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Köszöntő
Köszöntöm az Olvasót, aki a NÖF Nemzeti Örökségvédel-
mi Fejlesztési Nonprofit Kft. MŰ/emlék magazinjának első 
számát tartja kezében. Épített örökségeinket, amelyek közös 
múltunkról mesélnek, kötelességünk megőrizni, történetüket 
bemutatni és befogadhatóvá tenni a jövő generációi számára. 
Erre a nemes küldetésre utal magazinunk elnevezése is. 

Az örökségvédelem szempontjából jelentős műemlékek üze-
meltetése és fejlesztése során fontos, hogy nagymúltú, patinás 
épületeink a mai igényeknek megfelelő, szerethető közösségi 
terekként szülessenek újjá. Hiszen legfontosabb célunk, hogy 
történelmi helyszíneink ismét betöltsék méltó szerepüket egy-
egy település életében és újra megteljenek élettel. 

A NÖF Nonprofit Kft. által koordinált Nemzeti Kastélyprog-
ram és Nemzeti Várprogram révén sorra szépülnek meg mű-
emlék épületeink országszerte. Ezekben az egykori pompáju-
kat visszanyerő várakban és kastélyokban izgalmas interaktív 
kiállítások és látogatóbarát szolgáltatások várják a kulturális 
kikapcsolódást keresőket. Ahogy a Nemzeti Kastélyprogram 
és Nemzeti Várprogram fejlesztési munkálatai megvalósulnak, 
úgy bővül látogatható műemlék épületeink sora. Magazinunk 
oldalain a már megnyitott és a fejlesztés alatt álló kastélyaink, 
váraink és további épített örökségi helyszíneink történetébe, va-
lamint a munkálatok kulisszatitkaiba is beavatjuk olvasóinkat. 

Kövesse figyelemmel a NÖF Nonprofit Kft. web- és Face-
book-oldalát, iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből 
értesülhessen az újranyíló, megszépülő helyszínekről és láto-
gatható műemlékeink programkínálatáról!

A patinás, ezer emléket őrző, különleges hangulatú várakat 
és kastélyokat újra és újra látni kell! Az épületeket körülvevő 
kertek és parkok pedig önmagukban is látogatásra érdemesek, 
hiszen minden évszakban más és más arcukat mutatják. 

Ezért invitálom az olvasót, hogy látogassa végig „MŰ/emlékeink” 
sorát és fedezze fel a magazinban megismert helyszíneket! 

Kellemes kulturális kikapcsolódást kívánok!
ügyvezető igazgató
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Glázer Tamás 
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Felelős kiadó:  NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Elérhetőségek:  1113 Budapest, Daróczi út 3. 
 info@nofnkft.hu 
 +36 70 507 6191
A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. 
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram koordinátora.

SOMOGYVÁR, SZENT LÁSZLÓ NEMZETI EMLÉKHELY
Kedd - vasárnap
Szeptember 1. - október 31. 9.00 - 17.00 
November 1. - március 14. 10.00 - 16.00
8698 Somogyvár, Kupavezér út 
+36 70 197 9902

SIROKI VÁR
Április 1. - október 31. 10.00 - 18.00
November 1. - március 31. 9.00 - 16.00
3332 Sirok, Petőfi út 11.
+36 70 197 9893

OZORA, PIPO-VÁRKASTÉLY
Kedd - vasárnap
Tavaszi – nyári nyitvatartás: 10.00 - 18.00
Őszi – téli nyitvatartás: 9.00 - 17.00
7086 Ozora, Várhegy utca 1.
+36 20 243 3447

EDELÉNYI KASTÉLYSZIGET
Kedd - vasárnap
Április 1. - október 31. 10.00 - 18.00
Pénztárzárás: 17.30
November 1. - március 31. 10.00 - 17.00
Pénztárzárás: 16.30
Tárlatvezetéssel látogatható.
3780 Edelény, Borsodi út 7.
+36 20 400 2278

OROSZLÁNY–MAJKPUSZTA, KAMALDULI REMETESÉG
Kedd - vasárnap 10.00 - 18.00
Tárlatvezetéssel látogatható.
Pénztárzárás és utolsó tárlatvezetés 17 órakor.
2840 Oroszlány‒Majkpuszta
+36 20 400 9313

PÉCEL, RÁDAY-KASTÉLY
Kedd - vasárnap 8.00 - 16.00
2119 Pécel, Kálvin tér 1.
+36 70 515 6936

DÉG, FESTETICS-KASTÉLY KASTÉLYPARK
A kastélyfelújítás ideje alatt a park látogatható. 
Kedd - vasárnap 10.00 - 18.00
8135 Dég, Hunyadi út 11.
+36 30 649 1229

FÜZÉRRADVÁNY, KÁROLYI-KASTÉLY KASTÉLYKERT
A kastélyfelújítás alatt a park a hét minden napján 
díjmentesen látogatható.
Április 1. - október 31. 8.00 - 18.00
November 1. - március 31. 07.00 - 20.00
3993 Füzérradvány, Gróf Károlyi Ede utca 1.
+36 20 400 9305

TISZADOB, ANDRÁSSY-KASTÉLY
A kastély nyitvatartásáról kérjük, tájékozódjon weboldalunkon!

HELYSZÍNEINK NYITVATARTÁSA
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A friss, hiteles, interaktív kiállítások révén teljes keresztmet-
szetet kapunk a rezidenciák egykori életéről, de a magyar 
arisztokrácia nagy múltú családjainak, a bárói, grófi és hercegi 
famíliáknak mindennapjaiba, hétköznapjaiba és ünnepeibe is 
betekintést nyerhetünk.
Ezek a kiállítások is hozzájárulnak annak a víziónak a meg-
valósításához, amelyet a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti 

Várprogram jelmondatának választottunk, azaz bemutatásra 
kerül „Múltunk, jelen időben”.

dr. Virág Zsolt
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
miniszteri biztosa
Miniszterelnökség

Megelevenedő múltunk 
jelen időben

A Nemzeti Kastélyprogram keretében megújulnak hazánk 
legnívósabb kastélyai, legjelentősebb művészettörténeti érté-
kei. A kastélyokba érkező látogatók többsége mindenekelőtt  
a magyar arisztokrácia egykori otthonait keresi, azt a különleges 
történeti atmoszférát, amely ezeket a műemlék épületeket jellemzi. 

