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A kastély és az Orczyak

Gyöngyös keleti felén emelkedik a
klasszicista stílusú Orczy kastély épüle-
te, mely az 1900-as évek közepétõl, a
folyamatos fejlesztések eredményeként
mára a város egyik kulturális központ-
ja lett. Itt kapott helyet közel fél évszá-
zada a Mátra Múzeum.

A kastély építéstörténete a történe-
ti adatok ismeretében a XVIII. század
végétõl követhetõ nyomon. Története
leginkább az építtetõ Orczy család ne-
vével fémjelezhetõ. Orczy István 1699-
ben érkezett Heves vármegyébe, s 1708-ban Petrovay Zsuzsannával kötött házassága ré-
vén lett birtokos Gyöngyösön. 1742-ben, a birtokot végrendeletileg egyetlen fiára, (I.)
Lõrincre hagyta. Orczy (I.) Lõrinc tovább folytatta atyja birtokszerzõ, építtetõ politi-
káját. Bár idejének nagy részét Tarnaörsön és Pesten töltötte, mégis 1769–70-ben itt,
az egykori majorság helyén barokk kastélyt építtetett. Az épület, mint a család tervtá-
rában lévõ helyszínrajzból kiderül „U” alaprajzú barokk kastély.

1826-ban unokája, (II.) Lõrinc építette át klasszicista stílusban.
Mivel neki nem született fiú gyermeke, így leányági örökösödés révén birtokai a

Szapáryak, a herceg Auerspergek, a Westphalenek, majd a Wildburgok tulajdonába ke-
rültek. A család, illetve annak leányági
leszármazottai egészen az 1930-as éve-
kig „jelen voltak” a településen.

Az 1930-as évek közepén Wildburg
Arthúrné eladta a kastélyt a városnak.
Ezzel az Orczy-család birtoklása végér-
vényesen megszûnt Gyöngyösön.

A kastély és kert felújítása,
revitalizációja
I. ÜTEM

A város tulajdonába került épület az elmúlt közel
nyolcvan év alatt igen változatos, nem ritkán hánya-
tott sorsú volt. Évtizedeken keresztül több „bérlõje”
is akadt, de gazdája tulajdonképpen nem volt, egé-
szen 1984-ig, mikor a teljes épületet a Heves Megyei
Múzeumok Igazgatósága kapta meg múzeumi célra.
Ettõl az idõponttól kezdve a Mátra Múzeum foko-
zatosan alakította ki igen nagy érdeklõdésre számot
tartó állandó kiállításait, melyeket a 2005. évi bezá-
rásig több millió látogató keresett fel.

Hosszú elõkészítõ munka után, 2000-ben kez-
dõdött meg az a munka, mely a kastély majdani fel-
újítását célozta. Elsõ lépésként a kert régészeti feltá-

rása kezdõdött el, mely több pon-
ton hitelesítette a történeti doku-
mentumokban, a kastélyról írotta-
kat. Az egykori épületek alapfalai
mellett, több, a talajvíz elvezetésé-
re kialakított ciszterna és hozzá
kapcsolódó vízelvezetõ rendszer
került elõ. A felmérõ munka ered-
ményeként történt meg a park
dendrológiai állományának felmé-
rése, valamint a kastély szennyvíz
hálózatának kiépítése.

Kép / Image
Az Orczy kastély és környéke
The Orczy Mansion and its surroundings

Képek / Images
Mamut a régi kiállításban / The mammoth in the old exhibition;
Régészeti feltárás, ciszterna / Archeological excavation and cistern



A régészeti munkákat követte a kastély épületének mûemléki
feltárása, melynek eredményeként került elõ a belsõ udvar hom-
lokzati részén, a keleti, déli és nyugati falszakaszokon az egyko-
ri árkádos emelet és földszint faragott oszlopsora, illetve az
emelet téglából rakott mellvédje. A feltárt részeket bemutató ké-
peken jól látszik, hogy az épület több átépítést ért meg.

A belsõ terekben (szobák, folyosók) olyan, korabeli falfestmé-
nyek kerültek elõ, melyek további adatokat szolgáltattak a kas-
tély építéstörténetéhez.
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Az elõkészítõ munkák lehetõvé tették, hogy a kertet tulajdonló vá-
rosi önkormányzat, valamint a kastély tulajdonjogával rendelkezõ
megyei önkormányzat gesztori megállapodást kötve, pályázatot
nyújtson be a kastély felújítására és a kert revitalizációjára.

