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Körmend és Vas megye ékessége a hercegi Batthyány-Strattmann kastély, amely az ország 

egyik legjelentősebb műemlékegyüttese. Magyarországon öt kastélyegyüttes került a kiemelt 

kastélyok közé, amelyek a magyar kastélyépítészetet leginkább reprezentáló alkotások. Ezek: 

az óbudai Zichy-kastély, a fertődi Esterházy-kastély, a gödöllői Grasslovich-kastély, a 

körmendi Batthyány-Strattmann kastély és a keszthelyi Festetics-kastély. 

A mai pompájában díszelgő épületegyüttes első ismert ábrázolását a körmendi Takács céh 

levele levele tartalmazza, amely 1828-ban kelt. Ezen jól felismerhetők a ma is álló épületek, 

valamint az is, hogy a többi barokk kastélytól eltérően itt egyedi építészeti megoldásokat 

alkalmaztak. A kastély egyes részei nem alkotnak összefüggő, zsinórszerű építményt, hanem – 

megtartva a szimmetrikusságot – egy észak-déli tengely mentén, különálló épületeket 

létesítettek.  A déli főkapu felől tekintve először a két, egykori  őrségépület található, 

amelyekben a régészeti kutatások már megtörténtek, de jelen funkció nélkül, üresen állnak. 

Hasznosításukra már több terv is készült, forráshiány miatt azonban még várat magára 

felújításuk. Mögöttük a két volt tisztilak található, amelyből az egyiket már felújították, jelenleg 

a gyermekkönyvtár található benne. A keleti tisztilak jelenleg talán a legrosszabb állapotban 

lévő épület, amelynek állagmegóvása a főépülettel együtt történhet meg. A régészeti kutatások 

itt is megtörténtek. Egymással szemben áll az egykori lovarda és a levéltár épülete. Utóbbinak 

földszintjén jelenleg időszaki kiállítóhely működik, felső szintjei kihasználatlanok, illetve 

raktárhelyiségeket találunk benne. Felújítása még várat magára, hiszen az 1950-es évektől közel 

negyven éven keresztül cipőgyár volt benne, amely funkciónak megfelelően belső 

átalakításokat végeztek, illetve a mögötte lévő, a Várkertből kiszakított területen üzemrészeket 

építettek. Jelenleg ezek bontása folyik barnamezős beruházás keretein belül. A lovarda épületét 

turisztikai és közösségi funkciókkal látták el, itt található a jelen tanulmány témáját adó 

Batthyány Örökségközpont és Színházterem. Az épületek folytatásában található a volt 

kocsiszín és a parádés istálló. Felújításuk megtörtént, mindkettő időszaki kiállítóhelyként 

működik.  

A főépület méreteivel és impozáns kialakításával is vonzza a szemet és a látogatót. A négy 

sarokbástyás épület szabálytalan ötszög alakú belső udvart ölel körül. A kastély 18. századi 

barokk átépítése idején hozták létre a déli főhomlokzat középső részének tömbjében az épület 

legreprezentatívabb tereit: a főlépcsőházat és a dísztermet. A homlokzat elé a 19. századi 

klasszicista átépítés idején került a hatoszlopos erkély és efölé a hat féloszlop által tartott 

háromszögű oromzat. Az erkélyről pompás kilátás nyílik a kastélyegyüttes épületeivel határolt 

déli udvarra. A főépületben található a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum. A raktárakon 

és irodákon kívül állandó kiállítások várják a látogatók.  A „Körmend és a Batthyányak 

évszázadai” című állandó kiállítás hét teremben Körmend városának 775 éves történetét, a 

Batthyány család sorsát és kastély históriáját mutatja be. A múzeum másik állandó kiállítása a 

Cipőtörténeti Gyűjtemény, amely a lábbelik készítésének történetét ismerteti. Az épület barokk 

kastéllyá történő átalakítása idején alakították ki az észak-nyugati bástyában a kápolnát. Az 

1740-es évektől szakrális térként használt helyiséget dr. Batthyány-Strattmann László építtette 



át 1915 és 1920 között. A boldoggá avatott szemorvos készíttette a mennyezeti stukkókat, 

valamint az oratórium alatti családi címert. A kápolna látványossága az oltárkép is.  

A kastély főépülete és az Északi kapuépületek között helyezkedik el az Északi kert, amely 

elkülönül ugyan a Várkerttől, mégis annak részének tekinthető. A kapuépületeket a 19. század 

elején építették, narancsházakként funkcionáltak, amelyekhez délről üvegházak csatlakoztak. 

