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Bevezetés

Az értekezés tárgya, korszakhatárai

A doktori értekezés tárgya a funkciószervezés és téralakítás, mint hagyományos építészeti feladat 

történeti elemzése, valamint a fõúri reprezentatív magánépítészet 1720 és 1920 közötti korszakának 
magyarországi emlékanyagában felismerhetõ jellegzetességek tipológiai rendszerezése.

Az 1720 és 1920 közötti idõszak társadalmilag és építészetileg sem homogén periódus, melyben több, 
gyakran jelentõsen különbözõ, rövidebb korszak követte egymást. Európában a XVIII. század közepétõl 

a XX. század elejéig tartó nagy korszak a tõkés polgári társadalmi rend kibontakozásának bõ 

évszázada volt, amíg Magyarország, mint az európai hatásokat elsõsorban befogadó, saját 
hagyományaival szintetizáló terület tovább õrizte feudális jellegét, sajátos karakterét. Az arisztokrácia 

társadalmi osztályának radikálisabb átalakulását részben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, 
majd az 1885. évi fõrendiházi reform eredményezte. Az értekezés azonban szándéka szerint az e 

korszakokon átívelõ hagyományos és újszerû funkcionális és téralakítási jellegzetességeket tárja fel, 

ugyanakkor figyelembe veszi az elemzéssel kimutatható, és a korszakokra jellemzõ egyedit éppúgy, 
mint az általános jelenségeket. Az értekezésben vázolt funkcionális átalakulási folyamat kifutását jól 

mutatja a reprezentatív magánépítkezések hagyományos mûfaján belül a korszakban többször 

felismerhetõ új rendeltetés- és térkompozíciós megoldások megjelenése, vagy a hagyományos 
megoldások továbbélése, illetve az egész lakóhely-építési program átalakulása, gondolati újszerûsége.

Az elemzésbe bevonható épületek körét a történelmi, az ún. „legszorosabb értelemben vett” 
Magyarország – az „Anyaország” – területén az elsõ világháború kitörésekor állt mintegy 1ÿ500 fõúri 

lakóhely adja, melybõl kb. 800 épület XIX. századi eredetû, és ebbõl kb. 200 épült újonnan a kiegyezés 

után. Ez az emlékcsoport elméletileg kiegészülhet nemcsak a megépült, kivitelezett, máig álló, hanem a 
csak forrásokból ismert, elpusztult, lebontott épületek, illetve a speciális vagy újszerû funkcionális 

feladatokat megoldani kísérelõ tervrajzi kidolgozásban megmaradt, vagy csupán koncepciójában 

felvetett épületek rajzaival is. A máig fennálló, szemrevételezhetõ épületek körét kiegészítõ, de 
elpusztult, vagy fel sem épült emlékek tervrajzait is figyelembe véve az értekezés elemzésében 110 

vidéki kastély, városi palota és villa része, vagy egésze, összesen 230 különbözõ használati 

periódussal jelenik meg.
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Az értekezés aktualitása, célkitûzései, feladatai

Az értekezés célkitûzése a funkció és a hozzá kötõdõ téralakítás történeti sajátosságainak vázolása, 

amelyek az épületre vonatkozó eredeti építtetõi vagy tervezõi törekvések, rendeltetések jellegzetes 

kifejezõdései. Az építész által végzett téralakítás, mint mûvészeti kategória és mûemléki érték ma már 
értelmezhetetlen az eredeti funkcionális szándék, a rendeltetés ismerete nélkül. A XXI. század korszerû 

kulturális ökörségvédelmében a történeti térsorok eredeti rendeltetése, beosztása és használati 

funkciója meghatározó érték, mai újrahasznosításukban, pedig figyelembe veendõ szempont kellene
hogy legyen.

Mind a magyar mûvészettörténet-írásban, mind a nemzetközi szakirodalomban napirenden van a fõúri 
lakóhely-építészet kulturális hagyatékának, építészeti és mûvelõdéstörténeti örökségének komplex 

elemzése és újraértékelése a társadalmi összefüggésekbõl eredõ sajátos életforma speciális igényeinek 

figyelembevételével. A részletes vizsgálat azonban csak a publikációk megszakítatlan, a változatos 
mûfajú közlemények egymásra épülõ láncolatában képzelhetõ el, s ez ma még éppen az emlékanyag 

funkcionális elemzése terén mutatja legnagyobb hiányosságait. Komplex mûvészettörténeti kutatásról, 

amely kitér a történeti funkcionális rendszerek ismertetésére, csak a hazai ún. „historizmus” 
emlékanyagának feldolgozásában lehet beszélni, ahol SISA József mûvészettörténész az elért 

eredmények összefoglalásával az 1840–1914 közötti vidéki fõúri lakóhelyek,1 VÁCZI Piroska az 1867–

1914 közötti fõvárosi paloták,2 HORVÁTH Hilda, pedig az e korszakot sajátosan reprezentáló id. gróf 
Pálffy János (1829–1908) élettereinek átfogó tudományos feldolgozását3 adta a közelmúltban. A fenti 

idõszakban kiérlelt és általánossá váló funkcionális térkompozíciók XVIII–XIX. század eleji szerves 

elõzményeinek feltárása, rendszerezése azonban kisebb emlékcsoportra vagy egyedi épületekre adott 
monografikus feldolgozások utalásaiban tûnik csak fel. A történeti funkcióelemzést lehetõvé tevõ 

háztartásrekonstrukció módszere szempontjából fontos kiemelni DÁVID Ferenc mûvészettörténész, 

elsõsorban XVIII. századi fõúri lakóhelyek levéltári és helyszíni kutatási eredményeit szintetizáló több 
tanulmányát, valamint VOIT Pál 1955-ben közölt cikkét4 a budavári palota barokk enteriõrjeirõl, ahol 

hazánkban elsõként tûnt fel módszeres, tudományos forráskutatáson alapuló, nagyobb fõúri 

rendeltetéskompozíció történeti ismertetése. BUGÁR-MÉSZÁROS Károly építészmérnök a kastélyok 
kulturális örökségének komplex mûvelõdéstörténeti bemutatását célzó „tartalmi program”-jaként több 

épületre kidolgozott „stílusos” háztartásrekonstrukciói a téma örökségvédelmi vonatkozásaira és a fõúri 

lakóhelyek minõségi országbemutatásban betöltött szerepére hívják fel a figyelmet.

  
1 SISA 2004.2
2 VÁCZI 2005
3 HORVÁTH 2002
4 VOIT 1955
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Az értekezés fõ célkitûzése, hogy feltárja a fõúri reprezentatív magánépítkezések funkcionális
térszervezésének sajátos jelenségeit, és egy, a mûfajra jellemzõ átalakulási–változási folyamat 

állomásainak felvázolásával bemutassa korszerû és hagyományos kompozíciós megoldásait. 

Építészettörténeti cél a tudományág belsõ fejlõdésének elõsegítése azzal, hogy a lakóhelyek 
rendeltetéstervezése és téralakítása, mint hagyományos építészeti feladat, a legösszetettebb 

életformából adódó differenciált követelményeket kielégítõ történeti megoldások elemzésével kerül jön

bemutatásra. Cél továbbá, e sajátos építészeti mûfaj nyugat-európai kötõdéseinek megkeresése és 
illusztrálása ugyanúgy, mint a fejlõdés hazai sajátosságainak, hagyományainak megállapítása.

A fõúri lakóhelyek differenciált rendeltetéseinek belsõ változása a történeti épülettípusok saját korukban 
értelmezett, részletes funkcionális elemzését teszi szükségessé. Az értekezés alapvetõen egy tipológia

kidolgozása a funkció és a téralakítás összefüggéseinek szempontjából. Egy-egy épület által ellátott 

funkciók köre, a jellegzetes rendeltetések korban és épületenként is gyakran, szinte tulajdonosonként 
változtak. Cél, hogy a változás fõ vonulatának általános képe hitelesen táruljon fel, és szép számmal 

adjon tájékoztatást az ettõl eltérõ új változatok gazdag sokaságából. A folyamatok és összefüggések 

felismerését és az átfogó következtetések levonását segítõ, részletekig kimunkált háztartás-
rekonstrukciók korszerû (virtuális) bemutatása mellett ennek hitelét bizonyító levéltári adatok, feltár t és 

értelmezett források rendszerezése szintén az értekezés feladata.

A disszertációban a történeti fõúri lakóhelyek építési folyamatának gondos analízise és szintézise

mindenkor törekszik a korszakra jellemzõ általánosságokat és egyedi sajátosságokat ugyanúgy 

megragadni. A megfelelõ szintézishez fontos, hogy az egyes épületek minél teljesebben és minél 
behatóbb analízissel – építési periodizációs koncepcióval – rendelkezésre álljanak. Az egymástól 

történõ megkülönböztetés alapja, a történeti rendeltetés és tér funkcionális megfeleltetésének módja, 

illetve az, hogy a funkcionális rendszer a téralakzatok mely elemeivel operál, hogyan csoportosítja és 
kapcsolja azokat a különbözõ korszakokban. Ez az áttekinthetõség szempontjából valóságosabb, az 

építéstörténet folyamatának elsõrendû mozzanatai szerinti tipológiát fog kialakítani.

Az értekezés kulturális örökségvédelmi célja, hogy segítse a hajdani fõúri lakóhelyek történeti 

funkciószervezésének és téralakításának összefüggéseit mûemléki értékként figyelembe vevõ új 

szemlélet alakulását és elterjedését, mely elméleti elõrelépést – árnyaltabb megközelítést – jelenthet az 
emlékek újrahasznosításának és megóvásának mikéntjében, valamint az új rendeltetések és korszerû 

funkcionális elrendezések építészeti tervezésében. E szempont ugyanakkor a kastélyhasznosítások új 

funkcionális rendszerének kritikai elemzésébe is bevezethetõ, továbbá megjelenhet a mûemléki 
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védelem alatt álló épületek eszmei értékelésében is. A történeti kastélyok, paloták, villák stb.

örökségvédelmi alapelveinek tudományos igényû megfogalmazása mindenek elõtt építészi feladat, 
mely szorosan összefügg azokkal az elvi alapokkal, melyre a jövõ kulturális örökségvédelmének épülnie 

kell.

A tudományos eredmények hasznosíthatósága

A történeti funkció és téralakítás összefüggései, mint korszerû örökségi értékek

Az értekezés tudományos eredményeként a kastélyok kulturális örökségvédelemének XXI. századi 

elméletében és gyakorlatában a történeti és a mai rendeltetések funkcionális jellegazonosságára való 

törekvés, mint a történeti épületek és a mûemlék-hasznosítások elemzésének kritikai szempontja volna 
alkalmazható. Ehhez a fõúri lakóhelyek történeti rendeltetésének változását és jellegzetességeit, 

funkcionális hagyományait, valamint a korabeli téralakítással való szerves összefüggéseit örökségi 

értékként kell elfogadni.

A doktori értekezésben szereplõ, történeti funkciók térbeli elrendezését bemutató digitális modell 

lehetõséget ad arra, hogy segítségével ez az eszmei – immateriális – érték láttathatóvá és
elemezhetõvé váljon. A módszer alkalmazható a történeti lakóhelyek tér- és rendeltetésfejlõdésének 

(változásának) bemutatására, az általánosságokon túlmutató építészeti következtetések levonására, 

illetve arra, hogy a különbözõ épületfajták (kastély, palota, villa) részletes funkcionális elemzésén 
keresztül kimutassa a történeti épület különbözõ területein a funkcionális jelleg állandóságát vagy épp 

változását. Mivel ez alapvetõ hatással lehet a mûemlék-helyreállítás hasznosítási programjára, a modell 

ennek – vagy a létezõ hasznosítás – utólagos (kritikai) értékelésére, az értékén alul hasznosítás 
felülbírálására is alkalmas.

A mûemléki, illetve kulturális örökségvédelem szemléletváltozása jól kimutatható a hajdani fõúri 
lakóhelyekkel szembeni társadalmi álláspont megváltozásában is. 1945 elõtt csak egy szûk szakmai 

körben merült fel a sajátos mûfajt bemutató tudományosan megalapozott mûvelõdéstörténeti igény. Az 

1945-50 körüli évekre a gyors és széleskörû, értetlen pusztítás volt a jellemzõ, majd a kastélyok 
ingatlanértékének a népgazdaság és a szociális célok szolgálatába állítása, melyet az 1980-as években 

az európai tendenciákat is figyelembe vevõ, a kulturális és turisztikai hasznosítás váltott fel. Az 1990 

utáni idõszakban ez a nemzetközi gyakorlathoz kapcsolódó folyamat tovább erõsödött, a szemléletmód 
tovább fejlõdött, s vált a stiláris kapcsolatokon alapuló összmûvészeti bemutatás igényével egyre 

árnyaltabbá.
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A történeti funkció és a mai rendeltetés jellegazonossága, mint a mûemlék-hasznosítások elemzésének 
kritikai szempontja

A 2004. évi kastélyprogram (OP) a hajdani fõúri lakóhelyek mûemléki érték-kibontakoztató 

helyreállításával kívánja méltón biztosítani Magyarország európai mûveltségének reprezentálását. Így 
húsz éves késéssel, részben kapcsolódik az 1983. évi ICOMOS-szimpózium nemzetközi ajánlásában 

foglaltakhoz. A történeti tér, mint örökségi érték közvetlen értékelési szempontként szerepel a 
programban. A történeti rendeltetés értékelése viszont szempontként nem, csak indirekt módon jelenik 

meg, az eredetihez közel álló kulturális újrahasznosítás támogatásában.

A reprezentatív magánépítészeti alkotások rehabilitációjának XXI. századi lehetõsége a komplex 

mûvelõdéstörténeti együttesben történõ életmódbemutatás. Ennek, ismerve kastélyaink sorsát és 

állapotát, kizárólagos lehetõsége az értékpótlás, egyetlen eszköze pedig a tudományos rekonstrukció 
lehet.

Az 1960-as évek második felétõl a történeti terekben is alkalmazott modern típusmegoldások (sablonos 
cellaterek kialakítása) az 1980-as évek közepén uralkodó tendenciának tekinthetõk. A helyiségszám 

növelésére a nagy alapterületû és nagy belmagasságú, gyakran boltozott, több axisos történeti tereket 

tengelyekre osztották fel (cellásítás térosztással). A megoldás eredményeként olyan intenzív, aprócellás 
rendszerek jöttek létre, amelyek a kastélyok hagyományos reprezentatív térstruktúrájától teljesen 

idegen, bántóan zavaró térhatást és -érzetet eredményeztek. Hasonló történt a korszak térstruktúra-

váltással járó jellegzetes átalakításai közé sorolható, a történeti terek összenyitásával 
(pillérvázasítással) kialakított új nagytermek esetében is, amelyeket a történeti rendeltetések 

kapacitásának (a helyiségek befogadóképességének) figyelembe vétele nélkül, nagy 

közönségforgalom-igényû funkciók befogadására létesítettek.

Az 1990-es években azonban új tervezési módszerek jelentek meg. Például a szállodai lakótér 

növelésének fogyasztói és építészeti törekvése a lakosztály-rendszer visszaállításában jelentkezett, 
vagy több esetben a meglévõ történeti terek azonosságának megõrzésére, késõbb visszaállítására

irányult. Ez magában rejtette egy, – a korábbi tendenciával szemben – a történeti rendeltetésjelleg 

érvényesítése szempontjából kedvezõen ható irányzat kialakulását.
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A kutatás építészettörténeti vizsgálati módszere

Az anyaggyûjtés forrásai, a források típusai

A fõúri lakóhelyekre vonatkozó eredeti építtetõi szándék leginkább eredeti építési tervrajzokról és a 

hozzájuk kapcsolódó levelezésekbõl olvasható ki. A XVIII. században viszont a tervrajzokon a 
rendeltetések megnevezése általában nem szerepel, s ugyanez a XIX. században is tapasztalható.

A XVIII. századi emlékeknél a tudományos elemzés elsõdleges forrásai – az építési terv- és felmérési 
rajzok mellett – a különbözõ családi levéltárakban nagy számban fennmaradt ingóságleltárak 

(inventáriumok). A berendezési leltárak a puszta összeírás szintjén is – esetleg korabeli naplókkal, 

visszaemlékezésekkel társítva – legközvetlenebbül vallanak az életmód otthonnal összefüggõ elemeirõl. 
A leltárak ilyen hasznosítása nem számít ismeretlen eljárásnak, mivel elõzõleg már Voit Pál a budavári 

királyi palota beosztásának megfejtéséhez, 5 JAKÓ Zsigmond a XVI-XVII. századról szóló kutatásában,6

Dávid Ferenc elsõsorban az eszterházai kastély rekonstrukciójában, 7 GYÁNI Gábor, pedig a XIX-XX. 
századi polgári lakáskultúra vázolásához alkalmazta. 8 A leltárakban a berendezés (mobiliák) és 

eszközök helyiségenkénti tételes felsorolása a korabeli térhasználat (funkció) meghatározását teszi 

lehetõvé. Az összeíró bejárási útvonalát a korszakban érvényes, vagy ahhoz legközelebb esõ történeti 
alaprajzon végigkísérve – tehát a leltárakat az alaprajzokkal öszevetve és topografikusan megfejtve – a 

térsorok beosztása és használata hitelesen rekonstruálható, amely az esetek többségében a bejárt 

épületrészre elvégezhetõ. Az így megállapított funkció elsõ sorban a leltározás idõpontjára, legtágabban
pedig arra az idõszakra érvényesíthetõ, amely során átalakítás vagy nagyobb átrendezés nem történt. 

Ennek oka, hogy az épületek használatának, beosztásának, funkciójának változása egy építészeti 

korszakon belül, a tulajdonos megváltozásával, generációnként, akár évtizedenként is módosulhatott.

A XIX. századi épületek esetében az ingóságleltárak továbbra is fontos források, mert a korabeli 

funkciók megismertetése révén az eredeti rendeltetés megvalósulását, vagy éppen módosulását 
tükrözik. Ugyanezt teszi lehetõvé az 1890 utáni idõszakból fennmaradt, a történeti enteriõröket ábrázoló 

nagyszámú archív fényképfelvétel is. A fotóhelyeket a korban megfeleltetett alaprajzokon azonosítva, a 

felvételek a belsõ tereket kiválóan ábrázoló sorozatokká rendezhetõk. Az enteriõröket bemutató képi 
források (archív fényképfelvételek) tehát mennyiségük és sokrétûségük miatt is alapvetõ jelentõségûek. 

A XIX. és XX. század fordulóján KLÖSZ György (1844-1913) számos kastélyépület belsejérõl és külsejérõl 

  
5 VOIT 1955 255.
6 JAKÓ 1957
7 DÁVID 2000; DÁVID 2002
8 A leltár mint az otthonkultúra vizsgálatának forrása. In: GYÁNI 1998 127-131.
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készített fényképeket, melyek nagyrészt fennmaradtak, mint albumok,9 vagy mint negatívok.10 Klösz 

György mellett Divald Kornél, Wottitz Mór, Weinwurm Antal, Carl Pietzner stb. korabeli professzionális, 
vagy a mûkedvelõ fõurak amatõr enteriõr-felvételeinek 11 pozitívjait, negatívjait õrzõ közgyûjtemények 

anyaga, illetve ezeknek a századforduló szalonsajtójában megjelenõ jó minõségû publikációi 

felbecsülhetetlen értékû forrásokat jelentenek. Az elsõdleges források körét további korabeli leírások, 
útibeszámolók, építészeti és iparmûvészeti szakfolyóiratokban közölt illusztrált építészeti tanulmányok, 

cikkek sora egészíti ki ebben a korszakban is. Képanyagát tekintve igen nagy forrásártékû két 
századfordulós topográfiai munka Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben c. 1891 és 1896 

között megjelent, valamint BOROVSZKY Samu (1860–1912) 1898 és 1910 között kiadott Magyarország 

vármegyéi és városai c. sorozatkötete.

A XIX-XX. század fordulóján a fõúri lakóhelyek építészetének és berendezésének sajtónyilvánossága 

figyelmet érdemlõ, egyrészt az építészeti és iparmûvészeti szakfolyóiratokban, 12 másrészt a társasági, 

ún. szalonsajtóban. 13 A korabeli Szalon Ujság e vidéki kastélyok, ritkábban a városi paloták 
mûvelõdéstörténeti bemutatására vállalkozott formálisan 1900-tól, de valójában a cikksorozat már 1897-

ben elkezdõdött.14 A „vállalkozás” nehézségét nemcsak a feladat nagy léptéke és összetett jellege adta, 
hanem a téma exkluzivitása is. Akkoriban ugyanis a magyar fõúri világ szinte mimosa szerepet 

játszott.15 Húzódozott a nyilvánosságtól, vagyonát nem fitogtatta, összegyûjtött mûvészi becsû 

kincseivel nem hivalkodott, így csaknem tolakodónak kellett lenni ahhoz, hogy valaki betekinthessen a 
korabeli kastélyszalonok világába. Az igazi magyar fõúri életet pedig csak a vidéki kastélyokban lehetett 

megismerni. Az ott látottak nyilvánosságra hozása viszont azzal kecsegtetett, hogy hasznára lehet a 

közízlés nemesítésének, a korabeli mûipar és építészet fejlesztésének. A havonta kétszer megjelenõ 
folyóiratban általában alkalmanként 1-2, ritkábban 3 kastély és birtokos családja kastélyéletének 

  
9 Klösz György Grafikai Mûintézet iratai BFL IX. 916.
10 Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótár, Budapest (MNM TF), Katalógusszerû áttekintését l. SZAKÁCS 1983 111-159.;
A gyûjtemény fotóiból összeállított album: BAJI-CSORBA 1994.
11 LAKATOS 1989 174-190.
12 Legjelentõsebbek A Magyar Mérnök és Építész-Egylet Közlönye (1867–1944); a Budapester Bauzeitung (1874-1875); a 
Bauzeitung für Ungarn (1876-1896); Építési Ipar (1877-1886); a Vállalkozók Lapja (1878–1944); a Wiener Bauindrustie 
Zeitung (1883/84–1909); az Architektonische Rundschau (1885–1894); az Építõ Ipar (1887-1913); Der Architekt (1895–
1903); az Ungarische Bauzeitung (1896-1914); a Magyar Iparmûvészet (1897/98–1928/29); Das Interieur (1900); a 
Mûvészet (1902–1915) valamint A Ház (1908–1911) c. folyóirat, melyek többségébõl adatgyûjtõ munkát végeztem.
13 A korabeli szalonfolyóiratok közül részben a Hasznos Mulatságok (1817–1842); és a Vasárnapi Újság (1854–1921); 
teljességében a Vasárnapi Lapok (1880–1899); a Magyar Szalon (1884–1936); a Budapesti Látogatók Lapja (1888–1897); a
Magyarország és a Nagyvilág (1896–1900) valamint a Szalon Ujság (1900–1913) kastély-tárgyú, digitális repertóriumát 
elkészítettem 2003–2005 között.
14 Külön érdekesség, hogy a kastélyépítészeti nyilvánosság bemutatásába olyan aktualitás is belefért, mint a Magyar 
Mérnök- és Építészegylet 1908. évi Egy magyar fõúri kastély c. nagypályázatának aranyéremmel és elsõ díjjal jutalmazott 
mûve, amely Pogány Móricz terve. In.: SzU . XIII. évf. (1908) 5. sz. 4-7, 11. p.
15 válasz 1898 (A folyóirat szerkesztõségébe érkezett levél – mely a szerkesztõséget a fõúri kastélyok bemutatása miatt 
marasztalta el – recenziója. Szerzõje szintén anoním, de sejthetõ, hogy Holló Tivadar, a lap felelõs fõszerkesztõje tollából 
származik az erélyes hangvételû, néha szinte kioktató írás.)
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(vadászat, estély, kirándulás, családi ünnep, birtokváltozás, utazás stb.) bemutatása történt meg 

fényképekkel illusztrált szövegben. 16 A lap közel 20 éves fennállása alatt a cikksorozat felépítése 
egységes koncepció szerint alakult. A képanyag jellemzõen gazdag volt. A képek témáját a kívül-belül 

bejárt kastélyépület és környezõ parkjának látképe, néha részlete, valamint a kastélybelsõ adta. Utóbbi,  

mint a nagyúri otthon komfortjának és a berendezés disztingvált ízlésességének megtestesítõje 
szerepelt. A korabeli fekete-fehér fotográfiák hitelesen ábrázolják az épület kialakítását és 

berendezését. A belsõ felvételek között elsõsorban a társasági élet színterei (nõi, férfi szalon, nappali, 
fogadószoba, elõcsarnok, ebédlõ stb.) jelennek meg, az intim szféra tereinek (dolgozó és könyvtár, 

hálószoba, fürdõszoba stb.) bemutatása csak néha fordul elõ. A felvételek eredete és készítésük pontos 

éve többnyire ismeretlen, a képek ritkán szignáltak. Egy-egy esetben tudható, hogy a vendéglátó 
házigazda fõúr saját készítésû fényképfelvételével segítette a cikk illusztrálását. A fotók között 

megtalálható a századforduló több neves hivatásos fotográfusának felvétele, és valószínûsíthetõ, hogy 

a cikksorozat szerzõje maga is számos fényképfelvételt készített. 17 A cikksorozat írásai meghatározó 
többségükben név nélkül, illetve álnévvel jegyzettek, mégis bizonyos, hogy valamennyi szerzõje gróf 

Vay Sándor történetíró, „…az õsnemesség kultúrtörténetének leghivatottabb mûvelõje, akinek tudása, 

ízlése és írói képessége külföldön is kellõ elismerésben részesül.”18 Gróf Vay „Sándor” neve a 
századforduló korának diszharmóniájához híven, nõt takar, gróf VAY Sarolta (1859-1918) írónõt, aki 

„Sándor”, máskor „D’Artagnan”, „Vayk”, „Floridor” vagy „Vicomte Lestoi•res” álnéven publikálta írásait.19

Kétségtelen, hogy Vay Sarolta ebben a cikksorozatban nem a maga teljességében és a nagy 
összefüggések szintjén mérte fel és ábrázolta korát, de ez itt nem is volt célja, sem feladata. Csupán 

saját osztálya múltja és jelene felé fordult mély érdeklõdéssel, amit azonban nem állhatott szándékában 

meghamisítani. A fényképes illusztrálás, mint eszköz tárgyilagos és maradandó értékû. A bemutatott 
több mint 150 kastély és tulajdonosi család kiválasztása nemcsak egy-egy esemény, vagy alkalom 

kapcsán felmerülõ aktuális helyszínre korlátozódott, hanem széleskörû és teljességre törekvõ volt.

  
16 A cikksorozatban megtalálunk nemesi udvarházat (pl.: Bárczay Elemér Szárazbeõi kúriája. In.: SzU . IX. évf. (1904) 17. sz. 
8. p.) és fõhercegi kastélyháztartást (pl.: József Ágost fõherceg új otthona a budai királyi palotában. In.: SzU. VII. évf. (1902) 
24. sz. 5-11. p.) egyaránt, mely szintén a válogatás széles spektrumát bizonyítja.
17 Közöltek felvételeket „ Wottitz M.” , „ Carl Pietzner” udvari, „ Vogel D.” rozsnyói, „ Strelisky” pozsonyi fényképésztõl, kisebb 
fényképész mûtermektõl: „ König és Bayer ch.” , „ Gárdonyi testvérek” , „ Kurcz és Tsa.” , és vállalkozóktól: „ Ormos G.” , Kabáth 
Vince, Kallós Oszkár, Kovács Gyula, vagy Divald Kornél történetírótól. (Érdekes, hogy a korszak legjelentõsebb 
fényképésze, rengeteg kastély megörökítõje, Klösz György felvételei nem szerepelnek.) A fõúri tulajdonosok közül 
elsõsorban a hölgyek szerepelnek: Izabella fõhercegnõ, gr. Bánffy Katinka, gr. Bolza Pálné, gr. Hunyady Károlyné, illetve gr. 
Nákó Sándor.
18 Ez valószínûleg Holló Tivadar méltatása Vay Saroltáról. (HOLLÓ1900 1-2.)
19 Vay Sarolta alakja és írói munkássága teljességében máig feldolgozatlan, annak ellenére, hogy talán legjelentõsebb írását 
1945 után ismét kiadták. (Bõvebben l.: STEINERT 1986 499-507.) Steinert Ágota az Utószóban részletesen, Krúdy Gyulát is 
többször idézve ábrázolja Vay Sarolta írónõ egyéniségének és korának több elemében szélsõséges ellentmondásait. (l. 
GUDENUS 1998 166.)
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A századforduló egy másik írónõalakja, a fiatalon „Szikra” álnéven publikáló gróf Teleki Sándorné 

született kölcsei KENDE Júlia (1864-1937) roppant képeslapgyûjteményérõl volt nevezetes. Az elsõ 
világháború elõtt fáradhatatlan ügybuzgalommal gyûjtötte a várakat s fõként a kastélyokat ábrázoló 

képeslapokat, kortársait is lankadatlanul buzdítva újabb és újabb lapok küldésére. A több mint 1500 

képkártyát a Trianon elõtti Magyarország vármegyéi szerint albumokban csoportosította, és mutatót 
készített hozzájuk helynevek és vármegyék szerint. A grófné ma már kuriózumnak számító,  

témaválasztása és feldolgozása miatt egyedülálló kollekcióját – melyben az ismert épületeken kívül 
nagy számban találhatók meg kisebb jelentõségû helyek kúriái, úri lakjai is – 1925-ben az Iparmûvészeti 

Múzeumnak adományozta. 20

A történeti funkciók elemzéséhez szükséges az épületek birtoklás- és építéstörténetének részletekbe 

menõ ismerete, amelyet az egyes emlékek monografikus jellegû kutatása és feldolgozása biztosít. A 

rendelkezésre álló tetemes, másodlagos forrásanyag – amely nem a mû keletkezése során, annak 
érdekében jött létre – a kutatómunka legfontosabb segítõ forrása jelenti az egyes épületekre vonatkozó 

korábbi tudományos kutatások dokumentációinak vagy régészeti kutatási jelentéseinek ismeretét. Ezek 

pontosításához azonban elsõdleges források felkutatása és értelmezése (levéltári forráskutatás 21), 
valamint ezen alapuló funkcionális elemzés elvégzése szükséges. A funkcionális elrendezés 

változásának nyomon követése épületenként további állapotrekonstrukciók elkészítését is feltételezi. A 

belsõ térkompozíciók összefüggései elsõsorban tehát ábrázolásos történeti források elemzésével 
készített elvi állapotrekonstrukciókból ismerhetõk meg, ahol a térstruktúra változása az elsõdleges 

szempont.

A fõúri lakóhelyek építészeti elemzésének további elsõdleges forrásai maguk az épületek. A helyszíni 

bejárás22 során azonban az érintett (mû)emlékállomány döntõ részben megromlott mûszaki állaggal, a 

XX. század második felének jelentõs átalakításainak – korszerû szerkezeti és strukturális 

  
20 Iparmûvészeti Múzeum (IM) ltsz.: MLT 1695-1705 kétkötetes mutatóval. A gyûjtemény 176 lapját közli az anyag teljes 
mutatójával: HORVÁTH 1998 239-301.; további képeslap közgyûjtemények: Országos Széchényi Könyvtár Plakát és 
Aprónyomtatványtár, 1945 elõtti képeslapgyûjtemény (OSzK PA), vagy Zempléni Múzeum, Szerencs, illetve Kolozsvár, 
Egyetemi Könyvtár, Különgyûjtemény. A magángyûjtemények közül Cházár László képeslapgyûjteménye (Boulogne), ebbõl 
válogatás l. CHÁZÁR 1989.
21 Levéltári és egyéb forráskutatást végeztem a következõ levéltári, múzeumi és más gyûjteményekben: Magyar Országos 
Levéltár Terv- és térképgyûjteménye (MOL T, S); Budapest Fõváros Levéltára Ybl-hagyatéka (BFL XV. 331.); A Dunamelléki 
Református Egyházkerület Ráday Gyûjteménye, Budapest (RL); Kulturális örökségvédelmi Hivatal tervtára, Budapest (KÖH); 
Hadtörténelmi Intézet térképtára, Budapest (HTI); Földmérési és Távérzékelési Intézet térképtára, Budapest (FÖMI); Borsod-
Abaúj Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc (BAZML); Mátra Múzeum, Gyöngyös (MM); Békés megyei Levéltár, Gyula (BéML); 
Kuny Domokos Múzeum, Tata (KDM).
22 1989 és 2000 között Magyarországon 400 különbözõ kastélyt vagy kúriát szemrevételeztem, illetve állapotát 
fényképfelvételekkel dokumentáltam. A 2001 és 2006 közötti bejárások célja már elsõsorban a belsõ terek tanulmányozása 
és külföldi pédák megismerése volt, s ez 150 magyar, illetve 40 külföldi, elõbbiek között részben a történelmi Magyarország 
területére esõ épület felkeresését jelentette.
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beavatkozások – jegyeit magukon viselve szemrevételezhetõ. Ez történeti forrásértékük megrendülését 

jelenti, így emiatt is elengedhetetlen a tervezésüket, építésmenetüket, építtetõik részvételét, építészeik 
és kivitelezõik mûködését tanúsító gazdag levéltári források, ábrázolások, kutatási dokumentációk 

együttes használata.

A források feldolgozása és bemutatása (A)

Az értekezés a történetiség felfogásában az angol „past perfect continuous” szemléletet alkalmazza, 
mely az épület egyes építési periódusait és háztartási korszakait a múlt egy adott idõpontja elõtt 

elkezdõdött és addig tartó (vagy nem sokkal elõbb befejezõdött) tér- és rendeltetésalakító tevékenység 

(tervezés, építés, használat) eredményeként (mûködés) értelmezi.

A feltárt – és többségében már értelmezett és közölt – források saját gyûjtéssel kiegészülve az alábbi 

sorrendben, elemzõ tablók (CD-melléklet alátámasztó munkarészei) formájában épületenként és 
háztartástörténeti korszakonként kerültek feldolgozásra. A tablók feladata:

1. az építészeti tervek rendszerezése relatív sorrendje és abszolút datálása;
2. az ábrázolások (archív fotók) datálása és lokalizálása;
3. egy építéstörténeti periodizációs koncepció felvázolása;
4. az ingóságleltárak, leírások stb. segítségével az inventarizációs útvonalak 

rekonstrukciója, a funkciók meghatározása.

A funkció absztrakt láttatása térben és idõben – 4D-s digitális modellezés (M)

A disszertációhoz mellékelt elemzõ ábrasorok (szövegillusztráló modell-fotók) témája a tipológia 

szempontjából legfontosabb emlékek birtoklási–építési periódusaival összehangolt háztartási 
korszakainak funkcionális, elrendezés-elemzõ bemutatása. A modellsorozat absztrakt tömegformái a 

korszakokra jellemzõ használat funkciójával elemenként és egységenként egészülnek ki. Ezek a 

térarányokat követõ, de a térformát már absztraháló elemek a rendeltetés jellege (pl. közlekedõ; 
reprezentatív társasági, gyûjteményes, speciális; intim lakó, higiénés, kiszolgáló; technológiai stb.) 

szerint színezettek és a funkcionális egységeknek megfelelõen differenciáltak, csoportosítottak. Az 1–

78. ábra a tulajdonosi lakosztályok rendeltetésbeli alapelemeit, sajátos funkcionális változásait, 
diszpozíciós lehetõségeit, feltárásának és kiszolgálásának módjait; a 79–116. ábra a belsõ személyzeti 

lakrészek elhelyezését, funkcionális és közlekedési kapcsolatait; a 117–160. ábra a királyi és úri 

vendéglakrészek rendeltetésbeli jellegzetességeit; a 161–212. ábra a társasági funkciócsoportok 
elemeit, jellemzõ funkcionális változásait, elhelyezésének lehetõségeit, reprezentatív feltárását és 

kiszolgálását; végül a 213–268. ábra a technológiai rendeltetések funkcionális jellegzetességeit mutatja 
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be. A digitális modellsorozat képeinek összehasonlításából jól kitûnnek a történeti belsõ tér funkcionális 

átalakulásának jellemzõi és állomásai. A modellek háromdimenziósak, de az elemek és egységek 
folyamatos (szakaszos) megjelenítésével, a térbeli funkcionális rendszer kibontakozása idõben 

láttatható.

A háztartásrekonstrukció szubjektivitása és az alkalmazott módszer korlátai

A tudományos igényû, történeti forrásokon alapuló háztartásrekonstrukció több ponton tartalmazhat 
bizonytalanságot, mely a leltárt vagy leírást végzõ történelmi személy és munkáját évszázaddal késõbb 

feldolgozó kutató szubjektumából eredhet. 23 A korabeli funkció meghatározásakor már tévedhet a 

leírást végzõ is, az inventarizációs útvonalak rekonstrukciója, pedig esetenként a kutató számára 
okozhat nehézséget, melynek legfõbb oka, hogy a leltárazás útvonalának alaprajzi adaptációja csak 

rövid korszakra megbízható, továbbá akkor bizonyos, ha az inventarizáló az elrendezésre több, a 

korabeli alaprajzokkal megfeleltethetõ megjegyzést tett.

Tanulságos példát szolgáltat a füzérradványi volt Károlyi-kastély eddig közölt kétféle háztartás-

rekonstrukciója, 24 amelyek valószínû, hogy a háztartási korszakok összemosódása miatt kétféle 
„eredeti” beosztást mutatnak. Az 1898–1913 közötti berendezési leltárak feldolgozásából és 1999. évi 

közlésébõl csak az 1910 körüli évek, gróf Károlyi László (1859–1936) és neje, Apponyi Franciska (1879–

1958) grófnõ háztartásáról nyerhetünk képet, mivel a kastélyt Albert Pio (*1847) tervei alapján 1907 körül 
jelentõsen átalakíttatták. Eszerint a keleti szárny a társasági termek sorát, a déli szárny a grófi pár 

egymás fölé elhelyezett lakosztályait foglalta magában. A bejárat mögött húzódó, nyugat felé teraszra 

megnyíló nagy terem volt az ebédlõ, melyhez két oldalán egy-egy ismeretlen rendeltetésû terem 
kapcsolódott. Az egyikbõl nyílt észak felé a télikert, a másik pedig, déli irányban, a lakosztályok felé a 

nagyszalont tárta fel. A nagyszalon keleti oldalán nyílt a könyvtár, szemben a gróf lakosztálya – kelet 

felõl nyugat felé haladva – a gróf írószobája, a háló és a fürdõszoba következett, mögötte az emeletre 
vezetõ melléklépcsõvel. A lakosztályt észak felõl egy széles folyosó kísérte, mely feltehetõen az 

északnyugati sarokteremben egy biliárdszobát tárt fel. A könyvtár fölött volt a grófnõi szalon, melybõl a 

nõi hálószoba nyílt, majd a fürdõszoba következett. A gróf földszinti hálószobája fölött, az emeleten egy 
további férfi (?) hálószoba helyezkedett el. A két épületszárny további helyiséginek korabeli funkciója 

nem ismert.

  
23 A leltárak használatának lehetõségei és elõnyei mellett, a hátrányaira Gyáni Gábor is felhívta a figyelmet. Bõvebben l. 
GYÁNI 1998 129-130.
24 Vö.: SISA 1999 és HORVÁTH 1999 illetve BUGÁR-MÉSZÁROS 2001 funkcionális rekonstrukcióit.
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A 2001. évi publikáció a fent ismertetett funkcionális elrendezésbõl és a kastélybelsõ mûrészleteibõl 

nemcsak egy korabeli „lakáskoncepciót”, hanem fél évszázaddal megelõzõen, gróf Károlyi Ede (1821–

1879) építészeti szándékát is továbbgondolta illetve „rekonstruálta”. Eszerint „a földszint a férfiak részére 

volt fenntartva, az emeletet, pedig az asszonyok, gyerekek és vendégek számára rendezték be. A délre 

nézõ fõszárnyban a földszinten alakították ki a minden kastélyban elengedhetetlen királyfogadó 
lakosztályt, amelynek összetétele a szalon-hálószoba-fürdõszoba (öltözõ cabinet). Ezt a lakosztályt L-

alakban a társalkodóhall, vagy biliárdterem és a galériafolyosó övezte. A földszinti sarokszoba ebben a 
korszakban a királyi ebédlõ szerepét kaphatta. A márványfolyosó végérõl nyílott a családfõ eredeti 

lakosztálya, dolgozószalon-hálószoba-cabinet térsorral. A földszinten a … hall (biliárdterem) –

vadászebédlõ – nagyszalon (hangversenyterem) – családi ebédlõ – télikert – kápolna térsora övezi az 
U-alakú udvart. … A déli szárny emelete az asszonyok birodalma lehetett, a királynéi lakosztály, 

társalkodónõi lakosztály és a grófnõ lakosztályának egymásutánjával. A gróf és grófné lakosztályai a 

kastély legkedvezõbb, délnyugati fekvésû végpavilonját foglalták el egymás fölött.” Majd ezt olvassuk: 
„az építészeti szándék és a tényleges használat változásokat hozott. Királylátogatásról nincs adatunk, 

bár arra mindig illik számítani. Gróf Károlyi László és gróf Apponyi Franciska idejében, 1898-tól a két 

történelmi királyi lakosztályt rendezték be … ezeket a családfõ és a grófné használta.”25

A leírásban ismertetett beosztás feltûnõen sematikus elrendezést mutat, továbbá nem lehet hiteles, 

mivel a mûrészletek és inventáriumok tanúságait további források összevetése nélkül vetítette a 
korábbi, Ybl Miklós (1814–1891) nevével jegyzett, megelõzõ kialakítás tulajdonosi korszakára, illetve nem 

vette figyelembe, hogy az épületrész a XX. század fordulóján alapjaiból épült újjá.

Az esettanulmány fontos tanulsága, hogy a háztartás-rekonstrukciók a funkciók beosztásából levonható 
következtetései egy épületen belül is meghatározott építési periódusok és birtoklási korszakok keretei 

között lehetnek hitelesek, s több épület esetében, csak az azonos idõkeresztmetszetben szereplõ 
példák vethetõk össze kellõ bizonyossággal.

  
25 BUGÁR-MÉSZÁROS 2001 9-11.
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I. A rendeltetés és a funkció viszonya, összefüggése a téralakítással

I.1. Rendeltetés és funkció értelmezése és jelentésváltozásai a XVIII–XX. században

Mai megközelítéssel a megrendelõi programadás és az építészeti tervezés alkotófolyamata, mint 

szándék, valamint a hajdani fõúri társaság és kiszolgálóik életmódja (életformája), mint használat, az 
épület – esetünkben a fõúri lakóhely terei – rendeltetésének és mûködésének kettõsségét fejezi ki.

rendeltetés mûködés

→ h e l y i s é g e k  b e o s z t á s a  ( e l r e n d e z é s )

A XVIII. századi fõúri építészet [„Civil Bau-Kunst”] formakönyvei között, Augustin Charles DAVILER (1653–

1700) 1720-ban újból kiadott Cours d’ Architecture címû munkájának második kötetében26 olvashatjuk, a 

„distribution” [elrendezés] kifejezést, amelyet Daviler VITRUVIUS „Ordinatio” fogalmával azonosított. A 
XVIII. század elején az építész feladatai között, tehát a „distribution” a tervezett helyiségek [„pi•ces”] 

beosztását [„division”] jelentette, amely meghatározta azok arányos elhelyezését és a rendeltetését. 

[„usages”]27 Eszerint a korabeli formakönyvekben – például a fõúri lakhelyek vonatkozásában
különösen elõremutató Jacques François BLONDEL (1683–1756) munkájában28 – közölt alaprajzokon 

beosztott helyiségekben szabatos, pontos elnevezéseket – pl. „Vestibule”, „Antichambre”, „Salon”, 

„Salle a Manger”, „Chambre de Parade”, „Chambre a coucher”, „Garderobe” etc. … – találunk, amelyek 
azok rendeltetését – elõcsarnok, elõszoba, ebédlõ, hálószoba, ruhatár… – jelentették. Az elnevezések 

többsége ezzel egyben a helyiségek használatára is utalt, s csak kevés elnevezés – pl. „Cabinet” –

mögött nem sejthetõ a célzott használat. A helyiségek rendeltetésének következetes használatát is 
kifejezõ elnevezése, és egyidejûleg rajzokon való feltüntetése a XVIII. század elejének újszerû, fontos

jelensége volt, hiszen a megelõzõ idõszak hasonló tárgyú formakönyveiben – például Joseph 
FURTTENBACH (1591–1667); Jean MAROT (1619–1679); Nikolaus GOLDMANN (1611-1665) munkáiban29 – ez 

csak ritkán fordult elõ, illetve az alkalmazott rendeltetés-fogalmak – „Sala”, „Camera” stb. – nem utaltak 

a térhasználatra.

  
26 DAVILER 1720. 550.
27 A meghatározás eredeti szövege: „Distribution de Plan c’ est la division des pi•ces qui composent la Plan d’ un Bâtiment, 
et qui sont situées et proportionnées • leurs usages. C’ est ce que Vitruve nomme Ordinatio.”
28 BLONDEL 1737-1738.
29 FURTTENBACH 1628; MAROT 1670; DAVILER 1699; GOLDMANN 1699.



DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

FEKETE J. Csaba

18

A XVIII. században Daviler mintakönyvének többszöri kiadásával és európai – elsõsorban német, így 

közvetve magyarországi – elterjedésével30 a distribution és az ehhez kötõdõ rendeltetés fogalma 
általánosan elterjedt. Például RÉVAI Miklós (1750–1807) 1780-ban magyarul megjelentetett munkájában31

– ahol Christian Freyherr von WOLFF (1679-1754) Elementa Matheseos universae32 címû köteteit dolgozta 

át – is találkozunk rendeltetésre utaló szóhasználattal: „garádits”, „pitvar”, „ebédlõ ház”, „háló ház”, 
„aluvó kamara”, „tanuló szoba”, „konyha” stb. A XVIII. századi rajzkészítés gyakorlatában ugyanakkor 

feltûnõ, hogy a rendeltetések terven való rögzítésével csak ritka esetben, 33 fõként épületfelmérések 
rajzain találkozunk,34 az újonnan tervezett lakóhelyek termei pedig rendeltetést jelölõ feliratok nélkül 

szerepeltek. 35

A XIX. századi fõúri magánépítészetet [„L’ Architecture Privée”] tárgyaló mintakönyvek – Jean Charles 
KRAFFT (1764–1833), John Claudius LOUDON (1783–1843), Robert KERR (1823–1904), Claude SAUVAGEOT,  

César DALY (1811–1893), Jakob von FALKE (1825–1897), Eug•ne Emmanuel VIOLLET-LE-DUC (1814–1879), 

Ludwig KLASEN (*1840), Robert DOHME (1845–1893), Lothar ABEL (1841–1896), Karl WEISSBACH (1841–1905), 
Hermann MUTHESIUS (1861–1927) stb.36 – ábráin a rendeltetés megnevezése azonban már egyöntetûen 

szerepelt. Ebben a korszakban már a hazai tervezõi gyakorlatban is mind elterjedtebb volt a rajzokon 
szereplõ helyiségek rendeltetésének felirattal történõ megjelenítése. 37

A helyiségek használatából eredõ mûködés, a funkció [„fonction”] fogalma Daviler munkájának 1720-as 

kiadásában nem jelent meg, 38 Révai Miklós sem használta. Révainál viszont, az „alkalmatosság” 
fogalma – amely szóhasználatával élve „az alkalmatosságnak kedvéért”, „az alkalmatosság javallja”, 

„alkalmátlan” vagy „sokkal alkalmatlanabb”, illetve „alkalmatossabb” stb. 39 – a rendeltetésnek való

megfelelés, illetve mûködés viszonyát is elõtérbe helyezte, s így ha a funkció fogalmilag nem is, de mint 
kérdés, illetve problémakör a hazai XVIII. század végi építészeti szakirodalomban igen korán megjelent.

  
30 Ebben a témában, valamint a magyarországi építészeti szakirodalom XVIII. századi viszonyairól l. részletesen: BIBÓ 1978 
27-122.
31 RÉVAI 1780 34-40.
32 WOLFIO 1742 472-483.; továbbá im. IV. Tom. Elementa Arcitecturae Civilis. Veronae, 1738.
33 1749-tõl l. Buda(pest)–Budavár-A1 tabló F4, F14 és -A2 tabló F15-16; Kiscenk-A1 F1; Gyula-A1 F7; Zsély-A1 F2-3 1770 k.
34 1763-ból Edelény-A1 F1 és -A2 F1R, F4-5; 1777 körül Óbuda-A1 F3.
35 1758. évi rajzok Buda(pest)–Budavár-A1 tabló F6; Köpcsény-A1 tabló F5; Tata-A2 F12; 1798 körül Csákvár-A1 F2-3.
36 KRAFFT 1812; LOUDON 1833; KERR 1864; SAUVAGEOT 1867; DALY [1864], 1870, 1872, 1877; FALKE 1871 [Magyar 
átdolgozása: K. BENICZKY Irma: A mûvészet a házban. Budapest, 1882.]; VIOLLET-LE-DUC 1875-1877; KLASEN; DOHME 1889; 
ABEL 1890; WEISSBACH 1902; MUTHESIUS 1904-5.
37 1841-46 között Fót-A1 F4, Ikervár-A1 F2-4; Nagyhörcsök-A1 F2; Zsombolya-A1 F2, F5; Nádasdladány-A2 F5-7; 1904-bõl 
Diósszentpál-A1 F1.
38 A XVIII. században a barokk stílust a ráció nevében elutasító gondolkodók hivatkoztak döntõ érvként a funkcióra. Carlo 
LODOLI (1690–1761) szerint hamisítás minden, ami a funkcionálisan szükséges mértéket meghaladja. Marc-Antoine LAUGIER
(1713–1769) szerint az építészet akkor igaz, ha a funkcióból következõ konstruktív logika fegyelmezi. Francesco MILIZIA
(1725–1798) szerint minden formának, amely az épületen megjelenik, valamilyen funkciót kell szolgálnia.
39 RÉVAI 1780 27, 31, 33, 35.
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A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára40 szerint a funkció szó használata azonban hazánkban már 

a XVII. század végén létezett, de a latin eredetû szó [„functio”] elsõsorban hivatali, tudományos 
fogalomként került be „(el)végzés”, „(el)intézés”, „tisztség” újkori jelentéssel számos európai nyelvbe, 

így feltehetõen a németen keresztül a XVIII-XIX. századi magyarba is. A funkció az 1930-as évekig 

egyrészt ezt a jelentését õrizte meg,41 másrészt a XIX. század legvégétõl jelentésének gyors 
gazdagodása érzékelhetõ, melynek elsõ állomásaként a mûködés „ismerettani” fogalmával [„funkcionál”] 

egészült ki.42 Az Új Idõk Lexikona43 1938-ban a funkció fogalmát általánosan mûködés, rendeltetés
jelentéssel tárgyalta. Az ehhez társuló további értelmezési területek – filozófiai [„szellem célszerû 

tevékenységi módja”], matematikai [függvény] és zenei [összhangzattan] – sorában újszerûen jelent

meg ekkor az építészet, és vele kapcsolatban a „funkcionalitás” fogalma. Eszerint „a tervezõ építész az 
épület helyiségeit rendeltetésük (funkciójuk) szerint, vagyis az azokban lejátszódó életfolyamatoknak 

megfelelõ módon alakítja és csoportosítja.” A meghatározás egyértelmûen mutatja, hogy a rendeltetés

XVIII-XIX. századi jelentéstartalmát a XX. század elsõ harmadától a funkció vette át. A magyar nyelv 
értelmezõ szótára 1960-ban még két szócikkben, külön értelmezte a funkció [mûködés], valamint a 

rendeltetés [„az a cél, amire valamit fel kell használni, amire létesült, készült valami”],44 fogalmát, 

azonban a Mûszaki Lexikon45 1970-ben [„minden épületnek és építménynek elsõ sorban rendeltetése, 
célja van…”], a Magyar Értelmezõ Kéziszótár46 1972-ben a funkció kifejezést a rendeltetés 

szinonimájaként használta. Jól tükrözi a fogalomváltozást a XX. századi modern építészet és 

iparmûvészet funkcionalista irányzata, illetve formaalkotásának egyik alapelve, amely szerint „általános 
értelemben a funkció a használati cél, a rendeltetés, a meghatározott feladatú mûködés”47 másképpen 

fogalmazva „a formát a használat célja, a rendeltetés, a funkció határozza meg”.48 Az építészeti 

formának a funkcióból történõ levezetését Henri LABROUSTE (1801–1875) már 1830-ban megfogalmazta. 
Viollet-le-Duc úgy vélte, hogy a formának azt a funkciót49 kell tökéletesen kifejeznie, amit az építész a 

célszerûen megválasztott anyagnak ad. Gottfried SEMPER (1803–1879) szerint az épület feladata az, hogy 

a benne megfogalmazott eszmét közvetítse, de az így láthatóvá tett eszme, a forma nem mondhat ellen 
az anyagnak. Végül 1886-ban Louis Henry SULLIVAN (1856–1924) szinte a XX. század jelszavaként 

fogalmazta meg, hogy „a forma követi a funkciót”. Az 1920-as évek elejére ebbõl egy sok vitát kiváltó 
  

40 Etimológiai szótár 1967 986-987.
41 L. a „functio” szócikket kézi lexikon 1893 641.; Pallasz 1894 687.; Révai 1913. 204.
42 „Az ismerettanban a fogalom, a szintézis, öntudategység funkciója az a mûködés, melyet mindegyik a megismerés 
folyamatában betölt.” (L. Pallasz 1894 687.) L. még Új Lexikon 1936 1381.
43 Új Idõk Lexikona 1938 2613.
44 Értelmezõ szótár 1960 946-947.; értelmezõ szótár 1961 982-983.
45 Mûszaki Lexikon 1970 943.
46 Értelmezõ kéziszótár 1972 441.
47 Építészeti lexikon 1978 95-96.
48 Nagylexikon 1999 351-352.
49 Meg kell jegyezni, hogy a „fonction” francia kifejezés ugyanakkor nem szerepel Viollet-le-Duc építészeti szakszótárának 5. 
kötetében. l. VIOLLET-LE-DUC 1868.; sem a kortárs francia építészeti enciklopédiában: PLANAT.
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funkcionalista mozgalom – melynek elvi követelményeit legkövetkezetesebben a weimari-dessaui 

Bauhaus építészei érvényesítették – bontakozott ki. Ennek keretében a funkcionalizmus és a 
racionalizmus fogalmát egymás szinonimájaként értelmezve Alberto SARTORIS (1901–1998) 1932-ben 

kifejtette a „funkcionális építészet” [„architettura funzionale”] eszméjét. A XX. századi funkcionalizmus

legfontosabb, ma is aktuális eredménye ebbõl a funkcionális gondolkodás (szemlélet) lett, ugyanakkor a 
funkció új fogalma háttérbe szorította annak történeti elõzményét, a rendeltetés fogalmát.

I.2. A „funkció”, mint „teljesítés” XXI. századi új értelmezése és az értékelemzés

A XXI. század fogyasztói társadalmában a funkció újabb jelentésmódosulása a termékek – beleértve az 
épületeket is – új értékvizsgálati módszerével [„value analysis”] ment végbe. Az értékelemzés 

módszertani alapjának kidolgozója, Lawrence D. M ILES szerint a technikai fejlõdés, a mûszaki-

technológiai megoldások, termékek egyre növekvõ számát, változatait hozta létre. Ugyanazt az igényt 
különbözõ módon, többféle konstrukcióval és anyaggal, ennek megfelelõen pedig más-más költséggel 

lehet kielégíteni. Az értékelemzés a funkció és a költség együttes vizsgálatát tûzte ki célul, arról az új 
szemléleti alapról indulva, hogy a vevõ azt a terméket, szolgáltatást fogja megvenni, amely igényeit a 

szükséges mértékig kielégíti és egyúttal kevés gondot, kis költséget okoz. Tehát egy termék – egy 

épület – értékességét [value, É] a funkcióteljesítés [F] és a ráfordítás költségének [K] aránya (viszonya) 
határozza meg, vagyis minél teljesebb a funkcióteljesítés, ugyanakkor minél kisebb az önköltség, annál 

nagyobb az érték (hasznosság). A funkció ebben az összefüggésben mindaz, amit a felhasználó a 

terméktõl elvár, ami számára a használati értéket jelenti. Ebben különbséget kell tenni a tényleges 
[„használati funkció”] és az elérendõ [„érvényesülési funkció”] szint között. 50

  
50 TILLAI 2000 38-40.
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I.3. Rendeltetés – funkció, a doktori értekezés fogalomhasználata

A rendeltetés és a funkció fogalmának XVIII–XX. századi változásai (funkció = tisztség, mûködés, 

teljesítés), az egymáshoz való viszonyuk alakulása – összemosódása (funkció = rendeltetés) – a 

megközelítésük sokoldalúsága (funkció – forma, funkció – anyag viszonya) hívja fel a figyelmet e 
kifejezések meghatározásának fontosságára, illetve használatuk tisztázására. Észre kell venni, hogy 

MAJOR Máté (1904–1986) 1983-ban51 – a modern funkcionalizmus korszaka után – ismét két szócikkben, 

külön ismertette a rendeltetés és a funkció kifejezést. Elõbbi „az építészeti mû, az épület sajátos célja, 
mellyel az ember, társadalom igényébõl megvalósított funkció révén betölti hivatását”, utóbbi „az épület 

helyiségeinek, ezek kapcsolatainak rendeltetés szerinti mûködése … az igény és a lehetõség 

ütközésébõl … nem azonos az igénnyel, általában kevesebb annál.”

