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VA S I  S Z E M L E

K E L B E R T  K R I S Z T I N A

VÁLTOZÓ ÁLLANDÓSÁG
A VÉPI GRóF ERDőDY CSALáD HÖLGYtAGJAINAK JótÉKoNYSáGI, 

SZoCIáLIS tÉREN VÉGZEtt MUNKáJA A 20. SZáZAD ELSő FELÉBEN1

Az utóbbi évek történeti kutatása mind na -
gyobb érdeklődéssel fordul az arisztokrata nők mentalitásának irányába. A nemzetközi2

s hazai szakirodalom3 egyre gyakrabban veszi górcső alá a főúri hölgyek életmódját, s azon
belül is jótékonysági munkáját, szociális területeken végzett mecenatúráját. A közelmúltban
számos magyar arisztokrata asszony memoárja, naplója, levelezése került nyilvánosságra,4
s több úrnő korábban már publikált visszaemlékezését adták ki újfent, amelyek szintén rész-

1 Jelen tanulmány az ugyanezen címmel, 2019. november 9-én Vépen, az „Erdődyek emlékezete” című konfe-
rencián tartott előadás szerkesztett, jegyzetelt változata. 

2 Quataert, Jean H.: Staging Philanthropy. Patriotic Women and the National Imagination in Dynastic Germany,
1813–1916. Michigan, 2001. XV, 317 p. (Social History, Popular Culture, and Politics in Germany); Grant,
Peter: Philanthropy and Voluntary Action in the First World War. Mobilizing Charity. New York, 2014. XIV,
254 p. (Routledge Studies in Modern British History; 10.); Curtis, Sarah A.: Gender, Class and Religion in
Mid Nineteenth-Century Paris. = Past & Present, No. 177. Nov., 2002. 121–156. p.; Lindenmeyr, Adele: Public
Life, Private Virtues. Women in Russian Charity, 1762–1914. = Signs, No. 3. 1993. 562–593. p.

3 Zsoldos Ildikó: Arisztokrata női sorsok. Vécsey Mária és Vécsey Magdolna életútjának forrásai. In: A szemé-
lyes történelem forrásai. Szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2014. 223–248. p.
(A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Kiadványai; 1. Évkönyvek; 20.);
Zsoldos Ildikó: Egy Vécsey baronesse történelmi sorsfordulói. = Aetas, 2015. 1. sz. 116–142. p.; Papp Klára:
Arisztokrata nők mecenatúrája szociális és kulturális területeken. Az erdélyi Csáky és a Jósika családok pél-
dáján. In: „…nem egyetlen történelem létezik.” Ünnepi tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkal-
mából. Miskolc, 2017. 302–312. p. (Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica; 21/2.);
Nagy Adrienn: A „nagy háború” az egyéni emlékezetek tükrében. = Pro Minoritate, 2017. ősz. 17–21. p.;
Zsoldos Ildikó: Első világháborús magyar hadifoglyok „nő-élményei”. = Gesta, 2018. 1. sz. 9–16. p.; Metykó
Béla: „Az asszonyszívek diplomáciájának nagymestere”. Gróf Apponyi Albertné (1867–1942) élete a korabeli
sajtó tükrében. In: Jászsági Évkönyv. Fel. szerk. Pethő László. Jászberény, 2017. 77–91. p.; Podhorányi Zsolt:
Dámák a kastélyban. Bp., 2018. 33. p.; Kelbert Krisztina: Szegedy Györgyné. Szombathely, 2013. 96 p. (Híres
szombathelyi nők; 5.); Uő: Gróf Erdődy Gyuláné gróf Széchényi Emília. Szombathely, 2018. 128 p. (Híres
szombathelyi nők; 19.)

4 Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola: Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról. Emlékkönyv. S. a. r. Szebeni
Zsuzsa, Kovács Attila Zoltán. Bp., 2019. 31. p., 40–43., 55–57., 62., 125–149. p.; Kemény Jánosné Augusta
Paton: Önéletrajzi emlékezések. S. a. r. Medgyessy Éva, Kovács Attila Zoltán. Ford. Nagy Imola. Bp., 2018.
168., 192. p.; Bánffy Katalin: Ének az életből. S. a. r. Kovács Attila Zoltán. Bp., 181–182., 256–257. p.; 
Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója. Szerk. Kovács Lajos. Bp., 2014. 264 p.;
Császárnénak szántak. Rudolf trónörökös özvegyének emlékiratai. Stefánia. Ford. Lendvay Katalin. A jegy-
zeteket és az utószót írta Csorba László. Bp., 2018. 20., 37., 50–51., 59., 62., 110., 113., 123., 130., 187. p.;
Ifjabb Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra: Napló, 1917–1922. Szerk. Hevesi Judit, Kovács Lajos. Bp., 2018.
24., 28–29., 57., 64., 76. p.; Károlyi Istvánné Windisch-Graetz Mária Magdolna: Feljegyzések és életképek.
Szerk. Nyizsnyánszki Anna Eszter. Bp., 2017. 124. p.
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letes betekintést nyújtanak ezen szerepekbe.5 Jelen tanulmány is e sorba kíván illeszkedni,
s arra vállalkozik, hogy az arisztokrata nők széleskörű jótékonysági, szociális területeken
végzett munkássága ne csupán történeti toposzként éljen az irodalomban s a köztudatban,
hanem valós cselekedetek ívének bemutatásán nyugodjék. teszi ezt a vépi gróf Erdődy csa-
lád hölgytagjainak a 20. század első felében végzett karitatív jellegű, ápolónői, egészség-
védelmi, szociális munkájának bemutatásával.  

A Vép település története iránt érdeklődők számára minden bizonnyal nem jelent új-
donságot az a megállapítás, hogy az évszázadokon át itt élő Erdődy grófi család asszonya-
inak neve gyakorta összefonódott a jótékony jelzővel. Említhetjük köztük gróf Erdődy
Györgyné Batthyány Erzsébet grófnőt (1619–1674), aki bőkezű adományaival támogatta a
domonkos rend megtelepedését Szombathelyen, 1668 és 1672 között újjáépíttette a domon-
kos szerzetesek szombathelyi Szent Márton-templomát. A vasi megyeszékhelyen ugyanak-
kor alapítványt tett egy nincsteleneket befogadó ispotály létrehozására és fenntartására.6

(Férje, Erdődy György gróf (1614–1663) Vépen folytatott kiemelkedő munkásságát a he-
lyiek oly nagyra becsülték, hogy 1939-ben a településen utcát kívántak elnevezni róla.7) 
E sorba kívánkozik Batthyány Erzsébet grófnő menye, aki fiának, Erdődy Sándor grófnak
(1644–1681) a feleségeként került Vépre 1669-ben. Csáky Krisztina grófnő (1654–1723) 
– akit „Vépi Vénusz” névvel illettek – Csáky István gróf (1635–1699) országbíró leánya
volt. Házasságát követően Gonzaga Eleonóra (1630–1686; 1651 és 1657 között német–
római császárné, magyar királyné) – III. Ferdinánd német–római császár, magyar király
(1608–1657; uralkodása: 1637–1657) özvegye – szinte elsőként hívta meg az általa 1668-
ban alapított Csillagkeresztes Rend tagjai közé,8 amely egész életre szóló irgalmasságra és
jótékonyságra predesztinálta a grófnőt. Ugyanakkor a vépi nagyasszonyok közt a jótékony-
ság területén kiemelkedett gróf Erdődy Sándorné Batthyány Leopoldina grófnő (1824–1866)
is, aki 1865-ben cselédiskolát állított fel a településen,9 s akinek neve összekapcsolódott az
örökbe fogadott árvaleány, Eper Katica legendájával.10

Jelen tanulmányomban azonban nem e korai századok nagyasszonyainak karitatív cse-
lekedeteit szeretném bemutatni, hanem az Erdődy családnak a 20. század első felében élt
hölgytagjainak jótékony munkásságát.  A segítés eszméje a vépi Erdődy grófi családban ge-
nerációkon átívelő, mondhatni örök; formái azonban változnak. A jótékony, szociális munka
típusai tulajdonképp az adott kor kihívásaira adott reflexiók. Ezért is adtam ezt az antago-
nisztikus ellentétet, azaz a „változó állandóság” címet tanulmányomnak. Írásomban azt sze-
retném bemutatni, hogy a 20. század első felében, 1900 és 1945 között az Erdődy család

5 Edelsheim Gyulai Ilona: Becsület és kötelesség. 1. köt. Szerk. ocsovai Gábor. Bp., 2011. (továbbiakban:
Edelsheim Gyulai, 2011.) 57., 77–79., 83., 91., 101–102., 104., 117., 122–128., 131., 136–146., 183., 185.,
191., 194–195., 205–207., 213., 220–222., 224–227., 238., 253–257., 260–261., 270–273., 279., 285–286.,
289., 293., 295. p. Ezen kötetet 2018-ban adta ki újra az Európa Kiadó.; Károlyi Mihályné: Együtt a forrada-
lomban. Bp., 1978. 64., 165–169., 174., 185., 189., 197–198., 216–221., 225., 228–229., 239–240., 245., 258.,
279., 313., 323., 401–402., 433., 437., 440., 450. p. A kötetet az Európa Kiadó 2011-ben jelentette meg újra.

6 Zsámbéky Monika: Batthyány Erzsébet. Szombathely, 2012. 50–65. p. (Híres szombathelyi nők; 3.); Kazáry
Károly: Batthyány Erzsébet, a kolostoralapító vépi grófnő. = Vasvármegye (továbbiakban: Vvm.), 1939. nov.
17. 4–5. p.

7 Kazáry Károly: Vépen uccát neveznek el gróf Erdődy III. Györgyről. = Vvm., 1939. júl. 6. 5. p.
8 Kiss Kálmán: Csáky Krisztina, a „Vépi Vénusz”. = Vasi Honismereti Közlemények, 1988. 1. sz. 29–31. p.
9 Kiss Mária: A vépi cselédiskola. = Vasi Szemle (továbbiakban: VSZ), 1988. 3. sz. 422–426. p.

10 Budai Dávid: Megtaláltuk Eper Katicát. = Vas Népe, 2014. okt. 31. 17. p.
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négy hölgytagja milyen válaszokat adott a történelemben előálló krízishelyzetekre: az 1. és
2. világháborús eseményekre, a korszakban kísértő szegénykérdésre, hogy vették ki részüket
a gyermek- és egészségvédelemből, s e munkájuk miként fonódott össze a település lakos-
ságával. E négy hölgy pedig: gróf Erdődy Sándorné Draskovich Erzsébet grófnő, az ő két
leánya: Erdődy Marietta grófnő (később herceg Esterházy Lászlóné), és Erdődy Ilona grófnő
(később Alexander Mensdorff-Pouilly gróf felesége), illetve menye, gróf Erdődy Ferencné
Hunyady terézia grófnő.  

