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védettség és történeti vonatkozások

Alapadatok:
A	várkert	Pápa	belvárosának	legnagyobb	összefüggő	zöldfelülete,	területe	mintegy	16,9924	ha	
Északról	a	várkert	utca,	Keletről	a	szent	istván	utca,	délről	a	Grófi	út	határolja.
Természeti	védettség:	
A	várkert	helyi	jelentőségű	természetvédelmi	terület.	
A	Bakonyér	és	a	Tapolca	patak	közötti	parkrész,	a	korábban	belső	várkertnek	nevezett	terület	már	
1977-ben	megkapta	ezt	a	minősítést.	(Érintett	helyrajzi	számok:	hszr:6406;	6403;	Kiterjedés:	15,57	ha,	
Törzskönyvi	száma:	18/24/TT/77)	A	helyi	 jelentőségű	természeti	védettséget	2011-ben	bővítették		
a	kastély	Tapolca	patakig	terjedő	szűk	környezetére,	mint	a	rendelet	indoklásában	is	olvasható	
„az	esterházy-kastély	történeti	kertje	védelem	alatt	álló	pápai	6403	és	6406	hrsz-ú	területének	kie-
gészítése,	teljessé	tétele”	céljából.		(Érintett	helyrajzi	számok:	hszr:	2;	Kiterjedés:	1	ha	8442	m2	hszr:	
3;	 Kiterjedése	 5782m	2	 ha,	 	 rendeletszám:	 Pápa	város	önkormányzata	 Képviselőtestületének	
28/2011.	(X.6.)	önkormányzati	rendelete	ingatlanok	helyi	jelentőségű	védett	természeti	területté	
nyilvánításáról)

műemléki védettség: 
A	kastély-együttes	egésze	műemléki	oltalom	alatt	áll.		
Műemlékként	védettek	a	következő	ingatlanok:	hrsz.	1,	2/1,	3,	5/1,	5/2,	6403,	6404,	6405
emellett	műemléki	jelentőségű	területként	is	védett	a	hrsz.	1,	2/1,	3,	5/1,	5/2,	6404,	6405

A	kastély	szűk	környezete	emellett	védett	régészeti	lelőhely

a park történetének rövid összefoglalása
A	középkorban	a	pápai	vár	a	település	északkeleti	sarkában	álló	magaslaton	elhelyezkedő	több,	
egymással	összeépített	ház,	fallal	övezett	együttese	volt.	A	török	támadások	idején	a	vár	nem	
semmisült	meg,	a	törökök	is	egyheti	ostrom	után	szabad	elvonulás	fejében	adták	fel	1597-ben,	
de	ezt	követően	a	vallon	és	olasz	zsoldosok	figyelmetlenségéből	felrobbant	a	várkapu	melletti	
lőporraktár	és	romba	döntötte	a	vár	egy	részét. 

A	birtok	1626-tól	 lett	az	 esterházy	családé,	amikor	Nyári	 Krisztina	és	 esterházy	 i.	Miklós	házasságát	
követően	Nyári	 Krisztina	 testvér,e	báró	Nyáry	Miklós	elcserélte	uradalomrészét	a	 Túróc	vármegyei	
esterházy	birtokokkal.	e	dátumtól	egészen	1945-ig	esterházy	család	maradt	a	pápai	kastély-együttes	
birtokosa.
A	 kertről	először	 evila	Celebi	 tudósított	 1660-ban,	aki	magyarországi	utazása	 során	 járt	 Pápán,	és	
elragadtatással	írt	a	kert	ritka	és	idős	fáiról.	említett	kőris,	platán,	erdei	fenyő,	Paulownia,	juhar,	szil,	
sophora	példányokat.	Az	általa	leírt	kert	helyét	nem	ismerjük,	ábrázolása	nem	maradt	fenn,	illetve	a	
vár	korábbi	ábrázolásain	nem	látható	kertnek	nyoma,	de	egy	későbbi	metszeten	a	Tizes	malmon	túli	
területen	a	későbbi	kertészet	területén	jelenik	meg	Hortus	Dominalis	felirat,	amely	akár	ezt	a	kertet	
is	 jelölhette,	hiszen	a	későbbi	felmérések	ezen	a	részen	később	is	 jelölnek	„Füves	kertet”.	1740-ben	
Kálváriát	létesítettek	a	területtel	határos	birtokrészen	1741-ben	pedig	remetelakot	építettek	a	Kálvária	
mellé.

