alkotott tudatosan megkomponált művészi egységet.370 A
néprajzi alkotásokkal berendezett helyiségeknél már előfordulhatott, hogy egy tájegység
tárgyait gyűjtötték össze. Magyaros belsőkről tudósítanak forrásaink a zentelkei
kastélyban, ahol az épület földszinti szobái kalotaszegi népi berendezést kaptak.371
Feltehetően ilyen berendezés (is) volt a szulovai Andrássy-vadászkastélyban.372
Egyes otthonokban csak egy-egy – magyaros stílusú, vagy népi – bútort,
bútorcsoportot helyeztek el.373 (96. kép)
E témakör tárgyalásakor említendő meg Erzsébet királyné bécsi hietzingi majorja,
amely ugyan helyszín tekintetében határainkon kívülre esett, mégis a témakör
szempontjából fontos információkat tartalmaz. A királyné magánhasználatára kialakított
major a régi császári fácánoskert helyén létesült. A korabeli forrás „egy darabka
Magyarországként” említi374 a számos részletében magyar falusi hangulatot magán viselő
pihenőhelyet. A királyné majorbeli otthonát a korábbi erdészlak épületében alakították ki,

A korabeli forrás így írta le a tárgyalt épületet: „Lépjünk be a kis kerti lakba (csárda), mily eredeti berendezés, a
tulipános székek asztal, láda, tálas, tulipános virágos üvegedények, még a hímzett teríték is hozzá hasonló, mi együttesen
oly csinos, s az „ősanya” eszmélyének valóban kedves kivitel. Túloldalon teljes konyhai berendezés, oly tökéletes itt
minden, hogy kedvet kapnánk rögtön a tűzhelyhez állani és – ugy tudom – nem egyszer használták már a kis grófnők
élénken a ragyogó fényü konyhaedényt, s nem egy vendég falatozott főztjükből jóízüen.”(Vértessyné Makfalvay
Gizella: Hópelyhek. Beszélyek és utleírások. Székesfehérvár, 1893, 92-100. l. A szöveget közli továbbá: Sisa 2000,
50. l.)
369 A forrás leírása szerint „Érdekes néhány tisztán magyar ízlésben berendezett szoba is, melyek berendezése és
bútorzata az utolsó darabig a galgóczi uradalom asztalos- és kárpitosműhelyében készült.” (Borovszky, Nyitra vm., 58.
l.)
370 Ezt mutatja a zentelkei kastély népi tárgyakkal berendezett helyiségét megörökítő felvétel. (V. U., 1895, 671.
l.)
371 V. U., 1895, 671. l
372 V. U., 1895, 745. l.
373 Ezt példázta Zichy Ödön gégényi kastélyának dohányzószobája (Sz. Ú., 1905 szeptember 15, 6. l.) és
meggyesfalván Bissingen Ottóné kastélyának lépcsőháza. (Sz. Ú., 1907 augusztus 31, 6. l.)
374 V. U., 1898, 674. l.
368
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belső terei közül többet magyar népi tárgyakkal rendeztek be, így például a folyosót375, a
királyné ebédlőjét376 és az öltözőszobáját is.377 E példa ismert forrásaink szerint egyedi
jelenség volt határainkon túl, megvalósításában a királyné hazánk iránti rokonszenve
keresendő.

„/ Az épület/ előszobájául egy keskeny folyosó szolgál. A falakat tehénfajokat ábrázoló Blaas-féle színes nyomatú képek
és magyar szarvasmarháknak Erdélyi által készített fényképei díszitik: a képek közt és az ajtó fölött tarka festésű magyar
tányérok és kancsók vannak elhelyezve”. (V. U., 1898, 674. l.)
376 „(…) A jobb oldali ajtón belépve (…) a királyné ebédlője. Ennél magyarabb szobát képzelni is alig lehet. Már a színek
legelső hatása is nemzeti: a falak és a mennyezet világos, majdnem fehér, a palló zöld szőnyeggel bevonva, a többi fa házi
eszköz a legélénkebb piros, hamisítatlan tulipántos stílusban festve. A két ablak közti falon házi hímzésű csíkos függönyök
közt áll a nagy ebédlő asztal hat székkel és egy pamlaggal, e fölött egy fali tükör. Sehol sincsenek párnák: minden fából
van, pirosra és tulipántokkal festve. (…) A pohárszék nagyon oda illik ehhez a szomszédsághoz (…). A másik sarok
szögletében egy kis fali szekrény van, melynek ajtajára egy cserépkorsóban álló természetes nagyságú, igen sikerült
tulipánbokréta van festve. E szekrény alatt kancsók közt egy csapra ütött hordócska áll. A szekrény fölött a virágokkal és
barkákkal díszített feszületet látjuk. (…) Az ajtó mellett nem hiányzik a szenteltvíztartó sem, mely fölő olvasót
akasztottak. (…) Mintha falun volnánk, az Alföld kellő közepén (…) E szoba berendezését maga a királyné állapította
meg, ő választotta a piros színű bútorokat is.” (V. U., 1898, 674, 676. l.)
377 Az öltözőszoba berendezését nádfonatos bútorzat, kalotaszegi varrottasok és torontáli szőnyeg jellemezte.
(V. U., 1898, 676. l.)
375

73

IV./3. KELETI TÁRGYAK GYŰJTÉSE, „KELETI SZOBÁK”

A távol-keleti tárgyak gyűjtése hazánkban mindig szoros összefüggésben állt az európai
keleti műgyűjtéssel. Ennek története Európában a XVI. századig vezethető vissza.
Kezdetben inkább a porcelánok iránt mutatkozott nagyobb kereslet, a lakkmunkák csak a
XVII. századtól jelentek meg. A XVII. században a távol-keletről érkező tárgyak között
egyre fokozottabb szerep jutott a japán termékekkel szemben a kínai iparművészeti
alkotásoknak, olyannyira, hogy a XVIII. században már innen érkezett az európai
behozatal legnagyobb része. Az igen drága egzotikumnak számító tárgyak az uralkodói,
főnemesi otthonok díszei lettek. Az Európában gyártott iparművészeti munkák között is
megjelentek a kínaizáló darabok, az enteriőrök között pedig a „keleti szobák”. A kivitelre
készülő kínai tárgyakat már a gyártás során az európai ízléshez igazították, míg más
darabokat Európában egészítettek ki az igényeknek megfelelően.
A tárgyak megnevezése többnyire nem a pontos eredetet tükrözte, hanem a vásárló
ismeretét a darab távol-keleti származásáról. Az európai gyűjtők esetében a japán és a
kínai termékeket nem választották el élesen egymástól, ebből következik, hogy gyakran a
főúri gyűjtők saját tárgyaik származási helyét sem ismerték pontosan.
A XIX. század második felében az európai érdeklődés újra fokozott mértékben
fordult a keleti kultúrák felé. E folyamatban döntő szerepe volt a világkiállításoknak és a
távol-keleti országok tárgyanyagát gyűjtő és bemutató múzeumoknak. Az 1870-es évektől
a kiállításokon az addiginál élesebben választották el egymástól a kínai és a japán
művészetet. Innentől alapvetően a japán tárgyak határozták meg Európában a keleti
műgyűjtést, a kínai iparművészeti termékekkel szemben megnyilvánuló kereslet háttérbe
szorult.
A távol-keleti kultúrák iránt mutatkozó érdeklődés révén az arisztokrácia – és a
nemesség, polgárság módosabb – tagjai közül sokan látogattak el Ázsiába, némelyek
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tudományos céllal indított expedíciók keretében.378 Utazásaikat a közlekedés fejlődése
segítette elő. Az útjaik során vásárolt tárgyakkal keleti műgyűjteményeiket gazdagították.
A keleti tárgyak főúri gyűjteményekben csupán kisebb tárgycsoportot képeztek. A
nagyobb anyaggal rendelkező, önálló keleti kollekciók kialakulása a századforduló
időszakához köthető, de ezek jellemzően már polgári családok ezirányú tevékenységét
hirdették.379
A távol-keleti tárgyak mellett jelentős szerep jutott az arab országokból származó
iparművészeti alkotásoknak is. Ezek gyűjtéstörténeténél meg kell jegyeznünk, hogy
hazánkra a XVI. és a XVII. században egy erősen törökös ízlésű gyűjtésmód, az
úgynevezett turkománia volt jellemező.
A

keleti

tárgyak

főúri

lakáskultúránkban

betöltött

szerepét

vizsgálva

megállapíthatjuk, hogy csak ritkábban alakítottak ki nagyrészt keleti darabokkal
berendezett helyiségeket. Leginkább az adott belsőt meghatározó hangulat megteremtése
volt a cél, így stílus és jelleg tekintetében oda nem illő tárgyakkal is lehetett találkozni.
Főúri családjaink keleti gyűjteményeik darabjait többnyire nem egyben tárolták, hanem
azokkal otthonaik különböző helyiségeit dekorálták. Az általános gyakorlat szerint egyegy keleti tárgyat vagy kisebb tárgycsoportot használtak fel az enteriőrök díszítésére.
Ezek jól megfértek az eltérő stílusú darabok együttesében, hiszen időszakunk otthonainak
berendezét is – a ritkább kivételektől eltekintve – a stíluspluralizmus jellemezte.
Megfigyelhetjük, hogy a dohányzók berendezési tárgyai között viszonylag gyakrabban
helyeztek el a helyiség funkciójához és hangulatáloz jól illő arabos tárgyakat, és
fokozottabb szerep jutott a keleti csomózott szőnyegeknek is, de szabályszerűségről még
ez esetben sem beszélhetünk.
A meghatározóan keleti tárgyakkal berendezett helyiségeket példázta Mailáth
István Géza csitár-gárdonypusztai kastélyának „japán szobája”. (80. kép) Itt az
ülőbútorok, dísszekrények és a többi berendezési tárgy legnagyobb része európai exportra
gyártott japán és kínai munka volt. A szobát díszítő csomózott szőnyeg kisázsiai, a
cserépkályha feltehetően a hazai iparművészet terméke volt.380 Homonnán Andrássy
A távol-keleti országokba indított expedíciókat példázta Zichy Ágost és Zichy József gróf útja 1875 és 1877
között, Széchenyi Béla gróf 1877-es kelet-ázsiai, kínai, Zichy Jenő 1895, 1896 és 1897-98 között tett távol-keleti
expedíciói, továbbá báró Bornemissza Pál dél-ásziai (V. U., 1902, 46. l.) és Vay Péter 1906-os kelet-ázsiai útja.
(Fajcsák 2004, 252-278. l.)
379 Fajcsák 2004, 9-87. l.
380 A helyiség képe: Sz. Ú., 1905 augusztus 15.-i szám, 7. l. Mailáth István világkörüli útja során sok tárgyat
vásárolt, ennek révén számos japán, kínai, indiai és afrikai tárgy került a kastélyba. (Borovszky, Nógrád vm.,
27. l.) Az említett „japán szoba” berendezésének megvásárlása is – feltehetően – ehhez az úthoz köthető. Az itt
látható tárgyak közül a mennyezeti lámpa, az ülőbútorok európai exportra gyártott kínai darabok voltak. Az
378
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Sándor kastélyában az egyik vendégszobát rendezték be régi japán bútorokkal és
festményekkel.381
Úgynevezett kínai szobából többet is ismerünk. A budapesti Coburg-palotában az
1875-ös átépítés során egy „kinai módra berendezett szobát” is kialakítottak, ahol a
bútorszöveteket a herceg Kínában és Japánban tett útja során vásárolta.382 A vedrődi
Zichy-kastélyban „kinai szalon” és „keleti szoba” is volt.383 (II.) József főherceg fiumei
villájának „kínai szobája” – elnevezése ellenére – nem mutatott keleties jelleget,
berendezésében csupán néhány Közel-Keletről származó tárgyat láthatunk. A belső
díszítésénél sem alkalmaztak kínaizáló ornamentikát, a mennyezetet neorokokó stukkó
borította.384
Pálffy János gróf bajmóci kastélyában a dolgozószoba falait XVII. századi török
falburkolattal díszítették, amely alapvető módon határozta meg a helyiség hangulatát. A
mennyezetet ehhez illő, újonnan készített gerendás faborítással látták el. A bútorok
kiválasztása a gróf ízlését dicséri, ugyanis azok, a falburkolattól eltérő stílusuk ellenére jól
illeszkedtek az enteriőrbe. Ezek közül kiemelkedtek a XVII. századból való spanyol
fiókos díszszekrények. Az íróasztal és a mellé állított ún. „ollósszékek” – a reneszánsz
bútorművészet kedvelt ülőbútortípusa – már XIX. században készült másolatok
lehettek.385 A padlózatot kézi csomózású keleti szőnyegek takarták. A szabad
falfelületeket régi szőnyegekkel és fegyverekkel díszítették. A berendezési tárgyak között
volt egy párnákkal ellátott, telikárpitozású kanapé is, amely a kényelmes ott-tartózkodást,
olvasást szolgálta a mellé helyezett állólámpával.386 Esterházy Károly gróf 1899-ben épült
szecessziós stílusú ábrahámi kastélyában „(…) sok műkincs és különösen Egyiptomból
származó számos tárgy van elhelyezve, sőt a gróf /festő/műterme, majdnem teljesen arabs
módon van díszítve és berendezve. A (…) téli kert, kairói főrangú egyén udvarát
ábrázolja.”387 Kistapolcsányban (III.) József főherceg ebédlőjének ajtajait kisázsiai kézi

ülőkék, a falakat díszítő – selyem vagy papír – tekercsképek szintén kínai alkotások voltak. A fiókos polc a
rajta lévő tárgyakkal, lakkdobozokkal Japánból származott. (A keleti tárgyak meghatározását Fajcsák Györgyi
végezte. Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani segítségéért.)
381 Borovszky, Zemplén vm., 53. l. (Amint az a főszövegben is olvasható a korabeli tárgymeghatározás igen
pontatlan volt, így nem tudhatjuk, hogy a megnevezett enteriőr ténylegesen csak japán tárgyakkal volt e
berendezve.)
382 V. U., 1875, 92. l.
383 Borovszky, Pozsony vm., 126. l.
384 Képe: MNM, F., 40957.
385 A bútorok kormeghatározása a szerző által, a korabeli fényképfelvételek segítségével történt. Tudjuk, hogy
Pálffy János a nehezen beszerezhető bútorokat újonnan készült darabokkal pótolta, amelyeket „maga (…)
másoltatott, mintaszerű erdetiek után.” (M. I., 1910, 105. l.)
386 A helyiség képe: I. M. A., 25.902 és 25.903.
387 Borovszky, Pozsony vm., 24. l.
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csomózású, gazdag arabos ornamentikájú függönyök díszítették.388 Az oroszvári Lónyaykastélyban „török szalont” is berendeztek, amely a berendezésmódból ítélve
dohányzószobai funkciót láthatott el. A helyiség falait valósággal elborították a közelkeleti csomózott szőnyegek, de ezeket használták a függönyök anyagaként, illetve a
telikárpitozott ülőbútorok letakarásához is. Az ülőbútorokat kisebb, nyolcszögletű –
ugyancsak közel-keleti gyártmányú – asztalkák köré helyezték. A szobát dézsákba állított
délszaki növényekkel is dekorálták. (81. kép) Hasonló jellegű berendezés (is) volt a
pozsonypüspöki Draskovich-kastély dohányzójában, itt a kárpitozott ülőbútorok mellett
jellegzetes közel-keleti, esztergált díszítésű karosszékeket is elhelyeztek. (95. kép)
A korabeli enteriőr-felvételek tanúsága szerint számos helyiségben volt egy-egy
keleti bútordarab vagy dísztárgy. Legnagyobb számban porcelánokkal találkozunk, azon
belül is kiemelt szerep jutott a díszvázáknak.389 A bútorok között leggyakrabban
asztalokat390, ülőbútorokat391, díszszekrényeket392, paravánokat393, szikrafogókat394
lehetett találni, a kisebb tárgyak esetében legyezőket395, lakkdobozokat.396
A jelentős keleti anyaggal rendelkező főúri gyűjtemények között meg kell említenünk
Pálffy János gróf tárgyait, amelyek pozsonyi palotája397 és királyfai kastélya398 termeit
díszítették. Zichy Jenő műgyűjteményét Budapesten 1901-ben megnyitott múzeumában
állította ki. A kelet-ázsiai tárgyak itt csupán egy csoportot képeztek az egész anyagon
belül, de ezek révén az intézményt hazánk első keleti múzeumának is tekinthetjük.399
Zichy József is számos tárgyat vásárolt utazásai során, amelyek vedrődi kastélyában

Képe: Borovszky, Bars vm., 44. l. és MNM, F. 78.149.
Ezt példázta: Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár (MNM, F., 88649.), Homonna, Andrássy-kastély,
könyvtár (MNM, F., 83.1417.), Budapest, Esterházy utca 4. Károlyi-palota, nagyszalon (MNM, F., 31.966.),
Gács, Wenckheim-kastély, szalon (MNM, F., 78.295.), Keszthely, Festetics-kastély, képtár. (MNM, F., 78.130.)
390 Nagylónya, Lónyay-kastély, szalon (MNM, F., 78.072.), Budapest, Harkányi-palota, Andrássy út 4. szám.
(MNM, F. 78.130.)
391 Pácin, Sennyey-kastély, szalon. (MNM, F., 78.205.), Nagyszentmiklós, Nákó-kastély, dolgozószoba – a
múzeumi nyilvántartás szerint hibásan, nagyszalonként szerepel. (MNM, F., 78.194.)
392 Az ókígyósi Wenckheim-kastély nagyszalonját is díszítette egy távol-keletről származó, európai exportra
gyártott szekrény. (MNM, F., 78.300.) Kínaizáló, Európában készült alacsony lakkszekrényt őriztek Nákó
Sándor nagyszentmiklósi kastélyának szalonjában. (MNM, F., 78.192.) Továbbá: Vedrőd Zichy József kastélya.
(Borovszky, Pozsony vm., 126. l.)
393 Vedrőd Zichy József kastélya (Borovszky, Pozsony vm., 126. l.), Sorokújfalu, Szapáry-kastély ebédlő (MNM,
F., 1150/963/fn), Budapest, Harkányi-palota, Andrássy út 4. szám. (MNM, F. 78.130.)
394 Nagylónya, Lónyay-kastély, hálószoba (?), (MNM, F., 88634.)
395 Sopronhorpács, Széchenyi Dénes kastélya, szalon. (MNM, F., 78.221.), Somogyvár, Széchenyi Imre kastélya,
szalon (MNM, F., 78.228.), Harkányi-palota Budapest Andrássy út 4. szám (MNM, F. 78.130.), Pozsony, Pálffypalota, kisszalon. (I. M, A., 25.926.)
396 Vedrőd, Zichy József kastélya. (Borovszky, Pozsony vm., 126. l.) Sopronhorpács, Széchenyi Dénes kastélya,
szalon. (MNM, F., 78.221.).
397 I. M., A., 25.921, 25.922, 25.923, 25.924, 25.926, 25.928. Továbbá M. I., 108. l .
398 I. M. A., 25.940, 25.941, 25.945 / 1. Továbbá M. I., 125. l.
399 Fajcsák 2004, 136. l.
388
389
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voltak.400 A keszthelyi Festetics-kastély termeiben is értékes távol-keleti tárgyakat
őriztek.401

Somssich

Géza

gróf

bárdudvarnok-kopaszhegypusztai

kastélyának

nevezetességei közé tartozott egy több száz darabból álló japán képgyűjtemény.402
Andrássy Manó keleti gyűjteménye különböző eredetű tárgyakból állt, anyagát
(bizonyára annak egy részét) külön e célra építtetett kerti pavilonban helyezte el
Betléren.403

400A

vedrődi Zichy-kastély keleti tárgyairól a következőképp számol be a korabeli forrás: „/A földszinten/ A
második szobában számos nagybecsű japán porczellán- és bronz-tárgy, közöttük 45 különféle gyertyatartó és gyönyörű
nagy vázák, melyeket mostani tulajdonosuk maga hozott japánból. /A nagyterem tárgyai között/ indus, japán, kinai
dobozok (…). A kisebb szalonban inkrusztált, selyemvirágokkal díszített és unikumszámba menő, nyolcz-szárú kínai lakkellenző van elhelyezve (…), /továbbá/ kínai kőfigurák, kinai bútorok (…). Az u.n. kinai szalon valódi kinai tapétákkal van
bevonva és eredeti kinai bútorokkal berendezve. Itt számos kinai zománcz és porczellán látható, az elöbbiekhez hasonló
lakk-ellenző, kinai népmondákkal, mely ellenzőt I. Napóleon ajándékozta a Melczi herczegnek, kinek unokájától Zichy
Ferencz kapta. Ez a lakk-ellenző 12 szárnyú és a visszája tájképeket ábrázol. A grófkisasszony szobájában (…) egy indus
(…) szekrény /is látható/. Az u.n. keleti szobában Miksa császár nyerge látható, továbbá régi vadászfegyverek, régi japán
fegyverek, cloisonné-tárgyak és több megkapó festmény. Az ebédlőben 680 drb rendkívül értékes és becses japáni és kinai
porczellán van elhelyezve (…). A tálalóban /régi európai kerámiák között/ mór tányérok. A felső étterem/ben/ (…) 107 drb
régi japáni és kinai edény és egy pekingi váza, mely a XIV. századból való. A lépcsőház japán bronzokkal és edényekkel
van díszítve.” (Borovszky, Pozsony vm., 126-127. l.)
401 Keszthely, Festetics-kastély, képtár. (MNM, F., 78.130, Péczely, 59, 66, 74. l.) A sok porcelántárgyat
feltüntető kastélyleltár sajnos nem nevezi meg ezek eredetét, de a megmaradt képanyagról tudjuk, hogy
jelentős részük távol-keleti munka volt. (Keszthely 1911, 1-61. l.)
402 Borovszky, Somogy vm., 45. l.
403 A gyűjteményről tudjuk, hogy „/a gróf/ Tanulmány-utazásaiból, különösen Indiából, a műtárgyak nagy értékű
gyűjteményét hozta magával. Kelet mindig fölötte érdekelte: egész kis keleti múzeumot állíthatna egybe ethnographiai
gyűjteményéből és mű-tárgyaiból. Legutóbb Bosznia mű-iparának ékességeiből állított gazdag collectiót, a melyek számára
Betléren bosnyák pavillont építtetett. E pavillon a bosnyák tárgyakon kívül keleti gyűjteményét is magában fogja foglalni:
többek közt a chinai fegyvereket, azután kitömött állatait, s ezeken kívül még egy egyptomi múmiát is. (…) Betléren az
előcsarnok valóságos etnographiai múzeum, melyről a chinai dolgok: fegyverzetek, szerszámok lepnek meg leginkább. A
földön állatbőrök, melyeket a gróf indiai vadászataiból hozott magával, emitt japáni fegyverek, amit chinai hangszerek,
távolabb bosnyák edények, a divánokon persa és smyrnai szőnyegek. (…) A gróf termei keleti izlés szerint vannak
berendezve.” (O. V., 1887, 237. l.)
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IV./4.

AZ

ÉPÍTÉSZEK
LAKÁSKULTÚRÁJÁBAN

SZEREPE

A

HISTORIZMUS

Mára leginkább szakmai körökben ismert, hogy az időszakunkban tevékenykedő
építészek különösen sokirányú tevékenységet folytattak. Munkásságuk során alapvető
befolyást gyakoroltak a korszak lakáskultúrájára is. Az épületek terveinek elkészítésén túl
számos más tervezői feladat is munkakörükbe tartozott, ezek alatt leggyakrabban az
épület belsőépítészeti kialakítását és esetenként bútorzatának vagy a bútorzat bizonyos
részének

megtervezését

értjük.

Tevékenységük

különösen

jelentős

volt

főúri

otthonainknál.
A XIX. század közepének hazai műipara viszonylagos fejletlensége révén nem
tudta megfelelő színvonalon és mennyiségben kielégíteni az iparművészet és
lakberendezés terén jelentkező új igényeket. A legtöbb asztalosüzem vagy műhely nem
rendelkezett megfelelő tudású bútortervező szakemberrel, ez az egyik fő magyarázata az
építészek ezirányú tevékenységének. A historizmus korszakának bútorzata, annak stílusa
szorosan

követte

az

építészetben

jelenlévő

stílusirányzatokat.

A

historizmus

ízlésvilágának megfelelő bútorzatot – kiváltképp a neogótika és a neoreneszánsz stílus
esetében – alapvető módon határozta meg az architektonikus kialakítás. Megtervezésüket
emiatt is leginkább az építészek tudták megfelelő színvonalon elvégezni. Ezirányú
tevékenységük korántsem volt csak hazánkra jellemző.404
Építészeink

munkássága

kiemelt

jelentőségű

volt

bútorművességünk

és

bútoriparunk kiegyezést követő látványos fejlődésénél. Mindezt jól példázza a korabeli
idézet

is,

amely

leírja,

hogy

„(…)

szinte

korszakalkotó

jelentőségű

volt

bútorművességünkre nézve is az Andrássy út és a nagy körút megalkotása, mert az
építészek, akik az újonnan épült paloták építését vezették, gyakran gondoskodtak azok
belső berendezésének terveiről is. (...) A sikert az építőművészek közreműködése

Németországban a bútorasztalosság az építészek hatása alatt állt oly mértékben, hogy a korszak vezető
építészei határozták meg a bútorok stílusát is. (Himmelheber, 188. l.)
404
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biztosította még legképzettebb iparosainknak is, akik művészi értékkel rendelkező
bútorokat önállóan tervezni nem voltak képesek.”405
A hazai bútoripar, iparművészet helyzetét a szakemberek ipartanodákban,
iparrajziskolákban történő képzésével igyekeztek javítani. A század végére ezzel jelentős
fejlődést értek el, de építészeink ezirányú tevékenysége továbbra sem szűnt meg.
Az épület tervezőjének lakberendezői munkássága egyszerűbb esetben kimerült a
bútorzat és más berendezési tárgyak beszerzésében, illetve kiválasztásában.406 Ennél már
jóval összetettebb szakmai feladatnak számított a belső terek részleteinek megtervezése,
illetve a bútorok, fali és mennyezeti borítások tervrajzainak elkészítése. A belsők papíron
történő megjelenítéséhez esetenként látványterveket is készítettek.407 (122. kép) Arra is
ismerünk példát, hogy egy-egy adott enteriőrt, annak díszítését már meglévő berendezési
tárgyakhoz igazítva kellett kialakítani.408 E sokirányú szakmai tevékenység a hivatali célú
épületek és a módos magánszemélyek otthonainak tervezésénél egyaránt megfigyelhető
volt.

Gaul Károly, Éber László: A bútor. 498-499. l. In Ráth György szerk.: Az iparművészet könyve. 2. kötet, Bp.,
1905.
406 Hauszmann I, 50. l., Hauszmann II, 178., 179. l.
407 Schikedanz Albert az 1870-es és 80-as évekből ismert bútortervei – a korszak divatja szerint – neoreneszánsz
(ónémet) stílusban készültek. Schikedanz Alberttől több bútorterv is megmaradt, munkásságáról tudjuk, hogy
az meghatározó volt a hazai bútortervezés és szakemberképzés területén is. Kiemelkedő jelentőségű az építész
Zichy Jenő gróf részére készített hálószoba enteriőrterve. Itt a bútorok látványrajzán és a helyiségben történő
elhelyezésén túl szerepelteti a falburkolatokat és a mennyezeti borítást is. A szakember mindezek mellett
figyelemmel volt a különböző berendezési tárgyak megrajzolására, a helyiség hangulatának megjelenítésére is.
A rajzon láthatók az asztali, fali dísztárgyként szolgáló vázák, mellszobrok, kerámiák, fegyverek, drapériák
stb., amelyeket mind a makartizmus ízlésének megfelelően festői elrendezésben jelenített meg. A képen
szereplő bútorok, fali és mennyezeti borítások részletes tervrajzait is elkészítette az építész. (A tervrajzok képét
közli: Zlinszkyné, 278, 279. l.) Az ismert további korabeli bútortervek közül számos főúri megrendelő részére
készült. A korszak szakfolyóirata – az Építési Ipar, majd az Építő Ipar – is közölt bútortervet. Ezt példázza:
szalonasztal terv Hauszmann Alajostól, Coburg Fülöp részére, (É. I. 1877, I. évf. 6. szám. 10. l.), női íróasztal
terv Neudtwich Gusztáv építésztől, gróf Zalusky Emilné részére. (É. I., 1887, IX, 68. l. ) Szkalniczky Antal
építész bútortervei a pesti Wodianer-palota berendezéséhez. (É. I., 1878, 12. számú melléklet.) Mindezek a
jelentős, vagy mára már csak kevéssé ismert építészek széleskörű bútortervező munkásságát tanúsítják.
408 Behr Lajos angol építésznek – gróf Károlyi Alajos palotája belsőépítészeti terveinek elkészítésekor – a már
meglévő berendezési tárgyakhoz kellett igazodnia, ezek stílusa, jellege szerint kellett kialakítani a belső terek
díszítéseit. (M. I., 1897-98, 212. l.)
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IV./5. A HAZAI KÉZMŰIPAR HELYZETE ÉS A LAKÁSKULTÚRÁBAN
BETÖLTÖTT SZEREPE, KITEKINTÉSEL A KÜLFÖLDI KÉZMŰIPAR
RÉSZESEDÉSÉRE.

Egy-egy korszak lakáskultúrájának tárgyalásakor nem hagyható figyelmen kívül
az annak háttérerében álló – és az azzal különösen szoros kapcsolatban lévő – kézműipar,
iparművészet. Az időszakunkat jellemző megújuló stílusok új igények megjelenését
eredményezték a lakáskultúra területén is, amelyet a kézműipar és más különböző
iparágak elégítettek ki. A XIX. század közepén kézműiparunk legtöbb ágazatában komoly
hiányosságok mutatkoztak, úgy szakember, mint műszaki felszereltség tekintetében.
Ekkortól az 1860-as és 70-es évek fordulójáig már bizonyos fokú fejlődés is
megfigyelhető volt. Az ütemesebb fejlődés történetében mérföldkőnek az 1873-as bécsi
világkiállítás számított, ahol már a hazai ipar is képviseltette magát.409 A háttérben a
célzott oktatás, szakképzés410 és számos szakember nyugat-európai országokban szerzett
szakmai tapasztalata állt.411, de ezt segítették elő a mesteremberek által használt
mintakönyvek, mintalapok is.412 Mindezek eredményeként a század végére a hazai
iparművészeti ágak legtöbbje, már olyan minőségbeli színvonalat képviselt, hogy a
lakáskultúra területén mutatkozó legmagasabb szintű igényeket is ki tudta elégíteni.413

Mudrony Soma szerk.: Az 1885. évi Budapesti Országos Általános kiállítás katalógusa. Budapest, 1885, Pesti
Könyvnyomda Rt. 272. l. (A továbbiakban: 1885. évi kiállítási katalógus.)
410 „Az iparos tanonczok műipari irányú kiképzéséről kellő gondoskodás történt. Az iparos rajzoktatás gyökeresen
újjászerveztetett; az iparművészeti muzeum gyűjteményeinek hasznosítása végett ez intézettel kapcsolatban rajztermek
nyittattak és különösen a butor- és díszítőipar fejlesztésére műipari tanoda hozatott vele kapcsolatba; ezeken kívül a
fővárosi rajziskola, a közép-ipartanoda és technologiai iparmuzeum is oly tényezők, melyek épen a butoriparnak kitűnő
szolgálatot tehetnek.” (1885. évi kiállítási katalógus, 273. l.)
411 „Azonban az ötvenes évektől kezdve európaszerte megindult iparművészeti irány hazánkban is gyorsan visszhangra
talált. Műiparosaink ugyanis régi hagyományos szokásból a nyugati államokban és pedig nemcsak a szomszéd
Ausztriában és Németországban, hanem újabban különösen a franczia fővárosban szerették ipari kiképztetésüket befejezni
s a műizlés ezen központjaival mindenkor állandó érintkezésben igyekeztek maradni. (…) a fejlődés nálunk nem lehetett
oly gyors, mind például Ausztriában vagy Németország egyes államaiban, ennek oka (…) hazánk szegényes viszonyaiban,
(…) hazánk iparának a legújabb időig nélkülöznie kellett azon tudományos és művészeti segédeszközöket, melyekkel
különösen Francziaország, de újabban minden más művelt állam is iparának művészeti irányú fejlesztését előmozdítani
igyekezett (ipartanodák, iparrajziskolák, ipari és műipari muzeumok stb.). (…) Mindazonáltal iparunk a jelzett irányban
az ötvenes évek óta, bár lassú, de visszaesés nélküli előrehaladást tett és az 1873-ban tartott bécsi világkiállítás alkalmával
már figyelemre méltó helyet foglalt el. De szélesebb körű és mélyebbre ható lendület épen a nevezett kiállítás óta
mutatkozik. (…) e kiállítás alkalmából jött létre a magyar iparművészeti muzeum (…) A Szegeden (1876-ban) és
Székesfehérvárott előkelőbb körök figyelmét a hazai iparra irányozták.” (1885. évi kiállítási katalógus, 273. l.)
412
E témakörről bővebben: Katharina Eckhart-Weiner: Musterbücher und Vorlagenblätter zum Mobiliar des
Historismus. Graz, 1993. (Diplomamunka, Wien, Nationalbibliothek.)
413 1885. évi kiállítási katalógus, 271. l. és Hauszmann II, 161-180. l.
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A témakörünket érintő iparágak közül első helyen említendő meg a bútorokat és a
belső terek beépített berendezéseit készítő műbútorasztalos-ipar, ahol kiugró fejlődés
tanúi lehetünk.414 Mindez az asztalosműhelyek, üzemek termékeinek mennyiségi és
minőségbeli emelkedésén túl, több bútorgyár létrejöttében is megmutatkozott.415 A
műbútorgyártáshoz szorosan kapcsolódó kárpitosipar színvonala is jelentős fejlődésen
ment keresztül.416
Hasonló színvonalbeli emelkedést mutatott a hazai szőnyegszövő-417 és a
kovácsoltvas díszmunkákat készítő műlakatosipar418, továbbá a csillárokat, kilincseket,
bútorvereteket stb. előállító bronzműipar419, illetve a márványburkolatokat, kandallókat,

A hazai asztalos-műipar helyzetét a következőképp jellemezte Keglevich István gróf, aki a hazai
iparművészeti ágak fejlődéséért tevékenyen dolgozott, e témában kiállítást szervezett. „A finoman faragott vagy
kirakott mű asztalos munkák Budapesten néhány év óta olyan kitűnően készítik úgy a szolid kivitelre, mint a művészi
kidolgozásra fektetve a súlyt, hogy azok ugyancsak a legmagasabbra csigázott igények mellett is el lehetnének már a
külföldi munkások nélkül.” (Keglevich, 15. l.)
415 E cégek közül csak a legjelentősebbeket említve jegyezzük meg a budapesti Thék és a Schmidt Miksa-féle
bútorgyár, illetve üzem nevét. (Lovay Zsuzsanna: Thék Endre szerepe a Budai Királyi Palota Szent István
termének berendezésében. In Ars Decorativa, 1997, 155-167. l. és Kiss Éva, Horányi Éva szerk.: Schmidt Miksa
magyarországi tevékenysége és hagyatéka. In Egy közép-európai vállalkozó Budapesten. Bp., 2001.)
416 „(…) immár iparunk és iparművészetünk is a fejlettségnek azt a fokát érte el, hogy egynehány iparág kivételével
képesítve vagyunk a leggazdagabb és legelőkelőbb, sőt fejedelmi berendezéseket is itthon, saját erőnkből megalkotni”
tudhatjuk meg Hauszmann Alajos építésztől. (Hauszmann II, 161. l.)
417 „(…) rendkívüli haladással találkozunk a hazai szőnyeg-szövő ipar terén, és pedig úgy gyári, mint házi ipar alakjában.
A torontáliak már régi idők óta űzik a szőnyegszövést, mint házi ipart. (…) Nagy-Becskereken egy részvénytársaság
gyárat alapított, mert gyakorlott munkaerő állott rendelkezésére. Ez a kitűnően felszerelt gyár készítette a királyi vár
szőnyegeinek nagy részét; és örömmel jelenthetem, hogy azok úgy művészi kiképzés, valamint kiváló minőség tekintetében
a legjobb külföldi gyártmánynyal versenyezhetnek. Különösen kiemelendő, hogy a három méter szélességű futó-szőnyegek,
melyeket Európában eddig csak az angolok gyártottak, szintén itt készültek és e végből a gyárat új szövőszékkel szerelték
méter területtel bíró szőnyegeinket pedig a pozsonyi államilag segélyzett szőnyegszövő
fel. A kézzel csomózott 60-70
iskola szállította. (…) és kiváló szépségű szőnyegeket készített.” (Hauszmann II, 162. l.)
418 1891-ben a következőképp jellemezték a hazai díszműkovács ipart: „(…) a vas nálunk ritka fokra emelkedett
művészi feldolgozásának fejlődése és jövedelmezősége is. Általános elismertségben részesültek kovácsolt és cizellírozott vas
gyártmányaink Európa legtöbb kiállításain, Jungfer és Márton nevei ismeretesek a legtöbb országban, mégis jobban
fejlődhetne ezen műiparág is, úgy művészi tökélyben mint jövedelmezőségben.” (Keglevich, 15. l.) Ugyanerről a
hasonló elismeréssel írt 1904-ben Hauszmann Alajos: „(…) műlakatos-munkára mindig voltak és vannak kiváló
mestereink, kikre elsőrendű munka megkészítését bátran lehet bízni. – Sőt műlakatos – munkáink a külföldön is nagy
hírnévnek örvendenek. (…) Műlakatos munkáinkat pedig Jungfer Gyula, Árkai Sándor, Ludwig Ede ismert műiparosaink
végezték /a budai Királyi Palotában/”. (Hauszmann II, 162. l.) Hazai díszműkovács cégek korábban is kaptak
megbízásokat főúri családjainktól. Ezt példázza a budapesti Batthyány-palota amelynek tárgyalt munkáit
(kapu, utcai kandeláberek és feltehetően a belsők díszkovácselemeit is) Jungfer Gyula cége készítette. (O. V.,
1888, 27. l.) Továbbá meg kell említeni a keszthelyi Festetics-kastély 1880-as években történő kibővítését,
átépítését is, amikor kicserélték az épület összes kapuját, e munkát Marton Lajos pozsonyi műlakatos
készítette. Cége nevével más esetben is lehetett találkozni, ők készítették például az alcsúti és az ikervári
kastély üvegházának fémszerkezetét, a királyfai, a stomfai és a bajmóci kastély díszműkovács munkáit is.
(Péczely, 57. l.)
419 „(…) Örvendetes haladás mutatkozik a bronzműiparban is. Még rövid idő előtt – az ajtó- és ablak-kilincseket, a bútor
bronzalkatrészeit, csillárokat stb. mind külföldről, kiváltkép Bécsből hozattuk; ma már több gyár és jól képzett cizellálók
állnak rendelkezésre és nem vagyunk utalva a külföldre. A királyi vár bútorzatához, ajtókhoz és kandallókhoz tartozó
bronzok, valamint az összes csillárok itt készültek s különösen kiemelendő Jungfer Gyula, Ludwigh Ede, Szirch György,
Kiessling Rezső, valamint a Zellerin M., Ganz és Társa és a Magyar Fém- és Lámpaárú gyár részvénytársaságok
gyártmánya.” (Hauszmann II, 162. l.)
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díszítőelemeket készítő márvány -feldolgozó-, megmunkáló iparág.420 A díszítő
szobafestés területén is jelentős változásokat lehetett tapasztalni.
Az előbb említetteknél mérsékeltebb szintű fejlődés volt a damasztokat, vásznakat
előállító vászonszövő iparban421, az ezüst dísztárgyakat, használati eszközöket gyártó
ötvösiparban422, illetve az asztali üvegneműket és más üveg dísztárgyakat készítő
üvegiparban.423
A hazai selyemszövőiparban volt még a század végén is a legjelentősebb technikai
és szaktudásbeli lemaradás. E tekintetben a hazai szükséglet jelentős részét csak külhoni
cégek tudták kielégíteni.424
A kézműipar területén végbement változások tették lehetővé, hogy kiemelt
szakmai feladatokat jelentő otthonok kivitelezési és berendezési munkálatait hazai cégek
is végezhessék azokban az ágazatokban is, ahol korábban csak külföldi vállalkozók tudták
megfelelő színvonalon teljesíteni az adott megbízást. AE tekintetben a legnagyobb
feladatot a Budai Királyi Vár 1890 és 1905 között történt bővítési és berendezési

„(…) A márványipar hazánkban újabb időben szintén kedvező fejlődésnek indult. Nemes márványaink nagy
mennyisége és szépsége csak most lett ismertté és az építő művészek céljaira értékesítve és pedig nemcsak tisztán építészi
szerkezetekhez, hanem dísztárgyakhoz is. A királyi vár összes kandallói, valamint különféle talapzatok és vázák magyar
márványból készültek; az anyagot jobbára a siklósi, ruskicai és az erdélyi bányák szolgáltatták, míg a kifaragást és
csiszolást Seenger Béla kitűnően felszerelt és gépekkel berendezett kőfaragó-műhelye végezte.” (Hauszmann II, 163. l.)
421 „(…) Még két iparágról kell megemlékeznem, melyek ha nem is újak nálunk, minőség és művészi alakítás tekintetében
eddig nem tudtak versenyezni a külfölddel; ezek pedig: a vászonszövés és az ötvösmívesség. Felső-Magyarországon a
vászonszövést mint házi ipart mindég gyakorolták, újabban Késmárkon gyárak is keletkeztek, de finom damaszt és
vászonszövés nem készült. Csakis a királyi vár megrendelése és ennek nyomán néhány főúri rendelés tette lehetővé, hogy a
gyárak modern szerkezetű szövőszéket szerezhettek be és a finomabb szövést is gyakorolhatják. A királyi vár vászonfehérneműit Wein Károly és Társa késmárki gyáros és Kunz József és Társa cég szállították oly kitűnő minőségben, hogy
az udvartartás teljes elismerésével találkoztak. Művészi kiképzéssel ellátott ezüst tárgyak, mint pl. evőeszközök, asztali
díszek stb. nálunk csak elvétve és kis mennyiségben készültek, részben kereslet hiánya miatt, részben pedig azért, mert
szobrászaink a kisplasztikával nem igen foglalkoztak és képzett cizellálók sem álltak rendelkezésre.” (Hauszmann II, 163.
l.)
422 „(…) A királyi vár megrendelése e tekintetben is előnyös befolyást gyakorolt erre az iparművészeti ágra. Az 1500
személyre szolgáló asztali ezüst és hozzátartozó dísztárgyak készítésével Bachruch A. ismert aranyműves lett megbízva,
aki e célra gyárát kellőleg kiegészítette és újabb szerkezetű gépekkel szerelte fel, miáltal abba a helyzetbe jutott, hogy a
nagytömegű ezüstmunkát aránylag rövid idő alatt elkészíthette. Bátran állíthatom, hogy a m. kir. udvari ezüst, úgy
minőség és finom tartalom, valamint alaki szempontból és gondos készítése folytán a legkiválóbb bárhol is készült
hasonnemű tárgyak közé sorolható és minden tekintetben felette áll az udvartartás bécsi ezüstjének. (Hauszmann II, 163.
l.)
423 „(…) Hasonló hiányt tapasztaltunk az üvegiparban. Noha az asztali üvegkészleteket a legegyszerűbb daraboktól
kezdve a legfinomabban csiszolt pohárig az Első Magyar Üveggyár Részvénytársaság készítette oly tökéletes kivitelben,
mint bármely külföldi gyár, - a csillárokhoz tartozó üveg-alkatrészeket – különösen a csiszolt prizmák és jegeces
üvegdarabok készítését egyetlenegy magyarországi üveggyár sem vállalta el, - amiért is ezeket Csehországban kellett
készíttetnünk.” (Hauszmann II, 162. l.)
424 „(…) Azon iparágak közül, melyek tekintetében még a külföldre vagyunk utalva, első helyen áll a selyemszövő ipar.
Igaz, hogy sikerült a királyi vár felszereléséhez szükséges bútor- és faliselyem szövetek egy részét Magyarországban
készíttetni; így pl. a Szt.-István terem arany-brokát szövete a Haas-féle aranyos maróti gyárban készült, de ez csak úgy
volt lehetséges, hogy milánói munkások külön e célra lettek idetelepítve. Újabban pedig Szt-Gotthárdon keletkezett a
Bujatti Testvérek selyemszövőgyára, mely fali szövetek készítésével foglalkozik. Ezt a gyárat a lehetőség határáig elláttuk
munkával, de az egész szükséglet nem volt képes elvállalni és így kényszerítve voltunk a külföldhöz is folyamodni. Selyem
szöveteinknek egy részét a Haas-féle cégtől és Francziaországból, másik részét, valamint a bársonyszöveteket Jesurum
velencei gyárostól szereztük be.” (Hauszmann II, 162. l.)
420

84

munkálatai jelentették, ahol a kiemelkedő szakmai színvonalat igénylő kivitelezés
legtöbbjét már hazai cégek teljesítették.425
Mindezek eredményeképp a főúri családok figyelme is fokozatosan a hazai
iparművészet teljesítményeire terelődött, lassan feloldódni látszott a honi ipar iránt
tanúsított közöny.426 Építkezéseiknél, otthonaik kialakításánál már egyre gyakrabban
bíztak meg magyar cégeket.427 Az arisztokrácia hazai művészeti, iparművészeti ágak
iránti érdeklődése, annak pártolása hosszú évek tudatos szervezőmunkájának eredménye
volt. A leírt változásokat segítette elő többek között a Műbarátok Köre, amely a főrangú
családok és a hazai művészek, művészeti ágak megismerését, az azok közötti
kapcsolattartást kívánta előmozdítani.428 E céllal iparművészeti429, képzőművészeti
Hauszmann II, 161. l.
1885. évi kiállítási katalógus, 273. l. Az 1880-as évektől a hazai műiparral szemben addig tanúsított
érdektelenség bíztató módon kezdett megváltozni. Ennek érdemi változása hosszú éveket vett igénybe,
ugyanis Keglevich István gróf 1891-ben műipari és lakberendezési kiállítás szervezésén dolgozott, hogy ennek
segítségével tovább népszerűsíthessék a hazai kézműipart az arisztokrácia – és a nagypolgárság – körében. A
kiállítás másik célja volt, hogy a szakemberek szakmai tejesítményét, munkáik stílustisztaságát tovább
fejlesszék. Az 1892-ben megtartott kiállítás katalógusában a következőképp jellemzi az akkori körülményeket
Keglevich „(…) van egy szegény mellékága művészetünknek, a melynek megvan ugyan nálunk a legkedvezőbb
előfeltétele, a mely azonban, hogy gyorsan és eredményesen fejlődjék, a vagyonos osztály erélyes támogatására szorul, ez
pedig a művészi ipar (…)” Az eddigi hazai művészeti termékek iránti viszonylagos érdektelenség okát abban
látja, hogy: „(…) sok műiparos nem rendelkezik kellő műipari képzettséggel, munkáik nem stílszerüek, és mégis drágák
.Kevés kivétellel a hazai műiparosok egyátalán nem alkotnak, hanem csak másolnak, gyakran rossz munkák után (…).
Vagyonos osztályunkban vannak ugyanis számosan, a kik eddig semmi szín alatt nem voltak hajlandók itthon vásárolni,
mert eddig csupán ízléstelen és drága gyártmányokat láttak. Ha pedig esetleg kísérletet tettek, felsűltek vele.” A
változásokról a következőképp írt: „Ezek /az arisztokrácia/ nem is gyanítják, hogy minő szép tárgyakat képesek
készíteni műiparosaink, ha jó útmutatásban részesülnek és jó rajzok vagy minták után dolgoznak. Ha majd műiparosaink
műtárlatunkban szemlélhetik jellemző és ma is alkalmazható műirányok szerint rendezett különféle lakosztályokat,
valamint minden azoknak belsejében azon korszakban használt, de még ma is használatban lévő tárgyakat, (…) akkor már
a tárlat évében is lényeges különbség lesz észrevehető legtöbb müiparosunk gyártmányaiban és ezen hatás a következő
években még fokozódni fog. ”A tárlat hatására – Keglevich elgondolása szerint – javul a készítendő tárgyak
minősége, amelyeket eleinte a külföldi termékeknél magasabb áruk ellenére is megvásárolják az „áldozatkész
hazafiak”, ezek segítségével műiparunk versenyképesebb árú termékek előállítására is képes lesz. (Keglevich,
16-17. l.)
427 A főúri családok építkezéseire vonatkozó források e tekintetben is sokszor hiányosak. Hazai megbízók által
történt kivitelezésben valósult meg például a budapesti Coburg-palota átalakítása és berendezése 1874-75-ben
(Hauszmann, 35-36. l., V. U., 1875, 236. l. É. I., 1877, I. évf., 10. l.), kernyesdi Kendeffy-kastély 1871-től (É. I.
1881, 93. l.), Pejacsevich Pál kastélya Podgorácon 1877 körül (Hauszmann I., 48-50 .l.), a tátrafüredi főhercegi
nyaraló 1886 körül (V. U. 1886, 574. l.), Károlyi Alajos budapesti palotájának 1894 táján történő belső
kivitelezési munkálatai, (M. I., 1897-98. 212. l.) az eszterházai Esterházy-kastély 1892-től tartó felújítási,
berendezési munkálatainak kivitelezése, amelyet Schmidt Miksa óbudai cége végzett (Schmidt, 165, 223-225. l.)
és az 1894-től átépített nagykárolyi Károlyi-kastély. (Borovszky, Szatmár vm., 184. l.)
428 Az 1880-as évek végétől, addig nem tapasztalt érdeklődés mutatkozott a hazai irodalom és művészet iránt.
A Műbarátok Köre abból a célból alakult meg, hogy a művészek kapcsolatát erősítse az arisztokráciával. A
társaság szervezése az arisztokrácia azon tagjai részéről indult meg, akik a művészetek iránt komoly
érdeklődést tanúsítottak és fontosnak tartották a hazai művészet, iparművészet felkarolását, hogy ezáltal
annak anyagi és erkölcsi megbecsülést szerezzenek. A szervezők között így többnyire olyan nevekkel lehetett
találkozni mint Pejacsevich Katinka, ifj. Batthyány Géza, Széchenyi Lajos, Vay Péter, Csáky Albin, Tisza
Kálmánné, Andrássy Tivadar, Apponyi Albert, továbbá a főhercegi családot is a pártolók közt tudhatták. A
Műbarátok Köre célkitűzéseinek eléréséhez felolvasásokat, alkalmi kiállításokat, rendezvényeket szervezett a
legfelső társadalmi réteg számára. Tevékenysége során ösztöndíjakat is alapítottak. A kör négy
szakbizottsággal alakult meg: 1./ Irodalmi, (elnöke: gr. Csáky Albinné), 2./ Képzőművészeti (elnöke: gr.
Károlyi Gyuláné), 3./ Iparművészeti (elnöke gr. Zichy Nepomuk Jánosné), 4./ Zenészeti (elnöke: őrgróf
Pallavichini Edéné). (Dalmady, 3-20. l.)
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kiállításokat430 is rendeztek. Hasonló eredményt hoztak a bizonyos időközönként, másmás helyszínen megrendezett országos kiállítások is, melyeket az arisztokraták közül is
sokan látogattak.431
Mindezek szemléltetéséhez érdemes néhány példát is hozni. Hazai kivitelezésben
valósult meg például a kernyesdi Kendeffy-kastély építése 1871-től432, a budapesti
Coburg-palota átalakítása és berendezése 1874-75-ben433, a podgoráci Pejacsevich-kastély
építése 1877-79 között434, a tátrafüredi főhercegi nyaraló építése és teljes berendezése435,
Károlyi Alajos fővárosi palotájának 1894 táján történő belső kivitelezési munkái,436 az
eszterházai Esterházy-kastély 1892-től tartó felújítási, újraberendezési munkálatai.437
Számos példát ismerünk arra is, hogy egyes kastélyok részbeni vagy teljes
berendezésével vidéki cégeket bíztak meg. E példáknál helybeli, vagy a közeli
nagyvárosban működő vállalkozások teljesítették a feladatot. Mindez a vidéki iparosság
fejlődését mutatja. Helyi szakemberek is részt vettek a nagykárolyi Károlyi-kastély

Itt a Keglevich István gróf által szervezett és 1892-ben megtartott iparművészeti és lakberendezési
kiállításra gondolunk, amelyet e fejezetben már részletesen ismertettünk.
430 Időszakunk jelentős képzőművészeti kiállításait, melyeket legtöbbször a Műcsarnokban rendeztek,
rendszeresen látogatták főúri családjaink köréből is. (V. U., 1902, 70-772. l. ) Ezeknek a művészeti
eseményeknek a kiemelkedő jelenőségét mutatta, hogy a főhercegi család (V. U., 1879, 681. l., 1876, 108. l.,
1880, 360. l.) mellett az uralkodó (V. U., 1902, 522.l., 1903, 340. l.) és neje (V. U., 1886, 809. l.) is gyakran
látogatott el ide, és a kiállított alkotásokból vásároltak is.
431 Főúri családjaink tagjai közül sokan látogattak el a különböző helyszíneken megrendezett országos
kiállításokra. (V. U., 1880, 94. l., 1907, 427. l.)
432 ”A kastély építése 1871-ben kezdetett meg. A kőművesmunka és az ácsmunka egy része házilag teljesítetett, a szobrászés bádogosmunka, a kockapadozati táblák, burkolati lemezek, lépcső- és födélgerinc-rácsozatok és a vízvezetéki tárgyak
budapesti iparosok által szállíttattak, a többi munkanemek pedig u. m.: a kőfaragó-, asztalos- lakatos-, festő-, mázoló-, és
üvegesmunkák kolozsvári vállalkozók által végeztetek.” (É. I., 1881, 93. l.)
433 Coburg Fülöp herceg Hauszmann Alajost kérte fel Ferenc József – ma Roosevelt – téri házának átépítésére.
(Hauszmann, 35-36. l.) Az építész a palota lakberendezési munkálataiban is szerepet vállalt. (É. I., 1877, I. évf.,
10. l.) Az épületet budapesti „kárpitosok és díszítők” által redezték be. A herceg elégedettségét tükrözte, hogy
hontszentantali kastélyát is magyar iparosokkal kívánta berendeztetni „hasonló fénnyel”. (V. U., 1875, 236. l.)
434 Hauszmann Alajos visszaemlékezéséből tudjuk, hogy az épület kivitelezését házilag végeztette a gróf. Az
építész a fővárosból egy megbízható pallért küldött a helyszínre, a kőművesek eszéki szakemberek voltak. Az
építkezés két évig tartott. (Hauszmann, 49-50.)
435 Az épület terveit Majunke Gedeon szepesszombati építész készítette. „(…) az alapozáshoz szükséges
gránitkövek a tarpataki kőbányában vágattak, a falazati munkát matheóczi, az asztalosmunkát nagyszalóki, a
lakatosmunkát szepesszombati, a festést kassai, az üvegesmunkát kézsmárki mesterekkel készíttették. A fabutorokat
kárpáti vörös- és czirbolya-fenyőből szintén Schnell kézsmárki asztalos állította elő, ige ügyesen és ízléssel, még a
villámhárítókat, vízvezetékeket is kézsmárki készítette, úgy hogy nincs az épületben egy szeg, mely ne lenne magyar és
pedig legfőként szepességi eredetű. (…) a belső berendezés is tiszta magyar, és pedig a csőhálózat Zellerin, egyéb vasrészek
pedig Geittner és Rausch budapesti czégek készítményei, a szőnyegművek Brassóból és a Haas Fülöp és fiai czégtől, a
kályhák Fischer tatai és gróf Migazzi aranyos-maróthi majolikagyáraiból valók, (…). A konyhafölszerelés bádog edényei
Scholcz Emil híres matheóczi híres gyárából kerültek. (…)” Az épület ismertetett magyaros bútorai, berendezése
kolozsvári asztalosmunka volt. A díszkerámiák Telkibányáról és Hollóházáról származtak, a textilnemű a
kalotaszegi népipar termékei voltak. Ez a Magyaros stílusú helyiségek című fejezetben idézve. (V. U., 1886, 574.
l.)
436 Behr Lajos angol építész készítette a palota belsőinek terveit, aki megismerkedett a hazai viszonyokkal, így a
kivitelezési munkákat magyar iparosokkal végeztette. (M. I., 1897-98, 212. l.)
437 1892-től a század végéig eltartó munkálatokat Schmidt Miksa óbudai cége végezte. (Schmidt, 165, 223-225.
l.)
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átépítésénél, berendezésénél 1894 és 1896 között.438 Tudjuk továbbá, hogy Lengyel
Lőrinc szegedi és aradi bútorgyáros sok főúri megrendelést kapott, így például cége a
nagymágocsi Károlyi-, a nagyszentmiklósi Nákó-, a deszki Gerliczy-kastélyba szállított
bútorokat. De más főúri megrendelők is vevőkörébe tartoztak.439 Itt említendő meg a
galgóci Erdődy-kastély is, ahol egyes helyiségek bútorzata az uradalmi asztalos- és
kárpitosműhelyben készült.440
Az ismert példák közül több, kimagasló szaktudást igényelt, ezek között meg kell
említeni az alcsúti főhercegi kastély 1885 körül készült műtermének beépített faborítását
és berendezését441 (149. kép), Károlyi István fővárosi palotájának lépcsőházi csarnokát.442
(41. kép) E tekintetben a legnagyobb feladatot a Budai Királyi Vár 1890 és 1905 között
történt bővítési és berendezési munkálatai jelentették, ahol a kiemelkedő szakmai
színvonalat igénylő és a legtöbb iparművészeti ágat érintő kivitelezés majd mindegyikét
hazai cégek végezték.443
A tárgyalt munkálategbízások teljesítésével – függetlenül az adott feladat
jelentőségétől – számos esetben külhoni, leggyakrabban bécsi vagy osztrák vállalatokat
bíztak meg. IlyenEzeknél a munkáknál olykor magyar vállalkozók is kaphattak kisebb
részfeladatokat. Ezt példázták a budai Karátsonyi-palota belső tereinek díszítő munkái és
berendezése444, a podgoráci Pejacsevich-kastély bebútorozása445, a keszthelyi Festeticskastély átépítése és berendezése.446
Károlyi István gróf 1894-től átépített nagykárolyi kastélyánál is több helyi szakember dolgozott. Az
asztalosmunkákat, bútorokat Kinczel nagykárolyi asztalos, a lakatosmunkákat Ősz János, ugyancsak helyi
iparosmester készítette. (Borovszky, Szatmár vm., 184. l.) Tudjuk továbbá, hogy az „(…) új bútordarabok, új
szőnyegek, pipere-tárgyak, kocsik, stb., mind a magyar ipar haladásáról tesznek bizonyságot, s nagyrészben nagykárolyi
meseteremberek ügyességét dicsérik.” (V. U., 1884, 670. l.)
439 E cég szállított bútorokat például Apponyi Albertnek is, Vlejkovecen gróf Bissingen Rudolfnak. A hazai
megrendelőkön túl a bécsi arisztokrácia is kárpitoztatott a Lengyel cég társával a Budapesten működő
Steinbach Gábor kárpitossal. (Sz. Ú., 1902 január 31, 3. l.)
440 Forrásunk a magyaros stílusú szobák berendezésénél említi a leírtakat, de más – a kastély berendezéséhez
tartozó – bútorok készítése sem zárható ki. (Borovszky, Nyitra vm., 58. l.)
441 Az ismertetett helyiség famunkáit Thill János asztalosmester készítette. (V. U., 1886, 104. l.)
442 A palota lépcsőházi csarnoka és az épület más beépített faburkolatai (és talán bútorzata is) Thék Endre
munkája volt. (M. I., 1892, 131. l. képe: VII. l.)
443 Hauszmann II, 161. l.
444
A budai Karátsonyi-palota belsőépítészeti, díszítő munkái az épület elkészültét követően még hosszú
éveken át zajlottak, így annak teljes befejezése már tárgyalt időszakunkban történt. E feladatot a forrás
elmondása szerint külföldi és hazai szakemberek végezték. Ismerve műiparunk akkori állását, a különösen
magas színvonalon megalkotott enteriőröket látva biztosan következtetni lehet, hogy a külhoni cégek nagy
gyakorlattal bíró szakembereinek tevékenysége volt meghatározó. (O. V., 1888, 709. l.)
445 Hauszmann Alajos naplójából tudjuk, hogy „Végre elkészült a kastély is, és annak bebútorzása következett. Akkor
Bécsben bútorzati és lakberendezési kiállítás volt, és a grófné felkért, hogy vele együtt menjek fel Bécsbe e kiállítást
megtekinteni, és a kastély bútorait beszerezni. Ez megtörtént, és Portois és Fix cég lett 46000 frt-ért a kastély
bebútorozásával megbízva.” (Hauszmann, 50. l.)
446 Az épület 1883 és 1887 közötti átépítésének terveit Rumpelmayer Viktor bécsi építész készítette. Az
építkezésnél leginkább bécsi mesterek és cégek dolgoztak, helyi vagy hazai szakemberek csupán kisebb
megbízásokhoz jutottak. A berendezés területén nagy szerepe volt az ugyancsak bécsi Portois és Fix cégnek.
438
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A bajmóci Pálffy-kastély (át)építésénél és a belső terek kialakításánál hazai és külföldi
cégek egyaránt jelen voltak.447

Tevékenységükről tudjuk, hogy ők szállították a „vendégszobák XV. Lajos stílusú teljes berendezését, az ágyak
felszerelését is. Több kandallót (…) valamint az egykori fegyverteremnek és a mellette levő szobáknak barokk stílusú
lambériáját. A régi bútorok mellé nagy mennyiségben készültek Portois és Fix különböző történeti stílusokban készült
gyártmányai és modern bútorok bőrrel vagy textiliával bevont nagy kényelmes fotőjök, kanapék (…).” (Péczely, 53-59. l.)
447
Az épület műlakatos-, díszkovácsmunkáit Marton Lajos pozsonyi cége (Péczely, 57. l.), míg a grófi
dolgozószoba gerendás és az ún. „dispensorium” terem aranyozott neoreneszánsz mennyezetét a gráci Colli
cég készítette. (V. U., 1908, 482. l.)
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IV./6. MŰSZAKI FELSZERELTSÉG FŐÚRI OTTHONAINKBAN

A XIX. század gyors ütemű műszaki fejlődése a főúri lakáskultúra területén is jelentős
változásokat eredményezett. A műszaki felszereltséget vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
otthonaink között jelentős különbségek mutatkoztak. A korszak legmagasabb igényeket
kielégítő otthonaiban a legtöbb műszaki, épületgépészeti lehetőség beépítésével éltek és a
későbbi, újdonságnak számító találmányokat is gyorsan alkalmazták. Szélesebb körben
azonban csak a fontosabbak – a vízellátás, a különböző modern fűtési és világítási
technikák, a higienies felszereltség, továbbá a telefon – megjelenése tapasztalható. Azok
az otthonok, ahol a lehetőségek ellenére sem éltek még az alapvető felszerelésekkel sem,
kivételnek számítottak.
Saját vízvezeték-rendszereket az 1820-as évektől kezdtek építeni448, azonban
időszakunkig ezek az otthonok a ritkább példák közé tartoztak. Szélesebb körben csak a
századfordulótól szerelték fel a régibb építésű kastélyokat, az újonnan építetteket
többnyire már így tervezték meg.449
A víz tárolását tartályok segítségével oldották meg, amelyeket a kastély tornyában,
padlásán vagy a parkban álló – gyakran díszes kialakítású – víztoronyban helyeztek el.450
A vizet többféle módon nyerhették, ennek lehetőségeit leginkább a helyi domborzati
viszonyok határozták meg. Hegyvidéki területeken gyakorta egy közeli forrás451, esetleg
hegyi patak, míg az Alföldön sokszor csak ásott vagy fúrt kút452 szolgáltathatott megfelelő
tisztaságú vizet. A víz tartályba emelésének is több változatát ismerjük. Szerencsés
esetben a lejtős terepviszonyokat kihasználva a víz magától jutott el rendeltetési
helyére453, míg másutt ezt szivattyú segítségével végezték.454 A tartályból a víz a

Sisa, 2004, 39. l.
Ezt példázta a Nádasdladányi Nádasdy és az ókígyosi Wenckheim-kastély. (Sisa 2000, 39., 202. l.)
450 Sisa 2004, 39. l.
451 Ezt példázta a homonnai Andrássy-kastély vízellátása. (Borovszky, Zemplén vm., 53. l.)
452 Temesújfalun a Zselénszky-kastély vízellátását egy százötven méter mély artézi kút biztosította. A kastély
vízvezeték-rendszerét 1903-ban építették ki. (V. U., 1903, 592. l.)
453 E megoldást választották az erdészvölgyi Habsburg-vadászkastély (V. U., 1887, 510. l.) és a Pilisszántói
Orosdy-kastély esetében. (Sisa 2004, 40. l.)
454 Ezt példázta az ókígyósi Wenckheim-kastély, ahol gőzgép segítségével juttatták a vizet a kastély tornyában
lévő tartályba. (V. U., 1882, 778. l.) Temesújfalun a Zselénszky-kastélyban a víznyomást egy szélkerék
segítségével fejlesztettek. (V. U., 1903, 592. l.)
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gravitáció által folyt a szükséges helyre. A belső vízvezeték-hálózat révén lehetőség nyílt
a modern fűtési rendszerek, fürdőszobák, angolvécék kialakítására is.455
Az épületek fűtésére ezidőtájt is többnyire a hagyományos fatüzelésű cserépkályhákat
használták, vaskályhákkal ritkábban lehetett találkozni.456 A kandallók szerepe e
szempontból kevésbé volt jelentős, változatlanul inkább hangulati elemként, mint
fűtőeszközként alkalmazták. A hagyományos fűtési formákról gyakran tértek át újabb
módszerekre, amelyek az addigiaktól eltérően tisztábbak, praktikusabbak voltak.
A központi fűtés egyik formáját az évszázadok óta ismert légfűtés jelentette. Ennek
kazánja(i) a pincében vagy az alagsorban kaptak helyet457, innen a falakba épített
légcsöveken keresztül jutott a forró levegő a fűtendő helyiségekbe, ahová a falakon458
vagy a padlózaton kialakított459 – általában áttört, díszes rácsozattal lezárt – résen
keresztül érkezett. Hatékonyságát tekintve elmaradt az egyéb fűtési módszerektől, ezért
önállóan, nagyobb hidegben, sokszor nem bizonyult megfelelőnek. A légfűtést például a
nádasdladányi Nádasdy- és a füzérradványi Károlyi-kastélyban alkalmazták. 460
A modern fűtéstechnika gyakoribb és jobb hatásfokú – lényegében ma is használatos
– módszere volt, a forró vízzel üzemelő radiátoros központi fűtés, ami szélesebb körben a
századforduló tájékán terjedt el. A füzérradványi Károlyi-kastélyban a századfordulón
radiátoros rendszert építettek ki, lecserélve ezzel a kisebb hatásfokú légfűtést.461
Radiátorfűtést alkalmaztak századunk elején például a homonnai Andrássy-462 és a
törökbálinti Meller-kastélyban463 is, ahol vélhetően szintén a hagyományos fűtést
cserélték az újabb változatra. A legtöbb ismert esetben a modernizálást követően
meghagyták a hagyományos fűtőeszközöket is. Ennek indoka lehetett, hogy az épület
kisebb alapterületének fűtésekor nem kellett a rendszert beüzemelni, továbbá nagy
hidegben kiegészítő fűtésként is használhatták. Ezt a gyakorlatot követték például a
lovrini Lipthay-kastély fűtésrendszerének modernizálásakor464, de a keszthelyi FesteticsE helyiségeket a Fürdőszobák és Illemhelyek című fejezetekben tárgyaljuk.
A reprezentációs célokat is szolgáló helyiségekben a díszes kiképzésű cserépkályhák mellett szerényebb
kialakításúakat is elhelyeztek. (Ezt példázta: Ság, Bornemissza-kastély nagyterme, M. N., 1900 január, 16. l. és a
mosdósi Pallavichini-kastély könyvtára, Sz. Ú., 1908 június 15, 8. l.) A kevésbé igényes megoldásnak minősülő
vaskályhákkal már ritkább esetben lehetett találkozni. A révújfalusi Pongrátz-kastély biliárdszobáját fehér,
zománcozott felületű hengeres vaskályha fűtötte. (Sz. Ú., 1901 augusztus 15, 13. l.) Az ófutaki Chotek-kastély
folyosóját áttört felületű, díszes vaskályha fűtötte. (Sz. Ú., 1900 december, 16. l.)
457 Sisa 2004, 40. l.
458 Tata, Esterházy-kastély. (A szerző helyszíni megfigyelése szerint.)
459 Krasznahorkaváralja, Andrássy-képtár. (MNM, F., 40 966.), Sisa 2004, 40. l
460 Sisa 2004, 40. l.
461 Sisa 2004, 40. l.
462 MNM F., 83.1425.
463 MNM F., 71 907, 71 985.
464 Odescalchi, 135. l.
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kastély átépítésekor a központi fűtés mellett, a kandallókon kívül, sok új kályhát is
beépítettek, különösen a vendégszobákba.465
A radiátorok új elemként jelentek meg otthonainkban. Az ünnepélyes berendezésű
helyiségekbe legkevésbé sem illő bordázott öntöttvas fűtőtesteket az ablakpárkányok alá
vagy más falszakaszra erősítették, és ezt beépített – lyukacsos vagy rácsos ajtajú –
falburkolathoz hasonlító borítás mögé rejtették.466 A kevésbé igényes kialakítású
helyiségekben radiátorokkal burkolat nélkül is találkozhatunk.467
A világítási módszereket vizsgálva kitűnik, hogy a hagyományos gyertyás és
petróleumos megvilágítás korszakunk végéig meghatározó maradt, amelyet csak a
világháborút megelőző években kezdett gyorsuló mértéken kiszorítani a modern
elektromos rendszer. Az említett változatok mellet létezett egy harmadik is, mégpedig
hazánkban a XIX. század elejétől alkalmazott gázvilágítás, amely évtizedekig inkább a
városi világítást szolgálta. A XIX. század utolsó harmadában már több olyan vidéki főúri
otthon is volt, amelynek megvilágítását gázzal oldották meg. E módszerrel viszonylag
ritkábban lehetett találkozni vidéken, ugyanis e rendszer önálló gázfejlesztő üzem
kiépítését igényelte.468 Ismert példáink szerint, leginkább az új építésű, illetve a jelentősen
átalakított, magas műszaki színvonalon álló otthonok világításánál alkalmazták. Szerepe
ezekben az esetekben is leginkább a közösségi terek világítására korlátozódott, a
magánhasználatú helyiségekben továbbra is a hagyományos módszereket alkalmazták.469
A gázvilágítást a nádasdladányi Nádasdy- és a keszthelyi Festetics-kastély példázza.
Az elektromos világítás szélesebb körű elterjedése a századfordulótól figyelhető meg.
A folyamat szoros összefüggésben állt az adott környék, illetve a település elektromos
hálózatának kiépítésével, amelyhez általában tárgyalt otthonaink is csatlakoztak.470
Ismerünk több olyan vidéki főúri házat, ahol már ezt megelőzően is villannyal
világítottak. E példáknál az 1890-es évek közepén, a környék elektromos hálózatának
Keszthelyre 1886-ban Fessler bécsi kályhásmestertől tizenhat barokk kályhát, kilenc barna, zöld és kerek
fehér cserépkályhát, továbbá harmincöt szürke és fehér svéd kályhát szállítottak. (Péczely, 59. l.)
466 Ezt példázta: Budapest, Batthyány-palota, nagyszalon (I. M. A., 6051.) és Törökbálint, Meller-kastély (MNM
F., 71 985.), Haraszt, Korniss-kastély, szalon. (Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 14. l.)
467 Bordázott öntöttvas radiátor volt a homonnai Andrássy-kastély egyik fürdőszobájában. (MNM F., 83 1425.)
468 A kastély megvilágítását szolgáló létesítményt hoztak létre az 1870-es években a nádasdladányi Nádasdy-,
(Sisa 2000, 33-34. l.) az ókígyósi Wenckheim- (Sisa 2004, 205. l.), az 1880-as évek második felében a keszthelyi
Festetics-kastélyhoz. (V. U., 1888, 689. l.) E gázfejlesztő üzemeket jellemzően a kastélytól távolabb építették fel
a park területén.
469 Ezt példázta a nádasdladányi Nádasdy-kastély, ahol a gázvilágítást csak a közösségi tereknél alkalmazták.
(Sisa 2004, 40, 41. l.)
470 A temesújfalusi Zselénszky-kastélyba 1903 körül vezették be a villanyt, amikor az épületet az uralkodó
érkezése miatt (is) modernizálták. Ekkor kapott villanyvilágítást a település is. (V. U., 1903, 592. l.) A lovrini
Lipthay-kastélyba (és vélhetően a faluba is) a közeli város Nagykikinda szolgáltatta az áramot. (Odescalchi,
135. l)
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91

kiépítését megelőzve hoztak létre – a kastélyt és a gazdaságot szolgáló – saját
villamostelepet.471
Az 1910-es évek elején a villanyvilágításról a következőket írta a Szalon Újság: „Ne
felejtsük el, hogy ma már nem csak a főváros halad a korral, de a vidék is. Láthatunk
például vidéki kastélyokat és úri házakat, a melyeknek világítása vetekedik a főváros
legkáprázatosabb helyiségeivel. Ez a villany kora. A villamosvilágítás ma már versenyre
kelt a világítási eszközök összes nemeivel, s azokat fényesen győzte le. Mindenképpen a
legpraktikusabb viílágítás ma ez.”472
A villanyvilágításra való áttérés változást hozott otthonainkban, ugyanis az, az addig
használt és megszokott világítótestek eltűnésével, átalakításával, illetve új típusok
megjelenésével járt együtt. A lovrini Lipthay-kastélyban ekkortól már nem használták a
petróleumlámpákat,

ezeket

külön

helyiségbe

gyűjtötték

össze,

amit

ezután

„Lampenzimmernek” neveztek.473 A galgóci Erdődy-kastélyban századunk elején
megőrizték a régi csillárokat, amelyeket elektromos rendszerre alakíttattak át. Az
átalakítások jellegéből ítélve ugyanazon cég végezhette a különböző helyiségek
csillárjainak munkáit.474 Pálffy János gróf bajmóci kastélyának (át)építésekor az épületet
elektromos hálózattal is ellátták. Ennek ellenére számos reprezentációs terem
megvilágítása hagyományos gyertyás csillárokkal történt.475 A magánlakosztályok
helyiségei között azonban már élt a gróf a modern technika által nyújtott lehetőségekkel,
itt elektromos világítótesteket is elhelyeztek.476 Hasonló példaként említhető meg a
lengyeli Apponyi-kastély, ahol a XX. század elején elektromos világításra alakították a
régi gyertyás477 és petróleum üzemű478 csillárokat, de újakat is felszereltek.479
480

magánlakosztályokban az új elektromos csillárok

A

mellett szintén villanyvilágítású álló,

Önálló áramfejlesztő tartozott az 1890-es évek közepén például a nagykárolyi Károlyi-kastélyhoz, ahol a
forrás elmondása szerint „a grófi család külön kezelteti a villanyt”. (Borovszky, Szatmár vm., 184. l.) Ugyanekkor
a mozsgói Bidermann-kastélyhoz is létesítettek áramfejlesztőt. (Borovszky, Somogy vm., 113. l.)
472 Sz. Ú., 1912 február 20, 14-15. l.
473 Lovrinban a Lipthay-kastélyban a használaton kívüli petróleumlámpákat az egyik szuterénszobában
helyezték el. Egy helyre kerültek a „Szépek és értékesek is, meg /az/ egyszerűek és /a/ nagyon régiek /is/.”
(Odescalchi, 135. l.)
474 A galgóci kastély eredetileg gyertyás csillárjainak elektromos huzalozásán túl az izzószám növelése
érdekében azokon kiegészítéseket végeztek. Ennek során a darabok új központi búrát (7., 9., 10., kép), illetve új
karokat (8. kép) is kaptak. Némely darabot a csillár stílusától idegen prizmás díszítéssel is elláttak. (7. kép)
(Képek: V. U., 1912, 10-11. l., 7-10. kép)
475 Ezt példázta a Hunyadi terem (I. M. A., 25900, 25906.), az un. dispensorium terem (I. M. A., 25901.) és az
arcképes terem (I. M. A, 25.905.) megvilágítása.
476 I. M. A., 25.309. Ezt példázta a ”keleti-”vagy másik nevén dolgozószoba elektromos megvilágítású csillárja.
477 MNM F., 88636, 88654.
478 MNM F., 88656.
479 MNM F., 88637, 88640, 88647.
480 MNM F., 88638, 88641, 88646.
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illetve asztali lámpák is voltak.481 Érdekes, hogy az épület könyvtárát csak a villany
bevezetésével szerelték fel központi fényforrásokkal (csillárokkal)482, előötte csak helyi
megvilágítás szolgálta az ott olvasót. A tárgyalt változásokat példázza a homonnai
Andrássy-kastély is a századforduló éveiben.483 A nagylónyai Lónyay-kastélyban a
jellemző gyakorlattól eltérően egyszerű megjelenésű, mennyezetről befüggesztett
textilhuzatú lámpabúrák szolgálták az izzók takarását az épület egyik reprezentációs
helyiségében is.484 Homonnán az Andrássyak otthonában az ebédlő mennyezeti
stukkódíszítését alakították úgy, hogy az a szabadon hagyott (búra nélküli) izzók
foglalatát takarja.485
A villanyvilágítást a legtöbb főúri háznál szívesen alkalmazták, bár tudomásunk van
róla, hogy az elektromos rendszer hibája miatt egyes helyeken tűzesetek voltak.486 Azok
az otthonok ahol ezt a lehetőségek ellenére sem vezették be, már ritka példának
számítottak.487
A hagyományos gyertyás megvilágítás továbbélésének – és egyes helyiségekben
történő alkalmazásának – indoka lehetett, hogy e világítási forma gyengébb, de
„melegebb” fényével különösen bensőséges hangulatot teremtett. A bajmóci kastély
középkori hangulatot idéző termeinek gyertyás megvilágítását emiatt is választhatták. De
a gyertyavilágítás további alkalmazásával városi otthonokban is élhettek. Budapesten az
Erba Odescalchi-palota egyes reprezentációs helyiségeiben, az 1910-es években is „Antik
aranyozott csillárokban igazi gyertyák égtek. Ebben a korban egyedülálló volt ez a
fővárosban. Budapest már büszke volt a „modern” villanyvilágításra (…). Nem fedezték
még fel a gyertyának ma már annyira becsült hangulatát”.488 Minderről hasonlóképp írt
Odescalchi Eugenie hercegnő is, aki az esti családi étkezéseknél továbbra is ragaszkodott
a gyertyás megvilágításhoz.489
A korszak olyan jelentős találmányait is alkalmazták egyes főúri otthonokban, mint a
távírót, majd a telefont. A távírónak csupán ritkább, eseti előfordulásáról beszélhetünk490,
MNM F., 88637, 88641, 88652, 88655.
MNM F., 88649, 88651, 88653.
483 MNM F., 801424, 831425, 831426.
484 A nagyszalon (?) helyiségében öt ilyen lámpabúra volt. (MNM F., 78071, 78072.)
485 MNM F., 831423.
486 Sz. Ú., 1912 február 20, 15. l.
487 Ezt példázta a szuhai (Szárazpatak) Odescalchi-kastély, amelyben még a második világháborút megelőzően
is petróleumlámpákkal világítottak. (Erba Odescalchi, 233. l.)
488 Erba Odescalchi, 28. l. Erba Odescalchi Sándor leírásában megjegyzi, hogy ekkor a vidéki otthonokban még
petróleummal világítottak. Más források tanúsága szerint ez már csak részben volt igaz az 1910-es években.
489 Odescalchi, 243. l.
490 Ezt példázta az ókígyósi Wenckheim- (V. U., 1879, 421. l.) és a nádasdladányi Nádasdy-kastély (Sisa 2000,
27. l.), ahol távírót is létesítettek az 1870-es években. A nagyteremi Sólymossy-kastélynak a századfordulón
481
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míg a telefon az első világháborút megelőző évekre már szélesebb körben elterjedt.491
Első megjelenésével viszonylag korán találkozunk, a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban
már 1889-ben önálló belső telefonhálózatot építettek ki.492 Hasonló példaként említhetjük
meg Mailáth István Géza csitár-gárdonypusztai otthonát is az 1890-es évek közepén.493 E
belső hálózatok a kastély és a gazdasági épületek közötti összeköttetést szolgálták. Az
épületen belüli – a család és a személyzet közötti – kapcsolattartásra több technikai
megoldást ismerünk. A különböző helyiségeket zsinórral összekötő csengettyű494, illetve a
kézi csengettyű495 a hagyományos módszer volt , amely időszakunkban végig jellemző
maradt. A nádasdladányi Nádasdy-kastélyban beszélőcső hálózatot építettek ki.496 Ennek
előfordulása még főúri otthonainkban is ritkább lehetett. A villany bevezetésével
elektromos csengőket is felszerelhettek.497
A technikai felszereltség leírásánál meg kell említenünk az étellifteket is, de ezek
részletesebb tárgyalása külön fejezetben olvasható.498
Némely otthonban a kiszolgálóépülettel történő összeköttetést – a kastély pince- vagy
szuterénszintjéről induló – föld alatt húzódó folyosó biztosította, ahol sínpáron gördíthető
kocsik segítségével végezték az épület és az ott élők zavartalan kiszolgálását.499
A műszaki létesítmények kivitelezését gyakran külhoni cégek végezték500, a
századfordulóra azonban a hazai vállalatok is jelentős fejlődést értek el, így egyre több
főúri otthon felszerelésében vehettek részt.501 Az elektromos rendszereket az 1910-es
készült leírásában szerepel, hogy „maga a birtok is modern berendezésű, saját postája és távíróállomása van, sőt
Marosvásárhelylyel /sic/ telefonnal van összekötve.” (M. N., 1900 március 31, 11. l.) A telefont példázta továbbá a
lovrini Lipthay- (Odescalchi, 134. l), a póstelki Széchenyi- (Széchenyi, 26. l.), és a tatai Esterházy-kastély.
(Képeslap a KÖH F. gyűjteményéből, amely a kastély dolgozószobáját (?) ábrázolja.
491 Ezt példázta a lovrini Lipthay- (Odescalchi, 134. l), a póstelki Széchenyi- (Széchenyi, 26. l.), a tőketerebesi
Andrássy- (Andrássy, 45, 46. l) és a tatai Esterházy-kastélyban a századunk elejéről ismert telefon. (Utóbbi:
képeslap a KÖH, F., gyűjteményéből, amely a kastély dolgozószobáját (?) ábrázolja.) Sisa 2004, 41. l.
492 Sisa 2004, 41. l.
493 Sz. Ú., 1905 augusztus 15, 7. l.
494 Ezt példázták az eszterházai Esterházy-kastély szalonhelyiségeiből ismert zsinóros csengettyűk. (Képe: I. M.
A., N-lt. 98, 99.)
495 Odescalchi, 16. l.
496 Sisa 2000, 39. l.
497 A csalapusztai Kégl-kastélyban a szobákat villanycsengő kötötte össze. (Sisa 2004, 41. l) E kastély
tulajdonosai ugyan nem voltak főnemesek, de az említett példát analógiakét használhatjuk tárgyalt otthonaink
esetében is.
498 Ennek tárgyalása az Ebédlőhelyiségek című fejezetben található.
499 Nádasdladány, Nádasdy-kastély. (Sisa 2004, 41. l. )
500 Erről bővebben: Sisa 2004, 35-36. l.
501 E vállalkozások közül név szerint is ismerjük Bründl János cégét, amelynek hirdetésében olvasható, hogy
„Tervez és készít: modern rendszerű gőz-, lég- és melegvízfűtési és szellőztetési berendezéseket urasági kastélyok, villák
stb. részére, továbbá vízvezetéki és légszesz, csatornázási munkát fürdőberendezéseket a legmodernebb kivitelben,
melegvízberendezseket saját rendszer szerint.” A főúri megrendelések között felsorolják Eszterházy Miklós herceg
eszterházai és kismartoni kastélyát, budapesti (Tárnok utcai) palotáját, gróf Schönborn-Buckheim Károly
Frigyes beregvári kastélyát, továbbá gróf Széchenyi Géza segesdi- gróf Esterházy Mihályné tallósi-, Almássy
Zichy Zenaide grófnő garanyi kastélyát. A Bründl cég „Központi fűtés, (szellőztetés) modern fürdők és egészségügyi
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évekig leginkább külföldi vállalkozások építték ki. Ekkortól kezdtek gyorsabb ütemben
szaporodni a hazai cégek is, közöttük voltak olyanok, amelyek magas szakmai színvonalú
elektromos kiépítést és művészi szintű világítótest gyártást végeztek.502
A korszak műszaki létesítményei mellett bizonyára előfordultak főúri otthonainkban
olyan műszaki újdonságnak számító berendezési tárgyak is, mint a fonográf, majd a
gramofon.503

berendezések gyára” Budapesten az Óvoda utca 9. szám alatt volt. (Sz. Ú., 1909, VII. sz. 2. számozatlan oldal, a
cég hirdetésével.)
502 A fentieket az Andor és Futtaky cég (Budapest Király utca 18.) elektrotechnikai vállalkozását bemutató cikk
írta, ami mellett tudjuk, hogy több vidéki kastélyban is végeztek munkálatokat, létesítettek „villanyvilágítási
telepet”, például (III.) József főherceg kistapolcsányi birtokán is ők építették ki a teljes elektromos világítást,
amellyel a megrendelő különösen elégedett volt. (Sz. Ú., 1912 február 20, 14-15.)
503 A fenti műszaki cikkekről korszakunkból sem írott, sem képi – a felhasznált és a szerző által ismert – forrás
nem tájékoztat, ennek ellenére biztosra vehető, hogy a felsorolt tárgyakat egyes otthonokban meg lehetett
találni. Analógiaként szolgálhat Károly Ferenc Józsefnek a prágai Hradzsinban lévő dolgozószobája, ahol egy
tölcséres gramofon is látható (Képe: Sz. Ú., 1909 december 15, 9. l.), továbbá ezt az állítást erősíti meg, hogy a
Szalon Újságban rendszeresen találkozhatunk gramofonok árusítását végző cégek hirdetéseivel, az ismételt
reklám pedig sikeres értékesítésre utal. (Ezt példázza: Sz. Ú., 1910 december, 15, 41. l.)
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V./1. ELŐTEREK, ELŐCSARNOKOK

Az előtér, előcsarnok olyan belépőhelyiség volt, ami az épület főbejárata és a
lépcsőház, lépcsőházi csarnok vagy a központi csarnok között helyezkedett el.
Kialakításával, berendezésével átmenetet képezett az épület bejárati része, és az innen
megközelíthető díszes helyiségek között. Funkciója leginkább az épületből történő ki- és
bejárás volt, emiatt – esetenként – ennek szomszédságában helyezték el a ruhatárat504,
továbbá innen lehetett megközelíteni bizonyos kiszolgáló, és a személyzet által használt
helyiségeket is.505
A korszakunkban épült főúri otthonok legtöbbjében volt előtér, előcsarnok, de
ismerünk olyan példákat is, amikor e helyiség elhagyásával építették meg az épületet,
ilyenkor a főbejárat közvetlenül a lépcsőházba,, vagy a lépcsőházi csarnokba nyílt.506
Az előterek berendezési tárgyait is a funkciónak megfelelően választották ki, így
leginkább olyan dísztárgyakat helyeztek itt el, mint a konzolokon vagy kisebb
bútordarabokon álló díszvázák507, bronzszobrok508, állóórák.509
A bútorzat esetében zsámolyok510, székek, karszékek jelentették a tipikus
berendezést, de a helyiség további dekorálása céljából kisebb dísztárgyakat üveges
vitrinben511, kisebb asztalokon512 is elhelyezhettek.
A falak díszítését – a helyiség alapterületétől és a fal felületének nagyságától
függően – kisebb vagy nagyobb méretű festmények, rézkarcok, vadásztrófeák,
Károlyi István gróf Múzeum utcai palotája előterének két oldalán alakították ki a ruhatárakat. (Rozinay, 72.
l. Az épület alaprajzának képével.)
505 A kernyesdi Kendeffy-kastély folyosószerű előcsarnokából lehetett megközelíteni a komornyik szobáját,
amely közvetlenül a főbejárat mellett volt, szemben a főlépcsőházzal. Továbbá e helyiségből nyílt a cselédség
által használt melléklépcső is. (É. I., 1881., melléklet a kastély földszinti és emeleti alaprajzával.)
506 Ezt példázta az 1875 körül épült cabunai Jankovich-kastély (É. I., 1879. évf., rajzmelléklet az épület
alaprajzával), illetve a beleznai Zichy-kastély. (É. I., 1899, l. leírás az épület alaprajzával.)
507 Díszvázapárt helyeztek el a Budai Királyi Vár krisztinavárosi szárnyának előcsarnokában. Az archív képen
a vázapárnak csak az egyik darabja látható. (M. I., 1903, 189. l.)
508 Pálffy János gróf pozsonyi palotájának előterébe több bronzszobor is került. Jellegzetes darabok voltak a
görög feliratos kentaur szobrok, továbbá egy kislány mellszobra, egy márványalapzaton álló bronz
szoborcsoport és egy XIX. század elejéről származó francia – virágokkal és gyümölcsökkel megrakott – edényt
tartó két női alak. (Horváth 1996, 190. l.)
509A XVIII. századból származó kései barokk állóóra volt Pálffy János pozsonyi palotájának előcsarnokában.
(Horváth 1996, 190. l.)
510 Ülőbútorként zsámolyokat helyeztek el a Budai Királyi Vár krisztinavárosi szárnyának előcsarnokában. (M.
I., 1903, 189. l., az előcsarnok képével.)
511 A leírt – mahagóni (borításos) – vitrin a pozsonyi Pálffy-palota előcsarnokában állt, amelyre porcelán
dísztárgyakat helyeztek. (Horváth 1996, 190. l.)
512 Haraszt, Korniss-kastély, előcsarnok. (Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 13. l.)
504
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preparátumok513 segítségével oldották meg. Esetenként itt kapott helyet az ősgaléria is.514
A lépcsőházon – és a termeken is – végigvezető futószőnyeg az előcsarnokon át a
főbejárattól indulhatott.515 A ritkább példák között említhetjük, amikor a futószőnyeg
helyett több hosszúkás szőnyeget terítettek közvetlenül egymás mellé.516 Megvilágítására
csillárokat517, falikarokat518, lámpákat használtak. Jellemző példaként említhető az
erdőcsokonyai Széchenyi-kúria előtere és a haraszti Korniss-kastély előcsarnoka. (32. és
33. kép)
A leírtaktól eltérő példákat is ismerünk. A betléri Andrássy-kastély előcsarnoka
különösen zsúfolt berendezést kapott. Ez az enteriőr a makartizmus túláradó példái közé
tartozott. Az itt elhelyezett tárgyak fajtái is igen változatosak voltak. A helyiségen
keresztülvezető futószőnyeg két oldalán távol-keleti bútorok, állatpreparátumok, régi
fegyverek, hadipáncélok, mondhatni raktárszerű zsúfoltságban álltak, különböző
növényfajták társaságában. A falakat, a faburkolatba foglalt ősgaléria képei mellett régi
fegyverek, sisakok, zászlók díszítették. A megvilágítást mennyezetről befüggesztett lámpa
(csillár) biztosította. (30. kép)
A fülesi Zichy-kastély XVIII. századi épületének kocsiáthajtóját előcsarnok funkciójú
helyiségként hasznosították a XIX. század végén. Berendezését – különösen zsúfolt
formában – leginkább csak dekorációként elhelyezett bútorokkal és más berendezési
tárgyakkal díszítették.519 (31. kép)
A nagykárolyi Károlyi-kastély átépítésekor a korábban kocsiáthajtóként használt
helyiséget előcsarnokká alakították, ezen keresztülhaladva lehetett a lépcsőházi csarnokba
lehetett jutni.520

Erdőcsokonya, Széchenyi-kúria (Borovszky, Somogy vm, 71. l.), Betlér, Andrássy-kastély. (Sz. Ú., 1903
május 31, 5. l.)
514 Betlér, Andrássy-kastély. (Sz. Ú., 1903 május 31, 5. l.)
515 Ez a megoldás látható a Budai Királyi Vár krisztinavárosi szárnyának előcsarnokában. (M. I., 1903., 189. l.)
516 Haraszt, Korniss-kastély, előcsarnok. (Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 13. l.)
517 Haraszt, Korniss-kastély, előcsarnok. (Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 13. l.)
518 A Budai Királyi Vár krisztinavárosi szárnyának előcsarnokát csillárok és falikarok segítségével világították
meg. (M. I., 1903, 189. l.)
519 MNM, F., 78.309.
520 Borovszky, Szatmár vm., 184. l.
513
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V./2.
LÉPCSŐHÁZI
CSARNOKOK

CSARNOKOK,

KÖZPONTI

A historizáló kastélyok reprezentatív helyiségeinek sorát legtöbbször a lépcsőházi
csarnok vagy a központi csarnok nyitotta meg, amelyet egy előtér kötött össze a
főbejárattal521, máskor közvetlenül ide érkezett az épületbe lépő személy.522
A lépcsőházi csarnokok kialakítását és funkcióját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
az lényegesen több volt egyszerű lépcsőháznál, ugyanis ez a – többnyire két szint
belmagasságú, vagy azt is meghaladó nagy alapterületű – helyiség volt az épület központi
része, legfontosabb térszervező eleme. A historizáló kastélyok e jellegzetes belső tere a
korabeli Angliából terjedt el. A szigetországban a hall kialakításával a helyi középkori
hagyományokat újították meg.523 Reprezentatív kialakításával az innen induló és az
emeleti galériára vezető díszes falépcsővel a kastély valóságos díszcsarnokának számított,
amely lenyűgöző látványt nyújtott az épületbe érkezőknek. Többnyire ennek földszinti
részéről nyíltak a reprezentatív helyiségek. A galériáról az egyes családtagok lakosztályait
lehetett megközelíteni, de ettől eltérő példákat is ismerünk.524
E helyiségekre többnyire átmenő forgalom, illetve rövidebb idejű várakozás,
tartózkodás volt jellemző, de tudomásunk van olyan példákról is, ahol a családtagok és
vendégeik rendszeres tartózkodási helyeként használták.525 Jellegét, hangulatát leginkább

Ezt példázta Károlyi István Múzeum utcai palotájának lépcsőházi csarnoka. (M. I., 1892,VI. melléklet az
épület alaprajzával.)
522 Ilyen építészeti megoldással alakították ki például a betléri Andrássy-kastély lépcsőházi csarnokának
bejáratát. (MNM, F., 78.15) (A betléri kastély főbejárata előtti előtér-építmény későbbi hozzáépítés.)
523 Sisa 2004, 78. l.
524 Károlyi István Múzeum utca 17. szám alatt álló palotájának lépcsőházi csarnokából a földszinten a gróf
lakosztályát és az ifjú gróf szobáját lehetett megközelíteni, az emeleten a grófné lakosztálya és más
reprezentatív helyiségek helyezkedtek el, úgymint a fogadószalon a táncterem és az ebédlő. (M. I., 1892, 131.,
Rozinay 72. l., ábra az épület alaprajzával.)
525 A Múzeum utca 17. szám alatt álló Károlyi István gróf által építtetett palota példázta a leírtakat. A korabeli
forrás leírása szerint: „E hely fekvésénél fogva s minthogy a bejárások ide torkollanak be, rendeltetését is önmagában
hordja. Itt találkoznak legkönnyebben a család tagjai, tölthetik legkellemesebben idejüket olvasással vagy beszélgetéssel, ha
szobáikban tartózkodni nem akarnak és ebéd után dohányzás közben. A látogatók fogadására is ez a legalkalmasabb hely, a
mennyiben nem bizalmas ismerősök, sőt még sétálni is lehet benne, akkora. Ehhez képest van berendezve. Éjszaki oldalán
tágas fülkéden faragott fa kandalló, nem messze előtte asztal, a napilapok és egyéb irodalmi munkák számára, ezenkívül
bútorok kisebb nagyobb csoportja lehetővé teszi , hogy több társaság egymás háborgatása nélkül, külön is mulathasson.”
(M. I., 1892. 131, 132. l.) Hasonló funkcióju volt a nagykárolyi Károlyi-kastély lépcsőházi csarnoka is, de
miután azt egy meglévő épület átépítésével alakították ki, méretével, berendezésével sajátos példát képviselt,
ezért azt e fejezetben külön tárgyaljuk.
521
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a fa szerkezetű díszlépcső és galéria, illetve a mennyezeti és a fali falburkolat határozta
meg. A lépcsőházi csarnokok bútorzata, berendezése is ennek megfelelően ülőbútorokból,
asztalokból, dísztárgyakból állt. Az ülőbútorokat, bútoregyütteseket asztal köré
csoportosítva vagy a fal mellett helyezték el. Az elrendezésnél fontos szempont volt, hogy
az épületből történő szabad ki- és bejárást a bútorzattal ne akadályozzák, így ezek
többnyire a helyiség szélső, esetenként a lépcsőzet alatti részére kerültek.526 Az
ülőbútorok között egyaránt megtalálhatók voltak a székek, karosszékek527, de gyakori
berendezési tárgynak számítottak a kényelmes bőrhuzatú kanapék is.528 A másik
jellegzetes bútortípust a különféle díszszekrények529, ládák530 jelentették. Ezeken kívül, a
helyiség dekorálását szolgáló tárgyakat is elhelyeztek, amelyek többnyire díszvázák531,
virágtartó kaspók532, szobrok voltak. A helyiségtípus gyakori tartozékának számított a
kandalló, amely elé asztal köré rendezett ülőbútorokat állítottak.533 A falakat
leggyakrabban festmények díszítették534, amelyeket sokszor – ha volt ilyen – a
faburkolatba foglalták, építették be. Ezek gyakorta az ősök portréi voltak. Ilyenkor a
helyiség egyben az ősgalériának is helyet adott, hirdetve a család tekintélyét, ősi
mivoltát.535 A falakat sokszor vadásztrófeákkal536 díszítették, de előfordulhattak itt régi
fegyverek537, páncélok, pajzsok538 is.
A lépcsőházi vagy központi csarnokok aljzatát többnyire márvány539, kerámia540,
vagy öntött műkőburkolat fedte, de parketta borítással is találkozunk.541 Erre szőnyeget,
illetve hosszú és keskeny futószőnyeget542 terítettek, amely a lépcsőzetet is takarhatta. A

526A

leírt elrendezésmód látható minden vizsgált enteriőrfelvételen.
E bútortípus minden vizsgált (és e fejezetben megjelölt) képfelvételen megtalálható.
528 Nagymágocs, Károlyi-kastély (MNM, F., 78.159.),Tóalmás, Wahrmann-kastély (MNM, F., 78.48.),
Nagykároly, Károlyi-kastély. (Képét közli: Borovszky, Szatmár vm., 175. l.)
529 Nagymágocs, Károlyi-kastély (MNM, F., 78.159.), Tóalmás, Wahrmann-kastély. (MNM. F., 78.48.)
530 Betlér, Andrássy-kastély. (MNM, F., 78.15.)
531 Nagymágocs, Károlyi-kastély. (MNM, F., 78.159.)
532 Nagymágocs, Károlyi–kastély (MNM, F., 78.159.), Tóalmás, Wahrmann-kastély. (MNM, F., 78.48.)
533 Nagymágocs, Károlyi–kastély (MNM, F. 78.159.), Nagykároly, Károlyi-kastély. (Képét közli: Borovszky,
Szatmár vm., 175. l.)
534 Betlér, Andrássy-kastély (MNM, F 78.15.), Nagymágocs, Károlyi–kastély (MNM, F. 78.159.), Nagykároly,
Károlyi-kastély, (Borovszky, Szatmár vm., 183-184. l., képe, 175. l.)
535 A lépcsőházi csarnokban kapott helyet az ősgaléria, például a betléri Andrássy-kastélyban. (MNM, F,
78.15.)
536 E helyiségtípust díszítették vadásztrófeákkal is. (Nagymágocs, Károlyi–kastély, MNM, F, 78.159.)
537 MNM, F, 78.15. Betlér, Andrássy-kastély.
538 Betlér, Andrássy–kastély. (MNM, F, 78.15.)
539 Törökbálint, Meller-kastély. (MNM, F, 71 988.)
540 Nagykároly, Károlyi-kastély. (Borovszky, Szatmár vm., 183, 184. l., 175. l.)
541 Nagymágocs, Károlyi-kastély, (MNM, F, 78.160.)
542 Betlér, Andrássy-kastély (MNM, F, 78.15.), Tóalmás, Wahrmann-kastély (MNM, F., 78.48.), Károlyi István
Múzeum utcai palotája (Képe: M. I., 1892.,VII. ábra), Nagykároly, Károlyi–kastély (Képe: Borovszky, Szatmár
vm., 175. l.).
527
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padlózatot kikészített állatbőr – esetünkben medvebőr – is díszíthette.543 A berendezéshez
az említetteken túl, díszes kaspóba állított szobanövények tartoztak.544
A megvilágítást csillárok, falikarok biztosították.545 Azoknál a lépcsőházi
csarnokoknál esetében, amelyek természetes fénnyel történő megvilágítása – a kevés
nyílászáró, vagy annak hiánya miatt – nem volt megfelelően biztosított, mennyezeti
fényforrásként átriumos fém-üveg szerkezetű mennyezeti bevilágító- ablakomennyezetet
alkalmaztak.546 Ez az építészeti megoldás a XIX. század második felének technikai
újításai közé tartozott.
A nagymágocsi Károlyi-kastély547 (40. kép), illetve Károlyi István budapesti
palotájának548 (41. kép) lépcsőházi csarnokai szép példái e helyiségtípusnak.
Az eddig leírtaktól eltérést mutathattak az átalakított kastélyépületek lépcsőházi
csarnokai. Ennek oka a már meglévő épület által behatárolt építészeti lehetőségekben
keresendő.
Az 1894-től átépített nagykárolyi Károlyi-kastély lépcsőházi csarnoka különösen
tágas méretével, jellegével és berendezésmódjával is eltért a jellemző típusoktól. (39. kép)
A kastély átépítésekor e helyiséget a meglévő épület udvarának befedésével alakították ki.
A korábbi emeleti árkádos folyosóból galéria lett, amelyhez a földszintről esztergált
bábkorlátos falépcső vezetett, ennek korlátját a galérián is végigvezették. Innen az emeleti
szobákat, magánhasználatú helyiségeket közelíthették meg. A csarnok famennyezete
magyaros tulipános díszítést kapott. A padlózatot mozaikborítással látták el. A nagy
alapterületből adódóan a berendezési tárgyak száma és jellege is különbözött a jellemző
példáktól.549 Helységünk lehetett a kastély legfőbb reprezentációs (fogadó) helyisége,
illetve a családtagok mindennapokon is használt közös tartózkodási helye.