A várak, majd a kastélyok évszázadokon keresztül a magyar és 
az európai kultúra „fellegvárai” voltak. Ezek az épített örökségi 
helyszínek most a 21. századi igényeknek megfelelően, újraér-
telmezett formában kapják vissza ezt a szerepüket, jól illesz-
kedve az épületek műemléki adottságaihoz. Olyan közösségi 
és kulturális terek jönnek létre, amelyek különböző művészeti 
ágakat felölelő programokat kínálnak a látogatóknak. 

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 
megújul többek között a historizáló tiszadobi Andrássy-kastély, 
amelynek kertjét a liliomot formázó „bukszus-labirintus” díszíti, 
a füzérradványi Károlyi-kastély, amely egykor szállóként üze-
melt, vagy a kiterjedt társasági életet élő család által építtetett 
szabadkígyósi Wenckheim-kastély, amelyet Ybl Miklós terve-

zett. Dégen bebarangolhatjuk Közép-Európa legnagyobb an-
golkertjét, Majkon sétálva pedig megérezhetjük a kamalduli re-
meteség egykori némasági fogadalomban élő lakóinak békéjét. 
Ostromok és csaták büszke emlékét őrző középkori vá-
raink is visszanyerik hajdani méltóságukat. A szigetvári,  
az egri, a diósgyőri vár vagy az olyan impozáns erősségek, mint 
a szikla csúcsán magasodó Szádvár és sümegi vár jelentőségük-
nek megfelelően újulnak meg. Váraink dicsőséges pillanatok, 
győzedelmes csaták, legendás hősök és sorsdöntő események 
fontos helyszínei, amelyek falai között a fejlesztéseknek kö-
szönhetően átélhetővé válik a történelem.

A műemlék épületekben berendezett látogatóközpontokban, 
múzeumokban új, a 21. századi látogatói igényeket szem előtt 
tartó, ugyanakkor olyan hiteles kiállítások fogadják a látoga-
tókat, amelyek bejárása valódi élményt nyújt. A fejlesztések 
eredményeként nemcsak a várak, a kastélyok és a kastélyparkok 
újulnak meg, hanem az egykori főnemesi családok öröksége is 
megismerhetővé, kézzelfoghatóvá és minden korosztály szá-
mára könnyen befogadhatóvá válik. 

NEMZETI KASTÉLYPROGRAM ÉS NEMZETI VÁRPROGRAM

Dr. Virág Zsolt a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
miniszteri biztosa

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély 
felújítás előtt

A megszépült nádasdladányi 
Nádasdy-kastély

Felújítás előtt és után, 
a tatai Esterházy-kastély
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A tiszadobi kastélyba kerül Constant Troyon francia fes-
tő (1810-1865) gyönyörű erdőrészletet ábrázoló festménye.  
A művész legtöbb alkotása a párizsi Louvre-ban látható, ez  
a tájképe több írásos emlék szerint egykor idősebb gróf And-
rássy Gyula gyűjteményét gazdagította. Így a festmény nem is 
kerülhetne autentikusabb helyre, mint az álomszép természeti 
környezetben álló tiszadobi Andrássy-kastélyba.

A Holt-Tisza hangulatát idézi a tájkép

Tiszadobon a folyó és a holtágak mentén egyedülálló sokszínű-
séggel sorakoznak az ártéri és a galériaerdők. Nem véletlen, 
hogy idősebb gróf Andrássy Gyula „legkedvesebb tartózkodási
helye a világban” a Holt-Tisza mellett elterülő birtoka volt.  

Az idősebb gróf fiai közül II. Andrássy Gyula fejezte be  
a kastély építését és a parkot is ő formázta véglegessé. Mű-
vészi gonddal megalkotott angol- és francia kert díszítette  
a mesebeli, historizáló épület környezetét. Az egykori har-
mónia legértékesebb emléke a középkori liliomot mintázó, 
sövénykert-labirintus, az úgynevezett hímzéses parter kert.  
A festői szépségű kastélyparkot északról ma is 500 hektáros 
gazdasági erdő határolja.
A Holt-Tisza hangulatát idéző, vibráló atmoszférájú tájkép  
az Andrássyak tiszadobi kastélyát fogja ékesíteni. 

A kastély 2020 év végétől tervezett fejlesztése miatt kérjük, 
hogy látogatása előtt keresse fel a NÖF weboldalát a legfris-
sebb információkért!

Tiszadobra kerül az egykori 
Andrássy gyűjteményt 
gazdagító festmény

KASTÉLYAINK ÉS VÁRAINK

Constant Troyon Erdőrészlet című festménye

Fadrusz János Leányszöktetés című szobra a kastély 
bukszus-labirintusában
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Így épült barokk kastély 
a Bódva partján

Magyarország egyik legnagyobb kastélya, a kora barokk épí-
tészet kiemelkedő emléke az Edelényi kastélysziget. A stílusá-
ban is egyedi, különleges épületegyüttes a Bódva folyó alkotta 

szigeten fekszik.  A csodaszép épületegyüttes tervezőjének ki-
létét a mai napig homály fedi. Jean-François L’Huillier báró 
1716-ban kezdte el a kastély építtetését, amihez jól szervezett 

KASTÉLYAINK ÉS VÁRAINK

logisztikai háttér kellett. Az állványokhoz, a tetőszerkezethez 
és a nyílászárókhoz 20-40 kilométerről szállították ide a fát, 
de a követ, a meszet és homokot helyi kőbányákból hozták. 
A legtöbb uradalmi építkezéshez hasonlóan a téglát helyben 
égették. Az építkezés hajrájában egyszerre tizennyolc kőműves 
dolgozott segédeivel együtt a kastélyon.