Az építtetõi vagy tervezõi szándékok, célok együttese tehát a rendeltetés, amelyet a kor általános

társadalmi igényének különös válfaját jelölõ – például osztályhoz kötõdõ etiquette – igények már 
leválasztott, de önmagában így is összetett csoportja határoz meg. Hasonlóan, ilyen egyedi – életmód,  

családi protokoll – igények befolyásolják a célszerûen beosztott helyiségek – kialakított térformák –
használatát is, mely ekkor ezek mûködését (funkció) jelenti. A rendeltetés mûködésben megnyilvánuló,  

a formát alakító megjelenési módja a funkció, amely így a téralakítás immanens tulajdonsága lehet. 52

igény, szándék, cél → rendeltetés ← megfelelés, használat, igény

A funkció mai, korszerû értelmezése tehát kétoldalú. Egyrészt levezethetõ az épülettel szemben 
támasztott társadalmi igény konkretizált változatából, a rendeltetésbõl (pl. ebédlõ, szalon, hálószoba, 

írószoba stb.), és az ebbõl eredõ célszerû téralakításból, másrészt a funkció a már létrejött épület és 

használói közötti viszonyban, a megfelelésben kialakult belsõ életfolyamatot, mozgást, az épület 
mûködését (társasági, gyûjteményes, lakó, kiszolgáló, higiénés) rögzíti. A történeti terek korabeli

eszköz- és berendezésleltárakból rekonstruálható funkciója a térhasználatban kifejezõdõ konkrét 

igényeket tükrözi, amelyeket az életforma, mint belsõ tényezõ határozott meg.

  
51 Építészetelméleti szótár 1983 121, 263.
52 Vö.: VÁMOSSY 1963 427-428.

funkció



DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

FEKETE J. Csaba

22

A funkció és az épület lényegi, elválaszthatatlan kapcsolata teszi lehetõvé, hogy a funkció az épületek 

osztályozásának, elemzésének alapjává, szempontjává váljon. A funkció igény oldala tehát az ember 
nembeli lényegét érintõ társadalmi jelentõségû tartalom megjelenítésére alkalmas, míg a jellemzõ terek, 

térformák és térrendszerek szerinti osztályozás a funkció másik oldalát, a megfelelést helyezve 

elõtérbe, az épület belsõ immanens tulajdonságából indul ki, s benne a funkció a mû 
rendeltetésszerûségében, a rendeltetés tökéletes kifejezésében tükrözõdik.

A funkció két egymással kölcsönhatásban lévõ oldala – az igény és a megfelelés – minden épülettõl 
elválaszthatatlan, és ilyenformán nemcsak az építés történetiségében, hanem egy-egy épület életében 

is átalakulhat, változhat mennyiségileg, és új minõséget vehet fel. Általános esetben a funkció változása 

a térrendszer és a términõség jelentõsebb megváltozását vonja maga után, de a funkció tervezett, vagy 
elõre nem tervezett változása új épületminõséget akkor is létrehozhat, ha sem a külsõ megjelenés, sem 

a térrendszer nem változik meg.

A XVIII. században a rendeltetés és funkció viszonya átfogó [globális] volt, ahol a funkció a 

rendeltetéssel csak megközelítõen lehetett összhangban, egy rendeltetésen, illetve helyiségen belül 

számos eltérõ jellegû (reprezentatív, intim, technológiai stb.) funkció jelenhetett meg. Ezért az eredeti 
építtetõi/tervezõi szándékot a rendeltetés pontos ismerete nélkül – például ha a forrás a helyiségek

rendeltetését megnevezéssel vagy feliratokkal nem jelöli – nem minden esetben van mód közvetlenül 

rekonstruálni, s így a forrásokból megismerhetõ funkcióhoz kötõdõ téralakítás sajátosságainak 
felismerése, ebben a korszakban különös jelentõséget kap.

A XVIII. századra jellemzõ átfogó (globális) viszonyban az elemzés lehetõsége:

funkció →  ….   → téralakítás → eredeti építtetõi/tervezõi szándék
 ↑

A rendeltetés és funkció viszonya a XIX. században már konkrét [lokális] volt, melyben a rendeltetés a

történeti forrásokból megismerhetõ funkcióval a terek használatában és mûködésében kölcsönösen 

megfelelhetett egymásnak, annak ellenére, hogy a funkció fogalma a korszak építészetelméletében mai 
jelentésével még nem kristályosodott ki. A funkcióból következõ rendeltetéshez kötõdõ téralakítás 

sajátosságai, az eredeti építtetõi/tervezõi szándékot fejezték ki.

A XIX. századra jellemzõ konkrét (lokális) viszonyban az elemzés lehetõsége:

funkció → rendeltetés → téralakítás → eredeti építtetõi/tervezõi szándék
  ↑
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Ezek a viszonyok és összefüggések az építtetõi igény oldaláról jól tükrözõdnek abban, hogy a XIX. 

században a korábbiakhoz képest a megkívánt rendeltetés megfogalmazása részletezõbbé, 
összetettebbé, végül programszerûvé vált. A tervezõi megfeleltetés oldaláról kialakult és elterjedt a 

tervezett rendeltetések rögzítésének szokása a tervrajzokon, s a funkcióval összefüggõ új 

szempontokkal (komfort, technológia…) írt tanulmányok sora jelent meg, s végül a legfontosabb 
jelenség, hogy új társadalmi igények új rendeltetéseket, ezek pedig új funkcionális térformákat

indukáltak.

I.4. „Castle-life” – a fõúri életformából eredõ alapvetõ rendeltetés-igények

A magyarországi fõnemesség életmódjának mûvelõdéstörténeti feldolgozása és tudományos elemzése 

– beleértve a kiemelt társadalmi pozícióból eredõ jellegzetes kulturális, társasági, családi és 

magánéletet, s mindennek személyzeti kiszolgálását – a doktori értekezés elemzett korszakára még 
nem készült el teljességében. A téma olyan szerteágazó és összetett – hiszen ide kell érteni a 

társadalmi változásoktól befolyásolt ünnepi, vagy hétköznapi étkezések, a zenélés, a táncmulatságok, a 

mûkedvelõ jelmezes színielõadások ceremóniájától a kastélyban folyó politizáláson és közéleti 
tevékenységen keresztül a vadászat, a sport, a vallás, a gyermeknevelés, a tanulmányok, a 

mûvészetpártolás vagy a háztartás vezetésének mindennapi tevékenységét is – hogy jelenleg a 

korabeli forrásokból, vagy a XX. századi szakirodalomból vett tanulmányokban elszórt utalásoknál több 
alig áll rendelkezésre. 53

I.4.1. A „foglalkozási presztízs” és a rang szerinti viselkedésszociológiai rétegzõdés, a fõnemesi 
életforma

A társadalomtörténet, mint a mûvelõdéstörténet egyik diszciplinája, a magyarországi társadalom 

fejlõdésében a rendek és az osztályok szerinti tagolódás modelljét alkalmazta a XVIII. és a XIX. századi 
társadalmi rétegek, illetve változások jellemzésére. Az 1848-49-ig, illetve 1853-ig fennálló nemesi rendi 

társadalomban az azonos jogállású, örökletesen kiváltságolt, érdekeit politikai síkon is képviselõk 
csoportja alkotta hagyományosan a vezetõ réteget.54 (Bõvebben l. Függelék VIII. fejezetben) A rendiség e 

történeti-jogi értelmezése mellett kialakult a rendek viselkedésszociológiai értelemben vett értelmezése

  
53 A fõúri életmód általános összefoglaló mûvei közül, az elemzett korszakot megelõzõ idõszakra l. RADVÁNSZKY 1879-1896; 
KOLTAI 2001; a XVIII. századra l. GOSZTONYI 1911; G. GYÖRFFY 1991; KOSÁRY 1996; a XIX-XX. század fordulóján l. BAJI-
CSORBA 1994.
54 A nemesség társadalomtörténeti elemzését adja pl.: PÁLMÁNY 1997 37-96.; HALMOS 1995 445-482.; VÖRÖS 1987 397-405.
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is, amely az egyén státusát rendi helyzete (konvenció, connubium, kommenzalitás) szempontjából írta 

le.55 Ezek a szempontok nemcsak a társadalomtörténetben teszik lehetõvé egy társadalmi réteg 
jellegzetességeinek, változásának, átalakulásának sokkal érzékenyebb megfigyelését, hanem tárgyunk, 

a fõúri építtetõi igények összetett rendszere, valamint a térhasználatot is meghatározó életforma felé 

terelik a figyelmet.

A fõúri életforma változása, az elemzés elsõ és legfontosabb szempontja, a nemesi konvenció 

változása, a „foglalkozási presztízs” – a kiváltságokhoz kötött nyereségszerzési monopolizált 
lehetõségek, a földbirtok jövedelme, a tisztségviselés stb. – valamint a hagyományos fõnemesi 

mûveltség összefüggésében mutatható ki. Ezek a fõnemesség (arisztokrácia) társadalmi osztályában a 

fõrendi méltóság (értsd alatta az örökös fõrendiházi tagságot), valamint a fõnemesi rang történeti-jogi és 
viselkedésszociológiai értelemben is vett elválását, rétegképzõ hatását mutatják a korszakban. A  

nemesség elméleti egyenlõsége ellenére a mindennapi életben meglehetõsen érzékelhetõ volt a 

különbség egyfelõl az arisztokrácia gyûjtõfogalma alatt értett fõnemesség – annak születési elõjogokkal 
és csak puszta címmel bíró mindkét rétege –, másfelõl pedig a többi társadalmi osztály és réteg között. 

A puszta fõnemesi cím, minden elõjog és vagyon nélkül is, vitathatatlan elõnyt jelentett a társadalmi 
érvényesülés minden vonatkozásában, elsõsorban a hivatali ranglétrán, vagy a diplomáciai karban.

A XVIII. században a fõnemesség egy része Bécsben és Pozsonyban, elsõsorban magyar udvari 

kancelláriai vagy kamarai tisztségek birtokában élte a Habsburg-udvari fõurak reprezentatív életét, s 
csak alkalmanként vagy szezonálisan töltött idõt magyarországi vidéki birtokán. Mások viszont ezeken a 

vidéki birtokokon rezideáltak, s próbálták a XVIII. századi új, világi, felvilágosult életforma helyi 

változatát megteremteni. A nemességet így egy másik belsõ választóvonal is megosztotta, nevezetesen 
az „udvarképesség”. Akik az udvarképesség (Hoffähigkeit) birtokában voltak, tehát a királyi udvar 

szertartásain részt vehettek, azok jelentették a viselkedésszociológiai értelemben vett legfelsõ réteget. 
A udvarképesség egy pontosan körülírt, leírhatóan mûködõ mechanizmus volt, 56 amely szerint a 

társadalom felsõ rétegének tagjai között részben hivatali szolgálat, részben örökölt társadalmi státus, 

részben pillanatnyi funkció, részben pedig bizonyos kiérdemelt címek alapján világos belsõ határvonalat 
húzott. Már a XVIII. század óta a francia, illetve spanyol mintára kialakult udvari etikett szabályozta, 

hogy ki mikor volt köteles megjelenni, illetve jelenhetett meg egy udvari rendezvényen. Például a 

nyilvános audiencián, a királyi kihallgatáson, a dualizmus idején az állami tisztviselõk közül a kinevezést 
kapó miniszteri osztálytanácsosok feletti posztokon, hasonlóan a kitüntetettekhez személyesen kellett 

  
55 Max Weber: Gazdaság és társadalom c. munkája nyomán l. KÖVÉR 2006 99.
56 A XVII- XVIII. századi mintaadó francia királyi udvar mûködésérõl l. ELIAS 2005; a francia Versailles és ennek hatása alatt 
álló bécsi Hofburg udvari életérõl összefoglalót l. GRAF 2002 108, 95-116.
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megjelenni. Illett évente legalább egyszer elmenniük mindazoknak, akik az udvartartás belsõ ranglétrája 

szerint vagy valóságos belsõ titkos tanácsosok, vagy udvari kamarások voltak. Ezeket a címeket az 
uralkodó adományozta bizonyos szolgáltatások fejében. A „valóságos belsõ titkos tanácsos” kitüntetést 

miniszterek, fõpapok, tábornokok és diplomaták kapták, kérelmezni nem lehetett. A „császári és királyi 

kamarás” méltóságért viszont folyamodni kellett, a családfán 16 nemes õst felmutatva, a kamarási adót 
befizetve lehetett megkapni. Végül az audiencián megjelenhettek a kinevezett miniszterek, a parlamenti 

képviselõk, illetve az osztrák és magyar delegációk tagjai, de ezek meghívása értelemszerûen csak 
személyüknek és csak mandátumuk vagy megbízásuk idõtartamára szólt. 57

I.4.2. Konvenció – nevelés, kulturális eszmeáramlatok befogadása: felvilágosodás, nemzeti liberális 
reformmozgalom, modernizáció

Az arisztokrata gyermekek alapfokú oktatását általában a házi tanító látta el. Szempontunkból ennél 

fontosabb a felsõfokú bölcsészeti, jogi, katonai, teológiai, orvosi, s különösen a mûszaki egyetemek és 
akadémiák látogatása, elsõsorban Bécsben vagy Nyugat-Európában. Ezek közül jelentõségében 

kiemelkedett a Mária Terézia királynõ (1740–1780) által 1746-ban, a hivatalnokokat és tiszteket 

szolgáltató nemesi rend ifjainak képzésére alapított, bécsi Teréziánum, amely növendékei közé, 
csakúgy, mint a bécsi katonai intézet, magyar nemes ifjakat is felvett, de közöttük a fõnemesség

dominált. A bécsi hadmérnöki akadémia és a budai Institutum Geometricum, amelyek a korban a

legfontosabb építtetõi réteg építészeti kultúráját is biztosították, polgári származásúakat is felvettek
növendékeik sorába. 58

A fõúri utazások célja a tanulmányok végzésén kívül lehetett a világlátás, tehát a látókör bõvítése, 

kulturális hatások tudatos felvétele, vagy késõbb a hivatás, foglalkozás gyakorlása. A világlátás céljából 

tett utazásokat leginkább a fõnemesi réteg tagjai mûvelték, de a közvéleményt befolyásoló, hangadó 
reformnemzedék alakjait is megtaláljuk közöttük. A fõnemesség tagjainak utazását elsõsorban nemcsak 

anyagi helyzetük, nemzetközi kapcsolatokban gondolkodó mentalitásuk indokolta, hanem az a 

körülmény is, hogy a bécsi kormányzat idõnként érvényesülõ izolációs törekvéseit ezen utazások 
tapasztalataival és ürügyén könnyebben tudták áttörni. Így például gróf Teleki Sámuel (1739–1822)

húszéves korában Svájcban, Hollandiában, Franciaországban és Ausztriában tett hosszabb 

tanulmányutat. Teleki László (1764–1821) gróf az 1780-as években beutazta Nyugat-Európát, s 1787-ben 
Angliában is járt. Vay Miklós (1756–1824) báró 1785-87-ig tartózkodott Angliában, s ugyanakkor gróf 

Széchényi Ferenc (1754–1820) is járt ott nyugat-európai körútja során. Angliába ellátogatott gróf 
  

57 KÖVÉR 2006 101.
58 KOMÁRIK 1982.2 21., továbbá bõvebben KOSÁRY 1996 492-524 és 773-775.
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Brunszvik Ferenc (1776–1832) és herceg Grassalkovich III. Antal (1771–1841) is. Az 1830-as években már 

valóságos utazási láz fogta el a reformkori ifjúságot, s a fõnemeseken kívül – vagy épp társaságukban –
egyre többen utaztak nem fõrangú fiatalemberek is, akik Angliát útjuk során már nem hagyhatták ki. 

Széchenyi István (1791–1860) több utat is tett Angliába, elõször ifj. Wesselényi Miklós (1796–1850) báróval, 

majd gróf Andrássy Györggyel (*1797), azután Vásárhelyi Pállal (1795–1846). Gróf Apponyi Antalt (1782–

1852) titkáraként Tessedik Ferenc (1800–1844) Franciaországba kísérte el; Tóth Lõrinc (1814–1903) Gorove 

Istvánnal (1819-1881), gróf Béldi Ferenc (1798–1880) társaságában bölöni Farkas Sándorral (1795–1842)

pedig Amerikába is eljutott. 59

A XVIII. századi új, ún. hivatali fõnemesség különösen fogékonynak mutatkozott a kortárs mûvelõdési 
tendenciák, elsõsorban az európai felvilágosodás eszméje iránt, amely új életforma és szemléletmód 

kialakulásához vezetett. Ez ugyanakkor éles bírálatot és sok panaszt váltott ki a régihez ragaszkodó 

nemesség középrétegébõl. Az „új módi” ellen szót emelõ köznemesek ugyanis nemcsak az új 
fõnemesek pazarlást és hivalkodást kifogásolták, hanem a „nemzettõl” vagyis a történelmi nemességtõl 

való elfordulásnak, elidegenedésnek minõsítettek néha olyan törekvéseket is, amelyek a 

kezdetlegesebb XVII. századi életformát meghaladva az ifjú nemzedék új, korszerûbb, tájékozottabb 
nevelésére, a fõnemesség európai színvonalra emelésére irányultak. Jó példa erre gróf Károlyi Sándor 

(1668-1743), aki a korán özvegyen maradt leánya gróf Haller Gáborné, Károlyi Klára fiait, Istvánt, 

Lászlót, Gábort és Sándort gondosan iskoláztatta, németül taníttatta. 60 A köznemességen belül
kialakuló új „nemesi-nemzeti tendencia” még nagyobbra növelte a társadalmi távolságot a fõnemesség 

korszerûbb kulturális próbálkozásai és a köznemesség zömének visszahúzása között. 61 A 

felvilágosodás új eszméjének elsõ hívei érthetõ módon részben a magyar kormányszékek magasabb, 
aulikus hivatalnokai közül kerültek ki, így például gróf Pálffy Miklós (1708–1773), Mária Terézia magyar 

kancellárja, vagy gróf Festetics Pál (1725–1782), gróf Niczky Kristóf (1714–1787), továbbá Kollár Ádám 

Ferenc (1718–1783); illetve a köznemesség felsõ rétegébõl új fõnemessé emelkedett Orczy -, 
Podmaniczky-, Ráday-családok tagjait jellemezte az újszerû közgazdasági és irodalmi érdeklõdés. 62 A 

szélesebb körû felvilágosult rendi program Magyarországon csak 1790 körül terjedt el, s ezt 

megelõzõen II. József király (1780–1790) abszolutizmusa idején inkább csak a kulisszák mögött 
fejlõdött a mûvelõdési, fõleg a nemzeti nyelvi-irodalmi program fõbb momentumait mind 

határozottabban felkarolva. A felvilágosult eszmék megvitatásában, terjesztésében a nyugati 

országokban is nagy szerep jutott a különbözõ társulási formák, gazdasági egyesületek, olvasó 

  
59 Bõvebben l. SISA 2001 75-76.
60 KOSÁRY 1996 47.
61 KOSÁRY 1996 44, 47-48.
62 KOSÁRY 1996 290-293, 321-322.
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kabinetek mellett a szabadkõmûves mozgalomnak is. Az Angliában már 1717 elõtt feltûnt, majd egész 

Európát behálózó szabadkõmûvesség hazai mozgalmának vezetõi fõnemesek voltak. Az 1749 és 1769 
között alapított páholyok hálózata, amely nagyjából hat északkeleti megye fõbb nemes családjait fogta 

össze, elsõsorban misztikus keretek között természettudományi kísérleteket folytatott lengyel és francia 

kapcsolatok hatása alatt. Az ország középsõ és délnyugati részein bontakozott ki a mozgalom 
erõsebben politikai szellemû változata. Jelentõs páholyalapító gróf Draskovich János (1740–1787) és gróf 

Niczky István, továbbá szendrõi gróf Török Lajos (1748–1809) volt. A szabadkõmûvesség elvi 
irányvetései – testvériség, türelem és világos gondolkodás a vallási fanatizmussal szemben, 

egyenlõség az eltérõ pozíciójú emberek között – inkább csak általánosságokban mutattak a 

felvilágosodás eszméje felé. A mozgalom társadalmi jelentõsége abban áll, hogy egy körbe hozta a 
nemest és a nem nemest, aki itt – igaz, csak viselkedésszociológiai vonatkozásban – a másikkal 

egyenrangú félként jelenhetett meg, méghozzá a kiválasztottak, az „elit” összetartozásának tudatával, a 

misztikus ceremóniák és a névtelenség biztonságos, feszélyezettséget oldó, s egyben rejtélyesen 
vonzó légkörében. A szabadkõmûvesség, mint felvilágosult rendi mozgalom elsõsorban a nemesség 

középsõ és felsõbb rétege – az Orczy-, Podmaniczky-, Ráday-, Vay-, Festetics-és Batthyány-családok 

tagjaival – mellette a magasabb értelmiségiekkel különbözõ – ha nem is a legtávolabbi – társadalmi és 
vallási rétegek közelítésén, a társadalmi és ideológiai feszültségek enyhítésén fáradozott. 63

Nyugat-Európában az 1680-as években a polgári elégedetlenség vallási köntösben jelentkezõ új tendenciái 
(újféle vallási magatartás, a kegyesség, a puritanizmus) 1740 és 1789 között, egyfelõl a felvilágosult
abszolutisztikus uralkodás eszközeiben, másfelõl a rendi mozgalomban teljesedtek ki hazánkban is, amelynek 
szálai a XIX. század elsõ felében jórészt megszakadni látszanak. 1830-ra azonban már egy új, nemzeti liberális 
reformmozgalom teljesedett ki, amely az 1848-49-es forradalmi eseményeket készítette elõ. A 
jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, népképviselet, mint a polgári átalakulás legfõbb céljai, törvénybe iktatása 
és az átalakítás végrehajtása 1849 és 1867 közé esett – közteherviselést eredményezõ adóreform 1850-51, a 
jobbágyfelszabadítás úrbéri pátense 1853, az új országgyûlés összehívása 1861, 1865 –, majd 1867 után, 
minderre épülve ny erhetett teret a gazdasági modernizáció, amely a társadalom felsõ rétegei közül az új polgári 
nagytõkéseket konszolidálta. Emellett a történelmi fõnemesség meg tudta õrizni vezetõ társadalmi, politikai és 
részben gazdasági befolyását.64

  
63 Bõvebben és forráshivatkozásokkal l. KOSÁRY 1996 323-329 és 757-760.
64 KÖVÉR 2006 26.; továbbá VARGA 1983 75-88.; BAJI-CSORBA 1994 5.
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I.4.3. (Föld)birtok, jövedelem – ranghoz illõ reprezentációs igény

A feudális földtulajdon a XVIII. században más típusú volt, mint a késõbbi polgári földtulajdon, annak 

ellenére, hogy utóbbi kialakulásának csakis a megelõzõ földhasználat lehetett az alapja. A 

jobbágyfelszabadítás elõtt, a feudalizmusban a földre vonatkozó tulajdonjogot és a birtoklás jogcíméhez 
kötõdõ földhasználatot határozottan megkülönböztették. (1767. évi úrbérrendezés) A föld tulajdonosa a 

nemes földesúr volt, aki birtokának csak egy részét használta, míg más részét jobbágyai úrbéres vagy 

nem úrbéres alapon, illetve egyéb jogcímen (vagy pénzbeli szolgáltatásért – ún. cenzuális földek) 
mûvelték. 1848-49-ben a jobbágyfelszabadításkor a volt jobbágy csak az úrbéres földeket (74% ) 

kaphatta meg a földesurak állami kárpótlásával. Az 1900-as népszámlálás a megváltozott földbirtokok 

nagyságát is rögzítette, miszerint az 1ÿ000 kat. hold fölötti nagybirtokosok a földtulajdonosok 0,14% -át 
tették ki. Az arisztokraták 10ÿ000 kat. hold feletti nagybirtokainak (latifundium) földterülete 1911-ben az 

összes földterület 13% -át jelentette. A latifundiumok döntõ többségét bíró nagybirtokos arisztokrácia 

elsõsorban a Dunántúl birtokviszonyait uralta. 65 A 10ÿ000 holdon felüli birtokok mintegy fele, az 1ÿ000 
holdon felülieknél is majdnem minden tizedik hitbizomány volt. Ennek a kivételes jogintézménynek a 

korszakban az volt a feladata, hogy segítse fenntartani tulajdonosa vagyonát, családja legelõkelõbb 

fényét. 66

A nemesi cím és a fõnemesi rang mindig is megkövetelte annak reprezentálását, mind az osztályon 

belüli, mind az alsóbb rétegek irányában kifejtett kulturális vagy szimbolikus propaganda formájában. Az 
utóbbira jó példát adó fõúri magánépítészet, s benne számos architektonikus forma – pl. a torony, 

kupola, kollonád – jelvényszerû megjelenítése67 az értekezés szempontjából kevésbé fontos, de a 

kulturális mecenatúra, a mûvészetpártolás egyik jellegzetes területe, a mûgyûjtés szerepe az elemzett 
korszakban szempontunkból is jelentõs. A XVIII. századi képzõmûvészeti vagy természetrajzi 

gyûjtemények régebbi elõzménye a kincseket és ritkaságokat egybehalmozó mûgyûjtemény („Kunst-

und Wunderkammer”) célja a tárgyakban megmutatkozó hasonlóságok, analógiák bemutatásán kívül a 
gyûjtõ társadalmi reprezentációja volt. A XVIII. század második felében a sokszínû és -tárgyú 

gyûjtemények (könyv, ásvány, érem, régiség, metszet, kép stb.) kialakítása viselkedésszociológiai 

szempontból közel hozta egymáshoz a nemesi és fõúri gyûjtõket – gróf Viczay Mihály (1756–1831), 
korának egyik legjelentõsebb numizmatája és Pray György (1723-1801); gróf Esterházy Miklós (1775–1856)

  
65 KÖVÉR 2006 87-89.
66 A hitbizomány alapítását I. Lipót 1688-ban szentesítette (1687. évi IX. tc.) a fõnemesek számára. 1723-tól köznemesek, 
1867-tõl pedig már nem nemesek is létesíthették. A hitbizomány tulajdonosa a vagyont nem idegeníthette el, az állagot nem 
csonkíthatta meg, köteles volt azt okszerûen kezelni, és emiatt e vagyon külön gondnok és a hitbizományi bíróság 
ellenõrzése és felügyelete alatt állt. Az alapítónak a hitbizomány öröklésének megállapításában szabad keze volt: 
szabályozhatott elsõszülöttségi öröklést (primogenitúra), ízöröklést (majorátus) és koröröklést (szeniorátus). Bõvebben l. 
GUDENUS-SZENTIRMAY 1989 82.
67 MOJZER 1971
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és Kazinczy Ferenc (1759–1831); vagy Böhm Dániel József, éremmûvész és -gyûjtõ, aki gróf Festetics 

Sámuel (1806–1862), Fejérváry Gábor (1780-1851) és ennek unokaöccse, Pulszky Ferenc (1814-1897)

gyûjtõi tevékenységét segítette –, akik elsõsorban az Alpoktól északra meghonosodott szokások és 

szempontok szerint gyûjtöttek. 68

A mûgyûjtemények a XIX. században egyre szélesebb körben státusszimbolikus, vagy memoriális 69 –

„emlékezni és emlékeztetni” – céllal létesültek, nemcsak a fõnemesi és nemesi, hanem polgári 

nagytõkések otthonaiban is. A gyûjtõi önszervezõdés elõzményének tekinthetõ néhány kisebb, lelkes 
kezdeményezés, amely során egy-egy mûbarát az ismertségi körében élõ tulajdonosoktól mûtárgyakat 

gyûjtött össze közös kiállítás céljából. 1887-ben ez azt eredményezte, hogy megalapították a Hazai 

Mûvásárlók Egyesületét, majd a mûgyûjtõknek 1890-ben a fõrangú mûpártoló hölgyek és kifinomult 
mûvészetbarátok kezdeményezésére megalakult Mûbarátok Köre nyújtott igazi szervezeti formát, amely 

a mûvészet kedvelõi közül tekintet nélkül nemre, rangra, származásra, foglalkozásra toborozta tagjait. 

Jól tükrözte ezt már az Egyesület vezetése is. Az elnök gróf Batthyány Lajosné, gróf Andrássy Ilona 
(1858–1952), a tiszteletbeli elnök gróf Apponyi Albert (1846–1933), a késõbbi vallás- és közoktatásügyi 

miniszter, a két alelnök gróf Vay Péter (1864–1948) pápai prelátus és scopo-dalmaticoi címzetes püspök,
valamint Radisics Jenõ (1856-1917) az Iparmûvészeti Múzeum igazgatója, a titkár pedig báró Lipthayné 

Sulyok Ida volt.70 Hazánk mûkincsekben való gazdagságának alapját a történelmi arisztokrácia 

hagyományos, évszázadokon keresztül halmozódó gyûjteményei (herceg Esterházy, Pálffy, gróf 
Andrássy, Károlyi, Batthyány, Csekonics) mellett a kiegyezés utáni, jelentõs arányokat öltõ gazdasági 

fejlõdés által felemelkedõ tõkés nagypolgárság mûpártoló és mûgyûjtõ tevékenysége (Baumgarten-,  

Csetényi-, Fellner-, Neményi-, Schmidt-, báró Hatvany-, és Herzog-gyûjtemény) adta.71

  
68 ENTZ 1937; SINKÓ 1978 545-552.; l. továbbá: a XIX. század második felére SINKÓ 1981 11-29.; a XIX-XX. század
fordulójára l. HORVÁTH 1993 27-39.; a két világháború közötti idõszakra l. MRAVIK 2001; a mûgyûjtemények 1945 utáni 
sorsának rövid összefoglalását adja: MRAVIK-CZOMA 1994.
69 HAJNÓCZI 1993 501-506.
70 Részletesen l. HORVÁTH 1993 28, 31-35.
71 MRAVIK-CZOMA 1994.
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I.4.4. Származás és házasság (connubium), családi és társasági élet (kommenzalitás)

Az elemzett korszakban az arisztokrácia külsõleg viszonylag zárt képet mutatott, amelyen belül a 

honfoglalóktól leszármazó, kiváltságokat bíró történelmi és az új fõnemes (homo novus) közös 

csoportérdekei védelmében, a legtöbb esetben harmonikusan együtt tudott mûködni. Ezt példázza, 
hogy a XIX. század utolsó harmadában, a fõrendiház 1885. évi reformja után, ezek a fõurak a Nemzeti 

Kaszinóban továbbra is egy társaságban jelentek meg. Vagyis a reformban meghúzott jövedelemhatár

viselkedésszociológiai értelemben nem vont közöttük éles választóvonalat, s így csak az automatikus 
felsõházi tagság szempontjából vált ketté a társaság. A Kaszinó tagjai között 70 fõt találunk a 

fõrendiházban bennmaradó 158 gróf közül, az onnan kimaradó 461 gróf közül 84-et. 72 Más volt a 

helyzet a társadalmi érintkezés más területein, melyek közül a rokoni kapcsolatok kialakítása, a 
házasság mutat érzékeny viselkedésszociológiai vonásokat. A történelmi arisztokrácia a XIX. század 

végén már egy olyan különleges, kiválasztottság-tudattal rendelkezõ világban élt, ahová csak 

beleszületni, bekerülni – asszimilálódni – viszont nehezen lehetett. Az arisztokrácián belül a legfelsõ 
réteget („kasztot”) az osztrák és a nyugat-európai legelõkelõbb körökkel szoros rokoni, társasági 

kapcsolatban álló famíliák alkották. A Károlyi-, Esterházy-, Pálffy -, Pallavicini- stb. családból álló 

legszûkebb körnek a XIX. század végén gróf Károlyi Gyuláné Pálffy Geraldin (1859–1928) császári és 
királyi palotahölgy – Károlyi Mihály (1875–1955) gróf mostohaanyja – pesti szalonja volt a középpontja. 73

A szalon-t, mint a társasági élet központját Catherine de Vivonne (1588–1665) Rambouillet márkinéja 
„találta fel” a XVII. század elsõ felében, amikor rendszeresen meghívta korának legmûveltebb embereit 

párizsi palotájának híres kék termébe. Az õ, majd leánya, Julie d’ Anyennes (1607–1671) otthonában 

gyülekezõ társadalmi elit szûk köre egy, a XIV. Lajos (1638–1715) majd XV. Lajos (1715–1774) királyok
udvarának merev, rangokon alapuló szigorú etikettet követelõ együttlétei, 74 illetve a vidéki nemesek és 

nemesasszonyok udvarai75 helyett megszületõ új társasági formát, találkozóhelyet alakított ki, amely a

felvilágosult francia életmûvészet [„l’ art de vivre • la française”] legszerencsésebb kifejezõdése lett a 
XVIII. században.76 A szalonokat a kortársak a „szellem hivatalai”-nak nevezték, ami jól tükrözte a 

felvilágosodás filozófiájának egyik alapgondolatát: a születés rangjánál fontosabb a szellem rangja. Az 
eredetileg Párizsban virágzó szalonélet – amelynek középpontjában jellemzõen egy-egy mûvelt 

arisztokrata hölgy állt, aki szépségével, okosságával, egyéniségével vagy jó konyhájával is magához 

tudta vonzani a születés és a szellem arisztokratáit – a XVIII. század második felében már vidéki 

  
72 KÖVÉR 2006 101.
73 Bõvebben l. BAJI-CSORBA 1994 7-8.
74 L. pl. ELIAS 2005 99-129.
75 L. pl. KOLTAI 2001 7-57.
76 F. DÓZSA 2003 533-540.
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kastélyokban, a század végén, pedig Németországban Jénában, majd Berlinben, végül az 1790-es 

évek elején Pesten is megjelent, s így a szalon divata egész Európára elterjedt. 77

Az 1790-es évek elején felpezsdült pesti társasági élete a századfordulón, 1800 körül elsõsorban két 

szalon körül csoportosult. József nádor felesége, Manov-Holstein-Gottorp Alexandra Pavlovna (1783–

1801) királyi hercegnõ szalonjában a fõnemesség gyülekezett, míg a dúsgazdag özv. Beleznay Miklósné 

báró Podmaniczky Anna (+1817) igazi francia szellemû, irodalmi szalont hozott létre, ahol találkozott 
például Kazinczy Ferenc (1759–1831) és Berzeviczy Gergely (1763–1822), illetve Dugonics András (1740–

1818) a Ráday grófokkal és az Orczy bárókkal. A pesti társasági élet a reformkorban alakult ki, gróf 

Széchenyi István és felesége, Seilern-Aspang Crescentia (1799–1875) grófnõ pártfogásával, akik 
tudatosan törekedtek a bécsi és párizsi példák meghonosítására. Báró Podmaniczky Frigyes (1824–1907)

visszaemlékezései78 szerint a korabeli divatos arisztokrata fiatalasszonyok társaságában – élükön a két 

gyönyörû és gazdag Zichy nõvérrel, gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia (1816–1888) és Károlyi 
Györgyné, Zichy Karolina (1818–1903) grófnõvel – az addigi klasszikustól teljesen eltérõ szalonélet 

bontakozott ki, amelynek társas összejövetelei leginkább a Nemzeti Színház elõadásait követõ zártkörû 

estélyekre [„en petit comité”], kitûnõ ebédekre, s a szép idõ beálltával kirándulásokra szorítkoztak. Az 
1850-es évek szalonélete – melybõl exkluzivitásával Batthyány Lászlóné, Festetics Cölestine (1814–

1896) grófnõ budai palotájának szalonja emelkedett ki – a korabeli politikai viszonyok között, az ún. 

Bach-rendszerben, a közélet teljes dermedtsége folytán nagyon élénk volt, minden társadalmi rétegre 
jellemzõvé vált, s egyúttal kilépett a fõnemesi szalonok zárt világából, s új formát öltött az egyletek, 

kaszinók, kávéházak nagyszámú közönségében.79

A XIX. század második felében egy másfajta, idõtartamában hosszabb, sajátos társasági forma, az 

igazi kastélyélet [„castle-life”80] Budapesttõl távol bontakozott ki, amely nálunk a XIX. század végén, 

angol mintára jött divatba. Az arisztokrácia szokása szerint csak az év egy részét, az október elejétõl, 
vagy szeptember végétõl május elejéig terjedõ idõszakot töltötte a fõvárosban. Késõbb a 

századfordulón a városi tartózkodás idõszaka június végéig tolódott el. Az október és a november, a két 

õszi hónap jelentette azonban leginkább a fõúri vadászatok, a vidéki tartózkodás idejét, és kezdete volt 
a gyakran Karácsonyt is magában foglaló, a farsang elejébe nyúló kastélyéletnek. 81 A vidéki kastélyok 

is a korabeli magyar társadalmi élet találkozóhelyei, a szellem és elõkelõség forrásai voltak. Az 
  

77 Bõvebben l. F. DÓZSA 2003 534-535.
78 PODMANICZKY 1984. Feldolgozta: F. DÓZSA 2003 535-536.
79 A fõúri gavallérok vizitjeinek – melynek során egy délután több helyre is ellátogattak, s egy háznál alig idõztek többet 15-
20 percnél – pontos menetrendje, protokollja volt. Bõvebben l. F. DÓZSA 2003 537-538.
80 A „castle-life” , avagy a „kastély-élet” kifejezést a „Vay Sándor” álnéven író Vay Sarolta grófnõ is használta, mint a 
századfordulón új, divatos szófordulatot. L.: VAY Sándor: Régi kastélyélet. In.: SzU. VI. évf. (1901) 14. sz. p. 12-14.
81 Kastély-élet. In: MN. III. évf. (1898) dec. 11. p. 6-8.
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arisztokraták kedélyes estélyeik szokását, a nagyhírû soirée-kat a tudomány és mûvészet vezetõ

alakjaival, az államférfiak jelenlétével kastélyaikban is megrendezték, amely élénkítõ hatással, 
divatteremtõ útmutatással szolgált a vidéki társasági életre, melynek jó házigazdái azok a fõnemesek 

voltak, akik megnyitották kastélyaik szalonjait birtokszomszédjaik elõtt is. 82

A vidéki tartózkodás legkedveltebb idõtöltése és egyben teljes körû vendéglátással egybekötött 

társasági eseménye a XVIII–XIX. században egyaránt a vadászat lehetett, amelyben a törvények (1729. 
XXII. tc. 10. §) a nemeseknek igen nagy szabadságot adtak, mert még szaporodás idején sem tiltották a 

vadak pusztítását, s éppen csak felsorolták a nagyobb vadak szaporodásának idejét, hogy tudják, mikor 

kell kímélni õket. A fõurak vadászni egyedül vagy a környékbeli nemesekkel, s esetleg más fõrangú 
vendégurakkal összeállva, puskás (pl. serétes flinta) szolgáik, valamint a kopók seregével, nagyobb 

társasággal mentek, s ez utóbbi alkalmával a nagy hajtóvadászat igazi mulatság is lehetett. 83 A 

vadászat szokása és rendje a korszakban alig változott, s rangját nem is mindig a zsákmány, hanem 
sokszor az uralkodói vendég részvétele adta meg.

A fõurak vidéki birtokain fenntartott kastélyok kultúrtörténeti jelentõsége a korábbiakban is nagy lehetett. 
A XVIII. századi fõúri kastélyélet azonban a városhoz kötõdõ, annak közelében fekvõ vidéki 

rezidenciákban zajlott elsõsorban. Ennek a sajátos életformának kétségtelenül meghatározója volt a 

kápráztató és gyönyörködtetõ mulatságok, ünnepségek (festin) és vadászatok sora, de meghatározóbb
volt a mûvészet és a tudomány európai szintû gondozása. A korabeli kastélyszínházak mûkedvelõ és 

hivatásos társulatai a melodrámától az operáig terjedõ repertoárral rendelkeztek. A mecénás fõuraknak 

a kastélyokban olvasták fel költeményeiket, a régiekrõl írt himnuszaikat az énekes diákok, költõk. A 
kastélyokban idõztek világjáró utazók, tudósok, csillagászok, és a kastélyok szalonjában gyûltek össze 

a szomszédos fõurak az aktuális politikai kérdések megvitatására, az ország ügyes-bajos dolgainak 

rendezésére.

1. Politikai és kulturális célú uralkodói látogatások fõuraknál a XVIII. században

  
82 F. M. R.: „Magyar kastélyok”. In.: MN. III. évf. (1898) június 30. p. 2. Jól látható, hogy a cikk írója inkognitóban kívánt 
maradni. Az F. M. R. monogram mögött – a szövegstílus jegyei alapján – Vay Sarolta írónõ valószínûsíthetõ.
83 GOSZTONYI 1911 55-56.
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Gottfried Edler von ROTENSTEIN 84 korabeli beszámolóiból85 Mária Terézia királynõ fõuraknál tett 

látogatásai, az eltöltött napok célja és jellege körvonalazódik. 86 A királynõ minden évben hosszabb-
rövidebb idõt töltött Pozsonyban, akkor is, amikor nem voltak hosszú hónapokon át elhúzódó 

országgyûlések. Az 1751-ben és 1764-ben összehívott országgyûléseknél fordult elõ elsõ ízben, hogy 

ez idõ alatt a királynõ demonstratív utazásokat tett kitûntetett fõnemeseinél, elõsegítendõ politikai 
céljainak megvalósítását. 1751. augusztus 10-12-én Gödöllõn, gróf Grassalkovich I. Antal (1694–1771)

kastélyában vendégeskedett. 1754. július 16-19-én Köpcsénybe, herceg Esterházy Pál Antal (1711–

1762) kastélyába látogatott, ahová 1764 szeptemberében és 1770 júliusában is visszatért herceg 

Esterházy Miklós (1714-1790) vendégszeretetét élvezni. 1764. augusztus 26-tól szeptember 1-ig tett 

látogatást Vácon, gróf Migazzi Kristóf (1756–1785) püspök meghívására, s még az év szeptemberében 
Tallóson, ifj. Esterházy Ferenc (1715–1785) gróf kastélyában is megfordult, majd szeptember 17-28. 

között Királyfán, gróf Pálffy Miklós (1710–1773) kastélyában vendégeskedett.

Az uralkodó és országa közötti politikai szálak erõsítését szolgálták ezek az utazások, melyek során az 
udvar a fõnemesek kastélyaiban vendégeskedett, néha csak néhány órát, máskor pedig akár több 

napot is eltöltve a magyarok körében. Ezek a látogatások így nem pusztán csak azt a fõurat tüntették ki, 
aki rászolgált a királynõi kegyre, hanem általában az egész magyar fõnemesség ünnepévé emelkedtek. 

Ilyen politikai felhangoktól kísértek voltak tehát a fenti látogatások, míg a késõbbiek, 1766 és 1775 

közöttiek fókuszában, amelyek már az ún. rendeleti kormányzás idejére estek, inkább a zene- és 
színházmûvészet, vagy a szórakozás állt. 1766. május 13-án Cseklészen, ifj. Esterházy Ferenc gróf 

kastélyában, 1767-ben Pozsonyban, gróf Pálffy Miklós országbíró (1765–1773) nyári palotájában 

mulatott a királyi udvar. 1773. szeptember 1-3. között Eszterházán, herceg Esterházy Miklós (1714-1790)

kastélyában volt jelentõs ünnepségsorozat, melyre Albert (1738–1822) és Mária Krisztina (1742–1798)

fõhercegi pár a királynõt megelõzve, már augusztus 31-én megérkezett. 1775-ben Pozsonyban, gróf 

Grassalkovich II. Antal (1734–1794) palotájában látta vendégül a királynõt, immáron utoljára, de a 
Habsburg-család tagjainak még Eszterházán 1775. augusztus végén ismét volt egy nagy ünnepség, 

melyet Ferdinánd (1754–1806) fõherceg és felesége Mária Beatrice d’ Este (1750–1829) hercegnõ 

látogatása tiszteletére rendeztek meg, azonban már a királynõ megtisztelõ jelenléte nélkül.87

A felsorolásból is látható, hogy Mária Terézia nemcsak arra törekedett, hogy udvarhû magyar fõurait 

személyes látogatásaival tüntesse ki, hanem arra is, hogy az ilyen jellegû kapcsolatteremtésben férje, 
  

84 Eredeti nevén Pálffy IX. János (+1794) gróf. Bõvebben l. H. BALÁZS 1987 133-138.
85 Gottfried Edler von Rotenstein: Reisen durch einen Theil des Königreichs Ungar, im 1763.ten und folgenden Jahren. In: 
Johann Bernoulli’s samlung… Zehnter Band. Berlin-Leipzig, 1783.
86 Rotenstein beszámolóinak részleteit közli: G.GYÖRFFY 1991 103-126.; VARGA 2001 14-16.
87 VARGA 2001 6-8.
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valamint egész családja is részt vegyen. Az 1741-ben kormányzótársul választott Lotharingiai Ferenc 

(1708–1765) alkalmanként ugyan önállósította magát, így Holicson több alkalommal vadászott felesége 
társasága nélkül, a gyermekek, Mária Krisztina fõhercegnõ vagy a késõbbi II. József király nemegyszer 

anyjukkal együtt utaztak, majd nagykorúsodva, az 1790-es évektõl önállóan, saját udvartartásukkal is.88

2. Uralkodói vadászatok fõuraknál és látogatások a XIX. századi hadgyakorlatokon

A Mária Teréziát követõ uralkodók, II. József, II. Lipót király (1790–92), I. Ferenc (1792–1835) és V. 
Ferdinánd (1830–1848) idején fõuraknál tett reprezentatív látogatásról szinte alig tudunk. Kivétel II. 

József látogatása Ráday Gedeon (1713–1792) gróf péceli kastélyában, 89 illetve I. Ferenc kirándulása 

1802. máj. 24-én Oroszvárra, Zichy Károly (1753–1826) gróf kastélyába, 90 vagy 1813-ban feleségével 
Mária Ludovikával Kisbérre, Batthyány Antal (1762–1828) gróf kastélyába.91 Az uralkodó és a fõurak 

politikai vagy kulturális célzatú társasági érintkezésének korábbi formája alapvetõen megváltozott. A 

fõuraknál tett királyi látogatások új célja a XIX. században a hadgyakorlatok és a vadászatok lettek. 
Ennek egyik elsõ példája I. Ferenc osztrák császár és magyar király vendégül látása volt az 1822. évi 

hadgyakorlat idején gróf Zichy Ferenc (1774-1861) seregélyesi – ez alkalomra felépített – kastélyában.

I. Ferenc József király (1867–1916) uralkodása idején – fõleg a kiegyezés után – azonban jelentõsen 
szaporodtak mind az uralkodói látogatások, mind a királyi család számára kialakított rezidenciák. A 

király elsõ 1852. évi látogatása idején a fogadtatás finoman szólva még barátságtalan volt, de 1857. 
május 25-én Wenckheim József (1809–1869) ó-kígyósi majd gyulai kastélyában már ünnepléssel 

fogadták az uralkodó párt, az 1865 júniusában tett budavári királylátogatás 92 pedig már a korabeli 

szalonsajtó érdeklõdésének homlokterébe került.

A fõuraknál tett uralkodói látogatások kiegyezés után megváltozott szokásairól, a kedvelt 

vadászhelyekrõl, a rendszeres hadgyakorlatok alkalmával történõ uralkodói szállások kialakításáról a 

korabeli szalonsajtóból93 értesülünk a teljesség igénye nélkül. I. Ferenc József az 1887. évi 
hadgyakorlat során, szeptember 11-14-én tett látogatást [Tõke]Terebesen gróf Andrássy Tivadar (1857–

1905) és Zichy Eleonóra (1867–1945) kastélyában, ahol a grófnõ lakosztályában rendezték be az uralkodó 
számára megfelelõ szobákat. 94 1889-ban Kisbéren95 járt a király. 1893-ban Boros-Sebes, Wenckheim 

Frigyes (1842–1912) gróf kastélya volt I. Ferenc József szálláshelye. Az 1895. évi hadgyakorlat Erdélyben 
  

88 VARGA 2001 9.
89 HORVÁTH 1998 159.
90 KOMÁRIK 1975 443.
91 KLex 2003 59.
92 VU XII. évf. (1865) 28. sz. 348, 359-361. p.
93 SZU VI. évf. (1901) 21. sz. 6-9. p.
94 VU XXXIV. évf. (1887) 40. sz. 658. p.; HORVÁTH 1998 108.
95 VU XXXVII. évf. (1889) 39. sz. 623-626. p.
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volt, amikor Bánfihunyadon a király a Barcsay-ház számára berendezett lakosztályát, József fõherceg, 

pedig a Gyarmathy-házban96 kialakított lakosztályt foglalhatta el. 1897-ben II. Vilmos császár és I. 
Ferenc József király hadgyakorlattal egybekötött találkozójának és szállásának gróf Esterházy V. 

Ferenc (1859-1909) tatai kastélya adott helyet, amelyrõl a szalonsajtó képes beszámolót készített.97

1901-ben az Erdõdy grófok galgóci kastélyában98 járt a király. Az 1908. évi nagy hadgyakorlat 
alkalmával, pedig a veszprémi püspöki palotában99 rendeztek be számára megfelelõ 

vendéglakosztályt. 1888-ban és 1893-ban Sachen-Coburg-Gotha Albert (1841–1910) walesi herceg –
késõbb VII. Edvárd néven angol király (1901–1910) – látogatott Keszthelyre, 100 ahol Festetics II. 

Tasziló (1850–1933) gróf saját lakosztályát engedte át fejedelmi vendégének. 1906-ban Habsburg Frigyes 

és Izabella fõhercegi pár vadászott Keszthelyen,101 1907-ben Ferenc Ferdinánd (1863–1914) trónörökös 
és neje, Chotek Zsófia (1868–1914) grófnõ vett részt itt fõúri vadászaton.102 1903-ban pedig a trónörökös 

gróf Zelenski Róbert (1850–1939) Temesújfalui kastélyának103 volt vendége. 1898-ban Milán szerb király 

Zichy Jenõ (1837–1906) grófnál Magaslakon104 vadászott, ahol 1907-ben is rendeztek egy nagyobb fõúri 
vadászatot. Az uralkodócsalád fõhercegeivel kitûntetett vadászatok közül említésre méltó az 1882. évi 

retyezáti vadászat, amikor Rudolf (1858–1889) fõherceg és neje, Stefánia (1864-1945) a Kendeffy grófok 

õraljaboldogfalvi kastélyát látogatta meg. 1884-ben, pedig Rudolf és Stefánia pompás nagykárolyi
látogatása és vadászata érdemel figyelmet, amelynek során bevonulásuk a kastélyba valóságos 

diadalmenet volt. 105 1903–04-ben kedvelt volt gróf Szapáry Pál (1873–1917) Sorokújfalun rendezett fõúri 

vadászata; 1905-ben és 1908-ban gróf Andrássy Géza (1856–1938) betléri birtokán voltak híres 
medvevadászatok. 1911-ben Ferenc Ferdinánd trónörökös többször vadászott Pusztaszeren,106

Pallavicini Sándor (1853–1933) õrgróf birtokán. 1913-ban Parnón gróf Andrássy Géza és 

[Tõke]Terebesen Andrássy Tivadar birtokán tartott falkavadászatról vitt híradást a sajtóbeszámoló. 107

3. „Turisztikai” célú fõúri vendéglátás a XX. század elsõ felében

Magyarországon a fõúri vendéglátás legsajátosabb formájaként, az elsõ privát kastélyszállót 
Füzérradványban a gróf Károlyi-család nyitotta meg 1938. május 8-án. Mivel a radványi birtok 

  
96 VU XLII. évf. (1895) 38. sz. 618-627. p.
97 VasLapok I. évf. (1897) 22. sz. 410, 423-425. p.
98 SZU VI. évf. (1901) 16. sz. 4-6. p.
99 SZU XIII.  évf. (1908) 18. sz. 7, 9. p.
100 VU XXXV. évf. (1888) 42. sz. 689-690. p. és HORVÁTH 1998 143.
101 SZU XI. évf. (1906) 1. sz. 11. p.
102 SZU XII. évf. (1907) 20. sz. 2-5. p.
103 SZU VIII. évf. (1903) 17. sz. 4-5, 8. p., VU L. évf. (1903) 36. sz. 592. p.
104 SZU IX. évf. (1904) 1. sz. 5-7. p.; VU XLV. évf. (1898) 3. sz. 40-42. p.
105 HORVÁTH 1998 183, 219.
106 VU LVIII. évf. (1911) 51. sz. 1027. p.
107 VU LX. évf. (1913) 48. 954. p.
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tulajdonosa, gróf Károlyi László (1859-1936) élete végén fóti birtokára húzódott vissza, így a kastély lakó 

nélkül maradt. Az épület méltó „újrahasznosítására” menye, Windischgraetz Mária Magdolna (*1911)

hercegnõ talált megoldást: luxusszállóként rendezte be, megfelelõ kárpótlást keresve a Trianonnal 

elvesztett dél-tengerpari luxusüdülõk helyett. Az 1945-ig mûködõ szálloda az arisztokraták körében a 

közeli – de újonnan épített – lillafüredi Palotaszállóhoz hasonló népszerûségre tett szert. A fõuraknál tett 
királyi látogatások társadalmi jelentõségét jól tükrözi, hogy a kastély emeletének volt grófnõi 

lakosztályát108 fejedelmi vendéglakosztályként rendezték be.