Ezek mára teljesen eltűntek, az épületek kihasználatlanok, a régészeti feltárások megtörténtek, 

felújításuk várat magára.  A kastélyegyüttestől keletre található a Várkert. A mai 35,5 hektáros 

kastélypark helyén a 17. században gyümölcsöskert állt, egy évszázaddal később tájképi 

kertstílusban bővítették tovább. A park hosszútávon jellemző elemei a vuek, az átlátások. 

Leghíresebb fája a 200 évnél idősebb juharlevelű platán, amelynek törzskerülete 8 méter, 

koronaátmérője 45 méter.  

A kastélytól a Várkerten át negyedórás sétával érhető el a Vadászlak. Az 1884-ben épült 

emeletes épület a Batthyányak főerdészének, fővadászának lakhelye volt. 2017-ben a Norvég 

Alap támogatásával újították teljesen fel. Tereiben sokszínű kiállítások leltek otthonra, amelyek 

közös jellemzője Körmend és benne a Várkert, illetve az itt élők természeti kultúrája, a táji-

természeti környezet megóvása.  

A Batthyány vár, a kastély Körmend belvárosában található. Az épületegyüttest és a 

hozzátartozó kertet korábban fallal, kerítéssel vették körbe, mintegy kizárták onnan a 

mezőváros lakosságát, illetve az illetéktelen személyeket. A főúri család a 19. század közepétől 

engedélyezte, hogy heti egy alkalommal a városlakók is látogatást tegyenek a parkban, az 

épületekbe azonban a család kivételével csak az udvarhoz személyek léphettek be. A belváros 

mai építészeti képét a 19. század első felében kapta, amikor a tűzvészek után Batthyány Fülöp 

herceg jelentős összegeket fordított az újjáépítésre.   

A kastélyegyüttes észak-déli tengely mentén épült. Délről és nyugatról az óváros, keletről a 

Várkert, északról pedig az úgynevezett újváros határolja. Ez utóbbi kívül esik a középkori 

városfalakon, amelyet az 1667-es „karlsruhei-térkép” ábrázol. E térkép szerint a fallal körülvett 

belsőváros keleti szélén található a kastély, amelynek építészeti tengelyével azonos volt egykor 

az átvezető út. Jól látható a térképen a mai Szabadság tér elődje is, az egykori piactér. E tér köré 

épültek a uradalmi tiszttartók, kereskedők, iparosok, a későbbi polgárság házai. A kastély és a 

város elkülönültségét később nem csak a falak jelezték, hanem a két terület szintkülönbsége is, 

hiszen a települést folyamatosan töltötték fel, míg a korábbi vízivár szintje ugyanaz maradt, 

csak a vizesárkokat töltötték fel, illetve az épületet bővítették folyamatosan.  

Körmend belvárosának rendezése a 21. század elején kezdődött meg, amikor a Szabadság teret 

teljes egészében megújították. A tervezés és kivitelezés során figyelembe vették azt, hogy a 

város legimpozánsabb épülete a kastély, amelyet már itt hangsúlyozni kívántak. Ennek 

köszönhetően könnyeben megközelíthető lett, parkolókat alakítottak ki mellette, illetve a tér 

szintjeit is harmonizálták, teljesen akadálymentes lett, megszűntek a lépcsők, korlátok. A 

növényzet egy részét rehabilitálták, metszésekkel, koronakialakításokkal átláthatóvá tették a 

teret, amelyet alacsony egyedek telepítésével egészítettek ki. 2010-ben valósult meg a körmendi 

főtér rekonstrukciója, amelynek eredményeként megvalósult az óváros, a tér és a 

kastélyegyüttes vizuális, szellemi és fizikai kapcsolata.  

Körmend város önkormányzata felelőssége tudatában, valamint az itt élők akaratát figyelembe 

véve arra törekedett, hogy lépésről lépésre haladjon előre a cél felé, vagyis a teljes belváros, 



benne a kastélyegyüttes megújítására. A főtér, a polgármesteri hivatal, a régi városháza és más 

középületek után az egyik kisebb épület következett, a kastélyhoz tartozó az egykori nyugati 

tisztilak, amely ma gyermekkönyvtárként funkcionál.  2013-ban megtörtént a homlokzat, a tető 

felújítása, nyílászárók cseréje, illetve a belső használati terek is megújultak.  

Ezzel párhuzamosan készültek a tervek az egykori lovarda épületének hasznosítására is.  