A	vár	hadi	szerepe	1711	után	szűnt	meg,	ezek	után,	1730-ban	kezdte	meg	esterházy	Ferenc	a	vár	
reprezentatív	 kiépítését.	 A	 tervek	 elkészítésére	 Anton	 Pilgramot	 kérte	 fel	 az	 1730-40-es	 években.	
Pilgram	 a	 kor	 igényeinek	 és	 a	 megbízó	 rangjának	 megfelelő	 nagyszabású	 rezidenciát	 tervezett	
Pápára,	és	mint	más	munkái	esetében,	itt	is	kiemelt	figyelmet	szentelt	az	épületeket	övező	kerteknek	
is.	elképzeléseit	a	kastély	nádortermében	az	esterházy-	birtokokat	ábrázoló	nagyméretű	festmények	
pápai	 darabja	 mutatja,	 amely	 a	 Pilgram	 vezértervének	 tekinthető.	 A	 festményen	 a	 vizesárok	
keretezte	belső	váron	belül	többszintes	barokk	épületszárnyak	négyzetes	udvart	zárnak	közre.	A	déli	
reprezentatív	épületszárnyat	középen	kapu	és	ehhez	vezető	díszes	híd	tárja	fel.	A	kastélyt	nyugatról,	
északról	és	délről	 vázás	balluszterrel	 keretezett	barokk	díszkertek	övezik.	A	 terv	 soha	nem	valósult	
meg	a	festményen	látható	formában.	A	déli	szárny	csak	részben	(a	földszintig)	épült	meg,	a	keletre	
elhelyezkedő	melléképületekből	 csak	 a	 későbbi	 istálló	 készült	 el,	 amely	 ekkor	 még	 kocsiszínként	
működött.	A	terveknek	megfelelően	alakították	át	a	vár	megközelítését	a	Fő	tér	felől,	mint	arról	a	
korszak	plébánosa	is	megemlékezik,	illetve	ahogy	azt	később	régészeti	ásatások	igazolták.	A	korábbi	
keleti	kijárat	helyett	a	déli	oldalon	nyitják	meg	a	várkastélyt	a	vizesárok	felett	vezetett	híddal.		
A	kastély	 többi	oldalán	kialakított	 teraszos	kertek	megvalósulásáról	nincs	adatunk,	és	 feltehetően	
erre	nem	is	került	sor,	hiszen	a	kastély	ekkor	még	hatalmas	tó	övezte	keletről	és	északról,	amelynek	
lecsapolása	csak	1770-ben	indult	meg,	valamint	esterházy	Ferenc	tiszttartójával	folytatott	levelezéséből	
az	 derül	 ki,	 a	 főúr	 ebben	 az	 időben	 a	 pápai	 birtokhoz	 tartozó	 ugod	 határában	 található	 Bébi	
vadkertjének	korszerűsítésén	is	munkálkodott.
esterházy	 Ferenc	1754-ben	meghalt,	pápai	birtokát	előbb	 fiai	megosztva,	majd	1760-tól	egyedüli	
birtokosként	fia	esterházy(i.)	Károly,	a	későbbi	egri	püspök	vette	át.		ő	kezdeményezte	a	várat	körülölelő	
tó	lecsapolását,	melyet	1770-ben	kezdtek	el	Bőhm	Ferenc	tervei	alapján.	Az	első	katonai	felmérés	
1783-ban	már	a	lecsapolt	állapotot	mutatja.	A	lecsapolást	követően	esterházy	Károly	megkezdhette	
a	kastélyt	keretező	kert	kiépítését.	A	nyolcvanas	évekből	már	konkrét	adatok	utalnak	egy	tájképi	
park	létesítésére,	amely	később	méltán	vívta	ki	a	kortársak	elismerését.	A	kastély	keleti	szárnyának	
kerti	 kijárata	 helyén	 sala	 terrenát	 alakíttatott	 ki,	 a	 kert	 növényállományához	 Bécsből	 hozatnak	
magokat,	facsemetéket,	gyümölcsfákat,	és	vadfa	specieseket.	Tiszttartója,	Balázsovics	Mihály	1788-
ban	írt	urának	a	növényekről…”	Az	Angliai	kerthez	valók	annyival	inkább,	mivel	Angliából	és	Angliai	
Americaból	teremnek”…	1790-ben	a	levelezés	már	az	üveg	és	hajtatóházak	építési	terveiről	szólt,	de	
létesítettek		grottát,	amelynek	terveit	végül	maga	Balázsovics	készítette	el,	mint	írja:…„egy	Grottát	is	
építek	a	vár	kertyében,	remélem	különös	gusztusra	nem	lesz	párja	az	országban.	Pápa	határában,	
mint	találván	abbul	csinálom	kősziklás	külső	formáját..”	ekkor	készültek	a	díszkerítés	kőoroszlánjai	is.	
esterházy	Károly	1799-ben	bekövetkezett	halálakor	a	park	feltehetően	már	főbb	vonalaiban	kialakult,	
növénycsoportjait	 eltelepítették,	 építményei	 elkészültek.	 Terve	 sajnos	 nem	 maradt	 fenn,	 és	 a	
területről	készült	felmérések	is	későbbi	állapotot	rögzítenek.	esterházy	Károlyt	követően	unokaöccse,	
esterházy	(iv.)	Ferenc	velencei	és	nápolyi	követ	örökölte	a	pápa-ugod-devecseri	uradalmat.	ő	utód	
nélkül	 hunyt	 el	 így	 1811-ben	 unokaöccse	 esterházy	 (iii.)	Miklóshoz	 került	 a	pápai-ugodi-devecseri	
uradalom,	aki	emellett	a	tatai	és	csákvári	birtokokat	is	bírta	ekkoriban.	egy	családi	egyezség	miatt	a	
pápai	birtokok	használati	jogát	30	évre	1859-ig	a	család	cseklészi	ágnak	engedte	át.	Feltételezhető,	
hogy	ezen	időszak	alatt	jelentős	fejlesztés	nem	történt	a	parkban	és	az	1846-ban	készült	ii.	Katonai	
felmérés	még	a	park	19.	század	eleji	állapotát	ábrázoja.	A	felmérés	elnagyoltan,	de	mutatja	a	park	
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egykori	útrendszerét.	Látható,	hogy	a	kertet	laza	vonalvezetésű	sétányok	hálózták	be,	amelyek	
a	kastélytól	a	Bakonyérig	húzódó	teljes	területet	feltárták.	A	Bakonyéren	túli	 területek	szintén	a	
parkhoz	tartoztak,	de	itt	már	az	útrendszer	kialakítását	nem	ábrázolja	a	felmérés.
A	19.	század	közepén	tehát	a	park	már	jelentős	tájképi	stílusú	kert	volt,	amely	a	parkról	fennmaradt	
ábrázolások,	valamint	a	kertről	megjelenő	cikkek	alapján	a	korszak	jelentős	kertjei	közé	tartozott.	
A	30	év	használati	jog	leteltével	Pápa	visszakerült	a	tatai	ághoz	és	tulajdonosa	esterházy	(i)	Pál	lett,	
aki	a	pápai-ugodi-devecseri	uradalomra	1872-ben	hitbizományt	alapított.	A	szabadságharcban	
tevékeny	 részt	 vett,	 emiatt	 1853-ig	 emigrációban	 élt,	 majd	 hazatértét	 követően	 birtokának	
gazdálkodását	 irányította.	 1864-ben	 az	 Almásy-féle	 összeesküvés	miatt	 letartóztatták,	majd	 a	
kiegyezést	követően	országgyűlési	képviselő	lett.

