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Az 1727–30 között épült barokk kastélyról Fényes Elek 1851-ben elragadtat-

va írta: „...gyönyörű fekvése emelkedett helyen, a Boldva (ma Bódva) vize által 
képzett félszigeten, elragadó kilátással a Boldva és Sajó völgyére, a nyugot és 
északkeletre emelkedő erdőkoszorús hegyekre, mit négyszeg idoma szinte előse-
gít, különösen pedig pompás építészete, e vidék legszebb kastélyává emeli...” 

Építtetője L’Huillier János Ferenc Elzász-Lotharingiában született Metz kör-
nyékén, Rambergben (Rambergvilles) 1668-ban. Mint fiatal katona 1686-ban a 
lotharingiai herceg parancsnoksága alatt részt vett Buda törököktől való visszaví-
vásában. Ezután öt éven át harcolt a törökök ellen, részt vett Belgrád 1688. évi si-
keres ostromában is. 1690-ben Heisler tábornok parancsnoksága alatt részt vett 
egy csatában, ahol a tatárokkal harcolva öt sebet kapott és fogságba esett. Har-
minckilenc hónapig tartó fogság után sikerült saját költségén kiváltania magát. 
Szabadulása után a Georg Hessen Darmstatter ezredben szolgált, amely később a 
Caraffa nevet vette fel.    

Az edelényi birtokot II. Rákóczi Ferenc − akkor még mint sárosi főispán − 
zálogosította el 1700-ban L’Huillier János Ferenc kapitánynak tíz évre. A Kriegs 
Archivban (bécsi Katonai Levéltár) található feljegyzések szerint Rákóczival való 
kapcsolatait az udvarban gyanúsnak tarthatták, mert Rákóczi letartóztatása után 
(1701. április 18.) 1701 őszén őt is letartóztatták, és csak 1702. május 19-én bo-
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csátották el. Azzal gyanúsították, hogy segítségére lehetett Rákóczinak a Habs-
burg ellenes francia kapcsolat kiépítésében. Darmstadtban és Breslauban volt fo-
goly. Ezután sem engedték egy ideig Magyarországra. Családja Magyarországon 
lehetett, mert 1704-ben engedélyt kér, hogy a fogsága miatt régen nem látott csa-
ládjával találkozhasson. Családja később követte állomáshelyére. Ezt követően 
itáliai állomáshelyeiről tudunk. Lombardiában, Piemontban, Nápolyban és Ná-
poly körül teljesített szolgálatot. 1714 júniusában bárói rangot kapott. III. Károly 
(1711–1740) 1715. évi dekrétuma 135. cikkelyének 19. paragrafusa alapján in-
digenátust (magyar honosítást) nyert. Így a magyar főnemesi rend teljes jogú tag-
jává vált. Honosítása azt is jelentette, hogy joga lett Magyarországon földbirtokot 
szerezni örökjogon. 1715 augusztusában telepedett vissza családjával Magyaror-
szágra, most már véglegesen. 1719 decemberében Zemplén megyéről, Beregről 
Ungvárról küldött jelentéseket. 1721-ben már Borsodban teljesített szolgálatot. 
1725-ben referátumokat küld Nagyváradról és Egerről, majd Eperjesről. 1726 
márciusában Obirst-Wachmeister néven nevezik már. 1726 novemberében még 
Eperjesen van („General. Command. in Eperjes”).  

Az edelényi uradalom azzal, hogy II. Rákóczi Ferenc a szatmári békekötés 
után nem volt hajlandó meghódolni, a királyi kamara kezére jutott, mint elkobzott 
tulajdon. Azonban 1721-ben a kamarai összeírás idején is valójában L’Huillier 
kezelte a birtokot, feltehetően a kamarával meghosszabbította a zálogszerződést. 
Az 1710-es években az elnéptelenedett faluba szlovákokat és németeket telepített 
a csekély számúra olvadt magyarság mellé. 

1725-ben vásárolta meg a cserépváraljai uradalmat, majd az edelényi birtokot 
1727. augusztus 8-án kapta meg királyi adományként katonai érdemeiért, vala-
mint azért mert egyetlen fia, a Caraffa ezred zászlótartója Belgrád 1717-es ostro-
mánál megsebesült, majd Zwornik blokádjánál elesett. Rákóczi Júlianna még 
1724-ben is érvényesíteni kívánta jogait az edelényi birtokra, eredménytelenül, 
így a királyi adománnyal L’Huillier tábornok számára megnyugtatóan zárult a 
birtok ügye. Oklevél bizonyítja, hogy a király 1727. október 17-én pallosjogot 
engedélyezett L’Huillier báró részére és ekkor adományozták a kegyúri jogot is a 
cserépi uradalomban és az edelényi birtokban. 

1727 novemberében Bártfáról kérte, hogy helyezzék Egerbe. 1728 márciusá-
ban mint „Herr General Commandant zu Erlau” szerepel. 1728 júniusában Bécs-
be utazik Eger vára kijavításának ügyében és visszatérés közben megbetegszik. 
1728. július 9-én írja meg végrendeletét Pozsonyban és valószínűleg itt is halt 
meg július 11-én. 

