
Szikra Éva: 

Mőcsényi Mihály, mint az Eszterháza Bizottság elnöke /2015-2017/ 

Köztudott Mőcsényi professzor úr elköteleződése a fertődi kastély-együttes iránt. 

Amint azt visszaemlékezéseiben is számtalanszor elmondta, közel hat évtizedet ölel 

fel az, az időszak, amit Eszterháza építés történetének feltárásával foglalkozott. 

1958-ban kezdődött a ’szerelem’, amikor még először Ormos professzor 

megbízásából geodéziai felmérés céljából ment Fertődre, de később beleásta magát 

az együttes történetének kutatásába. Az Akadémián hallhattuk Jámbor Imre 

előadását ebben a témában. Természetesen Mőcsényin kívül,- főleg a XX. század 

második felében-, többen is végeztek levéltári -, valamint helyszíni ásatásokat, 

falkutatást, régészeti feltárást. Mindez idáig még sem született meg egy összegzés, 

kivéve a Professzor úr idén bemutatott Eszterháza könyvét. A szűkebb műemlékes 

kert-történész szakma ismeri viszont, hogy milyen ellentétek feszülnek a kastély 

építési idejének, a park kialakításának koncepcióját illetően. Én is többször tanúja 

voltam annak, milyen kevéssé akarja, főleg a gyakorló művészettörténész 

társadalom, elfogadni a Professzor úr által felállított teóriát, vagyis azt, hogy 

Eszterháza egy korábbi vadászkastély és egy nagyvonalú vadásztáj alapjaira épült. 

Tekintettel, arra, hogy én nem foglalkoztam mélyrehatóan ezzel a kérdéssel, így csak 

annyit jegyeznék meg, hogy számtalan analógiát ismerünk, amikor egy középkori 

erődített várat alakítanak át a későbbiek során reprezentatív reneszánsz, ill. barokk 

együttessé. Mőcsényi ezt az igazán nagyvonalú feltevését komoly kutatásokkal 

támasztotta alá. Mint műemlékes, ismerem az utóbbi években, évtizedekben hány 

’fellángolás’ volt az együttes hasznosítására vonatkozóan is, milyen kutatások folytak 

a területen. Tudom, azt is, hogy milyen fontos szerepet játszottak egyes emberek 

abban, hogy a teljes pusztulástól megmentsék a parkot. Örsi Károly is sokat tett 

ebben az ügyben. Mindezen közben arról is nagy vita folyt, hogy a kert 

helyreállításánál melyik periódust részesítsük előnyben. A 2000-es évek elején az 

MTA Művészettörténeti Intézetében, ill. Fertődön is tartottunk egyeztetéseket, ahol pl. 

Hajós Géza is jelen volt. Sokan a XX. század eleji, ún. Umlauft - féle kialakítást 

kívánták megtartani. Ez meglehetősen szembe ment Mőcsényi, és sokunk 

elképzelésével, miszerint a magyar kerttörténet legkiemelkedőbb alkotása 

Eszterháza, és talán bátran mondhatjuk, hogy az európai barokk egyik 



legnagyvonalúbb együttese. A vita még mindig nem zárult le egyértelműen. Ennek a 

témának kifejtése, megvitatása külön konferenciát igényelne. 

Voltak évek, amikor Mőcsényi professzor egyéb elfoglaltságai miatt kevésbé tudott 

kedvenc kutatási témájával foglalkozni. A 2010-es évek közepén egy, a Lázár János 

akkori Kancellária miniszterrel való szerencsés találkozás, valamint a Professzor úr 

egyre nagyobb elismertsége révén új kilátások nyíltak a fertődi együttes számára. 

Lázár János felkérésére Mőcsényi nagyszabású előkészítő munkába kezdett, és 

egyben az eddigi kutatások összegzéseként megírhatta könyvét is. A felkérés arra is 

vonatkozott, hogy minden hónap végén foglalja össze a Tanár úr, miket sikerült 

intéznie, és küldje el a kabinetirodába. 

Első lépésként úgy gondolta, hogy felállít egy szakmai csapatot a stratégia 

kidolgozására. Ennek köszönhetően keresett meg engem is 2015 nyarán, és a 

felkérést igen nagy megtiszteltetésnek vettem. 2015. szeptember 2-án találkoztunk a 

felkért tagokkal az Úri u.54.ben az Eszterháza Központ akkori helyszínén. Mőcsényi 

felvázolta elképzeléseit, ill. jelezte, hogy most milyen komoly háttérrel rendelkezik, 

Lázár miniszter úr személyében, aki elkötelezett híve lett az együttesnek. Ezzel 

megalakította az ún. Eszterháza Bizottságot, amelynek ő volt az elnöke, a tagjai 

pedig dr. Bardi Terézia művészettörténész, az Eszterháza Központ akkori 

tudományos igazgatója, dr. Hajdu Nagy Gergely tájépítész, kerttörténész a hivatalos 

műemléki területről, Kótay Éva kertészmérnök, fertődi főkertész, és én voltam. 

