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SZILY-KASTÉLY – BIATORBÁGY

iatorbágy Pest megye nyugati részén, Fejér
megyével határos területén helyezkedik el.
Északról Páty és Budakeszi, keletrõl Budaörs

és Törökbálint, délkeletrõl Sóskút, délrõl a Fejér
megyei Etyek, nyugatról Herceghalom települések
határolják.

A település belterülete a Zsámbéki-medencében
terül el, ezt ÉNY-DK irányban a Budai-hegység
övezi, a keleti rész a Budaörsi-medencébe nyúlik át.

Területe: 4379 ha, lakóterülete: 496 ha, népessé-
ge: 2006. január 3-án 10 013 fõ, 1985. óta elõbb csök-
kenõ, majd 1990-tõl újra növekvõ, az elmúlt néhány
évben kimondottan gyorsan növekvõ lélekszámú te-
lepülés.

A település rendkívül jó közlekedési kapcsola-
tokkal rendelkezik. A fõúthálózati kapcsolatok
szempontjából az M1 autópálya, az M0 autóút és
az 1. sz. fõút szerepe kiemelkedõ fontosságú. Biator-
bágyon halad keresztül az 1. sz. vasúti fõvonal is.
Az M1 autópálya a település északi részét szeli át.
Biatorbágy és az autópálya közötti kapcsolatot a
herceghalmi csomópont, és az 1-M1-M0 csomó-
pontrendszer biztosítja. Az autópályával majdnem
párhuzamosan haladó 1. sz. fõút a települést köz-
vetlenebbül szolgálja. Bár a Katalin-hegyet az 1-es
fõút elvágja a településtõl, összességében mégis
kedvezõ a nyomvonala, lehetõséget ad a nagyobb
forgalmú gazdasági területek letelepítésére, a tele-
püléstõl viszonylag függetleníthetõ közúti kiszolgá-
lására. A Biatorbágyot érintõ többi országos út egy-
ben a települési gyûjtõúthálózatot is alkotja.

A Tatabánya–Budapest vasútvonal elõvárosi
vasúttá alakításával Biatorbágy „közelebb” kerül
Budapest városközpontjához, mint némelyik pesti

kerület, mely tény újabb lökést ad a település fejlõ-
désének.

iatorbágy környéke már az õskor idején is la-
kott terület volt, ezt bizonyítják a réz- és
bronzkorból származó leletek. A régészek

Biatorbágy–Budapark területén és Bia–Öreg-he-
gyen bukkantak bronzkori települések nyomaira. Az
avarok lakta Kárpát-medencében a Hosszúrétek
völgye már lakott hely volt, melynek nyomaira az
1991-es és 2003-as ásatások szolgálnak bizonyítékul.
Ekkor VII–VIII. századi avar sírok kerültek elõ,
gazdag leletanyaggal.

A mai települést alkotó két hajdani falu magját
az egykori templomok maradványai jelzik. Bián a
református temetõben található Szent Kereszt ká-
polna romjai, Torbágyon a katolikus templom szen-
télyének gótikus záródása. Torbágy az országút
mentén, egyutcás, míg Bia az észak-déli irányú
völgyben két párhuzamos utcából álló település
volt. Bia középkori településmagja vélhetõen a
templomtól dél-nyugatra a mai Munkás és Arany
János utca környékén (Telek) helyezkedett el, másik
fõ része pedig attól északra (Szugja).

A két település a török hódoltság alatti elnép-
telenedés után a középkori települések helyén tele-
pült újra, Bia a XVII. századtól, Torbágy csak a
XVIII. század elejétõl. Torbágyot német nemzeti-
ségûekkel telepítették be, míg Bia magyar faluként
élt tovább, más nemzetiségûek a környékbeli fal-
vakból költöztek ide. 1946-ban a német származá-
sú lakosság nagy részét Németországba kitelepí-
tették, helyükre a Kárpát-medence több tájáról

(Székelyföld, Erdély, Alföld, Felvidék) jöt-
tek magyar nyelvû lakosok.