Az	1860-as	évek	elején	készült	metszetekn	a	kastély	főbejárata	előtt	oroszlánokkal	díszített	kapuzat	
látható,	a	parkban	a	kastélyra	nyitott	hosszú	vue-k	húzódtak,	a	parkban	kertészek	serénykedtek	
és	a	 kastélytól	 keletre	eső	 részen	ovális	 kiültetések	díszítették	a	parkot.	Az	 1860-as	években	a	
kőoroszlános	kaput	elbontották	és	helyére	a	párizsi	a	Tuilleriák	kertjének	díszes	kovácsoltvas	kapuja	
került.	A	kapuoszlopokra	pedig	a	család	címerállatait	faragott	griff	szobrokat	helyeztek.	Az	előző	
kapupilléreket	díszítő	oroszlánokat	a	Bakonyéren	átvezető	fahíd	mellé	helyezték	át.	
Pál	 halálát	 követően	 1877-ben	 legidősebb	 fia	 (i.)	 Móric	 veszprém	 megyei	 főispán	 örökölte	
Pápát	 egészen	 1900-ban	 bekövetkezett	 haláláig.	 A	 90-es	 években	 jelentős	 fejlesztéseket	
hajtatott	végre	az	együttesen,	az	ekkorra	már	elbontott	déli	szárny	helyén	magasan	álló	pince	
födéme	 felett	 szigetelőcsatornákat	 építtetett	 ki	 és	 feltehetően	 hozzá	 köthető	 a	 kastély	 szűk	
környezetének	 átalakítása	 is.	 A	 kastély	 alsó	 szintjét	 növénnyel	 futtatták	 be,	 az	 épületszárnyak	
által	körülölelt	fogadóudvar	közepén	ovális	kocsifordulót	alakítottak	ki,	amelyet	a	korra	jellemző	
díszes	virágkiültetés	díszített.	A	kapuk	közelében	pavilonokat	építettek,	melyek	közül	egy	a	Grófi	
út	végén	ma	is	áll	a	város	szélén.	erről	az	állapotról	számos	fotó	és	képeslap	maradt	fenn.	
(i.)	Móricot	fia	esterházy	(iii.)	Pál	követte	a	birtokosok	sorában.	esterházy	Pál	m.	kir.	huszárfőhadnagy	
itt	tartotta	Andrássy	ilonával	esküvőjét,	de	már	az	ő	birtoklása	idején	olyan	mértékű	anyagi	kiadással	
járt	a	pápai	kastély	fenntartása,	hogy	az	épület	egyik	szárnyát	a	gyermekligának	gyermeküdülő	
céljára	ajánlották	fel,	és	ők	maguk	Pápateszéri	szerényebb	birtokukon	húzódtak	meg,	ha	vidéken	
voltak.	Pál	1915-ben	bekövetkezett	hősi	halálát	követően	intézkedés	történt	az	uradalom	teljes	
leltározására,	és	az	új	birtokos,	Pál	unokatestvére,	esterházy	Tamás	lett.	esterházy	Tamás	fényűző	
életvitele	mellett	jelentős	adósságot	halmozott	fel	ezért	a	hitbizományt	többször	zárgondnokság	
alá	vonták.	 	 esterházy	 Tamás	volt	az	utolsó	 esterházy	birtokos,	megtiltotta	a	park	 látogatását,	
az	1930-as	évekig	csupán	a	pápai	 irgalmas	Nővérek	 leányiskolája	sétálhatott	a	parkban,	más	
idegen	 nem	 léphetett	 be	 a	 kertbe,	 csupán	 néhány	 jeles	 személyiség	 kedvéért	 tettek	 ez	 alól	
kivételt.	 Az	 esterházy	 Tamás	 idejéből	 fennmaradt	 fotóalbum	 tanúsága	 szerint	 a	 park	 számos	
pontján	legyezőpálmákat,	és	egyéb	melegházi	növényeket	helyeztek	ki.	A	mai	Grófi	úti	parkoló	
területén	állt	a	hatalmas	üvegház,	előterében	a	kertészet	különleges	növényeivel.	A	kőoroszlánok	
ekkor	már	a	park	hátsó	kapuja	felé	vezető	út	mentén	álltak.	egy	1936-ban	készült	 leírás	szerint	
egy	buja	facsoportban	a	szerelemdombon	római	síkő	állt	L.	Petronius	Licco	Pannoniában	római	
legionistának	 és	 családjának	 Pápa	 közelében	 talált	 mészkő	 sírköve.	 A	 Bakony	 éren	 túli	 külső	
várkerti	terület	északi	részén	lovaspóló	és	ügetőpálya	volt.

A	ii.	világháborúban	a	szovjet	katonaság	vette	birtokba	a	kastélyt.	A	háború	végén	a	kastélyban	
tűz	 pusztított,	 a	 berendezés	már	 a	 háború	alatt	megsemmisült,	 a	 kertben	elbontották	 a	 híres	
kovácsoltvas	díszkaput	és	a	pavilonokat	és	a	kastély	tengelyében	hatalmas	szovjet	emlékművet	
állítottak	fel.	A	győri	úti	oldalkapu	oroszlánjai	eltűntek,	a	Kálvária	felőli	kapu	empire	szoborpárjából	
csak	a	parasztlányka	alakja	maradt	meg.	A	szovjet	csapatok	kiköltözését	követően	kezdte	meg	
működését	a	1959	és	1960	között	a	helyi	múzeum.	Az	ötvenes	években	készült	légi	fotókon	még	jól	
látható	a	korábbi	parkterület	ligetes	kialakítsa,	amely	még	őrizte	a	tájképi	park	látványtengelyeit.	
1958	után	a	vÁTi	készített	hasznosítási	tervet	a	kastélyra,	majd	beköltözött	a	Múzeum,	a	zeneiskola,	
a	Könyvtár	és	a	Művelődési	Ház.	A	kastély	északi	homlokzata	előtti	 rézsűn	a	korábbi	nagy	vue	
tengelyében	 szabadtéri	 színpad	 épült.	 A	 belső	 várkertben	 lebontották	 az	 üvegházat,	 helyén	
parkoló	 létesült,	a	nyolcvanas	években	zenepavilon	épült	a	parkban,	majd	1980-ban	uszodát	