I.5. Fõúri építtetõi igények korai megfogalmazásától a szabályos programalkotásig

I.5.1. Építtetõ és építész szerepe, megbízói programadás és tervezés viszonya a korszakban

Az építtetõ és építész XVIII. századi szerepének meghatározása DUGONICS András (1740–1818)

építészeti élõadásaiból és kéziratából109 a század utolsó harmadából ismerhetõ meg. 
Meghatározásaiból kibontakozik, hogy döntõ szerep a fõúr építtetõé, aki az építendõ épületet készítteti

[„Fundator est, qui structuram ponti curat”], míg az építész az épület „ideáját” a megbízó szándéka 

szerint koncipiálja, s azt lerajzolva tervezi meg, tehát jól épít [„Architectus est, qui iuxta mentem 
Fundatoris bene aedificat”]. Az építtetõ közli az épülettel kapcsolatos elképzeléseit, kijelöli az épület 

helyét, az építész az épület alkalmas formáját gondolja ki, mind a vázlatos [archetypus], mind pedig a 
részletes [ectypus] tervet rajzolja le, inventálja.110 Az építési gyakorlatban111 azonban a feladatok nem 

ilyen tisztán különültek el. Az archetypus, az épület „ideáját” kifejezõ vázlatos rajz szerzõje ugyanis 

maga az építtetõ is lehetett, s ekkor az építész szerepe csak az ectypus, a részletesen kidolgozott terv  
elkészítésére korlátozódott. A XVIII. századi példák között 1720 körül rádai Ráday Pál (1677–1733) két 

rajza említhetõ elsõként, melynek egyike egy kastély ideálterve, másik a péceli kastély vázlatrajza.112 Az 

ifjú Dessewffy Ferenc gróf rajza az edelényi kastély udvari homlokzatáról113 1770-bõl maradt fent. Gróf
Barkóczy Ferenc itáliai palotahomlokzat rajza 1776-ból, Károlyi József (1768–1803) grófnak az erdõdi 

kastély átalakításához készített terve 1783-ból származik. 114 Az utóbbihoz hasonló célú gróf Festetics 

György (1755–1819) keszthelyi kastélyának átalakításához 1799-ben saját maga által készített két 

  
108 SISA 1999 5-78.; HORVÁTH 1999 97-109.
109 DUGONICS 1777, 1783. (OSZK Kézirattára, Fol. Lat. 79.) Feldolgozta: BIBÓ 1978 43-46.
110 BIBÓ 1978 98-103.
111 A megrendelõ fõúr szerepét a XVIII. századi építési gyakorlatban részletesebben elemezte Voit Pál és Bibó István után
CS. DOBROVITS Dorottya is. L.: CS. DOBROVITS 1983 16-21.
112 Közli: CS. DOBROVITS 1983 6-7. kép.
113 Közli: PAZÁR-JÓÓ 1963 143. p. 6. kép.
114 Mindkettõt közli: VOIT 1964 260. p., 250 és 251. kép.
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homlokzati terv ,115 amelyet építõmesterével, Rantz János Györggyel dolgoztatott ki. Fia, Festetics 

László (1785–1846) gróf azonban már valószínûleg egyedül, saját kézzel rajzolta meg 1811-ben a szintén 
e kastélyhoz köthetõ homlokzati tervrajzot. 116 Hasonló ambíciókat mutat jeszeniczei Jankovich Miklós

(1773–1846), a híres könyv- és mûgyûjtõ 1810 körüli négy darabból álló homlokzat- és metszetrajz-

sorozata, amelyet a család vadasi kastélyának tervezéséhez készített. 117 A zsennyei kastély 1867. évi 
átépítésének, pedig mind alaprajzát, mind részletterveit az építtetõ tulajdonos, bezerédi Bezerédj Elek 

(1823–1894) készítette el. 118 Az építtetõk közül tervek készítésére csak a világlátott, a bécsi Theresianum 
növendékeként építészeti képzettséggel rendelkezõ, vagy arra fogékony nemes ifjakból lett, az 

építkezést egyúttal kedvtelésnek megélt gazdag fõurak vállalkoztak, s ez több példa ellenére ritka és 

különleges jelenségnek számított a korszakban.119 Általánosabb volt ennél, hogy az építtetõ fõúr 
igényeit részletes építési programban fogalmazta meg, s ehhez kapcsolódóan közel egy idõben több 

építõmestertõl vagy építésztõl kért terveket, hogy saját uradalmi építészével és mestereivel a 

legmegfelelõbbet építtesse meg, vagy a tervek kombinálásával új épület ideáját hozza létre. A megbízó
rendeltetésbeli igényeinek ilyen „pályázatos formában” történõ teljesítésére a XVIII. századból is 

találunk példákat. Gróf Zichy Ferenc (1702–1783) J. Walser tervei alapján 1772-73 között felépült zsélyi 

kastélyának átalakításához 1776-ban három tervezõtõl kért tervváltozatot: Mayerhoffer János (1721–

1780), Hausmann János és Fellner Jakab (1722-1780) készített rajzokat. 120 1783-ban Károlyi Antal (1732–

1791) pedig a nagykároly i, XV. századi kastélya helyett építendõ új épületéhez Franz Anton Hillebrandt 

(1719–1797), Franz Sebastian Rosenstingl, D’ Avrange, P. Florianus Dom egy idõben készített terveket 
és tett ajánlatot. 121 A XIX. században gróf Keglevich János (1786–1856) nagyugróci kastélyának 1844-50 

között lezajló átalakításához részletekbe menõ instrukciókat adott a tervezõ Alois Pichl (1782-1856)

számára szóló levelezésben. 122 Gróf Karácsonyi Guido Lajos (1817–1885) 1853-56-ban épülõ budai 
palotájának, egy kortárs ismertetés szerint, „saját eszméje után alkotva meg”, hasonlóan részletes 

programmal vezette építészét, Pán Józsefet, ahogyan gróf Károlyi Ede (1821–1879) radványi kastélyának 

1857-1877 közötti jelentõs átalakításakor Ybl Miklós, késõbb Zitterbath János (1826–1882) esetében 
tette. 123

  
115 Közli: PÉCZELY 1968 15. p. 8. ábra, illetve 16. p. 9. ábra.
116 Közli: BIBÓ 1978 102. p. 30. kép.
117 Közli: BIBÓ 1977 165-166. p.; továbbá: KOMÁRIK 1978.1 289-290. p. 46-49. kép
118 KOMÁRIK 1978.2 46.; SISA 1980 112.
119 Fõúri építtetõk által készített tervekre a XVII. századból is találunk példát: Wathay Ferenc vági kastélyát mutató 1600 
körüli távlati rajza (Közli: KOPPÁNY 1982.2 136.), vagy Esterházy Pál nádor 1660 körüli két a „Castellum Paris” udvarház 
látképét bemutató és Nagykanizsát ábrázoló alaprajza 1664-bõl. (Közli: CS. DOBROVITS 1983 4-5. kép.) A XVII. sz. építési 
gyakorlatáról l. KOPPÁNY 1987-88 449-488.
120 Közli: CS. DOBROVITS 1983 43-44. p. ill. 21-23. kép.
121 Közli: KELÉNYI 1976 66-67. p. ill. 52. kép.
122 SISA 1989 45-54.
123 KOMÁRIK 1978.2 45-46.
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I.5.2. Rendeltetések megfogalmazása pályázati programban a XIX–XX. század fordulóján

Az építtetõ és építész viszonyának megváltozását, valamint a történeti szerep felcserélhetõségét 

jelentette, hogy a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Mû- és Középítési Szakosztálya 1890-91. évi 

nagypályázatán fõúri kastély tervezésének programját írta ki, amely mögött hagyományosan nem állt az 
építtetõ sajátos, konkrét igényeivel. A korszak jelentõs mûépítészei – Hauszmann Alajos (1847-1926), Ybl 

Miklós, Lechner Ödön (1845–1914), Tandor Ottó (1852–1913) – a megrendelõi igények általános 

ismeretébõl állították össze a tervezési programot.

A XIX. század végén az építészeti tervpályázatok fõbb céljai mindenekelõtt gyakorlatiak voltak. A kiírók 

úgy gondolták, hogy a feladatnak több pályázó részvételével történõ megoldása akkor megfelelõ, ha az 
azonos programra alapozott tervezõi munkával valósul meg. A versennyel a pályázók munkakedvének 

és tapasztalatának gyarapítása, a tehetségek érvényesülésének elõsegítése, másrészt pedig a 

pályatervek kiállításával az érdeklõdés szélesebb körben való felkeltése, a közönség „mûízlésének” 
fejlesztése egyaránt szerepelt a kitûzött célok között. 124 Az Építész-Egylet különös figyelmet fordított az 

építészeti pályázatok intézményének nemcsak megismertetésére, hanem meghonosítására is. A 

korabeli szakemberek kétségbe nem vonható igazságként kezelték, hogy a pályáztatási eljárás egyfelõl 
leginkább megfelel az építészet terén munkálkodók érdekeinek, másfelõl az építtetõk érdekeit a 

tervbeszerzésnek más módjainál jobban képviseli. Ezzel magyarázható a „mû- és középítészet” körébõl 

kiírt éves nagypályázatnak, fõúri kastély tervezésére történõ felhívása, melyrõl a korabeli heti sajtó is 
részletesen tájékoztatott. Egy kastély tervezésére kiírt építészeti pályázat, az eljárás egyébként 

kifejezetten kapitalista szellemisége, kisebb vagy nagyobb nyilvánossággal járó gyakorlata miatt alig 

tûnik összeférhetõnek a fõúri lakóhelyek exkluzivitásával. A pályázat többszöri kiírása, az 
építészhallgatók 1907-09. évi kiállításán125 szereplõ több kastélyterv,126 a kastélyépítés divatját, a XX. 

század eleji létjogosultságát bizonyítja még akkor is, ha valószínûleg ebben a korszakban sem épült fel 

kastély nyilvános építészeti pályázatra benyújtott tervek alapján. 127

Az 1890 és 1908 között fõúri kastély tervezésére kiírt három építészeti pályázatnak eredményessége –

a híradás tükrében – igen szerénynek mondható. Sajátszerû volt az építészeti nagypályázat egyes 
években váltakozó sikere. 128 A kastélypályázat két meddõn maradt felhívása után, csak a harmadik 

kiírás hozott eredményt. Érdekes, hogy a Szakosztály által kiírt vagy gondozott egyéb, hasonló 

  
124 Kossuth Ferenc kereskedelemügyi m. kir. miniszter 79049/1908. számú rendelete, „Az építészeti tervpályázatok 
szabályzata”, publ. In: ÉpIp. XXXIII. évf. (1909) 36.sz. p.323-324 és 37.sz. p.328-331.
125 MÉpMûv. (1909) 2. sz. p.11-13.
126 MP. V. évf. (1907) 1. sz. p.11-13, 22.
127 SISA 1993 66.
128 MMéÉE HÉ. XXVII. köt. (1908) 12. sz. p.122.
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honoráriummal meghirdetett pályázatok nagyszámú résztvevõvel, többnyire sikeresen zajlottak. Ez is

azt mutatta, hogy a pályázati forma elsõsorban csak a városi középületek tervezésénél – melyek 
elnyerése igazi szakmai rangot jelentett – játszott szerepet a korszakban. 129

A pályázatot kiíró építészek és – mintegy a megrendelõ fõurat helyettesítendõ – szakértõk 
programalkotó tevékenységében tudományos igényesség érhetõ tetten. A programalkotás a fõúri 

életforma térigényeinek, szokásainak helyiségprogrammá történõ leképezésébõl, valamint ennek 

világos, félreérthetetlen és nyilvános megfogalmazásából állt. A programhoz elõzetesen összeállították 
a szükséges helyiségek jegyzékét, azok rendeltetésének, nagyságának, fekvésének és kívánatos 

összefüggésének megjelölésével. Számba vették és felsorolták az alkalmazandó építõanyagokat, 

szerkezeteket, esetenként javaslatot tettek gépészeti megoldásokra, a szoliditás és monumentalitás 
mértékére, egyszóval elemeztek és meghatároztak minden olyan fontosabb körülményt, ami az épület 

tervezésére befolyással lehetett. A tárgyra vonatkozó addigi ismereteiket meghatározott, célszerû 

rendszerbe foglalták. A megszokott formakönyvek és a tudományos igényû akadémikus 
összefoglalók130 mellett ennek, ebben a mûfajban különös újdonságértéke volt, s mint ilyen, a kastélyok 

iránti tudományos érdeklõdés gyakorlatias, korszerû megnyilatkozásaként értékelhetõ. A tervezõ 
építész szempontjából a pályáztatás lefolyása másmilyen tanulságokkal is szolgált. A pályázó 

építészeknek a témára való fogékonysága eleinte elmaradt, melyet elsõsorban a gyakorlatukban jól 

megszokott, közvetlen megrendelõi igények hiánya okozhatott. Hagyományosan a fõúri építtetõ nem is 
kívánt egyebet, csak hogy az õ határozott és konkrét elképzelései, mintaképei alapján összeálló 

programot az építész szakszerû architektonikus formába öntse. A megbízói közremûködés e 

patriarchális-feudális formája ekkor is jól ismert volt a korábbi évszázadokból, és a XX. század legelején 
Magyarországon kívül, az európai országokban is élt még ez a hagyomány. Jellemzõ, hogy ezek az 

építtetõk elsõsorban a történelmi, született arisztokrácia soraiból kerültek ki, míg az újgazdag polgári 

arisztokrata építtetõk inkább teljes egészében a tervezõre bízták az építészeti megoldást. 131

I.5.3. Korszerûség és komfort-elvárások változása a korszakban

A fõnemesség rétegén belüli eltérõ szociális funkciónak megfeleltetett lakóhelyek építészeti kialakítása, 

nagysága és pompája a XVIII. században elsõdlegesen nem a gazdagság, hanem a rang és státusz 

  
129 SISA 1993 66.
130 L. pl. WEISSBACH 1902.
131 SISA 1993 66.
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kifejezõje volt. A különbözõ kifejezési formák – építészeti eszközök – forrása az építtetõ személyiség 

rangja volt, tehát az építész elsõsorban azon fáradozott, hogy kialakításban és díszítésben közvetlenül 
láthatóvá tegye megbízójának társadalmi státusát. E formákat, megoldásokat, amelyeket a XIX-XX. 

században esztétikailag, azaz bizonyos stílus változataiként észleltek, a kortársak egyben a szociális 

minõségek rendkívül finoman árnyalt kifejezõjeként érzékelték.132 Például még 1807-ben is, amikor
Hofrichter József (1779–1835) mesterfelvételi remekmunkájáról – egy hercegi palota tervérõl – írt kritika a 

mesterjelölt szemére vetette, hogy „…az ión oszloprendet választotta egy hercegi rezidenciához, vagyis 
egy pompás épülethez; talán a gazdag korinthusi rendet polgárházak számára tartja fenn: ez teljesen 

ellentétes a szabályokkal.”133 Révai Miklós 1780-ban megjelent munkájának hasonló utalásai, ezért

egyáltalán nem meglepõek,134 s fontosabb munkájából kiemelni a már korábban említett 
„alkalmatosság” fogalmához kötõdõ, 1807-ben pedig már a „kényelmesség” szempontjához sorolt

elvárásokat: – mai fogalmainkkal leírva – a tüzelõberendezések füstmentességét, az árnyékszékek 

szagtalanságát, a szobák zajmentességét, szellõzöttségét, világosságát, valamint az egyenletes 
melegérzetet, egyszóval egészségességüket, illetve a cselédek forgalmának elkülönítését.

SZÉCHENYI István (1791–1860) gróf – aki fiatalon építészetet is tanult – 1837 és 1840 között a «Pesti por 
és sár» c. naplórészletében135 írta, hogy „…Lakházakban … még többet is szabad s kell is kívánnunk, s 

ezek jóságát körül-belül az itt következõ tulajdonok több vagy kevesebb léte határozza el. Csend, 

szagtalanság, füst-nélküliség, könnyû tisztíthatás … S ezek a jó lakház fõ feltételei, mondom, mert 
mellékes tekintetek számnélküliek s napról napra nevekedõk, de egyszersmind józan okokra állíthatók 

is.”136 A sor a – Révaihoz hasonló – további elmélkedésben egészült ki azzal, hogy: „…mily befolyása 

van czélirányos belelrendelésnek a könnyebb vagy nehezebb házi szolgálatra … hogy egyikbõl 
másikba minden alkalmatlanság s egybeütközés nélkül lehessen jutni. … mire az … külön czélu termek 

elrendezésében, a házi szolgálatra nézve, fõ figyelemmel kell lenni”.137 Széchenyi kortársai magyar 

kastélyait tökéletlennek, sõt unpraktikusnak találta és erõs kritikával illette. A folyosókat soknak és 
feleslegesnek tartotta, az ügyetlen alaprajzi elrendezést, tehát a szobák átjárhatóságát kifogásolta, a 

rossz szellõzés, a por, a füst és a különösen bûzös árnyékszékek miatt uralkodó kellemetlen szag, 

pedig egyenesen zavarta. „Az angolnak van egy szava ’comfort’ mihez a német ’Behaglichkeit’ közelít, s 
mit magyarul tán ’jól-esés’ által lehetne valamikép s némelykor visszaadni. Más kitételünk e képzetre 

nincs, valamint a ’bequem’ kifejezésre is csak nem rég támadt szónk a «kényelmes», és mintha a 
  

132 ELIAS 2005 70-76.
133 BIBÓ 1978 103.
134 Egy szemléletes példa: „…vagynak szabad ég alatt való felmenetelek garáditsok nélkül is, mellyeken a’ kotsikon is fel 
járhassanak, hágóknak mondjuk. Nagy helyet fognak el … E’ tsak a’ fõ, és hertzegi épületeket illeti.”  RÉVAI 1780 27.
135 SZÉCHENYI 1866. Feldolgozta SISA 2001 88-94., korábban SISA 1989 24-25.
136 SZÉCHENYI 1866 30.
137 SZÉCHENYI 1866 51.
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magyar soha nem érezte volna még ’comfortable’ s ’behaglich’ magát s azelõtt soha nem lett volna 

’bequem’ helyzetben, mivel ilyes kitételekre s szavakra nem szorult…”138 A jól felépített ház 
sajátosságait, öt angliai útjának és látogatásainak tapasztalatából, a fõúri építtetõ szemszögébõl, igen 

elõremutatóan foglalta össze: „Csend, szagtalanság, füst-nélküliség, könnyû tisztíthatás, meleg télen, 

hûs nyáron, minél több világ a szellõzthetés légvonal nélkül, s oly elosztás, mely szerint nappali, ebédlõ 
s éjjeli szoba, terem kellõleg elkülönítve legyenek.”139

Széchenyi mindezzel a fõúri lakóhelyek XIX. századi korszerûség követelményét, a hagyományos 

vitruviusi hármasszabály „kényelmesség” szempontjából kiindulva a XVIII. század végére már nálunk is 

elterjedt új szempontok továbbvitelével, illetve kritikai elemzésével fejtette ki, elõtérbe helyezve, és 
tulajdonképpen megtagadva a XVIII. század rang- és státusszimbolikán alapuló hagyományos 

kifejezésmódját. Széchenyi, a hazai fõúri lakóhelyek korszerûsítésének problémakörével és 

megoldásának kérdéseivel korában nem állt társtalanul. 1835-36-ban NOVÁK Dániel architectus több 
cikkben értekezett például az istállók levegõjének javításáról, vagy a konyhák füsttelenítésérõl.140

Hasonlóan volt gyakorlatias gróf Festetics Andorné, PEJACSEVICH Lenke (1851–1936) grófnõ 1898-ban 

megjelent füzete141 is, amelyben a hálószobák takarításának, az ebédlõ kezelésének, a konyha vagy a 
closettek tisztántartásának számos praktikáján túl a szellõztetés fontosságát – „…a szellõztetésre nagy 

súlyt kell fektetni…” –, tehát a helyiségek szagtalanságának követelményét különösen részletesen

taglalta.

  
138 SZÉCHENYI 1866 38.
139 SZÉCHENYI 1866 30.
140 NOVÁK 1835 20-21. p.; NOVÁK 1836.2 59-62. p. és 9. sz. 69-71. p.
141 FESTETICS 1898.
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II. A fõúri reprezentatív magánépítészet funkcionális meghatározása és jellemzése

A középület és magánépület, valamint az ennek megfelelõ „köz” és „magán” fogalmának szétválása –

épülettervezés szempontjából – a XIX. század második felében már jól érzékelhetõ volt. Ennek felelt 

meg a korabeli „magánépítészet” [„L’ Architecture Privée”] fogalma, amelyet a XVII–XVIII. században a
„polgári építészet” [„Architectura Civilis”, „Civil-Baukunst”] meghatározása elõzött meg, amelybe a

mérnöki létesítményeken, a városi épületeken túl a fõúri lakóhelyek építészetét is beleértették.142

II.1. A „kastély” fogalmának morfológiai értelmezése és a történeti jelentéstartalom 
rekonstrukciós kísérletei

A „kastély”, mint épületfajta eddigi fogalmi meghatározására, fõúri lakóhelyként való morfológiai 

értelmezésére több kísérlet született. 143 A XIX–XX. századi lexikonok, szakszótárak definícióinak 
legfontosabb jellemzõi a tömörségre törekvõ leíró jelleg, az építészeti formajegyek, mint a 

meghatározás szempontjainak önkényes számbavétele, valamint a történeti jelentéstartalom 

különbözõségeibõl eredõen a szóhasználatban mutatkozó ellentmondások kezeletlensége.

A kastély történeti jelentéstartalmának rekonstrukciójára is történt már kísérlet, de csak a XV–XVI. 

századra tisztázódott a „kastély” szónak, ill. különbözõ változatainak [„kastellom”, „castellum”, „kastell” 
stb.] a korabeli írott források elemzésével meghatározott történeti jelentéstartalma. A „kastély” szó 

jelentésének morfológiai elemzésével, a különbözõ korai korszakokban használatos változatainak 

összegyûjtésével és értelmezésével KOPPÁNY Tibor elemezte a középkori és reneszánsz kastély mûfaji 
sajátosságait, típusának változatait, s levezette – a korábbi forrásközlések és régészeti feltárások új 

eredményeit felhasználva – a barokk kastély kialakulásának folyamatát. 144

  
142 L. a korabeli mintakönyvek fogalomhasználatát pl.: FURTTENBACH 1628; GOLDMANN 1699; KRAFFT 1812; DALY [1864], 
1870, 1872, 1877.
143 A XIX. század végi és XX. századi fogalommeghatározás széles áttekintését l. BADÁL 1987 11-14.; illetve többszempontú
(alapterület, státus, tipológia, mûvészeti érték, betöltött szerep) terminológia megfogalmazását Dercsényi Balázstól. In. KLex
2000 305.
144 KOPPÁNY 1974 285-298.
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II.2. A „kastély” funkcionális értelmezése

II.2.1. A „kastély” funkcionális értelmezése a mûemlékvédelem szakirodalmában

A mûemlékvédelem elmélete szempontjából 1945 után, a hasznosítás problematikájával szerves 

összefüggésben, a mûfaj funkcionális értelmezése került elõtérbe. Az „eredeti rendeltetés” 
kizárólagosan lakófunkcióként való értelmezése miatt vált fenntarthatatlanná,145 ugyanakkor az újszerû 

felhasználás sokszor tényleges és látszólagos ellenállásba ütközött. A kastélyok részletes funkcionális 
elemzésének igénye az 1980-as évek kastélyprogramjának elõkészítésével és megvalósulásával került 

elõtérbe.

A kastélyprogram különleges tudományos eredménye a program kidolgozásában és végrehajtásában 

tevékenyen résztvevõ PETRAVICH András (1950-1999) által 1984-ben benyújtott „A magyar kastélyok és 

kúriák helyreállítása” címû egyetemi doktori értekezése.146 Petravich elsõsorban a volt fõúri lakóhelyek 
mûemlékvédelmi kérdéseinek elvi alapjait fogalmazta meg a korszerû nemzetközi álláspont 

figyelembevételével. Megállapította, hogy „az alapelvek tudományos igényû megfogalmazása 

mindenekelõtt építészi feladat,” s ennek jegyében új szempontot adott a mûemléki helyreállítás és a 
hasznosítás területén. „A mûemlékek helyreállításának egyaránt törekednie kell a mûemléki (történeti, 

esztétikai, etikai) és a használati érték visszaállítására. A két cél erõsítheti egymást, de ellentétbe is 

kerülhet. A jó rendeltetéseknél … a mûemlék adottságai és a rendeltetés követelményei fizikai és 
szellemi értelemben is kölcsönösen megfelelnek egymásnak. Ilyen esetben rendszerint nincs szükség 

lényeges átalakításra, a mûemlék értékei a funkció szempontjából hasznosak és érvényre jutnak.”147

Petravich András úgy vélte, hogy a „használati érték szempontjának az eredetihez közeli rendeltetések 
felelnek meg leginkább. … Az egy-egy kastély által konkrétan ellátott … jellegzetes funkciók korban és 

a kastély altípusai (értsd. fajtái, pl. állandó vagy idõszaki lakóhely, birtokközpont, a társasági, mûvészeti 

és politikai élet színtere, gyûjtemények õrzési helye, s nem utolsó sorban hatalmi szimbólum) szerint is 
változnak. … A rendeltetések fejlõdése a történeti épülettípusok részletes funkcionális elemzését teszi 

szükségessé, hogy a lényegüket képezõ fizikai és szellemi tényezõket megállapíthassuk.”148 Petravich 

nemcsak a korszerû társadalmi céloknak legjobban megfelelõ kastélyhelyreállítás új szempontjait 
fektette le tudományos igényességgel, hanem ezzel összefüggésben újszerûen határozta meg a kastély 

fogalmát, történeti funkcióját is. Szerinte a kastély „az egyéni használati igények szolgálatán túl a késõi 

  
145 FERENCZY 1960 55-64.
146 PETRAVICH 1984, majd PETRAVICH 1997.
147 PETRAVICH 1997 6.
148 PETRAVICH 1997 6.
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feudalizmus korának sajátos, az uralkodó osztály szükségleteit kielégítõ, differenciálatlan 

«középülete».” A kastélyok saját korukban betöltött funkcióját a lakás, a reprezentáció, a gazdasági és 
a közigazgatási szerep határozza meg. 149 Az általa vázolt új jelentéstartalomnak, véleménye szerint, a 

barokk kastély a legjobb megfelelõje.

A „kastély” legújabb fogalmi meghatározásában SISA József szintén funkcionális tartalmat vett 

figyelembe, és definícióját elsõsorban a XIX. század második felére érvényesítette. A „historizmus 
kastélya” véleménye szerint „tulajdonosának kiemelt társadalmi helyzetét képviselõ, reprezentatív 

megjelenésû, városon kívül elegáns környezetben álló emeletes épület, melyben megtalálhatók az 

életszükségletek differenciált kielégítésére hivatott helyiségek, valamint fényûzõen berendezett, 
ünnepélyes események célját szolgáló termek.”150 A definíció tételmondata tehát a fõúri magánépítészet 

alapvetõ funkcionális programja, az életszükségletek differenciált kielégítése, melybõl egy a történeti 

korszakoktól független funkcionális meghatározás, illetve definíció bontható ki.

II.2.2. A „kastély” korszerû, összetett funkcionális értelmezése

A fõúri reprezentatív magánépítészeten, mint sajátos építészeti mûfajon belül, a „kastély”, mint 

épületfajta fogalmi meghatározására irányuló tudományos törekvések a történeti jelentéstartalomhoz 

kötõdve, a kastély funkcionális tartalmának elõtérbe helyezését irányozzák. Ennek figyelembevételével, 
a történeti koroktól függetlenül a fõúri magánépítészet olyan sajátos mûfajként határozható meg, 

amelyben a lakó, a társasági, a kiszolgáló, az eltartó és a védelmi funkciók korszerû térbeli 

összefüggései funkcionális egységet (összetett háztartást) alkotnak.

A XVIII–XX. századi emlékek körére megállapítható, hogy komplex háztartásukat csak a lakó, a 

társasági, a kiszolgáló és eltartó funkciók adták. A mûfajon belüli különbözõ épületfajták (kastély, palota, 
kúria, villa, bérház, bérvilla stb.) elhatárolása így nemcsak formai, hanem elsõsorban funkcionális 

szempontból lehetséges. Ebben meghatározó az épület funkcionális programjának összetettsége, 
léptéke és a települési kontextus.

  
149 A kastély többcélúságának hangsúlyozására az olasz szakirodalomban is van példa, Franco Barbieri, milánói professzor 
szerint a kastély – vagy más összefüggésben a villa – az uradalom (latifundium) ’fõvárosa’, ahol a templomtól az ólakig 
mindenféle épülettípus megtalálható.)
150 SISA 2004.2 12.
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A „kastély” vidéki, a „palota” városi környezetben álló olyan tagolt épület, amelyben különbözõ 

társadalmi rétegek idõszakosan egy háztartásban élnek. Másként fogalmazva a kastély illetve palota 
olyan épület, amelyben a lakó, a társasági és a kiszolgáló funkciók térben összefüggõ rendszere 

különbözõ társadalmi rétegek azonos háztartáson belüli életterében, funkcionális és térkapcsolatok 

szövete révén differenciáltan valósul meg.

1. …azonos háztartás…
A család és a háztartás a társadalom azon alapegységei, elsõdleges csoportjai – ahol az emberek 

egymással közvetlen személyes kapcsolatban vannak – melyekre az egész társadalom épült. A család

elsõdleges társadalmi és egyben a házasságkötésen alapuló rokoni kapcsolat, 151 míg a háztartás tagjait 
csak az együttlakás, a jogi viszony valamint a funkcionális kapcsolatok fûzik össze. 152 A férfi és nõ 

közötti nyilvánosan legitimált kapcsolat a fõúri társadalmi rétegben azonban nem a család, hanem az 

„udvar” továbbélõ, XVIII. századi fogalmában, a „ház” szóhasználatában találta meg kifejezõdését, 
amely a nemzetség nemzedékeket átfogó egységét fejezi ki. A fõúri udvar(tartás) XIII-XVII. századi 

jelentéstartalma a szervezeti struktúrájában számos különbséget, de annál több hasonlóságot mutató 

XVIII-XIX. századi háztartás fogalmával fejezhetõ ki. További fontos kritériumként a kapcsolat 
idõtartama jellemzõ, amely szerint egy közös háztartásban tartós, vagy idõszakos együttélés jelent 

meg, s eszerint a rezidenciális (állandó vidéki vagy városi) lakóhelyek mellett a szezonális [idõszakos pl. 

évszakhoz (nyár) vagy cselekvéshez (pl. vadászat) kötõdõ alkalmi] lakóhelyek csoportja különíthetõ el.

2. …különbözõ társadalmi rétegek…

Az elemzett korszakban a különbözõ társadalmi rétegek együttlakásának jelensége egy adott 
lakóhelyen (háztartáson) belül, a korábbi évszázadokhoz hasonlóan markánsan jelentkezett. Különösen 

érvényes volt ez tehát a fõúri lakóhelyek esetében, ahol vezetõ társadalmi réteg fõnemes tagjai az õket 

kiszolgáló közrendû személyzettel éltek együtt. A fenti kritériumok – a jogi viszony, funkcionális 
kapcsolat – a különbözõ történeti korokban különbözõ formát öltöttek. A XVIII–XIX. századi háztartás 

struktúraváltozásaihoz figyelembe kell venni, hogy az a legtöbb kritérium vonatkozásában, a nemesi 

társadalom kiemelkedõ alakjainak – a XVII. századi Magyarországon a fõuraknak és a fejedelmeknek –
személyes, de egyben intézményesült környezete, mondhatni kibõvített, tágabb értelemben vett 

családja, az udvar153 késõbbi, korszerû változata volt. A királyi, fejedelmi, fõúri udvarhoz tartozó 

  
151 A férfi és a nõ közötti nyilvánosan legitimált kapcsolat a „család” fogalmában – ahogyan Norbert Elias fogalmazott – a 
foglalkozásûzõ polgárok felsõ rétegében találta meg kifejezõdését a XVIII. században. Ez jelentette a fõnemesség és a 
nagypolgárság felsõ körei között a társadalmilag legitimált szexuális kapcsolat struktúrájában és formájában fennálló 
tényleges különbséget. ELIAS 2005 65-67.
152 FARAGÓ 1997 217-238.; LASLETT 1979 6-37.; továbbá általános összefoglaló: FARAGÓ 1994 7-13.
153 KOLTAI 2001 7.
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nemesek és közrendûek ugyanis szolgálták urukat és családját személyes szükségleteikben és közéleti 

feladataikban egyaránt, jól példázva ezzel a közélet és a magánélet közötti sajátos átfedést. A jogi 
viszony, mint kritérium tekintetében az úr és szolgálója közötti hûbériség magyar változata, a familiaritás

a XIII. és XVII. század közötti idõszakban sem jelentett felbonthatatlan, vagy örökletes személyi 

függést, hanem az utóbbiak önkéntes és felbontható módon, egyedül magánjogi érvénnyel, és nem 
örökletességgel vállaltak szolgálatot, amelybõl anyagi elõnyökön túl a társadalmi, katonai elõmenetel és 

a mûvelõdés terén is lehetõségekhez jutottak. A familiaritás összetett funkcionális rendszere az udvari 
szolgálat valamennyi tevékenységére kiterjedõ, hierarchikus rétegzõdés kialakulását a különbözõ udvari 

tisztségek révén eredményezte. Elsõsorban ugyanis a familiárisok közül kerültek ki a szolgálati 

feladatokat ellátó személyzet tagjai (inasok), valamint az õket irányító tisztségviselõk (prefektus,  
udvarmester, komornyik stb.) csoportja, de az udvarhoz tartoztak a kancelláriai vagy titkársági 

alkalmazottak, továbbá a muzsikusok is. A XVIII. század elsõ harmadától az újonnan kiépülõ 

közigazgatási, gazdasági és katonai szervek mellett már nem volt szükség a fõnemesség udvarainak 
olyan fokú egyéni szerepvállalására, mint korábban. Az átalakulás – korszerûsödés – folyamata 

azonban a funkcionális kapcsolatok hagyományos udvari struktúrájának továbbélését a korabeli fõúri 

háztartásokban is mutatta. (Bõvebben l. Függelék VIII.2. alfejezet)

3. …térben összefüggõ rendszer…

A (ki)szolgálás funkcióitól áthatott organizmus – amely az épület funkcionális kapcsolatokkal átszõtt 
térrendszerében strukturálisan testesült meg – elvileg nem lehet végtelen kiterjedésû. A vidéki kastély

azonban, vagy korlátozott módon a városi palota is, funkcionális struktúraképzõ kapcsolatainak jelentõs 

részét, közvetlen átjárhatóság nélkül az épületen kívül, a hozzátartozó terület – legtágabban értelmezve 
a birtok – szintjén nyerte el. Másképp fogalmazva hagyományosan a városi palota, a szuburbánumi villa 

és a vidéki kastély az eltartó (gazdasági) funkcióinak együttesét az épületen túlmutató telepítési 

kontextusban, a majorságok rendszerében hozta létre. Ebben különböztek például a kúriától, amely kis 
léptékével gyakran a gazdasági épületek együttesében jelent meg. A városi bérház, bérvilla stb. 

rendeltetését a korszakban megjelenõ új, nagytõkés vállalkozói igények eltartó, lakó és kereskedelmi 

funkciókra specializálódó programja határozta meg, amely térben és beépítésben szintén különáll a 
fõúri palotától, de ugyanakkor kapcsolódhatott is ahhoz.154 Strukturálisan ezért ezek az épületfajták 

olyan lakóépületek, amelyek egységeik additív halmozása révén elvileg a végtelenségig folytathatók

  
154 Pl. Wenckheim Frigyes gróf József utcai palotája [ma Szabó Ervin tér 1.], s a vele szemben álló bérháza [ma Reviczky u. 
4.]; gróf Károlyi Lajos Öt Pacsirta utcai palotája [ma Pollack Mihály tér 3.] valamint kertjének túloldalán álló bérháza [ma a 
Szentkirályi utca sarán], vagy Degenfeld-Schonburg Imre gróf palotája és bérháza [ma Bródy Sándor u. 14.], hasonlóan 
Batthyány Géza gróf Teréz körúti palotája és mellette felépített bérháza stb. Kifejtését l. VÁCZI 1992 66-73.
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lennének. 155 A XVIII–XX. század közepéig tartó idõszakban a vidéki kastély, a városi palota is olyan 

különleges lakóépület volt, amelynek – a rang reprezentációjának építtetõi igényébõl eredõen –
építészeti sajátosságát a „középületszerûség” adta. Ez a XIX. században és a századfordulón viszont 

már a monumentalitás és a szoliditás kettõsségében nyilvánult meg elsõsorban. Ezek az építtetõi 

igények szintjén jelentkezõ, tipikusan társadalmi rendeltetésben értelmezhetõ kategóriák a gazdasági 
fejlõdés és az ennek köszönhetõ vagyoni- és népességbeni növekedés következményei voltak. Az 

információcsere ezáltal az ismeretterjesztés egyre növekvõ lehetõsége (pl. utazás, képrögzítés stb.) 
kedvezett annak a változási folyamatnak, amelyben a korábbi lakó és társasági igényeket meghaladó 

léptékû és összetettségû, komplex rendeltetésbeli elvárások merülhettek fel.

4. …differenciált…

A különbözõ viselkedésszociológiai jellegzetességeket mutató társadalmi rétegek életterének 

kialakítása alapvetõ strukturális építészeti kérdéseket (pl. közös, illetve saját használati területek – köz-
és intimszféra – elkülönítése és kapcsolása; belsõ elválasztott úri–vendég és kiszolgáló forgalom 

vezetése stb.) vetett fel. A rendeltetések differenciálásának (elkülönítésének) jelensége – mint 

elsõdleges strukturáló tényezõ – az elemek, s belõlük kapcsolataik révén kialakuló egységek és ezek 
beosztása, elhelyezése vonatkozásában is kimutatható. A funkcionális elemek és a belõlük szervezõdõ 

egységek önmagukban is lehettek elkülönülõ kisebb részek együttesei (tagolódás ), hordozhattak 

funkcionális sajátosságokat (specializálodás), és közvetlen átjárhatósággal (direkt) illetve közlekedõk 
közbevetésével (indirekt) megvalósuló kapcsolataikkal vagy elkülönülésükkel fejezhették ki az elvárt 

rendeltetésbeli különbségeket.

  
155 GÁDOROS 1997 15.
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III. A fõúri lakóhely-építészet funkcionális modellje

1. ábra: A fõúri lakóhelyek történeti rendeltetéseinek kapcsolódási modellje

III.1. Lakófunkció és lakórendeltetések

III.1.1. Tulajdonosi lakrész, lakosztály („Wohnung”, „apartement”)

A fõúri reprezentatív magánépítészet elemzett korszakában, a XVIII–XIX. században a lakófunkció a 

nappali és éjjeli rendeltetések, valamint ezek közvetlen kiszolgálása és higiénés felszerelésének 

együttese volt, amely különbözõ számú és irányú feltárása révén önálló rendeltetésegységként, 
lakosztályként jelent meg. A XVIII. század elsõ felében a kialakuló funkcionális tagolódásnak megfelelõ 

téralakítás a körbejárható, így elválasztott útvonalon kiszolgálható és reprezentatív módon feltárható 

tércsoportokat fejlesztette ki. Legfontosabb volt ezek közül a lakosztály kialakulása. A lakrész 
[„Wohnung”], lakosztály [„apartement”] közvetlen térbeli kapcsolatokkal állandósult lakófunkciók

együttesét jelentette.
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A lakosztályok és a további lakrészek rendeltetése révén a tulajdonosok, azok vendégei és az õket 
kiszolgáló közvetlen személyzet (komorna, komornyik, vagy szobaleány és inas) szobáit foglalták 

magukban. A tulajdonosi lakosztály hazánkban három rendeltetéselem variált sorából állt: az író(szoba),  

mint nappali funkció, a háló(szoba), mint éjjeli, valamint a kiszolgáló öltözõ(szoba) [„Toilette”] adta az 
elsõdleges direkt funkcionális kapcsolatot. A higiénés felszerelés – árnyékszék [„S:V. secessus”,

„Secret” késõbb „Closette”] majd a XIX–XX. században a fürdõszoba [„Baadzimer”] is – funkcionálisan, 

és közvetlen térkapcsolatai révén is a lakosztály szerves részévé vált.

A XVIII. századi tulajdonosi lakosztály éjjeli helyisége, a különnemû – férfi vagy nõi – hálószoba

[„Chambre • Coucher”, „Schlaff Zimmer”156] volt. Elsõsorban a lakosztály ennek, másodsorban a 
nappali szobák révén tagolódott nemenként. A korszakban kivételes esetben fordult elõ a közös

hálószoba, de az ehhez kapcsolódó funkciók ekkor is mutatták a nemek szerinti elkülönülést. (Edelény 

1763 k. M57-62. ábra, Keszthely 1799-1812 M63-66. ábra; Csákvár 1818-26 M67-70. ábra; Dég 1815-19 M71-75. ábra; 

Nagymágocs 1897 M76-78. ábra)157 A közös tulajdonosi lakosztály 1760 körül tûnt fel elõször, majd a XIX. 

század elsõ harmadáig beosztásának kevés változatával gyakrabban, késõbb feltûnõen kis számban 
jelent meg:

FÉRFI NAPPALI + KÖZÖS HÁLÓ + NÕI NAPPALI

A XVIII. században hazánkban a férfi tulajdonosi lakosztály két alapvetõ funkció (háló és író) 

összekapcsolódásával állandósult, melyet harmadikként az önálló öltözõ egészített ki. A XVIII. 

században az író kis helyisége a kabinet volt, hasonlóan az öltözõhöz, mely minden esetben lezárta a 
lakószobasort.

A XVIII-XIX. századi férfi lakosztályok beosztása:

A.) HÁLÓ + ÍRÓ (+ ÖLTÖZÕ)

B.) ÍRÓ / [DOLGOZÓ] + HÁLÓ (+ ÖLTÖZÕ)

1800 után az író funkció egy lényegesen nagyobb alapterületû és önálló szobában, dolgozóként is 

megjelenhetett, mely a század végére általános igénnyé vált. Saját dolgozószobára, mint szellemi 
alkotásra alkalmas helyre azonban elsõsorban a „literátus embernek” volt szüksége – tartották a XIX. 

  
156 L. DECKER 1711; DAVILER 1720; BLONDEL 1738; DAVILER 1759.
157 L. még pl. Pécel-A1 F6 3. és F7 27. sz. helyiségeket, illetve tablókat.
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század végén, s ezzel magyarázható, hogy csak kevés számban, a legnagyobb társadalmi-kulturális és 

politikai aktivitású fõurak otthonában volt megtalálható, esetenként könyvtárral és ekkor már a társasági 
funkciókkal átjárható kapcsolatban. 158

A nõi lakosztály beosztása a XVIII. század elsõ harmadától három állandósult funkció variált 
kapcsolásából (sorolásából) alakult ki:

A.) ÖLTÖZÕ + ÍRÓ + HÁLÓ C.) HÁLÓ + ÖLTÖZÕ+ ÍRÓ

B.) HÁLÓ + ÍRÓ + ÖLTÖZÕ D.) ÍRÓ + HÁLÓ + ÖLTÖZÕ

A változatok közül A.) és C.) a XVIII. század közepén és második felében, B.) a XIX. század elsõ, míg 

D.) a század második felében fordult elõ. Az átalakulást jellemzi, hogy az öltözõ intim, míg az írószoba 
a társasági terekkel való közvetlen átjárhatósága révén nyilvánosabb jelleget kapott, így utóbbi a 

lakosztály elejére, a feltáró rendeltetések sorába került. Az öltözõ gyakran ruhatárral [„Garderobe”] állt a 

XIX. században közvetlen, a XVIII. században, pedig még sokszor csak közvetett kapcsolatban.

A nõi lakosztály reprezentatív feltárását az 1770-es évektõl társasági térrel biztosította a kisszalon

[Boudoire], így a lakosztály elején, az öltözõt illetve a hálószobát megelõzve helyezkedett el, de 
kivételes esetben, a XIX. század végén az író- és a hálószoba között is megtaláljuk. A férfi 

lakosztályban ennek megfelelõje, a meglévõ írószoba nyilvánosabb jellege miatt csak késõbb, a XIX. 

század folyamán alakult ki, s ez az ún. úri szoba lett.

A nõi lakosztály XIX. századi beosztása társasági funkciókkal és higiénés felszereléssel:

 RET (RET ) (RET )

A.) BOUDOIRE + ÖLTÖZÕ + ÍRÓ + HÁLÓ C.) HÁLÓ + ÖLTÖZÕ+ ( BOUDOIRE) + ÍRÓ

(CL)  CL  CL

B.) BOUDOIRE + HÁLÓ + ÍRÓ + ÖLTÖZÕ D.) ( ÍRÓ) + BOUDOIRE + HÁLÓ + ÖLTÖZÕ

 FÜRDÕ  FÜRDÕ

  
158 L. pl.: Alcsút-A3 F40 4, 31. sz. helyiségek; Kernyesd-A1 E1 4. sz. helyiség; Ó-Kígyós-A2 tabló F6 17. sz. terem, F16 kép; 
Rátót-A1 tabló F20 F14 kép; Nádasdladány-A4 F23 11-12. sz. termek, F28, F41 képek; (Buda)pest-A7 F2 5. sz. helyiség, F8 
kép; Tiszadob-A1 F9-10 9, 3. sz helyiség, F7 kép; Baltavár-A2 E2 19. sz. helyiség; (Buda)pest-A9 F1 2.1-2.2. sz. helyiségek 
és Nagykároly-A1 F14. kép.; Mosdós-A1 F7 kép; Nagymágocs-A1 E1 12. sz. helyiség, F12 kép, Diószeg-Szentábrahám-A1 
E1 12. sz. helyiség; Buda(pest)-A11 F17 kép; Kistapolcsány-A1 E2 alaprajzon azonosított F13-14 képek; Gödöllõ-A7 F9, 
F15 képek.



DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

FEKETE J. Csaba

51

A férfi lakosztály XIX. századi beosztása:

 RET (RET )

A.) ÚRI SZOBA + HÁLÓ + ÍRÓ (+ ÖLTÖZÕ)

 FÜRDÕ

 RET

B.) ÚRI SZOBA + ÍRÓ + HÁLÓ (+ ÖLTÖZÕ)

 FÜRDÕ

A XVIII. századi fõúri lakosztályok higiénés felszerelését, a korabeli leltárak szóhasználata szerinti „S:V. 

secessus”,159 vagy a „Secret”160 a fali árnyékszék-fülke jelentette. Révai Miklós 1780-ban részletesen 

ismertette az árnyékszékek korszerû kialakításának módját és követelményeit: „Feladás és Felosztás. 
Elállani az árnyékszékeknek nehéz bûzeket. Elöször az árnyékszék úgy készüljön el, hogy annak felsõ 

torkábann meg ne akadjon sem a’ vizellet, sem a’ ganéj. Azutánn a’ széktorkának fedele légyen, és alól 

szabad kimenetel adassék a’ büznek, vagy, ha ez alkalmatlan lenne, inkább a falak között felfelé útat 
vegyen a’ fedél alá. Goldmann azt is javallja, hogy, ha könnyen meg lehet, vagy forrás, vagy esõ víz 

által föld alatt való tsatornákon valami folyóba meszsze ki mosatassék. De meg kell vallani, semmi 
mesterség annyira nem mehet, hogy épen minden rosz büz el zárattassék. Azért legalább azon kell 

lenni, hogy a’ fõ, és emberektõl járattabb szobáktól meszszebb essék az árnyékszék. Roszul is 

tselekszenek azok, a’ kik majd minden szobának valamelly szegletébe illyen fészket helyheztetnek. 
Alkalmátlan a’ meszsze ki futás, de sokkal alkalmatlanabb a’ rosz bûz. A’ sem esnék jól, ha minden felé 

embernek, tselédnek vendégnek több szobák által kellene az árnyékszékhezz bémenni.”161

A folyosó végén, vagy a kiszolgáló lépcsõ közelében elhelyezett árnyékszék általánosabban elterjedt 

megnevezése a „Retirade”,162 illetve az „Abtritte”163 is használatos volt a XIX. század közepe elõtt. A 

„Retirade” a XVIII. században azonban, mint a lakosztály önálló helyisége, gazdagon bútorozott-
kárpitozott kamraként is megjelenhetett, amelyre például a budai királyi palota 1777. és 1840. évi 

leltáraiból következtethetünk. A „Freuen-Kammer (Retirade Ihre Majestat der Kaiserin)” megnevezés –

ahogyan Voit Pál írta164 – a császárnõ kamrája, amelyben az arany paszománnyal és rojtokkal díszített 
hordozható szobacloset [„Leibstuhl”] volt megtalálható, amelynek alsó, redõnyös részében a holicsi 

  
159 L. Hõgyész-A1 E1 30-31. sz.
160 L. Edelény-A2 F1R, F4 11, 41. sz és F5 8, 24. sz. fülkék.
161 RÉVAI 1780 33.
162 L. pl. Zsámbék-A1 F1 15. sz és F2 27. sz.; Óbuda-A1 F14 25. sz.
163 L. Edelény-A2 F5 28. sz. fülke; Gyöngyös-A2 F6-7 13. sz.
164 VOIT 1955 223. p. 20. sz. helyiség, melynek részletes leírását l. 228. p.
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szászári és királyi fajanszgyárban készült díszes edény rejtõzött. Hasonló kialakítású és rendeltetésû 

„Retiráda” kamra volt Ráday Gedeon emeleti lakosztályában is az 1792. évi leltár szerint. A korabeli 
retirade, tehát a lakosztályok legintimebb higiénés felszerelésének, az árnyékszéknek rangos formája is 

lehetett. Jellemzõen az árnyékszék közvetlenül a hálóból (A, B), esetenként az öltözõszobából (C), a 

XIX. században már mintegy önálló higiénés egységet alkotva a lakosztályon belül kizárólag az 
öltözõszobából (B, D) nyílt. A lakosztályban megjelenõ fürdõszoba [„Salle des Bains”] és az 1730-as 

években Angliából már Franciaországba is átkerülõ angol closette [„Cabinet oú lieux • soupape”]165

hazánkban ekkor még nem jelent meg. Az elsõ higiénés funkciók – fürdõházak formájában – az épület

tulajdonosi lakosztálytól távoli részén (Gödöllõ, 1751-60 M245. ábra) a lakosztállyal csak közvetett 

kapcsolatban létesültek, más esetben, pedig a kertben önálló építményként (pl. Czenk fürdõháza) 
jelentek meg a XVIII. század második felében. A gödöllõi XVIII. századi fürdõ 1867 elõtti állapotának

leírása fennmaradt: „E fürdõ nagyszerû szép veres márványlapokkal összeállított, 2-4 egyén kényelmes 

befogadására elégséges bassinból állott, kettõs sárgaréz csappal, melyek egyikén meleg, másikán 
pedig hideg víz fut le azon kettõs 10-10 akós rézkatlanból, mellyek a mellette lévõ konyhába úgy voltak 

felállítva, hogy az egyik kényelmesen felmelegíttetett. … A fürdõtükör jobb és baloladalán csinos 

kabinetek voltak, az egyik még külön bejárással is szolgálhatott. E fürdõben bizonyos keleti ízlés is 
szerepelt, a kinyitott kettõs széles ajtó az üvegfalon keresztül elõtüntette az egész virágházat, a 

mesterileg festett falakon elõállított mythológiai képek elbûvölték a fürdõzõt.”166

III.1.2. Az uralkodók tulajdonosi lakosztályai

Az állandóan fenntartott és e célra eredendõen kialakított uralkodói lakosztályok funkcionális jellemzõje, 
hogy a reprezentatív , a XVIII. században ágyfülkés [„Alcove”] háló [„Chambre de Parade”, „Parade 

Zimmer”]167 és nappali funkciókhoz az elõtereken túl fogadó és társasági funkciók rendeltetései

(kihallgatási terem, társalkodó szalon) is kapcsolódtak, s ezzel hazánkban is jelentõsen megnõtt az 
uralkodói hálószobát reprezentatív módon feltáró helyiségek száma. 168

A XVIII. századi nõi uralkodói lakosztály beosztása hazánkban:

ELÕ(K) + KIHALLGATÁS + TÁRSALKODÓ + ÖLTÖZÕ + ÍRÓ + HÁLÓ
  

165 BLONDEL 1738.
166 ODROBENYÁK 1875. 54., 57-58. Közli még: VARGA 2003 35. Azonosítását l. Gödöllõ-A3 tabló F9 28. sz. helyiségekben.
167 DECKER 1711; BLONDEL 1738.
168 L. Buda(pest)-A2 tabló F14 alaprajz 15-23 ill. 23-31. sz. helyiségsora; Buda(pest)-A5 tabló F35 54-62. sz. helyiségsor.
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 RET

A XVIII. századi férfi uralkodói lakosztály beosztása:

ELÕ(K) + KIHALLGATÁS + DOLGOZÓ + FOGADÓ + ÖLTÖZÕ + HÁLÓ

 RET

Az uralkodói lakosztályok jellegzetes reprezentatív társasági funkciói közül a nyilvános audiencia helye, 

a kihallgatási terem emelkedett ki funkcionális jelentõségében, ahol az uralkodó fõúri alattvalóival 

találkozhatott. A XVIII. században hasonló rendeltetést a lakosztályon belül az uralkodó dolgozószobája 
is betölthetett. A korabeli lakosztály privát jellege ugyanis nem volt olyan meghatározó, mint a XIX. 

században. Jól példázza ezt az uralkodói lakosztály belsõ elhelyezésû retirade-kamrája, az uralkodó 

legszemélyesebb tere, ahol árnyékszékét tartották, s amely – Henriette GRAF mûvészettörténész szerint 
– az uralkodói magánaudencia színhelye is lehetett, ahol a király reprezentált, sõt esetenként még 

dolgozóul is használta.169 Beosztásával az uralkodói hálószoba is alapvetõen a reprezentatív 

nyilvánosság szolgálatában állt, 170 de 1770 után, a lakosztálycsoportok kialakulásával és elterjedésével,
a XIX. századi uralkodói hálószoba már elsõ sorban már intimitást tükrözte.

A XIX-XX. századi férfi uralkodói lakosztály elrendezése:

   FÜRDÕ

ELÕ(K) + FOGADÓ + SZALON(OK) + (EBÉDLÕ ) + ÍRÓ + HÁLÓ + ÖLTÖZÕ

III.1.3. Vendégszállások és uralkodói vendéglakosztályok kialakítása

Az úri vendégszállások a nemek szerinti elkülönítés jellegzetességét nem mutatták az elemzett
korszakban. A rendeltetések beosztására a XVIII. században az egymásba átjárható vendégszoba-

sorok, vagy csoportok voltak jellemzõk. A szobasorok gyakrabban egy (Eszterháza, 1775-84 M124, 126, 128. 

ábra), ritkábban két sorban (Edelény, 1727-28 M141. ábra) helyezkedtek el és az egysoros vendégszobákat 
oldalfolyosó kísérte, melynek végében a közös használatú árnyékszékek voltak megtalálhatók.

XVIII. századi egy vagy kétsoros, „egysejtes” elrendezési változatok:

A.) VENDÉG + VENDÉG + VENDÉG + VENDÉG stb.

  
169 GRAF 2002. 108, 115-116.; kapcsolódó további fontos mûvei: GRAF 1997 571-587. p.; GRAF 2003 78-91. p.; GRAF: 2004
68-70. p.
170 L. Buda(pest)-A2 tablón F14 alaprajzon a császári és császárnõi lakosztályokat.
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B.) VENDÉG + VENDÉG
 +  +

 VENDÉG + VENDÉG

A XVIII. század végének rangosabb vendégszállás megoldása két egység – nappali és háló –
összekapcsolásából állt, a nappaliból nyíló saját árnyékszékkel. (Csákvár 1784 M140. ábra)

XVIII. századi „kétsejtes” elrendezés sémája:

C.) NAPPALI + HÁLÓ

CL

A XVIII. századi uralkodói vendéglakosztályok az egyszerûbb vendéglakrészekkel szemben már a 

tulajdonosi lakosztályokhoz hasonlóan három rendeltetést egyesítettek:

 CL

D.) (FOGADÓ ) + NAPPALI + ÍRÓ + HÁLÓ

A XIX-XX. századi megoldások továbbélõ hagyományként hasonló sémát mutattak:

E.) VENDÉGSZALON (FOGADÓ ) + DOLGOZÓ + HÁLÓ + ÖLTÖZÕ

  FÜRDÕ

A fõúri lakóhelyeknél a vendég-lakrészek uralkodói vendég fogadása esetén lakosztály kialakítást 
kaptak, de jellemzõen az építési programhoz képest utólagos, a legkedvezõbb fekvésû tulajdonosi 

lakosztályhoz kapcsolódó alkalmi kialakítással, melyet a késõbbi idõkben, elsõsorban memoriális 
szándékkal fenntartottak. Az épület rendeltetését és elrendezését befolyásoló, uralkodói 

vendégfogadásra tervezett, és eszerint megnevezett állandó lakosztály a XVIII–XIX. századi fõúri 

kastélyokban ritka volt, s jellemzõbben az uralkodói és a rokon fõhercegi háztartásokban, esetenként
mint tulajdonosi lakosztály jelent meg.

Mária Terézia korában Magyarországon több mint 200 fõúri kastély épült, és a reprezentatív 

együttesekben, ahol az uralkodó látogatására számítani lehetett, kialakították az uralkodói

vendéglakosztályokat is. Éltek ugyanis azok a középkori tradíciók, amelyek az udvartartásukkal 
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rendszeresen utazgató koronás fõk idejére emlékeztettek és a fõnemes urával szembeni egyik 

kötelességét szimbolizálták. 171 Az udvarhû és a homo nouvus fõnemesség kastélyaiban nagyobb
valószínûséggel készült uralkodói lakosztály, még ha uralkodói látogatásra végül nem is került sor. A 

látogatás alkalmára kialakított lakosztályokat és berendezésüket, különösen akkor, ha a királynõ azt 

igénybe is vette, 1780 után is megõrizték és nemzedékeken keresztül szinte szakrális helyként 
tisztelték. Például Gödöllõn és Eszterházán – igaz utóbbinál a XIX. századi inventárium nem így említi a 

szobákat – megõrizték e szobák berendezését vagy elnevezésükkel „Mária Terézia szoba” a hozzájuk 
fûzõdõ emléket, mint például egy 1912-es fényképfelvétel tanulsága szerint az Esterházyak fraknó i  

kastélyában172 vagy a szentantali kastélyban.173

A vendégek komfortját szolgáló éjjeli és nappali rendeltetések lakosztályokká csak a XIX. utolsó 

harmadában kapcsolódtak. A kettõ vagy három rendeltetéselem megléte a tulajdonosi lakosztállyal 

azonos, sõt a funkciócsoport önálló szalonnal való bõvülése is a tulajdonosi lakosztályok funkcionális 
változásaival mutat hasonlóságot. A korabeli vendéglakosztályok helyiségeinek száma és kapcsolódása 

azonban a hasonlóságok ellenére is csak ritka kivételnél érte el a tulajdonosi lakosztályok 

összetettségét. Szembetûnõ különbség a saját higiénés felszerelés elmaradása, illetve csak késõi, XX. 
század eleji megjelenése. Ezek korábban, a XIX. század második harmadától csoportba rendezve az 

épület más részén – a tulajdonosi szinten, 174 vagy az alagsorban (pl. Ó-Kígyóson a kastély 4 

vendégfürdõje) – közös használattal voltak megtalálhatók. A vendégszállások közvetlen személyzeti 
kiszolgálása – a tulajdonosi lakosztályokhoz hasonlóan – az öltözõn át csak a XIX. század utolsó 

harmadában valósult meg. A vendégszemélyzet általában külön szinten (Nádasdladány, 1873-76 M102-104. 

