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A kommunikációs eszközökben és trendekben az elmúlt években bekövetkezett változások, 
mint például az új kommunikációs felületek megjelenése új feladat elé állította a múzeumot. 
Szembe kellett azzal is néznünk, hogy internetes megjelenésünk felett lassan eljár az idő. 
Portálunk, a www.pim.hu mind szerkezetében, mind technikai feltételrendszerében már 
korszerűtlenül működött.  Sem az új elvárásoknak, sem a hatalmas adattárolásnak, a megfelelő 
vizualitás követelményeinek és a biztos szolgáltatásnak nem felelt meg. Új portálra és megújult 
megjelenésre lett szükségünk ahhoz, hogy katalógusainkat, adatbázisainkat korszerű navigációs 
eszközzel mind szélesebb közönséghez tudjuk eljuttatni. Ezért még tavaly elkezdődött egy 
előkészítő munka, hogy a PIM arculatát és a honlapunkat megújítsuk. 

Abból indultunk ki, hogy mára kiemelt szerepet játszanak egy művészeti vagy kulturális 
feladatokat ellátó intézmény életében is a figyelemfelhívó, vizuális megoldások, melyek az 
aktuális tárlatok szellemiségét és az adott intézmény értékeit egyszerre közvetítik. Ebben a 
megváltozott helyzetben a múzeum azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a jelenlegi arculati ruháját 
lecserélje és egy korszerűbb, a mai igényeket is kielégítő és előremutató, friss új külsővel álljon 
a nagyközönség elé. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel történő közös munkával elkészült 
múzeumunk új logója, továbbá megújult kis-és nagyarculata is, amit kiadványainkon, 
plakátjainkon, programfüzeteken és új portálunkon is láthat a közönség. A megvalósuló modern 
szellemiség jól tükrözi a múzeum filozófiáját és küldetését, miszerint a hagyományok 
megtartása mellett egy modern, a fiatalokat is megszólító design-nal szeretnénk a 
közgyűjtemények csapatában jelen lenni. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum régi logóját a múzeum 15 évig használta, bízunk benne, hogy az új 
logónk is ilyen sokáig tud korszerű maradni. A PIM arculati elemeinek megtervezése arra 
irányult, hogy az intézmény személyiségének bemutatása (márka identitás kiépítése) során a 
megkülönböztető, egyedi jellegre helyezi a hangsúlyt. Új logó, új kisarculati és nagyarculati 
tervek is készültek.  

A Petőfi Irodalmi Múzeum – első sorban nyomdai előkészítő munkára, nyomdaköltségre és a 
fordításban közreműködők tiszteletdíjára benyújtott – pályázatában új intézményi arculatát 
kívánta nyomdai kiadványokkal, molinókkal, szórólapokkal (leporelló) megmutatni, melynek 
tartalma és dizájnja együttesen új célcsoportokat is képes megszólítani.  

A múzeum területi elhelyezkedésének előnyeit és műemlékkörnyezetének értékeit szem előtt 
tartó fejlesztés az új arculat kiemelten fontos eleme volt, hiszen a Belváros mind a hazai, mind 
a külföldiek körében az egyik legnépszerűbb turisztikai központ, a Károlyi-palota klasszicista 
épülete pedig ritka látványosság Budapesten.  

Az új arculati terv fontos eleme volt, hogy annak részeként a múzeumot bemutató, ismertető, 
leporelló formájú szórólapot készítsünk, melyet magyarul és további három nyelven tervezünk 
megjelentetni, angolul, németül és franciául. Régóta szükségünk volt egy ilyen jellegű 
kiadványra. A Károlyi- palota története rendkívül izgalmas és változatos, ezért rendszeresen 
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szervezünk a palotát bemutató sétákat, ahol minden érdeklődő megismerkedhet a Károlyi-
család és az épület történetével.  A vezetések alkalmával sokszor igényelték a látogatók a 
bemutató sétán elhangzottakról szóló kiadványt.  

A Károlyi-palotáról szóló leporelló igényes, tartalmas információkat szolgáltat. 
Megjelenésében letisztult, modern, viszont megtartva az egyensúlyt a díszes palota 
megjelenéséhez illeszkedik.  

A havonta megjelenő programfüzetünk is teljesen új ruhát kapott. Egységes dizájnnal, 
felfrissülve postázzuk minden hónapban az érdeklődőknek. 

Minden kiállításhoz, fontos programhoz plakátok és molinók is készülnek, melyek az új 
arculatot az épület külső, homloki részén mutatják. 

A múzeum jegyeit is átterveztük, mostantól egy teljesen új megjelenéssel kapja kézbe a 
látogató. 

Megújult honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, hosszabb távú terveink között szerepel a 
múzeum fogadóterének átalakítása. 

 

 



 

 



 



AZ ÉPÜLET

Hazánk egyik legjelentősebb klasszicista műemléke –  

a szinte minden tulajdonosa által alakított palota –,  

ma is látható formáját az 1832 és 1847 között zajló nagy 

átépítésnek köszönheti. A magyar reformkor főúri ízlésének 

talán legnemesebb példája a pesti belváros igazi ékköveként 

köszönti látogatóit – az egykor hozzá tartozó, ma Károlyi-

kertnek nevezett fővárosi parkkal együtt – ugyanúgy, mint 

amikor a politikai és a kulturális élet nagyjai lépték  

át küszöbét.  

A kétszintes, fő- és hátsó homlokzatán vaskorlátos 

erkéllyel ellátott épület tiszta formáival, nyugodt arányaival, 

udvarán magasodó fáival igazi oázist jelent a kultúra iránt 

érdeklődőknek. A háromosztatú, fakockás kocsibejáróból 

érhető el az impozáns, vörösmárvány grádicsokból álló 

lépcsőház. Ezzel érintkezik a Díszterem és az Ősök 

galériája, ahonnan továbbhaladhatunk a tükrökkel, eredeti 

fehérmárvány kandallókkal rendelkező szalonsorra, a 

neoreneszánsz stílusú egykori kápolnába, valamint a 

mahagóni burkolatú, galériás könyvtárterembe.