Végrendeletének végrehajtásával az egri püspököt bízta meg. A kastélyról, 
mint megépült létesítményről tesz említést a végrendelet. 
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A kastély építésének 1730-as évét elfogadók számára a kastély déli homlok-
zatán lévő latin nyelvű tábla szolgál alapul, melynek szövege a következő: 

SUAE SACRAE CAESAREAE REG. I.  
AEGUE APLICAE MAIESTATIS GENE- 
RALIS VIGILLARUM MAGISTRI = 
COMENDANTIS AGRI ENSIS IOANIS 
FRANCISCI LIB: BARONIS DE LULIER 
RELICTA − VIDUA MARIA MAGDA- 
LENA NATA BARONISSA DE SCTA 
CRUCE HAEREDITA, RIA DE EDE- 
LÉNY ET CSERÉP = VÁR = 
              MDCCXXX = 
                           A: U: 

A magyar fordítása a következő: „Ő császári, királyi, apostoli felségének ge-
nerálisa, az egri őrség parancsnoka Lulier János Ferenc szabad báró − hátrama-
radt özvegye edelényi és cserépvári örököse Lulier báróné, született Santa Croce 
Mária Magdolna bárónő. 1730.” 
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A barokk kastélyt és a birtokot felesége, majd leányuk, gróf ghymesi és gácsi 
Forgách Ferencné született L’Huillier Mária Terézia örökölte. Az ő gyermeküket, 
Forgách Ludmillát, mint gróf cserneki Dessewffy Ferencnét Mária Terézia 
(1740–1780) királynő 1756-ban fiúsította, s részére a cserépi uradalomban, mely-
hez Edelény is tartozott, örökösödési jogot adományozott. 

Gróf Dessewffy Ferenc még ifjú korában, 1757. november 22-én elesett a po-
roszokkal vívott háborúban és özvegye férjhez ment gróf galánthai Esterházy Ist-
vánhoz. Dessewffy Ferenc és Forgách Ludmilla házasságából egy fiú született, 
Ferenc, aki Edelényben halt meg 1820. február 14-én. 

L’Huillier Mária Terézia férje, Forgách Ferenc generális 1764. június 5-én 
halt meg Edelényben, de mint szendrői főkapitányt nagy pompával Szendrőben 
temették el. 

1763-tól már Esterházy István, − aki az özvegyen maradt Dessewffy Ferenc-
nét vette nőül −, a birtok tényleges ura. Ekkor kezdődik el a nagy felmérés és ér-
tékelés, s ezt követően történnek a kastélyban további átépítések, és újabb kialakí-
tások. 

Esterházy István több évtizeden át volt irányítója az uradalomnak (1787-ben 
bekövetkezett haláláig), védelmezője a L’Huillier örökösök jogainak. Halála után 
özvegye, majd 1795-től fia Dessewffy Ferenc rendelkezett az uradalommal. 

Esterházy felkérésére Franz Anton Dvorzaczky felmérést végzett az edelényi 
birtokon 1763–64-ben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban őrzött 
felmérés rajzai tanúsága szerint a kastély nagyszabású park és épületkomplexum 
gyújtópontjában állt. Az épületet a Bódva folyó által körülvett (mesterséges?) 
szigetre építették. A folyóvíz jelenlétét belekomponálták a park rendszerébe is. A 
rajz a főépület földszinti és az emeleti helyiségein kívül bemutatja a lovaglóisko-
la, az udvarok, az udvari kút, a hintó és kocsiszínek, a már megépített és még épí-
teni kívánt lóistállók, tehénistállók, fa- és széntartók, gyümölcskamrák, pincelejá-
rók, sütőház, mészárszék, serház, megépítendő jégverem, kertész és majorosi la-
kások, fogda és foglárszoba, fürdőház, halastavacskák és csatornák, a meglévő 
grotta (mesterséges barlang) és a létesítendő narancsház, az üvegház stb. együtte-
sét a gyümölcsfasorokkal és gazdag parterrel (virágágyak művészi elgondolású és 
egységet alkotó rendszere), kertészettel, a szigetet alkotó folyóágakkal, a faluban 
lévő gótikus templom felé és a malomárok által képzett, dél felé elterülő szigetre 
vezető hidakkal együtt. Ezt az együttest a hazánkban akkor még ritka fejlettségi 
fokon álló parkkal foglalták szerves egységbe. 

Az arányok érzékeltetésére álljon itt néhány adat: A főkapu és a park déli ka-
puja közötti távolság 272 méter; az első díszudvar és a négyszögű parkrész szé-
lessége 128 méter; a kastély homlokzatának hosszúsága (tornyokkal együtt) 85 
méter; a főkapu és a kocsibehajtó közötti távolság 73 méter; a kastély keleti és 
nyugati oldala közötti távolság 73 méter; az északi homlokzat és a hátsó díszud-
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var kapuja 56 méterre volt egymástól; a négyszögű parkrész hosszúsága 112 mé-
ter; az északi kocsibehajtó közepe a kastély keleti és nyugati sarokpontjától egy-
aránt 56 méterre volt. 
 

 
 

Maga a kastély alaprajzi rendszerében a nagyteremnek a kiemelésével, vala-
mint annak az egész létesítmény centrumába való állításával ( a nagyterem tenge-
lye kivetítődik a bejárati udvaron keresztül végig az egész parkra, mely ezáltal 
szimmetrikussá válik), a homlokzat kialakításával francia hatást mutat, bár az 
egész létesítmény igen sok egyéni ízt tartalmaz. 