Egy 410 éves történet folytatódhatott Körmenden azzal, hogy létrehozták a Batthyány 

Örökségközpontot. Ez a beruházás lett az egyik alappillére annak a jövőbe mutató 

elképzelésnek, amelynek az a célja, hogy hiteles helyen mutassák be a család, a város és az 

ország összekapcsolódását. Kézenfekvő volt, hogy az ország máig egyik legszebb épített 

örökségét, a Batthyány-család egykori uradalmainak központját e célnak szenteljék. A célok 

szerint a Batthyány Örökségközpont az élet teljességéről, az egységben látás élményéről szól, 

évszázados igényt szolgál. Lépésről lépésre haladhat újra a város azon az úton, amelyet a 

Batthyányak tapostak ki, és amelyről hat évtizeden át kénytelen volt letérni. Az önkormányzat 

eredményes tevékenységének köszönhető, hogy elindulhatott a műemlék épületegyüttes 

közösségi, turisztikai funkciókat betöltő tereinek felújítása. 

Kiemelkedő jelentőségű, hogy Magyarország Kormánya döntése alapján – turisztikai kiemelt 

projektként – az egykori lovarda épületében megindultak a munkálatok. A Batthyány 

Örökségközpont kialakítása Körmenden című, NYDOP-2.1/A-13-k-2014-001 azonosítójú 

projektre Körmend Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, 800 millió forint támogatást 

kapott az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A fejlesztés első szakaszában az impozáns 

épületben fogadóhelyiségek, látogatókat kiszolgáló részek, interaktív információs pontok, 

vetítőterem és a gyógyító gasztronómia termékeit felvonultató, helyi termékeket kóstoltató és 

forgalmazó  „Liktárium” kapott helyet. Magyarország Kormánya felismerve a fejlesztési 

elképzelések jogosságát és a benne rejlő lehetőségeket, további 500 millió forintos támogatást 

nyújtott ahhoz, hogy az épületben a város színházi funkciókat is kialakítson. Ennek 

köszönhetően a második ütemben megújult a színházterem nézőtere és színpada, kicserélték az 

elavult fény- és hangtechnikát, korszerűsítették a színpadhoz tartozó szociális helyiségeket, 

valamint a nézőtér fűtését, hűtését és szellőztetését. A fejlesztések lezárulása után egy minden 

igényt kielégítő, modern színházterem várja a közönséget. A mind külsőségeiben, mind pedig 

funkciójában és technikájában megújult épületben a látogatók fogadásán, turisztikához 

kapcsolódó kiszolgálásán kívül lehetőség van színdarabok, könnyűzenei koncertek, 

hangversenyek megrendezésére, valamint városi és iskolai rendezvények kiszolgálására.  

A Batthyány Örökségközpont és Színházterem megközelíthető a kastélyegyüttes déli főkapuján 

keresztül, valamint a város főtere felöl is. Az utóbbi irányból érkező, turizmusban résztvevők 

számára az épület mintegy zsilipként is értelmezhető, amelyen keresztül a város és a kastély 

közötti fizikai különbségek elhalványulnak. A látogató itt kapja meg az első információkat, 

válthatja meg belépőjegyét a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum kiállításaiba. 

Tájékozódhat a rendelkezésre álló különböző, ingyenesen hozzáférhető kiadványokból, hogy 

mi minden csábíthatja a további élmények megszerzésére. Az alapvető ismereteket különböző 

interaktív eszközök használatával kaphatja meg, amelyek javaslatokat is adnak az egyes 

helyszínek felkeresésére, illetve azt is bemutatják röviden, hogy ott mi várja őket.  

A belépőket lenyűgözi a padlóba épített hatalmas interaktív térkép, amely a látványon kívül azt 

a célt is szolgálja, hogy megmutassa az egykori Batthyány uradalmak nagyságát, topográfiai 

elhelyezkedését. A járófelületbe épített üvegtérkép egyes részei aktívvá válnak olyan módon, 



hogy az eredetileg teljes térképnézet azokon a helyeken, ahol felkeresésre érdemes Batthyány-

emlékek láthatók, a lépés hatására képpé alakulnak át, amelyeket egy rövid leírás is kiegészít. 