ábra; Keszthely, 1930 k. M113-114. ábra), vagy külön épületszárnyban (Gödöllõ, 1868 u. M115-116. ábra) indirekt 
módon kapcsolt, közlekedõ összeköttetésével feltárt szobasorban nyert elhelyezést.

III.1.4. Gyermekszállások

  
171 VARGA 2001 8.
172 VU LIX. évf. (1912) 29. sz. 584-587. p.
173 HORVÁTH 1998 80.
174 L. Csalapuszta-A1 E2 17, 21. sz. illetve E3 20. sz. helyiségek.
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A gyermekek és a szülõk életszférája a XVIII-XIX. században élesen kettévált és a közöttük fennálló 

szakadék áthidalását az alkalmazottak látták el. A dajkák a csecsemõk és a kisgyermekek gondozása,  
a házitanítók a gyermekek nevelése területén fejtették ki tevékenységüket. A gyermekszobák 

differenciált elhelyezése és lakrészük kialakítása a gyermekek nemével és életkorával mutatott

összefüggéseket. A nemek szerinti elkülönülés nagyobb gyermekek szállásánál mutatható csak ki. Az 
örökös ifjú gróf egy vagy kétszobás (író+háló) lakrészt kaphatott, általában az emeleten. A 

leánygyermekek házasságukig külön szobában a tulajdonosi nõi lakosztály közelében kaptak helyet. A 
kisgyermekek szobái a nevelõnõ szobájával együtt szintén a nõi lakrészen – emeleten – helyezkedtek

el, illetve alkottak csoportot. A tulajdonosi lakrészekbe integrálódó közvetlen kiszolgálást nyújtó

személyzet lakrészei, a komornyik, a komorna, a szobaleány szobája mellett (Edelény, 1727-28 M81. ábra, 

Eszterháza, 1775-84 M83. ábra, Csákvár, 1784 M95–96. ábra, Dég, 1815-19 M97–98. ábra) hasonló diszpozíció 

jellemzi a gyermeket tanító nevelõ vagy nevelõnõ szobáját (Keszthely M85. ábra, Csákvár, 1784 M94–95. ábra, 

Nádasdladány, 1873-76 M99–100. ábra, Nagyhörcsök, 1852-55 M105–106. ábra) is.

III.2. Közösségi funkció és társasági rendeltetések

III.2.1. Ebédlõ (nyári ebédlõ, kis ebédlõ) reggelizõ

A XVIII. századi kastélyban megtalálható kevés társasági funkciójú tér közül – mivel a társasági életre 
az alkalomszerû, nagyszámú vendég részvételét biztosító szabadtéri rendezvények voltak inkább 

jellemzõk, melyeket sokszor ideiglenes kerti pavilonokban tartották, ezzel tehermentesítve a kastély 

jóval kisebb befogadó képességû közösségi tereit – az ebédlõ [„Salle • manger”]175 emelkedett ki 
funkcionális jelentõségében. A „hatalom és bõkezûség édestestvérek”, melynek leghatásosabb 

kifejezõje a fõúri terített asztalon kifejtett pompa volt, hagyományos területe az arisztokrata társasági 

érintkezésnek. Az asztalnál érvényesített ültetési rend a hierarchia egyik legfontosabb megnyilvánulási 
területe volt, az étkezés során használatos etiquette-szabályok és szokások pedig szelekciós hatásúak

voltak, mivel ismeretüket csak a gyermekkortól való fokozatos és folyamatos gyakorlással lehetett 

elsajátítani, s így az asztali vendéglátás azonnal kiszûrte azt, aki nem illett a társaságba.

A XVIII. században az emelet két lakosztályát funkcionálisan az ebédlõterem [„Triclinum”,176 „Tafel 

Zimer”,177 a XIX. században „Speise Saal”178 elnevezéssel] kapcsolta össze, de központi fekvése és 
  

175 L. BLONDEL 1738 ábráit, bár Magyarországon ettõl karakteresen eltérõ volt a társasági rendeltetések koraban elterjedt 
elrendezése.
176 L. Hõgyész-A1 E2 35. sz.
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építészeti hangsúlya, reprezentatív feltárásának számos változata miatt is meghatározóvá válhatott. Az 

1720 körül kialakuló nyugat-dunántúli kastélytípus jellegzetes megoldása a középsõ, teljes traktust 
átfogó nagyterem [„Saal”,179 „Grosse Zimmer”180] volt, melyet (nyári) ebédlõnek, illetve alkalmanként

fogadóteremnek is használtak. Feltûnõ volt a korszakban, hogy egy háztartáson belül több ebédlõt is 

létesítettek, az évszakokhoz vagy a használat gyakoriságához kötõdõ differenciálással. 181 Az ebédlõ a 
XIX. század utolsó harmadában elveszítette funkciószervezõ jelentõségét, és átadta helyét a 

nagyszalonnak.182

III.2.2. Szalon(ok), dohányzó, biliárd

A XVIII. századi francia mintakönyvek lakosztályaiban a második elõszoba, a gyülekezõ terem [„Cabinet 
d’ Asseemblée”, „Salle d’ Asseemblée”] elnevezéssel megjelenõ, közösségi rendeltetésû nappali 

helyiség mellett, 1720-ban már megtalálható volt a központi fekvésû, reprezentatív szalon [„Sallon • 

Italienne”, „Sallon”, „Salle de Compagnie”]183 is. A szalon szó és a korabeli – társasági szoba –
rendeltetése egyúttal a társasági összejöveteleknek egy a XVIII. századi polgárosodással 

párhuzamosan létrejövõ konkrét formáját mutatta. A XIX. századi arisztokraták szalonjaiban már nem 

csupán az irodalmi és más mûvészeti elit képviselõi jelentek meg – megadva az elõkelõ társaság igazi 
rangját –, hanem a fõúri család tagjai közös tartózkodásának, megjelenésének és bizonyos családi-

közösségi rendezvényeiknek is színhelye volt. A szalon tehát sajátos zsilip szerepét töltötte be, amelyen 
át a külvilág és a kastély vagy palota lakói érintkeztek egymással. Hazánkban az 1770-es évektõl volt 

jellemzõ, hogy a lakosztályok elé társasági rendeltetések – „társalkodó szoba” [Gesellschaft Zimer] 184 –

kerültek, biztosítva a lakosztály reprezentatív feltárását ugyanakkor belsõ helyiségeinek intimitását is.

      
177 L. Edelény-A2 F1R, F4-F5 14. sz.
178 L. pl. az elsõk között Gyöngyös-A2 F7 3. sz.
179 L. Edelény-A2 F1R, F4-F5 16. sz., Óbuda-A1 F14 60. sz.; Pécel-A1 F6 11. sz.
180 L Zsély-A1 E1 3. sz.
181 L Keszthely-A3 F13 8-9. sz.
182 A változást különösen jól mutatja a nádasdladányi kastély, melynek tervein szereplõ ebédlõt a megvalósuláskor már 
nagyszalonként rendeztek be és használtak. L. Nádasdladány-A2 F6 8. sz. terem és A4 tabló F23 23. sz. terem 
összevetését, F37-38 képek.
183 DAVILER 1720; BLONDEL 1738; DAVILER 1759.
184 L. Eszterháza A-3 F9 30-32. sz.; Buda(pest)-A2 F14 18. sz.
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A dohányzó csak a XIX. század közepétõl vált önálló szalonná, mely a férfiak társasági terei között 

specializálódott közvetlen átjárással a tulajdonos lakosztálya felé. 185 Funkcionális szerepét és 
diszpozícióját tekintve az úri szobával volt rokon, így attól az emlékek többségénél nem is vált külön, de 

megjelenhetett a dolgozó szoba szalonrészeként is. Magyarországon a dohányzás és tubákolás –

elsõként a pipázás – a XVI-XVII. században, bécsi hatásra vált általános szokássá a férfiak körében, s 
a XIX. században a nemzetközi kapcsolatok révén a fõúri társaságban gyorsan elterjedtek olyan 

modern formák is, mint a szivar, majd késõbb – a nõk körében is – a cigaretta. 186

A biliárd a XVIII. században a nõk játéka és a vendéglakosztályok különleges társasági funkciójú tere 

volt,187 a XIX. század folyamán pedig már gyakrabban a társasági terek csoportjában jelent meg,188

esetenként feltáró kapcsolatot biztosítva a vendéglakrészek felé. 189

A biliárd mellett a XVIII. század fõurainak egyik fõ szórakozása a kártya-, és a kockajáték volt. Ezek a 
század elején elsõsorban német-osztrák hatás folytán terjedtek el az elõkelõ körökben. Már ekkor a 

magas rangú nõk is kockáztak, kártyáztak, különösen az ország nyugati felében. Játszották még az 

ostáblát karikákkal (mity -maty) is. A kortársak kritikája nem kerülte el ezeket az új társasjáték 
szokásokat. Cserei Mihály (1667–1756) író például III. Károlyt fõképp azért ismerte el, mert neki „kártya, 

kocka, muzsika, vadászat, komédianézés, egyéb haszontalanság nem kell”. Palocsay György (+1730)

báró „Kurucvilág után” c. költeményében a bécsi befolyás következtében átalakult társasági élet 
mihaszna tevékenységét firtatta, amikor azt írta: „Kártya, lebét, pikét, tersák véget érnek, az még az 

kakasok hajnalt énekelnek”. Kelemen deák, a Károlyi-család gyóntatója, pedig azt vallotta, hogy „egy 

istenfélõ alázatos személy … kártyázni, kockázni ne tudjon”.190 A kártya- és kockajátékok a XIX. 
században már a szalonélet elengedhetetlen kellékei voltak, s az is elõfordult, hogy az ezekre

alkalmasan berendezett termet e játékokról nevezték el (kártya-szalon).

  
185 L. pl.: Mikosdpuszta-A1 F9 E1 8. sz. helyiség; (Buda)pest-A8 tabló F3 alaprajz 5. sz. terme; Nagyhörcsök-A2 F10 9. sz. 
helyiség; Beodra-A1 F10 kép.
186 GOSZTONYI 1911 52.
187 Eszterháza-A3 tablón F9 42. sz. helyiség; Edelény-A2 F5 32. sz. helyiség; Csákvár-A1 F3.R. 30. sz. terem stb.
188 Pécel-A1 tablón F6 9. sz. helyiség; Keszthely-A3 tablón 3, 7. emeleti helyiségek; Gyöngyös-A2 F7 5. sz. emeleti terem; 
Gödöllõ-A3 F10 60. sz. emeleti terem; Dég-A1 F1 14. sz. földszinti terem; Hõgyész-A3 tablón F12 kép; Féltorony-A2 F27 kép 
stb.
189 Fót-A1 E2 9. sz. terem; Nádasdladány-A2 F6 10. sz. terem és A4 tablón F26 kép; Keszthely-A5 tablón F28 6. sz. terem 
és F31 kép; Tövisegyháza-A1 F7 kép.
190 GOSZTONYI 1911 51.
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III.2.3. Rendezvénytermek és kapcsolódó rendeltetések

A XVIII. századi fõúri szórakozások és mulatságok súlypontjai az ebédek, vacsorák után tartott nagy 

táncmulatságok voltak. Az ország nyugati felében, Bécs tõszomszédságában, ahol a magyarság élénk 

társasági érintkezésben állt a németséggel, ott a század elején jelentek meg a maskarás estélyek 
(például az 1724. és 1729. évi pozsonyi farsangok). Az osztrák udvar hatására jelentek meg az elsõ, 

magyar fõurak által rendezett bálok is, így elsõként 1727. február 18-án a nádor, gróf Pálffy Miklós 

(1657–1732) adott bált s azon éjfélig táncoltak, 23-án, pedig gróf Erdõdy György Lipót (1681–1759)

országbírónál volt bál. 191 A mulatságnak ez a fajtája, a bál akkor még nem volt általánosan elterjedt, 

mert ellenkezõ esetben, 1744-ben nem írtak volna az alábbiakat Apor Péter (1676–1752) bárónak a 

háromszéki követek, hogy: „…azt írhatjuk Nagyságodnak, hogy olyan Bál nevezeti alatt folyó solemnis 
pompák mennek végben éjjeli solemnis illustratioval condecorált szánkázásokkal együtt, az melynek az 

olyan szinû legények, mint mü vagyunk, még eddig hírit sem hallottuk, melynek descriptiojára 

elégtelenek vagyunk, hanem Isten Nagyságoddal szembe juttatván, akkor bõvebben fogjuk Nagyságod 
elõtt declarálni.”192 Ezeken a bálokon jelentek meg új szokásként a tõsgyökeres magyar táncokat

(bundás, tõkés, siket, tolvaj, borbély, tapsi, egeres) felváltó különféle külföldi, német, francia (menuette) 

és tót táncok változatai.

A fõúri reprezentáció tehát a társaságban való megjelenés meghatározó színtere, a nagy társasági 

összejövetelek helye, a táncos mulatságok számára állandóan fenntartott ünnepi nagyterem 
(„Festsaal”), a táncterem volt. Az arisztokrata társasági élet egyik legsajátosabb megnyilvánulása, mely 

egyidõs volt ezzel a társadalmi osztállyal, hiszen léte lényegéhez tartozott a megjelenés aktusa. A 

megjelenés mereven szartartásos, végletesen szabályozott formájával a társadalmat irányító hatalmat 
fejezte ki az alattvaló számára, más szóval a megjelenés egyfajta közösségi politikai feladatot testesített 

meg a hatalomban osztozó uralkodó csoport számára. A modern szociológia ezt a jelenséget 

összességében feudális nyilvánosságnak nevezte el. Eszerint a fõúri lakóhelyek ünnepi nagyterme 
elsõsorban a feudális nyilvánosság reprezentatív helyszíne volt.

Az ünnepi nagytermek elsõ emlékei193 a korszakban a XVIII. századból valók (pl. Eszterháza, „kínai 
táncház”), de általános elterjedése és a reprezentatív társasági terek közé való integrációja, 

többfunkciós hasznosítása csak a XIX. század második felében, és elsõsorban a fõvárosi palotákban 

jelent meg. A báltermeket kapcsolódó rendeltetései sokszor tagozták, melyek közül a fogadásoknak 

  
191 GOSZTONYI 1911 45.
192 GOSZTONYI 1911 44-45, 48.
193 Mint a legtöbb rendeltetéselemnek az ünnepi nagytermeknek is megvannak a középkori illetve reneszánsz elõzményei, a 
Palatiumok illetve a nászpaloták. Pl. Nyék 1490–1516 között; Nagybiccse 1571–1605; Sopronkeresztúr 1643 elõtt stb.
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helyet adó egybenyíló buffet és a zenekar karzaton való elhelyezése gyakori és korszerû építészeti 

megoldásnak számított. 194

III.2.4. További sajátos társasági rendeltetések: színházak, lovardák

További társasági rendeltetést több szempontból speciálisan (pl. nyilvánosság a köznép elõtt, vagy 
jelentõs kulturális, mûvészeti hozadék stb.) szolgáltak a XVIII–XIX. század kastélyszínházai. A 

magyarországi színi élet egyik meghatározó bázisa a XVIII. századtól kezdve a fõnemesség volt. 

Kastélyaikban francia mintára rendszeresen vagy alkalmilag mutattak be különféle tárgyú, mûfajú 
színdarabokat, többnyire a maguk és meghívott elõkelõ vendégeik szórakoztatására. Az elõadásokban 

részt vevõk összetétele változatos volt. Sokszor csak fõúri mûkedvelõk játszottak, máskor a kastély 

személyzetét is bevonták. Azokban a kastélyokban vagy palotákban, ahol legalább néhány évre 
folyamatossá vált a színielõadások megtartása, rendszerint hivatásos társulatot szerzõdtettek, s nem 

ritkán ugyanaz az együttes látta el elõadásokkal az évad egy részében a kastély lakóit, majd az év 

másik részében a közeli vagy távolabbi városok nemesi-polgári közönségét. Így váltak a fõúri 
kastélyszínházak az olasz operatársulatok, német drámai vándoregyüttesek, zeneszerzõk és 

szcenikusok kulturális bázisaivá.195 A funkcionálisan erõsen tagozott kastélyszínházak általában külön 
épületben, vagy épületszárnyban nyertek elhelyezést korszerû technológiai felszerelésükkel, 

színpadtechnikájukkal, illetve nézõterükkel együtt. Az állandóan fenntartott színpadokat befoglaló 

színházak jelentõsége és használata a XIX-XX. század fordulójáig kísérte a korszakot. 196

A lovardák ritka XVIII. századi elõkép (Gödöllõ, 1752-59 M246. ábra) után, elsõsorban a XIX. századi 

kastélyok körül jelentek meg nagyobb számban, s a kiszolgáló állattartó épületekkel, lóistállókkal álltak 

közvetlen funkcionális kapcsolatban, s tagozódásukat adták a kisebb lelátó karzatok. 197

  
194 Buda(pest)-A2 F14 30. sz. nagyterem és A3 tablón F31 képek; Buda(pest)-A5 tablón F35 alaprajzon F65-66 képek; Dég-
A1 tablón F1 15. sz. nagyterem; Buda(pest)-A12 tablón F13 kép és a nagyterem elõadásra rendezve F14 kép; [Buda]pest-
A2 tablón F5 1. sz. nagyterem; (Buda)pest-A8 tablón F6, F15 alaprajzokon 9. sz. nagyterem; (Buda)pest-A10 tabló F12 55. 
sz. terem és F9 kép; (Buda)pest-A9 tablón F2 alaprajzon 9. sz. terem és 10. sz. zenekari folyosó; Keszthely-A6 tablón 89. 
sz. terem és F43 kép; Beodra-A1 F9 kép; Buda(pest)-A9 F23-24 képek stb.
195 A témakört részletesen feldolgozta: STAUD 1963.
196 L. Eszterháza-A2 tabló F4, F6-7, F7.R és F8.R ábrák; Gödöllõ-A2 F3, illetve A3 tablón F9 101. sz. terem; Kiscenk-A1 
tabló F4; Kismarton-A1 F10-12; Galgóc-A1 F15-16 képek; Csákvár-A1 F5-6 rajzok, -A3 tabló F15 alaprajzon; Tata-A3 F30-
31, valamint A6 tablón F62 14-18. sz. helyiségcsoport; Buda(pest)-A12 F10 terem; kastélypályázat-A2 F10 alaprajzon 22 és 
23-24. sz. helyiségek.
197 Pl.: Körmend-A1 F3; Gödöllõ-A1 E1-3, és A2 tablón F7 kép, A4 tablón F13 16. sz. terem és F20 kép; (Buda)pest-A4 tabló 
F2 F6-8, F11 alaprajzok 6. sz. terme; Kisbér-A1 F13 térképen, Homonna-A1 F17 kép; Buda(pest)-A6 F80-81. kép
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III.2.5. Gyûjteményes funkciók rendeltetései: levéltár, könyvtár, mûgyûjtemények, botanika

A gyûjteményes funkciók körébe tartozott a XVIII–XIX. században a gyakran a birtok és gazdaság 

hivatali szervezésével is összefüggésben álló levéltár és könyvtár, mely utóbbi a tulajdonos fõúr 

szerteágazó érdeklõdésének és mûveltégének reprezentánsa is volt. A XVIII. században a fõúri
könyvtárak profilja közelebb állt a világi témákhoz és részben a francia felvilágosodás kortárs 

irodalmához, melyekkel a ritkaságszámba menõ régi kiadványok vagy kópiáik is keveredtek. A 

legkomolyabb fõnemesi családi könyvtárak alapjait még a XVIII. század második felében vetették meg, 
de fejlesztésük több esetben a XIX. század végéig folytatódott. Szinte valamennyi fõúri háztartásban 

lehetett néhány száz kötetes kézikönyvgyûjtemény. A nagyobb, esetleg több (tíz)ezer kötetet befoglaló

gyûjtemények száma 200-ra tehetõ.198 Ilyen volt például gróf Csáky Imre (1672–1732) homonnai,  herceg 
Batthyány Károly József (1697–1772) körmendi és rohonci, herceg Esterházy Miklós (1714–1790)

eszterházai, gróf Batthyány Tivadar (1729–1813) kisbéri és bicskei , gróf Viczay Mihály (1756–1831)

hédervári, gróf Forgách Miklós (+1856), gróf Apponyi Antal (1782–1852) nagyapponyi kastélyában õrzött 
könyvtár, melyet e célra berendezett könyvtárszobában, illetve teremkönyvtárban tartottak. Ez számos 

esetben már nemcsak a házitanítók munkáját segítette, hanem funkcionális tagolása révén igazi 

szellemi mûhellyé – dolgozó, szalon – is vált. Módszeres, szakszerû könyvgyûjtéssel azonban csak 
kevés fõúr foglalkozott. Például gróf Ráday Gedeon (1713–1792) könyvtára Pécelen 10ÿ302 kötetet 

számlált, gróf Reviczky Károly (1736–1793) a görög és latin auktorok kiadásainak európai hírû gyûjtõje 
volt. Gróf Teleki Sámuel (1739–1822) gyûjtése kb. 13ÿ000 kötet lehetett, gróf Széchényi Ferenc (1754–

1820) Cenken és Sopronban összesen 22ÿ241 kötetet õrzött. Festetics György (1755–1819) gróf

Keszthelyen kb. 8ÿ000 kötettel alapította meg könyvtárát, s jelentõs gyûjtõ volt gróf Teleki József (1777–

1817), Habsburg-Lothringen József Károly Lajos (1833–1905) fõherceg Alcsúton, valamint gróf Nádady 

Ferenc (1842-1907) Nádasdladányban. 199

A képzõmûvészetek fõúri mecenatúráját vagy egyéni mûvészi ambíciókat szolgáltak a XVIII. századtól a 

változatos tematikával (festmény-, érem- és metszet-, porcelán-, mûtárgy-, fegyvergyûjtemény stb.) 

kialakított gazdag mûgyûjtemények. A nemesség családi mûgyûjteményeinek elhelyezése általában a 
budapesti városi palota és a vidéki kastély között jellemzõen alakult a XIX. század második felében. A 

vidéki kastélyokban voltak megtalálhatók a családtörténetet dokumentáló tárgyak, így a történelmi 

  
198 KELECSÉNYI 1988; BERLÁSZ 1974 283-332, 311-316.; KOSÁRY 1996 553-562 és bibl. 779-780. p.; SZARVASI 1939 51-82.
199 Keszthely-A3 F13 35 és 27. sz. helyiségek, illetve -A6 tablón 62, 64. sz. termek és F39-40 képek; Eszterháza-A3 F9 9-11 
és 23-24. sz. helyiségek; Pécel-A1 F7 28, 30. sz. termek; Galgóc-A1 F8 kép; Gyömrõ-A1 E2 rajzon; Fót-A1 E2 5. sz. terem, -
A2 tablón F31, F33 képek; Homonna-A1 F13 kép; Alcsút-A3 F40 35. sz terem és F35 kép; Nádasdladány-A2 F6 4. sz. 
terem, A4 tablón 11. sz. terem és F28 kép, -A6 tablón F41 kép; Szepesgörgõ-A1 E1 8. sz. folyosó és F6 kép; Buda(pest)-A2 
tablón E1 F35 kép; Buda(pest)-A12 F18 alaprajzon azonosított F8 kép, Féltorony-A2 F20 kép.
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fegyverek gazdag tárháza, valamint a portrégalériák, a családi levéltárak és könyvtárak. 200 A mûkincsek 

gyûjtése és a képzõmûvészet pártolása már sokkal elterjedtebb és szélesebb körben mûvelt 
arisztokrata szokás volt a könyvgyûjtésnél, s a gyûjteményeket befogadó galériák a fõúri reprezentáció 

fontos kellékévé váltak. A galériák diszponálására jellemzõ, hogy míg a XVIII. században 

decentralizáltan, monumentális léptékben külön mellékszárnyat vagy épületrészt elfoglalva 
helyezkedtek el (Eszterháza, 1776-84 M155. ábra), addig a XIX. század elejétõl elsõként közlekedõ terekbõl 

(folyosókból, elõszobákból) specializálódtak, majd kapcsolódtak a társasági rendeltetések kialakuló 
monumentális csoportjába. 201 (Nádasdladány, 1873-76 M193. ábra)

Az elemzett korszak különleges gyûjteményes tereit adják az egzóta növények teleltetésének színhelyei 
(narancsház, pálmaház). A XVIII. században ezek jellemzõen még a kastélytól különálló kerti épületek 

(pl. Edelény, Eszterháza, Pécel, Körmend, Pétervására, Dég, Iharosberény, Gyöngyös, Alcsút, Budavár stb.) voltak, 

melyekbõl a gyûjteményes rendeltetés a XIX. század folyamán a kastélyépületben is megjelent,202 s 
késõbb az 1870-es évektõl látványos funkcionális átalakulási folyamat révén az ebédlõvel közvetlen 

átjárható, direkt térkapcsolattal – télikert – a társasági terek monumentális csoportjába integrálódtak.203

(Nagyhörcsök, 1852-55 M182-183. ábra; Mikosd, 1857-66 M189-190. ábra; Nádasdladány, 1873-76 M192-193. ábra, Ó-

Kígyós, 1875-79 M197-198. ábra, Tura, 1883 M201-202. ábra, Tiszadob, 1880-85 M186. ábra; Nagymágocs, 1897 M207-

208. ábra)

  
200 MRAVIK 2001 157. Ezt az elrendezést látjuk gróf Pálffy János (1829–1908) mûvészeti hagyatékában is, aki bécsi, 
pozsonyi és budapesti palotáin kívül bazini, bajmóci és királyfai kastélyában is mûtárgyak ezreit rendezte szakszerû 
tematikával. (Bõvebben l. HORVÁTH 2002.)
201 Eszterháza-A3 F9 1-2, 8, stb. termek; Csákvár-A1 F2 56. sz terem, Kismarton-A1 F10 alaprajzon; Alcsút-A3 F27-28 
képek; Ikervár-A1 E1 rajon 9, illetve 7, 4. sz. árkádok; Nádasdladány-A2 F6 11. sz terem, A4 25. sz terem és F31-32, -A6 
F36 képek; Királyfa-A1 tabló F2-F14 képsorozat; Bajmóc-A2 F23, 25-27, 29 képek; Fraknó-A1 tabló F18-20 képek; Galgóc-
A1 F5 kép; Gernyeszeg-A1 F10 kép; Homonna-A1 F9 kép; Pápa-A1 F12 kép; Buda(pest)-A12 F18 alaprajzon azonosított F9 
kép; Tata-A6 tabló F62 alaprajzon 5. sz. terem; Betlér-A1 F8 kép; kastélypályázat-A2 F7 13-16. sz teremsor, F10 26. sz. 
terem, -A3 F11 13-15 sz. és -A4 F17 19-21. sz. teremsor.
202 A dégi kastély növényszobája, az ún. botanika-szalon a mûfaj korai és sajátos példája. Azonosítását l. Dég-A1 F1 12. sz.
203 Óbuda-A1 F14 9. 39. sz. termek; Buda(pest)-A10 F6 alaprajzon 11. sz. terem; Betlér-A1 tabló F7 képen; Tóalmás-A1 
F14, F16 képek; Budafok-A1 F6 kép, kastélypályázat-A4 F17 11. sz.,-A5 F26 12. sz. helyiség.
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III.2.6. Szakrális funkció: oratórium vagy házikápolna

Az oratórium, a házikápolna – melyek építészeti kialakításuk204 és funkcionális jelentõségük révén 

templom méreteit is ölthették – a fõúri lakóhelyek egyetlen szakrális funkciójú rendeltetéseleme. A 

házikápolnák térkompozíciója egyrészt a benne végzett szertartások egyszerûsített változatára 
specializálódott, ugyanakkor a kegyúri és köznépi együttes jelenlét funkcionálisan gazdagon tagolt 

példákat is eredményezett. Diszpozíciója a korszakban rendkívüli változatosságot mutatott. Az 1820 

elõtti emlékeknél (Kiscenk, 1750 k. M1-4 ábra, Eszterháza, 1776-84 M45-46. ábra, Keszthely, 1799-1812 M13-14. 

ábra)205 a férfi lakosztályhoz – elhelyezésétõl függetlenül – kapcsolódott a házikápolna egy oratórium-

karzattal. Kivételre is van példa (Edelény, 1727-28 M58-62. ábra, Gödöllõ, 1752-59 M121. ábra; Csákvár, 1784 M50-

51. ábra), ahol a nõi oldalon helyezkedett el a kápolna, 206 s volt ahol (Hõgyész, 1722-29 M6-7. ábra) pedig a 
két lakosztály között. A XVIII. század közepe után a házikápolna elhelyezésével perifériára került,207 s a 

XIX. századot jellemzõ társasági rendeltetések funkcionális integrálódásával ellentétben a kápolna az 

épületszárnyak végére, az elsõdleges forgalmi kapcsolatokból kiesõ helyre került át (Csákvár, 1822 M174. 

ábra; Dég, 1815-19 M73. ábra, Nagyhörcsök, 1852-55 M28, 182-183. ábra, Mikosd, 1857-66 M189-190. ábra, 

Nádasdladány, 1873-76 M192-193. ábra, Ó-Kígyós, 1875-79 M197-198. ábra, Mosdós, 1892 M204. ábra).

III.2.7. Társasági és gyûjteményes rendeltetések állandósuló funkcionális kapcsolatai

A társasági és gyûjteményes, valamint speciális funkciójú rendeltetések köre a XVIII–XIX. században 

közel azonos volt. A XVIII. századhoz képest hagyományos rendeltetések közül a közösségiek (pl. 
ebédlõ, szalon, biliárd, színház, házikápolna) és a gyûjteményesek (képtár, könyvtár) jelentõs része 

tovább élt. A XVIII. században annak elõzményeihez mérten új rendeltetések (szalon, biliárd, színház, 

könyvtár) sorát további új funkcionális elemként, a XIX. század folyamán, a dohányzó és a télikert
egészítették ki. A XVIII. századra a kisszámú, de hangsúlyos elhelyezésû társasági rendeltetés volt 

jellemzõ, míg 1800 után a társasági funkció nagyszámú változata (zeneszalon, teaszalon, kisszalon, 

nagyszalon stb.) jelent meg és kapcsolódott össze. Míg a XVIII. században a lakosztályokat feltáró nyári 

  
204 Pl. Köpcsény-A1 F11 kép; Bajmóc-A2 F28 kép; Hõgyész-A3 F10 kép; 
205 További példát l. erre VasSzécseny-A1 F5 9. sz. helyiség; Bicske-A1 E1 alaprajzon azonosított 2. sz. helyiség; 
(Buda)pest-A2 F32 kép. L. Keszthely-A5 F30 kép.
206 További pl.: Óbuda-A1 F3 alaprajzon 57, 62. sz. helyiségek; L. Gödöllõ-A4 F17-18. és -A6 tablón F39. képek
207 A XVIII. századi hasonló megoldásokat l. Buda(pest)-A1 F11 metszetrajz és -A2 F14 alaprajzon; Tata-A6 F1-2 
alaprajzokon; Kiscenk-A1 F1; Hatvan-A1 E2 1. sz. terem; Gyula-A1 E1, F16; Oroszvár-A1 F2 alaprajzon; Veszprém-A1 F6 
kép. Késõbbi példák: Alcsút-A3 F40 34. sz. terem és F34 képe; Nádasdladány-A6 F44 kép; fBuda]pest-A2 F5 17. sz. 
helyiség; Nagykároly-A1 F16 kép; Mosdós-A1 F8 kép; Szomolány-A1 E1; kastélypályázat-A2 F10 alaprajzon 27. sz., -A3  
F11 17. sz, -A4 F17 22. sz., -A5 F26 18. sz.; Vajta-A1 E2 21. sz. terem.
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ebédlõ jelentette a társasági rendeltetések legfontosabb és hagyományos funkcionális elemét, a XIX. 

század utolsó harmadától ezt jelentõségében és kompozíciós szerepében a nagyszalon váltotta fel.

A XVIII. századtól jellemzõ állandósult funkcionális kapcsolat:

EBÉDLÕ + SZALON

A XIX. század utolsó harmadától elterjedõ újítás:

SZALON + EBÉDLÕ

Hazánkban a társasági rendeltetések kapcsolásának elvei, különösen a diszpozíciót illetõen, mutatják a 

legnagyobb változást az elemzett korszakban. A társasági rendeltetések funkcionális sorolásának XVIII.
századvégi elsõ példái után az egyre növekvõ számú társasági funkció enfilade-sora a XIX. század 

elejétõl terjedt el. A XIX. század közepétõl jellemzõ – már gyûjteményes funkciókat is integráló –

monumentális társasági funkciósor leggyakrabban elõforduló elrendezési változatai:

EBÉDLÕ (+TÉLIKERT ) + NAGYSZALON + KISSZALON

EBÉDLÕ + KISEBÉDLÕ + BILIÁRD + DOHÁNYZÓ

EBÉDLÕ (+TÉLIKERT ) + KISSZALON + NAGYSZALON + DOHÁNYZÓ

KÉPTÁR + NAGYEBÉDLÕ (+TÉLIKERT ) + KIS NÕI SZALON

 [NAGYSZALON ]

SZALON + KÖNYVTÁR + EBÉDLÕ (+TÉLIKERT )

SZALON + KISSZALON + BILIÁRD (+TÉLIKERT ) + NAPPALI

Az egymásután sorolt társasági funkciójú rendeltetések számának növekedése eredményezte a két 

traktusba történõ beosztásukat, melynek révén két irányban váltak átjárhatóvá, s ezzel csoportosításuk 

lehetõvé vált. A két menetbe osztott monumentális társasági tércsoport egyidejû feltárásának igénye és 
jelentõsége abban is megmutatkozott, hogy ez a beosztás vetette fel elõször, az 1810-es években, a 

centralitás gondolatát.208 (Bõvebben l. a VI. 2-4. alfejezetekben)

  
208 L. Csákvár-A2 tablón.
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III.3. Érkezési és forgalmi funkciók – közlekedõ rendeltetések

III.3.1. Reprezentatív közlekedõ- és elõterek: kocsibehajtó, elõcsarnok, fõlépcsõház, elõszoba

A fõúri lakóhelyek építészetében az épület feltárásának módjával az idõjárás ellen védett, fedett 
megérkezés rendeltetése különös jelentõséggel bírt. 209 Az elemzett korszakban ez két változatban 

valósulhatott meg: hagyományosan kocsival, illetve a XVIII. század közepétõl gyalogos megközelítés 

révén.

A XVIII. századi kocsibehajtó kapualj korabeli elnevezése a század utolsó harmadában az 

ingóságleltárakban több változatban fordult elõ [„porta sub Arcu”,210 „die Einfarth”,211 „durchfahrt”,212

„Hinforgang” 213] általában „bejárat”, „kapu” jelentéssel, 214 amely kifejezte, hogy ebbe kocsival behajtva 

lehetett megérkezni. 215 A megközelítési mód megváltozása a XIX. században nemcsak az ezt befoglaló 

térforma fokozatos elhagyását, hanem korábbi elnevezésének megváltozását (kiveszését) is 
eredményezte. Ezt mutatja például a baltavári kastély 1888 után gyalogos bejárattá [„Entrée”] 

átalakított,216 vagy a nagyhörcsökpusztai kastély , hasonlóan átformált [„Vorhalle”]217 kocsibehajtója, 

illetve a gyöngyösi kastély 1826. évi földszinti alaprajza, ahol formájában egy kocsibehajtó kapualj 
szintén „Vestibul” elnevezéssel szerepel. 218

A XVIII. század hagyományos és elterjedt feltáró térkompozíciója:

KOCSIBEHAJTÓ + LÉPCSÕHÁZ

KOCSIBEHAJTÓ + LÉPCSÕHÁZ + (ELÕSZOBA)

Az elõcsarnok jelentésû, francia „Vestibule” illetve a német „Vorhalle” elnevezések a XVIII-XIX. századi 

mintakönyvek alaprajzainak tanúsága szerint olyan épületekben jelentek meg, amelyeknél a fõ 

társasági szint a földszint volt, illetve a megérkezés, az épületbe történõ belépés csakis gyalogosan 

  
209 SZÉCHENYI 1866 53.
210 L. Hõgyész-A1 tablón E1 1. sz.
211 L. Edelény-A2 tablón F1R+F4+F5 ábra 25. sz.; Eszterháza-A1 F3 1. sz.; Nagyhörcsök-A2 F10 1. sz. helyisége.
212 L. Óbuda A1 tablón F14 52. sz.; Nagyhörcsök-A1 és -A3 F2 és F14 1. sz. helyiség.
213 L. Zsély-A1 tabló E1 1. sz.
214 L. Keszthely-A3 tablón F13 1. sz. helyiség „kapu” elnevezését 1811-bõl.
215 DECKER 1715-ben „Thor Weg und vörder Hauß” illetve „Einfahrt in den Hof”; GOLDMANN pedig 1721-ben „Thorweg” 
elnevezéssel illette. (L. DECKER 1715; GOLDMANN 1721 IV. Tab.)
216 L. [Bér]Baltavár-A2 tabló E2 2. sz. vö. [Bér]Baltavár-A1 tabló E1 rajzával.
217 L. Nagyhörcsök-A4 F18 1. sz.
218 L. Gyöngyös-A2 tabló F6 2. sz.
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történhetett. 219 A XVIII. századi gyakori francia-német építészeti megoldás az volt, hogy az 

elõcsarnokhoz oszlop-gerendázattal tagoltan, közvetlen átjárhatósággal kapcsolódott a fõlépcsõház
[„Grand Escalier”, „Haupt Treppe”]. A francia „Vestibule” illetve a német „Vorhalle” elnevezések az 1840-

es évektõl kezdõdõen már hazánkban is gyakran alkalmazott megnevezések voltak 220 elõcsarnok 

rendeltetéssel, melyhez a kezdetben nem feltétlenül kapcsolódott közvetlenül a lépcsõház, illetve az 
elnevezések nem álltak olyan szoros összefüggésben az alkalmazott térformával, mint külföldön. Ybl 

Miklós például a „Halle” megjelölést gyakran használta elõcsarnok rendeltetéssel, függetlenül attól, hogy
kapcsolódott-e hozzá fõlépcsõ, 221 míg Linzbauer István (1838-1880) Vestibule-nek nevezte nádasdladányi 

kastélytervén a centrális kompozíció központi fekvésû, felülvilágított terét is.222 Az elõcsarnok 

rendeltetésû „Halle” kifejezés XIX. század közepi hazai használata azért is érdekes, mivel a század 
második felében lejátszódó funkcióváltozások, valamint az ebbõl eredõ téralakítás változása az 

elõcsarnok–lépcsõház áthatásából egy vegyes használatú, funkciójú központi csarnok, a hall

kialakulását eredményezte. A hall így a hazai átalakulások folyamatában szemlélve a német eredetû 
„Halle” rendeltetésbõl is levezethetõ, míg a szakirodalom általában az angol nagyterem, csarnok [„Hall”]

kifejezés hazai átvételérõl beszél. 223

A XIX. században hazánkban is elterjedõ újítás:

ELÕCSARNOK

ELÕCSARNOK + LÉPCSÕHÁZ + (ELÕSZOBA)

A fõlépcsõház pihenõjének [„Pallier”, amely az emelet vonatkozásában, mint „Grand Palier” a Vestibule 

szinonimája is lehetett] 224 hazánkban nem terjedt el önálló megnevezése, illetve csak a gyöngyösi 
kastély 1826 körüli alaprajzán olvasható az elõtér [„Vorhaus”] felirat, mely általában bármilyen kisebb 

elõteret jelenthetett. A XVIII. század elsõ felének mintakönyvei225 a hálószobák és a reprezentatív 
közlekedõk között elhelyezkedõ, esetenként több egymásba nyíló reprezentatív helyiséget, az egyedi

rendeltetés meghatározása nélkül, elõszoba megnevezéssel illették. Ezek közül az elsõben vártak 

állandó készenlétben uruk parancsára az inasok és lakájok. 226 Késõbb a XVIII. század közepén a belsõ 
elõszoba a vendégek gyülekezõ terme [„Grand Cabinet d’ Assemblée”] lett, máshol pedig társasági 

  
219 L. DECKER 1711; DAVILER 1720; BLONDEL 1738; DAVILER 1759.
220 Fót-A1 tabló E2 2. sz.; [Buda]pest-A8 F1 és F3 2. sz., továbbá Diószeg, Szentábrahám-A1 E1 1. sz. helyiség.
221 Vö.: Ikervár-A1 F2-3 ábra 1. sz. valamint F4 ábra 2. sz, helyiségét.
222 Sárladány-A2 F6 17. sz. helyiség.
223 Vö.: SISA 1993 65-78. p.
224 DAVILER 1720 és DAVILER 1759.
225 DECKER 1711; DAVILER 1720; BLONDEL 1738.
226 ELIAS 2005 63.
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rendeltetést, ebédlõ funkciót [„Antichambre servant de Salle • manger”] kapott. 227 A XIX. században 

már csak a lakosztályok közlekedõkkel (folyosóval) közvetlenül átjárható elsõ terme mûködött 
elõszobaként. 228 Hazánkban az elõszoba mûködése hasonlóan alakult, német és francia elnevezése

[„Vor Zimmer”, „Antichambre”] is feltûnt a XVIII. század utolsó harmadában.229 A XIX. században 

elsõsorban a reprezentatív közlekedõ terekbõl a társasági terek csoportja felé nyíló elsõ helyiség volt,230

illetve a lakosztályokat feltáró elsõ helyiség rendeltetésében fordult elõ, 231 de az elõszoba a kiszolgáló 

közlekedõk irányából is feltûnt a korszakban.232

III.3.2. Kiszolgáló közlekedõk, melléklépcsõk, folyosók belsõ forgalmi kapcsolatai

A kiszolgáló és a kiszolgált lakó- és társasági funkciók közötti indirekt kapcsolatot vízszintes [„Passage”] 
és függõleges közlekedõk [„Degagemé”]233 alkották a korszakban. Az inventáriumokban nálunk többféle 

elnevezése élt a belsõ személyzeti lépcsõknek [„kleine Lauf-treppe”,234 „Snecken Stiegen”,235

„Shneden-Stiegen”,236 „Eiserne Rundeltreppe”237] és közlekedõknek, melyek gyakran utaltak elterjedt 
építészeti kialakításukra – „csigalépcsõ” – és esetenként anyaghasználatukra is.

A lakó és társasági funkciójú terek külsõ kiszolgáló forgalmát – pl. az inasokat és szobalányokat, a kívül 
fûtõs cserépkályhák fûtõit – horizontálisan az oldalfolyosó, és az ehhez kapcsolódó melléklépcsõk 

vertikálisan vezették, s utóbbiak a rövid folyosós térstruktúrákban funkcionális szakaszonként 
megismétlõdhettek. A belsõ személyzeti forgalom szintén ezeken a közlekedõkön keresztül volt

vezethetõ, de a kiszolgáló forgalom az elválasztott útvonal és a lakosztály körbejárhatósága ellenére is 

könnyen keresztezhette a szobákon keresztüli reprezentatív tulajdonosi közlekedést.

  
227 BLONDEL 1738; DAVILER 1759.
228 L. pl. KRAFFT 1812.
229 L. Óbuda-A1 F14 58, 60. sz.; Eszterháza-A3 F9 33, 36. sz.; Buda(pest)-A2 F14 16, 29. sz. helyiségek.
230 L. pl.: Ikervár-A1 tabló E1, F3 2. sz.; Fót-A1 E2 4. sz.; [Buda]pest-A8 F1 4. sz.; Zsombolya-A1 F2 4. sz.
231 L. pl.: Ikervár-A1 tabló E1, F4 3. sz.; [Buda]pest-A8 F3 8. sz.
232 L. Nagyhörcsök-A2 F10 14. sz. -A3 és -A4 F15, F20 1. sz.; Nádasdladány-A2 F6 13. sz. helyiségeket.
233 DAVILER 1759
234 L. Buda(pest)-A2 F 14 21. sz.
235 L. Edelény-A2 F1R. F4, F5 6, 27. sz
236 L. Keszthely-A2 F3.R, F6 13. sz.
237 L. Nádasdladány-A2 F6 23. F7 18. sz.
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III.4. Kiszolgálás funkciói és rendeltetései

A XVIII-XIX. századi fõúri lakóhelyek hagyományos funkcionális kapcsolatai között a kiszolgáló funkciók 

nagysága, összetettsége elsõsorban a tulajdonos háztartásától függött, amelyet meghatározott állandó 

vagy szezonális jellege. A kiszolgáló funkciók rendszere az elemzett korszakban jellemzõen túlmutatott 
egyetlen épület, a fõépület keretein. Az állandó lakóhelyek legfontosabb belsõ rendeltetései a 

fõzõkonyha és a mosókonyha, voltak. Ezekhez jelentõs mennyiségû és szakosított elhelyezésû 

tárolóhely (kamra) tartozott. Ide tartoztak továbbá azok a melléképületekben elhelyezett rendeltetések 
(külsõ konyhák, parádés lóistállók, kocsiszínek, kamrák, szolgaszállások stb.) is, melyek szintén a 

fõépület társasági és lakófunkcióit szolgálták ki. Fontos azonban megkülönböztetni a kiszolgáló 

funkciókat az ún. eltartó–gazdasági, szintén melléképületben elhelyezett rendeltetésektõl (igásló- és 
marhaistállók, terménytárolók, cselédszállások stb.), melyek jellegzetes építészeti kerete a majorság 

épületegyüttese volt.

III.4.1. Lakosztályok kiszolgálása, belsõ személyzeti szobák

A tulajdonosi lakosztályok kiszolgálása a XVIII. századtól az 1870-es évekig közvetlen átjárhatóságú 
személyzeti szobával [„Chambre de Domestiques”]238 történt. (Keszthely, 1755-65 M11. ábra, Csákvár, 1784

M51-52. ábra, Gyöngyös, 1826 M20, M22. ábra) A férfi lakosztályt a komornyik, a nõit a komorna szobája 

egészítette ki. A férfi lakosztálynál jellemzõen a komornyik különbejáratú szobájából a hálószobába 
lehetett átmenni. Ha a lakosztályban volt öltözõ, a komornyik szoba azzal állt kapcsolatban, továbbá 

gyakori volt a lakosztályt feltáró közlekedõ, vagy elõszoba személyzeti szobával alkotott kapcsolata is 

(Edelény, 1727-28 M60. ábra, Keszthely, 1799-1812 M65-66. ábra, Csákvár, 1822 M70. ábra, Dég, 1815-19 M74. ábra). A 
nõi lakosztályban a komorna szobája szinte kizárólagosan az úrnõ öltözõjével volt átjárható, és 

közlekedõ folyosóról feltárható, továbbá összeköttetésben volt a ruhatárakkal is. A hálót közvetlenül 

kiszolgáló személyzeti szoba ritkaságnak számított. Az 1800-as évek végének megoldásaiban a 
lakosztályhoz közeli, közlekedõvel bekapcsolt személyzeti szobákat találunk (Nádasdladány, 1873-76 M30. 

ábra, Tiszadob, 1880-85 M38, M40, M42. ábra), a XX. századra pedig elterjedtté vált a belsõ személyzet 
szobáinak a lakosztálytól távolabb esõ csoportosítása és közlekedõ folyosóval történõ 

megközelíthetõsége is.

  
238 DAVILER 1720 és DAVILER 1759
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III.4.2. Udvari nagykonyhák, különféle más konyhák és munkaszobáik, éléstárak

A fõúri lakóhelyek jellemzõen több konyhás háztartások voltak. A XVIII. századi konyhák nagy számát 

egyrészt a különbözõ ételfajták és elkészítésük eltérõ technológiai igényei (nagykonyha [„Compl. 

Küche”], sütõház [„Bäckerey Küche”] vagy pecsenyekonyha [„Bratküche”], cukrászat
[„Zuckerbäckerey”]239 stb.) határozták meg. Ezek mellett a forróvizes ruhatisztítás tevékenységének is 

kemencével ellátott különálló konyhát (mosóház) [„Wäschkamer”] létesítettek. A XIX. században az 

udvari nagykonyha kombinált fõzõ-sütõberendezése jórészt kielégítette a korabeli technológiai 
kívánalmakat, de ennek ellenére megmarad egy vagy több kisebb mellékkonyha, a kávékonyha 

[„Frühstückküche”], valamint megõrizte különállóságát a mosókonyha is. A XVIII–XX. századi 

kastélyokra egyaránt jellemzõ tehát a többkonyhás háztartás. Általános, hogy a földszinten elhelyezett
udvari nagykonyha, a sütõház (pecsenyekonyha), a cukrászkonyha (pékség) az éléstárakkal alkotott 

funkcionális csoportot, illetve más rendeltetésû konyha, a mosókonyha a munkaszobákkal 

(vasaló/mángorló szoba), valamint a fehérnemû raktár, garderobe helységekkel kapcsolódott össze. 
Több kisebb konyha (kávékonyha) is megtalálható volt az épületen belül elsõsorban a kiszolgáló 

közlekedõk mentén. A lakosztály fogatához kisebb konyha is tartozhatott. A konyhák technikai 

felszereltségének fejlõdése egyértelmûen a füstmentesítés és az egészséges vízvétel lehetõségének 
megteremtése felé, diszpozíciója a funkcionális elkülönülés irányába tendált. 240

Révai Miklós 1780-ban megjelenõ munkájában241 részletesen ismertette a konyhai tûzhelyek 

kialakításának és a füstelvezetés megoldásának rendszerét: „A’ tüzhelyek magossabbak ne legyenek 

harmad fél nyomnál, és tsak egy része érje a’ falat, ha épen szabadon nem lehet. Ezt az alkalmatosság 
javallja, mivel így minden akadály nélkül az ételhezz férhetnek könnyû hajlással minden részrõl. … A’ 

tüzhelynek kisebb épületekbenn elegendõ szélessége a’ 3, vagy 4 nyom, a’ nagyobbakbann pedig 5, 

vagy 6 a’ hoszsza leg fellyebb 8 lehet emezekben, amazokbann pedig 6. … A’ tüzhelyet fogjabé a’ 
füstfogó kémény’ alja úgy, hogy a’ tüzhelyen kiessék leg alább eny nyomnyira, és a’ földtõl egy ölnyire 

felemelõdjék. Mert így a’ füst sem terjed széllyel az épületbenn, hanem inkább bé fogatatván fobban ki 

takarodik a’ kéményen, azután a’ tüzhelyhezz is bátrabban járhat az ember, mivel nem kéntelen 
v igyázva meg hajtani magát.”

  
239 L. Eszterháza-A4 F14 51, 53, 54. stb. helyiségeket.
240 Pl.: Buda(pest)-A2 F14 35, 37-38. sz. helyiségek; Féltorony-A2 F4 alaprajzon.
241 RÉVAI 1780 31.
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1836-ban NOVÁK Dániel architectus is így írt: „A’ konyhák különös figyelmet érdemelnek, ’s azok 

elrendeltetésükhöz képest, a’ tornácztól, ’s az ebédlõ szobától távol helyezve ne legyenek, ne hogy ez 
által az étkek kihüljenek; ellenben igen közel se feküdjenek a’ szobákhoz, a’ mi által a’ konyhaszag csak 

megtelné a’ szobákat ’s termeket, ’s így az alkalmatlanságot szerezne. Felette illetlen, konyhát rendelni 

- el az épület homlokzatánál, hol csak a’ legdíszesebb szobáknak és termeknek van helyük. Ha 
valamelly épület csupán egy háznép számára készül - fel, föld alatt adhatni a’ konyhának helyet, vagy 

pedig más okoknál fogva, hogy t.i. elmellõztessék a’ tisztátalanság ’s nedvesség, a’ melléképületbe 
helyezhetni azt. Feltételesen szükséges, hogy a’ konyhák ne csupán eléggé világosak legyenek a’ 

külön foglalatosságok’ végzésére, hanem egyszer ’smind a’ tûztõl mentettek is, ’s ennélfogva mindenütt, 

hol csak lehetséges, boltozattal elláttassanak. A’ fõ kényelmek közé tartozik, hogy a’ konyhákban 
kiöntés (Ausguss) találtassék, ’s élõ víz. A’ tûzhely olly elrendezést nyerjen, hogy körülötte kényelmesen 

lehessen járni, ’s minél nagyobb terjedelmû a’ tûzhely, annál alacsonyabb legyen, hogy tetszés szerint 

mindent oda állítni, ’s ismét elvenni lehessen. A’ fakimélés végett már különféle tûzhelyek találtattak fel, 
mellyek tûzcsatornákból állanak, ’s csak egy fûtõlyukkal vannak ellátva, mellyeknél a’ hamu vas 

rostélyon esik keresztül, ’s hol a’ tûz a’ légfolyás által ápoltatik. Ezen tûzhelyek’ érdeme abban áll, hogy 

az étkeket minden fapazarlás nélkül, ’s tehát kevés fával készíthetni, mellyeknél azonban némellyek 
azon ellenvetést ’s kifogást teszik, ’s talán nem oknélkül, hogy a’ sült étkek ízetlenek, ’s azok’ kinézése 

hasonlít a’ fõtt, vagy párolt húshoz. Ennek elhárításául, téres konyhákban kandallók alkalmaztatnak, 

mellyek a’ padlathoz közel állanak. A’ kandalló elõtt a’ sütõ nyársak vannak alkalmazva egymás felett az 
élõ tûzön, ’s körösleg forgattatnak. Az egyébb étkek’ számára az oldalfal körül vannak az úgy nevezett 

szélkemenczék, mellyek’ nyilása négyszög, ’s mellyek’ szélessége 8-12 hüvelyk. Fél magasságiban 

ezeknek rostély van, mellyekre a’ szén hányatik, ’s reájok a’ réz edények rakatnak. Alól a hamulyuk van, 
melly egyszersmind szellõfolyásúl szolgál, ’s a’ füst kivezérlése végett, felül a’ szélkemenczén, van egy 

különös kémény. Hogy a’ konyhák ne füstöljenek, a’ tûzhelynek olly helyheztetést kell adni, hogy a’ nap 

ne süthessen keresztül az ablakokon a’ tûzhelyre, lenyomván annak hatóereje a’ füstöt, ’s hátrálván a’ 
kéményen annak szabad kifolyását. … Az okból, hogy az épületekben a’ terhes füstölgést el lehessen 

mellõzni, a’ kemenczék’ alkata, ’s azok’ helyheztetése jõ különösen tekintetbe. Ezek’ felkészítése akép 

történjék, hogy azok minden akadályoztatás nélkül kivezessék a’ füstöt, a’ kéményeknél jó legyen a’ 
folyás, néhány alapelvvel lesz szükség megismerkedni … ha a’ felsõ légoszlop könnyebb az alsónál, a’ 

füst felfelé száll … ott, hol a’ kémények alul szélesebbek mint felül…”242

  
242 NOVÁK 1836.2 59-61.
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A belsõ kiszolgáló rendeltetések egy közösségi térrel (ebédlõ), a XVIII. századtól kezdve, a konyhák 

körül speciális technológiai csoportot (munkaszobák, mosogató [„Abwaschküche”], kamrák stb.) és 
konyhaszemélyzeti szállásegyüttest alkottak. A konyhák elhelyezését a funkcionális elkülönítés, 

felszerelésük kialakítását a füstmentesítés törekvése határozta meg. A XVIII. századi belsõ földszinti 

konyhák csoportját a késõbbi fejlõdés ezért hazánkban is külön épületszintre (alagsor) [„Offices”]243

vagy különálló melléképületbe telepítette, mivel az egyik fõ alapelv a „szagos és zajos funkciók”, vagyis 

a kiszolgáló-technológiai épületrészek és a lakószárny határozott térbeli elkülönítése és csoportosítása 
lett. A kiszolgálandó társasági rendeltetésektõl (ebédlõ és kapcsolódó szalonok) így távol esõ konyhák 

közötti útvonalon nemcsak az ebédlõ melletti tálaló, hanem a kávé- és melegítõkonyhák is szükségesek 

maradtak. A kiszolgálás útvonalára jellemzõ, hogy az a XIX. század közepéig szinte minden esetben 
keresztezte a közlekedõterek reprezentatív belsõ forgalmát, míg a funkcionálisan tisztán elválasztott 

kiszolgáló forgalomvezetésre csak a század legvégén és a századfordulón találunk példákat.

Az udvari nagykonyha helye a XVIII. században épületen belül, meglepõen hangsúlyos, a fõtraktusban 
az oldalszárnyak találkozásánál, esetleg a oldalszárny végén volt. (Edelény, 1727-28 M222–226. ábra, 

Keszthely M227–233 ábra, Gödöllõ, 1752-59 M243–246 ábra, Gyöngyös, 1826 M234–237. ábra)

A kiszolgáló rendeltetések a társasági és lakó funkcióktól való elkülönülésének az 1780-as évektõl 

észlelhetõ jelensége a horizontális, ritkábban és késõbb, az 1830-as évektõl a vertikális tagozódás.  