Az elõzetes koncepciótervek ismeretében kiírt tervezési pályá-
zatot, a gyöngyösi Grafit 37 tervezõiroda nyerte. Az elkészített
részletes megvalósíthatósági tanulmány egy olyan átfogó felújítás-
nak teremtette meg az alapját, mely nem csak a kastélyt, hanem
annak környezetét, az egykori angol kert megmaradt részének
revitalizációját, illetve, a múzeum jelenlegi és jövõbeni funkcióit
is figyelembe vette.

A történeti kutaások alapján ismert, hogy a kertben, annak észak-
keleti szegletén állt egy neogót üvegház, az orangerie. Ez teremtett
lehetõséget, a jövõbeni ún. természettudományi pavilon tervezésé-
re, mely elkészülte után komplex múzeumi feadatokat lát majd el.
Itt kerül kialakításra az új természettudományi kiállítás, pálma-
ház, raktárak, dolgozószobák, s nem utolsósorban oktatóterem.

Képek / Images
Udvar, nyugati homlokzat / Courtyard, West side
Udvar, déli homlokzat / Courtyard, South side
Barokk falkép / Baroque fresco
Barokk falképrészlet – pásztorlányka / Baroque fresco – sheperdess

Képek / Images
A kert látványterve / Computer graphic of the garden

Az új kiállító-épület / Computer graphic of the new exhibition hall
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A két önkormányzat által benyújtott pályá-
zat eredményessége tette lehetõvé, hogy a
ROP keretében 2005 tavaszán elkezdõdjenek
a kastély és kert felújítási munkálatai, melyet
megelõzött a múzeum teljes kiköltöztetése, a
régi kiállítások bontása.

A felújítás leglátványosabb elemei
közé tartozott az egykori kosáríves
nyitott folyosók kibontása, az új te-
rek kialakítása, a nyitott udvar lefe-
dése, valamint az új tetõszerkezet ki-
alakítása, melynek kivitelezése 2006
tavaszán kezdõdött.
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Képek / Images
ROP-szerzõdés aláírása 2005. március 23-án, Kolber István miniszter jelenlétében / Signing the ODRP contract
on 23 March 2005 in the presence of István Kolber minister for regional development • Bozóki András miniszter lá-
togatása a város polgármestere és országgyûlési képviselõk társaságában 2006. április 6-án / The visit of And-
rás Bozóki, Mister of Culture in the company of the MPs and the mayor of Gyöngyös, on 6 April 2006 • Állandó ki-
állítás bontása 2005 tavaszán / Deconstruction of the old exhibition in 2005 spring • Feltárt vörösfenyõ födém /
The opened slab wood (larch) • A kastély északi homlokzata a felújítás kezdetén / The North facade of the man-
sion at the beginning of the reconstruction

Képek / Images
A barokk boltíves folyosók kibontása az udvar déli homlokzatán / Opening up the Baroque archways in the
Southern side of the courtyard • A kastély északi részének földszinti terei / The ground floor in the Northern part
pf the mansion • Az üvegtetõ szerelése / Fixing the glass roof • Az üvegtetõ tartóelemeinek beemelése / Fix-
ing the frames of the new glass roof • Az elkészült tetõszerkezet / The new roofing
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A kert revitalizációjának elsõ lépéseként megkezdõdött a kert egykori kerí-
tésének visszaállítása, mely a nyugati oldalon a Gyöngyösön hagyományos
építõanyagból, az ún. farkasmályi kõbõl valósult meg.

A kert délnyugati sarkán egykor állt, s
máig fennmaradt kis sarokbástya, az
ún. gloriett is teljes felújításra került, a
felsõ termében a felújítás során jó álla-
potú klasszicista festés került elõ, mely-
nek helyreállítása megtörtént.

A történeti forrásokból ismeretes volt, hogy
valamikor a kõfal északnyugati végét is egy
gloriett zárta le, ez azonban a többszöri te-
rületrendezés valamelyikének áldozatul
esett. Itt a tervek értelmében új formában,
de a mûemléki környezethez illeszkedõen
készült el az új gloriett, mely késõbb kö-
zönségforgalmi célokat szolgál majd.
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A legaprólékosabb tervezést a délkeleti egykori
földszintes gloriett és a környezet igényelte. Itt az
ún. oroszlános kapu mellett jött létre a múzeum
jövõbeni pénztár és idegenforgalmi központja,
mely közvetlen a leendõ fõbejárat mellett találha-
tó. Ennek kialakítása úgy történt, hogy a járda
szintjétõl kiemelt kertkapuhoz a mozgáskorláto-
zottak számára is lehetõvé tegye a bejutást.