Ezekről a helyszínekről további információt nyerhetnek egy digitális tájékoztató felületen. A 

gombnyomással le- és felmozgatható terminál mind a felnőttek, mind a gyermekek, mind pedig 

a mozgássérültek számára könnyen elérhető és kezelhető. Ugyanez az eszköz tájékoztat röviden 

a városról, a kastélyról, a múzeumról, a nyitva tartásról, a belépőjegyekről, az igénybe vehető 

szolgáltatásokról, valamint a különböző kedvezményekről és lehetőségekről is. Az információk 

nem csak olvasással nyerhetők, hanem hangos felolvasással is.  

A múzeumi belépőjegyet is információs pultnál lehet megvásárolni, ahol további, szóbeli 

tájékoztatást adnak az itt dolgozó munkatársak. A látogatást igény szerint egy rövidfilm 

megtekintésével lehet kezdeni, amely bemutatja a várost, benne a kastélyt és a kiállításokat. A 

vetőterembe – színházterem – három, különböző oldalon található, vörösmárvány burkolatú 

lépcsősoron lehet feljutni. Az idősebbek, mozgásukban korlátozottak számára pedig lift áll 

rendelkezésre. A látássérültek vezetősávok segítségével közlekedhetnek könnyedén. Az egyik 

lépcsőházban három képernyőből álló információs tábla is található. Ennek segítségével 

lehetőség van figyelemfelkeltésre következő események vonatkozásában, de szükség szerint 

egy konferencia időbeosztását, a támogatók reklámját, vagy akár statikus kép megjelenítésére. 

Amennyiben várakozni szükséges, úgy a lépcsőházakban különböző játékos, interaktív 

felületek találhatók, amelyek további ismereteket, figyelemfelhívó képeket tartalmaznak. A két 

főlépcsősor fordulójában egy-egy forgatható képkirakó található. A háromoldalú hasábokból 

kialakított eszközök közül az egyik a kastély, a másik pedig a Várkert izgalmas látnivalóit 

mutatja be. A vetítő-színházterem előtti várakozó részen két darab interaktív kávézóasztal 

kapott helyet. Ezek cseppállóak, kényelmes ülőpadokkal. Az asztalok felületébe építették be az 

egyetlen érintéssel átfordítható nézetű interaktív képernyőket, amelyek a tudásátadáson kívül 

játékra is hívják a látogatókat. A memóriajáték és a képkirakó elemei mind-mind a Batthyány-

családra, a kastélyra, illetve a városra vonatkozó képekből, archív fotókból, képeslapokból 

tevődnek össze. A teremben pedig hatalmas vetítővászon és nagyteljesítményű kivetítő van, 

amelyek a már-már a mozizás élményét adják. A vetítővászon egy motor segítségével 

engedhető le, illetve tekercselhető fel, ahogy az igények és az éppen betöltött funkciók 

megkívánják.  

A 348 zsöllye ülőhelyet befogadó teremben a lifthez legközelebbi, felső sorban a két szélén 

kerekesszékesek számára alakítottak ki helyeket. Ugyanez a sor távolsága nagyobb az előtte 

lévőtől, mint a többié, így megkönnyíti a közlekedést és az elhelyezkedést azok számára, akik 

segédeszközzel érkeznek. A teremben a hallássérültek is azonos eséllyel élvezhetik mind a 

vetítést, mind pedig az előadást, amelyet a beépített indukciós hurok szolgál.  

A színház- és vetítőterembe felvezető két lépcsősor között az úgynevezett félemeleten egy 

galériát alakítottak ki, amelynek légtere egybefügg a terem előtt álló pihenő, várakozótérrel. Ez 

helyiség időszaki kiállításoknak ad otthont. A tér nagysága és kialakítása elsősorban a beépített 

installációsrendszer igénybevételére ad lehetőséget, azaz képek, fotók, festmények 

elhelyezésére. A kiállítások tematikája igyekszik figyelembe venni az épület funkció szerinti 

küldetését: azaz elsősorban a különböző helyi örökségelemek bemutatására törekednek. A 

kiállítók, a fotók, festmények válogatása olyan szempontokat vesz figyelembe, amelyek alapján 

további inspirációkat tudnak nyújtani a látogatóknak, hogy még több időt töltsenek el a 

városban, vagy újbóli látogatásra ösztönözze őket. Ilyenek például: a természeti örökség 

bemutatása, hagyományőrző tevékenységekről, rendezvényekről készült fotók, vagy éppen a 



településhez kötődő alkotók be- és megmutatkozása. Az itt elhelyezett multitouch pult a 

kiállítókról, a tárlatról közöl további tudnivalókat, a korábbi bemutatók adatait archiválja is.  