Biára és Torbágyra jelentõs hatást tett a
vasút átvezetése egy völgyhíddal a két falu
közötti területen, melyen 1884-ben egy közös
vasútállomást alakítottak ki Bia-Torbágy
néven. A vasút korszerûsítésével megépült a
második völgyhíd is 1898-ban. Ezeket a via-
duktokat egy 120-140 m széles és 20-25 m
magasságú völgy áthidalásaként építettek
meg, melyek Biatorbágy jelképévé, és egy-
úttal 1931. szeptember 13-án Matuska Szil-
veszter által egy szörnyû terrorcselekmény
színhelyévé váltak. Az azóta funkciójukat
vesztett hidak vasúttörténeti emlékek, jelen-
leg helyi védelem alatt állnak.
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z ingatlan Biatorbágy volt biai településrészé-
nek fõ utcájában a Nagy utca 37. (452 hrsz.)
alatt található, jelenlegi övezeti besorolása

Vt-1, melyben 6 méteres maximális építményma-
gassággal 50% beépítés megengedett. Jelenleg a te-
lek 16,8%-a beépített, összesen 4513 m2. A kastély
épülete 1950-tõl mezõgazdasági szakiskolaként mû-
ködött, ekkor jelentõs átépítések történtek, a fafödé-
met vasbeton födémre cserélték, és idegen toldalék-
épületeket kapott. A kastélyrekonstrukció során
ezek bontandók, összesen kb. 1960 m2. A kastély
telkén lehetõség van egy 120-150 férõhelyes szálloda
építésére, mely a felújítandó kastélymúzeumhoz
kapcsolható.

A teljesen önkormányzati tulajdonban lévõ or-
szágos mûemléki védettséget élvezõ épület, mióta
2001-ben az iskolát megszüntették, üresen áll. Az
önkormányzat 2003-ban a kastély hasznosításának
elõkészítéseként, egy négykötetes tanulmánytervet
készíttetett.

A tanulmányterv kötetei:

• B. Boldizsár Brigitta: A Biatorbágyi Szily-kas-
tély: Elõzmények, fénykor, utóélet a történeti
források tükrében, I. kötet 1438–1827. október,

• B. Boldizsár Brigitta: A Biatorbágyi Szily-kas-
tély: Elõzmények, fénykor, utóélet a történeti
források tükrében, II. kötet 1827. november–1991.

• Bugár-Mészáros Károly: A Biatorbágyi
Szily-kastély építészettörténeti, belsõépítészeti
iparmûvészeti és mûvelõdéstörténeti összeha-
sonlító elemzése a látványi és történeti források
alapján,

• Bugár-Mészáros Károly: A Biatorbágyi
Szily-kastély hasznosítási tartalmi programja.

Ezen mûvek igen részletes tartalma és magas
szakmai színvonala jó példája annak, hogy egy
ilyen látszólag egyszerûnek tûnõ épületegyüttes,
milyen bonyolult történelmi összefüggéseket hor-
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doz, és mennyi megfontolt és alapos elemzés szük-
séges a történeti értékek megismeréséhez.

Abiatorbágyi Szily-kastély építés-
történetéhez kapcsolódó doku-
mentumok az 1600-as évek elejére

nyúlnak vissza, mikor is a Királyi Könyvek
tanúsága szerint a kastély területe és a
hozzá kapcsolódó birtokrészek a Fekete
család kezén voltak. Mivel a család
fiúágon kihalt, 1616-ban a birtokjog
az Illés családra szállt.

A birtok történetében a kastély
szempontjából elsõ jelentõs dátum-
ként 1627 említendõ. Hügyei Far-
kas (II.) Pál ebben az évben kapott
nádori adományt Bia (a fent emlí-
tett birtokrészre) és Torbágy felére
Eszterházy Miklóstól. II. Farkas
Pál írta feljegyzéseiben Eszterházy
Miklóssal kapcsolatban: „lettem
szolgája 4 lóval; azután palatinus-
ságra választatván szolgáltam egy
ideig palatinusságában is”.

