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Bevezetés 

Az iszkaszentgyörgyi kastélypark helyreállítási projekttervezetének megalapozó tanulmá-

nyaként 2014 tavaszán állítottuk össze a park kerttörténeti tudományos dokumentáció-

ját. A kastélypark kutatása kapcsán fény derült az egykori uradalom parkon kívül 

elhelyezkedő táji elemeinek rendszerére is. Jelen tanulmányunkban ezeket a tájtörténeti 

rétegeket és fennmaradt emlékeket mutatjuk be röviden, valamint megfogalmazzuk a 

velük kapcsolatos szakmai konklúzióinkat. 

Iszkaszentgyörgy Székesfehérvártól északnyugatra 10 kilométerre, a Bakony lábánál fek-

vő, Fejér megyei település. Magyarország kistájainak katasztere alapján az egykori iszka-

szentgyörgyi uradalom települései (Iszkaszentgyörgy, Moha, Gúttamási, Csór) két 

középtáj – a Bakonyvidék és a Vértes-Velencei hegyvidék – határára esnek, így a Keleti-

Bakony és a Móri-árok kistájak jellegzetes táji vonatkozásai jellemzik a területet. A tájegy-

séget évszázadok óta jelentős részben a mezőgazdasági területek, kisebb részben az er-

dőterületek léte, mind a „kultúrtáji” hasznosítás határozzák meg. A természetes 

domborzat a Móri-árok irányában, Moha felé jellemzően sík, míg a Gúttamási, Csór  

irányában a Bakony keleti lábának vonulatai találhatók. A vizsgált területet vízrajzi szem-

pontból érinti az erőteljes emberi behatás alatt álló Gaja-patak, amely a Bakony, a Vértes-

hegység és a Móri-medence vizeit gyűjti össze, és legjelentősebb mellékvize a Mór-Bo-

dajki vízfolyás. A Gaja-patakon 1972-ben árvízcsúcs-csökkentés céljából megépült a Fe-

hérvárcsurgói-tározótó, amelynek eredményeként a patak eredeti medrét elterelték, 

ezáltal a térség természetes vízháztartása jelentősen módosult.  

Az uradalom kialakulásának ideje 

A középkorban Iszkaszentgyörgy mai területén három település (Atya, Iszka és Szent-

györgy) osztozott, amelyek a török időkben teljesen elnéptelenedtek. A 17. században 

települt újra Iszka és Szentgyörgy, de Atya területe puszta maradt a következő évszáza-

dokban is. A török időkben a Marcaltői család birtokában volt Iszkaszentgyörgy, majd az 

Amadé család kapta meg a birtokot a 17. század közepén. 

A mai kastély barokk magját, vagyis az uradalom rezidenciális birtokközpontját feltehe-

tően Amadé Antal építtette a 18. század első harmadában, majd Amadé Tádé a 18. 

század második felében tovább alakíttatta. Az 1783-ban készült első katonai felmérés 

szerint a főépülethez csatlakozó két mellékszárny a kastélyudvart három részre tagolta. 
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Díszkert még nem tartozott a kastélyhoz, de az épület előtt egy fallal körülvett haszon-

kert látható. A kastélytól DK-re fekvő lejtőn keresztül vezetett a település fő megközelí-

tési útvonala, amely egyúttal elválasztotta a dombtetőn álló uradalmi központot a lentebb 

fekvő haszonkerttől. 

A kastély közeli erdőket a 18. század elején kivágatták, így ennek az irtásnak köszönhe-

tően váltak kopárrá a vöröshegyi, a köveshegyi és az Iszka falu feletti dombok. Az Amadé 

család birtokközpont alapítása után az iszkaszentgyörgyi uradalom életében két jelentős 

fejlődési időszak állapítható meg, amelyekről részletesebb források állnak rendelkezé-

sünkre. Az első, az 1800-as évek közepén Bajzáth György, a második, az 1900-as évek 

elején Pappenheim Szigfrid nevéhez köthető. 