A felsorolt hatáskeltések elsődleges funkciója az, hogy további kedvet, inspirációt kapjanak a 

látogatók arra, hogy érdemes felkeresniük a kastélyt, a desztinációt és ne csak egyszeri, hanem 

visszatérő vendégek legyenek. Ideális esetben nem pusztán a kastély felkeresése lehet cél, 

hanem más, kulturális és turisztikai eseményeken való részvétel is. Ezt a célt szolgálja az is, 

hogy az építészeti, funkcionális fejlesztéshez kapcsolódva különböző turisztikai útvonalak 

kidolgozása is megtörtént.  

A szelíd turizmus híveinek készült el a Két keréken Körmend környékén című kiadvány, amely 

javaslatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy kerékpáron egy Körmend-Körmend útvonalon 

hogyan lehet a környéken lévő Batthyány-emlékeket felkeresni. A túraajánlat állomásai 

könnyen megközelíthetők, így akár kettő, akár négykeréken bejárhatók. A vallási turizmus 

egyre intenzívebben van jelen a hazai kirándulók között. Dr. Batthyány-Strattmann László 

boldoggá avatása méltán helyezte Körmendet is az zarándokok úticéljai közé. A város mellett 

halad el a Mária út, a Szent Márton út, a Magyar Szentek és Boldogok útja, valamint a Szent 

Imre Vándorút is. Kézenfekvő, hogy ezek közé bekerüljön a település is, hiszen ezek közül 

kettő áthalad a városon, másik kettő pedig közvetlenül mellette halad el. A látássérültek 

számára szintén zarándokhely lehet Körmend, hiszen a boldoggá avatott hercegorvos a 

szembetegségek terén fejtette ki gyógyító tevékenységét. Számukra akadálymentesített 

kiadvány is készült sík- és braille-írással, valamint a belváros átépítése is úgy valósult meg, 

hogy értelmezni tudják. A múzeumi kiállításról korábban úgynevezett hangos szórólap is 

készült, amelyet valamennyi, hazánkban található vakügyi intézménynek eljuttattak. A 

látássérültek részére kifejlesztett és létrehozott attrakciók azonban minden egyes látogatónak 

különleges élményt nyújtanak, hiszen a máshol szigorúan üveg mögé zárt kincsek itt kézzel 

foghatók, tapinthatók.  

A Várkertre vonatkozóan is vannak bejárási, kirándulás-kiegészítő javaslatok. Természetesen 

erről is készült külön kiadvány, amelyet megerősít a felújított Vadászlakban lévő 

természettudományi kiállítás. A park a közelmúltban ugyancsak teljes egészében megújult, 

tisztító vágások, új telepítések történtek. A megmaradt öreg fák országos szinten is kiemelkedő 

jelentőségűek. A tulipánfának feltehetően itt található az első hazai telepítése. A sétautak 

mentén található szobrok, emlékművek és más tájépítészeti elemek élvezetessé és mozgalmassá 

teszik a kirándulást a több bejárattal rendelkező parkban. A kastélyhoz tartozó, ám a Várkert 

másik szegletében található Vadászlak is könnyedén megtalálható akár a kiadványban szereplő 

térkép, akár pedig a kitáblázások alapján. A rendkívül informatív, élményelemekkel gazdagon 

dúsított kiállítás kerttörténeti, vadászati, botanikai és ornitológiai részekből áll.  

A Batthyány Örökségközpont akár érkezéskor, akár pedig a távozás előtt kitűnő helyszínt 

biztosít a felfrissülésre, megpihenésre. A kulturált szociális helyiségek, a mindkét nem által 

hozzáférhető pelenkázók, a kül- és beltéri ülőalkalmatosságok, asztalok a látens igényeket is 

minden tekintetben kielégítik. A büfé pedig minden tekintetben eltér a máshol megszokottól, 

hiszen a fogadó/búcsúzó térbe egy Liktáriumot álmodtak meg a koncepció kidolgozói.  

