
Pusztaságból paradicsomi kastélypark
Az Alcsúti Arborétum két évszázada

Kietlen pusztaság terült el ezen a tájon, amikor két évszázaddal ezelõtt Habsburg József nádor kivá-
lasztotta ezt a területet. Családja a második világháború végéig élt itt, s alakította nagy kertészeti szak-
értelemmel és elhivatottsággal ezt a tájat.

Mára a park, ha nem is a teljes fényét mutatja, a monumentalitást érzékelteti, annak mintapéldája,
amit az ember tehet egy terméketlen tájon a természet sokféleségének megteremtésére. Növénygyûjte-
ménye és madárvilága jelentõs, a helyszín kutatási, oktatási és bemutatási feladatokat is ellát. Kedvelt
kirándulóhely, különösen a kora tavaszi mediterrán hóvirágmezõ és a nyár eleji szentjánosbogár-rajzás
vonzza tömegesen a látogatókat.

A mai arborétum

József nádor a XIX. század elsõ negyedében alcsúti birtokán felépíttette Magyarország egyik legna-
gyobb klasszicista kastélyát és megterveztette az ország elsõ angolparkját. Az egykori kastély és kertjé-
nek szûkebb területe ma az Alcsúti Arborétum, amelynek vagyonkezelõje a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság. A park természet- és mûemlékvédelmi oltalom alatt álló, látogatók elõtt egész évben nyit-
va tartó gyûjteményes kert évszázados faóriásokkal, növényritkaságokkal. A mintegy 40 hektáros terü-
letet 1952-ben nyilvánították természetvédelmi területté, építészeti emlékei pedig 1995 óta állnak mû-
emléki oltalom alatt.
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A park a mai napig megõrizte egykori tulajdonosainak és neves tervezõinek elképzelései alapján
megvalósult kertszerkezetét. Közvetlen területe csekély változáson ment át, eredeti felépítése megma-
radt, területi integritása nem sérült. A nemzetközi viszonylatban is jelentõs kert épített elemeiben és nö-
vényanyagában is jól reprezentálja az építési korszakok kertmûvészeti stílusát, az építtetõk ízlésvilágát.

Helytörténeti áttekintés

Alcsúton az õskor emberének megtelepedésérõl tanúskodnak a földbõl elõkerült kõszerszámok és
agyagedények, valamint a határban lévõ bronzkori földvár maradványa. Az eddig ismert leletek a kas-
tély építésének köszönhetõk. Az üvegház helyén kelta temetõt tártak fel. Ennek közelében leltek a fehér
márványból faragott, Mithras istent ábrázoló dombormûre. A parkban megtalálták egy késõ avar kori
temetõ néhány sírját, öntött bronz övdíszekkel, nõi ékszerekkel.

A késõbbi nádori uradalmat alkotó puszták egyike, Ginza-puszta valamikor volt, eredeti neve
Khénza, itt született mester – IV. Kun László udvari papja – a XIII. század második felében. A terület-
rõl az elsõ írásos emlékek az Árpád-házi királyok idejébõl valók. A községet ekkor a fehérvári kereszte-
sek birtokolták, majd Mátyás király a pálos szerzetesrendnek adományozta. A török idõkben a lakosság
a nagy megpróbáltatások elõl elmenekült, a község elnéptelenedett.

1786-ban II. József rendeletében a szerzetesrendeket feloszlatta, birtokukat a Vallásalaphoz csatolta,
ez történt a pálos rend feloszlatásakor az acsai uradalommal is.

1818 után Habsburg-birtok a II. világháború végéig. Ez idõben alakult ki a kilenc pusztát magában
foglaló mintagazdaság, központjában a kastélykert, a mai arborétum. 1944 után az elhagyott birtokot az
állam vette kezelésbe. 1951-ben egyesítették Alcsútot Vértesdobozzal, így keletkezett az új községnév,
Alcsútdoboz.

A község ma is magán viseli az egykori Habsburg-birtok létének nyomait, az egykori majorságokból
lovászati telep, wellness klub, golfpálya létesült, a kastélykertbõl az arborétumot alakították ki.

