
 

 

Ez a kastély nem messze van Pécstől. A 6-os úton kell menni nyugati irányban 
Szentlőrinc felé. A pellérdi elágazódásnál el kell kanyarodni balra, onnan kb. 15 perc az 
út. Manapság szociális otthonként működik a kastély, érdemes útba ejteni, nagyon 
szép, és valóságos arborétum közepén áll. 

A megyeszékhelyt ől 20 km-re , a Mecsek és a Gyűd - harkányi hegyek közötti 
dombvidéken meghúzódó Görcsöny községben található. A keresztespusztai telephely 
már 1950-ben szociális intézményként működött egy nemesi kúria átalakítása és 
parkjának rendbetétele után. 

 

A község közepén a volt főúri park 
területén álló kastély skót stílusú, a park 
idős fái évszázadok üzenetét hozták el a 
mába és bátorítják ezzel az itt élő 
embereket. 

Görcsönyt a hódoltság után az egykorú 
jegyzőkönyv szerint 1687. június 13-án a 
kincstár számára foglalták le. 1702-ben a 
község a jezsuiták tulajdonába került , 
akik ezer forintért vásárolták meg a 
kincstártól. A görcsönyi major a pécsi 
rendház működési területéhez tartozott. A 
birtok tulajdonos-váltásáról az 1702. 

február 22-én kelt szerződést ismerjük. Történelmi adatok szerint 1702-ben a Jezsuita 
rend emeltetett rendházat  a dombtetőn és a rend feloszlásáig, mint a környező birtok 
urai gazdálkodtak Görcsöny községben. 

A rendház  emeletes épület volt, és 
körülbelül a mai kastély helyén állott. 
Körülötte, a természetes növényzet 
részleges átformálásával, rengeteg 
munkával 30 holdas parkot alakítottak ki. 
A ma is látható park alapjait ők vetették 
meg  ebben a tényleg csodaszép 
völgyben. Maga az épület a pécsi rendház 
tagjainak nyaralójául szolgált, akik 
vakációk idején itt pihenték ki a tanév 
fáradalmait. Az 1744. évi egyházlátogatási 
okmány említi, hogy a ,,residentiában", 
saját szükségletükre, kápolnájuk van. 

A rend feloszlatás után (kb. 1761.)  Orehovicai Mihalovits József nemes úr lett 
Görcsöny és a környező birtok ura, aki a Jezsuita rendházból kastélyt alakított ki a 
maga és családja igényeinek megfelelően. Mihalovich József fiai javára lemondott 
birtokairól és ragjairól. A gyermekek kicsapongó életmódja, kártyaszenvedélye 
eladósodáshoz vezetett. A család tönkrement, az utódok a birtokot eladni 
kényszerültek, ekkor kerültek Görcsönybe az urbanói és benyói Benyovszkyak. A 
birtokot Benyovszky Móric egyik oldalági leszármazo ttja Benyovszky Lajos  közel 
300 ezer koronáért vásárolta meg 1860.  november negyedikén. Görcsöny községben. 

Benyovszkyné Ocskay Erzsébet, aki világlátott asszony hírében állott, állítólag 
személyes tapasztalatai alapján a bécsi Burg császári rezidenciájának mintájára 
rendezte be, illetve alakítatta át a kastélyt, amely a Monarcia szokásos őszi: 1901. 
szeptemberi hadgyakorlat idején I. Ferenc József és fia, a trónörökös, Ferenc 
Ferdinánd görcsönyi szálláshelyéül szolgált. A fogadótermet kék színűre festették, a 
nagyterem bútorzatát egyenesen Bécsből küldették ide - állítólag Mária Terézia egykori 
berendezéseinek részeit képezték. A megérkezett garnitúrákat újrakárpitozták, 
átaranyozták. a falakra a család ősi fészkéből, Pozsonyból és Nagylégből hozatott 
olajfestmények kerültek. a világítást százgyertyás csillárral ill. acetilénnel oldották meg. 
Ferenc József szobájának berendezése egyébként rendkívül egyszerű volt. 

Benyovszky Lajos 1907-ben bekövetkezett halála után  az örökség Rudolfra szállt , 
aki itteni területeit többnyire bérbe adta, és inkább csak édesanyja meglátogatására 
utazott nagylégi birtokáról olykor Görcsönybe, a kastély mását viszont megépítette 
Nagylégen  (Csallóköz, ma Szlovákiához tartozik). 

A szerb megszállók a kastély számtalan értékét elhu rcolták, vagy elpusztították . A 
Baranyai-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság bukása után Rudolf testvére Benyovszky 
Móricz átvette a görcsönyi uradalom kezelését, felügyelőt és számvevőt állítva élére, 
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megszilárdítva gazdaságát. A húszas évek második felében visszaállt a bérleti 
rendszer. A följegyzések szerint minden bérlő (Lengyel József, Göbel Péter etc.) 
tönkrement. Egyedül egy amúgy is egészen kivételes ember: Schwarcz Mór tudott 
megbízhatóan gazdálkodni. 