A KÁROLYI-CÍMER

A palota egyetlen épületdíszét, a Károlyi-nemzetség 

pajzstartó oroszlánokkal ellátott, koronáján kilenc gyönggyel 

ékesített grófi címerét az 1830-as években helyezhették a 

lépcsőzetes oromzatra. A címerpajzs alatt az Aranygyapjas-

rend kosbőre látható. Az épület puritán monumentalitását  

a maga egyedi jelenlétével még jobban kiemelő, feltehetően 

Josef Klieber bécsi akadémiai szobrász magas költséggel 

előállított műve egészen 1952-ig állt helyén, akkor a fennálló 

politikai rend e főúri jelkép megsemmisítése mellett döntött. 

A 2000-ben befejeződő felújítás óta az eredeti helyén a címer 

hiteles másolata látható.

BARKÓCZY FERENC

A kultúra nagy mecénásaként is ismert gróf Barkóczy Ferenc 

(1710–1765) egri püspök a 17. század legvégén már egy  

18 helyiségből álló, Martin Kalcher által tervezett emeletes 

házat vásárolt meg báró Patachich Gábor kalocsai érsek 

örököseitől 1747-ben. Mayerhoffer András építőmesterrel 

építtette át U alakú, egytraktusos barokk rezidenciává.  

A később, a magyar katolikus egyház fejeként tevékenykedő 

főpap idejében a város legjelentősebb magánpalotájává 

vált. Ennek szembetűnő bizonyítéka, hogy a pozsonyi 

rendi gyűlés alkalmából elsőként az országba és Pestre is 

ellátogató uralkodó, Mária Terézia és férje, a német-római 

császár, Lotaringiai Ferenc e házat választotta több napra 

szálláshelyül 1751 augusztusában.

KÁROLYI ANTAL ÉS 
HARRUCKERN JOZEFA

Károlyi Antal gróf (1732–1791), a szatmári békét megkötő 

Károlyi Sándor unokája, Szatmár vármegye örökös 

főispánja 1768-ban 33 000 forintért vásárolta meg az 

apósa által birtokolt épület melletti palotát rokonaitól, 

a néhai prímás testvéreitől. Már a következő évben 

nagyszabású átalakításokat kezdeményezett az épületen, 

ám ezt többek között az 1775-ös rendkívül nagy dunai 

árvíz megakasztotta, végül 1779–1780-ban Jung József 

építőmester tervei alapján bővítették ki. A gazdagon 

berendezett, mintegy ötven szobás, egy vidéki kastély és 

egy városi palota minden előnyét egyesítő épületet a gróf 

1787-től csak részlegesen lakta, hiszen a királyi nemesi 

testőrség kapitányaként Bécsbe szólította a kötelesség. 

Felesége, báró Harruckern Jozefa (1740–1802) révén  

a Csongrád és Békés megyei birtokokkal még nagyobb 

vagyon jutott örökösei kezébe.

KÁROLYI JÓZSEF ÉS 
WALDSTEIN-WARTENBERG ERZSÉBET

Károlyi Antal egyetlen gyermeke, gróf Károlyi József  

(1768–1803), valamint felesége, Waldstein-Wartenberg 

Erzsébet grófnő (1769–1813) 1789-ben foglalták el 

lakosztályaikat az újjáépült palotában. Vendégük volt 

József nádor, akinek 1796-os nádori beiktatásán, illetve 

első feleségének, az orosz cár leányának, Alekszandra 

Pavlovnának neve napján, 1800-ban rendezett táncesté-

lyeken fényárban úszott az egész épület. A fiatalon elhunyt 

gróf özvegye, a német származású, rendkívül művelt, férje 

végakarata szerint gyermekeit magyar szellemben nevelő 

anya tovább bővíttette az épületet, s 1808-ban elkészült a 

déli szárnyban kialakított lovaglóiskola. 

A pár három fiúgyermeke (István, Lajos és György) 1827-

ben, a legkisebb nagykorúvá válása után megosztotta apai 

örökségét, amely akkor az ország második legnagyobb 

vagyontömegét jelentette. Bár eredetileg nem György kapta a 

palotát, de 1831-ben megvásárolta kisebbik bátyjától.

KÁROLYI GYÖRGY ÉS ZICHY KAROLINA

Károlyi György (1802–1877) a reformkor méltatlanul keveset 

emlegetett vezéregyénisége, gróf Széchenyi István és báró 

Wesselényi Miklós fiatalkori barátja, számos, társadalmi-

kulturális életünket nagyban befolyásoló innováció 

kezdeményezője és mecénása 1832-ben radikális átépítést 

kezdeményezett az épületen, mely külsejében klasszicista, 

belül XVI. Lajos korának stílusában valósult meg. 1841-ben 

már ünnepélyes házavatót tartottak, de az utómunkálatokkal 

együtt csak 1847-ben fejeződött be az átépítés. Kezdetben 

Anton Pius Riegel tervezésében és Hofrichter József 

kivitelezésében zajlott az építkezés, 1834-től Heinrich Koch 

neves bécsi építész külső- és belsőépítészeti tervei alapján  

a kivitelezési munkálatokat Pollack Mihály irányította.  

1838-ban az árvíz zavarta meg az építkezést, a gróf – 

nagyapjához hasonlóan – az utcai homlokzat tánctermét és 

szalonsorát az otthontalanná vált pesti lakosoknak engedte 

át ideiglenes használatra.

A gróf titkára, távollétében jogi és gazdasági ügyeinek 

intézője, a palota építésének irányítója, Bártfay László  

(1797–1858) is itt lakott az árvizet követően egészen haláláig. 

