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Tisztelt Olvasó! 
 

A perkátai Győry kastély felújítása a tele-

pülés életében egy hatalmas előrelépést jelentett. 

A kastély egykori pompájában tündököl a telepü-

lés központjában. Jelen kiadvány hivatott arra, 

hogy röviden bemutassa a kastély főbb építéstör-

téneti fázisait, történetét.  

Az előző Értéktár füzetben bemutatásra 

került a kegyurak története, mely szorosan kap-

csolódik jelen kiadványhoz.  

Jelenleg Perkáta Nagyközség Önkor-

mányzata a főépület felújítása után igyekszik 

minden olyan lehetőséget megragadni, amellyel 

egy kicsit is hozzá tud járulni az oldalszárnyak 

felújításához.  

Az épületegyüttes mellett kiemelt jelentő-

séggel bír a csodálatos kastélykert, park is, mely-

nek megóvása szintén nagy felelősség.  Jelen 

kiadványban részletesen bemutatásra kerül a 

kastély parkjának története, mely kiváló útmuta-

tást ad a jövőre tekintve is hogy mennyi felada-

tunk van ezzel a parkkal, hogy az egykori struktú-

rájához hasonló állapotba tudjuk hozni. A Kas-

télykert vonatkozásában készül egy koncepció, 

mely kapcsán a kiadványban bemutatott park 
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visszaállítása a hosszú távú cél. Jelenleg a kas-

télykert történetének megismertetésével és né-

hány fa ültetésével látunk neki a feladatnak, hogy 

a jövő nemzedéke is gyönyörködhessen ezen 

környezetben. 

                                            Bogó Anikó 
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Gróf Győry kastély. 

 

A Győry család birtokában lévő kastély fő-
épülete, a díszudvarral és a nagyméretű parkjával, 
már az 1800-as évek első felében Perkáta legéke-
sebb kincse volt.  

Az 1782-ben, II József uralkodása alatt ké-
szült országos katonai leírás, újonnan emelt épület-
ként említi a mai kastély helyén álló épületet. 

2012-ben a Szakra Stúdió Kft. építészmér-
nökei által készített kastélytörténeti kutatások sze-
rint az első építési periódus 1758-ban történhetett. 

 Semmiféle levéltári, tervtári adat nincs arra 
nézve, hogy pontosan mikor, kinek a tervei alapján 
készült az épület. Minden tekintetben tehát hipotézi-
sek felállítására volt csak módjuk, de ebben segítet-
te a feltárási munkát a mai kastélyalaprajz és hom-
lokzatok vizsgálata, tanulmányozása. 

A mai épület elődjének tekinthető kastély U 
alaprajzú, egytraktusos épület lehetett. A kerti olda-
lon, az U szárak között végigfutóan 126 cm széles 
tornácot építettek. A tornác mindkét végén lépcső 
vezetett az emeleti szintre. Az É-ra eső kőlépcső ma 
is megvan, a földszinten elfalazva, felülről síkfö-
démmel lezárva. A D-re eső lépcsőt elbontották, 
meglétére csak az ottani jelenlegi dongaboltozatos 
térrész folyosótól eltérő geometriája enged követ-
keztetni.     
 Az egész épületen, nyomon követhető a 
teljes kőrű szimmetriára való törekvés. Mind a föld-
szinten, mind az emeleten a helyiségek, középten-
gelyben lévő ajtókkal nyíltak egymásba, mindkét 
oldalon 4-4 helyiség. Az emeleten, az oldalrészeken 
egy-egy nagyterem és a középtengelyben 3 szoba 
helyett vélhetően egyetlen nagyobb terem – a dísz-
terem helyezkedett el. Az épület középtengelyében 
2.84 méter széles kapuáthajtó volt. 
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A pinceszinten körben dongaboltozat épült, 
ahol az U szárak egy-egy hevederívvel csatlakoztak 
és fiókosan kapcsolódtak a hosszoldal dongájához. 
A külső oldali főhomlokzat felé 4 db, a kerti oldal felé 
2 db fiókos pinceablakot építettek be, szimmetrikus 
elrendezésben (jelenleg mindegyik elfalazva). 

Annak, hogy ott már akkor uradalmi épület 
állt, visszamenőleges bizonyítéka is van. Amikor 
ugyanis 1775-ben IV. Győry Ferenc megkapta Mária 
Teréziától a birtokot, nem kastélyépítésbe kezdett, 
hanem 1776-1779-ig a katolikus templom újraépíté-
sével foglalkozott. Ez azt jelenti, hogy már állhatott a 
faluban egy olyan épület, amelyben az uraság meg-
felelő körülmények között tudott lakni a feleségével 
és a három gyermekével.    

 Az  számú térkép mellékleten, amely 
1782-1785 között készült, már látszik a megépített 
templom, és a kastély helyén a régi kastélyépület. 

A 2. építési periódus időpontja is bizonyta-
lan, legvalószínűbb az 1780-as évek első fele, ami-
kor már befejeződött a rk. templom építése. 