Egyelőre semmilyen hivatalos megbízatásunk nem volt, sőt a későbbiek során is, 

csak, mint egy ’önkéntes szervezet’ működtünk, és mi, a tagok minden 

ellenszolgáltatás nélkül. Nem is volt kitől kapni megbízást,pedig a professzor úr 

szerette volna,  ha egy illetékes hatóság jóváhagyta volna működésünket./ ilyen 

persze akkor már nem igen volt, vagy  nem is igazán akartak ezzel foglalkozni/. 

Mőcsényi azért kért fel minket, hogy ezekben a nagy horderejű kérdésekben együtt 

gondolkozzunk, ne csak ő vállalja a felelősséget. Mivel gyakorlati feladatok is 

kilátásba kerültek- állítólag jelentős anyagi forrásokat is megcsillantva-, fontos volt 

számára, hogy műemlékesekként Hajdú Nagy Gergellyel segítsük a döntéseket. 

Feladatunknak tekintette a fejlesztések irányának a kidolgozását is. A Lázár kabinet 

a parter helyreállítást tartotta a legelső feladatnak. 



Az első találkozáson Mőcsényi a készülő könyvét is ismertette, végigvezette az 

együttes fejlődéstörténetét az előkerült levéltári, és az általa végzett fal feltárások 

bizonyítékával. Ehhez kapcsolódóan már szóba került az is, hogy mely korszakot 

kellene megvalósítani. Természetesen, amint azt már korábban is említettem a 

Jakoby féle barokk-rokokó kialakítást pártfogoltuk. Már ekkor felmerült, a több mint 

100 éves tiszafák kérdése, amelyek jelenleg díszítik a partert. Ez egy komoly 

szakmai dilemma, mivel nem gondoltunk kivágásukra, hanem lehetőség szerinti 

megmentésüket, átültetésüket vitattuk meg. DE, elvi döntést is felvet, mert sokan 

jelentősnek tartják ezt a korszakot. A fasorok kérdése újabb feladatot jelentett, 

viszont úgy gondoltuk, hogy Eszterháza esetében a szerkezet ’ értelmezhetősége’ 

a kitűzött cél. /Zárójelben itt megjegyezném, hogy annak idején Örsi Károly is így 

gondolta/. Az együttes hiteles és a történeti szemléletet erősítő felújítására kell 

törekedni. Már ekkor felmerült egy Jacoby szobor felállításának a gondolata is, 

valamint a narancsház helyreállítása az ismert növény anyag beszerzésével. 

Sajnos az is egyértelművé vált,hogy egyelőre nem védett történeti kertként a park! 

A következő összejövetelünk már a helyszínen volt szeptember 18-án, kiegészülve 

további kollégákkal. Az ott tapasztaltakat rögzítettük. A lényege ennek az volt, hogy 

az akkori állapotok is már igen vonzó turisztikai lehetőségeket mutattak. De 

megállapítottuk, hogy további sok lehetőség is kínálkozik még. Azt is kimondtuk, 

hogy ezen túl lehetőleg csak igazolható részek, részletek legyenek hitelesen 

bemutatva.  Felállítottunk egy viszonylag rövid távú feladat sorrendet 

- a lényeg a kert szerkezetének értelmezhetősége, és az egyes kert részek 

fokozatos kutatása, bemutathatósága 

- a kamara kertek kutatásának befejezése, és bemutatása a régészeti feltárás 

ismeretében. 

- a parterek mindaddig maradhatnak, amíg nincsenek pontosabb információink. 

A kutatás beindítása, folyamatos levéltározás, helyszíni feltárások. 

- medence helyreállítás, ahol tudjuk, és a későbbi munkálatokat sem zavarja. 

- a közel 10 km-es vue-k, a fasorok megújítása; a LÉS erdő megóvása; 

erdészettel felvenni a kapcsolatot.  

- az épületek, mint pl. a Ny-i szárny felújítása lehet kortárs szemléletű, de a 

tervezőknek legyen affinitása a műemlékhez. 



- az orangeria felújítása, és berendezése fontos; állítólag megvan a növénylista, 

s ezzel igen vonzó turisztikai látványosság is lehetne. 

- érdemes további épületeket, ill. részeket felújítani, amelyek a működő 

képességet is növelik, ugyanakkor a látogatóknak további információval 

szolgálhatnak. 

- a Muzsika háza legyen Haydn központ. 

