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CSÁKVÁR



Csákvár

A Vértes fővárosaként emlegetett község a Vértesi Natúrpark délkeleti 
peremén terül el, a Zámolyi-medence által határolt völgynyílásban.
A mai evangélikus templom környékén találták meg a kutatók a római 
kori Floriana maradványait. Az egykor virágzó város az Aquincumból 
Savariába (Szombathely) és a Sopianaeból (Pécs) Brigetióba (Ószőny) 
vezető utak találkozásában épült ki.
A község legjellemzőbb épülete a gróf Esterházy János által építtetett, 
eredetileg barokk stílusú, de az építkezések végére már klasszicista 
stílust öltött kastély. Lenyűgöző méretei, részleteinek gazdagsága és 
hosszú évtizedeken át formált, ápolt, gazdagított angolparkja okán ma 
is az egyik legszebb hazai kastélyként tartják számon.
A Vértes természeti, néprajzi és kulturális értékeit átfogóan a Vértes 
Helytörténeti Múzeum, a Fazekas Emlékház és a Geszner-házban ber-
endezett természettudományi kiállítás mutatja be. Kedvelt pihenőhely 
a szőlészet védőszentjét, Szent Orbánt ábrázoló szobor körül található 
gyönyörű park. A túrázóknak életre szóló élményt nyújt az őslénytani 
leleteiről ismert Báracházi-barlang, a Csíkvarsai-rét lápvilágát bemu-
tató Vidrafű tanösvény és a Vértes szubmediterrán élővilágát ismertető 
Haraszt-hegyi tanösvény.
A csákvári fazekasok és kolompkészítők egykor országszerte is-
mertek voltak. Ma az újraéledő fazekasműhelyekben ismét készülnek 
a zöld-sárga csíkos köcsögök, díszedények és használati tárgyak. A 
néphagyományőrző programok közül ezért kiemelendő a július végi 
fazekasnap, valamint a Mihály-napi lovas- és pásztortalálkozó.

The township of Csákvár on the southeastern edge of Vértes Nature 
Park is often referred to as the capital of the Vértes.
In Roman times a flourishing town called Floriana was to be found 
here, at the crossing of two main commercial roads of the Empire. 
The ruins of some of the Roman houses have been excavated in the 
vicinity of today’s Lutheran church.
Csákvár’s most characteristic building is the Esterházy Mansion, 
originally built by Count János Esterházy in Baroque style. However, 
by the time it was finished, it had been transformed into Classicism. 
Owing to its size, rich ornamentation and nicely laid out park, it is 
still one of the finest historic houses in Hungary.
The natural and cultural heritage of the region is represented by the 
exhibitions of the Vértes Museum of Local History, the Vértes Natural 
History Museum in Gessner House, and the Potters’ Memorial House. 
The beautiful park around the statute of St Urban, the patron saint of 
viticulture, is popular with residents and visitors alike. Báraczházi 
Cave is famous for the fossils of prehistoric animals that have been 
excavated in it. Buckbean Nature Trail leads through Csíkvarsa 
Meadow, while there is another nature trail on Haraszt Hill.
The potters and cowbell makers of Csákvár were once acclaimed 
all over the country. Today, the production of traditional pottery 
has revived in a number of workshops. From among the festivals 
cherishing folk traditions, Potters’ Day at the end of July and the 
reunion of horsemen and shepherds on St Michael’s Day are the most 
significant events.
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