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„Mőcsényi Mihály” Kertművészeti és Kerttörténeti Műhely – ESZTERHÁZA 

I.Konferencia 2020. október 1-2. 

„Eszterháza kertművészete fehéren feketén” 

Eszterháza kertművészeti örökségének kutatása, fejlesztése tervezése a kezdetektől 
napjainkig 

 

Eszterházán, 2019. október 2-án ünnepélyes keretek között került sor Mőcsényi Mihály 

„Eszterháza korszakai” című könyvének bemutatójára, amely a „Mőcsényi Mihály_100” 

emlékév egyik legfontosabb eseménye volt. A Professzor úr szerteágazó oktatói, 

szakmaszervező és tudományos tevékenysége mellett évtizedekig foglalkozott a fertődi 

Eszterházy kastély-együttes történetének kutatásával is. Többször hangsúlyozta, hogy 

mennyire fontos lenne itthon és a nemzetközi szakmai fórumokon is tudatosítani a magyar 

történeti kertek jelentőségét, és ezen belül is Eszterháza kiemelt értékét.  

A Mőcsényi-könyvbemutató méltó szellemi alapot jelentett ahhoz, hogy bejelentsük 

elhatározásunkat egy kertművészeti és kerttörténeti műhely életre hívására Eszterházán. 

Terveink szerint minden év októberében, - a szellemi megalapítás dátumához kötve -, 

nemzetközi és hazai kutatókkal, előadókkal, két napos, meghatározott tematikára épülő 

kertművészeti, kerttörténeti konferenciákat, műhelybeszélgetéseket rendezünk.  

A szakmai előkészítést, a szervezést a Szent István Egyetem Tájépítészeti és 

Településtervezési Karának Kertművészeti és Kertépítészeti Intézete és az ICOMOS-MNB 

Történeti Kertek Szakbizottsága közösen vállalja. További együttműködő partnereink az 

Ormos Imre Alapítvány, az MTA Tájépítészeti Albizottsága, a Magyar Tájépítészek 

Szövetsége (MTSZ), valamint hazai szakmai szervezetek, kamarák, alapítványok.  

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. és a 

Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kifejezte szándékát, hogy nem csak a helyszínt 

biztosítják, hanem aktív részesei kívánnak lenni ennek a kezdeményezésnek.  

Az első konferencia keretén belül elsősorban Eszterháza múltjával, jelenével, hazai és 

nemzetközi jelentőségével foglalkozunk.  A kialakult nemzetközi helyzet miatt idén nem 

hívunk meg külföldi előadókat. Az elkövetkezendő pár évben szélesítenénk a témaköröket, 

lehetőséget nyújtva olyan elméleti-, módszertani kérdések megvitatására, mint a kutatás, a 

történeti kertek helyreállításának lehetőségei. A műhely az elmélet és a gyakorlat közötti 

párbeszéd fórumaként a rekonstrukció és a konzerválás, a megvalósítás, a fenntartás 

kérdéseit hazai és nemzetközi összefüggésben tárgyalja az aktuális társadalmi, a turizmus 
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által létrejött helyzetekre reflektálva. A kertművészet és más művészeti ágak mai 

kapcsolódási területeinek is helyet szeretnénk adni.  

A két napos konferencia előadásait tudományos kötetben kívánjuk megjelentetni.  

A konferenciához művészeti eseményeket, kiállításokat, hangversenyeket szervezünk.  

Célunk, hogy néhány év alatt rangos, nemzetközileg is elismert, jegyzett szakmai-elméleti 

műhely, konferencia sorozat alakuljon ki Eszterházán. 

Szeretnénk, hogy a magyar kertművészet múltjának és jelenének gazdag öröksége, 

történeti hagyatéka, kutatási eredményei publicitást nyerjenek, és ezen örökségünk a hazai 

és a nemzetközi közéletben is méltó módon megjelenhessen. A magyar kertművészet és 

kerttörténet történeti hagyományaihoz méltóan, ismét rangos helyet foglaljon el a magyar 

művészeti, kulturális élet mindennapjaiban.  

Erre az együttműködésre szeretnénk meghívni Önt és mindazokat a kollégákat – 

tájépítészeket, kutatókat, társ szakterületek képviselőit, és érdeklődőket, akik vállalkoznak 

a közös műhelymunkára.     

Tisztelettel a szervezők nevében  

Budapest, 2020. július 16.  

 

 Dr. Herczeg Ágnes tájépítész 

egyetemi docens, SZIE Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar, Kertművészeti és 

Kertépítészeti Intézet 

Dr. Szikra Éva tájépítész 

ICOMOS MNB Történeti Kertek 
Szakbizottsága 
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A konferencia szervező bizottságának tagjai:   

Dr. Herczeg Ágnes, Gecséné Dr. Tar Imola, Dr. Takács Katalin tájépítészek, SZIE Tájépítészeti és 
Településtervezési Kar, Kertművészeti és Kertépítészeti Intézet 
Dr. Szikra Éva tájépítész, ICOMOS- MNB Történeti Kertek Szakbizottsága  
 
A konferencia tudományos bizottságának tagjai: 
Dr. Jámbor Imre, tájépítész professzor 
Dr. Fekete Albert, SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti és Kertépítészeti 
Intézet 
 
Együttműködő szervezetek:  
SZIE -Tájépítészeti és Településtervezési Kar, 
ICOMOS-Magyar Nemzeti Bizottsága  

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.  
Magyar Turisztikai Ügynökség 
 
 
Ormos Imre Alapítvány 
MTA Tájépítészeti Albizottsága  ‘sci_LA’  
Ars Topia Alapítvány  
 