Közvetlen a bejárat szomszédságában
alakították ki a mozgáskorlátozottak
számára az autóparkolót. A kertet le-
záró keleti kerítésszakasz is megépítés-
re került, itt részben zárt, kõfal, rész-
ben nyitott kerítés készült el. A kerí-
tés építésével egyidejûleg, az úttest és
a járda között autóparkoló került ki-
alakításra, mely a múzeumi látogatók
rendelkezésére áll majd a jövõben.

Képek / Images
A kõkerítés építése a Mátrai út mellett / The building
of the stone fence beside Mátrai Road • Az új kerítés a
Mátrai út mellett / The new fence beside Mátrai Road •
A délnyugati gloriett a felújítás befejezése elõtt / The
Southwestern gloriet right before the completion of the recon-
struction • Az elkészült délnyugati gloriett a kert felõl
/ The new Southwestern gloriet viewed from the garden •
A délnyugati gloriett festett menyezete / The painted
ceiling of the Southwestern gloriet

Képek / Images
A keleti gloriett a felújítás kezdetén / The Eastern gloriet at the beginning of the reconstruction • Keleti gloriett,
leendõ pénztár az épülõ rámpával / The Eastern gloriet, the future ticket office with the ramp • A keleti kapu orosz-
lánjainak restaurálása / The restauration of the lions on the Eastern gate • A felújított nyugati oroszlános kapu /
The renovated Western lion gate • Új kerítés a keleti oldalon / The new fence at the Eastern side
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A közönségforgalom jövõbeni zavartalan lebo-
nyolítása, valamint nagyobb múzeumi rendezvé-
nyek megrendezése érdekében az egykori nyitott
belsõ udvar üvegtetõs lezárást kapott. A kialakult
közönségforgalmi térben légfûtést alakítottak ki,
melynek gépészete a padlástérben kapott helyet.

Az épületben a teljes közmû és energiaellátás is
felújításra került, aminek leglátványosabb eleme
a központi tér díszvilágítása.

A megújult épület és részben revitalizált kert
mûszaki átadása 2007 januárjában történt meg,
a nagyközönség a 2007. január 17-én megrende-
zett városbál alkalmával vehette birtokba elsõ
alkalommal a kastélyt.
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A múzeum a megkezdõdött kiállítások rende-
zések végeztével, 2007. május közepén várja az
elsõ látogatókat.

Képek / Images
A légfûtés központja a padlástérben / The centre of the air heating system in the loft • Az üvegtetõ tartószer-
kezete / The frame of the glass roof • A légfûtés befúvó nyílásai az álpadlóban / The holes of the supply air duct
in the floor • A fedett udvar díszvilágítása / The illumination of the covered courtyard

Képek / Images
A kastély felújított nyugati homlokzata, a restaurált puskacsövekbõl készült kerítéssel / The renovated
Western façade of the mansion with the fence made from the restored barrels • A felújított kerítés és gloriett a déli
oldalon / The new fence and the gloriet in the Southern side • A felújított kastély déli, Kossuth úti homlokza-
ta / The Southern facade renovated mansion viewed from Kossuth Street • A kastély látképe észak felõl / The view
of the mansion from the North • Városbál, 2007. január 17-én / City ball on 17 January 2007 • A kastély
látképe délkeleti irányból / The view of the mansion from Southwest



The first stage of the restoration of the
Orczy Mansion and the revitalization
of the garden is supported by the
Operational Program for Regional
Development (OPRD) of the National
Development plan as a result of a suc-
cessful tendering by the Gyöngyös
Local Government and Heves County
Local Government. The OPRD budget
derives from EU financial resources

designated for regional development.
The construction started in 2006; the
visitors can enjoy the reconstructed
building and the new exhibition from
the second half of 2007.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában
a NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMJA

keretében valósult meg.

Képek / Images
Mamut a központi térben / The Mammouth in
the Central hall • Bugát Pál-emlékszoba / Bugát
Pál Memorial Exhibition


