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Története Az Apponyi-kastély és a Kisboldogasszony kápolna Tolna megye klasszicista 

stílusban épült egyik műemlék épületei, Medina déli részén, a településbe beolvadt 

Pusztakápolna területén található. A kastély parkjában ma is álló 1760-ban épült barokk 

kápolnáról elnevezett Pusztakápolna körüli majorságból mára a kis kastély és vadászlak (vagy 

vadászkastély) maradt fenn. Összes alapterületük 1300 m². A kastélyt 1835 körül a Pauer család 

építtette - akárcsak a kápolnát.  

A Pauerektől Bezerédj Istvánnak, a kor neves politikusának birtokába kerül. Tőle vásárolja meg 

Apponyi Károly 1850-ben. A Paurok idejében lakott kastélynak legközelebb csak 1917-től lesz 

ismét állandó lakója: Károly unokája, Nagyapponyi Dr. Gróf Apponyi Rezső (aki Rudolfként 

született). Az 1915-ben megnősült ifjú gróf bővíttette, modernizáltatta a kis kastélyt rangjához 

méltó úrilakká, majd élt itt 1939-ben bekövetkezett haláláig.  

Általános iskola  A világháború után a kastélyt államosították, 1951-2002-ig általános iskola 

működött benne. 

 

  
Általános iskola  
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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.  

Műemlék Több hazai műemléki szakember szerint - a 2011 óta kastélyszállóként és családi 

otthonként is szolgáló „cseppnyi éden” - az egyik legeredetibb állapotban visszaállított magyar 

műemlék. 

 
Műemlék táblája 

2013-ban, Magyarországról, kastélyhotelünk épület együttesét jelölték az UNESCO ICOMOS 

díjra (az UNESCO, Világörökségi Helyszín díjához hasonló, egyes épületekre adható 

elsimerése). 

Imádták a „bolond” grófot 1850-ben került a Bezerédjektől az Apponyiak tulajdonába az 

1835-ben épült kastély. Utolsó lakója Dr. Gróf Apponyi Rezső: 1882-ben a hőgyészi kastélyban 

született, jogi doktorátusa után a király személye körüli minisztérium fogalmazója, majd titkár 

és császári-királyi kamarás lett. Az első világháborúban 2 évig a fronton, majd a Monarchia 

stockholmi nagykövetségén dolgozott attaséként. 1915-ben Bécsben feleségül vette báró Holt 

Franciskát, és modernizálták, bővítették a medinai úrilakot az ifjú pár számára. 1918-ban 

visszavonult medinai birtokára. A „Bolond” gróf – így is hívták a medinaiak. Imádta a lovakat, 

a vadászatot, az utazást, a kártyázást. Egy júliusi éjszakán, 1939-ben itt halt meg. 

  

Dr.Gróf Apponyi Rezső és lánya Bella  

 



 Medinai Települési Értéktár 

 

 

Impozáns épület 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. 

 

 
Úrilak késő klasszicista stílusban 

 

Kúria 1856-ból A kúria építéséről nem maradt fenn írásos adat, de az 1856-60-as katonai 

felméréskor már mai formájában állt. 1890-ben a birtokot Apponyi Géza örökölte. Fia, Rudolf 

1915-ben Bécsben kötött házasságot báró Holt Franciskával. 1915-ben, az otthonukká lett 

úrilakot bővítették kastéllyá.  

Veteránautó gyűjtemény A kastélyban egy veteránautó gyűjtemény is megtekinthető.  

  
Veteránautók és a kastélyszálló szobája 

 

Kisboldogasszony kápolna A török kiűzése után a Medina szomszédságában fekvő 

Kápolnapuszta földbirtokos családja határozta el kápolna építését. A pusztakápolnai 1760 körül 

épült barokk kápolna a körülötte fekvő mintegy 1200 holdas birtokkal, kúriával 1850 körül  
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került hőgyészi Apponyi Károly birtokába. A Kisboldogasszonyról elnevezett barokk stílusú 

épületet a 18. század második felében emelték, a 19. század első felében megnagyobbították. 

  

Barokk stílusú Kisboldogasszony kápolna 

Kápolna stílusa Az egyhajós kápolna szabadon áll, a déli homlokzata a tornyos, kontyolt 

nyeregtető fedi. A szentély többszögű fallal záródik, a tornyos főhomlokzatnak a 

középtengelyében nyílik a záróköves díszű, kőkeretes kapu, amely fölött törtvonalú 

szemöldökpárkány húzódik. A hajó mennyezete csehsüveg boltozatos, a szentély fölé félkupola 

borul. A bejárati oldalon található a fakarzat. A kápolna berendezése  a 18. század második 

feléből származik. A hajó padozatában az 1830-as esztendőben elhunyt Kápolnay Antal 

feliratos, vörösmárvány sírlapja látható. 

Korhűen helyreállított épületegyüttes Az Apponyi Kiskastély épületegyüttese, valamint a 

Kisboldogasszony kápolna és parkja legnagyobb gondossággal, a régi tárgyak iránti tisztelettel 

és korhűséggel lett helyreállítva. Antik bútorok és festmények, aprólékosan megálmodott miliő 

adja a díszletet időutazásához. A magántulajdonban lévő egykori kastélyhotelben a látogató egy 

másik világba csöppen, nem egy szokásos kastélyszállóban fogja érezni magát. Ma már a 

turisztika fontos részét képezi a környéken.  

 

   
Kisboldogasszony kápolna  és a kastély épülete a parkban 


