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Bódai dalma
A fraknói tárház szerepe Esterházy Pál politikai 

reprezentációjában

Bevezető gondolatok a kora újkori gyűjtemények és a főúri udvarok kapcsolatáról

A XV. századtól kezdődően a könyvnyomtatás és a nagy földrajzi felfedezések nyomán kitáguló 
világ újdonságai a reneszánsz ember csillapíthatatlan kíváncsiságával és tudásvágyával találkozva 
létrehozta az ún. Kunst-und Wunderkammer-eket, Schatz- und Raritätenkabinett-eket, azaz 
a „csodakamrákat”, kincstárakat és ritkasággyűjteményeket, a tudás és az értékfelhalmozás 
templomait.1 Ezen gyűjtemények középkori elődeiktől eltérően már nem csupán a tezauráció, 
az értékfelhalmozás és -mentés célját szolgálták, hanem reprezentációs műfajjá, s egyben az 
uralkodói és főúri udvarok szinte elengedhetetlen kellékeivé váltak. Egy ilyen gyűjteményben 
– amelyhez gyakran könyvtár is tartozott – számos különféle tárgytípus helyet kapott, így 
festmények, ötvösművek, ékszerek, természeti ritkaságok, fegyverek, mechanikai szerkezetek, 
üvegtárgyak, numizmatikai emlékek és antikvitások: minden, ami régi, az adott ország és a 
természet múltját és jelenét őrzi, minden, ami különös, ami értékes és bemutatásra méltó a 
világot egységében és összefüggéseiben felfogó reneszánsz ember igénye alapján, a humanista 
tudományos szemlélet és a retorika szabályai szerint, a tárgyak neveihez fűződő analógiák 
alapján rendszerezve.2

A XVII. században az uralkodói, fejedelmi és főúri udvar, mint fogalom rendkívül sokszínű 
jelenség, egyfajta szimbólum volt: egyszerre hatalmi eszköz, a politikai érvényesülés és a fokozott 
reprezentáció színtere, a hatalom megjelenítésének helye, a művészetpárolás és a kultúra 
központja. Magyarországon mohácsi csatát és Buda elvesztését követően kialakult hatalmi űrt 
(melyet sem a Habsburg család bécsi udvara, sem az erdélyi fejedelmek központjai, sem pedig 
az időnkét összehívott országgyűlések helyszíne, Pozsony nem tudott pótolni) a főurak saját 
centrumaikkal igyekeztek kitölteni.3 A korszakban Európa szerte megfigyelhető az arisztokrata 
családok központteremtési törekvése, sorra épültek a várak, kastélyok, melyek igyekeztek 
uralkodójuk udvarának fényűzését követni. A magyar főnemesek között ez a törekvés szintén 
megragadható, kialakult egy kör, melyből bárki nádor, az ország első számú rangjának birtokosa, 
a magyar igények képviselője lehetett. Az elit családok tagjait ezért a társadalmi elvárásoknak és 
normáknak megfelelő, tudatos felkészülés jellemezte: kialakították és megfelelően berendezték 
főúri rezidenciájukat, az ún. Stammburg-okat, vagyis egy olyan várat vagy kastélyt, amely a 
család ősiségét, szilárd hatalmát és az országért tett eddigi és elkövetkezendő erőfeszítéseit 
reprezentálta, és amelybe esetleges megválasztásuk után az országos központ átkerült. Ilyen 
volt pl. a Thurzó család árvai vára, a Nádasdyak sárvári, a Pálffyak vöröskői, az Esterházyak 
fraknói udvara vagy a Batthyányak németújvári központja.4 Ezen udvarok szerves részeivé 
váltak a kincstárak, amelyek a XVII. század során egyre nagyobb szerepet játszottak a főurak 
reprezentációjában. Az családi központok kialakítása és a reprezentáció intenzitása alapvetően 
függött a család anyagi bevételeitől. A Bécs környékén, illetve az ország nyugati részén élő 

1  Binni – Pinna 1986, 17–18.; R. Várkonyi 2003, 17–23.
2  Viskolcz – Sinkó 1998, 480–482., Mauries 2002, 10–23.
3  R. Várkonyi 2005, 65–66., Vácz 1990, 257–261.
4  Bubryák 2013, 10–35.; Pálffy 2002. 312., S. Lauter 1992, 6.
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főnemesek (pl. Nádasdyak, Esterházyak, Batthyányak) előnyösebb helyzetben voltak a keleti 
részeken lakó családokkal szemben, és az Erdélyi fejedelemség udvarai, s azok közül a fejedelemé 
ismét más képet mutatott.5

Dolgozatomban a nyugat-magyarországi udvarok egyik legfényesebbjének kincstárát, 
Esterházy (I.) Pál (1635–1713), egy hercegi rangig emelkedő katolikus, aulikus főnemes 
fraknói gyűjteményét vizsgálom azon szempontból, hogy annak kollekciója hogyan illeszkedett 
a nádor többféle műfajból kialakított reprezentációs programjába.

Esterházy Pál gyűjteményezési tevékenységének politikai és szellemi hátterei

Az Esterházy-család a XVII. században kivételesen gyorsan emelkedett az ország legelőkelőbb 
és legbefolyásosabb tagjai közé, s bár évszázadok óta nemesi família voltak,6 az új helyzetben 
egészen más politikai-reprezentációs stratégiához kellett fordulniuk: igyekeztek a család 
régmúlt időkbe visszanyúló történetét, a nagy ősök tetteit megeleveníteni, ezáltal a hatalomban 
betöltött szerepüket, és az ország előkelőségei között elfoglalt helyüket hangsúlyozni. Esterházy 
Pál összetett reprezentációs programjának teljes körű elemzése jelenleg nem áll módomban, 
csupán néhány olyan jelentős eseményt emelek ki, amelyek a kincstár vizsgálata szempontjából 
elengedhetetlenek. 

Esterházy Pál már egészen korán, apja nádori udvarának légkörében (ahol a kor politikai elitje 
szinte kivétel nélkül megfordult), valamint tanulmányai során megtapasztalta, hogy a művészet 
segítségével hogyan fejezhető ki a család, illetve saját maga előkelősége, befolyása, hatalma és 
gazdagsága. 1646-tól a Grazban, majd 1647 és 1654 között a nagyszombati jezsuitáknál tanult, 
az itt megszerzett tudás későbbi reprezentációs eszköztárára és irodalmi tevékenységére is mély 
hatást gyakorolt. A családfő szerepét 1652-ben a 4 Esterházy-fiú életét követelő vezekényi 
ütközet után vette át, majd nem sokkal ezt követően (a nyilvánosság előtt azonban csak 1655-
ben) között házasságot a vagyon egyben tartásának érdekében Esterházy Orsolyával.7

1653-ban IV. Ferdinánd regensburgi koronázásának alkalmára (ahol mindkettőjüket 
birodalmi lovaggá ütötték) sógorával, Nádasdy Ferenccel egy 5 hetes német körutazáson vett 
részt, melyről egy latin nyelvű útinaplót készített. A feljegyzésekből kiderül, hogy a XVII. század 
két legnagyvonalúbb mecénása a lakomák és az ünnepi fogadások mellett alkalmat teremtett 
művészek és mesterek megismerésére, valamint gyűjtemények megtekintésére is.8 Ellátogattak 
többek között a müncheni Residenzschloss-ba, ahol a bajor hercegek Európa-szerte kiemelkedő 
gyűjteményét őrizték,9 valamint Günzburg várába, amelynek fogadótermét a 15 éves háború 
legjelentősebb csatáinak ábrázolásai, így Győr, Pápa, Esztergom és Vác ostromai díszítették. 
A freskók megrendelője feltehetően Károly burgundiai őrgróf lehetett, aki a török ellenes 
háborúban Nádasdy Ferenccel, a „Fekete Béggel” harcolt a magyar végeken. A freskók minden 
bizonnyal nagy hatással voltak Nádasdy Ferencre, akinek sárvári dísztermét még ugyan ebben 
az évben Hans Rudolf Miller szintén a 15 éves háború csatáinak megjelenítésével ékesítette 
fel, központban a mecénás országbíró nagyapjának emlékezetes sziszeki ütközetével, körülötte 
a budai, tatai, pápai, székesfehérvári, kanizsai és győri ostromokkal.10 Valószínűsíthető, hogy a 
műpártoló főurak ezen az utazáson vették fel a kapcsolatot a kor legnevesebb ötvös mestereit 
adó Drentwett-családdal is, akik közül Abraham Nádasdy Ferenc sárvári tárházának egyik 

5  Monok 2012, 19–20.
6  Péter 2005, 7–32.
7  Iványi - Hausner 1989, 431–435.; Kőszeghy 2004, 415–417.
8  Király 2015, 431–432.
9  Buzási 2015, 118.
10  Buzási 2010, 904.; Galavics 1975, 244–247.; Galavics 1986, 83–84.; Horn 1989, 21–23.
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darabját, a Bacchus diadala néven ismert asztali díszt, valamint a fraknói kincstár kollekciójából 
az Esterházy Lászlót ábrázoló ugrató lovas kisplasztikát, Philip Jakob pedig az ahhoz tartozó 
vezekényi ütközetet megörökítő dísztálat készítette.11 Esterházy reprezentációs programjára 
és műgyűjtői tevékenységére jelentőst hatást gyakorolt a mecénás országbíró műpártolása, 
pottendorfi és sárvári Kunstkammer-ei, közös utazásuk, Zrínyi Miklós török elleni sikerei, és 
irodalmi tevékenysége,12 valamint a Habsburgok Schatzkammer-e, amelyet címei és rangja révén 
megtekinthetett. Lipót Vilmos főherceg 1659-ben helyezte el és tette egy szűk elit számára 
nyilvánossá a főként festményekből álló kollekcióját a bécsi Stallburg-ban, amelynek hatása 
Esterházy Pál Kismartonban kialakított festménygyűjteményén és kisebb részben a fraknói 
tárházban is kimutatható.13

Esterházy Pál apjához, Miklóshoz hasonlóan fényes politikai karriert futott be: 1661-ben 
Lipót király bécsi udvarában főudvarmesterré lépett elő, 1681. június 13-án (Szent Antal 
napján) nádorrá választották, 1682. február 24-én (Szent Mátyás napján) pedig megkapta az 
„Aranygyapjas Rend Lovagja” címet, később mindkét szentnek szobrot emeltetett a fraknói 
vár előtt. 1687. december 8-án (Szűz Mária ünnepén), egy nappal I. József koronázása előtt 
birodalmi hercegi rangot kapott, amely alkalomból Bernhard Strauss augsburgi mesterrel egy 
elefántagyar-faragványt készíttetett, és egy Mária-oszlopot állítatott a farknói vár udvarába. A 
pozsonyi koronázási ünnepek eseményeit és saját szerepét egy Johann Jakob Hoffmann és Justus 
van der Nypoort által készített rézmetszettel örökítette meg. Ezen metszet mintaadója is Nádasdy 
Ferenc volt, aki korábban I. Lipót koronázásakor (1655-ben) élt hasonló gesztussal.14 A mecénás 
nádor saját politikai programján kívül az Esterházy-família történetét is megörökítette: 1700-
ban megjelentette Bécsben a 171 metszettel illusztrált Trophaeum nobilissimae ac aniquissimae 
domus Estorasianae című családtörténeti munkát, melyben Pavao Ritter Vitezovic egészen 
Ádámig vezette vissza az Esterházy-ősök sorát, Őrs vezért jelölvén meg közvetlen ősként. A 
Tropheanum Jakob Hermudt és Jakob Hoffamann által készített ábrázolásai a Nádasdy-féle 
Mausoleumra vezethetők vissza, amely mű később számos családi portrétár és galéria képeinek 
alapja volt.15 Esterházy Pál többször vett részt török ellenes ütközetekben, így Zrínyi 1664-es 
hadjáratában (amely során szerzett élményeiről Mars Hungaricus című munkájában számolt 
be) és Buda 1684-es sikertelen ostromában is. Saját és családja hadi sikereit fraknói várának 
udvarán és falain, valamint metszetes formában is megjelenítette. 

