
VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

ESTERHÁZY-KASTÉLY
ÉS PARKJA

(CSÁKVÁR)

Esterházy Mansion and
landscape garden



Esterházy-kastély és parkja (Csákvár)

A köznemesi sorból felemelkedett Esterházy család 1629-ben 
szerezte meg Gesztest és a hozzá tartozó Csákvárt. A leszármazottak 
közül gróf Esterházy János építtette fel azt a kastélyt, amelyet ma is 
az egyik legszebb ilyen jellegű hazai épületként tartanak számon.
A kerti homlokzaton látható évszám 1781-et nevezi meg a kastély 
építésének befejezési időpontjaként, de biztos, hogy még az 1820-
as években is dolgoztak rajta. Az Esterházy család 1945-ig lakta 
az épületet, melyben könyvtár, képtár, vadászterem, sőt még 
lovasiskola is helyet kapott.
Az eredetileg barokk stílusú, de az építkezések végére már 
klasszicista stílust öltött kastély díszudvara fejedelmien előkelő, 
tágas terét két vörösmárvány, ónfejes Neptun-kút töri meg. A 
háttérben vörösmárvány lépcső vezet fel a tympanonnal lezárt, dór 
oszlopcsarnokhoz.
Az egykori főúri rezidencia különleges értéke a nagy területű 
angolpark. A családtagok különböző családi ünnepek, évfordulók 
alkalmából, a kert félreeső pontjain különös formájú kis kerti 
lakokat, pihenőházakat, emlékműveket építtettek és ajándékoztak 
egymásnak. A kerti építményekből fennmaradt és ezidáig 
felújításra került a Szentháromság-oszlop, a műbarlang, a napóra 
és a szökőkút, valamint a plébániatemplom, a Geszner-ház és a 
Török-torony, amely ma ökumenikus Szent Ferenc kápolna.
A kórházként működő épület parkja szabadon látogatható.

Esterházy Mansion and landscape garden

The Esterházy family acquired the estate of Gesztes with the town 
of Csákvár in 1629. It was in the time of Count János Esterházy 
that the mansion in Csákvár, still one of the most beautiful of its 
kind in Hungary, was built.
The date above the gate in the rear facade marks 1781 as the year 
of completion. However, construction work was going on even in 
the 1820s. In its heyday, the building included a library, a picture 
gallery, a hunters’ hall and even a riding-school. The Esterházy 
family lived here until 1945.
The courtyard of the mansion, originally Baroque but later rebuilt 
in Classical style, is decorated with two Neptune fountains made 
of red marble. In the background, red marble stairs lead up to a 
Doric colonnade which holds a tympanum.
The landscape garden behind the mansion also has great value. 
Long ago, small retreats and monuments hid in the outlying 
parts, presented by the family members to each other on special 
occasions. Some of these, including the Holy Trinity Column, the 
artificial cave, the sundial, the fountain, the parish church, Gessner 
House and the St. Francis Chapel (once the Turkish Tower) can 
still be seen in their renovated form.
Today the building houses a hospital, but the park is open to 
visitors.
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