építtettek	a	kert	Grófi	út	menti	sávjába.	A	létesítmény	nem	volt	hosszú	életű	mára	elbontották.		A	
park	Bakony	éren	túli	területei	beépültek.	
A	park	növényállománya:
A	park	növényanyagának	gerincét	a	honos	fafajok	alkották,	a	két	vízfolyás	és	a	terület	mocsaras	
jellegére	tekintettel	elsősorban	égerek,	tölgyek,	nyárak,	fűzek,	hársak,	magas	kőrisek,	szilek,	juharok,	
amelyeket	a	park	kialakításakor	a	tájképi	kertekre	 jellemző	fajokkal	egészítettek	ki.	 így	kerültek	a	
parkba	a	Platánok,	vadgesztenyék	tölgyfajták,	Mocsári	ciprusok.	A	faegyedek	közül	számos	egyed	
törzsátmérője	alapján	még	a	park	eredeti,	18.	század	végi	telepítésből	származik.	Legjelentősebbek	
ezek	közül	a	Juharlevelű	platánok,	amelyek	közül	a	legnagyobb	törzsátmérője	mintegy	745	cm.
A	háborút	követően	a	parkot	erdészeti	elvek	 szerint	 fejlesztik,	 sajnos	az	eredeti	növényállomány	
jellegétől	 lényegesen	 elütő	 növényanyaggal.	 ekkor	 kerültek	 a	 parkba	 a	 tuják,	 hamisciprusok	
és	 lucfenyő	ültetések.	A	 korábbi	exótákból	 jó	párat	 kivágtak	a	 tisztásokat	beültették.	 egy	 2005-
ös	 erdészeti	 felmérés	 szerint	 117	 db	a	 100	 cm	 törzsátmérőt	 közelítő,	 vagy	 azt	 akár	 jelentősen	 is	
meghaladó	fák	száma	a	parkban,	de	már	35	korábban	értékesnek	ítélt	fa	pusztulását	is	megállapítja	
a	felmérés	során.		

 a park fejlesztése során figyelembe veendő szempontok
A	terület	kiemelt	történeti	 jelentőségére	tekintettel	a	tervezett	fejlesztésnek	tekintettel	kell	 lenni	a	
park	történeti	értékeire.	A	fejlesztés	csak	a	park	múltját	megfelelő	mélységben	feltáró	kerttörténeti	
tudományos	 dokumentáció	 birtokában,	 és	 az	 abban	 foglalt	 szempontok	 figyelembe	 vételével	
történhet.	A	 részletes	 kutatás	még	 számos	 részletet	 tisztázhat,	amelyek	 segíthetik	a	helyreállítást	
és	 hozzájárulhatnak	 Pápa	 város	műemléki	 értékeinek	 további	 gazdagításához.	 A	 rendelkezésre	
álló	 források	 ismeretében	 a	 fejlesztés	 során	 figyelembe	 veendő	 főbb	 szempontok	 a	 következő	
pontokban	foglalhatóak	össze.
•	 A	parkot	korábban	feltáró	grandiózus	látványtengelyeket	vissza	kell	állítani.	A	kastélytól	induló	a	

park	mélységét	láttató	vizuális	tengelyek	mind	a	kastélytól	a	park	felé,	mind	a	parkban	sétálók	
számára	meghatározóak	 voltak	 korábban.	 Az	 átgondolatlan	 növénytelepítések	 és	 a	 terület	
leromlásával	ezek	az	átlátások	megszűntek,	és	ezzel	együtt	a	park	és	az	épület	alkotta	egység	
is	megtört.	

•	 A	 parkot	 és	 a	 kastély	 kapcsolatát	 a	 vizuális	 látványtengelyek	megnyitásán	 kívül	 fizikai,	 azaz	
közlekedési	 szempontból	 is	 erősíteni	 szükséges	 a	 Tapolca	 patakon	 átvezető	 korábbi	 hidak	
visszaállításával.	

•	 A	 park	 történeti	 állapotának	 emlékei	 a	 terület	 domborzata	 és	 vízrendszere.	 A	 korábbi	 tó	
lecsapolásával	létrejött	két	vízfolyás	között	létrehozott	park	jellemzően	sík	terület,	amelyben	csak	
a	„szerelemdombként”	ismert	terepalakulat	jelent	némi	kiemelkedést.	

•	 A	vízfolyások	közül	a	kastély	előtt	folyó	Tapolca	patak	ma	illegális	szennyvízrákötésekkel	terhelt.	
A	mederben	a	mai	szennyezett	víz	helyett	a	korábbi	rendezett	állapotnak	megfelelő	vízfelület	
visszaállítása	kívánatos.		

•	 A	fejlesztés	során	a	tájképi	parkokra	jellemző	növényalkalmazás	követendő	a	korszakra	jellemző	
fajok	 alkalmazásával.	 Növénytelepítés	 során	 figyelmemmel	 kell	 lenni	 a	 park	 korábbi	 ligetes	
szerkezetére.	 A	 mára	 elpusztult	 jelentős	 egyedek	 az	 erdészeti	 felmérésekben	 dokumentált	
növényanyagra	támaszkodva	pótolhatóak.	A	nagy	gyepes	tisztások	mellett	inkább	talajtakaró	
foltok	jelennek	meg,	a	cserjeállomány	felülete	minimális.

•	 A	 jelenlegi	 igényekből	 adódó	 új,	 a	 történeti	 állapotban	 nem	 létező	 funkciók	 elhelyezésekor	
a	 kert	 történeti	 szerkezetére	 figyelemmel	 kell	 lenni,	 és	 a	 fő	 látványtengelyekben	 ezek	 nem	
helyezhetőek	el.

•	 A	park	berendezési	koncepciójának	kialakításkor	egységes	eszközalkalmazás	szükséges	a	teljes	
parkterületen,	az	alkalmazott	berendezéstípusok	egymással	is	harmóniában	kell	állniuk.	