A nádor udvarai, mint a politikai reprezentáció színterei

A XVII. századi főnemesség a török veszély következtében vastag falú, magas bástyákkal 
körülvett várakban lakott, melyekben csak a belső terek, dísztermek bírtak reprezentációs 
jelentőséggel, kívülről a tömör kőfalak látványát egy-egy díszesebb kapu vagy homlokzat sem 
tudta feloldani. Ezzel szemben Esterházy Pál kismartoni várát az 1660-as években egy ablakokkal 
sűrűn áttört, párkányos, lapos falpillérekkel tagolt, gazdagon díszített homlokzatú barokk 
kastéllyá alakította át, szándékosan olyan épületté, amely nem állt volna ellen egy esetleges 
ostromnak. Az épület homlokzatát Hans Matthias Mayer mellszobrai, a honfoglaló magyar 
vezérek képmásai díszítették, s közéjük ékelődött be a nádor és apja ábrázolása is, jelezvén, 
hogy a család ezen dicső ősöktől származtatja magát. A kastély dísztermének mennyezetét 

11  Szilágyi 1994, 66–67.; Héjjné Détári 1968, 23–27.
12  Kőszeghy 2004, 414–424.
13  Buzási 2015, 118–119.; Schreiber 2004, 120–126.
14  Galavics 1986, 106., Iványi 1989, 444–447.; Iványi 1991, 21–28., Kőszeghy 2004, 416–418.; Szilágyi 

2014, 13–14.
15  Fazekas 2009, 905–909.; Kőszeghy 2004, 418–423.
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Carpofora Tencala ékesítette fel Ámor és Psyhé, valamint a Hesperidák aranyalmájának 
históriájának ábrázolásával, melyek körül a középkori Magyar királyság egyes tartományainak 
allegorikus nőalakjai jelentek meg.16 A 1721-ben keletkezett várösszeírás alapján Kismartonban 
is találtatott tudatosan, előre megtervezett koncepció alapján kialakított festményekből (jórészt 
másolatokból) és raritásokból álló gyűjtemény. Bár ezen kollekcióról jóval kevesebb forrás 
maradt fenn, mint a fraknói tárházról, így pontos összetétele és gyűjteményi változásai nem 
rekonstruálhatóak, ennek ellenére megállapítható, hogy a fraknói és a kismartoni udvar, és a 
bennük felhalmozott műkincsek hasonlóságot mutatnak Nádasdy Ferenc sárvári és pottendorfi 
udvarának, illetve az azokban létrehozott gyűjtemények kialakítási koncepciójával, vagyis 
Esterházy Pál is a Stammburgban (Fraknón) helyezte a el a történelmi vonatkozású és családi 
darabokat, Kismartonban pedig egy modernebb Kunstkammer-t hozott létre.17

A kismartoni rezidenciához képest az Esterházyak másik nagy központja, a fraknói vár 
igazi erőd volt. Jól védhető kialakításán túl egy 7 darabból álló történelmi festménysorozat 
is felelevenítette a család hadi sikereit: egy-egy nagy méretű olajkép az 1620-as lakompaki 
ostromról és az 1623-as érsekújvári csatáról, körülöttük a vezekényi ütközet és a nagyszombati 
temetés ábrázolása, Pápa eleste és visszavétele, valamint Esterházy Ferenc egyik portyája. 
Történelmi ihletésű képek a XVII. századi nyugat-dunántúli főnemesi rezidenciák szinte 
elmaradhatatlan díszítőelemei voltak, így pl. a korábban említett Hans Matthias Mayer freskók, 
vagy a családi- és kortárs főúri galéria Sárváron.18 Történelmi alakok ékesítették továbbá a gácsi 
Forgách vár belső tereit, Batthyány Ádám németújvári és Zrínyi Miklós csáktornyai várának 
dísztermeit is.19 A fraknói vár udvarán állt Esterházy Pál Martin Fisler által 1691-ben készített 
ugrató lovas szobra, előtte a vár kapuboltozata alatt pedig 1706-tól egy preparált krokodil, épp 
úgy elhelyezvén, hogy az érkezők az állat mögött a szobrot is láthassák. Bár a XVIII. század 
elején a török veszélye már nem volt fenyegető, a kompozíció mégis szimbolikusan a kívülről 
érkező oszmán seregeket fenyegeti.20

Esterházy Pál udvarainak kialakítása arra enged következtetni, hogy érezte a korszak 
átmenetiségét, amiben élt, igyekezett átmenteni értékeit és mégis úttörő volt, első azok között, 
akik az újdonságokat átvették. Az író, költő és zenével is foglalkozó nádor politikai pályájának 
egyes kiemelkedő eseményeit megörökítő művészeti alkotások nem csupán azt mutatják, 
hogy személyesen vonzódott a művészetekhez, az általa kiválasztott műfajok, művészek és 
programok a főúri reprezentáció részei voltak, így az elkészült művek nemcsak személyiségét 
és ízlését tükrözték, hanem konkrét politikai mondanivalóval is bírtak.21 A nádor sokféle 
műfajból álló reprezentációját 3 téma köré építette fel: egyrészt igyekezett famíliája ősiségét, 
régmúltra visszanyúló előkelőségét megjeleníteni, másrészt kifejezni családtagjai és saját 
szerepét a török ellenes küzdelemben, harmadrészt pedig saját politikai pályáját, befolyását és 
hatalmát hangsúlyozni. A fraknói gyűjtemény – a nádor reprezentációs programjának részeként 
–egységében és az egyes tárgyak szintjén is e három téma köré épült fel. 

Az Esterházy-kincstár forrásai 1645 és 1725 között

A fraknói gyűjtemény anyagáról, illetve az egyes tárgyak elhelyezkedéséről a fennmaradt 
inventáriumok alapján alkothatunk képet. Esterházy Pál idejéből 6 leltár maradt fenn, ezek 

16  Galavics 1975, 244–252. 272–744.; Galavics 1986, 125–126.
17  Buzási 2015, 121124.; Kiss 2015, 155–157.
18  Buzási 2010, 905–914.
19  Galavics 1975, 240–244.
20  Ács 2012, 274–280
21  Galavics 1999, 165–167.
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az 1691–1693-as és az 1696-os kivételével kiadottak. Az átírt forrásokkal kapcsolatban a 
szakirodalom újabban egyre több kritikát fogalmaz meg, ezért munkám során azokat a levéltári 
mikrofilmre vett anyaggal összehasonlítva dolgoztam fel. 

Az összeírásokat általában házasság, végrendelkezés, öröklés, osztás vagy halálozás esetén 
készítették, így az első vizsgált leltár Esterházy Miklós elhunyta után, 1645. november 2. és 7. 
között keletkezett.22 A második vizsgált összeírás 1654. november 16-án kelt, László vezekényi 
ütközetben lelt halálát követően, Pál és Ferenc osztozásakor23 (ugyanebben az évben vette 
feleségül Pál a birtokkoncentráció céljából a gyámsága alá került Esterházy Orsolyát is).24 Ezen 
források alapján rekonstruálható, hogy milyen alapokra épült Esterházy Pál gyűjteményezési 
tevékenysége. A harmadik inventárium 1685. március 10-én készült, Esterházy Pál második, 
Thököly Évával kötött házassága, és gazdag hozományának elhelyezése után pár évvel észült.25 
Az azt követő leltározás 1691. augusztus 9-től 1693. január 8-áig tartott, amely alapján a 
gyűjtemény már egy európai rangú kincstár képét mutatja. Bár az összeírás két külön 
dokumentumban maradt ránk, a második, 1693-ban keletkezett irat az első kiegészítése, ezért 
egy inventálási folyamatnak tekinthetőek.26 Az ötödik vizsgált forrás, az 1696-ban összeírt 
inventárium Esterházy Pál egy évvel korábbi végrendeletéhez tartozott, amelyben a kincstár 
anyagát a hitbizomány részévé nyilvánította. Ez a gesztus indokolhatja a megelőző évek 
összeírását is: a herceg pontosan fel kívánta jegyezni, hogy miből áll kollekciója, amelyet a 
család elidegeníthetetlen vagyonához sorolt.27 Végül a hatodik leltár, Esterházy Pál halála után 
néhány évvel, 1721. április 21. és 1725. január 6. között készült, s a mecénás nádor gyűjtési 
tevékenységének végeredményét mutatja.28

Az öröklött kincstár: az 1645-ös és az 1654-es összeírások

Az Esterházy Miklós halála után készült leltárban a fraknói vár három helyiségben berendezett 
gyűjteményének anyagát, és a pohárnok kezén lévő ezüstműveket vették számba az inventálók. 
Az első teremben nyolc láda kollekcióját jegyezték fel, így az elsőben ékszerek, köztük függők, 
bokréták, boglárok, karperecek, fülbevalók, hajtűk, aranyláncok és gombok, valamint 
nyakbavetők, párták és három bársony tokban összesen 48 gyűrű, illetve számos befoglalatlan 
gyémánt és gyöngy kapott helyet. A második virágdíszes, fekete ládában különböző íróeszközöket 
és tintákat, a harmadikban színes, hímezni való selymeket, kelméket és csipkéket, a negyedikben 
pedig ismét írószerszámokat tartottak, míg az ötödik egy patika-láda volt. A hatodik, egy vörös 

22  Inventarium rerum mobilium quondam Illustrissimi et Excellentissimi Princips Nicolai Ezterhasi de Galántha, 
Regni Ungariae Comitis Palatini etc. conscriptum in Thesauraria domo Arcis Fraknó, die secunda et 
sequentibus Novenbris. Anno Domini Milessimo Sexcentisimo quadragesimo quinto. MNL, P 108. Rep. 8. 
Fasc. C. Nr. 32. (Közli: Thaly 1883, 755–767.; Bodné Bobvszky 1981, 106–118.)

23  Kiss 2015. 157.
24  Inventarium rerum omnium Illustrissimi Domini Comitis Pauli Eszterházi in Arce Fraknó existentium, Anno 

1654 die 16. Novembris inventarum, juxta Cathalogum infra scriptum. MNL, P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 33. 
(Közli: Merényi 1903, 166–179.)

25  Solenne et originale Testamentum Princips Pauli Esterhazy Regni Hungariae Palatini anno 1685 conditum et 
proparia ejusdem manu scriptum. MNL, P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 48. (Közli: Katona 1983, 461–502.)

26 Inventarium Rerum et Apparamentorum in Capella Auris Fraknó existernium QUAE In eadem Arce die 9. 
Augusti 1691. MNL, P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 37., Inventarium Thesauri in Arce Frakno existetis, die 8. 
Januarii 1693. MNL, P 108. Az Esterházy Rep. 8. Fasc. C. Nr. 37. 

