Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/11.
határozatszám alatt a Meszleny-kastélyt Velencei Értéktár részének
nyilvánította .

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

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: Galambos Györgyné
Levelezési cím: 2481 Velence, Panoráma út 54.
Telefonszám: 06 70/629 08 94
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

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

Meszleny kastély
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás
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X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Széchenyi u. 1., Helyrajzi szám: 1380/2

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

Meszleny kastély
A Bágyom patak melletti dombtetőn a birtokszerző meszleni Meszleny János alispán
unokája, Meszleny Pál középső fia, Meszleny Antal emeltette a kastélyt a 18. század
második felében. Ebben az első fázisban a mai épület északi-déli szárnya készült el, azaz
a jobboldali mellékszárny. Ez a része az épületnek barokk stílusú belsőt és külsőt kapott.
A velencei Meszleny kastély még a 18. század második felében, barokk stílusban épült,
majd a 19. század elején klasszicista stílusú szárnyakat építettek hozzá.
A környék egykor legnagyobb birtokosának számító Meszleny családnak több kastélya is volt
Velencén, amik közül ez, a 7-es út közvetlen közelében lévő a legősibb.
A kelet-nyugati szárnyat, mely a mai főszárny, a második fázisban építették. Ez az
épületbővítés klasszicista stílusban készült a 19. század első felében, az építtető Meszleny
Ignác volt.
A 20. század első felében Meszleny Pál tulajdonában volt az épület, egészen a II.
világháborúig ő lakta a kastélyt. Meszleny tulajdonát képezte a mai Velence tóparti
részének teljes területe, melyet egy Tarnai nevű vállalkozóval építettek ki fürdőteleppé.
Szabadon álló, földszintes, U-alaprajzú épület. Főhomlokzata 4+(2+2+3+2+2) osztású,
közép- és oldalrizalitjai enyhén előrelépnek a fal síkjából. (A középrizalit felett egykor
attika, az oldalrizalitok felett kőbábos mellvéd húzódott.) Ablakainak eredeti pálcarácsa
sokáig megvolt. Bal oldalához négytengelyes, hátraugró toldalék csatlakozik. Hátsó
homlokzatán 2+1+2 a nyílásritmus középen két vaskos oszlopon nyugvó, timpanonos,
igen erősen előreugró kocsi aláhajtó áll. A jobb oldali szárny kilenctengelyes, végén
emeletes, toronyszerű rész található. Az oldalszárnyak egy traktusosak, a helyiségek a
belső oldalukon végigfutó boltozott folyosóról nyílnak. Az épület alatt pince húzódik.
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A Meszleny család a kastély körül angolparkot alakított ki, melynek ideje a 19. század
közepére tehető. A kert egészen a tópartig nyúlt le, ezt a tó felöli részén 1945 után
közparkká alakították át, amelyet a Millennium évében helyreállítottak. Itt került
elhelyezésre Velence város címere. A Meszleny park másik részében több úttörőtábort
létesítettek.
A II. világháború során a kastély komoly sérüléseket szenvedett.
Az 1700-as években épült 18 szobás épület egészen 1945-ig a Meszleny család tulajdona volt,
majd ekkor a minisztériumnak adták bérbe. 1948-tól állami tulajdonba került, és 20 évig
gyógypedagógiai intézetként működött, amíg fel nem épült Velencén az intézet új épülete.
A 60'-as évek végétől a Vörösmarty Termelőszövetkezethez került, 1968-tól a TSZ konyhája
üzemelt benne. Ebben az időben kezdett el leamortizálódni a kastélyépület.
A rendszerváltás után a rendkívül jó környezeti adottságokkal rendelkező, erősen leromlott
állagú kastélyból szinte minden mozdíthatót elvittek.
A '90-es évek elején az egykor gyönyörű kastély romosan, betört ablakokkal várta, hogy
valaki megmentse. 1992-ben magántulajdonba került (Vadas Tamás), és pár évre rá meg is
kezdődött az épület felújítása, bővítése, ami az idők során forráshiány miatt abba is maradt.
Jelenleg is magántulajdonban van. A felújítás leállt, romos, életveszélyes az épület.
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Velence egyik legősibb épülete. Településtörténeti és építészeti értéke van.
Országosan védett. Védettségi fok: 10453-II.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://szellemvarosok.blog.hu
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
www.velence.hu
www.muemlekem.hu
Velence város településfejlesztési stratégiája 2011
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III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Fotó: www.szellemvarosok.blog.hu

Fotó: www.szellemvarosok.blog.hu
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Fotó: www.szellemvarosok.blog.hu

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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