A körmendi Batthyány-kastélynak a liktárium évszázadok óta tartozéka, hiszen a gyógyító 

tevékenység nemzedékeken át jellemző volt. Ehhez tartozik az is, hogy a Batthyányak 

udvarában ültettek először olyan növényeket, amelyek a magyar konyhának, a gurmiet 

gasztronómiának világszerte az alapjait jelentik ma is. A liktárium elnevezés a latin 



electuarium, elektarium (gyümölcsíz, szörp), illetve a görög eklektion (szörp, nyalánkság) 

szavakból ered. Az orvoslásban a lágy ggyógyszeralakot hívják így ma. Nem véletlen az sem, 

hogy ez a szóhasználat így alakult. Az orvoslás, gyógyászat történeténem ugyanis a modernkori 

készítményeket megelőzően a természet patikájából merítettek, különböző növényi főzeteket 

használtak. A befőzés, mint tartósítás pedig ennek a folyománya. Körmenden a fejlesztés 

eredményeként évszázados gasztro-gyógyító hagyományok élednek újra, amelyek a 21. 

században ismét olyan természetes módon élik reneszánszukat, mint ahogyan azt a Batthyányak 

megalapozták. A liktáriummal a legfontosabb szándék a történelmi hagyományokra épülő helyi 

termékek értékének, hitelének, a termelés értelmének megteremtése a lokális termelői 

közösségek tagjaiban és a vásárlók körében egyaránt. A siker érdekében a megnyitás előtt 27 

helyi termék készítővel, őstermelővel kötöttek megállapodást a beszállításra vonatkozóan. A 

beszállítók köre 50 km-es körzeten belüli, akik között megtalálhatók a méhészek, lekvár- és 

szörpkészítők, olajütők, borászok, pálinkafőzők, mézeskalácsosok, gyógy- és 

fűszernövénytermesztők, kézművesek.  

A liktárium kincseinek felhasználásával két rövidfilmet is forgattak a helyi Batthyány 

Lovasbandérium Egyesület közreműködésével. A 17. századi korhű öltözékben megjelenő 

hagyományőrzők közé egy 21. századi „időutazó” érkezik, akinek csodálkozó pillantásait és 

kérdéseit, valamint az arra adott válaszokat rögzíti a kamera a főzési fortélyok mellett. Az 

ismeretterjesztő filmek egyikében a portyázó lovasokkal találkozhatunk egy pihenő alkalmával, 

akik portyalevest készítenek. A másikban pedig a katonákat hazaváró asszonyi nép készít 

ünnepi fogásokat. A filmek elérhetők DVD-n és videomegosztó oldalon is.  

Az épületben, a jegypénztár mellett egy ajándékboltot is kialakítottak. Itt megvásárolhatók a 

hagyományos souvenirek is, például a hűtőmágnesek, emlékkövek, kulcstartók, képeslapok, 

bögrék, noteszek, kisebb, helyben készült ékszerek is ugyanúgy, ahogyan helyi kiadványok, 

könyvek, kiállításvezető katalógusok, foglalkoztató füzetek. A kínálat folyamatosan bővül, 

újabb és újabb árucikkek kerülnek a bemutatóvitrinekbe amellett, hogy szabadpolcokon 

számtalan brossúra, leporelló kínálja magát ingyenesen a látogatói élmények fokozása és a 

mind teljesebb tájékozódás érdekében.  

A körmendi Batthyány-kastélyegyüttes egykori lovarda épülete turisztikai funkcióknak 

megfelelően megújult, új lehetőségeket biztosítva a látogatóknak. A felső szinten és az épület 

déli részén a munkálatok a második ütemben folytatódtak.  

A helyiek által napjainkban többnyire „színház” névvel illetett objektum a főépülettel közel 

egyidőben épült, klasszicista stílusban. A lovardát ebben a minőségében 1944-ig használták. 

Ezt követően előbb német, majd orosz csapatok foglalták el a kastélyt. Az 1960-as évek elején 

a helyi mára nemzetközi terepen is gyakran mérkőző, többszörös Magyar Bajnok 

kosárlabdacsapat tartotta itt edzéseit, mérkőzéseit. Ezt követően alakították át kulturális 

célokra, amikor 1966-67-ben a kastély funkciói megváltoztak, előbb főiskolai, majd 

középiskolai kollégium lett belőle. Körmend újbóli várossá avatása alkalmából, 1979-ben pedig 

színházteremmé építették át belső tereit. A három és fél évtized alatt azonban mind a 

berendezés, mind pedig a technika elavult, így időszerű volt a felújítás.  

2017-ben adták át a megújult színháztermet a hozzá tartozó szociális és technikai 

infrastruktúrával. A korábban 440 fős terem az épület funkciók szerinti megújulása miatt 

csökkent befogadóképességgel, 348 személy leültetésére lett alkalmas. A tágasabb 

sortávolságok, a kényelmes zsöllyék azonban hívogatók a színházszerető közönség számára. 



