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Poór János

Magyarország a 18. században*

1

A 18. század többnyire a Habsburg Birodalmat is rendre érintô örö-
kösödési háborúk jegyében telt el, amelyek idôrôl-idôre jelentôsen 
átrajzolták a sokszínû monarchia térképét. Lássuk a fontos változá-
sokat (mellôzve az apróságokat)!

Az évszázadot bevezetô spanyol örökösödési háborúban (1701–
1714) I. Lipót császár (1658–1705) kisebbik fiának, a késôbbi VI. 
Károly császárnak (1711–1740) akarta megszerezni a spanyol-Habs-
burg örökséget. Nem sikerült, de az osztrák-Habsburgok azért je-
lentôs Spanyolországon kívüli spanyol birtokokkal gazdagodtak. VI. 
Károlyé lett Spanyol-Németalföld (Belgium), Lombardia, Nápoly 
és Szardínia (utóbbit nem sokkal késôbb Szicíliával cserélték el). 
A lengyel örökösödési háborúban (1733–1738) Nápoly és Szicília 
elveszett, kárpótlásul Parma és Piacenza került osztrák fennható-
ság alá. Ehhez a konfliktushoz kötôdik az a jeles esemény is, hogy 
Lotharingiai Ferenc, a késôbbi német-római császár (1745–1765) – 
1736-tól Mária Terézia (1740–1780) férje – a tôle elvett Lotaringi-
áért és Bar Hercegségért cserébe megkapta, és 1737-tôl birtokba 
vette a Toscanai Nagyhercegséget. Alig ért véget a lengyel, elkezdô-
dött az osztrák örökösödési háború (1740–1748), amelyben Mária 
Teréziának komoly veszteségeket kellett elkönyvelnie. Szilézia nagy 
része és Glatz Grófság mellett elveszett a nemrég szerzett itáliai  

* Az alábbi szöveg a Grassalkovich-konferencia nyitóelôadásának írásos változata, amely 
nem alapkutatásokon nyugszik. Részletesebben ugyanerrôl (a vonatkozó, fontosabb 
szakirodalom megadásával) ld. Poór, 2009. (P. J.)
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Terület (km2) Helységek Lakosok

Magyarország 208.763 9.654 6.807.839

Szlavónia 9.437 606 280.537

Horvátország 9.841 1.194 403.899

Erdély 60.699 2.615 1.652.755

Határôrvidék 33.550 1.739 794.970

Összesen 322.290 15.808 9.940.000

 Ember – Heckenast, 1989, 77. (A demográfiai fejezetet Wellmann Imre írta.)

Részletekbe nem bocsátkozva csak jelzem, hogy a különbözô te-
rületek jogállása és egymáshoz való viszonya nem volt rendezett. Bár 
törvény szólt róla (1741:18. törvénycikk), hogy Erdélyt vissza kell 
csatolni Magyarországhoz, a bécsi udvar mindvégig külön kormá-
nyozta. Ugyanez a törvény szólt az Erdély és Magyarország közötti 
vitatott részek, a Partium (Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megye 
és Kôvár vidéke) visszacsatolásáról is, de arra sem került sor. 51 év 
múlva, az 1792:11. törvénycikk szerint: „Habár az 1741:18. czikkelyben 
is határozott szavakkal el van ismerve, hogy Erdélyt Ô felsége, mint a magyar 
szent koronához tartozó országot, magyar királyi minôségében birja: mégis a 
karok és rendek ez iránt tett elôterjesztéséhez Ô szent felsége kegyesen hozzá-
járulván, határoztatik, hogy az országnak Erdélylyel való szorosabb egyesü-
lése érdemét a közpolitikai országos bizottság tárgyalás alá vegye, s arról a 
jövô országgyülésen jelentést tegyen. A mi pedig az imént idézett czikkely fo-
ganatositása végett Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd vármegyék, valamint 
Kôvár vidéke óhajtott visszacsatolását illeti: föntebb nevezett Ô felsége nyil-
vánitani méltóztatott, hogy az erdélyi urakat a legközelebb tartandó országy-
gyülésen meghallgatandja és azok nyilatkozatát megkapván, saját kegyelmes 
határozatát tudatni fogja az ország karaival és rendeivel”. Az ügy tehát 
több, mint fél évszázad múlva még mindig csak napirenden volt.

Parma és Piacenza is. A veszteségek visszaszerzése az osztrák örö-
kösödési háborút követô hétéves háborúban (1756–1763) nem si-
került. Mária Terézia ellenérzése ellenére a birodalom részt vett, és 
jelentôs területekkel gyarapodott Lengyelország 1772-es elsô felosz-
tása nyomán (és továbbiakkal az 1795-ös harmadik felosztáskor). 
Részt vett továbbá a birodalom a korábbiakhoz képest csendesebb 
bajor örökösödési háborúban (1778–1779). (Részletezésük nélkül 
utaljunk zárójelben a VI. Károly és II. József – 1765/80–90 – alatt 
vívott, többnyire sikertelen török ellenes háborúkra!)

Jelentôs területi és igazgatási változások mentek végbe a 18. század-
ban a birodalom részét képezô Magyarországon is. Lássunk néhány 
számot a század végérôl, amikor már megbízhatóbbak – jóllehet má-
ig vitatottak – az adatok, mint a század elején voltak!

A Magyar Királyság területe 1790-ben több, mint 320 ezer km2, 
lakóinak száma közel 10 millió. A századvégi közel 10 milliós adat-
hoz viszonyításul említsük meg, hogy 1720-ban nagyjából a fenti te-
rületek lakóinak száma 4,3 millióra tehetô. Szintén viszonyításul nem 
fölösleges megemlíteni, hogy a 18. század végén Európa lakossága 
nem érte el a 200 millió fôt (az egész világé 1 milliárd körül lehetett). 
Európa legnépesebb országa akkor Franciaország volt kb. 24 millió 
fôvel. (Oroszországban többen laktak, de lakói nem mind európa-
iak.) A történelmi Magyarország tehát népes országnak számított. 
Lakóinak száma kb. annyi volt, mint Nagy-Britanniáé, valamivel 
kevesebb, mint a Habsburg Birodalom másik feléé, a német örökös 
tartományoké. Ami a területét illeti, a Magyar Korona Országai a 
Habsburg Birodalom nagyobbik felét tették ki. Mit értünk a Magyar 
Korona Országain a 18. században? A szûkebb értelemben vett Ma-
gyarországot, Horvátországot, Szlavóniát, Erdélyt és a Határôrvidé-
keket. Az 1790-es állapotot az alábbi táblázat mutatja be.
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alig lakott országban utazni, kivált, ha meggondoljuk, hogy milyen 
virágzó volt valaha. Ugyanilyen lehangolónak találta az egykori ki-
rályi székhely, Buda állapotát, amely szinte teljesen romokban áll, 
csak a palotát és az erôdítményeket építették újjá – írta.

Gróf Hofmannsegg, szász utazó a századvégi Magyarországról 
egészen más képet festett. 1793. júniusi Bécsbôl Budára utazásáról 
szólva azt említi meg, hogy egyetlen országban sincs olyan kiváló pos-
taszolgálat, olyan precízen mûködô állomásokkal, mint Magyarorszá-
gon. Két nap alatt, reggel 5 és este 9 közötti utazással, kényelmesen 
megtette a Bécs és Buda közötti 36 mérföldes távolságot. Az országot 
alaposan beutazó szász gróf nem arról számolt ugyan be, hogy Ma-
gyarországon itt lenne a Kánaán, de nemcsak az út- és postahálózat-
ról, hanem sok városról, épületrôl, palotáról nyilatkozott elismerôen, 
és felfigyelt a budai és pesti arisztokrácia mûveltségére. Okkal. A 
század folyamán az ország valóban regenerálódott. Templomok so-
ra épült vagy épült újjá, amiben a korszak elején a szerzetesrendek 
játszottak fôszerepet. Épültek és bôvültek a püspöki székesegyházak. 
De nemcsak az egyházi építkezések indultak be, hanem a világiak is. 
Sem az egyházi, sem a világi építkezéseket nem érdemes, mert lehe-
tetlen részletezni. Inkább egy szám: csak Mária Terézia uralkodása 
alatt több, mint 200 kastély épült. Ha mégis ki kellene emelni valamit, 
emeljük ki a század legelejérôl Savoyai Jenô ráckevei barokk kasté-
lyát, a gödöllôi Grassalkovich kastélyt, amely „elsô körben” 1735 k.  
és 1744 között épült, és Mária Terézia elismerését is kiváltotta, és 
amely számos más kastély mintája lett. Természetesen emeljük ki az 
eszterházai kastélyt, Esterházy Miklós „alkotását”!

Újjáépültek – sokszor romjaikból – a városok is. A század elején 
jelentéktelen Buda és Pest a nyolcvanas években már a két legfôbb 
magyarországi kormányszék, a Helytartótanács és a Kamara, továb-
bá a fôhadparancsnokság, a Kúria (a Hétszemélyes és a Királyi Tábla) 

Nem csatolták vissza – bár szó volt róla a fenti, 1741-es törvény-
cikkben – az egyébként a század folyamán jelentôsen átszervezett, 
részben redukált, másutt növelt kiterjedésû Határôrvidékeket sem. 
Ezzel szemben bizonyos, az 1741-es törvénycikkben említett terü-
letek visszacsatolása megtörtént. Az alsó-szlavóniai Verôce, Pozse-
ga és Szerém megyét a század közepén, a bánsági Temes, Torontál 
és Krassó megyét Mária Terézia uralkodásának végén szervezték 
meg. A szlavóniai megyék országgyûlési ülés- és szavazati jogának 
megadásáról az 1751:23., a temesi megyékérôl az 1791:28. törvény-
cikk szól. (A megyék újjászervezése egyébként sehol sem a koráb-
bi vármegyék pontos „restaurálását” jelentette, a Temesi Bánság 
déli részén pedig határôrvidék jött létre.) Bécs és a magyarok eb-
ben-abban „megalkudtak” tehát, de a Magyar Királyság egysége 
nem állt helyre.

A fentiek alapján (bár kevesebb területi/közigazgatási változás tör-
tént, mint amennyi tervbe volt véve) leszögezhetjük: a századelô 
lakói aligha ismerték volna fel országukat a század vége felé. De 
nemcsak az új vidékek és megyék létrejötte/újjászervezése miatt és 
nemcsak a több mint 100 százalékos népességnövekedés miatt, ha-
nem azért sem, mert a demográfiailag és földrajzilag átalakult ország 
látványa – épített környezete – is teljesen megváltozott. Jól érzé-
kelteti ezt két útleírás. Egy III. Károly (1711–1740), egy I. Ferenc 
(1792–1835) korából.

Lady Montagu, angol írónô 1717. január 30-i levelében szomorú 
képet festett Magyarországról. Neszmély és Buda között, mint írta, 
a világ legszebb tájain utazott. De a szép táj nagyobbrészt mûve-
letlen és puszta. A török ellenes háborúk és a szerinte még kegyet-
lenebb I. Lipót alatti polgárháború miatt, amelyet a király barbár 
protestánsüldözése váltott ki, a vidék elnéptelenedett. Lehangoló az 
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18. században Magyarországon is szárba szökkent szabadkômûves-
ségrôl (amely a magyar politikai és kulturális elit legjelesebbjeit tudta 
soraiban). Már a negyvenes évektôl mûködô elsô bécsi páholy tagjai 
között is voltak magyarok. De a mozgalom hamar gyökeret eresz-
tett Magyarországon, Horvátországban és Erdélyben is. A hetvenes 
években több mint ötszáz, a nyolcvanas években mintegy ezer fôre 
tehetô a testvérek száma. Döntô többségükben nemesek és protestáns 
vallásúak. A hetvenes években kidolgozott alkotmányukból tudjuk, 
hogy a páholyüléseken az ország valós sorskérdéseirôl elmélkedtek.

Mindenképpen hangsúlyozni kell a Habsburg uralkodók, fôleg Má-
ria Terézia és a birodalmi fôváros kiemelkedô szerepét a magyar tár-
sadalom és politikai élet átalakításában.

A 17. század végéhez képest a több ágra váló arisztokrata csalá-
dok száma jelentôsen, a század folyamán több, mint a duplájára, 100 
fölé nôtt. Ebben a században kaptak grófi címet például az Almássy, 
Apponyi, Andrássy, Balogh, Berényi, Brunswick, Cziráky, Dessewffy, 
Festetics, Forgách, Gyulai, Niczky, Pongrácz, Szapáry, Sztáray, Tö-
rök stb. családok. Sokan emelkedtek fel hivatali érdemeik révén. 
Köztük a legnagyobb ívû pályát Grassalkovich Antal futotta be, aki 
kisnemesbôl kamaraelnök, fôispán, hatalmas birtokok tulajdonosa, III. 
Károly alatt báró, Mária Terézia alatt gróf, az uralkodónô bizalmasa 
és magyarországi vendéglátója lett. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy 
a 18. század folyamán a magyar arisztokrácia, növekedése ellenére 
kisebbségbe került a külföldi, honosított fôúri családokkal szemben.)

Mária Terézia, aki leginkább kivette a részét egy új arisztokrácia 
formálódásában, nemcsak az új fônemességgel, hanem a régivel, és a 
magyar nemesi társadalom egészével is jó kapcsolatokat igyekezett 
kialakítani. Mind több magyar fordult meg Bécsben, mind több ma-
gyar élt ott rövidebb-hosszabb ideig, és a magyar arisztokrácia jeles 

és az egyetem székhelye volt. A két várost elbontható hajóhíd kötötte 
össze. II. József alatt a várban már színház mûködött. A budai vár új-
jáépítése már III. Károly alatt elkezdôdött, aztán Mária Terézia alatt 
újraindult. Megépült több fôúri palota. A politikai fôvárosban, Po-
zsonyban is átépült a vár, és ott is épültek fôúri paloták. Sok város a 
század folyamán nyerte el jellegzetes késô barokk külsejét, és feltûn-
tek a korai klasszicizmushoz közelítô épületek stb.

De nem csak az épített környezet alakult át gyökeresen. Magyar-
ország felzárkózott és lépést tartott Európával szellemi szinten is, 
és nem csak soknyelvû arisztokráciája révén. Mind többen tanultak 
külföldi egyetemeken. Természetesen Bécsben is, de a protestáns 
magyarok Hollandia, Svájc, a század második felében fôleg Német-
ország egyetemei felé tájékozódtak. Elôbb Halle, aztán Jéna szerepe 
emelkedett ki. 1760 és 1799 között 629 magyarországi diák fordult 
meg Jénában. A mind fontosabb célpont azonban a göttingeni 
egyetem lett. Nem a hallgatók létszáma miatt, hiszen az a jénainál 
kevesebb volt. 1767 és 1808 között 285-en tanultak ott. Göttingen 
fontosságát a magyar szellemi élet szempontjából akkor értjük meg 
igazán, ha megnevezünk néhány ottani magyar és erdélyi diákot: 
Asbóth János, Budai Ézsaiás, Barczafalvi Szabó Dávid, Berzeviczy 
Gergely, Bolyai Farkas, Cornides Dániel, Engel János Keresztély, 
Gyarmathi Sámuel, Kôrösi Csoma Sándor, Márton István, Nitsch 
Károly Dániel, Rát Mátyás, Rumy Károly György, Schwartner 
Márton, Schedius Lajos stb. Nem mellékes, hogy nemcsak késôbbi 
jeles tudósok és literátorok, hanem a politikában és a bürokráciában 
szerepet vállaló jeles fônemesi családok fiai is megfordultak Göttin-
genben: Bánffy, Bethlen, Kemény, Podmaniczky, Prónay, Rhédey,  
Teleki és más családok tagjai.

Ha szellemi erjedésrôl és a magyar szellemi élet európai színvona-
láról, valamint tájékozódásáról beszélünk, feltétlenül szólnunk kell a 
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bécsi hölgyközönség is, sokat köszönhet a magyar irodalom. Báróczi 
Sándort, Barcsay Ábrahámot és, mindenek elôtt, Bessenyei Györ-
gyöt, aki 1765-tôl 1773-ig volt a tagja.

A fentiek példák arra, hogy Bécsnek tényleg kiemelkedô szerepe 
volt a 18. század folyamán a magyar arisztokrácia és a köznemesség 
nagy csoportjainak „átmozgatásában”, abban, hogy a magyar arisz-
tokrácia és a nemesség bizonyos csoportjai kiemelkedtek a vidéki el-
zártságból, és elkülönültek lassan saját társadalmi közegük „röghöz 
kötött” többségétôl.

Miután az eddigiekben lényegében csak jóról és széprôl, civilizációs 
növekedésrôl, szellemi erjedésrôl volt szó, szóljunk az érem másik 
oldaláról is! Az éremnek ugyanis van másik oldala. A civilizációs 
növekedésbôl, a szellemi erjedésrôl, az ország döntô többsége nem 
érzékelt semmit. Magyarországon feudalizmus volt: jogfosztottság 
az egyik oldalon, páratlan privilégiumok a másikon. A század végén 
éppúgy, sôt még inkább, mint a század elején. Könnyû bizonyítani 
az állítást, ha megvizsgálunk egy egyszerû problémát. Kinek van jo-
ga beleszólni a törvényhozásba, kiket és mit szolgálnak azok, akik-
nek beleszólásuk van?

Az 1608:k. u. 1. törvénycikk szabályozta, kik azok, akik ott lehetnek 
a legfelsô törvényhozó testületben, az országgyûlésben. Négy rend le-
hetett jelen személyes ülés- és szavazati joggal, vagy küldöttei/követei 
révén. A felsôtáblán a klérus (sokáig csak a katolikus, 1791 óta a görög 
katolikus, 1792 óta a görögkeleti is, a protestánsok korszakunkban 
nem) és a fôrendek. Az alsótáblán a köznemesség és a szabad királyi 
és bányavárosok követei (1791-tôl a jászok a kunok és a hajdúvárosok 
képviselôi is). Kívülük további tagjai is voltak az országgyûléseknek 
(a résztvevôk pontos körérôl az 1791 óta nyomtatásban is megjelenô 
országgyûlési naplókban található listák informálnak pontosan).

tagjai palotát vagy házat is fenntartottak a fôvárosban, és nem csak 
azért, mert például az elsô számú magyar kormányszék, a Bécsben 
mûködô Magyar Udvari Kancellária sokakat eleve Bécshez kötött. 
Mária Terézia tett azért, hogy egyébként is jellemzô legyen a bécsi 
magyar jelenlét.

A kapcsolatok ápolását kiválóan szolgálta a Theresianum felállítá-
sa 1746-ban. Az intézmény, amelynek a vezetését a királynô a jezsu-
itákra bízta, diplomáciai vagy közigazgatási pályára készítette fel, és 
összehozta a soknemzetiségû birodalom ifjú arisztokratáit és neme-
seit. Az intézményben a bölcsészeti és jogi stúdiumok mellett komoly 
súlyt fektettek a modern európai nyelvek, nemkülönben a vívás, lo-
vaglás, tánc „tudományának” elsajátítására is. Kezdettôl jelen voltak a 
magyarok. 1746-ban a 24 növendék között ott volt Perényi András és 
Niczky József. 1746 és 1772 között az elvilágiasodó, rövidesen Son-
nenfelset és Martinit is a tanárai között tudó iskolában több, mint 100 
magyar és erdélyi diák tanult. Két nevet emeljünk ki külön! 1772-
ben lett a Theresianum diákja Széchényi Ferenc a Nemzeti Múzeum 
majdani alapítója és ott tanult (késôbbi) sógora Festetics György is, 
akinek a keszthelyi Georgikon fûzôdik majd a nevéhez.

Létrejött Bécsben egy kifejezetten a magyaroknak „kitalált” in-
tézmény, a nemesi testôrség is. 1760 tavaszán adták hírül, hogy Ma-
gyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nemeseibôl – több mint 
100 fôre tervezett – testôrséget állítanak fel. 1760 szeptemberében 
eskették fel Pozsonyban, kapitánya gróf Pálffy Lipót volt. A feleske-
tést követôen a gárda bécsi székhelyére, a Trautson-palotába vonult. 
Az uralkodónônek októberben mutatkozott be. Mi volt a feladata? 
Fôként az uralkodó és az uralkodóház tagjai körül kellett reprezen-
tációs szolgálatot teljesítenie. Részt kellett venni az országgyûlése-
ken, ünnepi körmeneteken, a királyi család tagjainak temetésén stb. 
A testôrségnek, amelyet szívesen csodált meg „fellépései” során a 
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a 3. pontban jelzett területi visszacsatolások módja a király és a ren-
dek közötti egyeztetéstôl függ (ez az úgynevezett revíziós klauzula). 
A rendek azonban fontos ügyekben nem akartak egyeztetni a király-
lyal, és amit tudtak, kivontak a közös értelmezés hatálya alól.

Az 1715:3. törvénycikk szerint nem vita tárgya (nem tartozik a 
közös értelmezés hatálya alá) sem az ország területi integritása, sem 
az, hogy az országot saját törvényei szerint kell kormányozni. Mária 
Terézia 1741:2. törvénycikkbe foglalt hitlevelének 3. pontjából pedig 
kihagyták a nevezetes klauzulát (az ország területi integritása tehát 
a hitlevél szerint sem közös értelmezés tárgya). Ugyanekkor külön 
törvényt alkottak arról, hogy a nemesi kiváltságok ügye sem tartozik 
alá (1741:8. törvénycikk). Ezt a törvénycikket aztán (amely egyebek 
mellett visszahivatkozik az 1715:3. cikkelyre is) belefoglalták II. Li-
pót 1791:2. törvénycikkben lévô hitlevelének 1. pontjába. Tehát hit-
levélben intézkedtek a nemesi kiváltságok érinthetetlenségérôl és – az 
1741:8. törvénycikk 1715:3. cikkelyre való visszahivatkozása révén 
– arról is, hogy az országot saját törvényei szerint kell kormányozni. 
II. Lipót koronázó országgyûlésén törvényt alkottak arról is, hogy a 
király koronázására az elôzô király halálát követô hat hónapon belül 
sort kell keríteni (1791:3. törvénycikk), ami aztán bekerült I. Ferenc 
1792:2. törvénycikkbe foglalt hitlevelébe. Szintén II. Lipót országy-
gyûlésén született az ország függetlenségét és külön kormányzatát 
(az 1715:3. és 1741:8. törvénycikkre is visszahivatkozva) újra rögzítô 
10. törvénycikk. Ugyanennek az országgyûlésnek a „terméke” az a 12 
törvénycikk is, amely többek között (újra) rögzíti, hogy a törvények 
alkotásának, eltörlésének és magyarázatának joga a királyt és a ren-
deket közösen illeti meg, szem elôtt tartva az 1741:8. törvénycikk ren-
delkezéseit és természetesen annak visszahivatkozásait (jelesül, hogy 
a nemesi kiváltságok ügye, illetve, hogy az ország integer, és hogy sa-
ját törvényei szerint kell kormányozni, nem közös értelmezés tárgya).

Vajon az ország hány százalékát képviselik a kéttáblás ország-
gyûlés tagjai? A fônemesek, akiknek személyes ülés és szavazati jo-
guk van önmagukon kívül senkit. Az egyházi fôrendek legfeljebb 
a küldô intézményeiket. Választók csak két csoport mögött állnak. 
A megyei követeket a megyei nemesség küldi. Mekkora a megyei 
nemesség aránya Magyarországon? Körülbelül 5 százalék. Válasz-
tókat képviselnek a szabad királyi városok küldöttei is. Ám a szabad 
királyi városi lakosság aránya hasonló, mint a megyei nemességé (és 
zárójelben jegyezzük meg: a városi küldöttek delegálásában csak a 
városi lakosok kisebbségének van beleszólása). Konklúzió: a népes, 
esetenként több, mint 600 fôs magyar országgyûlések nem képvi-
selik a lakosság 10 százalékát sem. És vajon képviselik-e legalább a 
több mint 90 százalék érdekeit?

Egyértelmû nemet nem mondhatunk erre. A magyar politikai elit 
– nevezzük így összefoglalóan az országgyûlések részvevôit – gon-
dosan és eredményesen ôrködött az ország történeti jogai, önállósá-
ga fölött is, ennyiben országos érdekeket is képviselt. A koronázó 
országgyûlésen az új király által a koronázás elôtt kiadott/kiadandó, 
majd törvénybe iktatott koronázási hitlevélben III. Károly (akinek a 
hitlevele az 1715:2. törvénycikkben van) kijelentette, hogy az ország 
„szabadságait, mentességeit, kiváltságait, statutumait, közönséges jogait, 
törvényeit és szokásait” megtartja (1. pont), hogy a koronát az ország-
ban ôrizteti (2. pont), hogy az ország visszafoglalt és visszafogla-
landó területeit az országba visszakebelezi (3. pont), hogy a férfiág 
kihalása esetén a szabad királyválasztói jog visszaáll (4. pont), és 
hogy a jövôbeni koronázások esetén az uralkodók a fentieket elfo-
gadják, és esküt tesznek a betartásukra (5. pont).

III. Károly hitlevelének 1. és 3. pontjában azonban volt egy-egy 
kitétel, amelyet a rendek sérelmeztek. Nevezetesen az, hogy az 1. 
pontban felsorolt szabadságok, mentességek stb. értelmezése, illetve 
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Modernizációs törekvések – fôként a század második felében – a 
felvilágosult abszolutista kormányzat részérôl érhetôk tetten. Közbe-
vetôleg: a történeti szakirodalomban több mint 150 év óta zajlik vita 
a felvilágosult abszolutizmusról. Ma mégis ott tartunk, hogy még az 
is vitatott, melyik a jobb terminus: a felvilágosult abszolutizmus vagy 
a felvilágosult despotizmus, hol volt ilyen kormányzati rendszer, hol 
nem volt, kik a reprezentatív képviselôi stb? Amirôl többé-kevésbé 
konszenzus van, az az, hogy ez egy modernizációt/szintemelést célul 
tûzô kormányzati rendszer. Ez a modernizáló/szintemelô elszántság 
ütközött össze a magyarországi feudalizmussal, az elôjogok rendsze-
rével a 18. század második felében, de fôleg II. József (1780–1790) 
trónra lépte után. Utolsó országgyûlésén, 1764/65-ben Mária Terézia 
számára kiderült, amit addig is tudott: a magyar nemesség nem en-
ged elôjogaiból. Ezt követôen mellôzte az országgyûléseket, és végig 
mellôzte azokat II. József. Ezt az idôszakot tekinthetjük a magyaror-
szági felvilágosult abszolutista kísérlet korának. Miben áll a kísérlet? 
Elsôsorban abban, hogy az uralkodók megpróbálták megtörni a ma-
gyar nemességet, és megpróbáltak tenni valamit az alsóbb társadalmi 
rétegekért. Az utóbbit illetôen elég Mária Terézia 1767-es úrbérrende-
letére és József 1785-ös jobbágyrendeletére utalni. Ami az elôbbit (a 
nemesség „megtörését”) illeti, fôként II. József reformjait kell kiemel-
ni: mindenek elôtt a megyerendszer meggyengítését (a megyék sze-
repének jelentôs redukálását), a bíráskodás döntôen nemesi elôjogok 
ellen irányuló megreformálását, a földek felmérését, amely mintegy 
elôkészítette a nemesség tervezett megadóztatását. De a felvilágosult 
abszolutizmus más színtéren is elôrelépést jelentett. Már Mária Te-
rézia fellépett a katolikus klérus túlzott jogaival szemben, II. József 
valláspolitikája pedig okkal váltotta ki a felvilágosodás híveinek maxi-
mális elismerését, és a modernizáció jegyében születtek meg az uralko-
dók vallási, kormányzati, intézményi, oktatási, egyetemi reformjai stb.

A magyar politikai elit a fentiek alapján tehát ôrködött az ország tör-
téneti jogai és önállósága fölött. Fô tevékenysége azonban mégis az 
elôjogok védelme és további kiterjesztése volt, aminek szembeötlô pél-
dája a Werbôczy óta alig sérült nemesi kiváltságok, mindenek fölött 
az adómentesség érinthetetlenségének törvénybe foglalása a többször 
említett 1741:8. törvénycikkben (majd beemelése a hitlevélbe). Akkor, 
amikor Európa nagy részén a nemesség így vagy úgy adózott.

A további fô gondja a politikai elitnek az volt, hogy törvény 
szabta kötelezettségeit a törvények értelmének kiforgatásával a mi-
nimumra redukálja. A nemes a kiváltságai fejében katonáskodási 
kötelezettséggel tartozott az ország védelmére. Ez egyrészt szükség 
esetén személyes felkelést jelentett, másfelôl katonaállítást, tehát ko-
moly pénzügyi megterhelést. A részletekbe nem bocsátkozva leszö-
gezem: a 18. századtól fogva a nemesség csak részben teljesítette 
alkotmányos kötelezettségeit. Néhány látványos vagy kevésbé lát-
ványos „életünket és vérünket” jelenet nem azonos a törvény szabta 
kötelezettségek teljesítésével.

Akikért a politikai elit látványos jelszavak hangoztatásán túl, már-
mint, hogy sajnálta a szegény adózó népet, nem tett semmit – a job-
bágyok voltak. Az, hogy milyen volt a jobbágysors Magyarországon, 
nem részletezem, csak utalok néhány korabeli munkára. Bél Mátyás, 
Tessedik Sámuel, Hajnóczy József és Berzeviczy Gergely írásai 
kiválóan mutatják be a jobbágyság teljes kiszolgáltatottságát és az 
adórendszer feltûnô korruptságát. Magyar országgyûlésen, amely-
bôl – I. József (1705–1711) 1708-ban elkezdett, be nem fejezett di-
étáját nem számítva – a 18. században kilencet tartottak (1712–15, 
1722–23, 1729, 1741, 1751, 1764–65, 1790–91, 1792, 1796), a job-
bágyfelszabadítás szó, ennek ellenére, nem hangzott el. A nemesi 
adómentesség feladásának, a jogok kiterjesztésének, a szabadság, 
tulajdon fogalmának felvetésével stb. szintén nem lehet találkozni.
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kadásukat. Mindez azzal párhuzamosan zajlott, hogy II. József 1787 
vége óta (orosz szövetségben) hadban állt a törökökkel. Részsikerek 
váltakoztak kudarcokkal, a magyar délvidéken is zajlottak a harcok, 
és a háború kimerítette az országot. Az országgyûlést végig mellôzô 
császár erôszakkal hajtott be adót és terményt. Magyar részrôl meg 
tapogatózó tárgyalások zajlottak más dinasztia meghívásáról a magyar 
trónra. Nem tudjuk, a fentiek önmagukban elégségesek lettek volna-e 
ahhoz, hogy a jozefinus (felvilágosult abszolutista) kísérlet megbuk-
jon Magyarországon. Nem derülhetett ki. A délvidéki hadszíntéren 
tartózkodó császár halálos betegséget szedett össze. 1790. január 26-
án a tolerancia-, a jobbágy- és az alsópapság anyagi helyzetérôl szóló 
rendeletei kivételével a többit, magyarországi életmûvét, visszavonta.

Birodalmában, így magyar királyságában is öccse, Lipót, tosca-
nai nagyherceg követte. Ô jó politikus volt, és a fellélegzô rendiség-
gel karöltve fátylat borított a múltra. Az 1790-ben Budán kezdett, 
1791-ben Pozsonyban befejezett országgyûlésen alkotott törvények 
elôbeszédében az olvasható, hogy II. Józsefet csak 1790. február 
20-i halála akadályozta meg abban, hogy 1790-ben törvényesen 
megkoronáztassa magát és országgyûlést hívjon össze. Azt, amit ô 
nem teljesíthetett, utóda, II. Lipót „azonnal teljesiteni kezdette” – ol-
vassuk tovább. Rendeleteit (három kivételével) József maga vonta 
vissza, az 1791:32. törvénycikk azonban az általa adományozott ki-
váltságokat is érvénytelenítette. A fogalmazás itt is vitathatatlanul 
udvarias: „Mivelhogy néhai II. József, felséges császár és örökös magyar ki-
rály, törvényes szertartással végbeviendô megkoronáztatása felôl tett igéretét 
elôbb bekövetkezett halála miatt nem teljesithette: azért kiváltságai, a meny-
nyiben azokat különben a törvény szabályai szerint adományozta, csak akkor 
nyerendenek törvényes erôt, ha most szerencsésen uralkodó Ô felsége, Ma-
gyarország törvényesen megkoronázott királya által meg fognak erôsittetni.”

Az új király és a régi rendiség új fejezetet nyitott.

Fontos megjegyeznünk: a felvilágosult reformok a magyar társada-
lom jó része és széles nemesi körök egyetértésével találkoztak, mégis 
kudarcra voltak ítélve. Létezett ugyanis egy hamis szerepértelmezés 
mindkét oldalon. A bécsi udvar – a felvilágosult reformokat képviselve –  
„félretette” a magyar alkotmányt. Alkotmányellenes reformjait ezért a 
reformokra nyitott, de az alkotmányra érzékeny magyarországi hívei 
sem tudták egy ponton túl vállalni. Egy konkrét példa. Láttuk, Mária 
Terézia is, fia is szerette volna megtörni, végsô célként megadóztatni a 
nemességet. Nem sikerült, és ezért megbüntették az országot. Diszkri-
minálták Magyarország kereskedelmét, ezáltal gazdaságát. A közgaz-
dász kortársak által gyarmatinak nevezett – a szakirodalomban sokáig 
félremagyarázott – vámpolitikára gondolok, amely a század közepe 
óta érvényesült. II. József expressis verbis leszögezte: büntetésrôl van 
szó, és eltekint a büntetéstôl, ha a nemesség lemond az adómentessé-
gérôl. Más szavakkal: a nemesi adómenteség ürügyével az uralkodók 
tudatosan diszkriminálták a magyar gazdaságot.

A felvilágosult abszolutizmus tehát Janus-arcú. A modernizáció je-
gyében alkotmányt sért. Ám ezzel akarva-akaratlanul „helyzetbe hoz-
za” ellenfelét, a nemességet. A nemesi társadalomnak nem kell színt 
vallania, hogy ugyanis a modernizáció ôsellensége, hanem az ôsi alkot-
mány védelmezôjének szerepében tetszeleghet, és vannak hozzá érvei. 
Az ôsi alkotmányt tényleg megtámadták. A modernizációs kísérletek 
többnyire ezért maradtak kísérletek. A jó politikus, Mária Terézia 
tudta ezt, ezért többnyire a realitások talaján maradt, és többnyire 
kompromisszumot kötött a nemesi társadalommal. A rossz politikus, 
II. József nem kötött kompromisszumot. Ezért magyarok is mind in-
kább és mind többen elfordultak tôle, bár nem a magyarok buktatták 
meg. A nyolcvanas évek második felében mind rosszabb hírek érkez-
tek Osztrák-Németalföldrôl. A belgák forrongtak, majd fegyverrel 
fordultak az osztrák uralom ellen. 1790 januárjában kimondták elsza-
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Beke Margit

A Szent Jobb, 
különös tekintettel a 18. századra

A 18. századig

Szent István (997–1038) tisztelete mélyen beivódott a magyar nem-
zet történetébe. A király már életében kivívta a keresztény hívôk 
tiszteletét. Mint uralkodó, legyôzhetetlen, nem vesztett csatát. Tete-
mét a székesfehérvári bazilika sírboltja ôrizte.

Mivel éppen 240 évvel ezelôtt érkezett vissza a Szent Jobb ha-
zánkba, érdemes ennek a körülményeit megvizsgálni.

A középkorászok szerint az 1060-as évek elején, amikor Szent Ist-
ván szarkofágban elhelyezett mumifikálódott tetemét a székesfehérvá-
ri királysírba helyezték, akkor választották le a jobb kezét.1 Vélhetôen 
ekkor a teljes jobb kart választhatták le, hiszen a szentjobbi apátság 
pecsétjén még a kézfej és a kar együtt látható. Elsô Szent Királyunk 
halála után Szent László (1077–1095) volt az, akinek uralma szilárd 
volt, és amikor példaképet keresett, azt István királyban találta meg. 
Úgy tûnik, hogy még a szenteknek is szükségük volt mintaképre. 

Ez történt a 18. században is. Mária Terézia (1740–1780) hatal-
mának megszilárdítására Szent István királyt vette példaképül.2 Po-
litikai megfontolás vezethette a királynôt Szent István ereklyéjének 
megszerzésében, bár a királynô mélyen vallásos volt. Mária Terézia 
1758. augusztus 19-én nyerte el XIII. Kelemen pápától a Carissima 

1 Koszta, 1994. 632.

2 Beke (2.), 2001. 45–52. további irodalommal. 
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magával vitte Székesfehérvárra, onnan tovább Zágrábba, majd  
Dalmáciába. Ha ez így történhetett, a veszedelem elmúltával vissza-
került az ereklye. 

Hiszen a trónkövetelôk harcában 1304-ben jelen volt a Szent 
Jobb. III. Vencel (1305. okt. 9-ig László néven uralkodott, mint ma-
gyar király) ugyanis Budán idôzött, amikor Vencel cseh király, az 
apa cselhez folyamodott. Kijelentette, hogy szeretné a fiát királyi 
díszben látni és a koronázási szertartást megismerni. Ezért a Bol-
dogasszony templomban teljesítették kívánságát. A sekrestyébôl 
fényes istentisztelet mellett vonultak a templomba. Vencelre adták 
a királyi palástot, Szent István kardjával felövezték, majd a sar-
kantyúkat helyezték lábára. A koronát ez után rátették Vencel fejére, 
aki egyik kezében Istvánnak arannyal és drágakôvel befoglalt jobb-
ját, a másikban a királyi jogart tartotta. Közben a budai polgárok és 
sok cseh lovas besétált a várkapun. A király a szertartás közben fiá-
val elhagyta a templomot, rajta a koronázási ékszerekkel. Azután a 
királyi palotába lovagoltak, ahol nagy lakomát adott a vendégeknek, 
közben fiával elhagyta hazánkat, magával vitte a koronázási éksze-
reket.6 Feltételezik, hogy Szent István kardja ekkor került Prágába.

Laskai Osvát (1450 k. – 1511) ferences szerzetes már székesfe-
hérvári tartózkodásáról tudósít. Majd ezt teszi Temesvári Pelbárt 
(1435 k. – 1504), aki Szent István királyról szóló prédikációjában 
ezt mondta: „Szent István király jobbja, a csontokkal, bôrrel és hússal 
együtt mindmáig épen maradt, mintha csak most is alamizsnát akarna 
osztani. Úgy hisszük, Isten azért akarta így, hogy ezzel szívünkbe vésse: jó 
cselekedeteket kell tennünk”.7 Temesvári Pelbárt tehát tudott a Szent 

6 Pór-Schönherr, 1988. 63.

7 Temesvári, 1982. 177. Eredeti lelôhelye: Pomerium de Sanctis. Pars aestivalis. 52. beszéd.

in Christo filia kezdetû brévéjében az apostoli királyi címet, amelyrôl 
vitatott, hogy egyáltalán volt-e.3 Talán hálából, egy ilyen gesztussal 
élt a magyar nemzet felé. 

A középkorban, amikor Szent László szentté avatta, vagyis fele-
melte István tetemét a székesfehérvári bazilikában, 1083. augusztus 
20-án, már csoda történt. Mercurius szerzetes, a fehérvári kincstár 
ôre angyaltól kapta meg Szent István karját a gyûrûvel és magával 
vitte a váradi egyházmegye területéhez tartozó Berek monostorába.4 
Valójában ez 1060 körül, vagy 1083-ban 
következett be, nem tudható. 1084. május 
30-án talált rá Szent László király, amikor 
szeretett, váradi egyházmegyéjében járt. 
László az ereklye ôrzésére megalapította 
a szentjobbi/szentjogi apátságot. Álmos 
herceg kômonostort épített, amit Kálmán 
király Pál nádor fiainak adott. Tôlük II. 
Géza király vette vissza. A király halá-
la, 1162 után a nádor fiai kifosztották és 
lerombolták a monostort. Ezt III. István 
(1162–1172) helyreállította és apátját a 
királynak és az esztergomi érseknek ren-
delte alá.5 Tehát az esztergomi érseknek 
is a joghatósága alá tartozott. 

Feltételezik, hogy a tatárjárás idején 
a Szent Jobbot Benedek váradi püs-
pök meneküléséhez csatlakozva az apát 

3 Közli Török, 1859. II. 186.

4 Pray, 1771. 19., Beke 2001. 45.

5 Benkô, 1994. 632.

kép1:Pecsétjük.