27  Inventarium Thesauri Cels[issimi] S[acri] R[omani] I[mperii] Princ[ipis] Pauli Esteras R[egn]) Hungar[iae] 
Palatini in Arce sua Frakno existentis, Anno 1696. MNL, P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 38. 

28  Inventarium Thesauri Fraknesis, die 6. Januarii anno 1725 erectum. MNL, P 125. Rep. 53. Nr. 11691. 
Variánsa: Inventarium Thesauri Fraknesis, die 6. Januarii anno 1725 erectum. MNL, P 108. Az Esterházy család 

hercegi ágának levéltára. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 43. (Közli: Katona 1980, 131–147.)
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bőrrel bevont, arannyal díszített, bársonnyal bélelt tároló különböző étkezéshez használt, 
nemesfémből készült eszközöket tartalmazott: 58 tányért, 28 gyümölcsnek való poharat, 30 
közepes méretű tálat, számos palackot, kannát, gyertyatartót, villát, kanalat és kést. A hetedik 
láda mosdómedencéket, néhány különleges megmunkálású, illetve gyöngyházzal és ásványokkal 
ékített kupát és serleget, valamint raritásokat, így négy órát, három strucctojást, egy szerecsendió-
poharat, egy termés-kristályt tartalmazott, míg az utolsó díszfegyvereket és lószerszámokat. A 
leltár alapján belső tárháznak nevezett helyiségben folytatódtak a tárolók számozásai, így a 
kilencedikben különböző textilek, abroszok, ékkövekkel kirakott, hímzett kendők, lepedők, 
és szoknyák szerepeltek, a tízedikben pedig a kelmék mellett különböző (feltehetően kisebb 
méretű) ládákat tartottak. A tizenegyedik, diófából készített, fiókos tárolóban csészéket, tálakat 
és tányérokat, a tizenkettedikben liturgikus tárgyakat, ostyatartókat, kelyheket, feszületeket és 
oltárra való terítőket, az utolsóban pedig (amely valójában egy hintó hátuljára erősíthető láda 
volt) férfiviseleteket, kárpitokat és zászlókat írtak össze az leltározók. Az új tárháznak nevezett 
teremben két nagy asztalon kárpitokat, keleti szőnyegeket, négy tigris- és négy párducbőrt 
jegyeztek fel.29

Az 1654-es inventárium alapján az előző összeíráshoz képest a kincstár anyaga számottevően 
nem, a tárgyak elhelyezése azonban némiképp megváltozott. Az első ládán belül több kisebb 
dobozban és fiókban kaptak helyet a tárgyak: akárcsak az előző forrásban itt is ékszerek, a 
másodikban és a harmadikban pedig pohárszéki eszközök szerepeltek - amelyek az 1645-ös 
leltárban még a hatodik és a hetedik ládát foglalták el - így a leltárból kimaradtak, s a kincstárból 
eltávolításra kerültek a befoglalatlan gyémántok és gyöngyök, a hímezni való selymek, az 
írószerszámok és a patika-láda. A negyedik tárolóban díszfegyvereket és lószerszámokat, míg 
az ötödikben ruhaneműket tartottak. Az összeírás végén pedig kevésbé értékes lőfegyverek, 
kardok, tőrök, lószerszámok, sátrak, kendők, terítők, szőnyegek, illetve óntárgyak szerepelnek, 
belső- és új tárházról azonban nem esik szó.30 A tárgyak mozgatása arra enged következtetni, 
hogy a kincstár nem csupán ingó vagyon volt, egyes darabokból az ünnepségek és fogadások 
alkalmával ún. pohárszéket állítottak, pl. 1681-ben a soproni országgyűlés alkalmával (ekkor 
válaszozták Esterházy Pált nádorrá) Mária Eleonóra plaz-neubeurgi hercegnő koronázására a 
városházán, valamint III. Károly koronázására 1712-ben Pozsonyban – a műtárgyak mindkét 
esetben Esterházy jelenlétét és saját- és családjának politikai súlyát hivatottak erősíteni.31 A 
pohárszék a XVII. században és a XVIII. század elején főúri körökben elterjedt reprezentációs 
forma volt, pl. Erdődy László Ádám is élt vele, mikor császári követként Varsóba utazott.32 

Az Esterházy Miklós halálakor, valamint a kilenc évvel később felvett leltár alapján a fraknói 
kincstár, bár több jelentős műkincset tartalmazott, összességében mégsem emelkedett ki a többi 
korabeli főúri gyűjtemény közül, Thurzó Zsuzsanna és Thököly Mária hozományainak listáiból 
kitűnik, hogy e két család is az Esterházyak korai gyűjteményéhez hasonló tárgytípusokból álló 
tárházzal rendelkezett.33 A tárház kialakítása és az inventáriumok szövege sem vall arra, hogy 
Esterházy Miklós, vagy László műértő gonddal viseltetett volna a kollekció iránt, a tárgyak 
nagy része diplomáciai ajándékként, illetve hozományként került a gyűjteménybe, kincstárhoz 

29  MNL P 108. Rep. 8 Fasc. C Nr. 32.
30  MNL P 108. Rep. 8 Fasc. C Nr. 33.
31  Szilágyi 2015, 187–188., a forrást betűhíven közli: Szilágyi 2014, 192–198.
32  „…noha minden Asztali eszköz vert-ezüstbül-vala, mégis azon kívül egy roppant nagy pohárszék, egész a’ 

bóthajtásig meg-vala rakva, ama régi Magyar, ezüst, s’ aranyozott kúpákkal, czapa-pohárokkal, mosdó-
kánákkal, es több effél, szem-vidáméttó eszközökkel: Mindenikben (a’ Lengyelek nagy csudálkozásával) a’ 
Méltóságos Gróff Erdődy fámiliának, Uri czimere ragyogván, és fényeskedvén.” P. Szegedi 1736, 93–94.

33  Gróf Thurzó Zsuzsanna hozománya. 1603. ápr. 21. Radvánszky 1879, 104–111., Thököly Mária hozománya. 
1643. jan. 14. Radvánszky 1879, 277–286
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kapcsolódó mecénási tevékenységükről nem maradt fenn forrás.34 Az inventálók szűkszavú 
feljegyzéseikben a tárgyak súlyáról, és a bennük foglalt ékkövek számáról több információt 
jegyeztek fel, mint azok provienciájáról, vagy a hozzájuk kötődő hagyományokról, személyekről. 
A tárgyak felsorolása között néhol azok tárolására, elhelyezésére is található utalás, így pl. az 
1645-ös összeírás első egységére vonatkozóan: „Cista prima ex Hebano intrinsece auro et sercio 
variegata” 35: vagyis a nádori ékszereket egy aranytól és selyemtől csillogó, ébenfa ládácskában 
tartották. Emellett a leltározók részletes leírást adtak a második tárolóról, amely egy fekete, 
közönséges nyelven Schreibtisch-nek nevezett, részben aranyozott, és ezüst virágokkal ékesített, 
nagy értékű szekrényke volt. A kollekció ládákban való elhelyezése azonban nem csupán 
arra utal, hogy ekkor még inkább tezaurációs célokból tartották fent a kincstárat, hanem az 
osztáskor ily módon különíthették el az örökösöknek járó részeket.36 Az 1654-es összeírásban 
az egyes tárgyak tokjaira is található utalás, így az első ládán belül 23 különböző, kisméretű 
„iskatulában” tartották az ékszereket, általában 1–2 darabot, az utoljára felvettben viszont hetet. 
Néhány esetben feltételezhető, hogy a tok célzottan az adott tárgy számára készült: figyelembe 
véve azt, hogy ezek általában részletesebben leírt, tehát az inventálók által különösen értékesnek 
tartott ékszerek voltak, így pl. „A harmadik iskatulában 1. Vagyon egy férfiúnak való arany 
zománczos násfa, mely fegyverderék és több hadiszerszám formára vagyon csinálva. Ezen vagyon 
két öreg orientális gyémánt, kisebb pedig tizenhat, négy kicsin rubint, és egy gyöngy függő alatta.”37 
A feljegyzett tokok többsége azonban különböző, ám gyakran azonos tárgytípushoz tartozó 
darabokat tartalmazott.

Az 1645-ös és az 1654-es forrásokban még nem mutatható ki a mecénás nádor gyűjteményezési 
tevékenysége, ezen leltárak azt az alapot tükrözik, amelyből kiindulva Esterházy Pál kiemelkedő 
műgyűjtő és műpártoló tevékenységével korának egyik leggazdagabb magyar Kunstkammer-ét 
hozta létre. Vizsgálatuk az 1721–1725-ös összeírással bezáródó fejlődési ív kezdőpontját adja 
meg.38

Egy formálódó kincstár képe: az 1685-ös leltár

Az első inventárium, amelyből már kitűnik Esterházy Pál mecénási és gyűjteményrendezési 
tevékenysége 1685-ben került felvételre, így a nádor és Thököly Éva házasságát követően a 
hozománnyal gyarapodott, és a Wesselényi-összeesküvés következtében elkobzott Nádasdy-
gyűjtemények egy részével is kiegészült kincstár kollekciójáról tudósít. A forrás több 
időpontban és több kéz által készített iratcsoport, az említett legkorábbi dátum 1685, így ezt 
vettem keletkezése kezdetéül. Az inventálás során a gyűjtemény egyes darabjai tárgytípusokként 
kerültek felsorolásra, sőt, esetenként több csoportba is besoroltak egy-egy darabot, és 
helyenként ismétlődések és javítások is megfigyelhetőek.39 Az összeírás első egységét az aranyból 
és ezüstből készült darabok, azon belül elkülönítve a gyémánttal díszített ékszerek, a különböző 
ásványokkal és drágakövekkel kirakott egyéb tárgyak, és „Keüleömb féle atany mivhez valo 
Raritások”40 azaz órák, képek, ruhadarabok, érmék, evőeszközök és befoglalt terméskövek 
alkották. A második részben a különböző ásványokból készített tárgyak, így külön egységekben 
a jáspissal, smaragddal, gyémánttal, gyönggyel, zafírral, türkizzel, rubinttal, illetve a többféle 

34  Szilágyi 1994, 47. 
35  MNL P 108. Rep. 8 Fasc. C Nr. 33.
36  Kiss 2015, 152–155.
37  MNL P 108. Rep. 8 Fasc. C Nr. 33.
38  MNL, P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 32., MNL, P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 33.
39  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
40  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
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drágakővel ékesített darabok kerültek összeírásra, míg a harmadikban a különböző ékszerek 
fajtájuk és a bennük foglalt ékkövek alapján rendszerezve. A kincstár anyagának negyedik 
csoportját a borostyánból, elefántcsonttól és a porcelánból készült műtárgyak, pontosan egy 
borostyán pohár és egy csésze, „edgy igen szép Sárga gyémántbul” készített kanna, valamint egy 
„Terra sigillata” kupa (amelyek színük alapján kerülhettek egy csoportba), 3 porcelánedény 
és 16 elefántcsont-faragvány, így kupák, poharak, kannák és csészék alkották.41 Az ötödik 
csoportban 5 „unikornis-szarvként” jegyzett csont, 2 orrszarvú-szarvból készített pohár, egy 
kupa, egy megmunkálatlan csont, és egy elefántfog szerepelt. Az inventálók külön csoportba 
sorolták az ékkő nélküli arany- és ezüstkupákat, illetve külön megjegyzés nélkül a strucctojást 
és kagylót tartalmazó darabokat. A hetedik csoportot mosdómedencék és tálcák alkották, a 
nyolcadikat ezüstből készült vegyes tárgyak, a kilencediket pedig 36 db óra. A leltárban külön 
egységet képeztek a díszfegyverek, ezen belül elkülönítve a pallosok, karok, hegyestőrök és 
buzogányok, pajzsok és lószerszámok, cafrangok, tegezek és dísztollak, valamint a kevésbé 
értékesnek tartott, egyszerűbb darabok. Újabb egységet alkottak a textilféleségek, ezen belül 
a különféle zászlók, szőnyegek, paplanok és díszöltözetek, ez utóbbin belül pedig elkülönítve 
szerepeltek az arannyal ékesített, a bársony, valamint a közönségesebb kaftánok, dolmányok, 
menték, süvegek, övek, nadrágok.42