Betlér, Andrássy-kastély. (MNM, F, 78.15.)
Nagymágocs, Károlyi–kastély (MNM, F 78.159.), Tóalmás, Wahrmann-kastély (MNM, F 78.48.), Károlyi
István Múzeum utcai palotája. (M. I., 1892. VII. képmelléklet.)
545 Nagymágocs, Károlyi-kastély (MNM, F, 78.159), Tóalmás, Wahrmann-kastély (MNM, F, 78.48), Nagykároly,
Károlyi–kastély. (Képe: Borovszky, Szatmár vm., 175. l.)
546 Az említett megoldást példázta a Budai Királyi Vár és Pesten Károlyi István palotájának lépcsőházi
csarnoka (Képe: M. I., 1892,VII. képmelléklet.), továbbá Budán (III.) József főherceg palotája. (Czagány, 174. l.)
547 Képe: MNM, F, 78.159.
548 Képe: M. I., 1892, VII. képmelléklet.
549 A lépcsőházi csarnok berendezésében az asztal körül több csoportban elrendezett ülőbútorokon túl
önállóan álló asztalok, ülőbútorok is láthatók a helyiségről készült korabeli fényképfelvételen. A különösen
nagy alapterületből adódóan biliárdasztal is található volt itt, ami ritkább példának minősül. A teret továbbá
posztamenseken álló díszedényekkel, díszurnákkal is dekorálták. Az előcsarnok hangsúlyos díszének
számított a Károlyi címerrel ékesített két – olasz gyártmányú - márványkandalló. A felsorolt típusú
berendezési tárgyak, illetve azok elrendezésmódja tanúsítja, hogy ezt a helyiséget a családtagok hosszabb
időzésére és társasági események alkalmával is használták. A mesterséges megvilágítást mélyen befüggesztett
lámpák biztosították, a természetes fényt az egyik falszakaszon kialakított három nagyméretű ablak
biztosította. A csoportokban álló bútoregyüttesek alá szőnyegeket terítettek. A csarnok falait festmények,
543
544
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Előöbbi példánkhoz hasonló módon, a korábbi zárt palotaudvarból alakították ki
Habsburg József Ágost (III. József főherceg) budai palotájának lépcsőházi csarnokát az
épület 1902 és 1906 közötti átépítésekor.550
A központi csarnokok – amelyeket forrásaink gyakran csarnokként, előcsarnokként
említenek – kialakítása egy, illetve többszintes épületeknél egyaránt megfigyelhető volt.
Jellege különbséget mutatott a lépcsőházi csarnokoktól, ugyanis itt a faanyagok fokozott
használata – vizsgált példáink legtöbbjénél – már nem volt jellemző. A központi
csarnokok berendezésénél a lépcsőházi csarnokokhoz hasonló bútorzat látható. E
helyiségek általában egy, illetve két szint belmagasságúak voltak, az ezt meghaladók már
ritka példának számítottak.551 A központi csarnokok természetes fénnyel történő
megvilágításához is alkalmazhattak mennyezeti bevilágító-ablakot.552 A lépcsőház
általában a csarnokból nyílt, amely az emeleti szinten körbefutó galériára vezetett. Innen
többnyire a magánhasználatú, a földszinti részről pedig a reprezentatív helyiségeket
közelíthették meg.
Az 1871-től épített kernyesdi Kendeffy-kastély előcsarnoka funkció, illetve formai
kialakítás tekintetében is eltért az általános típustól. Az épület tervrajzán ezt a helyiséget
előcsarnokként jelölik, de jellegét tekintve leginkább folyosónak nevezhetnénk.553
Az 1875 és 1876 között átépített nádasdladányi Nádasdy-kastély új szárnyában két
szintet átfogó központi csarnokot alakítottak ki, amely mennyezeti bevilágító-ablakot
kapott. A galérián öntöttvas korlátot helyeztek el. Berendezését délszaki növények és –
feltehetően posztamenseken álló – családtagokat ábrázoló mellszobrok határozták meg.554
E tárgyak mutatják funkcióját is, amely leginkább az átmenő forgalom kiszolgálása volt.
Az 1883-ban épült turai Schossberger-kastély három szint belmagasságú, csarnokát
neoreneszánsz stílusú groteszk festéssel dekorálták.555 Természetes megvilágítását

Rákóczi korából származó zászlók díszítették. A galéria bútorai között üveges ajtajú szekrény is volt,
vélhetően dísztárgyak elhelyezésére. A francia lovagvárak mintája alapján átalakított neogótikus homlokzatú
épület lépcsőházi csarnokának architeckturája stílusok tekintetében vegyes képet mutatott. (Borovszky,
Szatmár vm., 183-184., a helyiség képe 175. l.)
550 Farbaky, 449-457. l.
551 Ezt példázza a turai Schossberger-kastély központi csarnoka, amely három szint belmagasságú. (A szerző
helyszíni megfigyelése.)
552 Ezt példázza a turai Schossberger-kastély (a szerző helyszíni megfigyelése) és a nádasdladányi Nádasdy–
kastély (képét közli: Sisa 2000, 23. l.) központi csarnoka.
553 A leírtak láthatók az épület alaprajzán, továbbá a fentieket erősíti meg, hogy az első emeleten az ezzel
egyező elhelyezkedésű és formájú helyiséget már folyosóként említik. (É. I., 1881, 93. l.)
554 E szobrok Nádasdy Ferencnek az ún.”Fekete bégnek”, Tamás nádornak és Ferencnek állítottak emléket.
Sisa József jegyezte meg e helyiségről, hogy az „(…) már a belépésnél egy kisebb panteon, a család múltját és
dicsőségét reprezentáló képmások galériája fogadta a látogatót (….).” (Sisa 2000, 34, 35. l.)
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fénycsatornák segítségével javították. Az első emeleti galériára márvány bábkorlát, a
második emeletre kovácsoltvas korlát került.556
Az 1889-ben neoreneszánsz stílusban épült pudmerici Pálffy-kastély központi
csarnoka neobarokk stukkódíszítést kapott. A két szintet átfogó helyiség emeleti galériáját
kovácsoltvas korlát díszítette. Berendezése rendszeres, szalonszerű használatra utal. A
csarnok két sarkát kandalló díszítette, egyik elé Thonet hintaszéket állítottak. A helyiség
középső részére egy nagyobb méretű szőnyeget terítettek, amelyen asztal állt, oldalainál
egy-egy hátasszékkel. Vélhetően, a helyiség funkciója – az eredeti elképzeléshez
viszonyítva – módosult, ugyanis az ide torkolló ajtók közül az egyik elé,, kisasztal köré
rendezett ülőbútor-együttest helyeztek, megszűüntetve ezzel a csarnokból a szomszédos
helyiségbe történő bejutást. A falakat rézmetszetek és szarvasagancsok díszítették.557 (43.
kép)
Erdőcsokonyán, gróf Széchenyi Géza 1895-ben átépített és kibővített földszintes
kúriájában is volt központi csarnok funkciójú helyiség. Jellegéből ítélve mindennapos
használatban állt, vélhetően az épület fő fogadótere volt. Berendezését kényelmes asztal
köré csoportosított ülőbútorok határozták meg, amelyeket a csarnok fűtésére szolgáló
cserépkályha elé állítottak. A falakat a gróf afrikai és amerikai vadászatai alkalmával
elejtett

vadak

trófeáival

díszítették,

ezek

mellett

tigrisbőrök,

bölényfejek,

vadászfegyverek is helyet kaptak.558 (32. kép)

A szerző helyszíni megfigyelése alapján.
M. N., 1900 április-május, 3. l.
558 Borovszky, Somogy vm., 71. l.
556
557
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V./3. DÍSZLÉPCSŐHÁZAK, FŐLÉPCSŐK

A díszlépcsőházak, főlépcsők olyan épületeknél figyelhetők meg, ahol a méretek,
vagy az alaprajzi elrendezés folytán nem adódott lehetőség a nagy alapterületet igénylő
csarnok jellegű belső tér kialakítására. A díszlépcsőház, elhelyezkedése révén gyakran – a
lépcsőházi csarnokokhoz hasonlóan – az épület központi térszervező eleme volt.559 Falai
között átmenő forgalom zajlott. Díszlépcsőházak kialakítását választották leggyakrabban
– az épület kisebb alapterülete miatt – a városi főúri palotáknál, de kastélyok építésénél is
alkalmazták.560
A

díszlépcsőházaknál

szerényebb

kiképzésű

főlépcsők

főként

olyan

kastélyépületekben voltak, ahol a reprezentatív terek a földszinten helyezkedtek el, így a
család által lakott emeleti helyiségekhez nem alakítottak ki díszes kiképzésű
lépcsőházat.561 A díszlépcsőházakat – ahogy azt a lépcsőházi csarnok esetében is láthattuk
– egy előtéren, belépőhelyiségen keresztülhaladva lehetett megközelíteni562, vagy a
palota-bérház épülettípus esetében a kocsibehajtóként is használatos főbejárati
helyiségből is nyílhatott.563 Azok az esetek, amikor a főbejárat közvetlenül a lépcsőházba
nyílt, már a ritkább példák közé tartoztak.564
A városi paloták előzőleg bemutatott típusait vizsgálva szembetűnik, hogy a
palota-bérház jellegű főúri otthonok lépcsőházai általában kisebb alapterülettel
rendelkeztek, mint a hagyományos típust képviselő – kizárólag a család által lakott –
főnemesi paloták tárgyalt helyiségei. A palota-bérházak díszlépcsőházait a budapesti
Csáky-565 és Harkányi-palota566 (35. kép) helyiségei példázzák. A hagyományos típusú

Ezt példázza a budapesti Batthyány- (Teréz körút 3.) és Wenckheim-palota (Reviczky utca 1.) lépcsőházi
kialakítása. (A szerző megfigyelése.)
560 E helyiségtípust kisebb és nagyobb méretű kastélyépületeknél egyaránt meg lehetett találni. A kisebb
alapterületű épületek tárgyalt helyiségét a kernyesdi Kendeffy-kastély főlépcsőháza példázta (É. I., 1881,
melléklet a kastély alaprajzával.), a jelentősebb alapterülettel bíró épületeknél a leírtakat a cabunai Jankovichkastély példázta. (É. I., 1879. III, rajzmelléklet az épület főhomlokzati és alaprajzi tervével.)
561 Ezt példázza a nádasdladányi Nádasdy-kastély. (Képét közli: Sisa 2000, 30. l.)
562 A leírtak szerinti kialakítást példázza a budapesti Wenckheim-palota (A szerző helyszíni megfigyelése.) és a
kernyesdi Kendeffy-kastély. (É. I., 1881, 93. l.)
563 Ezt példázza a Budapest Bajza utca 54. szám alatt álló Csáky-palota lépcsőházának elhelyezkedése. (A
szerző helyszíni megfigyelése) illetve a Teréz körút 3. szám alatt álló Batthyány-palota lépcsőháza. (É. I., 1888,
6. rajzmelléklet.)
564 Cabuna, Jankovich–kastély. (É. I., 1881, rajzmelléklet az épület homlokzati és alaprajzi tervével.)
565 Budapest, Bajza utca 54. szám. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
566 Budapest, Andrássy út 4. szám. (MNM, F, 78.107.)
559
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városi otthonok közül ugyancsak a fővárosban található Batthyány-,567 (36. kép) Festetics568

és Wenckheim-palota569 díszlépcsőházai szemléltetik e helyiségtípust.
A díszlépcsőházak belsőinek kialakításakor alapvető szempont voként szerepelt a

gazdagabb díszítésmód, mivel az a reprezentáció célját is szolgáló helyiségek sorába
tartozott.
Az építésüknél használatos anyagok sokszor eltértek a lépcsőházi csarnokoknál
leggyakrabban alkalmazott fa szerkezetű kialakításoktól. Esetünkben a lépcső és annak
korlátja

anyagakéntául mészkövet, márványt, illetőleg kovácsoltvas díszmunkát570

alkalmaztak, de öntöttvas elemek is előfordulhattak. Aa falakat és a mennyezeti részeket
stukkódíszítéssel, díszítőfestéssel dekorálták.571 Az ettől eltérő falépcső és a fali
faburkolat ritkább példának számított.572
E helyiség az épületen belüli közlekedést, átmenő forgalmat szolgálta, ennek
megfelelően válogatták össze a berendezési tárgyakat. Ezek, a falfelületek díszítésére
szolgáló festmények573, rézkarcok, díszes keretezésű tükrök és más típusú fali
dísztárgyak, például agancsok lehettek. A kisszámú bútorzat – ha elhelyeztek el ilyet – a
lépcsőház földszinti vagy emeleti részén574, a fal mellett, esetleg a lépcsőzet alatti részen
kapott helyet.575 A berendezési tárgyak között a kis helyet foglaló állóóra szolgálhatott
még hasznos és szép berendezésül.576 Az említetteken túl, az esetenként előforduló

Képe: O. V., 1888, 7. l.
Budapest Teréz körút 3. szám. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
569 Budapest Reviczky utca 1. szám. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
570 Ezt példázza a Teréz körút 3. szám alatt álló Batthyány-palota lépcsőháza. (Képe: O. V., 1888, 7. l.)
571 Ezt a legjellemzőbbnek számító anyaghasználatot, kialakítási módot példázza a budapesti Batthyány-,
Csáky-, Wenckheim-, Festetics- stb. paloták lépcsőházai. (A szerző megfigyelése.)
572 A keszthelyi Festetics-kastélyban az 1883 és 1887 közötti átépítések során több reprezentatív kiképzésű
lépcsőházat alakítottak ki. Az egyik lépcsőházba faborítású lépcsőzetet építettek, a falak is faborítást (boiserie)
kaptak. (A szerző helyszíni megfigyelése.) Ugyancsak faborítással burkolták a homonnai Andrássy-kastély
lépcsőházát, amelybe a felmenők teljes alakos képeit foglalták be. (MNM, F., 83. 1405, 83. 1416.)
573 Fa fali borításba épített festmények díszítették a keszthelyi Festetics- (A szerző helyszíni megfigyelése) és a
homonnai Andrássy-kastély (MNM F, 83 1405, 83.1416.) egyik lépcsőházát, ősgaléria jelleget kölcsönözve
ezzel. Pálffy János gróf pozsonyi palotája lépcsőházának falaira nagyobb méretű festményeket függesztettek,
amelyek németalföldi és itáliai mesterek művei voltak – Jan van Goyen: Dordrecht látlépe, Tiziano:
Marcantonio Trevisani doge képmása, Boltraffio Lodii Madonnája stb. (Horváth 1996, 190. l.)
574 A Budapest Teréz körút 3. szám alatt álló Batthyány-palota lépcsőházának emeleti folyosószerű részén, a fal
mentén két hátasszéket helyeztek el egy konzolasztal oldalainál. A konzolasztal fölé tükröt függesztettek,
kétoldalt egy-egy falikarral. A konzolasztal márvány lapjára porcelán dísztárgyakat tettek. E tárgyegyüttessel
szembe – a lépcső felé eső korlát mellé - díszes kivitelű sezlon került. (A helyiség képe : O. V., 1888 január 7,
29. l.)
575 Az ülőbútorokat a homonnai Andrássy-kastély lépcsőházában asztal mellé állítva a lépcsőzet alatti részen
helyezték el. (MNM, F., 83.1405.)
576 Francia XVI. Lajos stílusú állóóra díszítette Pálffy János pozsonyi palotája lépcsőházának első emeleti részét.
(I. M., A. 25.930.)
567
568
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függönyök,577 illetve a lépcsőzetet védő és takaró futószőnyegek578 érdemelnek még
említést.
A természetes fénnyel történő megvilágítás mennyezeti bevilágító-ablak579, vagy
egyszerűbb esetben az épület udvarára,, vagy parkjára néző nyílászárók segítségével580
oldották meg. Mesterséges fényforrásként csillárok581, falikarok582 – vagy a lépcsőzet
korlátjának indulásánál, illetve emeleti érkezésénél elhelyezett – kandeláberek583
szolgáltak.

Budapest, Harkányi-palota lépcsőház. (MNM, F., 78.107.)
O. V., 1888, 7. l. Batthyány-palota.
579 Mennyezeti bevilágító-ablakos megoldással épült a budapesti Wenckheim-palota lépcsőháza. (A szerző
helyszíni megfigyelése.)
580 Ezt példázta a kernyesdi Kendeffy- (É. I. 1881, 93. l.), a cabunai Jankovich-kastély (É. I., 1881, - melléklet a
kastély földszinti és emeleti alaprajzával.), továbbá a budapesti Batthyány- és Csáky- (A szerző helyszíni
megfigyelése) palota lépcsőháza.
581 Budapest, Harkányi-palota lépcsőház. (MNM, F, 78.107.)
582 Budapest Reviczky utca 1. Wenckheim-palota. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
583 Angyalfigurák által közrefogott bronz kandelábereket állítottak a budapesti Wenckheim-palota
lépcsőzetének földszinti indulásához a lépcsőkorlátok két oldalán. (A szerző helyszíni megfigyelése.) A Teréz
körút 3. szám alatt álló Batthyány-palota díszes kovácsoltvas lépcsőházi kandelábereit is hasonló módon
helyezték el. (Képe: O. V., 1888, 7. l.)
577
578
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V./4. FOLYOSÓK

A kastély és palotaépületekben számos hosszabb-rövidebb folyosó biztosította az
egymástól távolabb eső terek közötti közlekedést. E helyiségben, funkciója szerint,
többnyire rövidebb idejű tartózkodás, átmenő forgalom zajlott. Ennek ellenére
berendezésmódjuk igen különböző volt. A reprezentációs termeket összekötő folyosók
gazdagabb kialakítása és berendezése eltért az épület magánlakosztályaihoz és
vendégszobáihoz vezetőktől, amelyeket általában szerényebb berendezésmód jellemzett.
Az folyosókon a bútorokat, berendezési tárgyakat közvetlenül a falak mellé
helyezték. Ezek között leggyakrabban kárpiítozott, nádazott ülőpadok, kanapék, karos- és
hátasszékek voltak. E bútorfajták esetében tömör faanyagú és ülőfelületű584, illetve
bambusznádból készült585 darabokat is lehetett találni. A fentieken túl ládák, szekrények,
alacsony szekrénykék, asztalok, konzolasztalok, állóórák, tükrök is tartozhattak a
berendezéshez, továbbá fogast, ernyőtartót, virágvázát, virágtartót is elhelyezhettek. A
falakat többnyire fehérre festették, olykor derékmagasságig fa lambériával borították. A
folyosókat leginkább festményekkel, rézmetszetekkel586 dekorálták, különösen kedvelt és
gyakori tartozékonak volszámítottak a vadásztrófeák.587 A padlózat egyaránt lehetett
mészkővel, márvánnyal kövezett588, mintás öntött műkőburkolatú589, kerámiakockával
lerakott590, illetve parkettával borított.591. A padlózatra futószőnyeget, ritkább esetben –
reprezentatívabb berendezés esetén – padlószőnyeget592 terítettek. A felsoroltakon kívül

Nagymágocs, Károlyi-kastély. (MNM, F, 78.167.)
Ezt példázta: Perbenyik, Mailáth-kastély, folyosó. (M. N., 1900 augusztus, 6. l.)
586 Ezt példázta a lengyeli Apponyi-kastély (egyik) emeleti folyosója, ahol „első pillanatra leköti figyelmünket a sok
érdekes rézmetszet, melyek közt legkiválóbb Magyarország három legrégibb térképe (…).” (Szekszárd Vidéke, 1889, 23.
szám, 1. l.)
587 A falak vadásztrófeákkal való díszítése gyakori példának számított, ezt példázta a galgóci Erdődy-kastély
emeleti folyosója (V. U., 1902, 2. l.) és a nádasdladányi Nádasdy-kastély oldalszárnyának folyosója. (KÖH, F.,
23.352).
588 Nagymágocs, Károlyi-kastély. (MNM, F., 78.167.)
589 Öntött mintázott műkőburkolat volt például a budai főhercegi palota (egyik ismert) folyosóján. (Sz. Ú., 1910
július 15, 7. l.)
590 Tiszalök, Vay-kastély folyosó. (Sz.Ú., 1908 július 31, 6. l.)
591 Ezt példázta a keszthelyi Festetics-kastély egyik folyosója. (MNM, F, 78.99)
592 A keszthelyi Festetics-kastély folyosói között találni lehetett padlószőnyeggel borított aljzatatút, amelyre
futószőnyeget terítettek. (MNM, F, 78.99.) Az eszterházai Esterházy-kastély hercegi lakosztályához tartozó
folyosón is volt egy piros kókuszszőnyeg, amelynek a formáját sajnos nem ismerjük (Eszterháza 1917, 53.
számú helyiség.), továbbá: Nádasdladány, Nádasdy-kastély, oldalfolyosó. (KÖH, F., 23.352.)
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elhelyezhettek érdekességnek számító tárgyakat is.593 A helység megvilágítását fali,
illetve mennyezetről befüggesztett lámpák594, ritkábban csillárok595 segítségével oldották
meg. Az általánosan jellemző berendezést jól példázták a berzencei Festetics-kastély
folyosóin található tárgyak.596
A reprezentatív kialakítású folyosókat példázta Károlyi Alajos gróf budapesti
palotájának „tükörfolyosó” elnevezésű helyisége, amelyből a tánctermet és más
szalonhelyiségeket lehetett megközelíteni. (44. kép) Díszítését és bútorzatát a
táncteremmel egyező módon neorokokó stílusban alakították ki. Az ablakközökbe,
konzolasztalok fölé, faragott rámájú tükröket helyeztek, ennek oldalaihoz zsámolyokat
állítottak. A bútorok gazdagon faragottak és festett felületűek voltak. A sarkakat
konzolasztalokon álló fedeles vázapárok dekorálták. A megvilágítást falikarok és
kristálycsillárok biztosították. A mennyezetet és a falakat gazdag stukkódíszítéssel és
díszítőfestéssel látták el.597
A keszthelyi Festetics-kastély folyosói is az 1883 és 1887 közötti átépítést
követően gazdag belső kiképzést és bútorzatot nyertek. A fehér festésű falakat és
mennyezetet neorokokó stílusú stukkók díszítették. A falakon kialakított mezőket
textilborítás takarta. A bútorok – példáinknál – rokokó és XVI. Lajos stílusú darabok
voltak. (46. kép) A berendezés zsámolyokból, székekből, konzolasztalokból, alacsony
szekrénykékből állt. Dísztárgyként kis női íróasztalt, üveges ajtajú szekrénykét is
elhelyeztek. A falakra díszes órát és festményeket függesztettek. A padlózatra
futószőnyeget terítettek.598 A kastélyépület egy másik széles folyosójának falait
nagyméretű festményekkel díszítették. Az innen nyíló ajtók közötti falszakaszokon két
márványkandalló állt – párkányukon kandallóórával és díszúrnapárral, – amelyek fölé
Az eszterházai Esterházy-kastély hercegi lakosztályhoz tartozó folyosón volt egy aljzatra erősített
gyümölcsfa metszésénél használt olló, továbbá egy tizedes mérleg. (Eszterháza 1917, 53. számú helyiség.)
594 Ezt példázta: Homonna Andrássy-kastély, folyosó. (Borovszky, Zemplén vm., 48. oldalt követő
képmelléklet.) és Tiszalök, Vay-kastély, folyosó. (Sz. Ú., 1908 július 31, 6. l.)
595 Ezt példázta Károlyi Alajos pesti palotájának „tükörfolyosója”. (képe, M. I, 1897-98, 212. l.)
596 A berzencei kastély emeleti folyosóinak berendezése a következő tárgyakból állt: „-Almáriom sárga festett, fali fa fogas, -asztal fali sárga festett, -Almáriom sárga festett, -Almáriom sárga festett kettős (2 db), -Fekete fa keretes
kép(7db), -Fafaragványos nádszék sarokba való(2db.), -Fekete fa faragványos láda, -Rococo asztal kis szekrénynyel, -Virág
cserép tartó állvány vasból, -Fekete fa faragásos ó díván, -Fa keretes kép közönséges ( 5 db.), -Arany keretes kép közönséges
(5 db.), -Fali lámpa tartó bronz ( 5db.), -Szék fekete faragott fa(2db.), -Szék fekete faragott fa ónémet, -asztal fehér nád
fonyással, -Vas ember öltözék, -Vas sisak ( 20 db.), - Barna fa keretes kép ( 3db), -Arany keretes kép, -Rococo magas álló
inga óra, -Szék faragott fa ónémet( 2db.), -virág váza nagy barna cserép( 2db.), -Virág tartó barna fa faragott alak( 2db.),
gyertya tartó majolika kettős( 2db.) , -Gyertya tartó kígyó alakú fém.”. Földszinti folyosók: „-Szék ó német faragott fa( 4
db.), -Fali óra faragott fa, -Ércdob nád alványnyal, -Esernyő tartó kengyelekkel, -Aranyozott nád pad, -asztal tölgyfa, Szekrény fali barna festett, -Fali lámpa tartó sárga réz( 2db), -Barna fa keretes kép nagy ( 2db.) , -Vadász asztal teppich
szőnyeggel, -Vadász szék teppich szőnyeggel( 6 db) / E tárgyak vélhetően agancsokból készült darabok lehettek./, asztal
közönséges fenyőfa( 2db.), -Fa fali fogas.” (Berzence 1888, „Emeleti folyosók” és „Földszinti folyosók”.)
597 Képe, M. I, 1897-98, 212. l.
598 MNM, F, 78.99. Keszthely, Festetics-kastély.
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tükröt függesztettek. A festmények alatt konzolasztalok, komódok voltak, ezekre fedeles
díszvázákat állítottak. A folyosó megvilágítását három kristálycsillár biztosította. Ez a
helyiség „képtár” néven szerepelt, de funkcióját tekintve inkább folyosónak
nevezhetjük.599

Az

eszterházai

Esterházy-kastély

magánhasználatú

helyiségeinek

600

folyosóit is az előbbi példánkhoz hasonló igényességgel rendezték be.

A tárgyalt helyiségünk másik típusát jelentették azok a reprezentációs termeket,
magánlakosztályokat összekötő folyosók, amelyek berendezés tekintetében hasonlóságot
mutattak a szalonhelyiségekkel. E példáknál számos bútort, bútoregyüttest a falaktól
távolabb, vagy kifejezetten a tér belső részeire állítottak. Ilyen folyosót ismerünk a
lengyeli Apponyi-kastélyban, ahol a tárgyalt helyiség tágas hallszerű térré szélesedett
ki.601 A további példák között kell megemlíteni pápai Esterházy-kastély egyik –
ősgalérának is helyet adó – folyosóját.602 (47. kép)
A historizmus lakáskultúrájának kedvelt díszítőelemei, a régi páncélok és
fegyverek, gyakran kerültek a folyosókra. A homonnai Andrássy-kastélyban – vélhetően
az épület 1879-es átalakításakor603 úgynevezett – „fegyverfolyosót” alakítottak ki. A
falakon különböző fajtájú és korú kardok, puskák, buzogányok, vértezetek függtek, az
állványzaton álló ágyút a fal mellé helyezték. A fegyverek mellett a falakon
vadásztrófeákat is láthatunk. A folyosóról nyíló helyiségek ajtajainak oldalánál teljes
alakos, embermagasságú hadi páncélok sorakoztak. A falak mentén neoreneszánsz stílusú
karszékeket helyeztek el. A bolthajtásos mennyezetet díszítőfestéssel dekorálták. A
folyosó teljes hosszában futószőnyeget terítettek le.604 A megvilágítást, központi
fényforrásként, a mennyezetről befüggesztett lámpa biztosította. A berzencei Festetics-

MNM, F, 78.99. Keszthely, Festetics-kastély.
A hercegi lakosztály és a főlépcsőház között fekvő folyosók berendezése a következő tárgyakból állt: - „52.
Gang: - Kanapee mit 8 füssen , aus hartem holz,Sitz und Lehne mit Rohr geflochten, das Gestell braun gestrichen, -Zwei
Öhlgemälde in (…) weis–gold Rahme, (…), -Ein Öhlgemälde (…), -Ein grüngestrichene Wandpetroleumlampe, (…), Tisch, klein, mit harter Platte und Rohrgestell, -Armsessel, hart, geschnitzt, Sitz und Lehne mit Rohrgeflecht. 53.
Durchgang: -Ein eingelegter grosser Legekasten mit zwei Thüren und messingbeschläge , -Ein Eckkasten mit Aufsatz,
geschnitzt, mit Messingbeschläge , darin: Eine dezimalwage aus harten holz(…),-Armlehnsessel auf geschnitzten 4
füssen , Sitz und Rücklehne Rohr geflecht, -Ein Obstbaumschere mit langer Stange, -Öhlgemälde (…) / 4 db./ ,in weisgold Rahme., -Grosse Pendeluhr in matten Holzkasten, -Petroleum Wandlampe aus Messing(…), -Krug von brauner
Erde (…), -Krug von brauner Erde mit weissen Relief(…), -Kaffeekanne(…), -Oxigen Zuhalt Apparat, -Kokusteppich,
rot.” (Eszterháza 1917, 52. és 53. számú helyiségek.)
601 MNM, F, 563 / 1950.
602 Sz. Ú., 1903 november 30, 6. l. A helyiséget vélhetően leírt berendezése miatt csarnokként említik.
603 O. V., 1887, 429. l.
604 A helyiség képe: Borovszky, Zemplén vm., a 48. oldalt követő képmellékletek között. Más forrás szerint a
kastély több folyosóját díszítették így, ugyanis a leírásban szerepel, hogy „Érdekesek még a kastély fegyvertár
szerűleg berendezett folyosói (…).” (O. V., 1887, 429. l.)
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kastély emeleti folyosóját – más tárgyakkal közösen – egy teljes alakos páncél és számos
hadisisak is díszítette. 605
A lengyeli Apponyi-kastély egyik folyosóját levéltárnak rendezték be. A
mellmagasságot elérő polcokon iratcsomók sorakoztak, a falakat rézmetszetek és
festmények díszítették.606 (50. kép)
Más, az épület tulajdonosa(i) által is használt, továbbá a vendégszobai folyosók
többnyire az előbbieknél már egyszerűbb berendezést kaptak. A nádasdladányi Nádasdykastély oldalszárnyának folyosójáról a házikápolnát és a vendégszobákat lehetett
megközelíteni. A helyiségben viszonylag kevés bútor volt.607 A falakat számos trófea és
kisebb agancs díszítette, amelyek mellett barna keretezésű rézmetszetek függtek. A
folyosó megvilágítását egyszerű megjelenésű, mennyezetről befüggesztett üvegbúrás
lámpa biztosította.608 Ezt példázták továbbá a homonnai Andrássy- és a tiszalöki Vaykastély ismert folyosói is. (49. és 48. kép) Fontos külön kiemelni, hogy a fent leírt –
gazdagabb kiakaítású, berendezésű – folyosók ritkább példának számítottak, szélesebb
körben ez utóbbi, szerényebb változatok voltak jellemzőek.

Berzence 1888, „Emeleti folyosók”.
MNM, F, 553 / 1950.
607 A korabeli fényképfelvételen sajnos nem láthatók pontosabban a megnevezett darabok, vélhetően két vagy
három hátasszék és két láda képezte a bútorzatot. (Képe: KÖH, F., 23.352.)
608 KÖH, F., 23.352.
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V./5. TÁNCTERMEK, BÁLTERMEK

Tánctermekkel főúri otthonainkban is csak ritkábban lehetett találkozni. Többnyire
azoknál a házaknál, ahol a tulajdonosok a társasági élet jeles személyiségeiként nyílt házat
vittek, némelyek az év bizonyos időszakában, de főleg a téli és a tavaszi hónapokban
bálokat, táncos estélyeket szerveztek.609 A társasági élet legfőbb színhelyének a főváros
számított, így érthető, hogy leginkább az itt épült nagyobb főúri palotákban alakítottak ki
tánctermeket. A korszakban épült vidéki kastélyok között már ritkább példának minősült
e helyiségtípus.610 A korábbi időszakból származó kastélyok báltermi, tánctermi funkciót
is betöltő dísztermeit egyes helyeken továbbra is fenntartották, másutt szalonhelyiségnek
rendezték be611, de ismerünk olyan példát is, ahol azt könyvtárteremmé alakították.612 A
báltermeket más alkalmakra is használatták, népesebb vendégközönség ültetéses
étkeztetésénél – például esküvő alkalmával – itt állították fel az ünnepi asztalt613, máskor
hangversenyeket tartottak falai között.614
A táncterem jellemzően az épület legnagyobb alapterülettel és belmagassággal
rendelkező helyisége volt. A falakat és a mennyezetet gazdagon, aranyozott
stukkódíszítés borította, ez inkább csak egyedi esetben volt díszítőfestéssel kombinált.615
Berendezése falak mellé állított ülőbútorokból állt, amelyek között leggyakrabban
zsámolyokat, hátasszékeket, kanapékat találhatunk. Esetenként konzolasztalokat is
A leírtakat példázta gróf Karátsonyi Guidó, aki budai palotájában nyílt házat vitt és estélyek sorát rendezte.
(Podmaniczky, 211. l., Sz. Ú., 1901 március 31, 4. l.) Az egyetem utcai Károlyi-palota báljai már a XIX. század
közepétől híresek voltak, időszakunkban is a pesti főúri világ egyik jeles társasági központja volt. (Magyar
irodalom háza, Károlyi-palota. Bp., 1998, 14. l.)
610 Ezt példázta a keszthelyi Festetics-kastély, ahol külön kis és nagy tánctermet is kialakítottak. (Péczely, 57. l.)
611 Ezt példázta a pozsonyi főhercegi-palota korábbi díszterme, amely tárgyalt időszakunkban már
nagyszalonként működött, bútorzata is a szalonhelyiségek berendezésével, elrendezésmódjával egyezett.
(MNM, F., 78.122.) Érdemes megjegyezni, hogy szükség esetén a helyiség bútorainak kicserélésével könnyen
visszaállítható volt az eredeti funkció.
612
A galgóci Erdődy-kastély XIX. század elején kialakított tánctermét tárgyalt időszakunkban
könyvtárteremnek rendezték be. (V. U., 1912, 1-5. l.) Az átalakítás, illetve átrendezés idejére egyes berendezési
tárgyak jellegéből következtethetünk. A könyvár ülőbútorai a XIX. század végén készülhettek a helyiséggel
egyező empire stílusban. Egyes részletek formai kialakítása is elárulja, hogy azok a XIX. század végi
neoreneszánsz ülőbútorokkal mutattak hasonlóságot. (A szerző megfigyelése.)
613 Ezt példázta a budapesti Wenckheim-palota táncterme, amely helyet adott az esküvői ünnepi ebédnek. (A
helyiség képe a terített asztallal: Sz. Ú., 1903 április 30, 7. l.)
614 Ezt példázta a budapesti Karátsonyi-palota táncterme, amely koncerteknek is helyet adott, a közönség a
teremben sorakozó Thonet-székeken űlt. (Képe: Sz. Ú., 1909 november, december.)
615 Károlyi Alajos budapesti palotájának tánctermét stukkókkal és díszítőfestéssel dekorálták. (I. M. A., 17356,
17354, 17355, 5908.) Ez a példa azzal magyarázható, hogy a helyiség XIX. század végi kialakításakor az olasz
rokokó stílust követték. (M. I., 1897-1898. 213-214. l.)
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elhelyeztek.616 A berendezésnél fontos szerepet játszottak a nagyméretű, díszes rámájú
tükrök, amelyek a falakat díszítették, de az ajtószárnyak betétjeiként is alkalmazhattákak
tükröket.617 A megvilágítást kristálycsillárok és falikarok segítségével látták el. A parketta
kazettás,618 vagy intarziás619 volt. A muzsikusok elhelyezését gyakran zenekari páholy
kialakításával oldották meg, amelynek mellvédjét a családi címer ékesítette.620
Az 1860-as években épült pesti Festetics-palota 1860-as években kialakított
tánctermének tervezésekor a rokokó stílus osztrák változatát követték.621 (51. kép) Az
1880-as években épült Wenckheim-palota táncterménél a közép-európai (német) rokokó
szolgált mintaként. (54. kép) A budai Karátsonyi-palota tárgyalt helyiségénél már a
rokokó stílus francia változata (XV. Lajos stílusa) volt irányadó. (52. kép) Tervezése,
kivitelezése az 1860-as 1870-es évekre tehető. (52. kép) Pesten az Eszterházy utca 4.
szám alatt álló, i, 1885-1890 körül épült, Károlyi-palota – háziszínpadnak is helyt adó –
báltermét már leginkább klasszicizáló díszítésmód jellemezte. (134. kép) Károlyi Alajos
budapesti palotájának tánctermét az 1890-es évek elején tervezték, e példánknál a rokokó
itáliai változatát követte az építész.622 (55. kép) E helyiség túláradó díszítésével a kései
historizmus időszakának jellegzetes alkotása volt. A budai főhercegi palota 1905 körül
készült táncterme eklektikus díszítésmódjával a historizmus szecesszióba hajló változatát
mutatja. (56. kép)
Az 1873 és 1876 között épült nádasdladányi Nádasdy-kastély nagyobb számú
vendégközönség fogadására létesített terme az „ősök csarnoka” volt. Nevét, az azt díszítő
családi portrék (ősgaléria) után kapta, de funkcióját tekintve alkalmi célokra – díszebédek,
ünnepségek – fenntartott helyiség volt. Kialakítását, stílusát tekintve – az épület
külsejéhez hasonlóan – az angol romantikus építészetben alkalmazott mintákat követett,
díszítését gótizáló ornamentika jellemezte. (53. kép)

Budapest, Esterházy utca 4. szám, Károlyi-palota. (MNM, F., 44/1954.)
Budapest, Festetics-palota, táncterem (Megnevezés nélküli fénykép a Festetics-levéltár anyagában. MOL, P
240, 1. d. szobarészletek, kastélyképek.), Károlyi Alajos palotája (I. M., A., 17.355.), Karátsonyi-palota (O. V.,
1888, 708. l.), Károlyi-palota, Esterházy utca 4. szám. (NMN, F., 44 / 1954.)
618 Budapest, Festetics-palota, táncterem. (Megnevezés nélküli fénykép a Festetics-levéltár anyagában. MOL, P
240, 1. d. , szobarészletek, kastélyképek.)
619 Károlyi Alajos palotája (I. M., A., 17.355.), Károlyi-palota, Esterházy utca 4. szám. (MNN, F., 44 / 1954.)
620 Károlyi Alajos budapesti palotájának tánctermében a zenekari páholyt a terem hossztengelyében lévő ajtó
fölé (I. M., A., 17.356.), a Karátsonyi-palota tánctermében is a hossztengelyre állított tükör fölé helyezték. (O.
V., 1888, 708. l.)
621 Ybl 1956, 39. l.
622 M. I., 1897-1898. 213-214. l.
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V./6. SZALONHELYISÉGEK

A szalon a társasági és a mindennapi élet során használt helyiségtípus volt, amelyet
reprezentatív kialakítás és berendezés jellemzett. A szalon elnevezés egyfajta
gyűjtőnévnek tekinthető, ugyanis így változó típusú és funkciójú helyiségeket jelöltek.
Ezek a következők voltak:
– leginkább reprezentációs célra fenntartott szalonok,
– reprezentációs és mindennapi használatra fenntartott szalonok,
– úriszobák, férfiszalonok,
– magánlakosztályokhoz tartozó többfunkciós szalonhelyiségek.
A szalonhelyiségek ritkábban előforduló változatát képviselték az ok a leginkább
reprezentációs célokat szolgáló fogadóhelyiségek, amelyeket csak alkalmilagbizonyos
események alkalmával használtak. E helyiségtípus nagyobb kastélyokban, palotákban
fodult elő. Tervezésükkor különös figyelmet fordítottak a reprezentatív, ünnepélyes
megjelenésre. Ezekben a helyiségekben, a falak és a mennyezet díszítése, stílusa
harmonikusan egyezett a berendezési tárgyakkal623, amelyeket gyakorta ide terveztek,
készítettek. A bútorzat többnyire aranyozott624, gazdag faragású darabokból állt. A
berendezés jellege, azok elrendezésmódja egyaránt alkalmi használatra utal.625 Ezt
asztalok köré csoportosított székek és karosszékek jelentették, amelyeken túl leginkább
csak díszes kiképzésű vázákat626, kaspókat627, gyertyatartókat628, esetleg márvány- vagy
bronzszobrokat lehetett találni. További díszítés céljából cserepes vagy, illetve vágott
virágokat is elhelyezhettek.629 Társasági események alkalmával a vendégek kiszolgálására

E helyiségtípust leggyakrabban a neobarokk stílusban alakították ki, ezt példázta a budapesti Esterházy
utca 40. szám alatt álló Károlyi-palota nagyszalonja és egy másik fogadóhelyisége (MNM, F., 31.966 és I. M. A.,
6053.), továbbá a Reviczky utca 1. szám alatt álló Wenckheim-palota egyik fogadóhelyisége. (I. M., A., Nlt, 103d.)
624 E helyiségtípus bútorzata jellemzően aranyozott darabokból állt, amelyek kiképzésükkel egységes képet
alkottak a falak és esetenként a mennyezetet borító stukkódíszítés és a helyiség más részeinek aranyozásával.
625 E helyiségek berendezéséhez tartozó bútorzat egyes darabjai között – vizsgált forrásaink szerint – nem
lehetett megtalálni a mindennapi életben használt telikárpitozású ülőbútorokat.
626 MNM, F, 31.966.
627 MNM, F, 31.966.
628 Díszes kivitelű gyertyatartók találhatók e helyiségtípus berendezési tárgyai között, amelyeket a kandallóra
(I. M., A., Nlt., 103-d.) vagy az asztalokra állítottak. (MNM, F., 31.966.)
629 Az Esterházy utca 4. szám alatti Károlyi-palota nagyszalonját virágokkal is díszítették. A cserepes virágokat
kaspókban, illetve a kandalló előtt csoportosítva helyezték el, a vágott virágok az asztalon vázában álltak.
(MNM, F., 31.966.)
623
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szervizasztalokat rendszeresítettek, amelyek kidolgozása egyezhetett a helyiség
bútorzatával.630

Népesebb

vendégközönség

leültetéséhez,

ideiglenes

jelleggel

a

berendezéstől eltérő típusú hátasszékeket is felhasználhattak.631 A falakat jellemzően a
bútorok kárpitjával egyező textíliával borították, de ismerünk festett tapétaborítású
helyiséget is.632 Az ablakok és az ajtók elé függönyöket helyeztek, amelyek anyaga
megegyezett a falakat borító textíliával.633 A megvilágítást csillárok, falikarok,
kandeláberek segítségével biztosították.634 Ezek a világítótestek a belső tér hangsúlyos
díszítőelemei voltak, amelyek főként aranyozott bronzból, vagy rézből készültek635, de
kristálycsillárokat is elhelyezhettek. A helyiség padlózatának teljes felületét apró,
ismétlődő mintázatú padlószőnyeggel

636

borították637, de a helyiség legnagyobb részét

takaró kézi csomózású szőnyeg is előfordulhatott. Korszakunk főúri lakáskultúrájának
legmagasabb művészi szinten megalkotott belsői voltak ezek. Szemléltetésként a
budapesti Wenckheim-palota egyik neorokokó stílusú szalonhelyisége (58. kép)638, illetve
a budapesti Esterházy utcai Károlyi-palota vörös szalonja (57. kép)639 mutatható be.
A következő csoportot azok a szalonhelyiségek alkották, amelyeket nem csak
kiemelkedő események alkalmával, hanem a mindennapi életben is használtak. Az
előzőekben tárgyalt példánktól ezeket, a belső kiképzés szoliídabb formája, továbbá az itt
elhelyezett berendezési és dísztárgyak jellege, sokasága különböztette meg. E típuson
belül is külön kell megemlíteni a főúri otthonok fő fogadóhelyiségének számító
nagyszalonokat, és a hasonló módon berendezett egyéb szalonhelyiségeket.
A historizáló kastély-, illetve palotaépületek fogadóhelyisége általában a nagyszalon
volt. A korábbi időszakban épült kastélyépületeknél, ahol volt díszterem, gyakran az
A Reviczky utcai Wenckheim-palota berendezési tárgyai között állandó bútordarabként szerviz asztalok is
voltak. A helyiség különösen igényes kiképzését mutatja, hogy ezek is az e helyiségbe gyártott gazdag
faragású, aranyozott bútorzattal egyező stílusban és minőségben készültek. (I. M. A., Nlt., 103-d.)
631 Az Esterházy utca 4. szám alatt álló Károlyi-palota egyik tárgyalt típusú fogadóhelyiségének képén látható
számos egyszerű kiképzésű hátasszék a terem bútorai között. (I. M., A., 6053.)
632 A Reviczky utcai Wenckheim-palota nagyszalonja falainak aranyozott díszes keretezésű mezőibe kézi
festésű figurális és ornamentális textil (?) anyagú tapétát helyeztek. (I. M. A., Nlt., 103-d.)
633 I. M. A., 6053.
634A csillár e helyiségtípus tartozéka volt, a falikarok is gyakori berendezési tárgyak voltak (MNM., F, 31.966, I.
M., A., 6053.) Kandeláberek elhelyezésével már csak esetenként lehetett találkozni. (I. M., A., 6053.)
635A vizsgált helyiségek mindegyikében aranyozott bronz vagy aranyozott réz csillárokat helyeztek el,
amelyek közül egyet kristály prizmákkal díszítettek. (I. M. A., Nlt.,103-d.) E tüziaranyozott tárgyak anyagául
gyakorta sárgarezet használtak, de a szakmai köztudatban ezeket is legtöbbször aranyozott bronzként tartják
számon.
636 E szőnyegtípus látható a vizsgált enteriőrfelvételek mindegyikén. (I. M. A., 6053 Nlt 103-d,és MNM, F.,
31.966.)
637 E szőnyegtípus látható a vizsgált enteriőr-felvételek mindegyikén. (I. M. A., 6053 Nlt 103-d ,és MNM, F.,
31.966.)
638 Képe: I. M. A., Nlt., 103-d.
639 Képe: I. M. A., 6053.
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eredeti berendezéstől és használattól eltérően e helyiségeket is a korszakra jellemző
berendezéssel látták el, ami azután az épület nagyszalonjának szerepét töltötte be.640 A
nagyszalon az épületen belül központi elhelyezkedésű, (leg)nagyobb méretű helyiség volt.
E szalontípus belsőinek stílustisztaságát vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy leggyakrabban
eltérő stílusú és korú bútorokat, berendezési tárgyakat találni, bár számos példát ismerünk
a stílustiszta berendezésre is. Ebben az esetben a neoreneszánsz641 és a neorokokó642 volt
a leggyakoribb, de ismerünk empire643 stílusban berendezett szalonhelyiséget is. A
reprezentációs igény mellett a mindennapos használat miatt fokozott szerep jutott a
kényelmi megoldásoknak.
A szalonhelyiségek berendezését funkciójuknál fogva, több csoportban,, egy-egy
asztal körül elrendezett ülőbútorok, ülőgarnitúrák képezték. Az így kialakított
bútoregyütteseket gyakorta kisebb asztalkákkal egészítették ki, így téve kényelmesebbé az
ott-tartózkodást.

A

korszak

szalonhelyiségeinek

ülőalkalmatosságaiként

gyakran

választottak telikárpitozású foteleket, kanapékat, amelyeket viszonylag dísztelen,
semleges megjelenésük mellett különösen kényelmes tartózkodást biztosítottak. Számos
szalonhelyiség ülőbútorait szinte kizárólag e típus jellemezte.644
A falak mellé többnyire alacsonyabb bútorok kerültek, például konzolasztal, komód,
vagy a korszak jellegzetes alacsony szalonszekrénykéje, a trumeau, illetve a polcos
bútortípus, az étagère. Ritkább esetben lehetett magasabb díszbútorokat, díszszekrényeket
találni.645 Az otthonosabb hangulat eléréséhez ezeken vázákat646, gyümölcstartókat647 és
Ezt példázta Frigyes főherceg – XVIII. században épült – pozsonyi palotája, ahol a korábbi díszteremből
kialakított nagyszalont eltérő korú és jellegű darabokkal rendezték be. (MNM, F., 78.122.), továbbáHasonló
kialakítást mutat Tüköry Aladár daruvári kastélyának (MNM, F., 78.250.) és Szapáry Pál gróf muraszombati
kastélyának nagyszalonja is. (MNM, F, 78.213.)
641 E stílus ízlése szerint alakították ki a homonnai Andrássy-kastély nagyszalonját (MNM, F., 83.1418.),
továbbá Stummer Nándor báró 1877-ben átépített nagybodoki kastélyának neoreneszánsz nagyszalonját, amit
a forrás „társalgó terem” néven említ. (Borovszky, Nyitra vm., 19. l.)
642 A neorokokó stílusban kialakított szalonhelyiséget példázta Budapesten az Esterházy utca 4. szám alatti
Károlyi-palota egyik szalonhelyisége (I. M., A., 6053), a nagyszentmiklósi Nákó-kastély nagyszalonja (MNM.,
F. 78.192.) és a fiumei főhercegi villa (olasz neorokokó bútorokkal berendezett) nagyszalonja. (MNM, F., 40
956.)
643 Empire stílusban alakították ki az 1890-es években épült nagymágocsi Károlyi-kastély nagyszalonját.
(MNM, F, 78.163.)
644 A tárgyalt típusú ülőbútor berendezést példázta az ókígyósi Wenckheim- (MNM, F., 78.300.), a daruvári
Tüköry- (MNM, F., 78.250.) és a somogyvári Széchenyi-kastély (MNM, F., 78.228.) nagyszalonja. A
leggyakoribb esetben a tárgyalt ülőbútort más típusú darabokkal keverve helyezték el, amit a cabunai
Jankovich-kastély (MNM, F., 78.138.) és a pétervásárai Keglevich-kastély (MNM, F, 78.132.) példázott.
645 Számos esetben előfordult ilyen típusú berendezési tárgy, például a budapesti Batthyány-palota
nagyszalonjában egy XVIII. századi díszszekrényt helyeztek el. (I. M., A., 6051.) A nagyszentmiklósi Nákókastély tárgyalt helyiségében egy ugyancsak XVIII. századi díszes drezdai típusú írószekrény került (MNM, F,
78.192.), a nagylónyai Lónyay-kastély nagyszalonjába két írószekrényt és egy üvegezett ajtajú szekrényt is
beállítottak. (MNM, F., 78.071.)
646 A szalonhelyiségek jellemző berendezési tárgyai közé tartoztak a vázák, amelyek állhattak komódokon
(MNM, F, 78.321, 78.221.), posztamenseken (MNM, F., 78.213.), konzolasztalokon (MNM, F., 78.163.), illetve
640
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más dísztárgyakat648 helyeztek el, továbbá posztamensekre díszvázát649, virágtartó
kaspót650, márványszobrot651 állítottak. A berendezési tárgyak között spanyolfal is
előfordult.652 A nagyszalon helyiségének gyakori tartozéka volt a zongora. E hangszer,
más nyilvános fogadásoknak helyet adó szalonhelyiség berendezéséhez is tartozhatott.653
A nagyszalonban gyakran állt kandalló654, amely fölé díszes keretezésű tükröt,
párkányára kandallóórát helyeztek gyertyatartó-párral, de porcelán, kerámia655, illetve
más típusú dísztárgyak is előfordulhattak itt.656 A tűztér elé szikrafogót állítottak.657
A

falakat

festményekkel

díszítették,

ezamelyek

témája

leggyakrabban tájképekkel658, portrékkal659, történelmi-mitológiai

változó

lehetett,

ábrázolásokkal660

találkozhatunk, de állatokat ábrázoló661 munkák is előfordultak. Ezen kívül díszes rámájú
tükröket is függeszthettek a kandalló, vagy a konzol asztal(ok)662 fölé.663 Az utóbbi

fali konzolokon (MNM, F., 78.228.), vagy az itt elhelyezet díszszekrények tetején. (MNM, F, 78.300, 83-1418.) A
nagyobb méretű darabok leginkább dekorációs céllal elhelyezett díszvázák voltak, amelyek többnyire párban
álltak. Ezt példázták a lengyeli Apponyi- (MNM, F, 78.31.) és a homonnai Andrássy-kastély (MNM, F.,
83.1418.) vázapárjai.
647 MNM, F, 78.163, MNM, F., 78.321.
648 Ezek alatt leginkább dísztálakat (MNM, F., 78.228, 78.300, 78.321.) és porcelán figurákat értünk (MNM, F.,
78.300.), de egyéb porcelán vagy fém dísztárgyak is előfordulhattak. (MNM, F., 78.163, 83.1480, 78.213, 78.071.)
Esetenként kisméretű keretbe foglalt, asztalra állítható portrékat is találunk. (MNM, F., 78.071, 40.956.)
649 MNM, F., 78.250, 78.213.
650 MNM, F., 78.138, 78.126.
651 MNM, F., 78.221.
652 Több szalonhelyiség berendezési tárgyai között volt spanyolfal, amelyet a helyiség egy bizonyos részének
takarására használtak. Feltehetően a szalonban tartózkodó személyek kiszolgálása e mögül történt. (MNM, F,
78.172, 78.300, 78.250, 88.642.) A pácini kastély nagyszalonjában a spanyolfalat a kályha elé helyezték. (MNM,
F., 78.205.)
653 A szalonhelyiségek között többnyire a nagyszalon helyiségébe állították a zongorát (MNM, F., 78.072,
66.676, 78.321, 78.205.), amelyet csak ritkábban találhatunk meg kisebb szalonhelyiségekben. A fiumei
főhercegi villában a zongora a „kínai szobában” kapott helyet. (MNM, F., 40.957.)
A berzencei Festetics-kastély leltárkönyvében két zongorát is találunk, egyet a grófné nagyszalonjában, a
másikat a gróf dohányzószobájában. (Berzencei kastélyleltár, 1888.) Miután ez az épület az átlagos nagyságú
főúri otthonok sorába tartozott, így más kastélyok, paloták berendezésénél is előfordulhatott, hogy több
zongora is volt az épületben.
654 Ezt példázta a lengyeli Apponyi- (MNM, F., 88624.), a homonnai Andrássy- (MNM, F., 831418.) és a
somogyvári Széchenyi-kastély (MNM, F., 78.228.) nagyszalon berendezése.
655 Ezt példázta a sopronhorpácsi Széchenyi-kastély- (MNM, F, 78.221.), illetve a homonnai Andrássy-kastély,
ahol a díszterem kandallójára porcelán (vagy fajansz) madárfigurákat helyeztek. (MNM, F., 83.1481.)
656A somogyvári Széchenyi-kastély nagyszalonjának kandallóját legyezőkkel díszítették. (MNM, F., 78.228.)
657 MNM, F., 78.250, 78.228, 78.221.
658 Tájképek díszítették például a fóti (MNM, F, 36.909.), a nagymágocsi (MNM, F, 78.163.), a somogyvári
(MNM, F, 78.228.) és a pácini (MNM, F, 78.205.) kastély dísztermét.
659 Ezt példázta a nagyszentmiklósi (MNM, F, 78.192.), a nagylónyai (MNM, F, 78.072.), a homonnai (MNM, F,
83.1418) és a kistapolcsányi (MNM, F, 78.150.) kastély nagyszalonjainak berendezése, ahol a tárgyalt témájú
képek ősöket, családtagokat ábrázoltak.
660 A tárgyalt témában nagyobb méretű festményeket lehetett találni, ezt példázták a muraszombati Szapáry(MNM, F., 78.213.) és a temesújfalui Zselénszky-kastély nagyszalonjában elhelyezett alkotások.
661 Az állatábrázolású festményekkel a nagyszalonok helyiségében viszonylag ritkán lehetett találkozni, az
ókígyósi Wenckheim-kastély nagyszalonjában rágcsálókról (hörcsög, nyúl, stb.) készült kisebb méretű
festményeket helyeztek el. (MNM, F., 78.300.)
662 MNM, F., 40.956.
663 MNM, F., 40.956.
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megoldás sokszor az ablakközök díszítését szolgálta.664 Az ajtók és az ablakok elé
többnyire nehéz anyagú függönyök kerültek, ezamelyek anyaga és színe

egyezett a

bútorok huzatával, vagy a fali textilborítással, de legalábbis azzal harmonikus egységet
alkotott.
A szalonhelyiségek fali és mennyezeti díszítésének többféle változatát ismerjük. A
mennyezetet stukkóval665 vagy díszítőfestéssel dekorálták.666 A falakat színes, mintázott
textil, illetve tapétaborítás fedte, amit stukkó fali díszítéssel kombináltan is
alkalmaztak667, máskor ezek is díszítőfestést kaptak.668 A díszítés nélküli fali és
mennyezeti

kialakítás

ritka

példának

minősült.669

A

falakat

leggyakrabban

derékmagasságig érő kazettás fa lambéria-burkolat fedte.670 A mennyezetet borító barna
színezésű kazettás faburkolatot a nagyszalonok helyiségénél – az általunk ismert és
tanulmányozott források szerint – csak kivételes esetben alkalmaztaknem használtak.
A világítást általában nagyméretű, díszes csillárok671, falikarok672, továbbá
gyertyatartók, petróleumlámpák673 biztosították.
A padlózatot kazettás,, vagy az egyszerűbb megoldásnak számító „halszálkás”
lerakású parketta borította. Az intarzia díszítésű parketta főúri otthonokban is ritkább
példának számított.674 A szőnyegeket egy-egy bútorcsoport alatt helyezték el, ezek mérete

MNM, F., 78.300, 78.138.
Gazdag stukkódíszítésű volt a budapesti Batthyány-palota fali és mennyezeti kiképzése, a falakon
kárpitozással, a mennyezeten freskóval kombinált formában (I. M., A., 6051), és a homonnai Andrássy–kastély
nagyszalonja. (MNM, F., 83.1418.) Szerényebb díszítés jellemezte a nagyszentmiklósi Nákó–kastély
mennyezeti stukkóit. (MNM, F., 78.192.)
666 Gazdag díszítőfestéssel dekorálták a deszki Gerliczy-kastély nagyszalonjának falait és mennyezetét. (MNM,
F, 78.126.) Szerényebbnek számító megoldással találkozunk a cabunai Jankivich-kastély nagyszalonjában.
(MNM, F, 78.138.)
667 Ezt a megoldást példázta a budapesti Batthyány-palota nagyszalonjának fali stukkó díszítése. (I. M., A.,
6051.)
668 Deszk, Gerliczy-kastély. (MNM, F 78.126.)
669 Ezt a megoldást példázta a nagylónyai Lónyay-kastély nagyszalonja. (MNM, F, 78.071.)
670 A falakon leggyakrabban derékmagasságig érő lambéria borítás volt, amit az ókígyósi Wenckheim-kastély
nagyszalonja szemléltetett (MNM, F., 78.300), ritkábban lehetett vállmagasságig (MNM, F., 78.321.), illetve a fal
teljes felületén mennyezetig érő (MNM, F., 83.1418.) kialakítással találkozni.
671 A tanulmányozott nagyszalonok mindegyikében volt csillár, ez alól kivételt csak a nagylónyai Lónyaykastély jelentett, ahol textil borítású lámpaernyőket függesztettek a mennyezetre (MNM, F., 78.072.), illetve a
temesújfalui Zselénszky-kastély nagyszalonja, ahol nem helyeztek el csillárt. (MNM, F., 78.321.)
672 MNM, F, 78.326, 78.300, 48.31.
673 A szalonhelyiségekbe többnyire díszes kivitelű petróleumlámpákat helyeztek. (MNM, F., 78.321, 78.300,
88.639.)
674 A nagyszalonok parkettaborításánál leggyakrabban kazettás burkolatot alkalmaztak. (MNM, F, 78.163,
78.205, 78.321.) Sok esetben ún. „halszálkás” mintázatú, egyszerűbb borítást használtak. (MNM, F., 78.126,
78.072, 40.956.) Intarzia díszítésű parketta a lengyeli kastély nagyszalonjában volt (MNM, F., 71.31.), illetve a
keszthelyi Festetics-kastély egyes termeiben. (MNM, F., 78.101.)
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változó lehetett675, de ismerünk olyan eseteket is, ahol nem terítettek szőnyeget az adott
helyiségbe.676
E helyiségtípusba tartozott a berzencei Festetics-kastély nagyszalonja, amelynek
hajdani berendezése jól szemléltette egy, a korszakunkban általánosan jellemző főúri
szalonhelyiség tárgyait.677
Egyes otthonokban népesebb vendégközönség étkeztetésekor a nagyszalonban
állították fel az ebédlőasztalt, ilyenkor értelemszerűen a bútorokat átrendezték, illetve
részben kicserélték.678
A nagyszalonok a belső kialakítás és a berendezési tárgyak színvonalának
tekintetében egyaránt jelentős különbséget mutathattak. Ezek reprezentatív példáját
jelenítette meg az ókigyósi Wenckheim-kastély (59. kép)679, illetve a budapesti
Batthyány-palota nagyszalonja.680 (63. kép) Az egyszerűübb változatot mutatta a
nagylónyai Lónyay-kastély (nagy)szalonhelyisége.681 (64. kép) A pácini Sennyey-kastély
nagyszalonjának berendezése a főúri fogadóhelyiségek szerény példája volt, amely már
közelséget mutatott a középpolgári otthonok berendezésével.682 (62. kép)
A nagyszalonon kívül főúri otthonainkban jellemzően több szalonhelyiség is volt,
szinte mindig a nagyszalon közelségében. Nagyobb létszámú társaság fogadásakor itt
helyezték el a vendégeket. A szalonok sokaságát a hozzájuk tartozó funkció683,
A nagyszalonok helyiségében gyakorta nagyobb méretű, a padlózat jelentős részét takaró, kézi csomózású
szőnyegeket helyeztek el. Ezt példázta a budapesti Batthyány-palota (I.M., A. 6051.) és a temesújfalui
Zselénszky-kastély nagyszalonja (MNM, F., 78.321.), máskor több, kisebb méretű szőnyeg került a helyiségbe,
jellemzően az ülőbútorok csoportjai alá. (Nagylónya, Lónyay-kastély, MNM, F., 78071, Nagymágocs, Károlyikastély, MNM, F.,78 163, Fiume, József főherceg villája, MNM, F, 40956.)
676A nagyszalonok helyiségében számos esetben nem helyeztek el szőnyeget. Ezt példázta a somogyvári
Széchenyi-kastély (MNM, F., 78 228.) és a daruvári Tüköry-kastély. (MNM, F., 78 250.)
677A tárgyalt helyiségben a következő berendezési tárgyakat helyezték el: „asztal barna politúros 1 db, rokokó író
állvány 1 db, virágtartó állvány 1 db, spanyolfal 3 levelű vörös bársony keret 1 db, barna faragott fa asztal tegethof
posztóval behúzva 1 db, Tabouré barna fa 1 db, Tabouré sárga fa fekete stráfos 1 db, virágtartó barna fa oszlop 1 db,
zongora 6 ¾ octávos 1 db, kotta tartó ébenfa 1 db, pipére asztal bordeaux plüschel behúzva 1 db, pipére asztal lóhere
levélalakú sárga plüschel behúzva 1 db, szekrény fekete fa porcellán festés berakással 1 db, virágasztal 3 lábú barna
faragott fa 1 db, diván fehér milles-fleures szövetű 1 db, Chaise-longue milles-fleures szövetű 1 db, Fantel milles –fleures
szövetű 6 db, szék milles-fleures szövetű 2 db, karosszék faragott fa aranyozott náddal 1 db, nád szék aranyozott 4 db,
virágcseréptartó barna festett fa 1 db, virágtartó kettős aranyozott vessző kosár 1 db, diván takaró kék selyem hímzett
bordeaux plüschel 2 db, díván takaró zöld selyem arany hímzéssel 1 db, díván vánkos arannyal hímzett fekete selyem 1 db,
ajtó függöny rózsaszín hímzett selyem, bordeaux plüsch szegéllyel 1 db, ugyanaz fehér milles-fleures szövet 2 db, díszes
arany keretes kép 7 db,. virágtartó kőfülű kő korsó 1 db, virágtartó 4 szegletes barna 2 sáskával 1 db, virágtartó porczellán
tál 2 db, virágtartó sárga réz 1 db, lámpatartó fehér kő két angyal által tartva 1 db, tükör szövettel bevont keretű 1 db, fali
gyertya tartó kettős, bronz 2 db, fehér festett ablak csoportozat 1 db, üveg csillár 26 gyertyának 1 db”. (Berzencei
kastélyleltár 1888, földszint, nagyszalon.)
678 Ezt példázta a parnói Andrássy-kastély (nagy)szalonja. (O. V., 1887, 310. l.)
679 Képe: MNM, F., 78.300.
680 Képe: I. M., A., 6051.
681 Képe: MNM, F., 78.072.
682 Képe: MNM, F., 78.205.
683 A társas összejövetelek alkalmával, gyakorta külön csoportot alkotott a nők és a férfiak társasága, így
legtöbb főúri otthonban létezett leginkább a férfiaknak fenntartott „úri szoba”, vagy „férfi szalon” (I. M., A.,
675
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színvilág684, méret685, stílus, netán valamely jellegzetes berendezési tárgy686 alapján
különböztették meg egymástól. E helyiségek berendezés tekintetében nagy hasonlóságot
mutattak, a már tárgyalt nagyszalonok belsőivel. Ettől eltérést a helyiség viszonylagosan
kisebb méretei, a mennyezeti és, fali díszítések, továbbá a parkettaburkolat687 egyszerűbb
kiképzése jelenthetett. A berendezési tárgyak, bútorok között a nagyszalonok helyiségével
egyező típusú darabok voltakat lehetett találni.
A következő változatot azok, a férfiak számára berendezett szalonok jelentették,
amelyeket férfiak számára rendeztek be, ezeket legtöbbször „úri szobának”688, ritkábban
„férfi szalonnak”689 nevezték. Funkcióját tekintve a hétköznapi életben, illetve a társas
összejövetelek alkalmával egyaránt használt helyiség volt, amelynek falai között
társalgás, dohányzás, de napközbeni időzés, olvasás céljával is tartózkodhattak.690 E
helyiségek több részletükben is különbséget mutattak a már ismertetett szalontípusoktól.
Hangulat tekintetében, az ugyancsak férfiak által használt dohányzó helyiségekhez,
biliárdszobákhoz hasonlítottak. Az úriszobák ülőbútorzata kényelmes telikárpitozású
karszékekből, kanapékból állt, a szalonhelyiségeknél megszokott, asztal körüli
csoportosítással. A falak mellé heverőket helyeztek, amelyek közelébe kisebb asztalokat
állítottak.691 Ezen a bútorzaton kívül, komódokkal, írószekrényekkel lehetett találkozni.692
Példáink tanúsága szerint az úriszobákban kevesebb dísztárgyat helyeztek el, mint a

6063, Budapest, Battyhány-palota), illetve „női szalon” a hölgyek részére. (MNM, F., 78.101, Keszthely,
Festetics-kastély.) A berzencei Festetics-kastélyban e funkciót betöltő helyiséget a „grófné nagyszalonja” névvel
jelölték. Megfigyelhető volt, hogy az egyező szerepű és berendezésű helyiségeket máshol is hasonló nevek
szerint különböztették meg egymástól.
684 Gyakori, hogy egy helyiséget a falikárpit, illetve a bútorok huzatának színe után neveztek el. Így ismerünk
kék (Gy. Dávid, 53. l., Andrássy 14. l.), zöld (MNM, F, 78.215.), sárga (MNM, F, 66.676.), vörös (MNM, F,
43/1954.) szalont. E színek előfordulása volt a leggyakoribb, de más szín utáni elnevezésre is lehetett példa.
685 A „nagyszalon” elnevezés mellett gyakori volt a „kisszalon” megjelölés is, amit a nádasdladányi Nádasdy(Sz Ú., 1911, 12. szám 4. l.), illetve a felsőbalogi Coburg-kastély (V. U., 1908, 81-83. l.) tárgyalt elnevezésű
helyisége példázott. A kisszalon helyiségére a „budoir” (Sz Ú., 1911, 12. szám, 4.), illetve a „suttonka” (Dávid,
Ridovics, M-5 képmelléklet.) elnevezés is használatos volt.
686 A sárombekei Teleki-kastélyban az ún. „Mária Terézia szalon” falát a királynő portréjával díszítették, a
helyiség berendezése is XVIII. századi barokk bútorokból állt. (MNM, F., 771033.) A hontszentantali Coburgkastély „török szobája” különleges kialakítású kályhájáról kapta a nevét, amelynek tetejét egy ülő, pipázó török
figura díszítette. (MNM, F. 7862.) A tőketerebesi Andrássy-kastély „gobelin termének” falait nagyméretű
falikárpitok borították, a helyiség bútorzata is gobelin huzatú volt. (MNM, F. 78.25.)
687 A vizsgált helyiségek legtöbbjénél egyszerű „halszálkás” lerakású parkettaborítás volt, sokszor még a
díszesen bútorozott helységekben is. Ezt példázta a tőketerebesi Andrássy-kastély „gobelin terme”. (MNM, F.,
78.25.) Az említett típusnál ritkábban lehetett táblás parkettaborítással találkozni. (Utóbbit példázta: Gács,
Forgách-kastély, MNM, F., 78.291.)
688 Keszthely, Festetics-kastély „úri szoba”. (Képe : MNM, F, 78.105.)
689 I. M., A., 6063.
690 A leírtakat a heverő melletti asztalon elhelyezett könyvek mutatják. (I. M., A., 6063. Budapest, Batthyánypalota, „férfi szalon”.)
691 Budapest, Batthyány-palota, „férfi szalon” I. M., A., 6063.
692 MNM, F., 78.101.
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szalonhelyiségek más fajtáiban, e darabok leginkább órák, szobrok voltak.693 E helyiségek
jellemző tartozéka voltának számítottak a kandallók. Egyes úriszobákban mennyezeti
kazettás faborítással, illetve fali lambéria- burkolattal is lehetett találkozni, ami határozott
jelleget, hangulatot kölcsönzött a helyiségnek.694 A falakat rézkarcokkal,695 festményekkel
díszítették,

amelyek

többnyire

állatokat,

tájakat,

vadászjeleneteket
696

Portréfestményekkel itt viszonylag ritkábban találkozunk.

ábrázoltak.

Szemléltetésként a keszthelyi

Festetics-kastély „úri szobája” (70. kép)697 és a budapesti Battyhány-palota „férfi
szalonja”698 (72. kép) mutatható be.
Gyakorta szalon elnevezéssel illették a családtagok lakosztályához tartozó,
napközbeni tartózkodás célját szolgáló, magánhasználatú helyiségeket is.699 Berendezés
és használat tekintetében sok eltérést figyelhetünk meg a szalonok tárgyalt típusai között.
A lakosztályhoz tartozó szalon a többfunkciós helyiségek sorába tartozott, így
íróasztal700, papírkosár701, varróasztalka, könyvtartó polc702, illetve szekrény703, heverő704
is volt a berendezési tárgyak között. Ez arra utal, hogy dolgozószobaként, illetve
napközbeni pihenés, olvasás színhelyéül is szolgált, ezért a szalonhelyiségek e fajtáit
nappali szobának705, írószobának706 is nevezték. Itt az előző szalontípusokhoz viszonyítva
a bútorok elrendezésmódja is eltérést mutatott. Az ülőbútorokat -– hasonlóan az előző
példákhoz – asztal köré állították707, de ismerünk olyan eseteket is, amikor azokat nem
rendezték asztal köré, hanem szabadon helyezték el. Ilyenkor kisebb asztalkákat tettek a
heverő,, a kanapé vagy a karszékek oldalához.708 A felsoroltakon túl számos személyes
MNM, F., 78.101.
Ezt szemlélteti a keszthelyi Festetics-kastély „úri szobája”. (MNM, F., 78.101.)
695 Számos keretezett rézmetszet díszítette a budapesti Batthyány-palota „férfi szalonját”. (I. M.A., 6063.)
696 MNM, F., 78.101, I. M., A., 6063. A festmények témája hasonló vagy azonos volt a dohányzó – és a
biliárdhelyiségekben elhelyezett alkotások témájával.
697 Budapest, Batthyány-palota ”férfi szalon”. (Képe: I. M. A., 6063.)
698 Képe: I. M. A., 6063.
699 Ezt példázta Splény Béla nővéreinek szalonhelyisége Pátyon (Splény I., 547. l ), illetve Odescalchi Eugenie
nagyanyjának szalonja Szolcsányban. (Odescalchi, 16. l.) (Első példánk időszakunkat megelőző időszakból – a
XIX. század első feléből – származik, ezzel egyező példa tárgyalt időszakunkban ugyanúgy jellemző lehetett.)
700 MNM, F., 88.645, 88.650, 88.637. Egyes nappali szobákban két íróasztal is volt. (MNM, F., 88.636.)
701 Nádfonatú papírkosarat helyeztek el a lengyeli Apponyi-kastély egyik nappali szobájában. (MNM, F.,
88.636.)
702 MNM, F., 88.638.
703 MNM, F, 88.650.
704 MNM, F., 88.636, 88.638, 88.645.
705 A berzencei kastélyban „a grófnő kis szalonja” elnevezésű helyiségben volt 1 db íróasztal, 1 db varróasztal, 1
db könyvállvány, 1 db plüss dívány, 1 db aranyozott papírkosár. (Berzence 1888.) E berendezési tárgyak nem
tartoztak a szalonberendezés jellemző tárgyai közé. E helyiséggel egyező berendezésűek voltak a lengyeli
Apponyi-kastély magánlakosztályaihoz tartozó nappali szobák. (MNM, F., 568. / 1950, MNM, F., 560 / 1950)
706 A berzencei Festetics-kastélyban a gróf lakosztályához tartozó hasonló funkciójú, berendezésű helyiséget a
„gróf úr írószobája” néven jelölték. (Berzence 1888.)
707 MNM, F., 88.37, 88.645, 88.650.
708 MNM, F., 88.636, 88.638.
693
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használati tárgy is ide került, ezek alatt kis keretbe foglalt, asztalra állítható, illetve falra
akasztható képeket709, fényképeket710, díszdobozokat711 és más olyan tárgyakat értünk,
amelyek az eddig tárgyalt szalonhelyiségekben nem fordultak elő.712 A leírt berendezés
miatt a magánhasználatú szalonhelyiségek bensőségesebb, otthonosabb hangulatot
árasztottak. Ezt szemléltette a nagylengyeli Apponyi-kastély egyik magánhasználatú
nappali szobája.713 (82. kép)

MNM, F., 88.638, 88.637, 88.646.
MNM, F., 88636, 88650.
711 MNM, F., 88.646.
712 A kényelmesebb tartózkodás miatt olyan párnákat is használhattak, amelyek nem tartoztak az ülőbútorhoz.
(MNM, F., 88.646.) A lengyeli Apponyi-kastélyban a tárgyalt helyiségben díszítő céllal hangulati elemként
rokkát helyeztek el. (MNM, F., 88.650.) Ugyanitt a magánhasználatú szalonhelyiségekben az elektromosság
bevezetése után álló olvasólámpákat helyeztek el. (MNM, F., 88.646, 88.645, 88. 637.)
713 MNM, F., 88.636.
709
710

124

125

126

V./7. EBÉDLŐHELYISÉGEK

A főúri otthonok kialakításánál, berendezésénél mindig fokozott figyelem övezte
az ebédlőhelyiségeket. Az ebédlő a család mindennapi életében, illetve társas
összejövetelek alkalmával egyaránt nagy szerepet játszott, így ezekre az enteriőrökre
reprezentatív kiképzés és berendezésmód volt jellemző.
A mindennapi, szűkebb családi körben töltött étkezések színhelyéül egy kisebb
alapterületű ebédlőhelyiség, az úgynevezett kisebédlő szolgált. A nagyobb létszámú társas
alkalmak, fogadások során már a díszesebb kiképzésű nagyebédlőt használták.714 E
helyiséget hétköznapokon is használhatták, ilyenkor a kihúzható ebédlőasztalt összetolták,
a felesleges székeket pedig a falak mentén helyezték el.715 Népesebb vendégközönség
érkezésekor, több e célra készített, egyforma méretű asztalból állították össze a nagy
ebédlőasztalt.716, Ha így sem volt még elegendő a hely, ugyanabban a teremben több
különálló asztalt is elhelyeztek.717 A családok felnőtt tagjai, illetve a gyermekek
nevelőikkel,

külön

helyiségben

étkeztek.

Utóbbiakat

a

részükre

fenntartott

gyermekebédlőben,718, vagy ha ilyen nem volt, akkor a gyermekszobában várta a
megterített asztal.719 Az ettől eltérő példák különösen ritka esetek voltak.720
A különféle étkezések más helyszíneken is lehettek. Ismerünk példákat, amelyek
szerint a reggeli elfogyasztása történhetett az öltözőszobában,721 vagy a szalonhelyiségben

Az ebédlőhelyiségek említett fajtáit példázták a nagylengyeli Apponyi- (MNMF, F., 567/1950, 570/1950),
illetve a keszthelyi Festetics-kastély (Keszthely 1911.) kis- és nagy ebédlői, továbbá a nádasladányi Nádasdykastély reggeliző szobája, amely más, kisebb étkezéseknek, ebédeknek is helyet adhatott. (MNM, F., 78.187.)
715 A leírtakat számos fényképfelvétel támasztja alá, ezt az elrendezést példázta a homonnai Andrássy- (MNM,
F. 83.1423.), az ókígyósi Wenckheim- (MNM, F, 78.304.), a berzencei Festetics- (MNM, F, 78.108.), a
nádasdladányi Nádasdy-kastély (KÖH, F, 23.349.) ebédlője.
716 Ezt példázták a gácsi Forgách-kastély ebédlőjében egymás mellé állított asztalok. (MNM,F., 78.289.)
717 Ezt példázta a budai Karátsonyi-palota ebédlője, ahol a vendégek étkeztetését a nagy asztalon kívül több
különálló kisebb asztallal oldották meg. (Képe: O. V., 1888, 709. l.)
718 Odescalchi Eugénie visszaemlékezéseiben ír a sáromberkei Teleki-kastélyról és ennek felnőtt és gyermek
ebédlőjéről. A külön történő étkezés okáról megtudjuk, hogy „Samu bácsi [Teleki Sámuel] nem szerette, ha
korlátozta a gyerekek jelenléte. Ebédnél ugyanis sok minden szóba került, politika, tudomány, társadalmi vagy családi
események, amelyek nem mindig voltak gyerekfüleknek valók”. (Odescalchi, 45., 46. l.)
719 Andrássy, 54. l.
720 Széchenyi Ilona grófnő visszaemlékezéseiben leírja, hogy a „családban az étkezések vidám társas alkalmak voltak
és ötéves korunktól fogva mi gyerekek együtt ebédeltünk és vacsoráztunk szüleinkkel, méghozzá fesztelen légkörben, ami
bizony akkoriban szokatlan volt, hiszen más családoknál a dajka gondjaira bízott gyerekek rendszerint és jóformán egész
gyermekkorukban ki voltak ebből rekesztve”. (Széchenyi, 17. l.)
721 Andrássy, 107. l.
714
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is.722 Egyes esetekben a nagyszalon – átrendezés után – ebédlőhelyiségként is szolgált.723
Az ebédet követő kávét már nem az ebédlőben, hanem valamelyik szalonhelyiségben,
illetve a hallban724, jó idő esetén a teraszon, erkélyen725 is felszolgálhatták.
A délutáni teázást, ami a teafogyasztáson kívül kisebb étkezést726 is magában
foglalt727, hasonlóképpen egy szalonhelyiségben, esetleg az épület teraszán728, erkélyén729
tartották.
Társasági események alkalmával, nagyobb létszámú közönség esetén a vendégek
étkezését kétféleképpen oldották meg. Ha a nagyobb ebédlő, fogadások, ünnepélyek
alkalmával kicsinek bizonyult, az épület egy nagyobb helyiségében terítettek, például a
bál-, illetve táncteremben730 vagy a képtárban.731 Ilyenkor az asztal körül elhelyezett
székeket már különböző garnitúrák darabjai is biztosíthatták.732 Azoknál a házaknál ahol a
népesebb – körülbelül ötven-száz fő közötti,, vagy ezt is meghaladó – vendégközönség
ültetéses étkeztetése viszonylag gyakoribb esemény volt, ott az ehhez szükséges
nagyszámú bútorzat beszerzésére is figyelmet fordítottak. Ezek az ebédlőszékek gyakran
már gyári szériatermékek voltak.733 Ahol nem volt lehetőség, vagy szükség nagyobb
helyiségben történő terítésre, illetve a vendégek egy asztalnál való leültetésére, ott
büféasztal734 felállításával oldották meg az étkeztetést. 735

Odescalchi, 247. l.
Parnó, Andrássy-kastély, (nagy)szalon. (O.V., 1887, 310. l.)
724 Andrássy, 109. l.
725 „A tiszadobi kastély kettős erkélyén órák hosszat vitatkozott Duci bácsi /Andrássy Tivadar/ és Károlyi /Mihály/ jeges
kávét fogyasztva, finom kajszibarackot, sárgadinnyét ízlelgetve.” (Andrássy, 109. l.)
726 „A tea tulajdonképpen nem teát jelentett, hanem különféle fagylaltokat, tejszínhabos kávét, öt-hatféle tortát, kalácsot,
meleg teasüteményt, vajas kenyeret, dobostortát és ismét dinnyét s más gyümölcsöket. Este nyolckor újabb több fogásos,
levessel kezdődő, de a délinél valamivel szerényebbre méretezett étkezés következett”. (Andrássy , 109. l.)
727 „A tea tulajdonképpen nem teát jelentett, hanem különféle fagylaltokat, tejszínhabos kávét, öt-hatféle tortát, kalácsot,
meleg teasüteményt, vajas kenyeret, dobostortát és ismét dinnyét s más gyümölcsöket. Este nyolckor újabb több fogásos,
levessel kezdődő, de a délinél valamivel szerényebbre méretezett étkezés következett”. (Andrássy , 109. l.)
728 Odescalchi, 106. l.
729 Andrássy, 109. l.
730 MNM, F, 44/1954/fn.
731 O. V., 1888, 724.
732 A leírtak alapjául egy fogadás alkalmával 32 főre terített asztal fényképe szolgált, amelyet a budapesti
Esterházy utcai Károlyi-palota báltermében állítottak fel. (MNM, F, 44/1954/fn.) További példák: Egyetem
utcai Károlyi-palota, ahol az esküvői terített asztal székei két garnitúra darabjai voltak. A különálló
nyoszolyólányasztal székei már egy harmadik garnitúrához tartoztak. (képe: Sz. Ú., 1911 október 31, 10. l.)
733 A leírtakat példázták a budapesti Wenckheim-palota ebédlőszékei. A fennmaradt fényképfelvétel szerint
egy (körülbelül) százhat fős esküvői társaság részére terítettek a táncteremben. A vendégek elhelyezését több
különálló asztal szolgálta – egy középső hosszú, harminckét székkel körülvett, és nyolc darab kilenc-kilenc
székkel körülvett kerek kisebb asztal. Az ebédlőszékek gyári szériatermékek voltak. A különösen nagy
vendéglétszám indokolhatta, hogy az ültetést e példánál is kétféle hátasszék szolgálta. (A helyiség képe: Sz. Ú.,
1903 április 30, 7. l.) Hasonló típusú ebédlőszékek a budai Karátsonyi-palotban is voltak. (Képe: O. V., 1888,
709. l.)
734 Splény I., 443. l., Paget, 237-238, 265. l., Odescalchi, 149. l.
735 Splény I., 443. l., Paget, 237-238, 265. l., Odescalchi, 149. l.
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Az ebédlőhelyiség általános berendezési tárgyai közé tartozott az ebédlőasztal736
és az ebédlőszék (hátasszék). Ezek kárpitozását a fokozott igénybevétel és a tisztíthatóság
miatt leggyakrabban bőrrel végezték, de a bársony és a brokát huzat, illetve a nádazott
ülőfelület sem számított ritka példának.737 E tárgyakon túl a berendezést más
bútordarabokkal

is

kiegészíthették,

így

például

lehetettek

itt

paravánok738,

konzolasztalok739 is. Az ebédlőhelyiségekbe gyakran építettek kandallót740, ami fölé
tükröt741, esetleg festményt742, vagy falikárpitot743 függesztettek. A berendezés jellegzetes
eleme

volt

a

nagyméretű,

emeletes

tálalószekrény,

a

neoreneszánsz

stílusú

ebédlőhelyiségek megszokott tartozéka.744 A másik bútortípus a tálalópult, amelyhez
polcos felsőrész is tartozhatott.745 Ezek gyakran esetenként inkább csak látványos
berendezési tárgyak vol a reprtaák. Ezért egyes helyeken az ebédlő berendezését
tálalószekrény, illetve pult746 nélkül oldották meg, ugyanis a nagyszámú porcelán-, üvegés evőeszközkészleteket gyakran az erre kialakított tálalóhelyiségben tárolták.747 E
szobából történt az étkezők kiszolgálása748, így az, az ebédlő mellett, vagy annak
közelében helyezkedett el. Az ételeket gyakran étellift segítségével juttatták ide749, az alsó
szintről vagy a konyhából. Ezt követően már csak a tálalás következett, így kímélték meg
a közelben étkezőket az erősebb ételszagoktól.