Az ő nevéhez fűződik az egyik legjelentősebb reformkori 

irodalmi szalon, melynek látogatói közé tartozott Kazinczy 

Ferenc, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 

Szemere Pál, Vörösmarty Mihály, Bajza József és Toldy Ferenc.

György gróf Zichy Karolina grófnővel (1818–1903), a kor 

egyik leggazdagabb, legbefolyásosabb, ünnepelt szépségével  

1836-ban kötött házasságot. Hat gyermekük közül négy 

(Gyula, Viktor, Gábor, István) született e falak között. 

A szabadságharc során, 1849 januárjában Josip Jelačić, 

horvát bán jelölte ki főhadiszállásává a palotát, őt váltotta 

júliusban Julius von Haynau báró, aki a császári akarat 

végrehajtójaként innen irányította a megtorlást. György 

gróf sógorát, gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar 

miniszterelnököt, akit január 8-án itt tartóztattak le, október 

6-án kivégezték.

Az épületet az 1860-as években Ybl Miklós irányításával 

renoválták, aki ekkor már a Károlyiak házi építésze volt, 

korábban gyakornokként vett részt a palota arculatának 

kialakításában.

HARRUCKERN JOZEFA
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történt. Az első világháború végét követő politikai események 

és a grófnak ezekben betöltött szerepe (miniszterelnök, 

majd köztársasági elnök) miatt 1919 júliusában a család (egy 

fiú- és két leánygyermekkel) emigrációba vonult. Az 1920-

ban elkezdődött Károlyi-per az ingatlan sorsát méltatlanul 

befolyásoló nyolc év hányattatása után zárult le, ennek 

következtében a hitbizományi vagyon részét képező épület 

az állam tulajdonába került.

KÖZGYŰJTEMÉNY

Az épületben a Székesfővárosi Képtár 1933-ban nyitotta 

meg kapuit. Az 1935 és 1938 között zajló, Wälder Gyula 

építész tervei alapján készült déli homlokzati átépítés 

eredményeként az addiginál jóval nagyobb kiállítótereket 

alakíthattak ki. Az 1950–1960-as években nagy sikerrel zajló, 

igen népszerű komolyzenei koncerteket tartottak az épület 

udvarán. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1957-ben költözött az 

épület falai közé, amit az új művészettörténeti kutatásokat 

is figyelembe vevő, 1997 és 2000 között zajló rekonstrukció 

után teljes egészében birtokba is vett.

KÁROLYI GYULA ÉS PÁLFFY GERALDINE

György legidősebb fia, Károlyi Gyula (1837–1890) császári és 

királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, a Magyar 

Vörös-kereszt Egylet első elnöke idején a női sarokszalonok, 

illetve a kápolna kialakításán túl nagyobb változások nem 

történtek az épületben. A „boldog békeidők” nagy báli 

korszakában a gróf vendége volt Albert walesi herceg, a 

későbbi VII. Eduárd brit uralkodó, valamint I. Ferenc József is. 

Korai halála után második felesége, Pálffy Geraldine grófnő 

(1859–1928) négy kiskorú gyermekével, illetve édesanyja,  

a hosszú emigráns évek után hazatért Zichy Karolina 

használta a palotát.

KÁROLYI MIHÁLY ÉS ANDRÁSSY KATINKA

Gyula gróf halálakor első, Károlyi Georginával való 

házasságából származó fia, Károlyi Mihály (1875–1955) 

örökölte a hitbizományi palotát. A korán árvaságra jutott 

gróf a lebontása mellett döntött 1912-ben. Gróf Andrássy 

Katinkával (1892–1985) 1914-ben kötött házassága után 

mégis a korszerűsítést választotta, mely 1917-ben meg is 

ANDRÁSSY KATINKA

KÁROLYI MIHÁLY (André Kertész felvétele)
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THE BUILDING

The mansion is one of Hungary’s most significant neo-

Classical listed buildings. It was refashioned with almost every 

new owner, and what can be seen today is a result of major 

reconstruction undertaken between 1832 and 1847. What is 

possibly the most noble example of aristocratic taste during 

the Hungarian Reform Age greets visitors like a true jewel in 

the centre of Pest – together with the municipal park, which 

dates from the same era and is today known as the Károlyi 

Garden – in the same manner as when the leading figures of 

political and cultural life stepped over the threshold.

The two-storey building, in the centre of the main façade 

of which there is a stone parapet supporting a balcony with 

iron railing, with its pure forms, serene proportions and huge 

trees in its courtyard, represents a real oasis for all those 

eager for culture. From the three-aisle, carriage entrance 

with wooden-block flooring, you reach the imposing, three-

part stairway with red marble steps. This connects with the 

Ceremonial Hall and the Ancestors’ Gallery, from where you 

can proceed to a series of halls with mirrors and original, 

white marble fireplaces, the neo-Renaissance former family 

chapel with wood panelling, as well as the library with its 

mahogany-lined galleries and intimate harmony.

THE KÁROLYI COAT-OF-ARMS

The Károlyi family’s coat-of-arms, depicting lions holding 

a shield below a crown adorned with nine jewels, is the 

mansion building’s only ornamentation. The high-cost work 

of Viennese academic sculptor Josef Klieber was probably 

placed on the stepped gable in the 1830s. The coat of arms 

was subsequently pulled down, but following reconstruction 

an authentic copy can today be seen in its place. 

