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Gyönyörû kastély, izgalmas kiállítások
Az Õrség legimpozánsabb várkastélya a Batthyány család birtokközpontja, az Õrség kapujában,
Körmenden található. A csodálatos épületegyüttesben ma a Dr. Batthyány-Strattmann László
Múzeum rendkívül érdekes kiállításai kaptak helyet, de a Várkert védett angolparkja is megér egy
sétát. A várkastély története
A kastély eredete a XV. század közepére vezethetõ vissza, fõépülete reneszánsz kastélynak épült az
1400-as években, írott források 1459-ben említik elõször az épületet, de ezt a várkastélyt már csak régi
térképek és leírások õrzik. Az erõdítmény 1604-ben került a Batthyány család tulajdonába, és egészen
1945-ig a család birtokában maradt.
A Batthyány család 1655-ben hozta létre a vár ma is látható, négyszárnyú, hengeres saroktornyokkal ellátott
központi magját. A Rákóczi-szabadságharc alatt megsérült várat az 1710-es években újjáépítették, majd gróf
Batthyány Lajos, a késõbbi országnádor, az 1730-as években barokk stílusú kastéllyá alakíttatta. A barokk
korban az épületeket egyetlen tengelyre fûzték fel, a fõépülethez hosszú fasorokat építettek, és ezek két
oldalára kerültek a melléképületek. A kastély új emeletet és új fõhomlokzatot kapott, ekkor alakult ki a nagy
szélességben elõrelépõ közép rizalit.
A XIX. században az egész kastélyt klasszicista stílusban építették újjá. 1920-tól a boldoggá avatott Dr.
Batthyány-Strattmann László herceg, a híres szemész orvos volt a kastély tulajdonosa. A szegények
orvosaként is ismert herceg a kastély egyik szárnyában rendezte be kórházát, ahol mintegy 20 000 mûtétet
végzett, a rászoruló betegeket ingyen gyógyította, a birtok bevételeinek kétharmadát a betegek
gyógykezelésére fordította. A példás családi és társadalmi életet élõ herceget 2003-ban II. János Pál pápa
boldoggá avatta.
1945-ben, az orosz hadsereg bevonulása során a jelentõs képgalériát, a könyvtárat, a fegyvergyûjteményt és
a mûkincsek egy részét feldúlták, kifosztották és ellopták.
Napjainkban a kastély hatalmas termei egy részében a szemész orvosról elnevezett múzeum mûködik,
másik részében könyvtár, levéltár, színház és információs iroda kapott helyet.A múzeum kiállításai
A kastélyegyüttes fõépületében találjuk a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum kiállításait. A
fõlépcsõházban fõúri portrék, a gazdag rokokó virágfüzéres festésû díszteremben a
http://kirandulastippek.hu/news/article/kormend-batthyany-kastely