Az asztalok legtöbb esetben kihúzható ebédlőasztalok voltak (MNM, F., 88.656, 78.304, 78.198), de ismerünk
olyanokat is, amelyeket nem lehetett állítani. (MNM, F., 40972, 78.64) Formai tekintetben 12 vizsgált esetből 8
szögletes, 3 kerek, 1 ovális formájú volt.
737 Az ebédlőszékek a fokozott igénybevétel miatt sokszor bőr huzatot kaptak. 13 vizsgált esetből 8 példa;
bársony, illetve brokát huzatú, 2-2 példa, nádazott 1 példa.
738 Ezt példázta: MNM, F., 54.641, 40.972. A paraván mögé helyezték el, készítették be a feltálalandó ételeket, és
ide tehettek bizonyos leszedett asztalneműt az étkezés során. A paraván egy-egy sarkot, kis helyiségrészt
takart, ahol a személyzet elvégezhette az említett feladatot, így kevéssé zavarva az asztal körül ülőket.
739A leírtakat példázta a sorokújfalui Szapáry-kastély. (MNM, F., 1150/963 fn.) és a berzencei Festetics-kastély.
(MNM, F, 78.108.)
740 Tizenegy vizsgált esetből hat helyiségben volt kandalló. (MNM, F., 78.96, 78.304, 83.1423, 78.129, 78.149.)
741 MNM, F., 78.304., Ókigyós, Wenckheim-kastély, MNM, F, 78.96., Keszthely, Festetics-kastély; MNM, F.,
78.149. Kistapolcsány, József Ágost főherceg kastélya.
742 MNM, F, 83.1423 , Homonna, Andrássy-kastély.
743 MNM, F, 78.129, Budapest, Harkányi-palota.
744 MNM, F., 78.129, 78.304, 78.149.
745 MNM, F., 88.656, 78.107, 78.198, 78.64.
746 A homonnai Andrássy-kastély neoreneszánsz stílusú ebédlőjéhez (MNM, F. 83-1423.), illetve a keszthelyi
Festetics-kastély nagyebédlőjének berendezéséhez (MNM, F., 7896.) nem tartozott tálalószekrény, tálalópult.
747 A keszthelyi Festetics-kastélyban e helyiséget „kredenc helyiségként” (Keszthelyi kastélyleltár 1911, 45. l.), az
eszterházai Esterházy-kastélyban „servierraum” néven jelölték. (Eszterháza 1917, 62. és 63. számú helyiség.) A
budai Lipthay-palotában az első emeleten az ebédlő melletti tálalóból - egy átjárószobán keresztül – a
földszinti konyhába lehetett jutni. A két helyiséget csigalépcső kötötte össze. (Rozinay, 25. l., az épület
alaprajzával.)
748 Andrássy, 25. l.
749 Az étellift nem számított ritka jelenségnek főúri otthonainkban. Ezt példázta a bonchidai Bánffy- (Gy.
Dávid, mellékletek) és a nádasdladányi Nádasdy- kastély. (Sisa 2004, 41. l.) Hazánkban egyedülálló példaként
ismerjük a galgamácsai királyi-vadászkastélyt, ahol a komplett megterített asztalt egy emelőszerkezet
segítségével juttatták az ebédlőbe. (Sisa 2004, 41. l.)
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A helyiség dekorálását általában a tálalókon,750 ritkábban a falakon751 elhelyezett
díszes porcelán, fajansz, vagy ón, ezüst edényekkel, gyertyatartókkal végezték. A falakat
festmények752, rézkarcok753, falikárpitok754 díszítették. Egyes étkezőhelyiségek falaira
agancsokat, trófeákat, kitömött madarakat helyeztek.755 Az ebédlő gyakori tartozéka volt
az óra.756 A tükröket a kandalló, illetve a konzolasztalok fölé függesztették, utóbbi
esetben az ablakközöket díszítették így. A zongora ebédlőhelyiségben való elhelyezése
viszonylag ritka.757 A berendezési tárgyak között olykor találunk posztamensen álló
mellszobrokat is.758 Az ebédlőasztalokat használaton kívüli időben, gyakorta az asztal
aljáig érő terítővel759, ritkábban vékony anyagú szőnyeggel takarták le760, de fedetlenül is
hagyhatták.761
A megvilágítást csillárok, gyertyatartók segítségével végeztéklátták el. Az
elektromosság megjelenése előtt ez megszokott gyertyás762, illetve petróleummegvilágítású763

csillárokat

jelentett,

amelyeket

utólag

elektromos

rendszerűvé

alakíthattak át.764 Ismerünk esetet, amikor az elektromos fényforrást nem vették igénybe
vacsorák alkalmával, hanem továbbra is a gyertyafény szolgáltatta a világítást.765
A már említett stílus-specializáció az ebédlőhelyiségek esetében fokozottan
érvényes volt. Ezen enteriőröket leginkább neoreneszánsz766 (85. és 86. kép), illetve
neorokokó (83. és 84. kép)767 stílusban alakították ki, más stílus alkalmazása ritka
MNM, F., 88.656, 78.198, 78.108, 78.304.
MNM, F., 83.1423, 78.129. Továbbá: Borovszky, Abaúj-Torna vm., 313. l.
752 Az ebédlőkben elhelyezett festmények változó témájúak lehettek. Gyakoriak voltak az állat és
vadászjeleneteket (MNM, F., 78.108, KÖH, F., 23394.), csendéleteket (MNM, F, 54.641.), családi portrékat
(MNM, F., 78.304.), - egyes helyeken ősgaléria jelleggel – (MNM, F., 78.198.) és ritkábban vallási témájú
jeleneteket ábrázoló festmények. (MNM, F., 40972.)
753 MNM, F., 78.187, 88.656.
754 MNM, F., 78289, 78129.
755 A főúri életformához hozzátartozó vadászatok alkalmával sok kastélyban jelentős számú trófea, kitömött
vad gyűlt össze, ezeket a folyosók, illetve az ebédlők falain helyezték el, ezzel a helyiségnek sajátos hangulatot
kölcsönözve. (MNM, F., 78.187, MNM, F., 78.149, Odescalchi, 49. l.)
756 Az óra legtöbbször kandallóórát jelentett, kilenc vizsgált esetből négyben (MNM, F., 78304, 7896, 78129,
78149.), egyben állóórát (MNM, F., 78289.), egyben faliórát (MNM, F., 88656.), a többi ebédlőhelyiségben nem
helyeztek el órát.
757 Tizenkét vizsgált esetből kettőben volt zongora. (MNM, F., 78.149. Kistapolcsány, József Ágost főherceg
kastélya, MNM, F., 78-64. Felsőbalog, Coburg-kastély.)
758 Keszthely, Festetics-kastély nagyebédlő. ( MNM, F., 78.96.)
759 MNM, F., 78108, 7896, 83.1423.
760 MNM, F. 78.129. Budapest, Harkányi-palota.
761 MNM, F., 78.304, 7864, 88656, 78198.
762 MNM, F., 78198, 78289, 896.
763 MNM, F., 78304.
764 MNM, F., 78129, 88656.
765 Odescalchi, 243. l.
766 Ezt példázta az ókígyósi Wenckheim-kastély (MNM, F., 78304.) és a budapesti Harkányi-palota (MNM, F.,
78129.) ebédlője.
767 A leírtakat szemléltette a keszthelyi és a berzencei Festetics-kastély (MNM, F., 7896, 78107.), illetve a
budapesti Karátsonyi-palota (O. V., 1888, 709.) ebédlőhelyisége.
750
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kivételnek számított.768 A neoreneszánsz ebédlőhelyiségek hangulatát a sötétbarna fából
készült fali – és esetenként mennyezeti – burkolat határozta meg. A neorokokó stílusban
kialakított ebédlők falait és mennyezetét stukkódíszítés borította,769 a falakat brokát,
damaszt tapétával is fedhették.770
A mindennapokon a szerényebbnek számító étkészletek, üvegneműk kerültek a
terített asztalra. Az ezüst mellett, ilyenkor használhattak ezüstözött, aranyozott, illetve
alpakkából, vagy más közönséges fémből készült evőeszközöket, készleteket is.
A kiemelkedő alkalmakat már a drágább porcelánkészlet és az ezüst asztalnemű
jelezte. Az étkezésnél használatos tárgyak csoportját jól példázták a berzencei Festeticskastély asztalneműi, amelyek támpontot jelenthetnek egy átlagos nagyságú főúri háztartás
ilyen jellegű felszereltségéhez.771
Berendezési tárgyait tekintve leginkább XVI. Lajos stílusának formaadását figyelhetjük meg a lengyeli
Apponyi-kastély két ebédlőhelyiségében, ahová a bútorzatot (vagy annak jelentős részét) a századforduló
tájékán gyártották. (MNM, F., 567/195, 571/1950.)
769 MNM, F., 78.96, Keszthely, Festetics-kastély.
770 MNM, F., 78.107, Berzence, Festetics-kastély.
771 Egy-egy főúri háztartásban számos étkészletet, kávés és teáskészletet tartottak. Különféle alkalmakkor másmás szervizt használtak terítékül. A berzencei Festetics-kastély leltárában „asztali edények” címszó alatta
következő tételek szerepelnek: Első készlet, „porcellán aranyozott és zöld festett” mintázattal: „ -Leveses tál, 1 db, Húsos tál 4 db.,- Salátás tál 2 db., -Főzelékes tál 2 db., -Tésztás tál 4 db., -Compotos tál 2 db., -Halas tál 1 db., -Mártásos
csésze 6 db., -Leveses tányér 33 db. (2 db törött), -Sikér /lapos/ tányér 57 db. (3 db törött), -Desert tányétr 29 db., -Só
tartó 2 db., -Mustáros csésze 1 db., -Sikér tányér áttört szélű 16 db., -Kis tál 6 db.,” - Festett porcelán készlet: „-Sikér
tányér porcellán festett 18 db.,-Desert tányér 18 db., -Aufzatz 6 db.” „Chinai” majolika készlet: „-Sikér tányér 12
db., -Aufsatz 4 db.” Készleten kívüli tételek: „-Gyümölcsös tányér arany szegély sport festéssel 18 db., -Desert tányér
virág festéssel 6 db”. Sötétkék festésű porcelán készlet: -„Leveses tál 3 db., -Húsos tál 3 db., -Halas tál 2 db., -Salátás
tál 2 db., -Tésztás tál 7 db., -Mártásos csésze 6 db., -Aufsatz 2 db., -Mély tányér 22 db., -Sikér tányér 32 db., -Desert
tányér 7 db., -Gyümölcsös tányér áttört 12 db., -Tojásos csésze nyeles födövel 24 db., -Theás csésze11 db., -Kávés csésze
16 db., -Fekete kávés csésze 13 db., -Sótartó 11 db., -Vajas csésze kagyló alakú 9 db., -Tojás tartó18 db., -Theás kanna 8
db., -Tejszines kanna 8 db., -Kávés kanna 6 db., -Tejes kanna 10 db., -Vizes kanna 1 db. -Salátás tál barna kő ezűst
foglalással 1 db., -Salátás tál fehér porcellán 1 db”. Sárga csíkos mintájú készlet: „ -Levesestál 1 db., -Húsos tál 2 db.,
-Főzelékes tál 32 db., -Salátás tál 2 db., -Tésztás tál 4 db., -Mártásos csésze 2 db., -Mély tányér 14 db., -Sikér tányér 41
db., -Deszert tányér 10 db., -Só tartó 2 db., -Mustároscsésze 1 db., -Theás kanna 2 db., -Tejszines kanna 1 db., -Cukor
tartó 2 db., -Theás csésze 6 db., -Fekete kávéscsésze 12 db.” Porcelán készlet kék virág mintás: „ –„Tálcza álványon 1
db. (törött), -Theás csésze 6 db., -Vajas csésze 1 db., -Vizes csésze 1 db., -Vizes kanna 1 db., -Tejszines kanna 1 db., -Theás
kanna 2 db., „Finom porcellán /készlet/ zöld virág s aranyozás /mintázattal/”: -Theás kanna 1 db., -Tejszines kanna 1 db.,
-Theás csésze 6 db., -Czukor tartó 1 db., -Desert tányér 6 db.” Készlet kék festésű japán alakokkal, ezüst fedővel:
„-Theás csésze 6 db., -Desert tányér 6 db., -Sikér tányér 6 db., -Tejszines kanna 1 db., -Vizes kanna 1 db., -Czukor tartó 1
db., -Theás kanna 1 db., -Ezüst állványos eczet s olaj tartó 1 db., -Tojás tartó 6 db., -Fekete kávés csésze 18 db. „Theás
/készlet/ barna kő ezüst foglalással”: „-Czukor tartó 1 db., -Tejszines kanna 1 db., -Mustáros csésze 1 db., -Só tartó 1
db., -Vizes korsó 1 db., -Eczet s olaj tartó ezüst dugóval 1 db., -Leveses tál ezüst 1 db., -Eczet s olaj tartó kő, ezüst
kosárban 1 db.,” Sötétkék dús aranyozású készlet: „ -Tácza 1 db., -Kávés csésze 2 db., -Czukor tartó 1 db., -Kávés
kanna 1 db., -Tejszines kanna 1 db.” Vörös festésü, aranyozott porcelán készlet: „ -Tácza 1 db., -Theás kanna 1 db.,
-Theás csésze 1 db., -Czukor tartó 1 db., -Tejes csésze 1 db.” Egyéb asztalneműk: -„Ezüst csengetyű üveg allal 1 db., Szarv bilikom ezüst fedővel 1 db., -Kő korsó fa burkolat s ezüst abroncsokkal, s ezüst fedővel 2 db., -ugyanolyan pohár 2
db., -Áttört porcelán gyümölcsös tál 1 db., -Üveg tányér vajnak nagyobb 20 db., -Üveg tányér vajnak kisebb 12 db., -Üveg
mézes csésze fedővel 4 db., -Gyertya tartó 6-os fehér porcellán rózsák s figurákkal 2 db., -Aufsatz 6 db., -Gyümölcsös kosár
2 db., -Virág váza 2 db., -Só tartó 6 db., -Fekete kávés csésze török 6 db., -Fekete kávés fehér bordás porc. -Kék csipke festés
17 db., -Fekete kávés fehér bordázott porcellán 11 db., -Theás csésze fehér bordázott porcellán 10 db. „ „Üveg nemüek”:
„-Vizes pohár virágos 26 db.” „Bordeauxos” virágos mintás készlet: „-Alacsony pohár 25 db., -Magas pohár 23 db., Cherris pohár 29 db., -Ruszlis pohár 14 db.” „Bordeauxos zöld talpú /készlet/”. „-Pohár 15 db., -Pezsgős pohár
alacsony 28 db., Pezsgős poharak: -„Pezsgős pohár címeres magas 15 db., -Pezsgős pohár gerezdes alacsony 12 db., Pezsgős pohár sima gömbölyü magas 12 db., Bordeauxos sima gömbölyű magas 12 db., -Bordeauxos sima gömbölyü
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Az ezüstneműt az „ezüstkamrában” tárolták.772 A külön helyiségben való
elhelyezést a tárgyak értéke és mennyisége is indokolta. Ezek leginkább az étkezésnél és a
terítésnél használt tárgyak voltak. Tárolásuk polcokon, illetve polcos szekrényekben
történt.773 A nemesfém tárgyak mellett ezüstözötteket is elhelyezhettek. Ez mutatja, hogy
az ezüstkamrában őrzött tárgyak inkább funkció szerint egyeztek, alapanyaguk eltérő is
lehetett. Ugyancsak itt tárolták az aszali díszedényeket, dísztárgyakat – például a
virágtartókat, gyertyatartókat – amelyek gyakran aranyozott bronzból készültek. A
tárgyak között az étkezés előötti kézmosásnál használt eszközök is előfordulhattak.774

Az arisztokrácia étkezési szokásairól szóló források szerint a fogadások, társasági
események, illetve a mindennapok étkezését egyaránt bőséges ételsorok és változatos
étrend jellemezte. Természetesen családonként e tekintetben jelentős eltérések is lehettek,
amit számos körülmény befolyásolhatott. A magyar főúri családok étrendjét a feltálalt
fogások jelentős száma és a bőséges ételek jellemezték. Ez már évszázadokkal korábban
is megfigyelhető volt, és e szokás korszakunkig megmaradt.775 A bécsi neveltetésű
Pulszky Terézia Magyarországon történő letelepedését követően sem tudta elfogadni az
általa pazarlónak tartott étkezési rendet, amelyről leírja: „A vendégszeretet egyik formáját
a hosszadalmas magyar vacsorát nem tudtam megszeretni, ez szinte mindenütt egyformán
fárasztó”.776 Más források is a tartalmas étkezésekről tudósítanak.777
alacson 20 db., -Liqueurös pohár gerezdes 15 db., -Vizes üveg virágos 24 db., -Bordeauxos virágos füles korsó 2 db., Bordeauyxos korsó sima gömbölyü ezüst fedővel 2 db., -ugyanaz arany fedővel 2 db., -Pezsgós korsó címeres 1 db., Pegygős korsó közönséges sima 1 db., -Kő korsó kosárral 4 db., -Piskóta tartó virágos üveg 2 db., -Virágtartó virágis üveg
három lábú 17 db., -Virágtartó vállu alaku 4 db., -Virágtartó félkötr alaku, 2 db., -Virág tartó patko alaku 2 db.,-Sima
gömb talpas pohár különféle boroknak 46 db., -Ürmösös pohár föle sárga 12 db., -Gerezdes pohár különféle boroknak 22
db., -Száj mosó kék uveg 16 db., -3/4 Literes üveg közönséges 15 db., -1/4 Literes üveg közönséges 3 db., -1 literes üveg
közönséges 3 db., -Vizes korsó 1 db., -Vizes pohár 30 db.” Az étkészletek között található volt: „ Chinai ezüst
/alpakka/evőkanál 10db., ehhez kávéskanál 3 db., ehhez kés 10 db.., ehhez vella 10 db., ehhez levesesmerő kanál 1 db.,” A
következő készlet „közönséges” fém evőeszközöket tartalmazott: -„Evő kanál 18 db., -Kávés kanál 12 db., Levesmerő 3 db., -Kés 12 db., -Vella 12 db.” (Az ezüstneműt, étkészleteket feltehetően külön leltárban vezették)
/További tárgyak: /-„Pléh tálcza különféle 18 db., -Diófa tálcza különféle 11 db., -Gyertya tartóra üveg táczedli 90 db.,
-Gyertya tartó réz 20 db., -Gyertya tartó chína ezüst 44 db., -Gyertya tartó chína ezüst alacsony 5 db.” (Berzencei 1888.)
772 Ezt a széles körben elterjedt elhelyezésmódot példázta a királyfai Pálffy- (M. I., 1910, 108. l.) és a keszthelyi
Festetics-kastély ezüstkamrája. Az utóbbi helyszínen az ezüstkamráról megjegyzik, „hol valósággal tárháza van
az ötvös-művészet remekeinek.” (M. N., 1900 november 30, 5. l.) Egy 1920-ban készült feljegyzés ugyaninnen a
jelentős számú empire bécsi és angol (londoni) ezüstre hívja fel a figyelmet. (Péczely, 74. l.)
773 A dolgozat készítésénél felhasznált ezüstkamraleltár a tárgyakat eredeti elhelyezésük szerint csoportosítva
rögzítette. Itt „Kasten” és „Brett” megjelölések alatt szerepelnek a tárgyak. (Ezüstkamraleltár.)
774 Az ezüstkamrában elhelyezett tárgyakat és tárgytípusokat szemlélteti a dolgozat függelékében közölt
ezüstkamraleltár az Esterházy család egyik – pontosan meg nem jelölt – otthonából.
775 Radvánszky, 197-198. l.
776 Pulszky, 66. l.
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A főúri étkezés gerincét hazánkban is a reggeli, az ebéd és a vacsora határozta
meg. Ezeken túl szokásos volt a délutáni tea, esetleg uzsonna fogyasztása is.778
A reggeli Magyarországon is többnyire könnyebb, hideg ételekből állt.779
Népesebb vendégközönség ellátásánál villásreggelit is adhattak.780
Az ebéd – ami egyes otthonokban kissé szertartásosan zajlott781 – általában
különösen tartalmas, sokfogásos étkezés volt. Erről szemléletesen számol be Andrássy
Katinka grófnő visszaemlékezésében. „(...) A közönséges hétköznapi ebéd kiadós
előétellel kezdődött, sajtos soufflé vagy rákmajonéz, majd tiszai hal következett, pompás,
friss, nyílt tűzön ropogósra sütött kecsege; utána jött a fő fogás, rendszerint marhasült,
borjú vagy kacsa három – négy különböző körettel és főzelékkel; a negyedik fogás külön
zöldség volt, esetleg spárga; utána torta és fagylalt következett” (...) Utána lassan vége
felé tartott az ebéd: már csak édes kukorica következett vajjal (igaz, hogy négy-–öt cső
kukoricát is meg tudtunk enni fejenként), meg sajt és száraz aprósütemény. Befejezésül
pedig görögdinnye, nagyszerű, zamatos, bő levű, jégbe hűtött dinnye, s persze minden más
nyári gyümölcs, ami éppen érett. A remek magyar borokból mi, gyerekek, nem
kaptunk.”782 A Splény családban fogyasztott ebédek ugyancsak hasonlóan gazdag
menüsorról tanúskodtak.783

John Paget így emlékezett vissza egy pozsonyi főúri háznál eltöltött ebédre: „Az ebéd a képzelhető
legbőségesebb volt (…). Meg nem tudnám mondani, hány fogás is került elénk (…) teljességgel lehetetlen volt (…) akár a
felét is végigenni mindannak, amit feltálaltak.„ (Paget, 16, 17. l.) Dégi vendégeskedéseinek tárgyalásánál Spény
Béla báró kiemeli az ebédek és vacsorák bőséges mivoltát. (Splény, 41. l.) Andrássy Katinka grófnő részletesen
számolt be visszaemlékezésében a gazdag ételsorokról. (Andrássy 108. l.) (Ezek a továbbiakban részletesen
közölve.) Egy, a Park Klubban rendezett lakomán, Széll Kálmán kitért arra, hogy az arisztokrácia társadalmi
életét szerényebb mederbe kellene terelni, ugyanis az étkezéseik már valóságos rákfenéi lettek a
társadalomnak. (V. U., 1902, 241, 242. l.)
778 Podmaniczky, 66., Zichy, 68. A Splény családban az uzsonna ideje délután hat órakor volt. (Splény I., 172.
l.). Továbbá: V. U., 1902, 212. l.
779 Lipthay Béláné Odescalchi Eugenie visszaemlékezéseiben írta le, hogy „(...) a békebeli reggeli csemegéi: libamáj,
sonka, dzsem és illatos tea, (.…) (Odescalchi 131. l.) A Splény Béla visszaemlékezései szerint a családban „(…)
majdnem mindenki mást reggelizett, kávét csak elvétve valaki, én többnyire lágytojást, írósvajat, kenyeret, tejet,
gyümölcsöt- egyenként vagy összesen is.”(Splény I., 171. l.)
780 O. V., 1887, 445. l.
781 Széchenyi Antal gróf otthonában az ebéd kezdete előtt a család tagjai a dohányzóban gyűltek össze, „(…)
majd feltárult annak kétszárnyú ajtaja Jani, a komornyik (…) anyám felé fordult, meghajolt és jelentette : -Méltóságos
grófné az ebéd tálalva van. -Apám karját nyújtotta anyámnak, mi /gyermekek/ pedig követtük őket az ebédlőbe (…), ahol
már fesztelen körülmények között folytatódott az étkezés”. (Széchenyi, 18. l.) Ha az asztalnál vendég is tartózkodott
az étkezés szigorúbb szertartásos jellege végig megmaradt, az étkezés alatt a gyermekek nem beszelhettek
egymással sem. A vacsora végeztével a libériás inasok elhúzták a székeket, majd párosával, ünnepélyes
komolysággal, kivonultak az ebédlőből. (Széchenyi, 22. l.)
782 Andrássy, 108. l.
783 „(...) az ebéd rendesen hat ételből állott: leves, marhahús, zöldség, becsinált, pecsenye, tésztás étel, melyhez desszertül
gyümölcs járult annak idényében; ha vendég volt, az ebéd megtoldatott „assiette”-tel, azaz mellékétellel a leves és
marhahús között, és a dessert több volt: piskóta, birsalmasajt, narancs.” Az idézet a XIX. század első feléből való, de
iránytűként szolgálhat kisebb háztartások étkézésének, étrendjének vizsgálatánál. (Splény I., 171-172. l.)
777
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Az ebéd után szolgálták fel a kávét, de már nem az ebédlőben, hanem valamelyik
társalgásra, kényelmes tartózkodásra berendezett helyiségben.784
A teázás szokása hazánkban a XIX. század első harmadában állandósult785,
elsőként a főúri családok otthonaiban. Kezdetben csak alkalomszerűen szervezett, később
már a mindennapokhoz tartozó délutáni beszélgetést, pihenést szolgáló eseménnyé vált.786
A teázást családonként más-más módon tartották. Az Andrássy családban „(...) [a]
délutáni ’tea’ tulajdonképpen nem teát jelentett, hanem különféle fagylaltot, tejszínhabos
kávét, öt-hatféle tortát, kalácsot, meleg teasüteményt, vajas kenyeret, dobos tortát és (…)
dinnyét (...).”

787

Természetesen volt olyan főúri otthon is, ahol valóban csak egy csésze

üres teát fogyasztottak788, máshol e mellé teasütemény is került.789 A felsorolt változatok
ellenére általánosságban kijelenthető, hogy a legtöbb főúri otthonban a délutáni teázást
kisebb étkezés egészítette ki. A teafogyasztás ilyenkor olvasással egybekötött pihenés is
lehetett.790
A teát más étkezések, illetve napszakok alkalmával is fogyasztották, leginkább
esténként,791 de estélyeken is kínálhatták, teaasztal felállításával792, az ezen, vagy a
szervizasztalokon elhelyezett szamovárokból793, teáskannákból.794
A vacsora is többnyire kiadósabb étkezés volt, ahol gyakorta meleg ételeket
fogyasztottak. Egy hétköznapinak nevezhető vacsora az Andrássy családban „több
fogásos, levessel kezdődő, de a délinél valamivel szerényebbre méretezett étkezés [volt].”

John Paget is e szokásról számolt be az 1830-as évek második feléből. Leírja, hogy az ebéd utáni feketekávét
egy másik helyiségben szolgálták fel, ahol a kávézás mellett sokan pipára gyújtottak. (Paget, 17. l.) Ezt, a
tárgyalt időszakunkat megelőző forrást azért idéztük, mert biztos, hogy a dohányzási szokások változása
ellenére, az ebéd utáni kávézással egybekötött pipázás még vizsgált időszakunkban is jelen volt. Az Andrássy
család tiszadobi kastélyában a hallban itták meg az ebéd utáni török kávét. (Andrássy, 108. l.) A betléri
Andrássy-kastélyban – a valódi török kávét – egy bőgatyába öltözött bosnyák legény készítette. (Vay 1900, 355.
l.)
785 Splény I., 27. l.
786 Erba Odescalchi, 105. l.
787 Andrássy, 109. l.
788 Inkey László gróf Edde-Alsóbogátpusztán lévő otthonában a délutáni tea valóban csak egy csésze teát
jelentett. (Thassy, 190. l.) (Példánk a két világháború közötti évekből való, de az említettek korszakunkban
ugyanúgy elfordulhattak egyes családoknál, személyeknél.)
789 Széchenyi, 19. l.
790 Vay Sándor délutáni teázását újságolvasással kötötte össze. (Vay 1900, 56. l.)
791 A teafogyasztás esténként is szokásos volt. A Splény családban „nem volt hátrányára az estéknek, hogy azok
más szobában felszolgált tea által félbeszakítottak, mely tea különben tisztességes vacsorának is beillett.” (Splény I., 260.
l.)
792 Splény I., 519. l.
793 Erba Odescalchi, 209. l. Továbbá: Ezüstkamraleltár, „Kasten No 2, 1tes Brett”
794 Paget, 237, 238. l. Továbbá: Ezüstkamraleltár, Kasten No 1, 1-, 3tes Brett, 3. Kasten No 2. 1tes Brett, Kasten
No 7. 1tes Brett”, és „Englisches Silber” megjelölés alatt.
784
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A Splény családban ez egy húsos, vagy tésztás ételből állt, ami után teát szolgáltak

fel.796
A vacsora elfogyasztása is csoportosan – a család, illetve vendégek társaságában –
történt,797 amit beszélgetés követett.798
Az étkezési idő családonként eltérést mutatott, illetve családon belül is változó
lehetett. A reggeli időpontja a megszokott 7-8 órától799, akár késő délelőtt 11 óráig800 is
tarthatott. A reggeli étkezés ünnepélyesebb, alkalomszerű változata volt a villásreggeli.801
Az ebéd kezdete a déli időponttól802 kora délután 2 óráig803 is elhúzódhatott. A
délutáni tea általában 5 órakor vette kezdetét.804 A vacsora 8 óra805 tájékán kezdődött806,
máshelyütt ennél is később, 9 órakor807 és körülbelül este 10 óráig tartott.808
Az ételek felszolgálását a szolgálószemélyzet libériába öltözött809 tagjai végezték.
E feladatot leginkább a komornyik810, az inas811, illetve a lakáj812, de esetenként a
személyzet más tagja is végezhette.813 Nagyobb étkezések alkalmával a felszolgálást
végzők számát a vendéglétszámhoz igazították.814 Ha az ételek fogyasztásakor, a
személyzet nem volt jelen a helyiségben, csengettyűvel adtak jelt a következő fogás
felszolgálására.815 Helyenként az étkezés kezdetét a személyzet valamelyik tagja816

Andrássy, 109. l. Ugyanezt írja le John Paget reformkori utazó is az erdélyi főúri házaknál eltöltött esti
étkezésekről. (Paget, 237. l.)
796 Splény I., 172. l.
797 Tassy, 188. l.
798 Tassy, 190. l.
799 Splény I., 171. l.
800 Andrássy Dénesné délelőtt 11 óra tájt ébredt, ezután fogyasztotta el reggelijét. (Andrássy, 107., 191. l.)
801 Splény I., 67. l.
802Andrássy, 109. l.
803 Splény I., 27., 171. l.
804 Erba Odescalchi, 105. l.
805 Splény I., 67. l., Széchenyi 21. l.
806 Splény I., 67. l., Széchenyi 21. l.
807 Andrássy, 109. l.
808 Podmaniczky, 66. l.
809 Karátsonyi Guidó gróf budai palotájában az inasok, lakájok különböző alkalmakkor viselt öltözékét a
családi címerrel díszített gombok ékesítették. (Zichy, 188. l.) Libériás inasokról tudósít továbbá: Széchenyi, 23.
l., Erba Odescalchi, 382. l. Libériás inasok láthatók az alcsúti Habsburg-kastély ebédlőhelyiségét megörökítő
felvételen is. (Sz. Ú., 1901 június 30, 5. l.)
810 Andrássy, 192. l., Széchenyi, 17. l.
811 Thassy, 188. l., Splény I., 172. l., Széchenyi, 17. l.
812 Erba Odescalchi, 382. l.
813 A reggelit a portás szolgálta fel a budai Lipthay-palotában. Ez kivételes eset lehetett, amelyet a szövegben
leírt háborús helyzet is indokolt. (Odescalchi, 131. l.)
814 A Biedermann családnál Szentegáton 12 fős társaság esetén 3 inas szolgált fel. (Thassy, 188. l.) A budai
főhercegi palotában a székek mögött rózsaszín libériás, huszárzsinóros lakájok álltak és szolgálták ki a
vendégeket. (Erba Odescalchi, 382. l.)
815 Thassy, 193. l., Splény I., 181. l.
816 Ezt többnyire a komornyik (Széchenyi, 22. l.), illetve a komorna, de a személyzet más tagjai is végezhették.
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csengettyűvel jelezte,,817 másutt személyesen jelentette be.818 Az épülettől távolabb, a
parkban tartózkodó családtagoknak és vendégeiknek harangszó is jelezhette az étkezés
kezdetét.819

Splény I., 171. l.
Széchenyi, 22. l.
819 Ilyenkor, a kastély valamelyik részén elhelyezett harangot kondították meg. (O. V., 1887, 445. l.) Hasonló
megoldásról tudunk például a pátyi Splény-kastélyban is a XIX. század elején, ahol a konyha parkra nyíló
ajtaja mellett volt a falra szerelt csengettyű. (Splény I, 171. l.)
817
818
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V./8. PIPÁZÓSZOBÁK, DOHÁNYZÓHELYISÉGEK

K

A dohányzás elterjedése hazánkban –, török közvetítés révén –, a XVII. század közepétől
figyelhető meg, de ekkor még csak a köznép körében. A kezdeti időszakban törvényi úton
igyekeztek akadályozni, de az egyre szélesebb körben kedvelté váló szenvedélynek már
nem tudták ilyen módon útját állni.820 A főúri családok körében –
az említett időponthoz képest – néhány évtizedes késéssel, csak az 1680-as évektől vált
szokássá.821 A dohányzás, amely akkor pipázást jelentett, a főúri családokban is gyorsan
elterjedt. A XVIII. és a XIX. századi főnemesi otthonokban e célra külön helyiséget
rendeztek be, amelyet pipázószobának neveztek. A hazánkban kialakult dohányzási
szokások még a XIX. század első felében is igen szabadosak voltak,822 így ez korántsem
jelentette azt, hogy e szenvedélynek csak az e célra fenntartott helyiség falai közt
adóztak.823
Radvánszky, 161. l.
Radvánszky Béla a dohányzás szokásának kezdetét erre az időpontra teszi: „A Rákócziak, úgy látszik, hamar
hódoltak ezen élvezetnek. Már 1680-ban előfordul a makovicai leltárban: „dohányos zacskó négy pipával, pipához való
ezüst eszközeivel és pipaszáraival együtt”. A dohányzás szokásának terjedéséről Erdélyben „Apor Péter azt írja,
hogy az ő gyermekkorában még csak a kocsisok, lovászok, darabontok és pecérek füstöltek, de idősebb korában tapasztalnia
kellett azt, hogy a főemberek sem lehettek már el a dohánynak füst és por alakban való élvezete nélkül.” (Radvánszky,
161, 162. l.)
822 Az 1830-as évek hazai dohányzási szokásairól a következőképp emlékezett meg John Paget: „Még sose
láttam ilyen szenvedélyesen dohányzó nemzetet, a németek tapasztalatlan kezdők hozzájuk képest e nemes művészetben.
Akár olvasnak vagy írnak, sétálnak, lovagolnak, lustálkodnak, esetleg dolgoznak, mindig ott lóg a szájukban a pipa. De
olyan embert is láttam, aki még úszás közben is teljes lelkinyugalommal pöfékelt. (…) A legszenvedélyesebb dohányos,
akivel találkoztam egy erdélyi fiatalember volt, elmondta, hogy reggel amint kinyitja a szemét, inasa tüstént egy égő pipát
dug a szájába, s mire egészen magához tér, már ki is szívta. Olyan kellemes dolog – jegyezte meg – , ha az ember a
szájában már ott érzi azt a pompás dohányízt, még mielőtt ráébredne, hogy vágyakozik utána”. A dohányzási
szokásokkal kapcsolatosan megemlíti továbbá, hogy „Közeli barátok szívesen ajándékoznak egymásnak tajtékpipát,
amelybe belevésetik a megajándékozott címerét, némelyik igazán páratlan ízléssel és ügyességgel van kifaragva.” (Paget,
252-253. l.)
823 Érdemes megemlíteni a dohányzás jellemző színtereit a XIX. század első felében, ugyanis ez az általunk
tárgyalt időszakban is hasonló helyiségekben történt. Tanulmányozott forrásaink – a következő idézethez
képest – csupán étkezőasztal mellett, ebédlőhelyiségben történő dohányzásról nem tesznek említést a század
második felében.
820
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A dohányzási szokások a főnemesség körében a XIX. század közepétől némileg
változtak. Ekkor a pipázás mellett egyre szélesebb körben kezdett terjedni a szivarozás és
a cigarettázás.824 Így, időszakunkban már többnyire szivaroztak, vagy cigarettáztak, de a
pipázás szokása is sokaknál megmaradt. Mindezt az is alátámasztja, hogy forrásaink még
a XX. század elején is gyakran tesznek említést pipázószobákról.825 A XIX. század
második felében épült főúri otthonokban az ilyen rendeltetésű helyiséget már leginkább
dohányzónak nevezték.826
A dohányzás társaságban eltöltött formájával a nap több szakában éltek. Ezek az
alkalmak leginkább a nagyobb étkezéseket – az ebédet,827 az uzsonnát828 és a vacsorát829 –
követően zajlottak, amikor az ott jelenlévők társalgással egybekötött dohányzásra
átvonultak a dohányzó- vagy másnéven a pipázószobába, amelyet gyakran egy, az
ebédlőhöz közel fekvő helyiségben alakítottak ki830, de ismeretes, hogy itt akkor is
szívesen tartózkodtak, ha senki sem kívánt e szenvedéllyel élni.831 Gyakorta az étkezést
követő kávézás832 és teázás833 is e helyiség falai közt zajlott. A dohányzás máshol is
történhetett, főként szalonhelyiségekben834, vagy a

dohányzó- és pipázószobákhoz

hasonló módon berendezett úriszobákban, biliárdszobákban.835 A főúri családokban
leginkább a férfiak dohányoztakának számított, a ház asszonya csak ritkábban.836

A főúri otthonok különböző helyiségeiben történő dohányzásról – nem kis negatív éllel – így írt John Paget:
„Sajnos, nem hallgathatom el, hogy korántse kizárólag a kaszinó termeiben vagy az agglegények hálószobáiban hódolnak e
szokásnak, hanem hölgytársaságban is. Némely házban ebéd után rendszerint behozzák a pipákat a szalonba, a kávé mellé,
s még arra is hallottam példát, hogy báli díszvacsora végén fehér asztal mellett dohányoztak.” (Paget, 253. l.)
824 Széchenyi, 20. l.
825 Azt, hogy a pipázószoba elnevezés még a XX. század elején is gyakori volt, kitűnően példázta a
sáromberkei Teleki-kastély (Odescalchi, 45. l.), a pusztavacsi Pallavichini-vadászkastély (Odescalchi, 170. l.), a
geszti Tisza-kastély (V. U., 1902, 198, 199. l.) és a galgóci Erdődy-kastély. (V. U., 1912, 8. l.) A felsorolt
helyiségek kialakításának időpontját nem ismerjük, de feltételezhetjük, hogy már tárgyalt időszakunk előtt is
meglehettek, így későbbi jelenlétük a pipázás szokásának továbbélését mutatja. Az 1873-tól épülő
nádasdladányi Nádasdy-kastélyban a biliárdszobában pipázók részére parázsállványt helyeztek el, ami
bizonyosan a cigarettázókat, szivarozókat is ugyanúgy szolgálta. (Vértessyné Makfalvay Gizella: Hópelyhek.
Beszélyek és Utleírások. Székesfehérvár 1893. Közli továbbá: Sisa 2000, 50. l.)
826 Széchenyi, 22. l., MNM, F., 78.161.
827 Podmaniczky, 145. l., V. U., 198, 199. l.
828 V. U., 1902, 198, 199. l.
829 Paget, 273. l.
830 A galgóci Erdődy-kastélyban a pipázószoba az ebédlőhelyiség mellett feküdt. (V. U., 1912, 2. l.)
831 Erba Odescalchi, 23. 1.
832 Podmaniczky, 145. l.
833 Odescalchi, 170. l.
834 Splény I., 592. l.
835 Ezt példázta a nádasdladányi Nádasdy-kastély biliárdterme, ahol a berendezési tárgyak között található
volt egy parázsállvány a pipázók részére. (Vértessyné Makfalvay Gizella: Hópelyhek. Beszélyek és útleírások.
Székesfehérvár, 1893, Közli továbbá: Sisa 2000, 50. l.)
836 Nákó Kálmán gróf neje rendszeresen dohányzott, ami igen szokatlan jelenség volt akkoriban.
(Podmaniczky, 145. l.) Továbbá: Splény I., 592. l. Andrássy Gézáné is dohányzott, „Egyiptomi cigaretta és
Houbigant parfüm illata lebegett körülötte (…)”. Andrássy, 110. l.
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A dohányzószobában időző személyeket mondhatni „keleti kényelemmel”
kialakított helyiség fogadta, amelyeknek berendezése a használatnak megfelelően, külön
csoportokba rendezett bútoregyüttesekből állt. Az ülőbútorok e helyiségekben különösen
kényelmes, telikárpitozású bőr vagy textil huzatú fotelek, kanapék voltak. Az említett
darabokon túl, kárpitozott heverőket is elhelyezhetteklehetett találni, erre kézicsomózású
keleti szőnyegeket terítettek. A bútorok szövete is gyakran az ajtók és a függönyök
anyagával egyezett. E fekvő- és ülő alkalmatosságot díszpárnákkal tették még
kényelmesebbé, melyeknek huzata – legalább jellegében – egyezett a bútort borító szövet
anyagával.837 Kárpitként gyakran borították ezeket vékonyabb anyagú kézi csomózású
szőnyeggel.838 Érdekes módon, e helyiség bútorai között ritkábban lehetett hátasszéket
találni, bizonyára azért, mert ezek nem biztosították az elvárt kényelmet.839 A fotelek és a
kerevetek elhelyezésmódjukkal lehetőséget nyújtottak arra, hogy a helyiségben
tartózkodók külön csoportokban, egymás zavarása nélkül is beszélgethessenek. Az
ülőbútorokat asztal köré csoportosították. A fal mellé állított darabok közelébe is kisebb
asztalkákat tehettek, hogy az ott tartózkodók elhelyezhessék azokon a kávézás, teázás
során használatos tárgyakat, illetve a dohányzás kellékeit. A dohányzás alkalmával
használt eszközök voltak a hamutartó, cigarettatartó, díszes – esetenként fából készült –
gyufa,

illetve

cigarettatartó

doboz840,

szivarvágó,

és

tűzgyújtó

eszköz.841

Megállapíthatjuk, hogy e helyiségtípus belső kialakításával és bútorzatával határozott
közelséget mutatott az úri- és a biliárdszobák berendezésmódjával. Ez azzal
magyarázható, hogy funkció szerint sokban egyeztek egymással, miután e helyiségeket is
jellemzően férfiak számára alakították ki.842 Némely dohányzót író- és dolgozószobaként
is használták, ennek megfelelően a berendezési tárgyak között ilyenkor volt íróasztal, az
íráshoz szükséges kellékekkel, könyvszekrény, könyvespolc, papírkosár.843

Nagymágocs, Károlyi-kastély (MNM, F., 78.160.), Beodra, Karátsonyi Lajos kastélya. (Képe: Kastélyok és
mágnások: 83. l.)
838 Berzence 1888, 24. számú helyiség.
839 Tanulmányozott forrásaink közül csak a berzencei Festetics- és az eszterházai Esterházy kastély
dohányzójában találunk hátasszékeket, az előbbiben kettőt, az utóbbiban hat darabot. (Berzence 1888, 24.
számú helyiség, Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.)
840 Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.
841 A dohányzás kellékei között említik forrásaink a „-Gyufa dörzsölő (…) bőr, -Szivar satul /vágó/” (Berzence
1888), Eszterházán a dohányzóban található volt: gyufatartó, réz hamu- és cigarettatartó, hamutartó, fa
gyufatartó doboz, cigarettatartó doboz. (Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.)
842 A leírtakat erősíti meg, hogy a galgóci Erdődy-kastélyban a gróf lakosztályához tartozott a pipázóhelyiség.
(V. U., 1912, 2. l.)
843 Eszterháza 1917, 48. számú helyiség. Hasonló funkciót látott el a nagymágocsi Károlyi-kastély dohányzója
is, ahol az említett tárgyak mellett földgömböt is elhelyeztek. (MNM, F, 78.159.)
837
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A dohányzói berendezés jellemzője volt, hogy az ide kerülő bútorokat kifejezetten
kényelmi szempontok szerint választották ki. A szalonok berendezéséhez tartozó,
díszesebb kiképzésű ülőbútorokat itt általában nem helyeztek el. Ennek ellenére, a
dohányzók belső kialakításukkal és berendezésmódjukkal elegáns képet mutattak. A
leírtaktól eltért a galgóci Erdődy-kastély pipázószobája, ahol a bútorok jellege és azok
elrendezése a szalonhelyiségek berendezésmódjával mutatott közelséget.844 (98. kép)
A nagybodoki Stummer-kastélyban a pipázószobával közös helyiségben volt a
könyvtár.845
Az időszakunkban kialakított dohányzók falait többnyire mellmagasságig érő
lambéria-borítással fedték, gyakorta a mennyezetet is kazettás, illetve gerendás kialakítású
faburkolat takarta. Az említett faburkolatokat és a helyiség ajtajait is barnára pácolták,
ami e belsőknek sajátos hangulatot kölcsönzött. A lambéria fölötti falfelületeket
boríthatták textillel vagy papírtapétával, főként akkor, ha a mennyezet is faborítású
volt.846 Más esetben mázolt felületet kaptak, ilyenkor a mennyezet külső szegélyét
díszítőfestéssel dekorálhatták.847
A helyiség díszítése céljából a falakra képeket függesztettek, amelyek témája
változó volt.848 A legjellemzőbbek az állatokat849, vadászjeleneteket850 ábrázoló munkák,
de ismerünk ősgaléria jelleggel kiállított családi portrékat is.851 A festményeken kívül
még rézkarcokat, nyomatokat, ritkábban fényképeket852 lehetett látni. A képeket
egyszerűbb keretbe foglalták, ez többnyire barnára színezett fa ráma volt.853 A további

A galgóci Erdődy-kastély pipázójában díszes empire stílusú ülőbútorokat helyeztek el, amelyek pontosan
megegyeztek a könyvtárszobában található – feltehetően a XIX. század végén gyártott – darabokkal. A
korabeli enteriőrrészletet mutató fényképfelvételen a helyiség berendezési tárgyai között telikárpitozású
ülőbútorok, heverők nem láthatók. A dohányzóhelyiségek hangulatához illő tárgyakat csupán – a falon egy
csoportba rendezett – régi díszfegyverek jelentették, amelyek a család felmenőinek díszkardjai,
drágakövekkel, ezüstveretekkel ellátott pisztolyai, puskái voltak. (A helyiség leírását és annak képét közli: V.
U., 1912, 2. l., képmelléklet 10. l.)
845 Sz. Ú., 1901 október 15, 10. l.
846 Nagymágocs, Károlyi –kastély. (MNM, F., 78159, 78.160.)
847 Beodra, Karátsonyi Lajos kastélya. (Képe: Baji, 83. l.)
848 A dohányzóhelyiségről viszonylag kevés korabeli fényképfelvétel marad fenn, emiatt e kérdésre érdemes
analógiákat keresni. E tekintetben a hasonló berendezéssel és funkcióval bíró úri- és biliárdszobákban
elhelyezett képek állatábrázolásai (leggyakrabban ló) és vadászjelenetekről szóló festményei irányadók
lehetnek. (Keszthely, Festetics-kastély, biliárdszoba. MNM, F., 78 )
849 A nagymágocsi Károlyi-kastély dohányzójában lovakat ábrázoló metszeteket helyeztek el. (MNM, F,
78.159.)
850 Ezt példázták a berzencei Festetics- és az eszterházai Esterházy-kastély tárgyalt helyiségeinek festményei,
képei. (Berzence 1888, 24. és Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.)
851 Beodra, Karátsonyi Lajos kastélya. (Képe: Baji, 83. l.)
852 Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.
853 Ezt példázták a nagymágocsi Károlyi- és a berzencei Festetics-kastély dohányzójában található képkeretek.
(MNM, F, 78.159, Berzence 1888, 24. számú helyiség.)
844
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dekorálást szolgálták a kitömött állatok854, vázákba, díszes kaspókba állított növények855,
de elhelyezhettek díszszekrényt, talpazaton álló márvány mellszobrot.856 Gyakori tárgyak
voltak a bronzszobrok is.857
A dohányzók jellemző tartozéka volt a kandalló, amelynek tűztere elé ülőbútoregyüttest helyeztek, fölé képet, tükröt függesztettek858, párkányára órát859, szobrot
gyertyatartót állítottak.
A dohányzószobákban gyakran felbukkantak különböző közel-keleti, arabos
modorú bútorok, de a keleties hangulatot jelenítették meg, a szőnyegekkel letakart, vagy
az azzal bekárpitozott heverők és ülőalkalmatosságok is.860
A padlózatot parkettával borították. A bútorcsoportok alá szőnyegeket terítettek.
A dohányzókat csillárokkal világították meg, de falikarok és helyi fényforrásként
petróleumlámpák is használatosak lehettek.
A fenti enteriőröket a melléklet 93. - 99. számú képei szemléltetik. A tárgyalt
berendezést mutatja továbbá a berzencei Festetics-861 és az eszterházai Esterházykastély862 dohányzóinak leltára is .
Eszterházán a dohányzóban hat kacsa, két bagoly, egy sólyom és három héja is díszítette a helyiséget.
(Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.)
855 Berzence 1888, 24. számú helyiség, Beodra, Karátsonyi Lajos kastélya. (Képe: Baji, 83.l.)
856 Beodra, Karátsonyi Lajos kastélya. (Képe: Baji, 83. l.)
857 Eszterháza 1917, 48. számú helyiség, Nagymágocs, Károlyi-kastély. (MNM, F, 78.159.)
858 Berzence 1888, 24. számú helyiség.
859 Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.
860 Vékony anyagú szőnyeggel kárpitozott bútorokat több főúri otthonban lehetett találni. (MNM, F., 78177,
78229, 78243, 27861, I. M. A., 25901.) Vizsgált helyiségeinkben csak szőnyeggel letakart darabok voltak, de más
dohányzókban szőnyeggel bekárpitozott bútorok ugyanúgy előfordulhattak.
861 A berzencei Festetics-kastélyban a „Gróf úr dohányzója”-ként jelölt helyiség berendezési tárgyai között
található volt: „-Kártya asztal, -Újság tartó szekrény álványnyal, -Pipere asztal fa berakással, -Zongora barna
politúros(…), -Sakkozó asztal háromszögletes mozaikkal, Kotta tartó csillag alakú, -Virág tartó majolika, -Stelázsasztal
barna politúros, -Tabouré barna fa( 2db.), -Díván szürke zöld szövettel, -Szék szürke zöld szövettel( 4 db.), -Zongora szék
szürke zöld szövettel( 2db.), -Fautel sárga bőrös /huzatú/( 4 db.), -Fautel kék bőrös, -Fautel fa aranyozott náddal, -Puff
mintázott selyem bevonással, -Fa kosár barna vessző, -Lóggó bronz lámpa tartó, -Barna fa keretes kép( 7 db.), -Berz/-encei/
nagy vadászati kép fekete fa keretes, -Kandalló tükör sárga faragott fa keretes, -Gyufa dörzsölő hal bőr, -Medve bőr
kikészítve, -Ó német óra, -Virág váza vörös( 2 db.), -Virág váza sötét kék alacsony, -Virág váza zöld magas, -Virág tartó
majolika tál, -Virág tartó barna mintázott fa, -Ajtó függöny szürke zöld virágos szövet(2 db.), -Ablak függöny szürke
zöld virágos szövet(2 db.), -Szivar satul / vágó/.” (Berzence 1888.)
862 Az eszterházai Esterházy-kastély dohányzóhelyiségében a következő berendezési tárgyak voltak: „-Ein
grosser eingelegter Kasten (…), -Ein Bücherkredenz(…), -Ein Schreibtisch(…), -Ein Tisch(…) Auszugtisch(…), -Ein
eingelegter Spieltisch für Schack-und kartenspiel(…), -Ein kleiner achteckiger Tisch(…), -Zwei kleine runde eingelegte
Tische(…), -Ein Tisch aus Nussbaumholz (…) die Platte derzeit mit roten tuch überzogen, -Ein grosses Kanape Mit 2
grosse englische Fauteils, überzogen mit Bordeauxleder, -Ein (..) Armlehnsessel,(…) mit roten derzeit braunen leder
überzogen(…), -Ein Armlehnsessel(…) braune Leder überzogen(…), -Sechs Sessel(…) überzogen mit Bordeauxplüsch, Ein Toilettsessel(…) mit roten leder überzogen,, -Ein achteckiger parpierkorb(…), -Eine grosse Stehuhr(…), -Ein kamin
von rötlichen Marmor, dazu 1 Messinggitter, eine Ofentasse aus Messing- Secession- Darauf 1 Schaufel 1 Schürrkasten
und 1 Feuerzange, -auf der kamin ein Uhr(…) zwei scwarze figuren, oben mit einer Vase aus Marmor(…), -Zwei
Saulenstiege-Kerzenleuther (…), -Ein Fensterthermometer, -Ein Wandthermometer, -Eine Bordeaux- Ticchdecke, Bücherstellage(…), -Fotodrafie(…), -Hirsch aus Bronze(…), -Fotografie (…), -Kupfertisch der Hirschen(…), -Kupfertisch
der Bürsen(…), -Öhlgemälde (…) /5 db./, -Vier Enten , 2 eulen und 1 Falk(…)/ 8 db/, -Habicht (…) , unten in
Bronzefassung/ 3db./, -enten aus Holz(…) /2 db./, -Krügel chin mit figuren in bronzefassung(…), -Kögelförmige
Aschenschale mit Zünhölzbehälter aus gerippten Glas mit Silbereinfassung, -Zündholzbehälter aus Messing mit aschen
854
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und Zigarrenbehälter, -Aschenschalen aus geripten Silber, (…), -Aschentassen aus Glas, rund und ferschiedenen
Grössen/ 3db./, -Holzkasette(…), -Zündholz schachtel (…), -„ Bonsa” Universal Verkzeug-instrument in Lederetui, Figur „Vorstehhund” aus Bronz(…), -Screibtisch Uhr(…), Sielbener Schnellsieder(…), -Öhlbilder(…) /4 db./, Zigarettenetui(…), -Tintenzeug(…), -Schirmständer(…). „ ( Eszterháza 1917, 48. ”Rauch Salon”.)
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V./9. BILIÁRDSZOBÁK

A biliárdszobák kialakítása főúri otthonainkban a XVIII. század közepétől863
figyelhető meg.864 Funkciója szerint a kikapcsolódás színtere volt, ahol a biliárdozáson túl
többnyire kártyajátékokkal, sakkozással töltötték idejüket. A szórakozás e formáinak
fontos eszközei voltak a különféle társasjátékok, így a kor művelt emberének, vendégei,
illetve családja kellemes időtöltéséhez ezek számos fajtáját ismernie kellett.865 A leírtakon
túl – főként a férfitársaság számára – társalgó, illetve dohányzóhelyiségként is használatos
lehetett.866 Szerepét pontosan jelzik névváltozatai, ugyanis nem csak a biliárdszoba,
hanem egyes otthonokban a „játszóterem”867 és a „férfi társalgó”868 elnevezést is
használták.
A biliárdtermek kialakításukkal, berendezésükkel a kényelmes időtöltést szolgálták. A
berendezés jellege és a helyiség funkciója is határozott közelséget mutatott az úri- és a
dohányzószobákkal. A bútorzat meghatározó, egyben legnagyobb méretű darabja a
biliárdasztal volt, amit annak szükséges körbejárhatósága miatt a térbe, gyakran annak
középső részére állítottak.869 Ehhez tartozott a palatábla, és a dákók tárolására szolgáló
állvány.870 A játékok többi fajtájához sokhelyütt asztalt is elhelyeztek, amelyet hátaszékek
vettek körül.871 A bútorzat további darabjait kényelmes telikárpitozású szövet, vagy

Ezt példázta az eszterházai Esterházy-kastély biliárdhelyisége a XVIII. századból (Dávid F., A kastély
földszinti alaprajza 1780-1790, a 76. oldalt követő melléklet), továbbá a keszthelyi Festetics- és a pátyi Splénykastély biliárdszobája a XIX. század első feléből. (Magyar Országos Levéltár, Festetics-levéltár, P 236. 88. cs.,
1818-1819, és Splény I., 249. l.)
864 A XVIII. század közepétől folyamatosan alakítottak ki biliárdszobákat. Ezt példázta az eszterházai
Esterházy-kastély biliárdhelyisége a XVIII. századból (Dávid F., A kastély földszinti alaprajza 1780-1790, a 76.
oldalt követő melléklet), továbbá a keszthelyi Festetics- és a pátyi Splény-kastély biliárdszobája a XIX. század
első feléből. (Magyar Országos Levéltár, Festetics-levéltár, P 236. 88. cs., 1818-1819, és Splény I., 249. l.)
865 Podmaniczky, 223. l.
866 A nádasdladányi Nádasdy-kastélyban e helyiség töltötte be az úriszoba és a dohányzó szerepét is. A
leírtakat mutatja az épület helyiségeinek ismert funkciója, amelyek között nem alakítottak ki külön úriszobát,
vagy dohányzóhelyiséget. (Az épület földszinti tervrajzát közli: Sisa 2000, 24. l.)
867 E helyiség a nagymágocsi Károlyi-kastélyban mint „játszóterem” szerepelt, az ismert képanyaghoz tartozó
megjelölés szerint. (MNM, F., 78.162.)
868 A nádasdladányi Nádasdy-kastélyban e helyiséget „férfi társalgóként” említették. (Vértessyné Makfalvay
Gizella: Hópelyhek. Beszélyek és útleírások. Székesfehérvár, 1893. 92-100. l. Szövegét közli továbbá: Sisa 2000,
48-49. l.)
869 A tér középső részén helyezték el a biliárdasztalt a szántói Königswarter- és a nagymágocsi Károlyikastélyban. (MNM, F., 78.176., 78.162.) A keszthelyi Festetics-kastélyban a terem oldalsóbb részére került.
(Képe: Baji, 83. l.)
870 Berzence 1888, 25. számú helyiség.
871 MNM, F., 78.176, 78.162.
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bőrhuzatú karosszékek, kanapék, jelentették,

amelyeket

társalgás,

dohányzás872

alkalmával használtak. Esetenként heverőket873, kisebb asztalkákat874, spanyolfalat875 is
elhelyeztek. Némely ülőbútort vékony anyagú kézi csomózású keleti szőnyeggel terítettek
le, vagy kárpitoztak be,876 volt ahol a függönyök anyaga is egyezett ezzel.877 A
biliárdszobák gyakori tartozékának számítottak a kandallók,878 amelyek fölé többnyire
festményt függesztettek879, párkányát kandallóórával, gyertyatartókkal díszítették880, de
más

tárgyakat

is

elhelyezhettek.881

A

falakat

festményekkel,882

rézkarcokkal,

nyomatokkal883 és régi fegyverekkel884 dekorálták. Ezek témája a helyiség hangulatához
illően, leggyakrabban állat, vagy vadászjelenet-ábrázolások voltak.885 A festmények mellé
olykor vadásztrófeákat is helyeztek.886 A bonchidai Bánffy-kastély biliárdszobájának
falait az elődök portréival díszítették, így az helyt adott egyben az ősgalériának is.887 A
falak gyakran derék-, vagy mellmagasságig érő barna színezésű lambéria-burkolatot
kaptak, az e fölötti falfelületet textil tapétával borították, a mennyezet gerendázatot utánzó
faburkolatot is kaphatott. Más esetben a teljes falfelületet textiltapéta fedte, de ismerünk
mázolt falakat is.888 Az ablakok – és esetenként az ajtók elé is889– gyakran tettek
függönyöket.

E helyiségtípust az úri táraság bizonyosan rendszeres jelleggel használta dohányzásra is, ezt erősíti meg,
hogy a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban a „férfi társalgó” elnevezésű biliárdszobában volt egy parázsállvány
is a dohányzók részére. (Vértessyné Makfalvay Gizella: Hópelyhek. Beszélyek és útleírások. Székesfehérvár,
1893. 92-100. l. Szövegét közli továbbá: Sisa 2000, 49. l.)
873 Nádasdladány, Nádasdy-kastély. (KÖH, F, 23. 356)
874 Ezt példázta: KÖH, F, 23356, MNMF, 78.176, 78.162.
875 MNMF, 78.176.
876 A berzencei Festetics-kastély biliárdszobájának ülőgarnitúráját perzsaszőnyeggel kárpitozták. (Berzence
1888, 25. számú helyiség.)
877 A leírtakat a nádasdladányi Nádasdy-kastély biliárdszobája példázta. (KÖH, F., 23356.)
878 Ezt példázta: KÖH, F., 23356, MNM, F, 78.176, 78.162.
879 Festményt (vagy más technikával készült képet) helyeztek a szántói Königswarter- (MNM, F., 78.176.) és a
keszthelyi Festetics-kastély tárgyalt helyiségének kandallója fölé. (Képe: Baji, 83. l.)
880 MNM, F, 78.176.
881 A nagymágocsi Károlyi-kastélyban e helyiség kandallójának párkányára kis keretbe foglalt arcképeket
helyeztek, mögöttük szerény keretezésű tükör állt. (MNM, F., 78.162.)
882 Nádasdladány, Nádasdy-kastély (KÖH., F., 23.356.), Keszthely, Festetics-kastély. (Képe, Baji, 83. l.)
883 MNM, F., 78.162, 78.176. Továbbá: Révújfalu, Pongrátz-kastély, biliárdszoba. (Sz.Ú., 1901 augusztus 15, 13.
l.)
884 Ezt példázta a révújfalusi Pongrátz-kastély biliárdszobája. (Képe: Sz. Ú., 1901 augusztus 15, 13. l.)
885 A nádasdladányi Nádasdy-kastély biliárdszobáját 59 darab – lovakat ábrázoló – kisebb méretű festmény
díszítette, ami mellett elhelyeztek egy nagyobb méretű – az agárdi vadásztársaságot ábrázoló – festményt.
(Sisa 2000, 51. l.) Lovakat és állatokat ábrázoló festmények voltak a többi ismert biliárdhelyiség képei között is.
886 Keszthely, Festetics-kastély. (Képe: Baji, 83. l.)
887 Képét közli: Gy. Dávid, 284. l.
888 MNM, F, 78.162.
889 Berzence, Festetics-kastély (Berzence 1888, 25. számú helyiség), továbbá Szántó, Königswarter-kastély.
(MNM, F, 78.176.)
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Az aljzatot parkettával burkolták,890 erre szőnyegeket,891 ritkábban állatbőrt

892

terítettek.
A megvilágítást központi és helyi fényforrások szolgálták. Ezek között jellegzetes
darabok voltak azok a biliárdasztal fölé függesztett lámpák, amelyek az asztal és a
helyiség megvilágítását együttesen látták el. A kisebb játékasztalokra petróleumlámpákat,
gyertyatartókat,893 a falakra esetenként falikarokat helyeztek.894 A szoba további
dekorálását kaspókba állított növényekkel is végezhették, amelyeket kisebb asztalokra,
állványokra helyeztek.895 A biliárdszobákban kisebb tárgygyűjtemények is lehettek.896 Az
enteriőröket a kisszántói Königswarter- és a keszthelyi Festetics-kastély tárgyalt
helyiségei szemléltetik. (101. és 100. kép) A jellemző berendezést mutatja továbbá – az
egyedi példának számító pipereasztal kivételével – a berzencei Festetics-kastély
biliárdszobájának leltára.897
A biliárdszobákban némely esetben íróasztal is volt898, ami mutatja, hogy bizonyos
ügyek írásos intézését is végezhették itt.
A sorokújfalui Szapáry-kastély biliárdszobájában zongora és harmónium is látható,
így e helyiségnek zeneszobai rendeltetése is volt. A berendezés ennek megfelelően igen
vegyes volt, mert a fal mellett üvegezett ajtajú könyv-, vagy irattartó szekrények álltak. E
példánk abban is eltért az általános szélesebb körkialakítástól, hogy a mennyezetet freskó
is díszítette. 899 (103. kép)
Az ókígyósi Wenckheim-kastély úriszobája dolgozó- és biliárdszobai (és talán
dohányzói) funkciót is ellátott. Az itt álló biliárdasztalt asztalként is használták, ugyanis
annak – utólagos fedlappal és terítővel történt – lefedésével, azon iratokat helyeztek el.900
A parkettaburkolat lehetett kazettás (MNM, F., 78.176, 78.162.) vagy halszálkás borítású. (Keszthely,
Festetics-kastély. (Képe: Baji, 83. l.)
891 MNM, F, 78.162., 78.176.
892 A keszthelyi Festetics-kastély biliárdszobájában nem terítettek le szőnyegeket. A parkettára egy tigrisbőrt
helyeztek. (Képe: Baji, 83. l.)
893 MNM, F., 78.162, 78.176.
894 MNM, F., 78.176.
895 A keszthelyi Festetics-kastély biliárdtermét kaspóba állított legyezőpálmával díszítették. (Képe: Baji, 83. l.)
896
A betléri Andrássy-kastély biliárdszobájának üveges szekrényében kapott helyet egy bronzkori tárgykból
álló – vélhetően a birtokon előkerült – gyűjtemény és egy tajtékpipa-gyűjtemény. (V. U., 1895, 743. l.)
897 A berzencei biliárdszoba bútorai és egyes berendezési tárgyai a következő darabok voltak: „-Billiárdasztal, Billiárd golyó (19 db.), -Billiárd dákó (6 db.), -Díván perzsa szőnyeg behúzással (1db), -Chais-longue perzsa szőnyeg
behúzással (2 db.), -Fautel perzsa szőnyeg behúzással (4 db.), -Billiárd dákó tartó állvány, -Pipere asztal gyöngyház
berakéással, -Stelázs asztal barna politúros, -Tükör barna fa keretes, -Viaszkos vászon keretes kép (5db.), -Fekete fa keretes
kép (2 db), -Barnan fa keretes kép, -Billiárd lámpás 2 lámpával, -Puff perzsa szőnyeggel, -Fa kosár barna vessző, -Ajtó
függöny yutta szövetből (2 db.), -Ablak függöny yutta szövetből kettős, -Billiárdhoz pala tábla.” (Berzence 1888, 25.
számú helyiség.)
898 A leírtakat a keszthelyi Festetics-kastély biliárdszobája példázta. (Képe: Baji, 83. l.)
899 Képe: Sz. Ú., 1904 december 15, 5. l.
900 A helyiség képe: Sz. Ú., 1902 augusztus 31, 8. l.
890
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(116. kép) A hőgyészi Apponyi-kastélyban – feltehetően két egybenyitott helyiségből –
létesített biliárdszoba már inkább a szalonhelyiségek hangulatát idézte.901 (102. kép)
A nagykárolyi Károlyi-kastélyban a tágas hall, lépcsőházi csarnok adott helyet a
biliárdozóknak.902 E példánk eltér az általános gyakorlattól. Indoka, hogy e helyiség volt
az épület fő társas fogadóhelyisége, amely különösen nagy alapterülete révén lehetőséget
nyújtott biliárdasztal felállítására is. (39. kép)
A bonchidai Bánffy-kastélyban a biliárdszoba a családi levéltár – és a könyvanyag
egy részének – tárolását szolgáló helyiségben volt.903 A mosdósi Pallavicini-904 és a
zayugróci Zay-kastélyban905 a biliárdasztal a könyvtárban állt, így e példák közös
könyvtár és biliárdhelyiségek voltak. A szepesmindszenti906 és a szepesújvári907 Csákykastélyban a nagyteremben álltak a biliárdasztalok. A féltoronyi Habsburg-kastélyban az
épület padlásszintjén létrehozott manzárdhelyiségben, a „játszóteremben” volt a
biliárdasztal. Ez a biliárdszoba abból a szempontból is érdekes, hogy kialakításánál nem
fordítottak figyelmet a reprezentatív kiképzésre és berendezésre. E helyiség tágas terében
kapott helyet a háziszínpad is.908

A helyiség képe: Sz. Ú., 1901 május 31, 7. l.
Borovszky, Szatmár vm., 175. l.
903 Gy. Dávid, 55. l.
904 Képe: Sz. Ú., 1908 június 15, 7. l.
905 O. V., 1888, 132. l.
906 Képe: Sz. Ú., 1907 szeptember 15, 10. l.
907 Képe: Sz. Ú., 1907 szeptember 30, 5. l.
908 Képe: Sz. Ú., 1902 december 15, 15. l. „Színház és játszóterem” megnevezés alatt.
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V./10. TÉLIKERTEK

A télikertek előképei a kastélyparkokban található pálma- és üvegházak lehettek,
de ezekkel semmiképp sem szabad kevernünk e helyiség fogalmát. A télikert a kastély
lakói által a hétköznapok során, illetve társasági események alkalmával használt helyiség
volt. Funkcióját tekintve a pihenés, kikapcsolódás, társalgás, esetleg kisebb étkezések
helyszínéül szolgált, és így a lakóhelyiségek csoportjába tartozott. Falai között, neve
ellenére, a növények gondozásán túl nem végeztek kertészeti tevékenységet. Szemben a
pálma- és az üvegházakkal, itt kizárólag bizonyos fajtájú növényeket helyeztek el a
kényelmi célú bútorzat és dísztárgyak mellett. Meghatározó szempontként megemlítendő,
hogy a dísznövényeket dézsákba, illetve kerámiaedényekbe ültették, ezáltal azok
mozgathatók, bármikor áthelyezhetők voltak és a berendezés részét képezték, ellentétben
az üvegházak és télikertek növényeivel és azok kertészeti célú hasznosításával.
Télikert építésére hazánkban már a XVIII. század második feléből is ismerünk
példát.909 Ugyancsak ekkortól figyelhető meg, hogy bizonyos földszinti, kertre nyíló
helyiségek díszítőfestésével, freskóival, növényzettel befuttatott lécrácsos kerti pavilon
belső látványát utánozva, természeti környezet illúzióját keltették.910 Továbbá egyes főúri
otthonok helyiségei között már léteztek növények tárolására szolgáló virágszobák,
amelyeket akkoriban virágkabinetnek911 is neveztek, ezeket az épület e célra alkalmas,
világos, esetleg déli fekvésű szobájában912 alakították ki. Virágszobát időszakunkból is
ismerünk.913
Télikerteket a XIX. század második felében, illetve az első világháborúig terjedő
időszakban gyakran építettek. Nélkülözhetetlen eleme lett a korszakunkban emelt, minden

Eszterházán a télikertet 1784-ben, az épület baloldali patkószárnyában alakították ki. A falakat darázskővel
és tükrökkel borították, a virágokat faragott kővályukba helyezték. A télikertbe vizet vezettek, így kisebb
szökőkutakat is kialakíthattak. A helyiségben papagájok, madárházak is voltak. (Dávid F, 34-37. l.)
910 A leírtak szerint díszítették a noszvaji kastély ún. hűtőző helyiségét 1780 körül. (A szerző helyszíni
megfigyelése.)
911 Virágkabinetet rendeztek be a pátyi Splény-kastélyban (Splény I. 546. l.) és a pesti Károlyi-palotában.
(Honderű, 1843, 210-212 l.) Az ismert – XIX. század első feléből származó – példáink mellett számos más főúri
otthon is rendelkezhetett ilyen típusú, növények tárolására szolgáló helyiséggel.
912 A pátyi Splény kastélyban a virágkabinetet az egyik déli fekvésű szobában helyezték el. (Splény I, 546. l.)
913 A kernyesdi Kendeffy-kastély tervrajzán az egyik bástyaszobát virágszoba néven jelölik. (É. I., 1881.
melléklet a kastély földszinti és emeleti alaprajzával.) Ugyanilyen megnevezésű helyiség volt a pesti Károlyi
palotában is. (Dávid Ferenc–Ridovics Anna: Károlyi-palota. (Budapest V. Károlyi utca 16.) Történeti
dokumentáció. Alaprajz-melléklet. M 5. A palota használata 1878-ban, emelet.)
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igényt kielégítő kastélyoknak, és miután az épület reprezentációs célokat is szolgáló
helyiségeit gazdagította, így azok mellett, vagy közelében helyezték el. Megfigyelhető,
hogy helyenként régibb építésű kastélyokban is berendeztek télikertet egy e célra
alkalmas, világos, napsütötte helyiségben.914 A városi otthonokban esetében télikerteket
ritkában alakítottak ki.915
A télikert funkciójánál fogva napfényes helyiséget igényelt, így az épületet
megtervező építésznek gondoskodnia kellett a megfelelő nagyságú nyílászárók,
üvegfelületek kialakításáról, és esetleg a mennyezeti bevilágító-ablak megtervezéséről is.
E cél megvalósításához a télikerteket leggyakrabban az épület homlokzati síkjából
– különböző mértékben – kiemelve alakították ki, illetve nyaktaggal vagy zárt folyosóval
az épülethez csatlakoztatva, de tömegében már attól különválasztva építették fel. Az
említett megoldásokat kivétel nélkül a kedvezőbb fényviszonyok biztosítása miatt
alkalmazták. Ennek fokozásához a helyiség megépítésénél különösen gyakran
alkalmaztak öntöttvas szerkezetet, illetve szerkezeti megoldásokat. A télikertek
építésének technikai megvalósíthatósága szoros összefüggést mutatott a korszak
építészetének műszaki újdonságával, jelesül a már említett öntöttvas anyagú fémszerkezet
alkalmazásával, amelynek hazai megjelenése a főúri otthonok építésénél a XIX. század
40-es éveire tehető916, ekkortól gyakrabban építettek ilyen megoldással télikerteket.917 A
hagyományos építésű télikerteknél is, a különösen nagyméretű ablakok anyagául fém
ablakkereteket alkalmaztak.918
Nádasdy Ferenc gróf nádasdladányi kastélyának tervezésekor, 1873-ban, a
télikertet a reprezentáció céljait is szolgáló helyiségekkel egy csoportban helyezte el az
építész, közvetlenül a nagy- és a kisszalon szomszédságában. Az említett helyiségekből
megközelíthető télikert másik kijárata már a parkba nyílt.919 A télikert park felőli része,

Ezt példázta a keszthelyi- (Péczely, 64. l.) és a berzencei Festetics-kastély (Berzence 1888, „Veranda szoba”)
télikertje, illetve az utóbbi példánál a télikert funkciót ellátó „veranda szoba” elnevezésű helyiség.
915 A városi paloták esetében az épületek megszabott alapterülete és leggyakrabban zárt utcasorba ékeltsége
korlátozta a nagy fényigényű télikertek építését, ennek ellenére ezekbilyen épületekben is előfordulhatott
tárgyalt helyiségünk. Ezt példázta a Mérleg utcai Andrássy-palota Budapesten, ahol az udvarra néző télikert a
palota udvarát három oldalról határolta az első emeleten. A grófi lakosztályt a télikert hátsó részéből is meg
lehetett közelíteni. (O. V., 1887, 238. l.) Olyan városi otthonokban könnyebben alakíthattak ki télikertet,
amelyek kisebb kerttel vagy parkkal is rendelkeztek és önállóan álltak. Ezt példázta a budai Karátsonyi-palota
télikertje (a forrásban mint „üvegház” szerepel), amelyet a könyvtáron és a fegyvertermen áthaladva lehetett
megközelíteni. Belsőjéről csupán annyit tudunk, hogy egzotikus növények díszítették. (O. V., 1888, 726. l.)
916 Az 1841 és 1844 között épült oroszvári Zichy-Ferraris kastély technikai megoldásainál már alkalmaztak
öntöttvas szerkezeti elemeket. (Sisa 2004, 143-147. l.)
917 A romantika időszakában emelt télikerteket példázta a bogáti Festetics-kastély (Horváth, 140. kép.) és a
szelestei Festetics-kastély (Horváth, 139. kép.) télikertje.
918 Tura, Schossberger-kastély, télikert. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
919 MOL. T. 5. No. 202. A nádasdladányi Nádasdy-kastély földszinti alaprajza.
914
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illetve annak tetőzete öntöttvas-fa-üveg szerkezetű volt, mennyezeti kerek bevilágítóablakkal. A nagyobb üvegfelület kialakíthatósága miatt, a park felőli kijárati rész erősen
előreugrott.920 (105. kép) Hasonló elhelyezkedésű volt Tőkésújfalun Haupt-Stummer
Lipót báró921 és Beleznán Zichy Ödön gróf kastélyának télikertje. Ezeknek a kastélyoknak
a nagytermébőle közvetlenül lehetett a télikertbe jutninyílt.922
Wenckheim Frigyes gróf Ókígyóson 1875 és 1879 között épített kastélyának
télikertjét a nagyebédlő mellett alakították ki. A kalitka formátumú építmény parkra néző
oldalai és kupolás tetőzete egyaránt fém-üveg szerkezetű volt.923 (4. kép)
Schossberger Zsigmond báró 1883-ban épült turai kastélyának télikertjét egy zárt
átjáróhelyiségen keresztül lehetett megközelíteni, amely ugyancsak a reprezentatív termek
közelében feküdt. Kialakítását, megjelenését tekintve eltért az eddig ismertetettektől. A
hagyományos módszerekkel épített télikertnek csak padlószintig leérő, tágas ablakai
voltak, fémszerkezetű keretezéssel.
A télikertek megoldásának jellemző példájaként említhetjük továbbá az 1894 és
1895 között épült tóalmási Wahrmann-kastély üvegezett télikertjét.924
Az 1899-től kibővítésre és teljes átépítésre kerülő beleznai Zichy-kastély újonnan
kialakítandó télikertjét az építész a kastélyépület első emeletén helyezte el. Ez a megoldás
eltért az általánosan jellemző földszinti elhelyezkedéstől.925 Stílusát tekintve egyedi
jelenségként említendő meg az ábrahámi szecessziós stílusú Esterházy-kastély télikertje,
amely „(…) kairói főrangú egyén udvarát ábrázolja.”926
E helyiségek funkciójuknál fogva sajátos szerepet játszottak, ugyanis átmenetet
képeztek a társasági terek és az épületet övező park között. A télikertbe érkezőket – a
helyiség enteriőrjén túl – az üvegezett, nagyméretű ablakokon keresztül a park látványa
fogadta, így az itt időző személy valósággal a természetben érezhette magát, miközben
védve volt az időjárás viszontagságaitól, és itt is növények vették körül.

Képét közli: Sisa, 28. l.
télikertet 1892-ben alakították ki az épület átépítésekor. (Borovszky, Pozsony vm., 111. l.)
922 É. I., 1899 november 23., ábra az épület emeleti alaprajzával.
923 V. U., 1882, 778. l., továbbá: Sisa 2004, 203. l. A kastélyépülethez „ragasztott” télikertről a korabeli leírás
találóan jegyezte meg, hogy „A (…) gyönyörű növényház a sydenhami kristálypalota gyémántkiadásban (…).”
Növényei között „pálma- és ficus-fákkal, ördögborda nemű ritka növényekkel, ékeslevelű díszplántákkal” lehetett
találkozni a korabeli beszámoló szerint. (V. U., 1882, 778. l.)
924 Képét közli: Horváth, 189. l.
925 E kivételesnek tekinthető eset magyarázata, hogy az emeletráépítéssel és oldalszárnyakkal jelentősen
kibővített épület reprezentatív helyiségeit a megmaradt régi épületrész miatt az első emeleten alakították ki. E
helyiségcsoport szerves részét képezte a télikert. A télikertből a kastélyparkba közvetlen kijárás nem volt,
csupán a parkra néző erkélyre lehetett kijutni. (É. I. 1899. november 23-i szám, 344. l., tervrajzmelléklet ifj.
Bobula János építésztől.)
926 Borovszky, Pozsony vm., 24, 28. l.
920
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A nádasdladányi Nádasdy-kastély télikertje jól szemléltette a télikert és az azzal
szomszédos helyiségek szoros kapcsolatát, ugyanis a nagyszalon ablakai és egyik ajtaja
közvetlenül a télikertre nyílt, innen kapvaán a természetes megvilágítást. A nagyszalont a
télikerttel széles, többszárnyú, harmonika-szerűen záródó ajtó kötötte össze. Kinyitását
követően a nagyszalon és a télikert egy légtérré vált. A helyiség kialakítása és
berendezése a funkcióhoz igazodott. A padlózat jól tisztítható kerámiakocka borítást
kapott. A falak és a mennyezet teljes felületét növények felfuttatására szánt
apácarácsozattal borították. A természetes fénnyel történő megvilágítást a parkra néző
fém-üveg szerkezetű, nagy üvegfelületű ablakok, illetve a mennyezeti bevilágító ablak
látta el. A kívánt fényviszonyokat az ablakok külső oldalán elhelyezett függönyök
segítségével szabályozták. A télikert jellegét alapjaiban meghatározó növényzetet
különböző csoportosításban leginkább az ablakok, illetve a falak mentén helyezték el. A
délszaki növények között is kitűntek a legyezőpálmák, melyek terebélyes levélzetükkel
meghatározták a helyiség hangulatát. A falak elé futónövényeket ültettek, melyek lassan
elborították a rácsozott fali és mennyezeti felületeket. A növényzetet különféle kerámia
kaspókba, növénytartó edényekbe ültették, amelyeket állványokra állítottak. A
berendezést jellemzően bambusznádból készült kerti, illetve télikerti bútorzat határozta
meg, ezek ülőfelülete párnázott volt. A nádbútorzaton túl tömörfa anyagú padokat,
karosszékeket is lehetett még találni. A bútorokat a télikert középső részén egy asztal köré
csoportosították, melléjük kiegészítő bútorként kis asztalt állítottak. Az így kialakított
együttes kisebb társaság elhelyezését is szolgálhatta. Az összejöveteleken túl, egy-egy
személy kellemes időzését a helyiség különböző részeibe állított nyugszékek biztosították,
amelyek mellé olykor kisebb asztalkákat tetteállítottak. A télikert mesterséges
megvilágításáról két gömbölyű lampionra emlékeztető, mennyezetre függesztett lámpa
gondoskodott.927 (105. kép)
A felsoroltakon túl más tárgyak is előfordulhattak, mint például márvány- és fém
szobrok, amelyek illettek e helyiség hangulatához, funkciójához. A turai Schossbergerkastély télikertjének idillikus hangulatát három csobogó kút is fokozta. Ez a példa belső
térkialakítás tekintetében egyedi példának számított. A télikert egy kupolás középső
helyiségből állt, amelyhez három oldalról félköríves alaprajzú fülke csatlakozott. A belső

A berendezésről leírt szövegrész forrásául a télikert belsőjének archív képe szolgált. (Sz. Ú., 1911. évi 12.
szám 4. l.)
927
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tér formai kialakítása a korai reneszánsz itáliai kápolnák hatását idézte.928 A falakat és a
mennyezetet stukkódíszítéssel dekorálták.929
Télikertnek utólagosan berendezett helyiségeket is ismerünk. A keszthelyi
Festetics-kastély télikertjét a XIX. század közepén rendezték be egy korábban levéltárként
használt márvány falburkolatú helyiségben.930 Berendezésének ekkor barnára festett
vasbútorokat választottak, amelyeken színes vánkosokat helyeztek el.931 Az ülőbútorok
számából ítélve nagyobb társaság elhelyezésére is lehetőség volt, ugyanis három kerek
asztal, tizenkét karosszék és ugyanennyi hátasszék volt a télikertben. A megvilágítást –
ugyancsak barna festésű – fali és asztali lámpák biztosították.932 E helyiséget díszítette
Festetics Kristóf – XVIII. századból származó – ajtó nagyságú, egész alakos
fadomborművű képe.933 A növényeket – a télikert sarkaiban és az itt található oszlopok
köré állított – bádog virágtartó edényekben tárolták. A leírt bútorzatot a XX. század elején
kicserélték. Az újak között legnagyobbrészt nádból, illetve fűzfavesszőből font darabok
voltak. Az ülőbútorokat, nyugágyakat, színes párnákkal tették még kényelmesebbé.
Érdekes darabja lehetet a berendezésnek Festetics György „á lá Neptun” empire stílusú
ágya, amelyet virágtartóvá alakítottak át.934 (104. kép) A gróf XVIII. században épült
berzencei kastélyában is – vélhetően – utólagosan rendeztek be egy télikert funkcióját
ellátó helyiséget, a dohányzó- és biliárdszoba közelében fekvő „veranda szobában.””.935

A pálmaház térkompozíciója Brunelleschi qattrocento kápolnájának távoli hatását mutatja. (Ybl 1956, 75. l.)
Fotófelvétel a télikert 1982-es állapotáról. In Ézsiás Anikó szerk.: Pusztuló műemlékeink nyomában. RTVMinerva, Budapest, 1983, 59. l.
930 A kastély 1861-es leltárkönyve a télikertnek történt berendezés után is mint „Márvány-terem” említi e
helyiséget. (Keszthely 1861–1879, a 44. számozatlan oldalon.)
931 A fenti tárgyakat a kastély leltárkönyve mint „barnára lakírozott” bútorokat említi. (Keszthely 1861–1879) Ezt
az állítást támasztja alá, hogy hasonló megfogalmazással találkozhatunk a család berzencei kastélyának
berendezését rögzítő leltárkönyvben is, ahol a mázolt, festett gyermekszobai bútorokat mint „sárga politúros”
darabokat említik. (Berzence 1888, 5., 6. számú helyiség.)
932 Az asztalok közül két nagyobb (vas és bádog anyagú), egy kisebb méretű volt. (Keszthely 1861–1879
„Márvány-terem”.)
933 A télikert leírt berendezését közli a kastély 1861 és 1879 között vezetett leltárkönyve. (Keszthely 1861–1879)
Továbbá: Péczely, 64. l.
934 Péczely, 64. l.
935 A berzencei „veranda szoba” berendezése a következő tárgyakból állt: „Kerti szék vessző vászon vánkos béléssel
(3db.), -Kerti díván bambourérozott sárga vánkossal, -Kerti karosszék bambouérozott sárga vánkossal (6 db.), -Kerti
karosszék fehér vessző (2db.), -Kerti karosszék pirosra festett vessző, -Kerti asztal pirosra festett vessző, -Díván törökös
szőnyeg s 3 bordeaux vánkossal, -Fautel bordeaux török szőnyeges (2 db.), -Asztal összehajtható sárga politúros, -Aztal
bambusz nád fonyással (4 db.), -Asztal bambusz nád fonyással összerakható (2 db.), -Könyvállvány barna faragott fa, Könyvállvány barna politúros, -Játék szekrény békával, -Tüköt barna fa keretes vörössel behúzva, -Virág tartó vörös réz, Vas lóggó lámpa tartó, - Ajtó függöny törökös (2 db.), -Ablak függöny törökös, -Porcellán tálak sötét kék festéssel (16 db.),
-Porcellán tál festett (10 db) -Virág váza sötét zöld.” (Berzence 1888, 26. számú helyiség, „Veranda szoba”.)
928
929
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V./11. KÖNYVTÁRHELYISÉGEK

A főúri otthonok túlnyomó többségének volt saját könyvtára. Az arisztokrácia mindennapi
életében gyakran kiemelkedő jelentőséggel bírt az olvasás, művelődés, amely a vidéki
otthonok falai között – az egyhangúbb életkörülmények miatt is – hasznos időtöltést,
kikapcsolódást jelentett a családtagok számára936, de a városi otthonok legtöbbje is
rendelkezett könyvtárral.937
A magánkönyvtárak kialakulása hazánkban a XVI. századtól figyelhető meg.938 E
területen jelentős fejlődés a XVIII. század közepétől mutatkozott939, ekkortól
tapasztalható főúri könyvtáraink jelentősebb gyarapodása, amely tárgyalt időszakunkig és
az alatt is töretlen ütemben haladt tovább. Ugyancsak a XVIII. század második felében
kezdtek bekapcsolódni a könyvgyűjtésbe tudósaink, íróink és a köznemesi családok
tagjai.940 A polgári családok gyűjteményei a XIX. század végén már tekintélyes részt
képviseltek a magánkönyvtárak csoportján belül.941 A kastélyok könyvtárai általában több
generáción át összegyűlt, összegyűjtött kötetekből álltak942, amelyek mutatták a család,
illetve a tulajdonos műveltségét, különböző tudományok iránti érdeklődését.

936

Podmaniczky Frigyes szerint az ősi fészek egyhangúsága miatt a művelt emberek számára szükséges volt könyvtár
létrehozása. (Podmaniczky, 67. l.)
937 A városi otthonok könyvtárait példázta a budai Karátsonyi-palota (Képe: O. V. 1888, 725. l.), az Egyetem
utcai Károlyi-palota (I. M., A., 25.921.) és a Reviczky utca 1. szám alatti Wenckheim-palota könyvtára (a szerző
helyszíni megfigyelése), továbbá Esterházy István (György, 474. l.) és gróf Szécsen Antal (György, 453. l.)
pozsonyi otthonának könyvtára.
938 A XVI. századi főúri tulajdonú magánkönyvtárak közül megemlítendő Zay Ferenc, kassai főkapitány és
diplomata könyvgyűjteménye, amelynek első említése 1553-ból való. A XVII. században Radvánszky Pál 1613tól ismert és Batthyány Ádám németújvári, illetve Pálffy István királyfalvi könyvtára említendő meg 1642-ből,
az utóbbi 1644-ből. (Ezen időszak ismert könyvtárait részletesen tárgyalja: H. Takács Marianna szerk.:
Magyarországi magánkönyvtárak 1533–1657. I., Budapest–Szeged, 1986. MTA. 9-151. l.)
939 A felvilágosodás korában számos főúri otthonban tudunk könyvtáralapításról, az ismertek közül példaként
említendő meg Ráday Pál és fia Ráday Gedeon által létrehozott péceli könyvtár, Brukenthal Sámuel
nagyszebeni könyvtára, Teleki József marosvásárhelyi, Széchenyi Ferenc nagycenki és Festetics György gróf
keszthelyi könyvtára. (E könyvtárakról részletesen: Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., 1988.,
Gondolat, 104-219. l.)
940 Fülöp, 35. l.
941 György, 403-522. l.
942
A leírtakat példázta az aranyosmaróti Migazzi könyvtár, amelynek anyagát Migazzi Kristóf váci püspök és bécsi
bíboros alapította 1780 körül, emiatt jelentős mennyiségű egyházi témájú könyv volt a gyűjteményben. (Borovszky,
Bars vm., 203. l.) A fóti Károlyi-könyvtár anyagát Károlyi József gróf kezdte gyűjteni a XVIII. század második felében,
aki saját gyűjteményét a II. József által feloszlatott szerzetesrendek könyvtárainak anyagából is gyarapította (Buda, 115.
l.), ezt követően a könyvállományt a további generációk is szaporították. (Károlyi, 14. l.) (II.) József főherceg alcsúti
könyvtárának alapját apja József nádor és István főherceg könyvtára jelentette, amely gyűjteményt maga is tovább
gazdagította. (V. U., 1874, 157. l.)

152

A kötetek száma könyvtáranként igen változó lehetett, az egy-kétezres
könyvállománnyal rendelkezőktől – amelyek csak a kisebbek közé tartoztak – a több
tízezer kötetes tekintélyes nagyságúakig.943 A nagyobb főúri könyvtárak közül több a
közművelődés szolgálatában is állt, mert anyagát egy szélesebb kör944, más esetben a
nagyközönség számára is hozzáférhetővé tették945, illetve ajándékozás révén kerültek a
könyvek közgyűjteményekbe.946
A főúri könyvtárak enciklopédikus jelleget mutattak, anyaguk a legtöbb korabeli
tudományágat felölelte, így rendelkeztek általános történelmi, szépirodalmi, művészeti,
filozófiai, földrajzi munkákkal. A könyvállomány témák szerinti megoszlásában már
jelentős különbség mutatkozott.947 Helyenként gazdag folyóirat és hírlapgyűjteményt is
Forrásaink a kötetek számáról igen eltérő adatokat közölnek. A hazai magánkönyvtárak anyagát tárgyaló
korabeli irodalom szerint – amelyből több jelentős főúri magánkönyvtár is kimaradt - az 1880-as évek közepén
gróf Nádasdy Ferenc 30 000 kötetet számláló könyvtára volt a legtekintélyesebb, amelyen kívül még tíz
gyűjtemény kötetszáma haladta meg a tízezret. Több ismert, közszerepet vállaló főúr könyvtárának kötetei
ekkor az ezret sem érték el. (György, 418. l.) A legtöbb könyvtár anyaga kétezer és nyolcezer kötet között
mozgott. (György, 423-522. l.) Más források szerint századunk elején a jelentős könyvállománnyal rendelkező
könyvtárak közé tartozott a fóti Károlyi-könyvtár 80 000 kötettel, ahol az anyagot két könyvtárteremben
tárolták (Károlyi, 14, 18. l.), továbbá a keszthelyi Festetics-könyvtár 36211 kötettel (Illés György: Mesélő
könyvtárak. Budapest, 1984., 80. l.), Podmaniczky Géza versegi könyvtára 27667 kötetével ( Borovszky, PestPilis-Solt-Kiskun vm. I., 161. l.), Zichy József vedrődi könyvtára 10-12000 kötettel (Borovszky, Pozsony vm., 485.
l.), Andrássy Sándor könyvtára Homonnán 8000 kötettel ( Borovszky, Zemplén vm., 53. l.) és a Migazzi család
aranyosmaróti könyvtára 5000 kötetével. (Borovszky, Bars vm, 203. l.)
A közepes kötetszámú könyvtárakat példázta az enyickei Zichy-könyvtár 4500 kötetével (Borovszky, Abaúj –
Torna vm. 293. l.) és a csitári Mailáth-kastély 3000 kötetet számláló könyvtára. (Borovszky, Nógrád vm., 27. l.)
A kisebbek sorába tartozott Odescalchi Artur skicói és József Ágost főherceg – (III. József főherceg) –
kistapolcsányi 2000 kötetes és Coburg Gothai Fülöp herceg hontszentantali 1376 kötetes könyvtára
(Borovszky, Bars vm. 203. l.), továbbá a felsősegesdi Széchenyi-könyvtár 1000 kötetével. (Borovszky, Somogy
vm., 64. l.)
944 A péceli Ráday-könyvtár olvasókat is fogadott, Kazinczy is heteket töltött itt. Kötetei közül kölcsönözheztek
is. (Kelecsényi, 112. l.)
945
A könyvtárt Teleki Sámuel kancellár alapította a XVIII. század második felében és azzal a kitétellel hagyta
családjára, hogy az mindig nyitva álljon a nagyközönség előtt. Teleki, könyvtára közművelődési szerepét halála után is
biztosítani kívánta, ezért pénzalapot hozott létre a további könyvvásárlásokhoz. A könyvtár a XIX. század eleje óta
közkönyvtár szerepét is betöltötte, bár az első időszakban csupán napi 3-5 látogatója volt. (Teleki-Téka, 5-50. l.) A
könyvtár rendszeresen nyitva tartó olvasóteremmel is rendelkezett. A könyvtárnak – a korabeli, nem hivatalos leírás
szerint – az 1830-as években 80000 katalogizált kötete volt. Anyagában ekkor különösen gazdag részt képviselt a latin
és a görög klasszikusok gyűjteménye. (Paget, 212-213. l.)
946
A mai Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményébe számos hajdani főúri könyvtár került, ezek közül a
legismertebb a könyvtáralapító Széchenyi Ferenc 1802-ben tett adománya. A gróf 11884 könyvből, 1152 kéziratból és
térképből álló nagycenki, majd soproni könyvtárát ajánlotta fel. A Széchenyi Ferenc által alapított könyvtárt József
nádor gazdagította tovább saját könyvárával, és az abban található könyvritkaságokkal. Illésházy István gróf 1838-as
adományával cca. 6000 kötet került a Nemzeti Múzeumba. Gróf Sándor Móric budai palotájában őrzött 1791 kötetes
könyvtárát, berendezésével együtt hagyta örökül. (Gyűjtők és mecénások. Az OSZK kiállítási katalógusa, Bp., 1985,
OSZK kiadásában. 2-21. l.) Apponyi Sándor gróf 1924-ben adományozta híres hungarica gyűjteményét, amely 3000
magyar vonatkozású művet, metszetgyűjteményt és más kéziratokat is tartalmazott, az akkor modernnek számító főúri
könyvtárán kívül. Anyaga ma is különálló gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban. (Apponyi-gyűjtemény, 58.
l.) Itt kell megemlítenünk a Ráday család péceli könyvtárát, amely 1862-ben vásárlás útján került a Pesti Református
Teológiai Főiskola tulajdonába. (Segesváry Viktor: A Ráday-könyvtár XVIII. századi története. Bp., 1992. Továbbá: Pap
László-Bucsay Mihály szerk.: A Budapesti Református Theológiai Akadémia története, 1855-1955. Bp., 1955.,
Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya.)
A Brukenthal Sámuel gróf által alapított nagyszebeni házikönyvtár 1872-ben a Nagyszebeni Evangélikus
Gimnázium tulajdona lett. (Kelecsényi, 156. l.)
947
A magánkönyvtárak anyaga jelentős eltérést mutatott. Zichy József vedrődi könyvtárában a történelmi témájú
könyvek jelentős része francia történeti munka volt, de számottevő volt a magyar történelmi anyag is. (Borovszky,
943
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őriztek.948 A gyermekeknek szóló művekből gyermekkönyvtárakat is kialakíthattak.949 A
tárgyalt gyűjtemények különböző nyelvű kötetekből álltak.950
A legtöbb magánkönyvtár anyagában lehetett különgyűjteményt találni, amelyek a
törzsállománytól elkülönülő, de ahhoz számos szállal kapcsolódó anyagot jelentenek.
Ezek

körébe

sorolhatjuk

metszetgyűjteményeket

953

például

a

kézirat-951,

naptár-952,

rézkarc-

és

954

, a régi ritka nyomtatványokat, kódexeket , vagy más speciális

Pozsony vm., 485. l.) Károlyi Gyula budapesti könyvtárának anyagát szerencsés módon részletesebben is ismerjük. A
könyvtárat jól felszerelt anyag jellemezte, ahol csak a magyar szépirodalmi művek gyűjteménye mutatott hiányosságot.
A kötetek között a magyar történeti munkák és a XIX. század első felének politikai irodalma szinte teljes anyaggal
rendelkezett. Az általános történeti művek mellett nagy számban voltak jelen a francia és az angol történelemmel
foglalkozó kötetek, továbbá minden európai állam történetéről lehetett legalább általános irodalmat találni. Az irodalmi
anyagban leginkább angol és francia regények voltak, de a világirodalom minden jeles képviselőjének munkái is
képviselve voltak. A leírtakon túl régészettel, építészettel, vadászattal, lovaglással, illetve utazással foglalkozó köteteket
is lehetett találni. Az ókori klasszikusokból álló bölcsészeti művek különösen jelentős anyagot képviseltek. (Károlyikönyvtár árverés, VIII., IX. l. és Radisics, 108. l.) Id. Pálffy János gróf alsónyárasdi könyvtárának művészeti
gyűjteményében az iparművészeti és a festészeti művek nagyobb száma érdemelt külön említést. (Borovszky, Pozsony
vm., 485. l.) Odescalchi Arthur skicói könyvtárnak történelmi anyaga gazdag genealógiai gyűjteménnyel rendelkezett.
(Borovszky, Bars vm., 203. l.) A Migazzi család aranyosmaróti könyvtára történelmi, diplomatikai, művészeti,
szépirodalmi és egyházi témájú kötetekből állt, ezek mellett is kiemelkedett a könyvtár halászattal foglalkozó anyaga.
(Borovszky, Bars vm., 203. l., és György, 416. l.) Az osgyáni Luzsénszky-kastély 8-10 000 kötetet kitevő könyvtárának
legnagyobb része XVII. és XVIII. századi latin nyelvű teológiai anyag volt. (Borovszky, Gömör vm., 408. l.) A gácsi
Forgách-kastély könyvtárában jelentős számban voltak régi kiadású olasz művek, csitáron Mailáth István Géza grófnál
legnagyobbrészt gazdasági, útleírási, tengerészeti, földrajzi és történeti munkákat lehetett találni. (Borovszky, Nógrád
vm., 46. l. - Gács, 27. l. - Csitár.) Ambrózy Béla temesgyarmati könyvtára 321 darabból álló méhészeti szakkönyvtárral
rendelkezett. (György, 423.l.) A csákvári Esterházy-könyvtár anyagának legnagyobb részét a XVIII-XIX. századi
francia klasszikusok anyaga jelentette. Ezen kívül gazdag volt egyéni szempontok szerint gyűjtött történeti és politikai
művek csoportja. A XIX. század végi gazdasági munkák és családtörténeti irodalom, továbbá a hazai bolsevizmus
irodalma volt még jelentős. (Csákvár 1908-1909, 9. l.)
948 Ezt példázta Prónay Ede és József borsodivánkai és Wesselényi Miklós görcsönyi könyvtára (György, 446,
460. l.), továbbá a csákvári Esterházy-könyvtár, amelynek anyagában negyvenöt német, francia és magyar
folyóirat csonka sorozatát őrizték. (Csákvár 1908-1919, 9. l.)
949 Az enyickei Zichy-könyvtárban egy kétszázötven kötetes gyermekkönyvtár is volt, válogatott magyar,
német, francia és angol nyelvű ifjúsági irodalommal. (György, 460. l.) Báró Radvánszky Kálmánnak Sajókazán
saját gyermekkönyvtára volt. (Hubert, 40. l, 135-136. l.) Hasonló anyag lehetett az ifjú Széchenyi Ilona és
Thoanet gyermekszobájának könyvespolcain is póstelki kastélyban. (Széchenyi, 15. l.)
950 Köztudott, hogy a magyar arisztokrácia tagjai általában több nyelvet beszéltek. Könyvtáraikban így német,
francia, magyar esetleg angol nyelvű kötetek voltak. A régebbi kiadású művek között sok latin nyelvű munka
is volt. Szemléltetésül Habsburg József Ágost kistapolcsányi könyvtárának kötetei latin, magyar, francia, és
angol nyelvűek voltak. (Borovszky, Bars vm. 203. l.) A vedrődi Zichy-könyvtárnak (Borovszky, Pozsony vm.,
485. l.) és az osgyáni Luzsénszky-könyvtárnak (Borovszky, Gömör vm., 408. l.) latin nyelvű anyaga volt
jelentős. A csákvári Esterházy-könyvtár anyagában 2746 francia, 1018 német, 824 magyar és 99 angol kötet
volt. A latin nyelvű munkák közül 27 olasz és 226 magyar vonatkozású volt. (Csákvár 1908-1919, 9. l.)
951 A kéziratgyűjteményeket Mednyánszky Dénes rakovicai (György, 442, 443. l.), Radvánszky János
zólyomradványi (György, 447. l.) és a körmendi Batthyány (György, 426. l.) könyvtárában elhelyezett anyag
példázta.
952 Radvánszky János zólyomradványi könyvtárában őriztek egy régi naptárgyűjteményt, amely 52 darab 1665
és 1738 között készült magyar naptárat tartalmazott. (György, 447. l.)
953 Rézkarcgyűjteményt őriztek például Batthyány Lajos ikervári (Borovszky, Vas vm., 44. l.), Andrássy
Kálmán kétegyházai, Apponyi Sándor lengyeli (György, 424. l.), Nemes Nándor gróf pusztaszenttamási
(György, 444. l.) könyvtárárában. Zichy Rezső gróf régi fametszeteit enyickei házikönyvtárában tárolta.
(György, 460. l.)
954 Pejacsevich-Mikó Endre ludányi kastélyában volt egy Osterius – és egy Pray – kódex. (Borovszky, Nógrád
vm., 78. l.) A marosvásárhelyi Teleki-Téka számos könyvritkasága közül említést érdemel egy iniciálés latin
nyelvű biblia, továbbá egy Tacitus–kézirat, amely állítólag Hunyadi Mátyás budai könyvtárából származott.
(Paget, 213. l.)
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témakört

érintő

anyagokat.955

Gyakran

az

érme-,

ásvány-,

növény-,

és

pecsétgyűjteményeknek is a könyvtárak adtak helyet.956 A tárgyalt gyűjteményeket
létrehozó személyek közül sokan az adott témakör szakértői, szaktudósai voltak957, akik a
tudományágukhoz tartozó műveket könyvtárukban akarták összegyűjteni.958
Magánkönyvtárainkban is bizonyos állománynagyság fölött szükséges volt
könyvtártechnikai megoldások alkalmazása. E feladatot gyakran már szakképzett
könyvtárosok végezték el959, de volt, hogy a tulajdonos maga rendezte könyvtára
anyagát.960 A gyűjtemény részeit a különböző tudományágak szerint csoportosították961,
az áttekinthetőség miatt segédleteket, katalógusokat készítettek. Házikönyvtárak anyagát
felölelő katalógusok már a XVII. században is készültek962, de szélesebb körben csak a
XVIII. század második felétől jelentek meg.963 A nagy könyvtárak mellett számos

Ez alatt értjük például Apponyi Sándor lengyeli és Keglevich István kistapolcsányi hungarica
gyűjteményét, amelyeket akkor „amateur” gyűjteményeknek neveztek. (György, 424, 438. l.)
956 Egyes könyvtárakban az említett gyűjteményekből többet is őriztek. A keszthelyi Festetics-kastély
könyvtárában metszet– és érmegyűjtemény volt (Péczely, 32. l.), báró Mednyánszky Dénesnél rakovicán érme, pecsét-, növény-, ásvány–, és geológiai gyűjteményt tároltak. (György, 442, 443. l.) Rézkarcgyűjteményt
őriztek Batthyány Lajos ikervári (Borovszky, Vas vm., 44. l.), Andrássy Kálmán kétegyházai, Apponyi Sándor
nagylengyeli (György, 424. l.), Nemes Nándor gróf pusztaszenttamási (György, 444. l.) könyvtárárában. A
csákigorbói kastély könyvtárában botanikai gyűjteményt is őriztek. (Kelemen, 221. l.)
957 A leírtakat példázta Radvánszky Béla báró, aki sajókazai könyvtárában a magyar történelem – azon belül a
művelődéstörténet témaköréből – gazdag anyagot gyűjtött össze. Tudósokkal is kapcsolatot tartott, Sajókazán
tudományos műhelyt működtetett. (Hubert, 19. l.) Fő műve Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII.
században címmel jelent meg három kötetben 1896-ban.
958 György, 412. l.
959 Egyes magánkönyvtárakban már a XVIII. századtól alkalmaztak könyvtárosokat, akiket akkoriban
könyvtárnoknak neveztek. Eszterházán Esterházy – Fényes – Miklós herceg könyvtárát Primitivius Niemitz,
avagy Niemitz Páter kezelte, akinek a könyvtárról szóló munkája 1789-ben Beschreibung des Hochfürstlichen
Schlosses Eszterháza címmel jelent meg Bécsben. (Dávid, 3, 9. l.) A XIX. század első felében Festetics Antal
Dégen a könyvtári teendők ellátására Pater Halász nevű tanult könyvtárnokot alkalmazta. (Splény I., 44, 45. l.)
Tanult szakembereket ideiglenes vagy állandó jelleggel is alkalmazhattak. A csákigorbói Josika-kastély
könyvtárában a katalógust 1865-ben egy könyvtáros pap készítette el. (Kelemen, 215. l.) József főherceg alcsúti
könyvtárának rendezését Szinnyei József egyetemi könyvtártiszt végezte el. (V. U., 1874, 157. l.)
960 Radvánszky Béla sajókazai könyvtárának szakbeosztását maga készítette el. (Hubert, 24. l.)
961 A leírtakat a sajókazai Radvánszky-könyvtár – a tulajdonos által készített – szakbeosztása szemlélteti, ahol
az anyagot huszonkét osztályba sorolták. A szakot jelző római számmal ellátott bélyegpecsétet a könyv
gerincére vagy az első borító bal sarkára tették. Az 1893-as beosztás a következő szakokat tartalmazta: I.:Hazai történelem, I/A.: - Külföldi történeti irodalom, I/B.: - Szaktudomány, Hadtörténet, II.: -Hazai történelmi
források, II/A.: -Külföldi történelmi források, III.: -A történelem segédtudományai, III/A: -Régi
gyászbeszédek, IV.: -Archeologia, V.: -Földrajz, Etnographia, V/A.: -Térképek, VI: -Classica Philologia, VII.: Nyelvészet, Irodalomtörténet, VII/A : -Könyvészet, VII/A .:- Ősnyomtatványok, VII.: -Régi magyar irodalom,
naptárak 1711-ig, VIII.: -Magyar szépirodalom, népművészet, színészet, zeneelmélet, VIII/A.: -Külföldi
szépirodalom, IX.: -Hittan, Bölcselet, Neveléstudomány, X.: -Társadalmi tudományok, XI.: -Jogtudomány és
története, XI/B.: -Törvények, XII.: -Országgyűlési iratok, XIII.: -Természettan és segédtudományai, XIV.: Vegytan, Orvostudomány, XV.: -Szakácskönyvek, XVI.: -Természetrajz, XVII.: -Mezei és házi gazdaság, XVIII.:
-Sportirodalom, XIX.: -Folyóiratok, XX.: -Gyűjteményes művek, XXI.: -Vegyes művek, XXII.: -Hírlapok.
(Hubert, 24-26. l.)
962 A XVII. századi segédleteket példázta Thurzó György nádor könyvtárának 1609-ből származó lajstroma.
Zrínyi Miklós 1664-ben készített könyveihez katalógust, de tudjuk, hogy Apafi Mihály erdélyi fejedelem
könyvtárának is volt jegyzéke. (György, 407. l.)
963 Pogány, 181-182. l.
955
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közepes – néhány ezer kötettel bíró – gyűjteményhez is tartozott mutatóköny.964 A
katalógusokat olykor nyomtatott formában is megjelentették, amelyeket más főúri
könyvtárak tulajdonosainak, ismerőseiknek jutattak el.965
Az állandóan gyarapodó gyűjteményeknél idővel problémát jelenthetett a kötetek
tárolása, ennek megoldására új helyiséget nyitottak meg966 vagy alakítottak ki967, amelyet
kiskönyvtárnak is nevezhettek.968 Egyes esetekben a könyvtári szekrények készítésénél
már előre gondoskodtak a később beszerzésre kerülő kötetek elhelyezéséről.969 A jelentős
értéket képviselő könyvtárakat több ismert esetben az épület, egy tűz esetén is védelmet
biztosító szobájában rendezték be970, vagy e szempont szerint tervezték és építették meg
azt.971 A kisebb könyvtáraknál, ahol a kötetek elhelyezése nem igényelt külön helyiséget,
azokat már a dolgozószobában, írószobában lévő könyvespolcokon, könyvszekrényekben
helyezték el.972
A köteteket megvásárlás után többnyire újrakötötték, így az egységes(ebb) kivitelű
könyvek a helyiség díszeiként is szolgáltak.973 Helyenként az át nem kötött munkákat
külön szobában tárolták.974 A kötetek tulajdonosát ex librisek jelezték.975
A katalogizált könyvtárakat példázta a Teleki család marosvásárhelyi könyvtára (Paget, 213. l.), a versegi
Podmaniczky-kastély könyvtára (Borovszky, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 161. l.), József főherceg alcsúti
huszonkétezer kötetes könyvtára. (V. U., 1874, 157. l.) A fóti Károlyi-kastély könyvtárának 6634 kötetet
tartalmazó, 1843-as évszámmal ellátott katalógusát ma a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár őrzi, a későbbi
kötetszám emelkedést bizonyára új katalógusban regisztrálták. (Klinda Mária: Gróf Károlyi István fóti
könyvtárának kéziratos katalógusa. In Könyvtári Híradó, 1982, IV., 3., 4. l.) A homonnai Andrássy-kastély
könyvszekrényein elhelyezett számozás is a könyvek katalogizált nyilvántartására utal. (Képmelléklet a
könyvtár képével, közli: Borovszky, Zemplén vm., 48, 49. l.) Az említetteken túl mutatót az átlagos
kötetszámmal rendelkező könyvtárak anyagához is gyakran készítettek. A mutatókönyvet „jegyzékként” is
említették. (György, 423-522. l.)
965 Fülöp, 29., 30. l.
966 Apponyi Sándor lengyeli könyvtárát egy három ablakos könyvtárhelyiségben és egy hat ablakos folyosón
helyezték el (György, 424. l.), ez utóbbit feltehetően utólag alakították ki a megnövekedett könyvállomány
tárolására. A csákvári Esterházy-kastély könyvtárának anyagát a kápolna melletti könyvtárszobában a sarokés az agancsszobában tárolták. (Csákvár, 1908-1919.)
967 Radvánszky Béla Sajókazán könyvtára elhelyezésére külön épületszárnyat építtetett. (Hubert, 14, 15. l.)
968 Hubert, 18. l.
969 A homonnai Andrássy-kastély könyvtárának „gyönyörű faragott szekrényeiben 11.000 kötet van. Azonban ez
óriási teremben még egyszer ennyi fér, s valószínűleg meg is fognak telni a még üres szekrények, mert a gróf még mindig
gyüjti a becsesebbnél becsesebb könyveket.” (O. V., 1887, 429. l.)
970 Wesselényi Miklós zsibói könyvtárát 1876-ban szállították át a báró görcsönyi otthonába, ahol a gyűjtemény
egy tűzbiztos szobában kapott helyet. (György, 460. l.)
971 Radvánszky Béla sajókazai könyvtárának boltozatát maga tervezte meg úgy, hogy annak beomlása tűz
esetén is lehetetlen legyen. (Hubert, 15. l.)
972
Szurdok, Josika-kastély. (Horváth, 203. l.)
973 Ezt példázta a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár (Paget, 212. l. ), a keszthelyi Festetics-könyvtár (Péczely, 32.
l.), továbbá Károlyi István fóti könyvtárának kötetei. (Buda, 116. l.) Az említett példák tárgyalt időszakunkat
megelőzően a XIX. század első feléből származnak, azért említjük őket, mert e kötetek a későbbi könyvtárak
anyagához is hozzátartoztak. A leírtak időszakunkban is hasonlóképp voltak, ezt például a nagyszentmiklósi
Nákó-könyvtár kötetei is mutatták. (MNM, F, 78193.) A pesti Károlyi-könyvtár kötéseiről tudjuk, hogy azok
„szebbnél-szebb bécsi rokokó kötések, London és Párizs legjobb mestereinek munkái /voltak/. Kötések dolgában a könyvtár
birtokosai nem ismertek takarékosságot, szerény regények, kézikönyvek, nyelvtanok, olyan táblákban pompáznak, hogy
hasonlót más gyüjteményekben legfeljebb igen értékes műveken láthatunk.” (Károlyi-könyvtár árverés, IX. l.)
964
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Magánkönyvtáraink sorsa időszakunkban is változó lehetett. Az előöbbiekben már
utaltunk rá, hogy a legtöbb főúri könyvtár anyagának összegyűjtése generációk folytonos
munkájának eredménye volt. Több példát is ismerünk arra, hogy az örökösök nem
követték elődeik ezirányú tevékenységét. E gyűjtemények megálltak a fejlődésben,
anyagukat el is adhatták976, vagy gondatlanság következtében pusztult el.977
A könyvtárak összegyűjtése több forrásból történt. A legjelentősebbek voltak ezek
között a hazai és külhoni könyvkereskedések, amelyekkel gyűjtőink rendszeres
kapcsolatban álltak, de hagyatékokból is szívesen vásároltak978, kiegészítve ezzel a
hiányzó

darabokat.