Az eredeti egytraktusos, U alaprajzú, pince 
+ földszint + emeletes épületet ebben a periódusban 
az U szárai közé kerülő második traktus megépíté-
sével bővítik. Ez együtt jár a belső közlekedési rend-
szer átalakításával, a korábbi tornác belső középfo-
lyosóvá válásával és a kerti oldalon mindkét szinten 
új funkcionális egységek létrejöttével. 

A következő újabb nagyszabású építkezés 
a kastély történetében 1820-tól, V. Győry Ferenc 
idejében kezdődött.  A funkcionális változtatások 
lényege, hogy a Győry család láthatóan „kinőtte“ a 
kastélyt. Lakófunkcióra ugyan alkalmassá lett téve 
az előző átépítésnél, de a család társadalmi helyze-
tének megfelelő reprezentációs igényeknek semmi-
féleképpen nem felelt meg. Nem csak közismert 
konzervatív gondolkodásmódjuk, hanem valószínű-
leg viszonylag korlátozott anyagi lehetőségeik miatt 
is – mint korukban szinte minden főúri család – a 
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meglévő adottságok megtartásával, és azok tovább-
fejlesztésével kívánták a feladatot megoldani. A 
meglévő, majdnem teljesen kiépített főépület egy-
részről belső átalakításokat igényelt, másrészről 
szükséges volt a külső megjelenés „modernizálása“. 
A hiányzó funkcionális egységeket pedig (vendég-
szárny, korszerű konyhaszárny, cselédek helyisé-
gei) külön épületekben helyezték el, új kompozíciós 
egységet alakítva ki egyúttal. Az így létrejött három 
különálló épület U-alakban helyezkedett el és kerí-
téssel lezárt díszudvart fogott közre. A hátsó oldalon 
pedig a kor elvárásainak és ízlésének megfelelően 
nagyméretű angolkert csatlakozott az épületegyüt-
teshez. 

 

A  számú térkép mellékleten, amely 
1819-1869 között készült, az említett változások 
már jól látszanak. 

A főépület átalakításának lényege a közle-
kedési rendszer megváltoztatása, korszerűsítése, a 
másik épületben lévő konyhával való zárt összeköt-
tetés kialakítása,  reprezentatív homlokzat megépí-
tése, egyéb korszerűsítések. 

Az új közlekedési rendszerben a földszinten 
a közlekedés gerince a kapuáthajtó lett, a fő közle-
kedőfolyosó áttevődött a kerti homlokzathoz, a régi 
középfolyosó alárendelt szerepű kiszolgáló folyosó-
vá vált. Az emeleten a volt középfolyosó megmaradt 
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két vége kiszolgáló funkciót töltött be (fűtőhelyiség). 
Reprezentatív, széles, kétkarú kőlépcsőt építettek a 
kapualj közepéből nyílóan, mellette új pincelejárati, 
fa lépcsőfokú lépcsőt (ez utóbbi bejáratához helyez-
ték át talán a kerti homlokzatról kibontott barokk 
kőkeretes ajtót.) A díszlépcső a középtengelyben 
kialakított reprezentatív szalonba érkezett, ahonnan 
a főhomlokzati díszterembe lehetett jutni. 

 

Az É-i új melléképületben kialakított kony-
hát a pinceszinten kötötték össze a főépülettel és 
ezzel párhuzamosan, megszűntetik a korábbi, külső 
bejáratú pincelejáratot és a homlokzati oldalon belső 
oldali falköpenyezéssel elkészült a sarkon is a mai 
homlokzat. Az összeköttetés megteremtésének 
érdekében egy belső lépcső indult az északi (azóta 
eltömedékelt) pincerészből, mely a földszinti sarok-
helyiségbe érkezett. A II. világháború után, az isko-
laperiódusban azután a pincelépcsőt a mennyezetig 
körbefalazták, a pinceszinten eltömedékelték, és a 
konyhaépületben is lefalazták az átkötő folyosót.  

A főépületben még számtalan módosítást 
végeztek, külsejét pedig a korszak divatos építészeti 
stílusának megfelelően a klasszicista formanyelvhez 
igazították. A 4-3-4 ablak osztású főépület közép-
tengelyében levő átjáró mindkét oldalán kismértékű 
kiemelkedéssel osztották a nagy felületű homlokza-
tot, az udvar felöl erkéllyel és timpanonnal, melyet 
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az oroszlános Győry címer díszített. Belül a műmár-
vány borítású lépcsőház és az ajtók kőből faragott 
keretei hűen tükrözték a kor építészeti stílusát. 

A kétoldalt álló mellékszárnyak homlokza-
tának érdekessége az emeleti rész ma is meglévő 
középső három ablaka, melyek egy félkörív vonalát 
követik. Ezen ablakok előtt a földszinten, 4 oszlopon 
nyugvó, timpanonos oszlopcsarnok áll. 