FERENC BARKÓCZY

In 1747, Ferenc Barkóczy (1710–1765), the bishop of Eger, who 

was also known as a great patron of the arts, purchased an  

18-room, two-storey edifice designed by Martin Kalcher from 

the inheritors of Baron Gábor Patachich, the archbishop 

of Kalocsa. With the help of the master builder András 

Mayerhoffer, he had it reconstructed into a U-shaped, 

Baroque residence of uniform structure. Later, during the 

time when he was the head of the Hungarian Catholic Church 

it became the city’s most significant private mansion. Striking 

evidence for this is that in August 1751 when, in connection 

with a meeting of the Diet at Pozsony (today Bratislava), 

Maria Theresa and her husband, the Holy Roman Emperor 

Francis I, visited Hungary and Pest for the first time, they 

chose the mansion as their residence for several days.

ANTAL KÁROLYI AND JOZEFA HARRUCKERN

In 1768, Count Antal Károlyi (1731–1791), the hereditary Lord 

Lieutenant of Szatmár County and the grandson of Sándor 

Károlyi, who had concluded the Peace of Szatmár, bought 

for 33,000 forints the mansion (which was next to a building 

owned by his father-in-law) from his relatives, the deceased 

primate’s siblings. Although the following year he initiated 

major reconstruction of the building, it was delayed by, inter 

alia, the unusually large Danube flood of 1775. Finally, it was 

enlarged in 1779-80 according to plans by master builder 

József Jung. As for the richly furnished, approximately 50-

room building, incorporating simultaneously every benefit of 

a provincial manor house and an urban mansion, from 1787 

the count only partly lived there since, as captain of the royal, 

noble guard, his duties called him to Vienna. Through his wife, 

Baroness Jozefa Harruckern (1740–1802), with estates in the 

counties of Csongrád and Békés he inherited an even larger 

amount of wealth.

JÓZSEF KÁROLYI AND 
ERZSÉBET WALDSTEIN-WARTENBERG

Antal Károlyi’s only child, Count József Károlyi (1768–1803), 

and his wife, Countess Erzsébet Waldstein-Wartenberg 

(1769–1813), occupied their apartments in the reconstructed 

building in 1789. The entire building was bathed in light at the 

balls held for their guest Palatine Joseph on the occasion 

of his inauguration as Palatine in 1796, and in 1800 on the 

name day of his first wife, the daughter of the Russian Tsar, 

Alexandra Pavlovna. The highly educated count’s widow, who 

was of German roots, brought up their children in a Hungarian 

spirit, in line with the will of her husband after he had died at 

a young age. She further extended the building and in 1808 

the manège in the southern wing was completed.

In 1827, after the youngest had come of age, the couple’s 

three sons (István, Lajos and György) divided their father’s 

estate, which constituted the second largest fortune in the 

country. Although it wasn’t György who received the mansion, 

in 1831 he bought it from the younger of his two brothers. 

GYÖRGY KÁROLYI AND KAROLINA ZICHY

György Károlyi (1802–1877), a leading figure of the Reform 

Age who is unjustly rarely mentioned, was a friend of István 

Széchenyi and Baron Miklós Wesselényi from youth, and an 

initiator and patron of numerous innovations which greatly 

influenced social and cultural life. In 1832 he set in motion 

radical reconstruction of the building, which resulted in a 

neo-Classical exterior and an interior in the style of the 

Louis XVI. A celebratory ‘house warming’ was held in 1841, but 

with the follow-up works the reconstruction was actually 

completed only in 1847. Initially the building was undertaken 

by József Hofrichter according to plans of Anton Pius Riegel, 

then from 1834 the work was supervised by Mihály Pollack, in 

line with interior and exterior designs by Heinrich Koch, the 

noted Viennese architect. The flood of 1838 disrupted the 

construction and the count – like his grandfather – allowed 

the dance hall and a series of halls on the street side to be 

used as temporary accommodation for Pest citizens who had 

been made homeless.

László Bártfay (1797–1858), the count’s secretary who, 

when not dealing with legal and financial matters, kept an eye 

on the building work, following the flood also lived here, up to 

the time of his death. His name is linked to one of the most 

important literary salons of the Reform Age, which attracted 

participants such as Ferenc Kazinczy, Károly Kisfaludy, 

Ferenc Kölcsey, Ferenc Deák, Pál Szemere, Mihály Vörösmarty, 

József Bajza and Ferenc Toldy.

In 1836 Count György married Countess Karolina Zichy 

(1818–1903), one of the period’s richest, most influential and 

celebrated beauties. Of their six children, four (Gyula, Viktor, 

Gábor and István) were born in the mansion.
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First World War and the role played by the count in those (as 

prime minister and later president), in July 1919 the family 

(with one son and two daughters) emigrated. The trial of 

Károlyi, in absentia, which began in 1920 and which unfairly 

involved the fate of the property ended after eight years of 

vicissitudes. The result was that the building, a part of the 

entailed property, passed into state ownership.

PUBLIC COLLECTION

In 1933 the Municipal Picture Gallery opened in the building. 

Much larger exhibition spaces could be created as a result of 

reconstruction of the south façade section between 1935 and 

1937, undertaken on the basis of plans drawn up by architect 

Gyula Wälder. The 1950s and 1960s witnessed successful 

events, with truly popular classical music concerts being 

held in the courtyard of the building. The Petőfi Museum of 

Literature moved into the building in 1957. The museum gained 

possession of the entire building following reconstruction 

between 1997 and 2000, which took into consideration the 

latest art historical research.

GYULA KÁROLYI AND GERALDINE PÁLFFY

György’s oldest son, Imperial and Royal Chamberlain Gyula 

Károlyi (1837–1890), was in effect a privy counsellor. He was 

also the first president of the Hungarian Red Cross Association. 

During his time, apart from alterations to the women’s corner 

parlours and the chapel, there were no major changes to the 

mansion. During the ball seasons of the “happy times of peace”, 

the count’s guests included Albert, Prince of Wales – the future 

British king Edward VII – and emperor Franz Joseph. After his 

early death, the mansion was occupied by his second wife, 

Countess Geraldine Pálffy (1859–1928), with her four young 

children, as well as his mother, Karolina Zichy, who had returned 

home after many years spent in exile abroad.