Nem csak a nézőtér újult meg, hanem a teljes színpad is. A méreteiben is impozáns játéktér 

technikai felszereltsége minden tekintetben megelőzi a mai kort, a tervezők tudtak előre is 

gondolni a várható trendekre. A fény- és hangtechnika 21. századi az egyéb kiegészítőkkel 

együtt. Teljes egészében kicserélték a fűtési, hűtési és szellőztető rendszereket. Magas 

színvonalú, a biztonsági előírásoknak minden tekintetben megfelelő védelmi rendszert építettek 

be, amely garantálja a tömeges tartózkodási hely ellenőrizhetőségét és lehetőséget biztosít 

azonnali beavatkozásokra, illetve mindez automatizált alkalmazásokat is kezel.  

A műszaki vezérlő helyiségbe digitális hang- és fénypult került, más kiegészítőkkel együtt. 

Ugyanezen a szinten – ami a szinteltolások miatt a 3. emeletnek számít – található egy iroda és 

raktár, ami a technikus munkavégzéséhez szükséges. Rendkívüli látens problémát oldottak meg 

azzal, hogy itt is kialakítottak egy kisebb vizesblokkot. A vezérlő két oldalán nyíló ajtókon 

keresztül is megközelíthető a galéria, amely a fényvetők kezelését könnyíti meg. Erre is szintre 

is fel lehet jutni lifttel is.  

A földszinten – a Batthyány Örökségközpont fogadó része mellett – átalakították a ruhatárat, 

valamint egy három munkaállomásos iroda is rendelkezésre áll. A liktárium mögött előkészítő 

helyiségek, raktár, munkavállalói öltöző és mosdó található. Itt van a szervízbejárat is.  

A lépcsőzetes kialakítású nézőtér alacsonyabb részére, az első sorokhoz vezető lépcsősor 

fordulójából nyílnak a művészöltözők. A közös előtérben kanapé, fotelek biztosítják a pihenést, 

valamint innen közelíthető meg a mobil fedéllel ellátott – máskor előszínpadként működő – 

zenekari árok, valamint a színpadi feljárók is. A színpadról ugyancsak fel lehet jutni a 

galériákra. Két különbejáratú, exkluzív berendezésű öltöző várja a fellépőket. Mindkettőben 

külön zuhanyzó és WC fülke található. Egy-egy helyiségben 6 sminkasztal van, önálló, rejtett 

világítású tükrökkel. Az ellazulást ovális kanapék biztosítják.  

Az öltözők előtere galériás megoldású, innen lehet megközelíteni az alattuk található, földszinti 

műszaki kiszolgáló helyiségeket, munkatársi öltözőt, zuhanyzót, kellékraktárat, valamint innen 

nyílik a gépház is. A galéria mögött szinte észrevehetetlenül helyezkedik el a teherlift, amely 

közvetlenül a műszaki bejárat mellett van, így a díszletezés nem akadályozott, könnyebb 

feladatot jelent.  

A Batthyány Örökségközpont és Színházterem nem pusztán turisztikai és előadóművészeti 

funkciókat lát el. Tereiben lehetőség van közösségi rendezvényekre, találkozókra, kisebb és 

nagyobb konferenciák, tanácskozások lebonyolítására, amelyekhez megfelelő minőségű és 

mennyiségű mobil eszközpark is rendelkezésre áll.  

A Batthyány Örökségközpont és Színházterem kialakítása két ütemben valósult meg, amely 

projekteket további fejlesztések követtek és követnek. Két kisebb melléképület a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával újulhatott meg. Ezek: az egykori parádés istálló és a volt 

kocsiszín, amelyek ma időszaki kiállítótérként funkcionálnak.  

2019. nyarán már lezárult a kastély főépülete rekonstrukciós munkáinak előkészítése, a 

tervezések, engedélyezések. A GINOP és hazai forrásból, mintegy 3 milliárd forint 

támogatásával megvalósuló kastélyfelújítás során megújul a homlokzat, a tető, a pinceszint, 

valamint belső terek felújításával új állandó kiállítások is készülnek.  

A főépületre vonatkozó beruházások zavartalan lebonyolítása érdekében alakította meg 

Körmend Város Önkormányzata a 100%-ban saját tulajdonú Batthyány Örökségközpont 



Kastélyfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A Kft az 

önkormányzattal és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság konzorciumban valósítja meg a fejlesztést.  

A kastélyegyüttesben található valamennyi közösségi- és kiállítóhelyet jelenleg a Körmendi 

Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár többfunkciós intézmény működteti. A projekt 

megvalósítása során, legkésőbb közvetlenül utána szervezeti átalakulás is várható; a területi 

múzeumot, a kiállítóhelyeket, valamint az épületeket övező parkok üzemeltetése, bemutatása 

és fenntartása a Batthyány Örökségközpont NKFT feladatai közé kerül.  