Érdekes és nagyszerű megoldás az, hogy az építő az U alakú épület park felé 
fordításával és az íves gazdasági épületeknek összekötő tagok útján a főépülethez 
való hozzáépítésével kettős díszudvart alakított ki. A bajárat felőli mozgalmas 
térfalaival jó előkészítést ad a kastély kissé terpeszkedő jellegű, de remek arányú 
főhomlokzatához, míg a hátsó díszudvar, (s egyben lovaglóiskola) egyszerű vona-
laihoz igazították a park geometrikus rendszerét, csupán a park kerítése és az az-
zal párhuzamos élő sövény jelent egy kis mozgalmas átmenetet a felső, kiemelt és 
körülzárt tér és a park nyírott cserjéi, fái között. Ezt hangsúlyozza még a két rész 
közötti nívódifferencia is. 

Mint már említettük az épület alaprajzának fő szervezőjévé az emeleti szalon 
(„nyári ebédlő palota”), a földszinten az előcsarnok tengelybe állítása vált. Ehhez 
csatlakoznak a két traktusos épület helyiségei, egy-egy szárnyon az amfilád rend-
szer kialakításával. A szalon mindkét traktus szélességét magában foglalja (14,3 
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méter a belső méret). Az érkező a belépés pillanatában kis előtéren keresztül jut a 
nyolcszögletű előcsarnokba., melyből balkéz felől öt karú lépcső indul az emelet-
re. A lépcső két érkező karja egy-egy előtérbe jut; innen lép be a szemlélő a sza-
lonba, a kastély reprezentatív (12 méter széles, 8 méter feletti magasságú, csehs-
üveg-boltozatos, stukkódíszes) fogadótermébe. Miután a szalon két traktus szé-
lességű, belőle áttekinthető volt egyrészt az érkezés útvonala: az első díszudvar, 
másrészt a déli oldal ablakain vagy erkélyéről kipillantva a belső díszudvar, illet-
ve lovaglóiskola, valamint a park, a tengelyébe állított szökőkúttal, félköríves le-
zárásában alkalmazott könnyed, már rokokó vonalvezetésű virágágyásokkal. 

Franz Anton Dvorzaczky felmérési rajzainak köszönhető, hogy ismerjük a 
kastély több mint 240 évvel ezelőtti alaprajzát és az egyes helyiségek akkori 
funkcióit.  

 
 

 
Földszint 

 
Az alaprajzok szerint az udvari szárnyak a park felé egy-egy axissal hosszab-

bak voltak, s Joó Tibor szerint azokat lebontották. A lebontást támasztja alá az 
1770-beli homlokzati (déli) rajz is, melynél a nyugati szárny végén ismert emeleti 
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összekötő ajtót téglával elfalazottan ábrázolják. Csorba Csaba véleménye szerint, 
Dvorzaczky felmérése a tervezett építkezéseket is tartalmazza (sok esetben nem 
lehet eldönteni mi a terv és a már létező épület), és a két U alakú szárny végén az 
axisok soha nem épültek meg. 

A kastély földszintjén az alábbi helyiségek voltak: a keleti szárnyban az ud-
vari kápolna, a káplán két szobája, két előszoba, egy csigalépcső, egy „Secret”, a 
szobalányok két szobája; a középrészen az udvarmester szobái, a tiszttartó szobá-
ja, egy folyosó, a cukrászat és kamrája, a lépcsőház és a hozzátartozó előterek; 
egy kis iroda; a kávékonyha; az előcsarnok; állatorvosi gyógyszertár; urasági 
konyha; szakácsszoba; mesterek szobái; előterek; levéltár-könyvtár; a nyugati 
szárnyban csigalépcső; előszobák; egy secret; titkárság; az inas szobája; a gróf 
fogadó-szobája; dolgozó-szobája; hálószobája; s ugyancsak figyelmen kívül ha-
gyandó az elhagyott traktusban levő és a játékszobába vezető feljáró. 

 

 
 
Az emeleten: a keleti szárnyban lebontásra került a kápolna egyik oldalán le-

vő oratórium, de megmaradt a kápolna ide jutó része; az uraságok oratóriuma; ezt 
követte a grófnő társalgószobája; a grófnő hálószobája; egy lépcső; A középré-
szen: a komorna szobája; illemhely; egy nagy toronyszoba; az uraságok közös há-
lószobája és további két szobája; a lépcsőház és előterei; a nyári ebédlőpalota (a 
nagy szalon); négy további szoba; az ifjú gróf szobája; előszoba; nagy toronyszo-
ba; egy lépcső; illemhely; a nyugati szárnyban három vendégszoba nagy előszo-
bával; játékszoba; a nyugati szárny végén volt lépcsőház ugyancsak megszűnt. A 
hajazat alatt, tehát a tetőtérben kiképzett tizennyolc ablak egy része kialakított, 
majd a tetőszerkezet átépítése során lebontott kisebb helyiségekre nyílt. Ezekről 
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adataink nincsenek; de a falmaradványok utalnak hajdani létezésükre. Valószínű-
leg alkalmazotti szobák voltak itt. 

