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Szabadkéményből szivarszoba, cselédépületből autómúzeum: nem mondhatni, hogy a medinai 
Apponyi-kastély, a Sió-Sárvíz völgyének egyik elfeledett klasszicista gyöngyszeme felújítása után 
nem alkalmazkodott korunk megváltozott elvárásaihoz. 
 
A kastély nem tartozik közismert műemlékeink közé. A 20. század második felében iskolaként 
használták, és ennek megfelelően át is alakították, az épület a folyamatos használat ellenére mégis 
erősen lepusztult, és angolparkja is megsemmisült. 2007-ben ebben az állapotban került 
magántulajdonba és kezdődött el először feltárása és kutatása, majd felújítása, amelynek terveit a 
VLM Építésziroda jegyzi. Tavaly befejeződtek a munkálatok, és azóta Apponyi Kiskastély néven 
kastélyszállóként működik a megújult műemlék. 
 

 
 
Medina község Szekszárdtól 20 km-re északra, a Sió és a Sárvíz széles – a szabályozás előtt mocsár 
borította – völgyének nyugati szélét alkotó löszháton települt. Belterületének déli részébe beolvadt a 
nevét az 1760 táján épült barokk kápolnáról kapó egykori Pusztakápolna településrész is, ahol az 1840 
körül épült Apponyi-kúria áll.  
A mai kúriához tartozott birtokot az 1850-es években, az Apponyi-család idősebb, tolnai ágából 
származó Károly gróf tulajdonában találjuk. A kúria építéséről nem szólnak írott források, az 1856-60-
ban készült II. katonai felmérésen azonban már mai formájában ábrázolták azt. Az 1865-ben készült 
kataszteri térképen részletesen megjelennek a melléképületek és a park is.  
Nem tudjuk, hogy a kúriát az újonnan szerzett birtok igazgatási központjának szánták-e, vagy 
valamelyik családtag „lakházaként” kell látnunk akkor is, ha esetleg eleinte ténylegesen nem is laktak 
benne. A birtok a kúriával 1850 táján lett az Apponyi család hőgyészi ágának tulajdona, Apponyi 
Rudolf 1939-es halála, illetve a 2. világháború után pedig iskolává alakították. Annak ellenére 
azonban, hogy az épületnek volt funkciója, az állaga folyamatosan romlott. A keleti homlokzat előtti 
terasz és díszlépcső teljesen összedőlt, több eleme hiányzott, az egykori angolkert pedig teljesen 
megsemmisült.  
 



 
 
 
Az épület méretét tekintve kúria, elhelyezkedése, valamint az impozáns támfalas-lépcsős 
teraszépítménye alapján azonban kastélynak is tekinthető. A domb platójának keleti szélére építették, a 
kápolna közelébe, annak bejáratával szemben. Előudvarát a majorság többi területétől elegánsan 
elkülönítette a hajdani két melléképület, amelyek istállót, kocsiszínt, valamint a belső cselédség, a 
közvetlen kiszolgálószemélyzet lakrészeit foglalták magukba. Sajnálatos módon ezekből a 
melléképületekből csak egy maradt fenn viszonylagos épségben. 
Maga a kastély kéttraktusos alaprajzi elrendezésben épült, kelet felől egy teremsorból (egy díszterem 
két oldalán egy-egy nagy szobával, enfilade-os rendszerben), az udvari oldalon egy nagy szobából, 
közlekedő (előtér és középfolyosószerű tér), kiszolgáló (konyha, cselédszoba, fürdő) helyiségekből 
állt. Az előtérből induló lépcső a szintén kiszolgáló funkcióknak helyet adó alagsorba vezet. Mindez – 
méretét tekintve – inkább kúriára vall, de az udvari homlokzat pilléres kocsialáhajtója és a kerti 
homlokzat impozáns támfalas-lépcsős teraszépítménye annál igényesebb, rangosabb építtetőt és 
funkciót sejtet. Az eredeti klasszicista úrilakot 1910 táján bővítették, az északi szárnyat pedig az 1970-
es évek végén, a 80-as évek elején elbontották. Az együttes és a hozzá tartozó őspark rendkívül 
elhanyagolt, lepusztult állapotban került a jelenlegi tulajdonos birtokába.  
A kúria belső kutatása során sikerült meghatározni annak eredeti alaprajzi kialakítását. A kutató-
feltáró munkálatok elkészülte után 2008-ban kezdte a tervezést a VLM Építésziroda, amely a 
feltárások és a kivitelezés alatt 2010 elejéig folyamatosan zajlott. 
 



