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A pedagógiát nem szûkíti a társadalmi értékek 
reprodukciójára, hanem az értékek inno-
vációját hasonlóan fontos nevelési célnak 
tekinti. Ma a permanens értékforradalom 
korában, a globalizálódó társadalomban az 
értékek viszonylagossá válnak. A társadalom 
terepein nyíltan és folyamatosan súrlódnak 
a relativizált értékek. Magyari Beck István 
nem hasonlítja össze a különféle társadalmi 
szegmentumok értékeit, ezért nem tesz utalást 
a lehetséges értékkonfliktusokra sem. Nyitva 
hagyja, hogy az értékek mely szocializációs 
törvények szerint alakulnak ki, milyen tár-
sadalmi erõvonalak mentén változnak. Arra 
helyezi a hangsúlyt, hogy milyen lenne 
az optimális állapot, és kevésbé arra, hogy 
milyen értékeket preferál a ma létezõ hazai 
pedagógiai gyakorlat vagy a munkaerõpiac. 

Azt anticipálja, hogy a pedagógiai és gazdaság-
lélektani tapasztalatok alapján, milyen értékek 
megvalósítása lenne helyénvaló, és nem 
azt, hogy milyen tényleges értékváltozások 
valószínûsíthetõek a jövõben. Nem köti meg 
a pedagógus kezét a célok megvalósításában, 
mivel bármilyen pedagógia módszertani 
konzerv, ortodoxia ellentétes lenne a szerzõ 
hitvallásával. Következtetéseihez nem egyet-
értést, hanem továbbgondolást kér, hiszen a 
legfontosabb értékek egyike a heterodoxia, 
az újragondolás képessége. A szerzõ újszerû 
látásmódja, írásmódjának gondolat-provoka-
tív ereje kiválóan szolgálja ezt a célt. (Magyari 
Beck István: Érték és pedagógia. Akadémiai 
Kiadó Rt. 2004, 116 p.)

Forgács Attila
tud. fõmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem

A gödöllõi kastély sorsfordulói

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal veze-
tõje, Varga Kálmán, aki hosszú éveken át volt a 
Gödöllõi Kastélymúzeum igazgatója, és módja 
volt elmélyülni a kastély történetére vonatkozó 
adatokban, már a második javított és bõvített 
kiadást készítette el a kastélyról igen részletes 
és sokoldalú kutatások alapján.

A könyv érdemben két nagyobb részbõl 
áll. Az elsõ, terjedelemre rövidebb a kastély 
építéstörténetét mutatja be. Varga utal a ma-
gyarországi barokk kastélyok jelenségére, a 
gödöllõi részben néhány más ilyen kastély 
hatása alatt jött létre, részben, a továbbiakban, 
maga is mintává lépett elõ. Az építéstörté-
netben is alapvetõ az alapító atya, ha úgy 
tetszik, Grassalkovich I. Antal (1694-1771), 
aki a 18. század egyik fantasztikus hazai je-
lensége. Egyszerû köznemes, aki azonban 
gazdasági tevékenysége, a kamarában vég-
zett munkája (aminek sokáig elnöke volt), 
hatalmas vagyont szerzett, bárói, majd grófi 
címet is kapott, fia majd herceg is lesz, Mária 
Terézia kedves embere és nagy híve, aki 
egyébként országosan is jelentõs mecénása 