Miként a közölt alaprajzokból megállapítható, a szintek közti közlekedés a 
főlépcsőn és a nyugati szárny végében levő (később lebontott) ugyancsak repre-
zentatív kialakítású lépcsőn bonyolódott le, míg a személyzeti forgalom és a pad-
lástérbe való közlekedés részére az északi és keleti, továbbá északi és nyugati 
szárnyak találkozásánál elhelyezett egy-egy csigalépcső szolgált. A főszárny alatt 
lévő pincébe a földszinti előtérből induló lépcsőn lehetett lejutni. 

A lépcsőkhöz kapcsolódó közlekedési terekből nyíló fűtőfolyosókról a szo-
bák érintése nélkül lehetett azok kályháit fűteni. 

A kápolna karzatára való feljutást külön kis csigalépcsők biztosították. 
A középrész − rizalitként nem lép ki a homlokzat síkjából − erőteljes felma-

gasításával uralkodik azon. A középtengely a főkapu, a felette levő díszes er-
kélyablak, s a birtokos családok címeres emblémái hangsúlyozzák mind az észa-
ki, mind a déli homlokzaton. A homlokzat többi részét kiegyensúlyozottá teszi a 
pilaszterek által közrefogott ablakok nyugodt ritmikája, a kihangsúlyozott párká-
nyok összhangja és élénkséget visz közéjük az első emeleti ablakok váltakozó 
szemöldök kialakítása.  

Végül különleges ízt adott a homlokzatnak a kissé reneszánsz kastélyainkra 
emlékeztető kerek saroktornyos kialakítás, valamint a középrész negyedik szintje 
felett kialakított ballusztersor.  

Figyelemre méltó a földszinti előcsarnok két kosáríves bejárata is. 
Az épületek tetőfedő anyaga zsindely volt és a kőoszlopok és pártázatok is 

megfelelő zsindelyborítást kaptak a kerítésekkel együtt. A műszaki leltár szerint 
több mint 240.000 darab zsindelyt használtak fel. 

A falazati anyag kő, illetve tégla. A falak vastagsága a nyugati szárnyon álta-
lában 1,25 méter, a keleti szárnyon a középrészen és az első emeleti főfalaknál 
1,15 méter, a déli főfal középső részén 1,20, a rondelláknál 1,30 és az északi főfal 
középső részén 1,40 méter. A középrész alatti pincénél közel 4 méteres (dupla 
öles) falakat is találunk.   

A pinceablakokon és a földszinti ablakokon ekkor még vasrácsok voltak. Az 
alsó szinten 63 darab egyforma vasrostély volt elhelyezve, s ezek súlya egyenként 
egy mázsa volt. Dél felől, vagyis a park felé három cifrább rostély volt felszerel-
ve, ezek súlya egyenként 250 font volt. 
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A helyiségek padlója általában tölgyfából készült, de a kápolnában és a nyári 
ebédlő palotában márványkőtáblákból alakították ki. Az ajtók az alárendelt helyi-
ségekben fenyőfából, a reprezentatívabb jellegű szobákban tölgyfából készültek, 
az ablakok ugyancsak tölgyfából készültek, többségében középen felnyílóak, 
négy szárnnyal, a legtöbb helyen „üveg karikákkal”. Egy-egy szoba ablakaiban 
90–180–360 ólomkarikás üveg nyert elhelyezést, de volt olyan helyiség is, mely-
be 424 ólomba foglalt üvegkarikán vagy 584 üvegkarikán át áradt be a világos-
ság. 

A grófi szobákban, a lépcsőházban, valamint a vendégszobákban, továbbá a 
nyári ebédlő palotában már ebben az időben is táblás üveget használtak az abla-
kok üvegezésére. 

 

            
 
A felmérés megörökítette számunkra az egyes szobákban elhelyezett − és 

részben még ma is megtalálható − szép kályhákat is, felsorolásából megtudjuk, 
hogy négy zöld, egy-egy fekete, fehér és kávészínű, valamint két meszeskályha 
volt elhelyezve a reprezentatívabb helyiségekben. 
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Lovagterem 
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A nagy szalonban ebben az időben már megvoltak a stukkódíszek, a termek 
freskói azonban feltehetőleg még nem, miután az igen alaposan részletező felmé-
rés (amely az utolsó zsindelyszegig felsorolja a talált, illetve az eljáró szakembe-
rek által a beépítéshez szükségesnek tartott mennyiségeket) sehol nem tesz emlí-
tést, vagy utalást létezésükre. 

A kastély közepén a második traktusra (szintre) járó garádicsok (lépcsők) 
vastag tölgyfából készültek. Az oszlopos korlátot és a csigalépcsőket is tölgyfából 
készítették. 