MIHÁLY KÁROLYI AND KATINKA ANDRÁSSY

When Count Gyula died, his son by his marriage to Georgina 

Károlyi, Mihály Károlyi (1875–1955), inherited the entailed 

mansion. In 1912 Count Mihály, who had been orphaned at an 

early age, decided to demolish the building. Nevertheless, 

after his marriage in 1914 to Countess Katinka Andrássy 

(1892–1985), he decided to modernise it, and work took place 

in 1917. Due to the political events following the end of the 
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LE BÂTIMENT

Modifié par quasi tous ses propriétaires, ce palais, un 

des monuments majeurs de l’art classique en Hongrie, 

gagne sa forme actuelle grâce aux importants travaux 

de reconstruction effectués entre 1832 et 1947. Avec son 

ancien jardin, désormais parc public appelé jardin Károlyi, 

cet exemple du style aristocrate de l’Époque des Réformes 

hongroise, probablement le plus noble dans le genre, est 

une perle du centre-ville de Pest qui accueille ses visiteurs 

comme il l’a fait quand les grands hommes de la vie politique 

et culturelle franchissaient son seuil. 

Avec ses formes pures, ses proportions équilibrées et 

ses arbres dans la cour, ce bâtiment à deux niveaux, aux 

balcons en fer forgé sur sa façade principale et côté cour, est 

une vraie oasis pour les amateurs de la culture. Le visiteur y 

pénètre par une porte cochère à trois ouvertures et ornée 

de cassettes en bois pour atteindre l’imposant escalier 

d’honneur en marbre rouge d’où s’ouvrent la Salle d’Honneur 

et la Galerie des Ancêtres. Le visiteur découvrira par la suite 

le couloir des salons avec des glaces et cheminées d’époque 

en marbre blanc, l’ancienne chapelle néorenaissance et la 

bibliothèque dont les murs sont plaqués d’acajou. 

LES ARMOIRIES DE LA FAMILLE KÁROLYI

Le seul ornement de la façade, les armoiries de la famille 

Károlyi représentant des lions et une couronne ornées de neuf 

perles a probablement été posé sur la façade dans les années 

1830. Sous le blason, on distingue la peau de bélier de l’ordre 

de la Toison d’or. Cette sculpture unique, probablement réalisée 

par Josef Klieber, membre de l’Académie des arts à Vienne, ne 

fait que souligner la monumentalité puritaine de la façade. 

FERENC BARKÓCZY

En 1747, le comte Ferenc Barkóczy (1710–1765), évêque 

d’Eger, grand mécène de la culture, a racheté aux héritiers 

de l’archevêque de Kalocsa, le baron Gábor Patachich, une 

demeure à deux niveaux conçu par Martin Kalcher qui, 

déjà à la fin du 17ème siècle, se composa de 18 pièces. Il la fit 

reconstruire par l’architecte András Mayerhoffer en une 

résidence baroque d’un seul tenant, en forme de U. Plus 

tard, à l’époque où son propriétaire, le primat fut à la tête de 

l’Église de Hongrie, ce palais est devenu l’hôtel particulier 

le plus important de Pest. Le fait que lors de leur première 

visite en Hongrie et à Pest en août 1751, à l’occasion des États 

Généraux à Bratislava, la reine Marie Thérèse et son conjoint, 

François de Lorraine, l’empereur des romains ont choisi cet 

hôtel pour y séjourner, en est la preuve éclatante.

ANTAL KÁROLYI ET JOZEFA HARRUCKERN

Le comte Antal Károlyi (1732–1791), seigneur permanent du 

comitat de Szatmár, petit-fils de Sándor Károlyi, signataire de 

la paix de Szatmár, a racheté aux frères du feu le primat ce 

palais côtoyant la demeure de son beau-père en 1768 pour  

33 000 Florins. L’année suivante déjà, il a entrepris 

d’importants travaux de reconstruction, mais les travaux ont 

dû être suspendus à cause de la grande crue du Danube en 

1775; ainsi, les travaux n’ont pu être terminés qu’en 1779–1780 

selon les plans de l’architecte József Jung. A partir de 1797,  

le comte Károlyi n’a résidé que ponctuellement dans ce palais 

de 50 pièces, somptueusement aménagé, réunissant tous les 

avantages d’un château en province et d’un hôtel particulier 

urbain étant donné qu’en tant que capitaine de la garde noble 

royale, il a dû élire domicile à Vienne. Grâce à la fortune de son 

épouse, la baronne Jozefa Harruckern (1740–1802), la famille 

s’est également enrichie des domaines dans le comitat de 

Csongrád et Békés aussi. 

JÓZSEF KÁROLYI ET 
ERZSÉBET WALDSTEIN-WARTENBERG

Le fils unique d’Antal Károlyi, le comte József Károlyi 

(1768–1803) et son épouse la comtesse Élisabeth Waldstein-

Wartenberg ont occupé leurs appartements en 1789 dans le 

palais reconstruit. Le palatin Joseph de Habsbourg-Lorraine 

leur y a rendu visite et en 1796, lors de son investiture ainsi 

qu’en 1800, lors des soirées organisées pour célébrer la 

fête de la fille du tsar russe, Alexandra Pavlovna, le palais 

entier a été somptueusement illuminé. La veuve du compte 

décédé jeune, d’origine allemande et très cultivée, a éduqué 

ses enfants dans l’esprit magyare selon les dernières 

volontés de son époux et a également entrepris des travaux 

d’agrandissement ; ainsi, en 1808, dans l’aile du sud, un 

manège a été aménagé. 

En 1827, après que le cadet des trois fils du couple (István, 

Lajos et György) est devenu majeur, l’héritage paternel, la 

deuxième fortune du pays à l’époque, a été divisé. Bien qu’au 

départ le cadet ait obtenu le palais, en 1831, György le lui a 

racheté.