A kastélyegyüttes többfunkciós használata során szinte lehetetlen a látogatói adatokat hitelesen 

megadni. Naprakész statisztikai adatokkal a múzeumi intézményegység rendelkezik, amelynek 

a látogatásokból bevétele is keletkezik. Az elmúlt években a látogatók száma növekedett, 

számuk azonban nem éri el az évi tízezer főt.  

2018-ban fogadott összes látogató a múzeumban és a vadászlakban: 9334 fő 

Felnőtt: 1956 fő 

Diák: 1159 fő 

Családi: 1020 fő 

Nyugdíjas: 1698 fő 

Ingyenes: 3501 fő 

Az összes látogatóból külföldi: 347 fő 

A múzeum jegybevétele 2018-ban 4 754 950,- Ft, teljes bevétele 4 920 655,- Ft volt. A múzeum 

bevétele 33%-kal emelkedett az előző évekhez képest. 

A kastélyberuházás után az indikátorként előírt látogatószám 30 000 fő.  

A Batthyány Örökségközpont és Színházterem épületében sokféle esemény, rendezvény zajlik. 

Ezek egy része jegybevételes. Ilyenek például a színházi előadások, gyermekeknek, 

családoknak szóló produkciók. A bevételek mennyiségét gyarapítja a terembérlet is. Ezekből 

éves szinten az intézmény 5,7 millió forintot szerzett.  

Jelentős a bevételt nem jelentő használat, hiszen az önkormányzat közművelődési rendelete a 

kiemelt egyesületeknek, oktatási intézményeknek, kölcsönösségi megállapodáson alapuló 

egyezségek alapján ingyenesen biztosítja a különböző színterek használatát. A város főterén, 

az intézmény által szervezett rendezvények, fesztiválok látogatottsága kimagasló, például a 

Körmendi Napok 4-8 napja alatt 30-40 000 ember keresi fel. Ezen alkalmakkor  az épületben 

használják az öltözőket, a pihenőhelyeket, közösségi tereket, valamint a szociális 

infrastruktúrát. A többfunkciós intézmény közművelődési feladatellátása keretében az éves 

aktivitások száma több, mint 1400 alkalom, amelybe beletartoznak a közösségi események, 

próbák, rendezvények, fesztiválok, ünnepekhez kapcsolódó programok. Ezek körülbelül 

egyharmad része zajlik a Batthyány Örökségközpont és Színházterem épületében. A múzeumi 

feladatellátás során a múzeumpedagógiai és -andragógiai programok, kézművesfoglalkozások, 

ismeretterjesztő előadások rendszeresek, azonban ezek az állandó kiállításoknak otthont adó 

főépületben és a Vadászlakban zajlanak. 

Az épület éves fenntartási költségei magasak, amelyek a beépített műszaki megoldások 

rendszeres, szerződésekkel ellátott karbantartásának köszönhetők. Ezek a költségek 2018-ban 

11,7 millió forintot tettek ki, amely összeg nem tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat.  



A fentiek alapján megállapítható, hogy Körmend Város Önkormányzatának az a szándéka, 

hogy a Batthyány Örökségközpont és Színházterem kialakításával turisztikai, közösségi és 

kulturális helyszínt hozzon létre, teljes mértékben megvalósult. A létesítmény kihasználtsága 

szinte teljes. A bevételek és a kiadások aránya azonban rámutat arra, hogy nem profitorientált 

módon működik, hanem a helyiek és az idelátogatók teljeskörű kiszolgálása érdekében. Itt is 

érvényes tehát az a tétel, hogy a kultúra és annak közvetítése nem mérhető árucikként, viszont 

összességében az identitás, a helyhez való kötődés, a látogatók fogadása szempontjából 

mindenképpen kiemelkedő jelentőségű, amelynek hatásai a helyi gazdaság élénkülésében is 

megjelennek. 

 

Az épület tervezését a Renoterv Kft végezte. Tervező: Tölgyesi Ernőné.  

Belsőépítészet: Morfo Kft. Tervező: Kiss Dániel és Tóth Péter.  

A kivitelezést a ZÁÉV Zrt végezte.  

Az épület belsőépítészeti kialakításáért a Morfo Kft 2017-ben megkapta a Média Építészeti 

Díját.  
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