Szentjobbi pecsét felirata: 
Sigillum conventus monasterii 

Sancti regis Stephani de Zenth jog 
Közölve: Uxa, 1934. 38.
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domonkosok 1590-ben említik elôször, hogy ezüst ereklyetartót ké-
szítettek a Szent Jobb számára.10

Molnár Antal foglalkozott az ereklye Raguzába kerülésével.11 
A szerzô tanulmányában hivatkozik Serafino Razzi firenzei do-
monkos szerzetes 1595-ben megjelent mûvére.12 Razzi az ereklyét 
nem Szent István, hanem István boszniai király csontjának tartotta. 
1605-ben pedig Giacomo Luccari patrícius krónikája látott napvilá-
got, amely Esztergom és Székesfehérvár 1543-as török bevételérôl 
szól.13 Tudomása szerint Székesfehérvár második bégje Dervis Mi-
haloglu felnyittatta a magyar királyok sírját, a kincseket elvitték, a 
királyi csontokat szétszórták. A raguzai kereskedôk a csontokat 
megvásárolták készpénzen egy töröktôl. Ládába rakták és egy ká-
polnában ôrizték. Valószínû, hogy nem egyszerre szórták szét az 
ereklyéket. Ezek 1545–50 között kerültek Raguzába. Itt a szenátus 
a kereskedôknek kifizette az ereklyék árát.14 

Majd 1618-ban újra szerepel a leltárban. I. Lipót császárnak 
(1657–1705) egy magyar nemes tudomására hozta, hogy a Szent 
Jobbot a raguzai domonkosok ôrzik.15 A király Buda török uralom 
alóli felszabadítása elôtt, 1684-ben két domonkos szerzetest meg-
bízott, hogy az ereklyét hozza Bécsbe. A raguzaiak azonban koc-
kázatosnak tartották a szállítást, ezen a címen tehát nem adták ki. 
A szerzetesek nem akartak lemondani a relikviáról, sôt 1706-ban új, 
ezüst ereklyetartót készítettek.

10 Beke (2.), 2001. 46., Deseritius, 1760. V. 264., Karsai, 1938. III. 156.

11 Molnár, 2006. 49–56. 

12 Molnár, 2006. 53., Razzi, 1595. 35., 175–178.

13 Molnár, 2006. 55., Luccari, 1605. 144.

14 Molnár, 2006. 55.

15 Beke (2.), 2001. 46., Uxa, 1934. 243., Karsai, 1938. 165.

kép4:Raguzai ereklyetartó

Jobbról és látnia kellett, ha ilyen rész-
letesen ír róla. 

Egyesek feltételezik, hogy a törökök 
elôl Fehérvárról menekítették, mások 
Budát nevezik meg. Illetve feltételezik, 
hogy az 1540-es években törökök kezé-
re került, akik raguzai kereskedôknek 
adták el. Valószínûleg a teljes jobb kar 
1540 elôtt még megvolt, bár a szentjob-
bi pecséten a kar elválasztva látható a 
kéztôl.8 Azt is feltételezik, hogy Nagy 
Lajos király idejében (1342–1382), 
amikor perszonálunióban voltunk Len-
gyelországgal, akkor kerülhetett a kar 
Lengyelországba. Az bizonyos, hogy 
a Lembergben lévô ereklyéhez János 
Kázmér lengyel király 1634-ben arany-
tartót készíttetett.9 Fennmaradt egy 
festmény, amint a lengyel király vendé-
gének csókra nyújtja a Szent Jobb fel-
sôrészét. A Krasznahorkára vitt ereklye 
ebbôl származik, amit Koháry István 
szerzett. 

Szent István fejereklyéjét 1543-ig 
Székesfehérvárott ôrizték. A raguzai 

8 Pray, 1771. 30.

9 Beke (2.), 2001. 46., Lepold, 1930–1931. 570., Simon, 1797.

kép2:Lembergi ereklyetartó

kép3:Festmény

A Lembergi karereklyetartó
Közölve: Uxa, 1934. 242.

A lengyel király csókra nyújtja  
a szent kart vendégének.

 Közölve: Uxa, 1934. 243.
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színûnek tartom, hogy ebbôl az ereklyébôl, 
amelyet 1775-ben Pozsonyban ôrzött a káp-
talan, 1776-ban, az újonnan felállított székes-
fehérvári egyházmegyének birtokába jutott. 
Raguzában maradt azonban Szent István fej 
ereklyéjének egy része, aminek tartóját Ber-
nini készítette.

Ekkor már csak a kézereklye volt meg, a 
kar nélkül. A csuklójára a királynô színarany 
cserfalevelet helyeztetett és a kézre drá-
gagyöngy abroncsok kerültek. A kezet kettôs 
ereklyetartóban ôrizték, az ezüsttel díszí-
tett belsô hengeralak a mai napig is látható. 
A külsô négyszögletû kristálylapokból 
álló, ezüsttel díszített tartót a kassai 
vértanúk ereklyetartójaként ismerjük 
és az esztergomi bazilikában látható a 
Magyar szentek mellékoltárán. Erre az 
alkalomra az uralkodónô emlékérmet 
veretett, egy arany példányt a tartóba 
helyezett. Raguzából a Szent Jobbot 
egy selyemlepelbe takarva szállították 

kép6:Zágrábi ereklyetartó

kép7:belsô henger

kép8:kassai ereklyetartó

kép9:emlékérem

Az ereklye útja Buda várába

Pray György végzett kutatást arról, hogy hol rejtôzködhet a Szent 
Jobb. Pray 1763-ban Brankovics Antal jezsuita társának írt Raguzá-
ba, érdeklôdve az ereklyérôl.16 Pray ekkor megtudta, hogy valóban 
Raguzában ôrzik a Szent Jobbot és Szent István napján köztiszte-
letre ki is helyezik. Szendrey Benedek levéltáros ezt jelentette Mária 
Teréziának, aki szerette volna visszaszerezni hazánknak. Az 1768-as 
kísérlete nem járt sikerrel. 

A szándék megvalósítását a külpolitikai helyzet tette lehetôvé. 
A Raguzai Köztársaságot, amely 1684-ben még Lipót császár pro-
tektorátusát élvezte, Mária Terézia éppen 1770-ben erôsítette meg. 
Tehát ôk lekötelezettjei is voltak az osztrákoknak. A Köztársaság 
az oroszokkal csatázott és éppen tengeri csatáját vívta. A raguzaiak 
rászorultak az osztrákokra, és 1771. január 4-én fordultak Mária 
Teréziához segítségért. Még január 15-én, mintegy ennek a fejében 
felajánlották a királynônek a Szent Jobb ereklyét, amelyet a Köz-
társaság a domonkosoktól 200 tallérért vett meg.17 Az ereklyét Bona 
János szenátor szállította Bécsbe, ahová nagy késéssel április 19-én 
az ereklye megérkezett, de a szenátor elôzô éjjel meghalt. Ekkor új 
megbízatást kellett kérni a követeknek Raguzától. A raguzaiak leve-
lükben hangsúlyozták, hogy Raguza „mely egykor a magyar királyság 
tagja vala s mindenkor állhatatosan ragaszkodott Magyarországhoz, szent 
István király pártfogásának zálogát látta az ô ereklyéjében, melyet féltékeny 
gondossággal ôrizett meg”.18 A királynô május 1-jén vette át a Szent 
Jobbot a küldöttségtôl és megtartotta a koponyaereklyét is. Való-

16 Beke (2.), 2001. 46., Pray, 1771. 94., Uxa, 1934. 243.

17 Uxa, 1934. 245.

18 Idézi Uxa, 1934. 245. 

A Zágrábi koponya-
ereklyetartó. Bernini mûve 

Közölve: Uxa, 1934. 245.

A Szent Jobb belsô ereklyetartója 

A kassai vértanú szentek 
ereklyetartója

Emlék aranyérem 1771. máj. 29. Közölve: Uxa, 1934. 249.
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július 19-én érkezett meg Buda várába, szombati napon, szinte vá-
ratlanul, mert csak estére várták megérkezését és készültek az ün-
nepélyes fogadására.21 A Szent Jobbot Buda várában a jezsuiták 
kápolnájába helyezték el. Másnap július 20-án reggel a kollégium 
elé hozták, ahol két királyi testôr, Filó János és Szerdahelyi Gábor 
esztergomi kanonokok fogadták, majd Bányai László vikárius pe-
csétjével látták el. Este hat órakor megszólaltak a harangok, amikor 
Bajzáth püspök átvitte az ereklyét a Nagyboldogasszony templom-
ba. Ott égô gyertyák között helyezték el, mellette két testôr állt ki-
vont karddal. Filó János Szent István-napi matutinumot22 tartott, 
az után két-két pap óránként felváltva egész éjjel imádkozott a hí-
vek sokaságával együtt.

A Szent Jobb budai átadására Mária Terézia királyi biztosokat 
rendelt: Grassalkovich Antalt, a pozsonyi kamara elnökét és Ha-
dik Andrást, a testôrkapitányt. Mária Terézia Grassalkovichhoz 
intézett levelében kifejtette, hogy régi óhaja volt a Szent Jobb visz-
szaszerzése.23 A királynônek az volt a szándéka, hogy az ereklyét 
Budára vigyék, és ezen túl a budai udvari kápolnában ôrizzék. Az 
ünnepség csúcspontja július 21-e volt. A szertartás nyolc órakor 
kezdôdött Migazzi Kristóf bécsi érsek, váci püspök szentmiséjével, 
amikor Kozma Ferenc jezsuita tartott magyar szentbeszédet.24 Ez 
után harangok zúgása közben, zenei kísérettel indult el a Nagybol-
dogasszony templomból az udvari templomba a körmenet. Élén az 

21 Beke (2), 2001. 47., Pray 94., Robitsek, 1888. 12.

22 A papi zsolozsma hajnali órája.

23 Pray, 1771. 102.

24 Kozma, 1771.

Bécsbe. Ezt a leplet a királynô Bajzáth Józsefnek adományozta, mi-
után ráfestette a Szent Jobbot, és külön adományozó levéllel látta el, 
amely így szólt: „Praesentem effigiem dexterae S. Regis Stephani in attalico 
in volucro, cui haec Sacra Reliquia inerat, dum Ragusa Viennam transfere-
batur, depingi curavimus, quod hacce nominis Nostri subscriptione testatum 
fuisse. Schönbruny 13-ta Septembris 1772. Maria Theresia”.19 Bécsben is 
nyilvános tiszteletre helyezték ki a Szent Jobbot, majd július11-én 
szállították Pozsonyba. 

Külön gondja volt a királynônek a hazaszállításra. Ebben a szer-
vezésben Bajzáth József fôpap, a királyi tábla prelátusa királyi 
biztosként vett részt, Gondola Ferenc püspök, raguzai ügyvivôvel. 
Bajzáth Józsefet a királynô a káptalan követeként ismerhette meg, 
hiszen 1751-ben a pozsonyi országgyûlésen jelen volt. 1760-ban pe-
dig a királyi tábla prelátusa volt. 1765-ben ansariai választott püs-
pök lett a királynô kinevezése folytán. Az ô személyére azért esett 
a választás, mert az esztergomi érseki szék 1766–1776 között éppen 
üresedésben állt. 1767-ben a Szent István rend kis keresztjével is ki-
tüntették. 1777. február 1-jétôl lett veszprémi püspök (1777–1802).20 
Tehát személyében igen magas rangú magyar fôpapot választotta ki 
Mária Terézia erre a feladatra. 

Magyarországra 1771. július 15-én indultak el a püspökök, Ha-
dik András testôrkapitány, hat magyar testôr díszkísérete mellett 
három udvari fogaton Gyôr és Pannonhalma érintésével. A menet 

19 A kendô és a levél a Veszprémi Érsekség kápolnájában található a kiállításon. V. ö. Török, 
2000. 27. 
Fordítása: Szent István Király Jobbjának ezt a képét selyemben, ideiglenesen, amelyben 
ez a Szent ereklye volt, míg Raguzából Bécsbe szállították, gondoskodtam a lefestésérôl, 
amelyet itt nevünk aláírásával bizonyítottuk. Schönbrunn, 1772. szeptember 13-án Má-
ria Terézia. 1772. szeptember 13.

20 Életrajzát vö. Pfeiffer, 1987. 14–15.
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A hitelesség

A Szent Jobb hitelessége nem vonható kétségbe. A Szent Jobb ujjai 
között pergamenszalag volt ezzel a felirattal: „Dextera Beati Stephani 
Regis et confessoris gloriosi”.29 A Raguzai Köztársaságon kívül Mária Te-
rézia és Migazzi Kristóf bécsi érsek hitelesítô okmánya 1771. június 
29-én kelt. Az átvételrôl Scheiner János prépost és Hohenfeld Kata-
lin grófnô, az angolkisasszonyok fônöknôje tanúskodik. Scitovszky 
János idejében (1849–1866) 1862-ben gondoskodtak új ereklyetar-
tóról. Ekkor vizsgálat tárgyává teszik a régi ereklyetartóról levágott 
pecséteket. Pálffy Móric királyi helytartó kérésére Scitovszky Já-
nos Paur Ivánnal megvizsgáltatta ezeket, aki levéltári kutatásokat 
végzett.30 Ennek eredményeként megállapították, hogy a hét pecsét 
közül az I. sz. fekete sárga zsinórral ellátott fekete viaszos pecsét-
nyomó Mária Teréziáé, aki férje után éppen gyászt viselt. Lotharin-
giai Ferenc ugyanis 1765. augusztus 18-án hunyt el.31 A II. sz. pecsét 
kék-sárga zsinóros Albert fôhercegé, Magyarország helytartójáé volt, 
a III. sz. Migazzi Kristóf bíboros, bécsi érseké. Ezzel a három pe-
cséttel küldték az ereklyét 1771-ben Budára, ahol a IV. sz. vörös-zöld 
pecsétet Bányai László esztergomi káptalani vikárius helyezte rá. 
Az V. vörös zsinóros Batthyány József hercegprímásé (1776–1799), 
a VI. fehér zsinóros Rudnay Sándor hercegprímásé (1819–1831), 
a VII. sz. fehér zsinóros Kopácsy József érseké (1839–1847).  

29 Közli Pray, 1771. 154., Beke (2.), 2001. 47., Uxa, 1934. 248.  
Fordítása: Boldog és dicsôséges hitvalló István királynak jobbja.

30 PL Scitovszky János. Egyházkormányzati iratok. Cat. 25. 1451. fasc. Varia. 1864. Nr. 
5118., MNL OL D 191. Magyar Királyi Helytartótanács elnöksége. VII. Egyházi kútfô 
363. d. 1864. év. Nr. 5963 (1862. év 16242)., Beke (2.), 2001. 47.

31 Lolharingiai Ferenc István (1708. dec. 8 – 1765. aug. 18.). V. ö. Hamann, 112.

ifjúság, majd a céhek, utána a szerzetesrendek, majd a plébániák kö-
vetkeztek zászlóikkal. Ôket követték a Szent Jobb ôrei és négy pap, 
akik arany, ezüst kelmékkel díszített állványon vitték a Szent Job-
bot. Mögötte haladt Migazzi Kristóf, Grassalkovich Antal és Ha-
dik András királyi biztos. Hosszában két oldalról a várôrség sorfala 
kísérte a körmenetet.25 Grassalkovich és Hadik „megfelelô öltözékben” 
volt – amint Grassalkovich beszámolt a királynônek.26

Az udvari kápolnában az oltártól nem messze egy asztalkára tet-
ték az ereklyét. Grassalkovich Antal felolvasta a hitelesítô okmányt, 
röviden beszélt és ezzel átadta az ereklyét megôrzésre Scheiner Já-
nos csillagkeresztes lovag és Szent Zsigmond-i prépostnak, valamint 
Hohenfeld Katalinnak, az angolkisasszonyok fônöknôjének. A pré-
post az ereklyét a fôoltárra helyezte. Migazzi bíboros Te Deumot 
intonált. Gondola Ferenc püspök német nyelvû szentbeszédet tar-
tott, majd Salbeck Károly püspök szentmisét celebrált.27 Aznap dél-
után három órakor nyilvános tiszteletre helyezték ki a Szent Jobbot, 
Szent István himnuszt énekeltek, amit szentségkitétel, loretói litánia, 
majd áldás követett. A magyar himnusz (a Boldogasszony Anyánk) 
eléneklése után csókra nyújtották az ereklyét. Az ünneplés három 
napon át zajlott. Magáról az átadásról és az ünnepségrôl Grassalko-
vich Antal számolt be a királynônek 1771. július 21-én.28 Az ereklyét 
tehát a Várkápolnában Szent István oltáránál helyezték el. 

25 Uxa, 1934. 246.

26 Pray, 1771. 107.

27 Pray, 1771. 99., Uxa, 1934. 247.

28 Pray, 1771. 107.
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képét is ô készítette. A többi hármat Carl Auerbach (1738–1786 k.)  
festette. Ezek a következôk: jobboldalon lehetett a Szent Zsigmond 
oltár emlékeztetve a lebontott Szent Zsigmond-i prépostság temp-
lomára (késôbb e két kép a máriaremetei kegytemplomba került). 
Baloldalon lehetett a Szeplôtelen Fogantatás és a Szent József ol-
tárkép. Esterházy Károly egri püspök alapítványából származott 
az ezüst függô örökmécses.34 A templomot 1769-ben október 15-én 
vasárnap szentelte fel Migazzi Kristóf, ami egybeesett Szent Teréz, 
a királynô névnapjával.35 Ezek tehát már készen álltak az ereklye 
méltó befogadására. 

A palota lelki gondozását a csillagkeresztes lovagok kapták meg. 
A csillagkeresztes lovagrend III. Béla unokájának köszönheti ere-
detét. Béla király Konstancia nevû leányát nôül adta III. Ottokár 
cseh királyhoz és ebbôl a frigybôl született Ágnes. Ágnes levelezett 
a klarissza rend alapítójával, Szent Klárával. Ágnes, a szentéletû 
klarissza apáca (1205–1282) ispotályokat hozott létre, szegénygon-
dozást vállalt. Ebbôl nôtt ki a csillagkeresztes lovagrend és terjedt 
el Prágából.36

A csillagkereszteseket Keresztély Ágost hercegprímás (1707–
1725) telepítette le Pozsonyban, mivel az érsekség még mindig e 
városban tartózkodott.37 A Szent Zsigmond-i préposti címet a ki-
rálynô összekapcsolta a csillagkeresztes lovagrenddel. Mária Teré-
zia 1770. január 10-i rendeletével a Szent Zsigmondi prépostságot 
újraalapította és áthelyezte a budai várba, a prépostság a lebontott 

34 Beke (2.), 2001. 130., Czagány, 1966. 96, 19.

35 Uxa, 1934. 184.

36 Puskely, 1994. 212.

37 Lakatos, 2003. 326- 331.

Azt lehet megállapítani, hogy az ereklye hazahozatala óta minden 
prímás hitelesítette, kivéve a rövid ideig uralkodó Károly Amb-
rust (1808–1809). Az új ereklyetartót már csak Scitovszky János  
pecsételte le.

Az ereklye ôrzése és a helyszín

Kérdés lehet, hol volt ez a kápolna. Abban az idôben Budán mûkö-
dött a Nagyboldogasszony templom, a Mária Magdolna templom. 
A Szent Zsigmond-i prépostsági templomot már 1769-ben elhord-
ták, de felépült a várban – Grassalkovich Antal közremûködésével – 
a királyi rezidencia és a benne lévô udvari templom, amely plébániai 
rangot kapott.32 Tehát a királyi Jobb királyi ranghoz illô templomot 
kapott. 1767–68-ban emelték a barokk Szent Zsigmond templo-
mot Nicolaus Pacassi (1716–1790) és Franz Anton Hildebrandt 
(1719–1797) tervei alapján.33 A templom középkori alapokon nyu-
godott az északi szárnyon, két emeleten át. Szentélyét egy, a hajó-
ját két csehboltozat borította, ezekre csegelyes kupolát festettek a 
négy evangélista, a négy szentatya és a négy nagypróféta alakjával. 
A boltozaton az Assumptio, a Kilenc angyali kar és egy ószövetsé-
gi jelenet volt látható. A freskókat Josef Hauzinger (1728–1786) 
festette 1769 körül, és ekkor készült Vinzenz Fischernek, a bécsi 
képzômûvészet professzorának Golgota címû négyalakos festmé-
nye. A fôoltáron kívül négy oltára volt a templomnak. A fôoltárral 
szemben állva a jobboldali elsô mellékoltárnak a Szent István oltár-

32 V. ö. Beke, 2001. 125–134.

33 Beke (2.), 2001. 125., Czagány, 1966. 27.
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diszítették. Ezt Szent Jobb, vagy Szent István kápolnának nevez-
ték. Az új kápolnába 1778. augusztus 19-én helyezték el az ereklyét, 
amelyet Patachich Gábor kalocsai érsek szentelt fel. Batthyány Jó-
zsef már esztergomi érsekként (1777–1799) a Szent Jobbot átvitte 
az új kápolnába, ahol Te Deum hangzott el harsonák és dobpergé-
sek között. Ennek a templomnak négy bejárata volt, egy nyilvános a 
térrôl, egy másik a prépostságból és kettô a várból.40 

A budai egyetem beiktatási diplomája 1780. március 25-én, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napján kelt, amelyben a királynô a királyi 
palotába helyezte el az egyetemet, egyúttal rábízta a Szent Jobb 
ôrzését. A növendékeknek év elején és november 5-én, Szent Imre 
napján, az ifjúság védôszentjének ünnepén a Szent Jobbot tisztelet-
adásra kihelyezték. A különbözô karok más-más ünnepeket tartot-
tak meg a kápolnában.

Az egyetemet 1783. december 9-i rendeletével II. József kiköl-
töztette a várpalotából. Ettôl kezdve nagy átalakítások történtek a 
palotában, hogy az elsô nádori lakó Sándor Lipót 1791-ben beköl-
tözhessen. Batthyány érsek 1785. január 12-én javaslatot tett temp-
lomigazgatóság felállítására, amely területileg a Nagyboldogasszony 
templomhoz tartozna. II. József patronátusi jogával élve, a palota 
Fehérvári és Vízi kapujáig terjedô területtel is rendelkezô plébániát 
szervezett, élén ismét csillagkeresztes lovagok álltak. A várplébánia 
tehát nem tartozott sem a városi, sem az érseki patrónushoz, ha-
nem a királyhoz. Várplébániai területtel és kötelességgel járó plébá-
nia lett, de a stóla jövedelmet a Nagyboldogasszony plébánosának 
számolja el.41 Így tért vissza a kánonjogot végzett Eberle Sebestyén  

40 PL Visitationes Canonicae. Lib. 164. 1795. Sz. Zsigmond prépostság. 5.

41 Uxa, 1934. 211.

prépostsági templom helyett megkapta a várkápolnát.38 Viszont 
a prépostságba csillagkeresztes lovagokat neveztek ki. Tehát plé-
bánosi jogkört kapott 1770-tôl, amelynek elsô plébánosa éppen 
Scheiner János volt. A plébániai jogkör a palotában tartózkodó 
és lakó személyekre vonatkozott, tehát személyi plébánia volt. 
A templom szomszédos lakói az angolkisasszonyok lettek, akik 
1770. május 13-án költöztek be ünnepélyesen. Ennél a beiktatást 
Migazzi Kristóf végezte Grasalkovich Antal jelenlétében. Tehát az 
angolkisasszonyok és a csillagkeresztes lovagok ôrizték ezentúl a 
szent ereklyét. Érdekes, hogy senki nem tüntette fel a Szent Jobb 
ôre címet, noha az természetesen a királyi kápolnához volt kötve, 
ahol az ereklyét ôrizték.

Az angolkisasszonyokat azonban a királynô 1777-ben Vácra 
költöztette, hogy helyüket átadják a nagyszombati egyetemnek. 
Kárpótlásul megkapták a királynôtôl a Szent Jobb ereklyetartó 
szekrénykéjének kicsinyített másolatát, amelyet a mai napig ôriz-
nek.39 Ugyanebben az évben a csillagkeresztes lovagok is elhagy-
ták a várat, megszûnt a várplébánia státus is. Ezután a kápolna a 
Nagyboldogasszony plébánia része lett, viszont az egyetem részére 
kápolnarektorátust szerveztek. Az elsô és egyetlen rektor Czillich 
Lajos cholti apát lett 1777. december 19-tôl 1786. augusztus 14-ig. 

Még 1777-ben új helyet kerestek a Szent Jobb számára. Franz 
Anton Hillebrandt 1777–78-ban a templomtól függetlenül, az északi 
szárnyon lévô udvarban egy ellipszis alaprajzú kápolnát készített 
kettôs kupolaborítással. Tetején keresztül négy félköríves barokk 
ablak törte át a homlokfalat. A kápolnát Josef Hauzinger képei 

38 Beke (2.), 2001. 127.

39 V. ö. Beke (2.), 2001. 130. közli a képet.
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sára, ahonnan visszahozták. Az inventáriumban49 felsorolják a két 
ereklyét. A Szent Koronát „cista magna vitrea, quibus superimposita est 
Corona Sacra Hungariae, gemmis et Lapillis ornata” – egy nagy üveg-
szekrényben, belehelyezve Magyarország Szent Koronája, ékkö-
vekkel és drágakövekkel díszítve található.50 A másik a Szent Jobb 
tartója „Cista minor, pariter vitrea cum listulis argentei et deauratis, in qua 
Sacra S. Stephani Regis Dextera asservatur” – kisebb ugyancsak üveg-
szekrény ezüst és aranyozott levelecskékkel, amelyben Szent István 
Király Szent Jobbját ôrzik.51 Másutt leírják, hogy a Szent Jobb 
dupla ezüstözött üvegtartóban (Mária Terézia-féle) található, vörös 
bársonyban körülvéve arany rojtocskákkal és díszítve, a kisebb tar-
tója, eredeti hiteles, mégpedig a raguzai három kulccsal, található. 
Továbbá a Szent Jobb hitelességét bizonyító három levél. (Listae 
pro copiis authenticarum S. Dextrae 3. copia-sorozat)52

A plébánia külön anyakönyvezett. Kereszteltek, házasultak és 
halottak anyakönyveit vezették.53

Ez a kápolna ideiglenesnek bizonyult. A 19. századi palota átépí-
tésének esett áldozatul, amelynek tervezôje Hauszmann Alajos volt. 
Elbontották a barokk Szent Jobb kápolnát és újat alakítottak ki a 
templom szentélye mögött, az északra lévô folyosó helyett.54 Itt ôriz-
ték a Szent Jobbot és innen vezettek körmeneteket augusztus 20-án. 

49 Inventárium, azaz leltár, lajstrom.

50 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795. 56. 

51 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795. 56.

52 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795. 31, 43.

53 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795.14.

54 F. Dózsa, 2000. 54. 

Bálint 1786-tól 1814-ig.42 Két káplánja is volt. A plébánia lélekszá-
ma ekkor 711, és ebbôl 50 gyermek.43

A Szent Jobbot még országgyûlés idején és királykoronázáskor 
is kihelyezték. Az 1787. augusztus 20-i szónok magáról a kézrôl 
mondta el gondolatait, a bálványozást megszüntetô, kardot forgató 
vitézi kézrôl, amely adakozó kézzé változott és ennek nyomán „elô-
tündökölt az evangélium fényes tudománya”.44 1790-ben az országgyûlés 
idején az ország törvényhozó testülete tisztelgett a Szent Jobb elôtt, 
amikor a várkápolnában ünnepeltek és a szónok emlékeztetett Ist-
ván király törvényalkotó és bíráskodó tevékenységére.45

A várban ôrzött Szent Jobb mellé megérkezett a Szent Korona 
1790. február 21-én, amikor II. József császár meghalt. A Szent Ko-
rona fogadását ünnepelték ezen a napon, amikor estére megérkezett 
a király halálának a híre, de azt csak másnap hirdették ki. Ettôl fog-
va a két klenódiumot46 a várban ôrizték. Az 1795-ös egyházlátoga-
tási jegyzôkönyv feljegyzi, „infra illem(!) in Tabernaculo ligneo deaurato 
Sacram ejusdem S. Regis Dexteram sub triplici clavi custoditam continet”.47 
Azt is megjegyzik, hogy amikor 1790-ben a korona hozatala volt és 
ki volt téve, a gyertyákért külön pénzt kaptak.48 A Szent Koronát 
1790. november 15-én átvitték Pozsonyba II. Lipót megkoronázá-

42 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795. 14.

43 PL Batthyány József. Acta Parochiarum Regulatarum. Nr. 13/1- 14/59., Beke (2.), 2001. 
131–132. 

44 Idézi Beke (2.), 2001. 49., Fuksz, 1787. 17–19.

45 Beke (2.), 2001. 49., Förderer, 1790. 

46 Ereklyét.

47 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795. 5. Magyarul: a Szent Jobbot a Szent István 
oltár alatt aranyozott fa tabernakulumban ôrizve tartják három kulcsra zárva.

48 PL Visitationes canonicae. Lib. 164. 1795. 10. 
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magyar katolikus püspöki kar kíséretében volt jelen. A világi elô-
kelôk sorát Horthy Miklós nyitotta meg, ott volt Bethlen István 
miniszterelnök, valamint József fôherceg családja. Ott található a 
koronaôrség dísz szakasza, a vármegyék küldöttségei. Sajátos öltö-
zékükkel feltûnt a tiroli népviseletû küldöttség és természetesen a 
matyó népviseletbe öltözött fiúk és lányok. Különféle egyesületek, 
majd szerzetesrendek, katonazenekar következett. Ezután hozták 
az Árpád-házi szentek ereklyéit, majd a koronaôrség díszkíséretével 
a Szent Jobbot. A Hôsök terén (akkori Millenniumi tér) díszes tá-
bori oltárt emeltek. Ott a pápai legátus rövid ájtatosság után pápai 
áldást osztott. A himnuszok eléneklése után az ereklyék elôtt tiszte-
leghettek a hívek.56

A második világháborúban 1944 karácsonyától 1945. február 11-
ig tartó ostrom idején a Szent Jobbot nyugatra hurcolták és Matt-
seeben ôrizték. 1945. augusztus 19-én érkezett vissza az ereklye 
A. Rohracher salzburgi érsek engedélyével, R. Diefenbach tábori 
lelkész és a magyar származású Kovács György amerikai ezredes 
kíséretében. Így Mindszenty József hercegprímás megtarthatta a 
körmenetet. A budavári palotába nem vihették vissza a Szent Job-
bot, így a pesti angolkisasszonyok kápolnájában ôrizték. A szerze-
tesrendek 1950. évi feloszlatása után végül 1951-ben a Szent István 
Bazilikának adták át. Ekkor a sekrestyekápolna adott otthont az 
ereklyének, amely eredetileg az 1905-ben történô templom felszen-
teléséig szakrális tér volt. Majd 1971-ben Gerô László terve alapján 
osztották ketté a helyiséget és biztonsági üvegtárlóba helyezték, ami 
Anton Doncev alkotása.57

56 Lepold, 1930–1931. 497–520.

57 Farkas, 1990. 4., 6.

A Szent Jobb késôbbi története

A templom 1930. május 20-án, a Szent Jobb feltalálásának ünnepén 
kapta meg azt az oltárképet, amelyet még Ferenc József rendelt meg 
a fôoltár számára. Ez azt a jelenetet örökítette meg, amint Szent 
István átadja fiának az Intelmeket. Az oltárképet Hász István tábori 
püspök áldotta meg.55

Különösen fényes ünnepség zajlott 1930-ban a Szent Imre év alkal-
mából. A 900 éves jubileumot valamennyi Árpád-házi szenttel együtt 
ünnepelte az ország külföldi vendégekkel augusztus 20-án. A Szent 
István Jobbja mellett Szent László hermáját, az aacheniek Szent Imre 
ereklyéjét, a székesfehérvári Szent István relikvia mellett, a kalocsai 
Szent Adalbert ereklyéje, a lágymányosi Szent Imre ereklye mellett 
Árpád-házi Boldog Margit ereklyéje is látható volt. A szentmisét Sin-
cero Alajos végezte, és Serédi Jusztinián bíboros latin, majd magyar 
nyelvû szentbeszéde hangzott el. A nagy tömeg miatt dönthettek úgy, 
hogy párhuzamosan mondtak csendes misét és szentbeszédet a Bazili-
ka elôtt, az Operaház elôtt, az Oktogon térre és a Köröndön felállított 
oltárok elôtt. Az ünnepségen részt vettek az amerikai magyarok, oszt-
rákok, németek, olaszok, franciák, belgák, lengyelek.

Eddig a körmeneteket a várból a Mátyás-templomig vezették. 
Most a Szent István Bazilikából, szentmise után indult a körmenet 
az Andrássy úton végig, egészen a Hôsök teréig. Az ünnepség je-
lentôségét fejezte ki, hogy Sincero Alajos, pápai legátus képvisel-
te a Szentszéket, továbbá az, hogy az egyházi méltóságok között 
több külföldi fôpásztor is jelen volt, mint például Michael Faulhaber 
bíboros, müncheni érsek, Gustav Piffl bíboros, bécsi hercegérsek, 
Augustin Hlond bíboros, gnesen-poseni érsek. Serédi Jusztinián a 

55 Lepold, 1930–1931. 662–663. Ugyanitt található a királyi udvar- és várplébánia fotó is.
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Kerny Terézia

Grassalkovich I. Antal személyes devóciója1

Grassalkovich I. Antal szenttisztelete

Bár az elmúlt két évtizedben örvendetesen megélénkültek a Gras-
salkovich I. Antalra (1694. március 5 – 1771. december 1.) vonat-
kozó kutatások,2 még mindig vannak olyan területek, melyekkel 
még nem igazán foglalkoztak szisztematikusan, vagy éppenséggel 
teljesen elhanyagolták azokat. Birtokai közül például még mindig 
a gödöllôi uradalom áll az érdeklôdés középpontjában, míg a töb-
bi, az ugyancsak jelentôs bajai, debrôi, hatvani, komjáti finoman 
szólva sem mondhatók igazán feldolgozottnak.3 Egyházi mecena-
túrája kapcsán szinte minden róla szóló tanulmányban szerepel, 
hogy 1721-tôl 220.600 forintot költött harminchárom templom és 
kápolna építésére, oltárok alapítására, s közülük rendszeresen ki-
emelik a máriabesnyôi kegyhely jelentôségét, melyrôl 2011 augusz-
tusában egy impozáns monográfia is napvilágot látott.4 Az általa 
adományozott mûvészettörténetileg jelentôsebb klenódiumokat is 
elemezték már.5 Lábadi Károly6 és Varga Kálmán7 behatóan fog-

1 A latin eredetû szó felajánlást, tiszteletet, hódolatot jelent.

2 Például Galavics, 1991. 117–224., Dávid, 1991. 225–230., Lábadi, 1997., Lábadi, 2003., 
Kerny, 2010. 773–786.; Czeglédi – Fábián, 2011., Lábadi, 2011.

3 Az uradalmakról rövid áttekintést ad Fallenbüchl, 1996.

4 Varga, 2011.

5 Ereklye, kegytárgy. Szilárdfy, 1997. 52–57; Lábadi (2.), 1997.

6 Lábadi, 2003.

7 Varga, 2011.

Pfeiffer, 1987.: Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára 
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München, 1987.
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1994.
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szeg, Kerepes, Zsidó [ma Vácegres]), ahol többnyire megtartotta 
az eredeti titulust (Szent Bertalan, Mária Magdolna, Szent Már-
ton stb.) is. 

Devóciójának egy következô rétege már az univerzális barokk 
szenttiszteletét tükrözte, míg egy további szegmense a Habsburgok 
reprezentációs, katolikus restaurációs törekvéseibe illeszkedett. Ez 
utóbbinak az volt a legfôbb jellemzôje, hogy a bécsi udvar fokoza-
tosan felkarolta saját szentjei (József, Lipót, Loyolai Ignác, Aviánói 
Márk, Avilai Teréz, Borromei Károly, Xavéri Ferenc) tiszteletének 
támogatása mellett a magyar szentek kultuszát is, azaz összeolvasz-
totta az apostoli királyság gondolatát dinasztiájuk történeti koncep-
ciójával, mint erre Gerhardt Kapner, idehaza Tüskés Gábor, utóbb 
pedig Kerstin Schmal hívta fel a figyelmet.9 Joggal gyanítható, hogy 
Mária Terézia (1740–1780) udvarában ô lehetett a magyar szentek 
és a magyarság legszentebb ereklyéi tiszteletének elsô számú ter-
jesztôje, jóllehet ez ugyanúgy rejtve maradt, akárcsak 1741-es szere-
pe, amikor a háttérbôl irányította az eseményeket. 

Véleményem szerint köze lehetett annak a Josef Moser (1715–
1801) bécsi ötvös nevéhez köthetô három ereklyetartó-sorozatnak 
elkészíttetéséhez az 1750-es években, melyek az uralkodónô meg-
rendelésére készültek a császári kincstár, a Geistliche Schatzkam-
mer számára. Az elsô sorozat Szent Pétert, Pált, Mátét, Andrást, 
Evangélista és Keresztelô Szent Jánost, Tamást, Júdás Tádét, Fü-
löpöt, az idôsebb és ifjabb Jakabot, Simont, Mátyást és Bertalant 
ábrázolta. A második csoportba Xavéri Szent Ferenc, Padovai 
Szent Antal, Szent Donatus, Nepomuki Szent János és Szent An-
na tartozott. A harmadik sorozat Szent Vencel, Szent Lipót, Szent 
Miksa, Szent István, Szent Imre és Szent László ezüst büsztjét, 

9 Kapner, 1978., Tüskés, 1984. 138–151., Schmal, 1999. 

lalkozott szenttiszteletének egy-egy meghatározó szegmensével, de 
nagyobb lélegzetû összefoglalás ebben a témában még nem szüle-
tett. Valószínûleg azért nem vállalkozott rá senki, mert rendkívül 
szerteágazó, s feltárása sok idôt és elmélyült kutatást igényel, azaz 
nem ígér gyors és látványos eredményeket. Hatalmas levéltári és 
képzômûvészeti anyagot szükséges hozzá feldolgozni és értékelni 
idehaza és Bécsben; levelezését, gazdasági iratait, a négy egyház-
megyében fekvô kegyúri templomainak patrocíniumait, a Canonica 
Visitatio-kat, a Historia Domusokat, valamint a berendezési-fölsze-
relési tárgyak, köztéri monumentumok sokaságát. 

Ebben a tanulmányban természetesen én sem vállalkozhatom 
ennek a meglehetôsen összetett mechanizmusnak az átfogó bemu-
tatására. Problémafelvetésemben elsôsorban arra törekedtem, hogy 
e tisztelet néhány eddig háttérbe szorult aspektusára fölhívjam  
a figyelmet.

Lábadi Károly kutatásainak köszönhetôen ismeretes, hogy 
Nepomuki Szent János iránt érzett bensôséges devóciója milyen 
látványosan mutatkozott meg valamennyi domíniumában, illetve 
politikai pályafutásának különbözô állomásain.8 Ha nem is ilyen 
szembetûnôen jelentkezett, de legalább ennyire említésre méltó 
azonban más szentekhez fûzôdô áhítata is. Egy részük még a közép-
kor szenttiszteletét tükrözte. Ez leginkább abban nyilvánult meg, 
hogy Grassalkovich nem pusztán pragmatikus megfontolásokból, 
magyarán az építôanyag kinyerése miatt, hanem kegyeleti-történe-
ti okokból gyakorta elhagyatott, középkori templomromok helyén 
építkezett (Besnyô, Dunakeszi, Feldebrô, Gyöngyös, Hatvan, Isa-

8 Tiszteletérôl legutóbb: Lábadi, 2011. A Gödöllôi Királyi Kastélyban 2011. augusztus 5-tôl 
2012. január 29-ig látható Kincses templomok címû tárlaton a Nepomuki Szent János 
kultuszát bemutató egységben a kiállított alkotások zöme Szilárdfy Zoltán gyûjteményé-
bôl származott.
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(Szentháromság, Szentlélek, Szent Anna, Szent Joachim), melyek 
valamilyen módon a korszak aktuális eszmei-hitéleti kérdéseivel áll-
nak összefüggésben.11 

Nem lenne érdektelen egyszer alaposabban föltárni Grassalko-
vich Kalazanci Szent József iránti tiszteletét, akihez piarista diá-
kévei révén fûzték szoros szálak, s akinek szentté avatására még 
életében, 1767-ben került sor. Kegyesrendi kapcsolatai egyébként a 
késôbbiekben is kimutathatók. Nevelt fia, Bajtay Antal (1717–1775) 
is piarista szerzetesként kezdte el magasra ívelô egyházi pályáját.12 

Nemcsényi Adolf, a nyitrai gimnázium késôbbi rektora 1730-ban 
PrIMVs rVDIorIs aC noVeLLI VatIs partVs sub allo noMInc címmel írt 
Grassalkovich Antal tiszteletére egy költeményt.13 Pécsy Domokos 
(?–1735) tanár szintén verssel hódolt elôtte.14 Liedl Hyppolit pedig 
1742–1752-ben Grassalkovich fiának a nevelôje volt.15 

Kiemelkedô szerepet játszott hitéletében természetesen a ma-
gyarok legfôbb pátrónája, Szûz Mária. Ezt részben a genius loci is 
magyarázza. Nem mellékes, hogy szûkebb pátriájában, Nyitra vár-
megyében három búcsújáróhely (Holics [Holič, Szlovákia], Privigye 
[Prievizda, Szlovákia], Sasvár) létezett. A tisztelet mindenekelôtt 
a Mennyekbe fölvett Szûz Mária, vagyis a Nagyboldogasszony  

11 A Szentháromság tiszteletrôl például ld. Szilárdfy, 2003. 37–47. 

12 Bajtay (Baitay, Bajthay) Antal 1754-tôl volt a piarista rend tartományi fônöke. 1760. ok-
tóber 1-étôl erdélyi püspök és pozsonyi prépost, de ebben az évben választották meg 
valóságos belsô titkos tanácsossá is bárói ranggal. 

