A FELSŐBOGÁTI VOLT FESTETICH KISKASTÉLY
MEGMENTÉSÉNEK TÖRTÉNETE
Szűcs Endre Pro Architectura-díjas építész
Bizonyára minden műemlékes építésznek vannak kedvencei. Nekem
Dabronc-Eötvöspuszta bűbájos barokk kastélya mellett a felsőbogáti
kiskastély a szívem csücske.
Kétszer is kegyes volt hozzám a sors.
Először, amikor (a „módszerváltást ”
követő évben) országos tervpályázatot írtak ki a Balaton vonzásterületének délre történő kiterjesztésére. Kőröshegy, Gyugy mellett a bogáti két
kastély hasznosítása is szerepelt a turistáknak felkínálandó étlapon. Két
építész barátommal, Káldi Gyulával,
Sebestyén Józseffel összedolgozva
megosztott első díjat nyertünk. Madarat lehetett volna fogatni velünk,
ugyanis a jelentős változások hitének
mámorában komolyan vettük az
eredményhirdető zsűri ígéretét, hogy
ezentúl aztán már igazán úgy lesz,
hogy aki nyer, az nemcsak mer, hanem
a munkát is megkapja. Nos, ez a remény, mint a többi is, szertefoszlott,
és a kastélyok rohamos pusztulása
folytatódott.
Másodszor két évtizeddel később
részesültem a sors kegyében, amikor
régi jóbarátom, Nagyházi Csaba vásárolta meg a kastélyt, így én lehettem,
munkatársaimmal a tervezője.
A festői szépségű somogyi dombsá
gon helyezkedik el a birtok. Az egykori főnemesi uradalom megmaradt
építményei, és a jelenlegi környezet
azonban már csak nyomaiban sugározta az egykori pompát. Sajnos az
elmúlt ötven évben – hasonlóan oly
sok hazai építészeti kincsünkhöz – ez
is arcpirító, az egykori ranghoz messze
méltatlan szerepet kapott. (A környék
baromfitelepét költöztették a kúria
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területére és megmaradt építményei Az 1858-as kataszteri térképen már a
be.) Ebből a tetszhalott állapotból mai állapot látható, tehát a keleti oligyekeztünk újraéleszteni a környeze- dalon a belső udvart bezáró építmétet és a kastélyt.
nyek már eltűntek. Látszik egy kis káNagyházi Csaba, a kiváló ízléssel polna is, amelynek létéről ma már
megáldott galériatulajdonos meglát- semmi sem árulkodik.
ta a már-már végleges pusztulásba
Érdekes emlék, a pályázat kapcsán
taszított helyben a lehetőséget, s ezért történt: forró, száraz nyár volt. Az udvar
álmodta ide saját családja nyári rezi- keleti oldalán 60 cm-es sávban egyedenciáját, amely idővel akár állandó nes vonalban száradt ki a fű. Káldi
lakhellyé is válhat. Így szerencsésen Gyula barátom megszólalt. Gyerekek,
olyan új tulajdonosra talált a kastély, itt melléképületek voltak, a romok
aki nem befektetési lehetőséget látott felett vékonyabb a termőföld. Rohabenne, hanem gyakorlatilag az erede- nás a levéltárba, ahol a katonai térkéti rendeltetése szerint kívánta ismét pek bennünket igazoltak.
használni. Ez is a sors ajándéka a terAz épület fele alatt húzódik hét rész
vező építésznek.
re osztott, teknőboltozatos, fiókos
A falu szélétől közelíthető meg a pincéje, a déli oldalon nyíló dongabolterület délkeleti sarka. Innen földút tozatos lejárójával. Valamennyi földvisz tovább a megmaradt egykori szinti helyiség teknőboltozatos, az
magtár felé, majd nyugatra fordulva ablakoknál és ajtóknál fiókokkal, leérjük el a kastély épületét. A telek a számítva az északi, legutolsó két szobejárattól folyamatosan lejt nyugati bát, melyek dongaboltozatosak. Terirányba, egészen az alsó végén talál- mészetesen mint mindig, válaszfalakható halastavakig.