A kastély fénykora (1730–1820)

Az építtető Jean-François L’Huillier unokája, Ludmilla és má-
sodik férje, Esterházy István gróf idején végezték a legjelentő-
sebb átalakításokat. 
A házaspár az iglói Lieb Ferenc vándorfestőt bízta meg hat 
szoba kifestésével. A legnagyobb összefüggő magyarországi 
rokokó falképek 1770-ben készültek el. Ludmilla halála után 
fiára, ifj. Dessewffy Ferencre szállt a birtok, aki 1820-ban 
örökösök nélkül hunyt el. Tíz évvel később a Coburg család 

megvásárolta, felújíttatta és eladta az épületet az Igazságügyi 
Minisztériumnak. Később sokféle funkciót töltött be és folya-
matosan romlott az állaga, majd a 2000-es években kulturá-
lis-turisztikai központként született újjá a barokk kastély.

Tíz éve történt: a 2010-es árvíz

A 2009-ben kezdődő felújításkor már rendkívül leromlott 
állapotban volt az épület és tovább súlyosbították a helyzetet  
a 2010-es tavaszi árvizek. Egy ideig sikerült megvédeni a tele-
pülést a Bódva áradásától, de június 4-ére virradóra átszakadt  
a védőgát és elöntötte a kastély területét is. Ez további károkat 
és jelentős késést okozott a felújításban, de ma már a régi pom-
pájában várja látogatóit a Bódva gyöngyszeme. 
A meseszép kastélyban 3D-s mozifilmen és az időközönként 
meghirdetett tematikus hétvégéken jelmezes tárlatvezetés se-
gítségével elevenednek meg az épület egykori lakói.

Magyarország legnagyobb összefüggő 
falfestményének részlete

Az Edelényi kastélysziget 
madártávlatból

Rokokó kályha a “négy évszak” 
szobában

Árvíz a Bódván (2010)
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Szög nevű lován üldözte 
a pogányokat Szent László

Salamon uralkodásának idején, 1068-ban a kunok szörnyű 
pusztítást vittek végbe az országban. László herceg bátyjával, 
Gézával együtt arra készült, hogy megállítsa a zsákmány-
nyal hazaigyekvő pogány sereget. A Várad-
ról vonuló vitézeket a püspök áldása kísérte. 
A kunok az ellenséget látva Kerlés mellett 
egy magaslatra menekültek, itt érte őket  
a hercegek támadása. László bátran küzdött  
a pogányok ellen, négy kunt terített le, az ötö-
dikkel folytatott harc közben azonban meg-
sebesült. A vad küzdelem hevében észrevette, 
amint az egyik kun elrabol egy magyar leányt. 
Bár a sérülése súlyos volt, Szög nevű lová-
val mégis üldözőbe vette a leány elrablóját.  
A herceg nem tudta beérni a kunt, ezért ki-
áltott a lánynak: „Szép húgom! Fogd meg  
a kunt övénél és vesd magad a földre!” A lány 
megtette. László hosszasan küzdött ellenfelé-
vel, amiben a lány is segítségére volt: megra-
gadta a herceg bárdját és elvágta vele a kun 

horgas inát. Az ellenség sorsa megpecsételődött, László és  
a leány közös erővel leterítették. A legenda szerint Szent László 
a kun legyőzése után a lány ölébe hajtotta a fejét és megpihent.  

A lovagkirály hősies küzdelméről szóló törté-
net a középkori Magyarország kódexeiben és 
templomfreskóin maradt fenn, mint a „Szent 
László-legendák” egyik emléke. 

Csodálja meg a szent király életéről tanús-
kodó falképeket a somogyvári Szent László 
Nemzeti Emlékhelyen! Az emlékhely meglá-
togatása – balatoni közelsége miatt – nagy-
szerű kiegészítője lehet egy családi utazásnak, 
hiszen a modern látogatóközpont, az erdei sé-
taút, a középkori romterület és a háromeme-
letes kilátó a család minden tagja számára 
tartogat érdekességeket.

KASTÉLYAINK ÉS VÁRAINK

18. századi királyszobor a Szent László Nemzeti 
Emlékhely Látogatóközpontjában

Megújul a néma barátok 
egykori otthona

Az észak-vértesi erdőség mélyén megbújó majki kamalduli re-
meteség nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte is kurió-
zumnak számító műemlékegyüttes.
A kamalduli rend a Szent Romuáld köré szerveződő reme-
teközösségből formálódott, szigorú életrendjüket II. Sándor 
pápa hagyta jóvá 1072-ben. Imádsággal, lelki olvasmányokkal, 
kertműveléssel, közös munkavégzéssel foglalkoztak, tartóz-
kodtak a hús és a bor fogyasztásától. Az egymástól elkülönült 
cellaházakban élő remeték némasági fogadalmat tettek és csak 
meghatározott napokon oldották fel őket ez alól. Hallgatási 
fogadalmuk miatt néma barátoknak is hívták őket. A klauzúra, 
vagyis a 17 cellaházat rejtő zárt terület kapuján ma is látható 
latin nyelvű felirat szerint: „Távol legyen ezen hely magányától 
a csendzavaró, mert Istennek szentelt serege gyűlöli a zajt”.

Megújulnak a cellaházak, a templom és a mértani kert

Napjainkban alkalmanként munkálatok hangja töri meg  
a majki remeteség sűrű csendjét. A megújult Foresteria, azaz  
a vendégház 2015-ös átadását követően, – a Nemzeti Kas-

télyprogram és Nemzeti Várprogram keretében – a cellahá-
zak felújítása mellett a templomtorony felújítása és az egykori 
templom alatt húzódó kripta rekonstrukciója zajlik. Megújul 
az úgynevezett grottakápolna és megszépül a teraszos mér-
tani kert is. A remeteség területén megvalósuló új kiállítások 
enteriőrök segítségével és interaktív elemekkel elevenítik meg  
az egykor itt élő szerzetesek életét. 

A felújítás ideje alatt a Foresteria épület kiállító- és rendez-
vényterei, a Hallgatás ereje című, a rend általános és magyaror-
szági történetét bemutató kiállítás, valamint a kávézó továbbra 
is várja a vendégeket. A műemlék tárlatvezetéssel látogatható, 
ami minden egész órában indul nyitvatartási időben.

Távol legyen ezen hely 
magányától a csendzavaró, 
mert Istennek szentelt 
serege gyűlöli a zajt.