 A II. világháborút követő időszak a perkátai 
Győry- kastélyt sem kímélte. Hunyady Imre gróf a 
kastély elhagyására kényszerült, így az épület kegy-
úr nélkül maradt. A berendezési tárgyak - bútorok, 
használati eszközök, valamint a család személyes 
holmija - barbár fosztogatásnak, pusztításnak estek 
áldozatul, s alig-alig maradt meg belőlük valami az 
utókor számára. A megmaradtak részben Budapest-
re, az Iparművészeti Múzeumba, részben a székes-
fehérvári István Király Múzeumba kerültek. A kora-
beli archív fotók azonban jól tükrözik, hajdan milyen 
környezetben éltek a Győry kastély urai, s azt is, 
hogy mivé lett az épület az államosítást követően. 

 

A II. világháború súlyos pusztításai és a 
megváltozott társadalmi viszonyok miatt bekövetke-
ző tulajdonosváltás (államosítás) több ütemben 
történő felújításokat, átalakításokat tett szükséges-
sé. A főépületben általános iskolát alakítottak ki, 
burkolatokat, nyílászárókat cseréltek. 
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A földszinten körbefalazták az É-i oldali pin-
celépcsőt, megszüntetve az É-i melléképülettel való 
pinceszinti kapcsolatot. A díszterembe vezető ajtót 
befalazták és a lépcsőházból nyitottak új ajtót. 

 

A 60-as évek végére az iskola mindenkép-
pen kinőtte a kastélyt, ezért új iskola tervezésébe, 
majd építésébe fogott a község. Az új iskola számá-
ra kijelölt terület a kastélyparkban volt. Időközben 
azonban el kellett végezni a legsürgősebb korszerű-
sítési munkákat. 1971-ben a főhomlokzat két olda-
lán angolaknákat létesítettek a pinceszinten kialakí-
tandó új kazán számára. Ennek bejárata az angol-
aknából nyílt, és a pincéből szellőzőket nyitottak az 
aknára. Két nagyméretű kéményt építettek a pincé-
ből indulóan, mely a meglévő falaktól függetlenül, a 
földszinti és emeleti érintett helyiségek közepén 
mentek/mennek a tetőn kívülre. Az épület állagrom-
lása, a sarokrészek megsüllyedése miatt a pince U 
szárait mindkét oldalon eltömedékelték. 

1975-77-ben végezték először az emelet, 
majd a földszint belső felújítását, 1979-ben pedig 
megtörtént a homlokzat helyreállítása. Az emeleten 
a válaszfalak elbontásával az első homlokzat tereit 
összenyitották a könyvtár számára.  

Ezt követően beköltözhetett a főépületbe a 
község művelődési háza és könyvtára. Ezen a he-
lyen működött a két intézmény 2015-ig, a felújítási 
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munkálatok megkezdéséig. Itt kapott helyet a közel 
22000 kötettel rendelkező könyvtár, az internet-
terem, számos irodahelyiség, az általános iskola 
zene- és hitoktatása. Tizenhét civilszervezet és klub 
rendszeres összejöveteleinek és foglalkozásainak 
adott otthont. Termeit néptánc és sportfoglalkozá-
sok, bemutatók, kézműves foglalkozások, tanfo-
lyamok, kiállítások, előadások, író- olvasó találkozók 
töltötték meg. 

A legutóbb végzett - szintén állagmegóvó – 
beavatkozás eredményeképpen eltömedékelték a 
két angolaknát, és elfalazták az oda nyitott pince-
szellőzőket. 

A kastély turisztikai célú hasznosítását ille-
tően 2012 szeptemberében adott be Perkáta Nagy-
község Önkormányzata pályázatot, „Kínai-magyar 
Kulturális Turisztikai Központ létrehozása a perkátai 
Győry kastélyban” címmel. A kedvezőtlen elbírálást 
követően 2012 decemberében fellebbezést nyújtott 
be. 2015. február 25-én Perkáta Nagyközség Ön-
kormányzata megkapta az értesítést a támogatás-
ról, így az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Re-
gionális Operatív Program 344 901 459 forint ösz-
szeget ítélt meg a projektre. A kastély felújítása 
izgalmas időszakot jelentett az építőknek, a művé-
szettörténészeknek és a helyieknek egyaránt.  

A felújítás teljes körű, külső-belső felújítást 
jelentett. A pincétől a padlásig minden megújult és 
részben új hasznosítási formát is kapott az épület. A 
pincében modern tornatermek, a földszinten konfe-
rencia termek, büfé került kialakításra, az emeleten 
pedig a kiállítások és a reprezentatív programok 
kaptak helyet. 

A felújítást követően 2016-ban két állandó 
kiállítást rendeztünk be 4 teremben, az egyik bemu-
tatja a Perkáta és a Kínai Népköztársaság kapcsola-
tát, mely 1960-ig nyúlik vissza, amikor is a perkátai 
mezőgazdasági termelőszövetkezettel alakított ki a 
Peking melletti Huaxiang Népi Kommunája kapcso-
latot. A 90-es években, a rendszerváltás után is 
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megmaradt a kapcsolat, amelyben több delegációs 
látogatás is történt. 2001-ben alakult át a kapcsolat, 
az önkormányzat vette át a vezetését, amikor is 
testvérvárosi szerződés aláírására került sor 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata és a most már 
Pekinghez tartozó Huaxiang Népi Kormánya között, 
amely a magyar-kínai kapcsolatok közül a leghosz-
szabb ideje működő. 