Az uradalom Bajzáth György idején 

Az iszkaszentgyörgyi uradalom 1800-ban vásárlás útján a Bajzáth családhoz került. Az 

1820-as évektől kezdődően Bajzáth György a barokk kastélyépületet jelentősen átalakít-

tatta és klasszicista épületszárnyakkal bővíttette, valamint a kastély mellett kerti építmé-

nyekkel tagolt tájképi parkot létesíttetett. Bajzáth György birtoklásának idején készült az 

1846-1847-es datálású második katonai felmérés, amelyen már látható a szomszédos 

dombokra felnyúló, fallal körülvett tájképi kert. 

A kastély- és kertépítési munkák mellett feltehetően Bajzáth György nevéhez köthető az 

uradalmi központtól délre és délkeletre fekvő területeken a fásított utak kiépítése is. Ezen 

utak ma is a település szerves részei: egyik példája az ún. Privát út, amely eredeti 19. 

századi nyomvonalán fut, és mai elnevezésében is jelzi, hogy egykor az uradalom felé 

vezető magánút volt. További példa még a mai József Attila utca, amely egykor déli irány-

ból csatlakozott az együttes délkeleti körítő fala alatt átvezető úthoz, de mára csak rész-

legesen maradt fenn. Fennmaradt azonban, és később, a 20. század folyamán az együttes 

fő megközelítő útvonalává vált az Amadé-korszakból megmaradt, körülkerített haszon-

kert délnyugati oldala mentén kialakított út, amely meghosszabbításában (mai Ady Endre 

út) egy nagy ívű kanyarral csatlakozik a Privát úthoz. 

Bajzáth György a kastélyparkon kívül, a település északi részén új katolikus templomot és 

mellette családi sírboltot építtetett 1824-ben. Később kápolnát emeltetett a sírbolt fölé, 

amelyet 1846-ban, édesanyja emlékére, Szt. Rozália tiszteletére szenteltek. Bajzáth 

György halála után, felesége (Berneki Bernrieder Mária) a kápolnát átépíttette, új bolto-

zattal, tetővel, toronnyal, ablakkal, ajtóval és díszítményekkel látták el. Az új kápolnát 1871. 

november 29.-én avatták fel. 

Bár már az első katonai felmérésen jelentős mennyiségű szőlőterület látható a kastélyhoz 

közeli domboldalakon, az uradalmi szőlő telepítésének ötlete csak 1857-ben fogal-

mazódott meg, amikor a parasztok megváltották a szőlődézsmát. Bajzáth György a 

kastélyhoz legközelebb fekvő déli hegyoldalon, a tagosítás során váltott meg egy arra 
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alkalmas szőlőterületet, a parasztokat pedig a hegyekben széttagoltan fekvő szőlőpar-

cellákkal kárpótolta. 

Bajzáth György 1869-es halálát követően az uradalmat egy darabig özvegye és fia, Bajzáth 

László kezelte. Majd 1873-ban lánya, Bajzáth Valéria férje, Pappenheim Sándor kezébe 

került az iszkaszentgyörgyi uradalom irányítása. A következő években nem történtek 

jelentős változtatások az uradalomban, így az 1882-ben készült kataszteri térkép még a 

Bajzáth György idejére jellemző állapotokat mutatja. 

A kataszteri felmérés tanúsága szerint a parkon kívül Moha irányában, a későbbi Duz-

zogó-fürdő közelében egy komolyabb faiskolája is volt az uradalomnak, továbbá egyéb 

faiskolákat is működtettek, például a Hosszúhegy-pusztai major mellett. A mezőgazdasági 

munkák ellátására több major (Atya puszta, Lajos major, Vörös major, Selyem major, 

Ágnes major, Hosszúhegy puszta) szolgált. Szintén a kataszteri térképen látható, hogy 

már áll a településről Moha irányába vezető út mellett az uradalmi magtár. Az uradalom-

ban a gazdasági célú tevékenység elsősorban erdőművelést jelentett a Bakony lábánál 

Gúttamási irányában, illetve az enyhén lejtős és sík területeken – a Gaja-patak mentén 

és Csór irányában – a mezőgazdasági tevékenység, azaz a szántóföldi növénytermesztés 

és rét/legelő gazdálkodás volt jellemző. 

A Bajzáth György idején az iszkaszentgyörgyi uradalomhoz tartozó Moha települést, ap-

juk halálakor, Kempelen Gyuláné Bajzáth Ágnes örökölte. A korábban Áldott-kútnak ne-

vezett gyógyvizű forrást Kempelen Imre édesanyjáról, Ágnes-forrásnak nevezte el.  