Jellemzõ a korszakban a technikai funkciók – elsõsorban az udvari nagykonyha és kamrák –
kiszorulása a fõépület földszintjérõl az oldalszárnyba (Eszterháza, 1776-84 M274–256. ábra, Csákvár 1784

M257–259. ábra, Nagyhörcsök, 1852-55 M260–262. ábra, Mikosd, 1857-66 M263–265. ábra, Diósszentpál, 1904 M266–

268. ábra) vagy fedett átjárás nélküli mellékszárnyba. (Kis-Cenk, 1750 k. M213–215. ábra, Tata, 1940 k. M216–

218. ábra), Oldalsó kocsiáthajtó esetén a konyha ahhoz kapcsolódott (Seregélyes, Lovasberény), vagy abban 
a szárnyban kapott elhelyezést, de más esetben is az oldalszárny vagy melléképület fõépülethez 

közelebb esõ részében maradt. (Ó-Kígyós, 1875-79 M219–221. ábra, Nádasdladány, 1873-76 M101. ábra)

Kisebb, összefogottabb épületek esetében a pinceszint alagsorként való kialakításával a konyha 
befogadására vált alkalmassá. Ez a kastély szintenként eltérõ funkcionális elrendezésének vertikális 

tagozódását elõlegezte meg, (Dég, 1815-19 M238–241. ábra, Gyömrõ, Csala) melyben az alagsor jellemzõen 
kiszolgáló, a földszint társasági és lakó, a (mezzanin)emelet pedig elsõ sorban lakó rendeltetésket 

fogadott be.

  
243 DAVILER 1720
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A társasági és lakóterek kiszolgáló forgalma, a kastély funkcionális rendszerének erõsen vertikális 

tagozódása miatt az alagsor és padlás között húzódó melléklépcsõkön és ehhez kapcsolódó hosszabb-
rövidebb folyosószakaszokon zajlott. A hagyományos kiszolgáló rendeltetések közül a zajos és szagos 

funkciók (konyha, mosókonyha) az alagsorba, vagy különálló melléképületekbe kerültek annak ellenére, 

hogy füstmentesítésük és vezetékes vízellátásuk megoldott volt a korszakban. Az alagsorban 
megjelentek a korszerû épületgépészet új rendeltetésû terei, a légfûtés kazánháza, a gázfejlesztõ 

kamrája, a telegráf-szoba stb.

III.4.3. Technikai felszerelés (fûtés, épületgépészet) generálta új rendeltetések

A legfontosabb XVIII. századi technikai felszerelés, hagyományosan a kívül fûtõs kályhás valamint a 
kandallós tüzelõberendezések voltak. A tüzelõ(berendezése)k fajtáit már Révai Miklós is meghatározta 

és ismertette: „…Tüzellõnek, szenellõnek, kandalónak, olaszkementzének mondjuk a’ belül fülõ – értsd. 

meleget adó – kementzéket. … A’ tüzellõk háromfélék: Nagyok a’ sütõ, és fõzõ, az ebédlõház, és más 
nagyobb szoba tüzellõk. Középszerûek, a’ kisebb szobákba valók. A’ kitsinyek a’ tanulóház, aluvó, és 

egyéb kamara tüzellõk.”244 Ezt a csoportosítást Széchenyi István is megtartotta 1837 és 1840 között írt 

naplójában, amikor a hagyományos és újkeletû berendezéseket részletesen ismertette: „…kandalló 
felette sokféle van … az olasz kandalló, és az ennél még nagyobb francia, mely mindkettõ az 

ugynevezett Cheminée szorosb értelemben, vagy az angol Iron-grate bizonyos helyzetekben 
…kellemesek az elsõk fával, emez kõszénnel tüzelve. … Franklin nevezett alatt ismert, s most még 

sokkal javított kályhakandalló magányosan is állhat minden fütési segítség nélkül, nem egyéb, mint 

belülrül fülõ kályha. Igy az ugynevezett svéd kandalló is számtalan árnyéklataival … füstölög.”245 A 
kályhákról ezt írta: „a kályha ’bizony jó’ … De becsük inkább fütésüknek felette bajos léte miatt csorbul, 

mert ez folyosót tesz föl, s ilyest ugy rendeli el, hogy az egész ház bel kellemeit ne vágja ketté, ne 

semmisítse meg, s azon minduntalan a fütövel egybe ne ütközzünk, valóban nem könnyü feladás.”246

Széchenyi legterjengõsebben az akkor hazánkban újonnan megjelenõ légfûtést elemezte: „A most 

divatozó csõfûtés – tuyaux de chaleur – itéletem szerint köz nagy termekbe illik leginkább, hol –
tanácspalotákban, ebédlõkben, gyárakban – sokan helyhez lánczolvák, s általa mégis egyenlõ 

légmérsékletben léteznek, midõn kályhás szálákban része sül, része fagy. Alkalmazása továbbá helyes, 

folyosókra, egybekötõ házrészekre, lépcsõpitvarokra sat. melyekben egyszerinti hévfok kellemes, s 
kályha utban állna. A csövek hatása … fölfeléi … fûtésük sokkal alantibb mint meleg-lég-eresztõ 

  
244 RÉVAI 1780 29.
245 SZÉCHENYI 1866 115-118.
246 SZÉCHENYI 1866 112-113.
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záradékuk …’légfütésibe’ az elsõ emeleti laksor fütése földszint, ezé ismét ház alatti boltokban megy 

végbe. Mi nagyon megegyez a ’könnyü szolgálat’ elveivel, kivált ha minden emelet házalatti boltokban 
fül, mert így a fütõ senkivel egybe nem ütközik…csakhogy ennek szégyenoldala megint a földalatti, 

rendszerint nedves s dohos szagú légnek közvetlen vitele a ház minden termeibe. És ez nagyon 

csorbitja a légfütés becsét privát házaknál, hol hely lyel gazdálkodni kell, minthogy ama most rendre 
bevett gyakorlat, miszerint ugyanazon emeleten létez e készülék kemenczéje s légzáradéka is, de ez 

utolsó magasra véve, bizony felette tökéletlen ... jobban elveszti hatását, mivel a meleg fölfelé siet … az 
sem kellemes a légfütési készüléknél, hogy kemenczéje, ha tán megrepedt vagy elvált, a hozzá jutás 

rendszerint bajossága miatt nem könnyen javítható, vagy ha az is okvetlen porfészek s e nehéz 

javíthatóságáért számtalan légzáradék, mintha valami hoszzu farku üstököst – cometát – lehelne, 
fénynélkülit ugyan, de mégis, s nem ritkán a legszebb termek oldalin, messzirül láthatót. Lehetõ 

legrosszabb tulajdona pedig az, hogy egy terembül a másikba ugy áthallik a legkisebb szó, miszerint a 

cselédség, vagy kit nem illet, sokszor a legtitkosb beszédek tudomásába jõ, mi privát laknál valóban 
türhetetlen.”247

A jellegzetesen XIX. századi új kiszolgáló és komfortrendeltetések a kor technikai vívmányaival 
felszerelve jelentek meg. Ezt javasolta Széchenyi is: „használjuk a légfütést, kályhát, és kandallót, sõt 

gõzzeli fûtést is, ne rekesszünk egyet is ki, ne általánoskodjunk ... Lépcsõpitvar, folyosó, tánczterem, 

könyvtár legyen egyedül légfütéssel, már ebédlõhez, pipateremhez, s salonhoz légfûtés mellett még 
kandallót is kivánnék, s pedig olasz cheminéet, fával … A vendégszobákat mind kályhával fütöm, hol 

belülrõl, hol kivülröl … Fürdõszobát, üvegházat, konyha melletti termeket gõzzel melegítek … 

Magyarországra nézve tán még igen exoticum lenne… Saját éjjeli, öltözõ s dolgozó szobám fütésére 
pedig … ekkép volna ellátva. Az elsõben légfütés és angol Iron-grate gerlistyei köszénnel tüzelve, 

másodikban kivülrõl fütõ kályha, a harmadik ismét ugy ellátva mint az elsõ. Okaim ezek: Hálószobámat 

rendszerint hüsnek szeretem … dolgozószobámmal, midön az öltözöben, melynek az éjlõvel szoros 
egybekötésben kell lenni, nem bánom akármily meleg legyen, mert ott maradásom csak mosdás és 

öltözés közti, mikor kissé nagyobb meleg éppen nem viszás.”248

A központi légfûtés kazánháza, a belsõ vízvezeték rendszer víztartálya, 1880 után saját villanyhálózat 
elektromos generátora stb. olyan új rendeltetésbeli igények voltak, amelyeket új funkciójú helyiségekkel

változatosan szolgáltak ki, jellemzõen az épület perifériális területein, például alagsorában.249

  
247 SZÉCHENYI 1866 108-111.
248 SZÉCHENYI 1866 129-131.
249 Pl. Nádasdladány-A2 F5 14-15. sz. helyiségek; Csalapuszta-A1 F3 E1 10-11. sz. helyiségek; [Buda]pest-A2 F3 p2. sz. 
helyiség; (Buda)pest-A3 F3 15-16. sz. pincehelyiségek.
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III.4.4. Tiszti- és cselédszállások, közösségi funkcióik

A kulcsár, kulcsárnõ, káplán, udvarmester, szakácsok, mosónõk, kasznár, titkár, ispán, doktor stb. belsõ 

személyzet tagjainak szállásai jellemzõen a kiszolgáló funkciók csoportjában, az ún. segédüzemek

körül helyezkedtek el már a XVIII. században is. Ebben az épületrészben volt a tiszti-, és a 
cselédebédlõ, mint közösségi rendeltetés. A kiszolgáló rendeltetések köré csoportosított, illetve a 

kiszolgált rendeltetésekhez osztott, illetve emellé diszponált belsõ személyzeti szobák nagyszámú 

példái mutatják az általánosan elterjedt gyakorlatot. (Edelény, 1727-28 M79, 82. ábra, Eszterháza, 1830 k. M84. 

ábra, Keszthely, 1756-66 M85–88. ábra, Gödöllõ, 1752-59 M89–90. ábra, Kis-Cenk, 1750 k. M91–92. ábra, Csákvár, 1784
M96. ábra, Dég, 1815-19 M97–98. ábra, Nádasdladány, 1873-76 M99–102. ábra, Nagyhörcsök, 1870 k. M105–106. ábra, 

Diósszentpál, 1904 M107–108. ábra) A személyzeti szállások különálló lakrészt alkotó, folyosóval feltárt 
szobasora alternatív megoldást jelent, (Gyöngyös, 1826 M109–110. ábra, Eszterháza 1830 k. M111–112. ábra) 

mely különösen a vendégszemélyzet elszállásolának megoldása volt a XIX. század második felében. 

(Keszthely, 1930 k. M113–114. ábra, Gödöllõ, 1868 u. M115–116. ábra, Nádasdladány, 1873-76 M102–104. ábra)

III.4.5. Parádés lóistállók és kocsiszínek, szerszámosok

A XVIII. században a különálló kocsiszín–istálló épületek 250 gyakori elhelyezése a kastély 

fogadóudvarához kapcsolódó második udvar volt (Edelény, 1727-28 M226. ábra, Keszthely, 1756-66 M230. ábra, 

Kis-Cenk, 1750 k. M215. ábra, Gödöllõ, 1752-59 M246. ábra), ritkábban a fogadóudvar határán megjelenõ, a 
fõépülettel építészeti kompozíciót alkotó elhelyezés is megfigyelhetõ. 251 A XIX. század második felében 

a kocsiszín és istálló szinte kizárólagosan a fõépülettõl független, távolabb elhelyezett szabadonállló 

épületként jelent meg. 252 Különleges funkcionális elemnek számított a gyógyszertár, mely a XVIII. 
században még elsõsorban állatpatika szerepét töltötte be. 253

  
250 L.: Homonna-A1 18-19 képek.
251 Pl.: Eszterháza-A1 F1 és E1 rajzokon; Féltorony-A1 F12 kép és -A2 F4; Csákvár-A1 F5-6 térképeken; Tata-A2 F10-14 
térképeken.
252 L. Csalapuszta-A1 F7 helyszínrajzon és F6, E4 alaprajzok; Keszthely-A4 F20 térképen; Ó-Kígyós-A1 F3-4 helyszínrajzon;
Nagymágocs-A1 F3 térképen.
253 Pl.: Edelény-A2 F1.R, F4 26. sz. helyiség; Gödöllõ-A4 F13 39-40. sz. helyiségek.
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IV. A korszakra jellemzõ funkciószervezés és téralakítás módszerei

A fõúri lakóhelyek funkciószervezését és téralakítását az elemzett korszakban elsõsorban 
meghatározza a:

tagolás – az elemek és egységek funkcionálisan elkülönülõ kisebb részekre bontása;
differenciálás – a rendeltetések elkülönítése;
specializálás – a sajátos funkcionális vagy rendeltetésjelleg (reprezentatív, nyilvános, privát, intim, 

technológiai stb.) kialakítása.
integrálás – az új rendeltetés beillesztése.

A rendeltetések kialakításának és beosztásának e négy módszere hozta létre a korszakra és az 
építészeti mûfajra egyaránt jellemzõ tagolt, önálló, átható és egyedi tereket, térformákat, sajátos 

kapcsolási megoldásokat.

IV.1. Tagolás – tagolt térformák, tércsoportok létrehozása

A lakófunkciók tagolódását hazánkban a leggyakrabban a fõúri tulajdonos nõi, ritkán férfi hálószoba 

XVIII. századi, de a XIX. században is alkalmazott alkóvos („alkove”) kialakítása mutatta. 254 Ez a 

térforma a szoba hálórendeltetésének tagolását oly módon valósította meg, hogy a szimpla vagy dupla 
ágy számára külön térbõvületet, fülkét alakított ki. Ennek két oldalán gyakran egy kiszolgáló közlekedõ 

és egy árnyékszék húzódott. A XIX. század elsõ harmadától ezt a megoldást egészségtelennek tartva 

az alkóvot fokozatosan elhagyták. Utolsó példáit oszloppárral két térrészre tagolt hálószobák jelentették 
a század végén. 255 Az alkóv az 1820-as évektõl még csak esetenként, az 1870-es évektõl gyakrabban 

a nõi öltözõszoba térformájaként is megjelent. Ez a funkcionális tagolás újabb és összetettebb 

változatát mutatta. Az alkóvba került a fürdõrész a káddal, a mosdó az alkóv elõtti térrészben a toilette 
elkészítésének eszközeivel kapott helyet. 256

  
254 L. pl. Edelény-A2 tablón 11. sz emeleti helyiség; Gács-A1 tablón F23. kép; Gödöllõ-A5 F26. kép; Pécel-A1 tablón 27. sz. 
földszinti helyiség; Baltavár-A1 tablón 9.2. sz. helyiség; Tata-A1 F1, F2, F8. alaprajzon, Tata-A5 F50. kép; Zsély-A1 tablón 
E2, E3, E4 ábrák 4. sz. emeleti helyiségei; Bicske-A1 tablón F4, E1 alaprajzon; Buda(pest)-A10 tablón 5. sz. emeleti 
helyiség; Csákvár-A2 7, 10. sz. földszinti és 36. sz. emeleti helyiségek; Vajta-A1 tablón 8, 10. sz. földszinti helyiségek; Dég-
A1 tablón 9. sz. földszinti helyiség; Seregélyes-A1 tablón 3, 5. sz. földszinti helyiségek; Gyöngyös-A2 tablón 5. sz. földszinti 
helyiség;  Fót-A1 tablón 34-35, 38-39. vendégszobák; Ikervár-A1 tabló E1 12, 15. sz  helyiségek; Nagyhörcsök-A2 tabló 10. 
sz. helyiség; Mikosdpuszta-A1 tablón 9. sz. földszinti helyiség; [Buda]pest-A8 tablón F3, F6 13.sz.  földszinti helyiségei.
255 Pl.: Csákvár-A2 16. sz. földszinti helyiség; Ikervár-A1 tabló E1 17. sz helyiség; [Buda]pest-A8 tablón F4 11. sz földszinti 
helyisége; Csalapuszta-A1 tabló 13. földszinti helyiség; Martonvásár-A1 tablón F18. kép; [Buda]pest-A9 tablón F1 2.3. 
földszinti helyiség.
256 Pl. a változást jól tükrözi Nagyhörcsök-A3 tablón F15 3. sz. helyiség; Nagyhörcsök-A4 tablón F20 3. sz. helyiség; 
továbbá: Zsombolya-A1 tablón 11. sz földszinti helyiség; Ó-Kígyós-A2 tablón 11. sz földszinti helyiség; [Buda]pest-A9 tablón 
F1, F2 alaprajzok 4. sz. helyiségei; Nagymágocs-A1 tabló F15. kép.
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A házikápolna és oratórium – mint már szó volt róla – a fõúri lakóhelyek egyetlen szakrális rendeltetése
volt. Jelentõségüket az adja, hogy térkompozíciójuk egyrészt a benne végzett szertartások 

egyszerûsített változatára specializálódott, ugyanakkor a kegyúri és köznépi együttes jelenlét 

funkcionálisan és térben gazdagon tagolt (oltár, kórus, hajó, kegyúri karzat, belsõ csigalépcsõ, külsõ 
bejárati elõtér) példákat eredményezett.

A kiszolgáló funkciók tagolását a XVIII. századi udvari nagykonyhák mutatták a legkarakteresebben, 

ahol a konyhatechnológiát és az ételkészítés folyamatát a tagolt térforma (füstelvezetés) szervesen 

követte. A XX. század elejének nagyterû, osztatlan konyhái az ételkészítés tevékenységének 
folyamatával már csak funkcionálisan tagolódtak. A XVIII. század közepének és második felének 

konyháinak funkcionális kialakításáról és felszerelésérõl elsõ sorban alaprajzi, kis számban 

metszetábrázolások maradtak fent. 257 Közös jellemzõjük a nagyobb belmagasság elérése érdekében 
süllyesztett padlószint, felszerelésük az asztalkemence, illetve tûzpadka fölé boruló, füstgerendával 

gyámolított szabadkémény, vagy boltozatra állított kéménysátor. A sütõkemence e térrész valamelyik 

sarkában helyezkedett el, a falak mentén a katlanok keskeny tûzpadkája látható. Az 1850-es évekig 
gyakorlatilag változatlan elrendezés és füstgerendás kialakítás tanulmányozható. 258 A konyhák és a 

konyhatechnológia megújulása az 1850-as évektõl szembetûnõ, melyet az új kombinált konyhai fõzõ-

sütõberendezések (öntöttvas tûzhely) alkalmazása és a konyha füstmentessége mutat.259 A XX. század 
elejének nagyterû, az ételkészítés tevékenységének folyamatával tagozott konyhái már teljesen 

füstmentesek, az alkalmazott mosható kerámiaburkolatok révén, pedig a korszak tisztasági 

követelményeinek is megfeleltek.260

  
257 L.: Féltorony-A1 F3 metszetrajzon; Köpcsény-A1 F5 alaprajzon; Edelény-A2 F1.R, F4 19 és 27. sz. helyiségek, -A3 F12;
Óbuda-A1 F3 alaprajzon; Tata-A6 F1 alaprajzon; Keszthely-A2 F3.R, F6 32. sz. helyiség, -A3 F12, F13. 47. sz. helyiség;
Eszterháza-A3 F9 53. sz. helyiség; Zsély-A1 F1-4 alaprajzokon; (Buda)pest-A4 F2, F5, F11, F13 alaprajzokon 4. sz. 
helyiség, Gyula-A1 F7 alaprajzon és F13 metszeten; Tata-A1 F7 alaprajzon; Bicske-A1 E1 alaprajzon 8. sz. helyiség, 
Baltavár-A1 F1 E1 24. sz. helyiség.
258 Pl. átmenõ füstgerendával: Gyöngyös-A2 F6; Buda(pest)-A10 F5 alaprajzon, Vajta-A1 E1 17. sz. helyiség. Füstgerenda 
nélkül: Gyömrõ-A1 E1 alaprajzon 3. sz. helyiség; Ikervár-A1 F2-3 alaprajzokon 20, 22. sz. helyiségek.
259 Nagyhörcsök-A1 F2 alaprajzon 7. sz. helyiség, -A3 F14 21. sz. helyiség; Gödöllõ-A3 F9 75. sz. helyiség; Ó-Kígyós-A1 F3, 
-A2 F14 alaprajzon 19. sz. helyiség; [Buda]pest-A2 F3 alaprajzon; Csalapuszta-A1 F3 E1 alaprajzon 3. sz. helyiség; 
(Buda)pest-A1 F5 alagsori alaprajzon; Kernyesd-A1 E1 21. sz. földszinti helyiség; Baltavár-A2 F5 E2 27. sz. helyiség; 
Daruvár-Diósszentpál-A2 F7 13. sz. helyiség; (Buda)pest-A11 F1 3. sz. alagsori helyiség.
260 Alcsút-A3 F33 kép; Buda(pest)-A9 F33 kép.
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IV.2. Differenciálás – önálló terek beosztása

A lakófunkciók differenciálása több vonatkozásban érvényesült a korszakban. Egyrészt társadalmi rang 

szerint szervezettek és szétosztottak voltak, másrészt a tulajdonosi és részben a fejedelmi vendég-

lakrészek lakosztályként való kialakítása és nemek szerinti elválasztása a XVIII–XIX. században 
általánosan elterjedt volt, mely elsõsorban a lakosztályok éjjeli rendeltetéseiben – különnemû hálószoba 

–, másrészt a kapcsolódó nappali társasági funkciók – nõi és férfi szalon – különválásában érvényesült. 

A lakosztályok direkt vagy indirekt közlekedõs összekapcsolásával létrehozott elsõ kompozíciók 1760-
as években jelentek meg, majd terjedtek el az 1800-as évek elejétõl.

A lakrészek és lakosztályok feltárása és diszpozíciója is differenciált volt. A XVIII. század legelejétõl 
induló funkcionális változás iránya szerint, a közlekedõ tereken keresztül megközelíthetõ, elõszobával 

(„antichambre”) feltárt, körbejárható tulajdonosi lakosztályokat késõbb felváltották a társasági 

rendeltetésekkel (szalon) feltárt lakosztályok, sõt a XIX. században e társasági rendeltetések speciális 
funkcióelemekkel dúsulva monumentális csoportot alkottak a lakosztály elõtt. A szakirodalomban 

használt „piano nobile” vagy „bel étage” kifejezések hazai viszonyok között ezért azt az épületszintet 

jelenthetik, amelyen a tulajdonosi lakosztályt reprezentatív módon társasági funkció(csoport) tárja fel, 
függetlenül attól, hogy van-e további tulajdonosi vagy fejedelmi vendég-lakosztály más épületrészben. A 

tulajdonosi lakosztályok elhelyezését (diszpozícióját) tehát a társasági rendeltetésekhez való viszony, 

illetve elsõdlegesen az határozta meg, hogy a lakosztály reprezentatív feltárását e társasági terek 
adták-e.

A XIX. században a lakosztályok e reprezentatív feltárása mellett további két alárendelt megközelítési 
lehetõséget is találunk. Egy a kiszolgáló közlekedõkkel (folyosó) vagy közvetlen külsõ feltárással 

kapcsolatos horizontális, és egy belsõ kiszolgáló vagy összekötõ forgalmat biztosító vertikális irányt 

(melléklépcsõ). A XIX. században a három irányú feltárás a két szinten elhelyezett tulajdonosi 
lakosztályok esetében általánosan elterjedt volt. A XIX–XX. század fordulójára – elsõsorban – a 

fejedelmi háztartásokban a lakosztályok feltárási lehetõségének száma négyre – két reprezentatív és 

két kiszolgáló forgalmi irány – nõtt, elérve ezzel legösszetettebb formáját.

Fõúri lakóhelyek vendéglakrészeinek differenciált kialakítására is számos példát lehet találni. Ezekben 

az épületekben egy (esetleg két) vendég-lakrész, mint közlekedõvel feltárt, körbejárható, elhelyezésével 
a vendégszobák átjárható vagy egységekre tagolt, folyosóval feltárt helyiségsorától elkülönített – saját 

nappali [írószoba] vagy társasági térrel [szalon] ellátott – lakosztály volt megtalálható. Az önálló 

vendéglakosztályok száma és elhelyezhetõsége a tulajdonosi lakosztályok változatos diszpozíciós 
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megoldásaival (jellegzetesek az azonos szinten az emeleten, a földszinten, vagy egymás fölött két 

szinten) és a társasági terek elhelyezésével mutat szoros összefüggést.

A nemek szerint differenciált lakosztályok direkt (átjárható) összekapcsolására, így lakosztály -csoportok 

kialakítására az elsõ példákat az 1760-as évektõl találjuk, 261 melyek megteremtették a XIX. század elsõ 
felének azonos szinten, illetve belsõ lépcsõfogat köré szervezett két szintre diszponált tulajdonosi 

lakosztályainak alapformáit, s ezek használata a késõbbiekben kizárólagossá vált. 262

A kiszolgáló rendeltetések a társasági és lakó funkcióktól való elkülönülésének az 1780-as évektõl 

észlelhetõ jelensége a horizontális, ritkábban és késõbb, az 1830-as évektõl a vertikális tagozódás.  
Jellemzõ volt a technikai funkciók – elsõsorban az udvari nagykonyha és kamrák – kiszorulása a 

fõépület földszintjérõl az oldalszárnyba. Oldalsó kocsiáthajtó esetén a konyha ahhoz kapcsolódik, vagy 

abban a szárnyban kapott elhelyezést, de más esetben is az oldalszárny fõépülethez közelebb esõ 
részében maradt (Alcsút, 1819). Kisebb, összefogottabb épületek esetében a pinceszint alagsorként való 

kialakításával a konyha befogadására vált alkalmassá. Ez a kastély szintenként eltérõ funkcionális 

elrendezésének vertikális tagozódását elõlegezte meg, (Dég, 1815-19 M238-241. ábra)263 melyben az 
alagsor jellemzõen kiszolgáló, a földszint társasági és lakó, a (mezzanin)emelet pedig elsõsorban lakó 

funkciókat fogadott be. A centrális funkciószervezés olyan tércsoportot eredményezett a korszakban, 

amelyben a különbözõ helyiségek rendeltetés szerinti méret- és formadifferenciálása, önálló téregysége 
jól megvalósulhatott, tehát feloldódhattak a hagyományos kéttraktusos elrendezés formai kötöttségei.

Ugyanakkor bizonyos mérethatárokon belül terjeszkedõ, tovább nehezen, csak additív módon bõvíthetõ 

háromtraktusos épület jött létre. Ezt példázzák a rendeltetéscsoportból kivont kiszolgáló épületszárnyak 
(Mikosd, 1857-66 M253-265. ábra; Nagyhörcsök, 1853-55 M260-262. ábra), vagy a késõbbi konyhaépületek. (Ó-

Kígyós, 1875-79 M219-221. ábra)264

  
261 Pl.: Tata-A1 F1, F2 alaprajzokon két lakosztály direkt összekapcsolása látható azonos szinten; Tata-A2 tablón egymás 
fölött elhelyezett lakosztály fogata (indirekt kapcsolata) látható.
262 Pl.: Vajta-A1 F6 E2 rajzon 8-11 és 13-16. sz. helyiségek; Seregélyes-A1 tablón F4-5 4-6. sz. és szomszédos helyiségei a 
kerti traktusban; Fót-A1 tabló E2 12-15. sz. és 19-22. sz. átjárható tulajdonosi lakosztályok; Ikervár-A1 tabló F2 E1 12-15. sz. 
helyiségek; illetve Bicske-A1 F15 4-6 és 9-10 sz. helyiségek 2, F12-vel feltárt fogata stb.
263 L. még Gyömrõ-A1 és Csala-A1 tablókat.
264 L. még Zsombolya-Csitó-A1 tablót.
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IV.3. Specializálás – sajátos funkciójú egyedi terek kialakítása

A megjelenõ új rendeltések közül a szabadidõ divatos eltöltésének és a játékszokások megváltozott új 

igényeinek kielégítése lett meghatározó a korszakban. A növekvõ higiénés és komfortigények 

jelentõsek voltak éppúgy, mint a korszerû technikai igényeket kielégítõ (villany, vezetékes víz, központi 
fûtés) funkció. Fõúri hálószobára, könyvtárra, kápolnára, ebédlõre stb. volt korábbi – meghatározóan 

XVII–XVIII. századi – elõkép, de pl. télikertre, biliárdszobára, a legkülönbözõbb gyûjteményes termekre 

(szoborgaléria, képtár stb.), angol WC-re stb. nem volt használható történeti példa.

Az új rendeltetés igények közé nemcsak az újak megjelenése és beépülése, hanem a meglévõk 

átalakulása és specializálódása, valamint újszerû kapcsolása – csoportosítása – is beletartozott. A 
télikert (növényház) például a korábbi évszázadban egy a franciakerthez tartozó kiszolgáló segédüzem

volt, melyben egynyári kiültetéseket neveltek elõ. Késõbb egzotikus növények gyûjtõhelye lett, s a XIX. 

században már közösségi rendeltetéssel épületen belül kapcsolódott az étkezõ és a nappali 
funkcionális csoportjához.

A társasági funkciók között a nemek szerinti differenciálást legszembetûnõbben a férfi szalon, a nõi 

szalon, és a rendeltetések specializálását a zeneszalon, vagy az orientalizmus szalonjai265 „indiai”-, 

„kínai”-, „magyar”-stílussal és gyûjteményekkel mutatták, de ide tartozott a különbözõ 
tevékenységekhez köthetõ dohányzó szalon, a teaszalon, vagy a játszószalon is. A XVIII. századi 

szalon, mint társasági szoba, a XIX. században a vendégek fogadására is szolgálhatott.

A rendeltetések funkcionális jellegének specializálására a legszemléletesebb példát a kiszolgáló 

rendeltetések között találjuk. Egyfajta konyhatechnológiai specializálódást képviseltek a korabeli udvari 

nagykonyhák, sütõházak (pecsenyekonyhák), a cukrászat és a mosókonyha funkciói, ugyanakkor a 
korszakban több konyha létesítését társadalmi rétegzõdés szerinti differenciálás is eredményezhette,  

mivel az udvari nagykonyhán túl külön a személyzet számára [menage]konyha, esetenként külön a 

vendégek számára is kialakíthattak újabb konyhát.

  
265 Pl.: Eszterháza-A3 F9 27. sz. A6 tablón F22 76. sz. kabinet és F32 kép; Buda(pest)-A10 F6 12. sz. sátorszoba; 
Buda(pest)-A6 F79 kép; Oroszvár-A1 F10-11 képek; Magaslak-A1 F11-12 képek, Tóalmás-A1 F20 kép.
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A lakófunkciók specializálódása egyrészt az éjjeli hálás és a nappali szobák differenciálásával,

másrészt a higiénés felszerelésekkel, az új önálló fürdõszoba kialakulásával mutatható be. 266 Elõbbire 
jó XVIII. századi példa a kabinet, mely a szobánál kisebb légterû, de a kamránál rangosabb, 

természetes bevilágítással kialakított kisebb helyiség, mely leggyakrabban egy író és egy öltözõ 

funkcióval jelent meg a lakosztályban.267 Speciális építészeti megoldást mutattak a XVIII. századi 
árnyékszékek, mint a lakosztály elsõ épített higiénés berendezései. A középkori külsõ zárt aknás illetve 

homlokzati falban kialakított megoldása az 1770-es évekig még elõfordult268 de korszerû megoldásnak 
ekkor már a belsõ árnyékszék számított. 269 A lakosztályonkénti egy-egy saját árnyékszék mellett a 

XVIII. század közepétõl elterjedtek a közlekedõkön megközelíthetõ folyosóvégi, vagy lépcsõ alatti közös 

használatú árnyékszék csoportok. 270 Ritkább megoldásnak számított az árnyékszék kabinet, amikor 
szobasorba illesztett, vagy abból megközelíthetõ, homlokzatról bevilágított tágasabb, bútorozott 

helyiség fogadta be a karosszékbe épített ágytálat („Leibstuhl”)271 s talán hasonlóan gazdagon 

bútorozott és kárpitozott lehetett hazánk egyik elsõ XIX. századi alkóvos fürdõszobája a budavári 
Sándor-palotában. 272

IV.4. Integrálás – térkapcsolatok, áthatások létrehozása

Az elemzett korszakra jellemzõ, hogy a lakóhely-építészeten belül is az új építtetõi igények új formában 

jelentkeztek, s ennek megfelelõen például új rendeltetések integrálódtak. Rendeltetéselemek 
integrálódására lakó- és társasági funkciók között is találunk példákat, több esetben funkcionális 

jellegváltozás mellett. A lakosztályok alapvetõ funkcionális elemei a XVIII. században egy-egy, nemek 

szerint elkülönített társasági [nõi kis szalon (boudoire), úri szoba], valamint esetenként speciális 
rendeltetésekkel (pl. kápolna, könyvtár) bõvültek.273

  
266 Buda(pest)-A10 tablón 6. sz. emeleti helyiség, majd Ikervár-A1 tabló F3 ill. E1 11. sz. Baad; Nagyhörcsök-A1 tabló F2 
alaprajzán; Nagyhörcsök-A3 tabló F15 7.2. helyiség; Kernyesd-A1 tablón E1 19. sz. helyiség; Sárladány-A2 tablón F5 11. sz, 
F6 20. sz és F7 7. sz. helyiségek; Csalapuszta-A1 tablón 17. sz. helyiség; [Buda]pest-A3 tablón 7. sz. helyiség; (Buda)pest-
A10 tablón 34-36. sz. helyiségek; Tura-A2 tablón 3. sz. földszinti, 5. sz. emeleti helyiség; Tiszadob-A1 tablón F10 alaprajz 5, 
17-18. sz. helyiségei; Baltavár-A2 tablón 10. sz. helyiségek; Diószeg-Szentábrahám-A1 tablón 30. sz. emeleti helyiség; 
Daruvár-A1, és 2 tablón 9. sz. helyiség; [Buda]pest-A9 tablón F1, 2, 3. sz. helyiségek; Homonna-A1 tablón F15-16. képek.
267 Pl. [Vas]Szécseny-A1 F6 rajzon; Tata-A6 F1-2 alaprajzokon; Csákvár-A1 F2 5, 7 és 15, 16. sz. helyiségek; illetve más, 
gyakoribb megoldással l. Kiscenk-A1 tabló F1 14. sz. helyiség stb.
268 L. Edelény-A2 tabló 8, 11, 41 sz. homlokzati fülkék; [Vas]Szécseny-A1 tabló F6 rajzon; Zsély-A1 E1 12. sz., E3 5. sz. 
fülkék; Bicske-A1 tabló E1 5. sz. fülke stb.
269 L Hõgyész-A1 tabló E2 rajzán; Óbuda-A1 tabló F14 rajzán; Gödöllõ-A3 F10 és -A5 F22 rajzokon; Zsély-A1 E2, E4 5. sz. 
fülkék stb.
270 L. Köpcsény-A1 tablón F5; Pécel-A1 E1 és F6-7 34. sz. fülkék; Zsély-A1 E2, E4 5. sz. fülkék stb.
271 Pl.: Buda(pest)-A2 tabló 20, 25. sz. császári kamrák; Pécel-A1 F6 8. sz. emeleti kabinet.
272 L. Buda(pest)-A10 tabló 6. sz. emeleti helyiség.
273 Pl.: Hõgyész-A1 E1 9. sz. és E2 39. sz. kápolna-oratórium; Edelény-A2 F5 1-3 kápolna-oratórium; Eszteháza-A3 tabló F9 
23-26. sz. könyvtár, kápolna helyiségei; Keszthely-A3 F13 19, 35. sz. helyiségek, stb.
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Nemcsak egy rendeltetéselem tagolását, specializálódását, hanem jellegzetes integrálódási folyamatot 

is mutat a korszerû higiénés felszerelés – a fürdõ(szoba) – lakosztályon belüli megjelenése és 
elhelyezése elõször a nõi, majd a férfi lakosztályban. A fürdõ a XIX. század második harmadától, az 

öltözõszoba reprezentatív alkóvos térbõvületébõl (Nagyhörcsök, 1870 körül; Zsombolya-Csitó, 1869-71) alakult 

át önálló, intim elhelyezésû helyiséggé (Nádasdladány, 1873-76; Nagymágocs, 1897), amelyben épített, 
esetenként süllyesztett márványkád volt megtalálható. A XIX. század közepéig a lakosztályoktól 

különálló ún. fürdõházakat találunk, amelyeket gazdagon dekorált kerti épületként (pl. Kis-Cenk) illetve a 
kastély oldalszárnyában (pl. Gödöllõ), késõbb kapcsolódó pavilonépületként (pl. Ikervár tervek),274 majd 

alárendelt szerepû épületszinten (alagsor, földszint) helyeztek el. (Csákvár, 1819-26; Gyöngyös, 1826 M17-18. 

ábra; Bajna, 1834-41275) Az 1850 és 1920 közötti idõszak lakórendeltetéseinek fejlõdése elsõsorban a 
lakályosság és a komfortos higiénia beépülésének szempontjából értékelhetõ. Az egyre szélesebb 

körben elterjedt fürdõszoba elõször a nõi tulajdonosi lakosztályban, illetve a nõi lakosztályok közelében 

jelent meg (Csala, 1876-78), késõbb pedig szintenként egy (Radvány, 1857-77; Nagymágocs, 1897 M76-78. ábra) 
esetleg kettõ (Nádasdladány, 1873-76 M29-33. ábra) is készülhetett. A fürdõszoba, mint önálló teret nyert, 

lakórendeltetést kiszolgáló, integrálódó higiénés funkció, a lakosztály szobasorában vagy annak 

közvetlen közelében reprezentatív módon létesült, de sokszor utólagos kialakítással. (Tata, 1897 után) 
Természetesen jellemzõ, hogy a tulajdonosi fürdõszobák nemenként szétváltak. Szintenként közös 

fürdõszoba-használat volt a gyakorlat a gyermekek, a vendégek és a személyzet számára egyaránt. A 

vendéglakosztályhoz tartozó saját fürdõszobáról csak a XX. század elsõ felébõl van példa. (Keszthely, 

1930 körül M130-134. ábra)

A társasági rendeltetéseknél az ebédlõhöz, a XIX. század elején hagyományos elemek (szalon, biliárd) 
kapcsolódtak új diszpozícióval, melyek addig az épület különbözõ részein, jellemzõen a vendég-

lakrészekhez osztva, elszórtan voltak megtalálhatók. (Edelény, 1727-28 M141. ábra; Eszterháza 1776-84 M14. 

ábra) Késõbb a gyûjteményes rendeltetések (képtár, fegyvertár) diszponálása mutatott hasonló 
vonásokat, melyek a lakosztályból kiválva a társasági rendeltetések kialakuló monumentális csoportjába 

integrálódtak. (Eszterháza 1776-84 M127 és M155. ábra; Csákvár, 1784 M171, M174. ábra) Jellegzetes példa a 

télikert (növények számára létesített melegház) funkcionális (gyûjteményesbõl társasági rendeltetéssé 
váló) jellegváltozással járó integrációja. (Nagyhörcsök, 1852-55 M182-183. ábra) A XIX–XX. század fordulóján 

a lakosztályokból kiváló nappali rendeltetéselemek (dolgozó+könyvtár) szervesülésére is találunk 

példákat, továbbá ekkor születtek meg az elsõ több funkciót egyesítõ fogadó (hall) vagy ünnepi 
(táncterem+buffet) társasági terek.

  
274 L. Gödöllõ-A3 F9 28. sz. helyiségcsoportot; Ikervár-A1 E1 rajz 29, 3, 7, 30. sz illetve 11, 28, 27, 9. sz. helyiségcsoportjait.
275 L. Bajna-A1 tabló E2 6. sz. helyiségeit.
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IV.5. Összetett funkcionális rendszerek és térstruktúrák kialakítása

Az építész hagyományosan a megkívánt rendeltetések célszerû kapcsolásával, beosztásával illetve 

elrendezésével (diszpozíciójával) funkcionális rendszereket alakíthat ki (funkciószervezés). A fõúri 

lakóhelyek rendeltetésjellegét a reprezentatív társasági, a (privát) lakó, a kiszolgáló s ezen belül a 
technológiai funkciók együttese határozta meg. Az elemek funkcionális egységgé történõ szervezése, a 

célszerû funkcionális kapcsolatok kialakítása – a helyiségek elrendezése – meghatározó építészi 

feladat volt a XVIII–XIX. században is. (2. ábra)

2. ábra: Fõúri lakóhelyek funkciószervezésének sémája

IV.5.1. A helyiségek beosztásával szemben támasztott követelmények történeti áttekintése

Révai Miklós 1780-ban külön fejezetben (IX.) tárgyalta a különbözõ rendeltetésû helyiségek 

beosztásának és elrendezésének követelményeit és szempontjait.276 Ebben a jól beosztható épület és 
helyiségek „négyszegû” formájára (3.), alaprajzi és magassági arányaira tett javaslatokon (18-19.) túl, a 

kedvezõ, zajmentes elhelyezésre (7.), a tájolásra (8.), a különbözõ feladatú udvarok létesítésének 
szükségessége melletti érvelés (11-12.) is megjelenik. A 9. pont szerint: „Azok a’ szobák légyenek 

egymással öszve kapcsolva, mellyeknek egymással mint egy öszve kötött szükségek, és 

  
276 RÉVAI 1780 34-40.
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alkalmatosságok vagyon. Ezt az alkalmatosság javallja, mellyet meg nem lehet vetni. Igy p.o. a’ tanuló 

szoba, és az hálóház egymást érje, hogy az éjeli tanulástól  az aluvásra könnyen által lehessen menni.” 
Illetve a 10. pontban Révai azt írta, hogy: „Az épületben minden szobát azon helyre kell helyheztetni, a’ 

hol ugyan azon szobára vetett dolgoknak elfolytatásokra leg kevesebb akadály, és leg több 

alkalmatoság vagyon. Ezt is az alkalmatosság javalja. Ig p.o. a’ tanúló szoba ne légyen a’ tseléd, vagy 
dajka szobáhozz közel, mivel a’ zörgés, és a’ gyermeki kiáltás közbenn szakaszthatja a’ tanulást. Az 

ablakok se légyenek olly útszára kiépítve, mellyen nagy a’ fel ’s alá járó embereknek tsatázások. ’s a’ t.” 
A konyha elhelyezésére Révai külön is kitért (15-16. pont): „A’ konyha az épületnek éjszaki részén 

légyen: szép, és világos térséggel közel hozzá építessék az élés kamara, a’ fa szin, és kút. Mert ha 

éjszakra vagyon a’ konyha, az eledeli holmi nyárban meg nem vesz. A’ többit pedig az alkalmatosság 
javalja. Az épületnek földbenn lévõ alrészei inkább pintzének, ’s fa, és egyéb féle kamaráknak 

hagyatassanak, hogy sem vagy konyhának, vagy lakó helynek. Mivel azok a’ részek mind 

nedvessebbek, mind pedig setétebbek, azért konyhának, annyivalis inkább lakásnak alkalmatlanak, és 
egészségtelenek.”277 Végezetül Révai ismertette a megfelelõ úri lakosztály emeleti beosztását: „A’ 

fenház rendet úri lakásra el rendelni. Az úri lakásnak fõ részei a’ pitvar, elõszobák, ebédlõ ház, és 

egyéb kisebb szobák, a’ folyosó, és több afféle. Az Olaszok folyosóval szeretik egy rendbenn a’ 
szobákat, úhy, hogy arról mindenikébe beméhessenek. A’ Frantziák inkább az alkalmatosságot követik. 

Azért azokat a’ szobákat helyheztetik egymás mellé, elhagyván a’ folyosónak pompásabb készületér, a’ 

mellyeknek mint egy szükségesebb, és alkalmatosabb közlések vagyon. Elöszöris a’ fõ gráditsokból a’ 
pitvarba vagyon a’ bémenetel. A mellet légyen az ajtón álló inasoknak egy elõszobájok: és ismét más 

elõszoba az érdemessebb személyeknek a’ várakozásra, és egyszersmind kisebb ebédlõ háznak. 

Azutánn a’ fõ szoba következik nagy vendégségek elfogadásokra. A’ nagy ebédlõ ház nevezetesebb 
vendégeskedésekre, és mulatságokra légyen rendelve. A’ mellé nyári szobák építtessenek inkább 

pompára, hogy sem lakásra. Télre jobak a’ kisebb szobák, mivel könnyebben fülnek. Ezekhezz azutánn 

alkalmatos közléssel építtessenek más szobák, aluvóházak, ruha kamrák, ’s a’ t.”278

A helyiségek elrendezése, mint kritikai szempont jelent meg 1807-ben, Hofrichter József (1779–1835)

mesterfelvételi remekmunkájáról – egy hercegi palota tervérõl – írt észrevételek második csoportjában,
a kényelmesség vonatkozásában. A bírálat szerint a terven „…minden a legszerencsétlenebb módon 

van elrendezve, a rangosabb személyzetnek vannak rosszabb, a cselédségnek pedig jobb szobái, és 

sokan csak a mások szobáján keresztül tudják megközelíteni a sajátjukat, olyanokén, akikkel semmi 
kapcsolatuk sem lehet. A fûtés nagyobbrészt úgy van megoldva, hogy a fát öt vagy több szobán át kell 

  
277 RÉVAI 1780 36-38.
278 RÉVAI 1780 39-40.



DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

FEKETE J. Csaba

84

hordani … az elsõ, azaz fõ-emeleten a fõhomlokzati traktusban az egymásba nyíló szobasor teljesen el 

van rontva, s elrendezése olyan, hogy abban egy polgárember számára is kényelmetlen volna a lakás 
… a fõterem teljesen rossz benyomást tesz. Jobbról és balról két kabinet csatlakozik hozzá, melyeken 

át riasztóan kacskaringós úton lehet a többi lakrészbe átcsúszni …  a hercegi hálószoba például egy 

sarokban van … ehhez oly szûk reterát csatlakozik, melyben nem lehet megfordulni. A fûtés … még 
rosszabbul van megoldva, mert a kályhák többségéhez … három vagy több dísztermen át kell a fát 

szállítani. A hercegnõ komornáinak és szolgálóinak lakása úrnõjükétõl túl messze … az istálló fölött van 
elhelyezve…”279 Ugyanez a fogalomhasználat, „a helyiségek miként való elrendezése és hova 

helyezése”, tehát beosztása, „elosztása”, „célja”, „rendeltetése”, mint XVIII. századból továbbélõ 

meghatározások és tervezõi feladatok, illetve ezek kissé nehézkes körbeírása olvasható, az 1890-ben, 
majd 1906-ban ismét kiírt kastélypályázat felhívásában280, illetve, mint elsõdleges értékelési szempont, 

a pályamûvek bírálatában is. Például: „…a Lonka jeligéjû terven … az elõcsarnokban nyert elhelyezést 

egy kis céljainak meg nem felelõ ruhatár … a fõbejárattal szemben fekvõ ajtón át óriási lépcsõház 
elõterébe jutunk. Tekintve, hogy az emeleten csak lakóhelyiségek nyertek elhelyezést, a lépcsõnek ily 

mértékben való tervezése nem megokolt. Különben sem célszerû… ily elrendezése az egész épület 

alaprajzát elrontja, mert ennek következtében a két csoportban tervezett társadalmi helyiségek közti 
kívánatos kapcsolat nem megfelelõ. … az ily módon csoportosított díszhelyiségek céljuknak már 

elrendezésüknél fogva sem felelhetnek meg.”281

Széchenyi István a Pesti por és sár c. naplójában részletesen, hagyományos szempontokkal és 

kritikusan foglalkozott a helyiségek beosztásával. Megállapította, hogy: „…A belsõ elosztás felette 

szövevényes tárgy, s abban minden terv nélkül kimerítõ felvilágosítást adni szinte lehetetlen. Azonban 
ezek némi fõ megjegyzések, melyeket szükségeivel, ízlésével egybevetve tán hasznára fordíthat.”282 Az 

általa részletesen bemutatott és élesen kritizált egy nemesi kúriát és hat fõnemesi kastély (A–F) 

tanulságait így összegezte: „S hát a belsõ elosztás, hányadán állunk még erre nézve! Legtöbb 
épületeink oly egyszerûséggel vagy inkább oly szivreható együegyüséggel – simplicitással – vannak 

elrendezve, miszerint a háznak tán több mint negyede folyosó, s öröki egybeütközés nélkül még sem 

folyhat rendesen benne a szolgálat, s ekép – mert elvégre legtöbb ettõl függ – lakhatásuk sem hiány 
nélküli, sõt felette sok kellemetlenséggel egybeszõtt.”283 A kritika után Széchenyi a helyes beosztás 

szempontjait is részletesen kifejtette: „…a belsõ elosztás helyes létét közelebbrõl az határozza el, hogy 
  

279 A bírálat – feldolgozása l. BIBÓ 1978 103-104. – a vitruviusi hármasszabály, „szépség, kényelmesség, erõsség” 
szempontjait vette sorra, amely hûen tükrözte a korszak céhes építõmestereinek, a polgári építészetben is mûködõ 
hadmérnököknek és geometráknak a XVIII. századi eredetû szakkönyveken alapuló építészeti képzettségét.
280 L. ÉpIp. XIV. évf. (1890) 30. sz. 321. p. valamint ÉpIp. XXX. évf. (1906) 23. sz. 222. p.
281 MMéÉE HÉ. XXVI. köt. (1907) 12. sz. 136-137. p.; továbbá MMéÉE HÉ. XXVII. köt. (1908) 12. sz. 122-123. p.
282 SZÉCHENYI 1866 46.
283 SZÉCHENYI 1866 33.
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aránylag kevés számú teremben mindennap legsürgetõbb szükségleteink kívül az élet lehetõ legtöbb 

kellemeit felleljük és hogy aránylag kevés számu cseléd végezhesse a ház körüli szolgálatait. Sokszor 
két, három annyi teremben nem találtatik mindazon otthonosság s kényelem, mely néha egy, de jól 

elrendelt, s csak néhány teremû laknak sajátja. Valamint továbbá alig hihetõ, mily befolyása van 

czélirányos belelrendelésnek a könnyebb vagy nehezebb házi szolgálatra. Legáltalánosabb vonatokban 
e két czél elérhetésére számtalan tapasztalások által kifejlett s eligazult következõ szabályok vezetnek. 

Éjjeli nappali s ebédlõterem, mennyire lehet, el legyen egymástól szakítva és mégis oly kényelmes 
összefüggésben, hogy egyikbõl másikba minden alkalmatlanság s egybeütközés nélkül lehessen jutni.  

Egybeütközés nélkül, mire az említett külön czélu termek elrendezésében, a házi szolgálatra nézve, fõ 

figyelemmel kell lenni. Most az ebédlõ rendszerint a lak közepén van s némileg a nappali terem vagy 
termek elõszobáját is alkotja. Mi okból számos összeütközés unalmait eszközli elkerülhetetlenül s 

örökleg, s az ebéd szagát, mely hozzá igen illik, kénytelenül oda is terjeszti, hova az éppen nem illik, s 

hol az mindenkinek felesleges, a jól lakottnak pedig valódi csömör-büz. S ha az utolján érkezett vendég
– kire közszellemü házi gazda, ki a többségnek hódol, most többé soha nem vár – nem is ütközik egybe 

leves-medenczével s ilyenekkel, hihetõ, s meg is bocsátható, ha ebéd után, midõn az ebédlõt csak 

szaporán elõszobára vagy nappali teremre kell átvetkeztetni, a nyakra fõrei munkában sok törik, sok 
csorbul, s hiányos elrendelés miatt a cselédség azon munkát roszul s szaporán tán nagy terhére 

kénytelen végezni, melyre késõbb elég ideje volna, s így azt mind magának, mind a gazdának, mind a 

látogató vendégeknek legnagyobb alkalmára továbbra hagyhatná, ha t.i. kellõleg el volna szakítva 
nappali termektõl az ebédlõ. Az éjjeli szintúgy van, s midõn, ha ezek a többiektõl czélirányosan 

elszakítvák, jó lég s tökéletes rend s csinosság létez bennük, s könnyen is létezhet, az egy sinóron 

függõ s már termekkel elegyes háló-szobákban, melyeket kellõleg elrendelni cselédségnek öröki 
egybeütközés nélkül sem ideje sem alkalma nem volt és soha nem is lehet épen azon ebéd, társasági 

sokadalom s világítástól elrontott lég uralkodik, mely az egész szobasorban, s a háziur vendégeivel 

együtt, házának szép architecturája, tán tömött pénzes ládája stb. daczára, azon kellemnek, azon 
lehetõ legnagyobb kincsnek – a megbecsülhetetlen tiszta levegõnek – sincs birtokában, melylyel 

minden pásztor sõt minden koldus is bõven él. S eldöntött dolog, hogy hát jól elrendelt terem több 

lakhatási kellemmel bir, mint nyolcz tán tiz éppen oly nagyságú, de egy soron függõ, s hogy egy cseléd 
könnyen végezheti az elsõk körül szolgálatát, mint kettõ, az agg de minden józan ok nélküli szokás 

szerint elrendeltekben.”284 Széchenyi elemzését végül az angliai utazások tapasztalataíból merített jó 

példák bemutatása zárta: „Anglia- ’Belsõ elrendelésében ott minden lak csak egy s ugyanazon 
rendszernek viseli bélyegét.’ Kapu bármi tágas építményt szinte soha nem szel ketté. Nagyobb 

telepítvényeknél – etablissement – épülethez ragasztott kapu van, kisebb lakoknál pedig kinyuló födél, a 

  
284 SZÉCHENYI 1866 50-52.
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kocsikat, vagy inkább kocsiba szállókat esötõl oltalmazó. Mi igaz – de csak ez utolsóknál – czéljának 

teljesen nem felel meg, mert fõképp szeles idõen, kocsiba vagy kocsiból szálló bizony egy kissé 
megázik, de viszont meg nem rontja az egész épület földszinti sorát, mint a continensen szinte 

mindenütt, hol – jelesen kis lakoknál – a kocsikapu iszonyú légvonást okozása, füthetelensége s igy az 

egész ház eldarabolása kõ által, százszorta nagyobb sulyu rossz, mint azon kellemetlenség, mely 
kocsikapu nem létébõl ered. Gyalognak nem kell kapu, mert ha esõ esik, s nincs ernyõje, mindegy 

akárhol ázik meg, házajtaja elõtt kibukkanás közt-e, vagy künn, s ekkép kapu miatt valamely háznak 
legtöbb, mondhatni ’minden kényelme’ azon egy alkalom mégvásárlása végett áldoztatik fel, hogy be-

és kikocsizáskor néhány csep ne érje a be- és kiindulókat. S mivel rendszerint csak esõnél ázhatni meg, 

örökké pedig nem esik, nem volna nehéz kiszámolni, a legtöbbet kikocsikázók is hány napi légvonattal, 
hideggel, porral, s minden józanabb belelrendelés tökéletes megsemmisitésével fizetik meg azon 

néhány pillanat kellemesb voltát, midön épen esõkor kocsiba és kocsiból szállnak. Nappali és 

ebédlõterem mindig földszint van, mely soha nincs pincze hijával, vagy concrete rétegen fekszik. A 
nappalik s ebédlõk, mondám, rendszerint földszint vannak, de vagy lépcsõtornácz vagy elõterem által 

szétszakítva – melyek azonban egyikbõl másikba juthatásra felette alkalmasok, minthogy mind a fõ 

grádics mind az elõterem a ház fõ darabjaihoz valók, s épen ugy fülnek, s szitazon butorokkal és egyéb 
kényelmekkel ellátvák mint a fõ termek. Az éjjeli szobák ellenben mind az elsõ s második emeletben 

léteznek, sõt cseléd számára még a födél alatt is. Lépcsõ szinte a legkisebb házban is kettõ van, s 

mindig ugy szólván minden feljárásra kettõ. Egyik az uraság, másik a cselédség s szolgálat számára. A 
pincze vagy inkább házalatti boltok néha konyhául, - de hol tér s tehetség engedi, a konyha 

oldalépületben van – raktár, életkamra, a cselédek napi s ebédlõ termei, i ilyesek gyanánt szolgálnak. 