A szovjet megszállás földúlta a kastélyt , de viszonylag épen maradt ahhoz, hogy a 
Meszhart (A DGT utóda. A szénbányák 1946-os államosításától 1952-ig működött, 
magyar-szovjet vegyes vállalat volt.) üdülője legyen. A kilencvennégy-szobás épületet 
azonban hagyták lepusztulni, így pihenőháznak alkalmatlanná vált. Iskola lett, rövid 
ideig kultúrházként, moziként használták, de nem költöttek rá, így raktárrá, 
csirkekeltetővé romlott. Később, amikor már hullott a vakolat, és a gyönyörű parkettát is 
fölszedték, életveszélyesnek nyilvánították; de jogcím nélküli lakók foglalták el a 
használható részeket. 

Tudunk olyan elképzelésről, amely az 
ötvenes évek végén textilraktárt álmodott 
az ódon falak közé. A tanács, nem lévén 
pénze a felújításra, elbontotta volna, de 
erre nem adott engedélyt a megye. Az 
áldatlan állapotok 1962-ben  fordultak 
meg, amikor épp a Megyei Tanács 
szociális otthon kialakítását határozta 
el. Az ötmillió forintot emésztő munkálatok 
1964-ben kezdődtek, és az épületet új 
rendeltetésében 1965. szeptember 26-án 
adták át a százhúsz beköltöz őnek . Az 
tervek úgy szóltak, hogy az otthon teljesen 

önellátó lesz: 30 holdon gazdálkodik, 100 sertéséből hetente vág, naponta friss tejet 
szolgál fel, és a 15 holdnyi gyümölcsösben és kertészetben megterem minden. 

A környezet szebbé tételére pályázatot hirdettek a Kertészeti F őiskola hallgatói 
között . A jezsuiták által alapított, harminc holdas parkot azonban torzójából nem 
lehetett már helyreállítani. Tudunk olyan tanúról, aki tehetetlen szemlélőként jelen volt a 
különleges, trópusi fák kivágásakor és eltüzelésekor. Ezzel együtt a főiskola hallgatói 
megtették, amit még megtehettek. Kialakították a mesterséges tavat (1966)  is, 
amiben sokáig fürdeni is engedték a falubelieket.  

(Forrás : Sz.Koncz István: Villa Gerechen. Bamba Klub Görcsöny 2000 
Naplemente 1.évf.1.szám 2003) 

 

Az intézményi férőhelyek száma: 170  

A Kastélypark Id őskorúak Otthona  a harkányi hegyek közötti dombvidéken 
meghúzódó Görcsöny községben található. 

A keresztespusztai telephely már 1950-ben szociális intézményként működött egy 
nemesi kúria átalakítása és parkjának rendbetétele után. 

Az intézmény két telephelyén - Görcsönyben és Keresztespusztán  - 170 idős lakót 
gondoznak.  A jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes körű fizikai, egészségügyi 
ellátást, mentális gondozást biztosítanak és megszervezik a lakók hasznos időtöltését, 

szórakoztató jellegű foglalkoztatását is. Különféle szabadidős programokat, 
rendezvényeket szerveznek. 

A teljes kör ű ellátás  mellett könyvtár, 
fodrász, büfé áll a lakók rendelkezésére. 
Munkájuk során nagy gondot fordítunk a 
prevencióra, valamint a modern ápolási, 
gondozási technikák bevezetésére is. 

Az otthon lakói 1-, 2-, 3-, és 4 ágyas 
szobákban élnek.  

A kastélyépületben 12 férőhelyes, jól 
felszerelt ápolási osztály található. Az 
osztályon állandó ápolói felügyelet 
biztosított. Minden betegágy gyógyászati 
segédeszközökkel, kényelmi eszközökkel 
felszerelt. 

Keresztespusztán került kialakításra 2003-ban a demens részleg. 
Az ellátás színvonalának emelése, az egyénre szabott gondozás feltételeinek 
biztosítása érdekében a jövőre vonatkozóan a lakók betegségtípusonkénti 
csoportosítása, további ápolási és demens részlegek kialakítása a cél. Mindezek 
megvalósítása a lakók biztonságérzetének növelését, függőség-érzetének 
csökkentését, életminőségük javítását hivatott szolgálni. 

 

Lehnice , Dunaszerdahelytől 12 km-re északnyugatra, a pozsonyi út mellett fekszik. 
Nagylég a mai Lég község központi belterületének nagyobbik, keleti részét képezi. 

Benyovszky Lajos  1880-ban 
elhatározta egy új kastély felépítését a 
régi helyén. Az építkezés elhúzódott 
egészen a XIX. század végéig. 

Gróf Benyovszky Rudolf  elkezdte az 
új kastély építését a saját tervrajzai 
alapján, s 1930-ban fejezte be. Az 
épület nem messze áll a régi kastélytól 
(északra), és jól látható a főútról. A 
kastélyt az angol és a skót kastélyok 
mintájára építették valamiféle 
romantikus pszeudogótikus 
stílusban . 

A kastélyt 1948 után államosították , s 
később politikai iskolát helyeztek el benne. 1945-ben az épületet megszerezte a 
Pozsonypüspöki Tüdőgondozó Intézet , és az átalakítási munkák után, 1956-tól itt 
helyezték el az intézet fekv őrészlegét.  
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Benyovszky kastély - Nagylég (Csallóköz,Szlovákia -  Lehnice) 