Perkáta és kínai testvértelepülése közti 
kapcsolat adta az ötletet és egyben a lehetőséget is 
a Kínai-magyar Kulturális Turisztikai Központ létre-
hozására a perkátai Győry kastélyban. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzatának 
kiemelt célja volt, hogy az országos védettség alatt 
álló Győry kastély méltó módon megújuljon és a 
kastély épületben versenyképes kulturális, turisztikai 
központ jöjjön létre. A másik állandó kiállítást ennek 
jegyében a Győry család emlékeinek szentelve 
rendeztük be. Eredeti tárgyi emlékek csekély száma 
miatt egy szerényebb kiállítás berendezésére volt 
lehetőségünk. 

2019. január 31-én új állandó kiállítás nyílt 
meg, immáron a padlástér is beépült, egy Hely-és 
Technikatörténeti kiállítás került berendezésre. A 
több részletből álló kiállító teremben, a helyiek által 
felajánlott, egykoron a falumúzeum részét képező 
tárgyakból és Rajcsányi László országszerte elis-
mert technikatörténeti gyűjteményéből áll össze a 
kiállítás.   

A Győry kastély főépületében a felújítást 
követően Kínai- Magyar Kulturális Turisztikai Köz-
pont jött létre, mely széleskörű szolgáltatásokkal áll 
az érdeklődők rendelkezésére. Igényes, szépen 
berendezett termeiben lehetőséget teremt konferen-
ciák, és különböző kulturális és magánrendezvé-
nyek, esküvői szertartások lebonyolítására. 
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Az állandó kiállítások mellett időszakos kiál-
lításoknak is otthont ad. A kastély pincéjében kiala-
kított tornatermeknek köszönhetően sport progra-
moknak is helyet tud biztosítani a központ. A kastély 
díszterme és konferenciatermei nagyobb szabású 
képzések, esküvők és konferenciák befogadására is 
alkalmas. Kiváló helyszín fotózkodásra, esküvői 
portrék készítésére, osztálytalálkozók és egyéb kis 
és közepes létszámú rendezvények ceremóniáinak 
megtartására. 

A központ - ahogy a nevéből is látszódik - a 
kínai és magyar kultúrával foglalkozik. Saját, nyilvá-
nos rendezvényeikre szívesen várják az érdeklődő-
ket. Nyílt napjaik során az állandó kiállításokra in-
gyenes megtekintést biztosítanak.  

    Bogó Anikó 
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Az angolpark. 

 

A 18. században, a hajózás tökéletesedé-
sével, az angolok távoli tájakra is eljutottak. Meg-
ismerték a Távol-Kelet és más egzotikus tájak 
növényvilágát. Minden egyes visszatéréskor raj-
zokkal, herbáriumokkal mutatták be, miket is láttak. 
Így kezdődtek el a trópusi növényvilág különleges 
egyedeinek honosítási kísérletei a főúri kastélyok 
télikertjeiben, illetve a mérsékelt égövi, szubtrópusi 
tájak növényeinek importja a gazdag főúri és 
nagypolgári kertekbe.  

Így alakult ki tehát az angol tájképi kert, 
melyet a kínai (távol-keleti) ráhatás miatt kezdet-
ben angol-kínai kertnek is neveztek. 

A tájba illeszkedő kert a romantika jegyeit 
hordozta magában, amely úgy van beültetve szép 
fákkal, díszcserjékkel és virágokkal, hogy a növé-
nyek elrendezésében semmilyen szabályosság ne 
legyen. Ez a barokk kertnek teljesen az ellentéte, 
ugyanis az utóbbi kialakításának legfőbb tulajdon-
sága a rend. Itt a virágokat azonban sosem ültetik 
ágyásokba, hanem elszórtan díszítik a gyepet 

Az angolkertben az utakat gondosan ápol-
ják, de azok vonalvezetése nem szabályos; itt-ott 
útvesztők is vannak. A fákat ligetszerű csoportok-
ban vagy nagyobb, gyepes területeken egyenként 
ültetik. Az angolkert szépségét nagyban emelik a 
kisebb tavak, a kerten átfutó patakok. A honi fák és 
cserjék mellett előszeretettel ültetnek importált 
díszfákat és díszcserjéket; különösen kedveltek a 
platánok. 
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Az európai, így a magyarországi angolker-
teknek is mindenkori építménye a nagyméretű 
télikert, (pálmaház, üvegház) amely az angolpark 
délszaki növényeinek téli tárolására szolgált. 

Az uradalmi kertészetek kettős (díszkert, 
konyhakert) vagy hármas tagolódása (díszkert, 
konyhakert, gyümölcsös) a legtöbb kastélykert 
esetében megfigyelhető.  A térbeli elrendezés, és 
tagolódás igen változatos volt, a birtokközpont 
rezidencia épületéhez a díszkert szerves térkap-
csolattal csatlakozott és az adott korszakra jellem-
ző kertművészeti kialakítást kapott.  