 
 
A helyreállítási javaslat egyik leglényegesebb eleme az északi szárny újjáépítése volt. A munkálatok 
előtti aszimmetrikus állapotában az épület nagyon rossz látványt nyújtott. A tervezők az északi 
szárnyat a déli alapján tervezték újjá, mert semmilyen dokumentum nem maradt fenn róla. Az északi 
szárny visszaépítésével helyreállt az utolsó építési periódusra jellemző szimmetrikus állapot; 
homlokzati és épülettömegi megjelenésben is. 
2009-ben megkezdődtek a keleti főlépcső feltárási és restaurálási munkálatai, melyek a kivitelezés 
befejezéséig elhúzódtak. Az épület komplex felújítása során a teljes fedélszerkezet, belső válaszfalak, 
boltozatok újraépítése, aljzatok, közbenső födémek megerősítése, burkolatok cseréje készült el. A 
homlokzat felújítása során különös gondot fordítottak a párkányok, tagozatok helyreállítására.  
Külön kihangsúlyozandó a külső nyílászárók tervezése és kivitelezése. Az elenyésző, de épségben 
maradt és fellelt nyílászáró alapján új, korszerű hőtechnikai, páratechnikai követelményeknek 
megfelelő, de megjelenésükben korhű szerkezetek készültek. A felújított kúria külső megjelenésében a 
klasszicista épületekre jellemző egyszerű és letisztult formavilág dominál. Az enyhén tört fehér 
felületképzés és texturáltság kiemeli a finom vonalvezetésű, sötétebb tónusú nyílászáró szerkezeteket. 
A keleti homlokzaton ebbe a kettős kontrasztba illeszkedik bele a míves főlépcső. 
 

 



 
A falkutatások és feltárások eredményeinek köszönhetően a főbb helyiségek visszakapták eredeti 
méretüket és funkciójukat. Festőrestaurátori munkálatok segítségével sikerült feltárni és helyreállítani 
a belső díszítőmotívumokat, számos helyen megtartva és konzerválva az eredeti állapotot. A 
földszinten markánsan eltérő enteriőrrel lakosztályt, étkezőt, konyhát és fürdőszobákat alakítottak ki, 
saját névvel felruházva. A lakosztályokon belül mini fürdőblokkok készültek, a belső térre jellemző 
anyaghasználattal, mintegy berendezési tárgyként elrejtve a térben.  
A helyreállítás során a tervezők arra törekedtek, hogy az épület megőrizhesse eredeti formáját és 
fényét. Építőanyagok tekintetében alkalmazkodtak az építési korra jellemző megoldásokhoz és 
szerkezetekhez, válogatott és minőségi természetes anyagokat használtak fel, és hagyományos 
építéstechnológiát alkalmaztak. 
A kastély kiszolgálóépületeiből sajnálatos módon csak a déli maradt fenn, az is rendkívül rossz 
állapotban. Egyedül az épület nyeregtetős tömegét volt érdemes megőrizni és helyreállítani, az 
épségben maradt szabadkéményével együtt. A tulajdonos kérésére a tervezők a megmaradt 
cselédépület eredeti formáját megőrizve kortárs eszközökkel alakították át. Az épületben veteránautók 
tárolására is alkalmas kiállítótér, étterem és főzőkonyha kapott helyet, a megmentett szabadkémény 
pedig az épület középpontjában szivarszobaként él tovább.  
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