Az összeírásban külön csoportban szerepelnek a „Holmi Tárházbéli raritások s, másféle 
portékák”. Ide tartozott többek között egy csontból, és egy fából faragott játéktábla a hozzá 
tartozó kiegészítőkkel, Mátyás király és Oláh Miklós érsek mentéje, egy selyemből varrt 
feszület és egy naptár, néhány befoglalatlan ásvány, „Edgy igen szép dupla aczél Klárisos panczel 
ingh”, számos elefántcsontból, valamint alabástromból készült kép és kisplasztika, egy könyv 
formájú óra, két terméskristály (az egyik zománcos virágokkal díszített), „Edgy öregh forma 
menkeő”,43 egy ezüst étkészlet, egy zománcos török kanál, néhány antik pénz, három olvasó 
és egy ezüstözött házioltár. A felsorolás 92 tétele közül 31 áthúzva szerepel, így pl. Esterházy 
Miklós kése és Aranygyapjas rendjele, számos ásványból faragott evőeszköz és olvasó, néhány 
faragott kép, befoglalatlan ásvány és két óra. Külön 37 tételes egységet alkottak az „Elephant 
csontbul valo Raritások”, amelyek között nincs áthúzott darab, sem pedig olyan, amelyik az 
előző elefántcsont faragványokat tartalmazó kategória valamely tagjával megegyezne.44

Az 1685-ös leltár azáltal, hogy tárgytípusokba sorolva, és nem ládák vagy szekrények szerint 
tartalmazza a tárgyakat (ahogy a korábbiak), illetve hogy ezek között a csoportok között van 
bizonyos szintű átfedés, és a raritások kategóriájának harmada áthúzott, jelzi, hogy Esterházy 
Pál ekkor még formálta kincstárát, próbálta felmérni kollekciója, és az egyes darabok értékét, 
kategóriákat állított fel, egymás mellé tette az összeillő darabokat. Nem állítható azonban, hogy 
a raritások között a nagyszámú kihúzott tárgy csupán a kategóriába sorolt típusok variálását 
jelzi, több esetben javítva, pontosabb leírással később ismét szerepel a kihúzott tétel. Így jártak 
el a leltározók pl. egy kereszt esetében: „Edgy köbul ki metczett mesterséges spányor kereszt” 
– áthúzva, alatta: „Edgy Zeöld keövekbül állo Spanyor kereszt”, valamint egy szenteltvíztartó 
kapcsán: „Ezüstben foghlalt termés Christal Szentelt víz edény” illetve, „Edgy kicsiny ugyan termés 
kristal Szentelt viznek valo edény”.45 Megfigyelhető továbbá, hogy nem egész tárgycsoportok 
kerültek ki a raritás fogalomból, hanem bizonyos darabok, így pl. Szent Sebestyén képmását 
kihúzták, míg Keresztelő Szent Jánosé és Szent Hyeronimusét nem. Az ásványokból készült 

41  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
42  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
43  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
44  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
45  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
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evőeszközök viszont mind eltávolításra kerültek (kivéve egy feltehetően különleges kialakítású, 
klárisos nyelű, kalcedonból faragott darabot), míg az ezüst készlet és a zománcos török kanál 
nem, valamint „Edgy igen szép metczett Topasius keő” szintén áthúzva szerepel a listában, míg 
közvetlenül alatta „Edgy más nagyobb metczett Topasius keő gyereü” már nem.46 Raritásnak 
ezek szerint nem csupán a különleges matériából készült tárgyak, hanem sokkal inkább a 
különleges kivitelezésűek számítottak, valamint külön kategóriát képeztek az elefántcsontból 
és az alabástromból készült darabok.47 A szűkszavú összeírásból, annak szerkezete miatt a 
tárgyak elhelyezéséről nem olvasható ki információ, csupán az egyes (feltehetően a nagyobb 
értékű) darabok tokjairól esik néhol említés. Több esetben jegyezték fel az adott műkincsben 
foglalt különböző ékkövek számát, esetenként a tárgyak súlyát, és ezáltal kiszámítható értékét, 
valamint az előző inventáriumokhoz képest a tárgyak nagyobb hányadához tartozik részletesebb 
leírás, legalább külső jegyek pontosabb feljegyzésének terén, történetük, kötödésük ismertetése 
viszont kimerült az előző tulajdonos nevének említésében. Az 1685-ös összeírásból tehát egy 
formálódó kincstár képe bontakozik ki. A bizonytalan datálás, a tárgyak csoportosítása, a 
nagyszámú áthúzás és javítás, a több jól elkülöníthető kézírás, valamint ez egyes kategóriák 
között megfigyelhető átfedések arra engednek következtetni, hogy a leltár nem végleges, 
csupán piszkozat,48 azt a pillanatot mutatja, mikor Esterházy Pál felismerte a gyűjteményében 
rejlő reprezentációs lehetőségeket, nem csupán egymás mellé tette tárgyait, hanem igyekezett 
kategorizálni, a tárgyak művészi és történeti értékét figyelembe venni, s valódi Kunstkammer-
ré formálni a fraknói kincstárat.

Vagyonközpontosítás és politikai értékmentés: a hitbizományi jegyzékek (1691–1693, 
1696)

Az 1685-ös összeíráshoz képest a hitbizományi inventáriumból már egy kiforrott kincstár képe 
rajzolódik ki. Az 1685–1690-es években több mester is dolgozott a kincstárban, köztük Thomas 
Niederhauser udvari asztalos, Christoph Ruebacker lakatos és Paul Gerste üveges mester, aki 
1689 novemberében 48 nagy beüvegezett ajtóért és további 3–3 táblaüvegért összesen 28 
forint 30 krajcár fizetést kapott a nádortól, majd 1694 májusáig folytatta a kincstár felújítását, 
mikor is további 24 üvegezett szekrényajtóért és 96 üvegtábláért 50 forint 50 krajcárt utaltak 
ki számára. Ők készítették azokat az üveges almáriumokat, amelyekben a hercegi kincstár 
kollekciója került, s amelyek innentől kezdve az összeírások alapegységeit képezték.49

Esterházy Pál már 1664-es és 1678-as végrendeleteiben is tett utalásokat a kincstár és a 
birtokok egyben tartására (az előbbiben jelenik meg egyébként először magyar vonatkozásban 
a Kunstkammer kifejezés, bár Kismartonra vonatkozóan),50 1695-ös testamentumában pedig 
létrehozta az Esterházy- hitbizományt, és annak részévé nyilvánította a kincstárat. A magyar 
főnemesek az 1687: IX. tc. nyomán alapíthattak hitbizományt, vagyis elidegeníthetetlen 
vagyoni testeket. Bár Esterházy Pálnak nagy szerepe volt a törvény megalkotásában, és az elsők 
között élt a lehetőséggel mégsem állítható, hogy az övé egyedi eset lett volna: a Zichy- és 
a Szirmay-család, valamint Erdődyek is megalkották saját hitbizományukat, Erdődy György 
ráadásul a galgóci várában található gyűjteményét is annak részévé tette, s Nádasdy Ferenc is 

46  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
47  MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C Nr. 48.
48  Kiss 2015, 164–165.
49  Mitropulos 2014, 37–98.; Mitropulos 2015, 230–233.
50  Buzási 2015, 117.
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hasonló lépéseket tett korábban, bár a Wesselényi- összeesküvés következményi miatt nem 
élhetett a törvény adta lehetőséggel.51

Az 1691–1693-as inventárium egy levéltári szám alatt, két külön dokumentumban maradt 
fenn, egymás folytatásaiként értelmezhetőek, az 1696-os hitbizományi leltár előzményeiként, 
mintegy piszkozataiként. Minden almárium tartalma külön oldalra került, több áthúzás és 
javítás figyelhető meg bennük, melyek alatt a tárgyak pontosabb lírása következik. Az 1696-os 
összeírásban sem a kincstár anyagában, sem pedig a kollekció elhelyezésében nem mutatkozik 
jelentős eltérés az előző évek leltározásaihoz képest, keletkezését a végrendelet megírása 
indokolta, az előzőek letisztázott verziójaként értelmezhető, melyet szintén szekrényenként 
külön-külön oldalra egy regiszteres könyve jegyeztek fel.52 A leltárhoz tartozik egy bevezető 
is, mintegy használati utasítás az olvasóhoz, melyben Esterházy Pál leírja, hogy a tárgyakat 
elhelyezkedés és nem érték szerint vette sorra, valamint utal egy illusztrált leltárra, amelynek 
XVII. századi változata eddig nem ismert.53

Az összeírás alapján a tárgyak két helyiségben összesen 53 párosan számozott almáriumban 
és két éremszekrényben kaptak helyet, s négy csoportra oszthatóak: kincstári rész, fegyverek 
és lószerszámok, díszöltözetek és érmék. A raritásokkal kiegészült hagyományos értelemben 
vett kincstári anyag a hitbizományt megelőző 1691-1693-as, a nádor 1695-ös végrendeletéhez 
mellékelt összeírás alapján is a 67-68-as számú almáriumig helyezkedett el, amit az ún. második 
kincstár bővített ki: itt további 11 párosan számozott szekrényben tárolták a műkincseket. A 
34 szekrény anyaga elrendezésében igen vegyes volt: számos különböző fajtájú ötvösmunka, 
így kupák, palackok, poharak, kannák, csészék, evőeszközök, mosdó medencék, valamint 
nemesfém talpazatba foglalt különleges matériák, pl. kagylók, csigák, strucctojások, termések 
és elefántcsontok kaptak itt helyet.54 Ezen kívül a gyűjtemény első negyedéhez tartoztak a 
különböző képek, kisméretű szobrok, órák, gyertyatartók, ékszerek, pl. násfák, forgók, láncok, 
közel száz gyűrű, gombok, boglárok, valamint különböző ásványokból faragott edények, 
természeti ritkaságok, és néhány török díszfegyver is - feltehetően diplomáciai ajándék, vagy 
raritás voltuk miatt. A második kincstárként jegyzett helyiségben a 92–93-as almáriumtól 
kezdődően a 104–105-ösig folytatódnak a különféle ötvösmunkák, javarészt kupák és egyéb 
ivóedények.55 A gyűjtemény második egységét öt almárium anyaga alkotta. A 71–72-től az 
egyben felvett 68–91-es számú almáriumokban kerültek összeírásra a fegyverek, így puskák, 
pisztolyok, kardok, buzogányok, pallosok, szablyák, vértek, páncélok, sisakok és botok, valamint 
a különböző lószerszámok és cafrangok. A fraknói tárház harmadik egysége, a ruhaneműk és 
szőnyegek 79–80 – 81–82-es almáriumokban kaptak helyet. A kollekció negyedik egysége, a 
numizmatikai gyűjtemény a második kincstárnak nevezett helyiségben, négy, kifejezetten az 
érmék számára készült, fiókos szekrényben volt fellelhető.56

A hitbizományi inventáriumok rövid, latin nyelvű feljegyzései a gyűjtemény felmérését 
szolgálták, csak elszórtan olvasható részletezőbb tárgyjellemzés. Bár a hitbizomány a vagyon 
egyben tartását célozta, a leltár mégsem tartalmaz tárgyakra bontva becsült értékeket, 
sem pedig azok súlyaira vonatkozó bejegyzéseket, melyek alapján kiszámítható lett volna 
nemesfémtartalmuk. Mindebből érzékelhető, hogy Esterházy Pál számára gyűjteménye 
már nem csak vagyonközpontosító célokat szolgált, hanem megjelent a reprezentációs érték 

51  Peres 2009. 94–99., 105–111.; Bubryák 2013, 10–35.
52  MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 37.; MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 38
53  Kiss 2015, 168–169.
54  MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 37.; MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 38
55  MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 37.; MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 38
56 MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 37.; MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 38.
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is, mint szempont, örökösei számára nem csupán egy beolvasztható, vagy viselhető értékes 
kollekciót, hanem egy politikai tartalommal bíró gyűjteményt kívánt hagyni, amellyel ők is 
megmutathatták az Esterházyak dicsőségét, hatalmát és vagyonát. A hitbizományi inventárium 
mögött a vagyonmentés mellett a politikai értékmentés célja is megjelent.

