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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Páty Faluközösségért Alapítvány

2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Czentár László

Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
Splény-Várady kastély

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□
□
□
3.

agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség
természeti környezet
□ turizmus és vendéglátás

épített környezet
□ sport

A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

2071.Páty Rákóczi u 37
4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
□

5.

települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

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

A pátyi Splény –Várady féle kastély
A SPLÉNY CSALÁD
A Splény család Tirolból származó protestáns felekezetű család volt. 1600 körül telepedtek át Magyarországra.
Később áttértek a katolikus hitre, ezáltal 1655-ben magyar nemesi címre tettek szert, a Mihaldi nemesi előnévvel. A család férfi tagjai nagyobb részt katonai pályán helyezkedtek el,
amiből sikerült is meggazdagodniuk. Splény Ignác huszár ezredes 1807-ben 35 évesen vette feleségül a 27 éves Szily Máriát, Szily József biai földbirtokos leányát.
A házasságból 3. Lány, és 3. Fiú született, sorban a következők szerint: 1808 Mária; 1811 Amália; 1812 Sarolta; 1817 Lajos; Béla 1819 02. 05-én, és 1820-ban Géza.
A család 1820-ban vett Pátyon birtokot
Sokat tartózkodtak nyaranként Pátyon, igen megkedvelték a falut és környékét. Tevékenységükkel, a birtok, és majorságalapítással, gondos gazdálkodásukkal, és főleg aztán,
hogy úgy döntöttek, hogy a családi fészek Pest helyett Pátyon lesz, a további évtizedekre meghatározó tényezőjévé váltak a falunk életére. Splényné Szily Mária tervei szerint
kastélyépítésbe kezdtek.

A bécsi jellegű empire kastély 1825-re elkészült.