GRóF ERDőDY SáNDoRNÉ DRASKoVICH ERZSÉBEt GRóFNő
(1877. MáRCIUS 11. – 1941. oKtóBER 30.)

trakostyáni Draskovich Erzsébet grófnő 1877. március 11-én született Pozsonyban (ma:
Bratislava, Szlovákia) Draskovich Pál gróf (1846–1889) és Festetich Mária grófnő (1850–
1946) leányaként. Erdődy Sándor gróf (1865–1940) 1900. április 23-án, a bécsi Votivkir-
chében lépett frigyre Draskovich Erzsébet grófnővel.11 olaszországi nászútjukat követően
a Vas vármegyei Vépre költöztek, s az Erdődy család várkastélyában telepedtek le.12 A főúri
párt díszes fogadással köszöntötték a településen élők.13 Mária Jozefa (1867–1944) – szász
királyi hercegnő, osztrák főhercegné, Habsburg–Lotaringiai ottó Ferenc (1865–1906) fe-
lesége, a Csillagkereszt Rend védnökasszonya – 1900 decemberében adományozta gróf Er-
dődy Sándorné számára a Csillagkereszt-rendjelet.14 Draskovich Erzsébet grófnő és Erdődy
Sándor gróf házasságából hat gyermek született: Ferenc (1901–1983), Péter (1902–1998),
Pál (1904–1994), Marietta (1905–2006), Antal (1909–1943) és Ilona (1917–
2003).15 A grófnő legfontosabb feladatát gyermekei nevelése, a róluk való gondoskodás ké-
pezte. Férjéhez írt és – a Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltárban – megőrződött
temérdek, német nyelvű levele bepillantást nyújt anyai szerepeibe, s egyúttal tükrözi a gyer-
mekek családban betöltött központi szerepét is. A grófné és a gróf távolléteik esetén olykor
naponta váltottak levelet, hogy beszámoljanak egy–egy betegség állásáról, vagy a gyere-
kekkel történt napi eseményekről, élményekről.16

A grófi család életének jelentős részét képezte a reprezentáció, a királyi udvarral való
kapcsolattartás, az országos és helyi társasági élet színterein való megjelenés. (1. kép) 
Az 1. világháborút megelőzően az Erdődy család magas pozíciót töltött be az osztrák–Ma-
gyar Monarchia főúri társadalmában. A grófi pár állandó díszvendége volt az osztrák és bajor
királyi udvaroknak. Erdődy Sándor személyesen is járt kihallgatáson Ferenc József császárnál
(1830–1916; osztrák császár, magyar király, uralkodása: 1848–1916).17 Ugyanakkor a ro-

11 Főúri eljegyzés. = Vvm., 1900. febr. 18. 5. p.; Főúri esküvő. = Vvm., 1900. ápr. 22. 5. p.; Házasság. = Budapesti
Hírlap (továbbiakban: BH), 1900. ápr. 21. 5. p.

12 Gróf Erdődy Sándor. = Vvm., 1900. máj. 24. 8. p.
13 A gróf Erdődy-pár fogadtatása Vépen. = Vvm., 1900. máj. 31. 2–3. p.
14 Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár Erdődy család vépi levéltára (továbbiakban: PFL Erdődy cslt.) 57.

csomó (továbbiakban: cs.) 14. tétel. Csillagkeresztes rendjel adományozási okirat.
15 Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. 1. köt. Bp., 1990. (továbbiak-

ban: Gudenus, 1990.) 346–347. p.
16 PFL Erdődy cslt. 62. cs. 6. fol. többek között: Erdődy Sándorné levelei férjéhez. Vép, 1906. november 29.;

Vép, 1906. november 30.; Mönichkirchen, 1910. július 23.; Semmering, 1912. január 12.; Bécs, 1913. február 16.;
Vép, 1913. december. 18.

17 Kihallgatás a királynál. = Pesti Hírlap (továbbiakban: PH), 1893. jan. 17. 6. p.
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mantikus stílusban kialakított, műkincsekkel gazdagon berendezett vépi várkastély, a körü -
lötte elterülő angolparkkal szintúgy a reprezentáció kiemelt színhelyének számított. Károly
főherceg (1887–1922; 1916 és 1918 között I. Károly osztrák császár, IV. Károly magyar ki-

rály) több alkalommal – 1901-ben és 1902-ben – látogatott el Vépre, ahol a grófi pár fényes
vadászatokat és magyaros népünnepélyeket rendezett számára.18 A Bécsben és Budán az
1900-as évek elején rendezett udvari bálok meghívottjainak illusztris társaságából nem hiá-
nyozhatott Erdődy Sándor és felesége.19 Hódoló alakjuk feltűnt a Budai Várban IV. Károly
királlyá koronázásának alkalmával.20 1918-ban a királyi család tagjainak Szombathelyre lá-
togatásakor Erdődy Sándorné fogadta, illetve kalauzolta Mária terézia főhercegnőt (1855–
1944) – IV. Károly király nagyapjának, Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos osztrák

18 Főuri vendég Vépen. = Vas, 1901. szept. 15. 5. p.; A vépi vendégnapok. = Vvm., 1901. szept. 18. 2. p.; Károly
király herceg Magyarországon. = BH, 1902. szept. 29. 3. p.

19 Udvari bál. = BH, 1901. máj. 1. 4. p.; Udvari bál. = BH, 1902. febr. 12. 5. p.; Udvari bál. = BH, 1903. febr. 8.
6. p.; Udvari bál. = BH, 1903. máj. 15. 5. p.; Udvari bál. = BH, 1908. okt. 2. 8. p.; Udvari bál. = BH, 1911.
febr. 24. 6–7. p.; Vasmegyeiek az udvari bálon. = Vasmegyei Napló (továbbiakban: VmN), 1911. febr. 25. 
2. p.; Der Ball bei Hofe in Budapest. = Wiener Salonblatt, 4. März 1911. 1–7. p.

20 A királyi pár megkoronázása. = BH, 1916. dec. 31. 12. p.

1. kép: Draskovich Erzsébet grófnő (Elisabeth
Mensdorff-Pouilly grófnő tulajdonában)

2. kép: Draskovich Erzsébet grófnő (Elisabeth
Mensdorff-Pouilly grófnő tulajdonában)
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főhercegnek (1833–1896) harmadik feleségét –, illetve Zita osztrák császárné magyar ki-
rályné (1892–1989; uralkodása: 1916–1918) édesanyját, Mária Antónia (1862–1959) pármai
hercegnét.21 A bajor királyi családot – III. Lajos királyt (1845–1921; bajor királyi herceg;

1912–1913 között Bajorország régense; 1913-tól
1918-ig a Bajor Királyság utolsó uralkodója) és
hitvesét, Mária terézia Dorottya királynét (1849–
1919; osztrák főhercegnő, a Bajor Királyság
utolsó királynéja), akikkel rokonságban álltak –
több alkalommal is vendégül látták vépi kasté-
lyukban,22 illetőleg fogadták Szombathelyen,23 s
látogatást tettek sárvári rezidenciájukon.24 (2. kép)

A grófi pár a magyar főúri társadalom fővá-
rosi, illetve vidéki rendezvényein is az előkelő
közönség soraiban tűnt fel.25 A család az ország
vezető politikusai közül többekkel jó kapcsolatot
ápolt. Ennek okán hivatalosak voltak többek kö-
zött Nákó Sándor gróf (1871–1923) fiumei (ma:
Rijeka, Horvátország) magyar kormányzó (1906–
1909) 1907 februárjában, a tengerparti városban
megrendezett Fráter-estélyére.26 1908-ban a Ká-
rolyi Mihály gróf (1875–1955; Magyarország mi-
niszterelnöke 1918–1919) Egyetem utcai
palotájában megszervezett bálra (Károlyi-palota,
ma: Petőfi Irodalmi Múzeum).27 Vagy épp
Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnöknek
(1849–1918; miniszterelnök 1903-ban, illetve
1910–1912 között) a Sándor-palotában megren-
dezett estéjére 1911-ben.28 A grófi pár részt vett a
vasi arisztokrácia közéleti eseményein, bál-
jain.29 A grófnő olykor Vas vármegyei és szom-

bathelyi egyesületek kiemelt programjainak védnökségét is vállalta. Hazafias indíttatásból
csatlakozott az 1905–1906-os magyarországi belpolitikai válság idején kibontakozó, a re-
formkori Védegylet elveit követő tulipánmozgalomhoz, amelynek törekvései közt szerepelt
a nemzeti érzés ápolása, a nemzeti jellegű társadalmi, kulturális vagy gazdasági vállalko-
zások patronálása, különösen a hazai ipar támogatása. Erdődy Sándorné a tulipánmozgalom

21 Szombathely ünnepe. = Vvm., 1918. szept. 24. 1–2. p.
22 Sárvár koronás vendégei. = PH, 1911. jún. 10. 9. p.; Vár, Kastély, Kúria. = Színházi Élet (továbbiakban: SZÉ),

1925. 29. sz. 56. p.
23 A bajor király Szombathelyen. Estebéd a püspöknél. = VmN, 1914. máj. 15. 1. p.
24 Lajos bajor kir. herczeg. = Vas, 1901. júl. 11. 4. p.; A bajor király Sárvárott. = Vvm., 1914. máj. 14. 8. p.; 

A bajor királyi pár Sárváron. Vendégek a királyi családnál. = Vvm., 1918. jún. 9. 4. p.
25 Mulatságok. A Szent Imre táncest. = PH, 1907. febr. 6. 14. p.
26 Fráter-estély Fiuméban. = PH, 1907. febr. 20. 7. p.
27 Károlyi Mihály gróf estélye. = BH, 1908. jan. 15. 6. p. 
28 A miniszterelnök estéjén. = VmN, 1911. febr. 26. 2. p.
29 Lovas-ünnep Szombathelyen. = BH, 1904. máj. 24. 11. p.; A Katholikus bál. József főherceg vállalta a véd-

nökséget. = Vvm., 1914. jan. 25. 1. p.

3. kép: Draskovich Erzsébet grófnő
díszmagyarban (Schönborn-Esterházy

Margit hercegnő tulajdonában)
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szombathelyi járásában alakult hölgybizottság tagja volt.30 (3. kép) Ugyanakkor 1909-ben
például a Vasvármegyei Kultúregyesület táncestélyének védnökségét látta el.31 Férjével gya-
korta reprezentatív szerepeket töltöttek be az uradalmi központokban rendezett kiemelkedő
eseményeken. Erdődy Sándorné például a Jánosházai Önkéntes tűzoltó Egyesületben32 és
a Jánosházai Katholikus Legényegyletben a zászlóanyai tisztséget viselte.33 (4. kép)

Erdődy Sándorné hat gyermeke nevelésén és a főúri méltóságából adódó reprezentációs
kötelezettségén túl a hagyományos jótékonysági terekben is rendkívül aktív munkát fejtett
ki a század első évtizedeiben, Vas vármegye, Szombathely és Vép vonatkozásában.
Az 1900-as évek elején támogatta az elhagyott gyermekeket felkaroló Fehér Kereszt Egye-
sületet,34 amely 1899. július 23-án alakult meg Szombathelyen a Fehér Kereszt országos
Lelenczház Egyesület első vidéki fiókjaként. Az egyesület célját az alapszabályban a kö-
vetkezőképp fogalmazták meg: „felvenni és felnevelni a segélyre, illetőleg közellátásra
szoruló lelencz és elhagyott gyermekeket.”35 Székhelye és lelencháza kezdetben a Bába-
képző Intézetben (ma: Semmelweis Ignác utca) működött.36 A grófné adományokat juttatott
például az egyesület ingyen tej és kenyér akciójára.37 Ugyanakkor készséggel patronálta a

30 tulipánkert Vasmegyében. = Vvm., 1906. ápr. 22. 4. p.
31 A vasvármegyei kulturegyesület. = VmN, 1909. jan. 5. 2. p.
32 tűzoltók ünnepe. = BH, 1902. júl. 29. 10. p.
33 Zászló-avatás. = Szombathelyi Friss Újság (továbbiakban: SZFÚ), 1904. aug. 20. 5. p.
34 Köszönetnyilvánítás. = Vvm., 1900. nov. 4. 6. p.
35 A Fehér Kereszt Egyesület Alapszabályai. Budapest, 1888.
36 Kelbert Krisztina: Szegedy Györgyné. Szombathely, 2013. 44–45. p. (Híres szombathelyi nők; 5.)
37 Az ingyen tej javára. = SZFÚ, 1905. dec. 6. 6. p.

