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ÉpületekNeves épületek

AAlsókéked kénes vizű gyógyfürdője 
már Mátyás korában ismert volt. A te-
lepülés műemléke a XV–XVI. századi, 
gótikus eredetű Melczer-kastély, mely-
nek kéthektáros parkja ritka növény-
társulásokban gazdag, ezért védelem 
alatt áll.

A kora középkori idők óta, az írásos 
forrásokban említett jobbágyfalu terü-
letén már állhatott földesúri udvarház, 
de a jelenlegi épületet csak a XVII. szá-
zad első évtizedében alapozta meg a 
Kékedi nemesi család. A jelentős birtok-
kal rendelkező Kékedi középnemesi fa-
mília akkoriban divatosnak számító re-
neszánsz várkastélyt emeltetett, vagyis 

elsősorban már a kényelmi szemponto-
kat helyezte előtérbe. Erre a nagymére-
tű, de cserépkályhákkal jól befűthető és 
nagyobb ablakokkal világossá varázsolt 
lakószobák szolgáltak, míg a földesúr 
gazdagságát a külső homlokzatok va-
kolatdíszei és a felső „fecskefarkú” pár-
tázat motívumai hirdették.

Északi része szabályos alaprajzú, 
szintenként egy-egy fűthető, tágas, 
„szenelő” ház köré rendezett helyiség-
ből áll, melyben a felső szintek helyi-
ségeinek többségét síkmennyezettel 
fedték. A keskenyebb – északi – olda-
lon, a hengeres saroktornyok között, 
a középen lévő kőkeretes kapu felett a 

Alsókéked a megye északkeleti részén, a Zempléni-
hegység északi lábánál, szép természeti környezetben 
elhelyezkedő kisközség. Első írásos említése 1297-ből 
való, Keked néven. Ez a falu volt a magja a később kiala-
kult Alsó- és Felsőkéked településeknek. 

     A kékedi
 Melczer vár kastély
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Zombory-címer látható. A XVII. szá-
zadban a kastélyt új szárnyakkal bőví-
tették, zárt udvarossá alakították, két 
hatszögletű olaszbástyával, palánkkal, 
sövénnyel erősítették meg. 

Természetesen a korszak rossz köz-
biztonsága megkövetelte a külső védő-
művek kialakítását is. Az épület sar-
kait kerek tornyok tagolták, valamint 
a várkastély udvarát magas lőréses 
kőfal védelmezte. A legkülső védelmi 
övezetet egy mély vizesárok jelentet-
te, melyen felvonóhíd ívelt át. Az elő-
ször felhúzott északi épületszárnyat a 
későbbi évtizedekben, déli irányban 
kibővítették egy nagyobb méretű lakó-
tömbbel, amit szögletes olaszbástyák-
kal oltalmaztak. 

Ennek ellenére sem számított a je-
lentősebb ellenálló erejű helyek közé. 
1658-ban elhunyt Kékedi Balázs, aki-
nek egyetlen leánya Katalin, az elma-
gyarosodott eperjesi szász kereskedő-
család, a Melczerek egyik férfitagjá-
hoz ment nőül. A Thököly-féle felkelés 

során a kurucok kifosztották a várkas-
tély termeit. A fékezhetetlen harcosok 
mindent elvittek, ami mozdítható volt, 
a pincében megitták a bort, majd el-
hajtották a falubeli lakosság jószágál-
lományát is. A háborús pusztításokat 
sokáig nem tudták helyreállítani, még 
egy 1708-as feljegyzés szerint is az egy-
kor szebb napokat látott épület „pusz-
ta és rongyos”. 1772-ben Melczer Pál 
elzálogosította tulajdonrészét Ferenc 
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A XVII. században a kastélyt új szárnyakkal bő-
vítették, zárt udvarossá alakították, két hatszög-
letű olaszbástyával és palánkkal erősítették meg.
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nevű unokaöccse özvegyének. Miután 
sikerült elegendő pénzt összegyűjte-
nie földesurának, megkezdődtek az 
omladozó épületszárnyak helyreállítá-
si munkálatai. Homlokzatát 1863-ban 
a romantika stílusjegyei szerint átala-
kították, de alapfalaiban megőrizte az 
eredeti várkastély elrendezését.

Az épületegyüttesnek 1979-ben tör-
tént meg a régészeti kutatása és mű-
emlékvédelmi helyreállítása. A kastély 
manzárdtetőzetét és kéményrendszerét 

is helyreállították. A helyiségek gótikus 
része fiókos dongaboltozatos, míg az 
újabb kastélyszárnyakban síkfödémes 
lezárások láthatóak. 

Ennek köszönhetően a csodálatos 
természeti szépségű helyen emelkedő 
épület napjainkban már teljes épségé-
ben, mint kastélyszálló szolgálja a pi-
henni vágyók kényelmét.

A Hotel Melczer Várkastély a Zemp-
lén nyugati régiójában, Kékeden talál-
ható, Kassától 40 km-re. Ha Budapest 

felől szeretnénk megköze líteni ezt az 
erdei-hegyi gyöngyszemet, akkor Mis-
kolc után a 3-as főúton kell Hidasné-
meti, majd Zsujta irányába fordulni. 
A XXI. század rohanó éveiben ér-
demes megállni egyszer-egyszer és 
visszatekinteni a múltba, emlékezni 
a letűnt korokra, így lelassítva a min-
dennapi mókuskerék gyors forgását. 
A Hotel Melczer Várkastély ideális 
a családi hosszúhétvége eltöltésére, 
mert így egy néhány napot az egész 
család együtt tud tölteni, anélkül, hogy 
a szülőknek dolgozni, a gyerekeknek 
óvodába – iskolába kellene rohanni-
uk. A kastély közel 80nm-es lakosz-
tályai lehetővé teszik, hogy az egész 

Homlokzatát 1863-ban a romantika stílusjegyei 
szerint átalakították, de alapfalaiban megőrizte 
az eredeti várkastély elrendezését.
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család egy szobában, mégis kényel-
mesen tudjon pihenni. A város zaja 
után a kastélyban madárcsiripelésre 
ébredhetünk és az ablakon kitekint-
ve nemcsak hegyeket, gyönyörű fákat 
és kertet, hanem mókusokat is láthat. 
A gyönyörű környezet lehetőséget 
ad a szabadidő változatos eltöltésére. 
A kiépített turista útvonalakon több 
10 km vár, hogy minél több kiránduló 
ismerkedjen meg a természet patakok-
kal szabdalt érintetlen szépségével. 
Akik a nagyváros forgatagában sze-
retnének néhány órát időzni, azok a 
közelben lévő Kassát is meglátogat-
hatják, ami felejthetetlen kulturális és 
építészeti élményt nyújt.

Forrás: Egresi János
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