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Andrássy-kastély

AA Holt-Tisza-ág mellett, egy dombháton emelkedik az impozáns
épület. A kastély építésze a német származású Meining Artúr volt.
Szinte minden általa megálmodott épület más-más stílusban készült
el, de mindig maradandót alkotott.  Az építész kiemelkedõ munkái
között szerepel többek közt a Park Klub, amelynek ma Stefánia Palota

a neve. Tiszadobon szabad kezet kapott Andrássy Gyulától, a minisz-
terelnöktõl, majd közös külügyminisztertõl és ennek alapján is dolgo-
zott. Bár az épületre többször rásütötték, hogy a Loire menti kasté-
lyok mintájára készült, ám még azokkal stílusjegyeiben sem egyezik.
A kastély stílusának meghatározása nem könnyû. Késõ gót, kora re-
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neszánsz, romantikus, eklektikus? Valójában a historizáló nemzeti épí-
tészet jeles példája. 

A XIX század közepén Ybl Miklós képviselte a romantikus neogót
építészetet. Ám ahogyan Ybl, egész Magyarország építészete is átvál-
tott az eklektikára. Eklektika és historizmus egyszerre és egymástól
áthatva jelentkezett a század utolsó évtizedeiben. A magyar neogóti-
kus-eklektikus építészet szép példáit elsõsorban Budapest adja. Bér-
palotákon jellegzetes gótikus motívumok bukkannak fel, olykor tisz-
tán, olykor reneszánsz és barokk motívumok között is.

A kormányzati munkától visszavonuló gróf igényei szerint rend-
kívül gyorsasággal végeztek a kivitelezéssel: gyakorlatilag egy év alatt,
1881-ra lakhatóvá vált az épület. A gróf hosszabb tartózkodási helyé-

nek választotta, útban a tõketerebesi barokk kastélya felé, hiszen az
messze fenn, Kassától keletre helyezkedett el. 

A kastély tornyait, szám szerint tizenkettõt, ismert magyar törté-
nelmi várak, kastélyok egy-egy tornyáról adaptálták, s így az épület
teteje egy montázs érzését kelti a látogatóban. Ellentétben a hajdani
erõdítményekkel, e tornyoknál nagyméretû ablakokat építettek be a
helyiségek világosabbá tétele érdekében. 

A kastély a maga korában korszerû, minden igényt kielégítõ épü-
let volt. Andrássy Gyula majd tíz évig, 1890-ben bekövetkezõ haláláig
rendszeresen lakott itt, a parlamenti ülésszakok szünetében. Ezután
testvéröccséé Andrássy Aladáré lett. Az épület fõ helyisége a hosszú
nagyterem, amit kora reneszánsz boltozatokból alakítottak ki.
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A lépcsõház a kastély eredetijeként megmaradt, csodálatosan
szép, fából faragott lépcsõrendszer. Jelenleg is látogathatóak a föld-
szinti különtermek, a toronyban lévõ kiállítóterem. Ennek erkélyérõl
csodálatos kilátás tárul a látogató elé a hátsó park labirintusára.  Ter-
mészetesen a helyiségek közül nem hiányozhatnak a nagy szalon, az
elkülönített nõi és férfi lakosztályok, a dolgozó, a könyvtárszoba, va-
lamint az ebédlõ, aminek különös története van.

Budapesten, a mai elsõ kerületben állt az Andrássyak háza. Az
épület sajnos nem maradt fenn: a második világháborúban bombat-
alálat érte. Jelenleg a Francia Intézet található a helyén. E budai épület
ebédlõjét elbontották, és 1910-ben leszállították Tiszadobra, ahol a
kastély déli szárnyához toldották. Ma a park felõli oldalán látható ki-
türemkedés jelzi ezt a kései hozzáépítést. Az étkezõterem bel-
sõépítészetében szerepet kapott az ismert festõ, Rippl-Rónai József is.
Itt készített munkájából egy szecessziós gobelin maradt fenn, ami
most is megtekinthetõ.

A hatalmas épülettömb mögött Andrássy létesítette az angolkertet
is, ami ma is szépen gondozott park. A kastélypark a helyszíne a min-

den év augusztus elején, a Zongora ünnepe keleten címmel megren-
dezett, világhírû mûvészeket felvonultató koncertsorozatnak. 

A park telepítésékor szerencsésen házasították össze a morotva-
tavat kísérõ keményfaliget-erdõket a kert stílusával.  A kastély északi
részén található az egyholdas kert legérdekesebb része az ún. �buxus-
labirintus�. E zöld, liliomot szimbolizáló útvesztõt itt-ott tiszafák cso-
portja szakítja meg, illetve különleges látványnak számít még a 7 mé-
teres magasságot is meghaladó, közel 100 darabból álló tiszafasövény.
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Említést érdemelnek még a liliomfa, a császárfa, az ezüstfenyõk és
lucok, juharfák, nyírfacsoportok is. A kor ízlésének megfelelõen az
épület homlokzata elõtt külön elõparkot létesítettek, nyírt bukszu-
sokkal, tiszafákkal. 

A kastély környékét egykor rózsalugasok és díszcserjék is ékesí-
tették. A kastélytól távolodó kertrészeket a Tisza egykori ártéri erdejé-
nek ritkításával hozták létre úgy, hogy annak szépségét fokozzák.
Rövid sétával elérhetõ a védett ártéren az ókenézi mûemlék kastély is.
A park területe a II. világháború után csökkent, jelenleg 15 kataszt-
rális hold. A park természetvédelmi oltalom alá 1977-ben került.

A kastély bejelentkezéssel kereshetõ fel. Mivel a kastélyban ma
gyermekotthon mûködik, elsõsorban hétvégén fogadják szívesen a
látogatókat. A nyári vakáció alatt a belsõ termek is megnyílnak az
érdeklõdõk elõtt.
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