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Látogatás a Schlossberger Kastélyban Turán 

 

Kastélylátogató programunk során 2014. július 18-án megtekintettük Turán a 
Schlossberger kastélyt. 

A Schossberger-kastély Tura város nevezetessége Pest megyében, az Aszódi kis- 
térségben. Bukovics Gyula tervei alapján épült 1883-ban. 

Tura helység területe 1873-ig az Esterházy család birtokában volt, akiktől 
a bárói rangot kapott Schossberger Zsigmond vásárolta meg. A kastély tíz évig épült. 
A második világháborúban előbb német, majd szovjet főhadiszállás, később kórház 
lett. A kastélyt az államosítást követően 1973-ig iskolaként használták, majd egy 
állami vállalat kezelésébe került és állapotát elhanyagolták. Az épület felújítása 2005-
ben kezdődött. (Bár az épület jelenleg is meglehetősen romos, kísérettel látogatható) 

Tízhektáros park közepén áll az egyemeletes, összetett alaprajzú épület. Falaihoz 
négyszög-kupolás pálmaház csatlakozik. Az épülettömb előtt nyitott kocsifelhajtó 
van, mely felett a Schossberger család bárói címere található. A megrendelő 
kívánságára, festői hatásra törekedve az építész franciás neoreneszánsz stílusban 
tervezte meg a kastélyt. A magas tetőzetet padlásablakokkal és hosszú kéményekkel 
díszítették. A belső folyosók és termek olasz jellegűek, donga- és keresztboltozatos 
kiképzésűek. Az enteriőr egyesek szerint az Ybl Miklós által tervezett 
budapesti Operaház belső terének kísérletéül szolgált. Bukovics a kastélyban 
alkalmazta a kor technikai vívmányait. A kastélyban van vízvezetékrendszer, angol 
vécé, központi fűtés, villanyáram, étellift és a falak között 30 cm légrés szolgál 
szigetelésül. A kandallókürtők a fűtés helyett a szellőzést biztosítják. A napfény pedig 
tükörrel bélelt aknákon jut a kastély mélyébe, a fény a tetőablakokon jut a tükrös 
csőbe, onnan pedig az előcsarnok feletti üvegtetőre esik. Nyolc ilyen tükörakna 
borítja be a fénnyel a fenti teret. A kastély jelen állapotában is lenyűgöző, de sajnos 
nagyon-nagyon lehangoló. Mecénásért kiált. 

A kiránduláson 7 fő vett részt, az alacsony létszámot a nyár valószínűsíti. A kastély 
megtekintése után jóízűen megebédeltünk a közeli vendéglőben. 

Lejegyezte: Marton Lici 
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