Egy kiforrott kincstár képe: az 1721–1725-ös inventárium

Az Esterházy Pál fraknói kincstáráról tanúskodó utolsó inventárium 1721–1725 között 
készült, a gyűjtő elhunyta és az inventálás között eltelt hosszú időt a végrendeletében megjelölt 
örökös, Mihály és az őt követő József váratlan halála indokolta.57 Az összeírás alapján a 
kincstár szerkezete és kollekciója nem változott számottevően a hitbizományi inventálás óta, 
csupán néhány tárgyat helyeztek át más szekrényekbe, a második tárházként jegyzett helyiség 
almáriumai pedig az ablakmélyedésekbe kerültek, így 41 párosan számozott almáriumban és 
öt ablakmélyedésben álló tárolóban szerepelnek a tárgyak. A leltár alapján az almáriumokon 
kívül is voltak tárgyak a fraknói kincstárban, így az 54–55-ös almárium melletti ablakban egy 
óra, egy Szűz Máriát ábrázoló szobor, majd ezek alatt „Ugyan azon ablakban egy Sellye Sékben 
ölve föll öltöztetett Üdvözült Herczegh Eszterhás Páll Palatinus Statuaja”58, valamint a helyiség 
ajtajának két oldalán egy-egy fából faragott unikornis-szobor, és egy aranyozott asztal állt, a 
tárolók felett több óra, és összesen 107 kép kapott helyet, a mennyezetet pedig 54 tengeri 
állat és számos más raritás díszítette.59 A terem két oldalán elhelyezkedő almáriumokban az 
1690-es évek leltáraihoz hasonlóan négy nagy csoportra oszthatóan helyezkedtek el a darabok. 
Az első egységet (1–2 – 67–68-as számú tárolók, valamint az első, a negyedik és az ötödik 
ablakmélyedés) itt is a klasszikus értelemben vett kincstári anyag képezte, vagyis a nemesfémből 
készült, és a természeti ritkaságokkal kombinált pohárszéki eszközök, kisplasztikák, ékszerek, 
órák és tükrök alkották. A második csoportban, a 69–70, 71–72, 73–74 és a 77–78-as 
almáriumokban kaptak helyet a különböző fegyverek és lószerszámok, a harmadikban, a 75–
76. 79–80 és a 81–82-es szekrényben pedig a női és férfi díszöltözetek, valamint a szőnyegek 
és más textilfélék. A kollekció negyedik csoportját az érmék alkották, melyek a második és a 
harmadik ablakban álló fiókos szekrényben kaptak helyet.60

Az 1721–1725-ös inventárium is meglehetősen szűkszavú, ám apró megjegyzéseikből 
következtetések vonhatóak le az egyes tárgyak tárolására, állapotára, történetére és értékére. 
A kollekció bizonyos nagyobb értékű, törékenyebb darabjai mellé, illetve az apró ékszerek, 
terméskövek, befoglalatlan ásványok és gyöngyök mellé az összeírók azok tokjait is feljegyezték, 
pl. az 1721–1725-ös összeírás alapján 51–52 számú almárium tárgyai közt találtatott „Egy Vörös 
aranyos tokban két igen Szép Gyémántos Gyürü, harmadik Aranyban béfoglalt nagy Gyemánt.”,61 az 
egyben felvett 47–48 – 49–50-esben „Egy fekete tokban Termés Christálbul való aranyban foglalt 
magos övegh Pohár födelestül” (…) Egy Vörös tokban Csiga formára való termés Cristál Lábos 
Övegh, mellynek az Lábo aranyos és ezüstben vagyon foglalva.”62, vagy a 29–30-as szekrényben 
egy „Fekete páczolt tokban levő Asztalra Való Négy-szegletű Aranyos Óra”.63 Az inventárium 
alapján az előző évtizedek gyakorlatához hasonlóan a tokok kettős funkcióval bírhattak: óvták 
a különösen értékes és törékeny darabokat, valamint egyben megőrizték a kisebb tárgyakat. 

57  Katona 1980, 132.
58  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691.
59  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691.
60  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691.
61  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium. 51–52.
62  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 47–48 – 49–50.
63  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691.Almárium 29–30.
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Ennek ellenére előfordult, hogy nem egy-egy tárgyról hiányoztak részek, s ezeket fel is jegyeztél 
pl. szintén a 1721–1725-ös forrásban, az 57–58-as almárium tárgyai között: „Egy vörös 
bársonyos Tokban aranyban foglalt Amaristus kübül való hajó forma Lábos Pohár, melynek kövekkel 
kirakott fülei vannal, egyike Letörvő találtatott és a pohárban papirocskában be tetetett.”,64 vagy 
a 21–22-es számú szekrényben: „Egy tiszta Ezüstbül való Aranyozott hosszú nyelű Szív formára 
csinált Turkisekkel meg rakott födeles Poharocska. Mellynek a’ tetein kollöt valaminek Lenny de 
Nem találtatik.”,65 majd a következő almáriumban feltehetően a hiányzó fedél szerepelt: „Egy 
Tiszta Ezüst Pohár födéél, mellyen Egy Tiszta Ezüst Aranyozott Őkor vagyon, de az Pohara nem 
Találtatik.”.66 Az előző leltárakhoz képest 1721–1725-ösben több tárgy történeti és személyi 
vonatkozására található leírás, sőt bizonyos darabok mellett cédula is találtatott. A tárgyak mellé 
helyezett apró pergamenlapocskák célja a hozzájuk kötődő történelmi hagyomány erősítése 
volt, olyan darabok mellé kerültek, amelyekre ezt a kötődést nem lehetett ráírni.67

Gyűjteményezés. Egy tudományos igényű útmutató: Samuel Quicchenberg: Isncriptiones 
vel tituli theatri amplissimi

A kora újkor folyamán, ahogy egyre több gyűjtemény jött létre, úgy a jelentősebb tárházakról 
nyomtatott katalógusok jelentek meg, valamint könyvek készültek a tárházak helyes 
kialakításának módjáról, a tárgyak rendszerezéséről és elhelyezéséről. Esterházy Pál fraknói 
könyvtárának állománya a jelenleg ismert adatokból teljes egészében nem rekonstruálható, 
így az sem bizonyítható, hogy rendelkezett-e ilyen gyűjteményezési szakkönyvvel, vagy sem. 
Abból azonban, hogy Nádasdy Ferenc kincstárai adták számára a mintát, akinek pedig többek 
között a Wittelsbach bajor hercegek gyűjteménye szolgáltatta a követendő példát, nyomokban 
mégis kimutatható a XVI–XVII. század legismertebb gyűjteményezési könyvének hatása.68 
A Wittelsbachok közül V. Albrecht nevéhez fűződik a Kunstkammer megalapítása, s az ő 
alkalmazottja volt a belga Samuel Quicchenberg, aki 1565-ben jelentette meg Isncriptiones vel 
tituli theatri amplissimi című munkáját. A herceg megbízásából az 1560-as évektől Itáliában 
tett utazásai – melyek nyomán megismerte Ulisse Aldrovandi bolognai tárházát és a Mediciek 
gyűjteményét is – nagy hatással voltak rá.69 Művében amellett, hogy praktikus tanácsokat 
adott a gyűjtők számára, egy ideális, tudományos rendszerezésen alapuló tárházat vázolt fel, 
amelyben a tárgyakat öt osztályba (történeti tár, kincstár, természeti ritkaságok, mechanikus 
szerkezetek, képtár) sorolta.70

Esterházy Pál kincstárában Quicchenberg mindegyik tárgycsoportja megtalálható volt, 
a műgyűjtő nádor olyan kincstárakról vette a mintát, amelyekre nagy hatást gyakorolt az 
Inscriptiones, így egy európai és magyar hagyományokon alapuló, de mégis innovatív programot 
hozott létre. A fraknói kincstár illeszkedett az évszázadok óta formálódó tárházak sorába, ám 
sógora, Nádasdy Ferenc nyomdokain haladva újat alkotott: kincstárára nem csupán, mint ingó 
vagyonra gondolt, a hitbizománnyá tételen túl politikai és társadalmi rangjának kifejezésére is 
használta kollekcióját.

A Kunstkammer, mint a reprezentáció része

64  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 57–58.
65  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 21–22.
66  MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 23–24.
67  MNL, P 125. Rep. 53. Nr. 11691. Kiss 2011. 304–308.
68  Monok 2012, 138–157.
69  Viskolcz 2010, 873.
70  Quicchenberg 1565, [2–22.]
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A fraknói Esterházy kincstár az egyetlen olyan kora újkori magyar főúri gyűjtemény, aminek 
jelentős része, mintegy fele fennmaradt, a tárgyaknak ma az Iparművészeti Múzeum és a 
fraknói vár ad otthont.71 Ezen szerencsés körülmény teszi lehetővé, hogy a kincstár ne csupán 
az inventáriumok alapján, hanem az azokból beazonosítható tárgyak révén is vizsgálható 
legyen, ezáltal több szempontból is körüljárhatóvá válik a kérdés, hogy hogyan illeszkedett a 
gyűjtemény a mecénás nádor politikai reprezentációjába és mit fejezett ki az egyes tárgyakkal. 
Az inventáriumok vizsgálata nyomán az egész kollekció reprezentációs értéke, az amögött 
meghúzódó tudatos gyűjteménykialakítási munka ragadható meg, az egyes tárgyak elemzése 
pedig a források szűkszavú leírásait kiegészítvén pontosabb képet nyújt az adott tárgy 
szimbólumkészletéről, s ezáltal az általa kifejezett témáról, s akár a mögötte meghúzódó 
ismeretanyagról is.

