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A HÕGYÉSZI

Apponyi-kastély

Már magának a településnek a neve is érdekes. A hölgyész eredetileg hermelinvadászt jelentett,

utalva arra a mesterségre, amely egykoron elterjedt volt e területen.

A nagyközség címere mind a mai napig híven õrzi ezt az örökséget

Az elsõ írásos emlék, még 1277-bõl származik: egy adomány-
levél említi a települést. Mint annyi más település a török idõk-
ben, ez is elpusztult. A török kiûzése után lassan vissza-
telepedett a népesség. Igazi fellendülést a XVIII. század eleje
hozott, amikor is a francia Claudius Florimundus Mercy gróf a
katonai szolgálatokért grófi rangot kapott, valamint birtok-
vásárlási jogot. A família tagjai éltek is e lehetõséggel és nagy
földterületeket vásároltak. Ennek alapján a Mercy-k 1722 és
1727 között építették fel a településen családi fészküket. Ennek
az öt faluból és harminc pusztából álló birtoknak a központ-
jává teszik Hõgyészt, és így a terület, mint Hõgyészi Uradalom
kezdi meg fejlõdését. A birtoktest szépen gyarapodott, közel
40 év alatt több, mint 20.000 holddal bõvült a termõföld irtá-
sok és egyéb talajjavító munkálatok révén.

Az épület
A mostani dekoratív épület alaprajza a XVII. századból tovább-
élõ megoldást követte: zárt négyszög kialakítású. Épületszárnyai
belsõ udvart vesznek körül. A barokk kastély életében fontos
esztendõ 1773, mivel ekkor az Apponyi család megvásárolta az
épületet. Ami különlegesség, hogy szabályos és tételes átadás-
átvételi jegyzõkönyv készült az épület minden egyes eszközérõl,
ami akkortájt nem volt egy megszokott dolog.

A magyar grófi família komoly átalakításokat indított el az
épületegyüttes esetében. Elõször is új helyet néztek ki a Kápol-
nának és ennek alapján, azt átköltöztették a déli szárnyról a
nyugati oldalra.  Az 1800-as évek második felében Ybl Miklós
végzett restaurálást az akkori tulajdonos, gróf Apponyi Károly
megbízására.
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A család késõbbi tagjai közül kiemelkedett Apponyi Antal,
akit a kor egyik legmûveltebb földesurának tartottak. Barátság-
ban állt Haydnnel, Mozarttal, ismeretség kötötte Beethovenhez
és megfordult nála Liszt Ferenc is. Unokaöccse Géza, életének
jelentõs részét a kastélyban töltötte feleségével gróf Széchenyi
Paulával. Az épületet 1890-ben restauráltatta és 1928-ban bekö-
vetkezett halálakor a kastély mauzóleumába temették el, ahol a
mai napig nyugszik felesége oldalán. Az utolsó kastélybirtokos,
Apponyi Károly 1939-ben eladta a kastélyt az Országos Társa-
dalombiztosítási Igazgatóságnak. Az eladást követõen üdülõ,
majd irattár volt. A II. világháború idején menekültek szállása,
katonai kórház és 1954-ig gyermekotthon, nevelõotthon, isko-
la, majd újra gyermekotthon.

A barokk stílusú kastélyt néhány évvel ezelõtt vásárolta
meg a megyei önkormányzattól Piros László vállalkozó, aki egy
remek építészekbõl és kertészekbõl álló szakértõ-csapatot
összeállítva megvalósította a csodát: hasznosításra helyreállítat-
ta és 2001. év végén megnyitotta a négycsillagos Gróf Apponyi
Kastélyszállót.

A közel 4000 m2-es kastélyszálló a falu közepén található.
A négyszárnyú, zárt belsõ udvarral rendelkezõ impozáns épü-
let fõút felõli homlokzatát az Apponyi család címere díszíti. 

A földszinten kávézó, étterem, tanácsterem és vendégszo-
bák kaptak helyet. A folyosók padlóját kelheim-i kõlapokkal
borították, mely a boltozattal igazi ódon hangulatot áraszt. Két
vörös mészkõoszlop közötti lépcsõn juthatunk az emeletre.
A lépcsõfordulóban az Apponyi család négy tagjáról készült
portrék tekintenek le ránk.  

A fõépület barokk stílusban épült, de az átalakítások so-
rán klasszicista jegyeket is kapott. Zárt négyzetes alaprajzú
(55x55 m) egyemeletes épület, belsõ udvarral (25x27 m), félig
alápincézve. A pince és földszint végig boltozatos, az emeleten
csak a folyosók, valamint az északi sarkon lévõ, két szintet
magába foglaló kápolna épült boltozatos lefedéssel. 

