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„Maga a kápolna a kastély nyugati udvarát befogó
egyik szárnyépületben van elhelyezve. Nem áll tehát
szabadon, mivel egyfelől a könyvtárépület, másfelől a
kastély csatlakozik hozzá. Elég egy tekintetet vetnünk
rá, hogy fölismerjük: nem a közönséges idomú modern egyházak sztereotíp mintájára készült, de a középkor oly méltán csodált, nemes stíljében. Storno Ferenc, a jó nevű műépítész a templom főbejáratát a kastély udvarából nyittatta, azonban a főhercegi család a
kastély oldalfolyosójáról is meg tudja közelíteni a kápolnát. Az innen nyíló ajtó a tágas oratóriumba vezet,
melynek falait egyházi témájú festmények és a főhercegi család címerei díszítik. A főoltár fehér márványból készült, négy román oszlopon álló nemes egyszerűségű munka. A fölötte emelkedő boltozaton a boldogságos szűz, Magyarország védasszonya látható
szőnyeggel bevont emelvényen, vörös bársonyvánkosú trónuson ülve, fején koronával s feléje röpülő hét
galambbal. Bal térdén a kis Jézust tartja, ki áldólag
emeli föl jobbját, baljában a világalmát tartva. A templom hat pár oszlop által van három hajóra elválasztva
úgy, hogy a középhajó, az egyházi építkezés régi szabálya szerint olyan széles, mint a két mellékhajó
együtt. Az oszlopok szürke szinű abacuson nyugosznak, a fölfelé karcsúbbá váló oszloptő sárgára van
márványozva, s fölül a román stílnek megfelelő aranyozott díszítésű oszlopkehelyben végződik.” Így mesél a Vasárnapi újság 1881-ben az alcsúti kastélykápolnáról, amelyet manapság főleg kulturális célokra
használhatunk, élvezve csodálatos akusztikáját és fenséges hangulatát. Az idei nyár Kápolnaestjeit is a megszokott nívójú irodalmi-zenei előadásokkal töltjük
meg, kiállításokkal társítva hozzá a képzőművészetet.
Alkalmainkra Önöket is szeretettel hívjuk és várjuk!
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