A gyógyvíz palackozását 1880-ban kezdték meg és napjainkban is kapható. Az 1882-es 

kataszteri térképen a forrás és a kúria épület környékén egy tájképi stílusban kialakított 

díszkert látható. 
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36. ábra – Területhasználat és épített objektumok az Iszkaszentgyörgyi uradalomban a 19. sz. utolsó 

harmadában  

 

37. ábra – Vízrajzi hálózat változása iszkaszentgyörgy térségében a 19-21. században  
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Az uradalom Pappenheim Szigfrid idején 

Pappenheim Sándortól fia, Pappenheim Szigfrid örökölte az uradalmat, aki 1904 és 1909 

között komoly átalakíttatásokat végeztetett a kastélyépületen, új építményeket helyezett 

el a tájképi kertben, valamint a meglévő parkhoz a kastélyépület délkeleti homlokzata 

előtt elhelyezkedő egykori haszonkertet hozzácsatolta, és a Nyugat-Európában ekkor 

divatos „formal garden”-ek stílusában alakíttatta át. 

Az új kertrész kialakításához kapcsolódóan a kastély előtti délkeleti lejtőn korábban átve-

zető községi utat a mai József Attila utca új – a mértani kertet délkeletről elkerülő – 

szakaszának megépítésével 1907-ben lezárták. Az új út nyomvonalát követve a kert köré 

új kerítést emeltek, és kiépítették az együttes új főbejáratát a „formal garden” délnyugati 

sarkában. A címeres főkapuhoz vezető utak (Privát út, Móricz Zsigmond út, Ady Endre 

út) mentén tölgyfasort ültettek, amelynek egyes példányai még ma is láthatóak. 

Pappenheim Szigfrid az 1910-es években a tájképi parkon túl nyugatra fekvő dombolda-

lakon fekete és lucfenyőket telepíttetett, valamint egy ~4x4 m alapterületű, 4,5 m ma-

gasságú mészkőpiramist építtetett. Köveit a II. világháború után a falu lakói fokozatosan 

elhordták, majd 2014-ben az önkormányzat új piramist emeltetett a helyén. A parkból 

egy keskeny szerpentin vezetett a piramishoz, amelynek nyomai még ma is felismerhe-

tőek a terepen. A piramistól nem messze Pappenheim Szigfrid egy még ma is álló, tekin-

télyes méretű kőasztalt helyeztetett el, azzal a céllal, hogyha a család a hegyoldalban sétál, 

akkor itt tudjanak megpihenni. 

A kastélytól távolabb, az atyai út mentén, a Duzzogó-forrás mellett, az árnyas erdő kö-

zepén Pappenheim Szigfrid egzotikus fürdőhelyet alakíttatott ki. 1907-1908-ban Adolf 

von Hildebrand, müncheni szobrász készítette el a fürdőépület terveit, de végül takaré-

kossági okokból egyszerűsített változatban épült meg a fürdő a két világháború között. 

A kastélytól kőris és fekete dió fasorokkal szegélyezett úton lehetett a fürdőhöz eljutni, 

a fasorok maradványai még ma is láthatóak az utak mentén. A római kövekkel díszített, 

két medencével és öltözővel ellátott, dísznövényekkel körbeültetett fürdő az 1950-es 

évekig működött, majd a bauxitbányászat következtében a források elapadtak, a fürdő 

pedig az enyészeté lett. 

Levéltári források alapján tudjuk, hogy az 1910-es években az uradalomhoz három fais-

kola is tartozott, amelyek közül az egyik a mohai volt. A faiskolákban és az uradalmi 

erdészetben nem csak saját felhasználásra, hanem eladásra is termeltek növényeket.  