A kastély földszintjére a délkeleti és az északnyugati oldalon
lehet bejutni, mindkét bejárat tengelyében udvari kijárat is talál-
ható. A fõbejárat mögötti elõcsarnokból nyílik a fõlépcsõház.
A lépcsõházi stukkók között is, mint az épület több más helyén

A kastély fõbejárata, a timpanonon jól látható az Apponyi család címere A helyreállítított angol (tájképi) kastélypark részlete

Ybl Miklós nevéhez köthetõ öntöttvas oszlopokon álló fürdõ céljára épült
negyedkörívek egyike

A helyreállított függõkert a kastély aromaterasza és egyben teraszétterme is



is megfigyelhetõk a hadtudomány, a színmûvészet, a vadászat-
halászat és az építészet motívumjegyei, bizonyítva azt az ismert
tényt, hogy az Apponyiak a szabadkõmûves páholy tagjai voltak.

A széles háromkarú vörös-márvány lépcsõnek szép, klasz-
szicizáló, késõbarokk kovácsoltvas korlátja van, a fordulókban
alacsony kõpillérekkel. A kapualj boltozata hevederes cseh-
süveg, egyszerû stukkódíszítéssel. 

Az emeleten további vendégszobák és négy nagyterem talál-
ható, melyeket a családhoz közelálló zeneszerzõk iránti tisztelet-
bõl Liszt-nek, Haydn-nek, Mozart-nak és Beethoven-nek
kereszteltek. A kastély igazi gyöngyszeme, a három medencét
(ebbõl kettõt a helyi termálvíz lát el), négy szaunát, egy gõz-
kabint és kondícionálótermet magában foglaló wellness-központ.

Kuriózumok
A dekoratív építészeti megoldások mellett, a mûszaki moderni-
záció sem maradt el a kastély életébõl: egyiptomi motívumokat
tartalmazó díszes kályhák adták a meleget, melyek a folyosókról
voltak fûthetõek, így nem zavarták a grófi család életét. Anton
Pilgran, neves építész a kastély Koronatermét, a legszebb ma-
gyarországi teremnek tartotta. Hatása olyan, mintha a szem-

lélõdõ maga is egy királyi korona belsejében állna. Innen nyílik
Szelényi Károly fotómûvész, a magyar királyi koronáról készült
egyedi fotótárlata. A koronaterem felett volt a gróf szobája, ahon-
nan egyesek szerint titkos csigalépcsõn át lehetett elmenekülni.

A régiek elbeszélése szerint egy börtön is tartozott az épü-
lethez, amelybõl egy rejtett alagúton át, a csicsói kápolnához
vezetett út. 

Maga a kastély és környezete több más, egyedi, a világon is
egyedülálló kuriózummal rendelkezik. A kertben áll a világon a
legnagyobb, (20 m2-es) zárt Vénusz-templom, melyet korábban
tévesen �Gloriett-terem�-nek neveztek. (A Gloriett eredeti jelen-
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A kelheim-i kõlapok visszavarázsolják a kor hangulatát
a földszint boltíves folyosójára

Jól láthatók az ajtónyílások felett a szabadkõmûves jelképek A kápolna barokk szekkóval díszített menyezete

Az elegáns fõlépcsõház



tése: dombon álló kerti építmény.) A névadó Vénusz-szobor
már nem található itt, eredetije jelenleg a Magyar Szépmûvészeti
Múzeum raktárépületében kapott helyet. A kastélyszálló
reményei szerint egyszer talán visszakerülhet helyére, ahol min-
den látogató és vendég által megtekinthetõ lesz. A templom
ékességei a bejárat felett és az ezzel szemközti falon található
medallion, amely két szerelmes puttót ábrázol.

A Kápolna korpusza is egyedi. Különlegessége, hogy csak
itt Hõgyészen található hármas, azaz latin, görög és zsidó fel-
irattal. 

Az arborétummá emelt kastélypark gazdag növényanyaggal
rendelkezik, s a mûemlékvédelmi hivatal iránymutatásai alapján
teljesen felújításra került. Egyik éke hazánk legnagyobb és leg-
öregebb platánfája. Korát 300-350 évre becsülik a szakemberek,
azaz jóval a nagy platánfa-ültetési korszak elõtt ültették.
A Vénusz-templom és a platánfa értékét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy mindkettõ, külön-külön helyrajzi számot kapott.

Lejegyezte: PoGa, fotók: Szelényi Károly, Egresi János
Szakmai segítség: Piros László, www.apponyi.hu
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Kastély - Kastélyszálló - Kúria - Mûemlék - Utazás

www.kastélyok-utazas.hu

A felszentelt római katólikus kápolna belseje a korpusszal

Az ország legöregebb platánfája

A wellness-kastélyszállóban termálvízû medencék is várják 
a felüdülni vágyókat

http://www.apponyi.hu