 

 
 
A kastély északi homlokzatára − a középrész negyedik szintjén − felkerült a 

L’Huillier címer, melynél a jobb, illetve bal kézben kardot emelő két vitéz által 
tartott címerpajzsban, több, különleges osztással kialakított mezőben elhelyezve 
felül egy pelikán és mellette egy kettős kereszt (Lotharingia jele), alattuk keretelt 
három, illetve négy ferde vonal; középen ugyancsak keretelt mezőben hat gömb; 
míg az alsó részben egy két ablakos építményre helyezett bástya, mellette pedig 
hét virág található.  
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A déli homlokzaton kettős címerpajzs található. Az egyik a fent vázolt 
L’Huillier címer, a másik pedig (amelyben kereszt, horgony és rózsák, azaz a hit, 
remény, szeretet szimbólumai szerepelnek) a Santa Croce család címere. Mindkét 
oldal címerei felett egy-egy lombkoronát alakítottak ki. 

Mint előbb már láttuk, 1763–64-ben még nem voltak meg a kastély freskói. 
A felmérés időszakában, vagy csak néhány évvel később készített freskók az első 
emeleti reprezentatív helyiségsort díszítették, a nyári ebédlőpalota kivételével. 

 

 
Nyári teendőket ábrázoló freskó 
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Garas Klára művészettörténész az alábbiakat írja − többek között − az edelé-
nyi freskókról. „A kastély középtraktusbeli dísztermét a szokástól eltérően itt 
stukkóépítmény borítja, a szobákat azonban véges-végig vidámabbnál vidámabb 
rokokó jelenetek díszítik. A falakat és a mennyezetet − legalábbis, ahol a csúf ta-
pétával és mázolással újabban el nem födték − finom rokokó ornamentika borítja. 
Leheletkönnyű stukkócirádák között festett szőlőindák, virágfüzérek, festett roko-
kó rácsozatok a kerti házak mulatságos hangulatát idézik. A könnyed dekorációt 
a pétervásaraihoz hasonló, festett supraportok szakítják meg, piciny figurákkal 
staffírozott idilli-romantikus tájképábrázolásokkal, mitológiai jelenetekkel, csata-
képekkel. A mennyezet hajlásában az egyik szobában itt is, mint Pétervásáron, 
festett erkély húzódik, melyen rokokó gavallérok és dámák mulatoznak. Egyfelől a 
magasban krinolinos hölgy lebeg a hintán s a korlátnak dőlve copfos lovag csap-
ja a szelet egy fitos orrú szépségnek. Az erkély másik részéről egy vadász süti a 
belépőre puskáját, mellette a korláton átvetve a vadászzsákmány, az elejtett 
szarvas. Még arrébb lornyonos dáma s gavallérja enyeleg. Másutt egy magyaros 
ruhájú rokokó vitéz járul kézcsókra hölgye elé. Egy másik szobában a mennyeze-
ten Vénusz istenasszony látszik s a kicsiny Ámor; egy harmadikban a négy évsza-
kot festette meg a művész, négy csoportban, a hónapnak három-három népies 
zsáneralakjával (ezeket a képeket, s a következőket erősen átfestették). Végül egy 
kisebb helyiségben a négy részre tagolt mennyezeten a négy világrész mulatságos, 
egzotikus képviselői foglalnak helyet, kínai és szerecsen, teve és elefánt stb.” 
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Csatajelenet 

 
Garas Klára a freskók értékelésénél kiemeli a valóság ízű zsáneralakokat, a 

festő jóízű humorral jellemző megjelenítéseit, a tagolás dekoratív jellegét. A festő 
személyét nem tudja beazonosítani. 

Kelemen László 2001-ben megjelent Ország ismereti kézikönyv című mun-
kájában Woroniesky Jánost (díszítő falfestés) és Lieb Ferencet (figurális festés) 
nevezi meg mint a freskók készítőit. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága hon-
lapján fennlévő, a kastéllyal kapcsolatos anyag szerint Jávor Anna kutatómunká-
jaként bizonyos, hogy az edelényi freskókat Lieb Ferenc készítette az 1770-es 
években. A freskók restaurálásra szorulnak. 
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Nem tettünk még említést a nagy ebédlőszalon melletti, észak-nyugatra lévő 
festett szobáról. Az itt található, alakos ábrázolást nem tartalmazó freskó készíté-
sét 1800-ra valószínűsítik. A freskót 2002-ben restaurálták. 

A 18. században és a 19. század végéig a kastély-épületben jelentős átépíté-
sek, változtatások nem történtek. Az ólomkarikás üvegablakokat kicserélték, a 
hátsó díszudvar kőfalait lebontották, az ablakokat zsalugáterekkel látták el, de az 
épület tömege megőrizte 18. századi jellegét. 

Az épület állaga, a járulékos létesítmények rendszere, a pompás park stb. 
azonban megsínylette a tulajdonosváltozásokat, s különösen akkor vesztett jelen-
tőségéből, amikor a 19. század elején a Szász-Coburg-Gothai hercegi család bir-
tokába származott át, a kincstártól való vásárlás útján, és e család számos uradal-
mának már nem központja, hanem csak szerény tartozéka lett. A királyi kamara 
1820–1821-ben részletes felmérést készíttetett a kastélyról, sőt az uradalom min-
den épületéről, létesítményéről. A helyszínrajzok és a becslések szövege kötetbe 
kötve fennmaradt, s az Országos Levéltárban őrzik. Ennek segítségével megálla-
píthatjuk, milyen is volt az uradalom az utolsó L’Huillier örökös halálakor. A 
felmérés nemcsak a kastélysziget épületeit sorolja fel, hanem a faluban található 
és az uradalomhoz tartozó épületeket és létesítményeket is. A Coburgok 1864-ben 
az úrbéri rendezés után hitbizományt alakítottak ki a birtokból. Az általuk nem 
használt kastély egy részét már 1861-ben járásbíróság céljaira engedték át. A ren-
deltetés jellegének megváltozása következtében elpusztultak a csak főúri passzió 
céljaira szolgáló részek, a nagy 
lóistálló-sor, a gazdasági köz-
pont-szerep megszűnése miatt 
részben áttelepültek, részben 
megszűntek a majorsági léte-
sítmények is.  