A Foresteria udvarán található, 19. század végi, 
velencei kútkáva részlete.

A majki kamalduli remeteség épületegyüttesének és környezetének 
műemléki felújítása kivitelezés közben.
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Ráday Gedeon, a megszállott 
irodalmár és műgyűjtő 

Szívesen látogatták írók, költők, tudósok a Ráday-család péceli 
birtokát, ahol páratlan gyűjtemények, különleges díszítésű szo-
bák és egy megszállott műgyűjtő irodalmár fogadta őket. 

A kastélyt mai formájában Ráday Gede-
on, a hazai protestantizmus vezéralakja, 
könyv- és műgyűjtő építette át, az épít-
kezés 20 évet vett igénybe. Már fiatalon 
elhatározta, hogy életét a nemzeti mű-
velődésnek áldozza. Az ifjú műkedvelő 
két évet külföldi egyetemen tanult, majd 
hazatérve, terveinek megfelelően iroda-
lommal foglalkozott, később pedig híres 
könyvtárat hozott létre. A tudományte-
rületek legfontosabb köteteinek beszer-
zésére törekedett, ezzel is segítve a tudó-
sokat és írókat, akik gyakran fordultak 
meg kastélyában. Műveltsége európai 

szintű volt, de elsősorban a magyar történelem érdekelte. Ke-
reste és gyűjtötte a régi magyar könyveket Erdélytől Pozsonyig,  
a magyar tudósok portréiból pedig történelmi arcképcsarno-
kot gyűjtött. 

Komoly kollekciója volt festményekből és érmékből is, de ezek 
sajnos nem maradtak fent. Ma már csupán páratlan könyvtárát 
ismerjük, amit a Dunamelléki Református Egyházkerület gon-
doz Budapesten. Habár bárói és grófi címet is kapott, Ráday 
Gedeon megőrizte puritán életvitelét.

A péceli Ráday-kastély egyik különleges része az emeleti 
díszterem, melynek oldalfalain mitológiai témájú képek lát-
hatók. A falképek a párizsi születésű Bernard Picart rézmet-
sző és rézkarcoló munkái. A fekete-fehér falképek, amelyek 
rézmetszetek kinagyított részleteit ábrázolják, Magyarorszá-
gon egyedülállóak. Az Ovidius átváltozásait 15 jelenetben 
bemutató sorozat különlegessége, hogy maga Ráday Gedeon 
írt hozzájuk verssorokat. Érdemes megcsodálni ezeket a pá-
ratlan alkotásokat. 

Ki volt Ozorai Pipo?

A különös nevű Ozorai Pipo, azaz Filippo Scolari firenzei ne-
mesi családból származó ügyes kereskedősegéd volt, aki kiváló 
észjárásával, számolásban való jártasságával lenyűgözte Zsig-
mond királyt. Az uralkodó különböző címekkel – királyi kincs-
tartó, királyi sókamarák vezetője – jutalmazta őt. A király elleni 
összeesküvés alkalmával Pipo hűségéről is tanúbizonyságot tett, 
ezért Zsigmond az ország legbefolyásosabb főurai közé emelte 
őt. Tehetséges hadvezérnek is bizonyult, így tett szert hírnévre, 
előnyös házassága által pedig birtokra és vagyonra. 

Pipo ozorai várkastélya, – hazánk egyik legszebb lovagvára – 
lakályosságával tűnt ki a magyar várak közül. A nemrég fel-
újított épület vöröstéglás burkolatú, vadszőlővel befuttatott 
reneszánsz belső udvara ámulatba ejti a látogatókat. A várkas-
télyban bejárható többek között Pipo hitvesének a hálószobája,  
a trónterem, a reneszánsz ebédlő és a vár felszentelt kápolnája 
is. A fegyvergyűjtemény, a gótikus páncélzatú, életnagyságú 
lovas katona és a 17. századi főúri konyha is a várbeli életet 
idézi meg.

A vártörténeti kiállításon választ kaphatunk arra, hogy mi-
lyen ember is lehetett Ozorai Pipo.  Hogyan teltek a várban  
a mindennapok? Milyen volt az egykor itt élő török várkatona-
ság élete? Hogyan lett a várból barokk kastély, majd uradalmi 
magtár és börtön? 

Az ódon falak között valóságos várkapitánynak érezheti ma-
gát a látogató és a szállóvendég. A várkastélyban öt korhűen 
berendezett vendégszoba foglalható a pipovarkastely@nofnkft.hu 
címen.

Próbálja ki korhű vendégszobáink egyikét! 
Foglalását a pipovarkastely@nofnkft.hu címen várjuk.

A Ráday-kastély dísztermének különleges 
fekete-fehér freskói
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Vadregényes sziklavár 
Sirokon

A Tarna mentén, a Vár-hegy tetején, a Bükk és a Mátra erdei-
nek határán egy sziklavár magasodik a táj fölé. Az erődítményt 
nemcsak a sziklatömb tetejére, hanem belsejébe is építették 

elődeink. A riolittufából álló hegy gyomrába ugyanis hatalmas 
járatokat, lépcsőket és termeket vájtak, amelyek ma is várják  
a kalandokat kereső látogatókat. 

A vár két részből állt. Az öregebb, szabálytalan alaprajzú fel-
sővár a hegy tetején magasodott. Ezt vették körül falakkal és 
tornyokkal, valamint gazdasági és lakóépületekkel. Vélhető-
leg egy lovagtermet is kialakítottak a lakótoronyban, erre utal  
a megmaradt kettős dongaboltozat. 

Az építmény meghatározó védelmét az alsóvár jelentette a há-
rom bástyával. A falakban több helyen is díszes faragott kövek 
láthatóak, melyeket a környék régi templomainak romjaiból 

használtak fel. Az északi oldalon 4 méter mélyen árkot véstek 
a tufafalba, mely gazdasági udvarként is szolgált. A sziklába 
vájt folyosók néhol termekké bővülnek, némelyikből észak felé 
lőrés nyílik. A riolittufában sütőkemencéket és kisebb pincéket 
alakítottak ki. A várhegyen álló várromból kitekintve lenyűgö-
ző panorámában gyönyörködhet az, aki felkaptat a hegytetőre. 