13 Három latin nyelvû verset írt a költészetet tanuló Grassalkovich II. Antal tiszteletére. 
Szinnyei, 1891. I. 346–348. hasáb 

14 Szinnyei, 1906. X. 650. hasáb

15 1745–1752 között tábori lelkész a Haller ezredben. Szinnyei, 1900. VII. 1215. hasáb

Szinnyei, 1903. IX. 871. hasáb
Ezzel mi legyen???

talapzatában pedig a szentek egy-egy ereklyéjét foglalta magá-
ban.10 Konkrét iratok hiányában azonban ez a hipotézis egyelôre 
nem igazolható, az viszont egészen biztosan állítható, hogy szere-
pet játszott a Szent Jobb hazahozatalának elôkészítésében, mely-
nek 1771-ben Hadik Andrással (1710–1790) együtt királyi biztosa 
volt. A Szent Korona egyik ôreként az is a feladatai közé tartozha-
tott, hogy a Mária Terézia portrékon megjelenô magyar uralkodói 
klenódiumokat, mindenekelôtt a Szent Koronát a legnagyobb tör-
téneti hitelességgel ábrázolják. 

Ezen a helyen kell megemlíteni a ferences és a kapucinus rendhez, 
valamint a saját szentjeikhez való kötôdését is, mely egyértelmûen 
bécsi udvari kapcsolatairól árulkodik. A halál- (Szent Mihály, Bor-
bála) és betegség- (Evangelista Szent János), idôjárás- (Bertalan) 
és jószágpatrónusok (Vendel), valamint gyakori pestisjárványok el-
len oltalmazó Szentháromság, Szent Rozália, Sebestyén és Rókus 
kultuszának elômozdítását és részvételét ezeknek a szenteknek a 
tiszteletében elsôsorban a parasztsággal való patriarchális kötôdése 
és érdekazonossága, valamint az önálló kultuszhordozó rétegként 
megjelenô általa betelepített német telepesek saját szentjeinek integ-
rálása magyarázza. A Pest és Heves megyei mûemléki topográfiák 
adatai szerint ezek az élet alapvetô helyzeteiben segítséget jelentô 
szentek gyakorta tûnnek fel a Grassalkovich nevéhez köthetô temp-
lomok titulusaiban, az általa alapított oltárokon, klenódiumokon, 
vagy köztéri emlékmûveken, ami kétségtelenül egyfajta céltudatos-
ságot tükrözött. Külön figyelmet érdemelnek azok a patrocíniumok 

10 Kiss, 2007. Kat. 11., Kiss, 2013. Kat. 5. 294–295. 
A máriabesnyôi kegytemplom fôoltárának ezüst lemezekkel borított díszes tabernákulu-
mát, mely Grassalkovich II. Antal (1734–1794) adománya volt, Grotte András meghatá-
rozása szerint (2010) szintén Josef Moser készítette.



50 51

volt. Második házasságából született gyermekeit Antal János Nepo-
muk Berthold, Klára, Anna Mária, Anasztázia, Ignác Lôrinc Antal, 
Terézia Ilona névre keresztelték, melyek sokatmondóan árulkodnak 
arról, hogy politikai pragmatizmust sem nélkülözô devóciójában 
hogyan kapcsolódtak össze a családi hagyományok a korszak leg-
tiszteltebb szentjeinek kultuszával, mely mögött fölsejlik a Magyar 
Királyság politikai elitjébe való fölemelkedés gondolata is. 

„[…] 
Testem mearum his discipulum in Scholis
Sentenciarum dico Grasalkovics,
Sublimibus sacras columnis
Qui pius hic decoravit aras.
[…]” 18

Grassalkovich I. Antal Szent László-tisztelete

Grassalkovich I. Antal Szent László tisztelete eredendôen a család-
jában gyökerezik. Anyai nagyapját 
Egresdy Lászlónak hívták. Köztu-
domású, hogy Ürményben [Moj-
mírovce, Szlovákia] látta meg a 
napvilágot 1794. március 5-én, 
azaz egy évre pontosan I. László 
halálának hétszázadik évforduló-
ja elôtt. A település római katoli-
kus egyháza Szent László titulusú.  

18 Budaváry, 1876.

(kép06)

– Magna Hungarorum Domina in Coelos Assumpta, a Loretói Szûz-
anya16 és az Immaculata-kultusz ápolásában öltött testet. 

Végül szenttiszteletének utolsó rétege a magánájtatosság színtere 
volt, mely a famíliájának több évszázados névadási szokásaiból, vala-
mint személyes családi kötôdéseibôl, azaz házastársi kapcsolataiból, 
gyermekei névadásából fejthetô fel. A családi szentkultusz közép-
pontjában névadója, Paduai Szent Antal állt. Oltárképe látható a gö-
döllôi kastélykápolnában, a máriabesnyôi kegytemplomban, Ecseren 
és Soroksáron, a pesti ferences templomban, hogy csupán néhányat 
említsek, de alakja feltûnik például az 1771-ben emelt gödöllôi Mar-
tin Vogerl (1714–1770) -féle Immaculata oszlopon is. Ikonográfiáját 
tekintve legtöbbször a gyermek Jézussal szerepel, legendáját viszont 
feltûnô módon sehol sem örökítették meg. E kultusz alaposabb fel-
tárása még szintén hátra van, melybe beletartozna a magyarországi 
fônemesség (például Esterházy Antal) devóciójának összehasonlító 
elemzése, a Szent Antal Társulatok és ereklyék számbavétele is.17 
Az 1751-ben emelt komjáti templom Árpád-házi Szent Erzsébet ti-
tulusa egyértelmûen elsô feleségére, az ott birtokos Bajtay (Bajhay) 
István özvegyére, Langh Erzsébetre (1693–1729) utal. Kevésbé kö-
vethetô nyomon eddigi kutatásaim szerint Szent Krisztina vértanú 
szûz tisztelete, aki második neje, Klobusitzky Krisztina (1712–1738) 
patrónája volt. Annál inkább kimutatható viszont Avilai Nagy Szent 
Teréz családi kultusza. Feltûnôen kiemelt szerepét elsôsorban az 
motiválhatta, hogy hôn szeretett királynôje az ô nevét viselte, majd 
harmadik arája, Klobusitzky Terézia (1709–1781) védôszentje is ô 

16 Barna, 1997. 41–56., Lábadi (3.), 1997. 37–51., Varga, 2011. 21–36. 
 Elképzelhetô, bár erre nézve nincs egyetlen konkrét adatunk sem, hogy nem csupán a 

kegyszobor másolatát hozatta meg Loretóból Grassalkovich Antal, hanem fogadalmi képen 
is megörökítették Klobusitzky Terézia kocsibalesetbôl való szerencsés megmenekülését.

17 Ide vonatkozóan ld. Szilárdfy, 2005. 21–30., Kerny, 2005. 31–36.

Az ürményi római katolikus templom. 
Fotó: Makky György
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között a nyitrai piarista „fi-tápnöveldében” végezte tanulmányait, 
mely mellesleg szintén Szent Lászlóról lett elnevezve.23 

A piaristák 1698 novembere óta mûködtek Nyitrán, egy alsóvá-
rosi házban, amelyet az esztergomi káptalan bocsátott rendelkezé-
sükre. Kezdetben kisebb adományokból tartották fönn magukat, 
azonban a rend szabályai szerint a jóváhagyható megtelepedéshez 
a kollégiumnak biztos alapítványra is szüksége volt, melyet a város 
püspöke, Mattyasovszky László (1696–1703) biztosított. Ô ugyan 
1698 telén még visszautasította Bojár András (Endre, 1644–1716) 
viceprovinciális24 kérését, de 1699 tavaszán már hajlandónak mutat-
kozott egy jelentôsebb alapítványt tenni. Hosszas tárgyalások után 
1701 januárjában a püspök nyolc pontban foglalta össze az általa 
adandó huszonnégyezer forintos alapítvány feltételeit. 1701. január 
29-én Bécsben Mattyasovszky és a rend megbízottjai, Bajar András 
és Klemens Tengg, a bécsi rendház elöljárója aláírták a támogatási 
szerzôdés feltételeit, majd I. Lipót magyar király (1657–1705) 1702. 
december 10-én megerôsítette alapítólevelüket.25 Ugyanebben az 
évben szentelte fel június 9-én Szent László tiszteletére a piarista 
templom alapkövét is a püspök.26 A donátorról tudni érdemes, hogy 
a 17. század végén, 18. század elején ô mozdította elô talán a legha-

23 Forrás: Budapest, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára. A magyar-
országi piarista iskolák anyakönyveinek konspektusa, PMKL, V 177/57. kötet. C: Ju-
ventutis Scholastica Gymnasij Nittriensis Scholarum Piarum, Liber Primus (1701–1737). 
Irodalom: Horváth, 1896.
A konviktus építése 1705–1721 között folyt, tehát Grassalkovich még a régi épületben 
tanult. Csôsz, 1879. 145–150.

24 A tartományfônök helyettese.

25 Koltai, 2004.

26 1789-ben szentelték fel véglegesen, mert többször elpusztította a tûzvész az építkezés 
közben.

Bár a jelenlegi templom 1721-ben épült, már középkori egyháza 
is hasonló patrocíniumot viselt.19 Ebben az elsô templomban ke-
resztelték meg Paduai Szent Antal után az újszülöttet. Az sem el-
hanyagolható tényezô továbbá, hogy Ürmény közigazgatásilag 
Nyitra vármegyében fekszik, vagyis éppen azon a területen, ahol 
a már középkortól kezdve számos monda keringett a szent király-
ról. Az egyik kegyes hagyomány például azt tartotta, hogy ô alapí-
totta a Nyitrai Egyházmegyét, illetve székesegyházát, és elhunyta 
1095-ben szintén a püspöki székhelyen történt.20 Föltételezett egy-
házalapítása, illetve halálának vélt helyszíne révén, a késôbbi le-
gendaképzôdés folytán, a vármegyében tisztelete különösen nagy 
népszerûségnek örvendett. Alakja 1606-ban rákerült pecsétjére és 
címerére, de magának Nyitra városnak 1606-tól 1838-ig használt 
pecsétjében is az ô törökön taposó alakja állt.21 A Szent Emmerám 
székesegyház középkori Szent László-oltáráról 1434-tôl 1519-ig 
folyamatosan vannak adataink.22 Témánk szempontjából mindez 
azért bír jelentôséggel, mert a gyermek Grassalkovich 1705–1711 

19 Mezô, 2003. 221.

20 Az egyházmegyét, mint ezt a kutatás mára egyértelmûen bebizonyította I. (Könyves) Kál-
mán (1095–1116) alapította. Ld. Koszta, 2009. 257–318.

21 Nyitra vármegye pecsétje: 1606. Budapest, MNL OL V 5. Altenburger Gusztáv és Résô 
Ensel Sándor címer- és pecsétgyûjteménye. Vármegyék. Nr. 31:2. Vörös viasz, átmérôje: 
45 mm. Felirata: “NYITRA VÁRMEGYE PECSÉTJE 1606”. A pecsétmezô közepén dí-
szes keretelésû címerpajzs látható, benne Szent László áll teljes, úgynevezett Maximilian 
vértezetben. Lábával az elôtte fekvô török ellenségre tapos. Bal kezével pajzsára támasz-
kodik, jobb kezében kardot tart. A címerpajzs fölött koronás, takarós sisakdísz található. 
Az ábrázolás azonos a vármegye zászlójával. 
Nyitra város pecsétje: 1606–1838. Budapest, MNL OL V 5. Altenburger Gusztáv és Résô 
Ensel Sándor címer- és pecsétgyûjteménye. Vármegyék. Nr. 31:1. Vörös viasz, átmérôje: 
32 mm. Felirata: “SIGILLUM COMITATUS NITRI”. Ábrázolása azonos a vármegye 
pecsétjével.

22 Az oltárra vonatkozó valamennyi okleveles adat felsorolása: Kerny, é.n. 
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Ebben a Szent László tiszteletétôl erôsen áthatott szellemi lég-
körben, s talán az ott elôadott történeti iskoladrámák révén is,31 a 
fiatal diákba mélyen bevésôdhettek a szent csodatettei. A székes-
egyházban még láthatta Szent Lászlónak a középkorban emelt 
oltárát, 1706-ig hallhatta Mattyasovszky László Szent László na-
pi prédikációit, és öt évig még láthatta Mattyasovszky utódjának, 
Erdôdy Ádám Lászlónak (1706–1736) nagyszabású mecenatúráját 
Szent László tiszteletének elômozdításáért, hiszen az ô védôszentje 
is volt. A püspök alapította az egyházmegye könyvtárát és nevéhez 
köthetô a székesegyház gyökeres megújítása is, melynek fôoltárára 
majd Szent István király és Szent László szobrai kerülnek, de ô ál-
líttatta a város fôterére 1730-ban Marin Vogerl Immculata oszlopát 
is, melynek egyik posztamens alakja ugyancsak Szent László volt.

A tanulóévek során látott és tapasztalt élmények elmélyíthették 
az otthonról hozott családi tradíciókat, melyeket azután a késôbbi-
ekben is intenzíven ápolt. Ennek egyik leglátványosabb emléke a 
piarista templom 1742-ben általa állíttatott új fôoltára volt, melynek 
kivitelezéséhez hatezer forinttal járult hozzá. A fôoltárképen Szent 
László vízfakasztása látható, az impozáns oltárarchitektúra két olda-
lán pedig az oktatást elterjesztô jezsuita és a piarista szerzetesrend 
alapítóinak, Loyolai Szent Ignácnak és Kalazanci Szent Józsefnek 
ugyancsak Martin Vogerl által faragott szobrai állnak. Az oltárké-
pen a szent király lovon ülve lándzsájával vizet fakaszt egy sziklából 
szomjazó katonái számára.32

31 Kilián, 1999. 217–236., Kilián, 2002.

32 Legrészletesebb leírása: Csôsz, 1879. 251–253.

tékonyabban Szent László tiszteletét a 
Magyar Királyságban.27 Dicsbeszédet 
tartott róla, de ô volt a megrendelôje 
egy Szent László lovas szobor tervnek, 
melyet ma a pozsonyi Nemzeti Galé-
riában ôriznek. A címerével ellátott 
vázlat világosan árulkodik arról, hogy 
székhelyén egy szobrot szándékozott 
állítani tiszteletének elômozdítására.28

Érdemes megemlíteni továbbá azt is, 
hogy a kollégium-alapítás egyik legfôbb 
támogatója Maholány János (?–1699) 
császári és királyi tanácsos és királyi 
személynök volt.29 Az ô rokona volt az 
a Maholány Ignác, aki Joseph Pannonius 
Sive Sanctus Rex Ladislavs Hungariae Sal-
vator címmel 1687. június 27-én dicsbe-
szédet mondott Bécsben a Szent István 
dómban.30 Ez a beszéd azért különösen 

fontos, mert ebben hangzott el elôször Szent László csodálatos vízfa-
kasztásának története, aminek a késôbbiekben igen nagy jelentôsége 
lesz Grassalkovich képzômûvészeti reprezentációjában. 

27 Életérôl, mecenatúrájáról: Csôsz, 1879. 79–85.

28 Papír, lavírozott toll, 267 x 207 mm Bratislava, Slovenska narodná galéria. Č. K. 5565. 
Közölve Medveckỳ, 1993. 81., 91. Kat. C 8. 

29 Csôsz, 1879. 73.

30 In Viennensi Divi Stephani Proto-Martyris Basilica, Deferente [...] Huberto von der 
Heyden [...] Panegyricâ dictione laudatus [...] 1687. die 27. Junij-Viennae. Szinnyei 1902. 
VIII. 320. hasáb

(kép07)
Szent László lovas szobor terve,  
17. század. Bratislava, Slovenska 
Narodná Galéria č.k. 5565.  
Közölve: Medveckỳ, 1993. 81., 91. 
Kat. C8.  
Reprodukció: Makky György
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eredményezett. Közéjük tartoztak a Szent István korona felajánlá-
sa kompozíciókkal párhuzamosan megjelenô Szent László fölajánlja 
rózsafüzéres kardját36 és a vízfakasztás-jelenetek is, de népszerûvé 
váltak olyan, korábban ritka témák is, mint például Szent László 
egyházalapításai,37 halála és temetése.38

A vízfakasztásnak két típusa alakult ki: az egyiken (Mózes nyo-
mán) állva fakasztja a szent király a vizet, a másokon pedig lóhá-
ton, melynek a késôbbiekben a legkülönbözôbb variánsai jöttek még 
létre. Egy olyan grafikáról vált széles körben ismertté, amely egy 
frissen magyar báróságot kapott indigendának39, a föltehetôen olasz 
származású Joanelli Sylvester felsô magyarországi nemesnek aján-
lott terjedelmes latin nyelvû elógiumokból40 fölépített, 1681-ben a je-
zsuita Tarnoczi István (1626–1689) által írt Szent László életrajzban 
jelent meg illusztrációként.41 A teljes fejezetben tárgyalt vízfakasztás 

36 Kerny, 1997. 255–268. Kerny (2.), 2010. 515–540. Olvasható még: 
http://rec.iti.mta.hu/rec.iti/Members/szerk/ghesaurus-1/Kerny-Ghesaurus.pdf (2014. X. 10.)
A témáról legújabban: Gaylhoffer, 2013. 150–156.

37 Kerny, 1994. 12–19.

38 Kerny, Budapest, 1996. 73–80.

39 Honfiúsított nemes.

40 Dicsôítés, magasztalás, illetve méltató beszéd vagy írás.

41 Tarnoczi, 1681. RMK III. 3098 
A 124. lapon látható, XIIII. számot viselô illusztráció témáját felül „AQVAS E’ PETRIS 
MIRACVLOSE FELICIT.” feliratszalag, a grafika alatt pedig tojássoros keretelésben két-
soros hexameter magyarázza: „Aestuanti Exercitui copiosas aquassaepius mirabili-/ ter eliavit 
quibus et militeset iumenta refecta.”
A báró azzal érdemelhette ki a szerzô bizalmát, hogy templomokat építtetett, illetve resta-
uráltatott a Szepességben. A Szent László dicsôítô költemény, az 1680–1681-ben Lôcsén 
írt és Bécsben kiadott Szent István (és Szent Imre) életrajzaival együtt szerves temati-
kai egységet képez. Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára, Apponyi 
Hungarica 2122; RMK III. 3037.
Ide vonatkozóan ld. Szörényi, 2002. 101–110.
A Szent László-kötetrôl röviden Kerny, 2000. 335–336. Kat. V-27. Kerny, 2013. 319. Kat. 36.

(kép01)

A vízfakasztás ikonográfiája

E téma a 17. században jelent meg a képzômûvészetben.33 Népszerû-
vé válásában és elterjedésében több tényezô játszott közre. Minde-
nekelôtt az ellenreformáció nyomán kibontakozó gyökeres tartalmi 
átrendezôdés és szemléletváltozás Szent László ikonográfiájában. E 
folyamat során a harcos katona alakja néhány világi megrendelésre 
készült „históriás” kép34 és irodalmi alkotás kivételével35 fokozato-
san elhalványodott és átadta helyét – mintegy két évszázadra – a 
Tridentinum, majd a Nagyszombati Zsinatok, különösen a Pázmány 
Péter (1570–1637) kezdeményezésére az 1630-ban, majd az 1633-
ban tartott Nemzeti Zsinatok szellemében egy egészen másfajta ér-
tékrendet és tartalmat hordozó eszmének. A daliás termetû katonát, 
az „athleta”-t – Szent István király és a vele már szentté avatásától 
kezdve sok szempontból rokonított ószövetségi Mózes alakjával ösz-
szefonódva – a hitvalló, az alattvalóiról odaadóan gondoskodó, kö-
nyörületes, irgalmat gyakorló keresztény uralkodó típusa váltotta föl. 
Ez a szemléletbeli átalakulás több teljesen új ikonográfiai fejleményt 

33 Összefoglalása: Magyar, 1998. 73–97., Magyar, 2008. 319–326., Kerny, 2008. 555–576. 

34 A sárvári vár dísztermének freskói, illetve néhány szórványos írásos említés alapján felté-
telezhetô, hogy az ôsgalériák mellett a tárgyalt korszakban Magyarország történelmének 
nevezetesebb hadi eseményeinek monumentális képzômûvészeti feldolgozására is lehetett 
alkalmanként igény fôuraink reprezentációjában. Ide köthetô például 1628-ból a csicsvai 
[Podčičva, Szlovákia] vár inventáriuma, ahol a következô tételek szerepelnek: „Az falon 
körül 4 tabla históriás [...] Az kapolnaban [...] az falon körül kepes historias tablak 21.”, MNL 
OL Zichy család zsélyei levéltára. P. 707. Fasc. 7. Kisvárda. Nr. 2598.

35 Ezek sorába tartoztak például a bécsi egyetem magyar nációjának hagyományos Szent Lász-
ló napi dicsbeszédei. Az elsô ismert beszédet Erdôdy Gábor Ignác tartotta 1631-ben. A csa-
lád tagjai közül Erdôdy György Lipót és Erdôdy László Ádám (a késôbbi nyitrai püspök) 
tartott még beszédet. A 18. századból ismertek még Zrínyi Miklós, Pálffy János, Lippay 
György orációi is. Ld. Schrauf, 1902., Kulcsár, 1990. 168–176. Bubryák, 2005. 551–554.
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ton Maulbertsch, Johann Lucas Kracker, Paul Troger)45 készítették, 
akik a képi utalások bonyolult szövevényét alkalmazva lenyûgözô 
látomásként, hatásos illuzionisztikus mennyezet és boltozati fres-
kókon, grisaille-képeken,46 oltárokon formálták meg a számukra 
meglehetôsen ismertetlen témát.47 Sikerrel. Népszerûségében tár-
sadalmi-politikai és természeti tényezôk egyaránt közrejátszhattak. 
Egyrészt alkalmasnak bizonyult a háttérben szomjukat oltó magyar 
katonák révén, hogy aktuális politikai üzenetet közvetítsen a nézôik 
felé. Ezek az üzenetek a mindenkori politika engedékenysége, vagy 
tiltása szerint rejtve, vagy nyíltan – többnyire a viselet szerint – utal-
hattak a török ellenes küzdelmekre, a Rákóczi-szabadságharcra, az 
osztrák örökösödési háborúra és a hétéves háborúra, vagy éppen a 
nemesi inszurrekcióra.48 

2008-ban megjelent összefoglaló tanulmányomban ezt a korszakot 
azonban csak felsorolás szintjén érintettem, mert akkor a kezdetek, a 
téma irodalmi és képzômûvészeti kialakulása foglalkoztatott. A szinte 
gomba módra szaporodó, a leginkább az arisztokrácia fôpapság (Esz-
terházy Károly, Patachich Ádám, Zichy Ferenc),49 valamint a nagy-
birtokos fônemesi családok (Batthyány) által megrendelt 18. századi 
oltárképeket, falképeket csupán felsorolásszerûen érintettem.50 

45 Dorffmeister István (1729–1797), Franz Anton Maulbertsch (1724–1796), Johann Lucas 
Kracker (1719–1779), Paul Troger (1698–1762).

46 Egy alapszínnek, általában a szürkének különbözô árnyalataival készült kép.

47 A 18. század második felének ikonográfiájáról: Jenyey, 2008. 432, 433, 435–437.

48 Errôl a burkolt jelenségrôl elôször ld. Kerny, 1993. 44.

49 Eszterházy Károly (1725–1799) egri püspök, Patachich Ádám (1715–1784) kalocsai ér-
sek, Zichy Ferenc (1701–1783) gyôri püspök.

50 Kerny, 2008.

elógiumot kísérô színvonalas metszet a 
téma barokk-kori ikonográfiájának má-
sik prototípusává vált.42 A grafikus kö-
zépkori elôkép hiányában több korabeli 
népszerû témát volt kénytelen egyesíteni, 
redukálni egyetlen kompozícióvá: a tri-
umpháló lovas uralkodó ábrázolást,43 a 
csataképek bizonyos toposzait és az ak-
kortájt igen közkedvelt zsánermotívumo-
kat (kutya). A mirákulum44 a 18. század 
harmadik évtizedétôl kezdve rohamos 
terjedésnek indult az irodalomban és a 
képzômûvészetben egyaránt. Dicsbe-
szédekben szerepelt, színi elôadásokon 
mutatták be. Ez utóbbiakban bonyolult 
szcenikai eszközökkel, a magyar kato-
nákon kívül föltehetôleg még más égi és 
földi asszisztenciával: mitológiai szerep-

lôkkel, angyalokkal, Szûz Máriával jeleníthették meg a történetet. 
Ezekbôl a díszletekbôl sajnos egy sem maradt meg, mindenesetre 
egyre nagyobb népszerûségre tett szert, majd szinte kizárólagossá 
vált Szent László barokk ikonográfiájában. Az alkotások jelentôs 
hányadát a régió legkiválóbb festôi (Dorffmeister István, Franz An-

42 Értelmezése ennél azonban sokkal bonyolultabb és nagyobb figyelmet érdemlôbb annál, 
mint ahogyan ezt a jelen sorok szerzôje, a terjedelem adta lehetôségek miatt megemlíteni 
tudta.

43 Az ábrázolások kimerítô áttekintését ld. Morka, 1986.

44 Szentek csodáit feldolgozó vallásos színjáték.

Tarnoczi, 1681. 124. 
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hány magyarellenes intézkedését, illetve 
törvényben rögzítette a nemesi földbirto-
kok adómentességét, továbbá engedélyez-
te a magyar nyelvû vezényletet. Ennek 
fejében az osztrák örökösödési háborúban 
tizenegy magyar huszárezred (mintegy 
35.000 katona) harcolt a Habsburg trónért 
Európa hadszínterein.

Az olajfestmény elôképe egyértelmûen 
meghatározható Andreas és Joseph Schmut-
zer 1731-ben készített rézmetszetében, 
amelyet a késôbbiekben többször is fel-
használtak.53 De ami a legérdekesebb, erre 
leghamarabb a Grassalkovich család me-
cenatúrájában került sor. Grassalkovich 
egyik lánya, Anna-Mária (1736–1806) 1754-ben férjhez ment, hal-
lerkeöi gróf Haller IV. Gáborhoz.54 Bôkezûségüknek köszönhetô a 
marosvásárhelyi [Târgu Mureş, Románia] Keresztelô Szent János 
(volt jezsuita) templom északkeleti kápolnájának Szent László mel-
lékoltára ugyancsak a vizet fakasztó király alakjával. Az oltárképét 
a legújabb kutatások szerint Michelangelo Unterberger (1695–1758) 
festette, s egy grafikai terve is ismert az innsbrucki Ferdinandeumból, 

53 Néha kiegészítették Szûz Mária alakjával, ahogy például Christoph Winkler is tette egy imp-
resszum nélküli kiadvány címlapján: „Szent László a Magyarok Királya” H. n., é. n. Budapest, 
Országos Széchényi Könyvtár Aprónyomtatványok Tára, 2982. Közölve: Knapp – Tüskés, 
2004. 193. 111. kép, néha pedig elhagytak belôle bizonyos fölöslegesnek ítélt részleteket.

54 Haller IV. Gáborról és Grassalkovich Annáról legújabban: Harmath – Kálmán, 2010. 65–66.
Ezen a helyen szeretném megköszönni Barabás Kis Anna levéltáros – mûvészettörténész 
(Marosvásárhely, Római Katolikus Egyházi Gyûjtemény) önzetlen segítségét, aki felhívta 
figyelmemet erre az irodalomra, továbbá, hogy fényképfelvételeket készített számomra a 
mellékoltárról.

(kép02)

(kép03)

A nyitrai piarista templom fôoltára

Az 1742-ben állított nyitrai piarista temp-
lom fôoltárának megrendelésében, melyet 
még a 19. század végén Grassalkovich-ol-
tárnak is neveztek,51 több ok játszhatott 
közre. Egyrészt a kétségtelenül nem tagad-
ható diákévek emléke, de ennél alighanem 
sokkal többet nyomhatott a latban, hogy 
ebben az esztendôben ünnepelte a piarista 
rendtartomány Magyarországra érkezésé-
nek centenáriumát, ami éppen egybeesett 
Mattyasovszky László születésének száza-
dik évfordulójával is. A téma, mármint a 
vízfakasztás kiválasztásának legfôbb oka 
minden bizonnyal az lehetett, hogy Nyit-
rán is történt egy ilyen csoda,52 valamint 
az is, hogy a Grassalkovich uradalmakban, 

illetve hivatali mûködésének helyszínein (Vácszentlászló, Vác-Hét-
kápolna, Mátrafüred melletti Benepuszta, Mátraverebély-Szentkút, 
Lorettom [Ausztria] feltûnôen magas számban tudott a hagyomány 
ilyen mirákulumokról. Nem elhanyagolható tényezô továbbá az 
elôzô év legjelentôsebb belpolitikai eseménye, az 1741. szeptember 
11-én az ô hathatós munkálkodásának köszönhetôen a pozsonyi or-
szággyûlésen Mária Terézia mellett kikiáltott „Vitam et sanguinem pro 
rege nostro!”. A királynô a nemesség egyöntetû támogatása fejében 
hálája jeléül érvénytelenítette III. Károly (1711–1740) király né-

51 Csôsz, 1879. 253.

52 Szendrei, 1925. 52.

(kép04)

Andreas és Joseph Schmutzer: 
Szent László vízfakasztása. 

Rézmetszet, 1731. 

A nyitrai piarista templom 
fôhomlokzata. 
Fotó: Makky György
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Grassalkovich I. Antal Szent László-tisz-
teletének egyéb vonatkozásai még feltárás-
ra várnak. Szinnyei József (1830–1913) 
irodalmi lexikona mûvei között felsorol egy 
1758-ban íródott dicsbeszédet Panegyricus 
Divo Ladislao Hungariae regi coram antiquis-
sima ac celeberrima unversitate Viennensi dictus 
dum in metropolitana D. Stephani protomarty-
ris basilica inclyta natio hungarica ejusdem tu-
telaris sui anniversariam solenni ritu celebraret 
címmel,58 mely azonban alighanem fiához, 
II. Antalhoz köthetô, aki ebben az évben 
a bécsi Theresianum növendéke volt. Szi-
lárdfy Zoltán még évekkel ezelôtt tájékoz-
tatott arról, hogy az ürményi templomban 
ôriznek egy különleges ikonográfiájú, al-

legorikus Szent László rézmetszetet. Elképzelhetô, hogy éppen en-
nek a dicsbeszédnek volt a címlapja.59 A családi tradíció tehát nála 
is töretlenül folytatódott. Amit még I. Antallal kapcsolatban ide le-
hetne esetleg kötni az az, hogy 1747-ben Nagyváradon felkereste 
Csáky Miklós nagyváradi püspököt (1737–1747), hogy kapacitálja 
az esztergomi érseki szék elfogadására. Szent László iránt érzett tisz-
teletébôl kiindulva aligha lehet kétséges, hogy látogatása alkalmá-
ból nem mulasztotta el felkeresni a város róla elnevezett templomát 
és megcsodálni a püspök által éppen akkor állíttatott szobrát is.60

58 Szinnyei, 1894. III. 1419–1420. hasáb

59 Sajnos a kézirat lezárásáig nem nyílt lehetôségem megtekinteni e grafikát.

60 Fehér mészkô. A szobor 52 éven át a földben volt elrejtve. 2000-ben a restaurálási mun-
kák befejezése után került talapzatra. Ma a nagyváradi székesegyház elôtt áll. 

de közvetlen elôképének ez esetben is a 
Schmutzer-metszet tekinthetô.55 Minden 
bizonnyal Grassalkovich kezdeménye-
zésére került az ürményi templomba is 
a vízfakasztás csodája ugyancsak e grafi-
ka alapján, mellesleg az sem mellékes 
tényezô, hogy Haller IV. Gábor szintén 
a nyitrai piarista kollégium diákja volt, 
akárcsak apósa.56

A vízfakasztásnak ez a variánsa ezután 
viharos gyorsasággal elterjedt az egész or-
szágban, s diadalútja voltaképpen innen 
számítható. Kisebb-nagyobb módosulás-
sal megfestett változatai – többek között –  
Héregen [Komárom megye], Középisz-
kázon [Veszprém megye], Nagyváradon 
[Oradea, Románia] és Tállyán [Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye] láthatók. 

Számomra úgy tûnik tehát, hogy az  
1742-ben festett nyitrai fôoltárkép mérföldkônek számít a téma  
18. századi elterjedésében, melyben minden kétséget kizáróan 
Grassalkovich I. Antalnak tulajdoníthatjuk a vezetô szerepet. És 
ez nem teljesen légbôl kapott ötlet. Tudjuk például, hogy Eszter-
gomba 1759-ben egy bizonyos Raindl (Reinel) Márton nevû festôt 
ajánlott.57 Ebbôl kiindulva joggal feltételezhetô, hogy nem csupán 
neki dolgozó mûvészeket, hanem bizonyos témákat is ajánlhatott.

55 Közölve Lángi – Mihály, 2004. 79, 81.

56 Csôsz, 1879. 171.

57 Garas, 1955. 244.

A nyitrai piarista templom 
fôoltárképe, 1742. 
Fotó: Makky György 

Michelangelo Unterberger:  
A marosvásárhelyi Keresztelô 

Szent János (volt jezsuita) 
templom északkeleti 

kápolnájának Szent László 
mellékoltára. 

Fotó: Barabás Kis Anna
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Lábadi Károly

Grassalkovich I. Antal 
érdeklôdésének gyökerei Nepomuki 
Szent János mártíromsága iránt

A hála nagy szerepet játszhatott abban, hogy Grassalkovich I. An-
tal élete végéig támogatta a katolikus egyházat. Nem felejtette el 
azt a pártfogást és segélyezést, melyet ifjúkori tanulmányai idején 
egyháza részérôl tapasztalt. Másrészt azt is felismerte, hogy a tö-
rök utáni lelki kiüresedettség ellenszere a hit megerôsítése lehet, a 
reményszerzés szakrális terei pedig a templomok. Az sem volt két-
séges számára, hogy a vallásos emberek jobb alattvalók, türelmeseb-
bek, könnyebben viselik el a megpróbáltatásokat. A támogatásával 
épült szakrális építmények, a templomok, a plébániák, kálváriák, 
szentek szobrainak felállításával, valamint a közösségi épületek, az 
egyházi iskolák, ispotályok létesítésével ezért nemcsak hitbéli gyü-
lekezeteket kovácsolt össze, hanem megnövelte ezzel a falusi kö-
zösségek megtartásának esélyét. Bibliai alapokra, a tálentumokról 
szóló példázat mintájához hasonlóan (Mt 25,14–30) helyezte kap-
csolatát alattvalóival, földesúrként olyan rendszert honosított meg, 
amelynek az volt a lényege, hogy jobbágyfalvai érdekeltté váltak  
a többlettermelésben.

Grassalkovich pályájának indulásakor nagy hatást gyakorolt rá a 
magyar katolikus restauráció legnagyobb váci vezéralakja, Althann 
Mihály Frigyes (1682–1734) váci püspök, bíboros, a bécsi érseki szék 
örökös kormányzója. III. Károly hûséges diplomatájaként 1719-ben 
fontos küldetést töltött be: IX. Kelemen halála után kivette részét  
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Szerepe volt abban is, hogy III. Károlynak (1711–1740), Mária 
Terézia édesapjának ajánlására – aki felfigyelt Grassalkovich tehet-
ségére – a váci püspöki szentszék ügyészként felfogadta ôt az egyház 
szolgálatába. Másrészt Grassalkovich a jezsuitáktól már korábban 
is kaphatott ösztönzést a cseh szent iránti tisztelettel kapcsolatban, 
hiszen fiatal korában náluk tanult.

Nepomuki – az ellenreformáció szentkultuszában

Történelmi elôzmény: 1620-ban a bilá horái (fehérhegyi) csatában a 
cseh seregek a harmincéves háborúban vereséget szenvedtek Wal-
lenstein csapataitól. A cseh nemzeti tudat Mohácsával ért fel a ve-
reség. A Habsburg Birodalom 
mind a világi, mind az egyhá-
zi életben pozícióját igyekezett 
megszilárdítani. A konstanzi 
zsi nat ítélete után3 máglyahalált 
szenvedett Husz János halálával 
a huszita háborúk lángba borítot-
ták az országot. A 16. században 
diadalmaskodó protestantizmus 
számára Husz alakja újból irányt 
mutató világítótorony lett, s fel-
erôsödött kultusza akadályozta 
a birodalmi rekatolizációs törek-
véseket. Az ellenreformáció har-
cosai Nepomuki Szent János 

3 Husz Jánost a zsinat 1415-ben ítélte halálra, kivégzése az ítélethozatal napján megtörtént.

a pápaválasztó konklávéban, nagyrészt neki köszönhetô, hogy  
Conti bíborost választották meg XIII. Ince néven Jézus Krisztus 
földi helytartójává. 

Grassalkovich nyilvánvalóan a kultusz terjesztésében is példa-
mutatónak tekintette a cseh származású bíborost, Althann Mihály 
Frigyest, aki a Nepomuki János 1721-ben történô boldoggá, 1729-
ben szentté avatásának processzusában a postulator1 fontos szerepét 
töltötte be: teljes odaadással küzdött a Habsburg Birodalom szent-
jének oltárra emeléséért, s ennek szol-
gálatában külön kiadványban logikus 
érveléssel bizonyította Nepomuki János 
épen megmaradt nyelvének hitelességét. 
A szentté avatási eljárásban a bíborossal 
szemben az „advocatus diaboli”2 szerepét 
az ugyancsak nagy tudású és felkészült-
ségû Lambertini Prospero (1675–1758) 
töltötte be, aki XIV. Benedek néven 
késôbb a pápai trónra lépett. A bíboros 
a késôbbiekben maga is megtapasztalta a 
szent oltalmazó erejét: egy esetben jobb 
karjának lebénulása miatt nem tudott 
celebrálni a szentmisén, amikor is Szent 
Jánoshoz fohászkodott, mire karja megy-
gyógyult, s a hívek örömujjongása köze-
pette bemutathatta a szertartást.

1 A postulator a boldoggá és szentté avatási eljárása során kinevezett tisztviselô, aki ösz-
szegyûjti és megfogalmazza az indokokat, melyek alapján az avatás kérhetô.

2 Az „ördög ügyvédje”, az a személy, aki az eljárás során az avatandó hibáit ecseteli.

Nepomuki János boldoggá avatásáról  
szóló kiadvány címlapja. Bécs, 1721

Nepomuki János boldoggá 
avatásáról szóló kiadvány címlapja. 

Bécs, 1721
A Nepomuki Szent János barokk-gótikus 

zarándoktemplom (1719–1722)  
a Zelená hora hegyen (Csehország),  

1994 óta a világörökség része
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dicsôülését ábrázolja”.5 A várostörténész Tra gor Ignácnak még arról 
is volt tudomása, hogy Schmidt6, a festmény alkotója maga készített 
róla rézkarcot, melyen két sorba szöveget is írt hozzá: „S. Johannn 
v. Nepomuk. Ein plat in Ungarn zu Watzen in Dum, hoch 15. Schuch. Jobb 
sarkában: Joa. Schmidt fec. 1770.”7 Grassalkovich I. Antal gödöllôi 
kastélytemplomában Nepomuki Szent János képe nem mellékoltár-
ra, hanem fôoltárra került. Alkotója ismeretlen. 

Nepomuki Szent János kultuszteremtô legendája

A hidak szentjének és a gyónási titok vértanújának legendája szerint 
Wolffin János (1350k.–1383) a dél-csehországi Pomuk [ma Nepo-
muk] településen született szegény családban. Jogi tanulmányokat 
folytatott, az egyházjog doktora lett, majd papi pályára lépett. Tehet-
sége hozzásegítette, hogy 
gyorsan haladjon az egy-
házi ranglétrán. Prága 
népszerû egyházi méltó-
sága lett, akit IV. Vencel 
király (1378–1419) felesé-
ge gyóntatójául választott. 
A király egy sikertelen 
mérgezési kísérlet után 
gyanakvóvá és agresszív-

5 Szilárdfy, 2010. 6.

6 Martin Johann Schmidt (1718–1801) az osztrák késôbarokk festészet egyik legjelentô-
sebb alakja.

7 Szilárdfy, 2010. 6.

alakjában rátaláltak arra a cseh szentre, akivel semlegesíteni lehetett 
a másik János, Husz köztiszteletét. Jan Patočka elméleti fejtegeté-
sében például odáig jutott, hogy szerinte kezdetben a barokk fôúri 
réteg volt legfôbb tisztelôje, mert úgy érezte, „a csehek ezzel újra a 
katolikus corpus valódi tagjaivá válhatnak”4. 