A XVII. században a gyűjtemény Európa-szerte elterjedt reprezentációs műfaj volt, melyre a 
peregrinus diákok naplóiból, valamint a hatalmi elit tagjainak diplomáciai útjairól fennmaradt 
forrásokból is vonható le következtetés: a megfelelő kapcsolatokkal rendelkező utazók 
megtekinthették őket, s lejegyezték az ott látottakat. Bethlen Mihály, az önéletíró kancellár, 
Bethlen Miklós fia,72 valamint Batthyány Kristóf naplójában is olvasható Kunstkammer-ekre 
vonatkozó bejegyzés,73és Nádasdy Ferenc 1665-ös itáliai körútjáról fennmaradt napló is arról tesz 
tanúbizonyságot, hogy a nádor sorra meglátogatta a legnevesebb gyűjteményeket.74 Esterházy 
Pál is több gyűjteményt láthatott, így a Habsburgok Schatzkammer-ét, Nádasdy Ferenc sárvári 
és pottendorfi tárházait, valamint az 1653-as körutazásakor több német Kunstkammer-t. A 
kollekció üveges almáriumokban, tehát állandón látható módon történő elhelyezése arra enged 
következtetni, hogy a mecénás nádor arra érdemes vendégeinek (a látott mintákat követvén) 
maga is megmutatta gyűjteményét.

A család ősiségének megjelenítése

A korszakban a főúri gyűjtemények nem csupán egy mecénás gyűjtőszenvedélye nyomán 
jöttek létre, hanem folyamatosan, generációkon át gyarapodtak, főként hozományok, vagy 
ajándékozások révén. Így kerültek a fraknói kincstárba olyan tárgyak, amelyek korábban a 

71  Héjjné Détári 1979, 19.
72  „Die ultimoOctobris. anno 1692. Megjártuk a riszkammert, melly 36 házból áll, rakván külömb-külömbféle sok 

raritásokkal, sok nyergekkel, felöltöztetett lovakkal, melly rakván vagyon külömb-különmféle drágakövekkel; 
benne vagyon kicsinálván egynéhány elector vasderekason, sok electoron pallosi, fegyeri, sisaki, nyergei, 
köntösi, mellyek között Mauriciusé, johannesFridericusé, Christianus I. 2. Augutusé. Római öltözetek, 
vademberek köntösi, sok pollak, mellyekel teli van egy ház. Perzsiai papi köntös, japonai, indiai pénzek, 
kenyerek. Egy házban a többi között sok csudálatos állatok, kik között krokodil az ő kicsinyd ellenségével, 
icmaleonnal, basiliscus, tengeri kutya, borjú, süldisznó óriás háta gerince, japonai király sisakja, márványkőből 
asztalok...”(…)„A város felől való bástyában speculáltunk azt a scriniumot, amellyben vagyon egészen 
KűnstCammara, sok szép raritásokkal, mellyeket mind leírni sok foret, vadnak a sok szép iskutályákban sok 
külömb-küömbféle pénzek, képírások, tükrök, prismák, kígyóbőrök, csigából mosdó, medence, kalánok, 
sphaerák, láncok, igen affabre kifaragtak mind.” Bethlen Mihály útinaplója. Közli: Jankovics, 1981.32–33., 
59., R. Várkonyi 2003, 17–18.

73 „Onnend az czaigházba mentünk. Itt leghelöszöris az őregh lövő szerszámokat láttuk megh. Sok vagion 
az bavarjaihazéköztök, de jobb része mind ellenségektülniert, ki francziai, svécziaia, daniaikyrálioktul, 
nemellikneoburghi, brandenburhi, haidelberghi, virtemberghi, turlachiherczegektül ,hollandusoktul, ez két 
utolsó. (…) Taborbanvalokováczszekerekis vannak, globisoknak minden feleknek, granatoknak etc. soka, más 
helen fegyver derekak es némely raritások: tengeri tekeniösbekamegh töltve s’ magánossan a’ tekeniője, melj 
lehet circiter oly nagy, mind 12 czöbröshordonak az feneke. Egy pár öreghcrocodilusmegh töltve az delphinok 
és tengeri majom fecske fel függesztve, egy pisztrang, nemetülLaxpferhen, találtatott egy vizbenMonachiumbol 
6 merföldnyre, 73 funtniomos, ez is delieneálva vagyon.” Batthyány Kristóf útinaplója. Közli: Szelestei N. 
1988. 8–9., 32–33.

74 Bezeréjd Zsigmond utazási naplója. Közli: Marczali 1883, 350.
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Thurzó, Báthory, Dersffy, Forgách és a Nádasdy családok kincstárába, vagy a Habsburgok 
Schatzkammerébe tartoztak, és sokszor ezen tárgyak bírtak – éppen az ősiségük és a 
hagyományozódásuk révén – a legjelentősebb reprezentációs értékkel.75 I. Lipót császár a nádor 
politikájával való elégedettségének jeleként számos tárgyat ajándékozott a fraknói kincstárba 
saját gyűjteményéből, s több egykori magyar király serlege található a kollekcióban.76 Ezen 
tárgyakat Esterházy Pál tudatosan használta családja ősiségének, régmúltra visszanyúló 
hatalmának és befolyásának kifejezésére, így pl. a Mátyás királyhoz kötött, nürnbergi városjeggyel 
ellátott aranyozott ezüst, zománcozott, virág és levélmotívumokkal díszített, hólyagos fedeles 
nagyméretű díszserleget, amelynek tetején egy holló figura látható.77 A tárgy fedelének belsején 
egy, az 1700-as évek elején készített barokk kori koronás magyar címer van, szívpajzsában Mátyás 
hollós emblémájával, körirattal és évszámmal: „MATHIAS CORVINUS D[EI] G[RATIA] 
HUN[GARIE]) BOH[EMIAE] DAL[MATE] CROAT[IAE] SLAV[ONIAE] REX”.78 A 
művészettörténeti kutatások alapján a serleget az 1481 körül zajló tárgyalások folyamán III. 
Frigyes német-római császár ajándékozhatta a magyar királynak, erre utal serleg fedelén látható 
plasztikusan megformált holló figura, Mátyás címerállata, jelezvén hogy a tárgy személyesen 
neki készült.79 Ezt a történelmi hagyományt megerősítendő applikáltatta Esterházy a serleg 
fedelének belsejére a címert és a köriratot, hogy az a hollófigurával kiegészítve egyértelművé 
tegye a tárgy Mátyás királyhoz való kötődését. Valaha egy magyar király tulajdonában lévő, az 
ő címerállatát, és nevét viselő tárgy azok számára, akik a gyűjteményt megtekinthették a család 
ősiségét, régi nagyságát szimbolizálta, s hogy ennek maga Esterházy Pál is tudatában volt az 
utólag ráhelyeztetett kerek ormanens bizonyítja.

Az egykori magyar királyok tárgyai, illetve Habsburg uralkodók kincstárából származó darabok 
mellett más nagy múltú főnemesi famíliák emblémáival díszített nagy értékű ötvösművek is 
feltűnnek az inventáriumokban, melyek hozományok révén kerültek s kincstárba, s éppen ezt, 
az Esterházy-család más főnemesi famíliákkal való családi és politikai kapcsolatát jelenítették 
meg. A tárgyak leírásánál az inventálók külön kiemelték, hogy melyik család címere látható 
rajtuk, s ez alapján megállapítható, hogy a címerek, illetve a mögöttük rejlő kapcsolatrendszer 
adták a tárgyak reprezentációs értékét. A fraknói tárházban számos Esterházy-címeres tárgy 
is helyet kapott, amelyek azon túl, hogy érzékeltették a család gazdagságát, az uralkodói és a 
főnemesi famíliák darabjaival együtt jelentettek igazán nagy reprezentációs értéket. Az ilyen 
műkincsek között több olyan is akad, amelyre utólag vésték rá a címert, esetleg fiktív évszámmal 
kiegészítve, így pl. az antik érmékkel díszített tálka80 fülének hátuljára az Esterházyak grófi 
címerék és az 1340-es dátumot. Az edény belsejét a külső ív mentén 12 tetradrachma, a belső 
kört pedig 14 dénár alkotja, olyanformán, hogy előlapjuk ezt a belső oldalt, hátlapjuk pedig a 

75  Szilágyi 2014, 49., 62., 68–69., 82–83., 102–103., 110., 124.
76  Péter 1999, 112–113.; Szilágyi 2014, 74–89., 106–111.
77  „Item egy széles virágos ezüst aranyos kupa hójagos, kinek tetején egy karvaly áll.” MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C 

Nr. 32. 2. láda; „Item egy régi Mátyás király kupáia, kinek az környyéki uiragokkal uan megh rakua” MNL P 
108 Rep. 8 Fasc. C Nr. 33., „Scyphus Regis Hunfariae Matthiae Corvini cum ejusdem Insignibus ac Corvo in 
superiori parte Romum depromente Anno 1481” MNL P 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 37. Almárium 5–6., „Egy 
Eöregh Ezüstös aranyos holyag kupa, melyne ka’ feödeliben belöl Máttyhás királynak neve magyar Országh 
Czémerével be van írva.” MNL P 108 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 5–6.

78  Idézi: Szilágyi 2014, 53.
79 Békési - Szilágyi - Strucz 1992, 5.; Péter 1988, 69.; Szilágyi 1992, 10–14.; Szilágyi 1994, 60–61.; 

Szilágyi 2014, 63–56.
80  „Edgy pogán pénzel vert csésze fogantoyaval edgyütt” MNL P 108. Rep. 8 Fasc. C Nr. 48., „Fiala aurea in cujus 

medioo effigies Christi Domini circumdata autem Monetae antiquorum Regnum continentur.” MNL P 108. 
Rep. 8 Fasc. C Nr. 38., „Egy tiszta aranybul való, egynihány pogány arany pénzel környös körül veretett csésze, 
a közepin vagyon Xtus Urunknak féligh való ábrázatja”. MNL P 125 Rep. 53 Nr. 11691.
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tálka külsejét ékesíti. Középen egy ún. Salvator-érem egykorú másolata jelenik meg, előlapján 
egy profilból ábrázolt Krisztus fejjel, hátoldalán pedig lángnyelvekből kinyúló IHS rövidítéssel, 
és mindkét oldalon szakrális körirattal. Az Esterházy-címert és a fiktív évszámot megjelenítő 
fület utólag forrasztották az edényhez, amely felső oldalán egy szerényebb kivitelezésű 3 alakos 
jelenetet ábrázol, melyben a kutatás az Iliász egyik részletét, Hektor, Heléna és Akhilleusz 
ábrázolását ismerte fel.81 Egy ilyen antik érmékből álló raritás címerrel és fiktív évszámmal való 
ellátása mögött az évszázadokba visszanyúló családi múlt megteremtésének és megjelenítésének 
igénye érzékelhető. Szintén ez a reprezentációs téma jelenik meg az inventáriumokban 
található, személyi kötődéssel együtt leírt Esterházy Miklóshoz, később pedig Pálhoz tartozó 
Aranygyapjas Rendjel is, amelyek a portrékon és a kincstárban is az adott személy, illetve a 
család politikai befolyását jelenítették meg.82