… egy felette kis lakház, mely nem áll nagyobb helyen mint 90 �° s melynek homlokzata csak három 
darab. Angol systema szerint ez, több kevesebb változással igy lesz elosztva. Középen ajtó, mely elõ- s  
grádicsterembe nyílik, jobbra ebédlõ, s ennek hátához függesztve elõ- s ezüstszoba (melybe bejárás 

hátulról), balra nappali terem, s ennek hátulsó részéhez csatolva könyvtár, a fõ lépcsõ mögött pedig 

cselédgrádics, mely rejtve van, s e mögött a hátulsó ajtó. És ebbõl áll a földszinti sor, melyhez egész 
hosszában . egy 9 lábnyi széles udvar vagyon – fallal körülvéve kapcsolva. Föld alatt, hová a 

cselédlépcsõ vezet, a konyha létez, és pedig az ebéd- s ezüstszoba alatt, s aztán raktár, cselédek 

nappali és ebédlõ szobája, pincze stb. czélirányos elosztásban. Az elsõ emelet végre csupa éjjeli 
szoba, s mivel ezek kisebbek, tán hat, hét szoba. …oly munkára, mely magányt kíván, mindenki 

hálószobáját használhatja, melyet csak egy kissé jobb tehetségû, sõt még jobbravaló cseléd is 

Britanniában rendszerint senkivel nem oszt meg. De hálószobák általában soha látogatók fogadására 
vagy egyéb másra nem, hanem csak alvásra vagy magány-foglalkozásra használtatnak. A kisebb rejtett 

lépcsõ, az ebédlõnek a nappaliktól elszakítása, s annak szoros egybefüzése a konyhával, igen 
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könnyüvé teszi a szolgálatot, s a nélkül hogy lássék, - mert cseléd ugy szólván soha az urasággal 

szemközt nem jõ, mint az egy soron függõ „efilade-okban” hol a minden pillanati carambol 
elkerülhetetlen.”285

Széchenyi István elemzése azt tükrözi, hogy az építészetben jártas, világlátott fõúri építtetõ hogyan 
ismeri fel a lakóhelyek alapvetõ strukturális kérdései között a megközelítés és feltárás, valamint a 

személyzeti forgalom elválasztásának meghatározó szerepét. Merõsíti ezt az is, hogy e két kritérium 
Révai elemzésében is felfedezhetõ, továbbá az, hogy mindez a XIX-XX. század fordulójának 

kastélypályázatában követelményként került rögzítésre.

Az 1906-07-es megismételt nagypályázati felhívás jól bemutatja, mit vártak el a századfordulón egy 

fõúri kastélytól. 286 A kiírásból kirajzolódó követelmények és javaslatok egy sok évszázados fejlõdésen 

és változáson átment korszerû kastélyideált testesítettek meg. A kiírás – az 1890-91. évi felhívás 
szövegéhez képest – sokkal szabatosabb, részletezõbb, számszerûsített helyiségprogramot 

fogalmazott meg, amely – elsõ látásra – egy építtetõ elképzeléseit, igényeit segít architektonikus 

formába önteni – „…elõcsarnokkal közvetlen kapcsolatban álljon…” vagy „…esetleg csarnok Hall-
szerûleg is kiképezhetõ…”, „…külön épületszárnyban és kapcsolatban…”, „…az épületnek további 

kiegészítése …”, illetve „…külön épületcsoportban vannak elhelyezve …” stb. – javaslatai és tanácsai 

révén. Ezen túlmenõen megfogalmazta mindazt, ami a fõurak által évszázadok óta építtetett 
rezidenciákat megkülönböztette a többi épülettõl, a monumentalitást: „…kívánatos, hogy a 

díszhelyiségek … egy monumentális elrendezésû csoportot alkossanak…” A pályázati kiírásban a 

bemutatott konkrét elemek révén jutott érvényre a történetileg meghatározott „törvényszerû” megoldás,  
amelyben az egyéni és a társadalmi réteg által megkövetelt „általános” igények egyesültek. Ez – végsõ 

soron – a tipizálás gondolatának korabeli megmutatkozása volt, melyben a XIX. század kastélytípusai a 

funkciók kapcsolása és elosztása szerint határozhatók meg.

A különbözõ rendeltetésnek megfeleltetett épületstruktúra a belsõ térrendszerben megvalósuló forgalom 

térbeli hálójaként is felfogható, ez pedig a használók forgalmát szolgáló vízszintes és függõleges 
közlekedõterekben testesült meg. A közlekedõterek jelentkezhetnek tiszta, explicit formában, olyan 

terekként, amelyeket a bennük való közlekedés annyira átszõ, hogy ott más tevékenységre nem marad 

hely (folyosók), vagy pedig más funkciók betöltésére alkalmatlanok (lépcsõk). Az alapvetõ rendeltetések
helyiségei is átengedhetnek magukon minõségüktõl nem idegen forgalmat, s ezeket nevezzük implicit

  
285 SZÉCHENYI 1866 53-57.
286 L. Kastélypályázat A 1-4 tablókat.
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forgalmi tereknek. Végsõ sorban a berendezésekkel és a használatukhoz szükséges pozícióterületekkel 

nem terhelt egész térállomány a közlekedést szolgálja, sõt ezek áthatása is gyakran kimutatható.
Általánosságban észrevehetõ, hogy a korszerû, gazdag térszervezetû épületekben nagyobb az implicit 

közlekedõterületek aránya, mert a funkciószervezés nem tette feltétlenül szükségessé a 

közlekedõterületek szigorú leválasztását. A fajlagosan nagyobb térigényû explicit közlekedõk 
kiküszöbölése, ha az a használatot zavaró áthatásokhoz nem vezet, elõsegítette az egységes, 

nagyvonalú térélményt, s így a helyiségek egymásba nyílhattak, közlekedéssel, mozgással átszõtté 
válhattak. Nem véletlen, hogy az implicit közlekedõvonalak klasszikus megfelelõje – az enfilade 

rendszer – pont a gazdag térszervezetû, lenyûgözõ térhatású kastélyok, paloták sajátja volt.

Az explicit közlekedõterek térszervezõ erejét az általuk feltárt helyiségekhez való térbeli viszonyukkal 

jellemezhetjük. Az explicit közlekedõtereknél így oldal- és középfolyosó különíthetõ el, melyeket a 

különbözõ korszakokban különbözõ geometriával (lineárisan, egyszeres vagy többszörös 
könyöktengellyel stb.) vezettek. Az oldalfolyosó a helyiségek egyoldali elhelyezését, optimális tájolását 

tette lehetõvé, de aránylag kis épület esetében is nagy épülethosszt, csekély traktusmélységet, nagy 

homlokzatfelületet és fajlagosan magas közlekedõterületet eredményezett. A XV-XVIII. századi 
kastélyokban az oldalfolyosót gyakran zárt, vagy felnyitott udvar térfalaként is alkalmazták. Szabadon 

vezetett külsõ folyosót régi épület új szárnnyal történõ bõvítésének különleges eseteiben csak a XIX. 

századtól használtak. Az oldalfolyosónál gazdaságosabb a középfolyosó – mely különbözõen tájolható 
vagy tájolásra nem érzékeny helyiségek feltárására alkalmas – a többtraktusos épületek gyakran sötét, 

esetenként kellemetlen térhatású rendszere volt. A középfolyosó vagy önálló szerkezeti traktus, vagy 

egyik traktus része lehetett, de ez utóbbi esetben innen általában kisebb mélységû helyiségek nyíltak. 
Az explicit közlekedõtereknek kifejezett irányuk van, a helyiségek között lineáris kapcsolatot teremtenek 

és szélességük hosszukhoz képest elhanyagolható. A függõleges közlekedést a folyosókhoz 

kapcsolódó lépcsõk biztosították. A XVIII. századtól jellemzõ megoldás volt a több, különbözõ 
jelentõségû lépcsõház alkalmazása, melyek között legalább egy épületszinten összekötve kialakították 

az egész kastélyt egységes egésszé szervezõ vízszintes kapcsolatot. Ez volt a fogatolt rendszer,  

melynek feladata az épület kisebb, többé-kevésbé önállóan mûködõ egységekre bontása volt. 287 A 
társasági és gyûjteményes funkciók szervezésének meghatározó összetevõje a reprezentatív illetve a 

kiszolgáló feltárás közlekedõrendszerének elválasztása volt. Ez hagyományosan folyosós vagy fogatolt

lehetett. A XVIII. századi vegyes elrendezések sorában a XIX. század utolsó harmadának jellemzõ 
újítása volt a társasági rendeltetések csoportját reprezentatívan feltáró, monumentális közlekedõ-fogat, 

a centrális elhelyezkedésû csarnok.

  
287 GÁDOROS 1997 25-27.
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A rendeltetések kapcsolásának és beosztásának, valamint reprezentatív implicit feltárásának változása a XVIII. 
század utolsó harmadától több lépésben ment végbe hazánkban is. Ha a közlekedõtérnek két egymással 

összemérhetõ alaprajzi kiterjedése van, valamint forgalma és feltárása többirányú, centrális közlekedési 

rendszerrõl beszélünk. A centrális rendszer jó megvalósítója volt az aula, amelynek területe rendszerint 
értékes, gyakran kiemelt jelentõségû, sok feladat lebonyolítására tehetõ alkalmassá, így az implicit 

forgalmi terek tipikus példája. Az aula gyakran több szintes, a helyiségek közötti közlekedés elosztását 

a felsõbb szinteken körgalériával oldotta meg. Az egyik irányból szabadon hagyott aulatér természetes 
világítását oldalról, a minden irányból helyiségekkel körülvettét felülrõl – bevilágítóval vagy bazilikás 

kiemeléssel – biztosították, és rendszerint e köré sorolt helyiségeknél alkalmazott szerkezettõl eltérõ 

megoldással fedték le. Az aulák lehettek kellemes térarányúak, amelyek a sorolt, cellás terû épület 
organizmusának egységét hangsúlyozták. Ha az aula „fedetlen” volt, akkor belsõ udvarrá, átriummá 

vált, és a zavartalan közlekedéshez a már említett oldalfolyosók kellettek, melyekhez közvetlenül 

nemcsak helyiségek, hanem újabb folyosók is kapcsolódhattak. Ebben az esetben a centrális és a 
lineáris forgalmi rendszer kombinációja valósult meg.

IV.5.2. Az intim és a nyilvános szféra viszonya a XVIII-X IX. században

A XVIII–XIX. századi fõúri kastélyélet magán- és közszférái és ezt kiszolgáló személyzet életterei 
kevésbé álltak a kortárs sajtónyilvánosság, vagy a XX. századi mûvelõdéstörténeti szempontú 

tanulmányok homlokterében, mint az a reprezentatív és változatos nyilvános társasági élet, amely 

meghatározta e társadalmi osztály mindennapjait vagy ünnepeit. Viszonylag keveset tudunk a 
lakosztályaikba visszavonuló fõurak és asszonyok szokásairól ugyanúgy, mint az írószobák és dolgozók 

titkairól, vagy a házikápolnában elmondott fohászok mibenlétérõl.

A XVIII. században az intim és a nyilvános szféra sajátszerû kapcsolatát az határozta meg, hogy ezek 

részben, vagy egészben átfedték egymást. A terek olyan beosztása, hogy minden úri lakrész elõtt egy 

vagy kettõ elõszoba van, a kastélykápolnák, színházak olyan téralakítása, amelyben kegyúri karzat 
húzódik, továbbá a reprezentatív feltáró, valamint személyzeti k iszolgáló forgalom elválasztása mind 

kifejezõje az állandó térbeli közelség és állandó társadalmi távolság eme egymásmellettiségének, a 

bizalmas érintkezésnek az egyik síkon és a legszigorúbb távolságtartásnak a másikon. Így szolgálhatott 
a belsõ, a második elõszoba a szolgaszemélyzet fölött álló hivatalos vendégek számára, ugyanakkor a

ház urával társadalmilag egyenrangú vagy közel egyenrangú vendéget, ha bizalmas magánügyben 
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érkezett, vagy egyenesen a hálószobába, vagy a második elõszoba és a hálószoba közötti kabinetbe 

vezették, ha pedig a fogadóhelyiségekben tett látogatást, az úr leginkább az elsõ elõszobából nyíló 
szalonban fogadta. 288

A tulajdonosok intimszférájának szétválasztása – a nemenként különváló magánlakosztályok közel 
szimmetrikus differenciált elhelyezése – világosan kifejezi férj és feleség helyzetét, házassági és 

családformáját a korabeli társadalomban. A fõnemesi réteg ugyanis olyan tágas, külön saját életvitelt 

lehetõvé tevõ mozgástérrel rendelkezett, hogy a férjnek és a feleségnek párhuzamosan külön 
érintkezési körei lehettek. Az illem, a konvenció és a reprezentációs kötelezettségek azonban 

megköveteltek bizonyos érintkezést a házastársak között is, és a kapcsolatoknak ez a társadalmilag 

elvárt minimuma szabhatott bizonyos szférákban korlátokat mindkettõjük egymástól független életének. 
Ezek határozták meg a nemzetség nemzedékeket átfogó egység, a „ház” jelentéstartalmában 

kifejezõdõ, a férj és a feleség közötti nyilvánosan legitimált társadalmi kapcsolatot. Az arisztokrácia 

körében a házasságkötés elsõdleges célja valójában a férfi „házának” rangjához illõ, lehetõleg 
tekintélyét és kapcsolatait növelõ kiállítása és vitele volt. Ebben az összefüggésben az úri 

magánlakosztályok differenciált elrendezése bizonyos mértékig az optimális megoldást jelentette 
azoknak a lakóhellyel szemben támasztott igényeknek, amelyek e sajátos mûködésû házasságnak 

megfeleltek. 289

A társasági terek, a fogadóhelyiségek, vendéglakrészek elrendezése, száma és kiterjedése a 
tulajdonosok rangszerû, a nyilvános közösségbe való beleszövõdésének módját és mértékét tükrözi. A  

társasági terek kialakítása pontosan meghatározott társadalmi jelentéssel birt, ezek a ház urának és 

úrnõjének szûkebb érintkezési köre számára voltak fenntartva. Itt fogadták azokat, akik rövid
vendégségbe érkeztek, s e látogatások nem elsõsorban a reprezentációt szolgálták, hanem inkább a 

kényelmes, bensõséges és az etikett szempontjából kevéssé kötött társasági együttlétet, szalonéletet.
Az ebédlõ ezzel szemben annak a sajátos nyilvános társadalmi állásnak a jelképe volt, amelyet a 

tulajdonosok a fõnemesség hierarchiájában elfoglaltak. Az ebédlõ és az ehhez kapcsolódó 

vendéglakosztály lehetett alkalmas a rangban egyenlõk, vagy a magasabban állók hivatalos 
látogatásainak fogadására, utóbbi pedig elhelyezésére, szállásolására.

Mivel a XVIII. században a fõnemesség körében a mai értelemben vett foglalkozás még nem, hanem a 
rang és tisztség, s a vele járó udvari funkció létezett, a foglalkozás és a magánélet tevékenysége (a 

karrier, önérvényesítés, illetve a kikapcsolódás, szórakozás, mûvelõdés) nehezen választható szét. Az 

  
288 ELIAS 2005 64.
289 ELIAS 2005 65-67.
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élet sok, általunk a magánélethez sorolt oldalának bevonása a társadalmi nyilvánosság körébe 

rendkívül jellemzõ a fõnemesség életformájának felépítésére. A társasági terekben tartott 
összejöveteleken erõsebb hangsúlyt kap a kikapcsolódás és a szórakozás, de nem hiányzik a másik, 

inkább nyilvános-közéleti oldal sem. Azokon az összejöveteleken ellenben, amelyeken a 

vendéglakosztály, vagy vendéglakrészek helyiségeit nyitják meg, a nagyúr közéletisége és rangja, háza 
érdekeinek és érvényesülési igényeinek megóvása áll elõtérben. 290

A fõúri lakóhelyek funkcionális rendszerében jól kifejezõdik annak a társadalmi kapcsolati hálónak a 

szerkezete, amelybe a tulajdonosok háza beágyazódik. A XIX. század folyamán a fõnemességet ért 

társadlami változások (hivatali állások vállalása, politikai mûködés, részvétel gazdasági 
vállalkozásokban stb.) a köz- és magánszféra, az intim és a nyilvános funkciók határozott szétválását 

eredményezték. Ennek leglátványosabb megnyilvánulása, hogy a magánlakosztályok nyilvánossága és 

közéleti szerepe jórészt megszûnt, s ez a társasági terek számban jelentõsen megnõtt csoportjába 
tevõdött át. A tulajdonosi lakosztályok nemenkénti differenciálása jellemzõen és reprezentatív 

hagyományként fennmaradt, de a fõnemesi és a nagypolgári családmodell közelítése a közös 

tulajdonosi lakosztályok beosztását is eredményezhette. A szolgaszemélyzethez fûzõdõ hagyományos 
kapcsolat a gazdasági udvar köré szervezett helyiségek határozottabb elkülönítésével tovább erõsítette 

a társadalmi távolság kifejezõdését, amely a személyzet tagjai számára, elkülönített közösségi és a 

lakóhelyiségek nemenkénti szétválasztásában, a kislétszámú, 1-3 fõs személyzeti szobák, valamint a 
közös használatú higiénés felszerelések egymásba fonódó intimszférájában is megnyilvánult.

IV.6. A térhasználat és funkció egy épületen belüli változása – térstruktúrák átalakulása

  
290 ELIAS 2005 67-69.
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A térben és idõben kibontakozó rendeltetéskompozíciók különbözõ egységei és zónái funkcionális 

jellegüket és kötöttségeiket a tulajdonosváltások és átalakítások történeti folyamatában, meghatározóan 
a tulajdonosi lakóterületek és ezek funkcionális kapcsolatainak vonatkozásában õrizték meg. A 

társasági rendeltetések és technológiai funkciók diszpozíciójának alakulását az elõzmények nélküli új 

építkezésekben tapasztalható törekvések jellemezték a korábbi épületek átalakításában is. A 
tulajdonosi lakosztályokat feltáró társasági terek – itt a téradottságokhoz alkalmazkodva – bõvültek és 

specializálódtak, s az ide integrálódott rendeltetések helyébe többnyire kiszolgáló funkciók kerültek. A 
technológiai rendeltetések jellemzõen kiszorultak az épületbõl, s ezek helyére is további kiszolgáló 

funkciók – személyzeti szállások – kerültek. A belsõ funkcionális átstrukturálódások a központi 

épületrészek reprezentációját és a perifériális részek kiszolgáló karakterét erõsítették, a korszakra 
jellemzõ „tiszta” funkcionális elkülönülés jegyében.

A XVIII–XIX. századi nagyobb hazai háztartások tanulmányozása során észrevehetõ, hogy a szokásos 
építészeti beavatkozásokból (átalakítás, toldás, bõvítés stb.) következõ funkcionális változások közül a 

rendeltetéskompozíciót hagyományosan, a több esetben korábbi épületmaghoz kapcsolt új egységekkel 

additív módon lineárisan növelt elrendezés jellemezte. Az egy, általában vertikális forgalmi pont (fogat) 
köré szervezett centrális additív diszpozíció újításnak, és a XVIII. század utolsó harmadától korszerûbb 

és elterjedtebb megoldásnak számított, még akkor is, ha bõvítési lehetõségei korlátozottak voltak, így 

vegyes, összetett elrendezések megvalósítását eredményezte. (L. még az V. és VI. fejezeteket is.)

Az additív módon kapcsolt funkcionális egységek és a belõlük kialakuló zónák feltárásának korszakban 

elterjedt változatait a XVIII. század érlelte ki, a hagyományosnak tekinthetõ folyosós (horizontális) és a 
különálló lépcsõfogatok (vertikális közlekedõk) együttes alkalmazásával biztosítva a különbözõ 

funkcionális jelleget mutató épületrészek differenciált forgalomvezetését. Ezt mutatják a korabeli 

lépcsõkkel tagolt és szintenként összekötött, szakaszolt folyosórendszerek, valamint elsõként a XVIII. 
század utolsó harmadától elterjedõ különálló kiszolgáló lépcsõfogatra szervezett tulajdonosi 

lakosztályok példái. A XIX. században már fogatolt közlekedõrendszerek tárták fel a társasági 

rendeltetéscsoportot is, mind a reprezentatív megközelítés, mind a személyzeti kiszolgálás céljából.
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V. Téralakítás és funkciónális beosztás XVIII. századi elõremutató megoldásai

V.1. Lakófunkciók állandósulása – a lakosztályok kialakulása a XVIII. században

A XVIII. századi térrendszerek korai megoldásai az új vonások mellett – pl. a lakóhelyek védelmi 

jellegének elhalványodása, ami a védelmi berendezéseken kívül a védmûvek fokozatos elhagyásában 
nyilvánult meg – rendelkeznek középkori és koraújkori hagyományelemekkel is. Ezek a korabeli 

kastélyok térstruktúrájára jelentõsen hatottak. Ilyen mindenekelõtt az épület szabályos (geometrikus) 

alaprajzi formája, egy- illetve kéttraktusos elrendezése és egyemeletes volta. A XVIII. századi kastélyok 
jellegzetes térkompozíciójának hagyományelemei tehát elsõsorban a XVI-XVII. századi hazai 

castellumokban gyökereznek. Mind a kastély módjára épített udvarház [curia nobilitaris per formam 

castelli] 291 mind pedig a szabadon álló erõdített udvarház [curia nobilitaris seu fortalitium] 
továbbfejlõdésére megtaláljuk a korabeli példákat. 292 Elõbbi a tulajdonosi lakrésznek az ebédlõ

[palatium], a nappali [ház] és a hálókamra [cubiculum] tengely mentén kapcsolt lineáris, utóbbi pedig az 

összetettebb, zárt, három-öt teremre osztott formációját, mint kompozíciós archetípust érlelte ki. Ennek 
megfelelõen a korszak térfejlõdési vonala is kettõs, melyben az egyszerûbb egytraktusos, oldalfolyosós,  

illetve a kéttraktusos rövidfolyosós elrendezések alakultak ki.

Az egytraktusosság archaikusabb téralakítási mód, melynek példái a középkori fõúri és nemesi 
építkezésekbõl egyaránt nagy számban hozhatók. A kéttraktusos elrendezés viszont – középkori 

megjelenése ellenére293 – 1500 körül tûnt fel ismét, 294 s csak az 1620-as években terjedt el szélesebb 

körben a védõövvel kerített udvar közepén, szabadon álló, minden oldalra megnyíló, tömbszerû kisebb 
reneszánsz castellumok típusában. 295 A teljes traktust átfogó emeleti nagyterem (palatium, palota) –

többnyire ebédlõ rendeltetéssel – s annak oldalához kapcsolódó két kisebb terem (pl. fogadóterem és 

  
291 Jól példázza ezt az 1612-1614 között épült deregnyõi kastély. Bõvebben l. KOPPÁNY 1990.1 229-234.
292 Erre jó példa az 1660 körül épített és 1673-79 között már át is alakított csicsói kastély. Elõbbivel együtt l. Deregnyõ–
Csicsó-A 1 tablót. Az egytraktusos elrendezés mellett tehát a kéttraktusos térszerkezet középkori hagyományokban 
gyökerezõ reneszánsz változatai is nagy számban (elsõsorban a Felvidéken – Frics, Frigyesvágás, Monok, Pácin stb.) 
ismertek a XVI-XVII. századból. Ezek közül jelentõségükben kiemelkednek a szabályos négyszög formájú, szimmetrikus 
elrendezést mutató emeletes kastélyok (Alsómicsinye, Bethlenfalva, Márkusfalva, 1643 k.; Kéked, 1613; Süttör, 1550 e.). A
kastélyok szintenként egy, a középsõ harmadot elfoglaló térre és ahhoz kétoldalt csatlakozó 2-2 helyiségre tagolódnak,
amikhez gyakran saroktornyok kapcsolódnak. A földszint középsõ egy vagy két nagytermébe nyílt a bejárat, s gyakran 
ebben helyezték el az emeletre vezetõ lépcsõt is. A termek szabad hosszanti falába konzolokra támaszkodó, ún. füstfogós 
szerkezetû kandallót építettek, melybõl a kapcsolódó szobákat kívülrõl fûtötték. Ez a terem tehát mind a földszinten, mind az 
emeleten belsõ, fedett közlekedõtérként szolgált. Ebbõl nyíltak az oldalsó, átjárható nappali és hálószobák. Utóbbiakhoz 
egy-egy kabinet is tartozhatott a tornyokban. Itt helyezkedett el az aknás árnyékszék-fülke, melyet régebben a külsõ falba, 
késõbbi megoldásoknál kis ablakkal megvilágítva a homlokzat síkja elé épített akna fölött alakítottak ki.
293 Pl. IV. Károly király korában a dunántúli Vitány és Gesztes vára 1380 körülrõl, melyek cseh párhuzamai Helfenburk és 
Majdštejn, valamint Toènik 1398–1405 közötti vára. (Bõvebben l. MENCLOVÁ 1958 87-89.)
294 II. Ulászló király Nyéken (ma Budapest II.,) 1490 és 1516 között emelt villaegyüttese.
295 Pl. Süttör, Bük, Frics, Bethlenfalva, Márkusfalva, Tolcsva, Kéked, Bonyha, Keresd stb. udvarháza.
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hálószoba) hármas csoportja szintén korábbi, késõközépkori és fõleg reneszánsz elõzményekre tekint 

vissza.296 A tágas közösségi és a szûkösebb lakótér ilyen kapcsolásakor a tércsoport belsõ lépcsõn 
lehetséges megközelítése alárendelt szerepû volt, s nagyvonalúbb, külsõ díszlépcsõvel történõ 

megközelítésére még a XVI. században is csak kevés példa akadt.297 A kastély, illetve udvarának egy 

épületszárnyon keresztüli, szûk és ellenõrzött kapualjon át történõ megközelítése szintén középkori 
hagyomány, mely nemcsak a vezetõ fõurak váraiban, 298 hanem a nemesség erõdített udvarházaiban is 

elõfordult. 299

Az 1720 körüli idõszak legfontosabb funkcionális jellemzõje a lakórendeltetések viszonylag nagy 
kiterjedésében és a nyilvános közösségi (társasági) rendeltetések kis számában mutatható ki. (Hõgyész,

1722-29 M154. ábra; Edelény, 1727-28 M158. ábra) A korszakban a lakó- és társasági rendeltetések 

jellemzõen vegyesek voltak, sokszor még egy terem használatán belül is. A hálás, mint rendeltetés 
intim jellege, vagy a közösségi termek nyilvános nappali tartózkodásra szánt tiszta rendeltetésjellege 

még nem kristályosodott ki a korszakban. A helyiségsorokban még nincsenek éles funkcionális határok, 

a használat még kevert, de a specializálódás folyamata, a rendeltetések differenciálódása vagy más 
esetben összekapcsolódása ekkor kezdõdött el. A folyamat kezdetét jól tükrözte, hogy az egytraktusos 

épületek funkcionális szakaszokra, a kéttraktusos elrendezések funkcionális zónákra tagolódtak.

A funkcionális tagolódásnak megfelelõ téralakítás a körbejárható, így elválasztott útvonalon 

kiszolgálható és reprezentatív módon feltárható tércsoportokat fejlesztett ki. Legfontosabb ezek közül a 
XVIII. századi emeleti magánlakosztály kialakulása. A tulajdonosi lakosztályok legfontosabb helyisége a 

különnemû – férfi és nõi – hálószoba volt. A hálóhoz – a nõi háló jellegzetes térformája az alkóv – egy-

két kabinett és belsõaknás árnyékszék, mint a legkorszerûbb higiénés megoldás kapcsolódott ekkor.
Jellemzõen a lakosztály körbejárható volt, kiszolgálását a többi épületszinttel összekötõ, a 

közlekedõkkel összekapcsolódó melléklépcsõ (csigalépcsõ) biztosította, és a korszakban egy közvetlen 

személyzeti szoba is tartozott hozzá. A hálószoba, jellemzõen a térsor utolsó eleme, helye az emeleti fõ 
traktus végén (Kiscenk, 1750-62 M1-4. ábra), több esetben az oldalszárnyban a szárnyak csatlakozásánál

(Edelény, 1727-28 M57-62. ábra) volt. Reprezentatív feltárását saját elõszoba [antichambre] adhatta a 

közlekedõterek felõl. (Hõgyész, 1722-29 M5-8. ábra) A lakosztály helyiségeinek száma elsõsorban a 
használó társadalmi rangjától függött, s így legösszetettebb – legrangosabb – formája a 3-5 terembõl, 

több elõhelyiségbõl álló uralkodói lakosztály volt.

  
296 A kétmenetes változatra l. pl. Toènik 1398–1405 közötti várát Csehországban. (Bõvebben l. MENCLOVÁ 1958 87-89.)
297 Sárospatak, Alsómicsinye, Bonyha, Keresd stb. castelluma.
298 L. Nagy Lajos király építkezéseit 1350 körültõl Csáktornya, Diósgyõr, Zólyom várán. (Bõvebben l. MENCLOVÁ 1958 94, 
99.)
299 Pl. A bajnai Both-fivérek szentgyörgyi 1490 körüli nemesi udvarházánál. (Bõvebben l. KOPPÁNY 1974 290-291.)
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V.2. Lakosztályok reprezentatív kialakítása, feltárása a nyugat-dunántúli kastélytípus
változataiban

V.2.1. A nyugat-dunántúli kastélytípus tulajdonosi és vendég-lakosztályainak beosztása

A lakórendeltetések XVIII. századi alakulásának legfontosabb újítása tehát az 1720-as évektõl 

figyelhetõ meg. Hazánkban elõször ekkor a nyugat-dunántúli kastélytípusban jelent meg a kiszolgáló 

lépcsõfogat köré beosztott magánlakosztály-elrendezés.

E jellegzetes típus megoldása hazánkban III. Károly király (1711-1740) korában, 1719–1725 között,

Nyugat-Dunántúlon jelent meg (Vas)Szécseny, Süttör, Magyarbél és (Vas)Surány kastélyaiban. A négy 
épület közül három korábbi – reneszánsz castellum – elõzmények átalakítása, befoglalása a XVIII. 

századi épületbe, míg Magyarbél kastélya teljesen új, épített elõzmény nélküli építkezés volt. E 

kastélyok térszerkezete, kéttraktusos alaprajzi elrendezése, az erõsen elõrelépõ két oldalrizalitja, 
tömegében is kiemelt, hangsúlyos kocsibehajtó-csarnoka és nagyterme már messze túlmutat a védelmi 

célú alaprajzokból kinövõ elrendezések szokványos keretein, még akkor is, ha ilyen építészeti 

elõzmények és fizikai kötöttségek felhasználásával épültek is fel.

A típusteremtõ kastélyok építtetõi – herceg Esterházy József (1688–1721) Zala vármegye fõispánja, majd 
özvegye, báró Gilleis Mária Octavia (1689–1762); gróf Csáky Imre (1672–1732) kalocsai érsek és bíboros 

illetve a német származású báró Schilson János Mihály (+1739), aki Wettin Keresztély Ágost szász 

herceg, esztergomi érsek jószágkormányzója volt – között a korabeli honfiúsított új arisztokraták egyikét
is látjuk. A foglalkoztatott építészek, Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) és Anton Erhard 

Martinelli (1684 k.–1747) a legrangosabb kortárs osztrák-német építészekkel álltak kapcsolatban.

A tulajdonosi lakosztályok 1740-es évektõl elterjedõ megoldásának egyik változatában a kiszolgáló

(csiga)lépcsõ és a kapcsolódó közlekedõ folyosó az emeleti lakosztályt vagy lakrészt a földszint 

valamilyen más jellegû – általában kiszolgáló, személyzeti rendeltetéseivel – kötötte össze, (Óbuda, 1746;

Keszthely, 1755-68 M11. ábra; Zsély, 1772; Tata, 1763) továbbá e lépcsõfogat forgalmi kapcsolata a 

lakosztállyal csak közlekedõ beiktatásával valósult meg, tehát indirekt volt. Az 1760 körül alkalmazott 

újabb építészeti megoldás – mely a korszakban együtt járt a földszint funkcionális jellegének 
megváltozásával is – tette lehetõvé a tulajdonosi lakosztályoknak az egymás alá-fölé helyezett, két 

szintre osztott vertikális diszpozícióját. (Eszterháza, 1754-1769 M43-46; Tata, 1765-77 M166. ábra) A tulajdonosi 
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lakosztályok fogatolt összekapcsolásának megoldásában, egy a XIX. századi lakosztály -diszpozíció 

szempontjából meghatározó változat is feltûnt elõször az 1720 utáni idõszakban, (Edelény, 1727-28 M 62. 

ábra) majd az 1750-es években. Ekkor olyan csigalépcsõ fogatot találunk, amely az emeleti lakosztályon 

belül nyílt, tehát azzal direkt forgalmi kapcsolatban állt. Ezt és a fogatolt lakosztály-kapcsolatok 

kialakítását mutatja Franz Anton Pilgram (1699-1761) ún. vízi kastély terve; amelyet követõje, Fellner 
Jakab (1722-1780) 1762 körül tatai kastély terveiben is alkalmazott.300 A földszinti tulajdonosi férfi és az 

emeleti nõi magánlakosztály között ezzel olyan belsõ forgalmi kapcsolat létesült, amely a diszpozíció 
szempontjából a lakórendeltetés-csoport kialakulását segítette elõ, a használat szempontjából pedig az 

elkülönített kiszolgálás és az intimitás új igényeinek felelt meg.

Mivel a lakosztályok összetett és az 1720-as évekre jellemzõ tipikus elrendezése a nyugat-dunántúli

egyemeletes és kéttraktusos osztott épületstruktúrából – (Vas)Szécseny, Süttör, Magyarbél, 

(Vas)Surány – érlelõdött ki, így ezt a fontos emlékcsoportot sajátos hazai típusteremtõként lehet 
értelmezni, s a „Grassalkovich-kastélytípus” helyett a XVIII. század hazai, sajátos reprezentatív fõúri 

lakóhely-építészetét ezzel fémjelezni. A gödöllõi kastély (M122. ábra) e típusnak nem teremtõje, hanem 

legrangosabb változata és legismertebb képviselõje volt a XVIII. század közepén.

A magánlakosztályok épületen belüli elhelyezése a XVIII. században a tulajdonosok és vendégeik 

rangjához, társadalmi státusához mért hierarchikusságot mutatta hazánkban is. Nemcsak az uralkodói,  
hanem a fõúri magánlakosztályok is követték a nemek szerinti szétválasztás rendszerét és jellemzõen 

az elsõ emeleti diszpozíciót. A közös hálószoba köré szervezõdõ magánlakosztály ritkaságnak 

számított a korszakban (Edelény, 1727-28 M57. ábra), feltûnt ugyanakkor a magánlakosztályt kiegészítõ, 
földszinti vagy második emeleti elhelyezésû férfi másodlakosztály (Edelény, 1727-28 M57. ábra; Eszterháza 

1775-84.) is. Az uralkodói vendéglakosztályok kialakításakor viszont nem törekedtek a kastély nemek 

szerint differenciált tagozódás követésére, Gödöllõn például a férfi oldalon, az emeleti grófi lakosztály
mellett, Eszterházán pedig e fölött lehetett a királynõi hálószoba. A király emeleti vendéglakosztályát

viszont a XIX. században Tõketerebesen a grófnõi lakosztály mellett alakították ki. Valószínû tehát, 

hogy a nemek tagozódásától függetlenül, de a hierarchikus viszonyokat szem elõtt tartva, a kastély 
legjobb fekvésû részét választották az odalátogató uralkodó elszállásolására.301 A XVIII. században az 

uralkodói lakosztályok funkcionális elemei, valamint a tulajdonosi nõi lakosztályok mutattak összetettség

és megoldási változatok szempontjából hasonlóságát. Jellemzõ és új funkcionális elem volt az uralkodói
  

300 L. Tata-A1 és A6. tablókat.
301 Dávid Ferenc Eszterháza belsõ tereit feldolgozó cikke szerint az emeleti díszlakosztályok uralkodói lakosztályként való 
meghatározásának érvei a következõk lehetnek: ezen lakosztályok háló, illetve társalgószobáit az uralkodó, a fejedelmi 
vendég párok arcképeivel díszítették, továbbá csak ezekben a szobákban alkalmazták a kárpitozásban az uralkodói 
méltóságra utaló színt és anyagot (vörös damaszt). L. Dávid 2000 92. p. 19. jegyzet.
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lakosztály elsõ helyisége elé kerülõ fogadó, valamint az azt feltáró társalkodó szoba ((Vas)Szécseny, 1719-

22.), vagy számosabb, a legmagasabb rangot kifejezõ elõszobák sora. (Eszterháza, 1754-69 M123. ábra)

V.2.2. Társasági rendeltetések és feltárási változatai – kocsibehajtók a korszakban

A XVIII. században a kisszámú társasági rendeltetésû tér jellemzõen a hálószoba egy tengelyre fûzött 

elõtereként jelent meg (Hõgyész, 1722-29 M5-8. ábra; Keszthely 1755-68 M9-11. ábra; Eszterháza, 1775-84 M45-46. 

ábra), vagy a vendéglakrészeket kapcsolta össze. (Eszterháza, 1775-84 M155-156. ábra) Fontos jelenség
volt, hogy a nappali helyiségek száma az épület magasabb rangjával gyarapodott, de a XVIII. századi

kastélynak jól elkülönülõ, nyilvános közösségi rendeltetésû tere mégis kevés volt (Hõgyész, 1722-29 M154. 

ábra; Edelény, 1727-28 M158. ábra; Keszthely 1755-68 M162. ábra), mivel a korabeli társasági életet az 
alkalomszerû, nagyszámú vendég részvételét biztosító szabadtéri ünnepségek jellemezték. Az állandó 

fõúri kulturális szórakozásoknak – opera, bábjáték – igyekeztek különálló színházépületet, a 

táncmulatságoknak önálló kerti táncházat emelni, vagy – jellemzõbben – ideiglenesen ilyeneket 
kialakítani. A XVIII. század második felében a magánlakosztályokkal közvetlen kapcsolatban, tehát 

átjárhatósággal a nappali tartózkodás új társasági terei a nõ oldalon a szalon, a vendégszobákhoz 

osztva a biliárdszoba jelentek meg (Edelény, 1727-28 M158. ábra; Eszterháza, 1775-84 M155. ábra). A 
hagyományos rendeltetések – például a kápolna – és az új gyûjteményes funkciók – a képtár, könyvtár, 

levéltár s utóbbi a birtokadminisztráció, a bíráskodás közösségi tereivel – elsõ sorban a férfi oldalon 

helyezkedtek el (Hõgyész, 1722-29 M6-7; Eszterháza, 1775-84 M45-46. ábra; Keszthely 1797-1811 M65. ábra), és a 
férfi magánlakosztályához távolról indirekt módon kapcsolódtak. (Eszterháza, 1775-84 M155. ábra)

Az 1720 körül kialakuló nyugat-dunántúli kastélytípus jellegzetes megoldása a középsõ, teljes traktust 
átfogó nagyterem volt, melyet (nyári) ebédlõnek (Keszthely 1755-68 M162. ábra), illetve esetenként 

fogadóteremnek használtak. A XVIII. századi kastélyban megtalálható kevés társasági rendeltetésû tér 

közül tehát az ebédlõ emelkedett ki funkcionális jelentõségében, mivel az emelet két magánlakosztályát 
funkcionálisan ez kapcsolta össze, de központi fekvése és építészeti hangsúlya, reprezentatív 

feltárásának számos változata miatt is meghatározóvá válhatott.

A korszak kastélyainak térkompozícióját elsõsorban mégis a lakórendeltetés jelentõs kiterjedése és 

ennek reprezentatív feltárási módja határozta meg, s ebben a legtöbb változatosságot a kiemelt 
középsõ közösségi tér, valamint a közlekedõ terek építészeti kialakítása mutatta. Az épület fõ 

megközelítésének tengelyében nyíló, folyosószerû tér, a kocsibehajtó hagyományos és szinte 

kizárólagos feltárási lehetõségként a középkori és a reneszánsz kastély módjára épített udvarházakból 
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maradt fenn. Az 1720-as évektõl az épület ax isában elhelyezett kocsibehajtó-kapualj egy jellegzetes 

pillérekkel osztott, háromhajós csarnoktérként is megjelent, melybõl a reprezentatív fõlépcsõ vezetett az 
emeleti nagyterembe. Ez a téralakítási megoldás tulajdonképpen a legkevesebb térelem kapcsolásával, 

egyszerû térszerkezettel nagyvonalú építészeti hatást ért el.

A hazai barokk kastélyépítészet tárgyalásakor igen korán találkozunk az ún. „Grassalkovich-

kastélytípus”, mint a korszak „egyetlen jellegzetes magyar” kastélyformája fogalmával.302 Az 

emlékanyag részletesebb – tér és a történeti funkciók összefüggéseit elõtérbe helyezõ – elemzésekor 
azonban egy másik jellegzetes – tipikus megoldás is felfedezhetõ. Ennek fényében a „Grassalkovich-

típus” hazai hagyományokban és európai – elsõsorban német közvetítésû itáliai – hatások formálta 

elõzménye, a nyugat-dunántúli kastélytípus a reprezentatív feltáró közlekedõ rendszerek 
vonatkozásában is megtalálható. Ez a XVIII. századi korai reprezentatív térszervezési megoldás 

azonban nem az ún. „Grassalkovich-típus” jelensége, sõt nem is hatása, hanem annál évtizedekkel 

korábban, a Nyugat-Dunántúl már említett kastélyépítkezésében található meg elõször. Már III. Károly 
korában van egy olyan épületcsoport, amely az általános vonásokon túl azonos feltáró

térstruktúrájukban közös jelleget mutatott.

A XVIII. század elején, III. Károly korában a központi szerepû, hagyományosan az emeleten elhelyezett 

társasági és lakóterek sorát a kocsibehajtó-kapualj helyett egy újszerû térelemmel, egy tagolt, általában 

kilencosztatú kocsibehajtó-csarnokkal reprezentatív módon tárták fel. Az ehhez kapcsolt belsõ 
lépcsõház az emelet (piano nobile) teljesen fedett megközelítését biztosította. Érthetõ ezért, hogy ez a 

megoldás gyorsan elterjedt, s kiszorította a nyitott tornácok, udvari homlokzatok emeletre vezetõ külsõ 

elõlépcsõit.303 A III. Károly korabeli nyugat-dunántúli kastélytípus reprezentatív közlekedési 
rendszerének alapszerkezete tehát három térbõl áll t. A vertikálisan kapcsolt térsor közül az elsõnek 

feltáruló a tagolt kocsibehajtó-csarnok volt, majd az egyik oldalán aszimmetrikusan elhelyezett 
lépcsõház következett. Végül ennek emeleti pihenõjérõl közvetlenül a központi elhelyezésû 

nagyterembe lehetett belépni. A nagyterem az épület fõ- és haránttengelyére is szimmetrikus volt, s  

mivel ez jellemzõen kéttraktusos épületben valósult meg, itt kapcsolódott össze az utcai és a kerti oldal 
enfilade-szobasora. A nagyterem két oldalához közvetlenül egy-egy magánlakosztály kapcsolódott.

  
302 L. Függelék IX.1.2. alfejezetben.
303 Pl. Köpcsény, 1668; Zsámbék, 1708–16; Szeg[vár], 1723, stb.
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V.2.3. A nyugat-dunántúli kastélytípus változatai, elterjedése és hatása

A nyugat-dunántúli kastélytípus meghatározó jellegzetessége tehát a kéttraktusos elrendezésben 

kialakított, tagolt terû kocsibehajtó-csarnok, a fõlépcsõház, s a teljes traktust átfogó emeleti nagyterem 

reprezentatív , magánlakosztályokat feltáró térsora. A nagyteremhez kettõs enfilade kapcsolta a nemek 
szerint tagozódó tulajdonosi lakosztályokat és vendéglakrészeket. E térszerkezet változatait (Gyülevíz,

1739; Gács, 1736) és hatásait (pl. Edelény, 1727-28 M157. ábra; Körmend, 1730-45) is megtaláljuk a korszakban, 

és – hazai léptékkel mérve – e változatok legnagyvonalúbb megoldásaként értékelhetõ a gödöllõi 
kastély 1752-59. közötti periódusa (M159. ábra). A gödõllõi kastély széles körben elterjedt hatása 

kétségtelen, de e példák (Pécel, 1756-70; Gernyeszeg, 1772-78; Zsély, 1772; Nagytétény, 1773-78; Hatvan, 1754-57;

Vál, 1780 körül) keskeny kocsibehajtó-kapualjukkal, vagy aszimmetrikus elhelyezésû lépcsõházukkal a 
mintaadónál jóval szerényebb térszerkezetet mutatnak. Mária Terézia korában e megoldások mellett 

megtalálhatók a nyugat-dunántúli típus továbbélõ és szerkezetében szinte változatlan (Bajna, 1742-43;

Keszthely, 1755-68 M161-162. ábra; Bükkösd, 1782-86) vagy módosult (Hõgyész, 1784-88) példái is.

A nyugat-dunántúli kastélytípus reprezentatív térszerkezete még III. Károly idejében sajátos változáson

ment keresztül, mely egyértelmûen a monumentalitás és reprezentáció irányába mutatott. Ennek 
lényege, hogy a nagytermet feltáró térsor egy új elemmel – elõszobával [antichambre] bõvült. Ezt, mint 

a típus egyik sajátos változatát mutatja Gyülevíz kastélya, s a fejlõdés másik irányát pedig Gács 

várának 1736 körüli átalakítása képviseli.

A típus fejlõdésének utóbbi, gácsi vonalán a térsor legfonosabb eleme, a fõlépcsõház a korábbi oldalsó,

aszimmetrikus helyzetébõl az épület axisába, a kocsibehajtó csarnok folytatásába került át, így a 
kocsiút két oldaláról, szimmetrikusan induló, megkettõzött lépcsõkarok egy az emelet légterét is kitöltõ 

csarnoktérben vezetnek fel. A kocsibehajtó-csarnok és a lépcsõház-csarnok e különlegesen nagyvonalú 

áthatása a gácsi vár 1736 körüli kastéllyá történõ átalakításakor épült meg elõször hazánkban. 304 Az 
emeleten, a lépcsõkarok érkezõ pihenõje után két pillér a keresztfolyosóból egy olyan térszakaszt 

határolt le, amelybõl a nagyterembe lehet belépni. Ez még nem volt igazi elõszoba [antichambre] de a 
térszerkezetben kialakult annak elhelyezési lehetõsége.

  
304 A lépcsõkarok ilyen kialakítása az 1750-es, 1760-as években többször megfigyelhetõ de ezekben a térstruktúrákban a 
lépcsõcsarnok nem a kocsibehajtó-csarnok áthatásában jelent meg. (pl. Pilgram ún. vízi kastély-terve, 1750 k.; Kiscenk, 
1750-62; Cseklész, 1753-58; Pozsony: Grassalkovich-palota, 1760 k.; Fellner tatai kastély-tervsorozata, 1762-63; Gyula, 
1762)
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Gyülevíz és Gács reprezentatív közlekedési rendszerei a nyugat-dunántúli kastélytípus egy-egy olyan 

rangosabb, összetettebb változatát képviselik, amelyek a XVIII. század második felében, Mária Terézia 
korában, a továbbélõ „archetípus” mellett, jelentek meg, illetve fejlõdtek. A gácsi épület 

térszerkezetéhez legközelebb álló, azt fejlesztõ térkompozíciók csoportja – amelyben Nicolaus Pacassi 

(1716–1790) kamarai építész alkotásaként, az 1750-es években a gödöllõi kastély lépcsõház csarnoka és
emeleti elõszobája [antichambre] együtt megjelent – egy jellegzetes hazai XVIII. századi típus, a 

szakirodalomból jól ismert, s már többször említett, ún. „Grassalkovich-kastély típus” körébe tartoznak.
Ez természetesen hatott a hagyományos kocsibehajtós térkompozíciókra (Pécel, 1756-70; Gernyeszeg, 

1772-78; Zsély, 1772; Nagytétény, 1773-78; Hatvan, 1754-57; Vál, 1780 körül) is, így sajátos ötvözött térstruktúrák

jöttek létre. A XVIII. században ezek mellett a jóval szerényebb építészeti kialakítású kocsibehajtók és 
egyszerû, aszimmetrikus elhelyezkedésû lépcsõházak kompozíciója volt számbeli többségben, amely

funkcionálisan vagy csak formailag (Gyöngyös, 1826 M179-180) is továbbélt a XIX. századi városi 

palotákban.

A III. Károly-korabeli, illetve nyugat-dunántúli kastélytípus kortárs építészeti hatása is kimutatható, 

amely a középkori hagyományt képviselõ kocsibehajtó kapualj teresedésében, csarnoktérré 
bõvülésében, illetve a lépcsõház reprezentatívabb, a teljes traktust átfogó, csarnokszerû kialakításában 

nyilvánult meg. (Edelény, 1727-28 M157. ábra; Körmend, 1730-45; Óbuda, 1746) A gyülevízi kastély egyszerûbb 

közlekedési rendszere, pedig az emeleti elõszobával – vagy ilyen rendeltetésû elõtérrel – kialakított, de 
hagyományos kocsibehajtó-kapualjjal feltárt kastélyokban talált követésre. (Pétervására, 1758-62, Kisbér, 

1762) A nugat-dunántúli kastély típus késõi továbbélése (Hõgyész, 1784-88; Nagyláng, 1799-1807; Pest: Károlyi-

palota, 1832; Oroszvár, 1841-1844), pedig a XIX. század elsõ felében is kimutatható.

V.3. Hagyományos feltárási módok megváltozása 1750 körül

V.3.1. Tulajdonosi és uralkodói lakosztályok diszpozíciós lehetõségei a XVIII. századi funkcionális 
beosztásokban

A XVIII. századi kastély struktúrája elsõsorban a magánlakosztályok száma és diszpozíciója szerint 
alakult, amely középkori hagyományként továbbra is tükrözte a korabeli társadalmi hierarchia szerinti 

tagolódás és a nemenkénti elkülönülés jellegzetességeit. A lakosztályok számát és szimmetrikus vagy 

aszimmetrikus elhelyezkedését is ez a két tényezõ határozta meg. Ha a tulajdonosi lakószint –
jellemzõen a korábbi hagyomány folytatásaként – továbbra is az elsõ emelet volt, s a szint a nemek 

szerint két részre tagolódott, a fõ épületszárnyban összesen két magánlakosztály kialakítására nyílt 
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optimális lehetõség. (Zsámbék, 1708-16; Hõgyész, 1722-29 M5-8. ábra) Ehhez a korabeli épületek legnagyobb 

hányadában jellemzõen az egyszerû egytraktusos és oldalfolyosós, hagyományos alaprajzi elrendezés 
párosult.

A lakórészek 1720 körüli évtizedekben kezdõdõ változása abban mutatkozott meg, hogy a kastély fõ 
épületszárnyán belüli frekventált elhelyezkedésû lakosztályainak száma növelhetõvé vált. Ennek egyik 

kézenfekvõ megoldása a férfi lakosztály részbeni (Edelény, 1727-28 M57-62. ábra), vagy teljes ( [Vas]szécseny, 

1719-22) földszintre helyezése volt, s ekkor az emelet nõi lakosztályának pandanjaként újabb lakrész 
vagy teljes lakosztály vált kialakíthatóvá, így ezek száma minimum háromra nõtt. A tulajdonosi lakószint 

földszintre helyezésével – tehát földszinti nõi illetve férfi magánlakosztállyal – a teljes elsõ emelet 

uralkodói vendégszintként mûködhetett akár kétnemû vendéglakosztály elhelyezésével. (Eszterháza, 

1754–1769 között M43-46. ábra) A földszint tulajdonosi lakószintként való beosztása a XVIII. századi kastély 

emeletének [piano nobile] legmagasabb rangú vendégfogadásra és elszállásolásra alkalmas 

kialakításának záloga volt, így az épület korszerûségének és rangjának értékmérõje lehetett. Mivel a
kastélyépület rendeltetéseinek hierarchikus diszponálása a korabeli társadalmi hierarchiát hûen követte, 

illetve tükrözte, a földszintre helyezett férfi lakosztályok központi, hangsúlyos megjelenésének igénye, 
valamint az épület axisában nyíló behajtó kapualj kocsiforgalma térben nem volt összeegyeztethetõ. 

Ennek megoldását egyik változatban, a férfi lakosztályoknak az oldalszárny földszintjén (Edelény, 1727-28 

M57-62. ábra; [Vas]szécseny, 1719-22) való elhelyezésével, másképpen pedig az épület megközelítésének 
és feltárásának alapvetõ megváltoztatásával érték el.

V.3.2. Sala Terrena – kerti elõcsarnok, mint téri elõzmény – új diszpozíciója és funkciómódosulása

A XVIII. század közepén a földszint gyalogos megközelítését, feltárását befogadó térforma, a földszinti 

elõcsarnok, tulajdonképpen már ismert volt hazánkban is. Elsõ példáit az 1730-as évekbõl látjuk.

(Körmend, 1730 k.; Pápa, 1731-58)305 A korabeli sajátos térformát és rendeltetést sem tükrözõ 
elnevezéssel306 élve a földszinti nagyterem, a „Sala Terrena” hazánkban ekkor kerti elõcsarnokként, 

tehát az épület kert felõli gyalogos feltárását biztosította, és jelentõsebb forgalmi kapcsolat nélkül állt. 

Rendeltetése így csak kis részben volt forgalmi, inkább nyilvános, társasági „hûsölõteremként” 
szolgálhatott.

  
305 L. Körmend-A1 F2 tervrajz; Pápa-A1 E1 és F18 alaprajzon pl. 12.2 sz. földszinti helyiség.
306 Vö.: Eszterháza-A3 F9 35. sz., korábban kocsibehajtó csarnokával.



DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

FEKETE J. Csaba

102

1750 körül a hagyományos, tisztán közlekedõ rendeltetésû kocsibehajtó helyén, az épület földszinti 

axisában általában a kert felõl egy vegyes funkciójú nagyterem jelent meg. Mivel az emeletre vezetõ 
lépcsõház központi és reprezentatív építészeti kialakítása révén az épület axisa megtartotta hangsúlyos 

szerepét (Kiscenk, 1750-62 163-164. ábra; Gyula, 1762; Mór, 1763), ez az új földszinti nagyterem kerti 

elõcsarnokként elsõdlegesen már forgalomelosztó szerepet töltött be, kapcsolatban állt a lépcsõházzal, 
két oldalán egy-egy lakrész tárult fel, de közvetlenül a kertre is megnyílt. A földszinti forgalom vezetése 

szempontjából, és a földszintre diszponált közösségi rendeltetések vonatkozásában a Sala Terrena
ekkor már új helyzetû fogadótér is volt, sõt társasági rendeltetését is megõrizte, illetve újabbakkal –

például biliárd, nyári ebédlõ307 – gyarapodott. (Kiscenk, 1750-62 163-164. ábra; Eszterháza, 1767-69 M155-156. 

ábra) A Sala Terrena központi elhelyezkedése és elsõdleges forgalmi kapcsolatai, hagyományos, 
nyilvános funkciója együttesen alkalmassá tette két földszinti magánlakosztály korszerû közösségi 

rendeltetéssel történõ összekapcsolására, illetve együttes feltárására is. (Eszterháza, 1767-69 M46. ábra)

A hazai hagyományos megoldásnak és változatainak megfelelõ XVIII. századi kocsibehajtós 

térstruktúrákkal részben párhuzamosan, az 1740-es évektõl elsõsorban Franz Anton Pilgram (1699-1761) 

és Franz Anton Hillebrandt (1719–1797), valamint Fellner Jakab (1722-1780) mûködésével épültek azok a 
kastélyok (Felsõtárkány, 1745-46; Kiscenk 1750-62; Cseklész, 1753-58; Gyula, 1762; Tata, Mór, 1762-63; Noszvaj, 1774-

84; Tata, 1777; Réde, 1780 k.; Lovászpatona, 1794-1808; Oroszvár, 1841-44), amelyek vendégfogadásra szánt 

termei az emeleten voltak, de a hagyományos feltárás földszinti kocsibehajtóból induló reprezentatív 
térsora elmaradt. Helyette a fõbejárat elé, a tereprendezés révén, esetenként csak egy kocsifelhajtó 

került, ahonnan gyalogosan lehetett az épület elõcsarnokába vagy lépcsõház-csarnokába lépni. Ennél a 

megoldásnál a reprezentációs szerepet az emelet feltárásában a fõlépcsõház csarnoka, a földszinti 
lakosztályok feltárásában pedig a nagyterem, a Sala Terrena, elsõdleges forgalmi kapcsolata révén 

vette át. 308

  
307 L. Kiscenk-A2 F3.R, F5 5. sz.; Eszterháza-A3 F9 34. sz.
308 Földszinti nagyterem – Sala Terrena – elõcsarnok rendeltetéssel sejthetõ 1740 körül gróf Barkóczy Ferenc egri püspök 
Felsõtárkány melletti Fuorcontrasti kastélyában is, mely nem rezidencia, hanem emeletes mulatókastély [Maison de 
Plaisance] volt. A Sala Terrena ebben a mûfajban is elnyerte egyik jellegzetes rendeltetésformáját, elõcsarnok szerepét.
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V.4. Lakosztályok és társasági rendeltetések differenciálása – beosztása két épületszintre, 
társasági rendeltetések egymás mellé sorolása

A hagyományos feltárás megváltozása a gyalogos megközelítés elterjedésének következménye a 
téralakításban is jól tükrözõdött. Az épület feltárása továbbra is axiális volt, ebben a Sala Terrena 

központi elhelyezkedésû, de elõcsarnok szerepe mellé járuló közösségi funkciója, további közösségi 

rendeltetés – pl. kis ebédlõ – kapcsolódását (Kiscenk 1750-62 M163-164. ábra) eredményezte, illetve a 
feltárt magánlakosztályok elõtereinek társasági szerepe révén, az úri közösségi rendeltetések már 

nemcsak az emeleten, hanem a földszintre beosztva is megjelenhettek. (Eszterháza, 1767-69 M45-46. ábra)

A XVIII. századi kastélyok emeletes lakrészeinek struktúrája, funkciószervezés és téralakítás 

szempontjából, 1770 és 1800 között mutatott újdonságot. Mind a földszinti, mind az emeleti lakó- és 

társasági funkciók rendszere elveszítette a korábbi, szimmetriára törekvõ, hierarchikus elrendezését.  
(Tata, 1765-77 M165-168. ábra; Bicske, 1796-99) A lakályosság új törekvésének jegyében kialakult a 

differenciált társasági és lakófunkciók sora az emeleten és a földszinten egyaránt, melyben a lakosztály 

az épület axisában elhelyezkedõ elõcsarnok vagy elõszoba révén különült el a közösségi funkcióktól. Az 
emeletre vezetõ fõlépcsõ ekkor már aszimmetrikusan oldalra került, mellyel építészeti hangsúlyát 

elvesztette. Jellemzõ volt, hogy az axis két oldala – az eltérõ rendeltetés miatt – aszimmetrikussá vált, s 

az egyik oldalon a tulajdonosi magánlakosztályok, a másikon pedig társasági terek enfilade sora kapott 
helyet. (Bicske, 1796-99)

V.5. Földszinti tulajdonosi lakószint [„piano nobile”] elsõ XVIII. századi példái (elõzmények)

A XVIII. század hazai fõúri lakóhely-építészetében észrevehetõ újítások sorában a XIX. századi 
jellegzetességek szempontjából a legelõremutatóbb a fõ szintnek [„piano nobile”], a tulajdonosi lakó- és 

társasági rendeltetések együttesének földszinti diszponálása volt. (Tallós, 1731 k.; Nagyberki, 1760 k.) A

megoldás elõzménye a francia udvari életbõl eredõ, egész Európában elterjedt mulatókastély [„maison 
de plaisance”] építésének divatja is lehetett, 309 amely többek között Johann Lucas von Hildebrandt 

(1668-1745) és Franz Anton Pilgram, majd Fellner Jakab és Grossmann József (1747-1785) alkotásaiban

(Féltorony, 1701-11; Ráckeve, 1701-22; Monbijou–Lesvár, 1719; Tata, 1784) Magyarországon is megjelent.