Minden évszakban más arcát mutatja ez a csodálatos, természettel 
együtt lélegző építmény, amit érdemes felvenni a „bakancslistára”.

Alsóvár Az alsóvár ciszternája, háttérben a bástyával

Az erdők ölelte siroki vár

A siroki vár kapuja
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A dégi tehenek és gyógyhatásuk

Az előkelő dégi Festetics-kastély klasszicista épületét 300 hek-
táros parkja, Magyarország legnagyobb angolkertje öleli körbe. 
A hatalmas területen három patak összefolyásával alakították 
ki a park különleges ékességét, az úgynevezett Szerpentin-tó-
rendszert. A két kilométer hosszan kanyargó tórendszer kis 
szigetén egy mesebeli, vöröstéglás épület áll. 

A németalföldi stílusú Hollandi-ház, avagy svájci ház eredeti-
leg tehenészet volt. Az apró szigetet egykor dróton áthúzható 
csónakon lehetett csak megközelíteni, ma már gyaloghíd köti 
össze a kastélyparkkal.

Ammóniakúra a grófnénak

Talán nem is gondolnánk, hogy akkoriban nem csak a tejük 
miatt legelésztek tehenek a kastély impozáns parkjában. Míg 
a Hollandi-ház földszintje hat tehén előkelő istállójaként szol-
gált, addig az emeleten Festetics Andorné számára rendeztek 
be lakosztályt. Az ammóniatartalmú istállólevegőt és a frissen 
fejt tejet ugyanis mint gyógyító kúrát alkalmazták. A grófné 
tüdőbetegségét igyekeztek ezzel a mai ember számára meg-
lepőnek tűnő módszerrel kezelni. Az ammóniakúra hatásos-
nak bizonyult, hiszen Festetics Andorné, született Pejacsevich 

Lenke nem kevesebb mint 85 évet élt. A kastélyépület jelenleg 
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 
teljeskörűen megújul, hogy 2021-től régi pompájában fogadja 
a látogatókat. 

Magyarország legnagyobb angolparkja, a dégi Festetics-kastély 
kertje a felújítás ideje alatt is zavartalanul látogatható.

KASTÉLYAINK ÉS VÁRAINK

A megszépült Hollandi-ház a dégi 
Festetics-kastély parkjában A Hollandi-ház madártávlatból
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Nádasdy Lipótné 
Trauttmansdorf Mária 
Jozeffa újjászületése

Nádasdy Lipótné Trauttmansdorf Mária Jozeffa (228x131 cm-es) 
teljesalakú portréjának restaurálásán dolgozik jelenleg Szu-
tor Katalin festőrestaurátor művész. A festmény eredetileg  
a nádasdladányi kastélyban, az egyik legszebb hazai tudor stí-
lusú történelmi arcképcsarnokban, az úgynevezett Ősök csar-
nokában állt.

„A teljesalakú figura ábrázolása az arányok alapján egy picit 
naiv, de finom megoldás a drapériák lendületes megfestése, 
figyelemre méltó a ruha részleteinek vagy a nagyon szépen 
megfestett kis iránytűnek a kidolgozása, amin a nőalak a kezét 
nyugtatja” – mondja a restaurátor. A festmény jobb oldalán egy 
nemesi családi címer található, alatta latin felirattal a főszerep-

INTERJÚ

lő családban elfoglalt helyét jelölték. Ebben az időben a ma-
gyarországi festők még nem tanultak festészetet, autodidakta 
módon képezték magukat, Jozeffa portréja azonban a korszak 
különösen jó minőségű arcképei közé sorolható. 

A szerencsésen megmenekült portrék

A második világháború után Magyarország kastélyaiból össze-
gyűjtötték a nemesi portrékat, arcképeket, így került az alkotás 
a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. Szutor Katalin véleménye 
szerint a kimenekített festmény jelenleg rendkívül rossz álla-
potban van, gyakorlatilag a 24. órában érkezett restaurálásra. 
Olajjal festették, a hordozója vászon, ami azonban teljesen 
elöregedett, elsavasodott és a háború viszontagságait is magán 
viseli. Rendkívül törékennyé vált az anyag, három nagyméretű 
hiány is látható rajta. „Sokszor tapasztaltuk azt, hogy főként 
a kastélyokból származó festményeket az oda betörő katonák 

előszeretettel használták céltáblának: puskagolyóval átlőtték, 
szuronnyal átszúrták, az sem volt ritka, hogy egy-egy alak sze-
mét szúrták ki.” Szutor Katalin úgy véli, hogy így keletkezhe-
tett a három nagyobb sérülés is ezen a portrén. 

1900 órát vesz igénybe a restaurálás

Tisztítása után a festmény helyi konzerválást kap, ami azt 
jelenti, hogy minden egyes repedést és apró hibát rögzít, 
megragaszt a művész. Ezután kerül sor a konzerválásra, amit 
speciális anyagokkal egy úgynevezett vákuum asztalban vé-
geznek. Következő lépésként az alkotás hátoldala egy má-
sodik vásznat kap, ami támasztékul szolgál. A nagy foltokat 
hasonló struktúrájú vászonfoltokkal egészíti ki a restaurátor. 
A legnagyobb kihívást a felület rendezése jelenti, mivel sok 
helyen „megfogyatkozott” a kép, ezeket a hiányokat a későb-
bi javítások során kitöltötték. A munkafolyamat legutolsó és 
legegyszerűbb része – Szutor Katalin elmondása alapján ‒ 
a hiányzó szakaszok megfestése. Ez nem kitaláció alapján tör-
ténik, hiszen a környezetéből veszi a restaurátor a motívumok 
jellegét. A rendkívül aprólékos, óvatos munka elvégzésére 190 
napot határoztak meg, napi 10 munkaórával számolva a resta-
urálás időtartama nem kevesebb, mint 1900 óra lesz.

Restaurálás után a festmény visszakerül eredeti helyére, a nádasd-
ladányi kastélyba. Az Ősök csarnokában a többi rokonával együtt 
hamarosan a látogatók is megcsodálhatják a régi szépségét vissza-
nyerő Nádasdy Lipótné Trauttmansdorf Mária Jozeffa portréját.