Annak ellenére, hogy alakját a Habsburg-ház birodalmi szent-
jévé emelte, az általa terjesztett szentkultusz kezdetben birodalmi 
és ellenreformációs érdekeket szolgált azáltal, a kultusz fôsze-
replôje, a cseh szent alakja a magyar népi vallásosság kiemelt és 
népszerû egyénisége lett. A mártír eredeti legendájából kezdetben 
elsôsorban az terjedt el, hogy a gyónási titok vértanúja, késôbb 
azonban hangsúlyeltolódás következtében az átkelôhelyek vé-
delmezôjeként jelenítették meg, s ez a motívum részben népünk 
ragaszkodásának okát is magyarázza, miért tisztelik a hidak, az 
utak és a halászok, sôt a pestises betegek védelmezôjének, illetve 
védszentjének, leggyakrabban miért ezen létesítmények közelében 
állítottak neki emléket.

A kultusz korai emlékei az egyházmegyében

Szentté avatási eljárása már a 16. században megkezdôdött, de vég-
legesen csak a 18. században fejezôdött be. Korai tiszteletét bizo-
nyítja a váci egyházmegyében, hogy a székesegyházként használt 
Szent Mihály-templomban már Nepomuki János szentté avatása 
elôtt állt Nepomuki-oltár, felszentelésére azonban csak oltárra emelé-
se után került sor. A késôbbi mellékoltár képe „Nep. Szt. János meg-

4 Patočka, 1996. 195.

A Nepomuki Szent János barokk-gótikus 
zarándoktemplom (1719–1722)  
a Zelená hora hegyen (Csehország),  
1994 óta a világörökség része

A ravatalon fekvô Nepomuki Szt. János, 18. sz. 
Szilárdfy Zoltán gyûjteményébôl
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gon a cseh szentbôl, ahogy Bálint Sándor 
fogalmazott, a familiáris viszony követ-
keztében egyszerûen Jánoska lett (lásd 
Jánoska-eresztés8).

 Althann Mihály Károly püspökként 
Vácott, a lövöldei liget elôtt 1753-ban a sa-
ját és a polgárság költségén kôhidat kezdett 
építtetni Nepomuki Szent János tisztele-
tére, akinek oltalmába ajánlotta a várost.9 
A hidat díszítô barokk szobrok egyiké-
nek alakjában a szentet mintázták meg.  
A szobrok 1758-ban és 1759-ben kerültek 
felállításra gróf Forgách Pál (1696–1759) 
püspök és Würt Ferenc kanonok irányítá-
sával, aki latin nyelvû feliratot is készíttetett 
a szobor talapzatára: „O Patrone in anxio vi-
tae statu famae periculo devotis tuis auxiliare”.10

Migazzi Kristóf (1714–1803) püspök ugyancsak folytatta elôdei-
nek hagyományát, tovább terjesztette Nepomuki Szent János tiszte-
letét. 1764-ben, Mária Terézia látogatásakor a váci városház térrôl a 
Dunához vezetô mélyút feletti hídon felállíttatta a szent életû férfiú 
szobrát, s az utca a köznép körében Szent János utcaként vált is-
mertté.11 Tiszteletét szolgálta, hogy Migazzi 1767. augusztus 17-én 
terjesztette fel Mária Teréziához a szegény ifjak váci intézetének ter-
vét (Collegium Pauperum Nobilium). Meghagyta, hogy a piaristák 

8 Baja, Kiskôszeg

9 Karcsú, 1880. I:107.

10 Karcsú, 1880. I:107. 

11 A restaurált szobrot 1998-ban a város önkormányzata a Duna-parton újból felállíttatta.

vá vált. Jánostól meg akarta tudni, mit 
gyónt a felesége. Mivel az nem volt haj-
landó elárulni, a király megkínoztatta, és 
a prágai hídról a vízbe taszíttatta, ahol 
halálát lelte. A hagyomány szerint öt 
csillag jelent meg a folyó felett, megmu-
tatta, hol keressék vízbe fojtott holttes-
tét. Miután megtalálták, a prágai Szent 
Vid-székesegyházban temették el. Ne-
pomuki hamvait boldoggá avatása elôtt, 
1719-ben exhumálták, ettôl kezdve sír-
jának földjét ereklyeként nyelv alakú 
amulettekben rózsafüzérre vagy nyakba 
akasztva szakrális ékszerként viselték. 

A vértanú szoborábrázolásának ikonográfiája

Szobra, melyet a mártír halálának háromszázadik évfordulójára 
Mathias Wunschwitz (1632–1695) készített el, prototípus lett, ma is 
a prágai Károly-hídon áll.

Az egyházmegyében és a magyar nyelvterületen a kanonizált 
ábrázolásmód – fejen viselt birétum, félredöntött fej, áhítatot tükrözô arc, 
kézben tartott halotti kereszt vagy pálmaág – mellett feltûnô az egyéb 
jegyek hangsúlyozása: a szent arca hol palóc férfiéra, hol magyar 
huszárarcra, hol jellegzetes alföldi férfi arckifejezésére emlékeztet. 
Attól függôen, az ország mely részén állítottak neki emléket. Néha 
még ruhájának kifestését is nemzeti lobogónk színeibôl válogatták 
össze, ami csak nyomatékosítja, hogy népünk sajátjának tekinti és 
szereti. Nyilvánvalóan ennek is köszönhetô, hogy Magyarorszá-

Nyakbavaló Nepomuki 
Szt. János jobbjában 

nyelvereklyéjével. 
Szilárdfy Zoltán gyûjteményébôl

Nepomuki Szt. János szobra  
a prágai Károly-híd mellvédjén.

Mathias Wunschwitz  
alkotása, 1683
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nis Nepomuceni. Róma, 1721.; 
P. Bohuslao Balbino: Vita B. 
Joannis Nepomuceni Martyris. 
Augustae Vindelicorum, 1725. 

A népi devóció terjesz-
tésében szerepe volt annak 
a Nepomuki Szent János-
ról szóló, Balbín-könyvén  
alapuló jezsuita zenés isko-
ladrámának, melyet 1749- 
ben mutattak be a nagy-
szombati gimnázium diák-
jai. Címe: Innotentia Laese Divinbitus vindicata in sancto martyre, confessore 
et virgine Johanne Nepomuceno. Még ugyanebben az esztendôben a 
gyôri jezsuiták diákjai is színre vitték, de már magyar nyelven.15

A népi devóció16 gyors terjedésének okai

A nép körében elsôsorban azért terjedt el gyorsan devóciója, mert a 
hiedelem szerint teljesítette a folyókhoz, vizekhez fûzôdô imameghall-
gatásokat. Éppen ezért szobrait vízpartra, hidakra állították. Ugyan-
akkor a pestis elleni védôszentként is tisztelték és ábrázolták, benne 
látták a szentgyónás titkának védelmezôjét is. A barokk kor ereklye-
kultusza nyomán a Grassalkovich-domínium több templomába került 
nyelv alakú Nepomuki-ereklye: vagy a szent sírjának földjét, vagy 
csontszilánkját tartalmazzák. A kultusz terjedésében nagy szerep jutott 

15 Staud, 1986. II:34.

16 Imádat, tisztelet.

lássák el a nevelési feladatokat, s azt a célt tûzte eléjük, hogy „az 
élet mostoháiból olyan férfiakat neveljenek, akik a magyar hazának és az 
Egyháznak a javát elômozdítják”.12 Migazzi azt is elôírta, hogy a szent-
gyónást a kollégium növendékei Nepomuki Szent János ünnepén 
végezzék. Ugyanezen a napon évente ismétlôdô nagy ünnepséget 
szerveztek, mert a mártír volt az intézet védôszentje, s a róla készí-
tett képet a templom oltárán helyezték el ezen a napon.13

Források a legenda és a kultusz terjedésében

Nepomuki boldoggá, illetve szentté avatását közvetlenül követô 
idôszakban Althann Mihály Frigyes 1733-ban létrehozta a püspöki 
levéltárat és egyházmegyei könyvtárat14, ahol máig ôrzik a prágai 
szent életû férfiúra vonatkozó korai kiadványokat, melyek hozzá-
járulhattak, hogy elsôsorban az egyházmegye papsága közelebbi is-
mereteket szerezzen róla.

Fontos kútforrás a Nepomuki életérôl írt népszerû kiadvány.  
A vértanú életét és mártíromságát bemutató könyv szerzôje a cseh 
Pázmány Péter, az ellenreformáció apostola, a jezsuita Bohuslav 
Balbín (Balbinus). Metszetekkel gazdagon illusztrált, képregény-
szerûen kíséri végig a Károly-híd mellvédjérôl a folyóba taszított 
Nepomuki Szent János, polgári nevén Velfin (Welfin)[!] János, a 
gyónási titok vértanújának életét.

 Sacra Rituum Congregatione Eminentissimo, Reuerendissimo D. Card. 
Althann ponente Pragen. Canonizationis, seu Declarationis Martyrij B. Joan-

12 Lajtos, 1942. III: 73.

13 Uo. 78. Ld. még: Kisparti, 1914. 25.

14 Chobot, 1915. II:619.

Bohuslav Balbín Nepomuki Szent Jánosról írott 
könyve J. A. Pfeffel rézmetszeteivel, 1725
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hogy az 1734. augusztus 25-én született elsô fiúgyermekének ne-
vébe – Grassalkovich Antal János Nepomuk Berthold – beleszôtte 
nevét. Az Arad vármegyében fekvô Világosvár várában 1748-ban 
ugyancsak Nepomuki Szent János tiszteletére 1600 forintért építte-
tett templomot.18 A XVIII. században kanonizált Nepomuki János 
legjelentôsebb kultuszhelye a Grassalkovich-kastély kápolnája lett, 
amelyet 1749. május 16-án szenteltek fel.

Grassalkovich templomépítkezése 
Nepomuki tiszteletére

Legfényûzôbb építkezése Gödöllôn zajlott, a kastélykápolnára 24 
ezer forintot költött. 

Amikor gödöllôi kastélyépítésének második építési szakaszában 
(1746–1749) a háromszárnyú épületet ötszárnyúvá bôvíttette, a két 
új oldalszárny közül az északiban korának egyik legnagyobb kas-
télytemplomát alakíttatta ki. Helyén a reformátusok temploma állott, 
melyet lebontatott, a gyülekezet számára új isteni hajlékot adomá-
nyozott, s az építési költségekhez is hozzájárult.

A kastélytemplom terveit feltehetôen a salzburgi születésû 
Mayerhoffer András (1690–1771) mester készítette. Kivitelezésének 
irányítója, pallérja Oraschek Ignác19 volt. Alapkövét ünnepélyesen 
1746. április 22-én Althann Károly Mihály (1702–1756) váci püspök, 

18 Uo.

19 Az 1706 körül született Oraschek Ignácot Grassalkovich kamaraelnök ajánlására 1750-
ben tagjai közé vette fel a budai kômûves céh, s attól kezdve mesterként a budai királyi 
vár építkezését vezette. Tervei alapján és irányításával Gödöllôn, Grassalkovich kastélyán 
a budai királyi palota mintájára 1758–1759-ben kettôs kupola készült.

a Nepomuki Szent Jánosról készült metsze-
teknek, amelyek nemcsak Közép-Európá-
ban, hanem Magyarországon is a boldoggá, 
majd szentté avatása óta folyamatosan a ma-
gánáhítat látókörébe kerültek.

Grassalkovich Antal hozzájárulása 
a kultusz terjesztéséhez

Grassalkovich I. Antal mindent elkövetett annak érdekében, hogy 
ô is megalapozza és meghonosítsa domíniumában Nepomuki János 
tiszteletét, kultuszát. Magát és családját a vértanú oltalmába aján-
lotta. Az Esztergom vármegyei Csolnokon, amely tulajdonában volt, 
már 1721-ben templomot és oltárt emeltetett Nepomuki Szent János 
tiszteletére, valamint „ezüst kehellyel, szószékkel, székekkel és egyebek-
kel” 17 látta el Isten hajlékát. A szent iránti elkötelezettségét igazolja, 

17 Codicillus Comitis Anonii Grassalkovich, 1771. MNL OL, Családi levéltárak, P429., 
Grassalkovich család levéltára, 2. doboz.

Énekek Nepomuki Szt. 
Jánoshoz. Magyar nyelvû 
ponyvakiadvány. Készült 
Bucsánszky Alajos 
nyomdájában. Pest, 1827. 
Szilárdfy Zoltán gyûjteményébôl

Nepomuki Szt. János szentté avatásának 100. évfordulójára 
kiadott emléklap. Az 1829-es évszám anagrammában van elrejtve. 

Szilárdfy Zoltán gyûjteményébôl
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Bari érseke helyezte el. Ugyanô 1749. május 16-án, Nepomuki Szent 
János ünnepén fel is szentelte.20

A barokk fôúr kedves patrónusát, Nepomuki Szent Jánost vá-
lasztotta titulusául. Fôoltárának 1750 táján keletkezhetett képén 
ismeretlen festô által megörökítve a megdicsôülô szent látható. Nya-
kába akasztva Szûz Máriás-ékszert, amulettet festett az ismeretlen 
mester, amelyen az Istenanyát és a karján ülô gyermek Jézust ábrá-
zolta. Az oltárkép alá a következô szöveget íratta: Nulli Sanctorum, /  
Sed Domino Sanctorum, / In memoriam Sanctorum / Exstruimus Altaria, 
azaz Nem a szenteknek, / Hanem a szentek Istenének / A szentek 
tiszteletére / Emelünk oltárokat.

A szentegyház mennyezetének három kartusán is Nepomuki éle-
tének fontos mozzanatait örökítették meg: az elsôn a királynôt gyón-
tatja, a másikon egy mezôn álló templom felé halad, a harmadikon 
négy katona a Moldvába taszítja, s ott ragyog az az öt csillag, amely 
megmutatta holttestének helyét. Grassalkovich kegyúrként a temp-
lom számára nyelv alakú tartóban csontereklyét is beszerzett. 

1750. március 16-án a besnyôi úton szobrot is állíttatott a gyó-
nási titok szentjének.21 A barokk szoborkompozíción a mártír pap 
háromosztású, növényi ornamentikával díszített, volutában végzôdô 
kôtalapzaton áll. Mellette mindkét oldalon egy-egy bôségszarut tar-
tó puttó ül. 

Tizenhárom esztendôvel késôbb, 1763-ban, amikor Gödöllô 
mezôvárosi rangot kapott a szobrot áthelyezték a Rákos-pataki híd-
hoz, az úgynevezett Hídvéghez. A 19. század második felében mai 

20 A felszentelés idôpontja szinte egybeesett a budai királyi palota újjáépítése alapkôleté-
telének dátumával, 1749. május 13-ával. Nyilván az volt az oka, hogy az ott megjelent 
méltóságok, a gödöllôi kápolna felszentelésén is részt vehessenek.

21 Visitatio Canonica 1838. Gödöllô, 19–20.

Szabadság útnál új utcát nyitottak, melynek névadója a mártír lett, s 
az utca azóta is a (Szent) János nevet viseli.22

A Grassalkovich-uradalomhoz tartozó legtöbb településen volt 
valamilyen emléke a gyónási titok mártírjának: a vácrátóti temp-
lomban található az a tábla formájú, aranyozott-ezüstözött díszítésû 
ereklyetartó, amelynek közepén a Nepomuki János sírjából szárma-
zó föld van elhelyezve. Váci eredetû, trébelt vörösréz iparmûvészeti 
szenteltvíztartón is a vizek patrónusának aranyozott alakja látható.23 

A 18. századi vizitációk alapján a váci egyházmegye területén 
például 34 Nepomuki-szobrot tartottak nyilván, közülük a dunaha-
rasztit már 1716-ban felállították. Tucatnyi templomnak vagy kápol-
nának is titulusa lett.24

Végkövetkeztetés

A magyar nyelvterületen Nepomuki Szent János legkiterjedtebb 
kultusza éppen a váci egyházmegyében bontakozott ki, hiszen a 
szentté avatás kezdeményezôje Althann Mihály Frigyes bíboros, 
nápolyi alkirály, váci püspök volt, akinek cseh származása is közre-
játszhatott, hogy kezdeményezôje lett Nepomuki oltárra emelésének. 
Neki és utódainak jó kapcsolata Grassalkovichcsal csak segítette a 
barokk fôúr küldetését, hogy domíniumában széles körben terjedjen 
el a gyónási titok és a vízen járók védôszentjének tisztelete. 

22 A barokk szobor ma a Kastélykápolna elôtt áll. 

23 Visitatio Canonica 1838. Gödöllô, 6.

24 Patkóné, 1997.
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Papházi János

Egy Grassalkovich I. Antal által kiadott könyv 
Adalék a gróf mecénási tevékenységéhez

2005 áprilisában egy antikváriumi árverési katalógusban Grassalko-
vich Antal nevére lettem figyelmes. Szentiványi Márton 1750-ben, 
Bécsben újra kiadott munkáját bocsátották aukcióra, melynek címe 
Summarium chronologiae Regni Hungariae, azaz A Magyar Királyság tör-
ténetének kronológiai összefoglalása. A katalógus szerint a mûvet szerzô-
je Grassalkovich Antalnak ajánlotta. 
A dúsan aranyozott, egészbôr kö-
tésû könyvet az aukción sikerült a 
Gödöllôi Királyi Kastély múzeumi 
könyvtára számára megvásárolni.1  

A vételt követôen elvégzett kutatá-
saim során derült ki, hogy a kataló-
gusban szereplô állítás nem helytálló.  
A szerzô nem ajánlhatta a grófnak ezt 
a munkáját, hiszen már 1705-ben meg-
halt. (Grassalkovich Antal ekkor még 
csak 11 esztendôs volt.) Ezzel szem-
ben a szerzô 1697-ben Nagyszom-
batban megjelent mûvét fél évszázad 
múltán Grassalkovich gróf adta ki új-
ra, s a tanuló ifjúságnak ajánlotta.2 

1 A kötet a kastély múzeumi könyvtárában a gysz. 2425. számot viseli. 

2 A Grassalkovich nevéhez köthetô 1750-es, bécsi kiadást Szentiványi Márton legkiválóbb 
életrajzírója is említi munkájában. Serfôzô, 1942. 64.

(5. kép)
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így írt 1799-ben megjelent munkájában: „A’ Hertzegi imádkozó hely alatt, 
melyekben a’ Hertzegi könyvtár van…” 7 A korban gyakori megoldásról, 
a templom oratóriumában (vagy az oratórium alatt) elhelyezett pár 
szekrényes könyvtárról Odrobenyák N. János is megemlékezett 
1875-ben: Az oratóriumban, „melynek hátsó falába beillesztve vala az ala-
pító gróf életnagyságú arcképe azon kandalló fölött, mely az imahelyiség fûtése 
tekintetébôl igen ízletesen volt elhelyezve. Az arckép jobb és balfelén sajátságo-
san a grófi könyvtár állott, melynek úgyis csak üres szekrényei az 1867. évi 
átalakításkor eltávolíttattak, az üres fal papírszônyeggel bevonatott.”8

Kevés számú könyv meglétére utalhat az is, hogy a kastély egyik 
kis szobájában, a gróf egykori írókabinetjében a falfestés motívumai 
között könyvábrázolást is láthatunk.

Ellentétben a gödöllôivel, noha már jóval a gróf halála utáni 
évekbôl, de fennmaradt a Grassalkovichok pozsonyi palotájának két 
könyvtári katalógusa.9 Az 1787-ben, Grassalkovich II. Antal (1734–
1794) idejében készült példány 164 számozott oldalon összesen 871 
tételt tartalmaz. A felsorolt könyvek közül 649 francia, 194 német, 
23 latin, 3 magyar és 2 olasz nyelvû.10 A másik katalógus már a csa-
lád utolsó férfi tagjának, Grassalkovich III. Antalnak (1771–1841) 
a korában készült, 1834 után állították össze. Ebben a katalógusban 
német és francia nyelvû könyvek kaptak helyet.11 Itt kell megjegyez-

7 Vályi, 1799. II. 50.

8 Odrobenyák, 1875. 47. 

9 Mindkettô a Gödöllôi Királyi Kastély, „A Grassalkovichok kora” címû állandó kiállítási 
részén látható. A Wellmann Imre hagyatékából származó kötetek leltári száma: GKK 7.

10 Megjegyezzük, hogy a katalógusban szereplô könyvek közül az 1771 elôtt megjelentek 
között lehettek I. Antal által gyûjtött és olvasott mûvek is, bár a könyvállomány összetéte-
le jellemzôen a századvég fôúri ízlésvilágának francia divatját tükrözte. Varga, 2003. 122.

11 A könyvtári katalógusokról részletesen ld. G. Merva, 1997. 61–62.

Grassalkovich I. Antal (1694–1771) mecénási tevékenysége, elsôsor-
ban az építészet, illetve a katolikus egyház támogatásának terén jól 
ismert a szakirodalomban. Mecenatúrájának építészet centrikussá-
gára, egyéb területen való „hiányosságaira” és annak magyarázatára 
többen felhívták már a figyelmet.3 Van azonban néhány példa, ami-
kor mecenatúrája más területekre is kiterjedt.4 E tanulmány ezen 
esetek sorát kívánja gyarapítani.

 A fôúr kastélyaiban, városi palotáiban nem törekedett tudo-
mányos vagy mûvészeti gyûjtemények létrehozására, bár azt tudjuk, 
hogy Gödöllôn, a legjelentôsebbnek számító családi székhelyen ki-
sebb numizmatikai, illetve fegyver gyûjteménnyel rendelkezett.5 Az 
egyéb gyûjtemények mellett a 18. századra már általánossá váló rep-
rezentatív funkciója lett a kastélyokban a magánkönyvtáraknak, a kor 
fôúri életmódjához erre az idôre már hozzátartoztak a patinás könyv-
gyûjtemények. Nem maradt annak nyoma, hogy a fôúr különbözô 
rezidenciáiban komoly bibliotékák lettek volna. Úgy tudjuk, Gras-
salkovich nem volt könyvgyûjtô. Bár Szarvasi Margit a 18. századi 
fôúri magánkönyvtárakról kiadott munkájában azt írta, hogy „a hazai 
barokk egyik legfényesebb palotájából, a gödöllôi Grassalkovich-kastélyból 
sem hiányzik a pompázó teremkönyvtár”, állítását azonban nem támasz-
totta alá forrása megjelölésével.6 A gödöllôi kastély könyvtáráról a 
18–19. századi mûvekben alig találunk konkrét utalást. Vályi András 

3 Buzási, 1993. 20–21., G. Merva, 1997. 58–59.

4 Ilyen pl. a pesti piaristák iskolai színjátszásának patronálása és az általa támogatott 
könyvkiadások. Varga, 2003. 124.

5 Varga, 2003. 124–125.

6 Szarvasi, 1939. 58. és 63. Már korábban G. Merva Mária megállapította, hogy a szerzô 
megjegyzése csupán feltevésnek tekinthetô, minden konkrét alapot nélkülöz. G. Merva, 
1997. 58–59.
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nemesi felfogás szerint „abnormális”, méltatlan dolog volt, ha valaki 
„firkálással” töltötte idejét. 1744-es háborús élményeirôl latin nyelvû 
naplót írt.18 Ezt a munkáját nem a nyilvánosságnak szánta. A tuda-
tos publikálás szándékával készült azonban a Barkóczy Ferencnek19 
ajánlott, Gyaraki G. Grassalkovits Antal Magyar-országi Felséges Kamara 
Tanátsosságának Beteges és Únalmas Gondolati, Mellyeket A Magyar nyelv tu-
domány-Szeretôjének, Hazája Reménységének és Királlya nyugodalmának Fel-
ajánlott.20 A szerzô által, nem kis öniróniával választott cím ellenére az 
aforizmagyûjteménynek tekinthetô mû nem haszontalan, nem unalmas, 
sok megállapítása a mai kor embere számára is megszívlelendô. Benne 
a kegyúr tapasztalatai, hasznos tanácsai jutnak kifejezésre. Az iratban 
„egy tehetséges, sikeres, józan gondolkodású ember fogalmazza meg gyakorlati 
tapasztalatait az aforizma és maxima mûfaji követelményeinek megfelelôen: rö-
viden, tömören, helyenként ösztönzôen, tanáccsal szolgálva. Valóságos gyakorlati 
erkölcstanát adta az elôrejutásnak, az érvényesülésnek.”21

Szentiványi Márton – a bevezetésben említett kötet mára mél-
tánytalanul elfeledett szerzôje – a 17. század kimagasló polihisztora 
volt, akinek életmûve szinte összefoglalása a 17. század tudományá-

18 A napló a Diarium itineris mei inegressu et operationibus insurrectionalis militiae Hun-
garicae extra regnum címet viseli. Závodszky, 1931. 73. Grassalkovich az osztrák örökö-
södési háború (1740–1748) folyamán Mária Terézia megsegítésére csapatokat állított ki. 
Hónapokat töltött a morvaországi hadszíntéren, személyesen lelkesítette a nemesi felkelô-
ket és általában a magyar hadat, szervezte a szállításokat és az utánpótlást. 

19 Gróf Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri püspök, 1761-tôl esztergomi érsek, Grassalkovich 
barátja a magyar nyelvû irodalom jeles mecénása volt, aki körül kis irodalmi kör jött létre.

20 A mû két, nem autográf kéziratos példányban maradt fenn: OSzK Kézirattár, Duod. 
Hung. 3., ELTE Egyetemi Könyvtár, H 22. Elsô ízben Rómer Flóris publikált szemelvé-
nyeket a mûbôl (Rómer, 1877.). Tudományos feldolgozására csak a 20. században került 
sor: Fallenbüchl, 1971. és G. Merva, 1997. Ld. még Fallenbüchl, 1996. 45–52.; G. Merva, 
2007. 16–23.

21 G. Merva, 1997. 69.

nünk, hogy Szentiványi Márton nevével, illetve tanulmányunk tár-
gyát képezô munkájával egyik katalógusban sem találkozhatunk.12

A gróf könyvekkel kapcsolatos mûpártolása részben egyházi 
mecénási tevékenységéhez kapcsolható.13 Templomok, paplakok, 
rendházak építésekor ugyanis azok felszerelésérôl is gondoskodott. 
A bôkezû kegyúr a kegytárgyak mellett a könyvekrôl, a tudás alap-
vetô forrásáról sem feledkezhetett meg. Így került jelentôs köny-
vállomány Dunaharaszti és Ecser plébániájára, Bagra, Gödöllôre, 
Isaszegre, Máriabesnyôre és Szôdre pedig kisebb könyvtárakat 
adományozott.14 A teológiai témájú és a szentek élettörténetét leíró 
kiadványokon kívül gyakorlati haszonnal bíró mûvek is helyet kap-
tak a gyûjteményekben.15 Grassalkovich Antal szívesen támogatta 
imádságos és énekes könyvek kinyomtatását is. Halála elôtt nem 
sokkal ô nyomtatta ki és köttette bôrbe Szenczi Jaroslaus besnyôi 
kapucinus atya Keresztény Esztendô azaz Minden Epistolák és Evangéliu-
mok címû írását.16 A könyvet 1771-ben adták ki Budán.17

Maga a gróf is tett egy-egy kisebb kirándulást az irodalom területére. 
Ezt abból a szempontból is érdekes megemlítenünk, hogy a 18. századi 

12 A könyv címoldalán olvasható patrónusi ajánlás alapján feltételezhettük, hogy a gróf, 
mint támogató személy legalább egy tiszteletpéldányt kapott a kiadott munkából, amely 
esetleg így a pozsonyi könyvtárba került. Vö. Monok, 2012. 14–15.

13 Egyházi mecenatúrájáról részletesen Pálos, 2001, Lábadi, 2003, Varga, 2003. 115–121., 
újabban Lábadi, 2011., Varga, 2011. 14–17.

14 Varga, 2003. 117.

15 Fennmaradt az ecseri plébániakönyvtár katalógusa. Az 1637 és 1771 között kiadott köny-
vek közül 77 kötettel bírt, abban az idôben ez igen nagy gyûjteménynek számított. Lábadi, 
2011. 34.

16 P. Bartal, 1929. 27. Vö. G. Merva, 1997. 62–63.

17 A kötet az 1787-es pozsonyi könyvtári katalógusban szereplô három magyar nyelvû 
könyv egyike.
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ôket a hároméves kurzuson. Ezt kö-
vetôen az 1671/72-es tanévben pár-
huzamosan tanított a bölcsészeti és 
a hittudományi karon. A következô 
esztendô jelentette számára az igazi 
elôrelépést: a hittudomány (casuisti-
ca) és a vitatkozástan (controversia) 
professzora lett.27 1675–1703 kö-
zött ô szerkesztette Nagyszombat-
ban az országos hírû Calendarium 
Tyrnaviensét (Kassai Kalendárium)  
A protestánsok ellen számos vitaira-
tot írt, ezek közül néhányat magyar 
nyelven is.28 Az 1670-es években 
Nagyszombatban csillagászati „meg-
figyelô szobácskát” rendezett be, 
ahonnan megfigyelte az 1680. évi 
Kirch-üstököst. 1696-ban kiadta a magyar törvények gyûjteményét, 
amelynek elsôként adta a Corpus juris Hungarici címet. Új és telje-
sebb összeállítása közel hetven évvel a bécsi kiadás után jelent meg.29

27 Zsoldos, 1990. XIV.

28 Több mint húsz ilyen munkát írt, amelyek közül néhány csak halála után jelent meg. 
Teológiai kérdésekben Kollonich Lipót bíboros, esztergomi érsek nyomán a vallási uni-
ót szorgalmazta oly módon, hogy minden felekezet térjen vissza a katolikus egyházba.  
A vallási unió támogatására szerb, román, valamint ruszin kiadványokat jelentetett meg. 
E téren szerzett érdemeiért József Kristóf elwangeni fejedelmi prépost kitüntetésben ré-
szesítette. Az emlékérem körirata szerint Szentiványit Magyarország legkitûnôbb férfiai 
közé kell sorolni („primis Hungariae viris adnumerandus” ). Pauler, 1857. 253.

29 Uo. 263–264. A Corpus juris Hungarici összeállításáról, Szentiványi jogi munkásságáról 
bôvebben ld. Párniczky, 1935., Serfôzô, 1942. 85–94.

(3. kép)

nak.22 1633. október 24-én született Szentivánon [Liptovský Ján, 
Szlovákia]. Gazdag, Liptó megyei birtokos családból származott, 
apja és két testvére alispánságot viselt. Tizenkét éves korában el-
veszítette édesapját. A nagyszombati jezsuita kollégiumban tanult, 
majd 20 éves korában Ausztriában lépett be a jezsuita rendbe, majd 
a noviciátust Leobenben végezte.23 A kétéves próbaidô után Nagy-
szombatban [Trnava, Szlovákia] kezdett tanítani. Bécsben, Nagy-
szombatban, majd ismét Bécsben bölcseletet, illetve késôbb teológiát 
tanult. A teológiai doktorátust végül 1665-ben, Bécsben szerezte 
meg. Élete jó részét a tudomány szolgálatának, az oktatásnak szen-
telte: Kassán, Grazban, Münchenben, Bécsben, de fôleg Nagyszom-
batban adott elô matematikát, héber nyelvet,24 bölcseletet, teológiát, 
kánonjogot és szentírástant. Tudományos pályája átíveli a 17. század 
második felét.25 Tanárként 1655/56-ban tûnt fel Nagyszombatban 
a parva schola élén. 1658/59-ben a grammaticai, 1659/60-ban a syn-
taxista osztályt vezette. 1667/68-ban a nagyszombati jezsuita egye-
tem26 kezdô bölcsész évfolyamának élére került, s végig is vezette 

22 56 kötetnyi életmûvében csaknem minden tudományággal, de legfôképpen fizikával és 
csillagászattal foglalkozott. Tanítását a világszerte tevékenykedô jezsuita misszionáriu-
sok által összegyûjtött könyvekre építette, melyeket a nagyszombati egyetem könyvtára 
számára is megküldtek. Hitvitázó és hitfejtegetô munkáit még a protestáns területeken is 
szívesen olvasták. Mûvei több hazai és külföldi kiadást is megértek.

23 Származásáról, ifjúságáról és családi kapcsolatairól részletesen ld. Serfôzô, 1942. 5–17. 

24 Rá jellemzô módon, hogy a nyelv finomságait jobban elsajátítsa, már egyetemi tanárként 
egy hírneves bécsi rabbinál vett különórákat. Pauler, 1857. 253.

25 Tudományos tevékenységérôl részletesen ld. Serfôzô, 1942. 17–48. 

26 Magyarországon ekkor a legfôbb és legnagyobb jezsuita oktatási intézmény volt. Ez volt 
egyben a hazai jezsuita iskolahálózat mintaképe, anyaiskolája és központja. Az intézmény 
tudományos fokozatokat (baccalaureatus, doctoratus) is adott, s a 17. században egyre 
nagyobb népszerûségre tett szert. Ha nem is érte el egészen a hasonló osztrák intézmé-
nyek, Bécs vagy Graz színvonalát, de ekkoriban virágkorát élte.

Justus van der Nypoort: 
A nagyszombati Kalendárium címlapja, 

1683. Országos Széchényi Könyvtár
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ténelmet, a kronológiát, a csillagászatot, a botanikát és egyéb „res  
curiosae”-t, azaz „érdekes dolgokat”, többek között a várépítészetet 
és az optikát. Ezt a sokféle anyagot természetesen más mûvekbôl 
állította össze, de még így is értékes az összefoglalásuk, a megszer-
kesztés, az elôadás módja.34 Mottója szerint a leírásokban a józan 
ész és a hit, a bizonyítás, valamint a gyakorlat irányította. Szemléle-
tét azonban nem nevezhetjük korszerûnek. Leginkább a matemati-
kai része az, amelyen Descartes hatását is felfedezhetjük.35 „Keveréke 
ez a munka a kor tudásának és féltudásának.”36 

A túróci jezsuita birtokon, Znióváralján [Klaš torpod Znievom, 
Szlovákia] két papírmalmot is felállíttatott, hogy a nyomda kiad-
ványait tartós papíron, jó minôségben nyomtathassa.37 Munkái-
nak hatása még elevenen élt a 18. században is, amit a legjobban 
az szemléltet, hogy a Calendarium Cassoviense a század közepén több 
természettudományos értekezését újra közölte. 

Tanári és írói munkája mellett több különbözô intézmény-
ben, több fontos tisztséget viselt. Volt a bécsi Pázmáneum rek-
tora (1676–1678), a nagyszombati jezsuita egyetem bölcseleti 
(1672–1673, 1679–1681) és teológiai karának dékánja (1681–1682, 
1689–1690, 1693–1694), az egyetem rektora (1689–1693) és kancel-

34 Írásai igen nagy hatást gyakoroltak korára. Munkáját a 18. században is mintaként te-
kintették. Tankönyvek híján például felhasználták „disszertációk”, promóciós kiadványok 
összeállításához, amelyeket Nagyszombatban vagy Kassán a hallgatók egy-egy csoport-
jának baccalaureatusi vagy doktori avatására adtak ki. Kosáry, 1996. 103. Ld. még Hor-
váth, 1988. 118.

35 Angyal, 1966. 153.

36 Waczulik, 1984. 365. Szentiványi fantáziájára jellemzôk a túlvilági életrôl szóló elmélke-
dései is. Ezekben kiszámította, hogy a világ hatezer évig áll majd fenn, a feltámadottak 
mind 33 évesek lesznek, s hogy a jók a levegôben fognak lebegni. Horváth, 1988. 90.

37 A nyomda és a papírmalmok történetérôl ld. Serfôzô, 1942. 129–145.

Igazi polihisztorként szinte min-
denrôl írt. Dolgozatai 1689-ben, 
1691-ben, 1702-ben jelentek meg 
Curiosiora et Selectiora Variarum Scien-
tiarum Miscellanea (Vegyes tartalmú 
válogatott ritkaságok a különbözô 
tudományok területérôl) címmel.30  
A munkát három tizedre (decas), s 
azok mindegyikét ismét három részre 
osztotta. Írásaiban Raymundus Lul-
lus (1232–1315) ferences szerzetes 
és a német jezsuita tudós, Athanasius 
Kircher (1601/1602–1680) módszere 
alapján adott összefoglalást minden 
kérdésrôl. Mûve címlapján egy hajó 
látható, amelynek egyik vitorláján a 
különbözô tudományok nevét olvas-

hatjuk.31 Munkájában önmagát mathematicus, chronologus, physicusnak 
nevezte.32 Enciklopédikus mûve a legkülönbözôbb tudományokat 
ötvözte: a fizikát, a matematikát, a gazdasági ismereteket,33 a tör-

30 Szentiványi munkája 1689-es kiadását Fenessy György egri püspöknek ajánlotta. Az el-
sô részben fizikai – matematikai ismereteket közölt, a másodikban ún. efemeriszekrôl 
(naplókról, napilapokról) írt, a harmadikban pedig kronológiai táblázatokat (synopsis 
chronologica) adott.

31 A metszetet készítô Elias Nessenthaler (1664–1714) augsburgi rézmetszô 1688 és 1702 
között dolgozott Nagyszombatban. Pataki, 1951. 19.

32 Pauler megjegyzi, hogy bátran hozzá írhatta volna még a controvertista címet is. Pauler, 
1857. 265.

33 A munka gazdaságra vonatkozó részletei külön kézikönyv formájában is megjelentek, 
amely a 18. század folyamán több kiadást (Oeconomia philosophica. 1746, 1748, 1782) is 
megért. Kosáry, 1996. 185.

(2. kép)

Elias Nessenthaler: A Curiosiora 
et Selectiora… címlapja. Országos 
Széchényi Könyvtár



94 95

A magyar történetírásban a 17. század, s leginkább annak is a máso-
dik fele, tehát éppen Szentiványi kora jelenti a szakadékot, amelynek 
áthidalását követôen új alapokra kellett helyezni történetírásunkat. 
Istvánffy Miklós és Szamosközy István nagy munkái45 a 17. század 
elsô felében nem találtak követôre. A század második felében aztán 
a jezsuiták kezdik meg ez irányú tevékenységüket, de nem a régit 
folytatva, hanem új utat választva.46 Ez az út nem lett más, mint 
a krónika. A módszert Baroniustól47 tanulta a 17. század jezsuita 
történetírása.48 A külföldi kísérletek hatására csak a század végén 
kezdôdött meg Magyarországon a kutatói tevékenység. Elôször egy 
idegen, Inchofer Menyhért (1584–1648) tûzte ki feladatául, hogy 
ezt a munkát a magyar egyháztörténetre vonatkozóan elvégzi.49  
A magyarok közül aztán Szentiványi Márton tette meg az elsô lépést, 

45 Istvánffy Historiája Magyarország 1490–1613 közötti történelmét dolgozta fel. Az 1622-
ben megjelent mû a 17–18. század legnépszerûbb hazai történelemkönyve volt, fôúri és 
nemesi könyvtárak nélkülözhetetlen darabja. Szamosközy Erdély 16. század végi, 17. 
század eleji történetérôl írta mûvét.

46 A jezsuiták történeti forrásgyûjtésének magyarországi kezdeteirôl részletesen ld. Szeles-
tei, 1987.

47 Baronius Cézár, a késôbbi bíboros, akinek híres munkája az 1588 és 1607 között meg-
jelent 12 kötetes „Annales Ecclesiastici a Christonato ad annum 1198.” Mûve (a magde-
burgi centuriátorok ellen) hitvédô célzattal készült, s azt hangoztatja, hogy az Egyház 
alapításától kezdve megszakítás nélkül hitben és intézményében sértetlenül maradt fenn, 
hiszen alapítójának ígérete szerint természetfeletti módon maga Isten vigyáz rá.

48 Serfôzô, 1942. 49.

49 A jezsuita tudós és történetíró a központi jezsuita vezetés megbízásából Rómában vég-
zett kutatásokat. Munkájának eredményeként jött létre az 1644-ben Rómában kiadott  
„Annales ecclesiastici regni Hungariae” elsô kötete. A mû 1059-ig jut el az események 
leírásában. A nemzeti szellemû munka jelentôségét az adja, hogy Inchofer itt fogalmazta 
meg a Patrona Hungariae-toposz teológiai alapvetését. (A második, kéziratban maradt 
munka az 1059–1109 közötti idôszakot öleli fel.) Szelestei, 1989. 43. A szerzôrôl és mû-
vérôl a részletesen ld. Dümmerth, 1966.

lárja38 (1689–1690, 1694–1701), az egyetemi nyomda39 prefektusa40 
(1674–1675, valamint 1687-tôl), I. Lipót (1657–1705) döntésének 
köszönhetôen királyi fôcenzor (1688-tól),41 kancellárként az egye-
temi könyvtár42 igazgatója. Szentiványi atya a mindennapi életben 
rendkívül szerény, visszafogott életet élt. Rendtársai körében imád-
kozva halt meg Nagyszombatban, 1705. március 29-én. „Roppant 
munkásságáról, kitûnô szorgalmáról hátrahagyott dolgozatai, és kortársai 
tesznek tanúságot”.43 A hazai irodalomtörténet-kutatás a tudós jezsui-
ta munkásságát elsôsorban kora ismeretanyagának összegyûjtéséért, 
a magyarországi írók névjegyzékének összeállításáért és forráskuta-
tó tevékenységéért értékeli.44

38 Kôszeghy, 2011. 88–89. A nagyszombati egyetem tanáraihoz ld. Zsoldos, 1990.

39 A nagyszombati egyetemi nyomda a 17. századi Magyarország legtermékenyebb nyom-
damûhelye volt, 1600 és 1700 között összesen 465 nyomtatványt adott ki. Fitz, 1959. 146. 
és Kókay, 1997. 67.