A korabeli kataszteri térképeken látható, 
hogy a természetes vízfolyás az uradalmi kerté-
szetek közvetlen közelében, vagy magán a parkon 
keresztül is átfolyik, így gyakorlatilag a kert létesí-
tésének és fenntartásának lehetőségét is megala-
pozta. 

A jelentősebb uradalmi birtokközpontokban 
a kertészet, mint önálló gazdasági egység, saját 
költségvetéssel működött a főkertész szakmai 
irányítása alatt.  

 

A perkátai ura-
dalmi kertészet is ki-
emelkedett az átlagos 
kertészetek közül. A 
Vasárnapi Újság 1906-
os, szeptemberi száma 
nagy szenzációként 
közölte, hogy „a város-
ligeti köröndön gyönyö-
rűen virít az amerikai 
agave, melynek közel 
négy méteres hajtá-
sán,
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3000-5000 virág nyílik, és amely növény,  a kerté-
szek szakszerű gondozásától függően, 20-50 
évente virágzik.” 

 Az újságcikk utal arra, hogy ”az országban 
ez a negyedik példány, amelyik virágzott. Az első 
1904-ben a perkátai kertészetben nyílt ki, tavaly 
egy pécsi kertészetben, az idén pedig Füleken és 
Budapesten.” 

A magyarországi angolkerteknek az 1800-
as években leggyakrabban ültetett és meghonoso-
dott fái: platán, virágos kőris, magas kőris, korai 
juhar, mezei juhar, kocsányos tölgy, európai bükk, 
közönséges gyertyán, közönséges vadgesztenye, 
ezüst hárs, kislevelű hárs, amerikai tulipánfa, le-
pényfa (glédics), narancseperfa (vadnarancs, 
epernarancs, lócitrom). 

Az angolkertek kedvenc díszfái: szívlevelű 
szivarfa, japánakácfa, vadcseresznye (madárcse-
resznye), nyugati ostorfa (télimeggyfa), közönsé-
ges tiszafa, közönséges júdásfa, illatos császárfa. 

Meghonosodott fenyői: feketefenyő, kö-
zönséges lucfenyő, duglászfenyő, jegenyefenyő, 
himalájai selyemfenyő, erdeifenyő, páfrányfenyő. 

Cserjék: húsos som, liliomfa (magnólia), 
közönséges aranyeső, lisztes berkenye, közönsé-
ges magyal. 

Az angolkertek legkedveltebb virágai a ró-
zsa, levendula, harangláb, szarkaláb, gólyaorr, 
gyűszűvirág, pünkösdi rózsa, szegfű, nőszirom, 
puszpáng, lángvirág, mályva, viola, kúpvirág, ala-
csony és magas évelő őszirózsák.  

42.Állomás! Kulturális Egyesület 
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Gróf Győry kastély parkja. 
 

 Az ember alapvető tulajdonsága a szép 
szeretete. Vonatkozik ez közvetlen környezetünk-
re, lakóhelyünkre, de tágabb világunkra is. A szép 
látványa felüdít, megnyugtat, serkent jó cselekede-
tekre. Az ókorban a bukolikus világ hozzátartozott 
az élethez. Ezeket a ligeteket a természet alkotta, 
meg kellett találni a szép fákat, a szent ligeteket. 

Európában az ember a középkorban alko-
tott ezután saját kerteket. A gyönyörű miniatúrákon 
kisebb kerített területeket, ágyásokat, virágokat 
látunk. A reneszánsz idején jönnek létre a nagyobb 
méretű kertek. Szabályos táblás elrendezésben a 
szép virágok mellett konyhakert, gyógynövénykert, 
és gyümölcsös is van szobordíszekkel. A követke-
ző időszak a barokk volt, a nagyméretű, szabályos 
kertek ideje. Alapvető mintája Versailles, minden 
országban utánozták, ugyanakkor mindenütt egye-
diek és igen szépek. E stílust követte a tájkert, 
legtöbb ma is fennálló parkunk ide tartozik. 

Hazánkban is az európai rend szerint fej-
lődött a kertkultúra. Középkori kert nemigen maradt 
meg, leírásokból ismerjük Mátyás ágyásait, a budai 
Vár helyreállított középkori részén kialakítottak egy 
reneszánsz kertrészletet. A legismertebb volt a 
pozsonyi Érsekkert, igen magas színvonalú volt, 
sajnos a gyönyörű manierista műnek nyoma sem 
maradt. Egészen Salzburgig, Hellbrunnba kell 
mennünk, hogy hasonlót lássunk. Felvidéken és 
Erdélyben maradtak meg részletekben reneszánsz 
kertek, de ezek már nem a mi országunkban van-
nak jelenleg. 

A barokk kertművészetnek a török után 
már több emléke maradt, bár Eszterháza, Csákvár, 
Gödöllő és még sok közülük az új divatnak megfe-
lelően angolkertté alakult. Az újabbak a mienk is, 
már eleve tájképi kertnek épültek, ez maradt meg a 
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romantika korában is. A középkort és török időket 
illetően nincs adatunk arról, hogy Perkátán lett 
volna történelmi kert.  