4. kép: Zászlószentelés. A kép jobb szélén Erdődy Sándor gróf, középütt gróf Erdődy Sándorné
Draskovich Erzsébet grófnő, mellette Mikes János gróf megyéspüspök (Pannonhalmi Bencés

Főapátsági Levéltár Erdődy család vépi levéltára)
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Szent István parkban szisztematikusan megrendezett népszerű gyermeknapokat, amelyek
bevételei – a tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület mellett – a Fehér Ke-
reszt Egyesület rászorultjait segítették.38 Az ezen szervezet keretében felállított szombathelyi
Gyermekkórház működését védnöki vállalással támogatta.39 Az árva gyermekeket a vépi
gyermektelepen is gyámolította – ahová a Szombathelyi állami Gyermekmenhelyről ér-
keztek elhagyott kiskorúak –, lévén tagja volt a helyi telepbizottságnak.40 Ugyanakkor
pártfogolta a megyeszékhelyen élő vakokat, a Vakokat Gyámolító országos Egyesület
Dunántúli Fiókját.41 1913 februárjában megtették a Vöröskereszt Egylet szombathelyi fi-
ókjának választmányi tagjául,42 sőt – Herbst Géza (1864–1938; 1906–1919 között Vas
vármegye alispánja) mellett – elnökké is megválasztották.43 Ugyanakkor az 1914 farsangján
megrendezett jótékony célú Katolikus Bál egyik háziasszonyaként is tevékeny ke -
dett.44 A nagy tradíciókkal rendelkező – 1870-ben alapított, a „vallás, kor és nem különbség
nélkül szükség, betegség, egyéb nyomorban”45 szenvedő szegényeken segítő Szombathelyi
Jótékony Nőegylet – védnökévé is megtették. 1914 júniusában például ezen egylet szegényei
számára a Szent István parkban megrendezett ünnepély megvalósításán munkálkodott,46 a
juniálishoz anyagi támogatást is nyújtott.47 A grófnő nem csupán lokális, de országos
méretű karitatív akciókban is vállalt szerepet. Aktív munkát fejtett ki a soproni Mária 
Josephinum – a fogyatékkal élő, rászoruló gyermekek menedékházának48 – létesítésére és
működtetésére alakult egyesület központi szövetségének javára szervezett virágtombolán
a bécsi Gartenbausälében, 1914 márciusában.49

Az 1. világháború, azaz a több mint 4 évig tartó világégés azonban a grófnőre is szá-
mos, korábban ismeretlen szerepet hárított. Erdődy Sándorné – férjével karöltve – a Nagy
Háború kirobbanásának első perceitől kezdve a harctérről érkező sebesült katonák ápolásá-
nak szolgálatába állt. 1914 augusztusában Erdődy Sándorné azon hölgykoszorú tagjai közt
serénykedett, akik a déli hadszíntérről a szombathelyi kórházakba érkező katonákat élelem-
mel és frissítőkkel látták el.50 1914 augusztusában és szeptemberében a grófi pár jánosházi,

38 A szombathelyi gyermeknap. = Vvm., 1911. máj. 5. 3. p.
39 Monstre művészestély Szombathelyen. = VmN, 1912. szept. 6. 2–3. p.; Az angyal a művészetben. = VmN,

1912. szept. 8. 2. p.
40 A vépi telepbizottság. = VmN, 1910. nov. 1. 2. p.
41 A vakok javára. Műkedvelői est a kulturházban, tánc a Sabáriában. = VmN, 1911. jan. 10. 1. p.; Adományok

a vakok javára. = VmN, 1911. szept. 20. 3. p.
42 A Vörös Kereszt napja. Az egyesület új lendülete. = Vvm., 1913. febr. 11. 1. p.
43 Megalakult a vármegyei Vörös-kereszt egylet. A szombathelyi fiók közgyűlése. = VmN, 1913. febr. 11. 2. p.
44 A katholikus bál. József főherceg vállalta a védnökséget. = Vvm., 1914. jan. 25. 1–2. p.; Bál főhercegi véd-

nökséggel. Négyszázötven tagu bálbizottság. Kétszázötven rendező. = VmN, 1914. jan. 25. 1. p.
45 Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltár (továbbiakban: MNL VaML) Vas vármegye egyesületi alap-

szabályainak gyűjteménye (továbbiakban: Egyesületi alapszab. gyűjt.) A Szombathelyi Nők Jótékonysági tár-
sulatának Alapszabályai. Szombathely, 1870.

46 Parkünnep a szegényekért. = Szombathelyi Kis Újság (továbbiakban: SZKÚ), 1914. jún. 17. 2. p.; A katholikus
nőegylet juniálisa. = Vvm., 1914. jún. 28. 8–9. p.

47 A nőegylet nyári mulatsága. = VmN, 1914. jún. 28. 3. p.
48 A fogyatékkal élő gyermekek otthonát 1905-ben építette fel Sopronban a Mária Josephinum Egyesület. Lásd

Környei Attila: Adatok és gondolatok a soproni iskolai oktatás XIX. és XX. századi állapotáról. = Soproni
Szemle, 1996. 2–3. sz. 206. p. Az intézmény létesítésére már 1895 óta folyt gyűjtés a magyar arisztokrácia
körében. E nemes célt pártoló főnemesek felhívásukat a Vas vármegyei sajtóban is közzétették. Lásd: Kérelem.
= Szombathelyi Újság (továbbiakban: SZÚ), 1895. dec. 8. 6. p.

49 Blumentombola. = Fremdenblatt, 15. März 1914. 6–7. p.
50 Sebesült katonák Szombathelyen. = VmN, 1914. szept. 1. 2. p.
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vépi és szőllősi (ma: Szombathely része) kastélyait ajánlotta fel betegellátás céljaira. János-
házán – kezdeményezésükre51 és anyagi támogatásukkal52 – új Vöröskeresztes Fiókegylet
alakult. A jánosházi kastélyukban 10 beteg fogadására és ápolására alkalmas szárnyat kü-
lönítettek el.53 A vépi otthonukban pedig kiválóan felszerelt kórházat rendeztek be,54 ahol a
grófnő saját maga felügyelte a betegek ellátását.55 Önzetlen munkásságáról a helyi újságok
a következőképp számoltak be: „A gyönyörű parkban fekvő kastély földszinti szárnyának
három termét sebesült katonák részére kórháznak rendezte be. 12 katona nyert itt elhelyezést
s talál gondos ápolást, igazi főúri komfortot. A nagy ízléssel és csinossággal felszerelt ágyak
mellett gazdag fehérnemű készlet, háló köpenyek, higiénikus cikkek, egy ajtóval odább külön
fürdőszoba zománcos medencéje áll rendelkezésére az ideszállítandó katonáknak. A sebe-
sültek orvosi kezelését Szili Miksa dr. látja majd el, aki naponkint meglátogatja a betegeket.
Az ápolást a grófnőn kívül a vépi nők és polgár asszonyok végzik, akik részére ápolókurzust
rendeztetett. A lábadozó betegek a park üdítő légkörében találtak enyhülést.”56 1914 szep-
temberében a Szombathelyi Kis Újság így írt a vépi kórházról: „Megemlékeztünk arról,
hogy Erdődy Sándor gróf és felesége Vépen, a grófi kastélyban, 12 sebesült katona részére
páratlan gondossággal három betegszobát rendezett be. Szombaton délután a 3 órai vonat
már meg is hozta a kastély sebesült vendégeit. Tizenkét tiroli vadászt szállított Vépre a vonat,
akiket az állomáson a grófi család várt virágos fogatokkal. A lakosság lelkes tüntetése köz-
ben robogtak be a gyönyörű kocsikon a katonák. Örömtől sugárzó szemük könnybe lábadt,
amikor új otthonukba érkeztek. Sebeiket, izzadt arcukat a gróffiúk mosták meg, s pihenő
után fényes megvendégelésben volt részük. A figyelmes grófi házigazda még cigányzenéről
is gondoskodott. A vasárnapi szentmisére valamennyi sebesült harcos megjelenhetett. Maga
a grófnő orgonált s a gróffiúk minisztráltak. Mindennap kijut nekik ez a szerencse s a távoli
Tirol vallásos fiait a lelkük mélyéig meghatja a grófi család becéző szeretete. Az angyalszívű
grófnő arra is rájött hamarosan, hogy a jó tiroli hegylakók a grófi szivaroknál többre be-
csülnek egy marék dohányt, s rögtön pipákkal ajándékozta meg vendégeit. A kitűnő szere-
tettel teli bánásmód az Úr ezerszeres áldásával térüljön meg a nemesszívű grófi családnak
s jóságukat hirdesse a megvigasztalt tiroli jó anyák és testvérek beszédes ajaka.”57 1915 ja-
nuárjában szintén a Szombathelyi Kis Újság ekképp méltatta a grófnő kastélykórházakban
végzett munkáját: „Erdődy Sándor gróf kastélyaiban ápolt katonák karácsonyfájára a ne-
meslelkű áldozatkész grófnőn kívül – aki kiváló buzgalommal fáradozott a katonák kará-
csonyának megédesítésén […]”58

A grófnő – otthonában végzett áldozatos ápolónői munkáján túl – a Vöröskereszt Egylet
szombathelyi fiókjának hölgybizottságában59 és választmányában60 is tevékenykedett. Mint

51 Új Vöröskereszt-fiók a vármegyében.  = Vvm., 1914. aug. 26. 4. p. 
52 Jótékonyság a vöröskeresztnek. = SZÚ, 1914. nov. 26. 3. p. 
53 Sebesültek Jánosházán. = SZÚ, 1914. szept. 16. 4. p.
54 A főpapok és a főurak. = BH, 1914. aug. 28. 10–11. p.; Sebesültek a vépi kastélyban. = Vvm., 1914. szept. 13.

5. p.
55 A vépi kastély kórháza. = SZÚ, 1914. szept. 15. 4. p.
56 A vépi kastély úrnője. = SZÚ, 1914. szept. 5. 4. p.; Lásd továbbá Bajzik Zsolt: A háborús sebesültek ápolása

és hadigondozás Vas vármegyében, 1914–1918. In: Előadások Vas megye történetéről. 7. Szerk. Mayer László.
Szombathely, 2020. 457–458. p. (Archivum Comitatus Castriferrei; 9.) 

57 A vépi kastély kórháza. = SZKÚ, 1914. szept. 15. 2. p.
58 Karácsonyi jótékonyság. = SZKÚ, 1915. jan. 5. 2. p.
59 A Vörös-Kereszt hölgybizottságának ülése. = Vvm., 1915. máj. 11. 3. p.; Péter-Pál a Vöröskereszté. = VmN,

1916. jún. 29. 2. p.
60 MNL VaML A Szombathelyi Vöröskereszt Fiókegyesület iratai 16/1916.
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a szervezet alelnöke, közreműködött a szombathelyi pályaudvaron felállított üdítőállomás
létrehozásában.61 1915-ben Habsburg–toscanai Ferenc Salvator főherceg (1866–1939) – a
Nemzetközi Vöröskereszt ausztriai szervezetének és a Magyar Szent Korona országai Vö-
röskereszt Egyletének helyettes fővédnöke – a háború alatt a katonai egészségügy körül
szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Vöröskereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvé-
nyét adományozta Erdődy Sándorné vezető önkéntes ápolónőnek.62 1916 októberében Er-
dődy grófné a szombathelyi vasútállomáson található betegnyugvó állomáson személyesen
is találkozott Ferenc Salvator főherceggel, aki a vöröskeresztes intézmények látogatására
érkezett a vasi megyeszékhelyre.63