40 Prefektusként az 1644-bôl származó nyomdát teljesen új felszereléssel, modern gépekkel 
látta el. A század végére sikerült a nyomdát igazi nagyüzemmé alakítania, szervezésének 
nyomai szinte azonnal meglátszottak. Ekkor váltak díszes kialakításúvá a híres nagy-
szombati kalendáriumok; felújították, cirill betûkkel bôvítették a betûkészletet. Szen-
tiványinak köszönhetô, hogy az egyetemi nyomdából kikerülô könyvek máig nagyon 
megbecsült értékei bármely könyvtárnak. Szentiványi közremûködésével bôvítették az 
egyetem épületét, a felújított nyomda új, tágasabb termeket kapott. Käfer, 1977. 40. és 52. 

41 Szelepcsényi György esztergomi érsek és királyi helytartó, valamint Esterházy Pál nádor 
nevezték ki, amelyet 1688. március 4-én kelt határozatával az uralkodó is jóváhagyott. 
(A cenzúra – az oktatáshoz hasonlóan – a tárgyalt korszakban elsôsorban vallási ügynek 
számított.) Szentiványi fôcenzori tevékenységérôl részletesen ld. Serfôzô, 1942. 120–129. 
A magyarországi könyvcenzúra történetéhez ld. Schermann, 1928.

42 A nagyszombati egyetem könyvtáráról részletesen ld. Farkas, 1997.

43 Pauler, 1857. 267.

44 A szlovák irodalomtudomány a szlovákság eredetének, múltjának kutatásáért értéke-
li. Szentiványi munkáinak szlovák nyelvû kiadásai jelentôsen hozzájárultak az irodalmi 
nyelv fejlôdéséhez. Käfer, 1977. 49–50.
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oklevelek felkutatását, Szentiványi mögött már 15–20 évnyi kutató-
munka volt, amelynek eredményeként a kalendáriumokban folyta-
tólagosan megjelentek a különbözô részek (synopsisok). Kronológiai 
munkásságában egyetemességre törekedett, mint ahogy másban is. 
Nem akart mást, mint adat- és idômeghatározással áttekinthetô ösz-
szefüggésbe, egységbe fûzni az eseményeket.53 Azt vallotta, hogy a 
kronológusnak az a feladata, hogy a kéziratokban olvasott esemé-
nyeket a maguk helyére tudja tenni, bármikor is történtek azok, akár 
Krisztus születése elôtt, akár utána.54

Történelmi témájú disszertációit valószínûleg csak 1679-ben 
kezdte megjelentetni a kalendáriumokban.55 A közlésre szánt anya-
got négyfelé választotta szét: 1. általános egyháztörténetre, 2. ma-
gyar (egyházi és nemzeti) történetre, 3. keresztény-mohamedán 
és 4. Habsburg-ausztriai történetre. Hogy Szentiványi közölte-e 
a magyar kronológiát a kalendáriumokban, amint tette azt az egy-
háztörténetiekkel, nem tudjuk biztosan. Annyi azonban bizonyos, 
hogy az egészet öt folytatásos disszertációra osztotta, a fennmaradt 
kalendáriumokban azonban egyikben sem találni ide tartozó részt.56 
Az 1688-as kalendáriumban magyar történeti témát közölt. Nem 

53 Ennek megfelelôen csak elvétve gyakorolt forráskritikát, nem magyarázott, nem jellem-
zett sem személyeket, sem eseményeket.

54 Serfôzô, 1942. 53–54.

55 1675 és 1678 között a Pázmáneum régenseként Bécsben tartózkodott. A fennmaradt 
nagyszombati kalendáriumok közül az 1680-as, a Szentiványi által szerkesztett elsô ép 
kalendárium, melyben már az egyetemes egyház 6. századbeli történetét mondta el. 1680-
ban ráadásul már „parssecunda”-ról írt. A következô folytatások 1683-ban, 1687-ben je-
lentek meg. Néhány kalendárium elveszett így a következô az 1692-es, majd az 1693-as.  
A keresztény-mohamedán történetre vonatkozó anyagot 1696-ban, míg a Habsburgok né-
met-római császárságára vonatkozót 1703-ban közölte. Ezt a részt az akkor szokásos mély 
alattvalói devóció, az „Augustissima Domus Austriaca” magasztalása jellemzi.

56 Serfôzô, 1942. 62–63.

még Hevenesi50 elôtt, noha hangsúlyoznunk kell, hogy nem a tör-
ténet lényege iránt való érdeklôdése, hanem az akkoriban általános 
apologetikus célzat miatt. Ezen kívül kalendáriumszerkesztôi gond-
jai is sürgették a történeti vizsgálatokra, amely témák bô és igen al-
kalmas anyagul szolgáltak azok megtöltésére.51

Hozzá kell még tennünk, hogy Szentiványi az eseményeket egé-
szen matematikai szempontból vizsgálta, nem volt kíváncsi azok 
belsô mozgatórugóira, indítóokaira. Az eseményeket sohasem ma-
gyarázta, s a kritika módszerét sem alkalmazta. E történelemmel 
foglalkozó munkájában is jól látszik az a számtani-mértani felfogás, 
amelyet képviselt. Nem építette a történelmet egységgé, hanem egy-
szerûen meghagyta kronológiának, amely „scitudigna pars matheseos” 
és „astronomiae subserviat”, azaz: a matematikának és a csillagászatnak 
egyszerû szolgálója.52 Ennek megfelelôen kétféle kronológiát külön-
böztetett meg: matematikait vagy asztronómiait, illetve históriait. 

Szentiványi tehát egészen egyedülálló munkát végzett, amikor az 
adatgyûjtést és az idômegállapítást – még ha szûk keretek között és 
egyedül –, de megkezdte. (Nagyarányú szervezett kutatásra, mint 
késôbb Hevenesié, nem gondolt, de sok egyéb munkája mellett nem 
is vállalkozhatott volna. Valószínûsíthetjük azonban, hogy fáradha-
tatlan munkája elômunkálata volt Hevenesiének és minden bizony-
nyal inspirálta is azt.) Így mire Hevenesi 1695 táján megkezdte az 

50 Hevenesi Gábor (1656–1715) több mint két évtizeddel fiatalabb volt Szentiványinál, aki 
ôt is bizonyára utódai közé sorolta, amikor egyik mûvében a történeti adatgyûjtésrôl írt, s 
öntudatosan kezdeményezônek vallotta magát. Szelestei N. László e megjegyzésbôl való-
színûnek tartja, hogy a fiatalabbak szervezkedésérôl Szentiványi tudott, s esetleg ô maga 
is aktív szerepet játszhatott a tervezetek elkészítésében. Szelestei, 1987. 164. Ld. még 
Serfôzô, 1942. 66–68., Szelestei, 1989. 53.

51 Serfôzô, 1942. 51.

52 Hóman, 1925. 8.
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fel a figyelmet az egyháztörténet jelentôs eseményeire, s állapít meg 
hasonlóságot a korai magyar történelemmel, de több alkalommal saját 
korával is párhuzamot von.60 A magyar dicsôség elmélyítése érdeké-
ben teszi azt is, hogy Magyarország városainak, folyóinak, hegyeinek 
legrégibb elnevezését összegyûjti. Itt fôleg Strabón, Plinius és Taci-
tus mûveire támaszkodik. A magyarok ôstörténetének kronológiáját a 
373-as évvel kezdi (II. synopsis), mert a „magyarok” ekkor hagyták el 
ôshazájukat. Hunok, avarok és magyarok között semmi különbséget 
nem tesz. Egy népnek veszi ôket, az elnevezések csak idôbeli különb-
séget jelentenek nála.61 Inchofer nyomán azt írja, hogy a hunok és a 
magyarok is Nimrót fiaitól, Hunortól és Magortól származnak.62

A szerzô nagy hangsúlyt helyez az eredeti források tanúságá-
ra,63 a minél nagyobb szavahihetôség kedvéért igen sok régi for-
rásának a címét, fejezetét és lapszámát is jelzi. Igen fájlalja, hogy 
akik korábban az ôsmagyarok történetérôl bôvebben beszámoltak 
(pl. Thuróczy János, Oláh Miklós, Bonfini) csak összegyûjtötték 
a legfontosabb történéseket, a pontos évszám meghatározására és 
az események sorrendjére nem sok gondot fordítottak. Ezért a ma-
gyar ôstörténet pontos kronológiáját többnyire külföldi források64  

60 Jól példa erre az alábbi történet: Nagy Konstantin 330-ban Szûz Máriának ajánlotta 
fôvárosát, késôbb Szent István ugyanezt tette egész Pannóniával. Az ô mintájára csele-
kedett I. Lipót császár, aki 1693. augusztus 16-án nyilvánosan megújította a felajánlást a 
bécsi Szent István-templomban.

61 Legelôször hunoknak hívták a népet, majd Avarius királyukról az avar nevet kapták, 
késôbb pedig elterjedt a magyar név használata.

62 Serfôzô, 1942. 59.

63 Ilyenek pl. Paulus Diaconus, Tours-i Gergely, Ammianus Marcellinus, Socrates.

64 Ammianus, Socrates, Sulpitius Severus, Theophanes, Cassiodorus, Procopius, Clugny-i 
Odo, Freisingi Ottó, hogy csak néhányat említsünk. Hogy ezek közül Szentiványi köz-
vetlenül merített-e, azt nem vehetjük biztosra, de az mindenesetre tény, hogy törekedett 
erre. Serfôzô, 1942. 60. 

kronológiát, hanem aktuális kér-
dést: az ekkoriban a töröktôl visz-
szafoglalt magyar várak történetét, 
földrajzát és nevezetességeit.57 Egy 
évvel késôbb a magyar Szentko-
rona viszontagságos történetét írta 
le. 1690-ben a cenzúrán is átestek 
a magyar történeti synopsisok, 1691-
ben pedig már meg is jelentek a Mis-
cellanea II. kötetének 3. részében, 
1697-ben kivonat is készült belôle, 
amelyet Szentiványi maga adott ki, 
Summarium chronologiae Regni Hun-
garicae címmel. Az öt részbôl álló 
munkát szerzôje magyar történeti 
tankönyvnek vagy segédkönyvnek 
szánta az ifjúság számára.58

A Magyar Királyság történetének összefoglalása Pannónia59 földrajzi 
leírásával és múltjának néprajzi bemutatásával kezdôdik (I. synopsis).  
A terület történetét Augustus császár idejével kezdi. Munkájában több 
alkalommal is a bibliai történeti szemlélet érvényesül. Sokszor hívja 

57 Az általa említett várak: Buda, Pécs, Szeged, Csanád, Siklós, Kaposvár és Hatvan. Az 
1688-as kalendárium címlapján is ezek a várak láthatók. Elias Nessethaler: A Szent Liga 
hadisikerei. Rézmetszet, 18,6 x 13,7 cm. Jelezve: E. Nessethalerinv. Et sc. Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtára. Galavics, 1986. 55. ábra. 

58 Érdemes megemlítenünk, hogy e könyvén kívül „Florus Regnum Hungariae” címû össze-
foglalását is iskolai célra használták. A királyok történetét legendákkal szövi át, némely 
uralkodónál éles megjegyzéseket tesz.

59 Magyarázata szerint a terület a nevét Semi leszármazottjától, Bannontól, mint elsô lakó-
jától kapta.

(4. kép)

Szentiványi Márton: A Summarium 
chronologiae Regni Hungaricae 
tartalomjegyzéke
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az elbeszélést évszámokkal csoportokra tagolta, a leírásban egy-
fajta folyamatosság figyelhetô meg, bôséges történeti synopsisról 
beszélhetünk. A mû történelemfelfogását látva egyet érthetünk 
Pauler Tivadarral, aki – már idézett munkájában – azt írta, hogy 
Szentiványi „történeti hibáit korának inkább, mint személyének tulaj-
doníthatjuk”.67

Szentiványi Márton magyar történeti munkáját 1750-ben Gras-
salkovich I. Antal adta ki újra, aki a könyvet a címlapon a tanu-
ló ifjúságnak ajánlotta.68 A szerzô óhaja ekkor valósulhatott meg: 
halála után közel fél évszázaddal a gróf közremûködése révén vált 
tankönyvvé a 17. század végén írott munkája. Grassalkovich ifjúko-
rából már ismerhette a mû 1697-es kiadását, hiszen 1706–1707-ben 
Nagyszombatban a Jézus-társaságiak diákja volt.69 A kötet újra ki-
adásának igényét az a körülmény is segíthette, hogy a régi 1599-es 
jezsuita tanterven (Ratio) a császári udvar óhajára a 18. század elején 
változtattak. 1735-ben tették közzé az új Typust, amelynek újítása a 
történelemoktatás bevezetése volt.70

A kötet címlapjáról a szerzôn és a mû címén kívül a kiadás he-

67 Pauler, 1857. 266. Hozzá kell tennünk, hogy a jezsuita rend éppen a nagyszombati egye-
tem révén, az ifjúság nevelésén keresztül nagy hatást gyakorolt a barokk korszak történe-
lemfelfogására. Galavics, 2000. 68.

68 A gróf ekkor már a Magyar Kamara elnöki tisztségét is viselte (1748-tól haláláig), esetle-
ges szerepvállalásában magas pozíciója is közrejátszhatott.

69 Grassalkovich Antal tanulmányai kezdetén, 1705–1706-ban a nyitrai piaristáknál volt 
principista, majd a rá következô egy évben a magasabb színvonalú nagyszombati jezsu-
ita iskolában grammatista. 1707 és 1711 között aztán ismét Nyitrán tanult. Závodszky, 
1931. 68.

70 Egyelôre csak szûk keretben, a kérdés-felelet formában megírt hatkötetes tankönyv  
(Rudimenta historica – A történelem alapismerete) alapján. A 4. rész foglalkozott a ma-
gyar történelemmel. Kosáry, 1996. 103.

alapján állította össze, amelyek valósággal hemzsegnek a Szent 
István koráig tartó részben. E hatszáz esztendônél is hosszabb 
idô alatt a hunok (magyarok!) történetébôl nagyobb eseményt 
alig ad elô, s ezeket tulajdonképpen összekeveri a magyar honfog-
lalás eseményeivel. Kézai Simon, Thuróczi János, Oláh Miklós, 
Bonfini mûvei alapján néhány legendát emel ki, amelyeket vallási 
és pedagógiai célzattal ír le. A Szent Istvánig tartó idôszak tulaj-
donképpen néhány személy történetére korlátozódik, mint Attila, 
Csaba, Álmos és Árpád vezérek. Kutatásaival ô sem tudja tisz-
tázni az elôdeire jellemzô zavaros történetleírást. Álmos család-
fáját Noétól vezeti le, ebben a sorban Attila a 38., Csaba a 39.,  
Álmos a 43., Árpád a 44. Mindegyikük életét a Nagy Károly ural-
kodása (768–814) elôtti idôkre teszi. Árpád Dáciából (Erdély) 
indulva a vezérek élén 748-ban foglalta el Pannóniát, amely te-
rületen majd Nagy Károly vallásosságának hatására indul meg a 
kereszténység felvétele.65 

Szent Istvántól kezdôdôen (III. synopsis) egyre biztosabb a tör-
ténet leírásában, ez abból is látszik, hogy nincsenek már hézagok 
az idôrendben sem. A középkori magyar történetbôl Szent István 
és a két Hunyadi alakját emeli ki. Thuróczi és Bonfini itt a legfôbb 
kútfôi, s az számára a legmegnyugtatóbb, amikor Mátyás királytól 
kezdve (IV. synopsis) egyre bôvebben írja le a történéseket, ahol 
Istvánffy Miklós a legnagyobb tekintélyû forrása.66 A 17. század 
leírása (V. synopsis) már igen részletesnek mondható. Itt már, noha 

65 Uo. 1942. 61–62.

66 Egyházi vonatkozásban pedig Baronius, Bollandus, Inchofer, Surius, Ribadeneira, Aven-
tinus, Ferrarius Fülöp és Zsigmond, Brietius és Bucelinus. E két utóbbit politikai esemé-
nyeknél is idézte.
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nek, Nepomuki Szent Jánosnak ajánlotta.73 
A barokk szentkultusz egyik tipikus példá-
ja az elôbb boldoggá (1721), majd szentté 
(1729) avatott Nepomuki János alakja.74 
Tiszteletének a váci egyházmegyében való 
elterjesztésében maga a gróf is nagy szere-
pet játszott. Önmagát és családját a hidak, 
a gyónási titok szentjének védelmébe aján-
lotta; elsôszülött fiának nevébe – Grassal-
kovich Antal János Nepomuk Berthold – is 
beleszôtte a nevét. A szent legjelentôsebb 
kultuszhelye a Grassalkovich-kastély kápol-
nája lett, amelyet 1749. május 16-án szentel-
tek fel; védôszentje Nepomuki Szt. János.75

Grassalkovich Antal gróf Szentiványi 
mûvének újra kiadásával, s beleírt gondo-
lataival nemcsak mecénási tevékenységét 
gyarapította, hanem patrónusának is leró-
hatta tiszteletét. E cselekedetében egyik, 
aforizmagyûjteményében leírt gondolatát 
fedezhetjük fel: „Nincs jobb a világon, mint jót 
cselekedni, Istennek szolgálni…” 76

73 Az ajánlás teljes latin szövege: Divo Joanni Nepomuceno, famae custodi et praesidi has 
positiones et prima philosophiae suae specimina D. D. D. Clientum insimus Comes Ant. 
Grassalkovich de Gyarak.

74 A szentté avatási eljárást Althann Mihály Frigyes bíboros, nápolyi alkirály, váci püspök 
kezdeményezte. Tevékenységéhez ld. Szilárdfy, 2010. 3–8. A szent magyarországi kultu-
száról részletesen ld. Szilárdfy, 2003.

75 Lábadi, 2011. 16–18. A kastélykápolnáról részletesen ld. Lábadi, 2003. 37–46.

76 Idézi: Fallenbüchl, 1996. 88.

lye, illetve a nyomda megnevezése 
is leolvasható.71 A könyvet a bécsi 
Kaliwoda Nyomda, azaz Leopold 
Johann Kaliwoda (1705–1781) mû-
helye adta ki, amely 1734 és 1775 
között mûködött. Szép kivitelû, 
tökéletes kiállítású könyveket ké-
szített, amiért megkapta a császá-
ri, királyi egyetemi nyomda címet.  
A magyar testôrírók munkáit is leg-
többször ô nyomtatta ki, így példá-
ul Bessenyei György Ágis tragédiája 
címû mûvét.72 A címlapon még Fer-
dinand Richter jezsuita atya nevé-
vel találkozunk, aki a bécsi egyetem 
filozófia professzora volt. A könyv 
címoldalát követôen a gróf által írt 

néhány filozófiai „axiómát” olvashatunk. Ez a néhány mondat a logi-
ka tárgyáról, természetérôl, szükségességérôl szól, kezdve mindjárt 
az elsôvel, mely szerint a „logika a munkálkodó elme irányító tudománya.” 

Az ezt követô két oldalon (a tartalomjegyzék elôtt) ismét egy 
ajánlással találkozunk. A gróf a logikáról írt állításait, „filozófiájának 
elsô mintadarabjait”, mint „legalázatosabb híve” legkedvesebb szentjé-

71 A III. Károly által 1715-ben hozott összbirodalmi rendelet – Magyarországon 1721-tôl 
alkalmazták – elôírta, hogy a könyveken kötelezôen fel kell tüntetni az író, a kiadó és a 
nyomda nevét, valamint közölni kell a megjelenés helyét és évét. Pogány, 2004. 25. A kia-
dás költségeit biztosító mecénások személyérôl is általában a címlapról vagy az elôszóból 
szerezhetünk tudomást.

72 A Kaliwoda nyomdához és a korszak bécsi könyvkiadásához részletesen ld. Frank–Frim-
mel, 2008.

(6. kép)

A Nepomuki Szt. Jánosnak  
szóló ajánlás a tartalom-

jegyzék elôtti két oldalon

Grassalkovich Antal bevezetô 
gondolatai a könyv elején
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Pataki Katalin

A hatvani kapucinusok gyógyszertára  
Grassalkovich I. Antal idején1

A 18–19. századi patikákat ez idáig elsôsorban tulajdonjogi viszonyok 
alapján tipologizálta a szakirodalom, polgári, kolostori és földesúri 
tulajdonú gyógyszertárakra osztva az ismert intézményeket.2 Jelen 
dolgozat célja, hogy a tulajdonosok kilétével definiált kategóriákon 
túllépve egy árnyaltabb képet nyújtson a 18. századi egészségügyi 
piac szereplôirôl, és felhívja a figyelmet a földesúri támogatás sze-
repére a korabeli egészségügyi ellátásban. Tanulmányom a hatvani 
kapucinus kolostor gyógyszertárának példáján keresztül egy tulaj-
donjogilag szerzetesi, de funkcióját tekintve uradalmi patikaként is 
mûködô intézményt mutat be, melynek létrejötte és fennállása el-
választhatatlan a Grassalkovich család, különösen I. Antal patró-
nusi szerepvállalásától és attól a tudatos uradalmi gazdálkodástól,  
melynek a kapucinus 
kolostor is szerves ré-
szét képezte. 

1 Ezúton szeretném megköszönni dr. Varga Kálmánnak a hatvani kapucinus kolostor for-
rásainak feltárásában nyújtott önzetlen segítségét és támogatását.

2 Szigetváry, 1977–78. 400., Blázy–Zalay, 1977. 63–65.

Az egykori 
kapucinus kolostor 

épülete Hatvan fôterén, 
az 1900-as évek elején

(képeslap részlete) 
HLKMGY T 90.33.14.
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zajló változásokhoz: 1749-ben kezdôdött el a kolostori gyógyszertár, 
majd 1750-ben a hozzá tartozó laboratórium kiépítése.10 

A patika és laboratórium kezdetben a kolostor lakóinak gyógy-
szerszükségletét fedezte. Kialakítása elôtt, a kolostor háztörténeté-
nek 1733. évi feljegyzése szerint, Johannes Kössler gyöngyösi orvos 
látta el gyógyszerrel a kapucinus barátokat. Bár Kössler ígéretet tett 
a szerzeteseknek, hogy élete végéig ingyenesen biztosít számukra 
gyógyszereket,11 1749-ben a rendtartomány fônöke a Gyöngyösrôl 
történô gyógyszerbeszerzéseket túl nehézkesnek ítélte és a késle-
kedések elkerülése végett saját gyógyszertár létrehozását rendelte 
el a kolostorban, amelyet a rendtartomány vagyonából 50 forinttal 
támogatott. Grassalkovich I. Antal 4000 téglával, és két öl kôvel já-
rult hozzá az építkezéshez, a munkálatokban Lôrinci lakosai is részt 
vettek. További 50-50 forinttal támogatta a gyógyszertárat a versegi 
plébános és egy névtelen jótevô.12 

1750-ben folytatódtak a munkálatok, ekkor került sor a labora-
tórium kialakítására is. A provinciális (tartományfônök) 20 forintot, 
a versegi plébános 5 aranyat, a horti Georgius Csák 12 forintot és 1 
aranyat, Philippus Pinter 1 aranyat adományozott az építkezésre és 
a berendezésre. Grassalkovich Antal 2000, Podmaniczky János és 
Sándor 1000 darab tetôcseréppel támogatta a kapucinusokat.13 A la-

10 CHA 137., 142.

11 CHA 19.

12 CHA 21.

13 Figyelemre méltó, hogy a Podmaniczky család evangélikus meggyôzôdése ellenére is tá-
mogatta a kolostori gyógyszertár felállítását. (Ezúton is köszönöm dr. Velladics Mártának, 
hogy felhívta figyelmemet erre a sajátos kapcsolatra.) 
CHA 22.

A hatvani kapucinus patika létrejötte  
és kapcsolatai a gödöllôi uradalommal

Gróf gyaraki Grassalkovich I. Antal 1746-ban vásárolta meg Star-
hemberg Gundacker Tamás gróf leszármazottaitól a hatvani ura-
dalmat.3 A tulajdonosváltással egy rendkívül intenzív fejlôdés vette 
kezdetét, melyet az uradalom központjában, Hatvanban, új intézmé-
nyek és épületek megjelenése jelzett: Grassalkovich 1747–57 között 
új plébániatemplomot és plébániaházat építtetett4, 1750-ben pedig 
az egykori sörház épületét alakíttatta át fogadóvá5. Hatvani kas-
télyának elsô, az 1750-es évek elsô felére tehetô6 építési szakaszát 
1763-tól egy újabb nagyszabású építkezés követte, mellyel párhuza-
mosan – és talán összefüggésben – Heves megye elsô posztómanu-
faktúrája is megfelelô elhelyezést nyert.7 

A látványos építkezések mögött az uradalom rendkívül apróléko-
san szervezett és felügyelt mûködése állt.8 A kapucinus kolostornak 
– mely a település egyetlen olyan, Starhemberg gróf idejében létesült 
intézménye és épülete volt, amely nem alakult át gyökeresen Grassal-
kovich Antal keze alatt9 – szintén alkalmazkodnia kellett a körülötte 

3 B. Gál, 1997. 139–141.

4 Az alapkô letételére 1747. május 14-én, a templom felszentelésére 1757. április 24-én ke-
rült sor. 
Conventus Hatvaniensis Archivium ab Anno 1729–1768 (a továbbiakban: CHA) 132., 165. 
Kapucinus Rendház Levéltára, Mór

5 CHA 143–144. vö. Csiffáry, 2007. 55–74.

6 CHA 159. vö. Mezey, 1991. 9.

7 Csiffáry, 1993. 25–30.; Mezey, 1991. 10.

8 B. Gál, 1997. 157–160.

9 A szerzetesek hatvani megtelepedésére és kolostoralapításukra vonatkozóan. Pataki, 
2011. 161–176.
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jegyzôkönyv Ferdinand Holzeggert20 nevezi meg a hatvani patika 
vezetôjeként. Seborvosi végzettsége ekkor azonban már nem volt 
elegendô a gyógyszertár vezetéséhez,21 a vizsgálatot lefolytató Tho-
mas Kynzburg megyei seborvos és Carolus Doslern megyei fizikus 
gyógyszerészi képesítésének hiányát kifogásolták.22 Ekkor – nem 
tudván vagy nem akarván eleget tenni a törvényi elôírásoknak – a 
patika bezárása helyett annak házi gyógyszertárrá való visszaminôsí-
tését javasolta a gvárdián (házfônök).23 A hatvani kolostor 1787-ben 
bekövetkezett feloszlatása után Ferdinand Holzegger a máriabes-
nyôi kolostorban folytatta gyógyítói tevékenységét,24 ahol 1802-ben 
mint „fr. Fridericus Lambacensis Chyrurgus” szerepel. 1814-ig, a budai 

20 Egy évvel késôbb, a kolostor 1787 áprilisában bekövetkezett feloszlatásakor további 
adatokat jegyeztek fel róla: az ausztriai Lambach kolostorában született, német nyelven 
beszélô laikus testvér ekkor 34 éves volt és 9 éve állt a rend szolgálatában. MNL OL 
– Helytartótanácsi Levéltár – Helytartótanácsi Számvevôség – Alapítványi ügyosztály: 
Inventarien der in Hungarn aufgelassenen Klöster (C 103) – Kapucinus kolostorok – 
Hatvan (a továbbiakban: MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan) – Haupt 
Inventarium aus den 4t April 787 aufgehobenen Kapuziner Klosters zu Hatvan (a továb-
biakban Haupt Inventarium) – Ausweis No. 12. Aller in dem den 4t Apr 787 aufgehobe-
nen Kapuziner Kloster zu Hatvan im Hevesser Ko[mi]tat, sowohl wirklich gegenwärtig 
befindlichen, als auf dem Lande als Kapläne abwesenden geistlichen.
1787-bôl név szerint ismerjük a gyógyszertári laboránst, Andreas Maschkont is. Éves 
bére a feloszlatási jegyzôkönyv szerint 24 forint volt. MNL OL C 103 – Kapucinus kolos-
torok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis Nro. 14. Der, bey dem den 4t April 787 
aufgehobenen Kapuziner Kloster im Hevesser Komitat vorgefundenen, und annoch in 
dienste stehenden hausdienstleute, welche von dem Kloster bezahlet worden.

21 A gyógyítói tevékenység fokozatos állami ellenôrzés alá vonására és ezen belül a pati-
kavizitációk lefolytatásának szabályozására vonatkozó áttekintést nyújt Krász, 2012. és 
Romhányi, 2012.

22 MNL HML IV- 4b 2. 1786/376. 

23 MNL HML IV- 4b 2. 1786/376.

24 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis Nro. 12.

boratórium befejezésére végül 1753. május 26-án került sor, szintén 
a gróf költségén.14

A patika elsô gyógyszerésze 1749–51 között Seraphinus testvér 
volt, akit 1752-tôl Frater Joachim követett. Ô másfél évtizeden ke-
resztül látta el a gyógyszerészi feladatokat a hatvani rendházban.15 
Mûködése alatt lett a kolostor házi patikájából 1766-ban nyilvános 
gyógyszertár,16 ami összefügghetett a gyöngyösi seborvos, Francis-
cus Kössler17 1765-ben bekövetkezett halálával is.18

1768-ban Joachim testvér átkerült a máriabesnyôi rendházba, 
ahol az 1769-ben – szintén Grassalkovich Antal támogatásával – fel-
állított kolostori gyógyszertárban folytatta gyógyítói tevékenységét 
1780-ban bekövetkezett haláláig. A hatvani gyógyszerészek nevét 
a következô 11 évben nem ismerjük, csupán annyi tudható, hogy 
1780-ban Joachim utóda, Bernardin testvér, szintén Hatvanból 
érkezett Máriabesnyôre.19 Egy 1786-ban készült patikavizsgálati 

14 CHA 154.

15 CHA 136., 142., 144., 151., 154., 156., 163., 165., 167., 170., 175., 178., 181., 183., 185., 
187., 194., 204.

16 Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára (továbbiakban MNL HML) IV- 4b 
2. 1786/376. Habár nincs arra vonatkozó adatunk, amely egyértelmûen azt bizonyítaná, 
hogy a kolostor gyógyszertára már 1766 elôtt is gyógyszereket szolgáltatott ki a környék 
lakóinak, érdemes megjegyeznünk, hogy az 1739-ben pusztító pestis idején, a kapucinu-
sok igen komoly szerepet vállaltak a betegek ápolásában, pestiskórházként pedig elsô 
– azaz 1729–35 között használt – házuk szolgált. CHA 98–104.

17 Neve a gyöngyösi ferences kolostor háztörténetében Franciscus Kesztler formában sze-
repel. Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, B. 12. C. Historia Domus sive Conventus 
Gyöngyösiensis I. K. 1760–1814

18 A gyöngyösi ferencesek ugyancsak 1764-ben kezdték meg gyógyszertárukból a lakosság 
kiszolgálását. Fáy, 1999. 73–74.

19 Kárpáthy, 1939. 724–725.
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huzamát képezi Tesedik Sámuel patikus esete, aki az 1750-es évek 
végétôl mûködött Aszódon, “az említett város földesurának, nagyságos 
Podmaniczky bárónak bôkezûsége jóvoltából és semmi más megállapított jö-
vedelme nincs”. 28 Az 1766–67. évbôl származó közigazgatási lajstrom-
ban, a megyei fôorvos jelentésében tett említés után nincs adat errôl 
a patikáról. Úgy tûnik, megélhetéséhez a földesúri támogatás sem 
volt elegendô.29 Ezzel szemben a keszthelyi ferencesek patikája, mely 
a Festetics család támogatásával jött létre és alakult át késôbb világi 
gyógyszertárrá, a többszöri földesúri beavatkozásnak köszönhetôen 
maradt mûködôképes egészen a 19. század közepéig.30

A kolostori keretek között mûködô gyógyszertár számos elônyt él-
vezett a világi patikákkal szemben és ezáltal, hosszú távon, külsô pat-
ronálás nélkül is életképesebbnek bizonyult. A rendház alamizsnából, 
kápláni szolgálatból, misealapítványokból és egyéb módokon szerzett 
jövedelmei segítségével könnyebben kompenzálhatta a gyógyszerek 
iránti kereslet ingadozásait, mint a polgári patikus. Továbbá kiterjedt 
kapcsolatrendszere, az alamizsnagyûjtô barátok mobilitása, seborvo-
si tevékenysége mellett egy spirituális eszköztár (gyónás, imádságok, 
ereklyék, búcsújárás stb.) szintén rendelkezésére állt.

Ugyanakkor 1773-tól a Mária Terézia által kiadott Egészségügyi 
Fôszabályzat (Generale Normativum in Re Sanitatis) 1770-es kiegészíté-
se értelmében, csak azok a kolostori patikák folytathatták mûködésü-
ket, amelyek két mérföldes körzetében nem volt világi gyógyszertár.  
A kolostori patikák is kötelesek voltak alávetni magukat a világi pa-

28 Idézi: Lengyel, 1989–1990. 157.

29 Az idôbeli és térbeli közelség miatt nem kizárt, hogy az aszódi patika megszûnése a hat-
vani gyógyszertár nyilvánossá válásával is összefüggésben lehetett.
Lengyel, 1989–1990. 157.

30 Blázy, 1972.

rendházba történô áthelyezéséig, mint betegápoló és gyógyszerész 
mûködött Máriabesnyôn.25

A feloszlatott kolostor és a hozzá tartozó templom berendezé-
sét – a klenódiumok (drágaságok) és néhány miseruha kivételével –  
elosztották egymás között a megmaradt magyarországi kapucinus 
rendházak.26 A hatvani kolostor felszerelésére a budai, tokaji, tatai, 
móri és máriabesnyôi kolostorok nyújtották be igényüket. A gyógy-
szertárból néhány dolog Máriabesnyôre került, de a berendezés és a 
gyógyszerek java részét a kapucinusok móri rendháza kapta meg, ahol 
a további mûködés személyi feltételei is adottak voltak: a gyógyszertár 
vezetôje a pesti egyetem orvosi fakultásán tett vizsgával rendelkezett.27 

A fôúri patrónusoktól az állami ellenôrzésig

Amint azt a hatvani kolostori patika példája is mutatja, a szerzetesi 
közösségek szükségletei önmagukban is megfelelô indokot szolgál-
tattak ahhoz, hogy a kolostor házi patikát létesítsen lakóinak ellátá-
sára. A kolostori patika kialakításához nyújtott támogatás azonban 
nem csupán a szerzeteseknek nyújtott kegyes adomány volt, hanem a 
kolostor tágabb környezetének érdekeit is szolgálta. A Grassalkovich 
Antal által kifejtett patrónusi tevékenység sajátos – protestáns – pár-

25 Kárpáthy, 1939. 725.

26 A kolostorfeloszlatások menetére és a rendházak berendezésének további sorsára vonat-
kozóan ld. Velladics, 2001. 3–42. és Velladics, 1997. 286–291.

27 MNL OL – Helytartótanácsi Levéltár – Departamentum Ecclesiasticum Oeconomicum 
(C 72) 1787 539. kútfô 6. tétel
A polcok és üres patikaedények 50 forint letéti díj ellenében a hatvani préposthoz, Horva-
tovszky Sámuelhez kerültek. MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Ver-
mögensstand – Anmerkung
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feladatát ellátó laikus testvér felügyelete alatt állt.34 A patika kasz-
szájában mindössze 10 forint 19 krajcárt találtak, ám a rendház aktív 
hátralékainak összeírásakor további 69 forint 52 krajcárt tüntettek 
fel a patikánál. Az említett összeggel hatvani és környékbeli lakosok 
tartoztak a gyógyszertárban vásárolt készítményekért. A 34 tételbôl 
álló lista egy véletlenszerûen rögzített „pillanatkép” a gyógyszertár 
vevôkörérôl, mely segítségével elsôsorban azon páciensekrôl tud-
hatunk meg többet, akiknek módjukban állt vagy alkalma lehetett 
pénzzel kiegyenlíteni tartozásukat.35 

34-bôl 18 esetben a tételek hatvani lakosra vonatkoznak, ezek 
közül egy esetben csak az utcát tüntették fel, de a szövegkörnye-
zet alapján egyértelmûnek tekinthetô, hogy Hatvanra gondoltak az 
összeírók. Egy esetben nem ismert a pontos lakhely, csupán annyit 
tudunk, hogy Heves megyei biztosról van szó (H. Comissair Franz 
Verbai von Hewescher Komitat). Két adós ecsédi volt, ezen kívül pe-
dig egy-egy fô szerepel a listán a következô településekrôl: Buják, 
Aszód, Apc, Dány, Héhalom, Heréd, Vác, Szentlászló36, Lôrinci, 
Monostor37, Palotás és Csány. A patika vevôkörét tehát többségük-

34 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Kassa Stand Nro. 1. Der den 4t 
April 787 aufgehobenen Kapuziner Kloster zu Hatvan im Hevescher Komitat baar vor-
gefundenen gelder

35 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis 
Nro. 4. Deren bei dem den 4t April 787 aufgehobenen Kapuziner Kloster zu Hatvan 
im Hevesser Komitat vorgefundenen Activ Rückständen és másolata Specification deren 
Restantien für abgenohmene Medicamenten aus der Apothecke

36 Ma Vácszentlászló, a 19. század közepéig Valkószentlászló néven is ismert.
Az elsô katonai felmérés. Magyar Királyság. DVD-ROM Arcanum Adatbázis Kft. 2004. 
Fényes, 1851. IV. 106.

37 Ma Pusztamonostor, mely a 18. század végén még Heves megyéhez tartozott.
Az elsô katonai felmérés. Magyar Királyság. DVD-ROM Arcanum Adatbázis Kft. 2004.
Fényes, 1851. III. 114.

tikákkal megegyezô hatósági ellenôrzésnek és csak az örökös tar-
tományok egyetemeinek valamelyikén szerzett patikusi oklevéllel 
rendelkezô személy lehetett a patika vezetôje.31 Az 1770-es évek-
tôl erôsödô állami befolyás tehát igyekezett a világi patikusoknak 
kedvezô körülményeket biztosítani és a korábbi földesúri – olykor 
megyei32 – patronálási tevékenységet felülírni. II. József 1782-tôl 
kiadott kolostor feloszlatási rendeletei – amennyiben patikával ren-
delkezô kolostort szüntettek meg – jóval erôteljesebben szóltak bele 
az egészségügyi piac addigi viszonyrendszerébe. A továbbiakban a 
hatvani kapucinus patika példáján keresztül mutatom be egy koldu-
lórendi-uradalmi patika sajátos beágyazottságát a lokális közösségbe, 
annak cserekapcsolataiba és rámutatni azokra a sajátosságaira, me-
lyek korlátokat szabtak világi patikával való helyettesíthetôségének.

Pénzforgalom

A gyógyszertár pénzforgalmáról csak az 1780-as évekbôl rendelke-
zünk adatokkal. Egy 1785-ben készült kimutatás szerint a hatva-
ni kapucinusok patikájának éves bevétele 180 forint volt, és szinte 
ugyanennyit, 177 forint 48 krajcárt tettek ki a kiadások.33

Két évvel késôbb, 1787 áprilisában a kolostor feloszlatására ki-
küldött biztosoknak a rendházban talált készpénzrôl is részletes 
leltárt kellett készíteniük. A rendház három kasszájának egyike a 
kolostor vagyonkezelôjénél, Szerdahelyi Jánosnál volt, míg a másik 
kettô, egy patika- és egy alamizsnapénztár a pincemester és portás 

31 Romhányi, 2012. 40–41.

32 Ld. az andocsi ferences patika esetét. Blázy–Zalay, 1977. 63–64.

33 VPKL I. Religiosi in specie, fasc. 1. nr. 6. 1785
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hatvani Berseczy Theresia38 és a csányi Szallay Anna esetében je-
gyezték fel a nôi páciens teljes nevét. A bujáki serfôzôné (die Breyerin 
eine Jüdin zu Bujak), a hatvani Simon Häringer bognár felesége (die 
frau Wagnermeisterin Simon Häringerin zu Hatvan) és a csányi foga-
dósné (Frau Antonin Wirthin zu Csány) férjük mestersége szerint, a 
palotási, ecsédi és herédi plébánosok szakácsnéi (Pfarrköchin) pedig 
önállóan, de név nélkül szerepelnek a listán. 