GYÖRGY KÁROLYI ET KAROLINA ZICHY

A partir de 1932, György Károlyi (1802–1877), malheur-

eusement peu connu et négligé de nos jours, a été un des 

personnages clés de l’Époque des Réformes, ami de jeunesse 

du comte István Széchenyi et du baron Miklós Wesselényi, 

moteur et mécène des initiatives ayant un impact décisif 

sur notre vie sociale et culturelle, a entrepris des travaux de 

restructuration radicale dans le palais qui a ainsi regagné 

un aspect classique pour son extérieur et un style Louis XVI 

pour son intérieur. En 1841, une fête officielle a été organisée 

pour la pendaison de la crémaillère, mais les travaux n’ont en 

effet été terminés qu’en 1847. Les travaux de reconstruction 

ont d’abord été menés par les architectes Anton Pius Riegel 

et József Hofrichter, puis à partir de 1834, les travaux sur la 

façade extérieure et l’aménagement de l’espace intérieur ont 

été surveillés et gérés par Mihály Pollack en suivant les plans 

du célèbre architecte viennois, Heinrich Koch. En 1838, la crue 

du Danube a ralenti les travaux et le comte, comme l’avait 

fait son grand-père avant lui, a cédé pour usage provisoire la 

salle des bals et les salons donnant sur la rue aux habitants 

devenus sans abri. 

Le secrétaire du comte et gestionnaire des affaires 

économiques et des travaux de reconstruction dans son 

absence, László Bártfay (1797–1858), y a également vécu 

après cette crue et ce, jusqu’à sa mort. C’est lui qui a organisé 

un des salons littéraires les plus importants de cette époque-

là, fréquenté par Ferenc Kazinczy, Károly Kisfaludy, Ferenc 

Kölcsey, Ferenc Deák, Pál Szemere, Mihály Vörösmarty, József 

Bajza et Ferenc Toldy. 

En 1836, György Károlyi a épousé la comtesse Karolina 

Zichy (1818–1903), une des beautés les plus riches, célébrées 

et influentes de l’époque. Quatre de leurs six enfants (Gyula, 

Viktor, Gábor et István) sont nés au palais.

Au cours de la guerre d’indépendance, en janvier 1949, 

Josip Jelasic, le ban croate a élu ce palais comme son quartier 

général, puis en juillet 1949, le baron Julius von Haynau a pris 

sa place et c’est à partir de ce palais qu’il a mené ses mesures 

de rétorsion. Le beau-frère du comte György, le comte Lajos 

Batthyány, le premier Premier Ministre responsable hongrois, 

exécuté le 6 octobre 1949, y a été arrêté le 8 janvier. 

En 1860, le bâtiment a été rénové selon les instructions 

de Miklós Ybl, architecte de la famille Károlyi, qui avait 

d’ailleurs assisté comme apprenti aux grands travaux de 

reconstruction.

JOZEFA HARRUCKERN
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GYULA KÁROLYI ET GERALDINE PÁLFFY

Pendant que le fils ainé de György, Gyula Károlyi (1837–1890), 

chambellan impérial et royal, véritable conseiller secret, le 

premier Président de la Croix Rouge de Hongrie habitait le 

palais, à part l’aménagement des boudoirs et de la chapelle, 

aucune modification importante n’a été apporté au bâtiment. 

Pendant la Fin de Siècle, âge d’or des bals, le comte Gyula 

Károlyi y a accueilli Albert prince de Galles, le futur roi Édouard 

VII et François Joseph 1er aussi. Après sa mort précoce, c’est sa 

seconde épouse, la comtesse Géraldine Pálffy (1859–1928) avec 

ses quatre enfants mineurs et sa mère, Karolina Zichy, revenue 

en Hongrie après de longues années passées en émigration, 

ont habité le palais.

MIHÁLY KÁROLYI ET KATINKA ANDRÁSSY

Suite au décès du comte Gyula, c’est son fils né de ses 

premières noces avec Georgina Károlyi, Mihály Károlyi (1875–

1955) qui a hérité du palais. En 1912, le comte, devenu orphelin 

très jeune, a opté pour la destruction du palais, mais après 

son mariage avec Katinka Andrássy (1892–1985) en 1914, il a 
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décidé de le moderniser au lieu de le détruire et y a réalisé des 

travaux en 1917. Les événements politiques après la Grande 

Guerre et le rôle que le comte y a joué (Premier Ministre puis 

Président de la République) ont poussé la famille, avec leur fils 

et leur fille, d’émigrer en 1919. Le procès Károlyi a commencé 

en 1920 et a duré pendant 8 ans, une période pendant laquelle 

le palais été indignement malmené et à la suite duquel le 

palais est devenu propriété d’état. 

COLLECTION PUBLIQUE

C’est en 1933 que la Pinacothèque de la Capitale a élu domicile 

au palais. Des travaux de reconstruction de la façade ont été 

entrepris entre 1935 et 1938, selon les plans de l’architecte 

Gyula Wälder, grâce auxquels des espaces d’exposition 

plus vastes ont été créés. Au cours des années ’50 et ’60, 

la cour du palais fut le théâtre des concerts classiques 

à grand succès. C’est depuis 1957 que le palais abrite le 

Musée de la Littérature Petőfi (PIM) et grâce aux travaux de 

reconstruction menés entre 1997 et 2000, le Musée occupe 

désormais tout le bâtiment. 

KATINKA ANDRÁSSY

MIHÁLY KÁROLYI (photo | André Kertész)



DAS GEBÄUDE

Das von fast allen seinen Besitzern umgebaute Palais 

gehört zu den bedeutendsten klassizistischen Prachtbauten 

Ungarns. Es erhielt seine endgültige, auch heute zu sehende 

Form während der Umgestaltung zwischen 1832 und 1847. 