A grófné nem csupán vépi kastélyában teljesített önkéntes ápolónői szolgálatot, hanem
a megyeszékhelyen is, a Császári és Királyi tartalékkórház V. osztályán, a Zrínyi Ilona utcai
iskolaépületeket és a tornacsarnokot magában foglaló kórházkomplexumban. 1914. decem-
ber 29-én a Szombathelyi Újság című napilap ekként számolt be itteni munkájáról: „[…] a
Zrínyi Ilona utcai iskolában lévő kórház összes betegeit, szám szerin 72-t – gróf Erdődy
Sándorné Draskovich Erzsébet grófnő ajándékozta meg igen értékes és hasznos meleg ru-
hákkal. A grófnő minden kedden teljesít ebben a nehéz sebesültekkel telt, mert külön műte-
remmel felszerelt, kórházban ápoló szolgálatot.”64 A grófné az 1915. augusztus 18-ai
ünnepély alkalmából 288 sonkás zsemlét ajándékozott a Császári és Királyi tartalékkórház
V. osztályán lábadozóknak.65 1916 februárjában Vépen tollgyűjtést rendezett az V. osztályon
ápoltak ágybelijéhez.66 Ugyanezen év októberében a Vasvármegye című napilap ekképp tá-
jékoztatott az osztályon végzett gondos munkájáról: „Gróf Erdődy Sándorné hetenként két-
szer jár be a kórházba ápolni. S akkor, az ápolónők mintaképe. Fehér ruhájában, mint a
szerénység megtestesülése, odaadó szorgalommal végzi a nagy és szeretetteljes munkát,
amely könnyebbülést jelent a gyötrelmek alól, a szenvedő betegeknek. S bár munkája minden
értékkel felér, mert szeretetet sugároz, bőkezűségével szinte elkényezteti a betegeket. Állan-
dóan szállíttatja a kórháznak a pótlásokat, amelyekkel a betegeknek kedveskednek. Saját
költségén beszerzett bambusz mankókat. Végigkérdezi a sebesülteket, nincs-e valami óhaj-
tásuk. A sebesülteknek pénzük nincs, amit délelőtt bejelentenek, a grófné délután bevásá-
rolja, és szétosztja közöttük. Itt bizony ilyen tekintetben mindig karácsony van. Hogy
mennyire terjed Erdődy grófné végtelen figyelme, talán elég jellemző hivatkozni a minden
súlyosan sebesült ágyánál függő légycsapóra, esztergált nyélen ügyesen elhelyezett sod-
ronyháló. […] A súlyzókhoz, a nyújtókészülékekhez zsákok kellettek. Gróf Erdődyné hozzá-
fogott, s maga megvarrta a zsákokat. […] Gróf Erdődy Sándorné egy sertést ajándékozott
a kórháznak. […] Gróf Erdődy Sándorné és Erdődy Sándor 8 ágyat ajándékoztak a kórház-
nak.”67 A remek fejlesztéseknek köszönhetően a dr. Pető Ernő (1886–1959) vezette V. számú
osztály a Nyugat-Dunántúl leggazdagabban felszerelt, s legeredményesebben működő köz-
pontja lett, s a magas rangú látogatók elismerését is kiváltotta. 1914 szeptemberében Mikes
János gróf püspök (1876–1945; 1911–1935 között szombathelyi megyéspüspök) édesanyja,

61 A szombathelyi üdítő állomás megnyitása. = Vvm., 1915. márc. 23. 2. p.
62 Ferenc Salvator főherceg úr ő császári és királyi fensége. = Budapesti Közlöny, 1915. nov. 20. 6. p.; Kitünte-

tések. = VmN, 1915. nov. 21. 2. p.; Vasi vöröskeresztesek kitüntetése. = Vvm., 1915. nov. 21. 4. p.
63 Ferenc Szalvátor főherceg szombathelyi szemléje. = VmN, 1916. okt. 14. 1–2. p.
64 A sebesültek karácsonya. = SZÚ, 1914. dec. 29. 3. p.
65 Nyugtázás. = SZKÚ, 1915. aug. 22. 3. p.
66 Adományok. = VmN, 1916. febr. 16. 2. p.
67 Mimóza és a fájvirág. Az ötös Abteilung. = Vvm., 1916. okt. 15. 3–4. p.
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özvegy Mikes Benedekné (1839–1921) és unokája, Kyd thea (theodóra) (1890–1976) lá-
togatott az intézménybe.68 1916 márciusában Leonrod Vilmos báró, a bajor főherceg főud-
varmestere Münchenből érkezett, hogy szemrevételezze a kórházat, s a legteljesebb
elismerését kifejezve távozott.69 Ugyanazon év októberében Ferenc Salvator főherceg, a
Vöröskereszt fővédnökhelyettese, látogatását követően őszinte tisztelettel ekként nyilatko-
zott: „Itt tanulhatunk.”70 1918-ban Mária terézia bajor királyné és a bajor királyi család tag-
jai két alkalommal is megtekintették az intézetet.71 1918. szeptember 24-én
Habsburg–Lotaringiai Károly Lajos főherceg felesége, Bragança Mária terézia főhercegné
kereste fel az V. tartalékkórházat,72 e vizit során Erdődy Sándorné látta el a főhercegné kí-
séretét, amelyet fényképfelvétel is őriz.73 A kórház sebész–főorvosa, dr. Pető Ernő hálával
emlékezett vissza a grófnő gondos munkájára: „Éveken keresztül fáradhatatlan műtéti asz-
szisztenseim maradtak gróf Erdődy Sándorné és Szegedy Gina.”74 Amikor a grófnő 1917-
ben várandós volt hatodik gyermekével, Ilonával, rövid időre visszavonult vépi otthonába,
ám ekkor sem szűnt meg tenni akarása. Az országos Közélelmezési Hivatal felhívására, a
rászorulók megsegítése érdekében népkonyhát állított fel Vépen, amelyet a Vasvármegye
című napilap 1917. június 17-ei száma így kommentált: „A nehéz idők járását megérzik vá-
rosban és falvakban egyaránt, de a nagy és nehéz időkban mindig akadnak emberek, akik a
segítségre készen állnak. Gróf Erdődy Sándorné, aki a háború kitörése óta személyes fára-
dozással és nagy anyagi áldozatokkal segített a sebesült és beteg katonákon, most újabb
terv kivitelével tesz tanuságot nemes szívű humanizmusáról. Gróf Erdődy Sándorné Vépen
népkonyhát létesít. A népkonyha szükségleteinek részbeni biztosításához Herbst Géza alis-
pán a népkonyha céljaira egy métermázsa lisztet, egy métermázsa babot és 50 kg kölest en-
gedélyezett.”75 Erdődy Sándorné ugyanakkor fővédnökként élére állt az erdélyi menekültek
megsegítését célul tűző „Pro transsylvania” mozgalomnak.76 1917 augusztusában anyagilag
támogatta az országos Hadigondozó Hivatal ikervári intézetében elhelyezett lábadozó ka-
tonák számára rendezett népünnepélyt.77 Az 1918. szeptember 22-ei városi hadi ünnepséget
rendező bizottság egyik elnöknője volt,78 s a rendezvényt anyagilag is támogatta.79 A háború
végén – IV. Károly király gyermeknyaraltatási akciója keretében – 50 osztrák gyermek nyári
ellátását vállalta szőllősi kastélyában.80 Erről ekképp írt a Vasvármegye 1918 augusztusában:
„Vép község neve egybeforrott gróf Erdődy Sándor és nejének, Draskovics Erzsébet gróf-
nőnek nevével. Sűrűn szerepel, s mégis mindig csak olyankor, amidőn a sok jótett közül va-

68 Látogatás a sebesült katonáknál. = SZKÚ, 1914. szept. 8. 2. p.
69 A bajor király főudvarmestere Szombathelyen. = Vvm., 1916. márc. 19. 4. p.
70 Ferenc Szalvátor főherceg Szombathelyen. = Vvm., 1916. okt. 13. 2–3. p.
71 A bajor királyi család Szombathelyen. Látogatás az ötös kórházban. = Vvm., 1918. jún. 12. 1–2. p.; A királyi

család tagjai Szombathelyen. = Vvm., 1918. szept. 17. 2. p.; Szombathely ünnepe. A királyi család tagjai
Szombathelyen. = Vvm., 1918. szept. 24. 1–3. p. 

72 A királyi ház tagjai Szombathelyen. A város ünnepsége. = VmN, 1918. szept. 24. 1–2. p.
73 Pető Ernő: A múlt és a jelen Vasvármegye és Szombathely város kórházának életében. Bp., 1934. (további-

akban: Pető, 1934.) 66. p.
74 Pető, 1934. 42–43. p.
75 Erdődyné népkonyhája. = Vvm., 1917. jún. 17. 5. p.
76 Pro transsylvania. = Vvm., 1917. máj. 23. 3. p.
77 Az ikervári népünnepély felülfizetői. = VmN, 1917. szept. 21. 2. p.
78 Királyi Fenségek! = Vvm., 1918. szept. 22. 1–2. p.
79 Adományok. = VmN, 1918. okt. 11. 2. p.
80 A gyermeknyaraltatás Vas megyében. Eddig 3000 gyermeket helyeztek el. = Vvm., 1918. jún. 1. 2. p.
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lami kiszivároghat a titokban jótékonykodó grófi pár működéséből, amikor a jótékonyság
gyakorlásához másnak az adminisztratív segítségét kell igénybe venni. Legutóbb az került
nyilvánosságra, hogy gróf Erdődy Sándorék ötven vendéggyereket látnak el szőllősi kasté-
lyukban. Ötven gyerek életében lesz feledhetlen mindaz a sok jó, amit a grófi pár nemes szí-
vességéből élvezhetnek. Most pedig ismét nagyszabású akcióval kapcsolatosan

foglalkozhatunk a grófi párral. Vép község közön-
sége vasárnap parkünnepélyt rendez, amelynek 
fővédnökei gróf Erdődy Sándorék. […] Az ünnepélyt
a vépi hősök emlékműve javára rendezik […]”81

A vépi hősök emlékoszlopa felállítására – a grófi
pár védnöksége alatt – megrendezett parkünnepély-
ről a Vasmegyei Napló című politikai napilap is be-
számolt.82

Erdődy Sándorné működése a két világháború
közti időszakban is intenzív maradt. (5. kép) A grófi
család az első világégést követő politikai és állam-
berendezkedési fordulat ellenére is megőrizte loja-
litását a királyság intézménye és a királyi dinasztia
iránt. 1920 januárjában például a királypárti Huszár
Károly miniszterelnök (1882–1941; 1919 és 1920
között Magyarország miniszterelnöke) tartott nép-
gyűlést a vépi várban.83 Ugyanakkor IV. Károly ki-
rály 1921. évi visszatérési kísérletekor Erdődy
Sándor gróf Almásy Lászlótól (1895–1951) vásá-
rolt, „Puch type VIII. Alpenwagen” típusú autóján
utazott Budapestre.84 Az Erdődy család egyesületi
keretek között is kifejezte királyhűségét. A grófi pár
alapító tagja volt a Magyar Szent Korona Szövetség

szombathelyi tömörülésének, amely a Habsburg király államfői hatalmának helyreállítását
óhajtó legitimizmus mérsékelt és békés irányvonalának szervezeti formájaként jelentkezett.
Erdődy Sándornét az 1926-ban alakult női csoport elnökévé is megválasztották.85 A Magyar
Nők Szent Korona Szövetsége szombathelyi főcsoportja csaknem 20 éves fennállása alatt

81 Parkünnepély Vépen. = Vvm., 1918. aug. 1. 5. p.
82 Park-ünnep Vépen. = VmN, 1918. aug. 2. 2. p.; A vépi parkünnepély. = VmN, 1918. aug. 6. 2. p.
83 Gyászba öltözik a polgárság, ha megtudja, mi lesz Magyarországból. Huszár miniszterelnök programbeszéde.

= Pesti Napló (továbbiakban: PN), 1920. jan. 13. 5. p.
84 Erdődy Ferenc: A vépi kocsimúzeum és szerszámkamra leírása. Gépelt kézirat. Elisabeth Mensdorff-Pouilly

tulajdonában.
85 Megalakult a Magyar Nők Szentkorona Szövetségének szombathelyi szervezete. = Vvm., 1926. máj. 18. 5. p.;

MNL VaML Egyesületi alapszab. gyűjt. Magyar Nők Szentkorona Szövetsége Szombathelyi Csoportjának
alapszabályai.