volt a korszaknak. Õ kezdi meg az építkezést, 
amire a Salzburgból származó Mayerhoffer 
Andrást sikerült megnyernie, aki egyébként 
a korabeli nagy bécsi építészek tanítványa is 
volt, az õ iskolájukat folytatta. Az építkezés 
elsõ szakasza valamikor az 1730-as évek 
derekán kezdõdött, 1745-ben fejezõdött be, 
ekkor egy három szárnyból összetevõdõ 
kastélyt építettek fel. 1746-49 közt, miután 
Grassalkovich újranõsült, és felesége révén 
családja létszáma is gyarapodott, ötszárnyú-
vá építették át. A késõbbiekben még újabb 
átalakítások következtek, Varga Kálmán 
nagy szakértelemmel tudósít ezek részle-
teirõl is. Az 1760-as években az eredetileg 
földszintes kastélyt emelettel egészítették 
ki. A kastély voltaképpen kettõs U alakban 
épült fel. Grassalkovich ekkor már a magyar 
kamara elnöke volt, többfelé építtetett még 
kastélyokat, többek között Pozsonyban (ma 
ismét a szlovák köztársasági elnök székhe-
lye). A szerzõ külön kitér arra a kérdésre, 
hogy a számos Grassalkovich-kastély közül 
egyikben sem volt képtár, és ezt a családi 
hagyomány hiányával magyarázza. Grassal-
kovich II. Antal (1734-1794) már nem sokat 
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építkezett, Gödöllõt magát is kevéssé láto-
gatta, hivatali teendõi Pozsonyhoz kötötték. 
Részleges átalakításokat 1781-84-ben hajtott 
végre. A család harmadik tagja, Grassalko-
vich III. Antal (1771-1841) már 1798-ban 
átalakításokat kezdett, érdemben az 1830-as 
években került sor jelentõsebb átépítések-
re, ekkor még fürdõszobát is építettek. Az 
átalakításoknál õ már a 19. század jelentõs 
építészét, Hild Józsefet foglalkoztatta. Õ 
alakíttatta át a parkot angol típusúvá, ami 
eredetileg a hagyományoknak és a kornak 
megfelelõen barokk francia park volt.

III. Antallal kihalt a dinasztia. Rövid idõre 
a korabeli jelentõs görög bankárcsalád, a ma-
gyar közéletben is szerepet játszó Sina bárók 
szerezték meg a kastélyt, és magyarországi 
rezidenciájukká akarták kiépíteni, aztán 
mégis visszatértek Görögországba. 1867-ben 
a magyar állam vásárolta meg mint királyi 
nyári rezidenciát, ez egyértelmûen Erzsébet 
királyné kívánsága volt. Ekkor is folyt még 
átalakítás, a színházterembõl vendégszobákat 
hoztak létre. A belsõ berendezés ekkor már 
nem volt olyan fényûzõ, mint az eredeti Gras-
salkovich-korszakban. A századforduló éve-
iben szerelték fel a villanyvilágítást. A szerzõ 
részletesen közli a berendezések készítõit és 
szállítóit – rendszerint helyi mesteremberekrõl 
volt szó. A két világháború közt inkább csak 
a belsõ berendezést modernizálták, ekkor 
hozták létre az úszómedencét. 1945-tõl szoci-
ális otthonként a kastély teljesen tönkrement. 
1982-ben a kastélyprogram keretében hatá-
rozták el a teljes felújítást, 1985-91 között csak 
állagmegóvás folyt, 1992-tõl gyors ütemben 
megkezdõdött a helyreállítás. Az elsõ, lezárult 
szakaszban a királyi lakosztályokat fejezték be. 
A teljes helyreállítás 2008-ra  lesz kész.

Ezt a fejezetet követi, ha úgy tetszik, az 
építéstörténet után a kastély „társadalomtör-
ténete”. Elõször az alapító Grassalkovich 
idejérõl, amikor a kastély teljes barokk pom-
pában ragyogott. Varga Kálmán itt tér ki arra, 
hogy a gödöllõi kastély (és a többi) nem be-

fogadó, hanem bebocsátó jellegû volt, tehát 
barátságtalan a külsõ emberekkel szemben. 
Grassalkovich kapcsán még arra is kitér a 
szerzõ, hogy a kamaraelnök a gyakorlatban 
a magyar kamara ügyigazgatási nyelvévé a 
magyart tette. Ha képgyûjteménye nem is 
volt, de fegyverek és érmék jelentõs szám-
ban akadtak.