•	 Az	 alkalmazott	 anyagok	 esetében	 a	 park	 sétaútjainak	 kialakításánál	 hasonlóképp	 fontos	 az	
egységes	és	a	történeti	állapothoz	illeszkedő	anyaghasználat.	

•	 igyekezni	 kell	 a	 park	 korábbi,	 esetlegesen	 ismert	 épített	 elemeinek	 visszaidézésére,	 a	 terület	
történeti	értékeinek	tudatosítására	akár	az	alkalmazott	tájépítészeti	eszközök,	akár	információs	
táblák	elhelyezésével.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 szabadics	Anita
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T.1. karlsruhei gyűjtemény térképe, (1667) T.2. majnczek Henrik térképe, 1730 T.3.  i. katonai felmérés, 1783

T.4. ii. katonai felmérés 1846 T.5. kataszeteri felmérés, 1857 T.6. iii. katonai felmérés javítása, 1921

T.7. légifotó 1951
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á.1.: Wilhelm Dilich Pápa ábrázolása, 
(rézkarc) 

á.3: metszet a sparr atlaszból, 1739

á.4:  anton Pilgram terve alapján készült festmény a kastély nádor terméből, Xviii. század

á.5: metszetsorozat 1860-ból

á.2:  ..és a Dillich ábrázolás alapján készült 
vízfestmény, 17. század második fele 
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F.1: a kastély fogadóudvara a 20. század elején F.2: és a kastély északi homlokzata

F.3: a díszes kovácsoltvas kapu a Fő tér felé
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mŰleíRás

1. Tervezési terület lehatárolása

Várkert

A	várkert	a	6406	Hrsz-ú	telken	helyezkedik	el.	A	tervezési	területet	délről	parkolók	és	a	Gróf	út,	
keletről	és	északról	a	Pápai-Bakony-ér,	nyugatról	pedig	a	szent	istván	út	határolják.

Erzsébet liget

Az	erzsébet	 liget	a	4593	Hrsz-ú	telken	helyezkedik	el.	Északról	a	Hunyadi	János	utca,	nyugatról	
lakóházak,	keletről	a	művelődési	központ	telke	és	a	szent	istván	út,	délről	pedig	egy	rövid	szakaszon	
a	Török	Bálint	utca	határolja.

Várdomb

A	Kastély	 homlokzatától	 északra	eső,	 Tapolca	árokig	 eső	 terület,	 jelesül	 a	 jelenlegi	 szabadtéri	
színpad	 területe	 is	 a	 tervezési	 terület	 részét	 képezi.	 Kialakításakor	 figyelembe	 vettük,	 hogy	 a	
kastély	környezetével	összhangban	kell	kialakítani,	de	a	többi	terület	nem	képezi	jelen	tanulmány	
tárgyát.

2.  jelenlegi állapot bemutatása

Fák

A	 területek	 hasznosításukat	 tekintve	 közparki,	 ligetes	 jellegűek.	 Faállományuk	 igen	 jelentős,	
impozáns	egyedek	 is	 találhatók	a	 területen.	 Jellemező	azonban,	hogy	a	 szelekció	hiányában	
megindult	a	„beerdősödés”,	sűrűvé	vált	a	faállomány,	ebből	adódóan	sok	fa	nem	tudja	kinevelni	
természetes	habitusát,	 illetve	a	 lombtömeg	árnyéka	miatt	a	gyepszint	 is	 károsodik.	A	 tervezés	
következő	szakaszaiban	a	megtartandó	értékes	fákat	és	a	gyomfákat	meg	kell	különböztetni,	a	
nem	értékes	egyedektől	az	állományt	meg	kell	tisztítani,	egy	több	éven	keresztül	folyamatosan	
végrehajtott	szakértő	beavatkozásra	lesz	szükség.	Az	értékes	egyedek	közül	több	is	rossz	állapotban	
van,	azokat	az	eredeti	koncepciónak	megfeleltetve	pótolni	kell.	

Cserjék

A	cserjeállomány	nem	jelentős.	Leginkább	a	fás	habitusú	szoliter	egyedek,	illetve	a	sövényként	
történő	alkalmazás	a	jellemzőbb.	Díszértékük	jellemzően	nem	jelentős,	mivel	a	nagy	lombkorona	
borítottság	miatt	nem	jó	a	benapozottságuk.
Gyepszint
A	területen	–	mint	parkként	hasznosított	terület	–	a	gyepszint	igen	jelentős.	Állapota	az	extenzíven	
fenntartott	gyepekére	 jellemző.	Bizonyos	területeken	a	beárnyékoltság	miatt	állapota	rossz,	de	
általánosan	elmondható,	hogy	kielégítő	a	minősége.

Burkolatok

A	 területen	 egyaránt	 található	 aszfalt,	 murva	 és	 beton	 térkő	 burkolat.	 Az	 aszfalt	 burkolatok	
töredezettek,	néhol	gyomosodnak,	előnytelen	megjelenésűek.	A	murva	burkolatok	„erodálódtak”,	
földút	 jelleget	öltöttek.	A	kiselemes	beton	térkő	burkolatok	a	közelmúltban	készültek,	állapotuk	
ennek	megfelelően	kielégítő.

Berendezések

A	berendezések	állapota	jellemzően	leromlott.	A	berendezések	több	különböző	korszakból	valók,	
megtalálhatóak	 a	 két	 beton	 talp	 és	 hátelem	 közé	 szerelt	 deszkákból	 álló	 padok,	 ezek	 sokszor	
hiányosak,	használhatatlanok.	 Jellemzőek	a	 kovácsoltvas	hatású,	öntöttvas,	 „historizáló”	padok.	
Hulladékgyűjtők	elvétve	találhatók.	
A	világítótestek	állapota	a	területeken	vegyes	képet	mutat,	néhol	állapotuk	leromlott.	szükséges	a	
műemléki	és	energiatakarékossági	szempontokat	is	figyelembe	vevő	kiváltásuk.