A fraknói tárházban feltűnően nagy számban voltak jelen egykori uralkodóknak tulajdonított 
olvasók. A XVII. században vallásos felfogás összetett volt, egyszerre volt jelen a katolikus pietas 
kettőssége: a magánáhítat, a csendes elmélyülés, és a hitélet látványos, grandiózus külsőségeinek 
megjelenítése. A klenódium a korszakban a keresztény hit fegyvere volt a mindennapok 
megpróbáltatásaiban, és azon uralkodók, akikhez az Esterházy-gyűjtemény darabjai kötődnek, 
így III. Sobieski János és Báthory István lengyel királyok, Hunyadi János kormányzó és 
V. Károly német-római császár a hit védelméért küzdöttek a harcmezőkön.83 Az uralkodói 
olvasók szinte kivétel nélkül az 51–52-es almáriumban kaptak helyet több, az Esterházy-család 
egykori tagjaihoz tarozó darab, valamint egyéb vallásos tárgyak, ékszerek és ásványok mellett. 
A kincstárban található történeti kötődésű olvasók reprezentációs értékét egykori használójuk 
személye adta meg. Ezen kis méretű tárgyak feliratozása nehézkes, történeti hagyományuk 
viszont épp olyan értéket képviselt, mint az ötvösműveké, ezért korábbi tulajdonosuk 
nevével ellátott kis méretű papirost helyeztek melléjük, s az inventáriumokba is ezen cédulák 
információival kiegészített tárgyleírások kerültek be.84

Mindezen gesztusok – a tárgyak célzott elrendezése, címerrel, felirattal és (olykor fiktív) 
évszámmal való ellátása – azt mutatja, hogy Esterházy tudatosan használta gyűjteményét családja 
ősiségének és régi dicsőségének kifejezésére. Figyelembe vette, hogy a személyi és történelmi 
hagyományok megjelenítése, valamint bizonyos darabok erősítik egymás reprezentatív értékét, s 
ez alapján rendezte el gyűjteményét az egyes tárolókban.85 Esterházy Pál felmenőinek történetét 

81  Biróné Sey 1992, 35–50.; Szilágyi 2014, 89–91.
82  Az Úr eö Naga inneplö arany báránnya, mely Termés aranybol vagyyon kicsinálva. 4. filigrán munkábol csinált 

golyobisbol áll […] Az Úr eö Nga második inneplő arany bárnnya,kit 8 eöregh filligrám munkábul valo aran 
gombok tartanak, az Arany bárány mindkét feleöl, gyémáttal rakott, vagyon benne eöregh gyémánt, Nr. 6. 
apro Nr. 82. Az Úr eö Naga harmadik viseleő arany báránnya, mellyet edgy gyémántos Rosa s edgy gyémántos 
gomb tart, az arany bárányban vagyon eöregh ranta gyémánt 4 az Rosában pedigh eöregh ranta Nr. 1 Kisebb 
Nr. 8 annális kisebb, megint 8. vagyon, az gombokban pedigh keözép szereü ranta gyémánt vagyon Nr. 20 
aprobb Nr. 30.” MNL P 108 Rep. 8. Fasc. C. Nr. 48 „Egy fekete tokban Aranybarany Nyakra valójával együtt.” 
MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 51–52. „Egy vörös tokban tiszta aranybul álló Nyakra való arany 
bárnyal együtt.” [… ] „Egy vörös Tokban Arany baranyhoz hasonló öreghb és apróbb Gyémántokkal ki rakott 
négy borglárbu álló Smuk, raita fögvén az arany bárány.” […] „Egy vörös Bársonyos Tokban igen szép Öreghb 
s apróbb Gyémántokkal rakott ött darabbul álló Smuk, raita függő Ezüstben foglalt igaz Gyöngy báránnyal 
gyémántokkal kirakva.” MNL P 125 Rep. 53. NR. 11691. Almárium 54–55.

83  Szilágyi 1994, 75–76.
84  Kiss 2010, 304–309.
85  „Egy Igen Szép Zöld jaspisbul tisz Szembül álló olvasó, melly harmadik János Lengyel királlyé való az mint az 

írás mutattya.” […] „Egy Vörös Cláris tizenegy Szembül álló és Aranyos keresztes olvasó Aranyos nimusmával 
együtt melly Báthorj István Lengyel királyé volt az mint a rait afüggő csedulán való irás mutattya.”. Almárium 
51–52[…] „Egy vörös Claris tizenegy Szembül álló és Aranyos keresztes olvasó Aranyos numismaval együtt 
mely Barhori István Lengyel királyé volt az mint a raita függő csedulán való írás muttya.” […] „Lapis Lazari 
kübül való tiz szembül álló kék olvasó, az mint az raita levű czédulára való irásbul kiteczik Eszterhás Miklós 
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többféle műfajban mutatta be: elkészíttetette Ádámig visszavezetett családfáját, majd ennek 
rézmetszetes és írásos (Trophaeum nobilissimae ac aniquissimae domus Estorasianae) változatát 
is, valamint ősgalériát festetett fraknói várának falaira. Ezen reprezentációs eszközök sorába 
tartoznak a fent említett műkincsek is, mint a család régmúlta visszanyúló történetének és 
dicsőségének kifejezői.

A hadi sikerek emlékei

A kora újkori főúri reprezentáció elengedhetetlen része volt a hadi sikerek valamilyen formában 
való megjelenítése. A költő-hadvezér Zrínyi Miklós csáktornyai várában számos töröktől 
zsákmányolt fegyverből alakított ki gyűjteményt, amelyet a neves holland utazó Jacobus 
Tollius 1660-as utazása során megtekintett,86 Esterházy Pál számára e tekintetben ő, illetve 
Nádasdy Ferenc pottendorfi fegyvertára lehetett a mintaadó. Az Esterházyak dicsőségét és 
hősiességét az ünnepségek és felvonulások alkalmával viselt pajzsok és díszpáncélok mellett, 
a hadizsákmányok, a diplomáciai ajándékok és az ütközetek különfőző formában történő 
megjelenítése reprezentálta. A fraknói kincstár forrásai alapján a hitbizományi inventálástól 
kezdődően a 69–70 – 81–82-es almáriumokban kaptak helyet a fegyverek, valamint a 
különböző lószerszámok, míg a diplomáciai ajándékok szerepét betöltő darabok az ötvösművek 
között helyezkedtek el. A fegyverek közül néhány darab máig fennmaradt, és megfeleltethető 
az 1721–1725-ös leltár feljegyzéseivel.87 

Az Esterházyak harctéren szerzett érdemeit reprezentálja az az aranyozott ezüst török 
zászlócsúcs,88 amelyet felirata szerint az 1623. novemberében Érsekújvárnál zsákmányolt 
Esterházy Miklós nádor: „IBRAHIM BOSZNIAI BASSA ZASZLOIAN VALO VERT 
MELIET EGINEHANI TÖB SZEP SZASZLOKAL ES KÖZEL NEGI EZER KEREZTIEN 
ROBOKNAK ELSZABADITASAVAL NIERTEK EL TŐLE VYVARNAL 1623 
ESZTENDŐBEN SZENTANDRAS NAPJAN” valamint „GROF EZTERHASI MIKLOS 
VYVARI GENERALISSAGABAN MELI TŐRŐKŐT BETLEN FEIDELEM HOZOT 
VOLT KI MADOSIK FERNDINAND ROMAI CHÁZAR ES AZ KERETIENSEG ELLEN 
IGENERŐS ESEKMENY HITLEVELE ESFOGADASA ELLEN”.89 A véset tehát megörökíti 
a csata előzményeit, hogy Bethlen fejedelem hozta a törököt II. Ferdinánd ellen, a csata idejét 
és helyét, hogy Érsekújvárnál zajlott 1623 novemberében, és Esterházy Miklós hadi érdemeit, 
hogy kiszabadított 400 keresztény foglyot, valamint, hogy milyen zsákmányokat ejtett az 
ütközet alatt. A hadizsákmány feliratozása mögött felismerhető az igény, hogy látványos, kézzel 
fogható emléket kívántak állítani a győztes ütközetnek, a szerzemény már nem csak pénzben 
kifejezhető értékkel, hanem politikai reprezentációs töltettel is bírtak.

A műtárgyak tudatos politikai reprezentációs funkciója vizsgálható a Philipp Jakob 
Drentwett, a korszak egyik legnevesebb augsburgi ötvöse által 1654-ben készített aranyozott 
ezüst dísztálon is, amely az Esterházy család egyik legnagyobb tragédiáját, a vezekényi ütközetet 
ábrázolja, mint az országért tett vérrel hozott áldozatot. A műtárgy az 1654-es inventáriumtól 

Palatinusejé volt.” […] „Egy Gömbölű aranyos Iskatulában Lapis lasuli kübül való olvasó, melynek a Pater 
Nosterje tiszta aranybul vaó, melly olvasó Carlous Quintus Császáré volt, az mint a raita való czéduláról ki 
tetszik.” MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 51–52.

86  Tollius 1700, 239–242.
87  „Két Török tiszta aranyban foglalt rubintal és Turkissal ékesített, Tokokban levő késsek.” MNL P 125 Rep. 53. 

Nr. 11691. Almárium. 5–6.
88  „Egy zászlóra való, Tiszta ezüst környös körül megh aranyozott Szív forma Csinált Teteje, mellyet nehaj 

Üdvözült Méltóságos Eszterházy Miklós és Vyvari Gratis Bosnay Ibrahim Basátul nyert.” MNL P 125 Rep. 
53. Nr. 11691. Almárium 21–22.

89  Idézi: Héjjné 1975, 475–476.; Péter 1990, 63.; Szilágyi 2014, 167–168.
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kezdődően mindegyik összeírásban megjelenik, bővebb, részletező leírás az 1721–1725-ösben 
olvasható.90 A dísztál a fennmaradt szerződés alapján Esterházy Pál sógorai, Nádasdy Ferenc és 
Homonnai Drugeth György sugallatára készült, két évvel a négy ifjú Esterházy halálát hozó 
ütközet után, a nagyszombati gyászünnepségek alkalmával mutatták be először. A nagyméretű 
ovális tál közepén a csatának jelenete látható, az előtérben pedig a felbukott lováról lehanyatló, 
felemelt kezében még karddal védekező Esterházy László alakja jelenik meg. A tálon az ifjú 
vitéz ábrázolása a hasonló ókori díszedényeken látható Nagy Sándor vagy Herkules figurákra 
emlékeztet, azaz László hozzájuk hasonló hősiességét reprezentálja, a csatavesztést, mint 
önfeláldozást mutatván be. A dicső halál pátoszát több motívum is erősíti a tárgyon, így 
annak jobb oldali felső harmadában egy angyal, kezében a megdicsőültek attribútumaival: 
pálmaággal és babérkoszorúval,91 tőle balra, a tárgy felső részének közepén pedig egy két angyal 
által közrefogott Esterházy Pál és felesége, Orsolya címerét viselő pajzs. A tárgyhoz eredetileg 
tartozott egy aranyozott ezüst kisplasztika is – az inventáriumokban egy tételben szerepel a 
dísztállal – amelyet Philipp Jakob Drentwett testvére, Abraham készített, s Esterházy Lászlót, 
mint diadalmasan ugrató lovast ábrázolta, kiegészítvén a tálon megjelenített hadi dicsőséget és 
hősiességet.92

A hercegi rang megjelenítése műtárgyakon

A család ősiségén és a török háborúkban betöltött szerepén kívül Esterházy Pál reprezentációjának 
harmadik nagy témája saját hatalmi helyzetének és politikai pályájának kifejezése volt, 
amely a műtárgyak esetében leginkább annak csúcsán, hercegi rangra emelésekor jelent meg 
látványosan. Ezen alkalomból került Fraknóra az az aranyból készült fedeles kupa, amelynek 
tetején a Német-római Birodalom barokk kori hercegi koronája jelenik meg, alatta a félgömb 
alakú hólyagos díszítményeken Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Gorizia, Krajna, Karintia és 
Stájerország jelképeivel. A tárgy, Ferdinand Kunath munkája, 1655-ben készült Bécsben, 
eredetileg Goldbegg báró részére szolgálatai elismeréseként, ő később a császárra hagyományozta 
a darabot, majd I. Lipót császár ajándékaként került 1687-ben Esterházy Pál tulajdonába, aki 
ekkor vésett rá hercegi címerét és monogramját: „P[aulus] E[sterházy] S[acrai] R[omani] I 
[mperii] P[rinceps] R[egni] H[ungariae] P[alatiuns]”.93 Az ausztriai tartományok emblémáival 
és a hercegi koronával díszített aranyserleg, mint uralkodói ajándék a rangemelést szimbolizálta, 
címerrel és felirattal való ellátása mögött pedig a darab Esterházy önreprezentációjában való 
tudatos használata jelenik meg.