II. Antal a „fényes” Esterházy Miklós herceg 
leányát vette el, hercegi címe mellé birodalmi 
és cseh honosságot is kapott. Valójában 
apjánál sokkal inkább udvari ember volt, 
palotáiban színházakat is mûködtetett, a ze-
nei élet is élénk volt.

III. Antal viszont már egyenesen a hanyat-
lást jelentette, egyre több volt az adóssága. 
Gödöllõre csak vadászni járt, de a mecénási 
tevékenységet folytatta. Bõkezûsége révén 
közkedvelt is volt. Õ ajándékozta oda a ké-
szülõ Nemzeti Színháznak egyik, a városka-
pu közelében fekvõ telkét (manapság az 
East–West Business Centrum épülete áll 
rajta). Halála után az egykori birodalom már 
szétesett. 1849 tavaszán Gödöllõn állapodtak 
meg Kossuth hívei a Függetlenségi Nyilatko-
zat kiadásában.

Az 1867-ben kezdõdött királyi korszak 
fellendülést hozott, mert Erzsébet szívesen 
járt ide, és nemegyszer Ferenc József is meg-
fordult a kastélyban. 1918-ban a kastélyt 
mint Habsburg-vagyont elkobozták, de nem 
döntöttek sorsáról. 1920-ban a kastélyban 
volt Horthy Miklós fõhadiszállása. A politi-
kából azonban továbbra sem maradt ki, Rá-
day Gedeon gróf itt ajánlotta fel Horthynak 
a koronát, amit azonban Horthy kereken 
elutasított. A világháború végén a kiugrási 
kísérleteket is részben itt tárgyalták meg.

1945-ben elõször a németek, azután két 
ízben is a szovjetek foglalták el a kastélyt, és 
vittek el mindent, ami mozgatható (a néme-
tek által elvitt étkészleteket még sikerült 
visszaszerezni). 1995 augusztusában hozták 
létre a Királyi Kastélymúzeumot, ez lett a 
végleges elnevezés.

Könyvszemle
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A kötet végén a szerzõ részletesen felso-
rolja az egyes levéltárak feldolgozott anyagát, 
és terjedelmes bibliográfiát is ad. És közli a 
széles értelemben vett család (tehát a leány-
ági leszármazottak) genealógiáját is.

Mindez azonban még mindig nem 
mond el mindent a könyvrõl. Mert egyrészt 
a szövegben sok egyéb ismeretanyag is van 
(például a kastély személyzete az egyes korsza-
kokban), másrészt igen bõséges az illusztrá-
ciós anyag, magas szintû kivitelezésben.

A szövegben a pártállamból megmaradt 
függetlenségi szólamokat nyugodtan el 
lehetett volna hagyni, és az 1918 utáni rövid 
fejezetek az államfõi szereprõl és Gödöllõ 
kapcsolatáról ugyancsak rövidebben lehettek 
volna elintézendõk. Ez a néhány kritikai meg-

jegyzés mit sem változtat azonban a könyv 
igen pozitív értékelésén. Szerencsére van a 
kötetnek angol és német nyelvû, viszonylag 
részletes összefoglalása. Ha a képek jegyzéke 
is megvolna ezen a két nyelven, a kötet a kül-
föld igényeit is jórészt kielégíthetné. 

Varga Kálmán könyve kitûnõ olvasmány, 
sok szép képpel, de egyúttal olyan könyv 
is, amelyet elolvasása után is érdemes meg-
tartani, hogy bármikor utána lehessen nézni 
a szövegekben szereplõ gazdag tényanyag-
nak. Ez talán a legnagyobb dicséret, amit egy 
könyvrõl el lehet mondani. (Varga Kálmán: 
A gödöllõi kastély évszázadai. Bp., Mûemlékek 
Állami Gondoksága, 2003, 311 p.)

Niederhauser Emil
az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, ELTE
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