86 Fényesen sikerült az urnapi garden-party. = Vvm., 1927. jún. 18. 2. p.
87 Garden party. = Vvm., 1928. júl. 3. 4. p.
88 A Szentkorona Szövetség teadélutánja. = Vvm., 1930. febr. 5. 2. p.
89 A női szentkorona szövetség matinéja. = Vvm., 1934. nov. 13. 2. p.; 260 gyermeket ruházott fel a Magyar

Nők Szentkorona Szövetsége. = Vvm., 1934. dec. 4. 5. p.
90 A Szent Korona Szövetség filmmatinéja. = Vvm., 1935. nov. 19. 5. p.
91 A Szent Korona Szövetségek teadélutánja. = Vvm., 1936. dec. 1. 3. p.

5. kép: Gróf Erdődy Sándorné.
Szombathely, 1937 (Fotó: Knebel

Terézia) (Savaria Múzeum
Történettudományi Osztály 

HK. 11279)
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– széles körű politikai propagandatevékenysége mellett – temérdek hazafias, kulturális és
karitatív eseményt rendezett, amelyeket egy közös eszme fogott össze, és egy cél motivált:
a királyság intézményének és a Habsburg-család visszatértének „előkészítése.” Erdődy Sán-
dorné a szentkorona eszme égisze alatt számos jótékonysági akcióban vett részt az 1920–
1930-as években. Jelesül az 1927. júniusi úrnapi garden partyn a püspökkertben,86 az 1928.
július 1-jén a szentlőrinci (ma: táplánszentkereszt) Szécsen-kastélyban megszervezett kerti
mulatságon.87 A szövetség 1930 februárjában tartott teadélutánján.88 Az 1934. évi decemberi
matiné ünnepségen, amikor a Magyar Nők Szentkorona Szövetségének szombathelyi cso-
portja 260 szegény gyermeket ruházott fel karácsony alkalmával.89 A szervezet 1935. évi
novemberi jótékony célú filmmatinéján90 s 1936. évi decemberi karácsonyi teáján.91

Erdődy Sándorné a karitativitás és patronálás más fórumain is megjelent a Horthy-kor-
szakban. Az 1920-as években a tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület
hölgybizottsági tagjaként tevékenykedett. E szövetség 1902-ben alakult a pusztító népbe-
tegségként számontartott tbc visszaszorításának céljából. A tuberkulózis terjedését főként a
szegényebb rétegek elmaradott higiéniai viszonyai és a tudatlanság okozták. Ezért e civil
szervezet főként a nép körében történő felvilágosító társadalmi munkát, majd az intézményi
háttér kiépítését és a gyógyítást helyezte előtérbe.92 Ugyanakkor Erdődy Sándorné a gyer-
mekvédő Fehér Kereszt Egyesületnek is választmányi tagja maradt az 1920-as években.93

Közel másfél évtizeden keresztül, évről évre nyaraltatott budapesti rászoruló gyermekeket
kastélyaiban.94 1939-ben a vépi kastélyparkot, illetve zárt helyiséget is átengedett a falusi
gyermekeknek nyári óvoda céljára.95 Az 1920–1930-as években a Szombathelyi Katolikus
Jótékony Nőegylet rendezvényeit is látogatta.96 Erdődy Sándorné 1941. október 30-án, több
agyműtétet követően, Kubányi Endre (1893–1983) sebészprofesszor budapesti klinikáján
hunyt el.97 Holttestét a szombathelyi Szent Márton–templom kriptájában, szeretett férje mel-
lett helyezték örök nyugalomra.98

HERCEG EStERHáZY LáSZLóNÉ ERDőDY MARIEttA GRóFNő
(1905. FEBRUáR 26. – 2006. FEBRUáR 12.)

Az 1920-as évek második felétől az Erdődy gyermekek fokozatosan vették át idősödő szü-
leiktől társadalmi szerepeiket. A grófné negyedik gyermeke, idősebb leánya, Erdődy Mari-
etta, aki 1905. február 26-án született Vépen,99 az 1920-as évektől kapcsolódott be Vas

92 Gerlits Sándor: A tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület huszonöt éves története. Szombat-
hely, 1929. 89–90. p.

93 A Fehér-Kereszt Egyesület 25 éves jubileuma. = Vvm., 1924. szept. 10. 2. p.
94 Vasi notesz. = Vvm., 1943. aug. 11. 4–5. p.
95 Nyári óvoda Vépen. = Vvm., 1939. júl. 16. 8. p.
96 A szombat esti bálok. = Vvm., 1928. jan. 8. 3. p.; A Katholikus Jótékony Nőegylet teaestélye. = Vvm., 1928.

nov. 27. 4. p.; Farsangi estélyek. = Hír, 1932. febr. 4. 2. p.
97 Vasi notesz. = Vvm., 1941. szept. 3. 4. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1941. szept. 19. 4. p.; Vasi notesz. = Vvm.,

1941. okt. 1. 3. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1941. okt. 26. 5. p.; Özv. gróf Erdődy Sándorné. = Vvm., 1941. 
okt. 31. 3. p.

98 Nagy részvét mellett temették el özv. gróf Erdődy Sándornét. = Vvm., 1941. nov. 4. 3. p.
99 Gróf Erdődy Mária Erzsébet Alexandra Paula Ilona születési anyakönyvi kivonta. Vép, 1940. decenber 19.

Schönborn-Esterházy Margit hercegnő (férje: Schönborn-Wiesentheid Manfréd gróf) tulajdonában.; Családi
öröm. = SZFÚ, 1905. febr. 28. 5. p.
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vármegye jótékonysági életébe. (6. kép) A fiatal grófnő – aki egyébként az 1920-as években
sorra hozta a dobogós helyezéseket a főűri teniszversenyeken100 – 1926-tól rendszeresen
részt vett a nagy múlttal rendelkező Szombathelyi Katolikus Jótékony Nőegylet eseményein,

jótékony célú tea- és táncestélyeken, mosónőbá-
lon.101 Édesanyja mellett bekapcsolódott a Magyar
Nők Szent Korona Szövetsége szombathelyi cso-
portjának munkájába is. 1928 áprilisában szerepelt
például egy jótékonycélú élőkép-előadáson, ame-
lyen Faust Margitját alakította.102 A Vasvármegye
című napilap így mutatta be szerepét: „Alakjának
megszemélyesítője Erdődy Marietta grófnő volt.
»Gretchen a rokka mellett« pompás ábrázolóra ta-
lált a szép szőke comtesse alakjában. Ruhája telje-
sen korhű volt: égszínkék, fekete bársonnyal
díszítve.”103 Mindeközben a korszakban oly nép-
szerű női házi iparban is tevékenykedett. Kézimun-
káit jótékony célra is felajánlotta: 1928 karácsonyán
– több főrangú hölgy társaságában – szegény sorsú
gyermekek számára ajándékozta alkotásait. E cse-
lekedetről a Vasvármegye című napilap „A főúri
családok – a szegény gyermekekért” címmel ekképp
tudósított: „Megható karácsonyi ünnepély színhelye
volt tegnap délután a Brenner János utcai elemi is-
kola nagyterme. Vasmegye főúri családjai 50 sze-
gény sorsú gyermeket részesítettek karácsonyi
ajándékban. Ötven szegény kis gyermeket öltöztet-
tek fel meleg ruhával, juttattak nekik játékot, édes-
ségeket és tanszereket. Növeli ezeknek az
ajándékoknak az értékét az, hogy a ruhaneműek és
édességek minden egyes darabja a főrangú hölgyek
kezemunkája volt. Ezeket az adományokat az Esz-

terházy herceg, Batthyány Strattmann herceg, Erdődy gróf és Szécsen gróf családok adták
össze, akiknek képviseletében az ünnepélyen résztvettek Erdődy Sándor grófné, Erdődy Ma-
rietta grófnő, Szécsen Erna és Janka grófnők, Reisig Antónia és Margit.”104 Hogy ezen a
téren milyen remek alkotások kerültek ki Erdődy Marietta grófnő kezei közül, azt a leány-

100 Főuri tenniszverseny. = Újság, 1927. aug. 30. 9. p.; Vasvármegye arisztokráciájának tenniszversenye. = Nem-
zeti Újság (továbbiakban: NÚ), 1927. aug. 30. 11. p.; tenniszverseny Vasvármegyében. = BH, 1927. aug. 31.
10. p.; A dunántúli főurak tenniszversenye. = BH, 1928. aug. 30. 11. p.

101 A szombathelyi kath. nőegylet táncestélye. = Vvm., 1926. jan. 26. 5. p.; A szombat esti bálok. = Vvm., 1928.
jan. 8. 3. p.; A Katholikus Jótékony Nőegylet teaestélye. = Vvm., 1928. nov. 27. 4. p.

102 A Magyar Nők Szentkorona Szövetségének élőkép-előadása. = Hír, 1928. ápr. 17. 2. p.
103 A Magyar Nők Szentkorona Szövetségének élőkép-előadása. = Vvm., 1928. ápr. 15. 4. p.; Kelbert Krisztina:

Hölgyek a palettán. A Magyar Nők Szent Korona Szövetsége szombathelyi csoportjának 1928-as divattörténeti
élőkép-bemutatója. In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. 34/1., 2011. Szerk. Illés Péter. Szom-
bathely, 2011. 360. p.

104 A főúri családok – a szegény gyermekekért. = Vvm., 1928. dec. 22. 4. p.

6. kép: Erdődy Marietta grófnő és
Erdődy Pál gróf bérmálása a vépi

kastély kápolnájában. Jobbra Mikes
János gróf megyéspüspök (Fotó:
Knebel Jenő) (Savaria Múzeum

Történettudományi Osztály HK. 93)
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ától, Esterházy Margit hercegnőtől kapott későbbi ruhakollekció fényképek is bizonyítják.
temérdek fotográfia maradt ugyanis fenn a családi archívumban magyaros motívumokkal
díszített egyedi kreációiról. (7–8. kép) Erdődy Marietta 1929. november 17-én, a budapesti
Mátyás-templomban nőül ment galánthai és fraknói Esterházy László herceghez
(1905–2000).105 (9. kép) A magyarországi arisztokrácia e kiemelkedő társasági eseményéről
a vezető sajtóorgánumok szinte mindegyike beszámolt.106 A hercegi pár a fővárosban tele-
pedett le: egy bejelentő hivatali dokumentum arról tanúskodik, hogy Esterházy Lászlóné
1930. november 19-től 1940. november 9-ig Budapest, Úri utca 39. szám alatt volt beje-
lentve.107 Majd a tolna vármegyei majsai birtokukra (Regöly–Majsapuszta) költöztek.
Ugyanakkor az 1930-as években az Esterházy család pottendorfi (Ausztria) birtokán is töl-
töttek hosszabb–rövidebb időt.108 (10. kép) Öt gyermekük született: Erzsébet (1931), Miklós
(1932), Margit (1936), Ilona (1939), valamint Katalin (1943).109 Egybekelésüket követően
is gyakorta visszajártak Vas vármegyébe, Vépre és Szombathelyre. (1937 januárjában a her-
cegnőn dr. Pető Ernő hajtott végre vakbélműtétet a megyeszékhelyen működő közkórház-
ban.110) Marietta továbbra is pártfogolta a Magyar Nők Szent Korona Szövetsége
szombathelyi főcsoportját, férjével gyakorta emelték az egyesület programjainak fényét.111

Ugyanakkor új lakóhelyeik környezetében is vállalt jótékony, reprezentatív feladatokat.
1935 szeptemberében a Regölyi Népszövetségi Gazdakör zászlóavatásán a zászlóanyai tiszt-
séget töltötte be.112 A hercegné az 1930-as években jótékony céllal megrendezett fővárosi
akcióknak is élére állt. A Budapesten évről évre megrendezett májusi Gyermeknapok állandó
szereplője volt. Az 1933. május 4–5-ei Gyermeknapon 1123 pengő bevételt prezentált az
országos Gyermekvédő Liga számára.113 1934 májusában az e célra a Nemzeti Kaszinó
előtt elhelyezett urnabizottságban munkálkodott,114 amely akció 1. napja 1319 pengőt jöve-

105 A polgári házasságot 1929. november 10-én Vépen kötötték. Házassági anyakönyvi kivonat. Vép, 1932. 
december 28. Schönborn-Esterházy Margit hercegnő tulajdonában. 

