
 

 

 

  
Az eredeti kastélyt a koltai Vidos család építette, régi Vas vármegyei nemesi család, 
nemességüket már a 13. században V. Istvántól kapták. A család már a XVI. század 
közepén rendelkeztek Mihályfán birtokokkal. A kastélyt első formájában Vidos 
Zsigmond építette klasszicista stílusban, a 19. század elején. Zsigmond fia, Dániel, 
1870-ben eklektikus stílusban átalakíttatta. 

Ebben a kastélyban őrizték a család ősi levéltárát, melyben több régi, pergamenre 
jegyzett irat is volt. A levéltár anyagát a szombathelyi múzeum őrzi. 
 

A kastély mai L-alakzatú alakját az 1911-
es átépítés során kapta. Ebben az 
átalakításban került a rövidebb szárnyra 
az emelet, a terasz fölé pedig torony 
építettek, melyben toronyszoba kapott 
helyet. A hosszabb szárny utca felőli 
végére terasz került, melyhez 
kovácsoltvas korláttal díszített lépcső 
vezet fel. Ekkor jöttek létre az alagsor 
lakószobái. A kastély homlokzatai az 
átalakítás során teljesen új, szecessziós 
jellegű architektúrát kaptak. 

A II. Világháborút követő államosításig Vidos (VI.) József cs. kir. kamarás, 
huszárezredes, johannita lovag használta a kastélyt. A II. Világháborút követően a 

kastélyokra jellemző sors várt, orosz csapatok legénységi szállásként használták, ekkor 
jelentős károk keletkeztek. Ezt követően általános iskola és tsz-major, majd óvoda 
működött benne. A rendszerváltást követően varroda kapott helyet benne. 

2002-ben magántulajdonba került kastély, teljesen helyreállították. Nem látogatható, 
üres – nem lakják. 

 

GPS: 47.287104 , 17.110261 
A Vidos kastély közelében álló épületet Vidos 
Kálmán Vas vármegyei főszolgabíró építette a 
19. század közepén. Ezt követően a 
tulajdonosok váltották egymást: Zichy Gyula 
gróf, és felesége, Holló Julianna, Zichy gróf 
halála után Minnich Oszkár nyugalmazott 
vezérkari ezredes és felesége vásárolták meg a 
kastélyt, és az államosítás követően, egészen 
halálukig lakták a kastélyt.  

A Minnich család halála után a Művelődési Minisztérium tulajdonába került, és a helyi 
tanács kapta meg kezelésre. A kastélyban először általános iskolát, majd később 
óvodát és napköziotthont helyeztek el, jelenleg is ezt a célt szolgálja. 

GPS: 47.28552, 17.11180 
A mai kúria nagyobb része a 18. század 
közepén épült. Amíg az új kastély (lásd 
feljebb) fel nem épült, a család ebben az 
épületben lakott. 

A Vidos család legismertebb tagja, Vidos (II.) 
József, (nemzetőr főparancsnok, 
kormánybiztos) ebben a kúriában született. 
Az épület mai formáját a 19. század közepi 
átalakítás során kapta, mikor az árkádos 
folyosót beépítették, és a főhomlokzat elé két, 
belül szobával ellátott rizalitot építettek. 
Az államosítás után továbbra lakóházként 

szolgált, a rendszerváltás után, Vidos család leszármazottja (Szuhay Balázs 
színművész felesége) vásárolta meg, így magán tulajdonba került. Ezt követően 
teljesen helyreállították a kúriát, amely ma is magánkézben van. Nem látogatható. 

Vidos kastély, Vidos kúria, Vidos-Zichy-Minnich kas tély 
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