kal agyonszabdalt helyiségeket találA tavak… Felkutattuk a régi tulajdo- tunk. A déli oldal egyik szobáját
nosokat, még akkor, 1990-ben. Meg is mennyezetfreskó ékesítette. Nem
találtuk Inkey bárónőt, akinél csodá- voltunk annyira oda érte, afféle mázollatos családi fotóalbumban csemegéz mánynak tartottuk, mígnem megjehettünk.
lentek a falképrestaurátorok, és elA főépület részben alápincézett, kezdték a kutatást. Kiderült, hogy a
földszintes, téglány alaprajzú későba legalsó réteg egy igényesebb munkát
rokk kastély. 1760 és 80 között építtet- rejt, amely szépen helyreállítható. A
hették a Festetichek az akkori Edde többi szobában is kutakodtak, kvalitánevű falucska felső részén. Az alsóban sos barokk munkákat találtunk, sok
építették a nagykastélyt. Így aztán helyütt figurális elemekkel gazdagítva.
később egyik az Alsó-, másik a Felső- A legnagyobb örömet az adta, amikor
bogát nevet kapta. Az I. sz. katonai az egyik helyiség oldalfalán Dorfmeis
térképen már szerepel, mint két „U” ter (1) jellegzetes zsinórírásos monogalakú szárnyával court-d’honneur-t ramját találtuk meg.
bezáró formáció. Ugyanezt az állapoA nagyterem jellegtelen, patronos
tot tükrözi a II. és III. katonai térkép is. bordűrjei alatt ismét szép barokk min
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ták jöttek elő, és befelé haladva a sze
rencse megajándékozott bennünket
egy gazdag, mitológiai jelenetet ábrá
zoló mennyezetfreskóval.
A sors kegyéből mint műemlékes,
sok barokk kastélyban dolgozhattam.
Szörnyű pusztulás, pusztítás sok helyütt. Emlékek tömege vált a szemem
láttára földdel egyenlővé. (pl. Lepsény,
Nádasdy kastély).
Sors bona, nihil aliud (jószerencse,
semmi más) Ez a kedves kastély a TSZ
méregraktára volt, senki be nem mehetett, csak a mérges ember, mert az
áru veszélyes és drága volt. Ez utóbbi
miatt is, ha leesett egy cserép, azonnal
megigazították. Így maradhattak meg
a freskók, no meg a fedélszék is.
A tető formája jellegzetes, kontyolt
barokkos manzárdtető. Homlokzatait
páros lizénák osztotta csíkozott architektúra uralja, melyet füles – vakolatke
retes – ablakok tagolnak. Ezek csak
nyomaikban voltak láthatók. Gere
László falkutatása segítségével sikerült

az eredeti, hiteles architektúrát vissza
állítanunk. Nagy meglepetés volt az a
fordított tükör-lizéna-núta rendszer,
ami előkerült. Nem akartunk hinni a
szemünknek, ezért kértünk egy elő
zsűrit, ahol is Koppány Tibor, nagy
tudású barátunk, igazolta, hogy ez
valóban így volt. Úgy látszik nem tud
tunk mindent a Dunántúl későbarokk
járól – mondta. Kiemelkedik a nyugati homlokzat timpanonos, kissé előreugró középrizalitja. Külön dísze a keleti oldal három gazdag barokk díszítésű kőkeretes ajtaja.
A földszinten az eredeti belső térrendszert teljes egészében visszaállítottuk. Az összes, utólag érzéketlenül
beépített válaszfalat elbontottuk. A
barokk időszakhoz képest új elem a
két fürdőszoba, az eredeti alaprajzi
rendet azonban ezek sem bontják
meg, hiszen új válaszfalak beépítése
helyett két korábbi, egész szoba látja
el az új igényeket. Egyedüli átalakítás
a két szalon megnyitása a nyugati

teraszra. Ezzel az alaprajz használhatósága egyértelműen növekszik, és a
nyugati homlokzat vitatott aszimmetriája is helyreállt. A pincében borozót
és tárolóhelyiséget alakítottunk ki, és
a fafűtéses kazán is itt kapott helyet. A
boltozott hevedereket újravakoltuk, a
mezőket pedig homokfúvással megtisztítottuk. Felújítottuk még a pincébe vezető téglalépcsőt is. Az eredeti
barokk tetőszerkezet változatlanul
megmaradt, csak a hibás, károsodott
elemeket bárdoltuk, illetve cseréltük.