A plébános-szakácsnék és a vácszentlászlói plébános említése 
az adósok listáján a környékbeli plébániákkal ápolt kapcsolatokat 
is tükrözi, ahol a szerzetesek kápláni szolgálatot teljesítettek és a 
plébánia adminisztrációjában segédkeztek.39 Két esetben seborvost 
(chyrurgus) is említ a felsorolás. Az apci Lucas Velton 5 forint 4 kraj-
cárral tartozott a kapucinusoknak, a hatvani Ignatz Proschan neve 
mellé 26 krajcár hátralékot jegyeztek fel. 

A foglalkozás megnevezése mellett – a Heves megyei biztostól 
eltekintve – minden esetben megadják a lakóhelyet is. Ez alapján  
– a már említetteken kívül – a környezô településeken többnyire vala-
milyen igazgatási-adminisztratív funkciót ellátó személy vette igény-
be a szerzetesek patikáját: a dányi jegyzô, Lilei István héhalomi ispán 
(Stephan Lilei gespann zu Hihalom), Anton Galli váci ispán (Anton Galli 
Waitzener gespann), és a Lôrincin mûködô sóhivatal ellenôre. 

Hatvanban – a fent említett seborvoson, gyermekeken és asz-
szonyokon kívül – a következô, mesterséggel (is) jelölt személyek 

38 A betegségbôl nem gyógyult fel, adósként örököseit tüntetik fel, akikrôl azonban semmi-
lyen egyéb információval nem rendelkezünk.

39 A feloszlatáskor a gyógyszertári kassza hiányán kívül az aktív hátralékok másik csoport-
ját a kápláni fizetségek képezték. Ebbôl tudjuk, hogy nem sokkal a feloszlatás elôtt Palo-
táson, Versegen és Szentlászlón teljesített szolgálatot három szerzetes, fél- és negyedéves 
idôintervallumokban. 
MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis Nro. 4.

ben a hatvani uradalomban élôk tették ki, a kapucinus patika von-
záskörzete túlmutatott a Grassalkovich család által bírt területeken: 
a váci püspök, a Podmaniczky és Esterházy családok birtokairól is 
igénybe vették a szerzetesek gyógyszereit.

A lista 25 tételében fordul elô valamilyen foglalkozás említése, 
ami nem minden esetben azonos a gyógyszert igénybe vevô mester-
ségével. Három esetben ugyanis gyerekrôl van szó, akiket a szüleik 
foglalkozása alapján azonosítottak. Egyikôjük a hatvani iskolames-
ter lánya, (von der gestorbenen Schullmeisterischen Tochter zu Hatvan in 
der Schwabengasse), a másik Vendelinus Oelß, a hatvani uradalom 
vincellérének fia (Vendelinus Oelß herrschaftl. Weinzierl zu Hatvan für 
seinen Sohn), a harmadik pedig a hatvani mészáros gyermeke volt 
(der Fleischhaker zu Hatvan für sein Kind). 

Hasonló a helyzet azokkal az asszonyokkal, akiket többnyire 
férjük mestersége vagy tisztsége alapján neveztek meg. Csupán a 

A részekre osztott 
kolostortelek körvonalai  
a 19. század második 
felében,
HLKMGY T  
Doktay-hagyaték
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Alamizsna vagy fizetség?

Mivel a kapucinusok esetében koldulórendrôl van szó, a gyógyszer-
tár pénzben befolyó bevételei mellett az orvoslásért cserébe kapott 
alamizsnát is figyelembe kell vennünk. Habár az 1770-es évektôl 
részletes kimutatásokkal rendelkezünk a kolostor számára gyûjtött 
alamizsnáról44, az adományokról nem állapítható meg, hogy azok 
mekkora része volt összefüggésben a barátok gyógyító tevékeny-
ségével, illetve ezen belül a gyógyszerek eladásával.45 Mivel a kol-
dulórendi seborvos-gyógyszerészek tevékenysége, illetve az abból 
származó bevételek a kortársak számára is nehezen ellenôrizhetôek 

44 VPKL I. Religiosi in specie, fasc. 1. nr. 6. 1770, 1771
 VPKL I. Religiosi in specie, fasc. 2. nr. 8. 1778
 VPKL I. Religiosus 1780

45 Ugyanakkor, még ha ez lehetséges volna is, további nehézséget jelentene, hogy a több-
nyire patikusként és seborvosként is mûködô barátok tevékenységében különválasszuk a 
gyógyszereladásból és az egyéb tevékenységekbôl származó bevételeket. 

kaptak a szerzetesek gyógyszereibôl: Jakob pékmester (der Becken-
meister Jakob zu Hatvan), a serfôzômester (Breumeister zu Hatvan), egy 
suszter (Pester Schuster zu Hatvan), egy zsidó szabó (Juden Schneider 
zu Hatvan) és Michael Weber szakács.40

A Grassalkovich Antal által alapított, de 1771-ben bekövetkezett 
halála után egy bérlô kezébe kerülô hatvani posztómanufaktúra két 
alkalmazottja, egy takács (der Weber neben des H. Propsten seinen Wirt-
shaus zu Hatvan) és egy „gyármester” (der Werkmeister von der Tuchfab-
rique zu Hatvan) is szerepel a kapucinusok listáján.41 A Werkmeister 
pontos feladatkörét egyelôre nem ismerjük, de a megnevezés való-
színûleg azonos értelmû a plébánia anyakönyveibôl ismert magister 
fabricae latin megnevezéssel és manufaktúra vezetôjére utal.42

Ezen kívül említés történik az uradalom von Kurty nevû inspek-
toráról, aki az adósok közül a legmagasabb összeggel tartozott, 7 fo-
rint 47 krajcárral.43 

Összességében tehát elmondható, hogy a hatvani kapucinus 
gyógyszertár pénzben fizetô vevôit elsôsorban hatvani és környék-
beli kézmûvesek, plébánosok és uradalmi tiszttartók, illetve azok 
háztartásában élô családtagok és szolgálók alkották. A koldulórendi 
seborvos-patikus tevékenysége azonban jóval kiterjedtebb volt az 
eddig ismertetettnél, és helyenként – az 1780-as évektôl egyre gyak-
rabban kuruzslónak minôsített – vándor patikusok, materialisták és 
olejkárok tevékenységéhez volt hasonló.

40 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis Nro. 4. 

41 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis Nro. 4.

42 Csiffáry, 1993. 40–42.

43 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Ausweis Nro. 4.

A patika elhelyezkedése 
a kolostor földszintjén 

(A szerzô saját rajza 
Joseph Thalherr 

rajza alapján, 
a tervrajz eredetije: 

MNL OL T 62 N. 1195/2)
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A kolostor feloszlatásakor készült összeírás szerint a szerzetesek 
három régi kocsival is rendelkeztek, melyet kifejezetten az alamizs-
nagyûjtéshez használtak (3 Alte Krichtelwägen vor die Sammler) és 
ezekre az utakra alkalmazott kocsisuk (Sammler Kutscher) is volt, 
Johann Csaloczky személyében.50

konklúzió

A gyógyszerek pénzért való árusítása a település fôterén álló kapu-
cinus kolostor kifejezetten e célra kialakított helyiségében csupán 
egy lehetséges módja volt annak, hogy a környék lakossága hoz-
zájusson a szerzetesek készítményeihez. Az alamizsnagyûjtô utak 
során történô gyógyító munka révén feltételezhetôen egy szélesebb 
társadalmi réteghez juthattak el a kapucinusok gyógyszerei, mint 
az az adósok listájából kitûnik. Az alamizsnagyûjtés során történô 
orvoslás nemcsak a pénzhasználat határait lépte át, hanem a gyógy-
szer-használati és beszerzési szokások kulturális határait is, és ru-
galmasan alkalmazkodott a kereslet különféle megnyilvánulásaihoz. 
Ehhez képest a kevésbé mobilis, világi patikus, akinek pénzügyeit 
fokozódó szigorral ellenôrizték az 1786-tól rendszeressé váló patika-
vizitációk során,51 meglehetôsen korlátozott eszköztárral foghatott a 
kolostori gyógyszertár megszûnése után keletkezô ûr betöltéséhez. 

A világi és koldulórendi patika közötti különbségek áthidalásának 
nehézségeit jól mutatja az a tény, hogy a kapucinus patika 1787-ben 

50 MNL OL C 103 – Kapucinus kolostorok – Hatvan – Haupt Inventarium – Inventur 
Nro. 6. Deren bei dem den 4t April 787 aufgehobenen Kapuziner Kloster zu Hatvan im 
Hevesser Komitat és Ausweis Nro. 14.

51 Romhányi, 2012. 42., 47–48.

voltak, számos per és egyéb feszültség forrását képezték.46 1786-ban 
a hatvani patikavizsgálatot lefolytató biztosok az orvoslásért kapott 
adományokat igencsak bôségeseknek vélték és azon a véleményen 
voltak, hogy a barátok mûködése veszélyezteti a vizsgázott sebor-
vosok megélhetését és elriasztja ôket a vidéken való letelepedéstôl.47 

A gyógyításért kapott adományok valóban fontos jövedelemfor-
rást jelenthettek a szerzetesek számára, ami még a renden belül is 
súrlódásokhoz vezetetett. Joachim testvér Máriabesnyôre való át-
helyezése után a barát tevékenysége révén befolyó alamizsna 1769-
tôl már a máriabesnyôi rendház bevételeit gyarapította. Mivel a két 
kolostor közelsége lehetôvé tette, hogy Joachim testvér kapcsolat-
rendszere korábbi pácienseivel továbbra is fennmaradjon, a barát 
mûködése sérthette a hatvani rendház érdekeit, ezért 1770. május 
9-én a tartományfônök, Bassianus atya megtiltotta Joachim testvér-
nek a hatvani szerzetesek körzetében való gyógyítást, ami alól csak 
Verseg jelentett kivételt, ahol Majthényi Károly családját és nemesi 
udvarházát továbbra is látogathatta.48 

A hatvani szerzetesek koldulókörzete 1771-tôl Pest és Nógrád 
vármegye területére, illetve a Jászságra terjedt ki. Az alamizsnából 
származó bevételeket feltüntetô kimutatásokból azt is megtudjuk, 
hogy gyûjtögetô útjaik során legfeljebb öt-hat órányi utat tettek 
meg, ami elég volt ahhoz, hogy Vácig vagy Ceglédig is eljussanak.49  

46 Jellemzô példa volt erre a tokaji kapucinusok esete. A per magyar nyelvû összefoglalóját 
ld. Daday, 2005. 220–222.

47 MNL HML IV- 4b 2. 1786/376

48 Kárpáthy, 1939. 724.

49 VPKL I. Religiosi in specie, fasc. 1. nr. 6. 1771
 VPKL I. Religiosi in specie, fasc. 2. nr. 8. 1778
 VPKL I. Religiosus 1780
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vezetését is aprólékosan megtervezte,54 aligha lett volna érdektelen 
a kolostori patika megtartásának kérdésében, 1787-ben, II. Antal 
idôszakában már fel sem merült a gyógyszertár megvásárlásának 
vagy földesúri támogatásának lehetôsége.55 A többnyire Pozsony-
ban és Bécsben tartózkodó utód figyelme feltehetôen nem terjedt 
ki erre a kérdésre. Ugyanakkor az abszentista fôúr költséges élet-
módjának következményei éppen az 1780-as évek második felében 
kezdtek megmutatkozni, és emiatt a társadalmi-gazdasági környezet 
sem kedvezett egy világi patika létrejöttének.56

54 CHA 154.

55 Helyi tiltakozásnak sem találjuk nyomát. Ezzel szemben az andocsi ferences gyógyszertár 
1781-es megszüntetése és a tokaji kapucinus Fr. Sebaldus vándor gyógyítói tevékenységé-
nek a Helytartótanács részérôl megnyilvánuló korlátozása az illetékes vármegyék ellenál-
lását váltotta ki.
Státny Archiv, Bratislava, Archives of the Marian Franciscan Province, Andocs – 161. 
Lad. 23 Fasc. 3.
MNL OL Helytartótanácsi Levéltár – Departamentum Sanitatis (C 66) 1784 F 33. p 1–5.

56 Érdemes megjegyezni, hogy a kolostor és gyógyszertára feloszlatásának évében, 1787-
ben szûnik meg mûködni a hatvani posztófabrika is. Csiffáry, 1993. 42–43.

történt megszûnése után egészen 1845-ig nincs adat újabb gyógy-
szertár létesítésérôl, csupán a gyöngyösi orvos, Horvatovszky Zsig-
mond kérvénye ismert, aki 1788-tól kézi gyógyszertárat tarthatott a 
településen.52 A kolostor – és ezáltal a patika – megszüntetése tehát 
nem volt elegendô ahhoz, hogy megfelelô feltételek teremtôdjenek 
egy polgári gyógyszertár létrejöttéhez. Egy világi patikus megtele-
pedését két tényezô segíthette volna jelentôsen: egyrészt a földesúr 
újabb patrónusi szerepvállalása, ahogyan az például a keszthelyi 
gyógyszertár esetében történt, melyet a Festetics család vásárolt meg 
és mûködtetett uradalmi gyógyszertárként 1864-ig,53 a másik pedig 
a fizetôképes, „patika-használó” kereslet jelenléte, mely szintén je-
lentôsen függött az uradalomban folyó gazdálkodás színvonalától. 

Hatvan esetében egyik tényezô sem teljesült. Habár Grassalko-
vich Antal harmadik felesége, Klobusiczky Terézia a gróf 1771-ben 
bekövetkezett halála után még tíz éven keresztül példás rendben tar-
totta a hatalmas birtok-komplexum ügyeit, az 1780-as évek második 
felében már hiányzott a birtokok feletti megfelelô felügyelet. Míg 
Grassalkovich I. Antal, aki 1753-ban, épülô hatvani kastélya körül 
sétálva a kapucinusok házfônökével még a kolostor szennyvíz-el-

52 Szepes, 1940. 175., B. Gál, 1997. 139–141.

53 Blázy, 1972. 436–437. Blázy szerint J. La Rose uradalmi chyrurgustól kerül Festetics 
György birtokába a gyógyszertár. A keszthelyi ferences kolostor feloszlatási jegyzôköny-
vei szerint azonban a ferencesek már a kolostor feloszlatása elôtt átadták gyógyszertáru-
kat Thein Jakab kanizsai gyógyszerésznek. 

“Unter denen bey dem P. Quardian vorgefundenen 847f 20xr. ist eine Summen von 500f enthalten, 
welche der Jakob Thein Kanisaer Apotheker für sie ihm auf hohen Orts Veranlassung veräuserte 
Apotheke den 2 Jänner 1788 erleget hat.”
MNL OL C 103 – Ferences kolostorok – Keszthely – Kassa Stand des, dem 1ten Juy 
1788 aufgehobenen im Szalader Komitat liegenden Marianer Franciscaner Kloster zu 
Keszthely, was darinnen an baaren Geld vorgefunden worden ist.
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Czeglédi Noémi

Grassalkovich I. Antal pallosjoga

A Grassalkovich család neve jól ismert a hazai történetírásban. Ez 
a család- és vagyonalapító Grassalkovich I. Antalnak (1694–1771) 
köszönhetô, ki a 18. század neves hivatalnoka, gazdasági alakja volt.1

A fôúr azonban nem csak egy magas rangú, befolyásos bürokrata 
volt, hanem több domínium földesura is. Hiszen hivatali elômene-
telével és anyagi gyarapodásával párhuzamban egyre tekintélye-
sebb birtokokat szerzett magának. Betöltött pozíciói indokolták, 
hogy Budához és Pesthez közel telepedjen le.2 Gödöllô számára azt 
a földesurat jelentette, aki felvirágoztatta, Pest és Heves megyei 
birtokainak központjává tette a települést. A gödöllôi és hatvani 
domíniumon kívül, még a debrôi és a távolabbi bajai, komjáti, po-
zsonyivánkai birtokok földesura is volt. 

Újdonsült nagybirtokos arisztokrataként e pozíció valamennyi 
attribútumát maga hozta létre. Birtokadomány-, kegyúri- és pal-
losjogot szerzett. Fôúri lakhelyeket emeltetett, melyek közül legis-
mertebb a gödöllôi kastély és a pozsonyi palota. Betelepítésekkel, 

1 Jelen tanulmánynak nem célja Grassalkovich I. Antal életének és pályafutásának bemu-
tatása, a meglévô tudományos eredmények kibôvítése. Ezekkel kapcsolatban – a teljesség 
igénye nélkül – ld. Berente, 1941., Éble, 1909., Fallenbüchl, 1996., Lábadi, 2003., Varga 
K., 2001., Wellmann, 1933., Závodszky, 1931.

2 1720-tól királyi jogügyigazgató és a váci püspök ügyvédje, 1724-ben táblai ülnök, 1731-
tôl személynök volt. 

Szabó, 1921.: Szabó György Piusz: Ferencrendiek a magyar történelemben. 
Adalékok a magyar ferencrendiek történetéhez. Budapest, 1921.

Szigetváry, 1984.: Szigetváry Ferenc: Különbözô tulajdonviszonyú patikák 
kialakulása Vas megyében a XVI-XVIII. Században. In: 
Savaria. A Vas Megyei Múzeumok értesítôje. 11–12. kötet 
(1977–1978) (szerk.: dr. Bándi Gábor – Bárdosi János – 
Cserményi Vajk – Horváth Ernô) Szombathely, 1984. 399–415.

Varga, 2011.: Varga Kálmán: Nagyboldogasszony Bazilika Máriabesnyô 
(1759–2000). Szeged, 2011.

Velladics, 2001.: Velladics Márta: Szerzetes rendházak felszámolása II. József 
korában. Egyháztörténeti Szemle II. 2001/1. 3–42.

Velladics, 1997.: Velladics Márta: A feloszlatott szerzetesrendek felszerelési 
tárgyainak sorsa. In: Miscellanea fontium historiae Europe–ae.  
Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. 
születésnapjára. (szerk.: Kalmár János) Budapest, 1997. 
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A pallosjog a feudális jogszolgáltatás kiváltságos eleme volt, 
mert az úriszékkel ellentétben – mely minden birtokost megilletô 
jog volt – csak azok a földbirtokos nemesek élhettek e jogukkal, kik 
királyi adományként kapták vagy régóta meglévô immunitas-ként 
gyakorolták. 

 A nemeseken, uralkodói birtokokon kívül nem csak a vármegyék 
és a szabad királyi városok, hanem egyes mezôvárosok is bírták a ius 
gladii-t.9 Források a 13. századtól kezdve állnak rendelkezésünkre. 
Ám a pallosjog magyarországi elterjedésével kapcsolatban nem ala-
kult ki egységes álláspont a szakirodalomban.10

Az 1527 után keletkezett vérhatalomról szóló adománylevelek a 
Magyar Udvari Kancellárián vezetett Királyi Könyvekben olvasha-
tók. Itt található gróf Grassalkovich Antal pallosjogi oklevele is a 46. 
kötet 140–141. oldalán. Az adományról másolati bejegyzés maradt 
fenn a Kancelláriai Levéltár Conceptus Expeditionum-ban, 1762. no-
vember No. 82. jelzettel, illetve a Magyar Kamara Archivuma Libri 
donationum-ban, 25. kötet 54. p.. Utóbbi források szövege megegye-
zik a Libri regii-vel.11 A donáció oklevél formájában nem maradt fenn.

A földesúri bíróság mûködtetése – bármilyen mértékû jogokkal 
is rendelkezzék – a birtokos nemesnek nemcsak joga, kötelessége is 

9 A mezôvárosok esetében megfigyelhetô a pallosjog elvesztésének gyakorlata is, ami rész-
ben az Úrbérrendezéshez köthetô.
Grassalkovich mezôvárosainál nem merül fel a pallosjogi kiváltság kérdése, a földesúrnak 
nem állt érdekében a jogszolgáltatás feladatainak ilyen mérvû felosztása. 

10 Czeglédi, 2013. 29.

11 Magyar Kancelláriai Levéltár Libri Regii. MNL OL A 57.
Magyar Kamara Archívuma Libri Donationum. MNL OL E 227.
Magyar Kancelláriai Levéltár Conceptus Expeditionum MNL OL A 35.

az ôslakosság számára is kedvezô úrbéri feltételekkel elôsegítette 
jobbágyai gyarapodását.3

A hatékony birtokgazdálkodás érdekében – a gróf által 1771-ben 
készített épületjegyzék szerint – csak a gödöllôi uradalom területén 
80 gazdasági, igazgatási feladatot ellátó épületet és templomot épít-
tetett.4 Több településnek mezôvárosi kiváltságot szerzett. Birtokain 
a gyarapodás, fejlôdés kézzel fogható volt. E jelképek és eszközök 
közül a pallosjogot mutatjuk be, melyet 1762-ben összes uradalmai-
ra megkapta Mária Teréziától.5

Grassalkovich a feudális földesúri jogszolgáltatás jogával – az 
úriszéki bíráskodással – jogtudó és a jogot hivatásában gyakorló 
birtokos nemesként rendelkezett attól a pillanattól fogva, hogy elsô 
birtokát megszerezte. 1721-tôl Alberti jobbágyfalu felének és Pilis 
harmadának dominusa lett.6 Ettôl fogva, egyre gyarapodó birtoka-
in, eleget kellett tennie az úriszéktartási kötelezettségének, mivel a 
széktartás nemcsak a birtokos joga, hanem kötelessége is volt.7 A se-
des dominalis (úriszéki bíráskodás) a nemes birtokán élô jobbágyok 
feletti jogszolgáltatást jelentette, nem vonatkozott a közbûntettekre.8

3 Grassalkovich úrbéri szerzôdései 1770-ben készültek. Közülük csak néhány maradt fenn. 
GVM Levéltár A Grassalkovich uradalom (Gödöllô – Hatvan) iratai 1727–1851. f, Szer-
zôdések 1727–1833.
Vö. Gödöllô mezôváros Urbáriuma és tabellája. MNL PML IV. 1-h.
Wellmann, 1933. 12–13.

4 A jegyzékben összesen 226 tétel szerepel. Mojzer, 1984. 78–81.

5 MNL OL A 35. 1762. november, No. 82.

6 Fallenbüchl, 1997. 14.

7 A jogszolgáltatás mûködésére utalnak az 1736–37. évbôl származó számtartói számadás 
adatai, amelyben többször megjelenik a büntetésbôl származó bevétel: „Gödöllei büntetés 
fa lopásért 4fr.”, „Dunakeszi büntetés 8”, stb. Az irat csak 1898-as újságmellékletként maradt 
fenn. Hermann, 1898. 27. 

8 Ide sorolható például a rablás, gyújtogatás, gyilkosság.
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rályi adomány, melyet 1762. szeptember 24-én nyert el.16 Több, sze-
mélyéhez dominus-ként kapcsolódó bejegyzés is található a Magyar 
Kancelláriai Levéltárban. Ezek a bárói, majd a grófi cím, birtokado-
mány, kegyúri jog, hitbizomány, a máriabesnyôi alapítvány.17

Debrôi birtokára 1745-ben kapta meg a kegyúri- és a pallosjo-
got.18 A hatvani birtokról pedig tudjuk, hogy Starhenberg Gundaker 
Tamás 1719. június 23-án kelt kiváltságlevelében kapott pallosjogot 
rá, tehát korábban is vérhatalommal bíró uradalom volt.19

Az egyes birtokokra vonatkozóan eddigi kutatások nem tártak fel 
több, I. Antalhoz köthetô információt. 

A pallosjog kiváltsága a következôkben tér el az egyszerû sedes 
dominalis bíráskodásától: Nem nemesi jogon járó kiváltság, hanem 
adomány vagy hosszas usus alapján gyakorolták. A vérhatalom bir-
tokában súlyos ügyekben – rablás, gyilkosság, tûzokozás, boszor-
kányság,… – is ítélkezhettek a földesurak. A peres eljárás során 
elrendelhették a kínvallatást, halálos ítéletet is hozhattak, azt végre 
is hajthatták. A pallosjog jelképeit az immunitas-szal rendelkezôk 
a birtok határán felállíthatták. Ez lehetett az akasztófa, de lehetett 
kerék, karó is. A jelképek mindenki számára egyértelmûen jelezték a 
jogszolgáltatás lehetôségeit és elrettentésként is szolgáltak. 

16 A hitbizomány alapításának megerôsítését Mária Terézai Grassalkovich halálának hírére 
tette meg. (Éble, 1909. 16.) Ez azonban már nem az új arisztokrata létjogosultságát erô-
sítette meg, hanem az utódok nagybirtokos mivoltát tette lehetôvé.
Ezt az adatot Odrobenyák Nepomuki János említi elôször. Odrobenyák, 1875. 41. Ld. 
Czeglédi, 2013. 31.

17 A kegyes elhatározásból született okiratokat – mint például a kiváltságok, rangemelések –  
ugyanis hivatalos írásmódban a kancellárián állították ki. Formailag a középkori okleve-
leket követték.

18 MNL OL A 1. Orig. Refer. 1745. No. 116. Közli: Fallenbüchl, 1997. 30.

19 Magyar Kancelláriai Levéltár Libri Regii. MNL OL A 57. 33. köt. 1–2. oldal. Az adatot 
hivatkozás nélkül közli Szepes (Schütz), 1940. 44–45.

volt. A birtokosnak „alattvalói” feletti jogszolgáltatási kötelezettsé-
gét az impensio fogalmával kötötte össze a szakirodalom.12

Grassalkovichnak a temetésén elhangzott emlékbeszéd is szól a 
nemesség igazságszolgáltatásban betöltött szerepérôl, természetesen 
a Szentírás gondolatait segítségül hívva.13”Tökélletességünk másik sar-
ka az Igazság, mellyen forognak erköltseink…hogy az emberek között bosz-
szúság, kártétel, és törvénytelenség ne légyen; söt az egész világ csendességben 
éljen… ha Elö-járó; igazságot parancsollyon, jutalmazza az érdemeseket, ke-
gyesen büntesse a’ gyarló hibákat; ha más hatalma alatt vagyon; örizze az 
egygyességet, tarcsa-meg a’ szabott Törvényeket.”14

Az igazságszolgáltatás gazdasági, jogi és rendfenntartó szem-
pontból egyaránt alapvetô érdeke volt a nagybirtokoknak. A jog-
szolgáltatás rendfenntartó szerepe a ius gladii-t adományozó oklevél 
szövegébôl is kiolvasható: „…alattvalóink között a biztonság, nyugalom 
megtartassék és virágozzék, a gonosztevôknek és vétkes emberek vakmerôsége 
és gonoszsága pedig méltó fenyítéssel legyen elfojtva, viszont az igazságsze-
retôk és ártatlanok jólesô és teljes nyugalmat és biztonságot élvezhessenek…”15

A régi birtokos nemes családok rendelkeztek a pallosjoggal, a 
18. századi új birtokosok esetenként az újonnan szerzett birtokado-
mánnyal együtt kaptak ius gladii-t az uralkodótól. Grassalkovich I. 
Antal esetében az összes birtokára kiterjedô pallosjog az utolsó ki-

12 Az impensio fogalmát és a poena non impensionis eseteit Kállay István részletesen tár-
gyalja (Kállay, 1985.). Ld. még Varga E., 1958. 11–12.

13 „…a’ Sz. Irás négy fundamentomra veszi minden jó erkölcseinknek tökéletességét; tudni-illik:  
az Okosságra, Igazságra, Mértékletességre, és Erôsségre;…” Barta, 1772. C.

14 Barta, 1772. D.

15 „…Securitas, et Tranquillitas inter fideles Subditos nostros ubique observentur et floreat, Malafac-
torum autem noxiorum Hominum Temeritas, ac Malitia debita Animadversione compescatur justi 
porro et innocentes grata et commoda Quiete, atquem Securitare fruantur, et gaudeant…” MNL OL 
A 35. 1762. november, No. 82.
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Grassalkovich Antal uradalmaiból csak 19. századi jegyzôkönyvek 
maradtak fenn.22

A pallosjog jelképeként (általában a földbirtok határán) felállí-
tott akasztófa helyét a gödöllôi uradalomban nem sikerült megta-
lálni, a kivégzô eszköz meglétérôl semmilyen adat nem maradt fenn. 
Az „Akasztó-gödör” nevet viselô, az isaszegi határban lévô hely eti-
mológiájára két magyarázat van, melyeket szóbeli közlés alapján je-
gyeztek le. Az elsô változat szerint betyárok kivégzésének helyére 
emlékeztet az a mélyedés, a második szerint valamikor egy házaspár 
akasztotta ott föl magát, azóta nevezik így az akácokkal körülvett 
gödrös területet.23 Akasztásos ítélet végrehajtást egyébként sem 
ismerünk a korabeli gödöllôi joggyakorlatban. Más vesztôhelyrôl 
sincs tudomásunk. A vérhatalom jelkép- és eszköztárába tartozó ka-
róról, kerékrôl sem szólnak a források.24

 A 18. századból két, a 19. századból egy kivégzéssel kapcsola-
tos adat maradt fenn, 1772-ben, 1774-ben és 1828-ban pallos általi 
kivégzések történtek. Tóth János rablógyilkos halálos ítéletét 1828. 
augusztus 16-án a vesztôhelyen a hóhér „pallos által egy csapásra 
végrehajtotta”.25 Uradalmi hóhért Gödöllôn nem ismerünk az alkal-
mazottak között, valószínûleg a megyei ítéletvégrehajtó végezte a 
lefejezéseket. A kivégzések helyszínét szintén nem tudjuk megálla-
pítani, elrettentô feladatából adódóan valószínûleg a kastély melletti 

22 A gödöllôi és hatvani Grassalkovich-uradalom úriszéki jegyzôkönyveinek egy része ma-
radt fenn, azok is a 19. századból. A forrásokat közli Czeglédi, 2011. 173.

23 Rácz, 1981. 36.

24 Varga, 1958. 10.

25 A 18. századi adatokat ld. Hajdu, 1996. 266.
 1828-ra vonatkozóan GVM Levéltár 3/a. 1828. jkv.

A birtokos saját alárendelt népein kívül, a domíniumában tetten ért, 
ott elfogott vádlottakat is ítélôszéke elé vihette. Ezzel a kezdetben sze-
mélyi jogként mûködô nemesi kiváltság kiteljesedett, az általa birtokolt 
terület feletti hatalommá vált. Ezen kívül a szakirodalom a pallosjogú 
forum dominale-hoz kapcsolja az úriszéki jegyzôkönyvek vezetését.

A pallosjogú úriszéken értékhatár nélkül, minden pertípust tár-
gyaltak. A peres eljárás során megkülönböztetünk polgári és bün-
tetôügyeket, valamint – formai szempontból – sommás (szóbeli) és 
formális (írásbeli) pereket.

 A nagybirtokokon a birtokok nagysága, a perek sokasága miatt 
csökkentett hatalmú bírói fórumok is mûködtek, melynek legal-
só fokán a falusi bírót találjuk.20 Alsóbb fokon szóbeli eljárással 
tárgyalták az eseteket. Amikor összeült a legfelsôbb uradalmi bí-
rói fórum, az úriszék, már szükség volt az írásbeliségre. Az alsóbb 
szintrôl fellebbezett ügyeket, az osztályos pereket és a fôbenjáró 
esteket itt tárgyalták, amikhez különféle peres iratok tartoztak 
(tanúvallomás, orvosi látlelet, becslevél,…). Az úriszék döntését, 
a végrehajtással kapcsolatos további teendôket a jegyzôkönyv-
ben rögzítették. A végrehajtást a következô széken ellenôrizték. 
A jegyzôkönyvek sommás perek ítéleteit is tartalmazza, a formális 
pereket tulajdonképpen – a per tárgyán kívül – a részletes esetle-
írásról és a csatolt iratok jellegérôl és számáról ismerhetjük fel.21 

20 Czeglédi, 2011. 173–184.

21 1833-ban Engler Mária soroksári hajadon leány, Strómayer Gáspár és Katalin vecsési la-
kosok örökösödési ügyét szóbeli úton lezárták. A következô pontban tárgyalt néhai Gáspár 
Márton özvegye halála utáni osztálytételt a jegyzôkönyvben részletesen felsorolt adatok – 
hozomány, együttes szerzemény az elsô, majd a második házasságban, mindez forintban és 
gabonában – tanúsága szerint formálisan tárgyalták. GVM Levéltár 3/a. 1833. jkv.
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A kínzó, kivégzô és egyéb büntetôeszközök megléte mellett a 
börtön jelezte a földesúri joghatóság mûködését. A nemesség vagyo-
ni helyzetétôl függôen ez lehetett a birtok egyik épületének szobá-
ja, pincéje vagy egy hatalmas várbörtön. A köznemesség tömlöcei 
inkább cellának kinevezett, biztonságosan zárható raktárak, kisebb 
helységek voltak.29 Egyik sem volt teljesen biztonságos, szökés min-
denhonnan történhetett. 

Gödöllôn, a gödöllôi és a hatvani uradalom központjában a töm-
löc meglétét igazolni tudjuk. A barokk településrekonstrukció kuta-
tásainak köszönhetôen, ma már az épületet is ismerjük. Az 1771-es 
épületjegyzékben 9. tételként „Domus Rationistae cum carceribus, su-
pernis et infernis”( A számtartó háza föld alatti és feletti zárkákkal) 
szerepel.30 A számtartói hivatal és ház lakója 1746-ig Csabay László 
rationista volt.31 Az 1813. évi kompendiumban már a következôt 
olvashatjuk: „Habitatio Hajdonum cum adnexis Carceribus” (Hajdúk 
lakása a hozzá tartozó cellákkal). Ez ma a Várkapitányi lak. Mivel 
a ház Szôke Balázs kutatásai szerint az elsôk között készült el, fel-
tételezzük az épület korabeli funkcióváltását.32 A számtartó és az 
ügyvéd a birtokkormányzat kiépítésekor az elsô alkalmazott tisztek 
között volt.33

29 A ceglédi uradalomban a tisztartó házának egyik kamrája volt a „börtön”. Szabó, 1985. 35.

30 Mojzer, 1984. 78.

31 Csabay László (1710 k. – 1768) 1746-tól már inspektor. Az adatokat közli: Varga, 2000. 105.
Csabay uradalmi pályafutása nem egyedülálló Grassalkovich szolgálatában. Az évtize-
dekig tartó alkalmazásra, elômeneteli lehetôségre több példát is találhatunk a tisztek és 
alkalmazottak körében.

32 Szôke, 2011. 45.
 A Testôrlaktanya elnevezést Gödöllô Város Önkormányzata 2014-ben Várkapitányi lakra 

változtatta.

33 Wellmann, 1933. 119.

téren történt.26 Az ítéletek nyilvános végrehajtása szakrális helyhez 
is köthetô. Lehetséges, hogy 1849-ben az önbíráskodással felakasz-
tott Muha János kéményseprôt ezért végezték ki, majd földelték el 
a Haraszti erdô szélén, a Kálvária mellett.27

A fôbenjáró ügyek lebonyolítása megkövetelte a biztonságos 
rabtartási feltételeket, a kínzási és a kivégzési jogot. A kínvallatás 
Európa szerte a korai feudalizmus válságával terjedt el. Alapja az 
istenítéletek megbízhatóságának megkérdôjelezése volt. A bírónak 
veszélyes bûnösök esetén egyértelmû bizonyítékot kellett szerezni, 
ami a beismerés volt. A pallosjogi oklevelek szövege nem egységes, 
de a 14. század végétôl elfogadott, hogy a ius gladii tartalmazza a 
kínzási jogot is. A beismerô vallomást pedig a tortúra segítségével 
lehetett elérni. A kínvallatást a Praxis Criminalis szabályozta, majd 
Mária Terézia 1776-ban eltörölte. Számtalan forrás ôrzi annak bizo-
nyítékát, hogy a rabok vallomásra kényszerítése – például veréssel –  
a késôbbiekben is megmaradt. Grassalkovich adománylevelében 
természetesen még szerepel a kínzási jog: „…bármiféle kínzóeszközt 
állíthasson fel… az elfogottakat és ôrizetbe vetteket a közös jog és a törvények 
és a mi híres magyar királyságunk szokásai alapján megvizsgálja…”28 

26 Ma Szabadság tér.
A kivégzések középkorra jellemzô ünnepélyessége, a tömegek hangulatát befolyásoló 
színpadias jellege a 18. századra eltûnt. Az abszolutizmus idején a nyilvános büntetés 
elrettentô célt szolgált. Részletesen Mezey Barna foglalkozott a témával. Mezey, 2010. 

27 „Az elvonuló csapatok elfogták a város kéményseprôjét és a Kálvária mellett a Haraszti erdô egy szélsô 
fájára felakasztották. A Fót felé elvonuló huszárok kardjaikkal végig vágtak a felakasztott holttesten, 
mikor mellette ellovagoltak. A ismerôsök késôbb levágták a kötélrôl és az egyik fa tövében elásták…. 
A katolikus anyakönyvben egy üres lapon a következô van róla feljegyezve: 1849 Szent György hó 8-án, 
Húsvét napján meghalt Muha János kürtôs életének 35. évében, eltemettetett a Kálvária elôtt egy fa 
alatt.” Berente, 1937. 305–306. 

28 „aliaque Tormentorum genera erigi, …. et comprehensos ac detentos prout Justitia communis Le-
gesque et Consuetudo memorati nostri Hungariae Regni requirunt…” MNL OL A 35. 1762. no-
vember, No. 82.
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Szôke Balázs

Gödöllô 18. század végi településképének  
számítógépes rekonstrukciója

A tanulmány A „Birodalmam alatt” – Gödöllô mezôváros élete a 18. szá-
zadban címmel megjelent kötetben olvasható tanulmány bôvített vál-
tozata.1

Gödöllô a 18. század második felében, Grassalkovich I. Antal 
reprezentatív birtokközpontjaként, városias településsé vált.2 Az 
ekkor kialakult arculat bôvült újabb elemekkel az 1970-es évekig, 
amikor a nagyarányú lakótelep és középület építések alkalmával a 
történeti városközpontot – néhány épület kivételével – lebontották. 
Az átépítés mértékét mutatja, hogy a városközpont struktúrája ma 
sokszor még az utcahálózatban sem követi az eredeti településszer-
kezet jellemzôit.

A rekonstrukció célja a városkép 1770–1780 körüli arculatának 
megidézése. Gróf Grassalkovich Antal halálának idején (1771), a 
kastély már közel jelenlegi kiterjedésében állt, azonban ekkor még 
hat, az 1800-as években elbontott torony is gazdagította az épület 
sziluettjét.3 A kastély és a település viszonya is más jellegû volt, mint 
a késôbbiekben. A rekonstrukció egyik alapjául szolgáló, 1843-ban 
készült várostérképen már angolpark közepén áll a kastély, a vá-

1 Szôke, 2011.41–47.

2 A település jogilag 1966-ban lett város. 1763-tól mezôváros volt, az elsô katonai felméré-
sen Markt Gedellô néven szerepel. 1871-tôl nagyközség, nagyközségként is járási szék-
hely volt. 

3 Máthé, 2007. 319. A kastély rekonstrukciója a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ Tervtári anyaga szerint készült. 

Lábadi, 2003.: Lábadi Károly: I. Grassalkovich Antal, a templomépítô. 
Gödöllôi Múzeumi Füzetek 5. (szerk.: Gaálné dr. Merva Mária) 
Gödöllô, 2003.

Mezey, 2010.: Mezey Barna: Régi idôk tömlöcei. Budapest, 2010.

Mojzer, 1984.: Mojzer Miklós: Az idôsebb Grassalkovich Antal jegyzéke a 
birtokain végzett építkezésekrôl, 1771-bôl. Mûvészettörténeti 
Értesítô, 1984. 78–81.

Odrobenyák, 1785.: Odrobenyák Nepomuk János: Gödöllô hajdan és most. 
Eredeti és más hiteles kútfôk után. Budapest, 1875.

Rácz, 1981.: Rácz Judit: Gödöllô helynevei. Magyar Névtani Dolgozatok 
14. Budapest, 1981.

Szabó, 1985.: Szabó Attila: A ceglédi alapítványi uradalom gazdálkodása 
1782–1867. Budapest, 1985.

Szepes, 1940.: Szepes (Schütz) Béla: Hatvan község története. Sopron, 1940.

Szôke, 2011.: Szôke Balázs: Gödöllô 18. század végi településképének 
számítógépes rekonstrukciója. In: Czeglédi Noémi – Fábián 
Balázs: „Birodalmam alatt…” (Gróf Grassalkovich Antal) 
Gödöllô mezôváros élete a 18. században. Gödöllôi Múzeumi 
Füzetek 12. Gödöllô, 2011. 41–57.

Úriszéki jegyzôkönyvek. Grassalkovich uradalom (Gödöllô – Hatvan) Úriszékének és 
Szóbeli Bíráskodásának iratai. 1795–1848. GVM Levéltár 3/a.

Varga, 1958.: Varga Endre (szerk.): Úriszék. XVI-XVII. századi 
perszövegek. Budapest, 1958.

