
Fészekrakó kastélyok 
Szépül a cserhátsurányi műemléképület 

Vízimalmot nem találtak, kiszemeltek hát egy kastélyt lakhelyül. A cserhátsurányi 

Jánossy-kastély új urai a nagyvárosi előnyöket adtak fel a nógrádi tájért, az összkomfort 

luxusát a fatüzelés nyűgéért. Furcsállták is sokan, azt pedig még inkább, hogy újtat 

építenének, az évszázadokat mégért ütött-kopott falak mögé kívánkoznak, ami annyi 

pénzt felemészt, amiből négy családi házra is telhetne. Azzal persze tisztába volt, hogy 

Karácsonyi György családja is, nem lesz olcsó mulatság a kastély lakhatóvá téltele, csak 

azzal nem számoltak, hogy műemlék felújításra szinte képtelenség hitelt szerezni. 

A legkisebb tétel a vételár volt eddig, a műemléképület helyreállítása annál többe kerül, ha azt 

akarják, hogy korhű állapotba kerüljön. Márpedig akarniuk kell, hiszen erre a 

műemlékvédelmi előírások is kötelezi őket, bár a műpártoló család ennek híján is arra 

törekedne. ez nem is kérdése, sokkal inkább miből. Kalapozni nem szeretnének, a szerencsére 

nem alapoznak, ezért azt tartják, lassacskán fejezik be, ahogy a fedezet apránként összegyűlik. 

- Ha négyszáz évet kibírt, csak kibír még pár esztendőt, amíg  külsejét is helyre tudjuk állítani 

- mondja Katalin asszony, miközben átkalauzol a 280 négyzetméteres,kora barokk stílusban 

épült - s amelyen klasszicista stílusjegyek is felfedezhetők - főépület szobáin, amelyek fehérre 

meszelve emelik ki az épület történetiségét. Három szobát laknak egyelőre az északi 

szárnyban, a többiben pedig bútorok, berendezési tárgyak várják, hogy helyükre kerüljenek. 

amolyan eklektikus stílusú enteriőrt terveznek, amilyen a Jánossyak idejében is lehetett. - 

Szerencsések voltunk, hogy az előző tulajdonos, a helyi szövetkezet nem alakítgatta a belső 

teret, még a keresztboltozatos mennyezetet is eredeti állapotában hagyta. Egy kivételével az 

ajtók is korhűk, valójában a külső felújítás lesz igazán költséges, hiszen a tetőszerkezet teljes 

cserére vár, s ez már igencsak sürgető feladat - tájékoztat a háziúr. Karácsonyi úr kalkulációi 

szerint egy építési szezon alatt befejezhető lenne a helyreállítása hosszan tartó folyamata, ha 

lenne huszonötmillió forintja. Abból futná már mindenre, az egész épületegyüttes rendbe 

tételére, amihez hozzátartozók a gazdasági épületek, a kiskastély is, amit amolyan 

vadászoknak való vendégszállássá alakítanának, remélve, hogy bevételéből eltarthatnák majd 

a főépületet. - A környezet rendezés volt a legnehezebb - mondja Katalin asszony - ki tudja 

hány köbméter földet kellett megmozgatni, hogy előtűnjön az előző lábazat, amely majd 

méteres földtakarásban rejtőzött, hogy a belső udvar is korhű lehessen. Örökzöldeket, 

díszcserjéket és virágokat telepítettek, s szépen fakad a fű a kastélyt övező több holdas 

domboldalon, ami messzebbről legszebb látvány, hogy a falu fölé magasodó domb zöldjét 

uralja a négy saroktorony, a védőbástyák és a téglából rakott kerítés résébe ágyazott bejárati 

kapuk tetején ágaskodó oroszlánok fehérje. Ennél nehezebb már csak a soros munkálatokra 

való fedezet összegyűjtése lesz, addig pedig, mint idáig is, tárt ajtókkal fogadják az építészeti 

emlékeink iránt érdeklődőket. Akik a legkülönfélébb időpontokban szállják meg a fokozottan 

védett kastélyt, amely egy család otthona. De Karácsonyiék azt tarják, hogy hiába, hogy 

igazoltan a sajátjuk, közkincs az, amelyet nem lehet szögesdróttal elzártan védeni a honi 

műpártolók előtt. Ami igazán erénynek mondható manapság, amikor az a jellemzőbb, hogy 

sorompók garmadája, biztonsági őrök intenek megálljt és érdeklődnek még az olyan épületek 

esetében is, mint a Balassagyarmathoz közeli Kelecsényi-kastély. Nógrádban 57 kastély és 



kúria szerepel a műemlékjegyzéken, amelyek többsége magántulajdonba került idáig - adott 

tájékoztatást Frics Gyula, a megyei közgyűlés hivatala műemlék- és természetvédelmi 

főtanácsos, akitől megtudtuk azt is, hogy műemlékvédelmi szempontból azokkal az 

építményekkel van probléma, amelyek funkció nélkül maradtak. Azokat ugyanis annyira 

lerabolták mára, hogy némelyikről már az egész tetőszerkezetet is elhordták, belső 

szerelvényekről nem is szólva, miután nem lesz csoda az sem, ha hamarjában az enyészet 

martalékává válnak. Azok jövőbeni kilátása sem problémamentes, amelynek tulajdonosai a 

felújításra felvett többmilliós hitellel odébb álltak, mint a tolmácsi vagy a szalmatercsi 

műemléképületekéi, s azokkal is lehet még gond, amelyek potom pénzért keltek el, mint 

például a karancslapujtői Mocsáry-kúria, mert tőkeerő híján félő, állaguk csak még tovább is 

romlik. Több kastély viszont olyan tőkeerős tulajdonosokhoz került, akikben a műemlék-

védelmi szándék is erős, s akik gondos gazda módjára törődnek az építményekkel. 