  
309 A francia párhuzamok közül l. BLONDEL 1737 Plans 12, 32.; BRISEUX 1742, 1743; CUVILLIÉS 1768-1770.
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A maison de plaisance, mint elõkép megléte és magyarországi ismerete ellenére a társasági és 

tulajdonosi lakószint 1750 utáni új, földszinti diszpozíciójának megteremtésében valószínûleg nem 
játszott olyan nagy szerepet, mint a hazai viszonyok között lezajlott, s fentebb bemutatott, az emlékek 

széles körét érintõ átalakulási folyamatok összessége. A XVIII. századi példák földszinti diszpozíciója

hagyománynak tekinthetõ megoldásokat mutat, amely elsõsorban a forgalmi és közösségi rendeltetések 
hangsúlyos középtengelyben való elhelyezésében, és a lakórendeltetések elõbbi két oldalára, közel 

szimmetrikusan történõ beosztásában jelenik meg. (Csákvár, 1778-81 M49-52 és M169-171. ábra)

Az 1760-as és 1770-es években a társasági rendeltetések földszinti diszpozíciója mellett az azokkal 

azonos szinten elhelyezhetõ magánlakosztályok diszpozíciója terén is kimutatható újító szándékú 
próbálkozás. 310 A földszinti lakosztályok kettõrõl háromra növelt száma, azok direkt összekapcsolásával 

– közvetlen átjárhatóságuk biztosításával – létrehozott lakosztály -együttes jól szolgálta a korszakban 

jelenlévõ monumentalitás igényét, de ami a XVIII. század hazai viszonyai között csak terv maradt, a 
XIX. század átjárható, vagy indirekt módon összekapcsolt kétnemû lakosztályaiban általánossá válik. A  

korabeli, XVIII. század második felének lakosztályai a megszokott jellegzetességeket mutatták: nemek 

szerint tagolódtak, egy-egy alkóvos hálószobából és kabinetekbõl álltak, körbejárhatók és elválasztott 
úton, differenciáltan kiszolgálhatók voltak. Földszinti elhelyezésük miatt azonban az õket 

összekapcsoló, és kiszolgáló forgalmukat is bonyolító belsõ melléklépcsõjük természetesen elmaradt.

A lakórendeltetések túlsúlya a földszinti diszpozícióban továbbra is érvényesült, annak ellenére, hogy az

így létesíthetõ frekventált lakosztályok száma 2-3-nál nagyobb nem lehetett. E szám biztosítása 

érdekében a kéttraktusos, vagy a kéttraktusos–folyosós elrendezés jelent meg, amelyben két lakosztály 
esetén az udvari traktus oldalfolyosóval kísért kiszolgáló zónává alakulhatott (Csákvár, 1778-81 M51-52

ábra), míg három lakosztály létesítésekor egyet szükségszerûen a (mezzanin) emeletre, vagy az 

udvarra is tájolni kellett.

  
310 L. Tata-A1 tablót.
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VI. A funkciószervezés és téralakítás új jelenségei 1790 és 1920 között

VI.1. Társasági és lakófunkciók földszinti mellérendelõ beosztása és monumentális sorának
hagyományos, axiális feltárása

VI.1.1. Mellérendelt lakó- és társasági terek monumentális sora

Az 1790 utáni korszakban a funkciószervezés és téralakítás újabb állomása a differenciáltan kezelt földszinti 

lakó- és társasági terek mellérendelõ beosztása volt. A változás legfontosabb funkcionális jelensége, hogy a 
földszinti közösségi rendeltetések száma új és speciális rendeltetésekkel jelentõsen bõvült. Néhány, 

korábban még a lakrészek között megtalálható (pl. könyvtár) vagy ahhoz kapcsolódó társasági funkció 

(pl. biliárd) ekkor a közösségi rendeltetések sorába került át, és integrálódva számukat megnövelte. 
Ehhez járult az, hogy a hagyományos társasági rendeltetések specializálódása, valamint újak 

megjelenése egyaránt új rendeltetéseket (fogadó, nagyszalon, nõi szalon, zeneszalon, reggelizõ, 

boudoire, dohányzó) eredményezett, és összefüggött a fõnemesség életformájának megváltozott 
társasági szokásaival, a kisebb létszámú, nemek szerint külön elvonuló társaságok gyakoribb 

együttlétével. (Csákvár, 1816-23 M67-70 és172-174. ábra; Dég, 1815-19 M 71-75 és M177-178. ábra)

Az 1770-es és 1790-es évek emeletes kompozícióiban lejátszódó folyamathoz hasonló zajlott le az 
1810-es években is, amikor a hagyományosnak tekinthetõ funkcionális szimmetria az épületbelsõben,  

az axis két oldalán felbomlott, és a közös tulajdonosi háló megjelenésével és elterjedésével felszámolta 
a lakosztályok nemek szerinti tagolódását is. (Csákvár, 1816-23 M67-68. ábra; Dég, 1815-19 M 71-72. ábra) Az 

1810-es évektõl elterjedt a társasági és lakórendeltetések határozott különválasztása, amelyben 

egyértelmûen a földszinti közösségi funkciók egymáshoz kapcsolásának módja, az elemek
felcserélhetõsége, valamint feltárásának építészeti megoldása vette át a kastély struktúráját 

meghatározó szerepet.

VI.1.2. Vestibule – térsor hagyományos axiális feltárása

A földszintre helyezett, átjárható, ugyanakkor közvetlen kertkapcsolattal is rendelkezõ társasági terek és 

tulajdonosi magánlakosztályok létesítése a XIX. század elsõ évtizedében széles körben terjedt el. Az 
1810-es évektõl a kastélyok térkompozícióját alapvetõen és hagyományosan a lineáris enfilade-térsor

(Lovasberény, 1804-10; Dég, 1815-19 M178. ábra; Alcsút, 1819; Fót, 1832-36; Gyömrõ, 1835-41) határozta meg. A  

korabeli térkompozíciókban új reprezentációs elemként jelent meg a kocsifelhajtó mögött húzódó tágas 
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elõcsarnok, a vestibule, amely a társasági rendeltetések sorát az épület axisában tovább haladva

lineárisan tárta fel. (Dég, 1815-19 M177. ábra) A földszint funkcionális és strukturális szerepének 
erõsödésével, az emelet jelentõségének elvesztése járt, amely így alárendelt szerepbe került annak 

ellenére, hogy általában a tulajdonos-családhoz tartozók, például gyermekeik vagy vendégeik szobáit 

foglalta magában. (Dég, 1815-19 M145. ábra; Csákvár, 1816-23 M147. ábra) Ebben az épületstruktúrában, az 
emeletre vezetõ fõlépcsõ is mellékessé válhatott, ezért oldalra került az elõcsarnok mellé (Dég, 1815-19

M72. ábra; Gyöngyös, 1826 k. M179. ábra; Gyömrõ, 1835-41), vagy még távolabb, ha az épület 
megközelítésének új rendszerében, az oldalszárny csatlakozásánál kialakított kocsiáthajtóhoz

kapcsolódva (Lovasberény, 1804–10; Seregélyes, 1821-22 M175. ábra) nagyobb szerepet kapott.

VI.1.3. Korszerû megközelítési mód, az oldal-kocsiáthajtó és kettõs reprezentatív feltárás

A korabeli kastélyok közösségi térsorának újszerû kialakítása és a kocsival való fedett megközelítés 

hagyományos – és a korszakban felújuló – igénye jellegzetes oldalsó kocsiáthajtó teret hozott létre. 
(Bicske, 1796-99; Lovasberény, 1804-10; Kistapolcsány, 1818-25; Seregélyes, 1821-22 M175. ábra; Acsád, 1824; Fót, 

1832-36; Bajna, 1834-42) A megközelítés irányában futó – ugyanakkor a fõ épületszárny hossztengelyével 

párhuzamosan az oldalszárny csatlakozásánál kialakított – kapualj biztosította a fedett megközelítés 
lehetõségét, de az udvari homlokzat axisában nyíló fõbejárat elé is vezethette az érkezõ kocsit. Az 

oldalsó helyzetû kocsiáthajtóhoz belsõ lépcsõház is kapcsolódhatott; az axisban nyíló udvari fõbejárat

pedig a földszinti elõcsarnokba [vestibule] vezetett. A földszint e kettõs megközelítése és feltárása 
különleges és egyedi megoldás a korszakban, de a késõbbiekben a kocsieléhajtó (kocsifelhajtó) vált a 

XIX. századi épületek feltárásának kizárólagos építészeti megoldásává.

Az 1800 körül Hild János (1766-1811), Rieder Jakab, majd késõbb Alois Pichl (1782–1856), Pollack Mihály 

(1773–1855), Heinrich Koch (1781-1861), Hild József (1789–1867) tervei szerint felépült kastélyokban látható 

sajátos megoldás, az oldalsó kocsiáthajtó feltárás korszerûsége abban mutatható ki, az épületbe ismét 
behajtva biztosított zárt megközelítési lehetõséget anélkül, hogy a fõépület axisában feltáruló

vendégfogadó térsort (elõcsarnok, nagyterem) érintette volna.
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VI.2. Földszinti monumentális társasági tércsoport kialakulása és újszerû központos feltárása
az 1810-es évektõl

Az egyetlen tengelyre fûzött, átjárható társasági rendeltetéssor viszonylag kevés funkcionális elemmel 

is hamar hosszú és terjengõs sort eredményezett, amely elvileg kevés lehetõséget adott az egyre 
jobban elkülönülõ és specializálódó funkcionális elemekhez igazodó változatos téralakításra. Ennek 

ellenére a korszakban hossz- vagy könyöktengelyre fûzve, önállóan formált, önmagában zárt alakzatú,  

centrális vagy négyzetes alaprajzú, fülkékkel bõvített, oszlopokkal tagolt terek sorát találjuk. (Dég, 1815-

19 M178. ábra; Gyöngyös, 1826 k. M180. ábra) E terjengõs beosztás elkerülésére a társasági rendeltetéseket 

két traktusba osztották be, s ezzel kialakult a harántirányban is átjárható, monumentális, számos 

társasági rendeltetést befoglaló tércsoport. A társasági terek monumentális – 3-4 elembõl álló –
csoportba szervezése legelõször a korabeli kéttraktusos elrendezésben valósult meg. (Csákvár, 1816-23 

M69-70 és M173-174. ábra) Ezt a társasági tércsoportot az jellemezte, hogy az elõcsarnokból mindkét 

traktusban egyszerre lehetett õket megközelíteni, továbbá ezek hagyományos, hossztengelyes enfilade-
kapcsolása mellett a harántirányú átjárhatóság is megvalósult, valamint eleinte, a kerti traktusban a 

középszimmetriára való törekvés még érvényesült. (Ószõny, 1815; Seregélyes, 1821-22 M129 és M176. ábra)

E térstruktúra jelentõsége, abban mutatható ki, hogy a XIX. század elsõ harmadában ez is felvetette a 

centralitás gondolatát, mivel itt az elõcsarnok (vestibul), a középfõfal mentén sorakozó társasági tereket 

egyszerre, két irányban, egy központból kellett, hogy feltárja, ezért emellé is közösségi rendeltetésû tér 
került, melynek révén az elõcsarnoknak már két oldala volt határos társasági és gyûjteményes terekkel. 

Charles Morreau (1758–1841) valamint Pollack Mihály épületeiben elõször megjelenõ, a társasági 

rendeltetéseket két traktusba beosztó, átjárható monumentális tércsoportban ez egyben újszerû
jelenség is volt. Pollack Ágoston (1807-1872) és Ybl Miklós ezt úgy fejlesztette tovább, hogy az 

elõcsarnok negyedik oldalához az emeletre vezetõ lépcsõházat kapcsolta, megteremtve ezzel a 
lépcsõház újbóli jelentõségét, továbbá az emelet feltárásának központi szerepét és reprezentatív 

kialakításának lehetõségét. 311 Mivel a társasági terek ebben a struktúrában funkcionálisan egymással 

mellérendelt helyzetben voltak, a rendeltetések szabadon változtathatóvá és kombinálhatóvá váltak. A 
földszinti közösségi rendeltetések közül a középsõ ebédlõ az 1820-as évekig volt meghatározó, majd 

késõbb e központi, kiemelt helyre más társasági funkciók – biliárd, nagyszalon – kerültek. (Csákvár, 1816-

23; Fót-, Ikervár-terv, 1841-47 k.; Zsombolya-Csitó, 1871; Nádasdladány, 1873-76; Ó-Kígyós, 1875-79; Szepesgörgõ, 1887; 

Nagymágocs, 1897)

  
311 L. Pollack Ágoston és Ybl Miklósnak a fóti és ikervári kastélyokra készített egy-egy tervváltozatát. Ikervár-A1 F4  és Fót-
A1 F4 E2 ábrákon.
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VI.3. Társasági rendeltetések állandósuló funkcionális kapcsolatai

A társasági rendeltetések sorolása, vagy csoportosítása, s az ebben állandósuló funkcionális 

kapcsolatok kialakítása úttörõ jelentõségû volt az 1850 körüli Magyarországon. A monumentális 

társasági térsor fejlõdése az 1850-es évektõl három társasági terem – két haránttengelyes és közöttük 
egy hossztengelyes – ebédlõ–nagyszalon–kisszalon összekapcsolásából kialakuló csoportot 

eredményezett, amely a homlokzaton kerti terasszal, késõbb sajátos módon az ebédlõ, egy integrálódó 

gyûjteményes funkcióval, a télikerttel – amelynek korábbi technológiai-üzemi jellege is teljesen átalakult
a társasági rendeltetésû terek sorában – bõvült. 312 (Nagyhörcsök, 1853-55 M182-183. ábra)

A kortárs kompozíciós változatok elõször az angol mintájú „cottage”-ok épületeiben (Alsó-Szeleste, 1855; 

Bogát, 1856-60), majd a XIX. század második felében sokkal szélesebb körben terjedtek el. Wéber Antal 

(1823–1889) után ugyanis, például Linzbauer István, Ybl Miklós vagy Hauszmann Alajos (1847-1926) is 

alkalmazta ezt a megoldást.

Az állandósuló funkcionális kapcsolatoknak jellegzetes változatai voltak a kisebédlõ–biliárd–dohányzó 

(Mikosdpuszta, 1857-66 M188-190. ábra), a nagyszalon–ebédlõ–könyvtár ([Vas]Vörösvár, 1862); a kisszalon–
nagyszalon–képtár (Nádasdladány, 1873-76 M192-193. ábra), vagy a nagyszalon–könyvtár–ebédlõ. (Ó- Kígyós, 

1875-79 M196-198. ábra) Az elrendezések nagyszámú változata között az 1870-es évektõl feltûnõ, hogy a 

korábban a közösségi térsor egyik oldalsó elemeként látható nagyszalon e korszakban hangsúlyos, 
középsõ elhelyezkedésével kiemelt szerephez jutott nemcsak funkciójában, hanem a térkompozícióban 

betöltött szerepében is.313 A további változatok közül figyelemre méltó a magánlakosztályokkal 

kialakított reprezentatív funkcionális – feltáró – térkapcsolat: könyvtár–nagyszalon–lakosztály (Radvány, 

1857-59), grófnõi lakosztály–ebédlõ (Zsombolya, Csitó 1869-71), írószoba–szalon–ebédlõ (Pest, Dessewffy-

bérház 1874-76), ebédlõ–szalon–nõi lakosztály (Csala, 1876-78), valamint elõcsarnok–szalon–lakosztály .
(Sasvár, 1880-82)

  
312 A gyûjteményes tér és ebédlõ közvetlen, átjárható kapcsolásának és hangsúlyos elhelyezésének legelsõ példáját 
hazánkban a dégi kastély adta, ahol az ebédlõ mellett lévõ szalonban volt elhelyezve Festetics Antalné Splényi Amália 
(1783-1845) ritka botanika gyûjteménye. L. Dég-A1 tablón F1 11-12. sz. helyiségeket.
313 Jól szemlélteti a változást a nádasdladányi kastély, amelynek tervein még nagy ebédlõ, használatban viszont már 
nagyszalon volt a tércsoport hangsúlyos, középsõ helyén. L. Nádasdladány-A2 tabló F6 8. sz. és A23 tabló F23 23. sz. 
termet.
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VI.4. Újszerû központos feltárás hatása: centrálisan feltárt, központos térsorok 1850 után 
(háromtraktusosság)

A gyöngyösi kastély 1826-ban ábrázolt enfilade-tengelyre, illetve haránttangelyekre szimmetrikus, 

változatos formájú és összetett alaprajzú terei olyan hosszirányú térfûzéssel kapcsolódtak egymáshoz, 

mely egy súlyponti helyen – az oldalrizalitban – derékszögben megtört.314 (M16. ábra) Ezzel jóval 
összefogottabb – központos jellegû –, belsõ udvar köré szervezõdõ térkompozíció jöhetett létre. Ez a 

térkompozíciós megoldás már elõrevetíti a XIX. század közepének következõ jelentõs belsõ-
térszerkezeti újítását, a monumentális térsorokat könyöktengellyel megtörõ, egyetlen forgalmi központ 

köré szervezõ együttesét (Mikosdpuszta, 1857-66 M187-190. ábra), amely a század második felében széles 

körben elterjedt. ( [Vas]Vörösvár, 1863; Tiszadob, 1880-85 M185-186. ábra; Pest: Károlyi-palota 1881; Tura 1883 M199-

202. ábra; Pest: Wenckheim-palota, 1886-89; Tövisegyháza, 1905 e.; Diósszentpál, 1904 209-21. ábra)

A nagyobb számú földszinti közösségi rendeltetést és teret monumentális csoportba foglaló és központi 
feltárásával a centralitás gondolatát felvetõ, az 1810-es években elterjedõ megoldás, valamint az 1840 

körüli forgalmi centrum köré beosztott térsor a késõbbi, 1850 utáni kastélyok tér- és 

rendeltetésrendszerének legjelentõsebb megújításához, a háromtraktusossághoz vezetett el. Ennek 
kialakulását és széleskörû hazai elterjedését nemcsak a vázolt fejlõdési vonal két jelentõs eredménye 

tette lehetõvé, hanem az 1860-as évektõl a belsõ traktus kellõ megvilágítását biztosító felülvilágító 

reprezentatív célokra való alkalmazása is. (Pest: Károlyi-palota, 1863-65; Nádasdladány, 1873-76; Pest: Károlyi-

palota 1881; Tura, 1883; Pest: Wenckheim-palota, 1886-89)

Az elsõ természetes fényt bebocsájtó felülvilágítók (felülrõl megvilágított udvarok) hazánkban az 1840-
es években jelentek meg, de alárendelt szereppel, elsõsorban a lakosztályok belsõ közlekedõinek 

megvilágítására alkalmazták õket. (Pollack-Ybl: Ikervár-Fót-terv, 1841-47 k.; Fehérvárcsurgó, 1860-as é.; 

Nagyhörcsök-terv, 1870) A megoldás jellegzetes eleme a fõépület és a kéttraktusos oldalszárnyak 
találkozásánál a belsõ traktusok helyiségeit megvilágító kis négyzetes alaprajzú fényudvar volt. A 

fényudvar itt még alárendelt szerepû, az általa megvilágított mellék- és cselédlépcsõk a kiszolgáló 

forgalom helyszínei, de a vendéglakosztályokat feltáró belsõ folyosó megvilágítása már a reprezentatív 
közösségi terekkel mutat kapcsolatot. Fõúri kastélyoknál a XIX. században közepén találkozunk elõször 

a természetes fény felhasználásának e sajátos, belsõ traktusban megjelenõ megoldásával.315

Mindebbõl úgy tûnik, hogy a felülvilágítás igényét a korszerûen csoportosított rendeltetések és a 
  

314 L. még Pollack Ágoston és Ybl Miklósnak az ikervári kastélyra készített elsõ két tervváltozatát. Ikervár-A1 tabló F2-3 és 
E1 ábráit.
315 A felülvilágított terek eredeti funkciójának meghatározására a korszakban azért kell külön hangsúlyt helyezni, mert az 
emlékekbõl úgy tûnik, nem pusztán alárendelt használatú (kiszolgáló) helyiségeknél, például eldugott melléklépcsõknél 
került alkalmazásra, mint ahogyan e terven is látható. (Bõvebben l.: D. MEZEY 1991 152.)
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hagyományos kéttraktusos forma együttes alkalmazásának kényszerûsége eredményezte. A  

felülvilágítók jelentõsége a korszak centrális kastélykompozícióiban azonban mégsem volt olyan nagy, 
mint amilyen a felülvilágítás alkalmazásában rejlõ új lehetõségek maximális kihasználásával lehetett 

volna, ezért még a késõbbi, központi helyzetû, reprezentatív csarnokok is létesülhettek egyoldali 

bevilágítással. (Mikosdpuszta, 1857-66; Nagykároly, 1894-96; Tövisegyháza, 1905 e.; Diósszentpál 1904 k.)

VI.4.1. Lakosztályok emeleti elhelyezése – az emelet jelentõségének visszatérése

A XIX. század második felében a kastélyok társasági tereinek központi szerepét betöltõ nagyszalon –

ezáltal a monumentális közösségi tércsoport egészének méltó feltárása – a reprezentativitás jogos 

igényének visszatérését eredményezte. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az 1850-es évektõl a 
funkciószervezés fejlõdésére az erõsödõ tagolódás jellemzõ, amely a társasági rendeltetések és a 

lakófunkció szétválasztására törekedett. A földszint jelentõs területét elfoglaló közösségi rendeltetések 

léptékét látva az ismét nemenként differenciált tulajdonosi lakosztályok elhelyezésére logikusan az 
emelet is szükségessé vált, mely annak jelentõségét ismét megnövelte. Ha tehát a társasági tércsoport 

kellõen nagy volt, az épület terjengõsségének elkerülésére általában csak egy – hagyományosan pedig 

a férfi – lakosztály kerül a földszintre. A társasági és lakórendeltetések a korszakban így a földszint és 
az emelet között jól megoszthatóvá váltak. (Nagyhörcsökpuszta, 1853-58 M23-28. ábra; Radvány, 1857-77 k.;

Tiszadob, 1880-85 M37-42. ábra) Csak kisebb társasági rendeltetéscsoportnál található példa a vele egy 

szinten elhelyezett nemenként szétválasztott, kettõs tulajdonosi lakosztályra. (Zsombolya-Csitó, 1869-71; Ó-

Kígyós, 1875-79 M53-56. ábra) Egész kis alapterületre korlátozódó funkcionális program és kétnemû 

földszinti lakosztály igénye esetén viszont a társasági rendeltetések egy része került szükségszerûen az 

emeletre. (Csala, 1876-78) A funkciószervezés rugalmasságát mutatja, hogy tisztán társasági 
rendeltetéseknek is helyet adhatott a földszint. (Kernyesd, 1871-81 k.; Nádasdladány, 1873-75 M192-193; 

Diósszentpál 1904 k. M210-211. ábra) Mindezeket figyelembe véve az 1850-es évektõl a fõúri lakóhelyek elsõ 

emelete visszanyerte a korábban hazánkban csak a XVIII. század elsõ felében tapasztalható 
jelentõségét, s ezzel a belsõ térkompozíció feltárásának reprezentatív igényét is.

A vendéglakosztályok szerepe és helyzete is megváltozott a XIX. század második felében. Annak 
ellenére, hogy uralkodói látogatásokra (hadgyakorlat, vadászat) akkor is számítani lehetett, a XVIII. 

századhoz hasonló, fenntartott, az uralkodói igényekhez újabban kialakított vendéglakosztályok ritkák

voltak a korszakban, bár feltûnik egy-egy jobban felszerelt, vagy a látogatás alkalmára idõszakosan 
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berendezett vendégszoba-csoport (Tata, 1897 M135-136. ábra), de ezeket a késõbbiekben már nem 

tartották fenn. A lakályos elrendezés, a komfort biztosítása a vendéglakrészekre is kiterjedt a 
korszakban. Eleinte és általános esetben a folyosóval feltárt vendégszobák külön-külön 

berendezésükkel látták el hármas feladatukat: a hálás, nappali tartózkodás és tisztálkodás funkcióját. 

(Nádasdladány, 1873-75 M150. ábra; Dég 1930 k. M146. ábra) Késõbb, a századfordulótól közös nappalival 
feltárt, vagy saját szalonnal, biliárddal rendelkezõ vendéglakosztályokat is találunk (Keszthely, 1930 k. 

M132-134. ábra). A vendégszobák alatt vagy fölött a vendégszemélyzet szobái elkülönítve húzódtak
(Nádasdladány, 1873-75 M102-104. ábra; Keszthely, 1930 k.), bár a vendégszobák sorába illesztett közvetlen 

személyzeti szobákra is bõven található példa (Tata, 1930 k. M137-138. ábra;Dég, 1930 k. M145. ábra).

A XIX. században uralkodói vendéglakosztályokat elsõsorban csak a Habsburg-család rezidenciáiban 

találunk. Ezt példázza Habsburg-Lothringen Frigyes fõherceg féltoronyi kastélyának szalonból, 

dolgozóból és hálóból álló császári lakosztálya. 316 Reprezentatív királyi és királynõi lakosztály 
kialakítására – melyeket 1889-ben például használtak is – utal az a két fennmaradt fénykép, amely a 

kisbéri volt Batthyány-kastély emeletének enfilade-térsorából Ferenc József dolgozószobáját és 

Erzsébet hajdani írószobáját mutatja. 317 Az állandóan fenntartott, az uralkodói igényeknek megfelelõen
kialakított vendéglakosztályok a korszakban fõuraknál csak kivételesen létesültek. Elõfordult viszont 

egy-egy jól felszerelt tulajdonosi lakosztálynak az uralkodói látogatás alkalmára szánt idõszakos, 

alkalmi berendezése. (Keszthely, Tata, Galgóc, Veszprém) A forrásokból uralkodói lakosztályként 
azonosítható vendégszállások bemutatott körén kívül, további példák is hozhatók kiemelt diszpozíciójú 

lakosztály valamint vendéglakrészek és szobasorok hierarchikus elrendezésére. (Tata M137–138. ábra, 

Csákvár M139–140. ábra, Nádasdladány M149. ábra) Mellérendelt helyzetû vendégszállások szobacsoportjaira, 
vagy -soraira emeleti diszpozícióval találunk példát (Gyöngyös M142. ábra, Nagyhörcsök M143. ábra, Tiszadob 

M144. ábra); más esetben két épületszinten megosztva történt elhelyezésük (Dég M145–146. ábra, Csákvár 

M147–148. ábra) vagy földszintre osztva jelentek meg. (Nádasdladány M150–151. ábra, Diósszentpál M152. ábra)

VI.4.2. Feltáró térformák – elõ- és lépcsõház-csarnokok terei

  
316 Felvételeit l. Féltorony-A2 tablón.
317 L. Kisbér-A1 tablón.
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Pollack Ágoston és Ybl Miklós – már többször említett – ikervári harmadik tervváltozatán318 a piano 

nobile fõbejárati portikusza mögött elhelyezkedõ földszintes elõcsarnokhoz közvetlen összenyitással és 
hangsúlyos elhelyezéssel kapcsolódik az emeletre vezetõ fõlépcsõ csarnoka. Ez a két oszloppal tagolt 

egységes térkapcsolás szintén újdonságnak számított ekkor, az 1840-es években, 319 hiszen a korábbi 

évtizedek földszinti fõ szintje fölöslegessé tette az emeletre vezetõ lépcsõház ilyen jellegû központi és 
hangsúlyos elhelyezését. A reprezentatív közösségi forgalmi terek fejlõdésének elsõ irányát tehát ez a

megoldás jelöli ki, amelynek során az elõcsarnok és lépcsõcsarnok megõrzi különállóságát, de a 
lépcsõház csarnoka nagyvonalú galériával bõvül, melyet a természetes fény változatos 

felhasználásával világítanak meg. (Tiszadob, 1880-85 M185; Tura, 1883 M199; Tóalmás, 1894-95) Ez a megoldás 

hagyományos kéttraktusos elrendezésben és háromtraktusos térrendszerben is megjelent hangsúlyos 
elhelyezéssel. Pollack és Ybl építészeknek e legerõsebben itáliai ihletésû tervén az átriumok „Gallerie” 

felirattal jelennek meg, a német „Halle” kifejezés az elõcsarnok megnevezéseként, a „Vestibule” 

szinonimájaként szerepel. A XIX. század közepétõl tehát a földszinti monumentális közösségi térsor, 
vagy -csoport, valamint az emelet együttes, reprezentatív feltárásának igénye a földszinti elõcsarnokok 

mellé az emeletre vezetõ lépcsõház telepítését és kapcsolását eredményezte. (Nagyhörcsök, 1853-55

M181. ábra; Zsombolya-Csitó, 1869-71; Csala, 1876-78)

A reprezentatív téralakítás fejlõdésének egy másik vonalán az 1870-es évektõl az elõcsarnok vált 

galériássá ( [Vas]Vörösvár, 1863; Nádasdladány, 1873-76 M191. ábra; Ókígyós; 1875-79 M195. ábra), így létesítve 
vizuális és fizikai kapcsolatot a földszint és az emelet között. A fõlépcsõház rendszerint e galériás 

csarnokok mellett állt, azokkal egyre intenzívebb összenyitás révén a két tér végül áthatott egymással

(Tura, 1883 M199. ábra; Mosdós, 1895 M203. ábra; Tövisegyháza, 1905 elõtt; Nagymágocs, 1897 M205. ábra;

Diósszentpál, 1904 212. ábra), s a lépcsõ a központi elhelyezkedésû galériás csarnoktérbe került.

VI.5. Galériás csarnok (aula) funkciómódosulása – hall az 1880-as évektõl

  
318 Ikervár-A1 tabló F4 és E1 ábráit.
319 Ybl az 1860-as évek közepén angliai és franciaországi utazással – 1864 novemberében Ybl Londonban idõzött, de 
bizonyára Párizsba is ellátogatott – bõvítette szakmai, mûvészi fejlõdésének Bécshez kötõdõ személyes és szoros szálait, 
melyekbõl elsõsorban a legújabb építészeti és technikai eredményeket ismerhette meg. (L.: YblMKat.1991 197. p.; YBL1956 
38.)
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A centrális tér- és rendeltetéskompozíciók jelentõsége nemcsak a felülvilágítók alkalmazásának 

technikatörténetében, hanem a belsõ tér utolsó funkcionális megújításában is rejlik, mert a galériás, 
központi elhelyezkedésû és a fõlépcsõt is magában foglaló csarnoktér ebben az épületstruktúrában 

jelent meg, majd érlelõdött ki. (Mikosdpuszta, 1857-66 M187. ábra; Pest: Károlyi-palota, 1881)

Galériás csarnoktér 1850 és az 1880-as évek között hazánkban elsõsorban forgalomelosztó és -vezetõ 

[explicit], esetenként vendégfogadó rendeltetéssel létesült. Az 1890-es évektõl rendeltetése társasági 
funkciókkal (szalon, biliárd, dohányzó) bõvült, s kialakult a többfunkciós hall, amely [implicit] forgalmi 

jellege révén funkcionális jelentõségében és építészeti hangsúlyában, térkompozíciós szerepében a 

korabeli nagyszalonnal kelt versenyre. (Nagykároly, 1894-96) A hall a fõúri lakóhelyek olyan új 
forgalomvezetõ, -elosztó szerepû implicit tere volt, amely térszervezõ erejével lehetõvé tette a centrum 

köré sorolt térrendszer társasági funkcióinak lineárissá tételét, ezzel pedig a kapcsolódó terek additív 

csoportosításának és kötetlenebb alakításának nagyvonalú hatású megvalósítását kisebb épületlépték 
esetén is. Egyszóval a hall feloldotta a galériás elõcsarnok és az aula segítségével keletkezõ központ 

körüli térsorolásnak a monumentalitás igényével szembeni korlátait, s idomulni volt képes a 

hagyományos kéttraktusos elrendezéshez is. A hall elsõsorban többfunkciósságában különbözött a 
galériás elõcsarnoktól és az aulától, mint megjelenési formáktól, annak ellenére, hogy építészeti 

kialakításuk – lépcsõházzal, galériatérrel áthatva – esetenként hasonló is lehetett.

Tiszadob kastélyának földszintjén megfigyelhetõ egy olyan tér, amely a közlekedési rend szempontjából 

implicit jellegû, de nem folyosó, hanem terem. (M185. ábra) E tér feltárását a hozzákapcsolt nagyvonalú 

galériás lépcsõház adja, és ebbõl a terembõl valamennyi társasági rendeltetésû helyiség 
megközelíthetõ. Az elsõ, reprezentatív lépcsõt is befogadó galériás csarnok, amelyet egyúttal több 

társasági és fogadó funkcióval is bebútoroztak, gróf Károlyi István (1845-1907) pesti, múzeum utcai 

palotájában volt. Ezek a terek a hall elsõ hazai megjelenési formái, amelyek Fellner Ferdinánd (1847-

1916) és Hellmer Herman (1849-1919) építészpárosnak, illetve tanítványuk, Meinig Artúr (1835-1904)

építész munkáiban jelentek meg hazánkban. Késõbb a hall térszervezõ ereje révén elterjedt, s a 

századfordulós kastélyenteriõrök meghatározó elemévé vált. (Diószeg-Szent Ábrahám, 1894; Tövisegyháza, 

1905 elõtt; Nagymágocs, 1897 M78 és M208. ábra; Diósszentpál, 1904 M36 és M211. ábra; Pest: Karátsonyi-palota, 1912)

VI.6. A reprezentatív magánépítészet „összefoglalása” a XIX–XX. század fordulóján
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VI.6.1. Elõzmények és kortárs jelenségek felhasználása a századfordulón

Az építészhallgatók 1907. évi kiállításán szereplõ kastélytervek közül centrális szervezésû, nagyobb 

helyiségszámú épület látható Andretti Károly IV. éves építészhallgató szigorlati kastélytervén. 320 A 

szinte tagolatlan, zárt épület sarkain helyezkednek el a fõ- és mellékbejáratok, melyek egy átriumot 
övezõ, három oldalon vezetett oldalfolyosóra nyílnak. Ide kapcsolódik a fõlépcsõház is. A földszinti 

folyosóról nyílik valamennyi közösségi rendeltetésû terem, a fogadó-, mellette a játékterem, a dohányzó 

és az ebédlõ, szemben a könyvtár és a gyûjteményterem húzódik. Az aula oldalfolyosóval történõ 
bõvítése és átriummá való alakítása révén sikerült ugyan több helyiséget elhelyezni, de valóban 

monumentális hatású épület nem jött létre.

Jánszky Béla IV. éves hallgató vadászkastélya, az aula köré centrálisan sorolt rendszer jellegzetes 

képviselõje.321 Az általa tervezett épület elõcsarnokához kapcsolódik az emeleten galériás aula, melyet 

az egyik oldalon a fõlépcsõ k ísér. A lépcsõház- és aulaterek nagyobb áttörésekkel kapcsolódnak, de 
nem hatnak át egymásba. A földszinti ebédlõ és a dohányzó az aulából közvetlenül nyílik.

A jellegezetes centrális térszervezés kötöttségeit, a középületek rendszerén felépülõ központi csarnok 
és egyszerû oldalfolyosók kombinációjával, az 1907-08. évi építészeti nagypályázaton „Home” jeligével 

indult és ezüstérmet nyert Málnai Béla terve322 oldotta fel. A reprezentatív közösségi tereket 

oldalszárnyakba sorolta (balra õsök csarnoka-fegyverterem-múzeum valamint a könyvtár és kápolna; 
jobbra fogadószoba két szalonnal és az ebédlõ) és U-alakban vezetett oldalfolyosóval tárta föl, amellyel 

a lakályosság szempontjából kedvezõtlen megoldás jött létre. Az épület szimmetriatengelyében 

helyezte el a monumentális elõcsarnok-lépcsõház téregységét, s ez túltengõ méretével a 
díszhelyiségek sorát teljesen kettéosztotta, és nagy terjedelme ellenére csak a díszteremhez adott 

közvetlen bejáratot.

A „Cour d’honneur” jeligés, Lechner Loránd-féle kastélyterv 323 a hagyományos lineáris térszervezésbõl, 

és a feladat még nagyobb szabású, ezért terjengõs megoldásából indult ki. Ettõl az alaprajzi elrendezés 

többszörösen összetetté vált, melyet „akadémikus alapon”, a téralakítás „architektonikus szépségében 

  
320 L. Kastélypályázat-A1 tabló F1-2 elemzést.
321 L. Kastélypályázat-A1 tabló F4-5 elemzést.
322 L. Kastélypályázat-A3 tabló F11-12 elemzést.
323 L. Kastélypályázat-A2 tabló F7-8 elemzést.
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bõvelkedve oldotta ugyan meg” – ahogyan írták róla kritikusai324 – de az otthonosság és a korszerûség 

kárára. A fõbejárati elliptikus elõcsarnoktól szimmetrikusan kétfelé induló egykarú fõlépcsõk 
monumentális lépcsõházat eredményeztek, melynek következtében három párhuzamos folyosó és ezek 

természetes megvilágítására négy zárt világító udvar kialakítása vált szükségessé. A pazar pompájú 

elrendezés ellenére a folyosók nem elég szélesek, ezért a díszhelyiségeknek – különösen a bal oldali 
szárnyat elfoglaló két szalonnak és fogadónak – bejárata másodlagos helyre került. A jobboldali 

szárnyban a néprajzi és a régiség múzeum, a fegyverterem, végül az õsök csarnoka – szimmetrikus 
pandanja a nagyebédlõ – nagyvonalúan kapcsolt térsora helyezkedik el.

Az építészhallgatók 1907. évi kiállításán szereplõ kastélytervek közül Schön József IV. éves hallgató 
fõúri kastélytervén325 a galériás lépcsõházhoz kétoldalt kapcsolódó folyosók „rejtett” kialakítása látható. 

Egyik oldalon a zeneterem, másikon a biliárd, a dohányzó és az ebédlõ tereit tárja föl egy széles –

ezáltal bútorozható – folyosó, amely itt még nem hall, csupán a reprezentatív közösségi termek elõtere.

Wannenmacher Fábián „Õsi otthon” jeligével benyújtott, és ezüstérmet nyert pályamunkája326 a hall

korabeli alkalmazásának útkeresése. Aránylag kis alapterületet épített be azáltal, hogy a 
folyosórendszert csak a gyûjteményes termek által elfoglalt szárnyban alkalmazta, míg a másik oldalon, 

a közösségi termeket folyosó elkerülésével csoportosította. A kétféle megoldást azonban nem tudta jól 

összeegyeztetni és ezért az épület legfõbb díszhelyisége kedvezõtlenül, izoláltan helyezkedik el. A 
galériás lépcsõház csarnoka mellé sorolt könyvtár–dolgozó, gyûjteményterem, õsök csarnoka, 

fegyverterem feltárására alkalmazott oldalfolyosós rendszer elnyúló, kis traktusmélységû szárnyépületet 

eredményezett. A másik oldalra helyezett teremmel a szalont és erre merõlegesen az ebédlõt egyszerre 
tárta fel, és a termet egy átriumhoz is hozzákapcsolta. Mivel azonban e termet „fogadószoba” céljára 

rendelte, a tervezõ funkcionális zavarba került, így a bíráló bizottság ezt az épületrészt is hibásnak 

találta, mert a szalon bejárása a fogadón át igen célszerûtlen megoldás volt. Elõnyösebb lett volna a 
fogadó területét intimjellegû elõtérnek felhasználni.

VI.6.2. Közösségi és lakóterek szervezésének tipikus megoldása a századfordulós fõúri lakóhelyekben

  
324 MMéÉE HÉ XXVII. köt. (1908) 1-46. füzet. 122. p.
325 L. Kastélypályázat-A2 tabló F10 elemzést.
326 L. Kastélypályázat-A4 tabló F17-18 elemzést.
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Pogány Móric „Tradició” jeligéjû terve327 „úgy a gyakorlati mint a mûvészi követelmények szemelõtt 

tartásával oly kiváló mûvet nyújt, hogy a bíráló bizottság e terv szerzõjének az egyesületi aranyérmet és 
a vele kapcsolatos 1200 koronás utazási ösztöndíjat egyhangúlag kiadni … javasolja.”328 A terv a 

programban elõírt helyiségek részére a többi tervvel szemben kis területet épített be, célszerû 

beosztással. A hallból nyíló díszhelyiségek csoportosítását is kifogástalannak találta a bíráló bizottság. 
A kocsialáhajtót követõ elõtérhez kapcsolódik a galériás lépcsõházat is magában foglaló hall, amely 

jobbra az ebédlõt, szemben a szalonok hármas csoportját és a tánctermet, balra a múzeumot és egy 
rövid oldalfolyosót tár fel. E reprezentatív, változatos térformájú fülkékkel bõvített, fellépõkkel tagolt 

termek két traktusban sorakoznak enfilade rendszerben, és kétoldalt további termekhez (balról az õsök 

csarnoka és a fegyverterem, jobbról a pipázó–játékszoba, valamint a reggelizõszalon) kapcsolódnak. Az 
autonóm jelleggel formált terek szerves egységét az implicit közlekedés megvalósulása biztosítja. A 

„Tradició”-terv jeligéjével összhangban hagyományos alapon, de szellemes korszerûséggel oldotta meg 

a funkcionális belsõ tér és a monumentalitás összehangolásának problémáját.

Az 1907-09. közötti idõszak kastélytervein bemutatott reprezentatív terek szervezésének elemzése után

érdemes röviden kitekinteni a századforduló vízionált kastélyainak lakótereire, az intim lakószférák 
térszervezésének jellegzetességeire is. Ebbõl a korabeli lakószokásokra és a higiéniai felszereltségre, 

valamint a tervezõ építész ezirányú képzeteire egyaránt lehet következtetni.

A bemutatott kastély tervek kivétel nélkül funkcionálisan csoportosított lakószobákat mutatnak. Lechner 

Loránd akadémikus megoldású tervén a tulajdonosi, a gyermek és a vendég lakószobák funkcionális 

csoportosításán túlmutató, lakosztály jellegû kialakítása látható. A folyosóról kisebb elõszobák nyílnak, 
melybõl egy-egy fürdõszoba és egy-egy hálószoba közelíthetõ meg. Az úri és az úrnõi hálóhoz egy-egy 

boudoire, a nõi oldalon nappali is csatlakozik. Valamennyi szoba a folyosóról közvetlenül is 

megközelíthetõ. A tulajdonosi lakosztály egy-egy fürdõszobája a szobák sorában helyezkedik el. 
Jellegzetes megoldás a gyermekszobák csoportjában megtalálható nevelõnõi és nevelõi szoba. E terv 

sajátja, hogy a – pályázati kiírás javaslatának megfelelve – a vendékszobákból is két-két helyiség, külön 

fürdõszobával ellátva, lakosztály céljaira kapcsolódik össze. A folyosóval feltárt vendéglakosztályok és -
szobák csoportjában egy vendégszalon és egy írószoba is látható.

Wannenmacher Fábián kastélytervén a tulajdonosi lakószobák csoportja teljes értékû, fõúri igényeket 
kielégítõ lakosztály t alkot. Az egymásból is megközelíthetõ úri szobák (nappali, boudoire, közös háló) a 

  
327 L. Kastélypályázat-A5 tabló F26 elemzést.
328 MÉpMûv. (1908) 10. sz. 31. p.
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gyermekek (leányok és fiúk) külön szobáival, a nevelõnõi és nevelõi szobákkal és egy komorna 

szobával egészülnek ki. Jellegzetes itt is a fõoldal szobasorába illesztett tágas fürdõ- és öltözõszoba 
elhelyezése, valamint van két closett is egy második fürdõszoba mellett. A helyiségeket intim jellegû, az 

emeleti galériáról megközelíthetõ hall szervezi önálló lakosztállyá, melyhez két külsõ terasz 

kapcsolódik.

A századforduló építészei a divatos ízlést és formákat éppúgy, mint korábban a történetieket, nem 
tartották összeegyeztethetetlennek a kastély hagyományos mûfajának újonnan jelentkezõ, korszerû 

funkcionális igényeivel. Az 1850-es évektõl alkalmazott középkorias, majd reneszánsz történeti formák 

mellett a centrálisan, késõbb az aulára szervezett belsõ terek alapvetõen megújították a monumentális 
kastélyok jellemzõen folyosós rendszerét. Az önmagába záródó szerkesztés miatt azonban éppen a 

monumentális hatás fenntarthatósága vált kétségessé, amelyet eleinte a terek additív bõvítésével –

amelyre jó lehetõség nyílt, s ezt a középkorias stílus sem akadályozta – ellensúlyoztak. Az 1870-es 
évektõl a rendeltetés gazdagodása, valamint a reprezentáció megkívánta monumentalitás, és a 

centrális szervezés konfliktusa eredményezte az implicit-explicit jellegû térszervezés ötvözését, az 

aulás és folyosós rendszer széleskörû vegyes alkalmazását. A századforduló „akadémikus” 
kastélyterveiben újabb léptékváltás figyelhetõ meg, amely a valós viszonyokhoz mérve azonban 

teljesen alaptalan volt. A szerves egyszerûséget és lakályosságot mutató építészeti megoldásokban a 

monumentalitásra való törekvés ellentmondásának feloldása korszerûen történhetett meg. A reális 
lépték megõrzése hagyományos alapon, de újszerûen, a hallra szervezett és lineárisan sorolt, 

változatos geometriájú terek alkalmazásával valósult meg.
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VII. A fõúri lakóhely-építészet európai kontextusa

A közép és kora újkor évszázadaiban az európai építészet meghatározó kulturális áramlatai délrõl 

észak felé, a XVIII–XIX. században már nyugatról kelet felé hatottak. Az 1720 és 1920 közötti idõszak

hazai építészetének európai összefüggéseit, elsõsorban a stílustörténet vonatkozásában az általános 
építészettörténeti szakirodalmon túl tudományos tanulmányok sora a barokktól a romantika korszakáig 

már feldolgozta. 329 A magyarországi kastélyépítészet szoros európai – elsõ sorban angol, francia, 

német – kapcsolata nyilvánvaló,330 hiszen az építtetõ fõurakat ezer kulturális, társasági, rokoni szál, 
utazási élmény fûzte az osztrák, német, francia, angol, itáliai arisztokráciához; de a tervezõ építészek 

tanulmányaikból és tapasztalataikból is jól megismerhették a korszerû európai irányzatokat. A  

magyarországi fõúri magánépítészet európai beágyazottságának fontos összetevõje a különféle 
hatások sok szálon futó bonyolult rendszere, amely a hazánkban építtetõ arisztokrácia és a 

szolgálatukban álló építészek mûködését nemzetközivé tette.

VII.1. Uralkodói építkezések és a fõurak német-osztrák mintakövetése

A korszakban uralkodó Habsburg-család székhelye Bécs volt, és egészen addig, amíg a dinasztiából 

származó Sándor Lipót (1772–1795) fõherceg 1790-ben az ország nádora nem lett, egyetlen Habsburg 

sem tartózkodott rendszeresen vagy tartósan Magyarországon. Mária Terézia idején két uralkodói 
rezidencia kialakítása zajlott hazánk területén. Az elsõ a pozsonyi várpalota átalakítása volt, melynek 

terveit Jean Nicolas Jadot (1710–1761) 1751–1753 között készítette el, akit Nicolaus Paccassi (1716–1790)

császári fõépítész 1762–66 között követett. Az elkészült épület 1766-tól Albert, szász-tescheni herceg, 
Magyarország királyi helytartójának (1765–1780) és feleségének, Mária Krisztina fõhercegnõnek 

székhelye lett.331 A második, a budavári királyi palota bõvítése J. N. Jadot és Oraschek Ignác (+1767)

tervezõi és kivitelezõi munkásságához kötõdik 1749–55 között, majd kisebb leállás után itt is N.
Paccassi mûködött 1753–1758 között. Franz Anton Hillebrandt (1719–1797) 1765–1769-ben és 1770-

ben332 készített terveket, s az elkészült palota 1791-ben Sándor Lipót királyi helytartó (1790–1795) 

  
329 VOIT 1975 451-471.; BIBÓ 1972 125-163.; ZÁDOR 1960.2 297-321.; SISA 2001 75-110.; KOMÁRIK 1982.2 19-42.
330 A stílustörténeti vagy formakapcsolatokat fejtegetõ tanulmányok között a témában elvétve találhatók olyanok, amelyek 
egy-egy épület elõképeinek meghatározásán – pl. BUGÁR-MÉSZÁROS 2004 577-597. – túl nagyobb volumenû, tudományos 
igényû áttekintést adnának. L. BALOGH 1975 55-135.; RADOS 1931 10-12.
331 KELÉNYI 1976 34-35.
332 KELÉNYI 1976 39-41.
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székhelye lett.333 A Magyarország területén fekvõ Habsburg-uradalmak egyik központja Holics volt, 

ahol a régi vár helyére 1740-1750 között Mária Terézia királynõ és Lotharingiai Ferenc (1708–1765) 
építtetett új kastélyt J. N. Jadot császári fõépítész tervei alapján. A királyi udvar ott tartózkodásáról 

például 1746. augusztus 21-22., 1747. augusztus 20-24., 1749. augusztus 18-26., majd 1756. 

augusztus 20. és szeptember 3. közötti idõbõl maradtak fent feljegyzések. 334 Mária Terézia kedvenc 
nyári tartózkodási helye volt még Féltorony kastélya, melyet F. A. Hillebrandt tervei alapján 1765–1767 

között építtetett át. 335 Az uralkodói rezidenciák, Pozsony és Budavár továbbépítésére sem került sor a 
XIX. század elsõ felében. A budavári királyi palota lakosztályait viszont helyreállították az 1849-es 

szabadságharc pusztítása után.336 I. Ferenc József király 1882-ben határozta el a budai királyi 

rezidencia átépítését, amelyre Ybl Miklós építész kapott megbízást 1882–91 között. Ybl halálával 
Hauszmann Alajos vette át a tervezést, s irányításával 1891–1905 között befejezõdött a várpalota 

korszerû királyi rezidenciává való kiépítése.337 Az uralkodó család, I. Ferenc József és felesége, 

Erzsébet (1837–1898) bajor királyi hercegnõ magyarországi tartózkodásait volt hivatva kényelmesebbé 
tenni. Ezt a célt szolgálta a gödöllõi kastély, amelyet 1867–68 között a királyi udvar idõszakos 

tartózkodására tettek alkalmassá, 338 valamint a közeli [Galga]mácsán, Schulcz Ferenc tervei alapján 

1869–70-ben felépített vadászkastély is.339 A XIX. század folyamán a Habsburg-család magánbirtokain 
királyi építkezéseket a fentieken túl nemigen látunk. A család fõhercegei közül a század elsõ felében 

csak Habsburg József (1776-1847) Magyarország nádora (1796-1847) építkezett Alcsúton, ahol Pollack 

Mihály tervei alapján 1819-1826 között épült fel teljesen új kastélya. A kiegyezés utáni korszakra a 
Habsburg fõhercegi család építkezései helyett meglévõ paloták és kastélyok átalakítására, 

korszerûsítésére vagy egyszerûen csak átrendezésére, sõt a századfordulón idegen úri palotákban 

megtalálható fõhercegi bérleményeikre is találunk példákat. Ilyen volt Pozsonyban Horarik János 
mûlakatos palotájának József Ágost (1872–1962) fõherceg és Wittelsbach Auguszta (1875–1964) bajor 

királyi hercegnõ számára berendezett fejedelmi lakosztálya.340 1890-tõl Kistapolcsány reneszánsz 

eredetû és 1818–25 között kiépült Keglevich-kastélya341 a Habsburgok ún. palatinus ágából származó 
Károly Lajos (1833–1905) fõherceg birtokába került342. Fia, a már említett József Ágost udvartartásával 

1902-ben innen költözött be a budavári palotában kialakított új lakosztályába, s nem sokkal késõbb, a 

  
333 MARKÓ 2000 242.
334 Fürst Johann Joseph Kevenhüller-Metsch: Aus der Zeit Maria Theresias. Tagebuch II-III. Wien-Leipzig, 1910. 
feljegyzéseit feldolgozta STAUD 1963 7-12.; HORVÁTH 1998 64.
335 HORVÁTH 1998 115.
336 VOIT 1955.
337 HAUSZMANN 1911.
338 VARGA 1997.
339 SISA 1986 15-19.
340 BpLáLa VII. évf. (1894) 5. sz. 13. p.
341 MN V. évf. (1900) szept-okt. p. 3-9.; SISA 1989.
342 VU XXXVII. évf. (1890). 38. sz. 608-611. p.
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közeli volt Teleki-palota teljes átalakításával újabb rezidenciája is elkészült, 343 végül nyaralókastélyát 

Tihanyban, 1922-25 között Kotsis Iván (1889–1980) tervei alapján építtette fel. A Habsburgok tescheni 
ágából származó Frigyes (1856–1936) fõherceg és felesége, Croy Izabella (1856–1931) hercegnõ 

Pozsonyban a volt Grassalkovics-palotát lakta. 1900 körül Féltorony a fõherceg magyarországi 

birtokai közül344, [Moson]Magyaróvár mellett egyike volt a legszebbeknek, ahol 1908-ban megrendezett 
vadászaton a spanyol királyi pár is részt vett. 345 Frigyes fõherceg béllyei uradalma a karapancsai
vadászkastéllyal346 szintén többször – 1903-ban,347 1910-ben – volt uralkodói vadászatok színhelye, 
ahol utóbb II. Vilmos német császár (1888–1918) is megjelent.348 A karapancsai vadászkastélynak 

dolgozóból és hálóból álló puritán Frigyes fõherceg számára készült tulajdonosi lakosztálya 

fényképfelvételeken maradt fenn. 349 1914-ben II. Vilmos császár Ferenc Ferdinánd (1863–1914)

trónörökös Konopistban fekvõ kastélyát350 látogatta meg. Híres és kedvelt vadászatok színhelye volt 

Róbert Károly fõherceg vadászkastélya Nyitra-Zsámbokréton, 351 illetve István (1860–1933) fõherceg 

Kis-Jenõi uradalma. 352

A XIX. század második felében a Habsburg-családdal való rokonsága révén más idegen királyi, 

fõhercegi vagy hercegi családok is birtokoltak Magyarországon uradalmat és hozzátartozó kastélyt. Az 
egyik legnagyobb ilyen birtok Wittelsbach Ferenc (1875–1957) bajor királyi herceg sárvári uradalma volt,  

amelyet apjától, III. Lajos (1845–1921) bajor királytól örökölt, aki 1914-ben353 látogatta meg a sárvári 

kastélyát. A reneszánsz eredetû kastély 1803-ban került a Habsburg-család Este-Modena-ágából 
származó Ferdinánd (1754–1806) fõherceg tulajdonába, majd fia, Ferenc (1779–1846) fõherceg birtoka 

volt, melyet leánya, Mária Terézia (1849–1919) fõhercegnõ örökölt, aki 1868-ban ment feleségül a már 

említett Wittelsbach III. Lajos bajor királyhoz.