Sokak

külföldi

utazásaikat

használták

ki

könyvtáruk

gazdagításához.979 Érdemes megemlíteni, hogy egyes könyvtártulajdonosok könyvek
forgalmazásával is foglalkoztak980, tevékenységük vélhetően nem anyagi, hanem
kulturális indíttatású volt.
Az időszakunk során épült könyvtárhelyiségek kialakításmódjának több fajtája is
ismert. Számos esetben a megtervezéskor figyelmet fordítottak a reprezentatív
kialakításra.

E

példákat

leginkább

a

sötétbarna

pácolású

könyvtári

bútorzat

(könyvespolcok és könyvesszekrények) és a fali, mennyezeti faburkolat határozta meg. A

Radvánszky Géza – a sajókazai könyvtár tulajdonosa – is e cél érdekében jelentős anyagi áldozatokat hozott,
ugyanis a báró évi ötszáz forintot fordított könyvvásárlásra és háromszázat (!) köttetésre. (György, 447. l.) A
csákvári Esterházy-kastély könyvtáráról tudjuk, hogy „a könyvek legnagyobb része kötött /volt/.” (Csákvár 19081919, 9. l.)
974 A bonchidai Bánffy-kastélyban a kötetlen, illetve az át nem kötött könyveket a levéltári anyaggal közös
helyiségben tárolták. (Gy. Dávid, 55. l.)
975 Károlyi István fóti könyvtárában az első kötéstábla bal felső sarkába ragasztották a tulajdonos ex librisét,
amelyek alá később fia, Károlyi Sándor ex librise került. (Buda, 116. l.) A pesti Károlyi-palota könyvtárának
anyagában is a kötetekben található monogramok, ex librisek mutatták, hogy korábban mely családtagok
szerezték be azokat. (Károlyi-könyvtár árverés, VII. l.) Radvánszky Béla sajókazai köteteiben három féle
pecséttel lehetett találkozni. A legkorábbi egy sorpecsét volt „Radvánszky Béla” felirattal, ezt két ovális formájú
nyomó követte, ennek szövege: „Báró Radvánszky Béla könyvtára”. Megjegyzendő, hogy a báró eleinte még saját
kézzel írta be nevét a kötetekbe. (Hubert, 19. l.) A család zólyomradványi könyvtárából hozzá került
könyveket is ellátta saját jelöléssel. (Hubert, 21, 22. l.) Halála után fia tovább gyarapította az anyagot, az új
szerzeményeket „Báró Radvánszky Kálmán” feliratú pecsétjével látta el. (Hubert, 40. l.)
976 E sorsra jutott Apponyi Antal György nagyapponyi kastélyában őrzött húszezer kötetes könyvtára. A gróf
fia az értékes gyűjteményt Pozsony városának ajánlotta fel, mivel az anyag elhelyezéséről nem gondoskodtak,
annak legértékesebb részét 1892-ben Londonban elárverezték. (Fülöp, 34, 35. l.)
977 Az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély könyvtárának anyagából sok kötetet az épület fűtésére használtak el.
(György, 403-406. l.)
978 Radvánszky Béla budapesti és bécsi könyvkereskedőktől rendelt könyveket, de hagyatékokból is vásárolt,
így például a vele korábban kapcsolatban álló Szilágyi Sándor történész és Deák Farkas anyagából. (Hubert,
19. l.)
979 Ezt példázta a XIX. század második felének ismert hungarica-gyűjtője Apponyi Sándor, aki diplomataként
sokat tartózkodott Párizsban és Londonban. Itteni forrásokból külföldi szerzők magyar vonatkozású műveit
gyűjtötte, e kötetekhez pedig ekkor leginkább külföldön lehetett hozzájutni. (Fülöp 36. l.)
980 Név szerint tudjuk, hogy Fáy Alajos Bánhalmán, gróf Vay Ádám Szabolcsban, továbbá báró Laffert Antal és
Károlyi István is foglalkozott könyvek értékesítésével. (György, 412. l.)
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tárgyalt helyiségtípust leggyakrabban a neoreneszánsz stílus ízlése szerint alakították
ki981, az ettől eltérőek már ritkább példák voltak.982
A könyvtárak berendezése a falak mentén elhelyezkedő – főként beépített –
könyvtartó polcokból983, illetve üvegezett ajtajú szekrényekből984 állt. A magas bútorzat
felsőbb polcain a köteteket könyvtári létrák segítségével érték el.985 Egy-egy nagy
kastélykönyvtár helyisége a két szint belmagasságot is elérte, ahol emeletnyi
magasságban galéria futott körbe, ezamelyet csigalépcső kötötte össze az alsó szinttel.986
Korszakunk házikönyvtárainak berendezését két fő típusra oszthatjuk. Az egyik
esetben a helyiség középső részére egy nagyméretű asztalt állítottak, amelynek fiókospolcos kialakítása – az olvasáson és íráson túl – metszetek, térképek tárolását is
szolgálta.987 Az asztalt kárpit-ozott, vagy bőrhuzatú fotelek, karszékek, hátasszékek vették
körül.988 A másik berendezésmód volt, amikor az ülőbútorokat a könyvtárterem
különböző részein, kisebb méretű asztalok köré csoportosították. Az olvasók kényelmét
további kiegészítő bútorok, kisasztalkák szolgálták. Az ülőalkalmatosságok között a
kényelmes foteleken túl heverőket, kanapékat is találunk.989 A földgömbök az
asztalokon990, illetve nagyobb méret esetén a földön álltak.991 A termet szobanövények992,
vágott virágok993 elhelyezésével tették otthonosabbá. A helyiségben gyakran kandalló is

Főképp neoreneszánsz stílusú berendezés jellemezte a lengyeli Apponyi- (MNM, F, 78.30.), a vácrátóti
Vigyázó- (MNM, F, 78254.) a homommai Andrássy- (MNM, F, 83.1417.), a csitár-gárdonypusztai Mailáthkastély (képe: Borovszky, Nógrád vm., 251. l.) és a nagyszentmiklósi Nákó-kastély (MNM, F, 78193.)
könyvtárszobáját. (Utóbbi mennyezetét neorokokó stukkó díszítette.)
982 Meghatározóan a neogótika ízlése szerint alakították ki a nádasdladányi Nádasdy-kastély könyvtárát,
amelynek részletdíszítésében neoreneszánsz elemek is felismerhetők. (MNM, F, 78186.) A budapesti
Wenckheim-palota könyvtárhelyisége neoeokokó stílusú volt. (A szerző helyszíni megfigyelése.) Az Esterházy
utcai Károlyi-palota könyvtárszobája XVI. Lajos stílusú berendezést kapott, amit a XIX. század utolsó
harmadában készítettek. Az itt elhelyezett íróasztal karszék is egyezett a könyvszekrények stílusával. (Képe:
Baji, 100. l.)
983 Almássy Dénesné kékkői könyvtárában egyszerű kialakítású polcokon tartották a könyveket. (A helyiség
képét közli: Borovszky, Nógrád vm., 251. l.)
984 Ezt példázta a homonnai Andrássy- (a helyiség képét közli Borovszky, Zemplén vm., 48, 49. oldal közti
képmellékletben), és a vácrátóti Vigyázó-kastély könyvtára. (MNM, F., 78254.)
985 MNM, F, 88651, 78102, 78151 , 78254, 7827.
986 Ilyen típusú könyvtárhelyiség volt az apponyi Apponyi- (MNM, F, 78.27.), illetve a homonnai Andrássykastélyban. (MNM, F., 83.1417) Galériás kialakítást kapott továbbá a nádasladányi Nádasdy-kastély
könyvtárhelyisége is. (MNM, F, 78.186.)
987 MNM, F, 7830, 78186.
988 Ezt példázta a lengyeli Apponyi- (MNM, F, 78.30.) és a vácrátóti Vigyázó-kastély (MNM, F, 78.254.)
könyvtárhelyiségeinek berendezése.
989Az említett típusú bútorelrendezés volt például a homonnai Andrássy- (MNM, F, 83.1417.), az apponyi
Apponyi- (MNM, F, 78.27.), illetve a szurdoki Jósika-kastély (Képe: Horváth, 203. l.) könyvtárhelyiségében.
990 MNM, F, 7830.
991 MNM, F, 7827, 83.1417.
992 A szobanövényeket kerámia (MNM, F, 7827.) vagy fém (MNM, F, 83.1417.) kaspókba helyezték.
993 A homonnai Andrássy-kastély könyvtártermében az asztalokon vázákban vágott virágokat helyeztek el
(Számozatlan képmelléklet, Borovszky Zemplén vm., 48, 49 l. között.)
981
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volt994, e fölé festményt995 vagy tükröt
határozott

közelséget

mutatott

996

az

függesztettek. A házikönyvtárak ezen típusa
úriszobák,

férfiszalonok

ülőbútorainak

elrendezésmódjával, hangulatával.
A könyvtárak leggyakrabban dolgozószobai funkciót is elláttak, ilyenkor a
berendezés elmaradhatatlan tartozéka volt az íróasztal, amelyen az íráshoz szükséges
eszközök sorakoztak. A padlózatot nagyméretű kézi csomózású szőnyeg borította997, de
sokszor nem helyeztek el szőnyeget.998
A könyvtárak díszítését a bútorzaton túl számos dísztárgy999, szobor1000 is
szolgálta. Gyakori tárgyak volnak számítottak az órák.1001 A falakon festmények1002,
rézkarcok, nyomatok1003 függtek. A festményeket olykor festménytartó állványon a térbe
helyezték.1004 A képek gyakran családtagokat, felmenőket ábrázoltak1005, amelyekből
ősgalériát is kialakíthattak.1006
A világítást az elektromosság megjelenése előtt gyertyák, illetve petróleum-,
ritkábban gázvilágítású csillárok1007 látták el. A helyi fényforrást is gyertyák1008,
petróleumlámpák1009 biztosították. Több nagy könyvtárhelyiségben nem is helyeztek el
csillárokat1010, ugyanis azok fényereje az olvasáshoz nem lett volna elegendő, ilyen
esetben csak helyi fényforrást alkalmaztak. A villany bevezetésével a könyvtárakat is

Budapest, Károlyi-palota (I. M., A, 17348.), , Pozsony, Pálffy-palota (I. M., A. 25.921.), Martonvásár, Dreher(korábban) Brunswick-kastély (MNM, F, 7876.), Homonna, Andrássy-kastély könyvtára. (Képe közölve:
Borovszky, Zemplén vm., 48. és 49. l. közötti mellékletben.)
995 Homonna, Andrássy-kastély. (Képe: Borovszky, Zemplén vm., 48. és 49. oldalak közötti képmellékleten,
MNM, F, 83.1417.)
996 I. M., A, 25.921.
997 MNM, F, 78193, 84.1417, 7830.
998 MNM, F, 7827, 78254.
999 Ezek között leginkább vázákat, kerámiákat találhatunk. (MNM, F, 88653, 78186, 83.1417.)
1000 A szobrok között leggyakrabban márvány mellszobrok (MNM, F, 78186, 78102.) és kisplasztikák (MNM, F,
7830, 78186.) voltak.
1001 Az itt elhelyezett órák között állóórát (MNM, F, 83.1417.), kandallóórát (I. M., A, 25921.) lehetett találni az
általunk tanulmányozott forrásokban, de más óratípusok is előfordulhattak.
1002 A könyvtárhelyiségekben található festmények között leggyakrabban portrék, arcképek (MNM, F, 78193,
7830, 7827, 83.1417.) láthatók, de tájképek (MNM, F, 78186, 7830.), állatábrázolások (MNM, F, 78186.) egyaránt
előfordulhattak.
1003 Ezt példázta gróf Mailáth (István) Géza csitár-gárdonypusztai könyvtára. (Borovszky, Nógrád vm., 251. l.)
1004 Az említett tárgyak között díszes, lakberendezési céllal készített (MNM, F, 78193, 78186.), illetve egyszerű
kiképzésű (MNM, F, 7830 , 88694.) festőállványok is voltak.
1005 MNM, F, 78193, 83.1417.
1006 MNM, F, 7830, 7827.
1007 Gyertyás megvilágítású csillárok voltak a nádasdladányi Nádasdy-, illetve a homonnai Andrássykastélyban (MNM, F, 78186, 83.1417.) Gyertya és petróleum üzemű csillár volt a vácrátóti Vigyázó-kastély
könyvtárában. (MNM, F, 78254.) A homonnai Andrássy-kastély gyertyás csillárjait később petróleum
megvilágításúakra cserélték le. (Képe: Borovszky, Zemplén vm., 48. és 49. l. közötti képmelléklet.)
1008 MNM, F, 78186, 78193, 7827, Baji, 100. l.
1009 MNM, F, 7833, Baji, 100. l.
1010 Az apponyi Apponyi-, (MNM, F, 78.102.) a lengyeli Apponyi-, (MNM, F, 78.30.), a keszthelyi Festeticskastély (MNM, F, 78102.) könyvtárhelyiségében nem találunk csillárokat.
994

159

felszerelték már megfelelő fényerőt biztosító elektromos megvilágítású csillárokkal1011,
illetve a hagyományos üzemű darabokat villanyvilágításra alakíttatták át.1012 A
könyvtárak természetes megvilágítását az ablak nélküli, illetve a kevés ablakkal
rendelkező helyiségekben, mennyezeti bevilágító-ablak segítségével biztosították. Ez a
kialakítás ritkább példának számított. Ilyen megoldást alkalmaztak például a szepesgörgői
Csáky-kastély könyvtáránál.1013 (112. kép) Betléren az Andrássy-kastélyban a mennyezeti
bevilágító-ablakkal rendelkező képtárhelyiséget alakították át a XX. század elején
könyvtárszobává.
A könyvtárhelyiségek reprezentatívabb példáit a melléklet 106. - 112. számú
képei szemléltetik.
AEgyes – többnyire a kisebb – főúri otthonokban a könyvtár és a dolgozószoba
közös helyiségben volt. Ilyenkor gyakrabban lehetett egyszerűbb kialakítással,
berendezéssel találkozni. Jellegéből, berendezéséből ítélve ide sorolhatjuk a balatonkiliti
Pálffy-kastély könyvtárát.1014 (114. kép)
A szerényebb kötetszámmal bíró házikönyvtáraknál, ahol a könyvek elhelyezése
csak kisebb helyet, illetve kevesebb bútorzatot igényelt, többfunkciós helyiségeket is
kialakíthattak. A nagybodoki Stummer-kastélyban közös helyiségben volt a pipázó és a
könyvtár.1015 (110. kép) A mosdósi Pallavicini-kastélyban1016 (113. kép) és a zayugróci
Zay-kastélyban1017 a könyvtárban kapott helyet a biliárdasztal is, ilyenkor tárgyalt
helyiségünk a biliárdszoba funkcióját is ellátta.
A jellemző kialakítástól eltérő példákkal is lehetett találkozni. Alcsúton (II.) József
főherceg otthonában a könyvtárhelyiségben, – annak különösen nagy belmagassága miatt
– már háromszintes galériát alakítottak ki. Ennél az egyedinek nevezhető példánál a
fémszerkezetű galériát díszes öntöttvas oszlopok tartották. A mennyezet kazettás,
gerendázatot utánzó neoreneszánsz faburkolatot kapott. E helyiség a kötetek tárolását
szolgálhatta, ugyanis berendezését a könyvespolcokon kívül egy nagyobb méretű –
ugyancsak a könyvek, metszetek tárolására elhelyezett – asztal jelentette.1018 (107. kép)
Valószínű, hogy a kastély rendelkezett egy kisebb – az előzőekben leírt módon
A lengyeli kastély könyvtártermében csak az elektromosság bevezetését követően helyeztek el csillárokat.
(MNM, F, 552/1950.)
1012 Ezt példázták a galgóci Erdődy–kastély könyvtártermének elektromos rendszerre átalakított empire stílusú
csillárjai. (Képét közli: Voit 1993, 306. l. és V. U., 1912, 5. l.)
1013 Sz. Ú., 1902 július 15, 5. l.
1014 M. N., 1900 augusztus 9. l.
1015 Sz. Ú., 1901 október 15, 10. l.
1016 Mosdós, Pallavichini-kastély, dolgozószoba (és könyvtár). (Sz. Ú., 1908 június 15.-i szám, 7. l.)
1017 Zayugróc, Zay-kastély. (O. V., 1888, 132. l.)
1018 Sz. Ú., 1901 július 30, 4. l.
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berendezett – könyvtárszobával is. A galgóci Erdődy-kastély empire stílusú
könyvtárszobáját feltehetően a XIX. század végén alakították ki, az épület korábbi
tánctermében. Az átalakítás során megőrizték a XIX. század elejéről származó falfestést –
és vélhetően az eredeti berendezéshez tartozó – csillárokat, kályhát is. A terem belső
falszakasza elé könyvespolcokat helyeztek, a térbe asztalok köré ülőbútorokat állítottak.
Ezek az újonnan készített darabok a könyvtárteremmel egyező stílusúak voltak.1019 Az
említett tárgyakon túl, a berendezést földgömbökkel, kisebb asztalkákkal egészítették ki,
amelyek mellett, egy XIX. század eleji empire „zsiráfzongora” is helyet kapott. A villany
bevezetésével az addig gyertyás csillárokat és falikarokat elektromos rendszerűvé
alakították át. A falikarok közé függesztett nagyméretű neorokokó rámájú tükör a fény
visszaverésével tovább javította a könyvtár megvilágítását.1020
A jellemző kialakítástól némileg eltért Waldstein János 1863-ban épült várpalotai
könyvtára. E helyiség az épület fő érdekessége volt, ugyanis a mennyezetet Guino Reni –
a római Palazzo Rospigliosiban látható – freskójának másolata díszítette. A jobb
fényviszonyok érdekében a nagy belmagasságú teremben a mennyezet alatt bevilágítóablakokat alakítottak ki.1021
Számos főúri otthon könyvtárát tárgyalt időszakunk előtt építették, ezek jellegét
arculatát továbbra is megőrizhették.1022 A keszthelyi kastély könyvtárát Festetics György
gróf alapította az 1790-es években. A könyvtárterem építésére 1800-ban került sor. A két
szint belmagasságú, galériás kiképzésű helyiség teljes falfelületét könyvtartó polcok
fedték. Középen két hosszú tárlópult állt a metszet és az érmegyűjteménnyel.1023 A
helyiség berendezésén, belső kiképzésén időszakunkban – az épület átépítése ellenére –
csupán csekély változtatásokat eszközöltek1024, megőrizve így a könyvtár eredeti jellegét.

A könyvtárterem ülőbútorai a hozzájuk tartozó asztalokkal empire stílusú, de XIX. század végén készült
darabok voltak. Ezt mutatja a kanapé és a karosszékek formai kialakítása. A leírtakra leginkább a lábak
formája és a karfatámaszok esztergált bábjai utalnak, amelyek formailag a korszak neoreneszánsz
bábdíszítéseivel egyeztek. E jegyekből látható, hogy a darabokat a XIX. század végén készítették. (A
kormeghatározás a szerző által történt.) Voit Pál Régi magyar otthonok című munkájában e helyiséget, mint XIX.
század eleji könyvtártermet mutatja be. (Voit 1993, 306. l.) Az átalakítás során más, a gróf lakosztályához
tartozó helyiségek is átrendezésre, illetve berendezésre kerültek. A könyvtári ülőbútorokkal pontosan egyező
darabok álltak a pipázószobában is. (Képe: V. U., 1912, 5. l.)
1020 Képe: Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 7. l., V. U., 1912, 5. l. és Voit 1993, 306. l.
1021 Ybl 1956, 50. l.
1022 Ezt példázta a keszthelyi Festetics,- (MNM, F, 78102.) és a kistapolcsányi Habsburg- (MNM, F, 78151.)
kastély könyvtárhelyisége.
1023 Péczely, 32. l.
1024 A könyvtár helyiségének eredeti stukkódíszeit 1883-ban a kastély átépítésekor cserélték ki. (Péczely, 32. l.)
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V./12. LEVÉLTÁRAK

A családi levéltárak története az első birtokadományozó és más kiváltságokat
biztosító oklevelek tárolásával kezdődött. A főúri családok legtöbbjénél, az évszázadok
folyamán jelentős iratmennyiség gyűlt össze, ezek szakszerű rendezése és őrzése,
levéltárként való kezelése a XVIII. századtól figyelhető meg.1025 A rendezést többnyire
levéltáros szakemberekre bízták, akik a kisebb családi levéltárakban alkalmi
megbízásként teljesítették a feladatot. A nagyobb anyaggal rendelkezők már állandó
jelleggel foglalkoztathattak levéltárost, levéltárosokat.1026
A főúri családok különböző ágainak önálló levéltárai voltak.1027 Sokhelyütt más
családokra vonatkozó iratokat is őriztek, ezek többnyire nőági, vagy fiágon kihalt rokon
családok anyagai voltak.1028

A levéltári anyag rendezésének korai példájaként tarthatjuk számon (I.) Batthyány Ádám munkásságát, aki
a XVII. század közepén saját maga rendezte a családi iratokat. (MOL, Batthyány-lt., 8. l.) A XVIII. században
rendezett levéltárakat példázta a széplaki Széchenyi – 1720 – (MOL, Széchenyi-lt., 4-7. l.), a nagykárolyi
Károlyi –1760 körül- (MOL, Károlyi-lt., 7-11. l.), zólyomi Esterházy-levéltár – 1775 – (MOL, Esterházy-lt.,
zólyomi ág., 4-7. l.), a gyöngyösi Orczy-levéltár – 1840 - (MOL, Orczy-lt., 4. l.). Érdekességként említendő meg,
hogy a XX. század elején a Majthényiak levéltárát a családdal rokonságban álló Odescalchi Arthur herceg
rendezte és dolgozta fel, kedvtelésből, érdeklődési körétől indíttatva. (Erba Odescalchi, 393. l.)
1026 Levéltárosok alkalmazása a nagy családi levéltárakban a XVIII. század második felétől figyelhető meg. Az
Esterházyak zólyomi ágának Pozsonyban őrzött levéltárában már a XVIII. század második felében állandó
levéltárost alkalmaztak, akit más levéltárosok követtek. (MOL, Esterházy-lt., zólyomi ág. 4-7. l.) A Károlyi
családnál 1769-ben alkalmazták az első állandó szakembert még Nagykárolyban. Ekkortól folyamatosan
foglalkoztattak levéltárosokat. Tárgyalt időszakunkban Pesten 1885-ig Waltherr Géza, majd 1897-ig Waltherr
Lajos töltötte be a tárgyalt tisztséget, aki mellett 1887-től dolgozott Éble Gábor. (MOL, Károlyi-lt., 7-14. l.) A
kisebb levéltárak anyagát időszakunkban is alkalmilag foglalkoztatott szakemberek rendezték. Ilyen
jogviszonyban állhatott a Teleki családdal Koncz József, aki 1879 és 1883 között végezte el a marosvásárhelyi
levéltár rendezését. (MOL, Teleki-lt., 7. l.)
1027 Az Esterházy család zólyomi ága a XVII. században önállósult. Ezzel együtt járt az adott birtokrészek
iratainak külön történő kezelése és gyűjtése is. (MOL, Esterházy–lt., zólyomi ág, 4-7. l.) Az Esterházyak tatai
ágától csak 1875-ben vált külön a csákvári ág. Ekkor került sor a levéltári anyag szétválasztására is, amelyet
ezután Tatán és Csákváron őriztek. (MOL., Esterházy család tatai és csákvári lt., 10-11. l.)
1028 A leírtakra számos példát ismerünk. A Zichyek zsélyi levéltárában kapott helyet a Zichy–Ferraris-levéltár
is, amelyet a család fiági kihaltával az 1890-es években Oroszvárról Zsélyre szállítottak. Ekkortól két
meghatározó részre oszlott a zsélyi levéltár, az ún. palotai és az oroszvári levéltárra. Az előbbi is
megnevezését korábbi várpalotai őrzési helyéről kapta. (MOL, Zichy-lt., 3. l.) Az Esterházyak zólyomi ágának
pozsonyi levéltárában a rokon családok mellett a korábbi birtokosok iratait is őrizték. (MOL., Esterházy-lt.,
zólyomi ág, 4-7. l.) A Károlyi-levéltárban volt a XVII. században kihalt Bosnyák család és a fiágon
magvaszakadt Harruckern család levéltára. (MOL, Károlyi-lt., 7-14. l.) A Bethlen család levéltárában önálló
fondja alakult ki az Apaffy, Teleki és a Vay családoknak. (MOL, Bethlen-lt., 5. l.) A XVII. században kihalt
Drúgeth család iratait a homonnai Andrássy levéltárban őrizték. (Borovszky, Zemplén vm., 53.l.)
Vasvörösváron a XX. század elején gróf Erdődy Gyula őrizte II. Rákóczi Ferenc titkos levéltárát (Borovszky,
Vas vm., 115-116. l.), ugyanekkor gróf Erdődy Imre galgóci levéltárában voltak Báthory Erzsébet perének
iratai. (V. U., 1912, 2. l.)
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Időszakunkban is nagy gondot fordítottak a régi és az újabb keletű családi
iratanyag megőrzésére, biztonságos tárolására.1029 Az ettől eltérő esetek ritka példának
számítottak.1030
A XIX. század végétől több főúri família adta át levéltárát, illetve annak történeti
szempontból fontosabb részét, örök letétként a Magyar Nemzeti Múzeumnak.1031
A levéltár épületen belüli elhelyezkedésére számos példát ismerünk, gyakran a
földszinten tárolták a családi archívumot,1032 máshol szuterénhelyiség(ek)ben.1033 Egyes
otthonokban könyvtárhelyiségben is tartottak iratokat.1034 A lengyeli Apponyi-kastélyban
az egyik folyosó szolgált irattárként, ahol a mellmagasságig érő polcokon iratcsomók
sorakoztak, a falakat rézmetszetekkel, festményekkel díszítették.1035 (50. kép) A
vasvörösvári Erdődy-kastélyban az egyik tágas toronyszobában kapott helyet a családi
levéltár1036, amely szárazabb levegőjű helyiségként kiválóan megfelelt a kiválasztott
célnak. Máshol külön épületben volt az iratanyag.1037 Az Erdődy-levéltár másik része – a
család által már nem lakott – monyorókeréki kastélyban volt, az épületnek egy, még
használható részében.1038 Hasonló körülmények jellemezhették a Zichyek levéltárát is,
amelyet 1858-ig várpalotai várkastélyukban őriztek, ekkor szállították át a család zsélyi
kastélyába.1039

A Széchenyi-levéltár Sopronban őrzött részének - egy a városban pusztító tűzvészt követően - nagyobb
biztonságot nyújtó helyiséget alakítottak ki. Az anyagot 1833-tól 1896-ig tárolták itt, a Nemzeti Múzeumba
való szállításig. (MOL, Széchenyi-lt., 4. l.) A vasvörösvári Erdődy-levéltár toronyszobájának ajtaját vasból
készítették, ami tűz esetén némileg nagyobb védelmet biztosított. (V. U., 1876, 38. l.)
1030 A gyöngyösi Orczy-levéltár a XIX. század második felében a család újszászi kastélyába került, ahol nem
sok gondot fordítottak az anyag kezelésére. A leírtak eredményeként az iratállomány jelentős része elpusztult.
(MOL, Orczy-lt., 5. l.)
1031 Az Esterházy család zólyomi ágának levéltát 1877-ben adták múzeumi megőrzésbe. (MOL, Esterházy-lt.,
zólyomi ág, 7. l.) A Forgách-levéltár a XIX. század végétől több részben került letétbe, Forgách Zsigmond gróf
alsókemencei kastélyából. Elsőként a legrégibb anyagokat tartalmazó rész 1880-ban, míg a gazdasági és más
iratok csak a XX. század elején kerültek átadásra. (MOL, Forgách-lt., 5. l.) A Széchenyiek soproni levéltárát
1896-tól (MOL. Széchenyi-lt., 4. l.), a Bethlen családi levéltárat a XX. század elejétől őrzik a fenti helyszínen.
(MOL, Bethlen lt., 5. l.)
1032 Ezt példázta a pesti Károlyi-palota levéltára, amelyet – annak 1916-ban történt átköltöztetése után is – egy
szentkirályi utcai bérház földszintjén tároltak. (MOL, Károlyi-lt., 7-14. l.) A bonchidai Bánffy-kastély levéltára
is az egyik földszinti bástyaszobában volt. (Gy. Dávid, 55. l.)
1033 A budai Karátsonyi-palotában a konyhát (és bizonyára más kiszolgáló- és raktárhelyiségeket) is magában
foglaló szuterénszinten volt a levéltár. (O. V., 1888, 726. l.)
1034 Könyvtárban helyeztek el levéltári anyagot például báró Mednyánszky Dénesnél Rakovocán. (György,
442-443. l.) A bonchidai Bánffy-kastély egyik földszinti helyiségében volt a levéltári anyag, a kötetlen
könyvekkel közös szobában. (Gy. Dávid, 55. l.)
1035 MNM, F., 553/1950.
1036 Borovszky, Vas vm., 115-116. l.
1037 Ezt példázta a gyöngyösi Orczy-levéltár. (MOL, Orczy-lt., 4-5. l.)
1038 Borovszky, Vas vm., 67. l.
1039 Borovszky, Nógrád vm., 136. l.
1029
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V./13. DOLGOZÓSZOBÁK, ÍRÓSZOBÁK

A dolgozó-, vagy más szóhasználattal élve írószobának is nevezett helyiség volt
általában a ház urának, a családfőnek a dolgozóhelyisége. Többnyire itt végezték a
gazdasági, illetve az egyéb tevékenységeket érintő teendőket, magánlevelezéseket, de a
dolgozószoba biztosított helyet időnként a napközbeni pihenésre, olvasásra is. Emiatt
névváltozatai között a „nappali szoba” megjelöléssel is találkozhatunk.1040 A
dolgozószobák a magánhasználatú helyiségek sorába tartoztak, de berendezésükből
következtetve kisebb – néhány fős – társaság fogadására is alkalmasak voltak. A család
hölgytagjai részére önálló írószobát ritkábban alakítottak ki, ezt többnyire csak
valamelyik szalonban vagy a hálószobában elhelyezett íróasztal, írósarok pótolta. Ezek a
többfunkciós helyiségek is a magánlakosztályok részei voltak.1041
Az írószoba legjellemzőbb bútora volt az íróasztal, amelyen az írásbeli feladatok
elvégzéséhez szükséges eszközöket, írókészletet, gyertyatartókat, lámpát, továbbá órát,
kisméretű asztalra állítható arcképeket, szobrokat, dísztárgyakat1042 helyeztek el. Az
íróasztal mellett állt a nádból, vesszőből font papírkosár. A legtöbb dolgozószobában volt
könyvespolc, illetve irattartó állvány, amelyen a legszükségesebb köteteket, iratcsomókat
tárolták. A kisebb, szerényebb otthonokban a dolgozószoba és a könyvtár közös
helyiségben is lehetett. (114. kép)
A berendezéshez szétszórtan, illetve csoportban elhelyezett ülőbútorok tartoztak.
Az egy csoportba rendezett garnitúrákat asztal köré állították, e darabok többnyire
karosszékek, kanapék voltak. A dolgozószoba különböző részeire is helyezhettek egy-egy
magányosan álló karszéket, de az íróasztal oldalához is állíthatták. A kényelmes időtöltést
sezlonok, pamlagok is szolgálták, amelyekre párnákat tettek, mellé kisebb asztalkát
helyeztek. A dolgozószobák bensőséges hangulatot árasztottak. Az otthonosságot a
változatos bútorzat, valamint a dísztárgyak teremtették meg. A fentieken túl állhattak itt

Ezt példázta a nagylengyeli Apponyi-kastély egyik nappali szoba elnevezésű helyisége. Az itt található
tárgyak megegyeztek a dolgozószobai berendezéssel. (MNM, F, 88.636.)
1041
A berzencei Festetics-kastélyban a grófné lakosztályához tartozó kisszalonban alakítottak ki egy írósarkot. E
funkciót bizonyította a kék kasmírbetétes íróasztal, a hozzá tartozó kék kasmírborítású könyvállvány és szék és a
vesszőből font, aranyozott papírkosár. (Berzence 1888, „ A grófné kis szalonja”.)
1042 Andrássy Gézáné Kaunitz Eleonóra grófnő íróasztalát Betléren számos nipp díszítette. (Vay 1900, 341. l.)
1040
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komódok1043, alacsony fiókos szekrények1044, régi díszbútorok1045, kisebb-nagyobb
asztalkák, irattárolásra szolgáló írószekrények1046, vitrinek1047, bennük különféle
dísztárgyakkal. Egyes dolgozószobákban kandalló is volt.1048
A falakat festmények1049, rézmetszetek1050, ritkábban tükrök1051 díszítették,
emellett díszfegyverek, fegyvergyűjtemények1052, trófeák1053, kitömött madarak1054 is
helyet kaphattak. Az íróasztalokon álló kisméretű órákon túl voltak nagyobb asztali1055 és
faliórák1056 is. Egyes dolgozószobákat márvány mellszobrok díszítettek.1057 A padlózatot
borító keleti szőnyegek mérete változó volt.
A

dolgozószobákban

csupán

egyedi

esetekben

fordult

elő

egyforma

stílusúberendezés1058, e helyiségeket is a stíluspluralizmus jellemezte.
A fali és a mennyezeti díszítés a funkcióhoz igazodva visszafogottabb volt. A
fehér festésű mennyezetet stukkókkal is díszíthették, a falakat egyaránt fedhette textil-1059
vagy papírtapéta1060, de díszítőfestést is kaphattak.1061 A felsoroltak mellett fából készült
falburkolatot is alkalmazhattak. 1062

Keszthely, Festetics-kastély. (MNM, F., 78104.)
Törökbálint, Meller-kastély. (MNM, F, 71798.)
1045 A homonnai Andrássy-kastély dolgozószobáját egy XVII. század végi faragott üveges szekrény díszítette,
melyben régi fegyvereket helyeztek el. (MNM, F, 83.1420.) A törökbálinti Meller-kastély íróhelyiségében XVIII.
századi barokk emeletes írószekrény volt. (MNM, F, 71.978.) A bajmóci Pálffy-kastély dolgozószobáját XVII.
századi spanyol írószekrény díszítette. (I. M , A , 25902.)
1046 A lengyeli Apponyi-kastély egyik dolgozószobájában volt egy XIX. század első feléből származó
írószekrény, amelyet leginkább iratok tárolására használhattak. (MNM, F, 556/1950.)
1047 Lengyel, Apponyi-kastély. (MNM, F, 562/1950.)
1048 Tíz vizsgált enteriőrből egyben volt kandalló, a homonnai Andrássy-kastélyban. (MNM, F, 83.1420.)
1049 A dolgozószobákban elhelyezett festmények a legtöbb esetben ősöket, családtagokat ábrázoló portrék
voltak, ezek mellett leginkább tájképábrázolások fordultak elő.
1050 A falakat olykor rézmetszetek is díszítették, mint például a fóti kastélyban Károlyi Sándor
dolgozószobájában. (MNM, F, 14965.)
1051 Lengyel, Apponyi-kastély. (MNM, F, 554/1950.)
1052 Díszfegyverek, illetve régi fegyvergyűjtemények díszítették a berzencei Festetics-kastély írószobáját
(Berzence 1888, a „Ggróf uúr iírószobája”), a bajmóci Pálffy- (I. M., A., 25.902.), illetve a homonnai Andrássykastély dolgozószobáját. (MNM, F, 83.1420.)
1053 Trófeák díszítették például a Berzencei Festetics-kastély írószobáját (Berzence 1888, a „gróf úr írószobája”),
illetve Odeschalchi Arthur szolcsányi kastélyának írószobáját, amelyet „(…) szebbnél szebb kapitális szarvas és
őzagancsok díszítették.” (Odescalchi, 18. l.) A berzencei Festetics-kastély írószobájában agancsokból készített
fegyvertartó volt. (Berzence 1888, a „Gróf ur irószobája”)
1054 A berzencei Festetics-kastély írószobájában elhelyeztek egy kitömött sast nyúllal. (Berzence 1888, a „Ggróf
uúr iírószobája”) A lengyeli Apponyi-kastély egyik dolgozószobájának íróasztalára kitömött baglyot (?)
állítottak. (MNM, F, 562/1950.)
1055 Keszthely, Festetics-kastély. (MNM, F, 78.104.)
1056 Lengyel, Apponyi-kastély. (MNM, F, 556/1950.)
1057 Fót, Károlyi-kastély (MNM, F, 631546), Lengyel, Apponyi-kastély. (MNM, F, 554/1950.)
1058 Pálffy János pozsonyi palotájának dolgozószobáját francia XV. Lajos stílusú bútorokkal rendezték be. (I.
M., A., 25.927.)
1059 Keszthely, Festetics-kastély, (MNM, F, 78.104.) Törökbálint, Meller-kastély. (MNM, F, 71.978.)
1060 Lengyel, Apponyi-kastély. (MNM, F, 556 / 1950.)
1061 Lengyel, Apponyi-kastély. (MNM, F, 554 / 1950.)
1062 Homonna, Andrássy-kastély. (MNM, F, 83.1420.)
1043
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Az általános berendezést a berzencei Festetics-kastély dolgozószobája példázta.1063
Az enteriőröket a melléklet 115. - 120. számú képei szemléltetik.

„- Íróasztal barna fa vörös posztó betéttel (1 db.), - Tinta tartó ezüst (1 db.), - Gyertya tartó ezüst (2 db.), – Faragott
fa asztal (1db.), – Pipere asztal barna fa (1 db.), – Asztal politúros gömbölyű (1 db.), - Sarok diván szürke szövetű (1 db.),
– Fautel szürke szövetű (4 db.), - Fautel vörös szövetű (1 db.), – Fegyver tartó szarvas agancsokból (1 db.), – Régi fegyver
gyűjtemény tartóval (18 db.), – Kitömött sas nyúllal (1 db.), – Kandalló tükör faragott fa kerettel (1 db.), - Rococo óra (1
db.), – Rococo virág váza (2 db.), - Könyv állvány bordeaux posztóval behúzva (1 db.), - Papír kosár vesszőből (1 db.), - Fa
kosár barna vesszőből (1 db.), – Patkó alakú bot tartó fa (1 db.), - Köpő láda politúros (1 db.), – Ablak függöny szürke
vörös bordurrel (3 db.), – Megyfa keretes kép (7 db.), – Barna fa keretes kép (6 db.), – Díszes arany keretes kép (6 db), Egyszerű arany keretes kép (4 db.), – Fekete fa keretes kép (3 db.), – Térkép fa (2 db.), - Porczellán festés (4 db.), - Farkas
bőr kikészítve ( 1 db.), – Asztal terítő kék szürkével ( 1 db.)”. (Berzence 1888, „Gróf ur iró szobája. No. 8”)MNM, F,
78.104.
1063
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V./14. HÁLÓSZOBÁK

A korszak főúri otthonainak hálószobái a magánlakosztályokhoz tartoztak. Ezek
szomszédságában rendezték be a nappali és a dolgozószobát1064, a hölgyek
lakosztályaiban pedig a többfunkciós nappali tartózkodásra használt szalonhelyiséget.1065
A hálószoba mellett alakították ki a fürdőszobát, ahol a két helyiség közötti ajtó közvetlen
átjárást biztosított1066, de nem minden hálóhoz tartozott külön fürdőszoba.1067 Hasonló
módon helyezkedtek el az illemhelyek1068, továbbá a garderobe1069 és a toalett szobák1070,
amelyek többnyire öltözőszobai funkciót láttak el.1071 Utóbbi a hálószobával közös
helyiségben is lehetett.1072
A házastársak általában külön hálószobával rendelkeztek, bár lakosztályaik
egymás közelében voltak.1073 A közös hálószoba – hasonlóan a polgári otthonokhoz1074 –
a századfordulótól jelent meg1075, ekkortól kezdett modern értelemben az intimszféra
helyszínévé válni.
A helyiséget meghatározó stílus, a berendezés, és annak színvonala rendkívül
változatos képet mutatott. A hálószobák a többfunkciós helyiségek sorába tartoztak,
szorosabb rendeltetésükön túl író-, dolgozó- és1076 nappali szobai1077, továbbá
Berzencén a hálószoba mellett volt a „Gróf úr irószobája”. (Berzence 1888, 8. számú helyiség) Eszterházán a
hercegi háló közelében helyezkedett el a dohányzó, amelynek berendezéséből ítélve nappali és dolgozószobai
funkciót is ellátott. (Eszterháza 1917, 48. számú helyiség.)
1065 Berzencén a grófné lakosztályában e helyiséget a „grófné kis szalonja” néven említették. (Berzence 1888, 9.
számú helyiség.)
1066 Közvetlenül a háló mellett volt a fürdőszoba Károlyi Mihály budapesti otthonának lakosztályában (I. M.,
A., 17.346) és Jankovich László gróf cabunai kastélyának egyik hálóhelyiségénél. (É. I., 1879, 238., 243. l.)
1067 Homonna, Andrássy-kastély. (MNM, F, 83.1422.)
1068 Eszterházán a hercegi hálóból egy előszobán keresztül lehetett megközelíteni a tárgyalt helyiséget.
Hasonlóan volt ez a hercegnéi hálószoba esetében is. (Eszterháza 1917, 44, 45, 46-os illetve 72, 73-as számú
helyiségek.)
1069 Eszterháza 1917, 49. számú helyiség. „Garderobe Ihrer Durchlaucht”.
1070 Eszterháza 1917, 61. számú helyiség, „Toilettezimmer Ihrer Durchlaucht”.
1071 Andrássy, 107. l
1072 Ezt példázta a kiszombori Rónay-kastély „női és úri toilette szobája”. (Sz. Ú., 1903 február 15, 5. l.)
1073 Berzence 1888, 7 és 10. számú helyiség. A külön hálószoba használat tárgyalt időszakunk végén is jellemző
volt. (Eszterháza 1917, 44., 61. számú hercegi és 72. számú hercegnéi hálószobák.)
1074 Polgári lakáskultúra a századfordulón. (Összeállította és a bevezetőt írta Hanák Péter.), Bp., 1992, MTA
Történettudományi Intézete. 8. l.
1075 Berendezéséből ítélve közös hálószobát rendeztek be századunk elején a pesti Károlyi-palota Pappenheim
lakosztályában. (Képe: I. M., A., 17352.)
1076 Író-, dolgozószobai rendeltetésére utalnak a hálóhelyiségben elhelyezett íróasztalok. Ilyen berendezés volt
például Károlyi Mihály budapesti palotájában lévő hálóhelyiségében (I. M., A., 17.346.), a lengyeli Apponyikastélyban (MNM, F, 566/1950, M.N.M., F., 565/1950 ), a homonnai Andrássy-kastélyban. (MNM, F, 80.1424.)
A törökbálitni Meller-kastély hálójában egy írószekrényt is elhelyeztek. (MNM, F, 71985.)
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tisztálkodási funkciót is elláttak.1078 Berendezésük is igen változatos volt. Abban a
helyiségben, amely leginkább csak az éjszakai pihenés célját szolgálta, csupán a
szükséges tárgyak kaptak helyet. Azokban, amelyek a pihenésen túl más funkciót is
elláttak, már volt írásos munka végzéséhez berendezett rész,, vagy az esti ott-tartózkodást
szolgáló kényelmes bútorzat.
A hálószobákra az eltérő stílusú tárgyakból összeállított berendezés volt jellemző,
de ismerünk neoreneszánsz1079 , neobarokk1080, empire1081 stílusúakat is.
Az általános hálószobai bútorzathoz tartozott az ágy1082, az éjjeli szekrény – benne
éjjeli edénnyel1083, fedlapján gyertyatartóval1084, lámpával – a ruhás szekrény1085, a
mosdószekrény1086, a pipere- vagy toalettasztal1087, a tükör1088, a szőnyeg, továbbá székek,
karszékek, kisebb asztalok köré csoportosítva. A hálószobák berendezéséhez tartozó
ülőbútorok sokszor, a különösen kényelmes telikárpitozott karszékek, kanapék votak.
Gyakori

berendezés

volt

az

öltözködésnél

és

tisztálkodásnál

használt

spanyolfal1089, az ágy vagy az ülőbútorok elé helyezhető lábzsámoly1090, fali fogas,

Nappali tartózkodás célját szolgáló, több személy leültetésére is alkalmas ülőbútor-garnitúra volt a
homonnai Andrássy-kastély (MNM, F, 80.1424, MNM, F, 83.1422.) hálóhelyiségeiben. Több, szétszórtan asztal
melletti vagy magában álló ülőbútor volt a legtöbb hálóhelyiségben, így például a lengyeli kastélyban (MNM,
F, 565/1950, MNM,F, 566/1950), a budapesti Károlyi-palota egyik hálóhelyiségében. (I. M., A., 17.346.)
1078 A berzencei Festetics-kastélyban a „gróf úr hálószobájában” található volt beépített – a forrásban „befalazott”
– fürdőkád. (Berzence 1888.)
1079 Homonna, Andrássy-kastély. (MNM, F, 83.1422.) További példa: hálószoba enteriőrterv Schikedanz Albert
építésztől, Zichy Jenő gróf részére. (A tervrajz képét közli: Zlinszkyné, 273. l.)
1080 Törökbálint, Meller-kastély. (MNM, F, 71.975.)
1081 Törökbálint, Meller-kastély. (MNM, F, 71.975.)
1082 A hálószobákban található ágyak egy vagy kétrészesek voltak. Kétrészes ágy volt a berzencei kastélyban az
ún. „grófnő hálószobájában”, abban a helyiségben, amelyet a grófnő egyedül használt. Az ágyak leggyakrabban
egyszerűbb vonalvezetésűek, politúrozottak voltak, de lehetett többnyire fehérre festett fa vagy festett vas ágy
(Berzence 1888.), illetve gazdagon faragott darab is (MNM, F, 83.1422.). Az ágyakhoz esetenként tartozhatott
baldahin is. (MNM, F, 83.1422.) A berzencei kastélyban a „gróf úr”, illetve a „grófnő hálószobájában” is volt
ágymennyezet (Berzence 1888.), továbbá Eszterházán a hercegi és a hercegnéi háló ágyain. ( Eszterháza 1917,
61, 72. számú helyiségek.)
1083 Az éjjeliszekrények anyaga az ágyakhoz hasonlóan leggyakrabban politúrozott fa volt, de lehetett festett fa,
festett bádog éjjeliszekrény is. (Berzence 1888.)
1084 Eszterháza 1917, 44., 61., 72. számú helyiség.
1085 A ruhásszekrények többnyire politúrozott fából készültek, egyes típusaik ajtaja üveges vagy tükrös
megoldású volt (Berzence 1888.), ezeket almáriumnak nevezi a korabeli leltárkönyv. Továbbá: Kiszombor,
Rónay-kastély, „női és úri toilette szoba”- hálószoba. (Sz. Ú., 1903 február 15, 5. l.)
1086 Berzence 1888, a „gróf úr hálószobája”.
1087 A kiszombori Rónay-kastélyban a női és az úri „toilette szobában” - ami esetünkben hálószobát jelentett –
is volt pipereasztal. (Sz. Ú., 1903 február 15, 5. l.) További példa: Eszterháza 1917, 44., 72. számú helyiség.
1088 A tükrök lehettek fali (Lengyel, Apponyi-kastély, MNM, F, 566/1950.), álló (Károlyi-palota, Budapest, I.
M., A., 17346), illetőleg bútorba építettek. (Berzence 1888.)
1089 A berzencei, illetve a lengyeli Apponyi-kastély egyik hálóhelyiségében (MNM, F, 565/1950.) is volt
spanyolfal.
1090 Berzence 1888, a „grófné hálószobája”.
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kalaptartó1091, bot tartó1092, hokedli1093, papírkosár1094, varróasztalka1095, továbbá az
íróasztal, az író- és világítóeszközökkel, esetleg családtagokat ábrázoló képekkel.1096
A falakon festmények1097, rézkarcok1098, fényképek1099 függtek.
Az ablakokon beáradó fénytől vastag sötétítőfüggönyök védték a pihenni vágyó
személyt. Ezek anyaga sokszor egyezett a falakat borító textíliával1100, esetleg a bútorok
huzatával.
Némely hálószobában vallási vonatkozású tárgyakat is voltak, többnyire keresztek,
feszületek1101, vagy festmények.1102
A padlózatot szőnyegekkel állatbőrökkel1103 takarták, utóbbit az ágyak mellé
terítették.1104
A mennyezeten, ritkábban a falakon is, szerényebb stukkódíszítés lehetett, a
helyiségtípus dekorálását ezen túl fali és mennyezeti díszítőfestéssel1105, illetve a falakon
textilborítással végezhették1106, de előfordult fali1107, mennyezeti1108 faburkolat is.
Az átlagosnak tekinthető hálószobát a berzencei Festetics-kastély grófi hálója1109,
a gazdagabb berendezésűt az eszterházai Esterházy-kastély hercegi hálószobája
példázza.1110 A hálószobai enteriőröket a melléklet 121. - 126. számú képei szemléltetik.

Berzence 1888, a „gróf úr hálószobája”.
Berzence 1888, a „grófné hálószobája”.
1093 Berzence 1888, a „gróf úr hálószobája”.
1094 Papírkosár többnyire azon hálóhelyiségek berendezéséhez tartozott, ahol volt elkülönített írórész is.
(Lengyel, Apponyi-kastély, MNM, F, 565/1950.)
1095 Törökbálint, Meller-kastély, háló. (MNM, F, 71.985.)
1096 Lengyel, Apponyi-kastély, MNM, F, 565/1950, továbbá Eszterháza 1917, 61. számú helyiség.
1097 A hálóhelyiségekben lévő festmények leggyakrabban családtagokat, ősöket ábrázoló portrék voltak,
ritkábban vallási témájú alkotások.
1098 Rézkarcok díszítették a törökbálinti Meller-kastély empire hálóhelyiségét. (MNM, F, 71975.)
1099 Családtagokat ábrázoló fényképek díszítették a törökbálinti Meller-kastély neobarokk berendezésű
hálóhelyiségét. (MNM, F, 71.975.)
1100 Berzence 1888, „A gróf úr hálószobája”.
1101 Lengyel, Apponyi-kastély, MNM, F, 565/1950.
1102 Budapest, Károlyi-palota. A Pappenheim lakosztály hálóhelyiségében Szűz Mária a kis Jézussal témájú
festményt helyeztek az ágy fölé. (I. M, A, 17346.)
1103 Pozsony, Pálffy-palota, háló (I. M., A., 26.9291.), továbbá Berzence 1888, „a gróf úr hálószobája”.
1104 Eszterháza 1917, 44. számú helyiség.
1105 Lengyel, Apponyi-kastély, háló. (MNM, F, 565/1950.)
1106 Berzence 1888, „a gróf úr hálószobája”.
1107 Homonna, Andrássy-kastély. (MNM, F, 83.1422.)
1108 Ezt mutatja: hálószoba enteriőrterv Schikedanz Albert építésztől, Zichy Jenő gróf részére. (A tervrajz képét
közli: Zlinszkyné, 273. l.)
1109 A berzencei Festetics-kastélyban az emeleti grófi hálószobában a következő berendezési tárgyakat
helyezték el: „- Almárium sárga / festésű/ felső ruhának( 2db.), -Almárium sárga fehér nemünek( 2db.), -Ruha akasztó
vas, -Kalap stelázs fali, -Vaságy vörös szövettel, hasonló szövetű mennyezettel, -Éjjeli szekrény bádog, -Mosdó állvány
bádog, -Asztal politúros ovál, -Dívány 3 vánkossal vörös stráfos szövettel, -Fautel / karosszék/ vörös stráfos szövettel ( 6
db. ), -Tabouré ( Stockedli) fából ( 2 db. ), -Spanyolfal kék crém bordürrel, -Fördő kád befalazott, -Tükör fa keretes ( 11 db.)
, -Kép arany keretes ( 2 db.) , -Ablak függöny szobával megegyező szövetől( 2 db. ), -Farkas bőr kikészített.” (Berzence
1888, 7. számú helyiség.)
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V./15. FÜRDŐSZOBÁK

Tudjuk, hogy az emberek a XVI. és XVII. századi Magyarországon is
rendszeresen mosakodtak.1111 A főúri házaknál ekkor már több helyen volt fürdésre,
berendezett helyiség, ahol nem, ott is meg lehetett találni a tisztálkodás célját szolgáló
tárgyakat. Ezek fajtáit látva megállapíthatjuk, hogy az elkövetkezendő évszázadokban –
egészen időszakunkig és nagyrészt ez alatt is – ugyanolyan típusú eszközöket
használtak1112,

a

különbség

csupán

azok

anyagában,

minőségében,

előállítási

technikájában mutatkozott. A napi (reggeli) mosdást szolgáló mosdótálat és kancsót
rendszerint a hálószobában helyezték el.
Főúri otthonainkban – hasonlóan a korszak polgári és nagypolgári lakásaihoz1113 –
a mai értelemben vett fürdőszobák csak a XIX-XX. század fordulóján terjedtek el
szélesebb körben. Az ezt megelőző általános helyzetről a következőképp emlékezett a
korszak jeles építésze, Hauszmann Alajos: „A budai Vár eredetileg az udvarnak csak
időleges tartózkodására volt szánva, amiért is oly berendezések, amelyek állandó
lakhelynél nélkülözhetetlenek, teljesen hiányoztak. Így pl. (…) kényelmi és hygienikus
berendezésről sem történt gondoskodás. Más országok régi fejedelmi vagy főúri
kastélyaiban sem voltak eredetileg hygienikus és kényelmi berendezések, hisz abban a
korszakban, amikor a paloták épültek, vízvezeték, csatornázás nem volt és az akkori lakók
közegészségügyi berendezéseket nem ismertek. Az utolsó évtizedekben azonban igyekeztek
a hiányt a lehetőségek szerint pótolni. (…) A budai Várban ellenben nem történt semmi, a
Az eszterházai Esterházy-kastély hercegi hálójának berendezése a következő tárgyakból állt: „–Ein grosser
Aufzatzkasten (…), -Zwei harte eingelegte Schubladenkasten(…), -Ein Toilettetisch(…), -Grosser Wandspiegel in
Holzrahmen mit Goldleisten, -Ein Tisch(…), -Ein eingelegter eckkasten(…), -Zwei Lehnsessen mit Bordeaux-Plüsch
überzogen(…), -Ein Stockerl, -Ein Himmelbett- Baldachin(…), -Zwei Seitenwande, -Ein persischer Bettvorleger, -Ein
eingelegtes Nachkasten(…), -Ein Toilettspiegel, -Zwei versilberte Saulenstiege- Kerzenleither, Ein kleiner persischer
Teppich zum Toilettisch, -Zwei doppel Fenstervorhange(…), -Ein Thermometer, - / 3 /Őhlgemalde , -Ein kleiner
versielberter Handkerzenleuther(…), Fotografie Ihrer Durchlaut der Gottseiten Fürstin(…), -Waschekorb(…)..”
(Eszterháza 1917, 44. számú helyiség.)
1111 A XVI. és a XVII. századi Magyarországon nemesi, főnemesi családok körében a tisztálkodást napi
rendszerességgel végezték, ennek eszközeivel házaik bőven el voltak látva. A fürdőzés hévizekben történő
formáját is kedvelték. Radvánszky Béla állítása szerint ekkoron többet tisztálkodtak, mint a XIX. század első
felében. (Radvánszky, 37, 38. l.)
1112 Radvánszy Béla a XVI. és a XVII. században a következő tisztálkodásnál használt eszközöket sorolja fel:
fürdőkád, mosdómedence, víztartó kacsó, szappan, szivacs és törölközőkendők különböző testrészeknél
használt fajtái. (Radvánszky, 37, 38. l.)
1113 A századfordulón a fürdőszobák a városi középosztály tagjainál is ritka példának minősültek. Ezek
elterjedését a csatornázottság és a vízvezetékrendszer kiépítését követő időszakra, tehát a századforduló utáni
évekre teszik. (Gergely András: Települések lakások és lakóik a századforduló Magyarországán. In Történelmi Szemle,
1971, 407-441. l.)
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fürdőkádakat naponként vitték be az uralkodó család öltöző szobáiba, toilettül pedig
falifülkékben elhelyezett edények szolgáltak.”1114 Hasonló helyzet jellemezte főúri
otthonaink viszonyait is, az új típusú fürdőszobák, és az angolvécék megjelenéséig.
A berzencei Festetics-kastély fürdőszobái jól példázzák a hagyományos
megoldást. A grófi és a grófnéi lakosztályban önálló fürdőhelyiséggel csak a grófné
rendelkezett, a ház urának a hálószobájában helyezték el a tisztálkodáshoz szükséges
eszközöket. A hagyományos értelemben vett fürdőszobai berendezéshez gyakran tartozott
kád, amely lehetett beépített – korabeli szóhasználattal élve „befalazott” 1115 – illetőleg
mozdítható fa dézsa – vagy más anyagokból készült – fürdőkád.1116 A tisztálkodást
szolgálta

továbbá
1117

függeszthettek.

a

márványlappal

ellátott

mosdóasztal,

amely

fölé

tükröt

Ezen az asztalon volt a lavór és a porcelán mosdókészlet, továbbá a

szivacs-, szappan-, fogpor-, és fogkefetartó. Az üvegedények között vizeskancsót és
poharakat lehetett találni.1118 Az illatszereket kölnivizes üvegekben tárolták, főként a
hölgyek fürdőszobáiban.1119 A textil- és ruhaneműt gyakran szekrényekbe1120, a
tisztálkodási szereket, fürdőszobai kellékeket is álló, vagy fali szekrénykékbe tették.1121 A
szennyes tárolására többnyire vesszőből font fedeles ruháskosarat használtak.1122 A
textilneműt, törölközőket, illetve más, a tisztálkodás során használatos eszközöket fa
állványon tartották.1123 A fürdőszobai berendezéshez ülőbútorok is tartoztak, főként
kárpiítozott karosszékek, hátasszéákek1124, gyakran fehér festéssel, amit színes mintázattal
– vizsgált példánknál csíkozással – is elláthattak.1125 A helyiség fűtését cserépkályhákkal
biztosították1126, amely mellett kosarakban is tarthatták a tüzifát.1127
Hauszmann I., 86. l.
Berzence 1888, „ a grófné fördőszobája”.
1116 Hauszmann I., 86. l.
1117 „Mosdó asztal fölé helyezett márvány tükörrel”. (Berzence 1888. „a grófné fürdőszobája”.)
1118 Az eszterházai Esterházy-kastélyban a hercegi hálóhoz tartozó hagyományos típusú fürdőszoba említett
darabjai a következők voltak: -„Ein Waschtisch mit doppelten Marmorplatte und Rückwand, darauf 1 Lavoir auf
Messing montirt, dazu: 1 Schwammchale, 1 Seifendose mit Einzatz und Deckel, Zahnbürstenbehalter und Deckel, 1
Haferl mit Untertasse und Deckel, 1 Zahnpulvertasse, 1 Zahnbürstenstandel. Ein geripter Glaswasserkrug sammt 2
Wasserglaser.” (Eszterháza 1917, 41./„Badezimmer Ihr. Durclaucht”.)
1119 Az említett tárgyakat csak esetenként lehetett találni. A hercegné fürdőszobájában öt ilyen üveget
helyeztek el. Ez a fürdőhelyiség sok elemében egyezett a hagyományos fürdőszobákkal, így az említett
tárgyak esetében analógiaként szolgálhat. (Eszterháza 1917, 58./„Badezimmer”.)
1120 „Almárium köz./-önséges/ fehér festett kék stráfos”. (Berzence 1888, „a grófné fördőszobája”.)
1121 Eszterháza 1917, 3 , 58., „Badezimmer.”
1122 Berzence 1888, „ a grófné fördőszobája”. Továbbá Eszterháza 1917, 3., 38., 58./„Badezimmer.”
1123 Berzence 1888, „ a grófné fördőszobája”.
1124 Az eszterházai Esterházy-kastély családtagok által használt fürdőszobáiban: „/3. badezimmer/Fauteil mit
gestreiffenfüssen, Leinwand Überzogen, / 58. Badezimmer/ Ein kleiner Fauteil aus gesschnitztenharten Holz (…), mit
verschiedener geblumter Cremeseide überzogen.” (Eszterháza 1917, 3., 41., 58. „Badezimmer”.)
1125 „(…)Toilettetisch aus Ahornholz Weis lackiert mit ein lade, (…) Eisener weis lackirter Kleiderstock mit blaue
Streifen (…)” (Eszterháza 1917./ 3. „Badezimmer” továbbá a 38., 41., 58. fürdőszobák.)
1126 Eszterháza 1917, 3., 41./„Badezimmer.”
1114
1115
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Az ablakokat szükség esetén sötétítőfüggöny takarta.1128 Az illemhely viszonylag
ritkán került a fürdőszobába.1129 A falakat meszelték vagy fehérre festették1130, máskor
csempével burkolták.1131 A padozatot csempével1132 borították. 1133
A hagyományos fürdőhelyiségeket lassan, fokozatosan szorították ki az új divatú
fürdőszobák. Ennek első hazai példáját Széchenyi István nagycenki otthonából ismerjük,
ahol a gróf már 1840 előött fürdőszobákat építtetett.1134 Célszerűsége ellenére elterjedését
mégis csak a századfordulótól figyelhetjük meg, az ezt megelőző esetek egyedi
jelenségnek tekinthetők.1135 A városi főúri otthonokban, ahol a csatornázottság és a
vízellátás biztosított volt, modernizálhatták hamarabb a fürdőhelyiségeket. Vidéki
kastélyainkban e folyamat már lényegesen lassúbb üteműnek bizonyult, ennek
bizonyítéka, hogy még az 1910-es években is számos helyen voltak hagyományos
fürdőhelyiségek.1136 A legvagyonosabb családok otthonaiban a tulajdonosok különálló
lakosztályaihoz sem tartozott minden esetben modern fürdőszoba. Ennek oka abban
keresendő, hogy az addigi tisztálkodási körülményekhez szokott személyek ezirányú
igényei nem, vagy csak lassabban változtak. Az eszterházai Esterházy-kastélyban 1917ben a hercegi lakosztály fürdőszobája olyan, tisztálkodás célját ellátó helyiség volt,
amelyben kádat még ekkor sem helyeztek el, csak mosdóasztalt,, az ehhez szükséges
kellékekkel.1137

A

hercegné

lakosztályához

tartozó

fürdőszobáról

bizonysággal

feltételezhetjük, hogy az már modernizált fürdőszoba volt.1138

E példánknál fából készült tárolóládák voltak (Berzence 1888, „ a grófné fördőszobája”.), de vesszőből font
fatartó kosarak, illetve fém fatartók ugyanúgy előfordulhattak.
1128 Berzence 1888, „ a grófné fördőszobája”. Eszterházán az ablak előtt lehúzható szövettel találkozunk, „fenster
Rolette”. (Eszterháza 1917, 3./„Badezimmer”.)
1129 E - ritkábbnak nevezhető - példánk is egy vendégek részére fenntartott fürdőszoba berendezéséhez
tartozott. (Odeschalchi, 42. l.)
1130 Odeschalchi, 42. l.
1131 A csákvári Esterházy-kastély főszárnyának alagsori részében alakították ki – a ma is meglévő – csempe
faliborítású fürdőszobát. (Sisa József–Entz Géza Antal szerk.: Fejér Megye művészeti emlékei. 53. l.,
Székesfehérvár, 1998, A Szent István Király Múzeum Könyvei kiadásában.)
1132 Odeschalchi, 42. l.
1133 Odeschalchi, 42. l.
1134 Kriszt György: Nagycenk. Bp., 1982, 9-10. l.
1135 A további egyedi példák között említhetjük meg az ikervári kastélyt is, ahová gróf Batthyány Lajos az
1840-es években építtetett fürdőszobákat. (Sisa 2004, 39. l.)
1136 Az eszterházai kastély családtagok által használt – feltehetően négy – fürdőszobái közül csak némelyiket
alakították át új divatú fürdőhelyiséggé. Az 1917-es leltár szerint a 3., 38., 41., 58. fürdőszoba közül a 38.
gyermekfürdőszobai és az 58. hercegnéi fürdőhelyiségről feltételezhetjük bizonysággal az említett átalakítást.
(Eszterháza 1917.) Ezt példázta továbbá a vöröskői Pálffy-kastély egyik vendégek részére fenntartott
fürdőszobája is. (Odeschalchi, 42. l.)
1137 Eszterháza 1917, 41./„Badezimmer.”
1138 Eszterháza 1917, 58./„Badezimmer”. A leírtakra utal a leltári tárgyakon túl, hogy Bründl János „Központi
fűtés, (szellőzés) modern fürdők és egészségügyi felszerelések gyára” a család budai és kismartoni otthona mellett az
eszterházai kastélyon is dolgozott. (Sz. Ú., 1909. VII. szám, 2. számozatlan oldal a cég hirdetésével.)
1127
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A régibb építésű kastélyokban gyakran a korábbi fürdőszobát modernizálták az új
igény szerint, vagy egy kisebb szobát alakítottak át ezzel a céllal.1139
A főúri otthonok fürdőszobáit gyakran elegánsboudoire-szerű kialakítás és,
berendezésmód jellemezte, ahol mindezekaz elegáns megjelenés mellett a kényelemnek is
fontos szerep jutott.
Általában ház úrnőjének fürdőszobáját szerelték fel jobban, a férj által használt
fürdőhelyiség már szerényebb volt. Gyakori, hogy a ház ura nem is rendelkezett önálló
fürdőszobával, ilyenkor a hálószobában tisztálkodott. Ez a megállapítás egyformán
érvényes a hagyományos1140 és a modernizált1141 változatokra.
A XX. század elején az új típusú fürdőszobák tárgyai, még nagy hasonlóságot
mutattak a hagyományos berendezéssel. A legfontosabb különbséget a korábbi
fürdőhelyiségektől többnyire csak az öntöttvas, zománcozott1142, – illetve más,
igényesebb kivitelű1143 – kád és mosdó jelentett, amely fölött hideg- és melegvizes csap,
vagy zuhanyrózsa volt. Amennyiben egy modern fürdőhelyiségben nem helyeztek el
külön mosdókagylót, úgy ezt a hagyományos márványlapos mosdóasztal helyettesítette, a
hozzá tartozó tisztálkodóeszközökkel.1144 Ezek mellett más – akkor újdonságnak számító
– tisztálkodásnál használt tárgyak is előfordulhattak.1145
A kád és a mosdó mellé fali1146 vagy földre állítható törölközőtartókat1147 tettek. A
kádak közelébe szappan, és más tisztálkodási eszközök elhelyezéséhez nádfonatú kis
asztalkákat állítottak1148, a falra vagy a kádak oldalára szappantartót függesztettek.1149 A
modern

fürdőszobák

berendezésénél

nádfonatú1150,

vagy

kárpitozott

székek,

1139A

homonnai Andrássy-kastély és a törökbálinti Meller-kastély fürdőszobái korábban más rendeltetésű
helyiségek lehettek, erre az itt található kandalló (MNM, F, 83.1425, Homonna.) és a díszes empire stílusú
kályha utal. (MNM, F, 71.907, Törökbálint.)
1140 Berzence 1888, „ a grófné fördőszobája”és a „gróf úr hálószobája”.
1141 Eszterháza 1917, 58. számú helyiség: „Badezimmer” és 41. számú helyiség: „Badezimmer Ihr. Durclaucht”.
1142 Az említett típust képviselték a homonnai Andrássy-kastély (MNM, F, 83.1425, 83.1426.), a törökbálinti
Meller-kastély (MNM, F, 71.709.) fürdőszobáinak kádjai.
1143 Eszterházán a hercegné fürdőszobájában „Eine amerikanische Fayance-Badewanne auf Messing montirt,
vergoldet (…)„ (Eszterháza 1917, 58., Badezimmer.)
1144 E megoldást mutatta a homonnai Andrássy-kastély egyik fürdőszobája, ahol a mosdót márványlapos
mosdóasztal helyettesítette, amit egy falfülkébe helyeztek el. (Ennek csak egy kis részlete látható a korabeli
fényképfelvételen.) (MNM, F, 83.1425.) További példa: (Eszterháza 1917, 58./„Badezimmer” )
1145 Eszterházán a hercegnéi fürdőszobában található volt egy hajmosó készülék. „Kopfhaar- Waschapparat aus
Nickel mit runder Marmorplatte auf dreifüssigen Eisengestell, weis geschtrichten / System Alois Till/.” (Eszterháza
1917, 58. / „Badezimmer”.)
1146 MNM, F, 71.907, Törökbálint, Meller-kastély.
1147 MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély.
1148 MNM, F, 83.1425, 83.1462, Homonna, Andrássy-kastély.
1149 MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély , továbbá Eszterháza 1917, 3., 38., 58./ Badezimmer.
1150 Eszterháza 1917, 38./ „Badezimmer, gyermekfürdőszoba” (sic!)
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karszékek1151, kis asztalok1152, tükrös pipereasztal1153, sezlon1154, beépített szekrények1155
ugyanúgy megfigyelhetők, mint a hagyományos típusúaknál. A fürdőszobai tükröket
többnyire a mosdó fölé helyezték1156, vagy a helyiség más hangsúlyos falszakaszára.1157 A
berendezési tárgyak között, a régi fajtájú és új típusú fürdőszobákban egyaránt lehetett az
említetteken

túl,

hőmérő1158,

köpőcsésze1159,

spanyolfal1160,

fürdőkefetartó1161,

ruhafogas1162, bidé1163, nád- vagy gyékényszőnyeg.1164
Az új fajtájú fürdőszobák padlózata lehetett csempézett, vagy márvánnyal1165,
parkettával borított, utóbbi esetben erre szőnyegeket is teríthettek.1166 A falak
középmagasságig csempe-,1167, vagy márványborítást1168 kaptak, de ismerünk olyan
példát is, ahol csak a kád és a mosdóállvány melletti falfelületet csempézték, a helyiség
többi része tapétaborítást kapott.1169 A fürdőszobákat cserépkályhákkal1170, központi fűtés
esetén radiátorokkal fűtötték.1171 A megvilágítást a villany bevezetése után mennyezetről
befüggesztett lámpák látták el,1172 amelyek addig – elektromos világításra átalakított

MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély, továbbá Eszterháza 1917, „3. Badezimmer”.
MNM, F, 83.1425, Homonna.
1153 MNM, F, 83.1425, 83.1462, Homonna, Andrássy-kastély, továbbá Eszterháza 1917, ”.3. Badezimmer”.
1154 MNM, F, 71.907, Törökbálint, Meller-kastély.
1155 A homonnai Andrássy-kastély egyik fürdőszobájában a falburkolat mögött beépítet szekrényeket
helyeztek el. (MNM, F, 83.1426.)
1156 MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély, MNM, F, 71907, Törökbálint, Meller-kastély.
1157 A homonnai Andrássy-kastély egyik fürdőhelyiségében egy XVIII. századi kandalló volt, ami fölé tükröt
függesztettek. (MNM, F, 83.1425.) Törökbálinton a Meller-kastély fürdőszobájában a kád fölé is erősítettek egy
kisebb méretű tükröt. (MNM, F, 71.907.)
1158 „Thermometer”, „Badethermometer” minden fürdőhelyiségben volt Eszterházán. (Eszterháza 1917, 3., 38., 41.,
58./„Badezimmer”.)
1159 Eszterháza 1917, 3., 38., 41./„Badezimmer”.
1160 Eszterháza 1917, 3./”Badezimmer”.
1161 Eszterháza 1917, 41., 58. / „Badezimmer”.
1162 Eszterháza 1917, 3., 41., 58./”Badezimmer”.
1163 Eszterháza 1917, 3., 58. /”Badezimmer”.
1164 Eszterháza 1917, 3., 41., 58./”Badezimmer”.
1165 Törökbálint, Meller-kastély, MNM, F, 71.709.
1166 Parketta borításúak voltak a homonnai Andrássy-kastély fürdőszobái (MNM, F, 83.1425, - 83.1462.), ami
mutatja, hogy a helyiségek korábban más funkciót tölthetett be.
1167 MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély. A tatai Esterházy-kastély egyik fürdőszobáját kék
mintázatú csempék díszítették. (A szerző helyszíni megfigyelése.) Az eszterházai kastély fürdőszobáiban „(…)
Zsolnaer Kachel sind die Wande bis zur Halfte ausgelegt„ (Eszterháza 1917, 3.,38., 41./Badezimmer.)
1168 MNM, F, 71.907, Törökbálint, Meller-kastély.
1169 MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély.
1170 MNM, F, 71.907, Törökbálint, Meller-kastély.
1171 MNM, F, 83.1425, Homonna, Andrássy-kastély.
1172 Ilyen mennyezetről befüggesztett lámpa volt Törökbálinton a Meller-kastély fürdőszobájában. (MNM, F,
71.907.)
1151
1152
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darab esetén – gyertya- vagy petróeum-világítással működtek.1173 Helyi fényforrásként
gyertyatartókat1174, asztalilámpákat1175 használtak.
Modern fürdőhelyiségek voltak a homonnai Andrássy-kastély – fényképekről
ismert – fürdőszobái, amelyeket jellegükből ítélve, egy korábban más funkciót betöltő
helyiségből alakítottak ki. Az egyik1176 fürdőszobát egy, két bejárattal rendelkező
szobából építették át, úgy, hogy az egyik ajtót befalazták, az ennek helyén keletkezett
falfülkébe állították a mosdóasztalt. A munkálatok során csupán egy kádat és egy
fűtőtestet helyeztek el. A fürdőszoba kialakításakor megőrizték a korábbi sarokkandallót
és a parkettaburkolatot is. Az új fürdőhelyiséget egy tükrös pipereasztal, egy karszék és
egy törölközőtartó tette teljessé.1177 Az épület másik fürdőszobájának létrehozásánál már
alaposabb átalakítást végeztek. A falak mentén mennyezetig érő beépített szekrényeket
alakítottak ki, olyan módon, hogy azok látványa kazettás kialakítású falburkolat hatását
keltette. A fürdőkád elé szőnyeget terítettek, amelyre két asztalkát állítottak, és az egyik
oldalánál nádazott hátasszékekkel. A helyiségben két karosszék is volt. A mosdó, vagy
mosdóállvány helye a képen már nem látható.1178

Valószínű, hogy az igényesebb

kialakítású, nagyobb helyiséget a grófné, a kisebb és szerényebb fürdőszobát a gróf
használta.(127. és 128. kép)
A keszthelyi Festetics-kastély fürdőszobái is jellemzőek voltak a korszakra.
Berendezésükhöz párnázott ülőbútorok tartoztak, a falakat metszetek díszítették, az
ablakokon függönyök voltak, az egy-, illetve kétszemélyes márvány mosdóasztalokat és a
kádakat díszesen megmunkált faburkolat szegélyövezte.1179
A mai értelemben vett fürdőszobákhoz – felhasznált forrásaink közül – leginkább
a törökbálinti Meller-kastély ismert fürdőhelyisége hasonlítható. E példánknál a fali és a
padlózati márványburkolat, a kád és a mosdó elhelyezése együttesen a legmodernebb
ízlés szerint történt, a XX. század első évtizedében. A fürdőszobai bútorzatot itt már csak
egy fehér szövettel letakart heverő képviselte.1180 (129. kép)

A homonnai Andrássy-kastély fürdőszobáiban, elektromos világításra átalakított XVIII. század végéről
származó darabok voltak. (MNM, F, 83. 1425, 83.1426.)
1174 A Eszterházai kastélyban a hercegnéi fürdőszobába ezüst, a nagyobb gyermekek fürdőhelyiségébe
ezüstözött gyertyatartókat helyeztek. (Eszterháza 1917, 3., 58./Badezimmer.) A homonnai Andrássy-kastély
egyik fürdőhelyiségének pipereasztalán is voltak gyertyatartók. (MNM, F, 83.1425.)
1175 „Ein Wachlichtbehälter aus Glas auf einer weissen Porzellan Untertasse mit goldrand und Blumen”. ( Eszterháza
1917, 58./„Badezimmer”.)
1176 MNM, F, 83.1425.
1177 MNM, F, 83.1425.
1178 MNM, F, 83.1426.
1179 Péczely, 66. l.
1180 MNM, F, 71.907.
1173
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Főúri kastélyainkban a kiskorú gyermekek részére külön fürdőhelyiségeket is
kialakíthattak. Ezt példázta az eszterházai Esterházy-kastély gyermekfürdőszobája, ahol a
beépített fürdőkád mellett, – egy ugyancsak beépített – gyermekkádat is elhelyeztek.
Ezeken túl, a tisztálkodást falra szerelt fajansz mosdó is szolgálta. A fürdőszobába
angolvécét is beépítettek. A berendezés egyezett más, hasonló funkciójú helyiség
tárgyaival.1181

E

kastélyban

az

idősebb

gyermekek

szobáihoz

is

tartozott

fürdőhelyiség.1182

Az itt található tárgyak közül csak a ruháskosarakra térnénk ki, ugyanis ezekből három darabot helyeztek
el, a fürdőszobát használó gyermekek száma szerint. (Esztrerháza 1917, 38./„Badezimmer, gyermekfürdőszoba”.)
1182 Eszterháza 1917, 3./„Badezimmer”.
1181
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V./16. ILLEMHELYEK

Főúri otthonainkban a külön helyiségekben kialakított illemhelyek mellett
használatban voltak, – többnyire a hálószobák éjjeliszekrényeiben elhelyezett – „éjjeli
edények”, illetve olyan „szükségládák”, amelyek párnázott ülőfelülettel és fedéllel,
zárható nyílással rendelkeztek.1183
Az árnyékszékek az épület kisebb jól szellőztethető1184 helyiségeiben, gyakran a
lépcsőzet melletti vagy alatti részeken1185 kaptak helyet.1186 Széchenyi István – egy
korszakkal korábbi, de tárgyalt évtizedeinkben is érvényes – leírása szerint, a korabeli
otthonokban jelentős problémát okoztak az árnyékszékek, ugyanis a belőlük áradó rossz
levegő sokszor a ház legtöbb helyén érezhető volt.1187
A hagyományos illemhelyeket párnázott vagy egyszerű, fából készült (deszka)
ülőfelület jellemezte. Vízszintes falapján fedéllel zárható rés volt, oldalsó része(i) zártak
voltak. A benne található edényt előölről, vagy hátulról cserélték, utóbbi esetben erre
akkor volt lehetőség, ha az illemhely a kályhák működtetéséhez kialakított fűtőhelyiség

Ilyen, a mai szóhasználattal élve leginkább szobavécének nevezhető tárgyak láthatók a hontszentantali
Coburg-kastély egyik hálószobájában. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
1184 Eszterházán a 46, 85. számú helyiségben lévő vécék légudvar mellett voltak. (Eszterháza 1917, 46, 47 / A,
84 / A, 85. számú helyiségek.) A kernyesdi Kendeffy-kastély mellékhelyisége egy parkra néző szellőzőablakal
és egy szellőzőnyílással is rendelkezett. (É. I., 1881, képmelléklet a kastély földszinti és emeleti alaprajzával.)
Gyönkön a Magyary-Kossa-kastélyban jól szellőztethető, nagy ablakú helyiségekben alakították ki az
árnyékszékeket. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
1185 Széchenyi 1995, 66. l.
1186 Széchenyi 1995, 66. l.
1187 A leírtakra a következőképp emlékezett vissza Széchenyi István: „Nézzük most a kastélyt! (…). Az előház
pedig a grádics /lépcső/ alján két nagy „eleven árnyékkal” van ellátva, mely nem annyira vet árnyékot, mint legnagyobb
elevenséggel oly pestilentiális szagot terjeszt az egész házba – lehető legnagyobb egyenlőségben, hogy mindenkinek jusson,
mert aequalis distributio non contrubat -, hogy én legalább saját ízlésem szerint alig ismerek kellemetlenebbet, mint ily
elrontott légben lakást. Mit midőn minap valakinek említék, azt kapám válaszul: „Ez még nem szerencsétlenség - s nem
kell oly igen finnyásnak lenni”. Nem szerencsétlenség ugyan – mi egyébiránt még nagy kérdés -, de ha nem is az,
mindenesetre felette kellemtelen bökdösödő, (…). Mi pedig a finnyáskodást illeti, saját nézeteim, sőt hosszabb
tapasztalásom szerint a bajnoki tűrésnek főppen ellenkező jele ily bökdösödésekkel nem törődés, s kimagyarázhatatlan, de
hű érzelmem után azt vagyok bátor minden elhatározottsággal állítani: nagylelkűség rossz szagban – legyen lelki, legyen
testi – nem is élhet, minthogy lelki tisztaság minden szépnek kútfeje, s ehhez legközelebb járul testi tisztaság, s minden, mi
ettül távoz, annak elsőségeit is okvetetlenül homálosítja. Ily kastély egészen el van hibázva lakhatási céljában, s minél több
fénnyel ékeskedik, mint tükrök, selyemkárpítok, kényelmes bútorok, képek, szobrok s több efféle, annál tűrhetetlenebbé válik
azon egy bökkenő, melyet érinték, minthogy a szép és a rossz sehogy sem illik egymáshoz. A. kastély e bajtul némileg
ment, de csak némileg, mert a házbul be és ki lehet menni - ha ki tudja az utat - anélkül, hogy azon fertelmes légrétegen át
kellenék törni, mely B kastélynak minden be- s kimenőit gondosan elzárja, s építőmesterének, ha ennek az egész háznak
mindenütti elbüdösítése volt célja, valóban nagy becsületére válik, mert célját tökéletesebben nem érhette vala el. De csak
némileg ment e bajtul, - gyökeresen segítve azon nincs, mint tudtomra egyetlenegy honi házunk sem létez, mely e
tökéletlenségnek kisebb-nagyobb mértékében ne viselné billegét.” (Széchenyi 1995, 66-67. l.)
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szomszédságában helyezkedett el.1188 Az árnyékszékek praktikusabb változata volt,
amikor az edényt az alsóbb szintek valamelyikén cserélték.1189
A vécékben található tárgyakat többnyire egy falilámpa jelentette, de gyakran itt
kapott helyet a köpőcsésze is.1190
A hagyományos illemhelyeket csak lassan szorították ki a tisztább körülményeket
biztosító vízöblítéses vécék. Ennek példája – mint azt napjainkban is élő elnevezése is
mutatja – Angliából terjedt el. Széchenyi István nagycenki kastélyában már az XIX.
század első felében kialakítottak angolvécéket, saját és a vendégek használatára.1191 E
különösen hasznos találmány bizonyára sokak számára ismert volt, angliai útjaik során,
Széchenyihez hasonlóan, találkozhattak vele. Ennek ellenére szélesebb körben csak a
századfordulótól terjedt el. A vízöblítéses vécé ekkor még olyannyira luxusnak számított,
hogy a legtehetősebb családok otthonaiban is gyakran csak a tulajdonos(ok)
lakosztályaihoz tartozó illemhelyeket modernizálták.1192
Az angolvécék helyiségeinek fala lehetett csempézett1193, illetve fehérre festett.1194
A köpőcsésze az angolvécékben is helyet kaphatott.1195 A világítást hagyományos
petróleumlámpa is biztosíthatta1196, de az elektromosság bevezetésével e helyiségeket is
villanyvilágítással szerelhették fel.

Ezt példázta Eszterházán az egyik fűtőkamra mellé épített vécé. (Eszterháza, 1917, „Closette” és
„Heitzkammer” 55. és 56. számú helyiség.)
1189 A gyönki Magyary-Kossa-kastélyban napjainkban is látható az a XIX. század elején létesített árnyékszék,
amelyet a tulajdonos és családja használt. A mellékhelyiség az első emeleten, a padlásfeljárat mellett volt. Az
lakókat két egymás melletti – de vékony fallal elválasztott, külön-külön bejárattal rendelkező – árnyékszék
szolgálta. E példánk eltért a főszövegben leírtaktól, ugynis innen függőlegesen egy szögletes, falba épített
facső vezetett az alsó (földszinti) helyiség padlószintjének közelébe. Ide rakták azt az edényt, aminek cseréje –
a szintkülönbség miatt – a lakók számára már kisebb kellemetlenséggel járt. (A szerző helyszíni megfigyelése.)
Ezzel a kialakítással egyezett az 1871-ben épült kernyesdi Kendeffy-kastély illemhelye is, amely az épület
főlépcsőháza melletti helyiségben volt. Itt is két vécé volt egymás mellett, külön bejáratuk egy kis előtérből
nyílt. Tisztítása is egyezhetett az előbbi példával. (É. I., 1881, képmelléklet a kastély földszinti és emeleti
alaprajzával.)
1190 Eszterháza 1917, 85. számú helyiség.
1191 Kriszt György: Nagycenk. Bp., 1982, Corvina, 9-10. l.
1192 Az eszterházai Esterházy-kastélyban századunk elején a hercegi és a hercegnéi hálószobákhoz tartozott
vízöblítéses vécé. (Eszterháza 1917, 46. és 73. számú helyiségek.) Az angolvécéket is bizonyosan a Bründl János
féle „Központi fűtés, (szellőztetés) modern fürdők és egészségügyi berendezések gyára” készítette, aki az eszterházai
kastélyon kívül a család kismartoni kastélyában és budai palotájában is dolgozott. (A Bründl cég hirdetése: Sz.
Ú., 1909. VII. szám 2. számozatlan oldal.)
1193 Eszterházán a hercegné lakosztályához tartozó angolvécé falait fehér zsolnai csempével burkolták.
(Eszterháza 1917, 73. számú helyiség.)
1194 Eszterházán a hercegi lakosztályhoz tartozó angolvécénél a tárgyalt burkolatra is kiterjedő leltárkönyv
nem jelöl csempézést, ebben az esetben a falakat fehér festéssel láthatták el. (Eszterháza 1917, 46. számú
helyiség.)
1195 Eszterháza 1917, 73. számú helyiség.
1196 „Eine Wandlampe, Blechgestell, mit Petroleumbrenner aus Glas.” (Eszterháza, 1917, 46. számú helyiség.)
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V./17. GYERMEKSZOBÁK

A gyermekekről alkotott nézetek és a velük szemben tanúsított bánásmód a
történelem során sokat változott. A gyermekkor, mint speciálisan elkülönített életszakasz,
ismeretlen volt a középkor és a koraújkor időszakában.1197 E tekintetben lassú változást
csak a XVIII. század végétől1198, jelentős áttörést pedig a XIX. század második felétől
tapasztalhatunk. A gyermekek nevelése, sorsa ekkortól vált ki fokozatosan a családok
privát életéből. Ugyancsak ekkortól figyelhető meg a gyermekek viselkedésmódjának
tudományos szintű pszichológiai kutatása is, aminek révén köztudottá vált, hogy
gondolkodásuk, világképük minőségileg különbözik a felnőttekétől, ami miatt sajátos
bánásmódban kell őket részesíteni.1199 Ennek következményeként jelent meg a XIX.
század második felétől a polgári lakáskultúrában a külön gyermekszoba. A főnemesi
házak e téren is irányadó példaként szolgálhattak, hiszen itt már a XVIII-XIX. század
fordulóján is voltak gyermekszobák.1200
Egy-egy főúri otthonban több gyermekszoba is volt, a gyermekek számának,
életkorának

és

nemének

megfelelően.

A

korszak

lakáskultúráját

áttekintve

megállapíthatjuk, hogy csak a főnemesi családok gondoskodtak megfelelően gyermekeik

Szabolcs Éva: Neveléstörténet és gyermekkortörténet. In Pukánszky Béla szerk.: A gyermekek évszázada. Bp.,
2000, Osiris, 66-79. l. A XVI. és XVII. század főnemesi családjainak gyermeknevelési szokásairól a
következőképp írt Radvánszky Béla: „A csecsemőt a legnagyobb szeretettel környezék, mely később a gyermek, a kor
követelményeihez képest való, kiváló gondos nevelésben nyilvánult leginkább.(…) Viszont a gyermekek határozott
rosszasága is szülők iránt nagyon ritka esetnek van feljegyezve. A gyermekek szeretettel és tisztelettel, belső vonzalommal
ragaszkodtak szülőikhez, ami csak nőtt a gyermekekben a korral, kivált, ha célszerű nevelésben és bánásmódban
részesültek.” (Radvánszky, 153. l.)
1198 A XVIII. század végéig a gyermekekre, mint kis felnőttekre tekintettek. (Péter Katalin szerk.: Gyermek a kora
újkori Magyarországon. Bp., 1996, MTA Történettudományi Intézete, 8. l.). Az ezt követő évtizedek
gyermekneveléssel kapcsolatos változásai lassú folyamatnak tekinthetők, miután a hazai főnemesi
családokban, illetve bizonyos részüknél a XIX. század első felében is még a korábbi nevelési módszerek
uralkodtak. Erről így írt Zichy Géza visszaemlékezéseiben. „Atyám /Zichy Lipót gróf/ (…) szigorú nevelésben
részesült, mert abban az időben a gyermek szülei szemében nem volt házioltár, hanem egy olyan szükséges házibútor,
amely a nemzetség és a vagyon fennmaradását biztosította. Gyermekből és pohárból mindig kevés van a háznál!” –
mondta a nagyapa. (Zichy, 44. l.)
1199 Vajda Zsuzsanna: Gyermekfelfogás és gyermekkor a történelemben. In Pukánszky Béla szerk.: A gyermekek
évszázada. Bp., 2000, Osiris, 80-102. l.
1200 A csákvári Esterházy-kastélyban a XVIII. és a XIX. század fordulóján már voltak külön gyermekszobák,
gyermeklakosztályok. (Sisa 1997, 2.-3. l.) Emiatt joggal feltételezhető, hogy a gyermekszobák megjelenése főúri
otthonainkban a XVIII. századra tehető. Ennek pontosabb meghatározása, egy a XVIII. század főúri
lakáskultúráját feldolgozó munka feladata lesz.
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elhelyezéséről. A polgári lakásokban külön gyermekszoba legtöbbször még ott sem állt
hiánytalanul rendelkezésre, ahol a helyiségek száma ezt lehetővé tette volna.1201
A gyermekszobák általában a szülők lakosztályainak közelében feküdtek.1202
Helyenként

a

gyermekek

és

a

1203

A nevelők, nevelőnők szobái is a gyermekszobák

„gyermekszárnynak” nevezték.
szomszédságában voltak.