106 Főúri esküvő. = BH, 1929. nov. 19. 9. p.; Esterházy László herceg és Erdődy Marietta grófnő fényes esküvője
a Mátyás-templomban. = Magyarország, 1929. nov. 19. 4. p.; Esterházy László herceg és Erdődy Marietta
grófnő esküvője. = Magyarság, 1929. nov. 19. 10. p.; Ragyogó magyar pompa herceg Esterházy László és
gróf Erdődy Marietta esküvőjén. = Az Est, 1929. nov. 19. 5. p.; Fényes esküvő a Mátyás-templomban. A her-
cegprímás áldotta meg Esterházy László és Erdődy Marietta frigyét. A magyar múlt elevenedett fel a nászme-
netben. = NÚ, 1929. nov. 19. 4. p.; Fényes külsőségek mellett adta össze a hercegprímás herceg Esterházy
Lászlót és gróf Erdődy Mariettát. = PN, 1929. nov. 19. 7. p.

107 Irat a Budapesti Főkapitányság bejelentő hivatalától. Budapest, 1940. december 7. Schönborn-Esterházy Margit
hercegnő tulajdonában. 

108 Schönborn-Esterházy Margit hercegnő szíves szóbeli közlése, Szombathely, 2020. febr. 5.; Vasi Notesz. =
Vvm., 1941. dec. 17.  4. p.; PFL Erdődy cslt. 58. cs. 22. tétel. Gróf Erdődy Ilona rózsaszín naplója.

109 Gudenus, 1990. 358. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1943. jún. 16. 4. p.
110 Kitűnően javul herceg Esterházy Lászlóné állapota. = Hír, 1937. jan. 8. 3. p.
111 A női szentkorona szövetség matinéja. = Vvm., 1934. nov. 13. 2. p.
112 A regöji Népszövetségi Gazdakör. = NÚ, 1935. szept. 19. 10. p.; Katolikus nap Regölyben. = Dunántúl, 1935.

szept. 17. 5. p.; Schönborn-Esterházy Margit hercegnő visszaemlékezései szerint édesanyja a majsai rászoruló
gyermekek körében is jótékonykodott: kötött, varrt nekik, karácsonyi ajándékokkal látta el őket. Schönborn-
Esterházy Margit hercegnő szíves szóbeli közlése. Szombathely, 2020. február 5.

113 Az országos Gyermekvédő Liga köszönete. = Magyarság, 1933. jún. 4. 8. p.
114 Vidámabb lesz csütörtökön az utca, hogy vidámabbak lehessenek – a gyerekek. Akik a Gyermekvédő Liga

urnáinak védnökségét vállalták. = BH, 1934. máj. 3. 4. p.; Vidáman, zeneszó mellett indult meg a gyermeknapi
gyűjtés. = 8 órai Újság, 1934. máj. 4. 9. p.; Gróf Pálffy Ferencné, Szapáry Erzsébet grófnő, Szapáry Antal
gróf, herceg Esterházy Lászlóné a Gyermeknapon című fotográfia. = SZÉ, 1934. 21. sz. 66. p.
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7. kép: Herceg Esterházy Lászlóné Erdődy
Marietta grófnő által készített, magyaros stílusú

ruhakollekció (Schönborn-Esterházy Margit
hercegnő tulajdonában)

9. kép: Erdődy Marietta grófnő és Esterházy László herceg esküvője, 1929 
(Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár Erdődy család vépi levéltára)

8. kép: Herceg Esterházy Lászlóné Erdődy
Marietta grófnő által készített, magyaros stílusú

ruhakollekció (Schönborn-Esterházy Margit
hercegnő tulajdonában)
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10. kép: Erdődy Marietta
grófnő és Esterházy László
herceg. Szombathely, 1929 

(Fotó: Knebel Jenő) (Savaria
Múzeum Történettudományi

Osztály HK. 6387)

12. kép: Hunyady Terézia grófnő és Erdődy 
Ferenc gróf, 1935 (Fotó: Knebel Jenő)

(Savaria Múzeum Történettudományi Osztály 
HK. 9476)

13. kép: Hunyady Terézia grófnő
menyasszonyi öltözékben, 1935

(Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár
Erdődy család vépi levéltára)

11. kép: Herceg Esterházy Lászlóné az Országos Gyermekvédő Liga
gyűjtésén Budapesten, a Nemzeti Kaszinó előtt felállított urnánál,

1935 (Színházi Élet, 1935. 20. sz. 61. p.)
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delmezett,115 míg a 2. nap végeredményét 1703 pengőben állapították meg.116 Az 1935 má-
jusában szervezett Gyermeknapon herceg Esterházy Lászlóné és gróf Pálffy Ferencné (szü-
letett Apponyi Júlia grófnő, Apponyi Albert gróf leánya, 1903–1994) vezette az
adománygyűjtést ugyanezen a helyszínen.117 A sajtó értesülései szerint Esterházy Lászlóné
1621 pengőt gyűjtött az eseményen.118 A Nemzeti Kaszinó előtt felállított urna körül mun-
kálkodó hölgykoszorúról – élén a hercegnével – fényképfelvétel is megjelent a Színházi
Élet című – színházi, film, irodalmi és művészeti – szaklapban.119 (11. kép) Az 1938. májusi
Gyermeknap alkalmával Esterházy Lászlóné ismételten a Nemzeti Kaszinó urnájánál gyűj-
tött az országos Gyermekvédő Liga javára.120 Hölgytársaival – gróf Károlyi Istvánnéval
(született Windischgrätz Mária Magdolna hercegnő, Windischgrätz Lajos herceg leánya,
(1911–2004) és gróf Andrássy Mihálynéval (született Károlyi Gabriella grófnő, Károlyi
Gyula volt miniszterelnök lánya, 1899–1992) együttműködve – a sajtó értesülései szerint
ekkor 1639 pengőt sikerült felmutatnia.121 Az 1940. május 3–4-ei Gyermeknapon gróf Ká-
rolyi Viktornéval (született Széchenyi Ilona grófnő, 1898–1984) 504 pengőt gyűjtöttek.122

Valójában ezek a gyermeknapi akciók a két háború közti békekorszak utolsó jótékonysági
fórumainak számítottak. A 2. világháború sarkaiból forgatta ki a világot, elsöpörve a magyar
arisztokrácia társadalmi szokásait, jótékonysági céllal szervezett eseményeit. Herceg Ester-
házy Lászlóné férjével s öt gyermekével 1944 telén Budapestre, a budai várban található
tárnok utca 7–13. szám alatti Esterházy-palotába költözött. Esterházy László herceg rövi-
desen visszatért Majsára, míg a család többi tagja a bombázások elől menekülve, pincében
meghúzódva élte át a főváros ostromát.123 A harci cselekmények magyarországi lezárultát
követően a hercegné szinte azonnal munkához látott: 1945. április 10-én engedélyt kapott,
hogy – fontos közgazdasági érdekre való tekintettel – gépjárműjével közterületen és az ut-
cákon textil, gumi és fémanyagokat gyűjthessen.124 Az elpusztított város romjai közti érték-
mozaikok kutatása, megmentése azonban már egy egészen új korszakot vetített előre a
herceg Esterházy család életében. A tavaszt még a fővárosban – Uri utca 8. szám alatt – töl-
115 Urnák és úrnők dicséretes versengése. 27.656.65 pengő az első gyermeknap eredménye. = Az Est, 1934. máj.

5. 12. p.; Erősbödik a tegnapi siker a mai gyermeknapon. = Magyarország, 1934. máj. 5. 1. p.; több mint 
27 ezer pengő a Liga első gyűjtőnapjának eredménye. = Új Nemzedék, 1934. máj. 5. 5. p.

116 A gyermeknap urnagyűjtésének eredménye 47.093 pengő. = Magyarság, 1934. máj. 6. 18. p.; 47.000 pengő a
gyermeknapi urnákban. = Magyarország, 1934. máj. 6. 4. p.; A Gyermekvédő Liga gyűjtésének eredménye.
= PH, 1934. máj. 6. 13. p.

117 Ma és holnap: Gyermeknap. Az urnavédnökhölgyek a főváros tizenegy kerületében. = BH, 1935. máj. 2. 8.
p.; A rossz idő ellenére a tavalyinál jobb eredménnyel startolt a Gyermeknap. = PN, 1935. máj. 3. 6. p.; 95 ur-
nánál gyűjtöttek ma Budapest hölgyei a gyermekeknek. = Magyarország, 1935. máj. 3. 2. p.; A fagyos május
gyermeknapja. = Az Est, 1935. máj. 3. 5. p.

118 Az első gyermeknap. = Magyar Hírlap, 1935. máj. 3. 7. p.; Kitűnő eredménnyel zárult az első gyermeknapi
gyűjtés. = BH, 1935. máj. 3. 9. p.

119 SZÉ, 1935. 20. sz. 61. p.; A jótékonysági események és a fotográfia kapcsolatáról lásd Tomsics Emőke: 
Fotográfiák a hon oltárán. Jótékonyság és fotográfia az 1860-es években. = Fotóművészet, 2007. 4. sz. 120–131. p.

120 Ma és holnap: Gyermeknap. = PN, 1938. máj. 5. 6. p.; Százhuszonhét sátorban gyűjt Budapest ma a szegény
gyermekeknek. = Esti Újság, 1938. máj. 6. 7. p.

121 Az országos Gyermekvédő Liga köszönete. = NÚ, 1938. jún. 5. 2. p.; Az országos gyermekvédő liga köszönete.
= Új Magyarság, 1938. jún. 5. 22. p.; Az országos Gyermekvédő Liga köszönete. = BH, 1938. jún. 5. 6. p.

122 A Gyermekvédő Liga köszönete. = NÚ, 1940. jún. 27. 8. p.
123 Schönborn-Esterházy Margit hercegnő (férje: Schönborn-Wiesentheid Manfréd gróf) szíves szóbeli közlése.

Szombathely, 2020. február 5.
124 Ifj. Széchenyi Gyula gróf által kiadott igazolvány. Budapest, 1945. április 10. Schönborn-Esterházy Margit

hercegnő tulajdonában.
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tötték, ám 1945. május 3-án távoztak Budapestről,125 s egy teherautóval Majsára utaztak.126

Egy 1947. június 3-án kelt állandó lakást igazoló szelvény szerint Esterházy Lászlóné ál-
landó lakhelye a főváros Kaplony utca 7-es szám 1. emelet 6. ajtó alatt volt.127 Majd az
1940-es évek második felében a család végleg elhagyta Magyarországot, s az Esterházy
család ausztriai birtokán, Pottendorfban, telepedtek le.128

GRóF ERDőDY FERENCNÉ HUNYADY tERÉZIA GRóFNő 
(1909. SZEPtEMBER 17. – 1996. AUGUSZtUS 11.)