3. bontás

Az	 erodálódott	 burkolatok	 a	 szegélyekkel	 együtt	 kerülnek	 bontásra,	 a	 tervezett	 különféle	
térburkolatok	építéséhez	a	szerkezettől	függően	30-50	cm	tükör	szükséges.	A	jelenlegi	burkolatok	
helyén	 létesülő	cserjefelületeken	 legalább	20	cm	teljes	 talajcsere	 szükséges,	ezért	 itt	a	meglévő	
burkolatokat	is	legalább	ilyen	mélységben	kell	bontani.	Ahol	az	új	sétaösvény	tükre	megkívánja,	ott	
a	töltőföldet	a	terület	egyéb	pontjain	kitermelt	föld	adja.

4. Favédelem, fakivágás
 
A	megtartandó	fák	szakértői	kertészeti	vizsgálatot	igényelnek	a	közeljövőben,	mivel	néhány	egyed	
állapota	rossz.	A	kezelés	elmaradásával	állapotuk	romlásával	kell	számolni,	idővel	balesetveszélyessé	
válhatnak!	A	faállomány	kezelése	annak	történeti	vonatkozásai	és	a	kiemelkedően	értékes	egyedek	
miatt	a	következő	 tervezési	 szakaszokban	külön	kiemelt	figyelmet	kell,	hogy	kapjon!	ugyanakkor	
az	értéktelen,	eredeti	koncepció	részét	nem	képező	egyedek	-	ha	a	modern	városi	parknak	sem	
képezi	jelentős	részét	-	kivágását	meg	kell	fontolni.

5. burkolatok

A	területen	kijelölt	ösvények	burkolására	víz-	és	légáteresztő	stabilizált	szórt	burkolatot	javasoltunk	
(Terraway	vagy	azzal	műszakilag	egyenértékű).	
A	kerékpáros	átvezetések	burkolataként	színes	öntött	aszfalt	burkolat	építését	javasoljuk.

6. növénytelepítés

A	 területek	 fásítására	 a	 történeti	 jelleg	 miatt,	 az	 egykori	 növényállománnyal	 megegyező	 fajú	
faegyedek	 telepítését	 javasoljuk,	 például	 Közönséges	 platán	 (Platanus	 x	 acerifolia),	 valamint	 a	
történeti	kutatás	során	feltárt,	még	alkalmazható	fajtákat.

7. Tervezési program

A	tervezési	területeken	javasoljuk	berendezési	tárgyak,	városképbe	illeszkedő,	egységes	telepítését.
A	fentieken	túl	az	adott	területegységekre	az	alábbi	tervezési	elemeket	javasoltuk.

Erzsébet liget

Az	 erzsébet	 liget	esetében	elsősorban	a	 zöldfelületek	minőségének	 javítására	 irányuló	 fejlesztési	
elképzelést	javasolunk.	A	töredezett,	rossz	minőségű,	nem	vízáteresztő	aszfalt	burkolatok	bontásra	
kerülnek,	ezzel	javítva	a	zöldfelületek	minőségét	és	mennyiségét.
A	 területen	 a	 várkert	 felől	 egy	 kerékpáros	 átvezetést	 is	 kijelöltünk,	 ami	 a	 parki	 funkciót	 betöltő	
terület	 jobb	elérhetőségét	biztosítja	a	város	 több	pontjából,	 ugyanakkor	másodlagos	hatásként	
a	 helyi	 kerékpáros	 infrastruktúrának	 is	 hasznos	 részévé	 válik,	 ezzel	 bővítve	 a	 városban	 az	 aktív	
rekreációs	lehetőségeket,	illetve	a	gépjárművel	való	közlekedés	alternatívájaként	helyzetbe	hozza	
a	kerékpáros	közlekedést.
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A	korábbi	 fejezetekben	 tárgyalt	 faállomány	alakítási	munkák	a	 területen	 is	 fontos	minőségbeli	
javulást	jelentenének	a	zöldfelület	rekreációs	értékének	növelésében.
További	 elemként	 javasoljuk	 az	 egykori	 ivókút	 műemléki	 jellegű	 visszaállítását,	 ezzel	 további	
látogatókat	invitálva	a	ligetbe.

Javasoljuk	továbbá	a	jelenlegi	extenzíven	fenntartott	zöldfelület	2000	m²-en	intenzív	zöldfelületté	
való	fejlesztését,	ami	a	legfrekventáltabb	pontokon	jelenti	magas	minőségű	gyepek	kialakítását,	
virágágyak,	kiültetések	létesítését.
A	kialakítandó	burkolatok	stabilizált,	szórt	víz-	és	légáteresztő	burkolatok.

Várdomb

A	 terület	 alakítása	 a	 műemléki	 szempontok	 figyelembevételével,	 a	 kastély	 körüli	 további	
területekkel	összefüggésben	kell,	hogy	kialakításra	kerüljön.
A	 területen	 két	 darab,	 történeti	 hitelességgel	 készített	 híd	 kerül	 kialakításra,	 áthidalva	 a	
Tapolca	árkot,	ezzel	biztosítva	mind	e	terület,	mind	a	várkert	projektterület	főtér	felőli	megfelelő	
megközelíthetőségét.	e	beavatkozástól	a	város	zöldinfrastruktúrájában	jelentős	szerkezeti	javulást	
várunk,	hiszen	a	szerkezetileg	összetartozó	várdomb	és	várkert	között	jelenleg	zavaróan	nincsen	
kapcsolat.

A	 terepplasztika	 kialakításakor	 szabadtéri	 mobil	 lelátó	 felállításának,	 illetve	 mobil	 színpad	
kiépítésének	lehetőségével	számolunk.	A	mobil	elemeket	az	önkormányzat	korábban	beszerezte,	
melyhez	a	terep	kialakítása	feladat	jelen	fázisban.
A	kialakítandó	burkolatok	stabilizált,	szórt	víz-	és	légáteresztő	burkolatok.

