
Neves épületek

A parádsasvári

Károlyi kastély

Az Ybl Miklós tervezte kastély volt már fõúri rezidencia, gyermektábor és elhagyatott rom is.

Most luxushotelként üzemel.
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AParádsasvár körüli föld elõször az Aba nembeli Deb-
rõieké volt, de a századok során több ismert magyar
nemesi család is magáénak tudhatta, így a Grassal-

kovichok, az Orczyk és a Rákócziak is. Maga a kastély csak az
1800-as évek végén épült fel, de maga a birtok már elõtte fontos
szerepet játszott. Abból a forrásból, amelyet a teheneiket itt leg-
eltetõ pásztorok fedeztek fel, különleges víz tört elõ.

A ma Parádi vízként ismert palackozott természeti kincs
értékeit eleinte fürdésnél használták ki. Amikor gróf Károlyi
György 1846-ban megvette a területet, már fürdõházakkal
találkozott a birtokon. Az üzleti életben is jártas és elismert fõ-
nemes, Ybl Miklóst hívta meg, hogy a klasszicista épületegyüt-
tes átalakításának terveit megalkossa. Az épületegyüttes 1882-re
készült el, neoreneszánsz stílusban. A családfõ feleségének,
Zichy Karolinnak szánta ajándékul. A grófné, csak valamivel
késõbb, 1893-ban tudta birtokba venni a 3 részes palotát, mert
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Kossuth Lajossal emigrációban volt. A ház úrnõje adta késõbb,
a beköltözést követõen az épületnek a Sasvár nevet.

A nagyszülõk után az unoka, gróf Károlyi Mihály (késõbbi
miniszterelnök, és köztársasági elnök) örökölte meg a birtokot.
Õ városi emberként nem igazán rajongott a földesúri életért, de
felesége Andrássy Katinka szívesen töltötte itt az idõt. Károlyi
a kastély egy részét bérlõknek adta ki, akik már akkor is szál-
lodáként hasznosították a nagyszerû helyiségeket. A Tanács-
köztársaság után állami kézbe jutott a terület és csak a második
világháború után kaphatták vissza a Károlyiak. Ezt azonban
csak rövid idõszakig élvezhették, mert két esztendõ után ismét
az államé lett: gyermeküdülõ költözött a díszes falak közé. Az
1990-es évek elejére a ház állapota annyira leromlott, hogy az
üdülõt be kellett zárni, s a több mint százéves kastély tetsz-
halott állapotban várta sorsának jobbrafordulását.

A megmentõ, egy magyar befektetõi csoport lett, amely
1996-ban megvásárolta a düledezõ, ablakaitól, ajtóitól, díszítmé-
nyeitõl megfosztott épületet. Két év kitartó munka után, 1998
decemberében tárta ki kapuit immár ötcsillagos szállodaként.
A restaurálás során a legmodernebb technikát alkalmazták, de
megtartották az eredeti stílusjegyeket. A régi fotográfiák és leírá-
sok alapján történt a felújítás, így a miliõ tökéletesen visszaadja
a XIX. századi hangulatot.



Lépjünk be az épületbe! A bejárat hatalmas faajtaja mögött
két kõlépcsõ található. Itt eredeti kõoszlopok állnak õrt. A fõ-
épület adja a legtöbb látnivalót. Az emeletre vezetõ lépcsõk tövé-
ben áll az a faoltár, amit az egri érsek szentelt fel. Balra található
a Monarchia Terem. A közel 120 m2-es helyiség jellegzetessége a
gránitpadló közepén lefektetett, s az Osztrák-Magyar Monar-
chia területét kirajzoló márványlap. 
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A zegzugos folyosón továbbhaladva beléphetünk a Szivar
szalonba, a Milleneum terembe valamint a Sala Terrana szalon-
ba. Ez utóbbi, amelynek jelentése magyarul Földanya, barna és
mélyzöld színeivel, az eredetivel megegyezõ diófa- és tölgyfa-
burkolataival, kandallójával igazi pihenõsarok, ahonnan köz-

vetlen kapcsolat nyílik a kertre. Aki a fõépület hátsó részén ta-
lálható 175 lépcsõfokot megmássza, az nem csak a kastély
csodás látványában gyönyörködhet, hanem a Parádi víz kútját
rejtõ faépületben is, valamint a ma már étteremként üzemelõ
egykori vadászházban is. A hegyoldalon évszázados fenyõk
magasodnak. Az egykori kiterjedt Debrõi-birtokon Károlyi
Gyula vadászházat építetett az erdõ mélyére is, és nagyvadakat,
jelesen muflont, szarvast telepítetett ide Németországból.

Átdolgozta: PoGa
Fotó: Egresi János
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KRISTINA KRÜGER:
SZERZETESRENDEK ÉS KOLOSTOROK
A KERESZTÉNY MÛVÉSZET ÉS KULTÚRA 2000 ÉVE
Európa kialakulása és története szorosan összefügg egyik legrégibb intézményével, a szerzetességgel. A ko-
lostorok és az írástudó szerzetesek nemcsak a keresztény irodalom java részét teremtették meg, hanem
nekik köszönhetõ az ókor számos filozófiai, történeti és természettudományos szövegének megõrzése is;
szorgos másoló munkájuk nélkül e mûvek elvesztek volna. De a kolostorok a kultúra területén ennél
lényegesen többet hoztak létre. Falaik mögött gyakorolták és fejlesztették tovább a képzõmûvészet olyan
technikáit, mint a miniatúrafestészet, az elefántcsont-faragás és az ötvösség, ott keletkeztek a gregorián dal-
lamok, a kolostor-együttesek és a templomok pedig, különösen azok, amelyek az érett és késõ középkor-

ból maradtak fenn, az építészet remekei, gyakran gazdag szobordísszel, valamint freskókkal. A kolostori iskolák és az egyetemeken tanító
szerzetesek a rendek oktató tevékenységét példázzák. Fontos szerepet játszott a szerzetesség az irgalmasság gyakorlásában is: enni adtak a
szegényeknek, szállást biztosítottak a zarándokoknak, ispotályaikban ápolták a betegeket. A kolostorok mégis mindenekelõtt az imádság
és a szemlélõdés helyei voltak; ez a feladatuk hosszú idõre feledésbe merült, és csak napjainkban kezd bátortalanul új életre kelni. Ha az
erre utaló jelek nem csalnak, egyre többen keresik fel a rendházakat, hogy legalább egy idõre nyugalomra leljenek, segítséget kapjanak a
meditációhoz.
Ez a könyv a keresztény szerzetesség történetét mutatja be 3. századtól napjainkig. Sokrétû kulturális teljesítményük mellett ismerteti
keletkezésük körülményeit, elterjedésüket, szokásaikat. Külön fejezet tárgyalja a bizánci szerzetességet, hangsúlyozva a nyugati rendektõl
eltérõ felépítésüket. Az egyes részekhez a mûvelõdés- és mûvészettörténet témáit tárgyaló, kiemelt szövegek kapcsolódnak. Az utolsó fejezet
a remeteségrõl, a kötet távolságtartó, történészi tárgyalásmódjától eltérõ megfogalmazásával a �valami más� vágyát juttatja kifejezésre.
A függelékben a legfontosabb katolikus szerzetesi intézményekkel, kislexikonnal, életrajzokkal, név- és helymutató találkozhat az olvasó.
Vince Kiadó, www.vincekiado.h

http://www.vincekiado.h