Az  számú térkép melléklet az első ka-
tonai felmérés, mely 1782 és 1785 között készült 
már részletesen ábrázolja a falu alaprajzát. A falu 
elég korlátozott kis területen, a patak két partján 
helyezkedik el. Ezen a mai kastély környékén há-
rom kisebb épület ábrázolódik, talán az északra 
eső mögött van egy kiskert, de ez bizonytalan. A 
„kastélysor” sincs még meg, helyén egy görbe 
utca, a „völgy” felé vezető út sem létezik. Biztosnak 
a templom és a régi kastély épülete látszik. 

A  számú térkép melléklet, a második 
katonai felmérés 1819 és 1869 között készült. 
Hosszú időt ölel fel, nem tudni, hogy Perkátát me-
lyik évben mérték fel. Mindenesetre a mai kasté-
lyok és az uradalmi épületek, a templom látható, a 
zárda még sehol. A „kastélysor” és az Adony felé 
vezető út látható, új híd vezet a patakon át, a régi 
is látható. A gazdasági udvarban látható a magtár, 
az istálló /mai cukrászda/, és köztük egy nagy 
épület a kocsiszín, mögötte tágas udvar. 
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A kastély mindhárom épülete jól látható, és 
az előtte lévő díszkert is, ezek a kiterjedt angolkert 
északi sarkában helyezkednek el. 

Három épület van a parkon belül: a keleti 
sarkán a kis magtár, a déli sarkában a kertészla-
kás és feltehetőleg a melléképületei, végül a mai 
iskola tornaterme helyén egy nagy épület, ami 
nagy valószínűséggel télikert (pálmaház) lehetett, 
amely az angolkert délszaki, trópusi növényeinek 
átteleltetésére és nevelésére szolgált. 

Az északi mellékkastélytól nyugatra a kerí-
tés vonalában is van egy épület, szinte szemben a 
hátsó díszkerttel, ami a konyhakertészet üvegháza 
volt. 

Négy bejárata van a parknak: egy a kasté-
lyok előtt, egy valamivel a kismagtár előtt és egy a 
kertészetnél, a negyedik a délnyugati sarokban, a 
patakon átvezető hídon, a Belsőmajor felé. 

A park nagy része igazi angolkert: kanyar-
gó szeszélyes utak, az alsó részen és a középtá-
jon van egy nagyobb egyenesnek mondható út-
szakasz. Igazi tájkert ez, minden lépésnél más-
más gondosan kiválasztott növénycsoport tűnik fel 
a zöld szín minden árnyalatában. Fákat sajnos ez 
a térkép nem ábrázol.  

Igen érdekes a park délnyugati része. En-
nek szélessége az egész kert egyharmada, de 
hossza leér a patakig, amelyen híd vezet át. Elté-
rően az eddig ismertetett angolparktól, beosztása 
franciaparkra emlékeztet, szabályos négyzetek, két 
kis körönd. Minden szabály szerint e kertrészletnek 
közvetlenül a kastély mellett kellene lennie, itt 
azonban a legtávolabbi helyen van. Mi lehet ez? – 
talán a régi kert egy maradéka, vagy egy gróf ké-
résére létesített lugas? Azt hiszem, mivel a terüle-
tet már beépítették, ezt soha nem tudjuk meg. 
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A kisperkátai parkot, mivel az más történet, 
egy másik munkában dolgozzuk fel. Azonban a 
felmérésen látható, az ott lévő park még az egysé-
ges birtokhoz tartozik, a két kert egy időben léte-
sült, így röviden megemlékezünk róla. 

A vadászház mögött nyugat felé egy nagy 
kiterjedésű angolpark van, benne két kerek dísz-
kert, a tó partján a zölddel jelölt területek külön 
ligetek. Nyugati részén, a park szélesebbé válik, és 
egy félszigeten hosszan benyúlik a tóba, igen han-
gulatos lehetett. Meglepetés, hogy területre a 
kisperkátai park a nagyobb. 

A  számú térkép melléklet a harmadik 
katonai felmérés, 1869 és 1887 között készült, 
nagy valószínűséggel 1875 után, mert már a zárda 
épülete is látható. A kastély melletti területet, épü-
leteket úgy ábrázolja, mint a második katonai fel-
mérés, azzal a különbséggel, hogy a patakig terje-
dő kertnyúlványban nem mutat részleteket, a ko-
rábbi franciakert eltűnt. A középső épület, a télikert 
jelen van, egy út körben átöleli. Látható az északi 

mellékkastély alatti épület is. 
Megjelenik rajta a „völgy” felé 
vezető út északi részén a 
köznyelvben a „Fenyves”- nek 
nevezett kertrész is. 

Ezen a térképen azonban 
nyoma sincs a korábbi franci-
ás kertrészletnek, a nagy park 
angolos útvezetése egy na-
gyobb félkörben végződik, 
melynek közepéről egyenes 
út vezet a patak felé. 

A füzet mellékleteként kiadott kataszteri térkép 
másolat az 1881-es állapotnak megfelelően, igen 
részletesen mutatja be a falu központi részét.  Jól 
látható, hogy a világoszöld színnel jelzett 
Kisperkáta, mint önálló közigazgatási egység, mi-
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lyen mélyen ékelődött be a sárga színnel jelzett 
Nagyperkáta község központjába.  