Várkert

Az	erzsébet	ligethez	hasonlóan	a	területen	fontos	az	értékes,	beérett,	történeti	növényállomány	
védelme	és	kezelése.	ugyanakkor	a	történeti	kert	átlátásait,	látványtengelyeket	a	zöldváros	program	
elvei	 figyelembevételével	 vissza	 kell	 állítani.	 Fák	 telepítésekor	 az	 eredeti	 növényállományhoz	
hasonlatosak	telepítése	javasolt.	

A	terület	megfelelő	megközelítését	és	 feltárását	segítendő	a	 jelenlegi	kerékpárut	kiegészítését,	
illetve	kisebb	nyomvonali	módosítását	javasoljuk,	hogy	az	a	helyi	kerékpáros	infrastruktúra	szerves	
részét	képezze.

szükséges	 a	 használaton	 kívüli	 beton	 szökőkút	 bontása,	 és	 a	 helyén	 -	 infrastruktúrájának	
felhasználásával	-	vizes	játszó	elem(ek)	létesítése.	ehhez	közel	korosztályos	játszótér	kialakítását	is	
javasoljuk,	mely	a	vizes	elemmel	együtt	kerítéssel	határolva	tartanánk	megvalósításra	érdemesnek.	
ezzel	megteremtve	a	lehetőségét	a	használat	időbeli	korlátozásának	(pl.	este	zárva),	és	biztosítva	
az	 elemek	 állapotának	 megőrzését.	 A	 kerített	 játszóterek	 emellett	 a	 gyermekek	 biztonsága	
miatt	is	előnyösek,	kisebb	például	az	„elkószálás”	esélye,	ebből	az	okból	javasoljuk	egy	bejárat	
kialakítását,	ez	előtt	fogadótérrel.

A	 játszótérrel	 szemben	 elhelyezkedő	 szolgáltató	 épület	 (mosdó,	 raktár,	 üzemeltetés,	 kávézó	
céljára	kialakítás)	 felújítása	magas	műszaki	 színvonalon	a	program	részét	képezi.	ez	a	 játszótér	
által	vonzott	emberek	számára	vonzó	találkozási	pont,	városi	célpont	lehetne.
Javaslatunk	 szerint	 a	 program	 részét	 képezi	 a	 leromlott	 állapotú	 zenepavilon	 felújítása,	
állagmegőrzése.

A	felnőttek	fizikális	erőnlétének	megőrzését,	pihenést	biztosítandó	szabadtéri	edzőhely	kialakítását	
javasoljuk.	

A	területen	stabilizált,	szórt	víz-	és	légáteresztő	séta-	és	tanösvények	kerültek	kijelölésre,	emellett	

javasoljuk	 a	 rossz	 állapotú,	 nem	 víz	 és	 légáteresztő	 aszfalt	 és	 kiselemes	 beton	 térkő	 felületek	
megszüntetését.

A	program	tartalmazza	a	jelenlegi	extenzíven	kezelt	zöldfelület	7000	m²-en	intenzív	zöldfelületté	való	
fejlesztését,	ami	a	legforgalmasabb	pontokon	magas	minőségű	gyepek	kialakítását,	virágágyak,	
kiültetések	létesítését	jelenti.

A	szent	istván	úton,	a	régi	fürdő	magasságában	gyalogos	átkelő	van	jelenleg.	ennek	folytatásaként	
a	várkerti	támfal-kerítésen	kaput	találunk,	melynek	magasságilag	nincs	kapcsolata	a	kert	méterekkel	
mélyebben	 lévő	 szintjével.	 A	 későbbiekben	 vizsgálni	 szükséges,	 hogy	 ettől	 a	 ponttól	mi	módon	
vezethető	akadálymentes	módon	gyalogos	kapcsolat	a	várkert	sétaútjaihoz.	A	tanulmány	tartalmaz	
akadálymentes,	 rámpás	 kapcsolatot	a	esterházy	úti	csomóponttól	a	 játszótér	 felé.	A	végeleges	
tervekben	meg	kell	vizsgálni,	hogy	melyik	nyomvonal	indokolt,	szükséges,	és	kerttörténeti,	műszaki	
szempontból	megvalósítható!?

A	program	részét	képezi	a	Tapolca	ér	zárttá	alakítása	és	patakmeder	létesítése,	felkészítve	a	területet	
egy	 jövőbeni	 látvány	 patak	 kialakítására,	 megidézve	 a	 Tapolca	 patak	 egykori	 meghatározó	
jelenlétét.
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későbbiekben vizsgálandó
akadálymentes
feltárási útvonal lehetőség
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KERÉPÁRÚT BURKOLAT -
SZÍNES ASZFALT

JÁTSZÓTEREKEN
SZÍNES GUMIBURKOLAT

SÉTAÖSVÉNYEKEN
sTabilizálT szóRT víz- És lÉgáTeReszTŐ bURkolaT
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Költségbecslés

Becsült létesítési  összköltség az előkészítéssel kiegészítve- NETTÓ 653 544 eFt

Munkanem Mennyiség Egység Egységár NETTÓ Összköltség

VÁRKERT 166 910 m² 415 051 eFt

1 Előkészítés 4 345 eFt
1.1 Parkberendezési tárgyak bontása 80 db 3 eFt 240 eFt
1.2 Szökőkút bontása (140 m2) 115 m³ 7 eFt 805 eFt
1.3 Szükségtelenné vált vonalas infrastruktúrák bontása 1 100 fm 3 eFt 3 300 eFt

2 Szolgáltató épület felújítása 45 000 eFt
2.1 Szolgáltató épület felújítása (mosdó, raktár, 

üzemeltetés, kávézó céljára kialakítás) befejezési 
munkálatokkal, magas műszaki színvonalon, jó 
energetikai osztály

150 m² 300 eFt 45 000 eFt

3 Játszóterek létesítése 64 301 eFt
3.1 Meglévő játszóterek leszerelése, elhelyezése 301 m² 1 eFt 301 eFt
3.2 Korosztályos játszóterek létesítése 1 klts 30 000 eFt 30 000 eFt
3.3 Vizes elem 1 klts 20 000 eFt 20 000 eFt
3.4 Street workout / kültéri fitnessz elemek 1 klts 14 000 eFt 14 000 eFt