1204

nevelők

szobáinak

helyet

adó

épületrészt

A csecsemők és a kisbabák a dajkával, nevelővel közös

helyiségben laktak1205, később a hasonló korú kisgyermekeket közös szobába1206, vagy
szobákba1207 is költöztethették, két helyiség esetén az egyik nappali, a másik hálószobai
funkciót látott el.1208 A nagyobb gyermekek többnyire külön szobát kaptak.1209 E téren
családonként különböző szokások voltak. Egyes otthonokban a gyermekkor jelentős
részében a nevelőnő egy szobában lakott a gondjaira bízott gyermekkel.1210 A
gyermekszobát olyan helyiségben is berendezhették, amelyet addig ritkábban, vagy csak
vendégszobaként használtak.1211 A gyermekszobák a többfunkciós helyiségek sorába

A tárgyalt időszak polgári otthonaiban a gyermekek elhelyezése igen rendezetlen módon történt. Az
ismert lakások közül, ahol több gyermek is élt, csak kevés leltár tett külön említést gyermekszobáról. A
gyermekek – Gyáni Gábor a tanulmány szerzőjének feltételezése szerint – a szülőkkel közös hálószobában,
ebédlőben vagy más helyiségben aludtak. (Gyáni Gábor: Polgári otthon és enteriőr Budapesten. In Visi
Lakatos Mária szerk.: Polgári lakáskultúra a századfordulón. Bp., 1992, MTA Történettudományi Intézete. 47. l.
1202
A berzencei Festetics-kastélyban a gyermekszobák az emeleten, a szülők lakosztályainak szomszédságában voltak.
(Berzence 1888 6.7. számú grófi gyermekszoba”.) Hasonlóan helyezkedtek el a gyermekszobák a tiszadobi Andrássykastélyban (Andrássy, 47. l.), a cabunai Jankovich-kastélyban (É. I., 1879, III. 238., 243. l.) és az ókígyósi Wenckheimkastélyban is (V. U., 1882, 778. l.), illetve Eszterházán az Esterházy-kastélyban a gyermekszobák legtöbbje a hercegi
lakosztály közelében feküdt. (Gyermek-, gyermekfürdő- és nevelői szobák 36-40, hercegi lakosztály helyiségei 41- 57.
Eszterháza, 1917.)
1203 Póstelek, Wenckheim-kastély. (Széchenyi, 15. l.)
1204 Ezt példázta Eszterházán a 4./„Erzieherzimmer” (nevelői szoba.), az 5. és 6. számú helyiség ami „Pali
herceg” és „Anti herceg„ szobája volt. (Eszterháza, 1917, 4., 5., 6.). A póstelki Wenckheim-kastélyban a kislányok
szobái mellett volt a nevelőnői szoba. (Széchenyi, 15. l.)
1205 Ezt példázta az eszterházai kastély nevelőnői szobája („Kinderfrauzimmer”), amelynek – a nevelőnő
használatában álló berendezési tárgyakon túl – volt egy rácsos gyermekágy és egy pólyázó is. (Eszterháza
1917, 39./„Kinderfrauzimmer”.)
1206 Eszterházán a 38. számú helyiséget – amelyet kislányszobának („Kindermädchenzimmer”) neveztek – két
leányka részére rendezték be. (Eszterháza 1917, 38./„Kindermädchenzimmer”.) A berzencei Festetics-kastély
egyik gyermekszobájában két vas gyermekágy és egy vaságy volt, az előbbiek a gyermekek, az utóbbi
feltehetőleg a nevelőnő ágya volt. (Berzence 1888, „emelet: grófi gyermekszoba N.5.”)
1207 A póstelki kastélyban az ifjú Széchenyi Ilona és nővére, Toinette közös szobákban laktak, ugyanígy közös
szobája volt a két fiútestvérnek, Ferinek és Karcsinak is. (Széchenyi, 15. l.)
1208 A póstelki Wenckheim-kastély gyermekszobái az említett funkciójú helyiségekből álltak. (Széchenyi, 15. l.)
1209 Tanulmányozott leltáraink szerint az idősebb – iskoláskorú - gyermekek külön szobában laktak, ezt
példázta a berzencei Festetics-kastély kastély 6. számú gyermekszobája. E szobában egy vaságy volt, ami arra
utal, hogy az itt élő gyermek egyedül, nevelő nélkül lakott a szobában. (Berzence 1888, „Grófi gyermekszoba,
N.6.”) Az eszterházai kastélyban ugyanezt az 5., 6., 35., 36. gyermekszoba példázta. ( Eszterháza 1917, 5., 6.,
35., 36. számú helyiségek )
1210 Andrássy, 39. l.
1211 Ezt példázta az esztreházai kastély 4. számú helyisége, amely korábban vendégszoba, majd nevelői szoba
lett, az 5. számú helyiség is vendégszoba volt, ami „Pali herceg” szobája lett, a 6. számú korábban csak
„Zimmer„ néven említett helyiség „Anti herceg” szobája lett, a 7. számú, korábban „Speisezimmer” elnevezésű
szobában a tanulószobát alakították ki. ( Eszterháza 1917, 4., 5., 6., 7. számú helyiség.)
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tartoztak, itt történt gyakorta a mosdás, fürdetés1212, étkezés1213 és esetenként a tanulás
is1214, bár arra is ismerünk példákat, hogy az oktatás egy erre a célra elkülönített
helyiségben folyt.1215 Egyes otthonokban gyermekfürdőszobát1216 is kialakítohattak, akkor
is, ha a gyermekszobákban volt mosdóasztal tisztálkodási kellékekkel.
A gyermekszobák berendezése, jellege az életkor szerint változott. Az iskolás kort
el nem érő kisgyermekek részére kialakított helyiségek között éjszakai és nappali
tartózkodásra együttesen berendezett szobák éppúgy előfordulhattak1217, mint azok a –
csak nappali időszakra fenntartott – gyermekszobák, amelyek külön hálószobával
rendelkeztek. Utóbbiak egymás mellett voltak1218, közös ajtó biztosíthatott átjárást.
Az e korosztálynak berendezett helyiségek bútorai fehér1219 – vagy más világos
színű1220 – festést kaptak. A fehérre festett bútorokon túl más színek, mintázatok is
előfordulhattak.1221 A gyermekszobák berendezésekor is tudatosan törekedtek a belső tér
összhangjának megteremtésére, amit a mázolt bútorok mellett, a helyiségben található
ülőbútorok, ágytakarók, függönyök, spanyolfalak, párnák egyező textíliáinak segítségével
értek el.1222
A bútorzatot egyszerűbb kialakítás jellemezte. A szokásos gyermekszobai
berendezéshez tartozott a vaságy, a mellette álló – éjszakai edényt rejtő –
Általános berendezési tárgyak voltak a gyermekszobákban a mosdóállványok a hozzájuk tartozó
eszközökkel. Ezt példázták az eszterházai Esterházy-kastély és a berzencei Festetics-kastély tárgyalt helyiségei
is. (Eszterháza 1917. 5., 6., 35., 36., 37., számú szobák, Berzence 1888, 6. 7. számú helyiségek.) Továbbá:
Andrássy, 25. l.
1213Andrássy, 25. l.
1214 Írópult, „Schulpult” az eszterházai kastély több gyermekszobájában is volt. (35. és 36. számú helyiségek.)
Ha egy gyermekszobákhoz külön tanulószoba tartozott, akkor is lehetett a berendezési tárgyak között
tintatartó. (Eszterháza 1917, 5., 6., 35., 36. számú helyiségek.)
1215 Az eszterházai Esterházy-kastélyban a gyermekszobák melletti helyiséget (korábban „Speisezimmert”)
használták tanulószobának. ( Eszterháza 1917, 7. számú szoba.)
1216 Eszterháza 1917, 38./„Badezimmer, Gyermekfürdőszoba”.
1217 Ezt a berzencei Festetics-kastély gyermekszobái példázták. ( Berzence 1888, 6., 7., számú helyiségek.)
1218 Eszterházán a 37. számú „Kindermädchenzimmer” – berendezése szerint – az éjszakai, a 40. számú
„Kinderzimmer” a nappali tartózkodáshoz szükséges bútorokkal volt berendezve. (Eszterháza 1917, 37., 40.
számú helyiségek.)
1219 MNM, F, 71.981. Törökbálint, Meller-kastély.
1220 A berzencei Festetics-kastélyban a gyermekszobák bútorai sárga színezésűek voltak, amelyet a forrás
„sárga politúrosként” említ. (Berzence 1888, „Grófi gyerekszoba, N.5.”)
1221 A berzencei kastély egyik gyermekszobájában egy „gömbölyű vörös gyermekasztal” is volt. (Berzence 1888,
„grófi gyermekszoba N.6”.) Az eszterházai kastély egyik gyermekszobájában elhelyeztek fehér alapon kék
csíkokkal ellátott ”Weis lackirte Legekästen, mit blaue streifen(…).” bútorokat is. (Eszterháza 1917,
40./„Kinderzimmer”.)
1222 Eszterházán a 35. számú leánygyermekszobában rózsacsokor és levélmintás szövet volt az ágyon, a
spanyolfalon, a díványon, a foteleken, a székek párnáin, és a függönyökön is. E mintázattal összhangban álltak
más tárgyak is, mint például az ugyancsak rózsa és levélmintás porcelán mosdókészlet és egy tál. Hasonló
rózsacsokrokkal díszített szövet volt az említett tárgyakon a 36. – László herceg – gyermekszobájában is. A 40.
számú – a legkisebb gyermekek részére berendezett – helyiségben lévő textília fehér és kék kockamintás volt.
(Eszterháza 1917, 35. 36. számú helyiségek.) A berzencei Festetics-kastély gyermekszobáiban az ülőbútorokat
egységes mintázatú „sárga vörös tarka” (5. és a 6. számú helyiség.) és „vörös stráfos„(7. számú helyiség.) szövet
díszítette. (Berzence 1888, 6., 7. számú helyiség.)
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éjjeliszekrénnyel, továbbá a mosdóasztal (rajta mosdókészlettel és a közeli falfelületre
akasztott tükörrel, ruhafogassal). A textil- és ruhaneműt fiókos szekrényekben,
komódokban tárolták. A berendezéshez tartozó asztalok mellé hátasszékeket állítottak. A
gyermekszoba gyakran nappali tartózkodásra is be volt rendezve. A bútorzat között
ilyenkor dívány, kanapé, kar- és hátasszék, esetenként gyermekszék és gyermekasztal1223
is volt. A falakra díszítés céljából képeket függesztettek.1224 Az ablakok elé függönyöket
helyeztek. A szoba berendezése a gyermek korától függően változott, így a felsoroltakon
túl, e helyiségtípus berendezéséhez tartozhatott bölcső1225, járóka1226, szobavécé1227,
kisebb-nagyobb szekrények a játékok elhelyezésére1228, valamint óra, hőmérő1229, illetve
textil és ruhaféleségek tárolását szolgáló bútor.
A napi vízfogyasztás tárgyai az üveg vizeskancsó és a hozzá tartozó poharak
voltak.
A falakat fehérre, vagy világos színűre festették, de ismerünk különböző képekkel
kifestett gyermekszobát is.1230 A mennyezeten egyszerű stukkódíszítés is lehetett.1231 Az
aljpadozatot parkettávala burkoltákatot kapott.1232
A szoba tisztálkodásra használt részét spanyolfallal takarták.1233 A tisztálkodási
eszközök között az említetteken túl bidét, kádat, toalettasztalt is találhatunk.1234
A fenti leírás a berzencei Festetics-1235 és az eszterházai Esterházy-kastély1236 –
azonos korosztály által használt – gyermekszobai berendezését mutatja, amelyet mindkét
helyen egyező bútortípus jellemzett.
A berzencei kastély parkjában álló „kiskastély” nevű épület padlásán egy gyermek hátasszék és egy
gyermek karosszék is volt, amelyek a gyermekek fejlődésével szükségtelenné váltak. (Berzence 1888,
„Kiskastély” és a 6. számú helyiség.)
1224 Az eszterházai kastélyban a legkisebb gyermekek részére berendezett szoba képei között található volt
három olajfestmény – állat-, templom- és kápolnaábrázolással – továbbá három fénykép, kettő aratási ünnepet,
egy lovon ülő ifjú családtagokat ábrázolt. Ezeken kívül még két gyermekfényképet is elhelyeztek. Az
olajképek aranyozott, a fényképek fehér keretben voltak. (Eszterháza 1917, 40./„Kinderzimmer”.)
1225 Andrássy, 16. l.
1226 MNM, F, 71.981. Törökbálint, Meller-kastély.
1227 Eszterháza 1917, 39. számú „Kinderfrauzimmer”.
1228 MNM, F, 71.981. Törökbálint, Meller-kastély.
1229 Az eszterházai kastély valamennyi gyermekszobájában volt hőmérő. (Eszterháza 1917, 5., 6., 35., 36., 40.
számú helyiségek.)
1230 „Die Wand mit werschiedenen Bildern bemalen.” (Eszterháza 1917, 37. Kislányszoba, „Kindermädchenzimmer”.)
1231 MNM, F, 71.981. Törökbálint, Meller-kastély.
1232 MNM, F, 71.981. Törökbálint, Meller-kastély.
1233 „Drei vierteilige Spanische-Wände, wie Vorhang”. (Eszterháza 1917, 39./„Kinderfrauzimmer”.)
1234 Eszterháza 1917, 5., 6. számú helyiség.
1235 A berzencei Festetics-kastélyban az 5. számú helyiségben („Grófi gyermekszoba”) a következő bútorokat
helyezték el: „Asztal sárga politúros /festett/ 1 db, Almárium / szekrényféleség / sárga politúros 1 db, Sublad sárga
politúros 1 db, Fekete vaságy 1 db, Vas gyermek ágy 2 db, Éjjeli szekrény bádog 1 db, Mosdóállvány bádog 1 db, Dívány 3
vánkossal sárga vörös tarka huzattal1 db, Fotel sárga vörös tarka huzattal2 db, Szék sárga vörös tarka huzattal 3 db,
Gyermek asztal fenyőfa köz/-önséges/1 db, Spanyo lfal szürke 3 szárnynyal 1 db, Fali óra fa faragvány 1 db, Ablakfüggöny
sárga vörös tarka szövetből 2 db, Tükör fa keretes 1 db, Fa keretes kép 6 db, fa, Arany keretes kép 1 db.”
1223
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Az iskolás gyermekek szobáinak berendezése már eltért az előbb leírtaktól. Ez
leginkább a tárgyak nagyobb számában és változatosabb fajtáiban mutatkozott meg. A
bútorzat továbbra is fehér vagy világos festésű volt, de az ágyak között olykor már a
rézágy is megjelent1237, de mázolt vaságy is ugyanúgy előfordulhatott. Fokozottabb
szerepet kapott a helyiség dekorálása, amit a képeken túl a különböző dísztárgyak, –
vázák, dísztálak, díszfigurák, virágtartó edények, kaspók – elhelyezésével értek el.1238 A
bútorok között megjelent a tanulásnál használatos írópult1239, vagy íróasztal1240, de
könyvespolcokat is találhatunk itt. A személyes tárgyak, játékok tárolását szolgálták a
ládák1241, üveges szekrények.1242
A serdülőkorú gyermekek szobáiban a festett bútorokat már nemesebb
felületkezelésű darabok válthatták fel1243, ezek fajtáját tekintve megállapíthatjuk, hogy
egyeztek az előöbb felsoroltakkal.1244 Az ide kerülő tárgyak között már értékesebb
darabok is előfordulhattak, mint például zenélő óra1245, vagy ezüstgyertyatartó.1246 A

Az eszterházai Esterházy-kastély 37. számú gyermekszobájáról („Kindermädchenzimmer”) a következő
leltári tárgyfelsorolás olvasható: „-Die Wand mit Verschiedenen Bildern bemalen, -Ein Fayanceofen (…), Schubladenkasten (…), -Ein kleiner weiser Tisch, -Zwei Eisenbett, weis lackiert, mit vorhängeträger(…) –Zwei
Nachkaten aus weis lackirten Eisenblech (…) darin je 1 Nachtopf, -Thonetsesseln,- Zwei Waschtische aus weis lackirten
Eisenblech, dazu: je 1 Lavoir, je 1 Krug, je 1 Scwammschale, je 1 Seifenbefählter, je 1 Zahnbürstenbehälter, je 1
Wasserflasche, je 2 Wasserglas, je 1 (…) Fussbadewanne (…) , -Ein eisener weis lackierten Kleiderstock, -Ein
Toilettspiegel in weisser Rahme(…), -Eine Nickeltasse, darauf 1 Wasserflasche und 2 Wasserglser, - Zwei
Handkerzenleuther aus Nickel, - Zwei Kerzenleuther aus Nickel, - Tintenzeug(…), -Hängelampen aus Messing, mit
grünen Porzellanschirm, - Spanischerwand, 4 teilig(…), - Zimmertermometer.” (Eszterháza 1917, 37. helyiség.)
1237 Eszterháza 1917, 35. és 36. számú helyiség.
1238 A felsorolt tárgyakat lehetett megtalálni Eszterházán a 35. számú leánygyermek számára berendezett
szobában. (Eszterháza 1917, 35. számú helyiség.)
1239 Eszterháza 1917, 35., 36. helyiség.
1240 A pósteleki Wenckheim-kastély gyermekhálójához tartozó nappali szobában, két gyermek részére, két
íróasztalt és könyvespolcokat helyeztek el. (Széchenyi, 15. l.)
1241 Eszterháza 1917, 35., 36. számú helyiség.
1242 A berzencei kastély gyermekszobáiban álló „almáriumok” szolgálhatták a leírtakat. (Berzence 1888, 5., 6.
számú helyiség.), de Eszterházán is voltak hasonó funkciót ellátó bútorok a gyermekszobákban. (Eszterháza
1917, 35. számú helyiség.)
1243 Ezt példázták Eszterházán az 5. és a 6. számú helyiség bútorai. (Eszterháza 1917, 5., 6. )
1244 Ezt példázta Eszterházán „Pali herceg” és „Anti herceg” szobája. (Eszterháza 1917, 5., 6. számú helyiség.)
Berendezési tárgyaik közül most az 5. számú helyiség „Pali herceg” szobájának tárgyait közöljük. „ -Ein grosser
hängekasten, eingelegt mit 2 Türen und Messingbeschläge auf 5 Kugelfüssen., - Ein kleiner runder mit
Würfelringverschener Tisch(…), -Ein Eisener Kleiderstock, braun lackiert, -Zwei versielberte Kerzenleither, -Zwei
sielberne Kerzenleuchter(…), -Ein kleiner Sierlbenleuther, -Ein Tintenzeug(…), -Ein Thermometer, -Ein weisser fayance
Ofen, -Zwei Fenster Roletten, -Ein Fenstertermometer, -Ein Schubladenkasten(…), -Ein Schreibtisch(…), -Ein Tisch
(…), -Ein Tisch(…), -Ein Nachkastel(…), darin: Nachtopf(…), -Ein Etagére, -Ein Bett aus harten Holz gescnitzt
darin.(…), -Ein Eisener Waschtisch(…), darauf: (…), -Ein Toilettespiegel(…), -Eine Aschentasse, -Eine Glastasse mit 1
Wasserflasche u. 2 Gläser(…), -Vier Öhlgemälde(…), -Eine Photographie, -Zwei Fenster Vorhange(…), -4 Tüll
Vorhänge, -Eine Spanische Wand, / teilig(…), -Eine Hängelampe, -Eine Tischdecke(…).”. (Eszterháza 1917, 5 számú
helyiség.)
1245 Eszterháza 1917, 6. számú helyiség.
1246 Eszterházán „Pali” herceg szobájában lévő öt gyertyatartó közül egy ezüst, négy ezüstözött volt.
(Eszterháza 1917, 5. számú helyiség.)
1236
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bútorok között íróasztalt, a különböző játékokhoz – kártya, sakk – játékasztalt1247 is
lehetett találni. A tisztálkodást szolgáló tárgyak között olykor kád is lehetett.
A gyermekszobák kisgyermekek részére berendezett fajtáját a törökbálinti Mellerkastély gyermekszobája szemlélteti. (130. kép)
A gyermekszobákról beszélve elkerülhetetlen a gyermekévek életkörülményeinek
vázlatos ismertetése is. A gyermeknevelés – az előöbbiekben már említett – tudományos
szintű kutatása és eredményei egyes főúri családok gyermeknevelési szokásaiban is
megmutatkoztak1248, bár a gyermek-szülő kapcsolat hagyományos szigora időszakunkban
végig meghatározó maradt.1249 Az akkori nevelésre így emlékezett vissza Andrássy
Katinka grófnő: „ Abban az időben a gyerekeiket legjobban szerető szülők is
kötelességüknek tartották a gyerekek akaratát megtörni, engedelmességre és alázatra
nevelni (…). Nem az volt a cél, hogy a gyerek boldog legyen, hanem illedelmessé és
szófogadóvá kellett formálni. (…) Ez a szigor, (…) nem szorítkozott a mi családunkra,
hanem az akkor általános, elavult módszer alapja volt.”1250 Némely családban a szülői
szigort még felnőttkorban is érvényesítették.1251
A gyermekek kötött napi beosztás szerint éltek1252, szüleikkel csak a nap bizonyos
részeiben találkozhattak, akkor is csak rövid időre, többnyire kézcsókkal történő
üdvözlésre.1253 A protokoll ridegsége csak a gyermekéveket követően enyhült.1254
Eszterháza 1917, 6. számú helyiség.
Visszaemlékezésében Andrássy Katinka grófnő erről a következőket írta: „Anyámnak nagyon határozott
nézetei voltak nevelésünkre vonatkozólag. Időnként lelkesedni kezdett valamilyen elméletért, amely akkor éppen divatba
jött. Ilyenkor nagy buzgalommal próbálta ki, főleg idősebb gyermekén. Később jó néhány elméletet sutba dobott, s így mi
fiatalabb gyermekei, már nem szenvedtünk annyit kísérletező kedvétől. Egyik alapelve az volt, hogy a gyerekeket hozzá kell
edzeni az időjárás viszontagságaihoz, tehát meg kell szokniok a hideget. Legidősebb nővéremet, Ilonát, csikorgó fagyban is
kitette a szabadba, könnyedén betakarva, sőt ott tették tisztába is. (…) Aztán bizonyos ideig egy Kneipp nevű híres német
professzor tanaira esküdött anyám, s minden reggel mezitláb kellett átgázolnunk azon a jéghideg vizű patakon, amely a
közeli fenyvesben folydogált. A divatos testgyakorlatot Wassertreten-nek nevezték. Harisnyát és kesztyűt nem volt szabad
viselnünk soha, még ha hóvihar tombolt akkor sem (…) A táplálkozásunkat irányító elvek úgyszólván évente változtak.
(…). Napi időbeosztásunk olyan pontos és szigorú volt, akár az iskolai órarend. De ebben a vonatkozásban is idősebb
nővéreim sorsa volt a legkeservesebb, mert az évek multával jelentősen enyhült anyám szigorúsága.” A tisztálkodással
kapcsolatos nézetek is hasonlóan szigorúak voltak. A falra tűzött papírlapon a következő utasítások álltak:
„Fogmosás naponta háromszor: három perc. Kézmosás: négy perc. Öltözködés: hét perc.” Öltözködni segítettek a
szobalányok, sőt ők adták ránk a cipőt is.) Fésülködés: hat perc.” Reggel hideg fürdő (15 fok Réaumur), este meleg fürdő
(20 fok Réaumur), öt-öt perc tölthető a fürdőkádban.” Nevelőnőink felelősek voltak azért, hogy percnyi pontossággal
betartsuk a menetrendet. (…) ” (Andrássy, 23-25. l.)
1249 Andrássy, 50. l.
1250 Andrássy, 50, 52. l.
1251 Idősebb Andrássy Gyula gróf családjában is szigorú fegyelem uralkodott, fiai, Tivadar és Gyula még
felnőttként sem mehettek el otthonról apjuk engedélye nélkül. (Andrássy, 23. l.) Károlyi Mihály is
hasonlóképp emlékezett vissza nagyanyjára aki „Felnőtt fiaival is úgy bánt, mint iskolás gyerekekkel.” (Károlyi, 12.
l.) Ennek hagyománya volt a főúri családjaink körében, hasonló szülő gyermek–kapcsolatot figyelt meg John
Paget az 1830-as években is. (Paget, 250. l.)
1252„A gyermeknevelés tekintetében általánosan (…) az élet minden részére kiterjedő szigorú szabályok is érvényesültek,
rendje volt a tanulásnak és a szórakozásnak az étkezésnek a sportnak és a kirándulásoknak.” (Széchenyi, 14. l.) Erről
1247
1248
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A testvérek között is szigorú etikettszabályok voltak érvényben, amelyeket még
felnőttkorban is betartottak.1255
Az arisztokrata családok gyermekeit születésüktől fogva dajkák nevelték1256,
később különböző anyanyelvű nevelőnők1257, nevelők1258 mellett éltek. Tanköteles korban
– nyilvános iskolába nem járván – házitanítókat fogadtak melléjük.1259 Az intézetbe
történő beíratás, illetve bentlakásos elhelyezés ebben a korban ritkább példának
számított1260, a középiskolai tanulmányok esetén volt inkább gyakori.1261 A lovaglást1262,

hasonlóképp írt Andrássy Katinka grófnő is. (Andrássy, 24, 25. l.) Ezek a nevelési módszerek nem csak az
Andrássy családot jellemezték, általános volt főúri családjaink körében. (Andrássy, 52. l., Odescalchi, 19. l.)
1253 A főúri családok gyermekeinek tárgyalt üdvözlésmódja általános jelenség volt, amiről több forrás is
megemlékezik. John Paget még az 1830-as években írta le ezzel kapcsolatos tapasztalatait, amely szokás
tárgyalt időszakunk során is végig megfigyelhető maradt, ezért szerepel az idézetek között .”Egy dologban
mindenképpen elismeréssel kell adóznom Magyarország fiainak és leányainak: a gyermekek viselkedése szüleikkel szemben
egyetlen más országban sem olyan tisztelettudó, mint itt. Ez jórészt a kora gyermekségükben beléjüknevelt szokásoknak
köszönhető. A gyermekeket kiskoruktól arra tanítják, hogy szüleiket minden alkalommal kézcsókkal üdvözöljék, s
kötelességüknek tekintik, hogy reggel és este köszöntésre járuljanak elébük és ezt szigorúan be is tartják, még
felnőttkorukban is. Megható látvány, amikor egy anya kezét asszony leánya megcsókolja, s az megáldja öt este, mielőtt
nyugovóra térne, reggel pedig a leány ott várakozik szülei ajtaja előtt, hogy az új nap alkalmából ő üdvözölje őket
elsőként” (Paget, 250. l.) Andrássy Katinka grófnő a következőképp emlékezett erről, ”Anyánkat egyébként csak
ritkán láttuk, csak jó reggelt és jó éjszakát kívántunk neki. Nagyon ritkán csókoltuk meg anyánk arcát, csak gyűrűkkel
megrakott, vékony ujjú kezét” (Andrássy, 18. l.) Ugyanerről hasonlóképp írt Odescalchi Eugenie hercegnő is
visszaemlékezésében. (Odescalchi, 19. l.)
1254 Odescalchi, 19. l.
1255 Andrássy Katinka grófnő gyermekéveiről szóló soraiban írta le, hogy „(…) A gyerekszobában szigorú etikett
és rangsor uralkodott: a két nagyobb leány „kisasszonya” volt a rangidős, s utána sorban következtek a többiek. Mi is
szigorúan tiszteletben tartottuk az etikettet: a két idősebb nővérnek kellett először belépnie az ebédlőbe: ez a szokás egész
életünkben megmaradt.” (Andrássy, 47. l.) Továbbá: Andrássy, 33. l.
1256 Odescalchi, 17. l.
1257 A gyermekéveket alapvető módon határozta meg a nevelők, nevelőnők és a gyermekek közti viszony.
Odescalchi Eugenie hercegnő írta le édesanyjáról, ”Anyám a köreikben szokásos nevelésben részesült. Az volt a
szerencséje, mesélte mindig, hogy igen kedves és jóságos nevelőnők vették körül, így kissé enyhítették azt a hidegséget,
amely az arisztokrata körökben oly szigorúan és mereven szabályozott szülő-gyermek viszonyt jellemezte.”(Odescalchi,
19. l.) Andrássy Katinka is visszaemlékezéseiben írta le, hogy „Három nevelőnő volt (…) mellettünk, egy német,
egy francia, egy angol magyar egy sem”. (Andrássy, 47. l.) Jellemző volt továbbá, hogy a gyermekeknek külön
nevelőik voltak, kis korkülönbség esetén lehetett ez alól kivétel. (Odescalchi, 19. l.) A nevelők a nevelés során
szigort is alkalmazhattak, de a gyermekek bántalmazása kifejezetten tiltott volt. (Andrássy, 152. l.) Egyes
családokban a nevelők szinte családtagnak számítottak, hosszú évek évtizedek során eltöltött szolgálatot
követően (Andrássy, 151, 152. l.), de voltak olyan házak, ahol gyakrabban váltották egymást. (Széchenyi, 16. l.)
1258 A fiúgyermekek mellett a gyermekkor első évei után férfi nevelők voltak. (Zichy, 57. l.)
1259 Odescalchi, 24. l., Zichy, 125. l., Andrássy, 48., 49., 66. l., Széchenyi, 14-16. l.
1260 Széchenyi Ilona grófnő visszaemlékezéseiben erről így emlékezett: „Arisztokrata családoknál akkoriban ritkán
volt szokás intézetbe küldeni a gyerekeket, rendszerint otthon – vidéken -, tehát magánúton tanították őket a családdal
együtt élő, különféle nemzetiségű tanárok.” (Széchenyi, 14. l.) Abban az esetben, ha zárdába történő elhelyezést
választották a gyermek számára, körültekintően választották ki az erre alkalmasnak ítélt intézményt,
tudhatjuk meg Odescalchi Eugenie hercegnő visszaemlékezéséből.”Anyám úgy döntött, hogy engem (…) pár
hónapra egy zárdába helyez el (…). Két zárda jöhetett számításba, a pressbaumi Sacré Coeur és a bécsi szaléziánus
nővérek zárdája. Anyám a másodikat választotta, hogy Bécsben legyek, minél közelebb hozzá. A zárda fővédnöknője
Valéria főhercegnő volt, Ferenc József legfiatalabbik leánya, így anyám hozzá fordult protekcióért, hogy év közben
felvegyenek, amit abban az időben nehezen engedélyeztek”. (Odescalchi, 53. l.) Andrássy Katinka grófnőt a budai
Notre–Dame de Sion zárdába íratták be. (Andrássy, 77. l.) Főúri családjaink gyermekei közül sokaknak a nyári
hónapokban is tanulniuk kellett. (Odescalchi, 18, 69. l.)
1261
Ezt példázta Oberndorff Gusztáv gróf, aki Bécs mellett a kalksburgi jezsuita iskolájának volt a
magántanítványa. (M. N., 1900 július, 5. l.)
1262 A lovaglás az arisztokrácia életében különös jelentőséggel bírt. Andrássy Katinka grófnő öt éves korától
kezdett lovagolni. (Andrássy, 43, 44. l.) Továbbá Odescalchi, 47. l.
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az úszást1263 és a vadászatot1264 – a fegyverhasználat rejtelmeivel – a gyermekkor arra
alkalmas időszakában sajátították el. Bizonyos sportágakat rendszeresen gyakoroltak.1265
A gyermekekkel szemben nevelőik szigort tanúsíthattak, de nem üthették meg
őket.1266
A gyermekek a felnőttek által használt ebédlőben nem étkezhettek, külön
helyiséget jelöltek ki számukra.1267
Hétköznapjaikat,

a

tanuláson

és

a

rendszeres

olvasáson1268

túl,

a

gyermekszobában1269, illetve a kastélyparkban történő játszás töltötte ki1270, ahol szüleik
erre alkalmas játszótereket építtettek.1271 Játszótársaik többnyire a közelben lakó
arisztokraták gyermekei voltak.1272
A társadalmi élet jeles alkalmaira történő felkészítés a tánctanulással már
gyermekkorban megkezdődött.1273 A szülők olykor gyermekbálokat is rendeztek.1274
A

leírt

gyermeknevelési

módszerektől

eltérő

esetek

ritka

példáknak

számítottak1275, még a XX. század első két évtizedében is.
Az Andrássy családban Tiszadobon úszómester tanította a gyermekeket úszni. (Andrássy, 70. l.) Széchenyi
Ilona grófnőt és testvéreit is kisgyermek koruktól tanították úszni. (Széchenyi, 17.l.)
1264 Zichy Géza gróf 12 éves korában kezdett vadászni (Zichy, 87. l.), Andrássy Katinka grófnő már 7 éves
korától kísérte szüleit a vadászatokon. (Andrássy, 43. l.)
1265 Odescalchi Eugenie itt a lovaglást a teniszt és az evezést említette meg. (Odescalchi, 69. l.)
1266 Andrássy, 152. l.
1267 A gyermekek étkezésére így emlékezett vissza Andrássy Katinka: „Tizenegy éves korunkig a gyerekszobában
kellett vacsoráznunk, bár jelen lehettünk a felnőttek vacsorájánál. Ha vendégek voltak, a vendégség örömeit a tálalóban
élveztük, mert ott fogyasztottuk el a fagylaltot és a sütemények maradékait, amelyet az előzékeny komornyik félretett
számunkra. Amikor már idősebbek voltunk, a szüleinkkel együtt ebédeltünk és vacsoráztunk, étkezés után kezet
csókoltunk anyánknak, és megköszöntük neki az ételt, mikor felkeltünk az asztaltól.” (Andrássy, 25. l.)
1268 Házikönyvtáraink kötetei között gyermekeknek szóló könyvek is voltak, ezeket gyakran külön
gyermekkönyvtárként kezelték. (Erről részletesebb leírás a Könyvtárhelyiségek című fejezetben olvasható. ) Az
olvasás már többnyire gyermekkorban szórakoztató és hasznos időtöltésnek számított, így gyakorta látogatták
a könyvtárszobát új olvasnivalót keresve. (Károlyi, 18. l., Odescalchi, 104. l.) Az itt található könyvek
némelyike – melyeket tartalmuknál fogva e korosztály nem olvashatott - szigorú szülői cenzúra alá esett. A
leírtakról így emlékezett vissza Andrássy Katinka grófnő: „Amíg férjhez nem mentem, szerelemről szóló regényt
nem olvashattam (…). Ehelyett Goethét, Schillert, Corneille-t, Racine-t, Moliére-t, a német filozófusokat kellett
olvasnunk, és Felix Dahn meg Jókai regényeit , Shakespeare világa ismeretlen volt elöttünk, minthogy egyetlen angol
klasszikust sem olvastunk Walter Scott és később Kipling kivételével. Irodalmi műveltségünk ilyen módon döntően német
jellegű volt, az én állandó olvasmányom pedig éveken át a Faust.” (Andrássy, 22. l.) Erről hasonlóképpen írt Károlyi
Mihály is. (Károlyi, 15. l.)
1269 Odescalchi, 30-31. l.
1270 Károlyi Mihály erre a következőképp emlékezett vissza: „/A fóti kastély/ háromszáz holdas parkjával és tavával
olyan aranyketrec volt, amely előkelő elzártságban tartott bennünket a külvilágtól. Nekünk, gyerekeknek, szigorúan tilos
volt kilépni a park területéről, amely, igaz elég nagy volt ahhoz, hogy egy fiú barangolhasson benne. A falu már terra
incognitá-nak számított. Még a falusi nobilitások gyerekeivel sem volt szabad találkoznunk.„ A póstelki Wenckheimkastély parkjában a gyermekek részére három játszóteret alakítottak ki. (Széchenyi, 17. l.)
1271 Zichy, 59. l., Széchenyi, 20. l., Odescalchi, 30. l.
1272 Odescalchi, 30., 141. l.
1273 Odescalchi, 37. l.
1274 Ezt példázta a Park Klubban 1901-ben a Széchenyi Béla által szervezett gyermekbál. (Sz. Ú., 1901 május 15,
1. l.) Továbbá: Odescalchi, 37. l.,
1275 Széchenyi Ilona grófnő gyermekéveinek szülő-gyermek kapcsolatát a leírtaktól számos elemében eltérő
családias viszony jellemezte. Erre a következőképp emlékezett vissza: „Béke, szeretet és tökéletes harmónia boldog
1263
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A serdülőkor a gyermekkor végét, a társadalomba, a felnőttek életébe történő
bevezetést jelentette.1276. Ezt akkor „világba járásnak” nevezték.1277 A protokoll
szellemében a leánygyermekek életkoruk szerint, egymást követve mentek férjhez.1278

légköre vett bennünket körül. (…) /Apám/ mindig készen állt arra, hogy meghallgasson minket, tréfálkozzék, vagy játszon
velünk, gyerekekkel, de kék szeme keményen tiltó, acélos tekintetű is tudott lenni, mély hangja pedig parancsolóan dörgött,
ha kellett mindenkitől megkívánta az engedelmességet.(…). Szigorúan neveltek minket, és csak ritkán kellett megtörni a
napi rutint. (…). Családunkban az étkezések vidám társas alkalmak voltak, és ötéves korunktól fogva mi gyerekek is
együtt ebédelhettünk és vacsorázhattunk a szüleinkkel, méghozzá fesztelen légkörben, ami bizony akkoriban szokatlan
volt, hiszen más családoknál a dajka gondjaira bízott gyerekek rendszerint ki voltak ebből rekesztve.” (Széchenyi, 14-17.
l.)
1276 Anyja bemutatására a következőképp emlékezett vissza Odescalchi Eugenie hercegnő: „Múltak az évek, és
anyám rendkívül szép fiatal lánnyá serdült. Elérkezett az ideje, hogy bemutassák. (…) Az ilyen bemutatás mindig fényes,
nagy estély keretén belül zajlott le. Nagyszüleim is nagy ünnepséget rendeztek anyám és nővére bemutatása alkalmával.
Anyám nem csak szép volt, hanem egész lényét valami különös kedvesség és báj lengte körül. A társaság rajongott
központja lett. Már az első báli szezonban többen megkérték a kezét (…)”. (Odescalchi, 23. l.) Andrássy Katinka
grófnő is megemlékezett erről: „Emlékszem arra is, hogy mielött az első bálba indultam volna, sógorom félrevont,
gondoskodón világosított fel, hogyan kell viselkednem, ha sikeresen akarom megállni helyemet a világban (világon persze a
szűk társadalmunkat értette): A, sohasem szabad vitatkoznom eszmékről, könyvekről és elvont kérdésekről, szorítkozzam
kizárólag könnyed, felületes csevegésre. B, igyekezzem értelmileg mindig alsóbbrendűnek látszani annál a ferfinál, akit
meg akarok hódítani, végül C, ügyeljek arra, hogy soha ne tegyek ellenségemmé nőt. Akkor persze jót nevettem sógorom
tanácsain, s eszemben sem volt megfogadni őket, ma azonban el kell ismernem, hogy sok bölcsesség volt abban amit
mondott.” (…) „Azt a lányt aki három báli idényt táncolt végig, s még mindig nem ment férjhez, már vénlánynak
tekintették, a negyedik idény valóságos katasztrófaszámba ment. Ha pedig nem akadt férj számára, akkor anyja mellett
kellett maradnia „míg a halál el nem választotta őket egymástól.” (Andrássy, 101., 133. l.)
1277 Andrássy Katinka leírja, hogy a „világba járást” a társadalmi események, a bálok, lóversenyek, estebédek
jelentették. (Andrássy, 103. l.)
1278 Andrássy, 105. l.
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V./18. VENDÉGSZOBÁK, VENDÉGLAKOSZTÁLYOK

A nemesi hagyomány egyik legtartósabban továbbélő eleme, jellegzetessége volt
az olykor szinte kultikusan gyakorolt vendéglátás.1279 A vendégek fogadására családjaink
az év minden részében fel voltak készülve, a főúri otthonok e célra kialakított helyiségek
egész sorával rendelkeztek.
A vendéglátás indoka, annak időtartama különösen változó lehetett. Rokonok
előszeretettel időztek egymásnál.1280 A rövid egy, illetve néhány napos látogatás
ugyanúgy jellemző volt, mint a több hétig1281 vagy esetleg hónapokig elnyúló, amikor már
gyakran családostól érkeztek egymáshoz.1282
Egyes kastélyokban állandó vendég is tartózkodott,1283 egy-egy rokon vagy barát,
aki saját szobát is kaphatott.1284
Utazások alkalmával, illetve vendégeskedés idején a családtagokat személyzet is
kísérte. Ezek leggyakrabban a személyi szolgák voltak. A férfiakkal az inas1285, a
hölgyekkel a szobalány1286 utazott, de a családtagok korától függően szárazdajka1287,
idősebb gyerekek mellett értelemszerűen nevelő, nevelőnő is érkezhetett. Vadászatok
alkalmával még népesebb volt a kísérő személyzet.1288 A fogadó fél gondoskodott ezek
elhelyezéséről

is.

A

vendégekhez

tartozó

személyzetet

külön

helyiségekben,

Kósa László: „Hét szilvafa árnyékában.” Bp., 2001, Osiris, 164-166. l.
E jelenség általános mivolta miatt néhány példát említünk meg: „Dédanyám kis palotája kedves, öreg épület, a
pozsonyi promenádon állt, de később – még gyermekkoromban – a család eladta, és ha Pozsonyban voltunk, Pálffy
István palotájának egy részében laktunk, tizenöt éves koromtól fogva pedig Nyáry Károly gróféknál, Pozsonynak talán a
legszebb barokk palotájában”. (...) Odescalchi 19. l., ugyancsak több hétig tartó sejourra (időzésre) ment Splény Béla és
családja Dégre nagynénjéhez gróf Festetics Antalné Splény Amáliához. (Splény, 41. l.) „Sennyey Móki néni – a villa
tulajdonosnője – végtelenül kedves háziasszony, mindig sok rokont, ismerőst látott vendégül, hogy Lomnicon töltsék a
páratlanul szép tátrai nyarat.” (Odescalchi, 152. l.) Továbbá: Andrássy, 67. l.
1281 Andrássy, 108. l.
1282 Odescalchi, 152. l.
1283Andrássy, 108. l.
1284 Az állandó vendégként Festetics Antal dégi kastélyában lakó Splény József – a tulajdonos sógora – részére
állandó szobát biztosítottak. (Splény I, 43. l.)
1285 Splény I, 318. l., 465. l.
1286 Károlyi, 64, 67. l.
1287 Splény I., 358. l.
1288 Vadászatok alkalmával a vendégek saját lovakat is hoztak, a lovászokkal együtt. (Andrássy, 140. l.)
1279
1280
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szolgaszobákban szállásolták el1289, kivéve, amikor a kísérő állandó felügyeletet látott el,
például csecsemő-, vagy kiskorú gyermek mellett.
A vendégek vendégszobákban, vendéglakosztályokban laktak.1290 E helyiségekkel
a kastélyokon kívül a városi főúri paloták is rendelkeztek.1291 Jellemző a vendégszobákra,
hogy azok jól elkülönültek a reprezentatív kiképzésű és berendezésű, illetve a család által
használt részektől. Épületen belüli elhelyezkedésük nagy változatosságot mutatott. Ez az
épület méretbeli adottságaival, elrendezés- és beosztásbeli sajátosságaival magyarázható.
Leggyakrabban az oldalszárnyak adtak helyet a vendégszobáknak1292, de lehettek a
földszinten1293, a félemeleten1294, a második emeleten1295, illetve a padlásszinten
manzárdhelyiségekben is.1296 Azokban az esetekben, amikor a reprezentációs termeket a
földszinten alakították ki, a vendégszobák az első emeletre is kerülhettek.1297
E

helyiségek

elkülönítését

leggyakrabban

külön

bejárat1298,

illetve

melléklépcső1299 biztosította. Amennyiben nem volt lehetőség külön bejárásra, úgy ez

1289

Az eszterházai Esterházy-kastély 1890-es években történt felújítása során számos vendéglakosztályt alakítottak ki,
amelyekhez külön inasszoba is tartozott. (Dávid F., 54. l.) Hasonlóképpen volt ez a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban
is. (MOL, T. 5, 202. A nádasdladányi Nádasdy-kastély földszinti alaprajza.)
1290 A nádasdladányi Nádasdy-kastélyban egy, két, illetve három helyiségből álló vendégszobákat,
lakosztályokat alakítottak ki a kastély földszinti oldalszárnyában. A szobák a házikápolnához vezető folyosó
jobb és bal oldalán helyezkedtek el. (MOL, T. 5. 202. A nádasdladányi Nádasdy-kastély földszinti alaprajza.)
Az eszterházai Esterházy-kastélyban a XIX. század utolsó évtizedében történt átalakításkor 13
vendéglakosztályt alakítottak ki, amelyek többségében három helyiségből álltak, de található volt köztük egy
ötszobás, két kétszobás lakosztály és egy egyszobás vendégszoba is. (Dávid F., 15-57. l.)
1291 A vendégeskedés szokása városon is általános volt. (Odescalchi, 19. l.) A budai Margit–rakparton álló
Lipthay-palota vendégszobáit az épület félemeleti részében helyezték el, amelyekhez külön melléklépcső is
vezetett. (Odescalchi, 152. l.)
1292 A vendégszobákat a kastélyépület oldalszárnyában helyezték el például Nádasdladányban (MOL, T. 5. No.
202. A nádasdladányi kastély tervrajza.), a sáromberkei Teleki-kastélyban (Odescalchi, 46. l.) és az eszterházai
Esterházy-kastélyban. (Dávid F., 15-54. l.)
1293 A bonchidai Bánffy-kastély főépületének földszinti részében alakították ki a vendégszobákat, továbbá a
kastély melletti melléképületben is voltak vendégek részére fenntartott helyiségek. (Gy. Dávid, mellékletek, A
kastély földszinti alaprajza, 1940. körül.)
1294 Budapest, Lipthay-palota. (Odescalchi, 152. l.)
1295 A középkori eredetű és az évszázadok során többször átépített többszintes vöröskői Pálffy-kastélyban a
vendégszobákat a második emeleten helyezték el (Odescalchi, 46. l.), de ezt példázta az eszterházai Esterházykastély is, ahol a kétemeletes oldalszárny minden szintjén alakítottak ki vendégszobákat. (Dávid F., 15-54. l.)
1296 A kernyesdi Kendeffy-kastély manzárdhelyiségeiben alakították ki a vendég- és az inasszobákat. (É. I.
1881. 93. l.) A meggyesfalvi Lázár-kastélyban is manzárd vendégszobák fogadták a látogatókat. (Odescalchi,
105. l.)
1297
Ezt példázta az ókígyósi Wenckheim-kastély, amelynek első emeletén harminc vendégszoba volt. (V. U.,
1882, 779. l., Sisa 2004, 204. l.) A bodrogolaszi Lónyay-kastély eső emeletén tizenkét vendégszoba volt.
(Ugyanezen a szinten magánlakosztályok is voltak.) (V. U., 1899, 754. l.)
1298 Külön bejáraton keresztül is megközelíthetők voltak a nádasdladányi Nádasdy-kastély vendégszobái.
(MOL, T.5., 202. A nádasdladányi Nádasdy-kastély földszinti alaprajza.)
1299 A leírtak szerint volt a budapesti Lipthay-palotában (Odescalchi, 152.), a vöröskői Pálffy-kastélyban
(Odescalchi, 46. l.), az eszterházai Esterházy-kastélyban. (Dávid F., 15-54. l.)
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esetben is gondoskodtak arról, hogy a vendégszobáknak helyet adó épületrész lehetőleg
már a bejárati előtéren, előcsarnokon keresztül megközelíthető legyen.1300
Számos példát ismerünk arra, hogy a vendégek részére önálló épületet emeltek,
vagy egy, a kastély közelében lévő épületben alakították ki a vendégszobákat.1301 Ennek
több oka is lehetett, például az, hogy a kastélyépület méreténél fogva nem tudta
kielégíteni a szükséges igényeket, így e célra egy másik épületet építtettek – amelyet
gyakran „kiskastélynak” neveztek1302, – ilyen esetekben vendégszobák a főépületben és a
vendégek részére készült épületben egyaránt lehettek.1303 Új építésű kastélyoknál olykor
már eredendően külön épületbe tervezték a vendégszobákat, a parkban, a kastélyhoz
közelebb eső területen. Ezt példázta a vasvörösvári Erdődy-kastély, ahol a vendégszobák
a kastély mögött elhelyezkedő, nemesi kúriára emlékeztető épületben voltak1304, továbbá
nyári lak-szerű, fából készült épület várta az Andrássy család vendégeit Tiszadobon.1305
Erdélyben a meggyesfalvi Lázár-kastély parkjában is – kis villaépülethez hasonlító –
vendégházat alakítottak ki, habár vendégszobák a kastélyépületben is voltak.1306 A
szentegáti Biedermann-kastély vendégeit a parkban álló, közel húsz vendégszobával
rendelkező épületben szállásolták el, amelyet csak „vadászháznak” neveztek.1307
A

vendégszobákhoz,

lakosztályokhoz

ritkább

esetben

tartozott

külön

fürdőhelyiség és illemhely.1308 Általában több szobához tartozott egy, de a szobákban is
voltak

a

tisztálkodás

mosdószekrények,

célját

egyszerűbb

szolgáló
esetben

berendezési
mosdóasztalok,

tárgyak,

eszközök.

mosdóállványok

Ezek
voltak,

amelyeken helyet kaptak a főbb tisztálkodási eszközök – a kerámia, vagy bádog – lavór és
vizeskanna, illetve üvegpohár. A „szükséges dolgokhoz” az éjjeli szekrényekben, vagy a
mosdóállványok alsó részén, elhelyezett éjjeli edényeket használták. E célra olykor
kényelmesebb, ún. „éjjeli székeket” is rendszeresítettek, ahol a porcelán edényt a bútor
belső részében tartották. E higienikus eszközök jelenléte a modern értelemben vett
A bonchidai Bánffy-kastély főépületében található vendégszobákat a földszinti előcsarnokból lehetett
megközelíteni egy vendég előtéren, illetve egy vendég előszobán keresztül. (Gy. Dávid, mellékletek, a kastély
földszinti alaprajza 1940 körül.)
1301 A bonchidai Bánffy-kastély esetében egy, a kastély közelében fekvő épületben voltak vendégszobák, a
kastély földszinti vendégszobáin kívül. (Gy. Dávid, melléklet a kastély földszinti alaprajzával, 1940 körül.)
1302 A berzencei Festetics-kastély parkjában az ún. „kiskastélyban” vendégszobákat alakítottak ki. (Berzence
1888.) A szolcsányi Odescalchi-kastélyhoz tartozó „kiskastély” is hasonló funkciójú lehetett. (Odescalchi, 18. l.)
1303 Ezt példázta a bonchidai Bánffy-kastély (Gy. Dávid, mellékletek a kastély alaprajzával, 1940 körül.) és a
meggyesfalvi Lázár-kastély. (Odescalchi, 105. l.)
1304 V. U. 1876, 38. l.
1305 Andrássy, 39. l.
1306 Odescalchi, 105. l.
1307 Thassy, 50. l.
1308 Az eszterházai Esterházy-kastélyban a szobákhoz vezető folyosók mentén lévő kisebb helyiségekben
helyezték el az illemhelyiségeket. (Dávid F., 15-54. l.)
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fürdőszobák és angolvécék helyenkénti kialakításával háttérbe szorulhatott, de példánk
korszakunk végéig jellemző maradt. A nagyobb vendéglakosztályokban már gyakrabban
fordult elő, hogy külön fürdőszobát, illemhelyiséget alakítottak ki. Egyes helyeken a
vendégszobákba is bevezették a vizet.1309
A vendégcselédség szobáit a vendégszobák közelébe, illetve azokkal egy
épületrészbe helyezték.1310
A különböző otthonok vendégszobai belsőinek kialakításában és berendezésében
már komoly színvonalbeli különbség figyelhető meg. Azt, hogy egy-egy kastély milyen
vendégszobákkal, lakosztályokkal rendelkezett, számos körülmény befolyásolhatta.
Ebben nem csak a tulajdonos anyagi helyzete, igényessége volt meghatározó, hanem az
épület funkciója is. A vendégszobák berendezése a legtöbb kastélyépületben, sokszor még
a kiemelkedően magas színvonalúakban is1311, egyszerű volt. Ugyanez mondható el a
vadászkastélyok vendégszobáiról is. A bútorzat színvonala, illetve azok száma leginkább
a szükséges igények kielégítését szolgálta, elsősorban az éjszakai pihenésre, illetve
rövidebb idejű nappali tartózkodásra voltak berendezve. Ezt a fajta vendégszobát
nevezhetjük általánosnak. A berendezést – többnyire a tulajdonos, illetve annak családja
által használt helyiségekhez viszonyítva – olcsóbb, egyszerűbb tárgyak jellemezték. Az itt
található bútorzat többnyire politúrozott, esetleg mázolt felületkezelésű darabokból állt, de
ismerünk többségében bambusznád bútorokkal berendezett vendégszobákat is.1312 Az
egyszerűbb berendezésnél nem volt ritka a vaságy és a bádog éjjeli szekrény sem.
A több helyiséggel rendelkező, gazdag belső kiképzésű és berendezésű
vendéglakosztályok a ritkább példák közé tartoztak. Ezekkel inkább a legmódosabb főúri
családok otthonaiban lehetett találkozni. A két említett típus közötti színvonalon álló
vendégszobák sem számítottak ritka jelenségnek. Ezt példázták a nádasdladányi Nádasdykastély vendégszobái és vendéglakosztályai.1313 A vendégszobák, -lakosztályok gyakran

Ezt példázta a nádasdladányi Nádasdy-kastély, ahol a vendégszobáknak hidegvízellátása is volt. (Sisa
2004, 39. l.) Hasonlóan felszerelt vendégszobák voltak az ókigyósi Wenckheim-kastélyban is, ahol „nagy mosdómedenczék” is szolgálták a meghívottakat. (V. U., 1882, 779. l.)
1310 A szolgaszobák közelsége jellemző volt a vendégszobák kialakításánál, ezt példázta a nádasdladányi
Nádasdy-kastély (MOL, T.5. No. 202. a kastély földszinti alaprajza), az eszterházai Esterházy-kastély (Dávid
F,. 15-54. l.), továbbá a kernyesdi Kendeffy-kastély. (É. I., 1881, 91. l.)
1311 Ezt példázta az ókígyósi Wenckheim-kastély berendezése, amelynek műszaki felszereltsége korszakunkban
a kiemelkedő példák közé tartozott. A vendégszobákról tudjuk, hogy „Nem pazar fényűzés (…), hanem uri
kényelemmel beredezve minden, bőven ellátva vízzel, nagy mosdó-medenczékkel, ruganyos ágyakkal (…).” (V. U., 1882,
779. l.)
1312 Berzence 1888, 2. és 3. számú helyiségek.
1313 Ezt példázta a nádasdladányi Nádasdy-kastély, amelynek vendégszobái közül csak az egyik helyiség
belsőjéről ismerünk fényképfelvételeket (KÖH, F., 23.352.), de feltételezhető, hogy hasonlóan igényes volt a
többi vendégszoba berendezése is.
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összeköttetésben álltak a hozzájuk tartozó szolgaszobákkal, amelyekhez csengőket
vezettek, ezek segítségével gyorsan és kényelmesen hívható volt a személyzet.1314
A vendéglakosztályok szobáinak száma változó lehetett, többnyire két, illetve
három helyiségből álltak, de ismerünk példákat öt szobás nagy vendéglakosztályokra is. A
két helyiséggel rendelkezők egy nappali szobából és egy hálóból álltak. A
háromhelyiséges változatoknál volt a nappali tartózkodásra berendezett szobán túl egy
belépőhelyiség is, vagy egy tisztálkodás célját szolgáló szoba, esetleg fürdőszoba. Ennél
is nagyobb kényelmet nyújtottak azok a vendéglakosztályok, melyek négy vagy öt
szobából álltak. Az eszterházai Esterházy-kastély egyik öt szobás lakosztályában a két
nagyszoba egyikét fogadószobának rendezték be, a másik ebédlőhelyiség volt. A
harmadik szoba funkciója nem ismert, innen lehetett megközelíteni a hálót, amelyből
mosdószoba nyílt.1315 Más kastélyok vendéglakosztályainak szobái is ezzel egyező vagy
ehhez hasonló funkciót tölthettek be. E helyiségek berendezését értékes régi műtárgyak,
illetve igényes kivitelű, korszakbeli darabok jellemezték. A falakat textilborítással is
elláthatták.1316 Ilyen jellegű, gazdagon berendezett helyiségek voltak a féltoronyi
Habsburg-kastélyban (131. …..kép) és a vedrődi Zichy-kastélyban is.1317
Rendhagyó példaként említhetjük meg a homonnai Andrássy-kastély egyik
vendégszobáját, amelyet japán bútorokkal és képekkel rendeztek be.1318 Meggyesfalván a
Bissingen- (Lázár) kastély – felvételről is ismert – vendégszobáit gazdagon megmunkált
mennyezeti faburkolatok és ajtók díszítették.1319 (132. kép)
Egy átlagosnak nevezhető vendégszoba berendezési tárgyai között – a helyiség
funkciójának megfelelően szobánként – találhatunk egy, vagy kétszemélyes ágyat,
melynek közelében gyermekágyat is elhelyezhettek.1320 Az ágyak mellé éjjeliszekrények
kerültek. Az éjjeli pihenést szolgáló bútorzaton túl az esetleges napközbeni tartózkodást
hátas- és karosszékek, illetve ezekhez tartozó kanapé, dívány, sezlon tette kényelmesebbé.
Az ülőbútorokat egy-egy asztal körül csoportosíthatták. Állandó berendezési tárgyak
voltak a ruhásszekrények, fiókos szekrények, amelyeket almáriumnak is neveztek, a szó

Dávid F., 15-50. l.
Dávid F., 20-21. l.
1316 Ezt példázták az eszterházai Esterházy- (Dávid F., 20, 21. l.) és a féltoronyi Habsburg-kastély
vendéglakosztályai. (Képe: Sz. Ú., 1902 december 15, 17. l.)
1317 Borovszky, Pozsony vm., 485. l.
1318 Borovszky, Zemplén vm., 53. l.
1319 E helyiségek famunkái vélhetően a tulajdonos – gróf Lázár Ádám – munkásságához köthetők, ugyanis
kedvenc elfoglaltsága volt az asztalosmesterség gyakorlása. A tárgyalt kialakítás a vendégszobák esetében
egyedi példaként említhető. (Erről részletesebben a Kedvenc időtöltés című fejezetben olvasható.)
1320 Ság 1858, 1. számú vendégszoba.
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gyűjtőnévként élt akkoriban.1321 Ezek a bútorok a vendégek ruháinak tárolására
szolgáltak. Gyakori berendezési tárgy volt a toalett asztal is.1322
A fokozott kényelmet számos más tárgy is szolgálhatta – de ezek jelenlétéről már
csak esetenként számolnak be forrásaink –, így például a ruhák elhelyezésére fogast,
ruhaakasztót rendszeresíthettek.1323 A vendégnél felmerülő írásbeli munkákhoz íróasztalt
is elhelyezhettek.1324 Öltözködés, tisztálkodás esetére spanyolfal1325 is rendelkezésre állt.
A kiegészítő bútorzathoz tartoztak még konzolasztalok, kisebb asztalkák, köpőládák1326 –
viszonylag ritkább példának számítottak a virágtartó edények1327, toalett tükörök1328,
imazsámolyok1329és a papírkosarak.1330 Az órák az egyszerűbb berendezéssel bíró
vendégszobákban ritkább, a gazdagabbak között gyakoribb példának minősültek.1331
Ismert forrásaink szerint a vendégszobák berendezésénél lehetőleg figyelemmel
voltak a belső tér összhangjára, amit gyakorta a bútorokat borító szövettel értek el,
ugyanis azt felhasználhatták a függönyök anyagaként1332, illetve egyes helyeken a falakat

Azt, hogy az almárium szót hányféle bútorra használták, mutatja a következő felsorolás: „éjjeli almárium”
(éjjeli szekrény); „kemény fa 3 fiókos almárium” (komód); „almárium 4 fiókkal pulpitusul kétfelé nyíló ajtóval 14
kihúzható kisfiókkal” (emeletes fiókos szekrény). Ság 1858. 1. 4. számú vendégszoba. „Bambusz almárium tükrös
ajtóval” (szekrény). „Almárium politúros barna” (szekrény). (Berzence 1888, Kis kastély, vendégszoba, No. 36.,
38.)
1321

1322

A berzencei kastély tíz vendégszobája közül nyolcban volt toalett asztal. (Berzence 1888.) A sági kastélyban ilyen néven
nem szerepel egy helyiség berendezési tárgyai között sem. (Ság 1858.)

A berzencei kastélyban tíz vendégszoba közül nyolcban volt fogas, kettőben fogas és ruhaakasztó.
(Berzence 1888.) A sági kastélyban nem voltak ruhafogasok. (Ság 1858.)
1324A berzencei Festetics-kastély vendégszobái közül háromban volt íróasztal. (Berzence 1888.) A királyfai
Pálffy-kastély vendégszobái között is található volt íróasztal, az ablak elé helyezve. (I. M., A., 25.946.)
1325 A berzencei Festetics-kastély tíz vizsgált vendégszobája közül kettőben volt spanyolfal. ( Berzence 1888.) A
sági Festetics-kastély helyiségeiben nem volt ilyen berendezési tárgy. (Ság 1858.)
1326 A köpőládák – amit akkoriban gyakran „pökőládának” neveztek – jelenlétéről a vizsgált kastélyleltárak
közül a régebbiek és az újabbak egyaránt tudósítanak. A sági Festetics-kastély minden vendégszobájában
helyeztek el köpőládákat. (Ság 1858.) A berzencei Festetics-–kastély harminc évvel később felvett leltárában a
tizenegy vendégszobából már csupán egyben volt köpőláda. (Berzence 1888.). Eszterházán 1917-ben is számos
helyiség berendezési tárgyai között volt köpőláda. (Eszterháza 1917.) (A köpőládák fedeles edények voltak,
gyakorta díszes kivitelben készültek.)
1327 Ság 1858. 3. vendégszoba.
1328 Berzence 1888. „kiskastély”, vendégszoba, No. 40.
1329 A sági kastély leltárkönyve, mint „imádkozó szék” szerepel. (Ság 1858, 2. vendégszoba.)
1330 A parírkosarak többnyire a papírhulladék tárolására, íróasztallal berendezett szobában, illetve íróasztal
nélküli szobában is megtalálható volt. (Berzence 1888, emeleti vendégszoba, No. 3, földszinti vendégszoba,
No. 20.)
1331 Az egyszerűbb vendégszobák berendezési tárgyai között ritkábban lehetett órát találni. A berzencei
Festetics-kastély tizenegy vendégszobája közül egy helyiségben volt óra. (Berzence 1888, X-XVI.) A gazdagabb
berendezésű vendégszobákban az óra már jóval gyakoribb előfordulású volt. (Nádasdladány, Nádasdykastély vendégszoba. KÖH F, 23.352. kép.)
1332 A berzencei Festetics-kastélyban lévő vendégszobák ülőbútorainak textíliája és a függönyök anyaga
megegyezett. A vendégszobákat így különböző színek határozták meg, kék-vörös mintájú szövet (emeleti
vendégszoba No.2., No.3.), törökös mintájú, vörös-tarka szövet. (No. 20., 21. földszint.) A kiskastély
vendégszobáiban is eltérő mintázatú anyagokat használtak, de ezek a függöny anyagával már csak
jellegükben egyeztek. (Berzence 1888.)
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is ezzel kárpitozták.1333 A bensőségesebb hangulat eléréséhez a falakat festményekkel,
rézkarcokkal és más technikával készült képekkel1334, fényképekkel1335 díszítették.
A helyiségek megvilágítását központi fényforrásként lámpákkal, csillárokkal, a
helyi megvilágítást gyertyatartókkal, petróleumlámpákkal oldották meg, majd az
elektromosság bevezetésével e helyiségek is villanyvilágítást kaphattak.
A tárgyalt enteriőröket a féltoronyi Habsburg- és a meggyesfalvi (Lázár)Bissingen-kastély vendégszobája szemlélteti. (…. és ….kép)

A nádasdladányi Nádasdy-kastély egyik vendégszobájáról fennmaradt fényképen látható, hogy az
ülőbútorok anyaga megegyezik a falburkolat szövetével. Bár a képen nem látható, de valószínű, hogy a
függöny anyagával is. (KÖH F., 23.352.)
1334 A vendégszobák dekorálását a kevésbé értékes festmények mellett leggyakrabban a sorozatgyártásban
készített rézkarcokkal díszítették. Miután az itt elhelyezett képek jellemzően olcsóbb tömegtermékek voltak,
így a rézkarcok mellett vélhetően más nyomdatechnikával, illetve olajnyomat-technikával készült darabok is a
falakra kerülhettek. E képek technikájáról olcsó mivoltuk miatt gyakorta nem szólnak a leltárkönyvek.
1335
Keszthely 1911, 60. oldal. LXXV-LXXVI. számú vendégszoba, hálóhelyiség. Az említett példák gazdagabb
berendezésű többhelyiséges vendégszobákból, lakosztályokból valók, így ezek az egyszerűbb berendezéssel bíró
vendégszobákban ugyanígy jellemzőek lehettek.
1333
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V./19. HÁZIKÁPOLNÁK, ORATÓRIUMOK

A házikápolnák a középkortól folytonosan jelen voltak főúri otthonainkban.
Építésük időszakunkban is jellemző maradt. A vidéki otthonok esetében többnyire a
kastélyépületben alakították ki ezt a helyiséget, de számos példát ismerünk arra is, hogy a
parkban építettek önálló kápolnát1336, amely ilyenkor a családi sírboltnak is helyet
adhatott. Házikápolnát a városi otthonokban is kialakíthattak.1337 Elhelyezésüket
vizsgálva kitűnik, hogy általában a reprezentációs helyiségektől távolabb építették őket. A
kápolnák, méret és a kialakítás igényessége tekintetében egyaránt nagy változatosságot
mutattak. A belső tereknél – a historizmus építészetének gyakorlata szerint – bármely, a
korszakunkban újraalkalmazott stílus előfordulhatott. Az épület és a kápolnabelső stílusa
is gyakran eltért egymástól.
A berendezésmód és a bútorok fajtáizat az ismert esetekben – a helyiség
funkciójából adódóan – nem tértek el jelentősen egymástól. Jellemző, hogy a főbejárattal
szemben állt az oltár, amely előtt padok sorakoztak. A kápolnához oratórium is
tartozhatott, ennek kialakítására akkor volt lehetőség, ha a kápolna belmagassága két
szintet is átfogott. A korszakunkban épült kastélyokban erre kevesebb példát találunk.1338
Számos esetben a családi kápolna látta el a falu lakóinak lelki gondozását is. Ez
főként akkor történt, ha a falunak – vagy az adott felekezetnek – nem volt külön
temploma. Ebben az esetben a tulajdonos hozzátartozóival a kápolna egy részükre
fenntartott helyéről, vagy az oratóriumból kísérte figyelemmel a szertartást. A köznép
által is látogatott kápolnáknak többnyire két bejárata volt, egyik a család, másik a falusi
lakosság részére, utóbbi közvetlenül a parkból nyílt.1339 Esetenként a kastélyhoz tartozó –
vagy a parkban álló – kápolnát a tulajdonos a kegyúri jog gyakorlójaként tartotta fenn.

Ezt példázta a bényi Sennyei- (Borovszky, Zemplén vm., 24-25. l.) és a pér-táplánypusztai Lévay-kastély
(Borovszky, Győr vm., 49. l.) parkjában álló kápolna.
1337 Házikápolnát alakítottak ki például az Egyetem utcai Károlyi-palotában (Képe: V. U., 1912, 231. l., Dávid
Ferenc–T. Ridovics Anna: A Károlyi Palota rekonstrukciója. Tudományos dokumentáció, 1997.), továbbá a budai
főhercegi palotában. (Erba Odescalchi, 411. l.)
1338 Ezt példázta az alcsúti Habsburg– (Erba Odescalchi, 435-437. l.) és a mosdósi Pallavichini– kastély (Sz. Ú.,
1908 június 15, 7. l.) házikpolnája.
1339 A leírtakat példázta a szolcsányi Odescalchi-kastély parkjában álló családi kápolna (Odescalchi, 18. l.) és az
alcsúti Habsburg-kastély kápolnája, amely a falusi római katolikus templom felépítéséig (1907) a falu e
felekezethez tartozó híveőinek kápolnája is volt egyben, de ennek felépülte után is látogathatták. (Az alcsúti
Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása. Székesfehérvár, 2002, 42. l. és Erba Odescalchi, 437. l.)
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Bonchidán, a református vallású Bánffy család kastélyának egyik szárnyában, a falubeli
római katolikusok részére működtettek kápolnát.1340
A kastélykápolnákat elkészültük után ünnepélyes keretek között szentelték fel.1341
Ezeket, a misézésen túl, olyan jeles eseményekkor is használhaták, mint például a
keresztelők1342 vagy esküvők.
(II.) József főherceg alcsúti kastélyának hátsó udvari szárnyához utólagosan
építtetett házikápolnát, amit 1880-ban kezdtek használni. Az épület megtervezésével és
kivitelezésével a főherceg a legjelesebb hazai szakembereket bízta meg. A külsőt és a
belső részleteket egyaránt érintő terveket Storno Ferenc készítette el. A kivitelezők között
találjuk Lotz Károlyt, aki a mennyezeti freskókat festette meg, Róth Miksát, aki a
Habsburg és a Coburg címerekkel ékes óloműveg ablakokat készítette. A kápolnában
kapott helyet József nádornak és – Klotild főhercegnő apjának – Ágost szász királynak
szobra, melyek Zala György munkásságát hirdették. László főherceg és Klotild
főhercegné halotti maszkjai alapján készült portrék Stróbl Alajos és Zala György alkotásai
voltak.

A

kápolna

kialakításával

és

gazdag

berendezésével

kiemelkedett

az

időszakunkban épült házikápolnák közül. A két szint belmagasságú helyiség nagyobb
alapterületét is mutatja, hogy a főoltáron kívül, még két mellékoltárt helyeztek el,
mindhárom fehér márványból készült. A Vastagh György által festett főoltárkép Szent
Istvánt ábrázolta. A padlózat díszes mozaikburkolatot kapott.1343
A nádasdladányi Nádasdy-kastély házikápolnája is az épület vendégszobáinak is
helyet adó földszintes mellékszárny végén volt. A kápolna berendezésének stílusa – a
historizmus időszakára jellemző módon – igen eklektikus képet mutatott. Az ablakok a
gótika ízlése szerint csúcsíves kialakításúak voltak, a mennyezetet ehhez illően
keresztboltozással építették. Az oltárt már a neoreneszánsz és a neobarokk stíluselemek

A Bánffy-kastély kápolnájáról a következő olvasható Gy. Dávid Gyula könyvében „a (…) kápolnát bonchidai
katolikusok még a régi időktől fogva használták, oda járván be misére. 1904-ben, mivel a falubeli katolikusok lélekszáma
megszaporodott, másfelől mivel a kápolna használata ellenőrizhetetlen ki és bejárást jelentett, Bánffy György a bonchidai
római katolikus egyháznak a kastély közelében telket adományozott templomépítés céljára, ezzel váltva meg a kegyúri
jogot, melynél fogva addig a kápolnát használták. Mindez abban az esetben, ha a római katolikus egyház lemond a kápolna
és a harangláb, valamint az udvaron történő átjárás szolgalmi jogáról. A mai római katolikus templom 1912–1913-ban
épült”. (Gy. Dávid, 205. l.)
1341 (II.) József főherceg alcsúti házikápolnáját 1880. november 27.-én szentelte fel Pauer János székesfehérvári
püspök. A szertartáson jelen volt Kruesz Krizoszton pannonhalmi főapát és Pellet Ödön székesfehérvári
kanonok is. A kápolna megáldása után díszebéd volt a vendégek tiszteletére. (V. U., 1880, 809. l.)
1342 Erba Odescalchi, 407. l. (A megnevezett forrás által közölt keresztelőt 1925-ben tartották a budai főhercegi
palota kápolnájában, hasonló esemény tárgyalt időszakunkban ugyanúgy előfordulhatott.)
1343 Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása. Székesfehérvár, 2002, 41-43. l., továbbá V. U., 1880, 681,
809. l., 1887, 41. l., Erba Odescalchi, 435-437. l.
1340
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határozták meg, míg a padsorok barokkos díszítést is kaptak. Az ablakokat ólomüveg
díszítette.1344 (135.…. kép)
Az

ókígyósi

Wenckheim-kastély

neoreneszánsz

stílusú

és

berendezésű

házikápolnája – kisebb mérete ellenére – kupolás kialakítású volt. (136.…. kép)
A csitár-gárdonypusztai Mailáth-kastély házikápolnája berendezés és kialakítás
tekintetében egyaránt szerényebb példaként említhető, ugyanis ezt a helyiséget az épület
egyik földszinti szobájában rendezték be. A bejárati ajtóval szemben szőnyeggel leterített
dobogón állt az oltár. A padsorokat, egymás mellett sorakozó imazsámolyok, és ezek elé
állított Thonet hátasszékeket helyettesítették. A szoba oltár felőli sarkaiban Jézus és egy
szent szobra posztamensen állt, ezeket dísznövényekkel vették körül.1345 (138.…. kép)
A mosdósi Pallavicini-kastély – két szintet átfogó – neoromán stílusú kápolnáját
gazdag díszítőfestéssel, freskókkal látták el. Az ablakokat ólomüveg díszítette. A
padsorokat esetünkben is egymás mellé állított imázsámolyok jelentették, amelyek elé
székéket helyeztek. (137.…. kép)
Az oratórium – amelyeket „ima szobának” is nevezhettek1346 – a tulajdonos és
hozzátartozóinak fenntartott helyiség volt. Erba Odescalchi Sándor herceg így emlékezett
vissza az 1940-es évelből az alcsúti főhercegi kastély oratóriumára – amelynek kialakítása
és használata időszakunkban is pontosan megegyezhetett a leírtakkal. „A (…)
kastélytemplom hangulatát sohasem fogom elfelejteni. (…) Mi /a család/ a kastély
folyosóin át jutottunk el a templom hátulsó részén félemelet magasságban lévő
oratóriumba. A folyosónak a templom felé közeledő részén a falak vallásos tárgyú
képekkel és metszetekkel voltak díszítve (…). Szentek, pápák képei, azután a nagy bronz
kutyafejes szökőkút, az utolsó folyosóforduló után pedig Piranesi híres római metszetei
sorakoztak a falon. Végül a templom oratóriumának bejárata előtt egy primitív kép László
főherceg vadászszerencsétlenségéről. (…) A folyosó csendje itt ünnepélyes jelleget ölt.
Néhány lépcső vezet az ajtóhoz. Az oratóriumon belépve a félhomályos templom kicsit
hűvös, alig érezhetően tömjénszagú csendje fogad. A bejárat mellett VII. Piusz pápa
amfora alakú gránitvázái, az oratórium falain Mária orleans-i hercegné nagyméretű, szép
oltárképei magyar szentekről. (…) Bordóbársony kényelmes térdeplők és templomi padok,
három sor középen és ugyanennyi mindkét oldalon. Ha nincs téli hideg, az oratórium
középső részének templomba nyíló ablakai nyitva vannak. Elöttük gyertyák égnek, és a
Képe: KÖH, F., 23.368.
Képe: Sz. Ú., 1905, augusztus 15, 8. l. (A földszinti elhelyezkedésre az ablakokon látható vasrácsok
utalnak.)
1346 Keszthely 1861-1879, 49. számozatlan oldal. „Ima szoba (oratorium)”.
1344
1345
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térdeplőn valóságos imakönyvgyűjtemény. (…) Az oratórium másik, bal oldali részében az
udvarhölgyek és a /főhercegi/ udvartartás tagjai foglaltak helyet.1347
Az oratóriumok berendezéséhez leggyakrabban ülőbútorok – kanapék, karszékek,
hátasszékek – imazsámolyok, asztalok, konzolasztalok tartoztak. A falakat díszítő képek
is vallási témájúak voltak. A felsoroltakon túl díszszekrényeket is elhelyezhettek.1348
A keszthelyi Festetics-kastély kápolnájában az orgonának helyet adó részt kórus
folyosónak nevezték.1349
A szertartások alkalmával használt miseruhát és más kellékeket is a család
biztosította, ezek egy részét a házi textíliákkal közösen tárolták.1350
Érdekességként említendő meg, hogy az Aranygyapjas Rend kitüntetettjei
otthonainak minden szobájában lehetett misét tartani.1351

Erba Odescalchi, 436-437. l.
Keszthely 1861-1879, és Királyfa, Pálffy-kastély, oratórium. (Képe: I. M., A., 25.947.)
1349 Keszthely 1861-1879, 48. l. „Chorus folyosó”.
1350 Keszthely 1861-1879.
1351 Károlyi, 16. l.
1347
1348

203

204

V./20. HÁZISZÍNHÁZAK, HÁZISZÍNPADOK

A főúri családok által létrehozott hazai kastélyszínházak és színpadok történetének
meghatározó időszaka a XVIII. század második és a XIX. század első fele volt. Az ezt
követő egyedi példák csupán egy letűnt időszak utóhangjaiként értékelhetők, emiatt is
indokolt a némileg részletesebb visszatekintés.
A kastélyszínházak és színpadok megjelenése hazánkban a XVIII. század közepétől
figyelhető meg. A reprezentációra sokat adó főnemesek közül némelyek, vendégeik és
saját maguk szórakoztatására, otthonaikban megtartott színpadi előadások bemutatásával
kedveskedtek. A háziszínházak és -színpadok virágkora a XVIII. század második felére
tehető. Ezek építésére az arisztokrácián belül is csak a legmódosabb családoknak volt
lehetősége. Némelyek viszont különböző otthonaikban több színházat, színpadot is
fenntartottak.1352 Elhelyezkedésüket tekintve, egyaránt állhattak parkban, önálló
épületben1353, vagy a kastély egyik mellékszárnyában.1354 A XVIII. és XIX. századból
ismert főúri színházaink és színpadjaink száma megközelítette az ötvenet.1355 Ez is
igazolja, hogy hazánkban a háziszínjátszás hasonlóképpen elterjedt volt, mint a tőlünk
nyugatra fekvő országokban. E színházak a társadalmi élet szerves részei voltak, nemzeti
színjátszásunk történetében fontos szerepet játszottak.1356 Hanyatlásuk a XIX. század első
felében indult meg, bár ekkor még több helyen tudunk újak építéséről1357, annak ellenére,
hogy sokhelyütt már feleslegesnek ítélték e költséges létesítmények fenntartását.
Családjaink legtöbbször alkalomszerűen bíztak meg színtársulatokat1358, az állandó
jelleggel foglalkoztatottak ritkább példának számítottak.1359 Gyakran családtagok és
vendégeik1360,, vagy gyermekeik1361 játszottak saját szórakoztatásukra. Színi előadásokat

Ezt példázta a Grassalkovics család, akiknek Gödöllőn, Pozsonyban és Pozsonyivánkán, a Károlyi
családnak nagykárolyi és tótmegyeri kastélyában is volt háziszínháza. ( Staud I, 12. l., III., 67. 68. l.)
1353 Ezt példázta a galgóci és az korompai kastély színháza. (Staud, I, 118, 119. l., II, 100. l.)
1354 Kastélyépületek mellékszárnyában épült például a gödöllői és a csákvári háziszínház. (Staud, II, 20. l., III,
112, 113. l.)
1355 Staud Géza munkájában megközelítően ötven háziszínházat és színpadot ismertet (Staud, III, 3. l.), de ezek
között nem szerepel a törökbálinti Mailáth-kastély és a pátyi Splény-kastély háziszínpada, ezért e fejezet
bevezetőjében ezekről részletesebb adatokat közlünk.
1356 Staud III, 3. l.
1357 Ezt példázta Wenkcheim József gyulai és Nákó József nagykomlósi színháza. (Staud, III, 96-110. l.)
1358 Staud, II, 25. l., III, 98., 111. l.
1359 Staud, II, 25. l.
1360 Staud, III, 94., 98-99. l.
1352
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–kastélyszínház hiányában – más helyiségekben is tarthattak.1362 A keszthelyi Festeticskastély parkjában kialakított szabadtéri színpad, az „aréna”, mint érdekesség említendő
meg.1363
Kastélyszínházaink a darabok előadásához szükséges kellékekkel is rendelkeztek.1364
A törökbálinti Mailáth-kastély színházi kellékei között volt számos szobát, várost, kertet
megjelenítő díszlet, ezek tartozékaként felhők, bokrok és más dekorációs elemek, továbbá
a lámpák felakasztására szolgáló alkalmatosságok.1365
A XIX. század második felében, az életmódbeli változások és az országszerte
szaporodó színházak miatt az addigiaknál is kevesebb háziszínházat létesítettek. Ezek
közül a budai Karátsonyi-palota színháztermét, a tatai Esterházy-kastély parkjában álló
úgynevezett

„Várszínházat”,

illetve

Pesten

az

Esterházy

utcai

Károlyi-palota

háziszínpadát ismerjük.
A budai Karátsonyi-palota 1853 és 1856 között épült, azonban belső tereinek díszítési
munkálatai még tárgyalt időszakunk elején is tartottak. A színházterem építését vélhetően
később határozták el, miután az Pan József eredeti tervein nem szerepelt.1366 A
háziszínházat is – az épület legtöbb reprezentációs célú helyiségéhez hasonlóan –
neorokokó stílusban alakították ki. A színháztér és a színpad elrendezése egyezett a
korábbi időszakokban épült, hasonló funkciót ellátó helyiségekkel. A színpad előött
zenekari árkot alakítottak ki. A nézőtér és a karzat ülőbútorai egyforma Thonet
hátasszékek voltak.1367 (133.…. kép)
Staud, II, 97. l.
A XIX. század első felében a vöröskői Pálffy-kastély hűtőzőtermében tartottak színházi előadásokat.
(Borovszky, Pozsony vm., 45. l.)
1363 Az 1817 táján épült keszthelyi kerti színpad vélhetően egyedi példának minősült a korabeli
Magyarországon. A teátrum gyakorlatilag egy ötletes kertészeti alkotás volt, ahol a „falakat„ növények
ültetésével alakították ki. Színpad gyanánt egy, két méter magasra és hét méter szélességűre összehordott,
megfelelő formájúra kialakított földkupac szolgált. Ettől kétjobb és bal oldaltra átláthatatlan sövénnyel
elkerített „öltözők” voltak, ahonnan utak vezettek a színpadra. A színpad elé néhány méterre sövényfalat
ültettek, ami a zenekari árok szerepét töltötte be. A nézőtér 60-70 négyszögöles területen feküdt, amelynek
oldalsó részein páholy jelleggel bemélyedéseket alakítottak ki a növényzetbe. Szerepe 1864-ben szűnt meg,
amikor Keszthelyen állandó színházépületet emeltek. Az „aréna” a századfordulón is a park nevezetességei
közé tartozott, továbbá a hercegné kedvenc tartózkodási helye volt. (V. U., 1909, 111, 112. l. A megnevezett
forrás a létesítmény alaprajzát is közli.)
1364 A galgóci Erdődy-kastély tárgyalt helyiségét a XX. század elején is mint „egészen felszerelt”. (V. U., 1912, 2.
l.), illetve „mindenkor készenálló” (Borovszky, Nyitra vm., 58. l.) háziszínházat említik. A budai Karátsonyipalota kellékei közül egy szobadíszlet ismert, ami a helyiség megörökítésekor a színpadon állt. (Képe: Budapest
Anno. Bp., 1979, Corvina, 23. l.)
1365 Splény I., 178. l. A fenti példánkon túl több kastélyszínház színpadi berendezését és díszleteit is ismerjük,
főleg a XIX. század első feléből, amelyeket Staud Géza részletesen közöl munkájában. A XIX. század első
feléből származó kellékek is jó analógiaként szolgálhatnak, miután ezek jellegében és fajtáiban változás
időszakunkig és ez alatt sem történt. A törökbálinti háziszínpad felszerelését azért említettük, mert ezt Staud
Géza munkájában nem szerepel.
1366 Pogány Frigyes szerk.: Budapest műemlékei I. Bp., 1955, Akadémiai Kiadó, 777-780. l.
1367 Képe: Budapest Anno. Bp., 1979, Corvina, 22. l.
1361
1362
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Az Eszterházy utca 4. szám alatt állói Károlyi-palotában a háziszínházak rendhagyó
példája volt. A zárt utcasorba épült palota méreteinél fogva sem nyújtott lehetőséget
önálló háziszínház kialakítására. Az építész e feladatot rendkívüli leleményességgel
oldotta meg, ugyanis a színpadteret a bálterem egyik falszakasza mögötti, – de azzal
egybe nyitott – helyiségbe tervezte, amit attól függöny választott el. Ennek elhúzásával
egy légtérbe került a színpad és a bálterem, amely előadás esetén pompás nézőtérként
szolgált.1368 A jelenlevőket az itt sorakozó széksorokra ültethették, amelyeket az előadás
idejére helyeztek el. Zenés, táncos estélyek alkalmával a színpad a zenekarnak is helyet
adhatott. E példánkat háziszínházzá alakítható színpadnak nevezhetjük. (134.…. kép)
A hazai főúri színházak sorát az Esterházy Miklós által építtetett tatai „Várszínház”
zárta. A grófnak két nagy szenvedélye volt, a lovas sport és a művészetek. Tatai birtokán
épült tréningtelepén és versenypályáján évente tartott lóversenyeket. Az ide meghívott
vendégeit kívánta színházi előadásokkal is szórakoztatni. Az első színházat 1888-ban a
régi sörház épületében nyitották meg. A nézőtér mintegy kétszáz fő befogadására volt
alkalmas. Ennek kialakítása is igényes lehetett, ugyanis gazdag belső kiképzésről és
Bécsből hozatott pazar díszletekről, színpadi kellékekről van tudomásunk. Az újonnan
kialakított színház Esterházy Miklós igényeinek nem felelt meg, így még ugyanebben az
évben, egy másik, nagyobb és reprezentatívabb színház felépítését határozta el, amely
külön hangversenyteremmel is rendelkezett. Ennek munkálatai 1889 tavaszától októberig
tartottak. Nagyszabású tervének megvalósításához kora legjobb szakemberei közül
választott. A tervezéssel a híres színházépítő párost, Ferdinánd és Hermann Hellmert bízta
meg. A munkálatok már 1889 tavaszán megindultak. Az épület nézőterének freskóit
Feszty Árpád és Pállik Béla, a színházi függöny festését Ábrányi Lajos készítette. A
neobarokk épület nézőterét neorokokó stílusban alakították ki. A színházban német
nyelvű színjátszás folyt, amely ekkor már sokak rosszallását kiváltotta ki. A teátrumnak
nem volt állandó társulata. Falai között leginkább a gróf által támogatott fiatal énekesek
és a budapesti Operaház ifjabb tagjai léptek fel, de főúri amatőrök is gyakran szerepeltek
itt. Az épületet a gróf 1897-ben bekövetkezett halála után többé nem használták, így azt
1913-ban lebontották.1369
Andrássy Aladár homonnai kastélyszínháza kialakításának idejét nem ismerjük, de
tudjuk, hogy időszakunkban is használatban állt.1370

1368
1369
1370

Képe: MNM, F., 44/1954 fn.
Staud III, 114-125. l.
O. V., 1887, 429. l.
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A XIX. század első felében épült háziszínházak közül több a későbbi évtizedekben is
működött. A galgóci Erdődy-kastély parkjában 1802-ben létesített háziszínházat a család,
és azok vendégei, jelentősebb alkalmakkor, időszakunk végig használták. Az épületet
időnként a falu lakói is igénybe vehették.1371 A csákvári Esterházy-kastély XIX. század
elején épült színházában utoljára 1912-ben tartottak előadást, ezt követően raktárként
hasznosították, de színházi felszerelését továbbra is megőrizték.1372
Érdemes megemlíteni, hogy a féltoronyi Habsburg főhercegi kastélyban a XX. század
elején is volt háziszínpad, egy helyiségben a játék-, vagy másnéven biliárdszobával. A
belső tér kialakítása és az alacsony belmagassága arra enged következtetni, hogy az, a
kastélyépület padlásszintjén kialakítottegyik manzárdhelyiségben lehetett.1373
Az amatőr színjátszás főúri családjaink körében a XVIII. század második felétől
terjedt el, úgy az ifjabb, mint az idősebb nemzedék körében. Az előadások bemutatására a
háziszínház vagy a háziszínpad szolgált. Kisebb főúri otthonokban saját kivitelezésben is
készíthettek egyszerűbb színpadot.1374 A darabok betanulása és a próbák hosszabb időt
vettek igénybe, az erre való felkészüléshez a színdarabok nyomtatott kiadásait is
beszerezték és gondosan őrizték.1375 A közönség a családtagokon és vendégeken kívül, a
háziszemélyzet és a helybeli elöljárók köréből verbuválódott.1376
A XIX. század második felében, az életmódbeli változások ellenére is számostöbb
példáját ismerjünk a házi színjátszásrnak. Tudjuk, hogy ekkor a galgóci Erdődy-kastély
háziszínházában a nagyobb vadászatok és családi ünnepségek alkalmával, valamint az
első világháború alatt a Vöröskereszt javára, életképeket mutattak be, és műkedvelői
Staud I, 118-119. l., Borovszky, Nyitra vm., 58. l.
Staud III, 114. l.
1373 A korabeli képleírás mint „színház és játékterem” említi a helyiséget, amin a színpadi rész nem látható. A
belső tér jellegéből ítélve a színházi rész bizonyára csak háziszínpad lehetett. ( Sz. Ú., 1902., december 15., 15.
l.)
1374 A pátyi Splény-kastélyban elsőként az épület tágas padlásterében alakíttatták ki az előadáshoz alkalmas
színpadot, a család ifjabb színjátszó tagjai, amire a következőképp emlékezett vissza Splény Béla: „Hogy
emelkedett pódiumunk legyen, ács által kilenc nagy ládát csináltattunk, melyek felfordítva és összeillesztve a kívánni való
emelkedett helyet szolgáltatták. Kulisszákul és grafittóknak /feliratoknak/ lécszerkezetet használtunk, melyre zsákvászont
szegeztettünk, hasonló anyagból állt a két fő dekoráció, egy szoba és kék ég, a megnyitó kourtine / kárpit/ lepedőkbül
alakult. (Splény I., 177. l.) A téli időszak beálltával a háziszínpad a szalon helyiségébe költözött át. (Splény I.,
185. l.) E példánk időszakunkat megelőzően az 1830-as években történt, miután a színdarabok eljátszása a XIX.
század második felében is szokás maradt főúri időtöltésként is, így bizonyosan a leírtakhoz hasonló feltételek
mellett adhatták elő darabjaikat azon otthonokban, ahol nem volt külön e célra kialakított helyiség.
1375 Ilyen füzeteket, köteteket őriztek – a XVIII. század végéről – a csákigorbói Josika-kastélyban századunk
elején is, amelyek még az elődök gyűjtöttek össze, tárgyalt foglalatosságuk gyakorlásához. (Kelemen, 218. l.)
Splény Béla emlékirataiban erről a következőket írta az 1830-as évekből: ifjúkoráról:. „A mulatságos olvasmányok
közt nagy helyet foglaltak el a színdarabok, megvolt Kotzebue, megvettük Scribe munkáit és az akkor Bécsben divatos
Kurländert. Ennek következtetése volt, hogy mi is akartunk színdarabokat eljátszani.” (Splény I., 176, 177. l.)
1376 Splény Béla leírása szerint: „A közönségünk a családból, az összes háziszemélyzetből, a pátyi honoratiorokbul, és
népből állott, mely ugyan nem értette a német darabot, de mégis nevetett a többiekkel.” (Splény I., 177, 178. l.) Az
idézet XIX. század első feléből származik, azért közöljük, mert hasonló példa kisebb vidéki otthonokban
időszakunkban is lehetett.
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előadásokat is tartottak.1377 A budai Karátsonyi-palota háziszínházában báli szezonban
tartottak előadásokat1378, máskor jótékony célú rendezvény keretében.1379 Hasonló amatőr
előadások voltak a tatai kastélyszínházban is, ahol a főúri előadókon kívül uradalmi
tisztviselők is szerepeltek.1380 A homonnai Andrássy-kastély vendégeinek bemutatott
élőképeket leírásból is ismerjük.1381 Színdarabokat, életképeket, ekkor már otthonaikon
kívüli helyszíneken is bemutathattak, ez utóbbi esetben gyakran jótékony célú
összejövetelek alkalmával.1382
A főúri műkedvelők csoportján túl, némelyek jelentős szerepet játszottak a hazai
színjátszás történetében. Festetics Leó gróf a Nemzeti Színház igazgatója volt 1853 és
1854 között, amely után a Színi Tanoda vezetője lett. Festetics Andor színészként és
színműíróként vált ismertté. 1895-től 1900-ig a Nemzeti Színház igazgatója, majd 1913-ig
a vidéki színészet országos felügyelője volt.1383 A színjátszás és a színházi élet iránti
érdeklődést mutatta továbbá, hogy némelyek intendánsi szerepkört is vállaltak.1384

A leírtak alapjául Erdődy Helén grófnő visszaemlékezései szolgáltak. - Gräflin Helene Erdődy: Fast hundert
Jahre Lebenserinnerungen. (1831-1925). Zürich-Leipzig-Wien, 1929, 117-118. l. (Staud, I, 120. l.).
1378 A korabeli leírás szerint „Karátsonyi Guidó gróf a legfényesebb házat vitte /az 1870-es években/. Bál bált, estély
estélyt ért akkor a budai palotában. (…). Hangversenyek, színi előadások váltották föl néha a bálokat s arisztokrata
ifjuságunk műkedvelői előadásokban, élőképekben léptek föl a Karátsonyi-palota háziszínpadán. (…). Az utolsó
műkedvelői estély 1892-ben volt, május 21.-én, a mikor roppant érdekes és változatos műsorral lepték meg a főúri
közönséget. „A műkedvelők” címén azután Potier egyfölvonásos vígjátéka „Hol a férj?” , mint harmadik egy monológ „La
scéne a faire”, melyet Rumerskirch Miette bárónő adott elő, ezt egy kis vígjáték „Feuillet Octave” egyfölvonásos „Fehér
hajnal” –a követte, mely után ismét monológ, még pedig Keglevich István gróf előadásában „Un monsieur en habit noir”
s befejezésül ismét élőkép: „Egy magyar festő műterme” következett. A darabokat műkedvelő főúri „színészek” adták elő.”
(Sz. Ú., 1901 március 31, 4. l.)
1379 1908 tavaszán jótékonysági bált tartottak a palotában a mentők javára. A háziszínházban Herczeg
Ferencnek A levél című darabját adták elő főúri szereplők. (Sz. Ú., 1908 május 31, 2. l.)
1380 Staud III, 123. l.
1381 Homonnán a vadásztársaságot (az egyik nap) ebéd után színi előadással és életképekkel szórakoztatták. A
leírásban szerepel: „S most feltünnek elöttem azok a felejthetetlen tableaux-k, ott lebeg a habszerű, illusion ruhájú,
aranyszőke angyal, kérdő s a mellett feleletet nem adó aczélkék szemeivel, feltűnik a páratlan fennséges istennő, a hideg
szoborszerű Diana, a mint elálmodozik a hideg vár déli holdvilágánál, aztán a finom arczélű Ruth nyitott hajjal,
klasszikus egyszerűségű ruhában, az albán leányok keleties ékszerekkel, mosolyogva, vígan, azután egy laitiére, olyan, a
milyennek Watteau inspirált pillanataiban: az élőképek után legördülő függöny ,a felhangzó térzene /következett/ (…).”
(O. V., 1887, 447. l.)
1382A leírtakat példázta az 1901-ben Kolozsváron a Nemzeti Színházban „Régi erdélyi lakodalom” címmel
megtartott három felvonásból álló előadás, amely az EMKE jelmezes magyar báljának megnyitója volt. A
színdarabban egy 1702-ben tartott gyalui főúri esküvőt megjelenítő életképeket adtak elő. A szereplők között
számos arisztokrata volt, akik közül többen jelmezként régi – XVIII. századi – családi ruháikat és ékszereiket
viselték. (V. U., 1901, 136-137. l.) Lőcsén 1902-ben tartottak műkedvelői előadást főúri szereplők a népkonyha
javára. (Sz. Ú., 1902., október 15, 4. l.) Élőképeket a Pozsonyi Nemzeti Színházban is elő adtak 1907-ben
Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. (Sz. Ú., 1907 november.) Jelmezes felvonulást a téli báli idényben a
budapesti Nemzeti Lovardában is tartottak a XX. század elején. (Andrássy, 18. l.)
1383 Révai Nagy Lexikona, VII. köt., 456. l.
1384 Ezt példázta Mikó Imrének a Kolozsvári Nemzeti Színházban és Podmaniczky Frigyesnek a Budapesti
Nemzeti Színházban betöltött tisztsége. (Révai Nagy Lexikona.)
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V./21.