Az Erdődy grófi család Vas vármegyében maradt hölgytagjai közül Erdődy Sándorné hagyo-
mányos női szerepeit menye, gróf Erdődy Ferencné Hunyady terézia grófnő, illetve legkisebb
leánya, Erdődy Ilona grófnő vették át. Kéthelyi Hunyady terézia grófnő 1935-ben került a
vépi Erdődy családba, ez év október 21-én lépett ugyanis frigyre Erdődy Ferenc gróffal
(1901–1983) a budapesti Egyetemi templomban.129 (12–13. kép) Két gyermekük született,
László (1937) és Imre (1939).130 Rangja reprezentatív feladatok ellátására is predesztinálta,
főként helyi és regionális viszonylatban. 1937 júniusában Habsburg ottó (1912–2011; osztrák
főherceg, az osztrák–Magyar Monarchia trónörököse) nevében tartotta keresztvíz alá Vidos
József szombathelyi MáV műhelyi munkás 17. gyermekét,131 amely eseményről a tolnai
Világ Lapja fényképfelvételeket is közölt.132 1940 májusában a szombathelyi Szalézi Plébánia
Credo Egyesületének zászlóavatásán a zászlóanyai tisztet töltötte be.133

ám e díszes vállalásokon túl élére állt a közjó érdekében végzett tényleges tenniva-
lóknak is. terézia 1937-től a Vépi Zöldkereszt Nőegylet elnökeként éveken keresztül vállalta
a helyi lakosság körében a jótékony munkát.134 A Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat
1927-ben született meg, s a Közegészségügyi Intézet felügyelete és ellenőrzése alatt tevé-
kenykedett.135 A Zöldkereszt mozgalom egy állami népegészségügyi szervezetként – ahogy
dr. Gayer Gyuláné fogalmazott: a produktív szociálpolitikai koncepció részeként136 – mű-

125 A magyar honos nők állandó lakásának kijelentését igazoló szelvény herceg Esterházy Lászlóné gróf Erdődy
Mária számára. Budapest, 1945. május 3. Schönborn-Esterházy Margit hercegnő tulajdonában. 

126 Schönborn-Esterházy Margit hercegnő szíves szóbeli közlése. Szombathely, 2020. február 5.
127 Nők állandó lakásának bejelentését igazoló szelvény herceg Esterházy Lászlóné számára. Budapest, 1947. jú-

nius 3. Schönborn-Esterházy Margit hercegnő tulajdonában.; Herceg Esterházy Lászlóné a Kaplony utcai in-
gatlant édesapjától, gróf Erdődy Sándortól örökölte. Lásd Gróf Erdődy Sándor végrendelete. Szombathely,
1941. március 6. Schönborn-Esterházy Margit hercegnő tulajdonában.

128 Schönborn-Esterházy Margit hercegnő szíves szóbeli közlése. Szombathely, 2020. február 5.
129 Házasság. = PH, 1935. okt. 22. 15. p.; Házasság. = Magyarság, 1935. okt. 22. 9. p.; Házasság. = Újság, 1935.

okt. 22. 9. p.; A zserbó-bó-ban. = SZÉ, 1935. 44. sz. 62–63. p.
130 Gudenus, 1990. 346. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1939. márc. 2. 5. p.
131 ottó királyfi a keresztapja egy szombathelyi munkás 17-ik gyermekének. = Friss Újság, 1937. jún. 17. 5. p.
132 Vidos József szombathelyi MáV műhelyi munkás tizenhetedik gyermekének keresztapaságát ottó királyfi

vállalta, és gróf Erdődy Ferencet bízta meg, hogy a keresztelőn képviseletében jelenjen meg. Gróf Erdődy Fe-
rencné, Hunyady teréz grófnő tartotta az újszülöttet a keresztvíz alá. A szertartást Grősz József püspök végezte.
= tolnai Világlapja, 1937. júl. 6. 46. p.

133 Megszentelték a szalézi plébánia Crédó-zászlaját. = Vvm., 1940. máj. 4. 3–4. p.
134 A Vépi Zöldkereszt Nőegylet. = Vvm., 1937. jún. 11. 6. p.
135 Kiss László: Egészség és politika – az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében. =

Korall, 2004. szeptember. 132. p.
136 Gayer Gyuláné: A Zöldkereszt a „produktív” szociálpolitikai koncepció része. In: Család és alkohol. Szerk.

török tivadarné. Bp., 1991. 11–38. p.
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ködött, amely a falvak egészségügyi–szociális feladatainak ellátására jött létre. Rendeltetése
elsősorban a falvakban az anya- és csecsemővédelem, az iskolás gyermekek egészségvé-
delme, a legveszélyesebb fertőző betegségek (tbc, malária, nemi betegségek, trachoma) el-
leni küzdelem volt. Szervezte a rászorultak házi ápolását, ellátott egyes szociális–élelmezési
feladatokat – ingyenes tejakció, cukorakció rászoruló falusi anyáknak és csecsemőknek –
is. Napközi otthonokat állított fel. Központjai a falusi egészségházak voltak. A vépi zöld-
kereszt központja is a település centrumában álló egészségházban működött, amelyet 1940-
ben adtak át rendeltetésének.137 A Vépi Zöldkereszt Nőegylet elnökeként Erdődy Ferencné
kultúr- és teadélutánokat, valamint jótékony vásárokat szervezett a rászorulóknak.138 1938
szeptemberében a Vasvármegye napilap ekképp számolt be munkájáról: „Vépen jótékony-
célú vásárt rendeztek vasárnap Erdődy Ferencné grófné ügybuzgó fáradozásának eredmé-
nyeképpen a vépi zöldkereszt egyesület céljaira. A vásár Erdődy Sándorné grófné
díszelnöksége, Erdődy Ferencné grófné elnöksége és dr. Pallay Ernőné ügyvezető elnöksége
alatt a vépi grófi kastély parkjában folyt le a vépi és környékbeli arisztokrácia tagjainak
majdnem teljes számú részvételével és az egész környék intelligenciájának felvonulásával.
Az Erdődy Ferencné grófné összegyűjtötte szebbnél szebb holmi rövid idő alatt gazdát ka-
pott.”139 1939 szeptemberében Hunyady terézia a Vépi Leánykört is pártfogásába vette,
zászlóanyai tisztséget vállalt az egyesületben.140

1940 szeptemberében hallgatója volt az Actio Catholica Szentlőrincen, a Szécsen-kas-
télyban megrendezett tanfolyamának, amelynek célja, hogy a keresztény magyar szociál-
politika gyakorlati kérdéseit megismertesse a résztvevőkkel, s ezáltal útmutatást adjon a
praktikus falusi szervezkedésre.141 Az Actio Catholica a katolikus egyház egy kiemelkedően
fontos mozgalmaként működött, amely XI. Pius pápa (1857–1939; 1922 és 1939 között a
katolikus egyház vezetője) nevéhez s az 1922-es kezdő évszámhoz köthető. Az Actio 
Catholicát a világ számos országában azzal a céllal hozták létre, hogy a világi híveket be-
vonják az egyház életébe és munkájába a hierarchia vezetése alatt. Hunyady terézia 1942-
ben részt vett az Actio Catholicának az Annunciáta nővérek szombathelyi üdülőjében tartott
kurzusán is, amelyet azon szándékkal rendeztek meg, hogy az arisztokrata hölgyeket is be-
vonják a szervezet tevékenységébe.142

1942 májusában terézia részt vett a háromhetes vépi főzőtanfolyam záróvizsgáján, s
mint a helyi egészségügyi szervezet vezetője oklevéllel tüntette ki a tanfolyam résztvevőit.143

137 Az egészségház építési munkálatait 1938-ban kezdték meg. Lásd Rövid építkezési hírek. Vép. = Víz és Vilá-
gítás, 1938. aug. 1. 11. p.; Egészségháza épül Vépen. = Magyar Nemzet, 1938. szept. 16. 8. p.; Az egészségház
átadására 1940-ben került sor. Lásd: A vépi új egészségház. = Vvm., 1940. márc. 8. 4. p.; Erdődy László gróf
emlékeiben tisztán él, hogy a 2. világháború előtt Vépen a zöldkeresztes egészségházban védőnői szolgálat
működött. Majd 1945-től az épületet a megszálló szovjet csapatok használták. Erdődy László gróf szíves szó-
beli közlése. München–Szombathely, 2020. április 8.; Az orosz katonaság 1947-ben hagyta el a vépi egész-
ségházat. Az erősen megrongált állapotú épületet 1947 júniusában renoválták. Lásd tisztifőorvosi országos
Értekezlet. 1947. IV. 28–29. = orvosok Lapja, Népegészségügy, 1947. aug. 10. 1269. p.; Az épület ma már
nem áll.

138 A Vépi Zöldkereszt Nőegylet. = Vvm., 1938. máj. 5. 7. p.; A vépi zöldkeresztes intézmény javára. = Vvm.,
1938. szept. 23. 5. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1938. szept. 25. 3. p.; A zöldkeresztes főzőtanfolyam vizsgája
Vépen. = Vvm., 1939. nov. 29. 6. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1940. okt. 16. 3–4. p.

139 Vépen jótékonycélú vásárt rendeztek. = Vvm., 1938. szept. 27. 6. p.
140 A vépi leánykör zászlószentelése. = Vvm., 1939. szept. 21. 5. p.
141 Vasi notesz. = Vvm., 1940. szept. 4. 3. p.; Vasi notesz. = Vvm., 1940. szept. 6. 4. p.
142 Vasi notesz. = Vvm., 1942. jún. 21. 7. p.
143 A vépi főzőtanfolyam záróvizsgája. = Vvm., 1942. máj. 8. 6. p.
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Erdődy Ferencné és férje 1942 júniusában a szombathelyi polgári leány- és fiúiskolásoknak
szerveztek tanulmányi kirándulást a vépi kastély modern gazdasági létesítményeinek meg-
tekintésére, támogatva ezzel oktatásukat.144 A 2. világháború ugyanakkor új kihívásokat tar-
togatott Erdődy Ferencné számára, aki 1942 júliusában,145 szeptemberében146 és
decemberében147 is küldött be adományt a sebesült katonák javára, szintúgy 1944 májusá-
ban. A Hadikórház Bajtársi Szolgálat hírei szerint Erdődy Ferencné vezetésével Vépről a
nagy mennyiségű süteményt, húst, kenyeret, dohányt gondosan csomagolt dobozokban hoz-
ták Szombathelyre.148 A grófnő idősebb fia, Erdődy László gróf visszaemlékezése szerint,
édesanyja a 2. világháború idején érmelegítők, pulóverek kötésével is foglalkozott a vépi
várkastélyban, amelyeket a hadszíntéren harcolóknak juttattak.149

ERDőDY ILoNA GRóFNő 
(1917. SZEPtEMBER 10. – 2003. oKtóBER 8.)