Zusmmen mit der dazu gehörenden Grünanlage, dem Károlyi-

Garten genannten Stadtpark, ist es vielleicht der nobelste 

Repräsentant des für die Aristokratie typischen Geschmacks 

im ungarischen Reformzeitalter.  Das Palais, ein wahres Juwel 

der Pester Innenstadt, begrüßt seine Besucher auch heute 

noch so wie zu der Zeit, als Prominente des politischen und 

kulturellen Lebens dort ein und aus gingen. 

Das zweistöckige Gebäude, das an der Hauptfassade 

und der Hinterseite je einen Balkon mit Eisengeländer 

aufweist, ist mit seinen klaren Formen, seinen ausgewogenen 

Proportionen und den hohen Bäumen im Garten eine wahre 

Oase für alle Kulturinteressierte. Aus der dreiteiligen 

Schlosseinfahrt mit Holzpflaster kommt man ins imposante 

Treppenhaus, dessen Stufen aus rotem Marmor sind. Daran 

schließen sich der Prunksaal und die Galerie der Ahnen an. 

Es folgen eine Flucht von mit Spiegeln und Kaminen aus 

Weißmarmor ausgestatteten Salons, eine ehemalige Kapelle 

im Stil der Neorenaissance und die mit Mahagoni getäfelte 

Bibliothek mit Galerie. 

DAS WAPPEN

Die einzige Gebäudeverzierung des Palastes, das Wappen des 

Geschlechts Károlyi mit Löwen als Schildhalter und Perlen als 

Verzierung der Krone, wurde vermutlich in den 1830er Jahren 

am Staffelgiebel angebracht. Unter dem Wappenschild ist 

das Widderfell des Ordens vom Goldenen Vlies zu sehen. Seit 

der im Jahr 2000 abgeschlossenen Rekonstruktion ist eine 

getreue Kopie des Originals zu sehen. 

FERENC BARKÓCZY

Mitte des 17. Jahrhunderts, im Jahr 1747, kaufte der als großer 

Kulturmäzen bekannte Bischof von Eger, Graf Ferenc Barkóczy 

(1710–1765) das einstöckige, von Martin Kalcher entworfene 

Stadtpalais mit 18 Räumen von den Erben des Erzbischofs 

von Kalocsa, Baron Gábor Patachich.  Er ließ den Palast vom 

Baumeister András Mayerhoffer in eine hufeisenförmige, 

eintraktige Residenz im barocken Stil umbauen. Der Palast 

wurde in der Zeit des später als Haupt der Katolischen Kirche 

in Ungarn tätigen Klerikers zum wichtigsten Privatpalais der 

Stadt. Ein deutlicher Beweis dafür ist, dass die Monarchin 

Maria Theresia und ihr Mann, der römisch-deutsche Kaiser 

Franz von Lothringen, während ihres ersten Besuchs in Pest 

aus Anlass der Ständeversammlung in Pozsony (Pressburg) im 

August 1751 dieses Haus als Unterkunft wählten. 

ANTAL KÁROLYI UND JOZEFA HARRUCKERN

Graf Antal Károlyi, Obergespan von Szatmár (1732-1791), der 

Enkelsohn von Sándor Károlyi, dem Verhandler des Frieden 

von Szatmár, kaufte 1768 für 33 000 Forint den neben dem 

Haus seines Schwiegervaters stehenden Palast von seinen 

Verwandten, den Geschwistern des verstorbenen Primas. 

Bereits im nächsten Jahr  begann er mit dem Umbau des 

Gebäudes. Das Unterfangen musste unter anderem wegen des 

gewaltigen Hochwassers der Donau unterbrochen werden, und 

konnte erst 1779/1780 nach den Plänen des Baumeisters József 

Jung abgeschlossen werden. Das üppig ausgestattete, etwa 50 

Zimmer zählende Gebäude, das die Vorteile eines Landschlosses 

und eines Stadtpalais in sich vereinigte, bewohnte der Graf 

ab 1787 nur teilweise, denn als Kapitän der königlich-adeligen 

Leibgarde versah er seine Pflicht in Wien. Durch seine Gattin, 

Freiin Jozefa von Harruckern (1740-1802), fiel seinen Erben mit 

den Landgütern in den Komitaten Csongrád und Békés ein noch 

größeres Vermögen zu.

JÓZSEF KÁROLYI UND 
ERZSÉBET WALDSTEIN-WARTENBERG

Der einzige Sohn von Antal Károlyi, Graf József Károlyi 

(1768–1803), und seine Gattin, Gräfin Elisabeth Waldstein-

Wartenberg (1769–1813), bezogen ihre Heimstätte im 

umgestalteten Palast. Ein hoher Gast im Haus war Joseph von 

Österreich, Palatin von Ungarn, und seine Gattin, die Tochter 

des russischen Zaren, Alexandra Pawlowna Romanowa. Bei 

den Feierlichkeiten anlässlich der Inauguration des Palatins 

1796 und am Namenstag der Großfürstin erstrahlte das ganze 

Gebäude im Lichterglanz. Die sehr gebildete Witwe des jung 

verstorbenen Grafen, die ihre Kinder nach dem Willen ihres 

Gatten in ungarischer Tradition erzog, ließ das Palais weiter 

ausbauen. So entstand 1808 im Südflügel die Reiterschule. 

Ihre Söhne (István, Lajos und György) teilten 1827, nach der 

Volljährigkeit des jüngsten Sohnes, ihre Erbschaft auf, die zur 

damaligen Zeit das zweitgrößte Vermögen des Landes war. 

1831 kaufte György den Palast seinem jüngeren Bruder ab, 

dem er bei der Aufteilung zugefallen war. 