A Habsburgok palatinus és uralkodó ágát is több rokoni szál fûzte egy másik európai királyi családhoz, 

a Sachen-Coburg-Gotha nemzetséghez. Sachen-Coburg-Gotha Stefánia (1864–1945) belga királyi 
hercegnõ nemcsak anyai ágon volt Habsburg, hanem elsõ férje, Rudolf (1858–1889) trónörökös révén is,  

akinek öngyilkossága után, 1900-ban Lónyay Elemér (1863–1946) herceg felesége lett, és az oroszvári

  
343 SZU VII. évf. (1902) 24. sz. 5-11. p., SZU XV. évf. (1910) 13. sz. 2-15. p.; FARBAKY 2004 449-459. p.
344 SZU VII. évf. (1902) 23. sz. 3-19. p.; SZU XIV. évf. (1909) 18. sz. 4. p.
345 VU LV. évf. (1908) 42. sz. 848. p.
346 SZU VIII. évf. (1903) 18. sz. 5. p.
347 VU L. évf. (1903) 39. sz. 645-647. p.
348 VU LVII. évf. (1910) 39. sz. 802-805. p.
349 Felvételeit l. Karapancsa-A1 tablón.
350 SZU VII. évf. (1902) 1. sz. 3, 7. p.; VU LXI. évf. (1914) 25. sz. 1. p.
351 VU XLVI. évf. (1899) 29. sz. 483. p.
352 VU XLVIII. évf. (1901) 49. sz. 793-794. p.
353 VU LXI. évf. (1914) 20. sz. 389. p.
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kastélyba költözött. 354 Stefánia húga, Sachen-Coburg-Gotha Lujza és férje, Coburg Fülöp herceg bírta a 

balogvári kastélyt, amelyben Coburg Klementina hercegnõ lakosztálya355 különösen felkeltette a 
korabeli szalonsajtó figyelmét. Coburg Ágost Fülöp (1867-1922) és Habsburg-Lothringen Karolina (1869-

1945) fõhercegi pár magyarországi birtoka pedig Szentantal 356 kastélya volt.

A török elnyomás, majd a Rákóczi szabadságharc leverése után hazánkba települt, s itt birtokot szerzõ

új – „homo nouvus” – arisztokraták és leszármazottaik népes sorából gróf Jolly de la Motte Ferenc 

Károly alezredes, báró Schilson János Mihály (+1739), Francois-Eugéne de Savoie-Carignan ismertebb 
nevén Savoyai Jenõ (1663-1736) herceg, gróf Claude-Florimond de Mercy (1666–1734) vagy báró

Harruckern Ferenc (1696-1775) a legjelentõsebb osztrák – J. L. von Hildebrandt, A. E. Martinelli, majd J. 

E. Fischer von Erlach vagy F. A. Hillebrandt – építészeket foglalkoztató építtetõk közé tartozott.

A nyugat-dunántúli kastélytípus hazai kialakulásában a késõreneszánsz épített elõzmények szerves 

továbbélésén túl a kortárs európai – itáliai, német – palotaépítészet sajátosságai játszottak szerepet. A. 
E. Martinelli nemcsak iskolázottsága, hanem atyja, Domenico Martinelli (1650–1716) révén is az itáliai 

hagyományokban gyökerezõ, de keletkezési helyérõl bécsi barokknak nevezett építészeti „iskola”

képviselõje volt. Mûvészetének a bécsi iskola „második triászának” tagjaként e hatások sajátos 
szintézisébõl életre kelõ „Hochbarock” volt meghatározó komponense. A Würzburg mellõl, Kõnigshofen 

an der Tauerbõl származó báró Schilson János Mihály (vas)surányi kastélya jellegzetes – tipikus –

térkompozíciója, tehát mind az építtetõ német származásából, mind a foglalkoztatott építész 
iskolázottságából eredhetett.  A kilenc oszloppal tagolt kocsibehajtó-csarnok [„Thor Weg”], valamint 

fölötte az emelet traktusát átfogó nagyterem nagyvonalú kompozíciójának azonos elõképe Nicolaus 

GOLDMANN 1699-ben, valamint Paul DECKER 1715-ben közölt, valamint STURM 1722-ben kiadott
mintakönyvében is szerepelt [„Grottirter Garten Saal, Loggie á l’ Italienne”].357 Decker ábrája alatt 

Vincenzo SCAMOZZI (1548–1616) mintakönyvének358 harmadik kötetére és Goldmannra is hivatkozott.359

Az 1715-ben közölt földszinti, s egy másik, hasonló épület földszinti alaprajzán egy-egy szabadon álló, 

zártudvaros elrendezés látható. Az alaprajzok beosztása jellemzõen szimmetrikus. Az udvarra vezetõ 

kocsibehajtó csarnok [„Thor Weg”] mindkét oldalán, mindkét rajzon lépcsõház nyílik azonos 
kialakítással. A földszinten ezek mögött egy-egy lakosztály húzódik közel szimmetrikusan, de eltérõ 

beosztással. A lépcsõ mellett egy-egy rövid folyosó [„Antritt”] tárja fel a kandallóval fûthetõ, balról 2 
  

354 VU LX. évf. (1913) 40. sz. 791. p.; KOMÁRIK 1975 433-444.
355 VU LV. évf. (1908) 5. sz. 82-87. p.
356 VU VIII. évf. (1861) 44. sz. 520. p.; VU XXXV. évf. (1888) 29. sz. 474.p., MN V. évf. (1900) jan. p. 4-6.; VU LV. évf. (1908)
30. sz. 602-605. p.
357 GOLDMANN 1699; DECKER 1715; STURM 1722
358 SCAMOZZI 1678.
359 „Von Adelichen Land-H•ußern wird bey dem Scamozi in seinen 3ten Buch vielgedacht. Wie solche wol anzulegen und 
Comod zu führen seyn. Goldmann hat auch schöne Reguln und Eintheilungen darüber gegeben. …”
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tengelyes, jobbról tágasabb, háromtengelyes elõszobát [„von Gemacher”]. A jobb oldalon ebbõl a tágas 

nappali szoba [„Parade zimer”] és a mellette nyíló kis hálószoba [„Schlaff Gemach”] egyszerre tárul fel. 
A harmadik irányban egy kis ruhatár [„Garderobe”], ebbõl egy kabinet [„Cabinet”] nyílik. A baloldalon az 

elõszoba az alkóvos kialakítású háló ágyfülkéjébe vezet, s így a nappali szoba csak ezen keresztül 

közelíthetõ meg, amely így privát jelleget kap. Feltehetõen ez utóbbi a nõi, elõbbi a férfi lakosztálya 
lehet. A másik közölt épületrajz földszinti beosztása a korszak hazai viszonyai között emeletinek hat. A 

középsõ nagyterem [„Haupt Sahl”] rendeltetése nem jelenik meg, s két oldalán egy-egy lépcsõház, és 
egy-egy kamra [„zu dem Parade zimer und Kamern”], majd ezek folytatásában egy-egy hálószoba 

[„Schlaffgemächer”] következik. A sarkokon befordulva egy-egy játékszoba [„Spiel zimer”] helyezkedik el 

a belõle nyíló, lépcsõházba átvezetõ árnyékszék kamrácskával [„Secret”], majd az oldalszárny traktusát 
átfogó egy-egy kihallgatási terem [„Audienz zimer”] következik. A folytatásban egy-egy ruhatár 

[„Garderobe”] melléklépcsõvel, a sarkokon tágas szoba [„Vorgemach”] majd egy-egy kabinet [„Cabinet”], 

mellette egy-egy kis játékszoba [„Spiel zimer”], végül a traktust középen összefogó ebédlõ [„Speissahl”]
található. 360 A rendeltetések rajzokon látható beosztása és a hazai viszonyok között megvalósuló 

funkció több vonatkozásban mutat rokonságot. Ilyen elsõsorban a központi fekvésû ebédlõ használata, 

de a belõle nyíló enfilade helyiségsor funkciói hazánkban már nem szimmetrikusak, s lakosztály a 
földszint középsõ traktusába, a behajtó két oldalára általában nem került.

DECKER 1711-ben, STURM 1722-ben kiadott mintakönyvei361 az épületek fenti kocsibehajtóval történõ 
feltárásának alternatíváját is közlik. Decker rajzán az U-alakú épület axisában nyíló bejárat [„Haupt 

Portal”] elõtt felhajtó és szabadlépcsõ [„Grosse frey treppe…”], onnan megközelíthetõ szimmetrikus 

lépcsõház-csarnok [„Haupt treppe”], mögötte a földszinten a kerti teraszra felnyíló nagyterem [„dem 
untern Sahl von velchen man in dem Garten über die zweyte frey treppe gelanden kan”] helyezkedik el,

amely mindkét oldalán 3-3 elõszobát [„Vor Zimer”] tár fel, s utánuk egy-egy alkóvos hálószoba [„Parade 

Zimmer”] következik. Az elrendezés báró Harruckern Ferenc gyulai kastélyának 1760-62. között F. A.
Hillebrandt tervein látható elrendezésével mutat rokonságot. Ez a térkompozíció jelent meg Fellner 

Jakab, gróf Esterházy II. Miklós (1711-1764) tatai kastélyának kiépítési tervein is, továbbá ez tûnt fel F. A. 

Pilgramnak az ún. vízi kastély tervén a XVIII. század közepén is. Az elrendezés, igaz összetettebb 
formában – a hárommenetes „corps de loggies” fõtengelyében két földszinti nagyterem elhelyezésével –

jelent meg J. N. Jadot 1749 körül Mária Terézia számára készített budai királyi palota tervén, és végül a 

bemutatott mintakönyvekkel egy idõben, gróf Esterházy József (1682-1748) 1714-27. között J. E. Fischer 
von Erlach vagy A. E. Martinelli terve alapján újjáépített cseklészi kastélyában is.

  
360 Meg kell jegyezni, hogy a második rajz számozása a legendával nem egyezik, mert a rajzon az udvar közepén ábrázolt 
kút a 18 számot, a lista felirata [„Fontaine im Hof”] a 17 számot viseli. A fenti elemzés az alaprajzot korrigált számozással 
vette figyelembe.
361 DECKER 1711; STURM 1722.
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A XVIII. század hazai fõúri kastélyépítészetét meghatározó, részben reneszánsz beosztást folytató,
valamint azt reprezentatív módon megújító két típus az európai elõképekkel szinte azonos idõben jelent

meg, és terjedt el néhány évtizeden belül. A funkcionális rendszerük részleteiben természetesen 

módosult, így a német minták után a hazai viszonyok között az épület sok esetben 
kompromisszumokkal jött létre, de lényegében a funkciószervezés folyamatai megegyeztek a fõbb 

európai trendekkel, illetve jól követték azokat. 362

VII.2. Európai rokoni kapcsolatok, nemzetközi baráti társaságok – francia mintakövetés

Nagybátyjától, a már említett Esterházy József gróftól a cseklészi, atyjától, Esterházy Ferenc (1683–1754)

gróftól, pedig a tallósi kastélyt megöröklõ – az elõbbit Fellner Jakabbal 1753-58. között át is alakíttató –

ifj. gróf Esterházy Ferenc (1715–1785) nemcsak az Esterházy-család francia, hanem általában a magyar 
fõnemesek külföldiekkel kötött házasságaira és hazai családalapítására hívja fel a figyelmet. Ilyen volt 

például Brunszvik Katalin (1757–1825) grófnõ, akit 1782-ben gróf Dezasse de Petit-Verneuil Károly (1751–

1787); vagy Szapáry Alojzia grófnõ, akit pedig gróf Jolly de la Motte des Aulnois Antal Károly (1780–1852)

nagykövet vett feleségül.

Ifj. Esterházy Ferenc gróf 1756-ban vette feleségül a francia származású Richard de la Potreau
Nikoletta Franciska (+1801) kisasszonyt. Atyja másik bátyja, Esterházy Antal (1676–1722) gróf és francia 

felesége, Nigrelly Marianna grófnõ révén a család a XVIII. században már franciaországi ágat alapított. 

Nem véletlen tehát, hogy ifj. Esterházy Ferenc bátyjának, Miklós (1711–1764) grófnak vonalán is találunk 
francia kapcsolatot. Unokája, Esterházy Miklós János (1775–1856) gróf 1799-ben vette feleségül Roisin 

Mária Franciska Izabella (1776–1845) õrgrófnõt. Csákvári kastélyukat – amelyet még atyja, gróf Esterházy 

János (1747–1800) megbízásából 1778–1781 között szintén Fellner Jakab bõvített – a francia 
származású Charles Moreau építész tervei alapján 1819-1823 között alakíttatták át.

Az 1731 elõtt Franz Anton Pilgram tervei szerint felépített tallósi, valamint az 1778–1781. között Fellner 
Jakab tervei nyomán bõvített csákvári Esterházy-kastélyok hordozták legkifejezõbben a XVIII. század 

elsõ felének francia kastélyépítészetével mutatkozó párhuzamokat. DAVILER 1720-ban kiadott 

mintakönyve363 ugyanis olyan párizsi magánházak [„Maison (á l’ Italienne)”, „Grand Bâtiment”] terveit 
mutatja, amelyek lakószárnya egyik oldalán kerthez, másik homlokzata elõtt fogadó udvarhoz 

  
362 Hasonló eredményre jutott Sisa József is az 1840 utáni idõszak kastélyainak elemzésekor. L.: SISA 2004.2 71.
363 DAVILER 1720.
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kapcsolódik. Kocsibehajtás csak az udvarra lehetséges, így a földszint társasági és lakóhelyiségei csak 

gyalogosan, az elõcsarnokon [„Vestibule”] át közelíthetõk meg. A változatok közös jellemzõje a 
fõtengelyben nyíló elõcsarnok és a mellette fekvõ lépcsõház közvetlen kapcsolata. A kerti oldal 

fõtengelyét a legfontosabb társasági tér, a szalon [„Sallon”, „Sallon á l’ Italienne”] foglalja el. Ennek két 

oldalán szimmetrikusan kialakított terekben aszimmetrikus beosztással az ebédlõ [„Salle a manger”], 
vagy az elõszobák [„Anti Chambre”] vezetnek az egy vagy két földszinti, alkóvos hálószoba [„Chambre 

á Coucher”] felé, melyekbõl több kabinet [„Cabinet”] nyílik. A társasági funkciók földszinti, a lakó 
funkciók földszinti és emeleti megosztása, az udvari oldalon kialakuló keskenyebb kiszolgáló traktus 

megjelenése, a terek szimmetriája, de a rendeltetések beosztásának finom aszimmetriája mind a hazai 

példák jellemzõje is. A legfontosabb különbség viszont, hogy míg Franciaországban az elõcsarnok a 
kompozíció fõtengelyébe, a központba helyezett szalont, addig Magyarországon hagyományosan az itt 

elhelyezkedõ ebédlõt tárta fel.

DAVILER 1759-ben Sturm által kiadott mintakönyvében364 megjelenõ 9-10. sz. alaprajz a földszinti 

elhelyezés és feltárás megtartása mellett a középszimmetria hiányát mutatja. A kerti és udvari axis 

nincs összhangban, a két traktus viszonyában egymástól elmozdult. Ennek következtében az 
elõcsarnok [„Vestibule”] a kerti homlokzat közepére osztott szalon [„Sallon”] melletti ebédlõül szolgáló 

elõszobát [„Antichambre servant de Salle • manger”] tárja fel. Ennek pandanja szintén társasági 

helyiség [„Cabinet d’ assemblée”], mely a túloldallal szimmetrikusan a hálószobát [„Chambre • 
coucher”] és az azt követõ kabinetet [„Cabinet”] elõzi meg. Összeköttetésben áll továbbá az elõcsarnok 

traktusában elhelyezett könyvtárral [„Biblioteque”] is. Az így kialakuló, a középfõfalon keresztül is 

átjárhatóvá tett, lakosztályokat feltáró közösségi terek hierarchikus viszonyok nélküli, kötetlenebb 
csoportja a XIX. századi magyarországi beosztásokat – például Moreau csákvári átalakítását – közel fél 

évszázaddal elõlegezi meg.

  
364 DAVILER 1759 Plan 9-10.
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VII.3. Fõúri életformából (nevelés, külföldi utazás, könyvkultúra) eredõ európaiság – angol 
minták követése

Az építészeti szakirodalom a XIX. század eleji magyarországi kastélyok XVIII. századi angol 

stíluskapcsolatait, a „palladianizmus” és az „újjászületõ gótika” hatásait hangsúlyozza, 365 de a XIX. 

század második felében a hallok megjelenését is angol hatásként tartja számon. 366

A magyarországi birtokokkal rendelkezõ, azokon építtetõ fõurak körében az angol házasságok valóban 

nagyobb számban tûntek fel a XIX. század folyamán. Például gróf Zichy-Ferraris Emánuel (1808-1877)

1837-ben Lady Stachan Charlotte (+1851) angol úrnõt vette feleségül. Báró Wesselényi Polyxena (1801–

1878) írónõ második férje 1842-ben, a késõbb Magyarországon letelepedõ John Paget (1808-1892) volt.  

Herceg Esterházy Miklós (1817-1894) õrnagy 1842-ben vette feleségül Lady Sarah Friederika Child-
Williers of Jersey (1822-1853) angol úrnõt, gróf (késõbb herceg) Festetics Tasziló (1850–1933) és Lady 

Mary Douglas Hamilton of Hamilton (1850–1922) hercegnõ pedig 1880-ban kötött házasságot.

A társasági rendeltetések számának növekedése és monumentális csoportba történõ beosztásának 

vonatkozásában hazánkat megelõzõ hasonló jelenségeket elsõsorban a XVIII. századi Anglia 

„Palladianizmus” irányzatának nagyrezidenciáiban találunk, ahol a feltûnõen sok közösségi tér 
differenciálása és monumentális csoportba kapcsolódása már a század utolsó harmadára, az 1760-as 

évekre lezajlott. 367 A gyûjteményes és speciális rendeltetések (gyûjtemények, télikert, kápolna stb.) 

integrálódása jelentõs helyiségszám-növelést eredményezett. A társasági funkciók és a tulajdonosi 
lakosztály a földszintre került jó kertkapcsolattal. A tércsoport elõcsarnokkal [„Halle”] történõ feltárása

csak mint a földszint reprezentatív forgalmát központból elosztó szereppel történt, amelyben az emeleti 

fõlépcsõ nem kapott térkompozíciós jelentõséget. A jellegzetes – a középkorban vegyes funkciójú, lakó, 
ebédlõ, gyülekezõ stb. nagyterem – angol Hall – a XVIII. században csupán elõcsarnok a francia 

Vestibule-nek megfelelõ rendeltetést kapott, de több – 4-5 – feltárási kapcsolata révén már esetenként 
háromtraktusos, centrális kompozíció központjaként. A XIX. század elsõ felének angol

klasszicizmusának térstruktúráiban a Hall nem jelent meg korábbi térkompozíciós jelentõségével, helyét 

egy kisebb elõtér és a mellette elhelyezkedõ, az emeletre vezetõ lépcsõház foglalta el. 368 Az 1860 és 
1880 közötti évtizedben azonban a Hall visszanyerte korábbi szerepét, s egyrészt mint tágas, feltáró 

elõcsarnok jelent meg, másrészt egy kisebb bejárati elõtér után, a tércsoport középpontjában, annak 

belsõ forgalmát szétosztó tér, az emeleti lépcsõ szomszédságában helyezkedett el. A Hall egyszerre 
tárta fel a köré beosztott társasági funkciójú nappali terek változatos formálású additív csoportját, 

  
365 RADOS 1931 15.
366 SISA 1993 67.
367 MUTHESIUS 1904 70-71. p. Abb. 41, 43.
368 MUTHESIUS 1904 85, 87, 91. p. Abb. 56-57, 59, 61.
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ugyanakkor az emeleti lépcsõházzal való különállása és egymásmellettisége is szembetûnõ a 

korszakban. 369 A Hall és lépcsõház téráthatására csak 1900 körül találunk példákat. 370

A társasági funkciójú és forgalomelosztó, központi szerepû – a XIX. századi reprezentatív 

rendeltetésének teljességében megjelenõ – hall magyarországi elsõ elõfordulása, az osztrák Fellner 
Ferdinánd és Hellmer Herman építészpáros által, gróf Károlyi István (1845–1907) számára 1881-tõl 

épített, Múzeum utcai palotában volt, amely közvetlenül nem mutatott angol hatást. Az 1880-as éveket 

megelõzõen német-osztrák területen is épültek olyan épületeket, amelyekben a feltáró elõcsarnok 
többirányú forgalomelosztó szerepének kialakulása, galériás, csarnok-kiképzése volt látható. 371 A 

magyarországi fõúri lakóhelyek funkciószervezésének és téralakításának kortárs angliai hatásai nem 

elsõsorban az alkalmazott térformákban, hanem jellemzõbben a rendeltetések, a nagyszámú társasági 
funkció differenciált, centrális beosztásának módjában mutatható ki az 1860-as évektõl. Az egyes 

helyiségek megformálása sem olyan változatos és összetett – additív –, mint az angol kortársaké, s e 

téren is inkább német, illetve itáliai hatás jellemzõbb.

VII.4. Európai párhuzamok vázlata, az európai hatások útja az építészeken keresztül – itáliai 
minták

Az építészek tanulmányaikban megszerzett és mûködésükkel közvetített európai hatások közül 
Itáliának mindig is hangsúlyos szerepe volt. Minden jelentõsebb építészünk tett körutazást Itália 

valamely részén, tanulmányozva elsõsorban a reneszánsz és antik világi emlékeket is. Ezek közvetett 

vagy közvetlen formai hatására számos példa található. 372 Ilyen a reneszánsz centrális 
épületkompozíciók – melyek az angol palladianizmus építészeit is megtermékenyítették – hatása, amely 

Pollack Ágoston (1807-1872) és Ybl Miklós korai 1845 körüli ikervári, majd Károlyi Alajos (1825–1889) gróf 

1863-65. között felépült palotájának beosztásában is kimutatható.

A társasági rendeltetések diszpozíciója, funkcionális és közlekedési kapcsolatai hazánkban is

korszakonként eltérõ jellegzetességeket mutattak. A XIX. század közepén a nagyobb számú társasági 
  

369 Elõtér szerepére l. MUTHESIUS 1904. 104. p. Abb. 66-67. és Deutsche Bauzeitung. XV. évf. (1881) 488. p. utáni illusztráció 
(Grundriss vom Erdgeschoss Eaton-Hall bei Chester); központi elhelyezkedésére l. MUTHESIUS 1904. 113, 116, 128, 130, 
144. p. Abb. 78, 81-82, 94, 96, 117.
370 MUTHESIUS 1904. 148, 154, 157. p. Abb. 120, 127, 131. és II. Band. 29-30. p. Abb. 3-4.
371 L. pl. Drezda: Villa Rosa (1839); Berlin: Kaufmann-villa (1880 e.); Bécs: Villa Tivoli (1880 k.)
372 SISA 1996 169-186.; NÉMETH 1981 149-151.; KOMÁRIK 1971 379-418.
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funkciók állandósuló, lakosztályt feltáró, földszinti térkapcsolata sajátos jelenségként értékelhetõ, mely 

több változat között a (terasz/télikert)+ebédlõ+szalon(terasz)+szalon funkciósorral, gróf Zichy Paulai 
Ferenc (+1909) nagyhörcsökpusztai kastélyának Wéber Antal által szignált 1853. évi elsõ tervváltozatán

jelent meg. A rendeltetések egy sajátos, teraszokkal kialakított, kapcsolódásával fél H-formát öltõ, 

additív térkompozícióban valósultak meg, amely formálást a század második felében – természetesen 
mindig kissé módosítva – nemcsak Wéber alkalmazta többször, hanem a kortárs építészek is átvettek, 

illetve használtak. A térforma homlokzati megjelenése – melyen a két haránt irányú terem rövidebb 
oldala rizalit-homlokzatként jelent meg, s közöttük a terasz fölött loggia kapott helyet – a Giacomo 

Barozzi da Vignola (1507–1573) által a XVI. sz. közepén tervezett caprarolai kerti lakot idézte.373 Az 

alaprajz itt kétszeresen szimmetrikus H-formát ölt, melynek historizáló továbbfejlesztése lehetett Wéber 
egyéninek ható és divatot teremtõ megoldása. Figyelembe kell venni azonban, hogy a franciaországi 

város közeli villákban [„Villas suburbaines”] 1812 és 1870 elõttrõl is találhatók olyan párhuzamok,  

amelyek a rendeltetések hasonló beosztását mutatják.374 A villa, mint sajátos polgári épületfajta, Párizs 
környékén ekkor élte virágkorát, s jelentõsége a lakosztályok elõképe szempontjából is figyelemre méltó 

volt. Ezekben és más vidéken álló épületekben már a XVIII. században a társasági terekkel azonos 

szinten, differenciáltan, de közvetlen kapcsolattal jelentek meg a kétnemû hálószobákból és 
kabinetekbõl kialakuló kisebb lakosztályok. Az épületek léptékéhez viszonyítva számuk jelentõs volt, a 

XIX. század második felére pedig fürdõszobával ellátott, kisebb lakosztálycsoportok alakultak ki. Ekkor 

jellemzõ részbeni emeleti elhelyezésük, amely a teljes földszint társasági rendeltetését tette lehetõvé. 
Az épületek funkcionális rendszerének határozott vertikális tagozódása tehát a francia példákon is jól 

látható, és hazánkkal összhangban a XIX. századi Franciaországban is az elõtér-ebédlõ-szalon

reprezentatív feltáró kapcsolata volt az elsõdleges, ellentétben Angliával, ahol az elõtér-szalon-ebédlõ
funkcionális kapcsolata volt meghatározó a korszakban.

  
373 Josef Durm rajza (1911). In: Handbuch der Architektur. Verlag von Joh. Ph. Diehl, Darmstadt, 1880. II. köt. 465. p.
374 KRAFFT 1812; DALY [1864], 1870. [Premiere Serie: Nouvelles maisons de Paris et des environs. III. Tome. II. Vol., Villas 
suburbaines.]
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A fõúri reprezentatív magánépítészet elemzésének összefoglalása

A magyarországi fõúri lakóhely-építészet – a funkciószervezés és téralakítás változásai és 

összefüggései szempontjából elemzett – XVIII–XIX. századot átívelõ nagy korszakát tekintve, több 

olyan meghatározó folyamat és jelenség írható le, amely e korszakot és közvetlen elõzményeit 
egybeköti és európai kontextusba helyezi.

Hazánkban a XIX. század utolsó harmadának legfontosabb – modern – funkcióváltozása eredményezte 
a vegyes (fogadó, közlekedõ, társasági) használatú hall kialakulását és központi megjelenését a 

társasági funkciók monumentális csoportjában. A nagyszámú társasági rendeltetést differenciáltan 

befoglaló centrális, háromtraktusos térstruktúrák kialakulása az 1850-es évektõl volt jellemzõ, míg a 
lineáris kétmenetes elrendezések hagyományosnak tekinthetõk a korszakban. Az 1810-es években, a

lineáris struktúrában kialakuló rendeltetéscsoport eredményezte több társasági helyiség egyidejû, 

központi feltárásának igényét, amely e hagyományos struktúra jelentõségét adta a korszakban. Az 
1790-es évektõl a számban megszaporodó, funkciójában specializálódó társasági és integrálódó 

gyûjteményes rendeltetések lineáris sorának differenciált beosztása alakult ki, amely ezeket a 

lakófunkcióktól a korábbinál jóval karakteresebben elválasztotta. A XIX. században így a társasági 
funkciók teljesen, vagy részben a lakófunkcióktól differenciáltan, a példák döntõ többségénél a 

földszintre osztva, gyalogos feltárással jelentek meg. A fõ szint – piano nobile – földszinti 

elhelyezésének, a családi rezidenciák, és nem az alkalomszerûen használt mulatóházak esetében, az 
1730-as évektõl volt néhány, az 1800-as évek után számosabb emléke. A fõúri rezidenciák gyalogos 

megközelítése, illetve reprezentatív gyalogos feltárási módja meghatározó jelentõséggel az 1750-es 

évektõl bírt hazánkban, s ez elõtt csak elvétve találunk erre példát. A XVIII. század közepén a
reprezentatív feltárás megváltozása, illetve a gyalogos megközelítés lehetõségének széleskörû 

elterjedése, ebben az építészeti mûfajban, a legjelentõsebb újításnak számított hazánkban. Ez akkor 

válhat különösen látványossá, ha a korszakban hagyományosan elterjedt megközelítési módot, a 
kocsibehajtó-kapualjat mutató épületek sorát is figyelembe vesszük. Ezeknek az 1720 körül megjelenõ 

reprezentatív típusa a nyugat-dunántúli kastélytípus volt, amely késõbb több változattal terjedt el, és 

hatott a korszakban egészen az 1840-es évekig is. A nyugat-dunántúli kastélytípus a XVIII. századi 
hazai fõúri lakóhely-építészetben korszerû, reprezentatív , az európai térkompozíciót leggyorsabban 

meghonosító megoldást képviselt. Korabeli elterjedésének záloga pedig az a szerves, középkorba 
visszanyúló XVII. századi hagyomány volt, amely mind a reprezentatív rendeltetések térstruktúrájában, 

mind az épített elõzmények helyszíni adottságaiban megjelent.
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Melléklet (M)

Elemzõ ábrák (szövegillusztráló modell-fotók) jegyzéke

1. Kiscenk: gróf Széchényi Ferenc és a grófné lakosztálya a gyermekek szobáival az emeleten.
2. Kiscenk: a tulajdonosi lakosztályok reprezentatív feltárása és a „Nagy Palota” (ebédlõ).
3. Kiscenk: a piano nobile földszinti reprezentatív feltárása valamint a biliárd, kisebédlõ.
4. Kiscenk: a tulajdonosi lakosztályok kiszolgáló feltárása melléklépcsõvel és oldalfolyosóval.
5. Hõgyész: Antoin Mercy d’ Argenteau gróf és felesége lakosztálya az emeleten.
6. Hõgyész: a lakosztályokat összekötõ kápolna és oratóriumkarzat.
7. Hõgyész: a lakosztályokat feltáró oldalfolyosó és fõlépcsõ.
8. Hõgyész: a tulajdonosi lakosztályokat és a „Triclinium” (ebédlõt) feltáró folyosó.
9. Keszthely: Festetics Pálné lakosztálya és a férfiak lakrészei az emeleten.
10. Keszthely: a lakrészeket feltáró „grosen Saal” (ebédlõ).
11. Keszthely: a piano nobile reprezentatív és kiszolgáló feltárásai.
12. Keszthely: Festetics II. Tasziló herceg és a hercegné lakosztálya.
13. Keszthely: a lakosztályokhoz kapcsolódó egyéb rendeltetések (könyvtár, kápolna).
14. Keszthely: a tulajdonosi lakosztályok reprezentatív és kiszolgáló feltárásai.
15. Gyöngyös: Orczy báróné emeleti lakosztálya.
16. Gyöngyös: a bárónéi lakosztályt feltáró társasági rendeltetések (biliárd, ebédlõ).
17. Gyöngyös: Orczy II. Lõrinc báró lakosztálya a földszinten.
18. Gyöngyös: a bárói lakosztályt feltáró elõ- és közlekedõterek.
19. Gyöngyös: kisasszonyok szobái és higiénés felszerelése.
20. Gyöngyös: a bárónéi lakosztály kiszolgáló rendeltetései.
21. Gyöngyös: a tulajdonosi lakosztályokat összekötõ belsõ kiszolgáló közlekedõ.
22. Gyöngyös: a tulajdonosi lakosztályok a kiszolgáló rendeltetések együttesével.
23. Nagyhörcsök: gróf Kornis Anna emeleti lakosztálya.
24. Nagyhörcsök: a grófnõi lakosztályt feltáró közlekedõk és az úrfi lakrésze.
25. Nagyhörcsök: Zichy Paulai Ferenc gróf földszinti lakosztálya.
26. Nagyhörcsök: tulajdonosi lakosztályok az összekötõ belsõ kiszolgáló közlekedõvel.
27. Nagy hörcsök: tulajdonosi lakosztályokat feltáró közlekedõterek.
28. Nagyhörcsök: a tulajdonosi lakosztályokat reprezentatívan feltáró társasági funkciócsoport.
29. Nádasdladány: gróf Nádasdy Ferenc emeleti lakosztálya.
30. Nádasdladány: a férfi lakosztály feltáró közlekedõvel és a grófi gyermekek lakrészével.
31. Nádasdladány: a grófi lakosztály földszinti része (fogadó, írószoba, könyvtár).
32. Nádasdladány: a grófi lakosztály külsõ feltáró és belsõ forgalmi közlekedõ kapcsolatai.
33. Nádasdladány: a grófi lakosztály emeletre és földszintre diszponált rendeltetései.
34. Nádasdladány: a földszinti lakosztályrészt feltáró reprezentatív társasági rendeltetéscsoport.
35. Diósszentpál: özv. Tüköry Antalné lakosztálya az emeleten.
36. Diósszentpál: tulajdonosi lakosztály reprezentatív feltárása és a gy ermekek lakrésze.
37. Tiszadob: gróf Andrássy Gyuláné emeleti lakosztálya.
38. Tiszadob: a grófnõi lakosztály kiszolgáló rendeltetései és higiénés felszerelése.
39. Tiszadob: Andrássy Gyula gróf földszinti lakosztálya.
40. Tiszadob: a grófi lakosztály kiszolgáló rendeltetései.
41. Tiszadob: a grófi lakosztályt feltáró reprezentatív közlekedõ és társasági terek.
42. Tiszadob: a tulajdonosi lakosztályok belsõ (közvetlen) forgalmi és kiszolgáló kapcsolatuk.
43. Eszterháza: herceg Esterházy Miklósné lakosztálya a földszinten.
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44. Eszterháza: Esterházy Miklós herceg elsõ lakosztálya a földszinten.
45. Eszterháza: tulajdonosi lakosztályok és kapcsolódó rendeltetések (könyvtár, kápolna)
46. Eszterháza: tulajdonosi lakosztályok reprezentatív (nyári ebédlõ) és kiszolgáló feltárása.
47. Csákvár: Esterházy Miklós úrfi lakosztálya leánytestvérei szobáival a mezzanin emeleten.
48. Csákvár: grófi gyermekek lakrészeinek feltárása biliárdszobával és közlekedõkkel.
49. Csákvár: Esterházy János gróf és felesége lakosztálya a földszinten.
50. Csákvár: tulajdonosi lakosztályokhoz kapcsolódó rendeltetések (képtár, kápolna) és feltárása.
51. Csákvár: tulajdonosi lakosztályok feltárási rendszere és kiszolgáló rendeltetései.
52. Csákvár: grófi gyermekek lakrészeinek feltárása és a kiszolgáló rendeltetések.
53. Ókígyós: gróf Wenckheim Frigyes és Krisztina grófnõ lakosztálya a földszinten.
54. Ókígyós: a lakosztályokat feltáró társasági tércsoport (nagyszalon, könyvtár, ebédlõ).
55. Ókígyós: reprezentatív feltáró közlekedõk.
56. Ókígyós: a lakosztályok kiszolgáló feltárása közlekedõkkel.
57. Edelény: gróf Esterházy István földszinti lakosztálya és az emeleti közös lakosztály.
58. Edelény: az emeleti közös tulajdonosi lakosztályhoz kapcsolódó oratórium és kápolna.
59. Edelény: a tulajdonosi lakosztályokat feltáró reprezentatív közlekedõk és a fiatal gróf szobája.
60. Edelény: tulajdonosi lakosztályok kiszolgáló rendeltetései és forgalmi kapcsolata.
61. Edelény: a lakosztályokhoz kapcsolódó társasági terek (kisebédlõ, nyári ebédlõ).
62. Edelény: a tulajdonosi lakosztályok elhelyezésének rendszere és funkcionális kapcsolatai.
63. Keszthely: gróf Festetics György és felesége közös lakosztálya az emeleten.
64. Keszthely: a közös tulajdonosi lakosztály és Festetics László gróf ifjúkori lakosztálya.
65. Keszthely: a tulajdonosi lakosztályok és kapcsolódó rendeltetések (könyvtár, kápolna).
66. Keszthely: lakosztály ok reprezentatív (képtár, téli, nyári ebédlõ stb.) és kiszolgáló feltárásai.
67. Csákvár: gróf Esterházy Miklós János és felesége közös lakosztálya a földszinten.
68. Csákvár: a tulajdonosi lakosztály kiszolgáló feltárása és rendeltetései.
69. Csákvár: a lakosztályt reprezentatívan feltáró társasági terek (szalonok, ebédlõ) csoportja.
70. Csákvár: a lakosztály feltárásai és belsõ forgalmi kapcsolata a mezzanin emelettel.
71. Dég: Festetics Ágoston gróf és felesége közös földszinti lakosztálya.
72. Dég: a tulajdonosi lakosztály forgalmi belsõ kapcsolata az emeleti gyermekszobával.
73. Dég: a tulajdonosi lakosztály közlekedõ kapcsolata a kápolnával.
74. Dég: a lakosztály kiszolgáló rendeltetései.
75. Dég: a lakosztály reprezentatív feltárása társasági térsorral (ebédlõ, könyvtár, biliárd stb.).
76. Nagymágocs: Károlyi Imre gróf és felesége közös lakosztálya a földszinten.
77. Nagymágocs: a lakosztály reprezentatív feltárását adó társasági terek a grófi dolgozóval.
78. Nagymágocs: a piano nobile-t feltáró reprezentatív hall.
79. Edelény: gróf Esterházy István személyzetének lakrészei, munkaszobák a földszinten.
80. Edelény: külsõ személyzet és cselédszállások melléképülete.
81. Edelény: belsõ személyzeti lakrészek és kiszolgáló közlekedõk (fogatok) elhelyezkedése.
82. Edelény: technológiai funkciók (konyhák) és személyzeti zónák kapcsolatrendszere.
83. Eszterháza: személyzeti szobák és a fogatolt közlekedõrendszer kapcsolata.
84. Eszterháza: gondnoklakás és közlekedõkapcsolata.
85. Keszthely: Festetics Pál kastélyának személyzete a földszinten és a melléképületben.
86. Keszthely: személyzeti lakrészek és kiszolgáló közlekedõk rendszere.
87. Keszthely: Festetics György gróf háztartásának személyzeti lakrészei és adminisztációja.
88. Keszthely: a személyzeti lakrészek és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
89. Gödöllõ: szolga és belsõ személyzeti szobák a Grassalkovich-család volt kastélyában.
90. Gödöllõ: személyzeti lakrészek és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
91. Kiscenk: gróf Széchényi Ferenc szolgaszemélyzetének szobái.
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92. Kiscenk: személyzeti lakrészek és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
93. Kiscenk: személyzeti lakrészek és technológiai rendeltetések (konyhák) elhelyezkedése.
94. Csákvár: Esterházy János gróf háztartásának belsõ személyzeti szállásai.
95. Csákvár: személyzeti lakrészek és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
96. Csákvár: személyzeti lakrészek és technológiai rendeltetések (konyhák) elhelyezkedése.
97. Dég: Festetics Ágoston gróf kastélyának belsõ személyzeti szobái.
98. Dég: személyzeti lakrészek és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
99. Nádasdladány: gróf Nádasdy Ferenc személyzetének lakrészei.
100. Nádasdladány: személyzeti lakrészek és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
101. Nádasdladány: személyzeti lakrészek és technológiák (konyhák) elhelyezkedése.
102. Nádasdladány: vendégszemélyzet szállása az alagsorban.
103. Nádasdladány: vendégszemélyzet szállása és a kiszolgáló közlekedõk.
104. Nádasdladány: vendégszemélyzet és vendégszállások elhelyezkedése közlekedõkkel.
105. Nagyhörcsök: gróf Zichy Paulai Ferenc háztartásának személyzeti szobái.
106. Nagyhörcsök: személyzeti lakrészek és kiszolgáló közlekedõk.
107. Diósszentpál: özv. Tüköry Antalné háztartásának személyzeti szobái.
108. Diósszentpál: személyzeti szobák és kiszolgáló közlekedõk.
109. Gyöngyös: Orczy Lõrinc báró háztartásának személyzeti lakrészei.
110. Gyöngyös: személyzeti lakrészek és kiszolgáló közlekedõk.
111. Eszterháza: herceg Esterházy Pál háztartásának személyzeti lakrészei közlekedõkkel.
112. Eszterháza: belsõ személyzeti lakrészek és higiénés felszerelés (cselédfürdõ).
113. Keszthely: herceg Festetics II. Tasziló háztartásának személyzeti lakrészei.
114. Keszthely: személyzeti lakrészek és kiszolgáló közlekedõk, fogatok.
115. Gödöllõ: a királyi kastély személyzeti lakrészei.
116. Gödöllõ: személyzeti lakrészek és kiszolgáló közlekedõk, fogatok.
117. Gödöllõ: Erzsébet királynõ lakosztályának emeleti és földszinti részei.
118. Gödöllõ: I. Ferenc József fejedelmi lakosztálya az emeleten.
119. Gödöllõ: uralkodói lakosztály ok reprezentatív feltárása.
120. Gödöllõ: Erzsébet királynõ és gyermekeinek lakosztályai közlekedõkkel.
121. Gödöllõ: a királyi család és kíséretének lakosztályai a kapcsolódó rendeltetésekkel.
122. Gödöllõ: Mária Terézia lakosztálya Grassalkovich Antal hajdani lakosztálya mellett.
123. Eszterháza: fejedelmi lakosztályok és társasági rendeltetések Rotenstein leírásában.
124. Eszterháza: úri vendéglakrészek és társasági funkciók (biliárd, ebédlõ) a földszinten.
125. Eszterháza: fejedelmi lakosztályok és társasági rendeltetések az Esterházy-kastélyban.
126. Eszterháza: úri vendéglakrészek és kiszolgálása.
127. Eszterháza: fejedelmi lakosztályok és társasági rendeltetések herceg Esterházy Pálnál.
128. Eszterháza: úri vendéglakrészek és társasági funkciók elrendezése.
129. Seregélyes: császári lakosztály és reprezentatív feltárása Zichy II. Ferenc kastélyában.
130. Keszthely: fejedelmi lakosztály Festetics II. Tasziló herceg kastélyában.
131. Keszthely: a fejedelmi lakosztály feltárása és kapcsolata a közlekedõrendszerrel.
132. Keszthely: úri vendéglakrészek elhelyezése a földszinten és az emeleten.
133. Keszthely: úri vendéglakrészekhez kapcsolódó társasági rendeltetések (biliárd, télikert).
134. Keszthely: úri vendéglakrészek kapcsolata a feltáró közlekedõrendszerrel.
135. Tata: fejedelmi lakosztályok gróf Esterházy Miklós József kastélyának emeletén.
136. Tata: fejedelmi lakosztályok és a feltáró közlekedõ terek.
137. Tata: úri vendéglakrészek, kapcsolódó társasági rendeltetések Esterházy Miklós grófnál.
138. Tata: emeleti vendéglakosztály és feltáró reprezentatív funkciók.
139. Csákvár: fõúri vendéglakosztály a mezzaninon Esterházy János gróf kastélyában.
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140. Csákvár: úri vendéglakrészek az oldalszárnyban és közlekedõ kapcsolat a fõépülettel.
141. Edelény: vendégszobák és kapcsolódó társasági rendeltetések Esterházy István grófnál.
142. Gyöngyös: úri vendéglakrészek, társasági funkciók Orczy Lõrinc báró kastélyának emeletén.
143. Nagyhörcsök: emeleti úri vendéglakrészek, földszinti társasági funkciók Zichy Ferencnél.
144. Tiszadob: Andrássy Gyula gróf kastélyának emeleti vendéglakrészei kiszolgálással.
145. Dég: Festetics Ágoston gróf kastélyának úri vendéglakrészei.
146. Dég: úri vendéglakrészek és társasági terek Festetics Sándor gróf kastélyában.
147. Csákvár: Esterházy Miklós János gróf kastélyának úri vendéglakrészei a mezzaninon.
148. Csákvár: úri vendéglakrészek és közlekedõrendszer az oldalszárny földszintjén.
149. Nádasdladány: fõúri vendéglakosztály és feltáró közlekedõk Nádasdy Ferenc grófnál.
150. Nádasdladány: úri vendéglakrészek, közlekedõk az oldalszárnyban
151. Nádasdladány: úri vendéglakrészek kapcsolata a monumentális társasági tércsoporttal.
152. Diósszentpál: özv. Tüköry Antalné kastélyának vendéglakrészei és társasági terei.
153. Hõgyész: Antoin Mercy d’ Argenteau gróf kastélyának koccsibehajtója és közlekedõi.
154. Hõgyész: az emeleti ebédlõ és feltáró közlekedõrendszer.
155. Eszterháza: herceg Esterházy Miklós kastélyának társasági és gyûjteményes terei.
156. Eszterháza: emeleti parádés terem és elõtermének feltárásai.
157. Edelény: Esterházy István gróf kastélyának kocsibehajtója és fõlépcsõháza.
158. Edelény: emeleti társasági terek és reprezentatív feltáró közlekedõi.
159. Gödöllõ: Grassalkovich Antal gróf hajdani kastélyának reprezentatív kocsibehajtója.
160. Gödöllõ: az emeleti társasági rendeltetések és reprezentatív feltáró közlekedõi.
161. Keszthely: Festetics Pál kastélyának kocsibehajtó-csarnoka és fõlépcsõháza.
162. Keszthely: az emeleti társasági rendeltetések és reprezentatív feltáró közlekedõi.
163. Kiscenk: gróf Széchényi Ferenc kastélyának földszinti társasági terei feltárással.
164. Kiscenk: emeleti társasági rendeltetések reprezentatív feltárása.
165. Tata: gróf Esterházy IV. Ferenc kastélyának feltáró közlekedõrendszere.
166. Tata: feltárási és kiszolgáló közlekedõ-fogatok.
167. Tata: gróf Esterházy Miklós kastélyának földszinti társasági terei a kápolnával, feltárás.
168. Tata: az emeleti társasági rendeltetések csoportja a könyvtárral és feltáró közlekedõk.
169. Csákvár: Esterházy János kastélyát feltáró elõcsarnok és lépcsõház.
170. Csákvár: földszinti ebédlõ reprezentatív feltárása.
171. Csákvár: társasági (ebédlõ, biliárd) és gyûjteményes (képtár) rendeltetések és feltárás.
172. Csákvár: Esterházy Miklós János gróf kastélyának elõcsarnoka.
173. Csákvár: az elõcsarnokkal feltárt földszinti társasági rendeltetéscsoport.
174. Csákvár: társasági térsor és kapcsolódó rendeltetések (színház, galéria).
175. Seregélyes: gróf Zichy II. Ferenc kastélyát feltáró oldalsó kocsiáthajtó és elõcsarnok.
176. Seregélyes: társasági terek reprezentatív feltárása.
177. Dég: Festetics Ágoston gróf kastélyát feltáró elõcsarnok.
178. Dég: az elõcsarnokkal feltárt földszinti társasági rendeltetéssor (ebédlõ, könyvtár stb.)
179. Gyöngyös: báró Orczy Lõrinc kastélyát feltáró kocsibehajtó.
180. Gyöngyös: reprezentatív közlekedõvel és elõtérrel feltárt emeleti társasági térsor.
181. Nagyhörcsök: gr. Zichy Paulai Ferenc kastélyának kocsibehajtója, elõcsarnoka, fõlépcsõje.
182. Nagyhörcsök: reprezentatív közlekedõkkel feltárt földszinti társasági térsor (ebédlõ, szalon).
183. Nagyhörcsök: társasági rendeltetések csoportja és a kápolna közlekedõ-kapcsolata.
184. Nagyhörcsök: az emeletet feltáró lépcsõ és emeleti elõterek.
185. Tiszadob: Andrássy Gyula gróf kastélyát feltáró lépcsõcsarnok és hall.
186. Tiszadob: reprezentatívan feltárt társasági és gyûjteményes rendeltetéscsoport.
187. Mikosd: báró Mikos Ede kastélyának feltáró közlekedõrendszere.
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188. Mikosd: társasági rendeltetéscsoport (ebédlõ, kisebédlõ, biliárd) a földszinten.
189. Mikosd: a társasági rendeltetésekhez kapcsolódó funkciók (télikert, kápolna).
190. Mikosd: társasági és gyûjteményes rendeltetések csoportja, feltárása.
191. Nádasdladány: Nádasdy Ferenc gróf kastélyát feltáró közlekedõ térsor.
192. Nádasdladány: földszinti monumentális társasági rendeltetéscsoport és kápolna.
193. Nádasdladány: monumentális társasági rendeltetéscsoport reprezentatív feltárása.
194. Nádasdladány: reprezentatív feltáró közlekedõrendszer.
195. Ókígyós: gróf Wenckheim Frigyes kastélyát feltáró közlekedõcsarnokok.
196. Ókígyós: társasági funkcióhármas (nagyszalon-könyvtár-ebédlõ) a földszinten.
197. Ókígyós: a társasági rendeltetéscsoporthoz kapcsolódó funkciók (télikert, kápolna).
198. Ókígyós: monumentális társasági rendeltetéscsoport reprezentatív feltárása.
199. Tura: báró Schossberger Zsigmond kastélyának feltárása és centrális csarnoka.
200. Tura: földszinti társasági tércsoport és reprezentatív feltárása.
201. Tura: a társasági rendeltetéscsoporthoz kapcsolódó télikert.
202. Tura: társasági funkciócsoport és reprezentatív közlekedõk térkompozíciója.
203. Mosdós: õrgróf Pallavicini György kastélyának hallja és lépcsõje.
204. Mosdós: társasági rendeltetések és a kápolna a földszinten.
205. Nagymágocs: gróf Károlyi Imre kastélyának központi hallja és feltárása.
206. Nagymágocs: társasági és gyûjteményes funkciócsoport a földszinten.
207. Nagymágocs: a földszinti társasági tércsoportba integrált grófi dolgozószoba.
208. Nagymágocs: a reprezentatív központi hall és a feltárt társasági rendeltetéscsoport.
209. Diósszentpál: özv. Tüköry Antalné kastélyának központi csarnoka és feltáró elõtere.
210. Diósszentpál: társasági rendeltetéscsoport (szalon, ebédlõ, játszó, reggelizõ) a földszinten.
211. Diósszentpál: a reprezentatív központi csarnok és a feltárt társasági rendeltetéscsoport.
212. Diósszentpál: központi csarnok és az emeleti közlekedõk, folyosó-galéria.
213. Kiscenk: gróf Széchényi Ferenc háztartásának konyhacsoportja a melléképületben.
214. Kiscenk: a konyhacsoport és a kiszolgáló közlekedõk térbeli viszonya.
215. Kiscenk: további kiszolgáló rendeltetések és személyzeti lakrészek, közlekedõk rendszere.
216. Tata: a melléképület udvari nagykonyhája gróf Esterházy Miklós háztartásában.
217. Tata: az udvari nagykonyha és a földszinti tálaló és kiszolgáló közlekedõk viszonya.
218. Tata: földszinti társasági rendeltetéscsoport kiszolgálása.
219. Ókígyós: gr. Wenckheim Frigyes háztartásának udvari nagykonyhája mellékkonyhákkal.
220. Ókígyós: konyhaépület kiszolgáló forgalmi kapcsolata a fõépülettel.
221. Ókígyós: földszinti társasági rendeltetéscsoport kiszolgálása.
222. Edelény: gr. Esterházy István háztartásának konyhái a fõépület földszintjén.
223. Edelény: a konyhák és személyzeti lakrészek rendszere a földszinten.
224. Edelény: a kiszolgáló forgalmat levezetõ közlekedõk rendszere.
225. Edelény: melléképületek személyzeti lakrészei és egyedi konyhái.
226. Edelény: további kiszolgáló rendeltetések és személyzeti lakrészek a melléképületekben.
227. Keszthely: Festetics Pál háztartásának konyhái.
228. Keszthely: a konyhacsoportok személyzeti szállásai és a kiszolgáló közlekedõrendszer.
229. Keszthely: az emeleti ebédlõ kiszolgálása.
230. Keszthely: további kiszolgáló rendeltetések a melléképületben.
231. Keszthely: Festetics György gróf háztartásának konyhái.
232. Keszthely: konyhacsoportok és személyzeti lakrészek együttese.
233. Keszthely: az emeleti társasági rendeltetések kiszolgálása.
234. Gyöngyös: báró Orczy Lõrinc háztartásának udvari nagykonyhája.
235. Gyöngyös: konyhacsoport (udvari és mosókonyha) a földszinten.
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236. Gyöngyös: konyhacsoport és kiszolgáló közlekedõk elrendezése.
237. Gyöngyös: az emeleti társasági rendeltetések kiszolgálása.
238. Dég: Festetics Ágoston gróf háztartásának konyhái az alagsorban.
239. Dég: konyhák és személyzeti lakrészek elrendezése.
240. Dég: a felsõbb szintekre vezetõ kiszolgáló lépcsõfogatok elrendezése.
241. Dég: a földszinti társasági rendeltetések kiszolgálása.
242. Gödöllõ: Grassalkovich Antal gróf hajdani háztartásának konyhái a földszinten.
243. Gödöllõ: a konyhacsoportok és a közlekedõrendszer elrendezése.
244. Gödöllõ: a konyhaszemélyzet vezetõinek szállása.
245. Gödöllõ: a kastély fürdõháza és kapcsolata a közlekedõkkel a mellékszárny földszintjén.
246. Gödöllõ: a háztartás további kiszolgáló funkcióinak (istállók, színek stb.) elrendezése.
247. Eszterháza: konyhák Esterházy Miklós herceg háztartásában.
248. Eszterháza: kapcsolódó technológiai és személyzeti rendeltetésekkel alakuló konyhacsoport.
249. Eszterháza: társasági rendeltetések kiszolgálása.
250. Eszterháza: az Esterházy hercegek háztartásának konyhacsoportjai.
251. Eszterháza: a konyhacsoportok közlekedõ-kapcsolatai.
252. Eszterháza: társasági rendeltetések kiszolgálása.
253. Eszterháza: herceg Esterházy Pál háztartásának új konyhacsoportja.
254. Eszterháza: személyzeti lakrészekkel, fürdõvel stb. kialakult kiszolgáló funkciócsoportok.
255. Eszterháza: a földszinti társasági rendeltetések kiszolgálása.
256. Eszterháza: az emeleti társasági rendeltetések kiszolgálása.
257. Csákvár: gróf Esterházy János háztartásának konyhái.
258. Csákvár: konyhacsoport, személyzeti szállások közlekedési kapcsolatai.
259. Csákvár: az ebédlõ kiszolgálása.
260. Nagyhörcsök: gróf Zichy Paulai Ferenc háztartásának konyhacsoportja.
261. Nagyhörcsök: személyzeti szállások és a konyha-tálaló forgalmi kapcsolata.
262. Nagyhörcsök: társasági rendeltetések kiszolgálása.
263. Mikosd: báró Mikos Ede háztartásának konyhája.
264. Mikosd: a konyha és a tálaló forgalmi kapcsolata.
265. Mikosd: társasági rendeltetések (ebédlõk) kiszolgálása.
266. Diósszentpál: özv. Tüköry Antalné háztartásának konyhája.
267. Diósszentpál: a konyha és személyzeti szálláscsoport az oldalszárnyban.
268. Diósszentpál: társasági rendeltetések kiszolgálása.

Elemzõ ábrák színezése:
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Ezen a helyen mondok köszönetet
Dr. Istvánfi Gyula

témavezetõ professzor úrnak, hogy értékes tanácsaival munkámat segítette,

Dr. Mezõs Tamás
tanszékvezetõ professzor úrnak, hogy e téma kidolgozását számomra lehetõvé tette.

Megköszönöm Dr. Kelényi György, a MTA doktora és Dr. Kalmár Miklós
munkaközi opponensi kritikáját,

valamint kollégáimnak az Építészettörténeti és Mûemléki Tanszéken rendezett munkahelyi vitában 
tanúsított jóindulatú és kreatív együttmûködését, fontos javaslatait.

Külön köszönetet mondok Kiss Zsuzsanna Emília egyetemi tanársegéd észrevételeiért, aki fáradságot 
nem ismerõ munkával értekezésemet elolvasva a lektori teendõket ellátta.

Hálás köszönetemet fejezem ki
Bodnár Tibor és Folly Károly

építészmérnök hallgatóknak, hogy vázlataimból a digitális modelleket felépítették,
s munkámat ezzel segítették.
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