A 19. század végén leégett 
a keleti torony, s az újjáépítés 
után alkalmaztak az addigi 
zsindelyfedés helyett vörösréz-
lemez tetőfedőanyagot. 

A kastély parkjában 18. 
századi barokk sírkápolna ta-
lálható. 

A Coburgok leglényege-
sebb és a kastély egész jelle-
gét, tömegét erőteljesen be-
folyásoló építkezése 1910-ben 
kezdődött Ray Rezső tervei 
alapján. Ennek emlékét őrzi a 

 
Barokk sírkápolna 
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keleti szárny déli homlokzatán levő alábbi felirat: 
MCMX. 
KFGH. 

R.- 
(Restauráltatta 1910-ben Koburg Fülöp gothai herceg.) 

 
A Coburgok által végrehajtott átépítés leglényegesebb következménye a kö-

zéprész manzard-fedelének kialakítása, az új felső padlásoromhoz csatlakozó at-
tika fal vázáinak megépítése, s az előudvart körülzáró íves szárnyaknak meglévő 
régi alapfalak felhasználásával való kiépítése a kovácsolt vaskapuval. A vaskapu 
Mátrai Zoltán (1872–1948) munkája és 1912-ben készült. 

 

 
Képeslap 

 
Az első világháború során a saroktornyok és toronyvégződések vörösréz fe-

dőanyagát hadi célokra eltávolították és közönséges bádogfedéssel helyettesítet-
ték. Ebben az időben és az ezt követő években a bíróság mellett a Boldvavölgyi 
Bányatársaság (1912-től) bérelte a kastélyt, s végeztetett műemléki érdekeket ve-
szélyeztető átalakításokat. 1922-ben a Műemlékek Országos Bizottsága különö-
sen becses részletek pusztulása és rongálása miatt tiltakozik a Coburg hercegek 
budapesti jószágkormányzóságánál. Három átalakítás ügyében tiltakoznak, me-
lyek a kastély „egyes részeit lényeges, a műemlékek eredeti jellegéből kivetkőzte-
tőleg megváltoztatták, s így a hazai művészeti kultúra történetének fontos doku-
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mentumait megsemmisítették”. Ezek: a kastélykápolna lakásokká való átépítése, a 
lépcsőház és a vele kapcsolatosan az erkély átformálása s megrongálása és a ter-
mek falfestése díszítő részeinek eltüntetése. A többi változtatás a kastély műem-
léki alapjellegében helyrehozhatatlan kárt nem okozott, de szintén nem helyesel-
hető. 

Szőnyi Ottó jelentésében megírja, hogy a Bányatársaság bontatta le a kápol-
nát. 1919-ben még megvolt a főoltár, márvány keresztelőkút, orgonasípok és a 
kápolna XVI. Lajos stílusú berendezése. 

A lépcsőházi változtatásoknál a kőkorlát eltávolítását sérelmezi (itt téved 
Szőnyi, mert kőkorlát nem volt a lépcsőházban, hanem tölgyfakorlát volt) és azt, 
hogy „a földszinti ablakok régi jó sejtalakú barokk vasrácsozatának egy-egy sejt-
sorát eltávolítva az ablakokról ide helyezték át, s alacsony szegély gyanánt a 
homlokszalag szélére tűzdelték”. Súlyos hibának tartja még a rokokó falfestések-
nél tapasztalt átfestéseket, valamint azt, hogy a régi szobaparkettából falburkolat lett. 

1928-ban az Igazságügyi Minisztérium tulajdonába került a kastély és ekkor 
is végeztek kisebb átalakításokat, melyek elsősorban a kastély északnyugati sar-
kára korlátozódtak. Akkor bontották le a csigalépcsőt, a homlokzat síkjából (a 
nyugati oldalon) kiugró illemhelyeket; akkor alakították ki elfalazásokkal és új 
közlekedő nyílások nyitásával a nyugati szárnyban a börtönt; a földszinti régi 
nagy konyhából a járásbíró lakását. Az emeleten a csigalépcső helyiségének meg-
szüntetése mellett a telekkönyvi irodákban, az előtérben, az egyes tárgyaló szo-
bákban végeztek kisebb elfalazásokat és az elnöki tárgyalónak díszterembe veze-
tő ajtaját falazták el. Kialakították egyidejűleg a nyugati szárnyon, közvetlenül a 
torony melletti bejárattal az új lépcsőt, lépcsőházat. 

Az épület keleti felében összesen csak két nyílás-bontás és egy elfalazás történt. 
1928-ban az alábbi funkciókat töltötték be a termek: A földszinten az épület 

keleti felében lakások és adóhivatali helyiségek és a főlépcső mellett portásfülke 
volt kialakítva, míg a nyugati felében járásbírói lakás, foglárlakások, őrszoba, két 
társas és két magánzárka, nyomda, előterek és őrszoba volt. 

