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A még ma is álló kastélyépületet a Perényi Imre bárótól megvá-
sárolt és lebontott kúria helyén kezdték el építeni 1844-ben.
Károlyi György gróf pesti palotájának befejezése után, Csurgón
teremtette meg leszármazottainak vidéki rezidenciáját. A kastély
átépítése annak a Heinrich Kochnak a tervei alapján zajlott, aki
az angol-klasszicista stílusú pesti Károlyi-palota átépítését is
végezte. A Bécsben él építészt a helyszínen Ybl Miklós képvi-
selte, aki mint a Károlyi-család alkalmazott építésze csak a m -
vezetéssel kapcsolatos tervezésben vett részt. Az egyetlen Ybl
által tervezett elem a szélzászló, amelyet 1858-ban maga he-
lyezett a kastélyra. Ez a szerkezet ma is megvan, s a szélsebes-
séget is jelzi emelked mutatója.

Az átépítés el tt a csurgói kastély barokk stílusú volt, L
alakú, a földszintjén 16 kályhás szoba, konyha helyezkedett el,

A fehérvárcsurgói kastélyt magába foglaló birtok története meglehet sen régre nyúlik vissza,

s az évszázadok során többször is gazdát cserélt: a Hochburgoké, a Berényi-,

majd a Perényi-családé is lett. 1834-ben Perényi Imre báró elzálogosítja Károlyi György grófnak,

ami 1853-ban, vásárlás útján, végleg a Károlyiak kezébe kerül.
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valamint 9 szoba a személyzetnek, az emeleten pedig 5 szoba
volt zöld kályhákkal. A leírások már ebben az id ben is emlí-
tést tesznek kápolnáról. Ezt a formát a kastély minden való-
szín ség szerint még 1768 el tt nyerhette.

Az újonnan megépített kastély U alakú épületében az eme-
letes középrészhez kétoldalt oszlopos, földszintes szárnyak
kapcsolódnak. Ezek végében egy-egy pavilon áll. Az északi pa-
vilonban található a kápolna. A f épület és az oldalszárnyak
díszudvart zárnak körül.

Gróf. Károlyi György 1877-es halála után Csurgót a másod-
szülött fiú, Viktor örökli, akinek halála után 1888-ban a kastély
Károlyi Gyulára szállt. Az id sebbik fia volt Károlyi Mihály
(1875-1955), fiatalabbik pedig Károlyi József (1884-1934). Az
nevéhez f z dik a kastély utolsó nagy átalakítása a XX. század
tízes éveinek elején. Ekkor lényegében kialakul a mai alaprajz
és homlokzat. Az elliptikus kupolás könyvtárterem ekkor kerül
az U alak közepére. A könyvtárnak, a tudomány szentélyé-
nek középpontban f motívumként való elhelyezésének ötlete
származhat Angliából.

A kastélyhoz egykor díszes park tartozott. 1910-ben szin-
tén gróf Károlyi József az, aki megbízza Hein János tájkertészt
és kertépítészt az angolkert jelleg , sfákkal teli park átalakítá-
sával. Hein, egy a kastély ornamentikájához illeszked , jól elkü-
lönül díszkertet és ennek folytatásaként olyan tájképi kertet
tervezett, mely szervesen összefüggött a csatlakozó erd terü-
lettel. A park állományában faóriások láthatók (császárfa, görög
jegenyefeny , hársfa, vadgesztenyefa), ezeken kívül található
még itt feketefeny , vérbükk-és vörösfeny , tiszafa, kolorádó-
feny , török mogyoró, szomorú gyertyán és magas k ris.



1919-ben a kastély hat szobájában betegsegélyez helyet
rendeztek be. A II. világháború idején német vezérkari szállás-
hely, majd hadikórház és laktanya lesz. A német csapatok visz-
szavonulása után szovjet katonai alakulatok szállják meg és
pusztításokat végeznek benne. A kastély bels berendezései,
bútorai ekkor mennek tönkre, t nnek el.

A világháború befejezése után a kastélyt és a birtokot elve-
szik a Károlyi-családtól és kártérítés nélkül államosítják. 1946-
tól a F városi Gázm vek kapta kezelésbe, ekkor üdül ként
m ködik. 1949-ben görög gyerekek menekültotthonának
jelölték ki, ezt követ en pedig 1955-t l a megye gondozásában
magyar gyerekek nevel otthonaként funkcionált, majd 1979-
ben leromlott állapota miatt kiürítették.

A sok funkció-és kezel váltás nem használt az épületnek.
Bár állagmegóvási munkálatokat már a 80-as évek közepe

táján is végeztek, pénzsz ke miatt azonban a 90-es évekig az
épület er teljesen lepusztult, parkja elvadult.

A rendszerváltást követ en a kastély állami tulajdonban
maradt. Az állam tulajdonosi jogát a Kincstári Vagyoni Igazga-
tóság (KVI) gyakorolja. A kastély sorsában jelent s változást az
1994-95-ös esztend k hoztak: ekkor az ingatlan kezel i jogát
megkapta a M emlékek Állami Gondnoksága (MÁG). Elkészí-
tették az épület felújítási programját, új lendületet vett az állag-
megóvás és az elvadult kastélypark rehabilitációja.

1997-ben, a Párizsban él Károlyi György által létrehozott
Károlyi József Alapítvány és a MÁG együttm ködési szerz -
dést kötött a kastély közös felújítására és hasznosítására. Az
Alapítvány által kidolgozott tervezet Kulturális Találkozó Köz-
pont kialakítását célozza meg, mely egybeköti a m emlék kul-
turális jellegének a meg rzését és a felújításához, fenntartásá-
hoz nélkülözhetetlenül szükséges, árbevételt biztosító szállodai
és vendéglátási tevékenységet.

Terasz ház is, kert is, majdnem gratis34

Neves épületek



Az épületben található Kulturális Találkozó Központ 1995-
ben megkapta az UNESCO által adományozott Kulturális Világ-
örökség Évtizedének emblémáját: ez az els  eset, hogy egy magyar
m emlék ilyen magas szint nemzetközi elismerésben részesült.

A kulturális funkciók kiegészítésére és azok eltartása ér-
dekében a szállodai és vendéglátási szolgáltatást végez, melyet
egy nemzetközi szállodacsoport m ködtet.

A fenti célok elérésének felgyorsítása érdekében 2000-ben a
Károlyi család létrehozott egy üzemeltet Zrt.-t, mely 2001-

ben átvette 99 évre, a kastély vagyonkezelési jogát. 2003 óta,
bankhitel bevonásával és különböz állami támogatások segít-
ségével a Károlyi József Alapítvány és a Zrt. közös er vel folya-
matosan végzi a kastély rendezését és m ködésbe helyezését. E
Központ dokumentációs és kutató feladatokat lát el, rendezvé-
nyeket szervez, valamint történelmi m emlékként nyitva áll a
nagyközönség számára. Az idei évt l a szállodai szolgáltatás
20 vendégszobából és egy 200 adagos konyhából, étteremb l
áll, kávézó valamint ajándékbolt várja a látogatókat és ügyfele-
ket. A kastély f épület része a további felújítások során a mel-
léképületek teljes helyreállításával még 50 szobával egészítené
ki a szállodai részt.

Szakmai segítség: Egresi János
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