Az alcsúti birtok születése

Habsburg József Antal János fõherceg (1776–1847), az ország nádora az elsõ Habsburg, aki Ma-
gyarországon letelepedve birtokot szerzett. Az õ leszármazottait nevezzük a Habsburgok magyar ágá-
nak. József nádor fél évszázadot felölelõ nádorsága alatt birtokának mesteri kialakítása mellett az or-
szág felvirágoztatásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Birtokán kilenc puszta kiépítésével mezõgazdálkodásra és állattenyésztésre rendezkedett be.
1841-ben Vajda János költõ már így vélekedett a gazdaságról: „… Egész Európában a legelsõ, addig
sehol utol nem ért tökélyû mintagazdaság… a gazdászati szakképzettség gyakorlati iskolája…”

Elsõként a birtok közepén az ország egyik legszebb klasszicista kastélya készült el. Körülötte a kor
divatjának megfelelõen nagyvonalú tájképi kertet alakítottak ki, a tervezés a Tost kertészdinasztia nevé-
hez fûzõdik, akikkel együttmûködve József nádor is bekapcsolódott a tervezõmunkába. A korábbi ha-
gyományokkal szakítva angolkert stílusú, vagyis tájképi kertet alakítottak ki, ahol a kertépítészet a táj
természetes formáit utánozza.

A nádort a példamutatás ösztönözte, amikor a hírhedten rossz minõségû, szikes területû birtokát
megvásárolta. A palatinusz így vélekedett: „Addig kell ültetni és plántálni, és újra ültetni, és újra plán-
tálni, míg végre meg nem fogan!” Ehhez nem csupán a közeli Csaplári-erdõbõl telepítettek át fajokat,
hanem rendkívüli költséggel sok egzotikus fát ültettek, melyek azelõtt az országban ismeretlenek vol-
tak.

A park minden zuga a tulajdonos és családja emlékét õrzi. A szokásoknak megfelelõen a nádor min-
den jelentõs családi eseményt ültetéssel tett emlékezetessé, s a kert egyes részeit a család tagjairól ne-
vezte el.

Fõhercegi birtok a két patak között, az elsõ építési periódus

A kert kialakításában fontos szereppel bíró két vízfolyás, a Váli-víz és az Acsai-víz által határolt te-
rület magaslatán épült a kastély. A kert közepén a patakok felduzzasztásával tavat alakított ki a tervezõ,
a portikuszos homlokzattól a szabad kilátást a tóra az enyhe lejtésû Nagyrét adta és adja ma is. A tó part-
ján ültetett facsoportok keretezték a feltáruló látványt. A patakokon és a tóba vezetõ csatornákon hidak
íveltek át. A dús növényzetû Hermina-szigeten fürdõépület, mellette medence épült.

József nádor 1819-ben, a birtok megvásárlásának évében felkérte kastélyának megtervezésére a ha-
zai építészet nagy mesterét, Pollack Mihályt. A hazai klasszicizmus egyik legharmonikusabb épületét
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1827-ben vette birtokba a fõhercegi család. Az épületegyüttes további két építési periódusa után nyerte
el végsõ, kiteljesedett formáját.

Az épület fõhomlokzata, a négy jón oszlopon nyugvó, timpanonos portikusz ma is áll. A kastély fõ-
bejárata mégsem itt volt, hanem a tágas belsõ udvarról nyílt. Üvegezett kocsibehajtó gondoskodott az
érkezõ vendégek kényelmérõl esõs idõben is.

A kastély belsõ berendezése valóságos múzeum volt. A fõbejárattól jobbra a fõhercegi, balra a fõher-
cegnõi lakosztály volt. A fõhercegi fegyverterem páratlan ritkaságokban bõvelkedõ, széles körû gyûjte-
ménye a világ minden tájáról tartalmazott fegyvereket. A családi képtár falain a családtagok portréi so-
rakoztak, csupán három személy: Deák Ferenc és Kossuth Lajos portréja, valamint a német Sebastian
Kneipp mellszobra kapott helyet köztük. A fõhercegi hálószobát katonához méltó puritánság jellemez-
te, falain körben, posztamenseken a magyar királyok faszobrai sorakoztak.