KÉPTÁRAK,
ŐSGALÉRIÁK

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNYEK,

Főúri családjaink jellemzésekor az elsők között kell megemlíteni a művészetek iránti
fogékonyságukat, amely a nevelés révén sokakban már gyermekkorban kialakult.1385 A
művészeti ágakon belül kiemelt figyelem övezte a festészetet. A festmények gyűjtése
hazánkban a XVII. századig vezethető vissza.1386 A XVIII. század a hazai műgyűjtés
fellendülésének időszaka volt, amikor számos jelentős művészeti értéket képviselő
gyűjtemény

jött

létre.1387

A

XIX.

1388

kollekciógyűjtemények születtek.

század

első

felében

is

kiemelkedő

Vélhetően ezek hatására alakítottak ki egyes

kastélyainkban úgynevezett „képszobát”, amelynek falát számos festmény díszítette.1389
Az időszakunkból ismert magánképtárak bizonyos részének kialakítása, még a
korábbi generációk ezirányú tevékenységéhez kapcsolódik, de több kollekció létrejötte
már korszakunkhoz köthető. A festmények gyűjtése hazánkban a XIX. század végétől
addig nem tapasztalt lendületet vett. Ezt több tényező is befolyásolta. A képek, fokozott
társadalmi megbecsülésük révén, egyaránt alkalmasak voltak a reprezentáción túl,
befektetési célokra is. Így a főúri gyűjtők mellett fokozott szerephez jutottak a a
vagyonosodó polgárcsaládokok egyes tagjai is.1390 A XIX. század második felében már

Erba Odescalchi, 145. l.
A Draskovics testvéreket – Miklóst és Gáspárt – a korszak igen kevés hozzáértő műgyűjtője között említi a
szakirodalom. A tömördi kastélyukban lévő – egy 1682-es leltárból ismert, 43 képből álló – gyűjteményüknél
feltételezhető, hogy az anyag kialakításakor már magasabb művészeti szemlélet vezette őket. Az itt található
alkotások már a helyiségek díszítését szolgálták. A XVII. századi nagy magyar gyűjtemények – névszerint a
Zrínyi, Nádasdy, Thököly, Rákóczi és Bercsényi – mind jelentős képanyaggal rendelkeztek. (Entz, 21-30. l.)
1387 A legjelentősebbek közül Esterházy (Fényes) Miklós eszterházai és Bruckenthal Sámuel báró nagyszebeni
képtára említendő meg. (Meller Simon: Az Esterházy képtár története. Bp., 1915, XXVIII-XXXVI. l. és Entz, 50., 51.
l.)
1388 A XIX. század első felében létrehozott gyűjtemények között, Brunszwick József budai palotájában őrzött
anyaga volt a legjelentősebb . (Entz, 77., 78. l.)
1389 A pátyi Splény-kastély helyiségei között tudjuk, hogy egy „képszoba” elnevezésű helyiséget is kialakítottak
a XIX. század első felében. A szoba falait valósággal „befedték” a napóleoni háború csatajeleneteit ábrázoló
képek, amelyek mellett más alkotások is voltak. (Splény I., 420. l.)
1390 Mravik 2003, 20-22. l.
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számos vidéki kastély és városi palota büszkélkedhetett jelentős képanyaggal. Némely
esetben a képtárat birtokló család megvált gyűjteményétől.1391
E témakör tárgyalásakor meg kell említeni, hogy korszakunkban már jelentős
problémát okozojelentett a festményhamisítás. Gyűjtőinkről tudjuk, hogy vásárlásaik
során olykor becsapták őket. Ezek a képek ilyenkor eredetinek vélt darabokként
gazdagították tovább a gyűjteményt.1392
Több kollekció anyagából ajándékozás révén egyes múzeumok is jeles darabokhoz
jutottak.1393 A legjelentősebb ajándékozók között Pálffy Jánost és Zichy Jenőt említhetjük
meg. Pálffy János gyűjteményének legértékesebb alkotásait hagyta a Nemzeti
Múzeumra.1394 Gróf Zichy Jenő hagyatékának képeiből alakult ki a Fővárosi Képtár.1395
Más gyűjtemények, vagy darabok vásárlás révén kerültek köztulajdonba.1396
Az arisztokrácia számos tagja megrendelései által támogatta a hazai festészet
fejlődését1397, mások cselekvőbb módon karoltak fel bizonyos művészeket.1398 Némelyek
Ezt példázta a Brunszwick család 1893-ig Martonvásáron őrzött képtára, amelyet 1902-ben Bécsben
értékesítettek. (Entz, 76. l., V. U., 1902, 773. l.)
1392 A Műcsarnok – egy 1888-ban rendezett – magángyűjteményi kiállításán látható képekről leírták, hogy „A
mücsarnok mostani kállításán se mind arany ami fénylik. Ha valamely amatör egy meleg színezetű üde arczképet
„Rubens” gyanánt vett s busásán meg is fizette: igen természetes, hogy szalónjának e drága kincsével tüntetni akar s rajta
van, hogy „Rubens”-ként ismerje el az egész világ, mint a hogy ő a műárús kedvéért. A kiállítás katalógusa ezért olyannak
hirdet minden kiállított képet, a milyennek a szerencsés tulajdonos bejelentette. A kritikának dolga aztán hogya pelyvát
megkülönböztesse a tiszta buzától.” (O. V., 1888, 199. l.)
1393 A leírtakat a következők példázták: id. Pálffy János gróf 1871-ben ajándékozott egy nagyobb
méretűformátumú Piloty képet a Nemzeti Múzeumnak, amely Néró Róma romjain címet viselte. (Pálffyhagyaték, IV. l.) Hatvany Ferenc báró is nagylelkű adományairól volt ismert, aki a Szépművészeti Múzeum
gyűjteményeit több ízben is gyarapította. 1917-ben Théodore Chassérian 1832-ből származó, egy táncosnőt
ábrázoló művét és Cézanne „Buffet” című alkotását ajándékozta el. (Mravik, 133., 174. l.) 1918-ban Claes
Cornelis Moeyaert 1633-ból származó bibliai témájú munkája és Camille Pissaro egy képe lett a múzeum
tulajdona. (Mravik, 126. l.) Kohner Adolf báró 1917-ben ajándékozta a Szépművészeti Múzeumnak Szinyei
Merse Pál „Pacsirta” című alkotását. (Petrovics, 301. l.)
1394Pálffy János gróf 1907-ben kelt végrendeletében gyűjteményének legjelesebb darabjait a Nemzeti
Múzeumra hagyta, amelyet az intézmény a gyűjtőkörében illetékesebb Szépművészeti Múzeumban örök
letétként helyezett el 1912 októberében. E 177 darabból álló képgyűjtemény a magyar állam által megvásárolt
Esterházy képtár után a legnagyobb és legfontosabb gyarapodásnak számított. (Pálffy-hagyaték, III.-VI. l.)
1395 Zichy Jenő vegyes gyűjteményi anyagot hagyott a fővárosra 1906-ban, ennek a festmények csak egy részét
jelentették. (Mravik 2003, 12. l.)
1396 Ezt példázta az Esterházy–képtár, amelyet 1867-ben a hercegi javak zárgondnoksága ajánlott fel megvétel
céljából a magyar államnak. Esterházy Miklós herceg (1817–1894) annak ellenére az államnak adta el a
gyűjteményt – egymillióegyszázezer forintért, – hogy azért más külföldi vevők kétmillió forintot meghaladó
összeget is kifizettek volna. (Meller, LXXI–LXXII. l.)
1397 József főherceg és családja számára Benczúr Gyula több festményt is készített, például a főherceg teljes
alakos képét (V. U., 1902, 431. l.) és Izabella főhercegnő arcképét. (V. U., 1902, 770-772. l.) A főhercegi család
más festőket is alkalmazott, ezek közül megemlíthetjük Vastagh Györgyöt, aki a főöhercegi pár életnagyságú
portréját festette meg (V. U., 1878, 480. l.), de Spányik Kornél is készített arcképet a főherceg számára. (V. U.,
1902, 714. l.) Benczúr Gyula (V. U., 1886, 230. l.), László Fülöp (V. U., 1901, 445-452. l.) mint főúri arcképfestők
is ismertek voltak. Festőművészeinktől nem csak arcképeket rendeltek főúri családjaink, gyűjteményeikben
számos magyar festő munkájával lehetett találkozni, ezek közül csak példaként említendő meg a id. Andrássy
Gyula, Kohner Adolf és Hatvany Ferenc a továbbiakban tárgyalásra kerülő gyűjteménye.
1398 A művészetszeretetéről is ismert Andrássy családban az alkotók segítésének hagyománya volt. Ezt az
idősebb Andrássy Gyula gróf indította el, ő volt Munkácsy Mihály tehetségének egyik első felismerője, aki a
festővel közeli kapcsolatot tartott fennt, műveiből vásárolt. (Gombosi, 438. l.) Fiai is e téren hasonló
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olyan mély érdeklődést mutattak e művészeti ág iránt, hogy szabad idejükben festészettel
is foglalatoskodtak.1399
A létrejött képgyűjtemények leggyakrabban a főúri otthonok helyiségeit díszítették,
így szerves egységet alkottak az adott enteriőrrel.1400 A festmények részére ritkább
esetben építettek, illetve alakítottak ki külön képtárat, múzeum-szerű elhelyezéssel. Itt, a
festmények mellett más műtárgyakat is kiállíthattak.1401
A főúri festménygyűjtemények, képtárak anyagában, jelentőségüket tekintve nagy
különbségek mutatkoztak.
Időszakunkban több, nemzetközi viszonylatban is jelentős gyűjtemény született. Ezek
közül meg kell említenünk Pálffy János és idősebb Andrássy Gyula és fiai által létrehozott
anyagot. Az újonnan főnemesi rangra emelt bárói családok közül többen is, kiemelkedő
gyűjtői tevékenységük révén,, nemzetközi hírnevet is kiérdemlő gyűjteményeket hoztak
létre. Ezek kialakítása jellemzően a XIX. század utolsó évei és az első világháború közötti

nagyvonalúságukról tettek tanúbizonyságot, erről így emlékezett meg Andrássy Katinka grófnő: „Apám is /ifj.
Andrássy Gyula/, Duci bácsi is /Andrássy Tivadar/ híres volt róla, hogy pártfogolják az induló tehetségeket. Ők
alapították a Nemzeti Szalont, és jónéhány nélkülöző festőt támogattak. Legtőbbjük az akkori avantgarde-hoz, Rippl-Rónai
iskolájához tartozott, s a francia impresszionisták követője volt. A legszerencsésebbek velünk töltötték a nyarat Tiszadobon
vagy Dubrinban. Úgy emlékszem vissza rájuk, mint hosszú hajú, kopott ruhás és piszkos körmű fiatalemberekre.
Egyiküknek egy Zich nevű osztrák festőnek , akinek feje körül a szegénység, sőt a nyomor romantikus dicsfénye ragyogott,
elég fontos szerep jutott családunk életében. Duci bácsi fedezte föl mint nagy jövőjű festőt. A XIX. század nagy jövőjű
festőinek, elsősorban Corot-nak hatása alatt dolgozott, a tiszadobi kastély falain el is szaporodtak a Corot-utánzatok,
ködös, szürke tájképek, jobbak és rosszabbak vegyesen. Nagybátyám memcsak vendégül látta Zichet az év legnagyobb
részében, de állandóan vásárolt képeiből, mégpedig jó magas áron.” (Andrássy, 35. l.) A tiszadobi kastélyban
Andrássy Tivadar pártfogoltjaként vendégeskedett egy Burger nevű – tehetségesnek tartott, de kevésbé sikeres
pályát befutott – festő is. (Andrássy, 151. l.) Gróf Pálffy János híres műgyűjtőről is tudjuk, hogy segítette
Arthur Grottger pályafutását annak kezdeti időszakában, aki a nagylelkű gróf segítségével hosszabb
tanulmányutakat tett Olasz- és Franciaországban. Alkotásai közül vásárolt is, amelyeket budapesti palotájában
helyezett el. (Pálffy-hagyaték, 54-57. l.) A művészek pártfogása ismert volt például (III.) József főhercegről is,
akinek alcsúti otthonában számos festő fordult meg. (Erba Odescalchi, 145. l.) Andrássy Dénes gróf táj- és
állatfestő művészek számára két ösztöndíjat is alapított, aminek segítségével külföldi tanulmányutakat
tehettek, a párizsi festőiskolák kivételével, ugyanis a gróf a német festészetet kedvelte. (V. U., 1909, 1057. l.)
1399 A leírtakra számos példát hozhatunk. Az Andrássy család több tagja is foglalkozott festészettel, például
Andrássy Géza és Tivadar (Andrássy, 34, 45. l., V. U., 1907, 391-392. l.), de itt említhetjük meg Zichy Ernőt
(Zichy, 62, 63. l.) és Migazzi Irma grófnőt (V. U., 1912, 2. l.), Esterházy Károlyt (Borovszky, Pozsony vm., 24. l.),
a főhercegi családból Mária Dorottya főhercegnőt (V. U., 1902, 714. l.). Ugyancsak itt jegyezhető meg a
festőművészként tevékenykedő Zichy Mihály (Művészeti Lexikon. 4. köt., Bp., 1968, 770-771. l.), Batthyány
Gyula (A gyűjtő, 1914, 25, 29. l.), továbbá Gróf Nemes Sándorné (V. U., 1900, 154. l.) és Hatvany Ferenc báró
(Mravik, 114. l.) is. E témakör részletesebb tárgyalása a Kedvenc időtöltés című fejezetben olvasható.
1400 A továbbiakban tárgyalásra kerülő gyűjtemények elhelyezésén kívül a leírtakat példázta Andrássy Aladár
festménygyűjteménye, amely budapesti palotáját és homonnai kastélyát díszítette (O. V., 1887, 429. l.), a
galgóci Erdődy-kastély képtára is, amelyet az épület második emeleti folyosóján és termeiben helyeztek el. (V.
U., 1912, 2. l.). A XIX. és XX. század nagy gyűjtőire egyformán jellemző volt Ludwig Baldass, Herzog Mór
anyagát tárgyaló tanulmányának utolsó két mondata, miszerint: „A gyűjtemény értéke semmiképpen sem csupán
művészettörténeti. Mindenkor egy előkelő műbarát tette marad, aki lakását kitűnő képekkel díszíti, hogy állandó
kontaktusban velük, azokban örömét lelje.” (Baldass, 184. l.)
1401 Andrássy Manó budapesti palotájának képtárában „Régi hires mesterek festményei boritják a két oldalfalat, s
alattuk huzódnak el a hosszú üveg fedelü szekrények, tele ékszerekkel, buzogányokkal, (…) különféle fegyverekkel, ló és
vadászszerszámokkal. A szekrények fölött egy három soros állványon (…) pompázik huszonöt aranyserleg (…).” (O. V.,
1887, 254. l.)
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időszakra tehető, de anyaguk kisebb mértékben ezt követően is gyarapodott. Itt Herzog
Mór, Hatvany Ferenc és Kohner Adolf báró gyűjteményére gondolunk.
Az Andrássy-képgyűjtemény létrehozása idősebb Andrássy Gyula és fiai, Tivadar és
Gyula nevéhez kötődött.1402 Az alkotásokat a család budai palotájában és tiszadobi
kastélyában helyezték el. A legjelentősebb XVI. és XVII. századi munkák – a régi
mesterek művei – a budai otthon Dunára néző termeit díszítették.1403 A tiszadobi anyag
meghatározó részét már – az akkori értelemben vett – modern művészeti alkotások
képezték, ahol a régi mesterek művei csak egy kisebb csoportot alkottak.1404 Mindkét
helyen a berendezés részeként hirdették tulajdonosaik kifinomult ízlését.1405 A képek
elhelyezésmódját és az enteriőrök jellegét, hangulatát jól érzékelteti a következő idézet:
„(…) a Dunapartra tekintő termekben tulajdonképen nem is gyüjteményt találunk. A
tárgyak elhelyezésének nincsen muzeális jellege, mert a tömérdek művészeti tárgy
környezetté, gazdag lakássá van elrendezve. Faragott reneszánsz asztal szolgál
íróasztalul, egy bronzkapu szobaajtóvá változott, a kereveteket nehéz brokátok , a padlót
ritka szép keleti szőnyegek borítják. Mintha egy darab sem volna itt önmagáért elhelyezve
mindegyik vonatkozásban áll környezetével . Régi szőnyegek selymes pompájáról,
gazdagon faragott, berakott bútorok finom tagozódásáról csillogó szobrokra ,
porcelánokra siklik tekintetünk, hogy végre gyönyörködve pihenjen meg a falon, hol
arannyal ékes brokátok között olajfestményeken cseng ki a hangulat.”1406
Az Andrássy-gyűjteményben két egymással ellentétes gyűjtőtendencia mutatkozott meg. Az idősebb
Andrássy Gyula gróf a régi arisztokrata gyűjtők sorába tartozott, akinek gyűjtői módszerei akadémista jelleget
mutattak. Kedvelte a nagy formátumú, történelmi témájú, sötétebb tónusú festményeket. Fiai, Tivadar és
Gyula érdeklődése ezzel ellentétben már a XIX. század nagy tájképfestői felé fordult, ezek közül is azokat
kedvelték, akik a modern festészet előfutárai voltak. (Gombosi, 437, 438. l.)
1403 A budai palota anyagát a régi mesterek munkái jelentették. Az itt található festmények legkiemelkedőbb
darabjának Rembrant 1630-ból származó önarcképe és Sebastiano del Piombo „Keresztelő Krisztus” című
alkotása számított. Tintoretto munkásságát két arckép szemléltette. Antonio Canalettotól egy velencei látképet
őriztek. Giovanni Battista Tiepolo egy művét a lépcsőházban helyezték el. Az eredeti darabokon túl látható
volt itt Van Dyck „Szent Család” című alkotásáról készült másolat is. Egyenként csak a jelentősebbek lettek
felsorolva, amelyek mellett számos holland, osztrák festő munkája is kiállításra került. (Gombosi, 64-84. l.) A
XIX. századi magyar mestereket és a századforduló modern alkotóit a budai palota anyagában csak néhány
mű képviselte. (Gombosi, 431-452. l.)
1404 A tiszadobi kastély termei is gazdag gyűjteményt őriztek. E festmények javarészt a XIX. század második
felének és a századforduló magyar festőművészeinek alkotásai voltak, de számos XVI. és XVII. századi mű is
gazdagította a gyűjteményt. A régi mesterek alkotásai közül a különböző olasz, németalföldi, francia és német
iskolák körülbelül fontosságuk arányában voltak képviselve, amin belül a XVI. századi németalföldi
manieristáknak különösen gazdag anyaga volt. A régi mesterek darabjai között több másolat is volt. A
tiszadobi anyag XIX. századi részét Franz von Lehbach, Benczúr Gyula, Madarász Viktor, Munkácsy Mihály
alkotásai képviselték, amelyek még az idősebb Andrássy Gyula szerzeményei voltak. Fiai a modern festészet
előfutárait Turnert és a barbizoniak munkásságát kedvelték. A gyűjteményben Bosznay István, Spányi Béla,
Szlányi Lajos és Hendrik Villem Mesdag alkotásai mellett Rippl-Rónai József, Vaszary János, Glatz Oszkár,
Ferenczy Károly és más művészek képei is helyet kaptak a XX. század elejéről. (Gombosi, 431-452. l.)
1405 A budai palotában a képekkel egy helyiségben kapott helyet a gróf szőnyeg és más jellegű iparművészeti
tárgyakból álló gyűjteménye is. (Farkas, 1., 4. l.)
1406 Farkas, 3., 4. l.
1402
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Hasonló módon, enteriőrbe illesztve helyezte el gazdag képgyűjteményét Pálffy János
gróf különböző otthonainak falai között.1407 Anyaga jelentős és talán legértékesebb –
túlnyomórészt a XVI. és XVII. századból származó – része pozsonyi palotájotthonának
termeit ékesítette.1408 Bazini kastélyában a régi mesterek munkái mellett, már XIX.
századi alkotások is helyet kaptak1409, ahogy a bécsi és a budapesti otthonok képei között
is számos alkotást őrzött tulajdonosuk az utóbbiebből időszakból.1410
Az újarisztokrácia festménygyűjteményeinek tárgyalását Herzog Mór anyagával kell
kezdenünk, amely hazai viszonylatban az első helyet foglalta el. Kiválósága, a
műalkotások jelentősége mellett abban rejlett, hogy a XV. századtól a XIX. század végéig
gazdag anyagával főbb vonalaiban szemléltetni tudta a képzőművészet fejlődését.
Legjelentősebb része a francia impresszionisták anyaga volt.1411 Herzog Mór gyűjteménye
is otthonának falait díszítette.1412
Hatvany Ferenc báró festménygyűjteményének meghatározó része 1908 és 1918
között alakult ki, és több területet, korszakot fogott át. A gyűjtemény régi – XV-XVII.
századi alkotásokból álló – része viszonylag kevés, de elsőrangú darabot őrzött.1413 A
németalföldi festmények csoportja kevésbé volt jelentős.1414 A XIX. századi európai
anyag tekintélyes számú művet tartalmazott az időszak legjelesebb mestereitől.1415

A gyűjtő szenvedélyéről is ismert gróf műtárgyait korok és stílusok szerint rendezve helyezte el bécsi,
budapesti és pozsonyi palotája, továbbá bajmóci, bazini és a királyfai kastélya falai között. (M. I., 1910, 103. l.)
Pálffy János festménygyűjteményének legjelesebb darabjait bazini és pozsonyi palotájában helyezte el. A
Nemzeti Múzeumra hagyott 177 festmény származási helye között a bajmóci és a királyfai kastélyok nem
szerepeltek. (Pálffy- hagyaték, IV. l.)
1408 A tárgyalt épület hajdani berendezését Horváth Hilda dolgozta fel a Gróf Pálffy János (1829-1907) pozsonyi
palotájának berendezése című munkájában, ami az Ars Hungarica 1996. évi 2. számának mellékleteként jelent meg.
A tulajdonos e palota falai között helyezte el festményeinek legtöbb értékes darabját, ezt mutatja az is, hogy a
Nemzeti Múzeumra hagyott 177 alkotás közül 114 a pozsonyi palotából származott, amelyek jellemzően a
XVI. és XVII. századból származó mesterek munkái voltak. (Pálffy-hagyaték, IV. és 3 - 43. l.)
1409 Pálffy-hagyaték, IV. és 3-70. l.
1410 Pálffy-hagyaték, 47-70. l.
1411 A Herzog-gyűjtemény későközépkori képei közül kiemelkedett Pier Francesco Fiorentino, Alvise Vivarini
egy-egy műve. A reneszánsz időszakát id. Cranach Lukács, Ambrogio Preda, Barthel Bruin, Paris Bordone, El
Greco, Francisco de Zubaran, Diego de Silva Velazquez munkái képviselték. A XVII. századi holland
arcképfestészetet Frans Hals, Jan Cornelis Jan Cornelis Verspronch, Cornelis Janssens van Ceulen, Nicolas
Maes, a tájfestészetet Philips de Koninck, Alessandro Magnasco képviselte. A XVIII. század jelentős festői
közül megemlítendő Jean Battista Siméon Chardin, Francisco José Goya, továbbá Lucas van Leyden, Honoré
Daumier, Théodule Ribot, Jean-Baptiste Camille Corot, Gustave Courbet, Eugéne Carriére. A francia
impresszionisták képeiből is szép sorozatot őrzött a gyűjtemény, ezek alkotói közt meg kell említeni Claude
Monet, Alfred Sisley, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gaugin, Paul Cézanne. (Baldass, 177-187. l.)
1412 Baldass, 184. l.
1413 A gyűjtemény e részének legjelesebb darabjait Jacopo Tintoretto egy 1565 körüli férfiképmása és El Greco
1570 körül készült alkotása jelentette. (Mravik, 120-125. l.)
1414 Mravik, 126. l.
1415 A XIX. századi európai anyagban Jean-Auguste Dominique Ingrees, Théodore Chassérian, Théodore
Gericault, Eugéne Delacroix, Camille Corot, Honoré Daumier, Gustave Corbet és más kortársak munkáit
lehetett megtalálni. (Mravik, 126-155. l.)
1407
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Ugyanez mondható el a francia impresszionista és posztimpresszionista képekről is.1416 A
gyűjtemény következő részét a XIX. és a XX. századi magyar festmények alkották,1417
amelyek tulajdonosuk otthonait díszítették.1418
Kohner Adolf báró a kortárs művek gyűjtésére szakosodott. Gyűjtőkörével hazai
földön a kisebb számú úttörők csoportjához tartozott, és minden bizonnyal közöttük az
első helyen említhető. A báró, gyűjteményének alapját a millennium idején vetette meg.
Anyagának leggazdagabb részét a kortárs hazai festők munkái képviselték1419, de számos
alkotást őrzött a korszak francia mestereitől is.1420 Kollekciójában értékes festmények

A francia impresszionisták műveiről ismerik legtöbben a Hatvany-gyűjteményt, ezért sokan tévesen azzal
azonosítják. Meg kell jegyezni, hogy ez az anyag, csak egy kis részét jelentette az egésznek, a több száz műből
csupán harminc tartozott ide. Ezek a legjelesebb alkotóktól származtak, Auguste Boudin, Camille Pissaro,
Claude Manet, Hilaire Germain, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir, Oscar Tassent. Egyes szerzőktől több
alkotást is őriztek, Pierre Auguste Renoir, Claude Manet egész sorozattal rendelketett. (Mravik, 156-177. l.) A
posztimpresszionistákat nem kedvelte annyira Hatvany, de e művek között is olyan nevekkel lehetett
találkozni, mint például Paul Cézanne, Pierre Bounard, Maunier. (Mravik, 174-177. l.)
1417 A magyar képzőművészeti anyag is kiemelkedő műveket tartalmazott. A legjelentősebbek közül Markó
Károly, Broczky Károly, Keleti Gusztáv, Lotz Károly, Székely Bertalan, Wagner Sándor neve említendő meg. A
gyűjtemény tárgyalt részében kiemelt figyelmet érdemelt Munkácsy Mihály négy, Szinyei Merse Pál hét
alkotása. A XX. század elejének anyagát – aminek egy részét az első világháborút követően szerezte – Deák
Ébner Lajos, Bihari Sándor, Pippl-Rónay, Ferenczy Károly, Csók István, Vaszary János, Fényes Adolf, Czóbel
Béla, Derkovits Gyula, Egri József, Szőnyi István munkái jelentették. (Mravik, 185-208. l.)
1418 Hatvany Ferenc az első világháború végén vásárolta meg a Budai Vár szomszédságában álló – eredetileg
Lónyay Menyhért által, Ybl Miklóssal terveztetett – villát, amelynek falai között 1920–22 között helyezte el
gyűjteményének legkiemelkedőbb darabjait. A hatvani kastély termeinek falait is számos alkotás díszítette.
(Mravik, 116, 161. l.)
1419 Kohner egyik első jelentős darabjának számított az 1896-ban vásárolt Szinyei Merse Páltól származó
„Pacsirta” című alkotás. Később Szinyei mukáiból különösen gazdag anyag gyűlt össze. A mester minden
jelentős korszaka képviselve volt egy-egy darabbal. A báró a nagybányai művésztelep működését is
követteszem előtt tartotta, aminek alapítójától, Hollósy Simontól négy képet, továbbá gazdag anyagot őrzött
Ferenczy Károlytól is. A század elején alakult szolnoki művésztelephez is erős szálak fűzték. A gyűjteményben
az itt alkotó művészek szinte mindegyike képviselve volt. A „szolnoki” művészek közül meg kell említeni
Deák Ébner Lajos, Mihalik Dániel, Olgyai Ferenc, Zombory Lajos, Szlányi Lajos, Jámbor Pál, Pólya Tibor,
Zádor István, Vidovszky Béla, Szüle Péter alkotásait, de a legjelentősebb anyagot Fényes Adolftól őrizte. A
gyűjtemény jelentőségéhez méltó művekkel volt képviselve Rippl-Rónai József és Csók István is. A még
javában alkotó művészek közül Vaszary János, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Iványi-Grünvald Béla, Réti
István, Kernstok Károly, Glatz Oszkár, Rudnay Gyula, báró Hatvany Ferenc, Mattyasovszky-Zsolnay László és
más kortársak alkotásai is képviselve voltak. A kortársak említett csoportja alkotta a gyűjtemény magyar
részének zömét. (Petrovics, 301-321. l.)
1420 A magyar alkotások mellett a francia festők képeit gyűjtötte legszívesebben Kohner, aki már korán
megérezte e művészek munkásságának jelentőségét. Gyűjteményében elsőrendű alkotásokat őrzött Pluvis de
Chavannes-tól, Paul Gaugin-től. A gyűjtemény értékét emelte, hogy nem csak a XIX. század nagy művészeit,
hanem az utánuk jövő új nemzedéket az ún. posztimpresszionistákat is felölelte, így majdnem száz év
fejlődését tudta ez által bemutatni. Az impresszionisták előfutárai között Francisco José Goya és Alessandro
Magnasco is képviselve volt, a franciák anyagát Prudhon, Théodore Gericault, Eugéne Delacroix, Honoré
Daumier, Pluvis, Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Gustav Corbet és Camille Corot képei mutatták be. E
művekhez csatlakoztak azok, akik nem tartoztak az impresszionisták vezéralakjaihoz, mint például Boudin,
Berthe Morisot, Bastien Lepagne. A gyűjtemény darabjai között található volt még egy nagyobb méretű Paul
Cézanne csendélet is. (Petrovics, 308-321. l.)
1416
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voltak a XIX. század régebbi magyar művészeitől is.1421 Festményeit Damjanich utcai
otthonában őrizte.1422
Jelentős képgyűjtemények más családok tulajdonában is voltak. Ezek közül példaként
Chotek Ottó Alsókorompán1423, Brunszwick Géza Martonvásáron1424, Berchtold Miklós
Nagyorosziban1425 és Andrássy Dénes Krasznahorkaváralján1426 őrzött gyűjteménye
említendő meg. Kevéssé ismert, de értékes anyag volt a pápai és a tatai Esterházy
kastélyban is..1427 A fővárosi képtárakat Karátsonyi Guidó budai palotájában1428, valamint
Andrássy Manó Mérleg utcai1429 (….kép) és Szapáry László Szép utcai otthonában1430
őrzött gyűjtemények példázták.
A XIX. század közepétől kialakuló, jelentős művészeti értéket képviselő kollekciók
rendszeres vásárlás és gyűjtőmunka révén jöttek létre. A festményeket leggyakrabban
Olaszországból, Franciaországból, Ausztriából, Németországból szerezték be.1431 Más
A gyűjtemény említett részét Székely Bertalan, Zichy Mihály, Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály alkotásai
képezték. Paál László életművét a Szépművészeti Múzeum anyaga után e gyűjtemény darabjai képviselték a
legteljesebb formában. (Petrovics, 308. l.)
1422 Petrovics, 301. l.
1423 Az Alsókorompán őrzött képgyűjtemény alapját a század első felének ismert gyűjtője, Brunszwick József
teremtette meg, akinek 1827-es halálát követően került ennek egy része – 157 alkotás – Budáról a megnevezett
helyre, hasonnevű fia, Brunszwick Jószef otthonába. A kastély első emeleti termeit XIX. század közepén még
több mint másfélszáz kép díszítette, de ez a képállomány tárgyalt időszakunkban már csak fele ennyi darabból
állt. A gyűjtemény többi részét más örökösök közt osztották szét. A hajdani Brunszwick József-féle anyag
legjelentősebb részét azonban ekkor is itt őrizték. Az alkotások közül Leonardo da Vinci, Rafaello Santi,
Rubens, Albrecht Dürer, Rembrandt, Hoblein, Bassano, Kupeczky, Brenghel, Pellegrini, Diebaldi, Palma,
Salvator Rose, Sneider, Claude Lorain, Tenniers alkotásai emelkedtek ki, bár ezek eredetiségét megkérdőjelezi
a gyűjtemény történetét tárgyaló munka szerzője Entz Géza. (Entz, 78, 79. l. és Borovszky, Pozsony vm, 28. l.)
1424 A martonvásárai képtár alapját feltehetően ugyancsak Brunszwick József budai gyűjteményének bizonyos
darabjai jelentették. A képtár anyagát teljességében Brunszwick Ferenc gyűjtötte össze 1820 után. Az anyagot
csak a XIX. század második felében helyezték el Martonvásáron, a kastély melletti külön képtárépületben.
(Kastélylexikon, Fejér m., 101. l.) A gyűjtemény a birtok eladását követően 1893-ban a Bécs melletti
Sommerauba került, a festmények eladására Bécsben 1902-ben került sor. (Entz, 76, 77. l.)
1425 A gyűjtemény jelentős alkotásai velencei és bresciai reneszánsz festmények voltak. (Mravik 2003, 12. l.)
1426 Andrássy Dénes gróf a müncheni festőiskola művészeinek alkotásait gyűjtötte, amelyek anyagának
legjelentősebb részét jelentették. Ezeken kívül néhány magyar, olasz, francia festő alkotását is meg lehetett itt
találni. A magyar képek közül több Andrássy Géza munkája volt. A gyűjtemény alkotói közül megemlítendő
Fritz August von Kaulbach, Böcklin, Tavarest, Walter Firle, Fritz von Uhde, Hermann Graf, Wilhelm von Diez,
Joseph Wenglein, Franz von Stuck, René Reinicke, Pio Jous, Pierre Benis Bergeret. (V. U., 1909, 1057-1059. l.)
1427 Mravik 2003, 12. l.
1428 A Karátsonyi-gyűjtemény első darabjait még Karátsonyi Lázár szerezte a XVIII. században, de igazi
műgyűjteménnyé csak Karátsonyi Guidó alakította, aki olaszországi és párizsi tartózkodásai alkalmával sok
festményt vásárolt. Képanyagának legnagyobb része Olaszországból származott. A legkorábbi alkotások XVI.
századi darabok voltak, ahonnan tárgyalt időszakunkig minden évszázad képviselve volt. Művészeti terület
szerint Velence és Felső-Olaszország volt a leginkább jelen. A gyűjtemény jeles darabjai között ki kell emelni
Jacob Jordaens több alkotását, továbbá Quast, Cipper, Ligozzi, Momper, Bergmüller és Antoine Coypel
műveit. Számos festmény ismert mesterek után, azok modorában készült, de sok volt a kevéssé jelentős illetve
az ismeretlen festőktől származó darab is. A képanyagban a német és a magyar művészek munkái viszonylag
kis számban voltak jelen. (Karátsonyi árverési katalógus, 7-10. l., Mravik 2003, 13. l.)
1429 O. V., 1887, 241. l.
1430 A gyüűjtő 1913., 1-2. szám 1-10. l., Mravik 2003, 12. l.
1431 Pálffy János gróf képgyűjteménynek legnagyobb részét az említett országokban vásárolta. A legtöbb
alkotást bécsi és párizsi műkereskedőktől szerezte be, de Velencében, Milánóban is sokat vásárolt.
Németországban Stuttgart, Köln, München kereskedőivel állt kapcsolatban. (Pálffy-hagyaték, 3-70. l.) Hatvany
1421
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országokból1432, illetve a belföldi gyűjteményekből származó darabok már ritkább
példának számítottak, ennek oka, hogy

hazánkban a festmények – és más

képzőművészeti tárgyak – gyűjtésének korábban nem volt olyan divatja, mint a tőlünk
nyugatra fekvő országokban. Aki Magyarországon rangos művészeti alkotásokból álló
gyűjtemény létrehozását tűzte ki céljául, az a darabokat az említett országok
műkereskedéseiből tudta beszerezni. 1433
Andrássy Aladár kollekciója már a szerényebbek csoportjába tartozott. 1434
A festmények elhelyezésének általános módja volt, a hagyományos függesztésen túl,
hogy a képekre zsinórt erősítettek, és azokat így a mennyezet alatti falfelületen
elhelyezett1435, illetve végigfuttatott1436 fémrúdra akasztották. A képek elhelyezését több
gyűjteményben különös gondossággal végezték. A nagyobb festmények biztonságos
kiállítását helyenként nem függesztéssel oldották meg, hanem azokat a falra
erősítették.1437 A fényviszonyok legjobb kihasználása céljából a közepes, illetve a kisebb
méretű alkotásokat olyan megoldással rögzítették a falra, hogy azokat az alapos szemlélő
a kép levétele nélkül is a fény felé fordíthatta.1438 A villanyáram bevezetésével elektromos
Ferenc is leggyakrabban Párizs, Berlin, Milánó, műkereskedőinél vásárolt. (Mravik, 113-185. l.) A Karátsonyiképtár jelentős része is olaszországi vásárlások révén gyűlt össze. (Karátsonyi árverési katalógus, 7-10. l.)
1432 A Pálffy- (Pálffy-hagyaték, 3.- 70. l.) és a Hatvany- (Mravik, 130. l.) gyűjtemény darabjai közül néhány
alkotást Londonban vásároltak. Hatvany Ferenc anyagában egy Amerikában vásárolt műről is tudunk.
(Mravik, 142. l.)
1433 A leírtakat erősíti meg John Paget – az 1830-as évekből származó – megfigyelése is, miszerint: „A
szépművészetek terén még nemigen haladt előre Magyarország. Festményt a leggazdagabb házakban is csak ritkán látni.”
(Paget, 274. l.) E témában hazájáról id. Pálffy János szenvedélyes műgyűjtő is hasonló módon szólt – mint
műkincsekben szegényebb területről – a XIX. század második felében (V. U., 1910, 158. l.), bár a gróf ezt
általánosságban jelentette ki, de biztosan a festményekre is értette, ugyanis képgyűjteményének legjelentősebb
részét maga is külföldről szerezte be. (Pálffy-hagyaték, 3-70. l.) A leírtakat erősíti meg, hogy a jelentős
művészeti értéket képviselő gyűjtemények között – amelyeknek eredetét, a darabok beszerzési forrását
ismerjük – néhány hazánkban vásárolt alkotást találunk, amelyek jelentősége a gyűjtemény kiemelkedőbb
darabjaihoz viszonyítva ugyancsak elhanyagolható volt. (Pálffy-hagyaték, 26, 31, 32. l., Mravik, 125. l.) A XX.
század elején a Herzog és a Hatvany gyűjtemények itthon vásárolt darabjai között olyan jelentős alkotások is
voltak, amelyek Nemes Marcell gyűjteményéből származtak, de az említett darabokat Nemes is korábban
hasonló módon külföldről szerezte be. (Mravik, 114. l.)
1434 „(…) Andrássy /Aladár/ gróf csak mint családjának többi tagjai, müizléséröl hires. Képtárában bámulatos darabok
vannak, csak budapesti szalonjaiban van vagy 20 darab első rangú kép, a többi között egy gyönyörű Luca Giordano, egy
Krisztus Murillo iskolájából, egy Hamilton, Van Ostade, Wonnermann. A modern magyar festők közül pedig Spányi Béla
és Valentini János van pár kiváló képpel képviselve. Azonkívül az egyik szalont Lotz operaházi hires freskójának az
országos kiállításon is kiállított vázlatával is ékítette a műértő gróf.” Homonnai kastélyának képtárában holland,
olasz és spanyol mesterek képeit említi a korabeli forrás. (O. V., 1887, 429. l.)
1435 Ezt példázták a pozsonyi Pálffy-palotában elhelyezett képek. (I. M., A., 25.919,25.925, 25.926, 25.927.)
1436 Ilyen megoldással lehetett találkozni például a pozsonyi Pálffy-palotában (I. M., A., 25.922.) és a
krasznahorkai Andrássy-képtárban. (MNM, F., 40966.)
1437 A tiszadobi Andrássy-kastélyban a nagyobb méretű alkotások a korabeli leírás szerint, „a falba vannak
erősítve” (Gombosi II., 431. l.), ami nem függesztést, hanem a falakra való biztonságos felerősítést, illetve a fali
burkolatba való befoglalást jelenthetett.
1438 E megoldásnál a képet keretével együtt egy, a falra erősített zsanérra építették rá, aminek segítségével a
tárgy bármikor elfordítható volt. Ilyen megoldással lehetett találkozni a pozsonyi Pálffy-palota azon
festményeinek többségénél, amelyeket nem az ablakokkal szemben helyeztek el, így az oldalról jövő fény
zavaróan hathatott az alkotások megtekintésekor. (I. M., A., 25.920, 25.925, 25.926, 25.927.)
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megvilágítást is alkalmazhattak a festmény fölé helyezett, e célra gyártott lámpa
segítségével.1439
A képgyűjtemények bemutatása és elhelyezése céljából képtárat is kialakíthattak az
épület egy vagy több helyiségében. Főúri otthonainkban a képtár a reprezentációs célokat
is szolgáló helyiségek közelségében helyezkedett el. Ilyen képtárterem volt például a
betléri Andrássy-kastélyban1440 (140.…. kép) és a budai Karátsonyi-palotában.1441 (139.
kép) Andrássy Manó pesti – Mérleg utcai – palotájának képtárát, amely a második
emeleten volt, a gróf magánlakosztályából lehetett megközelíteni.1442
Rendhagyó

példaként

említhetjük

az

Andrássy

Dénes

által

építtetett

krasznahorkaváraljai képtárat. A gróf, Hültl Dezső építész tervei szerint 1908-ban
emeltette a szecessziós stílusú épületet, amely a gyűjtemény elhelyezését követően, 1909ben nyílt meg a nagyközönség előtt.1443 (141.…. kép)
A képtárak kialakításánál mindig nagy hangsúlyt fektettek a megfelelő fényviszonyok
biztosítására. Ezek a termek elhelyezkedésük révén, olykor kevés ablakkal rendelkeztek,
így a kívánt fényhatást átriumos mennyezeti bevilágító-ablakrendszer segítségével
biztosították.1444 A helyiségbe jutó fénysugarak erősségét, a mennyezeti üvegfelületek
belső oldalán kifeszített, elhúzható vásznak segítségével szabályozták.1445 Az ismert
képtárhelyiségek kivétel nélkül nagy belmagassággal rendelkeztek. Kialakításuknál a
falakat derékmagasságig érő lambéríával borították, az e fölötti falfelületeket mázolták,
illetve tapétázták.1446 A falak színét a sötétebb árnyalatok határozták meg.1447 A

Ezt a megoldást alkalmazták a budai Andrássy-palotában elhelyezett alkotások némelyikénél, ahol a
festmény keretére erősítették a világítótestet, ami egy hosszú hengeres – ma neonnak nevezett – izzó
segítségével működött. (Képe: Farkas, 2. l.) Ugyanitt a festőállványokra helyezett képeket is a leírt módon
világították meg. (Andrássy, 76. l.)
1440 Képe: Borovszky, Gömör vm., 37. l. (A helyiséget később könyvtárrá alakították.) A képtár egy évtizeddel
korábbi képe: O. V., 1887, 236. l., továbbá 237. l.
1441 O. V., 1888, 724. l.
1442 O. V., 1887, 254. l.
1443 A körülbelül másfélszáz alkotás elhelyezésére két termet alakítottak ki, amelyek egy légteret képeztek, de
látványban egy oszlopokkal díszített lépcsős átjáró választotta el azokat egymástól. A belsőt változatos
térkialakítás jellemezte, a nagyobb helyiség (8 x 14 m.) téglány alaprajzú, az ebből nyíló kisebb alapterületű
ötszögletű, karéjosan záródó teret képezett. (V. U., 1909, 1057-1059. l.)
1444 Ezt példázta a budai Karátsonyi-palota és Betléreni Andrássy Manó-kastély képtára. (O. V., 1888, 724. l.,
Borovszky, Gömör vm., 37. l.), ugyancsak így kapott fényt a gróf fővárosi (Mérleg utcai) otthonának második
emeleti képtára is. (O. V., 1887, 241. l.)
1445 E technikai megoldást alkalmazták a budai Karátsonyi-palota képtárában. A fény szabályozása a képek
állagának megőrzése miatt is szükséges volt. (Képe: O. V., 1888, 724. l.)
1446 Szövet tapétaborítás díszítette a krasznahorkaváraljai Andrássy-képtár termeit, amelyet régi minta alapján
készítettek. (V. U., 1909, 2. l.)
1447 Krasznahorkaváralján a képtár belsőinek hangulatát vöröses-rózsaszín tapéta határozta meg. (V. U., 1909,
2. l.)
1439
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mennyezet alatt végigfutó párkányzat díszes kiképzést kapott.1448 A falak mentén karosés hátasszékek álltak1449, de esetenként asztalokat is elhelyezhettek.1450 Az asztalt térbe is
állíthatták metszetek, albumok bemutatásához.1451 A képtárakat – posztamensekre vagy
asztalokra állított – bronzszobrokkal tehették még dekoratívabbá.1452
A padlózatot parkettával borították, erre futószőnyeget terítettek.1453 A mesterséges
fényt lámpák1454, falikarok1455 biztosították.

A Karátsonyi-palota képtárának párkányzatát díszítőfestéssel dekorálták (O. V., 1888, 724. l.), a
krasznahorkaváraljai Andrássy-képtárban ez díszes stukkókiképzést kapott. (MNM, F., 40966.)
1449 A budai Karátsonyi-palota képtárában számos egyforma hátasszéket helyeztek el a falak mentén. E
darabokat nagyobb létszámú közönség fogadásakor a képtárban történő étkeztetésnél az ebédlőasztal köré
rakva használták. (O. V., 1888, 724. l.) A krasznahorkaváraljai Andrássy-képtár bútorai között hátasszékeket,
karosszékeket helyeztek el. (MNM, F., 40966.)
1450 Budapest, Karátsonyi-palota, képtár. (O. V., 1888, 728. l.)
1451 Andrássy-–képtár, Krasznahorkaváralja. (MNM, F., 40966.)
1452 Márvány posztamenseken helyezték el az említett tárgyakat minden vizsgált esetben. A Karátsonyipalotában az asztalokat is bronzszobrok díszítették. (Képe: O. V., 1888, 724. l.)
1453 Andrássy-képtár, Krasznahorkaváralja. (MNM, F., 40966.)
1454 A krasznahorkaváraljai képtárban a kisebb lámpákat a mennyezeti stukkóborítás kazettáiba helyezték.
(MNM, F., 40966.)
1455 Budapest, Karátsonyi-palota, képtár. (Képe: O. V., 1888, 724. l.)
1448
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ŐSGALÉRIÁK
E gazdag témakörön belül az ősgalériák külön alfejezetet érdemelnek.

Az

ősgaléria

a

nemesi,

főnemesi

otthonok

jellemzője

volt,

habár

portréfestményeket – leginkább a XVIII. század közepétől – a módosabb polgárcsaládok
is készíttettek magukról. Az ősgaléria szerepe időszakunkban is kiemelkedő, ugyanis a
főúri lakáskultúrában oly jelentős reprezentáció egyik kifejezőeszköze volt. Segítségével
szemléltették a család ősi mivoltát, kiemelt társadalmi helyzetét, bizonyos tagjainak a
közéletben betöltött szerepét. Ősgalériák kialakítása hazánkban a XVII. századtól
figyelhető meg.1456
Családtagokat, felmenőket ábrázoló festmények főúri otthonainkban számos
enteriőrt díszítettek, ám ezek legtöbbjét mégsem tekintjük ősgalériának. Ezt az elnevezést
csak akkor használhatjuk, ha egy helyiség falain több generációra visszamenően helyezték
el a felmenők arc-, mell-, vagy teljes alakos képeit. E festmények generációkon át
öröklődő darabok voltak, amelyeket nagy becsben tartottak, így (egy) erre a célra kijelölt
helyiségben gyakran több sorban egymás mellé sorakoztatva állították ki azokat.
Az ősgalériák képanyagának összeállítására több különböző példát is ismerünk.
Esetenként a legismertebb ősök képeit válogatták össze1457, máskor a család bizonyos
ágából származó portrékat helyeztek el egy helyiségben.1458 Leggyakrabban bizonyára a
rendelkezésre álló festményekből alakították ki az ősgalériát. Az elődök arcképeit olykor
családfa elhelyezésével tették még szemléletesebbé.1459 A kiállított képek mellett a ház
tulajdonosának és családjának képmásait1460, illetve uralkodói képmásokat1461 is
elhelyezhettek.
A képek elhelyezésének számos változatát ismerjük. Leggyakrabban a rámákba
helyezett festményeket a falakon egymás mellé sorakoztatták,, vagy azokat bizonyos
Búzási Enikő szerk.: Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból. (Kiállítási katalógus.)
Bp., 1998, 248. l., 167-169. számú kép.
1457 Nádasdladány, Nádasdy-kastély. (Sisa 2000., 28. l.)
1458 A homonnai Andrássy-kastélyban a nőági felmenők képeit helyezték el a főlépcsőházban. (Borovszky,
Zemplén vm., 53. l., képe: MNM, F., 83-1405, 83-1416.)
1459 A családtagokat, ősöket ábrázoló festmények mellett családfa- ábrázolással is díszítették a szkicói
Odescalchi-kastély ebédlőjét. (Képe: Horváth, 77. l.) A galgóci Erdődy-kastély képtárában is volt egy családfa
olajfestmény, amelynek közelében több arcképet is elhelyeztek, de arról, hogy ezek a portrék kiket ábrázoltak,
már nincs tudomásunk. (V. U., 1912, 2. l.)
1460 Nádasdladány, Nádasdy-kastély. (Sisa 2000, 36. l.)
1461 A pápai Esterházy-kastélyban található családi képgaléria portréi között Mária Terézia és „a történelem nem
egy jól ismert alakjának” képei voltak a családtagok ábrázolásai mellett. (V. U., 1909, 226. l.)
1456
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falrészeken csoportosították.1462 A fa lambéria-burkolatú helyiségekben a festményeket
gyakran a burkolatba foglalták, ilyenkor a fali borítást a már kiválasztott festményekhez
igazítva készítették el1463, de arra is ismerünk példát, hogy régi képek egységes méretű
másolatait helyezték így el.1464 A képek függesztésének másik – régebbi – módja volt,
amikor több portrét egy nagyobb méretű rámába helyeztek, több sorba egymás mellé
állítva azokat.1465
A folyosót díszítő ősgalériát a galgóci Erdődy-1466, a pápai Esterházy-1467 (47.…. kép)
és a királyfai Pálffy-kastély1468 példázta. A homonnai Andrássy-kastély átépítésekor
(187980 körül) a neoreneszánsz stílusban kialakított lépcsőház falburkolatába foglalták a
festményeket, amelyek a család nőági felmenőit ábrázolták1469 a XVII. és a XVIII.
századból.1470 (34.…. kép) Hasonló módon helyezték el az arcképeket a keszthelyi
Festetics-kastély neorokokó stílusú faburkolatos lépcsőházában is az 1883 és 1887 között
történt átépítéskor.1471 A betléri Andrássy-kastélyban a lépcsőházi csarnok helyiségébe
kerültek az ősök képei.1472 A szalonhelyiségeket díszítő ősgalériákat a betléri1473 és a
parnói1474 Andrássy- és a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély nagyszalonja példázta,
utóbbinálahol a falakat az ősök életnagyságú képei díszítették.1475 Nagylónyán a Lónyaykastély nagyszalonjában a falak mentén álló írószekrények, könyvespolcok fölötti
falfelületeken, közvetlenül egymás mellett sorakoztak a felmenők XVIII. és XIX. századi
portréi.1476 (64. ….kép) A beodrai – Karátsonyi Aladár tulajdonában lévő – kastély
ősgalériája a dohányzót díszítette, ahol a falakon két sorban sorakoztak az alkotások.1477

Ezt példázták a bonchidai Bánffy-kastélyban elhelyezett festmények. (Képe: Gy. Dávid, 248. l., 167-169.
számú kép.)
1463 A leírtakat példázta a betléri és a homonnai Andrássy- (MNM, F., 83-1416, 83-1405.), a keszthelyi Festetics(aA szerző helyszíni megfigyelése.) és a nádasdladányi Nádasdy-kastély. (Sz. Ú., 1901, 23-24. szám, 8. l.)
ősgalériájának kialakítása.
1464 Nádasdladány, Nádasdy-kastély, „ősök csarnoka”. (Sisa 2000, 28. l.)
1465 Ezt példázták a galgóci Erdődy-kastély folyosóján kialakított ősgaléria festményei, amelyeknek leírt
keretezése a XVIII. század végéről származott. (V. U., 1912, 10. l., 2. kép.)
1466 Képe: V. U., 1912, 10. l.
1467 V. U., 1909, 226. l., A pápai kastély tárgyalt anyagának legjelentősebb részét a XVII. és XVIII. századi
ősgaléria jelentette. (Mravik 2003, 12. l.)
1468 Királyfán, a nevezett helyiségben huszonnyolc darab – családtagokat ábrázoló – portré volt. (Borovszky,
Pozsony vm., 77. l.)
1469 Borovszky, Zemplén vm., 53. l.
1470 MNM, F., 83-1416, 83-1405. (A portrék korának meghatározása a szerző által történt.)
1471 Péczely, 57. l.
1472 MNM. F., 78.15.
1473 O. V., 1887, 237. l.
1474 O. V., 1887, 308. l.
1475 Képe: Horváth, 228. l., ahol e helyiség mint „lovagterem” szerepel, de jellegét berendezésmódját tekintve az
épület nagyszalonja lehetett.
1476 MNM. F., 78.072, 78.071.
1477 Képe: M, N., 1900 március 31, 7. l.
1462
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(93.…. kép) A bonchidai Bánffy-kastélyban e képek a biliárdszobába kerültek.1478 A
könyvtárszobák is gyakran adtak helyet az ősgalériáknak, ahol a könyvszekrények fölötti
falfelületen függtek a családi képek. Ezt a nagylengyeli Apponyi-,1479, a tolcsvai
Waldbrott-,1480, (109.…. és 111.…. kép) és a nagyszentmiklósi Nákó-kastély
könyvtára1481 példázta. Több esetet ismerünk ebédlőhelyiségben történő elhelyezésre is,
amit az aszódi Podmaniczky-kastély XIX. század első felében kialakított – de
időszakunkban változatlan formában hagyott – ebédlője1482 és a vedrődi Zichy-kastély
nagyebédlője példázott.1483 Az Esterházyak fraknói várában több teremben ősgaléria
jelleggel állítottak ki XVII-XVIII. századi portrékat.1484 Ezek közül az egyiket az „ősök
termeként” említik forrásaink, ahol régi családi zászlók is díszítették a falakat.1485 A
bajmóci Pálffy-kastély XIX. század végén történő átépítése és berendezése alkalmával
sem maradhatott el az ősgaléria kialakítása, amelyet „arcképes teremként” ismerünk. Itt a
XVI. és XVII. századi berendezési tárgyak között XVII-XIX. századi portrékat helyeztek
el.1486. Főúri otthonainkban számos helyiség falát díszíthették még – nem ősgaléria
jelleggel – felmenőket, családtagokat ábrázoló festmények.1487
Az elődök portréinak bemutatására (is) Nádasdy Ferenc gróf nádasdladányi kastélyában
alakíttatta ki az „ősök csarnoka” elnevezésű termet, amelyet hazánkban egyedülálló
példaként említhetünk. Az ősgalériának az épület legnagyobb alapterülettel és
belmagassággal bíró terme adott helyet, amelynek falai között fogadásokat, bálokat,
ünnepségeket rendeztek. Díszes kialakításával méltó módon adott keretet a Nádasdy
család évszázadokra visszanyúló történetét jelesebb tagjain keresztül bemutató
festményeknek. A terem belső kiképzése, az épület külsejével egyező módon, neogótikus
stílusú volt, mennyezetét és falait díszes faburkolat fedte, a falak mentén ezzel
egybeépített padok sorakoztak. A csarnok meghatározó eleme volt a Nádasdy-címerrel
díszített mészkő kandalló. A megvilágítást két gyertyasoros, díszes kovácsoltvas csillárok
Képe: Gy. Dávid, 284. l.
MNM, F., 88.649, 88.653.
1480 Sz. Ú., 1901 március 15, 5. l.
1481 MNM, F., 78.193.
1482 MNM, F., 78.198.
1483 Borovszky, Pozsony vm., 127. l.
1484 A helyiségek képe: V. U., 1912, 586. l., 3. és 5. kép. A korabeli fényképfelvételek tanúsága szerint az említett
ősgalériák a mindennapi életben használaton kívül álló termekben kaptak helyet. Ezt mutatta az is, hogy az
egyik helyiség berendezését a festményeken kívül egy XVII. századi török sátor jelentette.
1485 Az „ősök terme” bútorzatából ítélve alkalmi használatú mindennapok során használaton kívül álló helyiség
lehetett. Az itt elhelyezett alkotásokat a várban körbevezetett szemlélők láthatták. (Képe: V. U., 1912, 586. l.)
1486 I. M., A., 25.905.
1487 A nagyszentmiklósi Nákó-kastély könyvtárában elhelyezett ősgalérián túl számos festmény volt a
nagyszalon (MNM, F., 78.192.) és a dolgozószoba (MNM, F., 78.194.) helyiségében. Homonnán a tárgyalt
lépcsőházi ősgalérián túl például a nagyszalonban is helyeztek el festményeket. (MNM, F., 83.1418.)
1478
1479
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biztosították. A természetes fény színes ólomüveg ablakokon keresztül szűrődött be,
amely sajátos hangulatot kölcsönzött a helyiségnek. Az ősök csarnoka alkalmi használatra
fenntartott helyiség volt. Erre következtethetünk a berendezésből, amely a terem közepén
egymásnak háttal állított széksorokból állt. A hátasszékek bőrhuzatán dombornyomott
technikájú címerábrázolás volt, bizonnyal a Nádasdyak család címere.i.1488 (33.…. kép)

1488

KÖH, F., 23.364.
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V./22. KELETI TÁRGYAK GYŰJTÉSE, „KELETI SZOBÁK”
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A TÁVOLKELETI TÁRGYAK GYŰJTÉSE HAZÁNKBAN MINDIG
SZOROS
ÖSSZEFÜGGÉSBEN
ÁLLT AZ
EURÓPAI
KELETI
MŰGYŰJTÉSSEL. ENNEK TÖRTÉNETE EURÓPÁBAN A XVI.
SZÁZADIG VEZETHETŐ VISSZA. KEZDETBEN INKÁBB A
PORCELÁNOK IRÁNT MUTATKOZOTT NAGYOBB KERESLET, A
LAKKMUNKÁK CSAK A XVII. SZÁZADTÓL JELENTEK MEG. A
XVII. SZÁZADBAN A TÁVOLKELETRŐL ÉRKEZŐ TÁRGYAK
KÖZÖTT EGYRE FOKOZOTTABB SZEREP JUTOTT A JAPÁN
TERMÉKEKKEL
SZEMBEN
A
KÍNAI
IPARMŰVÉSZETI
ALKOTÁSOKNAK, OLYANNYIRA, HOGY A XVIII. SZÁZADBAN MÁR
INNEN ÉRKEZETT AZ EURÓPAI BEHOZATAL LEGNAGYOBB RÉSZE.
AZ IGEN DRÁGA EGZOTIKUMNAK SZÁMÍTÓ TÁRGYAK AZ
URALKODÓI, FŐNEMESI OTTHONOK DÍSZEI LETTEK. AZ
EURÓPÁBAN GYÁRTOTT IPARMŰVÉSZETI MUNKÁK KÖZÖTT IS
MEGJELENTEK A KÍNAIZÁLÓ DARABOK, AZ ENTERIŐRÖK
KÖZÖTT PEDIG A „KELETI SZOBÁK”. A KIVITELRE KÉSZÜLŐ
KÍNAI TÁRGYAKAT MÁR A GYÁRTÁS SORÁN AZ EURÓPAI
ÍZLÉSHEZ IGAZÍTOTTÁK, MÍG MÁS DARABOKAT EURÓPÁBAN
EGÉSZÍTETTEK KI AZ IGÉNYEKNEK MEGFELELŐEN.

A TÁRGYAK MEGNEVEZÉSE TÖBBNYIRE NEM A PONTOS
EREDETET TÜKRÖZTE, HANEM A VÁSÁRLÓ ISMERETÉT A DARAB
TÁVOL-KELETI SZÁRMAZÁSÁRÓL. AZ EURÓPAI GYŰJTŐK
ESETÉBEN A JAPÁN ÉS A KÍNAI TERMÉKEKET NEM
VÁLASZTOTTÁK EL ÉLESEN EGYMÁSTÓL, EBBŐL KÖVETKEZIK,
HOGY GYAKRAN A FŐÚRI GYŰJTŐK SAJÁT TÁRGYAIK
SZÁRMAZÁSI HELYÉT SEM ISMERTÉK PONTOSAN.

A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN AZ EURÓPAI ÉRDEKLŐDÉS
ÚJRA FOKOZOTT MÉRTÉKBEN FORDULT A KELETI KULTÚRÁK
FELÉ.
E FOLYAMATBAN DÖNTŐ SZEREPE VOLT A
VILÁGKIÁLLÍTÁSOKNAK ÉS A TÁVOLKELETI ORSZÁGOK
TÁRGYANYAGÁT GYŰJTŐ ÉS BEMUTATÓ MÚZEUMOKNAK. AZ
1870-ES ÉVEKTŐL A KIÁLLÍTÁSOKON, AZ ADDIGINÁL ÉLESEBBEN
VÁLASZTOTTÁK EL EGYMÁSTÓL A KÍNAI ÉS A JAPÁN
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MŰVÉSZETET. INNENTŐL ALAPVETŐEN A JAPÁN TÁRGYAK
HATÁROZTÁK MEG EURÓPÁBAN A KELETI MŰGYŰJTÉST, A KÍNAI
IPARMŰVÉSZETI TERMÉKEK IRÁNT TANÚSÍTOTT FIGYELEM
HÁTTÉRBE SZORULT.

A

TÁVOLKELETI
KULTÚRÁK
IRÁNT
MUTATKOZÓ
ÉRDEKLŐDÉS RÉVÉN AZ ARISZTOKRÁCIA – ÉS A POLGÁRSÁG
MÓDOSABB – TAGJAI KÖZÜL SOKAN LÁTOGATTAK EL A
TÁRGYALT FÖLDRÉSZRE, NÉMELYEK TUDOMÁNYOS CÉLLAL
1489
INDÍTOTT
EXPEDÍCIÓK
KERETÉBEN.
UTAZÁSAIKAT
ELŐSEGÍTETTE A KÖZLEKEDÉS NAGYARÁNYÚ FEJLŐDÉSE IS. AZ
ÚTJAIK
SORÁN
VÁSÁROLT
TÁRGYAKKAL
KELETI
MŰGYŰJTEMÉNYEIKET GAZDAGÍTOTTÁK. A KELETI TÁRGYAK
FŐÚRI GYŰJTEMÉNYEKBEN CSUPÁN KISEBB TÁRGYCSOPORTOT
JELENTETTEK. A NAGYOBB ANYAGGAL RENDELKEZŐ, ÖNÁLLÓ
KELETI KOLLEKCIÓK KIALAKULÁSA A SZÁZADFORDULÓ
IDŐSZAKÁHOZ KÖTHETŐ, DE EZEK JELLEMZŐEN MÁR POLGÁRI
1490
CSALÁDOK EZIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGÉT HÍRDETTÉK.

A TÁVOL-KELETI TÁRGYAK MELLETT JELENTŐS SZEREP
JUTOTT AZ ARAB ORSZÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ IPARMŰVÉSZETI
ALKOTÁSOKNAK IS. EZEK GYŰJTÉSTÖRTÉNETÉNÉL MEG KELL
JEGYEZNÜNK, HOGY HAZÁNKRA A XVI. ÉS A XVII. SZÁZADBAN
EGY ERŐSEN TÖRÖKÖS ÍZLÉSŰ GYŰJTÉSMÓD, AZ ÚGYNEVEZETT
TURKOMÁNIA VOLT JELLEMEZŐ.

A

KELETI
TÁRGYAK
FŐÚRI
LAKÁSKULTÚRÁNKBAN
BETÖLTÖTT SZEREPÉT VIZSGÁLVA MEGÁLLAPÍTHATJUK, HOGY
CSAK RITKÁBB ESETBEN ALAKÍTOTTAK KI NAGYRÉSZT KELETI
DARABOKKAL BERENDEZETT HELYISÉGEKET. LEGINKÁBB AZ
ADOTT BELSŐT MEGHATÁROZÓ HANGULAT MEGTEREMTÉSE
VOLT A CÉL, ÍGY STÍLUS ÉS JELLEG TEKINTETÉBEN ODA NEM
ILLŐ TÁRGYAKKAL IS LEHETETT TALÁLKOZNI. FŐÚRI
CSALÁDJAINK KELETI GYŰJTEMÉNYEIK DARABJAIT TÖBBNYIRE
NEM EGYBEN TÁROLTÁK, HANEM AZOKKAL OTTHONAIK
A távolkeleti országokba indított expedíciókat példázta Zichy Ágost és Zichy József gróf útja 1875 és 1877
között, Széchenyi Béla gróf 1877-es keletázsiai, kínai, Zichy Jenő 1895, 1896 és 1897-98 között tett távolkeleti
expedíciói, továbbá báró Bornemissza Pál dél-ásziai (V. U., 1902, 46. l.) és Vay Péter 1906-os keletázsiai útja.
(Fajcsák 2004, 252-278. l.)
1490 Fajcsák 2004, 9-87. l.
1489
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KÜLÖNBÖZŐ HELYISÉGEIT DEKORÁLTÁK. AZ ÁLTALÁNOS
GYAKORLAT SZERINT EGY-EGY KELETI TÁRGYAT, VAGY KISEBB
TÁRGYCSOPORTOT
HASZNÁLTAK
FEL
AZ
ENTERIŐRÖK
DÍSZÍTÉSÉRE. EZEK JÓL MEGFÉRTEK AZ ELTÉRŐ STÍLUSÚ
DARABOK EGYÜTTESÉBEN, HISZEN IDŐSZAKUNK OTTHONAINAK
BERENDEZÉT IS – A RITKÁBB KIVÉTELEKTŐL ELTEKINTVE – A
STÍLUSPLURALIZMUS JELLEMEZTE. MEGFIGYELHETJÜK, HOGY
A DOHÁNYZÓK BERENDEZÉSI TÁRGYAI KÖZÖTT VISZONYLAG
GYAKRABBAN HELYEZTEK EL A HELYISÉG FUNKCIÓJÁHOZ ÉS
HANGULATÁLOZ
JÓL
ILLŐ
ARABOS
TÁRGYAKAT,
ÉS
FOKOZOTTABB SZEREP JUTOTT A KELETI CSOMÓZOTT
SZŐNYEGEKNEK IS, DE SZABÁLYSZERŰSÉGRŐL, MÉG EZ ESETBEN
SEM BESZÉLHETÜNK.

A MEGHATÁROZÓAN KELETI TÁRGYAKKAL BERENDEZETT
HELYISÉGEKET PÉLDÁZTA MAILÁTH ISTVÁN GÉZA CSITÁRGÁRDONYPUSZTAI KASTÉLYÁNAK „JAPÁN SZOBÁJA”. (….KÉP)
ITT AZ ÜLŐBÚTOROK, DÍSSZEKRÉNYEK ÉS A TÖBBI BERENDEZÉSI
TÁRGY LEGNAGYOBB RÉSZE EURÓPAI EXPORTRA GYÁRTOTT
JAPÁN ÉS KÍNAI MUNKA VOLT. A SZOBÁT DÍSZÍTŐ CSOMÓZOTT
SZŐNYEG KISÁZSIAI, A CSERÉPKÁLYHA FELTEHETŐEN A HAZAI
1491
IPARMŰVÉSZET TERMÉKE VOLT.
HOMONNÁN ANDRÁSSY
SÁNDOR KASTÉLYÁBAN AZ EGYIK VENDÉGSZOBÁT RENDEZTÉK
1492
BE RÉGI JAPÁN BÚTOROKKAL ÉS FESTMÉNYEKKEL.

ÚGYNEVEZETT „KÍNAI SZOBÁBÓL” TÖBBET IS ISMERÜNK. A
BUDAPESTI COBURG-PALOTÁBAN AZ 1875-ÖS ÁTÉPÍTÉS SORÁN
EGY
„KINAI /!/ MÓDRA BERENDEZETT SZOBÁT” IS
KIALAKÍTOTTAK, AHOL A BÚTORSZÖVETEKET A HERCEG
KÍNÁBAN ÉS JAPÁNBAN TETT ÚTJA SORÁN VÁSÁROLTA.1493 A
VEDRŐDI ZICHY-KASTÉLYBAN „KINAI SZALON” ÉS „KELETI
A helyiség képe: Sz. Ú., 1905 augusztus 15.-i szám, 7. l. Mailáth István világkörüli útja során sok tárgyat
vásárolt, ennek révén számos japán, kínai, indiai és afrikai tárgy került a kastélyba. (Borovszky, Nógrád vm.,
27. l.) Az említett „japán szoba” berendezésének megvásárlása is – feltehetően – ehhez az úthoz köthető. Az itt
látható tárgyak közül a mennyezeti lámpa, az ülőbútorok európai exportra gyártott kínai darabok voltak. Az
ülőkék, a falakat díszítő – selyem vagy papír – tekercsképek szintén kínai alkotások voltak. A fiókos polc a
rajta lévő tárgyakkal, lakkdobozokkal Japánból származott. (A keleti tárgyak meghatározását Fajcsák Györgyi
végezte. Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani segítségéért.)
1492 Borovszky, Zemplén vm., 53. l. (Amint az a főszövegben is olvashatót említettük a korabeli
tárgymeghatározás igen pontatlan volt, így nem tudhatjuk, hogy a megnevezett enteriőr ténylegesen csak
japán tárgyakkal volt e berendezve.)
1493 V. U., 1875, 92. l.
1491
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1494

SZOBA” IS VOLT.
(II.) JÓZSEF FŐHERCEG FIUMEI VILLÁJÁNAK
„KÍNAI SZOBÁJA” – ELNEVEZÉSE ELLENÉRE – NEM MUTATOTT
KELETIES JELLEGET, BERENDEZÉSÉBEN CSUPÁN NÉHÁNY
KÖZEL-KELETRŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYAT LÁTHATUNK. A BELSŐ
DÍSZÍTÉSÉNÉL SEM ALKALMAZTAK KÍNAIZÁLÓ ORNAMENTIKÁT,
1495
A MENNYEZETET NEOROKOKÓ STUKKÓ BORÍTOTTA.

PÁLFFY JÁNOS GRÓF BAJMÓCI KASTÉLYÁBAN A DOLGOZÓSZOBA
FALAIT XVII. SZÁZADI TÖRÖK FALBURKOLATTAL DÍSZÍTETTÉK,
AMELY A HELYISÉG HANGULATÁT ALAPVETŐ
MÓDON
MEGHATÁROZTA. A MENNYEZETET EHHEZ ILLŐ ÚJONNAN
KÉSZÍTETT
FABORÍTÁSSAL
LÁTTÁK
EL.
A BÚTOROK
KIVÁLASZTÁSA A GRÓF ÍZLÉSÉT DÍCSÉRI, UGYANIS AZOK A
FALBURKOLATTÓL ELTÉRŐ STÍLUSÚ DARABOKKÉNT JÓL
ILLESZKEDTEK AZ ENTERIŐRBE. EZEK KÖZÜL KIEMELKEDTEK A
XVII. SZÁZADBÓL VALÓ SPANYOL FIÓKOS DÍSSZEKRÉNYEK. AZ
ÍRÓASZTAL ÉS AZ A MELLÉ ÁLLÍTOTT ÚN. „OLLÓSSZÉKEK” – A
RENESZÁNSZ BÚTORMŰVÉSZET KEDVELT ÜLŐBÚTOR TÍPUSA –
1496
MÁR XIX. SZÁZADBAN KÉSZÜLT MÁSOLATOK LEHETTEK.
A
PADLÓZATOT KÉZI CSOMÓZÁSÚ KELETI SZŐNYEGEK TAKARTÁK.
A SZABAD FALFELÜLETEKET RÉGI SZŐNYEGEKKEL ÉS
FEGYVEREKKEL DÍSZÍTETTÉK. A BERENDEZÉSI TÁRGYAK
KÖZÖTT VOLT EGY PÁRNÁKKAL ELLÁTOTT, TELIKÁRPÍTOZÁSÚ
KANAPÉ IS, AMELY A KÉNYELMES OTT-TARTÓZKODÁST,
1497
OLVASÁST SZOLGÁLTA A MELLÉ HELYEZETT ÁLLÓLÁMPÁVAL.
ESTERHÁZY KÁROLY GRÓF 1899-BEN ÉPÜLT SZECESSZIÓS
STÍLUSÚ ÁBRAHÁMI KASTÉLYÁBAN „(…) SOK MŰKINCS ÉS
KÜLÖNÖSEN EGYIPTOMBÓL SZÁRMAZÓ SZÁMOS TÁRGY VAN
ELHELYEZVE, SŐT A GRÓF /FESTŐ/MŰTERME, MAJDNEM TELJESEN
ARABS MÓDON VAN DÍSZÍTVE ÉS BERENDEZVE. A (…) TÉLI KERT,
1498
KAIRÓI
FŐRANGÚ
EGYÉN
UDVARÁT
ÁBRÁZOLJA.”.
KISTAPOLCSÁNYBAN (III.) JÓZSEF FŐHERCEG EBÉDLŐJÉNEK
AJTAJAIT KISÁZSIAI KÉZI CSOMÓZÁSÚ, GAZDAG ARABOS
Borovszky, Pozsony vm., 126. l.
Képe: MNM, F., 40957.
1496 A bútorok kormeghatározása a szerző által, a korabeli fényképfelvételek segítségével történt. Tudjuk, hogy
Pálffy János a nehezen beszerezhető bútorokat újonnan készült darabokkal pótolta, amelyeket „maga (…)
másoltatott, mintaszerű erdetiek után.” (M. I., 1910, 105. l.)
1497 A helyiség képe: I. M. A., 25.902 és 25.903.
1498 Borovszky, Pozsony vm., 24. l.
1494
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1499

ORNAMENTIKÁJÚ FÜGGÖNYÖK DÍSZÍTETTÉK.
AZ OROSZVÁRI
LÓNYAY-KASTÉLYBAN ÚGYNEVEZETT „TÖRÖKSZALONT” IS
BERENDEZTEK,
AMELY
A
BERENDEZÉSMÓDBÓL
ÍTÉLVE
DOHÁNYZÓSZOBAI FUNKCIÓT LÁTHATOTT EL. A HELYISÉG
FALAIT
VALÓSÁGGAL
ELBORÍTOTTÁK
A
KÖZEL-KELETI
CSOMÓZOTT SZŐNYEGEK, DE EZEKET HASZNÁLTÁK A
FÜGGÖNYÖK ANYAGAKÉNT, ILLETVE A TELIKÁRPÍTOZOTT
ÜLŐBÚTOROK LETAKARÁSÁHOZ IS. AZ ÜLŐBÚTOROKAT KISEBB
NYOLCSZÖGLETŰ – UGYANCSAK KÖZEL-KELETI GYÁRTMÁNYÚ –
ASZTALKÁK KÖRÉ HELYEZTÉK. A SZOBÁT DÉZSÁKBA ÁLLÍTOTT
DÉLSZAKI NÖVÉNYEKKEL IS DEKORÁLTÁK. (…. KÉP) HASONLÓ
JELLEGŰ
BERENDEZÉS
(IS) VOLT A POZSONYPÜSPÖKI
DRASKOVICH-KASTÉLY DOHÁNYZÓJÁBAN, ITT AZ KÁRPITOZOTT
ÜLŐBÚTOROK
MELLETT
JELLEGZETES
KÖZEL-KELETI,
ESZTERGÁLT DÍSZÍTÉSŰ KAROSSZÉKEKET IS ELHELYEZTEK. (….
KÉP)

A KORABELI ENTERIŐRFELVÉTELEK TANÚSÁGA SZERINT
SZÁMOS HELYISÉGBEN VOLT, EGY-EGY KELETI BÚTORDARAB,
VAGY DÍSZTÁRGY. LEGNAGYOBB SZÁMBAN PORCELÁNOKKAL
TALÁLKOZUNK, AZON BELÜL IS KIEMELT SZEREP JUTOTT A
1500
DÍSZVÁZÁKNAK.
A BÚTOROK KÖZÖTT LEGGYAKRABBAN
1501
ASZTALOKAT
, ÜLŐBÚTOROKAT1502, DÍSSZEKRÉNYEKET1503,
1504
PARAVÁNOKAT
, SZIKRAFOGÓKAT1505 LEHETETT TALÁLNI, A

Képe: Borovszky, Bars vm., 44. l. és MNM, F. 78.149.
Ezt példázta: Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár (MNM, F., 88649.), Homonna, Andrássy-kastély,
könyvtár (MNM, F., 83.1417.), Budapest, Esterházy utca 40. Károlyi-palota, nagyszalon (MNM, F., 31.966.),
Gács, Wenckheim-kastély, szalon (MNM, F., 78.295.), Keszthely, Festetics-kastély, képtár. (MNM, F., 78.130.)
1501 Nagylónya, Lónyay-kastély, szalon (MNM, F., 78.072.), Budapest, Harkányi-palota, Andrássy út 4. szám.
(MNM, F. 78.130.)
1502 Pácin, Sennyey-kastély, szalon. (MNM,F., 78.205.), Nagyszentmiklós, Nákó-kastély, dolgozószoba – a
múzeumi nyilvántartás szerint hibásan, nagyszalonként szerepel. (MNM,F., 78.194.)
1503 Az ókígyósi Wenckhheim-kastély nagyszalonját is díszítette egy távolkeletről származó, európai exportra
gyártott szekrény. (MNM, F., 78.300.) Kínaizáló, európában készült alacsony lakkszekrényt őriztek Nákó
Sándor nagyszentmiklósi kastélyának szalonjában. (MNM, F., 78.192.) Továbbá: Vedrőd Zichy József kastélya.
(Borovszky, Pozsony vm., 126. l.)
1504 Vedrőd Zichy József kastélya (Borovszky, Pozsony vm., 126. l.), Sorokújfalu, Szapáry-kastély ebédlő
(MNM, F., 1150/963/fn), Budapest, Harkányi-palota, Andrássy út 4. szám. (MNM, F. 78.130.)
1505 Nagylónya, Lónyay-kastély, hálószoba (?), (MNM, F., 88634.)
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KISEBB
DÍSZTÁRGYAK
ESETÉBEN
1507
LAKKDOBOZOKAT
HELYEZTEK EL.

1506

LEGYEZŐKET

,

A

JELENTŐS
KELETI ANYAGGAL RENDELKEZŐ
FŐÚRI
GYŰJTEMÉNYEK KÖZÖTT MEG KELL EMLÍTENÜNK PÁLFFY
JÁNOS GRÓF TÁRGYAIT, AMELYEK POZSONYI PALOTÁJA1508 ÉS
1509
KIRÁLYFAI KASTÉLYA
TERMEIT DÍSZÍTETTÉK. ZICHY JENŐ
MŰGYŰJTEMÉNYÉT BUDAPESTEN
1901-BEN MEGNYITOTT
MÚZEUMÁBAN ÁLLÍTOTTA KI. A KELET-ÁZSIAI TÁRGYAK ITT
CSUPÁN EGY CSOPORTOT KÉPEZTEK AZ EGÉSZ ANYAGON BELÜL,
DE EZEK RÉVÉN AZ INTÉZMÉNYT HAZÁNK AZ ELSŐ KELETI
1510
MÚZEUMÁNAK IS TEKINTHETJÜK.
ZICHY JÓZSEF IS SZÁMOS
TÁRGYAT VÁSÁROLT UTAZÁSAI SORÁN, AMELYEK VEDRŐDI
1511
KASTÉLYÁBAN VOLTAK.
A KESZTHELYI FESTETICS-KASTÉLY
1512
TERMEIBEN IS ÉRTÉKES TÁVOLKELETI TÁRGYAKAT ŐRIZTEK.
SOMSSICH GÉZA GRÓF BÁRDUDVARNOK-KOPASZHEGYPUSZTAI
KASTÉLYÁNAK NEVEZETESSÉGEI KÖZÉ TARTOZOTT, EGY TÖBB
1513
SZÁZ DARABBÓL ÁLLÓ JAPÁN KÉPGYŰJTEMÉNY.

Sopronhorpács, Széchenyi Dénes kastélya, szalon. (MNM, F., 78.221.), Somogyvár, Széchenyi Imre
kastélya, szalon (MNM, F., 78.228.), Harkányi-palota Budapest Andrássy út 4. szám (MNM, F. 78.130.),
Pozsony, Pálffy-palota, kis szalon. (I. M, A., 25.926.)
1507 Vedrőd, Zichy József kastélya. (Borovszky, Pozsony vm., 126. l.) Sopronhorpács, Széchenyi Dénes kastélya,
szalon. (MNM, F., 78.221.).
1508 I. M., A., 25.921, 25.922, 25.923, 25.924, 25.926, 25.928. Továbbá M. I., 108. l .
1509 I. M. A., 25.940, 25.941, 25.945 / 1. Továbbá M. I., 125. l.
1510 Fajcsák 2004, 136. l.
1511A vedrődi Zichy-kastély keleti tárgyairól a következőképp számol be a korabeli forrás: „/A földszinten/ A
második szobában számos nagybecsű japán porczellán- és bronz-tárgy, közöttük 45 különféle gyertyatartó és gyönyörű
nagy vázák, melyeket mostani tulajdonosuk maga hozott japánból. /A nagyterem tárgyai között/ indus, japán, kinai
dobozok (…). A kisebb szalonban inkrusztált, selyemvirágokkal díszített és unikumszámba menő, nyolcz-szárú kínai lakkellenző van elhelyezve (…), / továbbá/ kínai kőfigurák, kinai bútorok (…). Az u.n. kinai szalon valódi kinai tapétákkal van
bevonva és eredeti kinai bútorokkal berendezve. Itt számos kinai zománcz és porczellán látható, az elöbbiekhez hasonló
lakk-ellenző, kinai népmondákkal, mely ellenzőt I. Napóleon ajándékozta a Melczi herczegnek, kinek unokájától Zichy
Ferencz kapta. Ez a lakk-ellenző 12 szárnyú és a visszája tájképeket ábrázol. A grófkisasszony szobájában (…) egy indus
(…) szekrény /is látható/. Az u.n. keleti szobában Miksa császár nyerge látható, továbbá régi vadászfegyverek, régi japán
fegyverek, cloisonné-tárgyak és több megkapó festmény. Az ebédlőben 680 drb rendkívül értékes és becses japáni és kinai
porczellán van elhelyezve (…). A tálalóban /régi európai kerámiák között / mór tányérok. A felső étterem/ben/ (…) 107
drb régi japáni és kinai edény és egy pekingi váza, mely a XIV. századból való. A lépcsőház japán bronzokkal és
edényekkel van díszítve.” (Borovszky, Pozsony vm., 126-127. l.)
1512 Keszthely, Festetics-kastély, képtár. (MNM,F., 78.130, Péczely, 59, 66, 74. l.) A sok porcelántárgyat
feltüntető kastélyleltár sajnos nem nevezi meg ezek eredetét, de a megmaradt képanyagról tudjuk, hogy
jelentős részük távolkeleti munka volt. (Keszthely 1911, 1-61. l.)
1513 Borovszky, Somogy vm., 45. l.
1506
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GYŰJTEMÉNYEK, GYŰJTEMÉNYI HELYISÉGEK

A műgyűjtés története Magyarországon is a középkor századaira vezethető vissza, bár
akkoriban még nem műgyűjtésről, hanem tezaurálásról beszélhetünk. Európa országaiban
a legjelentősebb gyűjteményekkel az uralkodók rendelkeztek, hazánkban, ennek híján a
XVI. századtól csak főúri – és egyházi – gyűjteményeket lehetett találni. Országunk XVI.
és XVII. századi történelme nem kedvezett a kialakulásuknak. Az ekkor létrejövő
kincstárak anyaga leginkább gyorsan elszállítható értéktárgyak, amelyek többnyire
nemesfém ötvösmunkák, értékes fegyverek, díszruhák és falikárpitok voltak, de
előszeretettel gyűjtöttek ritkaságokat, kuriózumokat is. A XVII. században több jelentős
főúri gyűjtemény1514 is kialakult, de ezek elszigetelt jelenségnek számítottak, ugyanis a
műgyűjtés ekkor még főúri körökben sem volt általános. A XVII. századot leginkább a
magasabb rendű műgyűjtés kialakulásának időszakaként tarthatjuk számon. Fordulatot e
téren csak a XVIII. század hozott, amikortól a magyar műgyűjtés is bekapcsolódott az
általános európai fejlődésbe. Ekkortól a tárgyak használati értéke mellett fokozottan
előtérbe került azok esztétikuma is, továbbá élesen elváltak egymástól a különböző
gyűjtési ágak.1515 Jelentős kollekciók kialakulásának lehetünk tanúi a XVIII. és a XIX.
században. E területen változást csak az első világháború és az azt követő időszak
eredményezett.1516 A XIX. század közepének művészettörténeti és archeológiai

Ez alatt a Zrínyi, Nádasdy, Rákóczi, Thököly, és Bercsényi család gyűjteményeit értjük, amelyek anyagát
az ismert történelmi események folytán elkobozták és legnagyobbrészt Bécsbe szállították, hogy ott azokat az
uralkodói gyűjteménybe olvasszák. (Entz, 22-30. l.)
1515 Ez alatt a Zrínyi, Nádasdy, Rákóczi, Thököly és Bercsényi család gyűjteményeit értjük, amelyek anyagát az
ismert történelmi események folytán elkobozták és legnagyobbrészt Bécsbe szállították, hogy ott azokat az
uralkodói gyűjteménybe olvasszák. (Entz, 22-30. l.)
1515 Entz, 12-37. l.
1516 A hazai műgyűjtés történetében az első világháború megtorpanást eredményezett, az azt követő
időszakban csak kevés gyűjtemény gazdagodott valamelyest. Ekkoron több régi kollekció került eladásra a
történelmi változások miatt. Ezt példázta a Karátsonyi-palota képtárának és berendezésének, továbbá az
Andrássy-gyűjtemény bizonyos részek elaádása. (Karátsonyi árverési katalógus, Andrássy árverési katalógus.)
1514
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szempontú gyűjtésmódja a további évtizedeket is meghatározta. A főúri gyűjtők mellett,
egyre nagyobb számban képviseltette magát a polgárság. Ezirányú tevékenységüket
bizonyára elősegítették – a közgyűjtemények mellett – a változó időközönként
megrendezett magángyűjteményi kiállítások is.1517
A XIX. század második felében is, az arisztokrácia tagjai közül sokakról tudjuk, hogy
szenvedélyes módon gyűjtöttek bizonyos típusú tárgyakat. Ennek következtében főúri
otthonaink

számos

érdekes

kollekciót

őriztek.