Splény Ignác nem sokat foglalkozott a birtok ügyeivel, de szenvedélyes kertész volt. Később a Bécsből idekerült Petz János kertésszel a kastély előtti díszudvar, és a kastély
mögötti kert az ő terve alapján valósult meg.
A kastélyépület mellett elől jobbra-balra kiszolgáló épületek húzódnak. Az akkori kocsiszín, vendég és szolgálati lakások, főzőkonyha, cselédlakások.
A díszudvarban a hintók, kocsik köralakban kerültek a főkaputól a terasz lépcsőihez.
A díszudvar fő attrakciója egy napórával ellátott medence volt, a következő felirattal:
„ Egy óra elszáll hamar, lásd, mi az élet”
Az épület mögötti kert hatalmas. Gyümölcsfák, díszfák, bokrok, közöttük messzire kanyargó ösvények pátyi murvával hintve a kert végéig.
Splény középső fia, Béla 1838-ban szemtanúja a Pesti nagy árvíznek, részt vesz a mentésben. Közben ezekben az években egymásnak adják a kilincset Pátyon a különböző
udvari emberek, fiatal tisztek, zongoramesterek, stb. Köztük több alkalommal tiszteletét teszi Splény Ignác huszárezredéből távozó fiatal tiszt, egy francia származású angol úr,
Guyon Richárd. Mimi, azaz Mária, fényes esküvő alkalmából ment feleségül Guyonhoz, aki 10. évvel később, Komáromban Klapkával védi a várat. Az esküvőt Pátyon rendezték,
1838. november 22-én a falu kis katolikus templomában. Magas udvari elöljárók, udvari főtisztek, grófok, bárók jelentek meg a ceremónián.
Két évre rá 1840. március 20-án meghalt Splény Ignác a Habsburg hű huszár ezredes, a császár gárdakapitánya. A Zemplén megyei Szilvásujfalu családi kriptájába temették.
Az elkövetkező években a família nemzeti érzelművé válik, és belebonyolódik a reformkori mozgalmakba. 1848-ban a magyarok oldalán tevőlegesen is részt vesznek a
forradalomban.
Splény Ignác veje, Guyon Richárd, hadosztályparancsnokként a huszárezredével több csatát vezet, és nyer a Felvidéken, segíti Görgeyt, Klapkát, sógorával Splény Bélával részt
vesz Komárom védelmében. Özvegy Splényné, a háttérből segíti őket, pénzel, kötszerrel, élelmiszerrel. Támogatólag hozzájárul ahhoz a nemzetőrszervező munkához,, hogy
Páty, a vármegye hét őrnagyi kerületéből, az ötödikbe 58 lovast, és 94 gyalogost kiállíthasson.
A család női tagjai 1849-ben, a forradalom leverése után először házőrizetbe kerülnek Pozsonyban, aztán évekig kegyvesztetté válnak. Kényszeredetten, és elkeseredve kellett,
hogy eladják a Pátyi birtokot 1850-ben, igen olcsón Várady József udvari tanácsosnak.
A família szétesik, pd Guyon a családjával Törökországba menekül, és később ott is hal meg kolerában. Béla Párizson keresztül Európai bujkálásba kezd, majd
Constantinnápolyba vetődik, ahol megismerkedik Ernestinével, aki az angol követ Lord Redcliffe lányának társalkodónője volt, és Párizsból kísérte a családot Törökországba. A
lányt 1857-ben veszi feleségül, és Pénzeskútra költöznek, amely birtokot még fiatal korában kapta apjától.1858. március 3-án fia született, Pál.
Splényné 1857 őszén betegen és elszegényedve visszakerül Pátyra, és az akkori református lelkészi lak közelében egy házat bérelt.
1858. január 2-án halt meg.
A VÁRADY CSALÁD
1850-ben a Splényi birtokot, a ritka példányú bécsi jellegű empire kastéllyal együtt, a családtól a Tekintetes Dicskei Várady József vásárolta meg nyugdíjba vonulásakor.
Várady József (Bécs, 1800. ápr. 18. – Páty, 1883. ápr. 24.): kancelláriai tanácsos.
Hivatali pályáját a fiumei kormányzóságon kezdte, a Helytartótanácsban folytatta, majd 1832-ben titkár, 1846-ban tanácsos a m. kir. kancellárián. 1848-ban a Batthyány-kormány
fiumei kormánybiztosa lett. Ezért 1849-ben, az Újépületben rövid fogságot szenvedett.70
Dicskei Várady József földbirtokokkal és több további Horvátországi birtokkal is rendelkezett. Jogi végzettséggel Fiumébe kerül, ahonnan 1848-ban Kossuth hívására a magyar
kormány munkáját segíti. 1849-ben letartóztatják, de sikerül magát tisztázni. 1850-ben Pátyra vonul vissza a közélettől, és a politikától.
Az 1850-es években a kastély kőfallal van körbe kerítve. Van itt 7000 kötetes könyvtár bel- és külföldi művekből, az 1700-1800. évekből rendkívül gazdag éremgyűjtemény,
körülbelül 2500 nagy értékű acél- és rézmetszet, régiséggyűjtemény, etrusk vázák, gazdag képtár régi mesterektől és gazdag ásványgyűjtemény. A gyűjtemény értékesebb része
a Varasd-megyei birtok kastélyában van.71
A birtokon ez idő tájt sűrűn megfordult Rómer Flóris is, a magyar régészet megteremtője, s aki barátja volt Váradynak. Kutattak, kerestek a faluban és környékén. Faggatták a
lakosokat is, és figyelmeztették őket a régi tárgyakra, kövekre. Tevékenységük eredményeként Pátyról a Nemzeti Múzeumba több bronzkori, ókori, középkori tárgy, lelet került.
Ezeket vagy akkor szedték össze, vagy Várady uraságtól kerültek később adományképpen a múzeumba. Várady József tevékenyen részt vett a falu környékén felelhető romok,
leletek számbavételében, adatrögzítésében. Gyűjteménye jelentőségét az is mutatja, hogy a kor vezető régészei is jól ismerték. Gyűjteményének egy részét 1876. Szeptember
9-én a Magyar Nemzeti Múzeumban ki is állították.72
ifj.Várady József az udvari tanácsos unokája már az 1940 évektől a képviselőház tagja.A kastély mellett a baloldali épületszárny vendégszobáiban lakott a község orvosa, amíg fel
nem építette a házát az Árpád u-ban. Ugyancsak ebben az épületszárnyban lakott egy öreg gróf is, a család rokona.
Jól látni egy 1800-as évek végi fotón, hogy a kastélyépületen nincs tetőablak. A falu idősebb generációja viszont már csak a 7.db.-os tetőablakos épületre emlékszik Az 1900-as
évek fotói is ezt igazolják. Valószínűleg az átalakítást ifj. Várady József, és felesége rendelte meg, de a további belső munkálatokat a háború megakadályozta. A falu öregjei arról
beszéltek mindig, hogy a Várady család tagjai, jóindulatú, segítőkész emberek voltak. Fennmaradt pd. az a mende-monda is a faluban, hogy tavaszonként, a szegény családok
földjeit, akik nem tudtak ló hiányában szántani, az uraság nem egyszer felszántatta. Mivel a 40-es évek törvényeinek a szavazásában jelen volt a törvényhozásban, ezért 1945-ben
a családnak menekülnie kellett az országból.
Előbb Szombathelyre s utána Salsburgba, majd onnan később egyesek szerint Svájcba emigráltak.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Alapvető fontosságú a községünk múltjával kapcsolatban. Az épített értékeink egyik meghatározó jelentőségű történelmi épülete.
.Vannak még számos, kutatásokra lehetőséget adó területei,témái. A helytörténetünk egyik legfontosabb épülete.
Felújítása elengedhetetlen a közeljövőben.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Páty Fejezetek a község életéből I. kötet
Páty Fejezetek a község életéből II. kötet
Páty Régi képeslapok és emlékek gyűjteménye
Nekem szülőfalum I-II-III. kötet

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.paty.hu

Páty Faluközösségért Alapítvány
Páty Faluközösségért Alapítvány
Rokolya Péter
Wiedermann Gábor

III. MELLÉKLETEK

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképei dokumentációja:

Az épület az 1800-as évek végén

Az épület ma

Fotók : Czentár László

Az épület az 1930-40 években.