4 Térvilágítás kiépítése 34 200 eFt
4.1 Általános térvilágítás kiépítése 1 710 fm 20 eFt 34 200 eFt

5 Burkolatépítési munkák 26 200 eFt
5.1 Kültéri fitnessz és játszóterek burkolata 900 m² 13 eFt 11 700 eFt
5.2 Új kerékpár út átkötések (2m szélességben) 1 450 m² 10 eFt 14 500 eFt

6 Berendezési tárgyak 32 565 eFt
6.1 Padok/hulladékgyűjtók/ivókutak beszerzése, telepítése 110 db 190 eFt 20 900 eFt

6.2 Kerékpártárolók 50 db 80 eFt 4 000 eFt
6.3 Pavilon felújítása 110 m² 5,5 eFt 605 eFt
6.4 Hét fellépős, körülbelül három méter belépőhosszú íves 

lépcső újjáépítése természetes kőből, új alapozással
353 m² 20 eFt 7 060 eFt

7 Zöldfelületek 208 440 eFt
7.1 Séta és tanösvények létesítése 9 160 m² 18 eFt 164 880 eFt
7.2 Degradálódott aszfalt burkolatú területek kultiválása 

(4560 m2)
1 400 m³ 7 eFt 9 800 eFt

7.3 Degradálódott kiselemes térkő burkolatú területek 
kultiválása

673 m² 1,5 eFt 1 010 eFt

7.4 Cserjekezelés (5.000 m2) 500 m³ 4 eFt 2 000 eFt
7.5 Gyepkezelés 2 500 m² 0,3 eFt 750 eFt
7.6 Faállomány kezelése (szükség szerint metszés, 

kivágás, növényvédelem, kúszó növények irtása, 
sebkezelés) átlag árral számolva

200 db 50 eFt 10 000 eFt

7.7 Intenzív zöldfelületek létesítése 4 000 m² 5,0 eFt 20 000 eFt

ERZSÉBET LIGET 35 201 m² 95 855 eFt

1 Előkészítés 1 825 eFt
1.1 Parkberendezési tárgyak bontása 25 db 3 eFt 75 eFt
1.2 Gyepnyesés 200 m² 0,5 eFt 100 eFt

1.3 Szükségtelenné vált vonalas infrastruktúrák bontása 550 fm 3,0 eFt 1 650 eFt

2 Burkolatépítési munkák 42 300 eFt
2.1 Stabilizált szórt burkolat építése 1 700 m² 18 eFt 30 600 eFt
2.2 Új kerékpár út átkötések (2m szélességben) 900 m² 13 eFt 11 700 eFt

3 Köz / térvilágítás létesítése 18 000 eFt
3.1 Világítás létesítése minden elemével 900 fm 20 eFt 18 000 eFt

4 Berendezési tárgyak 16 500 eFt
4.1 Padok/hulladékgyűjtók/kerékpártárolók beszerzése, 50 db 190 eFt 9 500 eFt
4.2 Egykori ivókút rekonstrukciója 1 db 7 000 eFt 7 000 eFt

5 Zöldfelületek 17 230 eFt
5.1 Degradálódott aszfalt burkolatú területek kultiválása 

(1.300m2)
390 m³ 7 eFt 2 730 eFt

5.2 Intenzív zöldfelületek létesítése 2 000 m² 5,0 eFt 10 000 eFt
5.3 Faállomány kezelése (szükség szerint metszés, 

kivágás, növényvédelem, kúszó növények irtása, 
sebkezelés) átlag árral számolva

90 db 50 eFt 4 500 eFt

VÁRDOMB 7 306 m² 142 638 eFt

1 Előkészítés 7 543 eFt
1.1 Parkberendezési tárgyak bontása 25 db 3 eFt 75 eFt
1.2 Gyepnyesés 5 000 m² 0,5 eFt 2 500 eFt
1.3 Beton utcai padokból létesített lelátó bontása 1 klts 1 000 eFt 1 000 eFt
1.4 Beton szerkezetű színpad bontása (fal és aljzat) 

bontása
202 m² 2 eFt 444 eFt

1.5 Öltöző épület bontása 100 m² 4 eFt 350 eFt
1.6 Törmelék szállítása gépkocsira rakással, lerakóhelyi 

díjjal
390 m³ 7 eFt 2 574 eFt

1.7 Szükségtelenné vált vonalas infrastruktúrák bontása 200 fm 3,0 eFt 600 eFt

2 Burkolatépítési munkák 20 088 eFt
2.1 Stabilizált szórt burkolat építése 1 116 m² 18 eFt 20 088 eFt

3 Vízépítés 56 040 eFt
3.1 Tapolca ér zárttá alakítása 192 fm 120 eFt 23 040 eFt
3.2 Mesterséges patakmeder kialakítás 1 klts 33 000 eFt 33 000 eFt

4 Köz / térvilágítás létesítése 6 720 eFt
4.1 Világítás létesítése minden elemével 336 fm 20 eFt 6 720 eFt

5 Berendezési tárgyak 7 800 eFt
5.1 Padok/hulladékgyűjtók/kerékpártárolók beszerzése, 

telepítése
20 db 190 eFt 3 800 eFt

5.2 10 méter fesztávú, műemléki környezetbe illeszkedő 
kerti fahíd építése

2 db 2 000 eFt 4 000 eFt

6 Zöldfelületek 44 447 eFt
6.1 Ideiglenes lelátó alatti terep rendezése átlag 50 cm vtg. 

földréteg mozgatásával, kb. 2000 m²-es területen
1 000 m³ 5 eFt 5 000 eFt

6.2 Degradálódott aszfalt burkolatú területek kultiválása 
(1.400m2)

421 m³ 7 eFt 2 947 eFt

6.3 Intenzív zöldfelületek létesítése 7 000 m² 5 eFt 35 000 eFt
6.4 Faállomány kezelése (szükség szerint metszés, 

kivágás, növényvédelem, kúszó növények irtása, 
sebkezelés) átlag árral számolva

30 db 50 eFt 1 500 eFt