A faiskolákban nagy számban állítottak elő örökzöld fenyőféléket. Szintén levéltári forrá-

sok alapján tudjuk, hogy Pappenheim Szigfrid az 1910-es években a parkon kívül egy 

fácános kertet létesíttetett, amelynek helyén a II. világháború után az Újtelep nevű tele-

pülésrész épült. 
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38. ábra – Az iszkaszentgyörgyi kastély északi udvara (fotó: Takács Katalin, 2016)  

Történeti jelentőségű táji elemek napjainkban 

Az egykori iszkaszentgyörgyi uradalom területén fennmaradt, történeti jelentőségű táji 

elemek a következők: 

̶ Az iszkaszentgyörgyi kastély épülete és a kastélypark (tájképi és mértani kertészek): 

maga a kastély műemlékileg védett, parkjának védettsége a jelenlegi jogszabályi 

keretek között kérdéses, ugyanakkor értékei közismertek. 

̶ A műemlékileg védett iszkaszentgyörgyi római katolikus templom, amelyet Bajzáth 

György emeltetett a településen 1824-ben. 

̶ A Bajzáth-Pappenheim család grófi sírboltja (1824) és a fölé építtetett sírkápolna 

(1846), amely helyi védelem alatt áll. 

̶ A Moha település irányába vezető út mellett álló egykori uradalmi magtár épülete, 

amely szintén helyi védelem alatt áll. 

̶ Iszkaszentgyörgyön a grófi család által fásított települési utak, így például: Privát út, 

Móricz Zsigmond utca, Ady Endre utca, József Attila utca egyes részei. 

̶ Az iszkaszentgyörgyi kastélypark feletti domboldal (jelenleg kirándulóhely), 

amelynek kialakítása Pappenheim Sándor és Szigfrid nevéhez köthető, akik a 19-20. 

század fordulóján örökzöldekkel telepítették be a területet, valamint családi séták 

számára már ekkor pihenőhelyet alakítottak ki itt. 

̶ Az egykori Duzzogó-fürdő maradványai, amely ma sajnos lezárt magánterület, 

ugyanakkor az odavezető fasorok és maga a fürdő is figyelmet érdemelne. 

̶ Az egykori uradalmi szőlő fennmaradt pincéi a kastélytól délre eső domboldalon: 

itt a terület napjainkban jelentősen át van alakítva, nyaralókkal, lakóházakkal beépült. 
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̶ Az egykori majorok területe/maradványai: érdemben a Vörös-major területe 

maradt fenn funkcionális-építészeti-tájtörténeti értelemben, a többi majorság 

sajnos jelentősen lepusztult, vagy átalakult – példa erre a Lajos major területe, amely 

gyakorlatilag romos, az Atyapuszta, amely ma bányaterület; vagy a Hosszúhegy 

puszta, amely ma ipari park. 

̶ A mohai kúriakert, amelynek területén maga a kúriaépület már nem áll, ugyanakkor 

a területre vezető platánfasor, a teljes kiterjedésében fennmaradt kertterület és az 

idős növényállomány ismeretlen értékeket rejt, mindenképpen figyelmet és 

védelmet igényelne. 

̶ A 19. századi tájhasználat máig változatlan művelési ágban fennmaradt területei, 

különös tekintettel a különböző művelésű területek történeti szegélyeire, amelyek 

sok esetben felismerhetők, mind szemrevételezéssel helyszínen a tájban, mind az 

egykori és a mai területhasználatok összevetésével. 

Összefoglalás - konklúziók 

Az iszkaszentgyörgyi uradalomra vonatkozó tájtörténeti-örökségi értékek számbavételét 

jelen kutatásunk keretében jelentős részben elvégeztük. Az egykori uradalom területén 

a körülhatárolható kiterjedés miatt jól beazonosíthatók és helyszínelhetők voltak a kü-

lönböző örökségi értékelemek. A jelentősebb uradalmi épületek, létesítmények (kastély, 

templom, sírkápolna, magtár) többsége ma is fellelhető, sőt többségében valamilyen mű-

emléki védelem alatt állnak. Sajnos azonban több értékes történeti-táji elem esetében ez 

nem biztosított (ld. majorok, díszkertek, fasorok, fürdő, iszkai domboldal, Gaja-patak kör-

nyezete), így ott a történeti értékek fennmaradása, megőrzése kérdéses lehet. Vizsgála-

tunk alapján kijelenthető, hogy az egykori uradalom területe tájtörténeti értelemben máig 

számos építészeti és táji értéket mutat, a különböző területhasználatok határa, a telepü-

lési-külterületi utak hálózatának nyomvonala részben változatlan, így az épített elemek és 

a részben fennmaradt mezőgazdasági-rekreációs tájhasználat mellett a nyomvonalas ele-

mek és a szegélyek különös történeti értéket képviselnek a tájban. 