A második építési periódus, a kert fénykora

Az uradalmi kertészet József Károly fõherceg idejében éri el fénykorát, aki 1867-tõl, bátyja, István
fõherceg halálát követõen vette át a birtokot, és apjához hasonlóan szenvedélyes kertész volt. Az õ ide-
jében számottevõen növelték a kert területét, s gyarapodott a kerti építmények száma is.

A fõkertészek keze alatt 1867–1894 között folyamatosan bõvülõ faiskola messze földön híres volt
szakmai körökben, a kert igényei mellett eladásra is termeltek.

1867–68-ban Zsigmondy Vilmos mérnök artézi kutat fúr, a 185 méter mély, pozitív nyomású artézi
kút a tó közepében szökõkútként szolgált, magasra fellõve a vizet. Ezzel egyidõben kiépítették a kert
öntözõhálózatát és a víztározót. Az ezt tápláló gõzgép a díszkert mellett, a Vízházban állt.

A tó öblös torkolatkialakításokkal hullámvonalas partvonalat kapott, megépítették a szigeteket Jám-
bor Vilmos tervei alapján. A nyolcas alakú Klotild-sziget partvonal menti sétaútjaival, hortenziaágyása-
ival és mocsári ciprusaival, lugasokkal a család kedves pihenõhelye lett.

Keleties, könnyûszerkezetes Hattyúház és Hajóház épült, ahol a „Flotilla” vegyes képet mutató csó-
nakállománya kiköthetett.

A kert hídjaitól eltérõ szerkezetû és kialakítású koronás kõhíd József fõherceg C. J. monogramjával
és címerével 1881-ben épült, valószínûleg Ybl Miklós tervei alapján.

Alcsút pompás növényházai

A kastély déli szárnya alatt épült fel a „nagy Vasüvegház” 1871és 1872 során Ybl Miklós tervei
alapján. Az 56 méter hosszú, 11 méter széles, 8,5 méter magas pálmaház az ország legnagyobb ilyen
jellegû építménye volt, messzire kiragyogott a kert lombtömegébõl.

A kettõs ívezetû vasgerendák kõalapon álltak. A két ív találkozásánál kívül és belül is karzat futott
végig. A belsõ karzatról meg lehetett csodálni a többnyire szabad földbe ültetett növényeket felülrõl is.
A Pálmaházban 65 pálmafaj mintegy 300 egyede élt, lenyûgözõ méretû növényekkel.

Az Orangerie a kastéllyal egy idõben épült lapos tetõs épület volt, melyben a kerti növényágyak nö-
vényeit teleltették, s terebélyes citrom- és narancsfákat neveltek.

Kastélybõvítés, a kápolna létrejötte

Az 1870-es években valódi épületegyüttessé fejlõdött a fehérre meszelt kastély. Az 1880-as években
az istállót kápolnává alakították, megépült a könyvtár, az addig különálló gazdasági szárnyakat a fõépü-
lethez kapcsolták. A gazdasági szárnyat kis tornyos toldalékkal zárták le, ami tûztoronyként funkcionált
és a József fõherceg által szervezett alcsúti önkéntes tûzoltóság gyakorlóhelyéül szolgált.

Az épületegyüttes legszebb része volt a neoromán stílusú kápolna, melynek áttervezését Storno Fe-
renc végzi. A padló mozaikjait és a magyar szenteket ábrázoló ólomüveg ablakokat Storno tervezi,
Róth Miksa keze munkái az üvegablakok, az orgona a pécsi Országh-mûhelybõl került ki. A mennyeze-
ti freskók Lotz Károly munkái, az oltárképet és a kápolnában megtalálható egyéb festményeket a fõher-
cegi család tagjai készítették.