A Nádasdy-kastély a felújítási munkálatok ideje alatt zárva 
tart. A jövőben megszépült terekkel és izgalmas, megújult kiál-
lítási tartalommal várja vissza a látogatókat. 

Interjú Szutor Katalin festőrestaurátorral.

A festmények orvosai vagyunk. Átmenekítjük az utókor számára 
azokat a képeket, amik pusztulásra vannak ítélve.

A felújítása után a Nádasdy-kastély híres Ősök csarnokába 
kerül Jozeffa portréja
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Játék kastély Segíts az ifjú hercegnek, hogy 
megtalálja az utat a gyönyörű 
királykisasszonyhoz!

KASTÉLY/JÁTÉK

A hercegnő és a herceg elbújtak valahol a soktornyú kastélyban. 
Színezd ki a kastélyt és találd meg őket!
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Sellőből nimfa  
Különleges szobor került elő a tatai 
Esterházy-kastély kertjéből

A tatai Esterházy-kastély hamarosan megújult külső és meg-
szépült belső terekkel várja látogatóit. 

A felújítási munkák során különleges szobor került elő  
a kastélyparkból. Az írásos források szerint a sellőt formázó 
szökőkút az Esterházy család megbízásából 1800-ban készült.  
Ez a leírás azonban ellentmondásban állt bizonyos formai je-
gyekkel, ezért a restaurátor további kutatásoknak vetette alá 
a szobrot. A sellőnek hitt alak vonalát követve rejtettebb he-
lyeken lefaragta a hullámformát. Ennek során a természetes 
kőhöz teljesen hasonló műkövet talált a szobor felületén, amit 
egy szakmai konzultációt követően teljesen el is távolított róla. 
Miután az eredeti szoborról a rákent betonkeménységű műkő 
lekerült, egy impozáns barokk szobor tűnt elő: egy nőalak, aki 
egy termetes, stilizált hal száját fogja. Ennek a halnak a szá-
jából lövellhetett ki a víz, amikor a szökőkút eredeti helyén,  
a tatai kastély parkjában állt. A szobor valószínűleg az I. vi-

lágháborúban sérült meg és ennek nyomát próbálták eltakarni  
a műkőből készült hullámformákkal az 1920-as években.

Az egyértelmű volt, hogy az eredeti barokk szobor nem sellőt 
formáz, de ekkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan mit 
jelenített meg a kompozíció. Ilyen esetekben a restaurátorok 
analógiákat ‒ rokon témájú szobrokat ‒ keresnek annak érde-
kében, hogy a jelképek összevetésével megtalálhassák az erede-
ti alakot. A kutatás során kiderült, hogy a rendhagyó módon 
előkerült szoborkompozíció Amphitritét, Poszeidón feleségét 
ábrázolja. 

Amphitrité legendája

Amphitrité nereidaként született és Poszeidón udvarában szol-
gált. A nereidák a görög mitológia szerint kék hajú nimfák vol-
tak, akik a tenger mélyén, ezüstös barlangokban laktak. Mint 

NEMZETI KASTÉLYPROGRAM ÉS NEMZETI VÁRPROGRAM

jóságos istennők oltalmazták a hajósokat és gyak-
ran kísérték útján Poszeidónt is. A tengerek istene 
beleszeretett Amphitritébe és feleségül kérte, de  
a nimfa megijedt a lánykéréstől és elbújt egy 
tengeri barlangban. Poszeidón Delphint küldte, 
hogy keresse meg és hozza haza a jövendőbelijét. 
Delphin megtalálta Amphitritét és rávette, hogy 
fogadja el az eljegyzést. Az analógiák szerint ezt  
a jelenetet ábrázolja a tatai szökőkút kompozíciója. 

A restaurátor jelenleg egy másolat faragásán dolgo-
zik, hiszen a régi szökőkút állapota nem teszi lehető-
vé, hogy ellássa funkcióját. Ilyenkor az eredeti szob-
rot múzeumban vagy kőtárban állítják ki, miután egy 
hiteles másolat készült róla.  Így a kastélyparkot egy 
olyan Amphitritét ábrázoló szökőkút ékesíti majd, 
amilyenben az Esterházy család tagjai is gyönyör-
ködhettek.

Hamarosan látogatható az újjászületett 
kastély

Végéhez közeledik a tatai Esterházy-kastély re-
konstrukciója, amelynek keretében az Öreg-tó 
partján évekig elhanyagoltan álló épületegyüttes 
és kertje is megújult. A felújítás eredményeként  
a NÖF Nonprofit Kft. egy kiemelt jelentőségű 
műemlék épületet őriz meg az utókor számára, 
Tata városa pedig végre visszakapja kulturális éle-
tének egyik előkelő helyszínét.

A fejlesztéseknek köszönhetően a kastélykert és  
az épület is visszanyerte egykori szépségét, már 
csak a nyitás előtti utolsó belső munkálatok vannak 
hátra. A kastély több terme is alkalmassá vált nem-
zetközi jelentőségű rendezvények megtartására, 
emellett a műemlék legfontosabb funkciója, hogy 
a tataiak és a városba látogatók kedvelt közösségi 
helyszínévé váljon.

A felújítás részleteiről a következő lapszámban 
részletesen beszámolunk.

Kövesse figyelemmel a NÖF web- és Facebook-ol-
dalát, hogy elsőként értesüljön az újonnan megnyíló 
helyszínekről! 

A felújított kastély belső udvara

Az Amphitritét ábrázoló szökőkút a restaurátor műhelyében
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Egy kurátor munkája 
Majk szellemiségében

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicső-
séget” (Zsolt 115, 1). Ez a szellemiség hatott Sárossy Péter ku-
rátorra, aki évek óta a majki kamalduli remeteség bemutatásáért 
dolgozik. „Azt vettem észre, hogy mindenki elhivatott lesz, aki 
ezzel a helyszínnel kezd el foglalkozni. Úgy tűnik, hogy amiért 
és amilyen mottó alatt épült a remeteség, az még mindig érzékel-
hető a hely szellemében, minden téglájában” ‒ véli a szakember.