A nádor maga is készíttetett egy műtárgyat ezen alkalomból: kora egyik legnagyobb 
augsburgi művészével, Berrnhard Strauss-szal egy nagyméretű (külső ívén 180 cm hosszú) 

90  „Item egy nagy öreg ezüst aranyos mosdó medenczéstől, kiben szegény Esterházi László bátyám uram halála 
vagyon kiformálva.” MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C Nr. 33. 3. láda., „Edgy igen eöregh Mosdó medenczéstül, kin 
Szegény Eszterhás Lászlo harcza vagyon ki csinálva.” MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C. Nr. 48 „Egy Eöregh tiszta 
ezüstbül való Mosdó Medence Mosdóval együtt a mellyen Méltóságos Eszterhás László lovon ülő képe vagyon 
a Medenczeben Pedigh a maga elveszése representaltatik.” MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 13–14. 

91  Hasonlóan Zrínyi Miklós költeményéhez: „Halhatatlan sereg levegőn megálla,/ Csak maga Gábriel Szigetben 
leszálla,/ Zrini hogy halálhoz elkészült, találá,/ És szintén Istennek esedezik vala.// Eleiben tünék Gábriel 
szárnyával,/Méltóságos vala angyali ruhával;/ Az ő teste vala befödve biborral, /Az keze fegyveres lángozó 
pallossal.// Az másik kezében egy szép pálmaágot/ Koszoruval eggyütt magassan föltartott”. In: Zrínyi 1993, 
Magyar Elektronikus Könyvtár [Utolsó elérés: 2015. 06. 30.]

92  Galavics 1988, 140.; Héjjné Détári 1968, 23–27.; Héjjné Détári 1975, 487.; Szilágyi 1994, 65–66.; 
Szilágyi 2014, 111–115.

93  „Edgy eöregh holyagos födeles arany Kupa, kinek az tetejen edgy Herczegh seövegh vagyon.” MNL P 108 
Rep. 8 Fasc. C. 48.”Scyphus ex puro Auro cum Coperculo et variorum Regnorum Insignibus, ac Pielo Ducali 
Superficie” MNL P 108 Rep. 8 Fasc. C Nr. 37. Idézi: Szilágyi 2014, 121.; Szilágyi 2014, 118–121.
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aprólékosan faragott elefántagyart. A darab mind anyagát, mind technikáját tekintve igazi 
kuriózum, a birodalmi hercegi rang méltó szimbóluma. Mintázata az antik diadaloszlopokhoz 
hasonlóan spirálisan felfelé futó szalagban Ovidius Metamorphoses című művének 32 jelenetét 
ábrázolja: a legszélesebb részen a világ keletkezésének motívumaival indul, míg a csúcson az 
újdonsült herceg címerével, annak ellentétes oldalán pedig Vénusz istennő lebegő fátyollal 
ábrázolt alakjával fejeződik be, a csont végének kialakítása pedig egy birodalmi hercegi 
koronát mintáz.94 A hercegi címer és az istennő ábrázolás alatt 10 sorban Esterházy Pál 
titulusainak felsorolása látható: „CELS[issi]MUS S[acri] IMP[erii] PRINCEPS PAULUHS 
ESTERAS DE GALANTHA PERPET[uus] COMES IN FRAKNO REGNI HUNG[ari]
AE PALATINVS IUDEX CUMANOR[um] AUREI VELLERIS EQUES CO[mi]T[a]
TUUM SOPRON[iensis] PEST PILIS ET SOLD[sic!] SUPREM[us] COMES SAC[rae] 
CAES[areis] REG[iae] MA[ies] T[a] TIS INTIMUS CONSILIAR[ius] CAMER[ae] PART[i]
UM REGNI HUNG[ariae] TRANSDANUBIANAR[um] CONFINIOR[um] Q[ue] 
ANTEMONTANOR[um] SUPREM[us] G(ene]RALIS ET PER DICTUM REGNUM 
HUNGARIAE LOCUMTENENS HOC OPUS F[ieri] F[ecitl ANNO D[omi]NI 
M:DC:LXXX.VII.”95 A Metamorphoses-hez (amely kötet a nádor könyvtárában is megtalálható 
volt)96 a XVI. századtól kezdődően népszerűségét mutatván számos illusztráció készült, így pl. 
Joachim von Sandrart Nürnbergben, Gabriello Symeoni 1634-ben Lyonban kiadott műve, vagy 
Johann Ulrich Kraus Augsburgban nyomtatott ábrázolásai, és jeleneteit több egyéb művészeti 
ág is felhasználta, pl. Nádasdy Ferenc sárvári várának stukkódíszítései (melyeket Esterházy Pál 
minden bizonnyal láthatott) is Metamorphoses-beli jeleneteket ábrázoltak.97 Az Esterházy által 
készíttetett elefántagyaron található faragványok Johann Wilhelm Baur 1641-ben, majd1681-
ben Bécsben kiadott 150 lapos metszetsorozatára támaszkodnak, legtöbb jelenet az első és a 
negyedik könyv történeteit ábrázolja. A mecénás nádor azáltal, hogy a barokk korban ismert és 
népszerű Metamorphoses-t választotta politikai pályájának kifejezéseként, egy széles kör számára 
értelmezhető szimbólumkészlettel jelenítette meg az Esterházyak és saját „átváltozásait”, vagyis 
rangemelkedéseit és címeit.98 Esterházy Pál a Tropheanum című munkájának megjelenése 
szintén a hercegi rang elnyeréséhez kapcsolódik. A metszeten ábrázolt ősök és rövid történetük 
épp úgy a família folyamatos felemelkedését mutatja be, ahogy az elefántagyar jelenetei az 
„átváltozásokat”, melynek kicsúcsosodása, egyben Esterházy Pál és általa a család legmagasabb 
elért rangja a birodalmi hercegi cím.99

Az Esterházyak grófi címerével díszített, „griff-körömként” jegyzett 32 cm magas, hajlott 
szarv, amely foglalatának domináns elemét egy griff-figura, tetejének díszítményét pedig egy 
hárfázó szirénfigura alkotja, kifejező példája a mecénás nádor önreprezentációjának. A XVII. 
századi felfogás szerint a griff a természetfeletti erőt és a különleges képességeket, a hárfán 
játszó szirén pedig a költészet ideálját jelenítette meg, a tárgy testét képző „griff köröm”, egy 
különleges alakú szarv pedig igazi kuriózum, s egyben a család címerállatának egy „darabja”. 
A műtárgy tehát összetettségében azt fejezi ki, amilyennek Esterházy Pál láttatni szerette 

94  „Egy vörös tokban egy igen nagy mesterségesen Mecésekkel elaborált Ovidius fabuláit representalo Elefánt 
fogh.” MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Almárium 65–66.; Szilágyi 1995, 81–82.; Szilágyi 2014, 311–320.

95  Idézi: Szilágyi 2014, 319.
96  Cathalogus. Bibliothecae ad exigentiam Testamenti Princips condam Pauli Eszterházy Vanerabili Conventui 

P. P. Franciscanorum ad S. Micgaelem in Civitate Kismartonij Sub 16 et 17 Mensis Septembris Anni 1756 
resignatorum et per manus traditorum. In: Bajáki– Bujdosó– Monok– Viskolcz 2009. 243.

97  Buzási 2012, 235.
98  Héjjné Détári 1967, 59–66.
99  Buzási 2000, 411–414.
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volna magát: egy nagy múltú, különleges tehetségű és dicső család sarja, aki amellett, hogy 
nagybefolyású, tekintélyes politikus, tehetséges költő is.100

Összegzés

Az Esterházy-kincstár 1645 és 1725 között keletkezett inventáriumait vizsgálva elmondható, 
hogy ez volt az az időszak, amikor Esterházy Pál gyűjteményezési tevékenysége következtében 
egy átlagos XVII. századi főúri gyűjteményből egy innovatív, többféle funkcióval bíró, európai 
rangú Kunstkammer jött létre. A XVI. századtól kibontakozó gyűjtési hullám nyomán a 
tárházak nem voltak ismeretlenek a korszak magyar főúri udvaraiban sem, több család kezén is 
halmozódtak fel nagy értékű ötvösmunkák, díszfegyverek és különböző természeti ritkaságok, 
ám Nádasdy Ferenc nyomdokain haladván Esterházy Pál tökéletesítette a gyűjtemény, mint 
fogalom reprezentációs szerepét. A leltárak szövegéből kitűnik, hogy nem csupán a tárgyak 
nemesfémtartalma adta azok értékét, hanem történelmi hagyományuk, személyekhez való 
kötődésük is, így mikor a műgyűjtő nádor hitbizománnyá tette kincstárát nem csupán az ingó 
vagyon mentésére, hanem egyfajta politikai értékmentésre is gondolt, nemcsak a műtárgyakat, 
hanem azok által a gazdagság, tekintély és a politikai hatalom kifejezésének lehetőségét is 
továbbhagyományozta.

Az Esterházy-gyűjtemény vizsgálatát azon szerencsés körülmény teszi igazán érdekessé, hogy a 
tárgyak egy része máig fennmaradt, s azokból egyes darabok a leltárak szűkszavú bejegyzéseiben 
azonosíthatóak. Ezen műtárgyak teszik elképzelhetővé a fraknói kincstár egykori kollekcióját 
és reprezentációs értékét, vizsgálatuk számos információval egészíti ki az inventáriumok rövid 
bejegyzéseit. Az összeírások és a fennmaradt tárgyak együttes elemzése nyomán megállapítható, 
hogy a fraknói kincstár Esterházy Pál többféle műfajból álló politikai reprezentációjának szerves 
részét képezte, a család dicsőségének, a hadi sikerek és a mecénás nádor politikai pályájának, 
hatalmának és befolyásának megjelenítésében fontos szerepe volt. A kincstár összességében 
és az egyes tárgyak szintjén is e három téma köré épült fel, erősítvén és kiegészítvén a nádor 
egyéb formában (metszetek, szobrok, festmények, családtörténeti értekezések, versek stb.) tett 
reprezentációs gesztusait.

100  „Egy vörös bürrel borított Tokban Levő Ezüstben foglalt aranyos Griff köröm, Mellyen Méltóságos Gróff 
Eszterhás Familia Czímere vagyon kövekkel ki rakva födelestül” MNL P 125 Rep. 53. Nr. 11691. Alámrium 
35–36., Szilágyi 2014, 250–252.
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