- a már korábban elkészült kerti építmények felújítása is szükséges 

Mindezen feladatok végzéséhez elengedhetetlen a jogosítványok, és a pénzforrások 

ismerete, mivel a nélkül nem lehet ütemezni!  

Addig is lehetnek folyamatosan kerttörténeti rendezvények, kiállítások az 

együttesben. 

A 2016. januári összejövetelen további ötletek születtek arra vonatkozóan, hogy 

milyen rendezvényekkel lehetne a programot gazdagítani 

A parter ügye többször előkerült, mivel a Lázár–kabinet is ezt tekintette a 

rekonstrukció kiinduló pontjának. Hajdu Nagy Gergellyel jeleztük, hogy itt még sok 

nyitott kérdéssel állunk szemben. Mi legyen a tiszafákkal, miként lehetne azokat 

megmenteni, átültetni őket stb..? Esetleg elkezdeni az erőteljes visszametszést, 

és az eredeti tiszafák, buxusok leszaporítását? Ezekkel a munkálatokkal egy 

időben indítani kellene az ásatásokat is a területen: mint pl. a medencék és a 

nagy kaszkád feltárása.  

A fasorok állapota is komoly nehézséget jelentett, első szemrevételezések 

alapján úgy tűnt, hogy csak közel 20%- a menthető meg.  

A megbeszélést követően egy hétvégén jött egy sürgős telefon Bardi Teréziától, 

hogy feltétlenül adjunk árbecslést, arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a parter 

teljes rekonstrukciója. Hajdu Nagy Gergellyel egyeztetve elkészítettem egy 

hozzávetőleges kalkulációt, amely természetesen több milliárd forintra jött ki. A 

kutatásokat, felméréseket, terveztetést, növények előkészítését kivitelezést próbáltuk 

részletezve kiszámolni. Még kisajátításokra is szükség lenne. 

A találkozásaink során felmerült ismert európai helyszínek meglátogatása is, 

valamint a tervek bírálatába külföldi szakértők bevonása. 



A számba jöhető kutatók, tervezők, faiskolások névsorát is többször megvitattuk. 

A találkozások közben is Mőcsényi rengeteg embert megkeresett, akikre számítani 

lehetett ebben az óriási munkában. Itt politikusoktól kezdve, szakembereken 

keresztül hosszú a lista. Tudtuk, hogy akkor lehet beindítani az érdemi munkát, ha 

valaki potens személy rábólint a ’pénzre’ is. Hiába kereste meg a faiskolást, vagy a 

geodétát, ha nem tudott érdemben nyilatkozni a fedezetről. Több alkalommal végig 

vezettük pl. a parter felújításának fázisait is, de mindig elakadtunk annál, hogy ki 

mondja ki a végső döntést. Lázár miniszter úrnak rendszeresen küldte a jelentéseket, 

ennek ellenére nem jött érdemi válasz. Szerencsére a könyve megjelenéséhez egyre 

közelebb jutott. Fantasztikus energiával, a több órás megbeszéléseink után a Tanár 

úr még ott maradt és a könyv végső simításain tevékenykedett. 

Imponálóan mindig felvetett olyan ötleteket is, amelyekkel az együttes turisztikai 

vonzerejét tovább lehet növelni, természetesen kihangsúlyozva, hogy ez ne bóvli 

legyen. Mőcsényi tanár úr, ismerve, hogy a látogatóknak szórakozás és sok féle 

program kell, többször felvetette egy termál fürdő építésének ötletét is Saródon. 

Tisztán felmérte, hogy egy, akár a növény anyag tekintetében is hiteles, felújítás 

legalább 5-10 év alatt valósítható meg teljes mértékig. DE mindig felvetett, addig is 

előre vivő, látványos megoldásokat. 

Sajnos 2017-ben már azt tapasztalta, hogy egyre kevésbé találja meg az érdemi 

embereket, senkivel nem tudott igazán egyeztetni. Bardi Terézia is elkerült az 

Eszterháza Központtól, amit ráadásul folyamatosan átszerveztek, mindig új 

főnökséggel, majd Lázár János sem maradt a helyén. 

A Professzor úr halálával ért véget igazán a Bizottság működése. Azóta sem kaptunk 

hivatalosan semmi információt a helyzetről. Szerencsére a könyv elkészült, és Bardi 

Terézia köszönő szavaival 2017 szeptemberében én is megkaptam a négy nyelven 

megjelent ’ Eszterháza korszakai ’ c. köteteket. 

Akkor állíthatnánk méltó emléket a Professzor úrnak, ha sikerülne újból beindítani, 

folytatni, és végre kialakítani az egykori barokk kert szerkezetet, a partert hitelesen 

rekonstruálni. Reméljük erre is sor kerül majd! 

Budapest,2019. december 3-án 



 

  

  

 

 

 



 