Az emeleten a keleti szárnyban bányászati lakás; a hét szobából és járulékos 
helyiségeiből járásbíróság elnökének lakása, az épület közepén a nagy díszterem, 
az elnök dolgozószobája, irattár, főlajstrom iroda, elnöki, polgári bírói és bünte-
tőbírói tárgyalók, várószoba, előterek, WC-k, telekkönyvi irodák, feltárók és irat-
tár céljaira szolgáltak a helyiségek. A díszudvar körítő íves szárnyakban csendőr-
ség, lakások, garázs, szertárak és kamrák voltak.  

Az 1960-as évek végén a kastélyról a következőket írja Joó Tibor: „A kastély 
jelenleg a Magyar Állam tulajdona. Telekkönyvileg az Igazságügyi Minisztérium 
a kezelője, ténylegesen azonban a Községi Tanács Vb. (Végrehajtó Bizottság) 
hasznosítja a legnagyobb részét. Az épületben a hasznosítás érdekeinek megfelelő 
alkalmi változtatások voltak. A földszinten jelenleg lakások, 50 férőhelyes óvoda, 
30 férőhelyes iskolai napközi otthon, ügyvédi munkaközösség van. A Járásbíróság 



Az edelényi L’Huillier-Coburg-Kastély 

 

20 

és a telekkönyvi hivatal céljaira az emelet nyugati felét, Járási Ügyészség céljára 
a főszárny középrészét használják, míg a keleti szárnyban lakások vannak. 

Sajnos a sokrétű használat, a kezelői érdekellentétek és egyes használók fele-
lőtlensége igen súlyos károkat okozott az épület állagában, művészi értékű részle-
teiben. A kastély egységes belső térrendszere tovább romlott, de még aggasztób-
ban romlott az állaga. A parkban egy sportpálya − felvonulási építmény jellegű 
öltözőkkel stb. létesült, kerítésekkel. A nem hasznosított részeket szeméttárolásra, 
törmelékgyűjtő helyként használták; igen sok fát kivágtak, a hajdan megművelt 
részek elvadultak.” 

 

 
Képeslap 

 
Ebben az időben a tetőszerkezet és a tetőfedés hiányosságai miatt a közép-

részre 1910-ben emelt manzard tetőt 1965-ben lebontották, így visszanyerte a 
kastély eredeti formáját. 

Az 1960-as évek végén vázolt helyzet 1986-ig állt fenn. Ekkor az újra város-
sá lett Edelény a kastély hasznosításával kapcsolatos korábbi elképzeléseket újra 
előtérbe helyezi. Minden intézményt és lakót kitelepítenek a kastélyból és meg-
kezdődnek az állagmegóvó munkák. A vizesedő épületet szigetelik, a zsalugáte-
reket felújítják, ablakokat cserélnek, a freskókon restaurátorok állagmegóvó 
munkákat végeznek, megkezdik egy új sportpálya építését, hogy legyen hová át-
telepíteni a kastélykerti sporttelepet. Hasznosításra meghirdették a kastély épüle-
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tét és parkját. Voltak jelentkezők, és több külföldi befektető is megnézte a kas-
télyt, de üzletkötésre nem került sor. 

 

 
Képeslap 

 
1990-től állandó őrzés van a kastélyban, hogy megvédjék a rongálástól és 

folytatódott a felújítás. Új palával fedték be a tetőt, a tornyokat újra vörösréz le-
mezzel borították be, felújították a vaskaput és az oszlopait, kimeszelték a nagy 
szalont, a lépcsőházat és néhány termét, a nyugati szárny egyetlen freskós termét 
restaurálták, az előudvar íves szárnyait vakolták, lefestették és a jobboldali oldal-
szárnyban portaszolgálatot hoztak létre, a déli belső udvar szintjét lesüllyesztették 
és megoldották a csapadékvíz elvezetését, a sportpálya felől új drótkerítést építet-
tek az őrzés megkönnyítése érdekében, a középső rész tetőszerkezetét felújították 
stb. 

2001-től a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága kezelésében van a kastély. 
A kastély méretei folytán is megérdemli a figyelmet. Ferenczy Károly a tíz 

legnagyobb hazai kastély közé sorolta, a ráckevei kastéllyal együtt a tizedik hely-
re; azonban e számítás adatai csak a főépületre vonatkoznak, ott is kb. 2000 lég-
köbméteres lefelé kerekítéssel, viszont az esetben, ha a helyes 24000 légköbméte-
res (kerekített) (7710 négyzetméter) építményhez hozzászámítjuk az első díszud-
var íves melléképületeit is kb. 4000 légköbméter beépített térfogattal, akkor a 
kastély nagysága meghaladja a dégi Festetich kastély, a hédervári kastély, sőt az 
aszódi Podmaniczky kastély nagyságát is, s a gödöllői, fertődi, keszthelyi, pápai, 
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sárospataki kastélyok és a kalocsai püspöki palota után méltán tekinthető az or-
szág hetedik legnagyobb kastélyának. 

