Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/ 2015/7 határozatszám alatt a
Gschwindt-kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította .
A döntés alapjául szolgáló javaslat:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Fehér Árpád
Levelezési cím: 2481 Velence, Hunyadi utca 8.
Telefonszám: 06 20 / 439 56 48
E-mail cím: arpad.feher@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Gschwindt-kastély

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

X épített
sport

2481 Velence, Ország út 23., hrsz: 692
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Megközelíthetőség: Az épület és parkja főbejárata a velencei Országút Növényvédő Állomás
felé vezető bekötőútján keresztül közelíthető meg. GPS-koordinátái: N47˚14 495’ E 018˚
38 716’
Műszaki jellemzők: Az épület 44 m hosszú és 17,5 m széles, kétszintes. Műszaki és
építészeti jellemzőit Szabó Zsolt mérnök, a Gárdonyi Építész és Mérnökkör tagjának vázlata
foglalja össze (lásd mellékletek).
Jelenlegi állapotában az 1800-as években épült klasszicista épületre az 1920-30-as években
részben rá, részben átépített neobarokk a jellemző. Belső tere részben historista jegyeket
mutat, de meghatározó a neobarokk. Az épület belső tere bőségesen tartalmaz a hetvenes
években odakerült, jól látható szocreál beépítéseket. A kastély parkja még romjaiban is szép,
növényritkaságokat tartalmaz. 1946-ban ide építették a szovjet hősi emlékművet.
Története: A kastély őse az 1700-as évek elején, tisztázatlan időpontban épülhetett a
Meszleny család időben első birtokközpontjaként. Az 1880-as években a birtokot a kastéllyal
Burchard Gusztáv professzor vásárolta meg. A család a birtokot 1913-ban Hauszmann Alajos
műépítésznek adta el, aki 1926-os haláláig élt itt.
1927-ben Gschwindt Ernő szeszgyáros vásárolta meg a kastélyt. A Gschwindt család
időszakában történt meg a kastély jelenlegi, neobarokk formára való átalakítása Tőry Emil
tervei alapján.
A világháború után a kastélyt államosították, többnyire szakszervezeti kezelésben volt. Az
1970-es SZOT-tulajdonú években került sor az akkori felfogás szerinti korszerűsítésre, belső
szerkezetet érintő átalakításokra, a még megmaradt bútorzat eltüntetésére.
A rendszerváltás után sok évi pusztulás után Rehus Ernő érdekeltségébe került.
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A kastély jellemző képe Velencének, szinte az egész kastélyon az eredeti építészeti értékek
fellelhetők. Várostörténeti értékén felül építészeti értéke is van. A tetőszerkezet eredeti
állapotban van, dicsérve az akkori mérnökök munkáját. A kályha, a stukkók, a kandalló őrzi
az egykor volt tulajdonosok kézjegyét. Javasoljuk a települési értéktárba való felvételre.
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Helyi védettség alatt áll.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.helytortenet.eoldal.hu
www.velenceblog.com
Velencei Helytörténeti Egyesület saját írásos gyűjtései
Gárdonyi Építész és Mérnökkör
A Gárdonyi Építész és Mérnökkör kutatásai
Virág Zsolt: Magyar Kastélylexikon-Castellum, Budapest, 2002.
Somlai Tibor: Volt és nincs-Corvina 2012.
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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