A kastély előtt kerítéssel lekerített ovális 
díszpark van, a kerítés mellett fák láthatók. A kas-
tély északi oldalán a nagy császárfa, a délin az 
óriás tölgy, lehet az egyik a szilárd férfiasságot, a 
másik a finom nőiességet képviselte. A hátsó olda-
lon, nyugat felé visszafogott díszkert a két oldalon 
lefutó út találkozásánál egy kerek és egy ovális 
labirintusszerű csoport.  

Tovább nyugat felé egy igen nagy fűzfa, 
mely körül egy díszes liget volt kialakítva. Itt fogad-
ta és látta vendégül minden év tavaszán Győry 
Terézia grófnő a Mária lányokat. Ezt a jó szokást a 
grófnő halála után, Hunyady Imre gróf is megtartot-
ta. A fűzfa melletti ligetből észak felé elindulva 
elérjük a kertészet mellett körülbelül a Baross utca 
vonaláig húzódó feketefenyő sort, majd a Baross 
utca vonalában az ÉNY- DK összekötő utat.  

Az út innen a nyugati kiszögellésben foly-
tatódik, ott nagy kört ír le, alsó pólusánál kezdődik 
a patakig vezető egyenes út. Fák csak a belső 
részen és a patakon átmenő út mellett vannak, az 
egykori franciakert helyén. Visszafordulva újra 
elérjük a nyugati összekötő utat.  
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Ha a feketefenyő sorról, az előbb említett 
összekötő úton indulunk el, hamarosan elérünk 
egy másik szép ligetet, közepén a Szent Anna 
kúttal. Ez egy díszes, embermagasságú alapzaton 
életnagyságú szobor volt, a kis Jézus nagyanyja 
karján. Gyermekkoromban még én is láttam. A kút 
kávája még igen sokáig látszott az alsó út mellett, 
attól északra.  

Tovább délkelet felé, az út a kertészházig 
visz. E térképen itt, nincs kijárata a parknak innen 
egyenesen visszajutunk a kert közepébe, a keleti 
út a kerítés mellett a kertészházat érintve, a  kis-
magtár felé vezet, itt állt a park legnagyobb japán-
akácfája, a törzset magasan vasabronccsal vették 
körül, hogy terebélyesebb legyen.  

A kismagtár alatt ott a kerti bejárat, előtte azonban 
egy nagy kör alakú sétány van, mely körülöleli a 
nagy télikert épületét. A kerítés felől egy út vezet a 
Gróf Győry utca felé. Érdekes, hogy bár elég rész-
letesen látjuk a nagyobb fákat is, az első díszkert 
két szomorú japánakácfáját nem látjuk, koruk alap-
ján már biztosan megvoltak. A kastélykert előtti 
fenyves, a Gróf Győry utcai gesztenyesor és a 
gazdasági udvar épületei is felismerhetően látsza-
nak. 

 A háború alatti 1941-es állapotot mutató 
térkép nem egy nagy igényességgel készült részle-
tes térkép, de a közben eltelt 60 év történéséből 
annyi megfigyelhető, hogy a faluban az utcák ren-
dezettsége nagyot fejlődött, elindultak a patakon 
túli „telepi” építkezések, és a Győry kastély parkja 
inkább zsugorodott mind bővült.   

Amint elmúlt a világégés, és a végén meg-
történt az államosítás, ez a kastélynak és parkjá-
nak életében óriási változást, többek között tulaj-
donosváltást hozott. Az első időkben, a nagy park-
ban azon kívül, hogy a kapukat, az első főkapu 
kivételével leszerelték, a kerítést széthordták, az 
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üvegházat eltüntették, nem sokára a kertészház is 
eltűnt, más nem történt. 

A  számú mellékleten az 1950-ben, a 
kastélyról és parkjáról készült légi felvétel látható. 
A kastély déli oldalszárnya romokban (aknatalála-
tot kapott), látszik még a feketefenyő sor, a sétaút 
hálózat egy része még megvan, a park alsó része 
mezőgazdasági hasznosításra került, innen kivág-
ták a fákat. Szintén kivágták a fákat a park köze-
péből, ahova a futballpályát telepítették. A park 
keleti sarka már ki van parcellázva, a képen még 
látható facsoportok ekkor még nem voltak útba 
másnak. A sétautakat az 1960-as években egy-
szer-egyszer meg is próbálták felújítani, sosem volt 
sikeres. 

  Már nem tudom, a sportház vagy a vízház 
volt-e az első, ezeket is a parkba építették, úgy, 
mint ahogy később a hidroglóbuszt is, bár nem itt 
volt a falu legmagasabb pontja. Ide került a gyakor-
lókert is, először a templommal szembeni részt 
azután az egykori Sport utcát építették be, és az 
alsó patakig tartó részt, majd végig a Templom és 
a zárdakerettel szembeni részt is felparcellázták.  