Amennyiben az építmény remek arányait, egységes belső térrendszerét, az 
együttesnek a tájba való bekomponáltságát és egyéb művészi értékeit is fegye-
lembe vesszük, még előkelőbb helyet érdemel. Rangsorolását javítja az is, hogy 
hazai barokk építészetünk legelső ragyogó alkotásai közé tartozik, s az, hogy nem 
évtizedek alakítgatásai, stilizálása, átépítései alakították ki fejedelmi jellegét, ha-
nem rövid építési időtartam alatt jött létre kifogástalan formájában. 

Pompás, de mértéktartó. Párkányai és lizénái biztosítják a mély árnyékhatá-
sokat. A kapu és ablakkeretezések lendületes vonalvezetése, gazdag formálása 
külön tanulmányt igényel. A kisebb ablakoknál itt is általános az ovális ablak. 
Visszatérő motívum a különböző méretű és elhelyezésű kagylódísz. A kastély-
homlokzat főrészének kihangsúlyozására alkalmazott megoldás és arányok ha-
zánkban egyedülállóak. A középrizalit, az északi homlokzatból kiugró két nagy-
méretű saroktorony, a nagyszámú lizéna a falpillérek változatossága, a választé-
kos homlokzat-axisok külön-külön is figyelmet érdemelnek, összhatásukban le-
nyűgözőek. A tornyoknál, pilléreknél, kapubejáratoknál alkalmazott arnirozás 
egyszerű eszközökkel további tagolást eredményez. Nincsenek kiforratlan részle-

tek, megoldatlanságok, aránytalanságok. 
Az oldalszárnyak összhatása és részletei-
nek kidolgozása ugyancsak tökéletes. 

A kastély festői tömeghatását, pom-
pás részletmegoldásait, remek arányait, 
tökéletes emeleti térkapcsolási rendszerét 
és belső tereit és a szakírók elismerő 
megállapításait ugyanazon okból hangsú-
lyozzuk, mint amiért részleteztük 
L’Huillier János Ferenc életútját. Ez a 
nagyszerű építkezés akkor történt, ami-
kor Magyarország még a török megszál-
lás megszűnte és a Rákóczi-szabadság-
harc leverése utáni félgyarmati állapot-
ban élt, s még a vezető főuraknak sem 
volt pénzük itthon, de európai szintű, na-
gyobb szabású kastélyépítkezésekre, ve-
zető építészegyéniségek foglalkoztatásá-
ra. A 18. század első évtizedeiben − 
Ráckeve kivételével − csak a nyugati 
széleken és  

 
A kastély keleti tornya 
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Pozsony körzetében épültek jelentősebb főúri kastélyok, de Bél Mátyás (1684–
1749) már az 1730-as évek elején lelkesülten készíthetett feljegyzést a szép borso-
di tájon épített elegáns edelényi kastélyról. 

Írásos emlékek nincsenek arról, hogy L’Huillier báró kivel terveztette és épít-
tette meg kastélyát. A kastély maga azt bizonyítja, hogy nem egy provinciális 
gondolkodású és jelentőségű építésszel. Joó Tibor Johann Lucas von Hildebrandt 
(1668–1745), Savoyai Jenő herceg udvari mérnöke munkájának tartja, néhány 
építészeti megoldás alapján. A korábban már említett Országismereti kézikönyv-
ben Giovanni Battista Carlone (1682–1747) Erdődy Gábor püspök egri építésze 
szerepel mint tervező.  

A kastély Edelény szimbóluma. Hasznosítása, megóvása azonban nemcsak a 
város hanem az ország ügye is. 

Déli homlokzat 

2008-ban a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága Európa Uniós és hazai for-
rásból 2,2 milliárd forintot nyert pályázaton a kastély felújítására, valamint 139 
millió forintot a Bódva holtágának és környezetének rendbetételére. Az Edelényi 
Kastélysziget Turisztikai-Kulturális Központ elnevezésű projekt fő tartalma: a fő-
épület külső-belső felújítása, a termeiben található művészeti  értékek restaurálá-
sa, illetve a hosszú távon történő fenntartás és értékmegőrzés érdekében az épület 
megfelelő turisztikai-kulturális hasznosítása. A projekt befejezésének időpontja 
2011. 
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Látványterv a kastélyszigetről 

Felhasznált irodalom 

Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Akadémiai Kiadó. Bp. 
1955. 

Pazár Miklósné - Joó Tibor: Új adatok az edelényi kastély építéstörténetéhez. = 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 3. sz. 138-144. p. 

Joó Tibor: Az edelényi kastély = Művészettörténeti Értesítő. 1968. 17. évf. 
3-4. sz. 189-207. p.

Pereházy Károly: Magyarországi kovácsoltvas-művesség. Corvina Kiadó. Bp. 
1982. 

Dr. Csorba Csaba: Az edelényi volt L’Huillier kastély építéstörténete. Edelény. 
1987. (Kézirat gyanánt az edelényi Városi Könyvtár helytörténeti gyűjte-
ményében.) 



 

 

Az Edelényi kistérség 



 


	AZ EDELÉNYI
	L’HUILLIER-COBURG-
	KASTÉLY
	AZ EDELÉNYI
	L’HUILLIER-COBURG-KASTÉLY