A cserépfedés hiányzó elemeit kizárólag alak és szín szerint is egyező bontott cseréppel pótoltuk. Az összes
nyílászáró a még fellelhető eredetik
alapján újrakészült. A padlásteret nem
építettük be, a boltozat fölé ácsolt
járdán sétálva lehet gyönyörködni a
barokk szerkezetekben és a festőien
elhúzott kémények látványában. Ez is
nagy kegy a sorstól a helyreállító építésznek, aki a mohó építtető igényeit
kielégítendő kénytelen a tetőteret is
Balra: részlet a kastélyparkból • jobbra: a nagyterem mennyezetfreskója restaurálás előtt és után
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Fent: a kastély nyugati homlokzata a felújítás előtti állapotban • lent: a felújított épület keleti homlokzata
beépíteni, hisz – nem kell ehhez közgazdásznak lenni – egy autóbusznyi
vendég elszállásolása nélkül nem lehet gazdaságosan működtetni egy
vendégfogadót. Mennyit kell kínlódni
a kapzsi megrendelőkkel és a sokszor
nagyon merev műemlék-felügyelőkkel! Hány kastély lelte halálát emiatt!
A végső berendezés is méltó lett
környezetéhez, hisz megbízónk ismert
műkereskedő, és az általa vezetett
galéria már önmagában is garancia
volt a megfelelő belső biztosításához.
Az elpusztult „U” alakú keleti épületszárnyat visszaépíteni egyelőre nem
állt módunkban, így téglakerítéssel
zártuk a keleti, nyugati és déli oldalt.
A középtengelyben egy ásott kutat
találtunk, melyet megtisztítottunk
több évtized szennyétől.
A barokk magtár viszonylag ép. Jelenleg a homlokzati helyreállítása készült csak el. Ennek kapcsán a későbbi
beavatkozások okozta anomáliákat a
helyszíni kutatások és analógiák segítségével megszüntettük.
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A történet nemrég szomorú fordu- Magyarországra. Sopronban lakott, de
latot vett. Nagyházi Csabát elragadta az egész Dunántúlon alkotott, és vált a
egy gyógyíthatatlan gonosz kór. Nagy XVIII. század egyik legtermékenyebb
kár érte. Rendkívüli ember volt. Végig hazai festőjévé. Színvilágát, típusainak
irányította az építkezést, a legtöbb karakterformálását a rokokótól előnyöesetben maga is beállt a munkások sen befolyásolt akadémiai stílus színes,
közé, tudatában annak, hogy értéket vonzó dekorativitása határozza meg.
ment, és az egy jó dolog. Egész életé- Témáit többnyire a magyar történelemben a szép tárgyak bűvöletében élt. A ből, de gyakran a bibliából és a görög
ház is ilyen, csak nagyobb.
mitológiából vette.
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Fent: a kastély nyugati homlokzata a felújítás előtti állapotban • lent: a felújított épület keleti homlokzata
beépíteni, hisz – nem kell ehhez közgazdásznak lenni – egy autóbusznyi
vendég elszállásolása nélkül nem lehet gazdaságosan működtetni egy
vendégfogadót. Mennyit kell kínlódni
a kapzsi megrendelőkkel és a sokszor
nagyon merev műemlék-felügyelőkkel! Hány kastély lelte halálát emiatt!
A végső berendezés is méltó lett
környezetéhez, hisz megbízónk ismert
műkereskedő, és az általa vezetett
galéria már önmagában is garancia
volt a megfelelő belső biztosításához.
Az elpusztult „U” alakú keleti épületszárnyat visszaépíteni egyelőre nem
állt módunkban, így téglakerítéssel
zártuk a keleti, nyugati és déli oldalt.
A középtengelyben egy ásott kutat
találtunk, melyet megtisztítottunk
több évtized szennyétől.
A barokk magtár viszonylag ép. Jelenleg a homlokzati helyreállítása készült csak el. Ennek kapcsán a későbbi
beavatkozások okozta anomáliákat a
helyszíni kutatások és analógiák segítségével megszüntettük.
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