Podmaniczky

Frigyes

visszaemlékezéseiben is olvasható, hogy a vidéki életformát jellemző egyhangú
mindennapokban, a művelt embereknek – a könyvtár mellett – szükségük volt valamilyen
gyűjteményre is, az ezzel töltött elfoglaltság miatt.1518 Többekről tudjuk, hogy anyagukat
már-már szakértőként ismerték.1519 Gyűjtőink az általuk léterehozott,, vagy örökölt
anyagra igen büszkék voltak, így azt szívesen mutatták be az az iránt érdeklődő
ismerősöknek.1520 Némely gyűjtemény iránt, tulajdonosa fájdalmára, senki sem
érdeklődött.1521 A tárgyalt kollekciók nyilvános megtekintéségére – kevés kivételtől
eltekintve – nem volt lehetőség.1522, némelyek csak tervezték anyaguk nyilvános
bemutatását.1523 Ez időszakunkban már ellentétben állt a tőlünk nyugatabbra fekvő
országok hasonló képanyagainak megtekinthetőségével.1524 A XX. század elejétől
Sinkó Katalin: A magyar műgyűjtés 1850 után – a magángyűjteményi kiállítások tükrében. In Válogatás
magyar magángyűjteményekből. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1981, 11-30. l., továbbá Horváth Hilda: Adalékok a
század eleji magyar műgyűjtés történetéhez: Az 1907-es budapesti amateur kiállítás. In Művészettörténeti
Értesítő, 1993, 221-230. l.
1518 Podmaniczky, 67. l. A XIX. század életmódbeli változásai ellenére a vidéki főúri életmód jellemzően
hasonló keretek közt zajlott mint korábban, így a gyűjtés tárgyalt időszakunkban és azt követően is sokak
számára jelentett hasznos időtöltést.
1519 A korabeli leírás elmondja, hogy „(…) Andrássy Manó gróf /budapesti otthonában elhelyezett/ magán
múzeumában, maga a tudós gróf kalauzol és prelegál oly szakavatottan és érdekesen, hogy alig tudom visszatartani az
önkéntelen az ajkamra toluló bókot: mily kitünő professzor veszett el a grófban! Minden szaván megérzik, hogy ez a
rengeteg, milliókat érő kincset nem az unikumokat fitogtató nábob gyűjtötte össze, de a szenvedélyes műbarát, a
régiségtudós a családi hagyományok, kincsek kegyes fenntartója, ki minden egyes tárgygyal régi jó ismerős s kisujjában
hordja valamennyinek bibliografiáját.” (O. V., 1887, 254. l.) A leírtakat Andrássy Gyuláról is tudjuk. (Andrássy 76.
l.)
1520 A leírtakat Andrássy Katinka grófnő emlékiratából is ismerjük. (Andrássy, 76. l.)
1521 Andrássy Manó gróf budapesti otthonában őrzött gyűjteménye példázta ezt. A gróf elmondása, mondhatni
panasza szerint „(…) még eddig nem akadt ember, ki azért látogatta volna meg őt, hogy megtekintse a múzeumát.” (O.
V., 1887, 253-254. l.)
1522 E tekintetben rendhagyó példát mutatott Andrássy Dénes gróf, aki krasznahorkaváraljai képtárát 1909-ben
állandó jelleggel nyitotta meg a nagyközönség előtt (V. U., 1909, 1057-1059. l.), továbbá az Esterházy hercegek
fraknói vára is a látogatható nevezetességek közé tartozott a XX. század elején. (V. U. 1912, 585. l.) A
borostyánkői Almássy-várkastély egyes részei, gyűjteményei is látogathatók lehettek a századfordulón. Erre a
kiállított tárgyak kordonnal történő elválasztása utal. (M. N., 1900 július, 10. l. A kiállított tárgyakról és az
enteriőrről készült kép 11. l.)
1523 Andrássy Manó gróf budapesti otthonában őrzött gyűjteménye példázta ezt. A gróf elmondása szerint
„(…) nincs itt minden kirakva szép sorjában, de már foglalkozom azzal az eszmével, hogy szakszerűen berendezve minden
régiséget, családi kincset „szerény” múzeumomat megnyissam a nagyközönségnek is, legalább a téli időszakban, a hét
bizonyos napján.” (O. V., 1887, 254. l.)
1524 Erről a következőket írta A gyüjtő 1913-ban: „A művészet iránt érdeklődő közönségnek nálunk nem olyan könnyű
a dolga, mint a külföld nagyvárosaiban. Ha nem elégszik meg a nyilvános gyüjtemények anyagával, hanem a magánosok
1517
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történtek sikeres kísérletek, ugyan még csak alkalomszerű látogatásra.1525 Bizonyos
gyűjteményeket több generáción keresztül is gyarapíthattak. Ha egy anyagot nem
fejlesztettek tovább, az örökösök gondoskodtak további megőrzéséről1526,, vagy eladására
is sor kerülhetett.1527 Egyes kollekciók ajándékozás révén kerültek köztulajdonba.1528
Ebből is láthatjuk, hogy a főúri otthonok több, egymástól eltérő típusú gyűjteményt is
őrizhettek.
Számos esetben gyűjteménynek nevezték az évszázadok alatt egy-egy családnál
összegyűlt – vegyes típusú és korú tárgyakból álló – és később érdekességük révén
megkülönböztetett anyagot, amelyet egy,, vagy több, külön e célra fenntartott helyiségben
őriztek1529, amit múzeumszobának

is nevezhettek.1530 (144. ….kép) A tárgyak

bemutatásához és biztonságos őrzéséhez üveges szekrényeket1531 és tárlóasztalokat1532,
polcokat1533 készítthettek. Volt, hogy nem állították ki a teljes anyagot, bizonyos részét
kollekcióival is meg szeretne ismerkedni, majdnem leküzdhetetlen nehézségekre talál, mert mindjárt a kiindulópontnál
elakad. (…) Ha végre aztán felfedező útra szánja rá magát, nem éri el könnyen a célját, mert gyüjtőink nem oly könnyen
megközelíthetők, mint a külföldiek. Az érdeklődő rendszerint csak hosszas utánjárás révén érhet célt, ha ugyan sikerül a
társadalmi különbségek és az amatör-féltékenység vonta korlátokon túl jutnia. Aki Párisban, söt a sokkal zárkózottabb
jellegű Londonban járt, tudja, hogy ott a nagy gyüjtők és a közönség közt már rendezettebb a viszony. Különösen
Párisban, alig van nagy magángyüjtemény, amely a hét egy-két napján meglehetősen könnyen megközelíthető ne volna.
Pellerin örömest mutatja Cézannejait, a Rouart testvérek órákon át maguk vezették látogatóikat, Gallimard, Wagram
herceg lakása is nyitva áll a komoly érdeklődőknek, nem szólva Durand-Ruel magánkollekciójáról. Persze nem boldogboldogtalannak és nem azonnal, de egy pár nap mulva mindig megjön a komoly érdeklődőknek az udvarias engedély.” (A
gyüjtő, 1913, 1-2. szám., 1., 4. l.)
1525 Rendszeresen kerestek fel főúri gyűjteményeket a „Szent-György-Czéh”tagjai. Erről a következő idézet
tájékoztat minket: „Erről az állapotról, melyben gyüjtőt és érdeklödöt egymás mellé állítja a művészet iránt érzett
különös szeretet, mi még távol vagyunk, de az utóbbi időben sikerült olyan szerencsés megoldást találni, mely lehetővé
tette már eddig is több fontos magángyüjtemény megtekintését. Ez a megoldás a Szent-György-Czéh müvészeti
látogatásainak megvalósítása volt, melyeknek tervszerü folytatása az ország összes jelentékeny magángyüjteményével meg
fogja ismertetni a Czéhbe tömörülteket.” (A gyüjtő, 1913. 1., 2. szám, 4. l.)
1526 A galgóci kastélyban Erdődy Sándor halála után is megőrizték botanikai gyűjteményét. (V. U., 1912, 2. l.).
1527 Ezt példázta a Brunszwick Antal és Ferenc által létrehozott képtár 1893-as bécsi árverése. (Entz, 76. l.)
1528 Báró Révay Ferenc családi kincstárának különböző gyűjteményeit 1876-tól fokozatosan a Magyar Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta. (Révay-gyűjtemény, 14. l.) Apponyi Sándor gróf 1895-ben lengyeli kastélyában
őrzött archeológiai gyűjteményét ajánlotta fel a Sszekszárdon létesítendő múzeumnak. (Apponyi-gyűjtemény,
81-89. l.)
1529 A márkusfalvi Máriássy-kastélyban századunk elején a család értékes műkincseit az épület egyik
mellékszárnyának múzeumszoba funkciót ellátó – és talán így is nevezett – helyiségében őrizték. (V. U., 1912,
152. l.)
1530 Múzeumszobát alakítottak ki például a vörőskői Pálffy-kastélyban ahol „nagybecsű tárgyakat„ és az érme
gyűjteményt helyezték el. (Borovszky, Pozsony vm., 45. l.) Divald Kornéltól is tudjuk, hogy számos felvidéki
kastély gyűjteményeit valósággal magánmúzeumnak lehetett nevezni. (Divald, 104. l.)
1531 A lengyeli Apponyi-kastély múzeumában is üveges szekrények sorakoztak a falak mellett. (Szekszárd
Vidéke, 1889, 1-2. l.) E célra – a XIX. század végén – gyártott szekrények voltak a gernyeszegi Teleki-kastély
folyosóján. (Képe: Bíró, XXXIV. l. 51. kép. – A fényképfelvétel vélhetően 1940 körül készült, de tárgyalt
időszakunkban is jellemző állapotot mutatott.)
1532 A lengyeli Apponyi-kastély múzeumszobájának közepén asztalok voltak a műtárgyak tárolására.
(Szekszárd Vidéke, 1889, 1-2. l.) A borostyánkői Almássy-várkastély gyűjteményi anyagának egy részét üveges
fedelű tárlóasztalokban őrizték. (M. N., 1900 július, 11. l.) Hasonló típusú, hosszúkás üvegfelületű
tárlóasztalok voltak Andrássy Manónál budapesten, Mérleg utcai otthonának képtárában, ahol iparművészeti
tárgyakat állított ki. (O. V., 1887, 254. l.)
1533 Ezt példázta a budapesten Andrássy Manó, Lengyelen az Apponyi-kastély múzeumának berendezése. (O.
V., 1887, 254. l., Szekszárd Vidéke, 1889, 1-2. l.)
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kiemelt biztonsággal őrizték.1534

A festmény ekkoriban is az egyik legkedveltebb

gyűjtési ágnak számított, amelyből számos, nemzetközi téren is jelentős gyűjtemény
született, de ezt külön fejezetben tárgyaljuk.1535
Az ereklyék, relikviák, gyűjtése több évszázados múltra tekintett vissza1536, az ilyen
típusú tárgyak időszakunkban is féltve őrzött darabok volnak számítottak, amelyekre
különösen büszkék voltak tulajdonosaik. E csoporton belül jellemzően a nagy tiszteletben
álló, híres történelmi személyiségek nevéhez kötődő – hajdan az ő tulajdonukban levő,
illetve általuk használt – tárgyakat, tárgyegyütteseket gyűjtötték, illetve őrizték meg.
Uralkodók személyéhez köthető tárgyakat több kastélyban is ismerünk. A galgóci
Erdődy-kastélyban – ahol számos ereklyét és relikviát őriztek – Mátyás király
trónkárpitját külön egy e célra kialakított tűzbiztos helyiségben tárolták. Ugyanitt volt
Bakócz Tamás „remekbe készült” házioltára, továbbá egy Mária Terézia által (is) használt
díszes kivitelű szán, amely a lépcsőházban állt. Nagy becsben tartották az épület fejedelmi
lakosztályának sarokszobáját, ahol a királynőn kívül, galgóci tartózkodásakor több
uralkodó is megszállt..1537 A Ferenc József által használt berendezést később
átrendezték.1538 Eredeti állapotában, illetve eredeti berendezésével megőrzött szobával
több helyen is lehetett találkozni. Ezt példázta nagykárolyi Károlyi-kastély „Rákóczi
szobája”1539 és a hontszentantali Coburg-kastély Mária Terézia által használt szobája.1540,
amelyeket korabeli berendezésükkel őriztek meg. Számos helyen voltak Rákóczi
Ferenctől származó, illetve származtatott ereklyék.1541 A mosóci Révay-kastélyban a
fejedelem hajdan nagysárosi kastélyát díszítő festményeiből több darabot1542, a
Luzsénszkyek osgyáni kastélyában egy fedeles kupát és egy Rákóczi Lászlótól 1653-ból

Andrássy Manó budapesti otthonában őrzött kollekciójának bizonyos részét képtárában állította ki, az
anyag másik részét Wertheim-szekrényekben helyezte el. (O. V., 1887, 253, 254. l.)
1535 E témakör részletesen a Képtárak, festménygyűjtemények című fejezetben olvasható.
1536 A középkori gyűjtemények számos esetben őriztek ereklyéket, ekkor valósággal kultusza volt a különböző
szentektől eredeztetett tárgyaknak. E gyűjtemények jellemzően egyházi vagy uralkodói tulajdonban voltak.
Világi személytől származó ereklyét már a XVI. században is ismerünk Báthory Kristóf Gyulafehérváron
őrzött kincsei között, annak 1580-as leltára szerint volt egy Mátyás királytól származó díszkupa. (Entz, 13. l.)
1537 Az ún. fejedelmi lakosztályban szállt meg Mária Terézia és fia II. József is, továbbá I. Ferenc és I . Ferenc
József, utóbbi 1891-ben. (V. U., 1912, 2. l.) Ferenc József ott-tartózkodásának emlékét egy róla készült portré
őrizte, amely e helyiség falát díszítette. (Borovszky, Nyitra vm., 58. l.)
1538 A Szalon Újságban 1901-ben közölt felvétel vélhetően még az eredeti állapotokat mutatja, a Vasárnapi
Ujságban 1912-ben megjelent kép már az átrendezett helyiséget szemlélteti. (Sz. Ú., 1901 augusztus 31, 7. l., V.
U., 1912, 2. l.)
1539 Borovszky, Szatmár vm., 183-184. l.
1540 V. U., 1888, 475. l.
1541 Az 1903-ban Kassán megrendezett Rákóczi ereklye-kiállításon szereplő tárgyak egy részét főúri családok
gyűjteményeiből kölcsönözték ki. (V. U., 1903, 493-495., 507-510. l.)
1542 Divald, 170. l.
1534
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származó naplót őriztek.1543 A galgóci Erdődy-kastély ereklyéi között volt egy Rákóczitól
származó serleg is.1544 Megkülönböztetett figyelem övezte a betléri Andrássy-kastélyban
Napóleon ágyát1545, a vedrődi Zichy-kastélyban Miksa császár nyergét és öt darab vázát,
amelyek hajdan Madame Pompadour tulajdonában voltak.1546 Némely otthon – ahol a
tulajdonos felmenői között híres történelmi személyiségek is voltak – a családi ereklyék
és relikviák gyűjtőhelyének számított. Az ikervári kastélyban Batthyány Lajos – a
mártírhalált halt miniszterelnök – Batthyány által használt darabokat relikviakéntákat
őriztéek.1547 Odescalchi László herceg sA szuhai kastélyában, – amely korábban Pálffy
János grófé volt, – a XX. század elején örökségként került az Odescalchi hercegek
tulajdonába, akikről számos családi emléket helyezett el.1548 A családról tudjuk, hogy XI.
Ince pápával álltak rokonságban. Az épületben Odescalchi László számos családi emléket
helyezett el.1549 A famíliacsalád – olaszországi ágának – római palotáján kívül sehol sem
volt annyi családi kép, mint ebben a kastélyban. Értékes anyagot képezett a közel száz
darabból álló, Odescalchiakhoz kötődő pénz- és érmegyűjtemény is.1550 Erdőcsokonyán
Széchenyi Géza kúriájában egy Széchenyi Istvántól származó bútort és egy gyertyatartót
őriztek.1551
A híres élő, vagy a közelmúltban meghalt személyekhez kötődő tárgyak is nagy
becsben állhattak, ezeket is az ereklyékhez hasonló módon tartották számon.
Erdőcsokonyán Széchenyi Géza kúriájában egy Széchenyi Istvántól származó bútort és
egy gyertyatartót őriztek.1552 Andrássy Manó budapesti otthonában kiemelt figyelem
övezett egy Zsófia főhercegnő tulajdonából származó régi kínai szekrényt és vázapárt.1553

Divald, 183. l.
V. U., 1912, 2. l.
1545 A tárgyat Andrássy Gézáné Kaunitz Eleonóra austerlitzi kastélyából szállították Betlérre. (V. U., 1901, 522.
l.)
1546 Borovszky, Pozsony vm., 126-127. l.
1547 Borovszky, Vas vm., 44. l.
1548 A kastély berendezésének dátuma nem ismert, vélhetően az előző tulajdonos id. Pálffy János gróf 1907-es
halálát követő években, tárgyalt időszakunk végén történt, az épület megöröklését követően..
1549 A kastély berendezésének dátuma nem ismert, vélhetően Pálffy gróf 1907-es halálát követő években,
tárgyalt időszakunk végén történt.
1550 Erba Odescalchi, 232-233. l.
1551 A darabokat kiemelt figyelem övezhette, ugyanis a leírásban külön megjegyezték, hogy e tárgyak valaha a
„legnagyobb magyar” használatában álltak. (Borovszky, Somogy vm., 71. l.)
1552 A darabokat kiemelt figyelem övezhette, ugyanis a leírásban külön megjegyezték, hogy e tárgyak valaha a
„legnagyobb magyar” használatában álltak. (Borovszky, Somogy vm., 71. l.)
1553
A forrás leírása szerint a fenti darabokat a főhercegnő eredetileg komornyikjának ajándékozta. (O. V.,
1887, 238. l.)
1543
1544
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Bánlakon Karátsonyi Jenő kastélyának ban az egyik vendégszobájában voltőrizték azt a
zongoraát, amelyen Liszt Ferenc is játszott.1554
A fegyverek gyűjtése hazánkban is több évszázados múltra tekintett vissza. A
jelentős értéket képviselő fegyvereiket családjaink már a XVI. században is
kincstáraikban tartották.1555 Az évszázadok során e tárgytípusból sokhelyütt jelentős
anyag alakult ki, amelyeket – a műgyűjtés fejlődésével, annak szakosodásával – már nem
csupán használati értékük, hanem műtárgy jellegük miatt is megbecsültek. Ezeket később
egyéb régi darabokkal is kiegészíthették, gyarapíthatták. Kiemelkedően gazdag
fegyvergyűjteményt őriztek az Esterházy hercegek fraknói várában1556, de tudjuk, hogy
értékes anyag volt például Révay Ferenc báró tulajdonában is, amelyet különböző
kastélyaiban tárolt.1557 Keszthelyen a Festetics-kastélyban a fegyvertár helyiségében négy
nagy szekrényben tárolták a fegyvereket. „Voltak itt XVII-–XVIII. századi csótárok, teljes
lószerszám, türkizekkel és halvány smaragdokkal rendkívül gazdagon díszítve, 1610 körüli
erdélyi munka. Renaissance lószerszám, empire lószerszám arany veretekkel, másik ezüst
láncokkal és félholdakkal díszített. Buzogányok, páncélok, 2 régi ágyú modell, 2 indiai, 3
tibeti lótakaró. XV. Lajos-kori aranyozott vadászeszközök, és mindazok a harci és
vadászati tárgyak, melyek a család múltjából fennmaradtak.”1558 A családi gyűjtemények
részét képező fegyvereket, illetve azok bizonyos darabjait, otthonaik díszítésénél is
felhasználták. A homonnai Andrássy-kastély egyik folyosóját számos régi fegyverrel
dekorálták, e tárgyak után a helyiség a „fegyverfolyosó” nevet viselte.1559 (45.….. kép)
Hasonló jellegű volt az alcsúti főhercegi kastélyban1560, a budapesti Karátsonyi-1561, és a
pesti Coburg-palotában berendezett „fegyverszoba” is.1562 A régi fegyverek, kiváltképp a
jelentős értéket képező díszfegyverek, más helyiségek falait is díszíthették. A galgóci
Erdődy-kastély pipázószobájának falán számos régi díszkardot, ezüst veretes pisztolyt,

A forrás leírása szerint e tárgyat, melyet a híres zeneszerző bánsági útja során használt „csupa pietásból”
őrzi a család. (O. V., 1888, 726. l.)
1555 Entz, 12. l.
1556 V. U., 1912, 584, 585. l.
1557 A gyüjtő, 1915, 13-26. l.
1558 Péczely, 65-66. l.
1559 A fegyverfolyosó falait régi kardok, puskák, díszövek, buzogányok, díszítették. A helyiségben teljes alakos
hadi páncélokat és kis ágyúkat is láthatunk. (Képe: Borovszky, Zemplén vm., 48. és 49. oldal közötti
képmellékletekben és Sz. Ú., 1902. január 31, 6. l.)
1560 Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása. Székesfehévár, 2002, 34-36. l.
1561
A budai Karátsonyi-palota „fegyvertára” (a fegyverterem) a könyvtár és a télikert helyisége között
helyezkedett el. Az itt látható tárgyakról tudjuk, hogy „történelmi beccsel bíró fegyverek, páncélok, és sisakok
vannak /itt/. Különösen figyelemreméltó egy régi buzogány, mely ezüstből, drágakövekből és emailból vannak díszítve,
aztán a híres lószerszámok, melyek utoljára a koronázáskor voltak használva, a buzogánnyal együtt.” (O. V., 1888, 726.
l.)
1562 V. U., 1875, 92. l.
1554
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puskát helyeztek el.1563 A főúri házaknál található fegyvergyűjtemények közül több is,
bizonyára az előbb említetteknél szerényebb anyagot őrzött. Ezt példázhatták az aszódi
Podmaniczky-kastélyban található darabok.1564 A borostyánkői Almássy-várkastély egyik
bástyatornyában a századfordulón a régi fegyvertárnak már csak a maradványait
őrizték.1565 Lónyay Elemér bodrogolaszi otthonában levő fegyvergyűjteményéről tudjuk,
hogy az anyag meghatározó része afrikai fegyverekből állt.1566
A régi érmék gyűjtése is a XVI. századtól figyelhető meg hazánkban.1567 Már e korai
időszakban jelentős gyűjteményekről, és magyar gyűjtő által készített szakmunkáról is
van tudomásunk.1568 Ezen anyagok szakszerűbb rendezésére már a XVII. századtól
ismerünk példákat.1569 A régi korok pénzeinek gyűjtése az ezt követő évszázadok során is
szokás maradt, ennek révén különösen értékes hazai kollekciók alakultak ki.1570
A XIX. század második feléből is jelentős főúri érmegyűjteményekről van
tudomásunk. Dessewffy Miklós gróf – aki numizmatikai szenvedélyéről és szakértelméről
volt ismert – gyűjteménye ókori és népvándorláskori pénzeket tartalmazott.1571
Érmegyűjtéssel foglalkozott Teleki Sándor gróf is, aki az Érmegyűjtők Egyesületének volt
az elnöke. 1572 Vöröskőn a Pálffy-kastélyban a múzeumszobaként használatos helyiségben
őrizték az érméket.1573 Az említett anyagok mellett számos helyen volt még
érmegyűjtemény.1574

Képe. V. U., 1912, 5. l.
Podmaniczky, 74. l.
1565 A megmaradt tárgyak száma sem lehetett kevés, miután a korabeli forrás azt is megjegyzi, hogy a „maga
nemében” érdekes látványosság volt. (M. N., 1900 július, 10. l.)
1566 V. U., 1899, 755. l.
1567 Entz, 15. l.
1568 A XVI. századi hazai érmegyűjtést példázta a Pesti Ferenc hagyatékában található kollekció, amely számos
régi darabot őrzött. Zsámboki János humanista tudós nagy érmegyűjtő e témakörrel foglalkozó munkáját
„Emblemata” néven 1564-ben adták ki, amiben saját érméinek képét közölte. (Entz, 15. l.)
1569 Rákóczi Ferenc nagy érmegyűjtőként is ismert volt, sárospataki kincstárában őrzött anyagában már
sorozatokat is lehetett találni, úgy hazai, mint külföldi pénzekből (Entz, 20, 21. l.), ami határozott rendszerezést
mutatott gyűjtésében. Hasonló anyaggal rendelkezhettek a Draskovics testvérek – Miklós és Gáspár – akik
hozzáértő műgyűjtőként voltak ismertek, olyannyira, hogy III. Ferdinánd is kért szakmai tanácsot tőlük. (Entz,
21. l.)
1570 E tekintetben két gyűjtemény anyaga említendő meg. Az egyik a Keszthelyen őrzött Festetics-éremtár volt,
amely már a XVIII. században egyedülálló magyar érmesorozatot tartalmazott. A Viczay család hédervári
anyaga európai, ázsiai, afrikai pénzeket tartalmazott, Eeurópa- szerte ismert volt gyűjtői körökben. A
gyűjtemény eladásakor a – XIX. század első felében – annak anyagából az uralkodó tekintélyes
érmegyűjteményébe is került számos olyan darab, ami addig abból hiányzott. (Entz, 56. l.)
1571 Gyűjteményének katalógusát a gróf maga készítette el. (Erba Odescalchi, 57. l.)
1572 Sz. Ú., 1910. december 31., 10-11. l.
1573 Borovszky, Pozsony vm., 45. l. E gyűjtemény is több generáció gyűjtőmunkájának eredménye lehetett,
ugyanis annak anyagáról – feltehetően egy részéről – már a XVIII. században is tudunk. (Entz, 49. l.)
1574 A további kollekciókat példázta a keszthelyi Festetics-kastélyban (Péczely, 32. l.) és Benyiczky Kálmán
rákópribóci kastélyában (Divald, 170. l.), Keglevich István csalári otthonában (Borovszky, Nógrád vm., 24. l.),
továbbá Mednyánszy Dénes rakovicai könyvtárában őrzött érmegyűjtemény. (György, 442, 443. l.).
1563
1564
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A pecsétgyűjtemények közül már kevesebbet ismerünk. Báró Mednyánszky Dénes
rakovicán szfragisztikai gyűjteményét könyvtárában helyezte el.1575 Keglevich István
csalári kastélyában pecsétnyomó-gyűjteményt őrzött.1576
A borostyánkői várkastély régi lovagtermében Almásy Ede gróf „különféle
gyűjteményeket helyezett el, főképen helybeli háziipari tárgyakat, hímzéseket, csipkéket,
régi női viseleteket.”1577 (142.…. kép)
A régi porcelánok és fajanszok gyűjtése is szokás volt. E tárgyegyüttesek kialakítása
is

bizonyos

szempontok

szerint

történt.

A

vedrődi

Zichy-kastély

gazdag

porcelángyűjteményt is őrzött, amely több helyiségben, a berendezés részeként kapott
helyet. Az ebédlőhelyiségeket kínai és japán porcelánok díszítették.1578 A régi magyar
fajanszok külön kabinetben voltak.1579 A galgóci Erdődy-kastély ebédlőjében ritka, régi
bécsi és holicsi porcelánokból, fajanszokból álló kollekciót őriztek, az egyik üveges
szekrényben.1580 Eszterházán a porcelángyűjteményt külön helyiségben tárolták.1581
Számos helyen voltak pipagyűjtemények is. A családok férfitagjainál volt szokás a
pipák gyűjtése. Korszakunkat megelőzően is a dohányzás ezen – sokáig elmaradhatatlan –
kellékét, különös becsben tartották.1582 Ismeretes volt, hogy férfiak pipákat ajándékoztak
egymásnak.1583 A hosszú évek, generációk során összegyűjtött darabokból becses
pipagyűjtemények lettek. Ezeket példázta Betléren, az Andrássy Géza1584, továbbá
Meggyesfalván, a gróf Lázár Jenő kastélyában lévő tajtékpipa-gyűjtemény.1585

A gyűjtemény 3000 pecsétlenyomatból állt. (György, 442, 443. l.)
Borovszky, Nógrád vm., 24. l.
1577 M. N., 1900 július, 10. l.
1578 Az ebédlőben – amely talán a nagyebédlő lehetett – „680 darab rendkívül értékes és becses kínai és japáni
porcelánok”díszítették. A felső étteremben 107 darab régi japán és kínai edényt és egy XV. századból való
pekingi vázát helyeztek el. (Borovszky, Pozsony vm., 127. l.)
1579 Borovszky, Pozsony vm., 126. l. A külön kabinet alatt vélhetően a kastély olyan lakóhelyiségét kell
értenünk, amelynek falain – és esetleg a bútorzaton is – elhelyezett régi magyar fajanszok a helyiség díszítését
szolgálták.
1580 V. U., 1912, 2. l.
1581 Dávid F., 11-12. l.
1582 John Paget leírásában erről a következőket olvashatjuk: „Az igazi dohányos úgy gondját viseli tajtékpipájának,
mintha legkedvesebb csemetéje lenne: új korában finom bőrből készült tokban tartja, nehogy megkarcolódjék, s csak
óvatosan szívogatja, ügyelve, hogy mindenütt egyformán elszíneződjék, s mikor végre elnyeri a kívánt dióbarna
árnyalatot, micsoda büszkeséggel teszi közszemlére, milyen lelkesen dicséri a szépségét!” (Paget, 252, 253. l.)
1583 Ez a szokás feltehetően már a dohányzás kialakulásától jelen lehetett. Következő idézetünk az 1830-as
évekből való, de a pipák ajándékozásának szokása tárgyalt időszakunkban is ismert lehetett, azok körében,
akik a dohányzás e fajtájával éltek. Ugyancsak John Paget leírásából is tudjuk, hogy „Közeli barátok gyakran
ajándékoznak egymásnak tajtékpipát, amelybe belevésetik a megajándékozott címerét, némelyik igazán páratlan ízléssel és
ügyességgel van kifaragva.” (Paget, 253. l.)
1584 A betléri kastélyban a tajtékpipa-gyűjtemény a biliárdszoba egyik vitrinjében kapott helyet. (V. U., 1895,
743. l.)
1585 V. U., 1901, 25. l.
1575
1576
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Sok arisztokrata különös érdeklődést tanúsított a növények iránt, így több helyen
lehetett találkozni ilyen gyűjteményekkel. Ezeket nevezhették botanikai,1586 illetve
herbárium-gyűjteményeknek.1587 Növénygyűjtéssel legtöbben a XVIII. században és a
XIX. század első felében foglalatoskodtak.1588 Az időszakunkból ismert botanikai
gyűjtemények közül több,, még a korábbi évtizedekből származott.1589 A galgóci Erdődykastélyban őrzött botanikai gyűjteményt Erdődy Sándor gróf hozta létre a XIX. század
második felében.1590 Az anyagot kutyabőrből készült díszes könyv alakú dobozokban
tárolták, közös helyiségben más gyűjteményekkel.1591 Ambrózy-Migazzi István gróf már
ifjú korában herbárium-gyűjteményt hozott létre.1592
Az ásványok gyűjtése is a XVII. és a XVIII. században volt a legelterjedtebb,
időszakunkban már nem volt olyan divatja mint korábban, így csupán kisebb – talán
jelentéktelennek is nevezhető – gyűjteményekről van tudomásunk. Ezeket a rakovicai
Radvánszky-1593, a válaszúti Bánffy-1594 és a póstelki Wenckheim-kastélyban1595 található
ásványgyűjtemény példázta.
A XIX. század második felének életmódbeli változása révén sok főnemes távoli
kontinensekre is eljutott, főként Afrika és Ázsia érdekelte őket. Egyesek utazóként, mások
tudományos céllal indított expedíciókkal, sokak vadászszenvedélyüktől vezérelve
kerestek fel egzotikusnak számító földrészeket. E távoli vidékeket megjárt utazók tárgyak
sokaságát hozták magukkal, ennek köszönhetően több, addig hazánkban ismeretlen –
vagy kevéssé ismert – anyagból álló néprajzi, természettudományi gyűjtemény született.
Feltehetően a tárgyak különlegessége miatt,, ezekből is került közgyűjteményi
V. U., 1912, 2. l.
Az alábbi példa a XIX. század első feléből való, de e megnevezés tárgyalt időszakunkban is bizonyosan élt,
legalább az idősebb generáció körében. Erre enged következtetni, hogy Splény Béla emlékiratait 1877-ben
kezdte írni és akkor is így jelölte gyűjteményét. (Splény I., 254. l.)
1588 Entz, 32-72. l. Gazdag herbáriumgyűjteményt őriztek a dégi Festetics-– (Splény I., 193. l.), a csákigorbói
Josika- (Kelemen, 221. l.), és a pátyi Splény-kastélyban a XIX. század első felében. (Splény I., 193, 254. l.)
1589 Jósika Jánosné Csáky Rozália botanikai gyűjteményét a XIX. század első felébeben hozta létre. Az anyagot
erősen pusztuló állapota ellenére, még tárgyalt időszakunkat követően is őrizték a csákigorbói kastély
könyvtárában. (Kelemen, 221. l.)
1590 Erdődy Sándor tudományos szinten foglalkozott növényekkel, a gróf a Magyar Tudományos Akadémia
tagja volt. (V. U., 1912, 2. l.)
1591 Ez a szoba lehetett a kastély múzeumszobaként hasznosított helyisége, ugyanis a megnevezett anyag
mellett török iparművészeti tárgyak, csillagvizsgáló műszerek, ókori leletek, olasz szobrok és „más becses
gyűjtemény” is itt helyet kapott. (V. U., 1912, 2. l.)
1592 Rapaics, 226. l.
1593 Rakovicán báró Mednyánszky Dénesnél a kastély könyvtárhelyiségében – egyéb gyűjteményekkel közösen
– őriztek „ásványtani, geológiai és bányászati gyűjteményt”, azaz ásványokat és más geológiai anyagot. (György,
442, 443. l.)
1594 A válaszúti kastély lépcsőházi csarnokában üveges tárlókban őriztek ásványokat. (A forrás a két
világháború közötti időszakból tudósít, de valószínű, hogy a gyűjtemény már időszakunkban, vagy azt
megelőzően is létezett.)
1595 Az említett gyűjtemény igen szerény lehetett, ugyanis azt egy üveges vitrin egyik polcán tárolták.
(Széchenyi, 14. l.)
1586
1587
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tulajdonba.1596

Zichy Jenő gróf ázsiai expedíiciói eredményeként nagy néprajzi,

régészeti és természettudományi gyűjteményt hozott létre.1597 Festetics Rudolf déltengeri
kutató a polinéziai szigetvilágból származó néprajzi anyagot halmozott fel.1598 A
legismertebb gyűjtő, Teleki Sámuel gróf, természettudományi anyagát sáromberkei
kastélyában helyezte el. Ennek darabjai -– amelyek trófeákból illetve preparátumokból
álltak – számos enteriőr díszítését szolgálták, jellegzetes hangulatot kölcsönözve ezzel
otthona belső tereinek. A gróf afrikai vadászfegyvereket is hozott magával, amelyek
ugyancsak a helyiségek falaira kerültek.1599 Széchenyi Géza gróf afrikai és amerikai
vadászatainak anyagából hozta létre gyűjteményét, amelynek darabjai – hasonlóan előző
példánkhoz – erdőcsokonyai otthonának falait díszítették.1600 (32.…. kép)
Archeológiai anyaggal hazai főúri gyűjteményekben már a XVII. században is lehetett
találkozni.1601 A régészet iránt is többen érdeklődtek az arisztokrácia köréből.1602
Egyesekről ismert, hogy régészeti ásatásokat folytattak.1603 A korszak kastélyaiban
fellelhető kollekciók közül is kiemelkednek azok a régészeti anyagok, amelyekbe
(leginkább) a birtokon előkerült tárgyakat gyűjtötték össze. Ezt példázta Széchenyi Imre

Zichy Jenő (V. U., 1899, 161. l.) és Festetics Rudolf gróf (V. U., 1903, 51. l.) tárgyalt gyűjteményeiket a
Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozták.
1597 Az említett anyagot a gróf 1898-ban gyűjtötte össze, amit már a következő évben a Nemzeti Múzeumnak
ajándékozott. V. U., 1899, 161. l.
1598 V. U., 1903, 51. l.
1599 Teleki Sámuel kastélyának belsőire a következőképp emlékezett vissza Odescalchi Eugenie hercegnő, aki
gyermekkorában számos alkalommal nyaralt itt. „(…) ha csak tudtam beóvakodtam az ebédlőbe, megbámultam a
falakra aggatott afrikai trófeákat. Volt látnivaló bőven, de legjobban az afrikai vadbivaly kitömött óriási feje és két ember
nagyságú elefántagyar imponált nekem. Ez utóbbiak ott álltak kétoldalt a Samu bácsi írószobájába nyíló ajtó elött, mintha
őrt állnának a híres vadásznak. Volt még az ebédlőben több kisebb-nagyobb elefántagyar, és a fehérre meszelt falakat
teljesen beborították a különféle gazellák, gnuk, nagykuduk, oryza-antilopok trófeái.„ (Odescalchi, 49-50. l.) Az ismert
enteriőr-felvételek tanúsága szerint számos trófea és preparátum díszítette az ebédlőt, itt a nagyobb méretű
darabok közül többet helyeztek el. Trófeák, íjlyak díszítették – többek közt – a kártyaszoba és a dolgozószoba
falait is. (A helyiségek képeit közli: Bíró: 73-76. kép.)
1600 A fennmaradt fényképfelvétel az előteret és az abból nyíló központi csarnokot mutatja. Ezek falain trófeák,
preparátumok, kikészített állatbőrök voltak. A forrás az itt elhelyezett állatok fajtáit is megnevezi, tigris,
párduc, bison, vadbivaly, orrszarvú, antilop, zsiráf, oroszlán, lajhár, rénszarvas, zebra, hiéna, nagy
barnamedve, muflon, afrikai vaddisznó, krokodil, strucc és számos egzotikus madár (Borovszky, Somogy vm.,
63. l.), melyek mellett különböző vadászfegyverek (íjak, nyilak) is láthatók. (Képe: Borovszky, Somogy vm., 71.
l.)
1601 Entz, 16. l.
1602 Révay Ferenc báró, régészeti tárgyak gyűjtője 1876-ban részt vett az ősrégészek és antropológusok
Budapesten tartott nemzetközi kongresszusán, ahol gyűjteményének több darabját is kiállították. (Révaygyűjtemény, 14. l.)
1603 (II.) József főherceg régészeti ásatásokat folytatott alcsúti kastélya parkjában. Az itt talált tárgyakat nem
tartotta meg, átadta azokat a Nemzeti Múzeumnak. (V. U., 1871, 186. l.) Széchenyi Imre gróf 1896-ban saját
költségén kiásatta a kupahegyi Szent Aegidius–templom és kolostor alapjait, ahonnan egyéb leletek között sok
román stílusú faragott kő dombormű és feliratos kő került elő, ezeket somogyvári kastélya csarnokának falába
erősítették annak díszítésére. Az egyéb kisebb méretű tárgyakból álló leletanyagot is az épületben őrizték.
(Borovszky, Somogy vm., 150. l.)
1596
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somogyvári-

1604

, Somssich Géza bárdudvarnok-kopaszhegypusztai-

1605

, Széchenyi

Bertalan felsősegesdi-1606, továbbá Andrássy Géza betléri kastélyában1607 őrzött
leletegyüttes. A Révay Ferenc báró tulajdonában lévő régészeti gyűjteményről tudjuk,
hogy az, eltérő korú és provenienciájú darabokból állt.1608 Az archeológiai gyűjtemények
között kiemelkedő volt Apponyi Sándor lengyeli otthonának „múzeumában” elhelyezett
műtárgyanyag.1609
A fentieken kívül más gyűjteményekről is tudunk. Lázár Jenő gróf meggyesfalvi
otthonában kancsógyűjteményt1610, Keglevich István Csaláron legyezőgyűjteményt1611,
Mailáth

István

Géza

Csitár-Gárdonypusztán

huszonötezer

darabból

álló

bélyeggyűjteményt őrzött.1612 Teleki Sándorné kastélyokat ábrázoló képeslapokból hozott
létre érdekes anyagot.1613 Lipthay Béla báró lepkegyűjteménye lovrini kastélyában kapott
helyet1614, ugyancsak ennek gyűjtésével foglalatoskodott az ifjú Ambrózy-Migazzi István
gróf is.1615

A több üveges szekrényt is megtöltő régészeti anyag a határban talált őskori leletekből, és az ugyancsak
közeli Kupavárhegyről származó ásatások középkori anyagából származott. (Borovszky, Somogy vm., 150. l.
és V. U., 1905, 798. l. )
1605 A kastélyban a birtokhoz tartozó Vota pusztán talált kőkori tárgyakat helyezték el. (Borovszky, Somogy
vm., 45. l.)
1606 Borovszky, Somogy vm., 64. l.
1607 Tudjuk, hogy a betléri Andrássy-kastély biliárdszobájának egyik vitrinjében „válogatott bronzkori” tárgyakat
őriztek. (V. U., 1895, 743. l.)
1608 A gyűjteményt Révay báró 1876 és 1896 között több részletben adta át a Nemzeti Múzeumnak. 1876-ban
„(…) a szebeszlói és blattniczai kő s bronzkori és kora La Téne leleteket, (…) erdélyi és római, valamint egyiptomi
tárgyakkal (…)”. 1879-ben a családi kincstárt adta át, amely „(…) remek ötvösmunkák és történeti emlékek gazdag
változatos sorozatát foglalja magában a magyar és augsburgi ötvösség fénykorából, (…). A családi kincselet követték a
különböző várkastélyoban levő fegyverek. 1880-ban adott 53 jobbára középkori fegyvert, egy Karolingkori leletet, páncélt,
sisakot, középkori kardokat, buzogányokat, csákányokat, alabárdokat, sarkantyúkat, stb. 1881-ben oda ajándékozta
díszfegyvereit, magyar kardokat, gyöngyházzal s elefántcsonttal kirakott puskákat, híres mesterektől készített pisztolyokat
számszeríjjakat. Pallosokat, hegyes tőrt, buzogányokat, díszes handzsárokat, perzsa tőröket, keleti késeket, 85 darabot.
1884-ben egy vasinget és sodronygallért adott. Végül az 1896-ik évi ezredéves országos kiállítás alkalmával a mossóci /!/
várban lévő fegyverelet adgácsolta át, u.m. sisakot, mellvértet, számszerijjat, kuruc pallost, pisztolybaltát, és két
buzogányt.” (Révay-gyűjtemény, 14, 17. l.)
1609 ”A múzeum két szobát tesz ki, telve a falak mellett üvegszekrényekkel, széles polczokkal, középen pedig asztalokkal,
ezek mindegyike zsúfoltságig telve van a talált tárgyakkal. Az ősember kezdetleges égetetlen vagy félégetett edényei,
finomabb kivitelű krétabetétes cserepei, halászeszközök, kova és obsidián kések, kőtáblák kalapácsok és csonteszközök elénk
tárják az akkori ember összes kultúráját. Közel 20 ezer darab tárgy adja meg ezen gyűjtemény értékét, fokozza még, sőt
nagy szakértők állítása szerint páratlanná teszi azon egyöntetűség, amely a tárgyak közt fennáll, azok mind csak bizonyos
kort képviselnek, semmi idegen befolyás vagy más települők erőszakos rombolása ott nyomot nem hagyott. Ezen gazdag
lelet egymagában elég volna bármely nagy múzeumban az őskort képviselni.” (Szekszárd Vidéke, 1889, 23. szám, 1-2.
l.)
1610 V. U., 1901, 25. l.
1611 Borovszky, Nógrád vm., 24. l.
1612 Borovszky, Nógrád vm., 28. l.
1613 Horváth, 7. l.
1614 Odescalchi, 141. l.
1615 Rapaics, 226. l.
1604
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V./23. KISZOLGÁLÓHELYISÉGEK

A kastélyok és a palotaépületek működtetése pontos és összehangolt munkát
igényelt. A család által használt lakótereken túl számos kiszolgálóhelyiség is volt az
épületben, vagy annak közelében. A korszakunkat megelőzően létesített főúri
otthonokban

gyakran

a

kastélyban

helyezték

el

a

kiszolgálóhelyiségeket,

a

mellékszárnyában vagy az épület alagsori részében. A XIX. század második felében e
tekintetben jelentős változás történt, bizonyos részüket már a család lakhelyétől távolabb
építették fel, a park területén, ahol azt a növényzettel takarhatták el. Így kívánták
biztosítani a család nyugalmát, otthonuk zajoktól, szagoktól mentes működtetését.
Gyakran egy épületbe helyezték az elkülönített kiszolgálóhelyiségeket az ott szolgálatot
teljesítők személyzeti szobáival. Ilyenkor, a hatékonyabb munkavégzés miatt, arra is
figyelmet fordítottak, hogy a különböző funkciójú helyiségek egy-egy csoportot
alkossanak. A kiszolgálóépülettel való összeköttetést egyes kastélyépületeknél fedett
átjárófolyosó1616 vagy föld alatti folyosó biztosította.1617 Ez egy új szemlélet megjelenését
mutatja a kastélyépítészetben, de az szemléltetett ideális megoldásoktól eltérő esetek, az
új építésű kastélyoknál is gyakran előfordultak.1618 A városi palotáknál már kevesebb
lehetőség volt elkülönítésükre, itt többnyire az épület hátsó, udvari traktusába, annak
földszinti, emeleti részeire kerültek.1619
A kiszolgálóhelyiségek között jelentős szerepe volt azoknak, amelyekben az ételeket
készítették és az élelmiszereket tárolták. Háztartásaink jellemzően több konyhával is
rendelkeztek1620, amelyek közül a nagykonyha1621 volt az, ahol a család és a személyzet

Cabuna, Jankovich-kastély. (É. I., 1879, 238. l.)
Sisa 2004, 103-105. l.
1618 A leírtakat példázta az 1871-ben épült kernyesdi Kendeffy-kastély, ahol az épület aránylag kisebb
alapterülete ellenére a földszinten kapott helyet a konyha az éléskamra és a cselédszoba a tulajdonos által
használt lakrész közelében. E helyiségeknek viszonylagos elkülönítését udvarról nyíló bejáratuk biztosította.
(É. I., 1881, 93. l, továbbá rajzmelléklet az épület alaprajzával.) A bodrogolaszi Lónyay-kastélyban a
szuterénszinten voltak a kiszolgálóhelyiségek, úgymint a cselédlakások, a konyhák, a kamrák, éléskamrák,
fürdőszobák stb. (V. U., 1899, 754. l.)
1619 Ezt példázta Bbudapesten a Teréz krt. 3. szám alatt álló Batthyány- (É. I., 1888, 6. rajzmelléklet.) és a
Múzeum utca 17. szám alatti Károlyi-palota (M. I., 1892, VI. lap az épület földszinti alaprajzával.)
kiszolgálóhelyiségei.
1620 A berzencei Festetics-kastélyban egymás mellett helyezkedett el a kávés és a nagykonyha (Berzence 1888,
számozatlan helyiségek), a család keszthelyi otthonában külön szerepel egy konyha és a nagykonyha.
(Keszthely 1861-1879, 35. és 57. számozatlan oldal.) Ókígyóson a Wenckheim-kastélyban a szuterénszinten
voltak a konyhák más élelmiszerkamrák közelében. (V. U., 1882, 778. l.)
1616
1617
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egy részének ételei készültek. (150.…. és 151.…. kép) A kávéskonyha1622 is hasonló
funkciót szolgált, de az előöbbi példákhoz képest már szerényebben volt felszerelve.1623 A
feldolgozandó alapanyagokat és az elkészített ételeket1624 egyaránt az éléskamrában, vagy
az éléskamrákban tárolták.1625 Ugyancsak ezek közelében volt a húskamra1626, a
sütőkamra1627 és a mosogatószoba1628, továbbá a konyhai felszerelésnek helyet adó
edénykamra.1629 A felsoroltak mindegyikével együttesen a főúri háztartások legtöbbje
nem rendelkezett, a különböző kamrák, kiszolgálóhelyiségek ilyenkor több funkciót láttak
el.1630 AVélhetően a konyha és az élelmiszerek felügyelete miatt, is ennek helyiség
A berzencei Festetics-kastélyban a nagykonyha felszereléséhez a következő tárgyak tartoztak: „Merő kanál
bádog 10 db., Leves szűrő bádog 3 db., Habverő verővel 2 db., Hal főző vörös réz 1 db., Hús puhító vörös réz lábos födővel
1 db., Vőrös réz kasztrol 32 db., Vörös réz kasztrol födő 35db., Vörös réz serpenyő (blasité) 11 db., Vörös réz pecsenye
sütő 4 db., Vörös réz cukor pirító 1 db., Vörös réz hús leves főző magas, fedővel 1 db., Vörös réz hús leve főző ovál, födővel
1 db., Vörös réz sütő lapos 2 db., Vörös réz sütő gömbölyű 4 db., Vörös réz kugelkupf sütő forma 5 db., Vörös réz kanál
mosó 1 db., Czínezett bádog permari (fazék) 15 db., Czínezett bádog permari födő 16db., Omlett serpenyő vas 5 db., Vas
fazék nagy 1 db., Húsvágó kés 1db., Húsvágó kés három késsel 1 db., Hús törő mozyár vörös kő 2db., Bádog formák 5db.,
Bádog tölcsér 2 db., Bádog reszelő 2db., Fagylalt készítő pixis 3 db., Czukor szita 1 db., Mácsik szűrő bádog 2 db., Fél
literes bádog 2 db., Bádog födő 2 db., Hús vágó bárd 1 db., Vas fazék nagy, födővel 1 db., Trancsírozó deszka 3 db., Gyúró
tábla 2 db., Sodrófa 1 db., Mérleg karos 1 db., Mosogató söntés 2 db., Mosogató bádog sajtár 1 db., Vágó törzsök 2 db.,
Spagét tartó bádog 1 db., Köszörű kő bádog 1 db., Vizes kanna bádog 1db.” (Berzence 1888, V. „Konyha eszközök, Nagy
konyha”.) A budai Karátsonyi-palota (nagy)konyhájáról tudjuk, hogy „A souterainnak az egyik része a konyha
melyet nem lehet említés nélkül hagyni, mivel a rézedények olyan nagyságúak, hogy egy egész ökröt meg lehetne főzni
bennök. „ (O. V., 1888, 726. l.)
1622 A berzencei Festetics-kastélyban kávéskonyha és nagykonyha is volt (Berzence 1888), a nádasdladányi
Nádasdy-kastélyban ezek egymás közelében helyezkedtek el. (Sisa 2004, 103. l.)
1623 A berzencei Festetics-kastély „Kávés konyhájának” felszerelése a következő tárgyakból állt: „Vörös réz kastrol
4 db., Vas fazék 7db., Vas lábos 4 db., Bádog födő 12 db., Cseh pimasz /fánk/ sütő 12 db., Merő kanál bádog 3 db., Fél
literes bádog 2 db., Reszelő 1 db., Habverő verővel 1 db., Tej forraló lábos réz 2 db., Tej forraló lábos bádog 1 db., Kávé
masina porcellán föle réz 3db., Kávé masina teljesen rézből 1 db., Kávé masina teljesen bádog 1 db., Theás kanna 2 db.,
Réz mozsár törővel 1 db., Vizes kanna bádog 1 db., Mandulás bógni sütő 5 db., Thea víz forraló vörős réz 1 db., Tejes
kanna porczellán 7 db., Tejes kanna glazúros bádog 2 db., Kávés kanna porcellán fehér 6 db., Teás kanna porcellán fehér. 6
db., Kávés pixis bádog 2 db., Mácsik szűrő bádog 1 db., Kudelkupf sütő forma 1 db., Bádog sütő 3 db., Hús vágó kés 1 db.,
Öblögető sajtár 1 db., Mosogató sajtár 1db., Vizes sajtár 1 db., Trancsírozó deszka 2 db., Gyúró tábla 1 db., Sodró fa 2 db.,
Mérleg karos 1 db., Kávé őrlő 1 db.,” (Berzence 1888, V. „Konyha eszközök, Kávés konyha”.) A keszthelyi Festeticskastély kávéskonyhájában volt egy „Jégszekrény, puhafa, sárgára festve, nagy, felül felhajtható ajtóval, alul
kétszárnyú ajtóval.” (Keszthely 1911, XV. számú helyiség.)
1624 Az alapanyagokon kívül a félkész és a készételek tárolását szolgálta a nagy éléskamrában elhelyezett
három darab jégszekrény. (Keszthely 1911, 66. l.)
1625 Berzence 1888, a 31. és a számozatlan nagykonyha melletti éléskamra. Keszthely 1861–1879, „Nagy élés
kamara” 56. számozatlan oldal. A keszthelyi kastélyban az átépítése utáni állapot szerint megjelöltnek „belső
éléskamrát” és „nagy éléskamrát”, mindkettő a pinceszinten helyezkedett el. (Keszthely 1911, 66. l.)
1626 A hús tárolására, esetleg feldolgozására szolgáló helyiséget a nádasdladányi Nádasdy-kastély
kiszolgálóépületében lévő húskamra példázta. (Sisa 2004, 103. l.)
1627 Az említett helyiséget a nádasdladányi Nádasdy-kastély kiszolgálóépületében lévő sütőkamra (Sisa 2004,
103. l.) és a Keszthelyi Festetics-kastély „kenyérsütő konyhája” példázta. (Keszthely 1911, 67. l., LXXXV. számú
helyiség.)
1628 Ezt példázta a budapesti Batthyány-palota (É. I., 1888, 6. rajzmelléklet.) és a keszthelyi Festetics-kastély
(Keszthely 1911, 67. l.), ahol – mindkét esetben – a konyhából nyílt a mosogatóhelyiség. Keszthelyen az épület
átépítését követő állapot szerint két mosogatóhelyiséget is találunk. (Keszthely 1911, „Kisebb mosogatóhelyiség a
nagy konyha mellett”és „A nagyobb mosogatóhelyiség” 67, 68. l.) A sáromberkei Teleki-kastélyban a konyha
közelében „hideg–melegvizes” mosogatóhelyiségről tudunk. (Odescalchi, 46. l.)
1629 Budapest, Batthyány-palota. (É. I., 1888, 6. számú rajzmelléklet.)
1630 A berzencei Festetics-kastély kiszolgálóhelyiségei közötti „Kamarában” található tárgyak húsfeldolgozásra
és sütésre is használt helyiségre utalnak. Ezek a következők voltak: „Vágó törzsök 1 db., Mérleg rugóra 1 db., Sütő
teknyő 1 db., Kenyér bevető lapát 1 db., Vizes kanna bádog 2 db., Kávé pirító bádog 1 db., Fa köpü 1 db., Kenyér szakasztó
12 db” (Berzence 1888, „Kamara” 43. számozatlan oldal.)
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közelében volt a szakács, a szakácsné,, vagy más kisegítő szobája.1631 A személyzet azon
tagjainak, akiknek a nagykonyhában főztek, annak közelében alakították ki az étkezőt. A
nagyobb főúri otthonokban több személyzeti ebédlő is volt.1632
Az élelmiszerek tartósításához használt füstölő, a konyhától távolabb is lehetett.1633
A nagyobb háztartások mosással kapcsolatos szükségleteinek kielégítésére külön
személyt,

személyzetet

mosókonyhában1635

alkalmaztak.

végezték.

A

A

textíliák

mosást
tisztítása

a

mosóházban1634
során

jelentkező

vagy

a

feladatok

szakosításához külön helyiségeket is építhettek, így például szárító helyiséget1636 és
vasalószobát1637 is. A tanulmányozott példáknál a mosónő szobája is ezek
szomszédságában volt.1638
A

háztartás

működtetéséhez

szükséges

ingóságok,

kellékek

elhelyezése

raktárhelyiségek egész sorát igényelte. A textilneműk részére külön szakosított
tárolóhelyiségeket is kialakíthattak. A keszthelyi Festetics-kastélyban a libériákat1639,
posztóféleségeket1640 és az úgynevezett „fehérruhákat” külön helyiségekben tárolták.1641
Az ókígyósi Wenckheim-kastélyban is létesítettek „fehér- és asztalnemű tárt”.1642

A keszthelyi kastély nagykonyhájából közvetlenül nyílt a szolgáló szobájaa. (Keszthely 1861-1879, 57.
számozatlan oldal.) Nádasdladányban a nagykonyha közelében volt a szakácsné szobája. (Sisa 2004, 103. l.) A
kernyesdi Kendeffy–kastélyban a konyhából nyíló helyiségben volt a cselédszoba, feltehetően a konyhai,
személyzet részére. Az éléskamrát a konyhából szintén csak a cselédszobán át lehetett megközelíteni. (É. I.,
1881, melléklet a kastély földszinti és emeleti alaprajzával.)
1632 A leírtakra következőképp emlékezett Odescalchi Eugénie hercegnő: „Abban az időben nagyon rátarti volt a
már néha harminc-negyven évet leszolgált személyzet. Ők is megkövetelték a megbecsülést, amit kényesebb magasabb
rendű munkájuk révén megérdemeltek. A főszakács (…) például a világért sem ült volna egy asztalhoz a szobalánnyal
vagy a konyhalánnyal. Mivel sokféle rendű és rangú személyzet szolgált a sáromberkei kastélyban, három ebédlő állt
rendelkezésükre. De ez különben minden nagyobb kastélyban így volt.” (Odescalchi, 46. l.) A keszthelyi Festetics–
kastélyban az épület átépítése előtt a személyzeti ebédlők között volt „Udvari tiszti ebédlő szoba” és „Inasok
ebédlője”, amelyek egymás mellett kaptak helyet. (Keszthely 1861-1879, 65. és 66. számozatlan oldal.) A
berzencei Festetics-kastélyban a földszinten egy „Személyzeti ebédlő” és egy „Cseléd ebédlő” volt, ugyancsak
egymás közelében. (Berzence 1888, 29. és 31. számú helyiség.)
1633 Keszthely 1861-1879, 22. számozatlan oldal.
1634 Keszthely 1861-1879, 16. számozatlan oldal, Cabuna, Jankovich-kastély. (É. I., 1879, 238. l.)
1635 A megnevezett helyiséget példázták a berzencei Festetics- (Berzence 1888, 42. és 43. számozott helyiségek
közötti számozatlan „Mosó konyha”) és a nádasdladányi Nádasdy-kastély mosókonyhái. (A nádasdladányi
Nádasdy-kastély kiszolgálóépületének földszinti alaprajza. Közli: Sisa 2004, 103. l.)
1636 Ezt példázta: Keszthely 1911, „ruhaszárító helyiség”, továbbá a nádasdladányi Nádasdy-kastély
kiszolgálóépületének földszinti alaprajza „szárító kamra”. (Közli: Sisa 2004, 103. l.)
1637 A leírtakat a nádasdladányi Nádasdy-, az ókígyósi Wenckheim- és a sáromberkei Teleki-kastély
vasalószobája példázta. (A nádasdladányi kiszolgálóépület földszinti alaprajzát közli: Sisa 2004, 103. l, V. U.,
1882, 778. l., Odescalchi, 46. l.)
1638 Ezt példázták a berzencei Festetics- (Berzence 1888, 42. és 43. számozott helyiségek közötti számozatlan
„Mosóné szobája” és „Mosó konyha”. ), és a nádasdladányi Nádasdy-kastély kiszoldálóhelyiségei. (A
nádasdladányi Nádasdy-kastély kiszolgálóépületének földszinti alaprajza. Közli: Sisa 2004, 103. l.)
1639 Keszthely 1861-1879, „Liberia garderobe” név alatt.
1640 Keszthely 1861-1879, „Posztó garderobe”megnevezéssel.
1641 Keszthely 1861-1879, 57. és 69. számozatlan oldal. ”Fehér ruha garderobe”, „Fehér ruhatár”.
1642 V. U., 1882, 778. l.
1631
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Esetenként az útibőröndöket is külön helyezték el.1643 A használaton kívüli bútorokat
eredetüktől függően több helyiségben is tárolhatták. Keszthelyen a kastélyból kikerült
darabokat a padlására tették, míg a személyzeti szobákba való, átmenetileg feleslegessé
váló mobíliákat egy másik raktárba helyezték.1644
A kastélyok alatti pincék is raktározási célt szolgáltak. A bort hordókban, esetleg
palackokban tárolták1645, emellett ismerünk hús1646, szőlő, zöldség, „téli virágok”,
gyümölcs, tej és „egyéb házi szükségletek”

1647

tárolásához kialakított helyiségeket. Az

ókígyósi kastély szuterénjében „ (…) hosszú folyosó nyulik végig, jobbról-balról szobák,
éléskamrák, boros és veteményes pinczék, gyümölcstartók, faszinek (…) /helyezkedtek
el/.”.1648
a szolgálatot teljesítők lakhatására fenntartott szobák1649 és a vendégszemélyzet
szobái.1650

A különösen nagy értéket képviselő, alkalmanként használatos ezüstneműt

is külön helyiségben az „ezüstkamrában” tárolták1651, e tárgyak pucolását, fényesítését a
tisztogató szobában1652 végezték.
A közlekedési eszközöket, hintókat és más lovaskocsi-fajtákat kocsiszínekben
tárolták. A fogatokhoz beállított lovakat, hasonlóan a hátaslovakhoz, az istállókban
tartották, amelyekből több is lehetett.1653 A működtetéssel járó szag és zaj miatt még
távolabb kerültek a főépülettől, mint az előöbb tárgyalt kiszolgálóhelyiségek. Emiatt vált
fontossá, hogy azokat praktikus sorrendbe állítva építsék fel. A főkapun érkező kocsi
elsőként a kastélyhoz, majd az istállóhoz, és végül a kocsiszínhez érkezett.1654 A városi
palotákban gyakran e helyiségek is egy épületbe kerültek a család otthonával.1655
Keszthely 1861-1879, „Koffre garderobe”.
Keszthely 1861-1879, „Avult bútortár (padlás)” és „Bútortár”.
1645 Berzence 1888, VII. „Pince eszközök”, továbbá „Fejtés előtti és utáni bor lelzés 1872. évben pontos leírása kastélyi
nagy pincében /Keszthely/.” (MOL, Festetics lt., P 236., 90.) A csákvári Esterházy-kastély nagy pincéjében a
következő borfajták voltak: (1922 körüli adat) ”7955 liter fehér bor az uradalom Ászár és csákvári terméséből. 315
liter vörös bor /ugyanonnan/. 230 liter schiller /ugyanonnan/. 244 liter pálinka /ugyanonnan/.” (Csákvár 1908-1919., 9.
l.)
1646 Az átépített keszthelyi kastély „belső éléskamrája” a pinceszinten volt, ennek berendezése között volt
„Húsaggató fogas, aggató lánczokkal”. (Keszthely 1911, LXXXXIII. számú helyiség, 66. l.)
1647 A felsorolt raktárakat a cabunai Jankovich-kastély pincéjében alakították ki. (É. I., 1879, 238. l.)
1648 V. U., 1882, 778. l.
1649 Keszthely 1861-1879, 14-65. számozatlan oldal és Berzence 1888, 20-51. számozatlan oldal között.
1650 Keszthely 1911, 63. l.
1651 Keszthely 1911, 6. l., Királyfa, Pálffy-kastély. (M. I., 1910, 108. l.) (Erről bővebben az Ebédlőhelyiségek című
fejezetben olvasható.)
1652 A berzencei Festetics-kastélyban a „Tisztogató szoba” lehetett az ezüst és más háztartási fém eszközök
tisztításához fenntartva. (Berzence 1888, 30. számú helyiség.)
1653 A sáromberkén Teleki Sámuelnél három istálló volt. (Odescalchi, 46. l.) A keszthelyi Festetics-kastély
istállói között versenyistálló is volt. (Sz. Ú., 1901 november 30, 5. l.)
1654 Sisa 2004, 105. l.
1655 A budapesti Batthyány–palotában az istálló és a kocsiszín az épület udvarának hátsó részében, egymás
mellett kapott helyet. (É. I., 1888, 6. számú rajzmelléklet, földszinti alaprajz.) Károlyi István palotájában is az
1643
1644
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Tűz esetén is felkészültek voltak. A tűzoltó szerszámoknak külön helyiséget tarthattak
fenn.1656
A szolgálatot teljesítők lakhatására fenntartott szobák1657 és a vendégszemélyzet
szobái1658, – a létszámtól függően, – helyiségek tucatjait is elfoglalhatták.
A főúri otthon és háztartás működtetése, a család kiszolgálása és az épületet övező
terület gondozása a személyzet feladata volt. Ennek létszáma a háztartás nagyságától és a
család életmódjától függött. Tagjaik feladatkör szerint jól elkülöníthető csoportokat
alkottak. Egy részük a családtagok közvetlen kiszolgálását, illetve más, ezzel kapcsolatos
tevékenységet végeztek. A másik nagyobb csoport különböző háztartási feladatokat látott
el, ezektől is megkülönböztetjük a ház körüli munkákkal foglalkozó alkalmazottakat.
A személyzet tagjai között alá- és fölérendeltségi viszony volt. A kialakult
hierarchiában mindenkinek megvolt a pontos helye és szerepe, amit szigorúan tiszteletben
is tartottak.1659
A cselédeket a családok többnyire megbecsülték1660, másutt személyzettel
szigorúbban bántak.1661 A biztos háttér és megélhetés miatt sokak évtizedekig voltak egyegy személy mellett, de gyakori volt az is, hogy szolgálócsaládok generációi dolgoztak
ugyanannál a családnál. A munkabér mellett ingyenesen igénybevehető szolgáltatásokban
is részesültek, bizonyos ünnepekkor ajándékokat, keresetet kiegészítő juttatásokat
kaptak.1662 Idős korban nyugdíjat is fizettek nekik.1663
épület hátsó udvari részén alakították ki a tárgyalt helyiségeket. (M. I., 1892, VI. lap.) (III.) József főherceg
budai palotájához – az épület 1902 és 1906 közötti átalakításakor – külön istállót is építettek, a szomszédos
lebontott házak helyével megnagyobbítodott kert területén. (Farbaky, 456. l.)
1656 Keszthely 1861-1879, „Kastélyi fecskendő kamara”.
1657 Keszthely 1861-1879, 14-65. számozatlan oldal és Berzence 1888, 20-51. számozatlan oldal között.
1658 Keszthely 1911, 63. l.
1659 Odescalchi, 46. l.
1660 A leírtakra a következőképp emlékezett vissza Károlyi Széchenyi Ilona grófnő: „Igen boldog idők voltak ezek,
nemcsak nekünk, hanem a az egész személyzetnek és az uradalomban dolgozó, a birtokon élő sok családnak is. (…) Azok,
akik ezeknek a „feudális” uraknak a szolgálatában álltak, örömmel vették tudomásul, hogy gyermekeik, ha akarnak, olyan
munkaadónak dolgozhatnak majd, akik egy nagy család tagjainak tekintik őket. Nemcsak a birtokon dolgozó cselédeink
gyermekei, hanem a környékbeli parasztok és a kisbirtokosok fiai, lányai is szívesen szegődtek el a „feudális” házakhoz és
birtokokra. Sok olyat tanulhattak, aminek később maguk is hasznát vehették.” (Széchenyi, 18, 31. l.)
1661 „Abban az időben semmi különös nem volt abban, ha valaki megütött egy cselédet. A cseléd soha nem mert volna
ilyesmiért a hatóságoknál panaszkodni. Megsértődött, ha botot emeltek rá, de egy pofont néha egyenesen a gyöngédség
jelének tekintett.” (Károlyi, 28. l.)
1662 Ugyancsak Károlyi Széchenyi Ilona visszaemlékezéséből tudjuk, hogy „Ezek az emberek nagyon is jól tudták,
hogy a számukra megszabott bér mellett családjukkal együtt olyan gondviselésben részesülnek, amely kiállja az
összehasonlítást egy jóléti állam legmodernebb szociális gondozási rendszerével. És mindez már a /huszadik/ század első
negyedében. A bábaasszonyok ingyen segítettek a szülésnél, ingyenes volt az orvosi és a gyógyszerellátás, akárcsak a
gyermekek iskolázása és a papi szolgálat. (…) Bizonyára akadtak kivételek, rendszerint azonban igen jól működött ez a
szociális rendszer.” (Széchenyi, 18, 31. l. )
1663 Odescalchi Eugenie hercegnő visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy, „Janeck szakácsunk a feleségével
nyugdíjba ment,(…) Janecknek pedig nyugdíj fejében anyósom szép kis kertes házat vett, és egy cukrászdát rendezett be.
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A család és a cselédség közötti szorosabb,, vagy lazább viszonyt több tényező is
befolyásolhatta. A szempontok között leginkább a háztartás nagysága, a személyzet
létszáma, illetve a tulajdonos(ok) életmódja említhető meg.1664 A család és a személyzet
között viszonylag közelebbi kapcsolat alakulhatott ki azokban a kisebb vidéki
otthonokban, ahol már gyemekkortól közvetlenebbül viselkedtek a háznéppel.1665 A nem
magyar ajkú országrészekben gyakran az ott birtokos arisztokraták is beszélték szolgálóik
nyelvét.1666 A birtokosok az év különböző részeit más-más otthonukban, illetve helyeken
töltötték, ilyenkor a családot mindig követte a személyzet bizonyos része.1667
A család tagjai a legtöbbet személyi szolgáikkal érintkeztek, akik a nap bármely
szakában szólíthatók voltak. Az alkalmazottak közötti hierarchiában ezek foglalták el a
magasabb helyet. Az alá- és fölérendeltség a személyi szolgák között is megvolt, de
némelyek önálló feladatkör révén egymással mellérendeltségi viszonyban is állhattak.
A család egyes tagjainak szolgálatát, férfiak esetében a komornyik1668, az inas1669,
nőknél

a

komorna1670,

szobalány1671

látta

el.

Segédkeztek

az

öltözködésnél,

tisztálkodásnál, feltálalták az ételeket és minden olyan feladatot elláttak, ami uruk,

Iratlan törvény volt, hogy a nyugdíjba menő személyzetről gondoskodni kell , élete végéig biztosítva megélhetését.” A
leírt példa az 1930-as évekből való, de ez a szokás korszakunkban is ugyanúgy élt. (Odescalchi, 246. l.) Károlyi
Széchenyi Ilona is hasonlóképp szólt erről, ő is kiemeli, hogy a nyugdíjat a birtokos önszántából adta.
(Széchenyi, 31. l.)
1664 A távoli viszonyt szemléltette a Károlyi család és személyzetének kapcsolata. Ezt tanúsítja a következő
idézet: „Az egyik szállodában az étkezésnél asztalomhoz ültették Bakos nevű inasomat. Szegény, csaknem elpusztult
zavarában. Hiába igyekeztem megnyugtatni, nem volt hajlandó gazdájával egy asztalnál ülni.” Továbbá elmondja
Károlyi, hogy a fent szemléltetett viszony általánosan jellemezte az urak és a személyzet kapcsolatát. (Károlyi,
34. l.)
1665 A leírt szorosabb család-szolgáló viszonyt példázza a következő idézet Erba Odescalchi Sándor hercegtől:
„Nagyanyám volt nyolc gyermekük közül a legfiatalabb. Az alsólelóczi kastélyban született és nőtt fel hűséges, babonás tót
cselédek között, kik tréfából éppen születése idején ijesztették halálra négyéves kis nővérét, Idát. Egyik szolgáló éjjel
lepedővel letakarva, szitával a fején bejött a gyermekhez, kezében két égő gyertyát tartva, hogy rémítse. A rémítés sikerült,
a gyermek kinek a tót dajkák annyi rémmesét meséltek, erre a látványra ijedtében szörnyethalt. Megsiratták és tovább
mesélték meséiket.” (Erba Odescalchi, 90, 91. l.) A Splény családban is közeli kapcsolatot tartottak fenn a
szolgálókkal, bár a leírtak a XIX. század első feléből tudósítanak, ez ugyanúgy tárgyalt időszakunkban is
érvényes lehetett, főképp vidéken a hasonló méretű kisebb háztartásokban. (Splény I., 25., l.)
1666 Erba Odescalchi, 91. l.
1667 A leírtakat a következő idézetek példázzák. Erba Odescalchi Sándor visszaemlékezésében olvasható, hogy
„Az önellátó gazdaságok korában a család az év különböző hónapjait más-más kastélyban töltötte, Felvidéken, vagy
Szlavóniában Cserneken. Vasút még csak kevés helyen volt, az uraság hintón, a cselédség szekérkaravánnal utazott.”
(Erba Odescalchi, 90-91. l) Odescalchi Eugenie anyjával töltött semmeringi tartózkodásukról mondta el, hogy
„A tágas Weinberger-villa földszintjét béreltük ki. Egész háztartást vittünk magunkkal, komornát, szakácsnőt, és nem
hiányzott anyám ápolónője, a kedves Frau Tuschel sem.” (Odescalchi, 57. l.) Andrássy Tivadar családjával dubrini
vadászházukban heteket töltött, ilyenkor népes személyzet is kísérte őket: „(…) körülbelül ötven főnyi volt a
személyzet Dubrinban, a komornyiktól a konyhalányokig és a lovászokig (…).” (Andrássy, 33. l.)
1668 Keszthely 1861-1879, 47. számozatlan oldal a közös előszobából nyíló grófi és komornyik szobákkal.
1669 Károlyi, 34. l. Az inas szóhasználat mellett a „szoba legény” megnevezés is élhetett. (Keszthely, 1861-1879,
65. számú „Szoba legény szoba”.)
1670 Odescalchi, 16, 17., 134. l.
1671 Andrássy, 19. l.,
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úrnőjük kényelmét szolgálta.1672 A komorna a női személyzet (bizonyos) tagjai fölött
állt.1673 A komornyikot, komornát esetenként külföldről hívták.1674 Az utazások során a
személyi szolgák mindig uruk, úrnőjük kíséretében voltak.1675 Feladatkörük révén,
szobáik is a kastélyépületben, a családtagok lakószobáinak szomszédságában,, vagy
annak közelében voltak.1676 Az összeköttetést mechanikus működtetésű – szolgaszobába
átvezetett – fali csengő 1677, vagy kézi csengettyű biztosította.1678
A személyi szolgák rangsorában a legmagasabb helyen a komornyik állt, ő felügyelte
és irányította az hatásköre alá beosztottakat,1679 fogadta a házba érkező vendégeket és
idegeneket. E munkakört csak finom modorú és megfelelő megjelenésű személy tölthette
be.1680 Kiemelt szerepét ruházata is jelölte.1681
A hölgyek személyzetéhez gyakran társalkodónő is tartozott.1682 E feladatot csak
bizonyos fokú műveltséggel rendelkező hölgy láthatta el, aki alkalmas volt úrnője
szórakoztatására, a vele való hosszabb, rendszeres időtöltésre. Az ismert esetekben a
társalkodónő külföldről érkezett1683, illetve maga is főnemesi rangú volt.1684 Kiemelt
szerepe révén, a vidéki otthonok csendes életében, úrnőjének meghatározó társaságot
jelentett. A társalkodónő, a vele közvetlen kapcsolatban álló személy halálával, a
családban más mellé is kerülhetett, illetve a korábbitól némileg eltérő munkakörbe –
például nevelőnőnek – is beoszthatták.1685
Odescalchi, 16, 17. l., Széchenyi, 22. l.
Splény I., 90. l.
1674 Odescalchi Eugenie mellett bécsi komorna szolgált. (Odescalchi, 134. l.)
1675 Károlyi, 64. l., Széchenyi, 19. l., Odescalchi, 134. l.
1676 Ezt példázta, a keszthelyi Festetics-kastély ahol az „Inas vagy cseléd szobák” a „Contesse féle szobák”
közelében voltak. (38, 39. számozatlan helyiségek) A grófi előszobából nyílt a komornyik szobája (Keszthely
1861-1879.), továbbá berzencén a Festetics-kastélyban e helyiségek elhelyezkedése a következő volt: inas-szoba
4., gyermekszoba 5, 6., grófi háló 7., grófi írószoba 8., komornaszoba 13., grófné szobái 9-11., szobalány-szoba
14, komornyikszoba 15., inasszoba 16, cselédszoba 17-19. számú helyiségek. (Berzence 1888., továbbá: Cabuna,
Jankovich–kastély, É. I., 1879, 238. l. és melléklet a kastély alaprajzával.), és a kernyesdi Kendeffy-kastély
tárgyalt helyiségei. (É. I., 1881, 93. l. és rajzmelléklet az épület földszinti alaprajzával.) Keszthelyen a kastély
átépítését követő időszakban a hercegi pár lakosztályának területén, vagy annak a közvetlen közzelében volt a
komorna és a komornyik szobája. (Péczely, 61. l.)
1677 Ilyen, mechanikus, kézzeli működtetett ésű, zsinórral – a szolgaszobában megszólaló – zsinóros val
összekötött, ott megszólaló csengettyűt láthatunk az eszterházai Esterházy-kastély termeiről készült képeken.
(I. M., A., N-lt. 98, 99.)
1678 Odescalchi, 16. l.
1679 Splény I., 90. l.
1680 Odescalchi, 136. l. A bonchidai Bánffy–kastélyban a komornyik Willford Eduárd volt, aki Ausztriából
került Magyarországra. Hatvan éven át volt a család szolgálatában, 1927-ben halt meg. (Gy. Dávid, 207. l.)
1681 A lovrini Lipthay-kastélyban ebédnél libériás inasok szolgáltak fel, a komornyik frakkot viselt. (Odescalchi,
136. l.)
1682 Andrássy, 53., 95. l.
1683 Az Andrássy családnál szolgáló társalkodónő Fuhrmann Irén Németországból származott. (Andrássy, 5354. l.)
1684 Andrássy, 95. l. (E példánk bizonyára a ritkább kivételek egyike lehetett.)
1685 Erre a következőképp emlékezett vissza Andrássy Katinka grófnő: „Gyermekkorom legfélelmetesebb réme
Fuhrmann Irén „kisasszony” volt, akit Andrássy nagyszüleinktől örököltünk nagyon kellemetlen hagyatékként.
1672
1673
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A gyermekek mellett nevelők, nevelőnők, házitanítók szolgáltak, de ezek
tevékenységét más fejezetben tárgyaljuk.1686
A háztartással kapcsolatos feladatokat is más-más beosztású és rangú alkalmazottak
látták el. A konyha élén a főszakács állt1687, akinek munkáját az alá beosztott szakács,
szakácsnő1688 és konyhalány1689 segítette. A konyhai személyzet létszáma az adott
háztartás nagyságától függött. A főszakácsot körültekintő módon választották ki, ugyanis
a család – és a személyzet egy részének – mindennapi étkeztetésén túl,, a bálok, vagy más
nagyszabású összejövetelek során felszolgált változatos és különleges ételekből álló
menüsorokat is az ő vezetése alatt készítették el. Feladatának kiemelt jelentőségét mutatja,
hogy sok főúri háznál francia,, vagy más országból hívott szakácsot alkalmaztak.1690
A mosás feladatát a mosónő1691 végezte. Nagyobb háztartásokban neki is lehetett
beosztottja, ilyenkor főmosónő titulus illette meg.1692
A különböző kamrák, raktárhelyiségek és bizonyos, a háztartásnál használt eszközök
kezelése, felügyelete a kulcsárnő feladata volt.1693
A kastély és a kiszolgálóépületek fűtése is összetett feladatot jelentett, főleg ha az
hagyományos módszerrel történt. A kályhák melegen tartásához folyamatosan
gondoskodni kellett a tűzrakáson túl,, tisztításukról és a tüzelő bekészítéséről is. E feladat
a fűtő munkaköre volt.1694 A közlekedésben és a gazdaságban fontos szerep jutott a
lovaknak. Gondozásukat a lovászok végezték. Az istállói személyzet vezetése a
főlovászmester

feladata

volt.1695

A

hintók,

kocsik

működtetését

a

kocsisok,

Eredetileg Katinka nagyanyám társalkodónője volt, aztán leánya, Batthyány Ilona nagynéném mellé osztották be, majd
évekkel később két néném nevelőnője lett. (Andrássy, 53-54. l.)
1686 Az említett munkakört ellátó személyekről bővebben a Gyermekszobák című fejezetben olvasható.
1687 Odescalchi, 47. l., Andrássy, 111. l.
1688 A berzencei Festetics–kastélyban a konyhai személyzet tagjai között szakácsnő is segítette a szakács
munkáját. (Berzence 1888, 43. és 45. számú helyiségek, szakács és szakácsnői szoba.)
1689 Odescalchi, 46. l., Andrássy, 111. l.
1690 Az Andrássy családban francia szakácsot alkalmaztak. (Andrássy, 111. l.) A Lipthay családnál Lovrinban
egy cseh szakácsot alkalmaztak, aki Karlsbadból érkezett feleségével. (Odescalchi, 246. l.) (Az alábbi példa az
1930-as évekből való, de hasonló eset korszakunkban ugyanúgy előfordulhatott.)
1691 A berzencei Festetics-kastélyban a mosónő a kiskastélyban lakott, a mosókonyha szomszédságában.
(Berzence 1888, 42. és 43. számú helyiségek.)
1692 Nádasdladány, Nádady-kastély, kiszolgálóépület, főmosónő szobája. (Sisa 1994, 103. l.)
1693 A keszthelyi Festetics-kastély leltárkönyvében feljegyezték, mely helyiség kinek az ellenőrzése, felügyelete
alatt állt. „A kulcsárnő keze alatt” jelölés az alábbiak mellett olvasható: „Öltöny asztali és egyéb Házi ruha”,
„Urasági és más ágyi és egyébb háziruha”, „Asztali ruha, házi tiszti”, „Asztali ruha urasági Fehér ruha tárban”,
továbbá a „Nagy éléskamra elötti kis szobák” ,és a „Nagy éléskamra”, helyiségei tartoztak ide. (Utóbbi kettő később
a szakács kezelésébe került.) A felsoroltakon túl ezüst és más étkezés során használt evőeszközök is a
kulcsárnő felügyelete alá tartoztak. (Keszthely 1861-1879.) A lovrini Lipthay-–kastélyban a kulcsárnő a szakács
felesége volt. (Odescalchi, 135. l.)
1694 Splény I., 247. l. (A megjelölt forrásban talált adat a XIX. század első feléből származik, e munkát végző
személy önálló feladatkörben, vagy mindenesként értelemszerűen időszakunk otthonaiban ugyanígy
megvolt.)
1695 Odescalchi, 46, 47. l.
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parádéskocsisok látták el. Utóbbiaknak kiemelt szerepe volt, ugyanis ők csak a család
tagjait és a jelesebb vendégeket fuvarozták.1696 Az autók megjelenésével sofőröket is
alkalmaztak.1697
Kisebb háztartásokban a személyzet tagjainak munkájáakörte kevésbé volt
szakosították, imint a felsoroltak. Ilyenkor ugyanaz a személy több feladatkört is
végezhetett.1698
A parkok gondozásáért, a házikertek, kertészetek működtetéséért a személyzet egy
másik csoportja feleltvégezte, élükön a főkertésszel.1699 Az itt dolgozók száma a park és a
– helyenként működtetett – kertészet nagyságától függött.

Odescalchi Eugenie visszaemlékezésében olvashatjuk, hogy „Sáromberkén négy parádéskocsis volt. A
koronázatlan „kocsikirály”, Frici Pista, Samu bácsi privát kocsisa uralkodott fölöttük. Ő csak Samu bácsinak és a
nővéreinek fogatott be. (…) Soha nem hozott el vendéget az állomásról, kivétel csak Vay Matild néni és férje volt, (…)
valamint amíg élt, Rudolf trónörökös. (…). Nekünk gyermekeknek nem volt szabad Frici Pistát csak úgy egyszerűen
Pistának szólítani. Csak teljes nevén hívhattuk: Frici Pista.” (Odescalchi, 48. l.)
1697 Károlyi, 64. l., Széchenyi, 19. l.
1698 A Splény család pesti háztartásában a XIX. század első felében némelyek összetett feladatkört láttak el. A
személyzet egyik tagja mosónői és konyhai kisegítői feladatokat egyaránt végzett. (Splény I., 90. l.) Kisebb
háztartásokban hasonló példák tárgyalt időszakunkban is előfordulhattak.
1699 Ezt példázta: K. L., 1905, 37-40. l., Alföldy 2003., 98-99. l.
1696

253

254

VI. A FŐÚRI OTTHON KÖRNYEZETE, PARKOK ÉS
KERTEK

A kastély és kúriaépületek a környező parkkal szoros egységet alkottaképeztek. A park és
az épület viszonya az évszázadok során sokat változott. A barokk kastélyokat övező
francia kert a reneszánsz táblás kertből fejlődött ki. Jellegzetes elemei voltak a mértani
szabályossággal kialakított központi parter, az azt szegélyező liget és az egyenes fasorok.
Ettől élesen különbözött az ezt követő – Angliában kialakult – kertstílus, amely már a
természetes állapotokhoz hasonult. Elterjedése Európa nyugati országaiban a XVIII.
század közepétől, hazánkban a század végétől figyelhető meg. Az angolkertek
kialakulásának első időszakát a szentimentális kert jelentette, ezt a tájképi kert követte. A
tájkertekkel szemben támasztott követelmény volt, hogy a környező tájjal is harmonikus
egységet alkosson. A tájképi kerteket kanyargós utak hálózták be, legfőbb díszeit a
különböző facsoportok adták. A klasszikus tájképi kertek a XIX. század első harmadában
voltak a legnépszerűbbek. Az ezt követő évtizedekben a tájképi kertekről alkotott nézetek
megváltoztak. A század közepétől felerősödött a már korábban is mutatkozó jelenség,
amely a távoli, egzotikus fajok meghonosítását célozta meg. Ennek eredményeként jöttek
létre a gyűjteményes, vagy – régebbi szóhasználattal élve – dendrológiai kertek.
Kastélyaink parkjaiban ugyancsak ekkortól jelentek meg a különböző fenyőfajok,
amelyekből szép, egzotikus örökzöldegyütteseket alakítottak ki. A század második
felében az egzotikus fafajták mellett fokozott szerep jutott a virágoknak is. Ismert, hogy
az angolkertek kialakításánál eleinte leginkább fákat, cserjéket és pázsitot alkalmaztak,
így a virágok szerepe visszaszorult.
beültetett

parkrészek,

virágszőnyegek,

Sorra jelentek meg ekkor a virágokkal
virágcsoportok

formájában.

A

virágokat

leggyakrabban a kastélyépületet körülvevő terület díszítésére használták fel. Ugyancsak
itt kaptak helyet a melegebb hónapokban a különböző délszaki növények.1700

A leírtakat példázta Körmenden Batthyány Ödön herceg kastélya, amely előött a rózsalugas és számos
üvegházi növény díszlett, mint például comeliák, ashapeák, ficusok, szentjánoskenyérfák, citrom- és
narancsfák stb. (K. L., 1899, 50. l.) Odescalchi Eugénie hercegnő így emlékezett erről gyermekkori szolcsányi
otthonából. „A kastélytól jobb kéz felé (…) álltak a híres szép üvegházak, pálmaházak és a nagy orangerie (üvegházi
narancsos). (…) Az üvegházak és az orangere ritka példányait tavasszal kiültették a kastély parkjába, az épület közvetlen
közelébe, úgyhogy a parknak ez a része valóban buja mediterrán kertté alakult át.” (Odescalchi, 18. l.)
1700
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A kertművészetben, az új növényfajták megjelenése mellett, a kialakítás alapelveiben is
változás történt. Az angolparkok természeti tájat utánzó szemlélete is oldódni látszott,
ismét megjelentek a francia kertekre jellemző szabályos mértani formák szerint készült
parterek, pleasure groundok, formázott növényekkel, szökőkutas vízmedencékkel,
szobrokkal. Újra elfogadottá vált, hogy a kert a ház folytatása, ennek révén a kastélyokat
övező parkok két elkülönülő részre oszlottak, a kastély közelében lévő, az épületet
kiemelő mértani kertre és az azt körül ölelő külső tájképi parkra. Ezek a kertrészek csak
idézték a barokk kertek hangulatát, kompozícióit nem utánozták szolgai módon, hanem
azokat új rendszerbe foglalták. A parkoknál is jelentkezett az, ami a korszak
építészetében, a különböző korok kertépítészeti elemeit, jellegzetességeit egy kerten belül
alkalmazták.1701 Ez az irányzat terjedt el széles körben, a korábbi angolparkokat sorra
alakították át időszakunkban az új ízlés szerint. Megjegyzendő, hogy az építészetben és a
lakáskultúrában a XIX. század végétől jelentkező nemzeti stíluskeresés hatására, a
magyaros motívumok, mint díszítőelemek, megjelentek egyes főúri parkokban is.1702
A parkok díszei között újra megtaláljuk a kőszobrokat, faragott kődíszítményeket.
Ennek oka a barokk művészet újbóli felértékelődésében keresendő. Ezt az is bizonyítja,
hogy az említett darabokat szinte mindenütt, különös hangsúllyal,, a mértani kert
középtengelyébe, vagy oldalsó részeire helyezték.1703
A kiegyezés utáni évtizedekben, a hazai kertkultúra fejlődésében fontos szerep jutott
azoknak a külföldi kertészeknek, akik a fokozódó igények kielégítése céljából jöttek
A hazai kastélyparkok átfogó történetét Rapaics Rajmund Magyar Kertek (Bp., 1940.) címmel tárgyalja. Az
angolkertekről Zádor Anna: Az angolkertek Magyarországon. In Építés és Építészettudonány, 1973, 1-2., szám. 353. l.), Galavics Géza: A magyarországi angolkertek (Bp., 1999), továbbá Sisa József: Az „angolkert” és a
kényelmes ház. Brit hatások a 19. századi Magyarországon. In Ars Hungarica, 2001, 1. szám., 75-110. l.) című
munkájában tárgyalja.
1702 A leírtakat példázta a kismartoni Esterházy-kastély parkja, amelyről a korabeli leírás elmondja, hogy „A
parterre maga (…),mikor én láttam, igen érdekes és tanuságos volt, Mráz Károly és Cserny Oszkár urak igazán kedves
ötlettel magyaros díszű suba mintáját vették alapul és olyan pompás virágos tulipános virágdíszt alkottak, a mely minden
tekintetben dicséri úgy az ízlésüket, mint azt a nemes törekvést, hogy magyar díszítő elemeket a kertészetbe is bevigyék.”
(K. L., 1909, 108, 109. l.)
1703 A régi kőszobrok, kőplasztikák adás-vétele Európa nyugati országaiban már a XIX. század második
felében megindult, hazánkban ez a folyamat jelentősebb mértékben csak a XX. század elejétől figyelhető meg
jelentősebb mértékben. (Alföldy 2003, 84, 85.l.) Az 1904-től átalakításra kerülő iszkaszentgyörgyi Pappenheimkastély parkját számos kőszobor díszítette. A kastély előtt kialakított lépcsős mértani kertben Galba és Vitelius
és Antonius mellszobrait, továbbá Tiberius folyamisten fekvő teljes alakos szobrát helyezték el. Apolló és
Diána mellszobrai két magas kőoszlop tetejét díszítették. A francia kert alsó részében oszlopos pavilonban állt
II. Jakab angol király terrakotta mellszobra. (Szikra I., 114. l.) A Hatvany család hatvani kastélyának parkját is
számos szoborral díszítették a XX. század elején. Ezek kora és eredete változó volt. Az épület díszudvarán
négy XVIII. századi szobrot helyeztek el, melyek eredetileg a budai prímási palota díszei voltak, ugyanitt
barokkos keretezésű medencében tálcás márvány szökőkút állt. A parkba több szobor is került, amelyek a
würzburgi érseki kastély parkdíszeinek másolatai voltak. (Ezek pontos beszerzési ideje nem ismert, lehetséges,
hogy a két világháború között történt.) A leírtakon túl még számos kőplasztika díszítette a kertet. (Alföldy
2003, 84-97. l.) Ugyancsak a XX. század elején kerültek régi kőszobrok Budapestről a gernyeszegi Telekikastély kertjébe. (Bíró 1938., 62. l.) A köpcsényi Batthyány és a nagymágocsi Károlyi–kastély kertjébe
szoborcsoport másolatok kerültek. (Alföldy 2003, 85. l.)
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hazánkba. Ezek a szakemberek általános és szakirányú képzettséggel egyaránt
rendelkeztek. Némelyek uradalmi kertészetekben helyezkedtek el, míg mások önálló
vállalkozásokat hoztak létre. Sokan közülük végleg le is telepedtek országunkban. A
szaporodó kertészeti vállalkozások is komoly szerepet játszottak kastélyparkjaink
történetében, ugyanis ezek közül több, teljes körűü kivitelezésben épített, vagy alakított át
kastélyparkokat. A hazai szakemberek, illetve cégek mellett, külföldi kerttervezők is
jelentős megrendeléseket kaptak.1704
A kastélyparkok számos kerti épületet rejtettek, amelyek egyaránt készülhettek a park
történetének egy korábbi időszakában,, vagy korszakunkban. Az eklektikus parkokban jól
megfértek egymással az eltérő korú és jellegű építmények, ezek között a leggyakrabban
mesterséges barlangokkal1705, kápolnákkal1706 esetleg mauzóleumokkal1707, kerti házakkal
és műromokkal1708 lehetett találkozni.
A park idillikus látványát különböző, oda tt élő (telepített) állatfajtával is fokozhatták.
Azokban a parkokban, ahol tavat is létesítettek, gyakran lehetett hattyúkat látni1709, míg
másutt pávák, szarvasok is éltek.1710 Állatkertek fenntartása már ritkább példának
számított.1711
A park a mindennapi időtöltés színhelyéül is szolgált, így annak területén több, sport és
szórakozás

célját

teniszpályák1712,

szolgáló

létesítményt

úszómedencék1713

voltak,

alakítottak
de

ki.

ismerünk

Ezek
golf-,

leggyakrabban
krikett,-1714

és

Alföldy 2003, 97-98. l., Sisa 2004, 111., 113. l.
Ezt példázta a balogvári Coburg-kastély parkjában lévő cseppkőbarlang (V. U., 1889, 74. l.). és a csákvári
Esterházy-kastély parkjának barlangja a XIX. század első feléből. (Sisa 1997, 230. l.) A Budai Királyi Vár
kertjében századunk elején épült barlang. (K. L., 290-295. l.)
1706 Ezt példázta a csákvári kastély parkja, ahol az 1860-as években alakítottak ki – korábbi kerti építmény
felhasználásával – egy vadászkápolnát. (Sisa 1997, 230. l.) A nádasdladányi Nádasdy-kastély parkjában 1885ben szentelték fel a falu hívői részére épített plébániatemplomot. (Sisa 2000, 44. l.)
1707 A kerti mauzóleumok között az egyik leghíresebb volt Andrássy Gyula tőketerebesi sírboltja. (Bauzeitung
für Ungarn, 1894, 89. l., V. U., 1901, 445., 452. l). A dénesfai Cziráky-kastély parkjában a tó szigetén volt a
családi sírbolt. (Szikra II., 108. l.)
1708 A vácrátóti Vigyázó-kastély parkjába a XIX. század második felében építettek műromot (Galavics, 107. l.),
másutt a régebbi építésű műromot őrizték meg, mint például a tatai Esterházy-kastély parkjában. (A szerző
helyszíni megfigyelése.)
1709 A berectelkei kastélypark tavának három hattyú volt a látványossága, ezek részére hattyúházat építettek.
(Odescalchi, 69. l.)
1710 Az alcsútií főhercegi kastély parkjában voltak pávák, szarvasok. (Erba Odescalchi, 440. l.) (A felhasznált
forrás az 1940-es évek eleji állapotot írta le, de azt analógiaként bátran használhatjuk tárgyalt időszakunk
hazai kastélyparjaiba telepített (dísz)állatok meghatározásához is.) Pávákat a tőketerebesi Andrássy-kastély
parkjába is telepítettek. (Andrássy, 19. l.)
1711 Állatkert is tartozott afenntartásáról tudunk a betléri Andrássy-kastély parkjához tartozó területen. A
korabeli leírás szerint „Egész kis állatkertet találunk a parkban egy rövid séta alatt: van benne fáczányos, melynek
legnagyobb nevezetessége egy fehér páva, medvebarlang, melyben egy három éves, gyönyörű maczkó morfondál
(Lichtenstein herczeg ajándéka), majd odább szarvas-park.” (O. V., 1887, 237. l.) Továbbá: (V. U., 1903, 795. l.)
1712 A leírtakat példázta a geszti Tisza- (V. U., 1902, 199. l.), a meggyesfalvi Lázár- (Odescalchi, 105. l.), a
sáromberkei Teleki- (Odescalchi, 45. l.) és a hatvani Hatvany-kastély parkjában (Alföldy 2003, 76. l.) létesített
teniszpálya.
1704
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korcsolyapályákat1715,

kuglipavilonokat1716,

gyermekeknek

játszótereket1717

és

labdajátékokhoz kialakított kertrészeket.1718. A lovaglást rendszeresen gyakorolták, ezért
helyenként zárt lovaglócsarnokot is építettek1719, amely az időjárás változásai ellenére is
kényelmes sportolási lehetőséget biztosított.
A mértani és tájképi elemeket ötvöző eklektikus parkok nagyszabású alkotásai között
kell megemlítenünk a keszthelyi Festetics- és a hatvani Hatvany-kastély parkját.
Keszthelyen a Festetics család otthonának átépítésekor megkezdődtek a park átalakítási
munkálatai is. Festetics Tasziló gróf 1885-ben bízta meg Henry Ernest Milner angol
tájkertészt a park átalakításával. A szakember olyan eklektikus parkot hozott létre, amely
a kibővített kastélyhoz szervesen illeszkedett. Az új nagyszabású épület egy előkert
kialakítását igényelte, amely szükségessé tette a park megnagyobbítását tette szükségessé.
E munkálatok révén egy félköríves partert alakítottak ki az épület főöhomlokzata előtt, de
a kastélyt környező területeken is mértani kertet építettek. A park tájképi részébe számos
növénykülönlegességet

telepítettek,

sok

fenyőfélével,

azon

belül

is

főképp

feketefenyőkkel.1720
Az iparmágnás Hatvany család hatvani kastélyának parkátalakítása egyike volt hazánk
egyik legjelentősebb korabeli kertművészeti alkotásainak. A park tervezője Ilsemann
Keresztély volt, akinek a nevéhez számos más hazai kastélypark átépítése is kötődikhető.
Az 1908 körül elkészült új kastélypark abban is különbözött a többitől, hogy nem csak a
kastélyépület közelében voltak geometrikus kertrészletek. A park leglátványosabb részét
képezte a kastély tengelyére épített hatszáz méter hosszú allé képezte, amelyet kétoldalt
hársfasor szegélyezett, a közte fekvő területet parterek díszítették. E tengely jelentette a
park gerincét, melynek oldalsó részeinél kezdődtek a tájkerti részek. Nevezetes volt a

Ezt példázta a tőketerbesi Andrássy- (Andrássy, 70. l.) és a pósteleki Wenckheim-kastély parkjában
(Széchenyi, 17. l.) létesített úszó-, fürdőmedence.
1714 Golf és krikettpályákat például az Andrássy család tiszadobi otthonának parkjában létesítettek. (Andrássy,
113. l.) Krikettpálya a geszti Tisza-kastély parkjában is volt. (V. U., 1902, 199. l.)
1715 Korcsolyapályát ismerünk a balogvári Coburg-kastély parkjában. (V. U., 1899, 74. l.)
1716 Kuglipavilont alakítottak ki a mozsgói Biedermann-kastély parkjában. (Borovszky, Somogy vm., 113. l.), de
kuglipálya a geszti Tisza-kastély parkjában is volt. (V. U., 1902, 199. l.)
1717 A póstelki Wenkcheim-kastély parkjában három játszótér is állt a gyermekek rendelkezésére állt. (
Széchenyi, 17. l.)
1718 Labdázótér a geszti Tisza-kastély parkjából ismert. (V. U., 1912, 199. l.)
1719 Fedett lovaglócsarnok volt például az alcsúti főhercegi- (V. U., 1902, 714. l.), a galgóci Erdődy- (V. U., 1912,
2. l.), és a sáromberkei Teleki-kastélyban. (Odescalchi, 47. l.)
1720 Alföldi Gábor: A keszthelyi Festetics kastélypark rövid története. In Alföldi Gábor szerk.: Királyi és hercegi
kertek Magyarországon. Bp., 2001, Mágus Kiadó. 43-57. l.
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rózsakert, rózsával befuttatott lugasaival. A park látványos elemei voltak a kőszobrok,
kődíszek.1721
E kerttípus szerényebb változatát képviselte a perbenyiki Mailáth-kastély parkja.1722
Számos példát ismerünk, amelyek eltértek kertépítészet fő irányvonalától, mert
tudatosan megőrizték a korábbi tájképi kertet.
A gyűjteményes tájkerteket példázta a József nádor által létrehozott alcsúti angolpark,
amelyen fia, (II.) József főherceg sokat változtatott. Állományát számos új fajtával
gazdagította, azonban annak tájképi jellegét megtartotta, az új ízlést képviselő
kertépítészeti részleteket csak a kastély közvetlen közelére korlátozta.1723 Gróf Zichy
Rezsőné enyickei kastélyparkja is megőrizte a XIX. század első felében kialakított
állapotát. Az angolparkban, a korszakunkban végzett változtatás jelentéktelen mértékű
volt, a kastély közelébe csupán néhány rózsa- és növénycsoportot ültettek.1724 Újabb
parkrészt egy, az angolkerttől elkülönülő területre terveztek, amelyet a grófné a
honfoglalás emlékére alakíttatott ki, ezt „millenniumi kertnek” nevezték el. Növényzetét
leginkább rózsák, virágzó évelők és az akkori modern kertészetben divatos, újabbfajta
cserjék jelentették. A kert, mint virágoskert szolgált, ugyanis – a korabeli leírás szerint – a
kastélyt övező angolparkba kevés virágot ültettek.1725 A korszak gyűjteményes kertjei
között kiemelkedő jelentőségű volt gróf Ambrózy-Migazzi István malonyai kastélyparkja,
Alföldy Gábor: A Hatvanyak hatvani kastélyparkja. In Horváth László szerk.: A Hatvanyak emlékezete.
Hatvan, 2003, Hatvany Lajos Múzeum Füzetek, 18. szám. 61-111. l.
1722 A korabeli leírás jól szemlélteti a park kialakítását, jellegzetességeit és az alkalmazott növények fajtáit. „A
kastélyból kilépve, egy köralakú terraszra jutunk, melynek közepét egy szökőkút foglalja el, mely virágokkal van
körülültetve. Említett terraszról, bal és jobb felé, a kastélylyal párhuzamosan, egy széles út halad, melyet kétoldalt /másfél/
m széles borostyán-szalagok szegélyeznek. Ezen szalagokba félköralakú bemélyedések vannak, ezeknek közepét köralakú kis
virágágyak képezik. A borostyán-szegélyben egyenlő távolságokba, gúlaalaku taxusok vannak alkalmazva. A szökőkút
középpontján keresztül, még egy szélesebb, szintén a kastélylyal párhuzamos egyenes út vezet, melyre a terraszról néhány
lépcsőn jutunk le. Ezen út ugyanúgy van beültetve, mint az elöbbi. A kastély bejáratának tengelyében, a terraszról
szintén lépcső vezet le a mélyebben fekvő részre, ezen tengelyben fekszik a három parterre körül a legnagyobb, a két kisebb
pedig két oldalt, circa 45 /fok/ elhajlással a tengelyhez. A parterek buxussal vannak beszegve, a magasabban fekvő részek
pedig borostyánnal, a mélyebbeket pázsit foglalja el. A borostyánültetésben, mint a távlatképen látható, alakra nyírott és
természetes növésű coniferiák vannak arányosan elosztva. A magasabban fekvő terraszon és a mélyebb parterre közti
lejtőn conifera-ültetvény lett kontenplálva. A lejtő alját, nyitott dísznövény szegélyezi, melyeknek mélyedései padok
elhelyezésére szogálnak. Megemlítendő még (…) /az/ egyenes út mely szintén borostyánszalagokkal van szegve,
melyekben circa 12 m távolságban, U alakban hajlított vasállványokon futórózsák díszlenek. Minden ilyen állvány alá
virágokkal beültetett váza lett tervezve. Említett állványok között hosszúkás ágacskák vannak, bokorrózsák részére. Mivel
a kastély terraszáról a környék egyes szép pontjaira gyönyörű kilátás nyílik, a határok beültetése olyképpen történt, hogy
egyes helyek kihagyása által zavartalanul a távolba lehessen látni. A tervek Hein János tájkertész irodájából kerültek ki,
akit gróf Majláth a kivitel felügyeletével és a növényanyag szállításával is megbízott.” (K. L., 1905, 242. l.)
1723 1867 után (II.) József főherceg Jámbor Vilmos tájkertésszel modernizáltatta alcsúti parkját. E munkák során
megújították a növényzetet és átalakították a tavat. A tó építésekor a kiemelt földből dombot építettek, ezzel is
változatosabbá téve a parkot. (Galavics, 103. l.) A korabeli fényképfelvétel tanúsága szerint a kastély előtt
láthatók csupán kisebb mértani elrendezésű virágcsoportok és formára nyírt növények. (Sz.Ú., 1908. július 15.,
2.-3. l.)
1724Az angolpark korabeli leírása is kiemeli, hogy „mesterkedés nélkül való természetes állapotában van tartva. (…)
Az angolparkból a kastély előőtt nagy tisztásra jutunk, amelyen már egy-két rózsából álló csoportot, sőt még a modern
kerti növényekre emlékeztető csoportozattal is találkozunk." (K. L., 1905, 37-40. l.)
1725 K. L., 1905, 37-40. l. és 66-69. l.
1721
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amely az első örökzöldekből telepített park volt hazánkban. A telepítési munkálatokban és
a honosítási kísérletekben jelentős szerep jutott a park tulajdonosának.1726
(II.) József főherceg otthonainak kertjei széles körben ismertek voltak. Ezek között is
mint érdekességet kell megemlítenünk a fiumei villáját körülvevő parkot, melyben
melegégövi, délszaki növényeket honosítottak meg.1727
A kastélyhoz (közvetlenül) tartozó területeknek csak bizonyos részére telepítettek
díszparkot. Ezen túl fácánosokkal1728 és gazdasági funkciót betöltő kertekkel találkozunk.
Ezek többnyire házikertek, gyümölcsösök, házi kertészetek és a gazdasági épületekhez
tartozó területek voltak.1729 Vidéki kastélyaink, uradalmi központként, sokmindenben
önellátóak voltak. A házikertek alapvetően az uradalom szükségleteinek ellátását
szolgálták, bővebb termés esetén a felesleget értékesítették.1730 A konyhakertek mellé
telepítették a gyümölcsösöket is, amelyek ugyancsak házi fogyasztásra teremtek.1731
A házi kertészetek is gyakran csak a kastélypark fenntartására rendezkedtek be1732, bár
ezidőtájt sokhelyütt felerősödött arra is az igény, hogy a jelentős összeget felemésztő
díszkerteket gazdaságilag is önfenntartóvá tegyék, méghozzá a kertészet termékeinek
segítségével.1733 Mindez komoly építményi háttér kialakítását igényelte. A pálmaház és az

Rapaics, 225-235. l.
Borovszky, Fiume és a magyar horvát tengerpart. (282-289. l.)
1728 Fácánoskerteket viszonylag gyakran említenek forrásaink. Ezt a hédervári (Szikra III., 104. l.), a
sáromberkei és a zsombolya-csitói (Odescalchi, 45., 134. l.) kastélypark mellett lévő fácánosok példázták.
Esetenként a fácánoskert nyújtott lehetőséget a park területének további bővítéséhez, így volt ez például a
hatvani park esetében, ahol a terület régi fáinak egy , – illetve bizonyos részéneük – megtartásával tájképi
kertet alakítottak ki. (Alföldy 2003, 67., 74. l.)
1729 Szerencsés módon ismerjük gróf Zichy Rezsőné enyickei otthonához tartozó terület tárgyalt megoszlását.
A nyolcvanöt holdnyi terület egynegyed részét tette ki a erdős, ligetes rész, ahol többnyire tölgy-, juhar-, szil-,
kőris-, cseresznye- és hársfa volt, ugyancsak egynegyed részét tette ki a parknak az angol park. A terület déli
oldalán kapott helyet a konyhakert, amely hasonlóképp egynegyed részt foglalt el. A „milleniumi kert”
elnevezésű terület – amelyet a XIX. század végén alakítottak ki – a teljes terület egynyolcad része volt. (K. L.,
1905, 37-40. l.)
1730 A leírtakat Zichy Rezsőné enyickei házikertje példáztaszemléltette, ahol a többlettermést a kassai piacon
értékesítették. (K. L., 1905, 68. l.)
1731 Ilyen gyümölcsöse volt például az erdélyi Gombáson a Zeyk, Lovrinban a Lipthay családnak. Erről a
következőképp írt Odescalchi Eugenie: „Egyik nyári délelött Zeyk nagyatyám magával hívott, hogy kísérjem el őt
gyönyörűen ápolt gyümölcsösébe. Oda belépni ugyanis egyedül és engedély nélkül mindenkinek szigorúan tilos volt.
Éppen körteszedés folyt A főkertész és a kertészlegények nagy munkában voltak, szedték a híres gombási körtét. De nem
akárhogyan történt ez. Hosszú rudak végén elhelyezett – csak egyetlen körte befogadására alkalmas – kis vesszőkosárral
emelték le egyenként a szebbnél-szebb példányokat, és a fa alatti nagy kosárba helyezték el.” Lovrinban „A falu végén
terült el a kastélyhoz tartozó ún. „Nagykert” Valóságpos oázis a forró, tikkasztó bánáti nyarak alatt. A „Nagykert”
szomszédságában a nagy gyümölcsöst szigorúan őrizték, különlegességei miatt, a falusiak ezért „Tilos”-nak nevezték el.
Itt nőttek a híres francia Wilmorain–kertészet ritkaságai.” (Odescalchi, 28. l. és 113.-114. l.)
1732 Ezt példázta az enyickei kertészet Zichy Rezsőné parkjában, ahol csak egy régibb építésű fa szerkezetű
üvegház volt. (K. L., 1905, 68. l.)
1733 Alföldy 2003, 97. l. (II.) József főherceg az apja József nádor által angolparkká alakított Margit–szigetet
tovább fejlesztette, de itt már kereskedelmi kertészetet is működtetett 1868-tól. Ezek csemetéiből közcélra is
adományozott. (Rapaics, 209. l. és V. U., 1875, 268. l.). Zichy Ferenc gróf ismert rózsatelepet működtetett a fejér
megyei Kálozon, amely valószínűleg eladás céljából is termelt (K. L., 1887, 58, 59. l.), ahogy (II.) József főherceg
alcsúti kertészete is, amelynek kapacitása – harminc különböző növényházával – messze túlhaladta a kastély
1726
1727
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orangerie – a melegházi narancsos – jellemzően a délszaki növények elhelyezését,
teleltetését szolgálta. Ezek egy részét tavasztól eredeti rendeltetési helyükre – a parkba,
vagy a kastélyépületbe – szállították.1734 A reprezentatívabb kialakítású pálmaházak a
növények elhelyezésén, teleltetésén túl már a kastély lakói által, alkalmilag használható
helyiséggel is rendelkezhettek.1735 A narancs- és más üvegházakban déligyümölcsöket is
termesztettek a ház gazdái számára.1736 Az említett épületeken kívül melegházakat is
építettek, amelyek száma a kertészet nagyságától függött. Gróf Zichy Rezsőné enyickei
házikertészete a szerényebb példák között említhető, ahol csupán egy régibb építésű fa
szerkezetű melegház volt.1737 Az újszászi Orczy-kastély parkjában öt üvegház állt, ezek
között már meleg- és hidegházak is voltak.1738 (II.) József főherceg alcsúti kertészete
szakosított, körülbelül harminc melegházával, már a legjelentősebb hazai házikertészetek
csoportjába tartozott.1739 A park, a házikert és a kertészet vízszükségleteit esetenként saját
víztorony építésével oldották megis megoldhatták, amelyet díszes kivitele miatt a parkban
helyeztek el.1740