Varga, 2001.: Varga Kálmán: A Grassalkovich család genealógiája. In: 
Grassalkovichok emlékezete. Hatvany Lajos Múzeum Füzetek 
15. Hatvan, 2001. 7–26.

Wellmann, 1933.: Wellmann Imre: A gödöllôi Grassalkovich-uradalom 
gazdálkodása, különös tekintettel az 1770–1815. esztendôkre. 
Budapest, 1933.

Závodszky, 1931.: Závodszky Levente: A Gassalkovich-ok. Turul, 1931. 66–83.



142 143

térség mögött állt. Ez az állapot jól megfigyelhetô az elsô katonai 
felmérés vonatkozó térképszelvényén.7 A település a kastélynak alá-
rendelt szerepben, annak környezetét adta, szervesen kapcsolód-
va a központban álló fôúri épülethez. Az uradalmi épületek, mint 
azt a fennmaradt tervanyag is mutatja, nagyon jó minôségben, de 
rendkívül egyszerû formákkal, dísztelenül épültek. Többnyire föld-
szintesek, hogy ne zavarják a kastély látképét. A két, egyemeletes 
uradalmi épület, a számtartói ház és a vendégfogadó alacsonyabban 
fekvô területen állt. A sörház és az inspektori ház a kastély földszint-
jével egy magasságban álló földszintes épület. Mindkettô a kastély 
földszinti részéhez hasonló párkánymagasságú. A sörház alagsora 
mélyített, így keleti homlokzata egyemeletes. 

A környezô tájat a barokk kertépítés szabályainak megfelelôen 
fasorok rendezték. A mai Alsópark helyén a település beépítése eb-
ben a korban sem volt folytonos, itt kapcsolódott a természetes er-
dôbôl kialakított vadaskert a kastély nyugati homlokzatához. 

A kastély északi szárnyával párhuzamosan futott a kassai ország-
út. Ennek vonalában a kastély északi homlokzataival párhuzamosan 

7 Elsô Katonai Felmérés (1763–1787) térképszelvénye. GVM Térképtár

ros házsoraitól fasorokkal és ligetekkel elválasztva.4 Ez a kastélyt 
a környezettôl elzáró, befelé forduló téralakítás a 19. század elsô 
felének hozadéka volt, kialakítása egybeesett az angolkertek divat-
jának megjelenésével. A kastély királyi korszakában, 1867-tôl ezek 
a tendenciák folytatódtak. Ekkor a kert teljesen zárt egységgé vált, 
a várostól fizikailag is elkülönülve. A település szerkezetét az elsô 
nagymértékû pusztító beavatkozás érte. Az Alvég fôterének kele-
ti házsorát elbontották, és a tér területét az Alsóparkhoz csatolták. 
A mai Ady Endre sétány ezen a szakaszon húzódik. Az Alvég fôtere 
definíció nem túlzás, Gödöllô eredeti központja ezen a helyen le-
hetett. A hosszú trapéz alakú tér a 18. században már egységesen 
beépült, számos rangos kialakítású épülete magában hordozta egy 
városias, zárt beépítésû tér kialakulásának lehetôségét.

A 18. században a kastély a település központja volt, inkább ural-
ta annak arculatát, mintsem elkülönült volna attól. A kastélypark 
a mai alakjában és kiterjedésében még nem létezett.5 A kastélynak 
eredetileg franciakertje volt, amely a mai felsô park területén helyez-
kedett el. Ezt a kertet, amely a kastély hét központi szárnyának szé-
lességében húzódott, erôs téglafal kerítette be. Ezt a keleti oldalán, a 
sarkokon, két olaszbástya gazdagította, amelyek a mai napig állnak. 
A nyugati oldalt teljes mértékben elbontották az angolpark kiépítése 
során. Itt pilléres kapuépítmény és saroktornyok álltak a nyugati 
oldalon.6 A kastély épületegyüttese tehát várszerûen emelkedett ki 
környezetébôl. A kastély falainak külsô közvetlen környezete nem 
volt parkosítva. A kastély a település közepén, egy nagy nyílt füves 

4 Somody Károly: Gedellô mezôváros belsô telkeinek térképe. 1843. MNL-PML PMU. 43.

5 Az angolparkot az 1810-es években kezdték kialakítani, de mai formájában csak az 1880-
as évekre épült ki.

6 Ásatási dokumentáció. Gödöllôi Királyi Kastély Múzeum gyûjteménye.

kép1

A Grassalkovich kastély az 1770-es években a fôtér felôl
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1970-es évek elôtt, a nagyrészt zártsorú, néhol emeletes beépítésû 
településrész volt Gödöllô legurbánusabb területe. A terület funk-
cióvesztése a HÉV vasúti pályájának 20. század fordulóján (1911) 
történt átvezetésével és a tér keleti házsorának részbeni lebontásával 
kezdôdött. A déli térfalból csak két épület az egykori, úgynevezett 
Várkapitányi ház és egy oromzatos barokk lakóház áll. A házsort 
a fôútvonal szélesítésének indokával bontották el, a területen ma a 
Mûvészetek Háza áll.

A református templom mellett folytatódó, a fogadó elôl induló 
utca és a teresedés keleti végébôl induló mai Petôfi Sándor utca he-
gyesszögben találkozott a mai Petôfi téren. Ide torkollott a második 
telepes utca, a mai Kossuth Lajos utca keleti vége is. A 18. század-
ban már létezett tér ma is közel akkori formájában látható. 

Az épületek számítógépes rekonstrukciójának alapja az a tervso-
rozat, amely a Grassalkovich uradalom uradalmi épületállományá-
nak felméréseit tartalmazza.12 Nem csak Gödöllô, hanem Kerepes, 

12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Tervtár F 134. 
Delineationes Aedificiorum Dominii Gedellô Anno 1813. Assumptae T. I.
1. Domus Inspectoralis. Domus Dominalis quam Contraagens cassal inhabitat
2. Domus Exactoralis Tractus Inferior. Tractus Superior.
3. Diversorii Gedellôensis Tractus Superior. Tractus Inferior.
4. Commoditas Rationistae Domonalis
5. Braxae Dominalis Gedellôensis Tractus Inferior
6. Braxae Dominalis Tractus Superior
7. Domus pro HabitationeVice Exactoris deserviens 

Domus quam Cellariorum Magister inhabitat 
Habitatio Hajdonum cum adnexis Carceribus

8. Domus Lanionis in Gedellô 
Domus Fabri et Mercatoris in Gedellô

9. Domus pro Superiori Venatore 
Educillum Inferius Gedellôense

(folytatás a következô oldalon...)

jelölték ki a két, telepeseknek épített utca helyét. A kastély keleti 
homlokzatával szemben indult az az elôbb említett utcákkal párhu-
zamos házsor, mely nagyrészt uradalmi épületekbôl állt és a Rákos 
patakig tartott. A keleti oldalon ezzel a házsorral szemben épült az 
uradalmi vendégfogadó emeletes tömbje, amely ma a Gödöllôi Városi 
Múzeumnak ad helyet.8 A fogadóépület hosszú déli homlokzata mö-
gött rövid házsor állt, amelyet keleten a mai Petôfi Sándor utca keleti 
házsorának néhány háza zárt. Itt egy kisebb méretû tér keletkezett, 
amely csak nyugat, a kastély fôhomlokzatának irányában volt nyitott. 
A fogadó nyugati homlokzata enyhén megtört az eredeti utcavonalat 
követve.9 Mögötte a három uradalmi épületbôl álló oromzatos beépí-
tésû utca határolta a mai Szabadság tér keleti térfalát.

A kassai országúttal és a kastély északi homlokzatával páthuza-
mos utca házsora itt hegyesszögben találkozott a fogadótól induló 
házsorral.10 A sarkon épült fel a református templom és a lelkészlak, 
amely az uradalmi épületekhez hasonlóan kéttraktusos és oromza-
tos volt. A ma Szabadság térnek nevezett, és mára szétdarabolódott 
terület a térképen egy nagy, közel szabályos teret alkot.11 Ez térség 
azonban sohasem volt igazi tér. Lényegesen nagyobb léptékû beépí-
tés mellett sem válhatott volna azzá, méreti és a domborzati adottsá-
gok miatt. A városrész fôtere a fogadótól délre elterülô fiókteresedés 
volt, amelynek méretei és beépítettsége is megfelelt a funkciónak. Az 

8 A korábban Hamvay kúriaként is ismert épületrôl a falkutatás során bebizonyosodott, 
hogy a pince kivételével egységesen egy periódusban épült.

9 Gödöllô eredetileg a Rákos-patak nyugati oldalán futó utcára szervezôdhetett. Ez az utca 
a mai Ady Endre sétányon kezdôdhetett és a mai Gábor Áron utcán keresztül a Bajcsy-Zsi-
linszky utcáig tarthatott. Ennek vonala miatt törhet meg az épület nyugati homlokzata.

10 Horváth, 2007. 159.

11 Ez különösen az elsô katonai felmérésen jó megfigyelhetô.
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31. Domus Iudali Arendatoris in Tarcsa 
Domus Lanionis cum Macello in Tarcsa

32. Domus Spanolis et huic contigua Crematoria in Kartal
33. Domus Venatoris et Hajdonis Kartaliensis 

Granarium Kartaliense
34. Domus Subulci Kartaliensis cum Reclinio Setigerorum 

Domus Circulatoris Kartaliensis
35. Parochia Baghiensis 

Ecclesia Baghiensis
36. Schola Baghiensis 

Domus Postalis Baghiensis
37. Domus Venatoris et Molitoris in Kiss Babh 

Diversorium Kiss Baghiense
38. Domus Molitoris in Bagh 

Mola interna Baghiensis
39. Educillum Baghiense 

Domus Lanionis cum Macello in Bagh
40. Mola Kiss Baghiensis cum Runcina et Reclinatorio
41. Mola Héviz-Györkiensis 

Ecclesia Héviz-Györkiensis
42. Crematoria Héviz-Györkiensis
43. Domus Lanionis in Héviz-Györk 

Educillum in Héviz-Györk
44. Parochia Mácsaiensis 

Mácsa (Eccl.) [ceruzával] 
45. Granarium et Mola cum Machina pro scindendo Secamine in Mácsa 

Commoditas Frumentarii, Hajdonis et Stabulum Bonum in Mácsa
46. Crematoria Domus Judaei Arendatoris in Mácsa 

Crematoria cum Declinio Setigerorum et Commoditate subulci in Mácsa
47. Domus Venatoris in Mácsa 

Educillum in Mácsa
48. Domus Lanionis et Macellum in Mácsa 

Domunculae Circulatorum Macsensium
49. Ecclesia in Zsidó 

Domus Venatoris in Zsidó
50. Domus Lanionis et Macellum in Zsidó 

Diversorium et Domus Crematoria in Zsidó
51. Educillum antiquum et Macellum in Ujfalu 

Ecclesia in Ujfalu

10.	 Domus Dominalis quam de praesenti Geometra Dominalis inhabitat
Domus Censuralis in Gedellô

11.	 Domunculae in Gedellô pro Servitoribus Dominalibus deservientes
12.	 Mola Inferior Gedellôensis

Mola Superior Gedellôensis
13.	 Opilionia Gedellôensis
14.	 Domus Circulatoris in in Sylva Haraszt dicta

Domus Venatoris in eadem Sylva
Domus Voluptuaria in eadem Sylva Haraszt

15.	 Domus Circulatoris in Egerszegh
Domus Voluptuariain in Phasianeto Gedellôensi

16.	 Hortus Culinaris Gedellôensis cum Habitatione Hortulani et Conservatorio Viridariorum
17.	 Commoditas Venatoris Phasianorum in Gedellô

Commoditas Venatoris Platycetorum in Gedellô
18.	 Focularia Dominalis in Vineis Gedellôensibus
19.	 Domus Postalis Kerepesiensis cum Habitatione Provisoris Dominalis

Diversorium Kerepesiense
20.	 Parochia Kerepesiensis

Schola Kerepesiensis
21.	 Domus Lanionis in Kerepess

Domus Forcularia in Vinea Kerepesiensi
22.	 Domus quam Venator Kerepesiensis inhabitat

Granarium Kerepesiense
23.	 Domus Iudaei Arendationis in Kerepess

Opilionia Kerepesiensis
24.	 Domus Circulatoris in Kerepess

Domus Vinicolae in Kerepess
25.	 Reclinium Ovium in Csömör cum Habitatione Opilionis
26.	 Parochia in Csömör

Ecclesia Csömöriensis
27.	 Schola Csömöriensis

Habitatio Vinicolae Csömöriensis
28.	 Domus Lanionis et Macellum in Csömör

Domus Dominalis in Censum locari solita in Csömör
29.	 Conservatorium Frugum in Horto Calcatorio Csömöriensis

Domus Folcularia in Vinea Csömöriensis
30.	 Domus Crematoria in Csömör

Educillum Dominale in Csömör
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zadban általánosan elterjedt telepes házak álltak, amelyek itt is a 
kamarai típusterveknek megfelelôen épültek, Grassalkovich Antal 
támogatása következtében az átlagosnál maradandóbb anyagokból 
és jobb minôségben kivitelezve. Gödöllô régebbi eredetû részein és 
külsô utcáiban a régió népi építészetére jellemzô ágasfás szelemenes 
szerkezetû házak is állhattak, amelyek rekonstrukciója a környék 
még álló vagy dokumentált emlékeire támaszkodik.

A 11. lapon, a 7. számon nyilvántartott, az alszámvevô által lakott 
ház, a kulcsár háza és a hajdúk háza került ábrázolásra. A hajdúk 
háza azonosítható a ma Várkapitányi lakként ismert fennálló épü-
lettel. A másik két ház elpusztult, az alszámvevô háza helyén ma az 
aluljáró található. A telkek közötti területen áll az a védett mûemlék 
barokk oromzatú lakóház, amely a tervlapokon talán azért nem sze-
repel, mert 1813-ban már nincs az uradalom tulajdonában. A terv-
lapok és a bontások elôtti felmérések összevetése alapján azonban 
bizonyos, hogy a kulcsárház melletti telek keleti oldalán áll. A kul-
csárház helyét a bontások elôtti térképen eredeti kiterjedésében azo-
nosítani lehetett. Az alszámvevô házát L alaprajzú zártsorú épületté 
bôvítették a 19. században, de falaiban az 1970-es évekig állhatott. 
A rekonstrukción a négy épület a tervlapra helyezve látható. kép2

Bag, Hévízgyörk, Zsidó [ma Vácegeres] és Csömör épületállomá-
nyát is feltünteti. Az épületeket léptékkel ellátott alaprajzi vetület-
ben mutatja, a nyílások, konyhák, kémények, kályhák, boltozatok 
jelölésével. Az épületek rekonstrukciója léptéknek megfelelôen fel-
vett alaprajzok szerint készült. Az épületek tömege és nyílászárói a 
fennálló házak analógiái alapján készülnek a mára elpusztult épüle-
tek esetében.13 

A rekonstrukcióban az épületek modelljei elôször a tervlapokon 
jelennek meg. A városképi rekonstrukció alapja az 1843-as térkép. 
Ennek részletessége alkalmas arra, hogy az épületek modelljei a tér-
képen ábrázolt kontúrokra helyezve tényleges elhelyezkedésüknek 
megfelelô helyre kerüljenek.14 A térkép sérült részének rekonstruk-
ciója a városközpont bontásához készített térképek alapján készült.15 
A környezet rekonstrukciója az 1843-as térképre vetítve, a koráb-
bi állapotot mutató elsô katonai felmérés, gödöllôi térképszelvénye 
alapján készült. 

A településkép egyéb elemei archív fotók és analógiák alapján 
lettek bemutatva. A központi részen és telepes utcákban a 18. szá-

13 Fennálló épületek: 4. lap Inspektori ház. Ady Endre sétány és Martinovics utca, sarok.  
7. lap Fogadó, ma Városi Múzeum 9. lap, 10. lap Sörház, 11. lap Hajdúk háza, ma Vár-
kapitányi lak (korábbi nevén Testôrlaktanya) földszint. 22. lap Uradalmi présház, 25. lap, 
Kerepes provisor (számtartó) háza. Barokk lakóépület, Gödöllô, Szabadság tér 4. Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Tervtár, 18058.
A fennálló épületeken kizárólag késôbbi nyílászárók vannak. A 18. századi nyílászárók 
rajzi rekonstrukciója a kastély kutatásával kapcsolatban készült dokumentációkra és ta-
nulmányokra támaszkodnak. A korszakban egyszeres üvegezésû befelé nyíló ablaktípust 
használtak.

14 A modell alapjául az 1843-ban készült térkép szolgál. A modell a térkép adottságaival 
megegyezô pontosságú. A késôbbi rendékezésre álló térképek vagy kevésbé részletezôek, 
vagy csak kisebb területegységeket ábrázolnak. 

15 Tervpályázat a mûvelôdési központ elhelyezésére. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédel-
mi és Vagyongazdálkodási Központ. Tervtár, 12384.

A gödöllôi fôtér házsora 
az 1813. évi felmérés 
11. lapja alapján
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utca felôl pedig egységes klasszicista homlokzattal épültek át. Lebon-
tása elôtt a Városi Tanács mûködött az összevont épületben. Hasonló 
tömegû és szintén oromzatos kéttraktusos épület volt a 4. tervlapon áb-
rázolt uradalmi számvevôi hivatal, szintén négyablakos homlokzattal. 
A három épület egységes utcaképet alkotott.

Az 5. tervlapon, 2. szám a Bartal-Kilián házként ismert emeletes 
lakóház szerepel. A számvevôi házként megnevezett épület a váro-
si paloták alaprajzi rendszerét követi. Földszintje boltozott a szobák 
teknôboltozatosak, a kapualj a szín és az istálló hevederes csehsüveg 
boltozatokkal fedett. A fényképekrôl és felmérésekbôl ismert épület 
enyhén kiugró oromzatos középrizalitja 1813-ban még nincs meg, ha-
sonlóan az udvar konzolos függôfolyosójához. Az épület fényképekrôl 
is ismert képe feltehetôleg 19. századi átépítés eredménye. Az emele-
tes épület Gödöllô egyik legértékesebb mûemléke volt lebontásáig. 16 

A 13. tervlapon 9. szám alatt a fôvadász háza és melléképületei 
valamint az úgynevezett alsó kocsma látható.

16 A házról és lakóinak történetérôl ld. Czeglédi, 2004. 57–62.

kép3, kép4

kép5

A 12. számú tervlapon 8. szám alatt a mészáros, a kereskedô és a mes-
ter (lakatosmester) házát mérték fel. A két utóbbi ház közös tetô alatt 
egybeépült. Érdekessége, hogy a külön konyhák kéményeit is egybe-
vonták. A telkek jól azonosíthatóak a régi térképeken. A mészáros háza 
a sarokba befutó utca torkolatában állt, a keresztben futó patak árka 
jelölte ki a telek íves északi oldalát. A mészárszék a ház mögött külön 
állt, kisebb istállóval. A ház hátulsó részén egy nagyobb istálló is volt. 
A kéttraktusos ház a kisebb nemesi kúriákkal egyenrangú kiépítésû és 
alaprajzi rendszerû. A házban három lakószoba volt a konyha mellett. 
Fôhomlokzatát három ablakkal tagolták, amelyek közül a középsô va-
kablak volt. Hasonló tömegû volt az egybevont ház is. Hagyományos 
elrendezésû soros felépítésûek voltak benne a lakások, a konyha után 
két egymásból nyíló szobával. A homlokzatra nyíló átlagosnál nagyobb 
szobájuk bolt, illetve mûhely volt. A kereskedô házához pince és ko-
csiállás tartozott. A két házat a 19. században egy épületszárnnyal ösz-
szekötötték, udvari oldalukon pilléres klasszicista tornácot kaptak, az 

A Gödöllô fôtérén egykor állt 
uradalmi ügyész háza és hivatala, 
a késôbbi Bartal ház az 1813. évi 
felmérés 5. lapja alapján

A Gödöllô fôtérén egykor állt uradalmi mészáros ház, 
lakatos ház és mûhely valamint kereskedôház  
az 1813. évi felmérés  
12. lapja alapján

A Gödöllô fôtérén egykor állt 
uradalmi számvevô hivatal és 

lakás az 1813. évi felmérés 
8. lapja alapján
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1990-es években lebontottak. Helyén ma a zeneiskola egykori his-
torizáló kiépítését megidézô új épülete áll az Ady Endre sétányon.  
Az alvégi kocsma a mai mentállomás közelében állt.

Az Ady Endre sétány másik végén helyezkedett el a királyi kor-
szakban elbontott kertészház (20. tervlap, 16. szám). Az L alakú nagy-
méretû földszintes épület fedett áthajtós kapualjjal épült. Az épület 
a városi polgárházak zártsorú beépítési mintáit követi. A fôkertész 
lakása egy nagyobb, teremméretû szobából és a konyha mellett még 
három nagyobb szobából állt. A kapu túloldalán egy, két szobából 
álló lakrész is volt. A kertészetet tégla pilléres kerítés vette körül, 
amelynek anyagából több la-
kóház is felépülhetett volna. 
A kertészetben 11 csehsüveg 
boltszakaszos pince és egy 
kétszobás csôszház is állt.

kép7

kép8

Ma is áll az egykor ura-
dalmi vendégfogadó, mely-
nek emeletes tömbje egy 
korábbi kúria felhasználásá-
val épült. Jelenleg a Gödöl-
lôi Városi Múzeum található 
az épületben, amely helyre-
állítása után közel az eredeti 
18. század végi formájában 
áll. Az épület északi oldalán 
egykor istállók álltak, az ud-
var közepén hatalmas fedett 
kocsiszín emelkedett.

Az egyszerû kétablakos oromzatos fôvadászmesteri ház egy ele-
gánsabb lakást rejtett. Az utcai szoba megközelítôleg hét méterszer 
hat méteres nagyságával középen elhelyezett kályhafülkéjével ki-
sebb kastélyok termeivel megegyezô kialakítású volt. Mögötte szim-
metrikusan sarkított elôszoba és egy kisebb kályhás szoba állt. Ezt 
egy nagyobb, szintén kályhafülkés szoba követte. A házhoz szobából, 
folyosóból és nagyméretû konyhából álló gazdasági szárny kapcso-
lódott. Az épülettel szemben vastag falakkal épített szabadkéményes 
helyiséggel rendelkezô épület állt, amelynek a nyílásrendszer alapján 
valamilyen ipari funkciója lehetett. A nagyméretû szabadkémény és 
az uradalmi ház funkciója alapján kézenfekvô kovácsmûhelyre vagy 
fegyverlakatos mûhelyre gondolni. Az épülethez istálló és kocsiszín 
tartozott. Az alvégi kocsma a parasztházak hagyományos elren-
dezésével épült. Nagyméretû elsô szobája lehetett maga a kocsma.  
Az egy tervlapon álló két hasonló felépítésû épület jól mutatja a 
házak léptékbôl és a használók státusából adódó különbségeket.  
A fôvadász ház beépült az egykori zeneiskola épületébe, amelyet az 

kép6

A kastéllyal szemben  
az Alvég fôutcáján egykor 
állt uradalmi erdômesteri 
hivatal és lakás valamint  

az alvégi uradalmi kocsma 
az 1813. évi felmérés 

13. lapja alapján

Az Alvég fôutcáján egykor állt 
uradalmi kertészet  

az 1813. évi felmérés 
20. lapja alapján

A Gödöllô fôtérén egykor álló uradalmi 
vendégfogadó, a jelenlegi múzeumépület 

az 1813. évi felmérés 7. lapja alapján
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tori házhoz, amely közvetlenül mellette áll egybeépítve az egykori 
kasznárházzal.17 Ez utóbbi épületek korabeli részleteik nagy részét 
mára elvesztették, de falaik még fennállnak. Viszonylag jó állapot-
ban maradt fenn az uradalmi présház, melynek a gazdasági mellett 
reprezentatív funkciója is volt egykor. 

A 4. számú tervalapon az inspektor ház és az egykori kasznárház 
szerepel. A két épület szerkezetileg is egybeépült. Az inspektori házat 
kettôs tiszti lakként is említik a helytörténeti irodalomban. Ez az épü-
let volt a birtokigazgatás központja, szerényebb megjelenése ellenére 
nagyméretû és igényesen kialakított belsô terekkel épült, kiterjedt 
épületegyüttes. Fôhomlokzata, amely ma elég jellegtelen képet mu-
tat, az Ady Endre sétányra néz, hátsó szárnyainak két udvara pedig 
a Martinovics utcára. Valójában az elsô udvar L alakú beépítése az 
inspektori ház. Mögötte a hozzá kapcsolt szintén L alakú rész önálló 
ingatlan. A kettô közül az inspektori ház a rangosabb, valószínûleg a 
kastély földszinti részével és a sörházzal azonos nyíláskeretezésekkel 
épülhetett fel. Alaprajzában párja a vele szemben egykor állt, mára 
már lebontott erdômesteri háznak. Keletre nézô nagyméretû szobája, 
amely mérete alapján kisebb teremnek is tekinthetô, két ablakkal ke-
letre és egy-egy ablakkal északra és délre volt megnyitva. A nyugati 
fal közepén cserépkályha állt. A szoba mögött az épület kéttraktusos 
volt, délre nyíló elôszobával és három kisebb lakószobával. A lakó-
szobák cserépkályháit a sarkokban kialakított kályhafülkékbôl fûtöt-
ték. A lakószárny mögött kéttraktusos gazdasági szárny emelkedett, 
amelyben a konyha mellett egy további nagyobb lakószoba és egy 
cselédszoba is helyet kapott. A szárny végében egy két szakaszos 
csehüvegboltozattal fedett levéltári szoba állt. A nyugati oldalon 
ehhez kapcsolódtak a déli irányban húzódó istállók és kocsiszínek. 

17 A kasznárházra vonatkozóan részletesen ld. Czeglédi – Szôke, 2013. 136–142.

A 19. számú tervlapon, 14. szám, az egerszegi erdôben egykor állt 
pusztabérlô háza és a mulatóház látható. A pusztabérlô háza kereszt 
alakú. Egyik szárnyában egy, csak kintrôl megközelíthetô nagyobb, 
kályhás terem állt, amelynek sarkai szimmetrikusan levágottak. Ez a 
terem melegedôként és menedékként szolgálhatott a vadászatok so-
rán. Szintén kívülrôl megközelíthetô épített árnyékszék is tartozott 
hozzá. Az épület többi részét a pusztabérlô lakta. Ez a házrész két 
szobából, konyhából és kamrából állt.

A királydombi pavilonnal megegyezô méretû és felépítésû hat-
szögû építmény volt a mula-
tóház, amely „Zöldházként” 
él az emlékezetben. Három 
oldalához négyszögû, szobá-
ból, kamrából, kintrôl nyíló 
árnyékszékbôl álló bôvítmény 
csatlakozott. A hatszögû ter-
met barokk kályhával lehetett 
fûteni. Az erdôkerülô házzal 
ellentétben ezt az épületet nem 
lakták, a melléképület szobája 
az itt tartott lakomák, mulat-
ságok elôkészítéséhez szolgál-
hatott helyszínül.

Az épületek modellezéséhez referenciaként hat, jelenleg is fenn-
álló épületet lehetett figyelembe venni. Az egyik a mai múzeum 
épülete, amely ekkor fogadónak épült a 17. század második felében 
birtokos Hamvay család által építtetett kúria helyén. A második a 
kerepesi ispáni ház, amely az uradalmi épületek közül a leginkább 
eredeti állapotában maradt fenn. A sörház épülete a legrangosabb 
kialakítású épületek közé tartozott, hasonlóan az egykori inspek-

kép9

Az egerszegi erdôben egykor állt vadászház és 
a késôbb Zöldháznak nevezett mutatópavilon 

az 1813. évi felmérés 19. lapja alapján
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funkciónak megfelelôen, majd a 19. században is jelentôs változtatá-
sokat végeztek benne. Építésekor mind az alagsori, mind az emeleti 
rész kéttraktusos volt, ezt a beosztást a sörház ma is követi.

Ehhez a kastélyhoz közvetlenül kapcsolódó épületegyütteshez 
tartozott még az uradalmi erdômester háza, amely egyben az erdôk-
kel és vadállománnyal kapcsolatos ügyintézésekre szolgált, valamint 
fegyverkovács mûhellyel, golyóöntôvel és lôportárral is rendelkezett 
(13. tervlap). Ez az épület volt a mai zeneiskola épületének mag-
ja. Alaprajzában és felépítésében az inspektori ház elsô kiépítésével 
majdnem megegyezô volt, az alaprajzon hangsúlyosabban kiépített 
kályhafülkék láthatóak, amely arra utal, hogy ez az épület talán 
egy késôbbi építési periódusban, az 1750-es évek után épülhetett.  
Az épület szimmetrikus elhelyezésben állt az inspektori házzal  
szemben, a mai Ady Endre sétány északi lezárását adva. Ekkor az 
utca keleti oldalán is házsor állt, ennek egyetlen megmaradt ele-
me a mai zeneiskola épülete, melyet az erdômesteri hivatal helyén 
emeltek. Az épület alaprajza még az inspektori háznál is kiérleltebb, 
nagyvonalúbb volt. A hátsó szárnyban tágas folyosó, nagy konyha, 

kép11

A hátsó udvar körül újabb épületszárnyak húzódnak, ez a rész lehe-
tett az egykori kasznárház. Az L alakú szárny hosszú egytraktusos 
része, kétablakos homlokzatával az utca felé néz. Ez a rész volt az 
egykori épület istállója és kocsiszíne, késôbb a 19. század második 
felében alakították lakóházzá. A hátsó kéttraktusos középfolyosós 
rész volt a tiszti lak és hivatal. A ma nehezen érthetô elrendezésre 
az 1843-as Somody Károly által készített térkép ad magyarázatot.  
Az épület „utcafrontja” egykor a kastély felôli oldalon volt.

Gödöllôn a kastély mellett áll az uradalmi sörház, amely talán az 
épületegyüttes egyik legrégebbi eleme (9. és 10. tervlapok). Korai 
építésére utal, hogy olyan épületszerkezetekkel épült, az alagsorban 
keresztboltozatokkal, az emeleten fiókos donga és teknôboltozatok-
kal, mint amilyeneket a kastély földszintjének elsô periódusú részein 
használtak az építôk. Ezek jellegzetesen olyan barokk szerkezetek, 
amelyeket az 1750-es évek elôtt használtak. Az is felmerülhet, hogy 
az eredeti gödöllôi fôúri lakóház a sörház lehetetett addig, amíg a 
kastély központi része fel nem épült. Méretében a sörház tömege 
és elhelyezése megegyezik az aszódi kastély barokk magjával. Az 
épület eredeti nyílásai többnyire ma is megvannak, az emelet belsô 
tereinek egy részét azonban már a 18. században átépítették az ipari 

kép10

A kastély mellett az Alvég  
fôutcáján, a mai Ady Endre  
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sörház az 1813. évi felmérés  
9. és 10. lapja alapján

A kastély mellett az Alvég  
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lakóház, valamint  
a mögötte álló uradalmi  
kasznári hivatal és lakóház  
az 1813. évi felmérés  
4. lapja alapján
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2013-ban a Kossuth Lajos utca 20. szám alatti épület vizsgálata-
kor sikerült azonosítani egy a típustervek szerint épített telepes há-
zat, amely valószínûleg még a 18. század folyamán épült. Az épület 
átalakított utcai homlokzatán és az egykori szabadkémény lepadlá-
solt helyén kívül nagyrészt eredeti formáját ôrzi. Az épületen még 
több eredeti méretû, a 19. században csak kis mértékben átalakított 
nyílászárót is sikerült azonosítani. Így a nagyrészt lebontott egykori 
gödöllôi belváros egy véletlen fennmaradt eleme is ismertté válhatott. 

A település számítógépes modellje a továbbiakban a 19. század 
elsô és második felének építkezéseivel is gazdagozhat, különösen a 
század második felének historizáló épületei alkottak olyan városké-
pet, melynek megjelenítése érdeklôdésre tarthat számot. 

kép12, kép13
cselédszoba, padlásfeljáró és a belsôben kialakított árnyékszék ka-
pott helyet. A mûhely és a lôporház egy külön épületbe került az 
udvar másik oldalán, hasonlóan a kocsiszínhez és az istállóhoz. 

A település-rekonstrukció eredeti célkitûzése a 18. század végi gö-
döllôi városkép minél teljesebb bemutatása volt. A kastély épületérôl 
a Dávid Ferenc kutatásai alapján megismert, az utolsó, még I. Gras-
salkovich Antalhoz köthetô kiépítés, a tornyokkal díszített épület je-
lenik meg. A 2011-es idôszaki kiállításra18 a tervalapokon ábrázolt 
összes egykori gödöllôi uradalmi épület modellje elkészült. A város-
központtól távolabb álló malmok uradalmi vadászházak, juhászat és 
erdei mulatóépületek modelljei is megjelentek a bemutatóban. 

A késôbbiekben a Gödöllôi Királyi Kastély számára készített 
3D játékfilmhez elkészültek a kastély 1740-es, 1757-es és 1780-as 
állapotát és rekonstruált színezését bemutató modellek, amelyek a 
nyugati homlokzat felôl is megmutatják az épület egykori kiépítését.

18 „Birodalmam alatt…” – Gödöllô mezôváros élete a 18. században. Idôszaki kiállítás a Gödöllôi 
Városi Múzeumban. 2011. március 5 – október 2.

A Grassalkovich kastély az 1750-es években

A Grassalkovich kastély 
az 1750-es években
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Fábián Balázs

Gödöllô településszerkezeti változásai  
a barokk kortól a 20. század végéig

Egy településrekonstrukciónál felmerül az a fontos kérdés, hogy miért 
van rá szükség. Gödöllôvel kapcsolatban a válasz egyszerû. Itt – a kor 
igényeinek megfelelôen – nemcsak átalakították a házakat, melyekben 
még fellelhetôek lennének a 18. századi vonások, hanem a szocialista 
várostervezés teljesen megsemmisítette a régi, már a 18. században is 
álló városrészt. A település központjában a lebontott házak helyét, ha 
nem is „sóval hintették be”, de panelházakkal teleépítették. 

Grassalkovich I. Antal 1748-ban vált teljes mértékben Gödöllô tu-
lajdonosává. A település neki köszönhetôen mind területében, mind 
lakosságszámában jelentôsen növekedett. A település Grassalkovich 
elôtt Alvégre, Felvégre és Hídvégre tagozódott. Az Alvég, a mai Ady 
Endre sétány helyén állt, a házak az Isaszeg felôl Vác felé tartó or-
szágút mindkét oldalán álltak. A Felvég a település északi részén a 
mai Bajcsy-Zsilinszky utca helyén állt, melynek végét néhány jobbágy 
porta zárta le a mai Szilhát utca helyén. A Hídvég az Alvég és a Felvég 
között a Rákos patak mentén a mai Petôfi Sándor utca helyén feküdt.1

Gróf Grasalkovich Antal a már korábban létrejött településszer-
kezetet jelentôs mértékben nem módosította, de természetesen a sa-
ját igényeinek megfelelôen alakított rajta. Tette ezt annak érdekében, 
hogy kastélyának és az uradalomhoz szükséges épületeknek meg-
felelô helyet biztosíthasson. Az Alvég északi részén a mai 3-as fôút 
közelében lévô középkori eredetû, reformátusok által használt temp-

1 Czeglédi – Fábián, 2011. 11–13. és Fábián, 2014. 269–271.
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1843-ban készült Somody Károly-féle térképen – mely igen részlete-
sen ábrázolja Gödöllô belterületét – jól látszanak az említett házak.7 
Ezt bizonyítja a II. katonai felmérés Gödöllôt ábrázoló szelvénye is, 
mely a házsor eltûnésének idôpontját is leszûkíti. Ezen a térképen a 
település mellett már látható a vasúti sínpálya, melyet 1862-ben kezd-
tek építeni és 1867-re készült el.8 A következô ismert térkép az 1882-
es kataszteri birtokvázlat, melyen az említett házsornak már nyoma 
sincs.9 Így a bontásra 1867 és 1882 közt kerülhetett sor. 

A település központjának szerkezete az ezt követô évtizedekben 
jelentôsen nem változott.10 A 19. század végére a korábbi vásártér, 
akkor Ferenc József tér és a Váci út házainak jelentôs része átalakult 
a kornak, divatiránynak és funkcióváltásnak megfelelôen. A királyi 
nyaralóhelynek és az élénk polgári életnek köszönhetôen Gödöllô a 
19. század végére, 20. század elejére újra élettel teli, pezsgô telepü-
léssé vált. Üzletek, étter-
mek, boltok jelentek meg 
a város központjában, 
több mint fél évszázadon 
keresztül ezek határozták 
meg a fôtér arculatát.

7 Somody Károly: Gedellô mezôváros belsô telkeinek térképe. 1843. MNL-PML PMU. 43.

8 II. katonai felmérés gödöllôi szelvénye. 1806–1869. GVM Térképtár

9 Grosch Kelemen: Gödöllô nagyközség Babat és Besnyô pusztákkal Pest- Pilis- Solt- Kis- 
Kun megyében. 1882. GVM Térképtár

10 Fábián, 2014. 271–272.

(01kép)

lomot elbontatta és a körülötte lévô cintermet fölszámoltatta, ezen a 
helyen kezdte meg kastélyának építését.2 A település központjában 
lévô Hamvay Ferenc3 által építtetett nemesi kúriát lebontatta és he-
lyére egy emeletes fogadót építtetett. A gróf a meglévô településré-
szekhez kapcsolódva új utcákat nyitott. A kastélyig húzódó Haraszti 
erdô fáit kivágatta – a mai Szabadság tér helyén – és itt alakíttatta ki 
a vásárteret, melynek északi oldalát házakkal zárta le, valamint he-
lyet biztosított az új református templomnak is. A vásártér mögötti, 
erdôtôl megtisztított területen nyitotta a mai Kossuth Lajos utcát és 
a települést a mai Körösfôi utcával zárta, ahol már csak gazdasági 
épületek kaptak helyet. A mai 3-as fôút mentén is épültek új házak. 
Az újonnan épített utcákban német mintára épült házakat biztosított a 
telepeseinek, és természetesen az uradalmi hivatali épületek egy része 
és a tisztviselôi lakások is az új lakónegyedben kaptak helyet.4

A 18. században létrejött településszerkezet elsô nagyobb átala-
kítására az 1860-as években került sor. Ekkor bontották el az Alvég 
keleti oldalán álló uradalmi és jobbágyházak jelentôs részét. A közhie-
delemmel ellentétben ezeket a házakat nem Grassalkovich bontatta el, 
mint ahogy azt több, Gödöllô történetével kapcsolatban írt tanulmány 
is állítja.5 Az 1975-ben megjelent, Gödöllô város történetét feldolgozó 
könyv így ír a történetrôl: „A kastély fölépülésével egy idôben alakította 
ki Grassalkovich a községet, amelyet a kastély helyérôl áttétetett a Munkácsy 
utcába, az Ady utca park felôli oldalán álló 16 jobbágyházzal együtt. Mu-
száj volt áttelepíteni, ezért Muszáj utcának nevezték a Munkácsy utcát.” 6 Az 

2 Fábián (2.), 2014. 285–286.

3 Hamvay Ferenc a település földesura volt 1656-tól 1669-ben bekövetkezett haláláig.

4 Fábián, 2014. 269–271.

5 Ürmössyné, 1927. 16. és Dékán, 1975. 66–67.

6 Dékán, 1975. 66–67.

Ferenc József tér 
(ma Szabadság tér) 
a 20. század elején. 
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Erzsébet szobor Erzsébet park elején mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Petôfi tér 8. Földszintes ház  
/ akkor óvoda

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Petôfi u. 1. Paraszt ház mûemléki jellege 
nincs

Petôfi ház emléktáblával 
jelölve

Szabadság tér Grassalkovich kastély mûemlék Feltétlenül fenntartandó

Szabadság tér Hatszögletû kerti ház / 
Királydombi pavilon

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér Nepomuki Szt. János 
szobor

mûemlék Feltétlenül fenntartandó

Szabadság tér Mária oszlop Mûemlék Feltétlenül fenntartandó

Szabadság tér Flórián szobor mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Szabadság tér 1. Uradalmi épület / 
testôrlaktanya

mûemlék Feltétlenül fenntartandó 

Szabadság tér 2. Ház / Barokk lakóház mûemlék Feltétlenül fenntartandó 

Szabadság tér 5. Iskola / Hamvay kúria mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér 6–7. Ház / Erdészeti hivatal mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér 8. Református templom mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Szabadság tér 15. Lakóház mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Szabadság tér 16. Lakóház / klasszicista 
homlokzat

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér 17. Lakóház / klasszicista 
homlokzat

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér 18. Lakóház / plébánia 
hivatal

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér 23. 
– Imre u. sarok

Lakóház / Szt. Imre 
iskola ma

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság tér 27. Lakóház / eklektikus 
stílus

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Szabadság tér 30. Lakóház / szegényház mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság út 1. lakóház / biedermeier 
homlokzat

mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság út 3. lakóház / klasszicista mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Szabadság út 16. lakóház / klasszicista mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó

Szabadság út 18. lakóház / klasszicista mûemlék jellegû Lehetôleg fenntartandó 

Táncsics Mihály út Kálvária mûemlék Feltétlenül fenntartandó

A második világháború alatt a település nem szenvedett komolyabb 
károkat. Igaz, voltak olyan épületek, melyek bombatámadás követ-
keztében megsérültek vagy összedôltek, de a település egyik részén 
sem volt összefüggô, több utcára kiterjedô a pusztítás. A második 
világháború utáni szocialista rendszer már másképp tekintett Gö-
döllôre, mint a korábbi vezetés. Ekkor már a nyaralóstátusz vissza-
szorítása és az ipar letelepítése volt a fô cél.