Az adománylevélen az a kikötés szerepelt, hogy
a birtok csak fiúágon öröklõdhet tovább. Az akkori
adományterület 1627–1775-ig volt fiúágon a hügyei
Farkas család kezén. A mai kastélyépület magja eb-
ben az idõszakban épült.

A Farkas családnak végvári katonacsaládként
(vicekapitányok) Léván, Érsekújváron, Nógrád vára
körül voltak érdekeltségeik, birtokaik az 1600-as
években. Ebbõl következõen, illetve a török meg-
szállás miatt Farkas Pál valószínûleg csak egyszer
járt személyesen Bián, azonban birtokjogait folya-
matosan gyakorolta, az adókat beszedette.

Mivel a család nem lakott a birtokon, 1689-ben
megállapodtak Hochwart Mihály budai harminca-
dossal, hogy 18 esztendõre bérbe veheti a területet,
és ott „négy száz Foréntig jó pénzül épületet tehes-
sen”. Ez az elsõ adat arra vonatkozóan, hogy való-
színûleg ekkor kezdõdött el a mai kastély elõdjének
vagy egy részének építése. Megjegyzés található
még arra vonatkozóan, hogy a késõbbiekben Hoch-
wart Mihály egy egész birodalmat épített ki Bián.
Közben Farkas Pál fia, Imre fia, György lemondott
nagybátyja, Ádám javára a birtokkal kapcsolatos
jogairól, annak fejében, hogy Ádám fedezi tanulmá-
nyaival összefüggõ költségeit.

1720-ban a birtok életében jelentõs változás kö-
vetkezett be, ugyanis ekkor Farkas István (Ádám

fia) elsõként a tulajdonos Farkas családból a továb-
biakban itt lakott a családjával. Az elõkerült doku-
mentumokból arra következtethetünk, hogy az õ
idejében épülhetett ki a jelenlegi kastély magja, az
U alak középrésze, és egyes melléképületek. Az ak-
koriban kúria léptékû épületben lakott feleségével, 6
lányával és egyetlen fiával, Pállal, aki azonban
1736-ban meghalt (apja 1731-ben hunyt el).

Mivel a birtok csak fiúágon öröklõdhetett
tovább, ekkor jelentkezett a birtokért Far-
kas János, (Farkas György fia). Mivel ap-
ja már korábban lemondott a birtokkal

kapcsolatos jogairól, így õ csak Farkas Ist-
ván özvegyétõl, Berthóty Erzsébettõl a

birtok felére köthetett bérleti szerzõ-
dést. A másik felét pedig az özvegy
Ferberth Jánosnak adta bérbe. Ezzel
kapcsolatos a kastély épületére és a
hozzátartozó melléképületekre vo-
natkozó leltár 1748-ból. Ebben a
kastélyt, mint  „egy kõház három
szobábul egy konyhábul, egy Bótos

kamrábul álló” építményt említik a
szobáról-szobára készült leltár mel-

lett. A „Bótos kamra” az az épület-
rész, ahol az értékeket, azaz okleve-

leket, ezüstöt, pénzt stb. tartották.
Említésre méltó még a kõpince, fölötte prés-

házzal, a sövénybõl font istálló, korcsma ház, vete-
ményeskert, jégverem, szekérszín.

1749-ben Farkas János a saját területén két szo-
ba és egy konyha építésére kötött szerzõdést, ezzel
elindítva a kastély bõvülését. 1753-ban, Berthóty Er-
zsébet asszony halála után lányai átruházták bir-
tokrészüket Farkas Jánosnak, így újra egy kézbe ke-
rült a biai rész. Farkas János 1761-ben kelt végrende-
letében írta: „Fél Biának, törvényes kihirdetése ál-
talam történt meg.”; Biát örökös jószágának és la-
kóhelyének nevezi. Halála után gyermekei, Antal
és Terézia örökölték javait.