A legszomorúbb, mégis az iskolaépítés 
volt. Az út másik felén volt egy hatalmas üres ud-
var, a magtárból tornatermet, az istállóból közös-
ségi házat lehetett volna építeni, középen az isko-
lával, ideális és igen szép lett volna.  

Mégis a lehető legrosszabb megoldást vá-
lasztották a park egyik legszebb részén vágták ki a 
200-300 éves fákat. Eszterházy Fényes Miklós, aki 
Fertődöt építette, midőn kérdezték miért építette 
ezt a csodát mindentől távol, ilyen messze, azt 
válaszolta, én egy kastélyt 10-20 év alatt fel tudok 
építeni, de egy 300 éves fa 300 év alatt nő meg. Mi 
inkább ezeket vágtuk ki, a mellette levő üres telket 
akkori állami irányítás mellett minden további nél-
kül meg lehetett volna iskolának szerezni. 
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Úgy tűik, e szegény parkot még az Isten is 
pusztulásra ítélte, amikor nyugati sarkát edzőpálya 
építésére leszakították. Mintha mindenki, aki vala-
mit építethetett, nem tudta volna máshol elképzelni 
egy területtel azért bőven rendelkező faluban, mint 
a kastélyparkból elvenni egy részt. Voltak olyan 
emberek, akik azt mondták ők innen évtizedekig ki 
voltak tiltva, többé sose legyenek kizárva. Úgy 
hitték, hogy a múltat mindenestül el kell pusztítani, 
lehet, hogy előbb a fejekben kellett volna rendet 
tenni. Gondolom, azóta eltelt egy pár év, illene 
tudni, hogy a park, akár a többi, közös nemzeti 
kincsünk, a perkátai pedig a mi tulajdonunk. 

Visszatérve a még meglevő parkra, isme-
retes, hogy a kritikát gyakorolni könnyű, építeni 
nehéz. Fertődön, ahol még továbbra sem lehet a 
nagy park helyreállítását elvégezni, legfőbb aka-
dály, hogy jelenleg is három tulajdonosa van az 
egy parknak. Mégis felmérték az eredeti kiterje-
dést, és teljes építési tilalmat jelöltek ki rá. Nálunk 
is ez kellene, hogy legyen az első lépés. Megvé-
deni a megmaradtat, akkor is, ha kevés remény 
van a helyreállításra. Ami tönkre megy benne, és 
nem odavaló, nem rendbe hozni, hanem elbontani. 
Apránként helyreállítani a hátsó díszkertet, majd a 
többit. Azt hiszem a futballpálya kitelepítése sem 
ördögtől való. Fehérvárcsurgón ahol a mienknél 
vagy hússzor nagyobb park van, most végzik ezt. 

Tehát az első és legfontosabb tennivaló a 
magmaradt rész védelme lenne, a további beépí-
tések megakadályozása a lehetséges részek visz-
szaszerzése. A megmaradt nagyon kevés ősfa 
feltétlen védelme, ilyen a tölgy a mellékkastély 
mellett, a hátsó kertben a két ős öreg szomorú 
japánakác, a focipálya mellett álló öreg fa, a vil-
lámsújtott japánakác, és a többiek. Kiemelt jelentő-
ségű az északi kerítés mellett álló feketefenyő sor 
mely részletekben még megvan. 

26



A legkiemeltebb a kastélyépület alatt a 
díszkert, innen a sportpálya elköltöztetése feltétle-
nül kívánatos, ezzel egy időben az északi kerítésig 
helyre állítható a kert. Az oda nem való stíluside-
gen épületeket lassan el kellene távolítani, a fut-
ballpálya alatti terület pusztítását be kellene fejez-
ni. Elképesztő, hogy ott csak irtandó területet lát 
mindenki. Az elégett hatalmas japánakác újra hajt, 
élhetne tovább is. 

Természetes, hogy mint mindent, itt is a 
lehetőségek szabják meg, hogy mit lehetne visz-
szaépíteni. Azonban addig is, ha hagyjuk a termé-
szetet, visszafoglalja ő a magáét .A tervezett uta-
kat fenntartva, lassan vissza lehetne ültetni a fákat, 
hiszen a terv a kataszteri térképen megvan. Annak 
idején Dunaújvárosban volt egy kezdeményezés, 
hogy minden született gyermeknek ültetnek egy fát 
az arra kialakított városrészben. Perkátán volt egy 
kezdeményezés hogy minden évben egy újszülött 
parkot alakítanak ki. Miért ne lehetne ezt a kastély 
kertjében megvalósítani, minden perkátai babának 
ültetni egy fát először a feketefenyő sor helyre 
állítására, majd a kert többi részében? Úgy gondo-
lom, így sokkal inkább magáénak érezné mindenki 
a parkot, ha ott saját családi fáját is üdvözölhetné. 

Az ilyen munka gyümölcse nem holnapra 
érik meg. Ezzel szemben utódainkban érik meg, és 
ennél szebb kevés dolog van. 

Dr.Baráth Károly 

 

A füzet mellékleteként kiadásra kerül a Győry kas-
tély közel 10 kat. holdas angolparkjának és kör-
nyezetének, 1881 évi állapotot tükröző kataszteri 
térképe. 
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