Erdődy Ilona 1917. szeptember 10-én látta meg a napvilágot Vépen. Iskoláit 1928 és 1936
között a pressbaumi Sacra Coeur Intézetében végezte.150 A 16–19 éves ifjú hölgy minden-
napjaiba enged betekintést két német nyelven írt naplója, amelyeket a Pannonhalmi Bencés
Főapátság Levéltárában, az Erdődy család vépi levéltári gyűjteménye iratai között őriznek.151

Ilona az 1930-as évek második felétől kapcsolódott be a család nőtagjainak reprezentációs
feladatköreibe és szociális téren végzett munkájába. 1938 nyarán zászlóanyja lett az Alsósági
349. számú Szent Miklós Cserkészcsapat zászlajának.152 Sógornője oldalán ő is részt vett a
vépi zöldkeresztes ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.153 Majd terézia mellett
csatlakozott az Actio Catholica helyi mozgalmához is: aktív részese volt 1940-ben a szer-
vezet egy vidéki földbirtokosnők számára Szentlőrincen, a Szécsen-kastélyban megrendezett
tanfolyamának, amely a keresztény magyar szociálpolitika gyakorlati kérdéseivel foglalko-
zott.154 Legfontosabb vállalása azonban a Magyar Vörös Kereszt Egylet szombathelyi fiók-
jának kötelékében végzett ápolónői munkája volt. (14. kép) 1938 és 1940 között végezte el
a vöröskeresztes ápolónői tanfolyam három szakaszát. Az előkészítő képzést, amely 1938.
április 20. és május 11. között 18 gyakorlati, illetve 12 elméleti órát foglalt magában, május
11-én, Apor Gizella bárónő (1886–1971) ápolónő – az önkéntes vöröskeresztes szolgálat
megszervezője, a Magyar Vöröskereszt fejedelemasszonya – jelenlétében abszolválta. A kur-
zus második szakaszának keretében Vasvármegye és Szombathely város közkórházának

144 tanulmányi kirándulások Vépre. = Vvm., 1942. jún. 13. 6. p.
145 A sebesült honvédek. = Vvm., 1942. júl. 14. 6. p.
146 A vépi gyűjtés eredménye. = Vvm., 1942. szept. 5. 6. p.
147 A Hadikórház Bajtársi Szolgálatának hírei. = Vvm., 1942. dec. 11. 4. p.
148 A Hadikórház Bajtársi Szolgálat hírei. = Vvm., 1944. máj. 28. 6. p.
149 Erdődy László gróf szíves szóbeli közlése. München–Szombathely, 2020. február 3. 
150 Kelbert Krisztina: Gróf Erdődy Ilona. Szombathely, 2016. (továbbiakban: Kelbert, 2016.) 52–59. p. (Híres

szombathelyi nők; 14.)
151 Kelbert Krisztina: Női terek (?) egy arisztokrata leány, Erdődy Ilona grófnő 1930-as években írt naplóiban.

In: Előadások Vas megye történetéről. 6. Szerk. Mayer László, tilcsik György. Szombathely, 2015. 477–493. p.
(Archivum Comitatus Castriferrei; 7.)

152 Cserkészzászló-szentelés Alsóságon. = Vvm., 1938. jún. 19. 6–7. p.
153 Vasi notesz. = Vvm., 1940. okt. 16. 3–4. p.; A vépi főzőtanfolyam záróvizsgája. = Vvm., 1942. máj. 8. 6. p.
154 Vasi notesz. = Vvm., 1940. szept. 6. 4. p.
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„általános sebészeti”, illetve „Hadisebészeti osztályára” került, ahol 50 órás gyakorlati és
23 órás elméleti képzésben részesült. A tanfolyam harmadik szakaszát a szombathelyi kórház
„Belgyógyászat és fertőző betegségek osztályán” töltötte, ahol 36 gyakorlati és 17 elméleti
óra eltöltése után, 1940. május 28-án, dr. Pető Ernő főorvos, kórházigazgató jelenlétében
tett sikeres vizsgát, együttesen a második és harmadik szakaszból. Eredményéről a helyi

napilap is tudósított.155 Vizsgáját követően teljes odaadással szolgálta végig a háború teljes
időtartamát. ápolónői törzskönyve részleteiben is tájékoztatást nyújt munkájáról.156 (15.
kép) Szolgálati idejének legnagyobb részét Vasvármegye és Szombathely város közkórhá-
zában töltötte, dr. Pető Ernő műtőasszisztenseként: 1941. április 25. és május 16., 1942.
május 5. és július 14., valamint szeptember 15. és november 4. között. (16–19. kép) Majd
a Magyar Királyi 523. Hadikórházban – szintén a megyeszékhelyen – szolgált az 1942. 
július 15. és október 15. közötti időszakban. Ezt követően visszatért a szombathelyi köz-
kórházba, és itt segítette az intézmény orvosainak munkáját, 1943. március 15. és december
20. között, illetve 1944. április 11. és augusztus 8. között. Ezen időintervallumban 2 hónapra
áthelyezték a budapesti Jurányi utcai Magyar Királyi 205. vöröskereszt hadikórházba mű-
tősnőnek, ahol 1944. február 1. és március 30. között teljesített szolgálatot. Az ezen idő-
szakban elvégzett műtős tanfolyamról Horthy István kormányzóhelyettes özvegye,
Edelsheim Gyulai Ilona grófnő (1918–2013) visszaemlékezései nyújtanak hű képet: „1944.

155 Vasi notesz. = Vvm., 1940. máj. 29. 4. p.
156 Erdődy Ilona grófnő vöröskeresztes önkéntes ápolónő igazoló könyve. Leánya, Elisabeth Mensdorff-Pouilly

grófnő tulajdonában.

14. kép: Vöröskeresztes ápolónők a 2. világháború idején a Szombathelyi és Vasvármegyei
Közkórházban. A hátsó sorban balról a harmadik Erdődy Ilona grófnő. Elől, középütt dr. Pető Ernő

kórházigazgató, 1940-es évek első fele (Elisabeth Mensdorff-Pouilly grófnő tulajdonában)
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15. kép: Erdődy Ilona vöröskeresztes 
ápolónői törzskönyve (Elisabeth Mensdorff-Pouilly 

grófnő tulajdonában)

17. kép: Erdődy Ilona asszisztensként segédkezik
egy műtétnél, 1940-es évek első fele (Elisabeth

Mensdorff-Pouilly grófnő tulajdonában)

18. kép: Erdődy Ilona mikroszkóp felett, 1940-es
évek első fele (Elisabeth Mensdorff-Pouilly

grófnő tulajdonában)

16. kép: Erdődy Ilona vöröskeresztes
ápolónőként a Szombathelyi és

Vasvármegyei Közkórházban, 1940-es
évek első fele (Elisabeth Mensdorff-

Pouilly grófnő tulajdonában)
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február elsején a 205-ös Jurányi utcai hadikórházban […] Erdődy Ilyvel együtt megkezdtem
a műtős tanfolyamot. Ez mindig délelőtt volt, reggel 8 órától ½ 2-ig, kb. kétnaponként. […]
1944 elején Andrássy Ilonával és Erdődy Ilivel készültünk a műtős vizsgára. Eljöttek hozzám,
és kikérdeztük egymást, mi, a három Ilona. […] Másnap szabadnapunk volt, és az Ilonák
megint összejöttek gyakorolni. Az én műtős vizsgám Erdődy Ilikével együtt, március 30-án
zajlott le…”157 A háború végének közeledtével Erdődy Ilonát a pápai Magyar Királyi 528.
hadikórházba vezényelték, ahol 1944. szeptember 15. és 1945. június 28. között dolgozott.
Ezen az állomáson ápolónői könyvébe az alábbi minősítést jegyezték fel: „A műtéteknél
való asszisztálásban rendkívüli ügyességet, hozzáértést árult el. Nélküle a műtői szolgálat
béna maradt volna.”158 1945 tavaszán Ilonát a Nagynémet Birodalom belsejébe vezényelték.
Május 20-án kelt igazolása arról tanúskodik, hogy az Eisfeldben (thüringia) felállított 110.
számú Magyar tartalékkórházban teljesített szolgálatot. Hazatérési bizonyítványát 1945.
július 26-án állították ki Budapesten, amely egyúttal azt jelenti, hogy Ilona a tanfolyamok
idejét leszámítva, képzett ápolónőként és műtőasszisztensként 1941 áprilisa és 1945 júliusa
között, azaz több mint 4 éven keresztül küzdött a sebesült magyar honvédek életéért, több-
nyire a szombathelyi közkórház kötelékében, de hazáját elhagyva, követte a magyar kato-
nákat az összeomló Nagynémet Birodalom belsejébe is. Ilona lelkesedéséről, az ápolásban
megnyilatkozó szenvedélyéről mi sem árulkodik jobban, minthogy – unokaöccse, Erdődy
László elmondása szerint – a vépi várkastélyban a családtagokon mutatta be az ellátás kü-
lönféle módozatait, például hosszasan ecsetelte, miként kell beadni az injekciókat. A hivatása
nyújtotta élményekről a keleti fronton lévő bátyjának, Péternek (1902–1998) is beszámolt,
aki egy a Don mellékéről írott 1942. évi válaszlevelében ekként bíztatta húgát: „Hát Ilim,
szervusz! Ég Veled, ápold el továbbra is szépen a derék magyar honvédeket!”159 Ilona a mű-
tőasszisztensi munkája mellett adománygyűjtésekben is részt vett. 1940 nyarán Szombat-
helyen, a Színház téren elhelyezett urnánál gyűjtött a sebesült honvédek javára; e helyszínen
Brenner tóbiásné (született Zmertych olga, 1900–1994160) és Erdődy Ilona grófnő elnö-
költek.161 (20. kép) 1943 decemberében munkásságát a Vörös Kereszt oklevéllel és kitün-
tetéssel jutalmazta.162

Folytatható volna még a gyakorta embert próbáló segítő munkák sora, hisz a 2. világ-
háború nem zárta le e hölgyek tenni akarását. ám 1945 után az arisztokrácia megváltozott
életformájából adódóan ezek a tevékenységek már egészen más keretek között folytak, így
ezen szerepkörök vizsgálata szükségszerűen már egy új tanulmány témáját képezi.163 őszin-

157 Edelsheim Gyulai, 2011. 126–127. p.
158 Erdődy Ilona grófnő vöröskeresztes önkéntes ápolónő igazoló könyve. Leánya, Elisabeth Mensdorff-Pouilly

grófnő tulajdonában.
159 PFL Erdődy cslt. 58. cs. 22. tétel. Erdődy Ilona iratai. Erdődy Péter levele Erdődy Ilonához, 1942.
160 Brenner János: A Vas vármegyei Brenner család elődei. 2. rész. = VSZ, 1997. 3. sz. 314. p.
161 Vasi notesz. = Vvm., 1940. júl. 17. 4. p.
162 Vöröskeresztes kitüntetések kiosztása. = Vvm., 1943. dec. 21. 5. p.
163 Az arisztokrácia körében 1945 után karitatív céllal létrejött egyesületekről lásd Ispán Ágota Lídia: Arisztokrata

családok életmódja, életstratégiája 1945 után. = Aetas, 2007. 2. sz. 51. p. A szerző ezen szerveződések közt
említi többek között a Máltai Lovagrendet, amelynek kereteiben Erdődy Ilona grófnő is munkálkodott a 2. vi-
lágháborút követően. Erdődy Ilona az 1950-es évektől egészen 2003-ban bekövetkezett haláláig a Szuverén
Máltai Lovagrend dámájaként istápolta a betegeket és rászorulókat. Különösen nagy szerepet játszott az 1956. évi
forradalmat és szabadságharcot követő magyar menekülthullám Ausztriába érkezésekor, amikor harmadik
gyermekével várandósan járta a határt, hogy segédkezzen a menekültek összegyűjtésében, elszállásolásában
és élelmezésében. Lásd Kelbert, 2016. 75–85. p.
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tén remélem, hogy az Erdődy-hölgyek iméntiekben bemutatott szociális területeken végzett
szerteágazó munkája, amely évtizedeken át összefonódott Vép, Szombathely és Vas várme-
gye életével, reprezentálhatta, hogy a hagyomány és belső intenció szövedékéből sarjadó
segítés valóban konstans, csak a formái változnak. Legalábbis a vépi Erdődy család 20. szá-
zad első felében munkálkodó nőtagjai esetében bizonyosan …

19. kép: Ápolónők egy vöröskeresztes barakk kórház előtt, a háttérben a deszkára 
szegezett vöröskereszt tábla alatt Erdődy Ilona grófnő, 1940-es évek első fele 

(Elisabeth Mensdorff-Pouilly grófnő tulajdonában)

20. kép: Vöröskeresztes adománygyűjtés a szombathelyi Színház téren (ma: Március 15-e tér). 
Sötét ruhában és napszemüvegben Erdődy Ilona grófnő, mellette dr. Pető Ernő kórházigazgató

(Elisabeth Mensdorff-Pouilly grófnő tulajdonában)