Terézia 1770-es esküvõjének elõkészületei zajlot-
tak a kastélyban 1769-ben, mikor is a megmaradt
özvegy, Frideczky Rozália kõmûvesekkel szerzõdést
kötött a „Biai Residentionalis Házához némi nemû
oldal épületekre. Kéménnyel együtt. léendõ Kony-
hához..Residentionalis Háznak Kerittésire.és ki-
lencz oszlopokbúl álló folyosóra, oszlopok közöt Bót
hajtásra...” Terézia házasságot kötött nagyszigeti
Szily Józseffel 1770 szeptemberében, mellyel a kas-
télyépület „új élete” kezdõdött.

Frideczky Rozália halála után készült a máso-
dik leltár a kastélyról, 1771-ben, a vagyon megosztá-
sához a két testvér között. 1775-ben Farkas Antal a
biai birtokrészét eladta Szily Józsefnek, és így „ke-
rült” a kastély és a birtok a Szily család kezére. A
kastély újabb szárnyai, a Farkas János, majd felesé-
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ge által építtetett oldalrészeken kívül, Szily József
nevéhez fûzõdnek. Gyermekei születésének helyei
jól mutatják, hogy Szily József családja a vásárlás
után Bián lakott és foglalkozott a birtokkal. Erre
utalnak azok a Biára készült fedélszéktervek, istál-
lóterv, kerti építmények tervei is, amelyek a levéltá-
ri kutatás során kerültek elõ. Felesége 1779-es halála
után 1781-ben házasságot kötött lukafalvi Zarka
Katalinnal. Elsõ házasságából négy gyermeke, Jó-
zsef, Antal, Karolina és János, második házasságá-
ból Mária nevû lánya született.

Végrendeletében (1826) a kastélyt az elsõ házas-
ságából született gyermekeire hagyta (Mária nevû
lányát már korábban szép hozománnyal férjhez ad-
ta és pénzbeli örökséget kapott) közös használatra.
1827-ben készült az a leltár, amely alapján a testvé-
rek megegyeztek a kastély helyiségeinek késõbbi
használatáról: „három egyenlõ szállásokra ollyfor-
mán felosztottuk: hogy az Épületnek nem régiben
újonnan felállíttatott déli részében lévõ, és egymás-
ba nyíló 4 szobákat Szily Karolina Asszonyság, az
Épület közepében található négy Szobákat, az Ar-
chívum mellett, a Kertbe vezetõ folyosóra nyíló kü-
lönös Szobával együtt pedig Fõ Strázsa Mester
Szily Antal Úr; az Épület Éjszaki részében lévõ öt
szobákat végtére Szily János Úr használhassa”, az
épület többi helyiségének használatát is meghatá-
rozták.

1838-ban Szily János és Karolina (József
1793-ban, Antal pedig 1833-ban meghalt) bérbe adta
a birtokot az épületekkel együtt 15 évre Bencsik
Györgynek (Szily János Mária nevû lányának fér-
je). A szerzõdéshez készült egy „Vizsgálati Bizo-
nyitván”, amely az épületek méreteit közli és álla-
potukról ad tájékoztatást. Szily János fia, István
megtámadta a szerzõdést, Szily József végrendele-
tére hivatkozva, és 1842-ben végül is Szily Karolina,
özv. Fáy Barnabásné (erre utal a Fáy-kastély elne-
vezés), megvásárolta Jánostól és gyermekeitõl a rá-
juk esõ részt, és ismét egy kézbe került a birtok.

1852-ben a birtokot Sándor Móric vásárolta
meg, és a Bajna–Biai uradalom központjaként mû-
ködtette a Vladár család vezetésével. Sándor–Met-
ternich Klementina hercegnõ vette át késõbb a bir-
tokot. (Ekkoriban többször járt a birtokon a Szily
család másik ágának leszármazottja, Kálmán, az
MTA egykori fõtitkára.) A területet kisajátításáig
az Elek család birtokolta. Az 1950-es években Gaz-
daképzõ iskolává alakították át, ami jelentõs átala-
kítások elvégzését vonta maga után. Többek között
nyílászárókat helyeztek, ill. alakítottak át, új fala-
kat húztak, máshol ajtónyílásokat, kályhafülkéket
falaztak el, és elbontásra ítéltek egyes részeket. Sok
helyen fellelhetõk az elfalazások nyomai (falrepedé-
sek kirajzolják a nyílászáró helyét).