Sárossy Péter művészettörténész, a Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Kft. Ingósági és Műtárgykezelési Osz-
tályának munkatársa, közel egy évtizede foglalkozik az egyik 
legtitokzatosabb örökségvédelmi helyszín, a majki kamalduli 
remeteség felújítási munkálataival. A Nemzeti Kastélyprogram 
és Nemzeti Várprogram keretei közt most megújuló majki épü-
letek új kiállításaihoz kapcsolódó kurátori feladatokat is Sárossy 
Péter látja el. Teendői között szerepel az új kiállítás koncepciójá-
nak kidolgozása és a kapcsolódó kiállítási anyagok összeállítása. 

Munkájára ‒ saját bevallása szerint ‒ komoly hatást gyako-
rolt a műemlék szellemisége. A NÖF Nonprofit Kft.  munkatársa  
a kurátori munkáról és a remeteséghez fűződő viszonyáról is mesélt.

Biológia helyett művészettörténet

A művészet mindig is Péter érdeklődési körébe tartozott, 
de gimnáziumban először a biológia fakultációt választotta. 
Orosztanára, Szluha Vilmos művészeti megközelítéssel ok-
tatta a nyelvet, később pedig művészettörténeti fakultációt is 
indított, amihez Péter is csatlakozott. Szuggesztív oroszta-
nárának köszönhetően szerzett előbb motivációt, majd mű-
vészettörténész végzettséget a kurátor. Olyannyira megtalál-
ta önmagát ezen a pályán, hogy soha nem is dolgozott más 
területen. Péter legkedvesebb feladata, amikor a tudományos 
tartalmakat köznyelvre „fordítja” a szakmai szempontok mezs-
gyéjén haladva. „Munkám során a legfontosabb számomra  

a hiteles források, információk, hipotézisek, elméletek felhasz-
nálása, megfogalmazása és érthető tálalása. Izgalmas dolog  
a nagyközönség számára írni, én ebben látom a tudományos 
munkám gyakorlati hasznát” – mondta el Sárossy Péter.

Váratlan dolgok kerülhetnek elő a felújítások során

Majk első fejlesztési üteme a Foresteria (azaz a valamikori ven-
dégház) épületére koncentrált. A kivitelezői munka nyomon 
követése mellett Péter feladata volt a kiállítási koncepció ki-
dolgozása, valamint a restaurálások koordinációja is. „Amikor 
elindul egy kivitelezés, természetesen senki nem lát az épület 
falaiba és váratlan dolgok kerülhetnek elő. Majkon például, 
amikor felbontották a burkolatot a Foresteria egyik földszinti 
helyiségében, szinte teljesen épen találták meg a 19. századi 
kastélyidőszakból származó istálló égetett kerámia burkolatát. 
Ilyen esetben mérlegelni kell az előkerült részlet bemutatását, 
és előfordul, hogy újra kell tervezni a belsőépítészet, vagy a ki-
állítás adott részét. A jelenlegi felújítás közben, a cellaházak 
feltárásakor például a meglévő burkolat felszedésekor láthatóvá 
váltak az egykori fáskamrákban az árnyékszék szerkezetek és  
a téglából falazott emésztők is. Majkon eredeti latrina-szerke-
zetet még nem láttunk, ezért módosítottuk az építészeti terve-
ket, hogy ezeket is be lehessen mutatni” – magyarázza a kurátor. 

Információgyűjtéssel tölt el nagyjából egy évet 

A kurátori munka úgy kezdődik, hogy a szakember elmegy  
a helyszínre, majd következik az anyaggyűjtés. Műemlékek 
lévén jellemzően tudományos építéstörténeti dokumentáció-
ja, értékleltára van az épületeknek, amelyeket végigböngészve 
összeáll a település és az építés története. A kurátor így meg-
ismeri a műemlék jelentős korszakait és a helyhez kapcsolódó, 
figyelemre méltó történeti személyiségeket. Ebben a fázisban 
alakul ki, hogy mi az, amit érdemes bemutatni. A rengeteg 
„száraz” levéltári, könyvtári kutatómunka közben érdekes tör-
téneteket is keres a művészettörténész. „Látni kell a lelki sze-
meim előtt, hogy mi az, ami fontos és kiemelendő. Van, hogy 
előkerül valami, ami fölülírja az addigi koncepciót, ezért sze-
mélyes kapcsolatra van szükség a helyszínnel, hogy egyértelmű 
legyen, mit lehet ott megvalósítani. Legalább egy-másfél év 
szükséges egy helyszín átfogó megismeréséhez és ahhoz, hogy 
egy koncepcióterv, majd a kiállítási forgatókönyv konkrét tárgy-
listával megszülethessen. A létrejövő kiállítás műtárgylistájá-
nak összeállítását a tabló-, a film-, és a kiadványszövegek írása 
követi. Ez is fontos része a kurátori munkának. Számomra  

a megtisztelő feladaton túl ez egy személyes vonzódás is, ami 
sok szempontból extra motivációt jelent. Jó érzés, amikor  
a munkád a hobbid.” – vallja Péter. 

Egy téma mélyére ásni és ott kincset találni

„Keveset tudunk a majki remetékről, hiszen a világtól visszavo-
nulva éltek. Legfontosabb erényeik az alázatosság, a tisztaság 
és a szegénység voltak. Az örökfogadalommal, azaz a végle-
ges rendi elköteleződéssel új nevet is kaptak, ezért különle-
ges pillanat, amikor valami személyeset is megtudunk róluk.”  
Az interneten történő kutatás során a kurátor egy izgalmas 
adatra bukkant. Szinnyei József Magyar írók élete és munkái 
című művében egy bizonyos Darázsy Athanáz nevű kamalduli 
szerzetes Szent Romuáldról szóló „költeményére” hivatkozott. 
Mivel a cím alapján nem talált további információt, a kurátor 
a pannonhalmi bencésektől kért segítséget. A pannonhalmi 
szakemberek a téma alapján azonosították a kötet pontos cí-
mét, így derült ki, hogy az Országos Széchényi Könyvtár is 
őriz belőle egy példányt. Ezt követően pedig magát a szerzőt is 
„megtalálta” a kurátor, mégpedig Majkon. A mű kiadása (1769) 
előtti időszakban épp a remeteségben élt Athanasius páter, aki-
nek a majki pénztárkönyv – ahol minden kiadást bejegyeztek 
– tételei szerint például kávét, cipőt vettek az 1760-as években. 
Mivel egy időben csak egyetlen személy viselhette az adott 

A majki Foresteria remeteség időszakából származó díszes ebédlőterem 
(refektórium) restaurált falképeivel és rekonstruált berendezésével.