Noha volt iszkaszentgyörgyi uradalmi területek mezőgazdasági hasznosítása mára rész-

ben megváltozott, átalakult, ugyanakkor jelentős kiterjedésű területeken a 19. századi 

művelési ág azonos földrészleteken fennmaradt, a jellemző tagosítások mellett. Egyedi 

adottság, hogy a térségben, különösen Iszkaszentgyörgytől DNy-ra, jelentős a honvé-

delmi célú területhasználat, míg a településtől északra, az egykori Gaja-patak meder köz-

vetlen szomszédságában a bányászati hasznosítás befolyásolja a tájkarakter alakulását. 

Érdekesség, hogy míg előbbi megváltozott funkció nem sérti komolyabban az egykori táji 

értékek fennmaradását, utóbbi az egykori mezőgazdasági táj, illetve a kisvízfolyás környe-

zetének negatív előjelű átalakulását eredményezte és várhatóan a jövőben is további táj-

használati konfliktusokat eredményezhet: pl. további vízhiány, a Gaja-patak egykori 

medrének további degradálódása, a bányászati, ipari tevékenység és az ezzel összefüg-

gésben kialakítandó új tározótavak kijelölése miatt. 
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Kutatásunk összegzését követően fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a jelen tájtörténeti 

tudományos kutatásra alapozva a jövőben olyan további elméleti és gyakorlati feladatokat 

kellene megvalósítani, amelyek pozitív hasznosulása a térség értékőrző fejlesztését támo-

gatná. Ilyen feladatként tekintünk többek között egy komplex tájvizsgálat megvalósítására, 

különös tekintettel az egykori vízrendszer (Duzzogó, Forrófő, Atyafő) részleges rehabili-

tációs lehetőségének vizsgálatára; a mohai díszkert történeti kertként való számbavéte-

lére/védelmére, a történeti jelentőségű fasorok szakszerű kezelési tervének kidolgo-

zására, a jelenleg is létező ún. kastélybirtok-tanösvény bővítésére és megújítására, illetve 

a további kutatás, dokumentálás, bemutatás révén a helyi döntéshozók és civil közösség 

érzékenyítésére. 

Felhasznált irodalom 
Barcza Virág – Peregi Dóra: Európai találkozások – Az iszkaszentgyörgyi kastély története: az Amadé-, Bajzáth- és Pappenheim-családtól a 

finn múzeumig. [Eurooppalaisia kohtaamisia - Iszkaszentgyörgyin linnan historia: Amadén, Bajzáthin ja Pappenheimin suvusta Suomi-

Museoon], Budapest, 2012. 

Gecséné Tar Imola – Takács Katalin: Az iszkaszentgyörgyi Amadé – Bajzáth – Pappenheim kastély kerttörténeti tudományos dokumentációja. 

Budapest, 2014. Kézirat. 

Kovács Zsanett – Dobos Anna (szerk.): Iszkaszentgyörgy természeti és kultúrtörténeti tájértékei. Eger, 2011. 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDTVIZIG): Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony – Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, 2016. kézirat 

Lővei Pál: Iszkaszentgyörgy: volt Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim-kastély. Építéstörténeti vázlat a levéltári adatok és kisebb helyszíni megfigye-

lések alapján. Pavilon, 1988. [1.] p. 46-53. 

Németh Gyula: Iszkaszentgyörgy története a legrégebbi időktől a felszabadulásig. Iszkaszentgyörgy, 1976. 

Németh Gyula – Gombosné Kis Edit: Iszkaszentgyörgy története. Iszkaszentgyörgy, 2001. 

Paksi Szilvia et al. (VÁTI Kft.): Moha község örökségvédelmi hatástanulmánya, 2018. kézirat 

https://moha.hu/sites/default/files/letoltheto-mellekletek/v_orokseg.pdf (utolsó megtekintés dátuma: 2019. 10. 15.) 

Szikra Éva: Előtanulmány. Iszkaszentgyörgy, volt Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély parkjának ismertetése. 1990. (Kézirat, KÖH Tervtár) 

Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon 3. Fejér megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2002. 

 