GYÖRGY KÁROLYI UND KAROLINA ZICHY

György Károlyi (1802–1877) eine zu Unrecht fast vergessene 

Leitfigur des Reformzeitalters, ein Judgendfreund von Graf 

István Széchenyi und Freiherr Miklós Wesselényi, ein Initiator 

zahlreicher, das kulturelle Leben bestimmender Innovationen 

und großzügiger Mäzen, begann 1832 einen radikalen Umbau 

am Gebäude. Äußerlich sollte es seinen klassizistischen 

Charakter behalten, im Inneren aber im Stil Ludwigs XVI. 

gestaltet werden. Bereits 1841 fand eine feierliche Einweihung 

statt, aber die Nacharbeiten wurden erst 1847 abgeschlossen. 

Zu Beginn erfolgte der Umbau nach den Plänen von Anton 

Pius Riegel und unter der Leitung von József Hofrichter, ab 

1834 übernahm die Bauleitung Mihály Pollack, der sich auf 

die Pläne des berühmten Wiener Architekten Heinrich Koch 

stützte. 1838 wurden die Arbeiten vom Donauhochwasser 

unterbrochen. Der Graf, darin  dem Vorbild seines Großvaters 

folgend, stellte den Ballsaal und die Salons der forderen Front 

obdachlos gewordenen Pestern als provisorische Unterkunft 

zur Verfügung. Der Sekretär des Grafen, László Bártfay (1797–

1858), der sich um seine juristischen und wirtschaftlichen 

Belange und um den Bau des Palastes in seiner Abwesenheit 

kümmerte, wohnte auch nach dem Hochwasser bis zu seinem 

Tod im Palast. Er war der Begründer eines der bedeutendsten 

Literatursalons des Reformzeitalters, zu dessen Mitgliedern 

Ferenc Kazinczy, Károly Kisfaludy, Ferenc Kölcsey, Ferenc 

Deák, Pál Szemere, Mihály Vörösmarty, József Bajza und 

Ferenc Toldy gehörten. Graf György Károlyi heiratete 1836 

die Gräfin Karolina Zichy (1818–1903), eine der reichsten, 

einflussreichsten und am meisten gefeierten Schönheiten der 

Zeit. Von ihren sechs Kindern wurden vier (Gyula, Viktor, Gábor 

und István) in diesem Palast geboren. 

Während des Unabhängigkeitskrieges im Januar 1849 

bestimmte Josip Jelasic, Ban des Kroatischen Königreichs, 

den Palast zu seinem Hauptquartier. Er wurde im Juli von 

Julius Freiherr von Haynau abgelöst, der als Vollstrecker 

des kaiserlichen Willens die Niederschlagung von hier aus 

dirigierte. Der erste ungarische Ministerpräsident, Graf Lajos 

Batthyány, Györgys Schwager, wurde vor seiner Hinrichtung 

am 6. Oktober, am 8. Januar hier verhaftet. 

Das Gebäude wurde in den 1860er Jahren unter der 

Leitung von Miklós Ybl renoviert. Ybl war zu dieser Zeit der 

Hausarchitekt der Károlyi’s, früher hatte er als Praktikant an 

der Planung des Palastes teilgenommen. 
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entschied er sich für eine Moderniesierung, die 1917 erfolgte. 

Wegen der Rolle des Grafen in den politischen Ereignissen 

nach dem Ersten Weltkrieg (Ministerpräsident, später 

Präsident der Republik) musste die Familie (ein Sohn und 

zwei Töchter) im Juli 1919 ins Exil gehen. Im Zuge des 1920 

angestoßenen sogenannten Károlyi-Prozesses, der acht 

Jahre lang andauerte, fiel das Palais als Teil des Vermögens an 

den Staat.

ÖFFENTLICHE SAMMLUNG

1933 wurde im Gebäude die Hauptstädtische Bildergalerie 

eröffnet. Dank des Umbaus der Südfassade von 1935 bis 1938 

nach den Plänen des Architekten Gyula Wälder konnten große 

Ausstellungsräume geschaffen werden. Die in den 1950er 

und 1960er Jahren im Hof abgehaltenen Konzerte klassischer 

Musik erfreuten sich gorßer Beliebtheit. Das Petőfi-

Literaturmuseum zog 1957 in das Gebäude ein, und füllt es seit 

2000, nach einer Rekonstrukiton (1997-2000) aufgrund von 

neuen kusthistorischen Forschungen gänzlich aus. 

GYULA KÁROLYI UND GERALDINE PÁLFFY

Unter Gyula Károlyi (1837–1890), dem ältesten Sohn von György, 

der kaiserlich-königlicher Kämmerer, interner Geheimrat, und der 

erste Präsident des ungarischen Roten Kreuzes war, erfuhr das 

Gebäude, außer der Errichtung der Kapelle und der Ecksalons 

für die Damen, keine besonderen Veränderungen. Das waren 

„die glücklichen Friedensjahre”, die Zeit der großen Bälle, als hier 

Gäste wie Prinz Albert, der spätere britische König Eduard VII., 

oder Franz Joseph I. zu Gast waren. Nach dem frühen Tod des 

Grafen nutzte seine zweite Frau, Gräfin Geraldine Pálffy  

(1859–1928) mit ihren vier minderjährigen Kindern und ihrer 

Mutter, Karolina Zichy, die nach langen Jahren aus der 

Emigration heimgekehrt war, den Palast. 

MIHÁLY KÁROLYI UND KATINKA ANDRÁSSY

Nach dem Tod von Graf Gyula Károlyi erbte sein erster, 

aus der Ehe mit Georgina Károlyi hervorgegangener Sohn 

Mihály Károlyi (1875–1955) den Palast. Der früh verwaiste 

Graf erwog 1912 den Abriss des Gebäudes, nach seiner 

1914 geschlossenen Ehe mit Gräfin Katinka Andrássy aber 
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