A kutatás során elõkerült dokumentumok, leltá-
rak és leírások alapossága lehetõvé teszi a kastély-
épület és melléképületei fénykorának, az építési pe-

riódusok, és az azokhoz kapcsolódó alapraj-
zi elrendezések, eredeti berendezés megis-
merését.

z épületegyüttes öt fejlõdési, építési periódust ért meg
fénykoráig, amely 1775 és 1827 közé tehetõ.

A kastély elsõ magját Hochwart Mihály építtet-
te családjának. Az õsi mag valószínûleg öt helyi-
ségbõl állt, a pitvarból nyílt a nyílt tûzterû kony-
ha, egy kisebb szoba, mely az asszonyok hálóhe-
lyéül szolgált, valamint egy nagyobb tisztaszoba,
melyet csak ünnepekkor használtak. A konyha
vastag fala mögött volt a „bót” nevû helyiség
ahol az értékeket tartották, erre a mostani kas-

télyalaprajz összekötõ szárnyában fellelhetõ in-
dokolatlanul vastag válaszfal, valamint az 1748
évi leltár utal.

A Farkas család 1720-ban döntött úgy, hogy Bi-
ára költözik, a hétgyerekes család számára a meglé-
võ épület már szûkössé vált.
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Az épület egy ki-
sebb kúriává bõvül,
mely három szobá-
ból és egy kabinet-
bõl állt, erre is az
1748-as leltárban
található utalás.
Az ott leírt kõkere-
tes vasajtó ma is
jól beazonosítható.
A volt pitvarból balra nyíló faajtó a fülkagylószerû
tokkal a barokk kor nyomait õrzi.

Hügyei Farkas János a kúriát tovább bõvíti, két új

helyiséggel, egy nappalival, és
egy hálószobával.

Szily József és hügyei Farkas Terézia esküvõjére a
várható vendégsereg számára a kúria már szûkös-
nek bizonyult. Egy rövid U szárú, kiskastéllyá bõ-
vült, építészeti igényességét a kilenc oszlopra épí-
tett ív-pillérsoros tornác reprezentálta.

Szily József alispáni beiktatása nagy létszámú ven-
dégsereg megjelenésével járt, így a kastély újabb bõ-

vítése vált szükségessé. Ekkor
nyerte el az épület a mainak
megfelelõ méretét. Az épület
észak-nyugati szárnyában ka-
pott helyet a nádor fogadására
is alkalmas elegáns lakosztály, és a Szily család öt-
szobás lakosztálya. A középsõ szárnyat az ebédlõ-
terem kapcsolta össze a családfõ Szily Antal ötszo-
bás lakosztályával, ezt követte Szily Karolina négy-
szobás lakosztálya. A sarokban ezüst, fehérnemû és
porcelánedények kamrája és egy vasalófolyosó állt.
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Az átjárótól délre a biliárd terem és a cselédszobák
következtek. A kastély délkeleti szárnya kétszintes,
alul a nagy boltozatos konyha, kamra, tejes boros és
pálinkás pincék sorakoztak. A nádorlakosztály
alatt csehsüveg boltozatos hátasló-istálló és kocsi-
szín volt.

Aprogramjavaslat ütemekre bontva képzeli el
a kastély hasznosítását.  Elsõ ütemben a
történeti kastélykert rehabilitációját álmod-

ta meg a szerzõ. A parkrehabilitáció során kialakít-
ható itt egy történelmi típusú veteményes és alak-
fás gyümölcsöskert, valamint egy olyan „elysium”
kerttábla, ahol az 1800-as évek körül használatos
kerti játszószerek mutathatók be. A kastély fõten-
gelyében egy bonyolult kerti labirintus kerülhet,
amelynek céltornya a B. Boldizsár Brigitta által a
Szily-kastély iratai között megtalált neogótikus to-
ronyterv rekonstrukciója. Attraktív kertészeti alko-
tás lehetne egy sövényszínház is, melynek szinpad-
perspektíva épületei, színészöltözõi, közlekedõ lu-
gasalagútjai, nézõterének tereplépcsõ szegélyei, va-
lamint a zenekari árok mellvédje is nyírt sövénybõl
készülne.  A kastély díszudvarát hagyományõrzõ
lovasbemutatók céljára lehetne alkalmassá tenni,
tornácívei páholyokként szolgálhatnának.