A pompás kápolna helye már az 1200-as években is szakrális hely volt, feljegyzések szerint Szent
Eusztáh kolostor állt itt. Késõbb pálos birtok volt, így felmerül, hogy az épület egyes elemei régebbi
eredetûek.

A kápolna a falusi templom felépítéséig a község katolikus plébániatemploma is volt.
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Kiemelkedõ botanikai könyvtár
Két hatalmas, emeletes terembõl állt a könyvtár, mely a kápolna mögött helyezkedett el, az épület-

tömb szerves folytatásaként. A fõhercegi könyvtár magában foglalta a családi levéltárat. Az európai vi-
szonylatban is páratlannak számító könyvállomány több mint 60 000 kötetet számlált (fele botanikai
jellegû), közte állítólag öt korvinával. A kastély leégésével a gyûjtemény elpusztult.

A kastélykert kisebb épített elemei
A kastély mellett Gyermekkert kap helyet. A kis klasszicista épület, a Babaház õrizte a fõhercegi

gyermekek játékait, ez a kertrész volt a család „legkedvenczebb” tartózkodási helye. A gyermekek par-
cellákat kaptak, ahol saját ízlésüknek megfelelõen kertészkedhettek. A felvezetõ íves lépcsõkarok kö-
zött oroszlánlábas márványkád, az Oroszlános-kút kapott helyet.

Az Alpinétumnak nevezett katlanba hegyvidéki beültetésû Mély út vezet, mögötte az állattartó háza-
kat találjuk. A kis együttes a mai állatkertek elõdje volt, medve-, sas- és kisállattartó ketrecek szolgáltak
az állatok bemutatására. A XX. század elején épült lovardát ezek mellett alakították ki. Az Eiffel Iroda
által tervezett szecessziós lovaglópalota az ország elsõ vasbeton épületeként mûemléki védettséget él-
vez.

Az István-halom magaspontján található gloriettnek meghatározó szerepe volt a kert tájképi kialakí-
tásában. A könnyed épület „ablakaiból” a dombot övezõ növényzetbe vágott nyiladékokon keresztül
feltárultak a kert jellegzetes pontjai.

Az építés befejezése
A harmadik építési periódus a XX. század elejére tehetõ. A már kettõs U alakú kastélyudvar belsõ,

kisebbik, addig nyitott részét bezárták. A belsõ udvar közepére kerek díszmedence került, melyben
aranyhalak úszkáltak. A gazdagon berendezett kastély összes alapterülete kb. 15 000 m2 volt, helyisé-
geinek száma elérhette a kétszázat.

A Habsburg-kastély és kertjének pusztulása
József fõherceg 1905-ben bekövetkezett halálát követõen a család kevesebbet tartózkodott az alcsúti

birtokon. 1944-ben a nyilasok hatalomátvételét követõen elhagyni kényszerültek birtokukat, néhány
nappal karácsony, a szovjet csapatok bejövetele elõtt, de bíztak a visszatérésben és minden értéküket a
kastélyban hagyták.

December 25-én súlyos tüzek keletkeztek, az épület hetekig égett, majd megkezdõdött az értékek
széthordása. 1951-ben elrendelték az alapokig történõ bontást.

A kápolna is erõsen megrongálódott, 1962 során beomlott a tetõzete, az 1960-as évektõl ún. állag-
megóvási munkák zajlottak. Leverték a maradék freskókat, a mennyezeti kupolákat eltüntették, majd
vasbeton födémmel pótolták, felverték az alig sérült mozaikpadlót, a külsõ íves díszítéseket megsem-
misítették, a torony csûrös sisakját sem az eredeti formában állították helyre. A valódi értékmentésre az
1980-as években került sor. 1986-tól kiállítási térként hasznosították az épületet, ma gyakran esküvõk
stílusos helyszíneként használják.

Az államosítás során a fürdõépület, a Pálmaház és az üvegházak a helyi termelõszövetkezet tulajdo-
nába kerültek, s lebontották azokat. A bontások után csupán a kerti homlokzat középsõ, portikuszos fala
maradt meg, akár egy kulisszafal. A Pálmaház kövekbõl emelt boltívei állnak ma is, a középsõ kapu-
építményének faragott kövei a helyszínen hevernek.