és a park szükségleteit. (K. L., 1887, 59-64. l.). A Hatvany család hatvani otthonának parkja mellett alakíttatta ki
szegfűtermesztő kertészetét, amelyet Horst Neckuent német kertész szakember vezetett a park gondozásának
feladatai mellett. (Alföldy 2003, 98.l.)
1734 Az alcsúti pálmaház növényeinek többségét állandó jelleggel helyezték itt el. 1872-ben az épület átadását
követően elkezdődött a növények betelepítése, a fajták tekintetében a világ minden része képviselve volt.
Elhelyezésükről képet alkothatunk a korabeli leírás segítségével. „A növények eleinte keveset is mutattak, hogy
koronájuk magasabb legyen gyökerüket nem mindjárt az üvegház földjébe helyezték, hanem magasabb téglarekeszekbe
(mondhatnók nagy virágcserepekbe). (…) Ha még azt is megemlítjük, hogy a növények közt utak vannak, s hogy a
vízvezeték csermelykékben csörgedez, cseppköves vízesésről leszökdel vagy víztartókban aranyhalacskákkal játszadozik
(…).” (K. L., 1887, 21. l.)
1735 Az alcsúti pálmaház, amely a kastély egyik mellékszárnyából, illetve a park felől is megközelíthető volt, a
kastély lakói által használható helyiséggel is rendelkezett, ez funkcióját tekintve – ha használták ilyenre – a
télikertekkel állhatott közeli rokonságban. A korabeli leírás szerint az épület három részre oszlott középen volt
a nagyterem, kétoldalt, pedig a hideg és a melegház. „A /közpéső nagy-/terem rendes négyszögletes helyiség felső
világítás /üveges mennyezet/ nélkül, amely körülmény arra enged következtetni, hogy eredetileg ebédlő, mulatóhelyiség.
Padozata, mely alatt melegvízzel fűtő rézcsövek vonulnak szép mozaik a főbejárattal szemközt lévő ajtó födött folyosóra
nyílik, mely a kastélyba vezet (…). Belőle jobbra és balra nagy üvegajtók nyílnak (…).” (K. L., 1886, 19. l.)
1736 A Budai Királyi Vár narancsházában termesztett déligyümölcsök a királyi asztalra kerültek. (K. L., 1906,
339. l.) Ez a főúri házaknál is hasonlóképp volt, ugyanis Csekonics Endre zsombolya-csitói üvegházában
ananászt is termesztettek, házi fogyasztásra, de a ritka gyümölcsökből ajándékozhattak is egymásnak főúri
családjaink. (Odescalchi, 171. l.) Az utóbbi példát analógiaként hozzuk, ugyanis az a két világháború közötti
évekből való.
1737 K. L., 1905, 68. l.
1738 K. L., 1896, 311. l.
1739 Alcsúton a virágházak között létesítettek hidegházat is a húsevő és az áttelelő növények számára. Külön
melegház volt az orchideáknak, háromszázötven orchideafajjal, ezek közelében volt az un. „aquarium” más
orchideafajok számára. A különböző növényfajoknak más-más növényházat, továbbá külön szaporítóházat is
építettek. Az említettek mellett narancsházakat is lehetett találni. A korabeli szaklap leírása érzékelteti a
létesítmények nagy számát, és a bennük folyó szakszerű munkát, miszerint „már észre sem vettük, hogy hanyadik
üvegházban vagyunk, mert csak a természet és kertművészet remekeit néztük.” (K. L., 59-64. l.) Viszonyításként
jegyezzük meg, hogy a Budai Királyi Vár kertészeti háttere volt hasonló az alcsútihoz, itt is harminc hasonlóan
szakosított üvegházat építettek. (K. L., 1906, 290., 291. l.)
1740 A víztorony mint díszépítmény gyakran a kastélyépülettel egyező stílusú volt. (Sisa 1994, 107. l.)
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A kastélyparkok területén gazdasági épületeket is emeltek. A XIX. század közepéig ezek
a kastély mellékszárnyában, illetve annak közelében kaptak helyet. A tulajdonos által
lakott és a gazdasági funkciót betöltő épületek elhelyezése időszakunkban megváltozott.
A kastély gyakran már önmagában állt, távolabb a kiszolgálóépületektől. Ezeket nem csak
területileg, de látványában is elkülönítették fákkal, növényekkel egymástól. E változás
legfőbb indoka, hogy a konyhák, istállóépületek működése szaggal, piszokkal és nem
kevés zajjal is együttjárt, ami nem volt összeegyeztethető az időszakunkban épült, a
legmagasabb igényeket is kielégítő kastélyokkal, és azok közvetlen környezetével.1741 A
jellemző gazdasági épületek közé tartoztak – a konyhával, mosószobával, raktárakkal és
más helyiségekkel felszerelt – kiszolgálóépület(ek), kocsiszínek, lóistállók. Az itt
szolgálatot teljesítő személyzet a kiszolgálóépületben,, vagy az annak közelében álló
épületben lakott. Az állattartásra is berendezkedett házi gazdaságokban tehénistállót is
építettek1742, ennek közelében kaptak helyet a kisebb haszonállatok óljai.1743
A vidéki főúri otthonokat körülvevő parkok mérete igen változó volt. A több száz
holdas terület különösen ritka volt. A száz holdat meghaladó parkokra már több példát
ismerünk, de még az ötven hold fölöttiek is a nagyobbak csoportjába tartoztak. A
szerényebb otthonok parkjai többnyire a húsz holdat sem érték el.1744 A városi paloták
közül csak kevesebbhez tartozott kert1745, hiszen azok általában zárt utcasorba épültek.
Sisa 2004, 105-115. l.
Érdekességként említhető meg, hogy a tehénistállók épületét esetenként a parkban sétáló családtagok
részére olyan pihenőhelyiséggel is felszerelték, amelyben friss tejet fogyaszthattak az oda betérők. A keszthelyi
Festetics-kastély parkjában 1885-ben hozták létre az ún. ”Schweizereit”. Itt az épület bejárata egy szalonba
vezetett, amelynek egyik oldalán tejkonyha, másikon hálószoba volt. A tehénistállót a szalonból egy
közbeiktatott - a szagot elzáró - helyiségen keresztül lehetett megközelíteni. (Alföldy 2001, 52. l.) Ilyen
épületeket már a XIX. század első felében is építettek, amelyek időszakunkban is használatban voltak.
Alcsúton a kastélyparktól távolabb eső tehénistálló épületében működött „tejház” a XIX. század első felétől
(Erba Odescalchi, 438-439. l.), de a csákvári Esterházy-kastély parkjában is volt ilyen létesítmény. (Sisa 1997,
230. l.)
1743 Bonchidán a Bánffy családnál 1906-ban építettek új cselédházat, mellette alakították ki az állattartás
épületeit, úgymint a négyosztályos istállót, és hat sertés- és tyúkólat. (Gy. Dávid., 206. l.)
1744 Szemléltetésül a parkok méretének bemutatásához Károlyi Istvánnak Fóton 399, (II.) József főhercegnek
Martonvásáron 380, Andrássy Tivadarnak Tőketerebesen 150, Nádasdy Tamásnak Nádasdladányban 120,
Festetics Taszilónak Keszthelyen és Iharosberényben 100-100, Wenckheim Frigyesnek Ókígyóson 80, Zichy
Rezsőnének Enyickén 72, Zichy Ferencnek Vedrődön 37, Erdődy Istvánnak Vasvörösváron 34, és
Schlossberger Zsigmondnak Turán 24 holdas parkja volt. A korabeli leírás szerint országosan a húsz holdnál
kisebb parkok száma meghaladta a kétezret. (Ebbe a számba bizonyára a nem főúri tulajdonban lévő parkok is
bele tartoztak.) (K. L., 1896, 285-286. l.)
1745 A kerttel, parkkal körülvett paloták egy része még időszakunkat megelőzően épült. Ezt példázta a
pozsonyi Grassalkovics-, majd a XIX. század második felében Habsburg főhercegi palota. Pesten a Károlyi
család Egyetem utcai palotájához tartozott jelentős méretű kert. Az időszakunkban épült paloták közül csak a
Nemzeti Múzeum háta mögött álló Festetics-, Esterházy- és Károlyi- palotának volt kertje. Budán a Szent
György téri főhercegi palota mellett is kialakítottak egy díszkertet, a lebontott szomszédos házak helyén.
(Czagány, 174. l.) Érdekességként említendő meg, hogy a Lánchíd téri Coburg–palotában a hercegné igényei
szerint annak „udvara virágos kertté van alakítva, mert nagy kedvét leli a virágok között.” (V. U., 1875, 316. l.) Az
1850-es években épült budai Karátsonyi-–palota a tárgyalt szempontból leginkább városi kastélynak
nevezhető.
1741
1742
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Sok arisztokrata érdeklődött a kertek és a növények világa iránt, így szabadidejükben
kedvenc időtöltésként, kertészkedéssel is foglalatoskodtak. Ezzel saját parkjuk és
kertészetük szépítéséhez, fejlesztéséhez, járultak hozzá. Sokak mindezt csak kedvtelés
szintjén űzték, míg mások valósággal szakembereivé váltak az adott területnek.
Műkedvelőként tevékenykedett Széchenyi Rezső gróf, aki gyöngyösapáti parkjába
örökzöldeket telepíttetett.1746 Ismert Orczy Tekla bárónő kertszeretete is, azt is tudjuk
róla, hogy a Kertészeti Egylet tagja volt.1747 Özvegy gróf Hessensteinné a
dísznövénykertészet után érdeklődött.1748 (II.) József főherceg fő kikapcsolódása a
kertészkedés volt, nagy szakértelemmel tervezte meg és irányította otthonainak kertészeti
munkálatait, és szívesen időzött egyéb, ezirányú feladatokkal is.1749 Munkásságának
eredményeként, a legtöbb hazai magánpark fenntartójává vált.1750 Zichy Ferenc gróf – a
Magyar

Kertészeti

Egyesület

eElnöke

–

haszon-–

és

dísznövénykertészettel

foglalkozott.1751 Ambrózy-Migazzi István gróf kiemelkedő kertészeti tevékenysége is
ismert, a növények iránti érdeklődését talán anyja Erdődy Agatha grófnő kertész
szenvedélye keltette fel.1752

Meg kell jegyeznünk, hogy ezt unokatestvére, gróf Ambrózy-Migazzi István hason tevékenysége nyomán
tette. (Rapaics 233., 234. l.)
1747 K. L., 1896, 311. l.
1748 A grófné érdeklődését és jártasságát mutatja, hogy „Gyöngyvirág gyökerek mívelése hajtatása” címmel írt
rövid cikket, melyet a Kertészeti Lapok is közölt. (K. L., 1901, 63., 243. l.)
1749 (II.) József főherceg kertészeti tudása már szakember szintjén állt. Ezt bizonyítja például, hogy a
Növénytani Lapok 1885. évi decemberi számának hasábjain dolgozatot közölt a fiumei növényhonosítási
tapasztalatairól. Kertészeteinek növényeivel rendszeresen kiállítóként is megjelent a kertészeti kiállításokon
(pPéldául:, K. L., 1887, 154. és 1896, 126. l.) és a Magyar Kertész Egyesület védnöke is volt. (K. L., 1887, 59. l.)
Fiumei otthonának parkját is saját tervei szerint alakíittatta ki. (V. U., 1883, 296. l. és 1909, 13-14. l.)
1750 A korabeli szaklap leírása szerint „Az ország nagybirtokosai közül József cs. és kir. főherceget kell mindenekelött
kiemelni, mint a ki óriási anyagi áldozat mellett tartja fenn Budapest gyöngyét a 140 hold nagyságú Margitszigetet, a 380
holdas martonvásári parkot, az alcsúti 150 holdas angol stylű parkot és ezzel kapcsolatban nagyobb növénykertészetet,,
(többek közt az országban legszebb és leggazdagabb orchidea házat ) végül pedig Fiuméban a „Villa Giuseppe” mellett
elterülő 8 holdas díszkertet, tűlevelű fák és déli növények gazdag gyűjteményét. E szerint a főherceg maga 780 kat.
holdnyi területen tart fenn parkot és díszkertet.” (K. L., 1896, 285. l.)
1751 Zichy Ferenc nagy érdemeket szerzett a gyümölcskertészet fejlesztése és a hazai borászat területén.
Tapasztalatait saját szőlőbirtokainak fejlesztésénél is felhasználta. A spárga termesztésének francia rendszerű
és a baracktermesztés nagybani meghonosítása is a nevéhez fűződik. Pusztafödémesi birtokán nagy
kiterjedésű spárgatelepet alakíttatott ki. Vedrődi díszkertje az ország egyik legszebb magánkertje volt, továbbá
híres volt a fejér megyei Kálozon létrehozott rózsatelepe is. (K. L., 1887, 58., 59. l.)
1752 Rapaics, 226. l.
1746
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
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Kiadó.
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Borovszky = Borovszky Samu, Sziklay János, Csánki Dezső szerk.: Magyarország
vármegyéi és városai. 1-22 köt.
Buda = Buda Attila: Gróf Károlyi László élete. Újpest, 2000.
Czagány = Czagány István: A Budavári Palota és a Szent György téri épületek. Budapest,
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I. I. Ezüstkamraleltár.
(Magyar Országos Levéltár, az Esterházy család hercegi ágának levéltára, P.112., 141.
cs.)
„Zusammenschreibung der, in der gräflichen Silberkammer gehörigen verschiedenen
Gegenständen.”
KASTEN No. 1,
1 tes Brett: -2 stück /a továbbiakban st. rövidítéssel./ Silbertassen (von Klinkosch in Wien), –1 st.
sielberne builloire, gross, -2 st. silberne Schnellsieder klein, -1 st. silberne englischhe Theekanne mit
Adlerkopf. -Ein englisher Service, silber, besteht aus: 1 Kaffeekanne, 1 Theekanne, 1 Zuckerdose, 1
Oberstkanne (mit Blätter). - 1 st. silberne Theekanne (mit gebogenem Schnabel) ein schwedischer
Service, silber, besteht aus: 1 Theekanne, 1 Obstkanne, 1 Zuckerdose. 2tes Brett. -1 st. Silberner
Tischaufzatz (eperque). -2 st silberne runde Töpfe mit blauen Glas. -2 st. Silberne oval Körbe, klein.
–1 st. Silberne oval Korb, gross. – 1 st. Silberne Zuckerbehälter für gestossenem Zucker. -1 st.
Theebüchse mit „mary” gravirung. –1 st. silberne Theebüsche. – 1 st. Oberstkanne (mit Affe). –1 st.
silberne Oberstkanne (Kuhförmig). 3 tes Brett. -Ein silberner Theeservice, besteht aus: 1 Theekanne,
1 Oberstkanne, 1 Zuckerdose (Hufeisenförmig). - 1 st. silberne Cacaokanne und dazu 1 st.
Zuckerdose, 1 st. silberne Schnellsieder mit ein Erdentopf, - 2 st. silberne Casserolen klein, -2 st.
silberne Casserolen gross, mit Stiel, -1 st. silberne Zuckerdose, -1 st. silberner Marmalathälter mit
einem Löffel, -1 st. silberner Kaffeekanne mit schwarzen Griff, -1 st. Milchkanne mit Weissen Griff,
-2 st. Honigbehälter sammt Glas und Löffel, -2 st kleine Silbertassen, -4 st. silberne Salzhälter, - 2 st.
silberne Eier, -12 st. st Alz-Paprika und Säuftshälter. 4 tes Brett. -1 st Glaskorb, -1 st. oval Silberkorb
(Gardinier), -1 st. runder Kilberkorb (gardinier), -1 st. Zellerglas, - 1 st. Wasserkrug, scwarz mit
Silberbeschlag, -1 st. silberne Warmwasserkanne, -4 st. silberne Toast-ständer, -1 st. Silberne
türkische Kaffekanne.
KASTEN No 2.
1 tes Brett. -2 st. silberne russische Plateau (1 gross, 1 klein), dazu -1 st. silberne Samovar, -1 st.
silberne Theekanne, -1 st silberne Zuckerdose, -1 st. silbene oberstkanne mit Deckel, -1 st silberne
englischer Builloire, dazu 1 silberne Theekanne , -1 silberne Zuckerdose mit Zuckerzange, -1
silberne Oberstkanne, -1 Theedose mit Löffel und dazu 6 Theelöffel. 2 tes Brett. -100 st. Silberlöffel.
3 tes Brett. -140 st. Silbergabel. 4 tes Brett. -6 st. silberne Suppenschöpfer, -12 st. silberne grosse
Löffel, -6 st. silberne Sauce-Löffel, -82 st. silberne Messer.
5tes Brett. -55 st. silberne Messer.
KASTEN No 3.
1tes Brett. -1 st. Gardinier mit Zwei Engel, vergoldet, -2 st. Aufzatz mit ein Engel, vergoldet, - 1 st.
Glocke mit Engel, vergoldet, -2 st. Goldbächer, -1 st-. silberne Theekanne, dazu 1 Schale mit Tasse
(vergoldet), -2 st. Bronzleuther, -1 st. goldene Builloire, dazu /mit H. M Monogramm/ 1 goldene
Theekanne, 1 goldene Zuckerdose, mit Zange, 1 goldene Oberstkanne, 1 goldene Schale, mit 2
Löffel, 1 golgene Plateau. 2tes Brett. -50 st. Goldmesser, -50 st. Goldlöffel, -50 st. Goldgabel, -4 st.
Goldene Zuckerzange, -2 st. Goldmesser, -2 st. Gold Löffel, -2 st. Goldgabel. /utolsó három tétel
„alterthümlich” megjelöléssel./ 3tes Brett. -2 st. Goldene Schöpflöffel, -2 st. goldene Zuckerlöffel
zur gestossenem Zucker, gross, -2 st. goldene Zuckerlöffel zur destossenem Zucker, klein, -1 st.
goldene Soss Löffel, -1 st. goldene Fischmesser, -2 st. goldene Käsmesser, -2 st. goldene
Buttermesser, -4 st. goldene Theeseicher, -2 st. goldene muschelförmige Zuckerlöffel /utolsó 5 tétel
„mit Perlmutterstil” megjelöléssel./, -2 Eisschaufel, -96 st. goldene Kaffeelöffel. 4tes Brett. -50 st.
goldene Messer, -50 st. goldene Gabel, -50 st. goldene Löffel, -4 st. goldene Compotlöffel. 5tes Brett
-1 st. goldener Kelch, -4 st. goldene grosse --Dessertlöffel (sammt etui) 12 goldene Löffel, -12
goldene Messer, -12 goldene Gabel, -4 st. goldene grosse Dessertlöffel. /Az utolsó négy tétel
megnevezésénél „englishes Dessert”./
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KASTEN No 4.
1 tes Brett. -2 st. silberne Kandelaber, -1 st. silberne Garginier, -2 st. silberne niedere vierarmige
Kerzenleuther, -4 st. silberne salzfässer mit Löffel. -2tes Brett. -100 st. silberne Theelöffel, -100 st.
silberne Eierlöffel, -24 st. silberne Salzlöffel, -36 st. silberne Austergabel, -12 st. silberne Salzfässer
mit 12 Löffel, -12 st. silberne Kaffelöffel. 3tes Brett. -6 st. silberne Eisscaufel, -4 st. silberne
Fischmesser, -6 st. silberne grosse Gabeln, -4 st. silberne Tortenschaufeln. 4tes Brett. -60 st. silberne
Gabel, -6 st. silberne Buttermesser, -6 st. silberne Käs messer, -6 st. silberne Zuckerzange. 5tes Brett.
-6 st. silberne Spargelzange, -6 par Salatbesteck von Elfenbein mit Silbergriff, -6 st. silberne
Zuckersteuer. 6tes Brett. -63 st. Silbermesser.
KASTEN No 5.
1 tes Brett. -1 st. silberne Plateau, -1 st. silberne Lavoire und dazu 1 st silberne Krug, -2 st. silberne
Cloche. 2tes Brett. -2 st. silberne Suppenschöpfer, -2 st. silberne Zuckerstreuer, -1 st. silberne
Sosslöffel, -3 st. silberne Theeseicher, -1 st. silberne Fischmesser, -1 st. silberne Eisshaufel, -1 st.
silberne Schehre, -6 st. silberne grosse Löffel, -48 st. silberne Essgabel, -48 st. kleine Mehlspeisgabel,
-1 st. silberne Zuckerzange. 3 tes Brett. -48 st. silberne Suppenlöffel, -48 st. Silberne kleine
Mehlspeislöffel, -48 st. siélberne Theelöffel. 4tes Brett. -1 st. silbernes Trauchirmesser, -2 st.
silbernes Trauchirgabel, -48 silbernes grosse Messer, -48 st. silbernes grosse Gabeln 48 st. silbernes
kleine Messer. /Az utolsó öt tétel elefántcsont nyéllel./
KASTEN No 6.
1tes Brett. -1 st. silberner grosser Schnellsieder, -2 st. silberner Blumenkörbe, -2 st. silberner
Schampagnerschaffel, -4 st. silberner Gebäck aufzätze, -2 st. silberner Zuckerdose. 2tes Brett. -3 st.
silberne Plateau, -3 st. silberne Gardinier grosse, -2 st. silberne Milchkanne, -2 st. silberne
Brotdkörbe, -2 st. silberne Confitürbehälter mit Glas, -1 st. silberne Schüssel. 3tes Brett. -1 st.
silberner Oelbehälter mit 3 Flaschen, -1 st. silberner Oelbehälter mit 6 Flaschen und 1 Säuftlöffel, -2
st. silberner Brotdkörbe, -1 st. silberner Kartofelschüssel, -1 st. silberner Obst-Aufzatz, -1 st.
silberner Müfin sammt Tasse. 4tes Brett. -1 st. silberne Cloche gross, -2 st. silberne Cloche klein.
KASTEN No 7.
1tes Brett. -2 st. alte Plateau (Holz), -1 st. silberner Builloire, gross, -1 st. silberner Builloire, klein, -1
st. Flasche, (Entenformig,) mit Silberkopf, -1 st. Hornkrug mit Silbergriff, -1 st. Silberkrug, -2 st.
silberne Theekanne mit Sieb. 2tes Brett. -3 st. silberne Plateau, -3 st. silberne Gardinier gross, -2 st.
silberne Gardinier klein mit Tasse, -2 st. silberne Caviarbehälter mit Tasse, -2 st. silberne
Weinflasche-Untertassen, -1 st. siberne Spiritusbrenner. 3tes Brett. -4 st. silberne
Champagnerschaffel, -4 st. silberne Blumenkörbe, -6 st. silberne Weinflasche-Untertassen. 4tes
Brett. -1 st. Kartoffelschüssel aus Holz, mit Silberdeckel, und Silbergriff, -1 st. Suppenschüssel mit
Besteck, von Grossherzog von Baden, -1 st. goldene Schüssel mit Steine besetzt, von Fürstin
Hohenzollern, -1 st. silbernes Theeglas von Grossfürstin von Russland, -1 st., silbernes Essbesteck
mit 6 Messer, 6 Löffel, 6 Gabel, 6 Theelöffel, mit „May” Name, -1 st. Essbesteck mit 1 Löffel, 1
Messer, und 1 Gabel, -4 st. Wildschweinzähne mit Silberbeschlag und Silberkette in einem Etuis.
KASTEN No 8.
1tes Brett. -.1 st. silberner Schnellsieder, -2 st. alte Plateau (Holz), -1 st. silberner Erdbeerbehälter
mit Porzellanteller, Oberstkanne und Zuckerdose, -1 st. silberner Spiritusbrenner zur Anrauchen
(gehört zum Englischen silber), -1 st. silberner Eierbehälter mit Glasdeckel (zur 6 Eier), -1 st.
silberner Marmalat und Butterbehälter mit 2 Löffel (mit Glas).
2tes Brett. -1 st. silberner Eiskessel, mit eine Schaufel, -2 st. silberner Eiskessel, -1 st. silberner
Silberbehälter mit 6 Eierbächer, -2 st. Gibicz-eier aus Holz, -1 st. silberner Oelbehälter ohne
Flaschen, -24 st. grosse Messer mit türkischen Stiel, -24 st. Gabeln mit türkischen Stiel, -2 st.
Taschenmesser mit türkischen Stiel, -3 st. silberne Melonengabel, -3 st. silberne Melonenmesser.
3tes Brett. -1 st. silberner Schöpflöffel, -2 st. silberner Sosslöffel, -1 st. silberner Ragoulöffel, -6 st.
silberner Suppenlöffel, -6 st. Silberner kleine Theelöffel, -6 st. silberner Gabel, -6 st. silberner
Messer, -1 st. silberner antik Theeseicher mit weissen Stiel, -1 st. silberner antik Theeseicher mit
Schwarzen Stiel, -1 st. silberner Sosslöffel, -2 st. silberner Salzfässer mit Löffel, -1 st. Zuckerlöffel,
muschekformig, der Griff affenförmig, -1 st. silberner Compotlöffel, -4 st. silberner
Zuckerstreicherlöffel (ein Stück von diesen gehört zur englischen Silber), -1 st. silberner Säuftlöffel,
-2 st. silberner Säuftbehälter, mit 4-4 Glas, und 2-2 Löffel, -1 st. silberner Eiszange. 4 tes Brett. -3 st.
Champagner flaschen, -2 st. Liqueur flaschen, -1 st. Weichelsaftflasche. /Az utolsó három tétel „mit
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Silberbeschlag” jelöléssel./ -2 st. vergoldete Kandelaber, -2 st. Silberne Kandelaber, -1 st.
Cognacflasche mit goldenem Griff in einem Etuis.
KASTEN No 9.
-Ein goldener Empire Service mit mit 21 Stück.
KASTEN No 10.
1tes Brett. -48 st. silberne verschiedene Kerzenleuther (gewöhnliche Gattung). 2tes Brett. -20 st.
silberne grosse Kerzenleuther (feinere), -2 st. silberne kleine viereckige Kerzenleuther, -2 st. silberne
kleine runde Kerzenleuther, -6 st. silberne kleine gedräthe Kerzenleuther, -12 st. silberne
gewöhnliche Kerzenleuther, -2 st., Kerzenleuther (Wildschweinzähne mit Silberbeschlag, -6 st. ganz
kleine Kerzenleuther. 3tes Brett. -6 st. silberne englische Handleuther, -4 st. silberne ovale
Handleuther, -4 st. silberne verschiedene Handleuther, -1 st. bronz Handleuther, -1 st.
Honigbehälter aus Glas, mit Silbertasse und Silberdeckel, -1 st. silberne Müfin, -1 st. Silberkorb für
gestossenem Zucker, -1 st. silberner Oelbehälter mit 4 Flaschen, -1 st. Silberbächer, -1 st. silberner
Butterbehälter, -1 st. silberner Säuft-Topf. 4tes Brett. -8 st. vergoldete Bronzleuther gross, -2 st.
vergoldete Bronzleuther klein, -6 st. silberne dreifüssige Blumenhälter klein, -3 st. silberne
dreifüssige Blumenhälter gross, -18 st. silberne gewöhnliche Kerzenleuther, -1 st. silberne
Honigbehälter. 5tes Brett. -1 st. silberner Schöpflöffel, -2 st. silberner grosse Ragoulöffel, -12 st.
silberner Suppenlöffel, -12 st. silberner Mehlspeislöffel, -12 st. Silberner Theelöffel, -18 st. Gabel, -.
12 st. silberner Mehlspeisgabel, -12 st. silberne grosse Messer, -12 st. silberne kleine Messer, -1 st.
silberne Zuckerzange. 6tes Brett. -2 st. Screibtiscleuther, -1 st. Doppelleuther, -1 st. Theekanne aus
Kupfer, -1 st. Tasse mit zwei Glocken, -1 st. Tintenfässer, -2 st. Krüge, -1 st. Laterne, -1 st.
versilberter Schnellsieder,. -23 st. silberne vier-und fünformige Kerzenleuther
ENGLISCHES SILBER.
-6 st. silberne oval Tassen verschiedenen grösse, -4 st. silberne runde Tassen verschiedenen grösse, 2 st. silberne Gemüse Schüssel grösser, -2 st. silberne Gemüse Schüssel kleiner, -2 st. Gemüse
Schüssel kleiner mit Stiel, -2 st. silberne Gemüse Schüssel grösser mit Deckel und Stiel, und mit
Abtheilung., -2 st. silberne Suffle Casserolen klein mit Einzatz, -2 st. Suffle Casserolen gross mit
Einzatz, -6 st. silberne Sossier, -1 st-. silberne Spargelschüssel mit Zange, -1 st. silberne Kaffeekanne
gross, -1 st. silberne Kaffeekanne klein mit Elfeinbeingriff, -1 st. silberne Theekanne, -1 st. silberne
Zuckerdose mit Zange, -1 st. silberne Oberstkanne, -2 st. silberne Säufthälter mit 1-1 Löffel, -6 st.
silberne Salzfässer, -1 st. silberne Tischbürste, -1 par silberne Salatbesteck, -18 st. silberne
Eiszangen, -14 st. silberne Theelöffel, -12 st. silberne Eierlöffel, -23 st. silberne Kaffeelöffel mit
gedrähtem Stiel, -2 st. silberne grosse Ragoulöffel, -48 st. silberne Messer, gross, -35 st. silberne
Messer, klein, -2 st. silberne grosse Tranchirmesser, -2 st. silberne kleine Tranchirmesser, -2 st.
silberne grosse Tranchirgabel, -2 st. silberne kleine Tranchirgabel, -1 st. silberne Tischmesser, -1 st.
silberne Tischgabel, -1 st. silberne Traubenschehre, -1 st. silberne Buttermesser, -4 st. silberne
Sossierlöffel, -1 st, silberne Suppenlöffel, -36 st. silberne grosse Löffel, -16 st. silberne kleine Löffel, 60 st. silberne Gabeln gross, -34 st., silberne Gabeln klein, -1 st. silberne Tasse gross, -2 st. silberne
Tassen klein. /Egyéb tárgyak./ -1 st. silberne Theekanne, -1 st. silberne Zuckerdose, -1 st. silberne
Oberstkanne, -12 st. silberne Weichelsaftlöffel, gross, mit gedrähtem Stiel, -– 1 st. silberne Tasse
gross, -1 st. silberne Theekanne, -1 st. silberne Zuckerdose mit Zuckerzange, -1 st. silberne
Oberstkanne, -1 st. silberne Theeseicher mit Elfenbeinstiel, -1 st. silberne Löffel, -1 st. silberne
Salzsack mit Löffel. -–1 st. silberne Glocke, -1 st. silberne kleine Oberstkanne, -1 st. silberne kleine
Oberstkanne, -1 st. silberne englischer Zuckerbehälter mit Deckel und Löffel, -2 st. silberne Tassen
rund (mit Münze darin), -2 st. silberne Salzhälter mit 1-1 Löffel, 1 st. silberne Hahn, -2 st. silberne
Hühner, -2 st. silberne Füsche, .- 2 st. silberne Säuft topf, -1 st. silberne Tafelbürste, -1 st. silberne
Zuckerzange Affenförmig, -19 st. Glaskugel für Menu, -25 st. silberne Attelets, -1 st. grosse Tasse
mit Silberraum, -1 st. silberne kleine Tasse von Forzimmer, -1 st. silberne kleine viereckige Tasse,. –
in einem Etuis 6 st. Messer, 6 Löffel, 6 Gabel, und 6 Theelöffel, in einem Etuis 6 Messer, 6 Löffel,
und 6 Gabel.”
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III. Andrássy Manó gróf budapesti gyűjteményének részleges leírása.
(Ország-Világ, 1887, 254., 287. l., a szövegben szereplő képek oldalszáma: 256, 257, 260, 261, 292.
l.)

Andrássy Manó budapesti (Mérleg utcai) palotájában gazdag gyűjteményi anyagot őrzött. A
korabeli leírás révén képet kaphatunk az ott található tárgyaról. „A tulajdonképpeni „kincses tár”
azonban a gróf külön szalonjánál kezdődik. „(…) A régiségek, ritkaságok egy kisebbszerű
muzeuma már ez a szalon, de ha az innen vezető csigalépcsőn felhaladunk a 2-ik emeleti képtárba,
oly impozáns méretű tömegét láthatjuk a nagybecsű régiségeknek, unikumoknak, családi
ereklyéknek, fegyvereknek, régi híres művészek alkotásainak, hogy valóban zavarba esünk, hol is
kezdjük a bemutatást. (…) /A gyűjteményben volt/ Többek közt csak száz darab aranygyűrü, két
vert ezüstművü szekrényben. S minő gyűrük! Csak a nevezetesebbjéből említek néhányat. Rákóczy
Ferencz két gyűrüje (arczképpel), egy gyűrü melyet Lajos király viselt hajdan, egy Thököly gyűrü,
rajta e felírás: „Vivat Petrus!” aztán egy hatalmas nagy smaragd gyűrü, az Andrássy család
ereklyéje, egy kis gyűrü fején Gusztáv Adolf és neje arczképe van, a fej lefordítható s a szerint
látjuk, hol Gusztáv Adolf, hol neje arczát, Lodomerus, az első esztergomi érsektől is van egy darab
és még sok olyan, melyeket híres emberek hordtak ujjaikon. Száz darab az arany gyűrük száma s
ezeken kívül ég egy sereg ezüst gyűrü! Egy harmadik szekrényben különböző ékszerek tömege
feszik előttünk. Im itt mindjárt Thurzó násfája, megy 12,000 frt értéket képvisel, egy másik násfa,
melyet a gróf Hilibi Gaal Domokostól 10,000 frton vásárolt meg. Mind e szekrények a gróf
hálószobájában – mely a szalonba nyílik – egy Wertheim-szekrényben hevernek. A szalon másik
oldalán egy kis fülkeszobában áll ismét egy Wertheim-szekrény, mely meg ama arany tárgyakat és
tányérokat rejtegeti, melyeket képben is láthat az olvasó. Tizenkét arany tányér és egy hatalmas
nagy arany tál látható a képünkön. E service Serédy Zsófia és Ujlaky Borbála urasszonyok
parafernumából maradtak fenn. Ugyane képen a második sor közepén, éppen a tányérok közt van
egy érdekes vert ezüstmunka, tenyérnyi nagyságú. A szűz anya ölében tarta a kis Jézust, háttérben
áll szent József s a gyermek Jézus elé egy asszony járul fiával, ki egy lábánál fogva czérnára kötött
madarat tart a kis Jézus elé. Ezért egy bajor unikumgyűjtő 20,000 frankot igért a grófnak. Jóval
nagyobb ennél ugyane képcsoport alsó sorában elülről kezdve a második vert ezüst munka, mely a
szent családot ábrázolja. Ez a legnagyobb és legkiválóbb a harmincz darabot tevő vert ezüst munka.
E mellett egy szekrény áll, mely szintén vert ezüst munka, a vele szemben levő párjával együtt. (…)
Nem egy ujság czikk, de vaskos könyv tárgya lehetne a képtárban összehalmozott kincsek
szemkápráztató tömege. S e czikk czélja nem is az, hogy inventáriumot adjon egy magyar nábob
múzeumáról, pusztán felhivni rá a figyelmét a nagyközönségnek, nem véve ki még a tudós urakat
sem, kik külföldre mennek unikumokat látni s arra, hogy itthon is van látni való, nem is gondolnak.
(…) /A gyűjtemény további részéről:/ „Régi híres mesterek remekei boríták a két oldalfalat s
alattuk húzódnak el a hosszú üvegfedelü szekrények, tele ékszerekkel, buzogányokal (csak
drágakövekkel kirakott buzogány tiz darab van), különféle fegyverekkel, ló és
vadászszerszámokkal. A szekrények fölött egy három soros állványon (…) pompázik huszonöt
arany serleg, a milyen összesen nyolcvan darab van. (…) Itt mindjárt egy rendkívül érdekes serleg,
a felső sor közepén: Rákóczy Ferencz nagy nehéz serlege. Nagyon érdekes a msodik sor közepén
egy hármas serleg, vagyis három serleg egyesítve és Krasznahorkát ábrázolva, mint a mely közös
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családi birtoka Andrássy Manó, Gyula és Aladár grófoknak. E serleg magyar munka. A második
sor negyedik serlege egy püspöki áldozó serleg, mely ezuttal gyertya- és ostyatartó is. A XVI.
században készült. A harmadik sor legértékesebb serlegje a hatodik, mely zsidó serleg. S itt meg
kell említenem, hogy a nagybecsű kardgyűjteményben van egy magyar zsidó kard is, mely görbe és
valami zsidó mondás van bele etetve. Azon a képünkön, amely ékszereket mutat be, szintén sok
érdekes tárgy van. A kép közepén van egy nagy régi magyar nyakék, a legszebb zomnczczal, felül
ehhez hasonló nagy nyakláncz a XVI. századból, rajta kőfaragvány, Krisztust a keresztfán ábrázoló.
E kollekczió igen becses darabja egy zománczos arany gomb, melyet Széchy Mária sírján találtak, s
nem kevésbé becses az itt látható magyar kalpag-tű is mely velenczei munka. Mindez, a mit itt
képben és írásban jeleztem, egy csöpp a tengerből. /A kollekció egyik érdekessége volt az a
fegyvergyűjtemény, amely II. Rákóczi Ferenc tulajdona volt./ De a régi fegyverek halmazából
ezuttal is bemutatok egy kisebb kollekcziót. Mint képünkön is látható, fölül egy török vért van még
tökéletesen jó állapotban, alatta nyereg, kengyel, zománczos tőr, melyet eleinte csak törökök, de
késöbb magyarok is használtak, egy hegyes idomú sisak s alul egyenes, fekete damaszk török kard.
S aztán … leirhatatlan tömege az apró-cseprő érdekességeknek. Egy fehér csontból való
lófőszekrény kürt (…) , az Andrássyak pénzverője, mely egy ökölnyi nagyságú, körte alakú
vasdarab, hegyesedő végén a pénz formájával. stb. stb. Rongyos, csaknem fölismerhetetlen, de
annál szebb zászlók réges régi időkből, s csak egyetlen van épsében, melyet a nemes gróf a
koronázáskor hordott. /A Rákóczi ereklyék a következő darabok voltak:/ „Képünkön felül egy
szőnyeg látható, mely 1695-ben készült s valószinüleg magyar munka. A rendkívül szép szőnyeget,
melyen Rákóczy czímere ékeskedik, a Szirmay család egy nőtagjának ajándékozta a fejedelem s a
nevezett családtól került Andrássy gróf birtokába. A szőnyeg alatt ezüst buzogány van, mely
Rákóczy Zsigmond pénzein látható, ez alatt egy drága kövekkel kirakott nyereg, e mellett Rákóczy
saját czímerrel ellátott kardja, mely hatalmas pengéjével tűnik ki, aztán három darab érem legalul
egy czitromfa dorong, melyet Rákóczy maga vágott le Ónodon, 1700-ban.”
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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ FONTOSABB HAZAI
HELYISÉGNEVEK 1753

Abafája Maros-Torda vm. (Apalina Ro.)
Ábrahám Pozsony vm. (Abraham Sk.)
Alcsút Fejér vm. (Alcsútdoboz)
Alsókemence Abaúj-Torna vm. (Nizna Kamenica Sk.)
Alsónyárasd Pozsony vm. (Dolny Narazd Sk.)
Aranyosmarót Bars vm. (Zlaté Moravce Sk.)
Bácsalmás Bács-Bodrog vm. (Bács-Kiskun m.)
Bajmóc Nyitra vm. (Bojnice Sk.)Bajmóc Nyitra vm. (Bojnce Sk.)
Balatonföldvár Somogy vm.Bajmóc Nyitra vm. (Bojnice Sk.)
Balatonkiliti Somogy vm.Balatonföldvár Somogy vm.
Balogvár hivatalos neve Felsőbalog Gömör és Kishont vm. (Vysny Blh Sk.)Balatonkiliti
Somogy vm.
Bárdudvarnok Somogy vm.Balogvár hivatalos neve Felsőbalog Gömör és Kishont vm. (Vysny
Blh Sk.)
Bazin Pozsony vm. (Pezinok Sk.)Bárdudvarnok Somogy vm.
Belezna Somogy vm.Bazin Pozsony vm. (Pezinok Sk.)
Bély Zemplén vm. (Biel Sk.)Belezna Somogy vm.
Béllye hivatalos neve Bellye Baranya vm. (Bilje Hr.)Belezna Somogy vm.
Bény hivatalos nevén Bély Zemplén vm. (Biel Sk.)Bély Zemplén vm. (Biel Sk.)
Beodra Torontál vm. (Novo Milosevo Srb.)Béllye hivatalos neve Bellye Baranya vm. (Bilje Hr.)
Berectelke hivatalos neve Beresztelke Maros-Torda vm. (Breaza Ro.)Bény hivatalos nevén Bély
Zemplén vm. (Biel Sk.)
Beregvár Bereg vm. (Karpati U.)Beodra Torontál vm. (Novo Milosevo Sr.)
Beresztelke Maros-Torda vm. (Breaza Ro.)Berectelke hivatalos neve Beresztelke Maros-Torda
vm. (Breaza Ro.)
Berzence Somogy vm.Beregvár Bereg vm. (Karpati U.)
Betlér Gömör és Kishont vm. (Betliar Sk.)Beresztelke Maros-Torda vm. (Breaza Ro.)
Bodrogolaszi Zemplén vm. (Borsod-Abaúj-Zempén m.)Berzence Somogy vm.
Bogát Szentkirály község része, Vas vm. (Szombathely)Betlér Gömör és Kishont vm. (Betliar
Sk.)
Bonchida Kolozs vm. (Bontida Ro.)Bogát Szentkirály község része,Vas vm. (Szombathely)
Borsodivánka Borsod vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)Bonchida Kolozs vm. (Bontida Ro.)
Bonchida Kolozs vm. (Bontida Ro.)
A felsorolásban szereplő rövidítések: vm.: vármegye, m.: megye, A.: Ausztria, Hr.: Horvátország, U.:
Ukrajna, Srb.: Szerbia, Sl.: Szlovénia, Sk.: Szlovákia, Ro.: Románia. A zárójelben lévő településnév és – elcsatolt
terület esetén – rövidített országnév a mai hivatalos nevet jelenti, vagy annak a megyének a nevét ahol az
jelenleg található, illetve azt a települést amelyhez ma tartozik. A zárójelben lévő kérdőjel pontosan be nem
azonosítható települést jelent. Ha a vármegye megegyezik a mai megyével, ahol az adott település van, akkor
ez nincs külön feltüntetve.
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Borsodivánka Borsod vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
Bükkfalva Temes vm. (Bucovat Ro.)
Cabuna Verőce vm. (Cabuna Hr.)
Csákigorbó Szolnok-Doboka vm. (Girbou Ro.)
Csákvár Fejér vm.
Csalár Nógrád vm. (Celáre Sk.)Csákvár Fejér vm.
Csitár Gárdonypuszta Nógrád vm.Csalár Nógrád vm. (Celáre Sk.)
Csitó, Zsombolya város külterülete, Torontál vm. (Jimbolia Ro.)Csitár Gárdonypuszta Nógrád
vm.
Daruvár Pozsega vm. (Daruvar Hr.)Csitó, Zsombolya város külterülete, Torontál vm. (Jimbolia
Ro.)
Dég Fejér vm.Daruvár Pozsega vm. (Daruvar Hr.)
Dég Veszprém vm. (Fejér m.)Dég Fejér vm.
Dénesfa Vas vm.Dég Veszprém vm. (Fejér m.)
Deregnyő Zemplén vm. (Drahnov Sk.)Dénesfa Vas vm
Dormánd Heves vm.Deregnyő Zemplén vm. (Drahnov Sk.)
Dubrin hivatalos nevén Debren Szilágy vm. (Dobrin Ro.)Dormánd Heves vm.
Edde Alsóbogátpuszta Somogy vm.Dubrin hivatalos nevén Debren Szilágy vm. (Dobrin Ro.)
Enyicke Abaúj-Torna vm. (Haniska Sk.)Edde Alsóbogátpuszta Somogy vm.
Erdészvölgy Máramaros vm.Enyicke Abaúj-Torna vm. (Haniska Sk.)
Erdőcsokonya Somogy vm. (Csokonyavisonta)Erdészvölgy Máramaros vm.
Erdőszentgyörgy Maros-Torda vm. (Singeorgiu du padure Ro.)Erdőcsokonya Somogy vm.
(Csokonyavisonta)
Eszterháza Sopron vm. (Fertőd, Győr-Moson-Sopron m.)Erdőszentgyörgy Maros-Torda vm.
(Singeorgiu du padure Ro.)
Felsőbalog Gömör és Kishont vm. (Vysny Blh Sk.)Eszterháza Sopron vm. (Fertőd, GyőrMoson-Sopron m.)
Fiume – szabad város és kerülete. (Rijeka Hr.)Felsőbalog Gömör és Kishont vm. (Vysny Blh
Sk.)
Fót Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Felsőbalog Gömör vm. (Vysny Blh Sk.)
Futtak, hivatalos nevén Ófuttak, Bács-Bodrog vm. (Stari Futog Srb.)Fiume – szabad város és
kerülete. (Rijeka Hr.)
Füles Sopron vm. (Nikitsch A.)Fót Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Füzérradvány Abaúj-Torna vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)Futtak Bács-Bodrog vm. (Stari
Futog Srb.)
Gács Nógrád vm. (Holic Sk.)Füles Sopron vm. (Nikitsch A.)
Galgamácsa Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Füzérradvány Abaúj-Torna vm. (BorsodAbaúj-Zemplén m.)
Galgóc Nyitra vm. (Hlohovec Sk.)Gács Nógrád vm. (Holic Sk.)
Gégény hivatalos nevén Körösgégény Bihar vm. (Gheghie Ro.)Galgamácsa Pest-Pilis-SoltKiskun vm. (Pest m.)
Gernyeszeg Maros-Torda vm. (Gernesti Ro.)Galgamácsa Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Geszt Bihar vm. (Hajdú-Bihar m.)Galgóc Nyitra vm. (Hlohovec Sk.)
Gombás hivatalos nevén Marosgombás Alsó-Fehér vm. (Gambas Ro.)Gégény hivatalos nevén
Körösgégény Bihar vm. (Gheghie Ro.)
Görcsöny hivatalos neve Szilágygörcsön Szilágy vm. (Girceiu Ro.)Gernyeszeg Maros-Torda
vm. (Gernesti Ro.)
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Görgeteg Rinyatamásipuszta Somogy vm.Geszt Bihar vm. (Hajdú-Bihar m.)
Görgő Szepes vm. (Spissky Hrkov Sk.)Gombás hivatalos nevén Marosgombás Alsó-Fehér vm.
(Gambas Ro.)
Gyöngyös Heves vm.Görcsöny hivatalos neve Szilágygörcsön Szilágy vm. (Girceiu Ro.)
Gyöngyösapáti Vas vm.Görgeteg Rinyatamásipuszta Somogy vm.
Gyulafehérvár Alsó-Fehér vm. (Alba Iulia Ro.)Gyöngyös Heves vm.
Gyulaj Tolna vm.Gyöngyösapáti Vas vm.
Haraszt, Rum község külterülete, Vas vm.Gyulafehérvár Alsó-Fehér vm. (Alba Iulia Ro.)
Határmajor, Malonya község külterülete. (Malinei Sk.)Gyulaj Tolna vm.
Hatvan Heves vm.Haraszt, Rum község külterülete, Vas vm.
Hédervár Győr vm. (Győr-Moson-Sopron m.)Határmajor, Malonya község külterülete. (Malinei
Sk.)
Homonna Zemplén vm. (Humenné Sk.)Hatvan Heves vm.
Hontszentantal Hont vm. (Antol Sk.)Hédervár Győr vm. (Győr-Moson-Sopron m.)
Hort Heves vm.Homonna Zemplén vm. (Humenné Sk.)
Iharosberéy Somogy vm.Hontszentantal Hont vm. (Antol Sk.)
Jáska hivatalos nevén Jaska Zágráb vm. (Jastrebarsko Hr.)Hort Heves vm.
Jaska, Zágráb vm. (Jastrebarsko Hr.)Iharosberéy Somogy vm.
Kádár Istvánmajor Temes vm. (Cadar Ro.)Ikervár Vas vm.
Karapancsa Baranya vm. (Bács-Kiskun m.)Ikervár Vas vm.
Kassa Abaúj-Torna vm. (Kosice Sk.)Jáska hivatalos nevén Jaska Zágráb vm. (Jastrebarsko Hr.)
Kékkő Nógrád vm. (Modrany Kamen Sk.)Jaska, Zágráb vm. (Jastrebarsko Hr.)
Kernyesd Hunyad vm. (Chirnesti Ro.)Kádár Istvánmajor Temes vm. (Cadar Ro.)
Keszthely Zala vm.Karapancsa Baranya vm. (Bács-Kiskun m.)
Kétegyháza Békés vm.Kassa Abaúj-Torna vm. (Kosice Sk.)
Kiliti Somogy vm. (ma Balatonkiliti)Kékkő Nógrád vm. (Modrany Kamen Sk.)
Királyfa Pozsony vm. (Králova pri Senici Sk.)Kernyesd Hunyad vm. (Chirnesti Ro.)
Kismarton Sopron vm. (Eisenstadt A.)Keszthely Zala vm.
Kistapolcsány Bars vm. (Tapolcianky Sk.)Kétegyháza Békés vm.
Kiszombor Torontál vm. (Csongrád m.)Kiliti Somogy vm. (ma Balatonkiliti)
Kisszántó Bihar vm. (Santaul Mic Ro.)Királyfa Pozsony vm. (Králova pri Senici Sk.)
Kolozsvár Kolozs vm. (Cluj-Napoca Ro.)Kismarton Sopron vm. (Eisenstadt A.)
Komját Nyitra vm. (Komjatice Sk.)Kistapolcsány Bars vm. (Tapolcianky Sk.)
Köpcsény Moson vm. (Kitsee A.)Kiszombor Torontál vm. (Csongrád m.)
Körmend Vas vm.Kisszántó Bihar vm. (Santaul Mic Ro.)
Körösgégény Bihar vm. (Gheghie Ro.)Kolozsvár Kolozs vm. (Cluj-Napoca Ro.)
Krasznahorkaváralja Gömör és Kishont vm. (Krasnohrské Pohradie Sk.)Komját Nyitra vm.
(Komjatice Sk.)
Lengyel, Tolna vm.Köpcsény Moson vm. (Kitsee A.)
Léva Bars vm. (Levice Sk.)Körmend Vas vm.
Lovrin Torontál vm. (Lovrin Ro.)Körösgégény Bihar vm. (Gheghie Ro.)
Lőcse Szepes vm. (Levoca Sk.)Krasznahorkaváralja Gömör és Kishont vm. (Krasnohrské
Pohradie Sk.)
Ludány Nógrád vm.Lengyel, Tolna vm.
Magaslak, Alsólugos község külterülete, Bihar vm. (Lugasu de Jos Ro.)Léva Bars vm. (Levice
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Sk.)
Malonya Határmajor Hont vm. (Malinei Sk.)Lovrin Torontál vm. (Lovrin Ro.)
Malonya Hont vm. (Malinei Sk.)Lőcse Szepes vm. (Levoca Sk.)
Marosgombás Alsó-Fehér vm. (Gambas Ro.)Ludány Nógrád vm.
Marosújvár Alsó-Fehr vm. (Ocna Mures Ro.)Magaslak, Alsólugos község külterülete, Bihar vm.
(Lugasu de Jos Ro.)
Malonya Határmajor Hont vm. (Malinei Sk.)
Malonya Hont vm. (Malinei Sk.)
Marosgombás Alsó-Fehér vm. (Gambas Ro.)
Marosvásárhely Maros-Torda vm. (Tirgu Mures Ro.)
Marosvásárhely Maros-Torda vm. (Tirgu Mures Ro.)Martonvásár Fejér vm.
Martonvásár Fejér vm.Martonvásár Fejér vm.
Monyorókerék Vas vm. (Eberau A.)Meggyesfalva Maros-Torda vm. (Mureseni Ro.)
Mozsgó Somogy vm.Monyorókerék Vas vm. (Eberau A.)
Muraszombat Vas vm. (Murska Sobota Sl.)Mosdós Somogy vm.
Nádasdladány Fejér vm.Mozsgó Somogy vm.
Nagyappony Nyitra vm. (Oponice Sk.)Muraszombat Vas vm. (Murska Sobota Sl.)
Nagybecskerek Torontál vm. (Zrenjanin Srb.)Nádasdladány Fejér vm.
Nagybodok Felsőbodok, Nyitra vm. (Horné Obdokovce Sk.)Nagyappony Nyitra vm. (Oponice
Sk.)
Nagybodok későbbi hivatalos neve Felsőbodok Nyitra vm. (Horné Obdokovce
Sk.)Nagybecskerek Torontál vm. (Zrenjanin Srb.)
Nagyfüged Heves vm.Nagybodok Felsőbodok, Nyitra vm. (Horné Obdokovce Sk.)
Nagykároly Szatmár vm. (Carei Ro.)Nagybodok későbbi hivatalos neve Felsőbodok Nyitra vm.
(Horné Obdokovce Sk.)
Nagylengyel Tolna vm. (Lengyel)Nagyfüged Heves vm.
Nagylónya Bereg vm. (Lónya Szabolcs-Szatmár- Bereg m.)Nagykároly Szatmár vm. (Carei
Ro.)
Nagymágocs Csongrád vm.Nagylengyel Tolna vm. (Lengyel)
Nagyoroszi Nógrád vm.Nagylónya Bereg vm. (Lónya Szabolcs-Szatmár- Bereg m.)
Nagyszeben Szeben vm. (Sibiu Ro.)Nagymágocs Csongrád vm.
Nagyszentmiklós Torontál vm. (Sinnicolau Mare Ro.)Nagyoroszi Nógrád vm.
Nagyszombat Pozsony vm. (Trnava Sk.)Nagyszeben Szeben vm. (Sibiu Ro.)
Nagyteremi Kis-Küküllő vm. (Tirimia Ro.)Nagyszentmiklós Torontál vm. (Sinnicolau Mare
Ro.)
Nasic Verőce vm. (Nasice Hr.)Nagyszombat Pozsony vm. (Trnava Sk.)
Németság Somogy vm. (Ság)Nagyteremi Kis-Küküllő vm. (Tirimia Ro.)
Ófutak Bács-Bodrog vm. (Stari Futog Srb.)Nasic Verőce vm. (Nasice Hr.)
Ókígyós Békés vm. (Szabadkígyós)Németság Somogy vm. (Ság)
Oroszvár Moson vm. (Rusovce Sk.)Ófutak Bács-Bodrog vm. (Stari Futog Srb.)
Osgyán Gömör és Kishont vm. (Ozdany Sk.)Ókígyós Békés vm. (Szabadkígyós)
Őraljaboldogfalva Hunyad vm. (Sintamaria-Orlea Ro.)Oroszvár Moson vm. (Rusovce Sk.)
Őrmező Zemplén vm. (Strázke Sk.)Oroszvár Moson vm. (Rusovce Sk.)
Pácin Zemplén vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)Osgyán Gömör és Kishont vm. (Ozdany Sk.)
Palást Hont vm. (Plastovce Sk.)Őraljaboldogfalva Hunyad vm. (Sintamaria-Orlea Ro.)
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Parnó Zemplén vm. (Parchovany Sk.)Őrmező Zemplén vm. (Strázke Sk.)
Pácin Zemplén vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
Páty Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Palást Hont vm. (Plastovce Sk.)
Pécel Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Páty Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Pér Táplánypuszta Komárom vm. (Komárom-Esztergom m.)Pécel Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
(Pest m.)
Perbenyik Zemplén vm. (Pribenik Sk)Pér Táplánypuszta Komárom vm. (Komárom-Esztergom
m.)
Pétervására Heves vm.Perbenyik Zemplén vm. (Pribenik Sk)
Podgorác Verőce vm. (Podgorac Hr.)Perbenyik Zemplén vm. (Pribenik Sk.)
Póstelek Békés vm.Pétervására Heves vm.
Pudmeric késöbbi hivatalos nevén Gidrafa Pozsony vm. (Budmerice Sk.)Podgorác Verőce vm.
(Podgorac Hr.)
Pusztafödémes Pozsony vm. (Pusté Ulany Sk.)Póstelek Békés vm.
Pusztaszenttamás Bács-Bodrog vm. (? Srb.)Póstelek Békés vm.
Pusztavacs Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Pozsony Pozsony vm. (Bratislava Sk.)
Püspöki hivatalos nevén Pozsonypüspöki Pozsony vm. (Podunajské Biskupice Sk.)Pozsony
Pozsony vm. (Bratislava Sk.)
Rákópribóc hivatalos nevén Pribóc (?) Túróc vm. (Pribovce Sk.)Pozsonypüspöki Pozsony vm.
(Podunajské Biskupice Sk.)
Rakovica hivatalos nevén Rakovic (?) később Rákfalu Nyitra vm. (Rakovice Sk.)Pudmeric
késöbbi hivatalos nevén Gidrafa Pozsony vm. (Budmerice Sk.)
Révújfalu hivatalos nevén Vágrévfalu (?) Trencsén vm. (Mnesice Sk.)Pusztafödémes Pozsony
vm. (Pusté Ulany Sk.)
Ropoly hivatalos nevén Töröcske (?) Somogy vm.Pusztaszenttamás Bács-Bodrog vm. (? Srb.)
Sajókaza Borsod vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)Pusztavacs Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest
m.)
Sárdipuszta (?)Püspöki hivatalos nevén Pozsonypüspöki Pozsony vm. (Podunajské Biskupice
Sk.)
Sáromberke Maros-Torda vm. (Dumbrávioara Ro.)Rákópribóc hivatalos nevén Pribóc (?) Túróc
vm. (Pribovce Sk.)
Somogyvár Somogy vm.Rakovica hivatalos nevén Rakovic (?) később Rákfalu Nyitra vm.
(Rakovice Sk.)
Sopron Sopron vm. (Győr-Moson-Sopron vm.)Révújfalu hivatalos nevén Vágrévfalu (?)
Trencsén vm. (Mnesice Sk.)
Sopronhorpács Sopron vm. (Győr-Moson-Sopron m.)Ropoly hivatalos nevén Töröcske (?)
Somogy vm.
Sorokújfalu Vas vm. (Sorokpolány)Sajókaza Borsod vm. (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
Szabolcs Szabolcs vm. (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.)Sárdipuszta (?)
Szántó Bihar vm., hivatalos nevén Kisszántó. (Santaul Mic Ro.)Sáromberke Maros-Torda vm.
(Dumbrávioara Ro.)
Szeleste hivatalos neve Alsószeleste Vas vm.Somogyvár Somogy vm.
Szentegát Baranya vm.Somogyvár Somogy vm.
Szepesgörgő, hivatalos nevén Görgő Szepes vm. (Spissky Hrkov Sk.)Sopron Sopron vm. (GyőrMoson-Sopron vm.)
Szepesmindszent Szepes vm. (Bijacovce Sk.)Sopronhorpács Sopron vm. (Győr-Moson-Sopron
m.)
Szepesújvár – helyiségnévszótárban az adott településnév nem szerepel – Szepes vm. (?
289

Sk.)Sorokújfalu Vas vm. (Sorokpolány)
Szkicó későbbi hivatalos neve Kicő Bars vm. (Skyzov Sk.)Szabolcs Szabolcs vm. (SzabolcsSzatmár-Bereg m.)
Szolcsány Nyitra vm. (Solcany Sk.)Szántó Bihar vm., hivatalos nevén Kisszántó. (Santaul Mic
Ro.)
Szomolány Pozsony vm. (Smolenice Sk.)Szeleste hivatalos neve Alsószeleste Vas vm.
Szond Bács-Bodrog vm. (Sonta Srb.)Szentegát Baranya vm.
Szöllősgyörök hivatalos nevén Szőlősgyörök Somogy vm.Szepesmindszent Szepes vm.
(Bijacovce Sk.)
Szulova, vadászkastély Nagyveszverés község határában. Gömör és Kishont vm. (Velká Poloma
Sk.)Szepesújvár – helyiségnévszótárban az adott településnév nem szerepel – Szepes vm. (? Sk.)
Szurdok hivatalos nevén Szurduk Szolnok-Doboka vm. (Surduk Ro.)Szkicó későbbi hivatalos
neve Kicő Bars vm. (Skyzov Sk.)
Szurduk Szolnok-Doboka vm. (Surduk Ro.)Szolcsány Nyitra vm. (Solcany Sk.)
Táplánszentkereszt Vas vm.Szolcsány Nyitra vm. (Solcany Sk.)
Tata Komárom vm. (Komárom-Esztergom m.)Szomolány Pozsony vm. (Smolenice Sk.)
Tátrafüred hivatalos neve Ótátrafüred Szepes vm. (Stary Smokovec Sk.)Szond Bács-Bodrog
vm. (Sonta Srb.)
Tátralomnic Szepes vm. (Tatránska Lomnica Sk.)Szöllősgyörök hivatalos nevén Szőlősgyörök
Somogy vm.
Temesújfalu Temes vm. (Neudorf Ro.)Szulova Gömör és Kishont vm.
Temesgyarmat Temes vm. (Giarmat Ro.)Szulova, vadászkastély Nagyveszverés község
határában. Gömör és Kishont vm. (Velká Poloma Sk.)
Tiszadob Szabolcs vm. (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.)Szurdok hivatalos nevén Szurduk SzolnokDoboka vm. (Surduk Ro.)
Tóalmás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Szurduk Szolnok-Doboka vm. (Surduk Ro.)
Toponár Somogy vm. (Kaposvár)Táplánszentkereszt Vas vm.
Torda Torda-Aranyos vm. (Turda Ro.)Tata Komárom vm. (Komárom-Esztergom m.)
Tőkésújfalu Nyitra vm. (Klátova Nova Ves Sk.)Tata Komárom vm. (Komárom-Esztergom m.)
Tőketerebes Zemplén vm. (Trebisov Sk.)Tátrafüred hivatalos neve Ótátrafüred Szepes vm.
(Stary Smokovec Sk.)
Törökbálint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Tátralomnic Szepes vm. (Tatránska Lomnica
Sk.)
Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Temasújfalu Temes vm. (Neudorf Ro.)
Ugra Szilaspuszta Bihar vm. (Hajdú-Bihar vm. )Temesgyarmat Temes vm. (Giarmat Ro.)
Újszász Jász-Nagykun-Szolnok vm.Tiszadob Szabolcs vm. (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.)
Vácrátót Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Tóalmás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Válaszút Kolozs vm. (Raseruci Ro.)Tóalmás Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Várpalota Veszprém vm.Toponár Somogy vm. (Kaposvár)
Vasvörösvár Vas vm. (Rotenturm an der Pinka A.)Torda Torda-Aranyos vm. (Turda Ro.)
Vedrőd Pozsony vm. (Voderady Sk.)Tőkésújfalu Nyitra vm. (Klátova Nova Ves Sk.)
Verseg Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)Tőketerebes Zemplén vm. (Trebisov Sk.)
Vlejkovec hivatalos neve Vlajkovec majd Temesvajkóc Temes vm. (Vlajkovce Srb.)Törökbálint
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Vöröskő Pozsony vm. (Cerveny Kamen Sk.)Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Vörösvár hivatalos nevén Vasvörösvár Vas vm. (Rotenturm an der Pinka A.)Ugra Szilaspuszta
Bihar vm. (Hajdú-Bihar vm. )
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Zákány Somogy vm.Újszász Jász-Nagykun-Szolnok vm.
Zayugróc Trencsén vm. (Uhrovec Sk.)Vácrátót Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Zentelke Kolozs vm. (Zam Ro.)Vácrátót Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Zólyom Zólyom vm. (Zvolen Sk.)Válaszút Kolozs vm. (Raseruci Ro.)
Zólyomradvány Zólyom vm. (Radvan Sk.)Várpalota Veszprém vm.
Zsély Nógrád vm. (Zelovce Sk.)Vasvörösvár Vas vm. (Rotenturm an der Pinka A.)
Zsibó Szilágy vm. (Jibou Ro.)Vedrőd Pozsony vm. (Voderady Sk.)
Verseg Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. (Pest m.)
Vlejkovec hivatalos neve Vlajkovec majd Temesvajkóc Temes vm. (Vlajkovce Srb.)
Vöröskő Pozsony vm. (Cerveny Kamen Sk.)
Vörösvár hivatalos nevén Vasvörösvár Vas vm. (Rotenturm an der Pinka A.)
Zákány Somogy vm.
Zayugróc Trencsén vm. (Uhrovec Sk.)
Zentelke Kolozs vm. (Zam Ro.)
Zólyom Zólyom vm. (Zvolen Sk.)
Zólyomradvány Zólyom vm. (Radvan Sk.)
Zsély Nógrád vm. (Zelovce Sk.)
Zsibó Szilágy vm. (Jibou Ro.)
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A DOLGOZATBAN LELTÁRI SZÁMMAL (IS) SZEREPLŐ
KÉPI FORRÁSOK.

MNM F, 14.965. Fót, Károlyi-kastély, Károlyi Sándor (dolgozó-)szobája.
MNM F, 1524/1960. Nagylónya, Lónyay-kastély, szalon.
MNM F, 31.966. Budapest Esterházy u. 4., Károlyi-palota, nagyszalon.
MNM F, 36.236. Budapest Esterházy u. 4., Károlyi-palota, bálterem háziszinaddal.
MNM F, 36.909. Fót, Károlyi-kastély, szalon.
MNM F, 40.956. Fiume, (II.) József főherceg villája, nagyszalon.
MNM F, 40.957. Fiume, (II.) József főherceg villája, „kínai szoba”.
MNM F, 40.966. Krasznahorkaváralja, Andrássy-képtár.
MNM F, 40.972. Sorokújfalu, Szapáry-kastély, ebédlő.
MNM F, 41.514. Hontszentantal, Coburg-kastély, lépcsőház.
MNM F, 63.1456. Fót, Károlyi-kastély, Károlyi Sándor (dolgozó-)szobája.
MNM F, 54.636. Homonna, Andrássy-kastély, nagyszalon.
MNM F, 55/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 549/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, kápona.
MNM F, 552/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár.
MNM F, 554/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 555/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 557/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 558/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali szoba.
MNM F, 559/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali, szoba. (?)
MNM F, 561/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali, szobaMNM F, 560/1950.
Lengyel, Apponyi-kastély, nappali, szoba. (?)
MNM F, 562/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 564/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozó-, vagy nappali szoba.
MNM F, 566/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, hálószoba.
MNM F, 567/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, ebédő.
MNM F, 568/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali szoba.
MNM F, 569/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozó-, vagy nappali szoba.
MNM F, 570/1950. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozó-, vagy nappali szoba.
MNM F, 66.676. Fót, Károlyi-kastély, szalon.
MNM F, 70.536. Sáromberke, Teleki-kastély, Mária Terézia szalon.
MNM F, 71.907. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, fürdőszoba.
MNM F, 71.976. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, szalon.
MNM F, 71.975. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, háló.
MNM F, 71.977. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, nagyszalon. (?)
MNM F, 71.978. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 71.979. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, szalonhelyiség.
MNM F, 71.981. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, gyerekszoba.
MNM F, 71.983. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, szalon.
MNM F, 71.984. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, „lécsőházi hall”.
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MNM F, 71.985. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, háló.
MNM F, 71.988. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, „lécsőházi hall”.
MNM F, 71.991. Törökbálint, (korábban Mailáth-) Meller-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.15. Betlér, Andrássy-kastély, előcsarnok.
MNM F, 78.23. Tőketerebes, Andrássy-kastély, előcsarnok.
MNM F, 78.24. Tőketerebes, Andrássy-kastély, lépcsőház.
MNM F, 78.25. Tőketerebes, Andrássy-kastély, „gobelin terem”.
MNM F, 78.27. Nagyappony, Apponyi-kastély, könyvtár.
MNM F, 78.30. Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár.
MNM F, 78.31. Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.48. Tóalmás, Wahrmann-kastély, lépcsőházi csarnok.
MNM F, 78.62. Hontszentantal, Coburg-kastély, „török szoba”.
MNM F, 78.63. Hontszentantal, Coburg-kastély, lépcsőház.
MNM F, 78.64. Felsőbalog, Coburg-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.070. Nagyszalánc, Forgách-vadászkastély, enteriőr.
MNM F, 78.071. Nagylónya, Lónyay-kastély, nagyszalon
MNM F, 78.072. Nagylónya, Lónyay-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.75. Martonvásár, Dréher-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.76. Martonvásár, Dréher-kastély, könytár.
MNM F, 78.99. Keszthely, Festetics-kastély, folyosó.
MNM F, 78.96. Keszthely, Festetics-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.100. Keszthely, Festetcs-kastély, „gobelin terem”.
MNM F, 78.101. Keszthely, Festetics-kastély, női szalon.
MNM F, 78.102. Keszthely, Festetics-kastély, könyvtár.
MNM F, 78.103. Keszthely, Festetics-kastély, képtár-folyosó.
MNM F, 78.104. Keszthely, Festetics-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 78.105. Keszthely, Festetcs-kastély, úriszoba.
MNM F, 78.107. Berzence, Festetics-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.108. Berzence, Festetics-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.122. Pozsony, (Habsburg) Frigyes főherceg palotája, nagyszalon.
MNM F, 78.125. Deszk, Gerliczy-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.126. Deszk, Gerliczy-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.127. Budapest Andrássy út 4., Harkányi-palota, lépcsőház.
MNM F, 78.129. Budapest Andrássy út 4., Harkányi-palota, ebédlő.
MNM F, 78.130. Budapest Andrássy út 4., Harkányi-palota, enterőr.
MNM F, 78.138. Cabuna, Jankovich-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.151. Kistapolcsány, József Ágost (III. József főherceg) kastélya, könyvtár.
MNM F, 78.152, 78.153. Beodra, Karátsonyi Aladár kastélya, előcsarnok és lépcsőház.
MNM F, 78.149. Kistapolcsány, József Ágost (III. József főherceg) kastélya, ebédlő.
MNM F, 78.150. Kistapolcsány, József Ágost (III. József főherceg) kastélya, nagyszalon.
MNM F, 78.154. Beodra, Karátsonyi Aladár kastélya, táncterem.
MNM F, 78. 159. Nagymágocs, Károlyi-kastély, lépcsőházi csarnok.
MNM F, 78.160. Nagymágocs, lépcsőházi csarnok.
MNM F, 78.161. Nagymágocs, Károlyi-kastély, dohányzó.
MNM F, 78.162. Nagymágocs, Károlyi-kastély, „játszóterem”-biliárdszoba.
MNM F, 78.163. Nagymágocs, Károlyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.167. Nagymágocs, Károlyi-kastély, folyosó.
MNM F, 78.172. Pétervására, Keglevich-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.173. Lobor, Keglevich-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.176. Szántó, Königswarter-kastély, biliárdszoba.
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MNM F, 78.186. Nádasdladány, Nádasdy-kastély, könyvtár.
MNM F, 78.187. Nádasdladány, Nádasdy-kastély, reggelizőszoba
MNM F, 78.192. Nagyszentmiklós, Nákó-kastély, szalon.
MNM F, 78.193. Nagyszentmiklós, Nákó-kastéy, könyvtár.
MNM F, 78.194. Nagyszentmiklós, Nákó-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.199. Aszód, Podmaniczky-kastély, szalon.
MNM F, 78.198. Aszód, Podmaniczky-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.205. Pácin, Sennyey-kastély, (nagy)szalon.
MNM F, 78.213. Muraszombat, Szapáry-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.215. Sorokújfalu, Szapáry-kastély, zöld szalon.
MNM F, 78.219. Sorokújfalu, Szapáry-kastély, szalon.
MNM F, 78.221. Sopronhorpács, Széchenyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.228. Somogyvár, Széchenyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.250. Daruvár, Tüköry-kastély, szalon.
MNM F, 78.254. Vácrátót, Vigyázó-kastély, könyvtár.
MNM F, 78.289. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.291. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, szalon.
MNM F, 78.292. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, kocsiáthajtó és lépcsőház
részlete.
MNM F, 78.293. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, lépcsőház.
MNM F, 78.295. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, díszterem.
MNM F, 78.294. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, „Faust-szoba”.
MNM F, 78.295. Gács, (Forgách-) Wenckheim-kastély, szalon.
MNM F, 78.300. Ókígyós, Wenckheim-kastély, nagyszalon.
MNM F, 78.304. Ókígyós, Wenckheim-kastély, ebédlő.
MNM F, 78.309. Füles, Zichy-kastély, előcsarnok. (A forrásban nagycsarnok néven
szerepel.)
MNM F, 78. 316, 78.317. Magaslak, Zichy Jenő vadászkastélya, csarnok. (más forrásban
„reggelizőszoba” Sz. Ú., 1904 jan. 15, 7. l.)
MNM F, 78.318, Magaslak, Zichy-vadászkastély, „magyar szalon”.
MNM F, 78.319. Magaslak, Zichy-vadászkastély, ebédlő. MNM F, 78.321. Temesújfalu,
(Zelenszky) Zselénszky-kastély, fogadóterem (nagyszalon). MNM F, 78.1417. Homonna,
Andrássy-kastély, könyvtár.
MNM F, 78.1419. Homonna, Andrássy-kastély, folyosó.
MNM F, 88.54. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 88.67. Lengyel, Apponyi-kastély, hálószoba.
MNM F, 88.636. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali szoba.
MNM F, 88.637. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozó-, vagy nappali szoba.
MNM F, 88.638. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali szoba.
MNM F, 88.640. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozó-, vagy nappali szoba.
MNM F, 88.641. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali, szoba. (?).
MNM F, 83.1405. Homonna, Andássy-kastély, lépcsőház.
MNM F, 83.1410. Homonna, Andrássy-kastély, folyosó.
MNM F, 83.1416. Homonna, Andrássy-kastély, lépcsőház.
MNM F, 83.1418. Homonna, Andrássy-kastély, nagyszalon.
MNM F, 83.1420. Homonna, Andrássy-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 83.1421. Homonna, Andrássy-kastély, szalon.
MNM F, 83.1422. Homonna, Andrássy-kastély, hálószoba.
MNM F, 83.1423. Homonna, Andrássy-kastély, ebédlő.
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MNM F, 83.1425. Homonna, Andrássy-kastély, fürdőszoba.
MNM F, 83.1426. Homonna, Andrássy-kastély, fürdőszoba.
MNM F, 88.631. Lengyel, Apponyi-kastély, ebédő.
MNM F, 88.634. Nagylónya, Lónyay-kastély, háló.
MNM F, 88.635. Nagylónya, Lónyay-kastély, szalon.
MNM F, 88.639. Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon.
MNM F, 88.642. Lengyel, Apponyi-kastély, nagyszalon.MNM F, 88.644. Lengyel,
Apponyi-kastély, teremrészlet.
MNM F, 88.643. Lengyel, Apponyi-kastély, folyosó. MNM F, 88.645. Lengyel, Apponyikastély, nappali, szoba. (?)
MNM F, 88.646. Lengyel, Apponyi-kastély, nappali, szoba (?). (?)
MNM F, 88.648. Lengyel, Apponyi-kastély, hálószoba.
MNM F, 88.649. Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár.
MNM F, 88.650. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozó-, vagy nappali szoba.
MNM F, 88.651. Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár.
MNM F, 88.652. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 88.653. Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár.
MNM F, 88.655. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba.
MNM F, 88.656. Lengyel, Apponyi-kastély, ebédlő. (kisebédlő?)
MNM F, 88 662. Lengyel, Apponyi-kastély, kápona.
I. M., A., Nlt, 103-d. Budapest, Wenckheim-palota, szalon.
I. M., A., 4929. Andrássy ebédlő.
I. M., A., 6051. Budapest, Batthyány-palota, „belépő nagy szalon”.
I. M., A., 6052. Károlyi Alajosné palotája, empire szalon.
I. M., A., 6060. Budapest, Andrássy Aladár palotája, szalon.
I. M., A., 6063. Budapest, Batthyány-palota, „férfi szalon”.
I. M., A., 6064. Budapest, kisszalon.
I. M., A., 6066. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, emeleti sarokszalon.
I. M., A., 6067. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, „belépő szalon”.
I. M., A., 6068. Andrássy Aladár palotája, sarokszalon.
I. M., A., 6071. Budapest, Andrássy Aladár palotája, (szalon).
I. M., A., 17348. Budapest, Károlyi Mihály palotája, könyvtár.
I. M., A., 17349. Budapest, Károlyi-palota (Egyetem utca), konyha.
I. M., A., 17352. Budapest, Károlyi-palota (Egyetem utca), Pappenheim-lakosztály,
hálószoba.
I. M., A., 17356. Budapest, Károlyi Alajosné palotja, táncterem.
I. M., A., 25.902. Bajmóc, Pálffy-kastély, dolgozószoba.
I. M., A., 25.905. Bajmóc, Páffy-kastély, „arcképes terem”.
I. M., A., 25.947. Királyfa, Pálffy-kastély, a kápolna oratóriuma.
I. M., A., 4929. Andrássy ebédlő.
I. M., A., 6051. Budapest, Batthyány-palota, „belépő nagy szalon”.
I. M., A., 6052. Károlyi Alajosné palotája, empire szalon.
I. M., A., 6060. Budapest, Andrássy Aladár palotája, szalon.
I. M., A., 6063. Budapest, Batthyány-palota, „férfi szalon”.
I. M., A., 6064. Budapest, kisszalon.
I. M., A., 6066. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, emeleti sarokszalon.
I. M., A., 6067. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, „belépő szalon”.
I. M., A., 6068. Andrássy Aladár palotája, sarokszalon.
I. M., A., 6071. Budapest, Andrássy Aladár palotája, (szalon).

295

I. M., A., 17348. Budapest, Károlyi Mihály palotája, könyvtár.
I. M., A., 17349. Budapest, Károlyi-palota (Egyetem utca), konyha.
I. M., A., 17352. Budapest, Károlyi-palota (Egyetem utca), Pappenheim-lakosztály,
hálószoba.
I. M., A., 17356. Budapest, Károlyi Alajosné palotja, táncterem.
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KÉPJEGYZÉK1754

1. Zsombolya-Csitó, Csekonics-kastély. Horváth, 196. l.
2. Vácrátót, Vigyázó-kastély. MNM, F, 78.265. (Fotó: Klösz György, 1900 k.)
3. Komját, Wodianer-kastély. Kastélyok és mágnások, 19. l.
4. Ókígyós, Wenckheim-kastély. Sz. Ú., 1902 augusztus 31, 4. l.
5. Nádasdladány, Nádasdy-kastély. Kastélyok és mágnások, 17. l.
6. Tura, Schossberger-kastély. Borovszky, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 138. l.
7. Keszthely, Festetics-kastély. Kastélyok és mágnások, 12. l.
8. Tiszadob, Andrássy-kastély. Borovszky, Szabolcs vm., 65. l.
9. Bajmóc, Pálffy-kastély. Borovszky, Nyitra, vm., 125. l.
10. Nagykároly, Károlyi-kastély, Sz. Ú., 1903 június 30, 4. l.
11. Mosdós, Pallavicini-kastély. Sz. Ú., 1908 június 15, 4. l.
12. Ábrahám, Esterházy-kastély. Pozsony vm., 25. l.
13. Őrmező, Széchenyi-kastély. Borovszky, Zemplén vm., 88. l.
14. Bükkfalva, Serényi-kastély. Borovszky, Temes vm., 25. l.
15. Erdőkürt, Wilczek-kastély. Borovszky, Nógrád vm., 50. l.
16. Németlad, Hoyos-kastély. Borovszky, Somogy vm., 144. l.…….
17. Bárdudvarnok-Kopaszhegypuszta, Somssich-kastély. Borovszky, Somogy vm., 42.
l.……..
18. Zákány, Zichy-kastély. Borovszky, Somogy vm., 174. l.……..
19. Budapest, Festetics-palota. (Pollack Mihály tér Bródy Sándor utca sarok.)
(………………) BTM Kiscell, 64.317.
20. Budapest, Degenfeld-Schomburg-palota. (Bródy Sándor u. 14.) BTM Kiscell,
66.27.91.
21. Budapest, Wenckheim-palota. (Reviczky utca 1.) Budapest Lexikon, 468. l.
22. Budapest, (III.) József főherceg palotája. (Szent György tér) Sz. Ú., 1910 július 15, 5.
l.
23. Budapest, Erdődy-nyaraló. (Andrássy út 120.) (Rozinay, 8. l.)
24. Tátrafüred, Habsburg-nyaraló. V. U., 1888, 572. l.
25. Balatonföldvár, Széchenyi-nyaraló. Sz. Ú., 1901 július 31, 16. l.
26. Solirov, Pálffy-vadászkastély. Borovszky, Pozsony vm., 297. l.
27. Bikszárd, Zichy-vadászkastély. Borovszky, Pozsony vm., 35. l.
28. Parád, Károlyi-vadászlak. Sz. Ú., 1901 július 31, 11. l.
29. Karapancsa, Habsburg-vadászkastély. Kastélylexikon, Bács-Kiskun megye. 41. l.
30. Betlér, Andrássy-kastély, előcsarnok. Sz. Ú., 1903 május 31, 5. l.
31. Füles, Zichy-kastély, előcsarnok. (A forrásban „nagycsarnok” megjelöléssel.) MNM,
F., 78. 309.
32. Erdőcsokonya, Széchenyi-kúria, csarnok (és előtér). Borovszky, Somogy vm. 71. l.
33. Haraszt, Korniss-kastély, előcsarok. 1901 augusztus 31, 13. l.
34. Homonna, Andrássy-kastély, lépcsőház. MNM, F, 83. 1416.
35. Budapest, Harkányi-palota, – Andrássy út 4. – lépcsőház. MNM, F., 78.127.
A képjegyzék zárójelben levszereplő helyiségnev-megnevezései a forrásban szereplő megnevezést vagy a
szerző pontosításait tartalmazza.
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36. Budapest, Batthyány-palota, – Teréz krt. 3. – lépcsőház. O. V., 1888, 7. l.
37. Sárospatak, Windischgraetz-(vár)kastély, lépcsőház. Sz. Ú., 1902 szeptember 30, 5. l.
38. Perbenyik, Mailáth-kastély, lépcsőház. M. N., 1900 júnus, 10. l.
39. Betlér, Andrássy-kastély, előcsarnok. Sz. Ú., 1903 május 31, 5. l.
Füles, Zichy-kastély, előcsarnok. (A forrásban „nagycsarnok” megjelöléssel.) MNM, F.,
78. 309.
Erdőcsokonya, Széchenyi-kúria, csarnok (és előtér). Borovszky, Somogy vm. …….
Haraszt, Korniss-kastély, előcsarok. 1901 augusztus 31, 13. l.
Nagykároly, Károlyi-kastély, lépcsőházi csarnok. (A forrásban „nagycsarnok”
megjelöléssel.) Sz. Ú., 1903 június 31, 8. l.
40. Nagymágocs, Károlyi-kastély, lépcsőházi csarnok. MNM, F., 78.160.
41. Budapest, Károlyi István palotája, – Múzeum utca 17. – lépcsőházi csarnok. (A
forrásban „hall a lépcsővel” megjelöléssel.) M. I., 1892, VII. l.
42. Válaszút, Bánffy-kastély, lépcsőházi csarnok. (A forrásban előcsarnok megjelöléssel.)
Sz. Ú., 1903 augusztus 15, 5. l.
43. Pudmeric, Pálffy-kastély, központi csarnok. (A forrásban előcsarnok megjelöléssel.)
M. N., 1900 április-május, 3. l.
44. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, „tükörfolyosó”. M. I., 1897-98, 212. l.
45. Homonna, Andrássy-kastély, „fegyverfolyosó”. Sz. Ú., 1902 január 31, 6. l.
46. Keszthely, Festetics-kastély, folyosó. (A forrásban „képtár” megjelöléssel.) MNM, F.,
78.103.
47. Pápa, Esterházy-kastély, folyosó. (A forrásban „csarnok” megjelöléssel.) Sz. Ú., 1903
november 30, 6. l.
48. Homonna, Andrássy-kastély, folyosó. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F., 83.
1410.
49. Tiszalök, Vay-kastély, folyosó. Sz. Ú., 1908 július 31, 6. l.
50. Lengyel, Apponyi-kastély, folyosó. (1910 k.?) MNM, F., 88.643.
51. Budapest, Festetics-palota, táncterem. (1900 k.) MOL, P. 240, 1. d., (szobarészletek,
kastélyképek) – jelöletlen fényképfelvétel.
52. Budapest, Karátsonyi-palota, táncterem. O. V., 1888, 708. l.
53. Nádasdladány, Nádasdy-kastély, „ősök csarnoka”. Sz. Ú., 1901 december 22, 8. l.
54. Budapest, Wenckheim-palota, táncterem, esküvői asztallal. Sz. Ú., 1902 augusztus 31,
11. l.
55. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, táncterem. I. M. A., 17.356.
56. Budapest, (III.) József főherceg palotája, táncterem. Sz. Ú., 1910 júlis 15, 8. l.
57. Budapest, – Esterházy utca 4. – Károlyi-palota, nagyszalon. MNM, F., 31.966.
58. Budapest, Wenckheim-palota, szalon. I. M. A., Nlt. 103-d.
59. Ókígyós, Wenckheim-kastély, nagyszalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
78.300.
60. Homonna, Andrássy-kastély, nagyszalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
83.1418.
61. Deszk, Gerliczy-kastély, nagyszalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM F., 78.126.
62. Pácin, Sennyey-kastély, nagyszalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F. 78.205.
63. Budapest, Batthyány-palota, nagyszalon. (1900 k.) I. M. A., 6051. (Máshol nagyterem
megjelöléssel. O. V., 1888, 4. l.)
64. Nagylónya, Lónyay-kastély, (nagy)szalon. (1910 k.) MNM, F., 78. 072.
65. Nagymágocs, Károlyi-kastély, nagyterem (nagyszalon). (Fotó: Klösz György, 1900
k.) MNM, F., 78.163.
66. Kistapolcsány, Habsburg-kastély, nagyszalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM,
F., 78.150.
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67. Sorokújfalu, Szapáry-kastély, nagyszalon (a forrásban „zöld szalon”). (Fotó: Klösz
György, 1900 k.) MNM, F., 78.215.
68. Pápa, Esterházy-kastély, nagyterem (nagyszalon). Sz. Ú., 1903 november 30, 4. l.
69. Budapest, Károlyi Imre palotája, nagyszalon (a forrásban szalon). A gyüjtő, 1913
I./10. l.
70. Keszthely, Festetics-kastély, úriszoba. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
78.105.
71. Vácrátót, Vigyázó-kastély, úriszoba. Sz. Ú., 1902 május 15, 9. l.
72. Budapest, Batthyány-palota, „férfi szalon”. I. M. A., 6063.
73. Budapest, Batthyány-palota, kisszalon. I. M. A., 6064.
74. Keszthely, Festetics-kastély, női szalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
78.101.
75. Gács, Wenckheim-kastély, szalon. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F., 78.291.
76. Tőketerebes, Andrássy-kastély, szalon (a forrásban „gobelin terem”). (Fotó: Klösz
György, 1900 k.) MNM, F.
78.15.
77. Budapest, Károlyi Alajosné palotája, „empire szalon”. (1900 k.) I. M. A. 6052.
78. Budapest, Harkányi-palota, szoba. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F., 78.130.
79. Magaslak, Zichy-kastély, „magyar szalon”. Sz. Ú., 1904 január 15, 7. l.
80. Csitár-Gárdonypuszta, Mailáth-kastély, japán szoba. Sz. Ú., 1905 auguszts 15, 8. l.
81. Oroszvár, Lónyay-kastély, „török szalon”. Sz. Ú. 1910 oktber 31, 3. l.
82. LNagylengyel, Apponyi-kastély, nappali szoba. MNM, F., 88.638.
83. Budapest, Karátsonyi-palota, nagyebédlő. O. V., 1888, 709. l.
84. Keszthely, Festetics-kastély, nagyebédlő (a forrásban ebédlő). Sz. Ú., 1901 november
30, 7. l.
85. Válaszút, Bánffy-kastély, nagyebédlő (a forrásban ebédlő). Sz. Ú., 1913 augusztus 15,
6. l.
86. Ókígyós, Wenckheim-kastély, nagyebédlő (a forrásban ebédlő). MNM, F., 78.304.
87. Mosdós, Pallavicini-kastély, nagyebédlő (a forrásban ebédlő). Sz. Ú., 1908 június 15,
5. l.
88. LNagylengyel, Apponyi-kastély, kisebédlő (a forrásban ebédlő). MNM, F., 88.656.
89. Magaslak, Zichy-vadászkastély, ebédlő. MNM, F., 88.656.
90. Magaslak, Zichy-vadászkastély, „reggeliző szoba”. Sz. Ú., 1904 január 15, 7. l.
91. Sorokújfalu, Szapáry-kastély, (nagy)ebédlő. Sz. Ú., 1904 december 15, 5. l.
92. Budapest, Teleki Sándorné Múzeum körúti lakása, ebédlő. Sz. Ú., 1910 december 31,
12. l.
93. Beodra, Karátsonyi Aladár kastélya, úriszoba-dohányzó. Sz. Ú., 1900 március, 31, 7.
l., Kastélyok és mágnások, 83. l.
94. Nagymágocs, Károlyi-kastély, dohányzó. MNM, F., 78.161.
95. Pozsonypüspöki, Draskovich-kastély, dohányzó. Sz. Ú., 1902 július 31, 6. l.
96. Körösgégény, Zichy-kastély, dohányzó. Sz. Ú., 1905 szeptember 15, 6. l.
97. Nasic, Pejacsevich-kastély, dohányzó. Sz. Ú., 1904 augusztus 11, 5. l.
98. Galgóc, Erdődy-kastély, pipázószoba-úriszoba-pipázószoba. Sz. Ú., 1901 augusztus
31, 6. l. – úriszoba megjelöléssel. (Ugyanez az enteriőr másutt pipázószobaként szerepel.
V. U., 1912, 2., 10. l.)
99. Budapest, (III.) József főherceg palotája, dohányzó. Sz. Ú., 1910 július 15, 10. l.
100. Keszthely, Festetics-kastély, biliárdszoba. MNM, F., 78. 109.
101. Kisszántó, Königswarter-kastély, biliárdszoba. MNM, F., 78.176.
102. Hőgyész, Apponyi-kastély, biliárdszoba. Sz. Ú., 1901 május 31, 7. l.
103. Sorokújfalu, Szapáry-kastély, biliárdszoba. Sz. Ú., 1904 december 15, 5. l.
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104. Keszthely, Festetics-kastély, télikert. Sz. Ú., 1901 novembe 30, 8. l. (A forrásban
„márványteremként” szerepel.)
105. Nádasdladány, Nádasdy-kastély, télikert. Sz. Ú., 1911 június 30, 4. l.
106. Vácrátót, Vigyázó-kastély, könyvtár. MNM, F., 78.254.
107. Alcsút, Habsburg-kastély, könyvtár. Sz. Ú., 1901 mjus 31, 4. l.
108. Nádasdladány, Nádasdy-kastély, könyvtár. MNM, F., 78.186.
109. Lengyel, Apponyi-kastély, könyvtár. MNM, F., 88.653.
110. Nagybodok, Stummer-kastély, könyvtár és pipázó. Sz. Ú., 1901 október 15, 10. l.
111. Tolcsva, Waldbrott-kastély, könyvtár. Sz. Ú., 1901 március 15, 5. l.
112. Szepesgörgő, Csáky-kastély, könyvtár. Sz. Ú., 1902 július 15, 5. l.
113. Mosdós, Pallavicini-kastély, könyvtár (és dolgozószoba). Sz. Ú., 1908 június 15, 5. l.
114. Balatonkiliti, Pálffy-kastély, könyvtár. M. N., 1900 augusztus, 9. l.
115. Homonna, Andrássy-kastély, dolgozószoba. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM,
F., 83.1420.
116. Ókígyós, Wenckheim-kastély, úriszoba (és dolgozószoba). Sz. Ú., 1902 augusztus
31, 8. l.
117. Keszthely, Festetics-kastély, női írószoba (Festetics Taszilóné írószobája). Sz. Ú.,
1901 november 30, 6. l.
118. Lengyel, Apponyi-kastély, dolgozószoba. MNM, F., 88.654.
119. Mosdós, Pallavichini-kastély, dolgozószoba. Sz. Ú., 1908 június 15, 5. l.
120. Toponár, Festetics-kastély, dolgozószoba. Sz. Ú., 1905 június 31, 7. l.
121. Homonna, Andrássy-kastély, hálószoba. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
83.1422.
122. Schikedanz Albert hálószoba enteriőrraza Zichy Jenő részére. Zlinszkiné, 273. l.
123. Lengyel, Apponyi-kastély, hálószoba. (1910 k.?) MNM, F., 88.648.
124. Kiszombor, Rónay-kastély, hálószoba (a forrásban „női toilette szoba”). Sz. Ú., 1903
február 15, 5. l.
125. Kiszombor, Rónay-kastély, hálószoba (a forrásban „úri toilette szoba”). Sz. Ú., 1903
február 15, 5. l.
126. Budapest, Egyetem utcai Károlyi-palota, hálószoba (a Pappenheim lakosztályban). I.
M. A., 17.352.
127. Homonna, Andrássy-kastély, fürdőszoba. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
83.1426.
128. Homonna, Andrássy-kastély, fürdőszoba. (Fotó: Klösz György, 1900 k.) MNM, F.,
83.1425.
129. Törökbálint, Meller-kastély, fürdőszoba. (1910 k.) MNM, F., 71.907. (A forrás
megjelelölésében korábbi tulajdonosa után hibásan Mailáth-kastélyként szerepel.)
130. Törökbálint, Meller-kastély, gyermekszoba. (1910 k.) MNM, F., 71.981.
131. Féltorony, Habsburg-kastély, vendégszoba. Sz. Ú., 1902 december 15, 17. l.
132. Meggyesfalva, (Lázár-) Bissingen-kastély, vendégszoba. Sz. Ú., 1907 augusztus 31,
7. l.
133. Budapest, Karátsonyi-palota, háziszínház. Budapest Anno. Bp., 1979, 23. l.
134. Budapest, Esterházy u. 4. Károlyi-palota, bálterem háziszínpaddal. MNM, F.,
36.236.
135. Nádasdladány, Nádasdy-kastély, házikápolna. KÖH, F., 23.368.
136. Ókígyós, Wenckheim-kastély, házikápolna. Sz. Ú., 1902 augusztus 31, 10. l.
137. Mosdós, Pallavicini-kastély, házikápolna. Sz. Ú., 1908 június 15, 7. l.
138. Csitár-Gárdonypuszta, Mailáth-kastély, házikápolna. Sz. Ú., 1905 augusztus 31, 8. l.
139. Budapest, Karátsonyi-palota, képtár. Budapest Anno. Bp., 1979, 23. l.
140. Betlér, Andrássy-kastély, képtár. Borovszky, Gömör vm., 37. l.
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141. Krasznahorkaváralja, Andrássy-képtár. MNM, F., 40.966.
142. Borostyánkő, Almásy-várkastély, lovagterem kiállítással. M. N., 1900 július 10. l.
143. Erdődy István jáskai kastélyának múzeuma. Sz. Ú., 1904 március 15, 7. l.
144. A gernyeszegi Teleki-kastély múzeuma. (1940 k.?) Bíró, XXXIV. lapmelléklet 51.
kép.
145. Budapest, (III.) József főherceg palotája. Enteriőr modern berendezéssel. Sz. Ú.,
1910 július 15, 11. l.
146. Budapest, a Királyi Vár kerti házának „magyaros” szobája. M. I, 1903 július 4,
képmelléklet.
147. Alcsút, Habsburg-kastély, Mária Dorotta főhercegnő festőműterme. V. U., 1886,
104. l.
148. Vasvörösvár, Erdődy-kastély, Erdődy Gyuláné festőműterme. Sz. Ú., 1903 március
31, 5. l.
149. Alcsút, Habsburg-kastély, Mária Dorotta hercegnő festőműterme. Sz. Ú., 1907 július
15, 3. l.
150. Budapest, Egyetem utcai Károlyi-palota, konyha. I. M. A., 17.349.
151. Budapest, (III.) József főherceg palotája, konyha. Sz. Ú., 1910, július 15, 13. l
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