A majki Foresteria udvara a 19. század végi velencei kútkávával.
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Fedezze fel helyszíneinket 

Kastélykártya kedvezményekkel!
Belépőjegye megváltásával igényeljen ingyenes Kastélykártyát 

műemléki helyszíneink egyikén! 
Váltsa élményekre a kártya nyújtotta kedvezményeket!

• 20% kedvezmény a teljes árú  
belépőjegy árából

• Korlátlan számú kedvezményes  
belépés a megjelölt helyszínekre

• 20% kedvezmény az ajándékbolt  
kijelölt termékeire

• 20% kedvezmény a kávézó egyes  
termékeire

• Meghívó exkluzív tárlatvezetésekre

Igényelje és váltsa be kártyáját 
alábbi helyszíneinken:

EDELÉNY 
Edelényi kastélysziget

OZORA 
Pipo várkastély

SIROK 
Siroki vár

TATA 
Esterházy-kastély

MAJK 
Kamalduli remeteség

PÉCEL
Ráday-kastély

SOMOGYVÁR 
Szt. László Nemzeti Emlékhely

TISZADOB
Andrássy-kastély és étterem

(2021-től)

TATA

DÉG

PÉCELMAJK

TISZADOB

EDELÉNY
FÜZÉRRADVÁNY

OZORA
SOMOGYVÁR

SIROKNÓGRÁD

HEVES

PEST

BÉKÉS

CSONGRÁD

TOLNA

FEJÉR

SOMOGY

ZALA

VAS

GYŐR-MOSON-
SOPRON

VESZPRÉM

KOMÁROM-
ESZTERGOM

BARANYA

BÁCS-KISKUN

HAJDÚ-BIHAR

BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN

JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK

SZABOLCS-SZATMÁR-
BEREG

Jegyváltást követően kérje Kastélykártya regisztrációs lapját a pénztárban!
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A programban résztvevő helyszínek köre 
folyamatosan bővül. Új helyszíneinkről, aktuális 
ajánlatainkról hírlevélben értesítjük.

rendi nevet, a szerzetesek által vezetett katalógusban is meg-
találta a kurátor a Belgrádban született Athanasius Darázsyt. 
Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy Athanáz atya közel 
60 oldalas, hexameterekben írt költeményét Szent Romuáldról 
– legalább részben – az egyik majki cellaházban írta. „Megható 
pillanat, amikor egy régen elfeledett történet szereplői hirtelen 
elképzelhetővé válnak” – mondja a kurátor. 

Jó kritikákat kapott az első fejlesztési ütem

Az első ütem, vagyis a Foresteria épületének felújítása és a ki-
állítás is jó szakmai kritikát kapott. A látogatók számára elkép-
zelhetővé vált a kolostori élet. Majk esetében rövid időszakot 
lehetett csak feldolgozni, hiszen az alapítás (1733) után nem 
egészen ötven évvel, 1782-ben meg is szűnt a rend és a majki 
remeteség. Mégis az összes épület róluk, a hallgatásban élő re-
metékről mesél ma is. Az új fejlesztési ütem kiállítási tereiben 
korabeli műtárgyak segítségével és néhol interaktív elemekkel 
fogjuk bemutatni a szerzetesek életmódját. „A mi felelősségünk, 
hogy színvonalas kiállítással szólítsuk meg a mai generációt is” - 
vallja Péter és ezt leginkább eredeti műtárgyakkal, tehát az adott 
kor használati és dísztárgyainak, mint a kultúra egyedi és megis-
mételhetetlen emlékeinek bemutatásával lehet elérni. A modern 
és látványos megjelenítési technikák mellett a műtárgyak termé-
szetes szépsége igenis megérinti a fiatal látogatókat is. 

Gregorián dallamokra alszanak el Péter gyermekei

Péter gyermekei, az 5 éves Johanna és a 3 éves Máté fogékony 
korban vannak, sok minden hat rájuk. Édesapjuk a „szirénhan-
goktól”, a média káros hatásaitól már most próbálja megkímél-
ni őket. Igyekszik számukra megmutatni a képzőművészetnek, 
a klasszikus zenének olyan alkotásait, amelyek a médiában 
kevesebb hangsúlyt kapnak. Így lett Johanna kedvence egy 
Miró album, amióta Péter elmesélte neki, hogy „a festő bá-
csi mennyire szeretett volna újra gyerek lenni”. Máté pedig 
csecsemőkorában – több műfaj kipróbálása után – Bingeni 
Szent Hildegárd középkori szerzetesnő nyugtató dallamaira 
aludt el legszívesebben. „A köztéri szobrok körüli szaladgálás, 
sőt megmászásuk igazán jó móka volt mindig, emellett el is 
neveztük, majd sétálva nevükön szólítottuk az alkotásokat. 
Szerintem közel lehet hozni a gyerekekhez a kultúrát, hiszen  
a világ művészet általi megismerése hiteles ismeretekhez vezet. 
Ha a gyerekek megtanulják ezt a látásmódot, akkor könnyeb-
ben eligazodnak a sokszor értéktelen, vagy hamis képet mutató 
virtuális világban. Felismerhető lesz számukra, mi átverés és mi 
járulhat hozzá belső értékeik gazdagításához. A művészet erre 
különösen alkalmas” ‒ vallja Sárossy Péter.
A majki remeteség, amelyben Sárossy Péter kurátor koncep-
ciója alapján valósult meg „A hallgatás ereje” című kiállítás,  
a felújítás ideje alatt is várja a látogatókat.

Berendezett remeteségi konyha eredeti helyén, 
a Foresteria földszintjén

Sárossy Péter kurátor 
gyermekeivel
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