A Habsburg-család lotharingiai ágának leszármazottai – akik itt töltötték gyermekkorukat – ma is
otthonukként gondolnak az alcsúti birtokra és visszatérnek ide nagyobb családi ünnepeiken.

Az arborétum felújítása
Az II. világégést követõen a kastély pusztulása alapvetõen meghatározta a kastélykert sorsát. A kert

elvesztette egyensúlyi állapotát, évtizedeken át elhanyagolt állapotban várta jobb sorsát.
A helyreállítási folyamat elsõ lépcsõjeként, 2010–2012-ben megtörtént az értékes faállomány meg-

mentése, nagy kiterjedésû hagymás növényszõnyegek ültetése, a dísztó kotrása és a partfal megújítása,
valamint elkészült a kerttörténeti tudományos dokumentáció. A 2014-ben indult újabb pályázat célja a
kert természeti és mûemléki értékeinek megõrzése és a látogatói környezet korszerûsítése volt. A dísztó
zsilipeinek korszerûsítése mellett elkészült a Zsigmondy Vilmos-féle ún. Gejzír funkcióját betöltõ új
szökõkút. A mikroklíma javítása érdekében az eredeti formájának megfelelõen újítottuk fel az Alpin-
tavat, egy kis vízesést is kialakítva, valamint sor került a Hermina-sziget körüli vizesárok rekonstruálá-
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sára, növénytelepítésére. Öntözõrendszert építettünk ki a Babaház, a Mély út, valamint az Alpinétum
területén, növénytelepítéseket is végezve, színpompássá téve a parknak ezen vadregényes hangulatú ré-
szeit is.

A kastély belsõ udvarán helyreállító rekonstrukcióval a medence korszerû újraépítése mellett annak
közvetlen környezete is megújult, a mai kor igényeinek megfelelõ szerkezetekkel. Az Oroszlános-kút
felújítása idõszerû volt, az Alpinétumban fellelt Mária-szobor restaurálásával a Grotta mellett a család
egy másik kegyhelyének méltó helyreállítását sikerült megvalósítani. A három kovácsoltvas híd teljes
felújítása mellett a Grottához vezetõ nagy fahíd teljes cseréjére is szükség volt. A Babaház kertjének re-
konstrukciója egy 1910-es években készült fotó és a kertrégészeti kutatás alapján készült. A sétautak és
ágyásszegélyek szép rajzolatában gyönyörködhetnek az ide kirándulók, megvalósult a Babaház elõtti
egykoron álló pergola rekonstrukciója. A faszerkezetre felfutó szép rózsalugas megidézi majd a kastély
kertjének egykori látványát.

A alcsúti kastélykert kerttervezésének alappilléreit jelentik a látványtengelyek, melyeknek visszaál-
lítása megtörtént. A park hosszú kilométereket kitevõ sétaútjainak felújítását, nyomvonal-rekonstrukci-
óját murvaborítással végeztük. Vadvédelmi háló kiépítésével a 40 hektáros park határvonalának 2/3-a
lett bekerítve, így a kert védett értékeinek megóvása biztosítottabbá vált.

A történeti épített elemek hiteles helyreállításával a közel két évszázados kulturális örökség meg-
mentését sikerült megvalósítani és a mai kor számára bemutathatóvá tenni. Ezt a célt szolgálja a kerten
tematikusan végigfutó tanösvény is, amely hiánypótló jelentõségû. Elkészülhettek a park új informáci-
ós anyagai, többféle térkép- és növénynévtábla, kiadvány, illetve foglalkoztató füzet.

Az Alcsúti Arborétum mai látogatói a faóriások, dendrológiai ritkaságok között sétálva úgy érezhe-
tik, hogy a nádor és fia által életre hívott kert a mi nemzedékünknek nyújtja legérettebb képét. Járjanak
utána Önök is!

H. Kolláth Mária
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