A település szerkezetét komolyan be-
folyásoló építkezések elôtt két évtizeddel, 
1951-ben a Múzeumok és Mûemlékek Or-
szágos Központja, megbízást kapott a köz-
ség tanácsától, hogy készítse el Gödöllô 
városképi és mûemléki vizsgálatát.11 Ennek 
célja „A városrendezési elôkészítési munkák 
kapcsán a város rendezésére kiható mûemlékek 
és mûemlék jellegû épületek, valamint utcaképek 
vizsgálatának elkészítése, továbbá azok jegyzékbe 
foglalása, megvédésükre, környezetük kialakítá-
sára javaslatadás. A vizsgálat kiterjed a különös 
helyi jellegzetességeket mutató egyéb építményekre 
és táji adottságokra is.” 1951-ben a következô 
objektumokat sorolták a mûemlék vagy 
mûemlék jellegû kategóriába:12 

11 Gödöllô városképi és mûemléki vizsgálata. 1951. 

12 Gödöllô városképi és mûemléki vizsgálata. 1951. II/a. 1–2.

(02kép,03kép)
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A település népessége a háború utá-
ni idôszakban robbanásszerûen nôtt: 
1949-ben 12.216 fô, 1960-ban 17.693, 
1965-ben 20.298, 1970-ben 21.807 fô 
volt. A lakosság létszámának növeke-
désével a település infrastruktúráját is 
fejleszteni kellett. Új üzletek, boltok, 
irodaház, szolgáltatóház jelentek meg a 
településen. Ezek egy része a Szabad-
ság tér védettnek minôsített, parkosí-
tott területén kapott helyet. Az 1970-es 
évek elején a téren éttermet, áruházat, 
pártházat építettek a kor divatjának 
megfelelô stílusban. A lakosság létszá-

mával arányosan nôtt a foglalkoztatottak száma is: 1962-ben 3.283 fô, 
1966-ban 4.115 fô, 1970-ben 12.683 fô. Ezeket a számokat a korábban 
megtelepedett üzemek fejlesztésével és újak Gödöllôre telepítésével 
érték el. Több gyógyszeripari cég, kutatóközpont, építôvállalat is ek-
kor kezdte meg helyben a mûködését. Az üzleti beruházások mellett 
a lakosság igényeit is próbálták kielégíteni. A kereskedelmi ellátó he-
lyek számát növelték, zöldség-gyümölcs üzleteket, élelmiszerboltokat, 
vendéglátó-ipari egységeket nyitottak a település különbözô pontjain. 
Az egészségügyi ellátás érdekében több orvosi rendelôt létesítettek 
a településen, gyógyszertárakkal, orvos- és gyógyszerészlakásokkal. 
Az oktatási intézmények számát is növelték ebben az idôszakban.15

Természetesen a lakosság létszámának növekedése miatt egyre na-
gyobb problémát okozott a lakáshiány. Ekkor már a többszintes lakó-
telepi, nagy lakásszámmal épülô házakat részesítették elônyben. 1966 

15 Gödöllô város fejlôdése 1967–1971 között. 3–15.

6 mûemléket és 19 mûemlék jellegû építményt vettek lajstromba. 
A mûemlék jellegû objektumok jelentôs része lakóház volt a Szabad-
ság téren vagy annak folytatásában a Szabadság úton. A Szabadság 
tér szinte egészét a védett városkép kategóriába sorolták és feltétlenül 
fenntartandónak minôsítették.13 A mûemléki összeírás nemcsak az itt 
lévô jelentôsebb épületeket, szobrokat vette lajstromba, hanem azok 
karbantartásáról, helyreállításáról és átalakításáról is adott bôven inst-
rukciókat. Ezek mellett definiálta a különféle szakkifejezéseket is.14

13 Szabadság tér északnyugati oldala és parkja.(Védett városkép): „Nyugodt, nagy részében 
harmonikusan kialakult földszintes házsor, melyek közül a 30-as számú volt Szegényház, 
és a 16-os számú klasszicista épület jelentôsebbek, de a többi romantikus és modernizált 
épület is kis költségvetéssel; homlokzat átalakítással az egységes városképbe illeszthetôek. 
Az elôtte lévô park rendbe hozható. A benne lévô Nep. Szent János szoborral, városképi 
átmenetet biztosít a tér és a 3 sz. út másik oldalán lévô Grassalkovich kastély és park 
irányába. Feltétlenül fenntartandó.”
Szabadság tér északkeleti oldala.(Védett városkép): „A kastély melléképületét képzô ár-
kádos udvarú barokk épület jelenleg általános iskola, mellette lévô (Mallerd) házakkal, 
melyek városképileg az iskola épületéhez jól illeszkednek. Feltétlenül megtartandók.” 
Gödöllô városképi és mûemléki vizsgálata. 1951. 2./2.

14 „Mûemlék: Mûemléknek tekintendô a Múzeumok és Mûemlékek Országos Központ-
ja (MMOK) által annak nyilvánított építmények (épület, emlékmû). Mûemlék alatt 
értendôk azok az épületek, melyek kiemelkedô történeti, régészeti, képzômûvészeti, 
iparmûvészeti vagy néprajzi jelentôségûek. Ezek megtartása minden más szempontot 
(városrendezési, közlekedési stb.) megelôz. Feltétlenül fenntartandók. 
Mûemlék jellegû: mûemlék jellegûnek tekintendôk a vizsgálat szempontjából az önma-
gukban jelentéktelenebb régi építmények (épület, emlékmû, stb.) is, ha azok artisztikus 
megjelenésükkel, környezetüknek hangsúlyt, vagy megnyerô városkép alakításra lehetô-
séget adnak, vagy provinciális formaképzésükkel a helyre jellemzôek. Mûemlék jellegû 
épületek azok, melyek a fenti szempontból jelentôsek, de nem annyira kiválóak, mint az 
elôbbi csoport épületei. Ezért lehetôleg fenntartandók. 
Jellegzetes utca és tér: Jellegzetes utca és tér részleteknek tekintendôk városképi szem-
pontból mindazok az építménykapcsolások, melyek függetlenül attól, hogy mûem-
lékekrôl, vagy mûemlék jellegû építményrôl van szó – településtörténeti és városképi 
tekintetben kiemelkedô jelentôségûek. 
Táji adottság: Táji adottságnak tekintendôk a településen belül, vagy határában lévô 
kiemelkedô szépségû tájképek, vagy természeti nevezetességek.” Gödöllô városképi és 
mûemléki vizsgálata. 1951.
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dési és Postaügyi Minisztérium és az Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium közös tervpályázatot hirdetett Gödöllô városközpontjá-
nak rendezési és közlekedési problémájának megoldására. A pályázat 
célja az volt, hogy olyan komplex közlekedési és beépítési javaslatot 
adjon, mely megoldaná a HÉV, a MÁV és a VOLÁN pályaudvarok, a 
3-as számú fôút és a beépítésre váró településközpont kapcsolatát és 
forgalmi rendjét. A pályázat meghívásos alapon valósult meg, melyen 
nyolc intézmény vett részt: a Városépítési Tudományos és Tervezô 
Intézet, a Budapesti Városépítési Tervezô Intézet, az Út- Vasútépítô 
Tervezô Vállalat, a Pest Megyei Tanács Tervezô Vállalat, a Pécsi Ter-
vezô Vállalat, a Miskolci Tervezô Vállalat, a Szegedi Tervezô Vállalat, 
a Közlekedéstudományi Egyesület és a Magyar Építômûvészek Szö-
vetsége közösen. A pályázaton több terv is elismerést kapott, azonban 
elsô díjban egyik sem részesült.17 A közlekedési problémák megoldá-
sa mellett kiemelkedôen fontos feladat volt a pályázók részére a vá-
rosközpont átalakítása is. A pályázóknak a Szabadság téren újonnan 
felépült épületekhez kellett igazítaniuk a terveiket, mint fogalmaztak: 
„Mivel a központ eddigi új létesítményei egymástól függetlenül a szabad terüle-
teken kerültek megvalósításra, a pályázók feladatát képezte a központ eredetileg 
meglévô, újonnan létesített és tervezett létesítményei között szerves kapcsolatot 
létesíteni; a meglevô és újonnan létrehozandó városi terek köré korszerû, egysé-
ges, jól funkcionáló városközpontot létrehozni.” 18 Ezzel megfogalmazták a 
vezetés azon igényét, hogy a téren álló lakóházakat el kell bontani és 
a szocialista gondolkodáshoz méltó új és modern lakótelepeket kell 
építeni. A 20 évvel korábban készült mûemléki vizsgálatot teljes mér-
tékben figyelmen kívül hagyták. Az igaz, hogy elsô helyezettet nem 
hirdettek ki a pályázók közt, azonban a pályázatot eredményesnek 

17 Gödöllô tervpályázat. é.n. 2–3.

18 Gödöllôi tervpályázat. é. n. 3.

és 1972 között 1003 új lakás épült Gödöllôn. Ezt a számot a IV. ötéves 
terv alatt 2000-re próbálták emelni. A lakáskérdés már ebben az idô-
ben a település arculatának megváltozását vonta maga után. Mint a IV. 
ötéves terv célkitûzéseiben fogalmaztak: „Gödöllô város belsô területén fo-
lyó nagyarányú építkezés szükségessé tette néhány lakás felszámolását. Ugyan-
ez volt a helyzet a Kazinczy utca és a Dózsa György út által határolt területen. 
Ezeknek az 1-2 lakásos családi házaknak a helyére épültek fel az új lakóházak, 
otthont adva több száz családnak.”16 Ezzel a lépéssel végérvényesen el-
kezdôdött a korábbi településszerkezet szinte teljes átformálása.

1971-ben Gödöllô városközponti területére részletes rendezési 
tervtanulmány készült, majd 1973-ban beindult az általános rende-
zési terv elkészítése. Ezek olyan problémákat vetettek föl, melyek az 
illetékes hatóságokat tervpályázat kiírására késztették. Így 1975-ben 
a Gödöllôi Városi Tanács VB, a Pest Megyei Tanács VB, a Közleke-

16 Gödöllô város fejlôdése 1967–1971 között. 18.

(05kép,06kép)
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többségben jellegtelen panelházak kerül-
tek. Ezzel végérvényesen megváltoztatták 
a város belsô szerkezetét.

Ráday Mihály az Unokáink sem fog-
ják látni címû városvédô mûsorában 
1983-ban a következôket jegyezte meg a 
város szocialista fejlôdésével kapcsolat-
ban: „Gödöllôn rengeteg lakást építenek, új la-
kótelepeket, és ennek a gyarapodásnak sokszor 
áldozatul estek, esnek a városképet meghatá-
rozó régi épületek, mint a Szabadság térnek a 
képen látható barokk házsora is. A város védett 
épületeink száma az elmúlt néhány év alatt a 
felére csökkent. Vajon megáll-e ez a folyamat? 
A képen látható házak már nincsenek meg. Ezt 
a házat bontás közben láthatjuk a következô 
képen. Még bontás közben is rajta volt a mûemlék tábla.”22 1978-ban a 
Szabadság téren a szobrok mellett már csak négy épületet emlí-
tenek a mûemlékek között: a Szabadság tér 1. uradalmi épületét, 
Szabadság tér 2. barokk lakóházát, Szabadság tér 5. alatti, Hamvay 
kúriaként emlegetett korábbi fogadót és a Szabadság tér 23. klasz-
szicista épületét. A mûemlék jellegû kategória az ebbe tartozó 19 
ház elbontásával pedig megszûnt.23 

Gödöllôn nemcsak az épített értékek kerültek veszélybe, hanem a 
természeti környezet is súlyos károkat szenvedett el. Dr. Pápai Miklós 
1970-ben a következôképp fogalmazott a Magyar Nemzet hasábjain:  

22 Ráday, 1987. 6.

23 Gödöllô általános rendezési terv. 1978. 45.

(07kép,08kép, 09kép)

(010kép,011kép)

ítélték meg és a továbbtervezés során az értékesnek tartott megoldá-
sokat is felhasználták. Ezt a továbbtervezést az ÉVM19 a Pest Megyei 
Tanács és a Gödöllôi Városi Tanács által kötött megállapodás szerint a 
Pest Megyei Tanácsi Tervezô Vállalat végeztette el azokkal, akik a ter-
vpályázaton korábban 3. díjban részesültek. A városközpont beépíté-
sének tervét az ÉVM Központi Tervtanácsa 1976 májusában hagyta 
jóvá.20 Idôközben városi és megyei szinten politikai döntés született 
arról, hogy a korábbi elképzelésektôl eltérôen a mûvelôdési közpon-
tot nem a már kialakulóban lévô városközpontban, hanem a 3. számú 
fôút másik oldalán az Alsóparkban, a korábban ide tervezett buszpá-
lyaudvar helyén kell megvalósítani.21 Ezen döntések vezettek el oda, 
hogy a városközpontban az 1970-es évek végén a mûemlék jellegû 
épületek szinte mindegyikét lebontották a többi lakóházzal együtt és 
így a védett városképet teljes mértékben fölszámolták, helyére döntô 

19 Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium

20 Gödöllô általános rendezési terv. 1978. 3.

21 Gödöllô általános rendezési terv. 1978. 4.
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rombolásra is felhívta cikkében a figyelmet: „A Rákos pataktól öntözött 
Alsó-park – ha az oda tervezett 700 lakást felépítik – lényegében megszûnik.”25 
Ennek ellenére a beruházást folytatták és 1978-ra befejezôdtek az 
építkezések az Alsóparkban. Ennek során a lakótelepen 716 új lakás 
és a hozzájuk tartozó intézmények, mint például élelmiszer bolt, fod-
rászat, orvosi rendelô, bölcsôde és óvoda kerültek kialakításra.26

Csak az 1980-as évek végére változott meg a lakásépítések terén 
a szemlélet. A szemléletváltással együtt új igények is megjelentek, 
melyek közül a legfontosabb az új beépítések és a korábbi telepü-
lésrészek egymáshoz való viszonya volt. „Az új beépítések az eddigiek-
nél jobban alkalmazkodjanak a kialakult településszerkezethez, kerüljék az 
egyes területrészek teljes szanálását, az épületek tömegében, szintszámuk-
ban, külsô megjelenésükben jobban alkalmazkodjanak Gödöllô kisváros kör-
nyezetéhez, segítsék annak kedvezô arányú alakítását.” 27 Az új szemlélet  
Gödöllô építészeti értékeinek szempontjából már késôn érkezett.

25 Pápai, 1970.

26 Gödöllô általános rendezési terv. 1978. 8.

27 Elôterjesztés, a Gödöllô Városi Tanács 1987. december 17-i ülésére. 5.

(012kép, 013kép)

„Gödöllô a parkok városa. Szinte eggyé vált a vidékkel, amely körülöleli. A kör-
nyezô természeti táj behúzódik a város szívébe, közepébe. Hogy Gödöllô a múlt-
ban közkedvelt nyaralóhely volt, azt elsôsorban szép parkjainak köszönhette. 
Egy 1930 körüli térkép szolgál erre a legjobb példával. A Haraszti-erdôbôl 
kiinduló zöld hullám a közvetlen hozzácsatlakozó Erzsébet parkon át jut be 
a városba, s a Felsô-parkon, Alsó-parkon, majd a volt premontrei rendház és 
gimnázium parkján s a hozzásimuló Fácános-erdôn át, megszakítás nélkül 
széles sávban húzódik át a helység déli részén…. Gödöllô jellegzetes városképé-
nek a parkok fontos tényezôi. Az, hogy Gödöllô tovább akar lépni, helyes, jogos 
és szükséges. De helyrehozhatatlan kár lenne, ha ez a terek, parkok feláldozá-
sával történne. Bizonyára akad más, megfelelôbb megoldás is.” 24 Azonban 
a zöldterület egységét már az 1950-es években megbontották. Hiába 
nyilvánították 1976-ban az Erzsébet parkot természetvédelmi terü-
letté, már jóval korábban, 1950-ben a park területének jelentôs részét 
elfoglaló Ganz Árammérô Gyárat ide telepítették. Hasonló sorsra ju-
tott a település déli részén lévô Arborétum is, ahová szintén ebben az 
idôszakban húzták fel a Gépgyár csarnokait. Pápai Miklós egy má-
sik, akkor még csak a tervasztalon kirajzolódó természeti környezet 

24 Pápai, 1970.

A Dózsa György úti tízemeletesek.
GVM Fotótár

A Szabadság tér 
és a Dózsa György út madártávlatból.

GVM Fotótár

Házsor bontása a Szabadság téren. GVM Fotótár
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Kerényi B. Eszter

(Angyali) kalandozás a barokk Gödöllôn

I.) Múzeumpedagógia Gödöllôn

Szinte már közhelyszerûen ismert, hogy Gödöllônek milyen jó kul-
turális háttere, adottságai vannak. Igen ám, de egyrészt ezzel élni 
is tudni kell, másrészt a nagy „versenyben”, azaz a sokféle program 
között meg kell találni azt a rést, ahol a múzeum is teret nyerhet.

Gödöllôn több muzeális intézmény létezik (Mezôgazdasági Esz-
köz- és Gépfejlôdéstörténeti Szakmúzeum, KÁTKI Méhészeti Gyûj-
temény, Régészeti Látványtár, Királyi Váró), ezek közül számunkra 
most a legfontosabbak a Gödöllôi Királyi Kastély és a Gödöllôi Városi 
Múzeum. Ez a két intézmény két külön stílust és lehetôséget képvisel. 

A kastély mindig vonzó célpont volt, és marad, valószínûleg hoz-
zájuk nagyobb számban érkeznek osztálykiránduláson lévô csopor-
tok, szervezett csoportok, és természetesen ott vannak a nagyobb 
rendezvények (pl. Barokk napok, Antal-napi vigasságok stb.), ame-
lyek nagy tömegben vonzzák a családos látogatókat is.

A múzeum legnagyobb elônye ezzel szemben egyrészt az, hogy 
hatalmas saját gyûjteménye van, a leghétköznapibb tárgyaktól kezd-
ve a szecessziós gödöllôi mûvésztelep anyagáig. Ezeket az anyago-
kat sokféleképp be lehet építeni a tananyagba, többféle szempontból 
kapcsolhatók az oktatott ismeretanyaghoz. Másrészt a Gödöllôi Vá-
rosi Múzeum önkormányzati fenntartású és mint ilyen, a közokta-
tást kiegészítô intézmény, ezért gödöllôi diákcsoportoknak teljesen 
ingyenes a múzeum, és külön a múzeumpedagógiai foglalkozásokra 
csak egészen kis összeget szedünk (200 Ft/fô).
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A „Birodalmam alatt… (gróf Grassalkovich Antal). Gödöllô mezôváros 
élete a 18. században” címû kiállítás két rendezôje, Czeglédi Noémi és 
Fábián Balázs az elsô pillanattól kezdve nyitottak voltak arra, hogy 
a látogatói szempontok fontosak legyenek. Közösen határoztuk 
meg, hogy mely részek azok, 
amelyek a gyerekeknek ér-
dekesebbek, megfoghatóbbak 
lehetnek. 

Egy dologban tévedtünk 
mind a hárman: a koporsó a 
gyerekek számára nem egy 
nyomasztó, a halált eszükbe 
juttató tárgy lett, hanem a 
kiállítás legizgalmasabb da-
rabja, amelynek segítségével 
egészen az egyiptomi fáraókig 
eljuthattunk. 

Közönség- és gyerekcentrikus lett a lakóházat, a terményeket, a 
büntetés-végrehajtási eszközöket és a gyógynövényeket bemutató 
kiállítási rész. A kiállítás többi területét „meghagytuk” a kutatóknak, 
és a témában elmélyedni vágyóknak.

A foglalkozások egyféle tematikát követtek, csak korcsoporton-
ként változó mélységben tárva fel azokat. A fô vonala a foglalkozá-
soknak: minek a kapcsán van barokk év Gödöllôn – mi jellemzô a 
barokkra – ki volt Gróf Grassalkovich Antal – kik éltek akkoriban 
Gödöllôn – hogyan éltek az akkori emberek (mit ettek, hol laktak, 
hova temetkeztek, milyen vallásúak voltak) – kik gyógyítottak ak-
kor (kapucinusok, kolostorpatika, gyógynövények).

A foglalkozások második felében a gyerekcsoportok életkorának 
megfelelô „rajzos” feladat volt: óvodásoknak színezés, kisiskolások-

kép1

Bízunk abban, hogy a pedagógusok egyre jobban elfogadják, 
megértik, hogy a múzeumi óra nem csak egy „elpocsékolt tanóra”, 
hanem olyan alkalom, amely lehetôséget ad a tanulás egy sajátos for-
májára, megismertet valóságosan az eddig csak könyvekbôl ismert 
tárgyakkal, fogalmakkal, megvalósítja az interdiszciplináris oktatást.

II.) 2011. Barokk év Gödöllôn

Gödöllô Város Önkormányzata 2011-tôl kezdôdôen minden évben 
egy adott téma köré csoportosítja a város fô rendezvényeit, illetve 
ezt kéri a városi kulturális intézményektôl és mûvészeti csoportok-
tól is. Ez a téma 2011-ben a barokk volt (mivel 1751-ben, azaz 260 
évvel azelôtt látogatott Mária Terézia Gödöllôre, illetve 1771-ben 
halt meg gróf Grassalkovich Antal). 2012-ben a nôk éve volt, 2013-
ban pedig a szecesszió éve, illetve ekkorra esett a Jamboree 80 éves 
évfordulója is. Ezek a tematikus évek a múzeumunknak is segítenek, 
hogy egy témára fûzzük fel az adott év eseményeit. Így 2011 tava-
szán a kiállításunk témája a barokk volt, és a múzeumpedagógiai 
rendezvények is ehhez kapcsolódtak.

III.) Múzeumpedagógia a barokk évben

1. Foglalkozások a kiállításhoz

Szerencsés az a múzeum, ahol a kiállítást rendezô muzeológusok 
bevonják a múzeumpedagógust is a kiállítás rendezésébe, illetve ki-
kérik a véleményét. Persze természetesen ez kis múzeumoknál jóval 
könnyebben megy. A múzeumpedagógus az a személy, aki végül „el-
adja” a kiállítást, közvetíti a közönség felé.

Múzeumpedagógiai foglalkozás, 2011.
GVM Fotótár
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nül, a múzeumot és a várost összekötve ad lehetôséget egy tartalmas 
családi együttlétre. A kérdések pedig direkt úgy vannak kitalálva, 
hogy a gyerek kénytelen legyen néha a szülôt is bevonni a megol-
dásokba, lehetôséget adjon a 
szélesebb ismeretek megszer-
zésére, illetve sikerélményt 
adjon a gyereknek, hogy 
rendelkezik bizonyos általá-
nos ismeretekkel. Például a 
gödöllôi kastély homlokzatán 
lévô koronás címer kapcsán 
felmerül, hogy hol is található 
a magyar szent korona, amely 
kérdés kétségkívül nem a ba-
rokkhoz kapcsolódik, de nem 
árt, ha egy ilyen korú gyerek 
tisztában van vele.

Az ismeretterjesztô könyv fejezetei:
• Egy rövid, a 6–10 éves gyerekek korának megfelelô szintû ismer-

tetô a barokkról
• Gödöllôi Városi Múzeum (épület, lépcsôház, barokk terem)
• Barokk lakóház
• Grassalkovich-kastély (épület, homlokzat)
• Kastélykert
• Nepomuki Szent János szobor
• Mária-oszlop
• Máriabesnyô

nak barokk kárpit tervezése, 5–8. osztályosoknak a saját lakóházuk 
alapjának lerajzolása egy barokk ház alaprajza alapján.

Végül a hallottak összefoglalása történt egy kis kérdezz-felelek 
alapján: átismételtünk például olyan fogalmakat, mint restaurátor, 
gyógynövény, freskó, kaloda, béklyó stb.

Összesen 28 gyerekcsoport (az óvodásoktól a gimnazistákig) ér-
kezett kifejezetten a barokk kiállításra március és október között.

2. „Angyali kalandozás”

A Gödöllôi Városi Múzeum már régóta foglalkozik színvonalas és 
értékes kiadványok megjelentetésével: katalógusok, konferenciakö-
tetek, városismertetô könyvek sora jelzi ezt a munkát. Az egyetlen 
terület, ahol hiány mutatkozott: a gyermekeknek szóló ismeretter-
jesztô mûvek.

Reményeink szerint a most elinduló sorozattal sikerül betölte-
nünk ezt az ûrt, és az eddigi sikeres múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok kiegészítôjeként a kis látogatók már önállóan vagy családosan 
is jobban megismerhetik Gödöllôt és a múlt emlékeit ôrzô Gödöllôi 
Városi Múzeumot.

Mivel 2011 Gödöllôn a barokk éve volt, ezért úgy gondoltuk, 
hogy ebben az évben a leginkább célravezetô egy barokk témájú 
múzeumpedagógiai kiadvány megjelentetése. Ez lett az „Angyali ka-
landozás, avagy ismerd meg a barokk Gödöllôt” címû ismeretterjesztô ki-
advány, amely az NKA támogatásával valósulhatott meg.

A kiadvány célja, hogy azokat a családokat, ahol van 6-10 év kö-
zötti gyermek, egy közös sétára invitálja, bemutatva a barokk kor 
helyi jellegzetességeit. Kifejezetten nem egy adott idôszaki kiállítás-
hoz tartozó hagyományos foglalkoztató lapot vagy füzetet akartunk 
készíteni, hanem egy olyan kiadványt, amely kiállításoktól függetle-

kép2

A múzeum bejáratát ábrázoló rajz a könyvbôl 
Grafika: Hódi Rezsô
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3. „rajzolj barokk álmokat!”

A Gödöllôi Városi Múzeum 200.000 forintot nyert az NKA múzeu-
moknak szóló, Nagy rajzolás téma keretében kiírt pályázatán, ame-
lyet a Gödöllô belvárosában található aluljáró kifestésére fordított. 
Az aluljáró a város szívében található, a központot kettészelô 3-as 
fôút alatt vezeti át a gyalogos forgalmat, összekötve a Mûvészetek 
Házát és a Gödöllôi Királyi Kastélyt a Gödöllôi Városi Múzeum-
mal és a városközponttal. Átsétál benne mindenki, aki Gödöllôre 
látogat és felkeresi a nevezetességeket valamint azok a helyi lakosok 
is, akik a HÉV-hez vagy a buszhoz sietnek reggelente. Az aluljárót 
régebben egy civil kezdeményezés felhívására a Föld napján szokták 
kifesteni gödöllôi iskolások.

A festésre 2011. október 13-án került sor: ekkor még nem volt 
nagyon hideg, és így szélesebb közönség is megtekinthette az ered-
ményt, mivel október 15-én nyílt a múzeum új idôszaki kiállítása (Új 
szerzemények a Gödöllôi Városi Múzeumban 2007–2011), amelyre sokan 
érkeztek vidékrôl és Budapestrôl is.

Szeptember közepén küldtük ki a 11 gödöllôi iskola (6 általá-
nos iskola, 4 középiskola, 1 Waldorf-iskola) rajztanárainak a felkérô 
levelet. A téma természetesen a barokk volt, ezen belül szabadon 
dönthettek a csapatok, hogy életképet, épületet vagy valami mást 
szeretnének felfesteni. Külön öröm volt, hogy a Montágh Imre Ál-
talános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztô Speciális 
Szakiskola diákjai is részt vettek az eseményen.  

Az elôzetes terveket október 5-ig kellett beküldeni. A felkészü-
léshez segítségként a múzeum elküldte az idei évben megjelent mú-
zeumpedagógiai kiadványát is (Angyali kalandozás, avagy ismerd meg 
a barokk Gödöllôt). A tervek kézhezvétele után vásároltuk meg a 
szükséges eszközöket: a színezôpaszták kiválasztásában például az 

kép 4, kép 5

Az „állomások” mindegyikénél van egy rövid leírás, amely vala-
mely jellegzetességre hívja fel a figyelmet, illetve van egy vagy két 
feladat, amely az adott épület, szobor megfigyelésére ösztönöz, és 
elmélyíti a megszerzett ismeretet.

A kiadvány fôszereplôje egy „angyalka”, aki végigvezet a sétán, 
és bemutatja a barokk emlékekben lakó „ismerôseit, barátait”. Azért 
egy angyalkát választottunk segítônek, mert minden emléken ott 
vannak a jellegzetes barokk angyalkák, vagy más néven puttók.

A könyvhöz tartozik egy „játéklap”, ez tartalmaz egy városkép 
színezôt, amely Gödöllô barokk épületeibôl, emlékeibôl áll össze, 
valamint egy memóriajátékot és egy kivágható, kiszínezhetô „An-
gyalkát”. A 16 párból álló memóriajáték barokk elemekbôl készült: 
a séta során megismert mûemlékek részleteibôl, valamint a múzeu-
mi tárgyakból. A já-
tékhoz tartozik egy 
összeállítható doboz. 
A játékok segítségé-
vel lehetôség van ar-
ra, hogy otthon, játék 
közben a gyermek 
újból találkozzon a 
megismert épületek-
kel, motívumokkal.  

kép3

A 16 párból álló 
memóriajáték elemei.
Grafika: Hódi Rezsô
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hivatalosan átvette tôlünk a megszépült aluljárót. A kiállításmeg-
nyitó után nagyon sokan nézték meg a képeket, és csodálkoztak, 
hogy ilyen módon is meg lehet szépíteni egy közterületet. A rendez-
vény óta rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk: a tanárok megkö-
szönték a lehetôséget és a szervezést, a gödöllôiek fényképezték az 
elkészült alkotásokat, a diákok pedig a facebook-on népszerûsítet-
ték a munkáikat.

4. „Csigák, kagylók, angyalok…  
A barokk idôutazás folytatódik”

Fenti címen a Gödöllôi Városi Könyvtár és Információs Központ 
és a Gödöllôi Városi Múzeum közösen internetes olvasóvetélkedôt 
szervezett a város és a környékbeli iskolák csapatainak. A jelent-
kezés október elején zárult. Összesen 19 db 3-4 fôs csapat jelent-
kezett, akik interneten keresztül kapták a feladatokat, néha ott is  
kellett megoldani, de például van olyan kérdôív és mese, amelyet 
csak a helyszínen, azaz a múzeumban vagy a Helytörténeti Olva-
sóban lehetett megoldani. A vetélkedôhöz tartozott egy barokk 
„batyusbál” is, illetve egy záró nagyvetélkedô, ahol élôben mérték 
össze tudásukat a csapatok.

5. Angyali karácsony

Az év zárásaként a 2011-ben megnyílt Királyi Váróban karácsonyi 
készülôdést tartottunk, közösen az ott mûködô Monarchia Kávézó-
val. A készülôdés alatt barokkos, angyalkás díszeket alkothattak a 
gyerekek, a kávézóban pedig mézeskalácsot díszítettek, süteményt 
kóstoltak, az elkészült díszeket hazavihették, vagy feldíszíthették 
vele a város karácsonyfáját, amely a Királyi Váróban kapott helyet.

elôzetes tervek nagy segítségünkre voltak. Az aluljáróban a helyek 
kiosztása is a tervek alapján történt. 

Az aluljáró két fala összesen mintegy 90 m hosszú, magassága 1,9 m.  
Gödöllô Város Önkormányzata egy tisztasági festéssel támogatta a 
rendezvényünket. A színes festés megkezdése elôtt felfestésre kerül-
tek a falfelületeket elkülönítô barokk oszlopdíszek, amelyek Szôke 
Balázs mûvészettörténész, történész (a Református Líceum és a Tö-
rök Ignác Gimnázium tanára) és kis diákcsapatának munkái voltak.

Október 13-án, csütörtökön 9 órakor kezdôdött a munka. A je-
lenléti ívek alapján tudjuk, hogy 97 gyermek és 12 pedagógus kollé-
ga volt jelen a festéskor. Az aluljáró, ez a máskor elhagyatott, kihalt 
útszakasz hirtelen élettel telt meg. Az arra elhaladók mind nagy 
örömmel vették tudomásul, hogy ismét megszépül a gödöllôi alul-
járó. Délután 4 körül fejezôdött be a program, minden résztvevô 
ajándékot kapott a múzeumtól: a Játékok barokk témára címû lepo-
rellóval ajándékoztuk meg a résztvevôket. Október 15-én a kiállí-
tás megnyitó elôtt Dr. Gémesi György polgármester megtekintette,  

A gödöllôi aluljáró festése, 2011. GVM Fotótár
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Margit Beke 

The Holy right Hand,  
particularly in the 18th century

The Holy Right Hand had a very checkered fate after the canoniza-
tion of Saint Stephen. In the 18th century Maria Theresa got the ar-
tefact back from Ragusa and placed it for guarding in the church of 
Saint Sigismund provost in Buda Castle. The relic’s guarding went 
to the authority of the castle parish from the Knights of the Cross 
with the Red Star and the Sisters of Loreto. It also went to an al-
ternative site from the original church, but it remained in the castle.  
A castle parish was organized around it, with defined areas. Then 
they kept the Holy Right Hand together with the Holy Crown in the 
century. The veneration of both still continues in our days.

János Poór 

Hungary in the  
18th century

The 18th century is one of the successful eras of Hungary. At the 
beginning of the century, travellers described the country as a fe-
ral landscape, but by the end of the century travellers depicted it 
as a country with renewed infrastructure, that is travelable, and a 
region that is more and more suited to Europe. Although the coun-
try was liberated from Turkish rule, its required, complete integrity 
was not resolved – Partium, Transylvania and the border regions 
still remained separate – the partial reorganization of the counties 
of Slavonia and Temes was done. The enlightened absolutism had 
great success in the country’s modernization. At the same time the 
enlightened rulers, especially Joseph II’s insensitivity towards the 
historic rights made the harmonious political cooperation of Vienna 
and Hungary impossible, however, despite the sharp disputes and 
confrontations a new Hungary was born during the century.
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Károly Lábadi  

The roots of the interest of  
Antal Grassalkovich I. in the martyrdom  
of St. John of Nepomuk 

The largest baroque devotion of St. John of Nepomuk unfolded in 
the diocese of Vac. Cardinal Mihály Frigyes Althann, viceroy of Na-
ples and bishop of Vac had imperishable merit in the saint’s increase 
to the altar. Besides him, the baroque magnate Antal Grassalkovich 
I. also undertook missions in order to establish the respect of the 
patron saint of confessional secret, the walking on water and plague 
victims in his dominium.

Terézia Kerny 

The personal honour of  
Antal Grassalkovich

Although over the past two decades researches on Antal Grassalko-
vich I. have fortunately became more frequent, there are still areas 
that have not yet been addressed. These include his respect for the 
sacred, which is very diverse. This study is primarily aimed at call-
ing the attention to some of the aspects of his veneration that has so 
far been overshadowed. 

It is known that his intimate devotion for St. John Nepomunki 
was spectacularly manifested in all his dominiums and in his politi-
cal career at various stages. However, his devotion to other saints is 
noteworthy, as well. Some of them reflected the Middle Ages’ hon-
our for saints. The next layer of his devotion mirrored the univer-
sal Baroque respect for saints, and an additional segment fit in the 
Habsburgs’s endeavours of representation and Catholic restoration, 
merging the idea of the apostolic kingdom with the historical con-
cept of their dynasty. His binding to the Franciscan and Capuchin 
order should also be noted, as well as his relation to their own saints, 
which clearly reveals connections to the court in Vienna. The ven-
eration of other saints can be explained primarily by his patriarchal 
binding and common interest with the peasantry and the integration 
of the German settlers’ own saints, appearing as a unique cult layer. 
The saint whom he was named after, St. Anthony of Padua was in 
the centre of his family’s veneration. From the cults of Hungarian 
saints, the respect for St. Ladislaus was especially important for him.
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Katalin Pataki 

The pharmacy of the Capuchins  
of Hatvan during the time of  
Antal Grassalkovich 

The Capuchin monks’ pharmacy worked from 1749 until the disso-
lution of the monastery in 1787 in the centre of the Hatvan domin-
ium owned by Antal Grassalkovich since 1746. The study explores 
the main features of the pharmacy in the functional sense by exam-
ining the landowner’s engagement in its creation and maintenance, 
and the nature of the pharmacy’s social embeddedness with the help 
of a concrete example. It also points out the mutual interdependence 
and interests of pharmacies owned by monasteries and religious or-
ders, as well as the importance of the support of landlords, which 
could influence the survival or extinction of a number of pharmacies 
due to the dissolution of monasteries by Joseph II.

János Papházi  

A book published by Antal Grassalkovich. 
Some additions to the count’  
patronage activities

The famous Jesuit polymath, Márton Szentiványi’ book entitled 
Summarium chronologiae Regni Hungaricae or The Chronological 
Summary of the History of the Kingdom of Hungary was published 
in 1697 in Trnava. The work was intended to be a Hungarian history 
book for students. Half a century later, in 1750 Antal Grassalkovich 
republished the book in Vienna. He recommended the richly gilded, 
leather-bound book to the students. Following the title page there 
are some of Grassalkovich’s philosophical „axioms” which the count 
offered to his patron St. John of Nepomuk.
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Balázs Szôke 

The computer reconstruction  
of Gödöllô borough’s  
baroque landscape 

Gödöllô was reborn after the Turkish occupation. From the mid-
18th century the town was owned by Antal Grassalkovich, one of 
the country’s most influential lords, who built up residence here. The 
castle of the count who obtained the rank of an earl then a prince, 
expanded, and the small market town had developed into a settle-
ment with the leadership of the estate. As with similar Hungarian 
examples though, the castle and its environments did not form a 
strong architectural unit, the baroque style settlement organization 
only covered the newly formed streets and parcels. However, the es-
tate supported the construction of the best available buildings. The 
urban planning of later eras however abolished the urbane 18–19th 
century style of city centre almost without a trace. The computer 
reconstruction is based on 18–19th century maps and the extensive 
survey of the manorial buildings in 1813. The starting points of the 
reconstruction were some of the still existing buildings that were 
also pictured in the survey of the estate buildings. The castle is dis-
played in its 1770’s state and colour defined by the researches.

Noémi Czeglédi  

Antal Grassalkovich’s  
blood court

Antal Grassalkovich I. as a newfound aristocrat landowner created 
all the attributes of that position himself. He acquired the right of 
donation, squire law and blood court. The latter he won in 1762 as 
a royal gift. In Godollo, the centre of his estates, until the introduc-
tion of civil legislation in 1848, a feudal blood court judged the cases 
occurred within the boundaries of the dominions.
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Eszter Kerényiné B.  

(Angelic) Adventures  
in the Baroque Gödöllô

 

What are the possibilities of a town museum among the town’s di-
verse cultural programs? How to find our place in a town which 
reminds everybody to one of the most beautiful castles in the coun-
try? How can the collection be made interesting in the shadow of 
the castle? The Town Museum of Godollo’s museum educational 
programs and publications of the baroque year.

Balázs Fábián 

Changes in the settlement structure  
of Gödöllô from the Baroque era  
to the end of the 20th century

When it comes to animation, the question arises as to why it is needed. 
The answer regarding Gödöllô is simple. Here the houses were not only 
transformed according to the needs of the age – in which the 18th cen-
tury features would still be traceable – but the socialist city planning 
completely destroyed the old part of the town that existed in the 18th 
century. Antal Grassalkovich I. became full owner of Gödöllô in 1748, 
and he did not change significantly the already established settlement 
structure, but of course he developed it according to his own needs, 
opened new streets to the existing settlement. The first major trans-
formation of the 18th century settlement structure took place in the 
1860s, when a significant number of manors and serf houses standing 
at the eastern side were demolished. The settlement pattern of the town 
centre had not changed in the subsequent decades. During the Second 
World War, the town did not suffer serious damage. In 1951 the Nation-
al Centre of Museums and Monuments was commissioned to prepare 
a pictorial and historical examination of Gödöllô. 6 monuments and 19 
historical buildings were registered. In 1970, the socialist leadership 
fully ignored the study of monuments made 20 years earlier. So at the 
end of the decade, almost all of the historic buildings were demolished 
– along with other residential houses – the fully protected townscape 
was liquidated, and in their place mainly characterless block of flats 
were built. It irrevocably changed the internal structure of the town.
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