E téma már átvezet a kastély másik, viszonylag
könnyen helyrehozható részére. A nádorszárny
alatt boltozott hátaslóistálló volt egykor, ez vissza-
kapná eredeti funkcióját. Elõtte helyezkedett el a
kocsiszín, melybe korhû kocsimásolatokat lehetne
elhelyezni.

Az udvarok funkciósorában fontos szerep jut a
felszín alatt elhelyezendõ szociális részeknek és a
konyhaüzemnek. A három boltszakaszos kastély-
konyha terei a késõbbi korok csempeburkolatainak
eltávolítása után gyertyavilágítású helyiségekként
vehetõk igénybe.

Az U alakú fõépületen tetõidom-korrekciókat
tervezve, vissza kellene állítani az eredeti tetõgerinc
magasságot, a szárnyvégeket mansard tetõre cserél-
ve, a kastély elegánsabb, „kastélyszerûbb” megjele-
nést kaphatna. A kaput és az utcai kerítést is késõ-
barokk jelleggel lehetne visszaállítani.

Az U alakú fõépület belsõ felújítása öt szakasz-
ra osztható, ezek ütemezhetõk a rendelkezésre álló
anyagi források függvényében.

Legkönnyebben a boltozott alagsori terek vehe-
tõk használatba, elsõként a nádorlakosztály
(észak-nyugati szárny) alatti csehsüveg boltozatú
hátasló-istálló 3 helyisége.

Következõ lépcsõben a három boltszakaszos
kastélykonyha újítható fel, a hozzá tartozó tejespin-
cével, a további fehér- és vörösboros, valamint pá-
linkás pincékkel.

A kastély fõ funkciója a mûemléképület és a tör-
téneti kert idegenforgalmi bemutatásása lenne, ter-
mészetesen az összes mûködtetéshez szükséges
funkcióknak is helyet kell kapniuk.

A kastély észak-nyugati oldalszárnyán a bolto-
zott lóistállók felett egykor a nádorlakosztály volt.
Itt helyezhetõk el a tetõtérben a múzeumi mûködte-
tés helyiségei, a földszinten pedig a nádorlakosztály
teremsora, a késõ copf, directoire és empire stílusú
lakrészek bemutatásával. Az egész kastély újrabú-
torozása korhû bútorok gyûjtésével történhetne. A
nádori vendéghálószoba, öltözõszoba és toalettka-
binet rekonstrukciója számos izgalmas érdekességet
tárhat elénk.

A következõ ütemben Szily József és Farkas
Terézia 1770-es évekbeli lakosztályának rokokó és
korai copf stílusú bemutatása lehetne. Az ezutáni
rész a kastély õsmagjának rekonstrukciós tárlatát
tenné lehetõvé. Itt volt egykoron a családfõi lakosz-
tály és a család rejtett értékkamrája, a „bót”. Része
volt már az 1600-as évek végétõl egy nagyterem
vagy táncterem. Negyedik ütemben itt múzeumi
vendégszobák és nászutaslakosztály alakítható ki.
Majd ezt követhetné a fa dongaboltozatos biliárd-
terem helyreállítása, mely 173 m2-es nagyságával,
170 fõs befogadóképességével díszvacsorák, kamara-
színházi elõadások, bálok színtere lehetne. A kas-
télyrekonstrukció befejezését a kastélykonyha, a
bor- pin
cék, a
ba- rok
k koc
sma, az
ön- töt
tvas osz
lo- pos
ká- vé-
ház hel
yre- ál-
lítá- sa
ad- hat
ná. A
kas- tél
yhoz tol-
dott ide
gen épü
letek el-
bon- tá-
sa utá
n egy
a
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