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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NEMZETI KASTÉLYPROGRAM ÉS NEMZETI VÁRPROGRAM
TATAI ESTERHÁZY-KASTÉLYT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSEI
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék – 20 kastély és 19
vár – újul meg, nemcsak régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak,
hogy – adottságaikhoz igazodó módon – megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.
A tatai Esterházy-kastély ennek a nagyszabású fejlesztési programnak a keretében születik
újjá. A kastélyt történeti jelentősége, a diplomácia történetében játszott szerepe és gyönyörű
természeti környezete emeli ki a magyar kastélyok közül.
Az épületegyüttes a GINOP-7.1.1.-15-2015-00007 projekt keretében, 1,5 milliárd forint Európai
Uniós és 824 229 776 millió forint hazai forrásból újul meg.
A program célja, hogy a műemlékhelyreállítás és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett
egy egységes, Európában is unikális, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag valósuljon meg, amely
valóban érdekli a látogatókat. Egy-egy vár vagy kastély szinte mindig az adott település egyik jelképe,
szimbolikus értékű helyszín, különleges helyet foglal el a köztudatban, ezért fontos a helyi identitás
erősítése. A várak, kastélyok a fejlesztési koncepció alapján egyre inkább közösségi térként is
szolgálnak majd, ha a vendég jól érzi magát bennük, jelentősen több időt tölt el, és ez növeli a
bevételt, amelyekből a műemlékek fenntarthatók.
Fontos cél tehát az épületek szellemi újjászületése is: fizikai rehabilitációjuk mellett a szellemi
rehabilitációjuk is megvalósul. A várak, majd a kastélyok évszázadokon keresztül a magyar és az
európai kultúra „fellegvárai" voltak, most a 21. századi igényeknek megfelelően újraértelmezett
formában kapják vissza ezt a szerepüket, jól illeszkedve az épületek műemléki adottságaihoz. Olyan
közösségi és kulturális terek kerülnek kialakítása, amelyek különböző művészeti ágakat felölelő
programokat kínálnak a látogatóknak.
A komplex funkciót betöltő, többféle bevételi forrásra támaszkodó objektumok egy egységes
rendszerbe foglalt láncot alkotnak majd, egységes, nyugat-európai színvonalú turisztikai
desztinációként. Az egyes vonzerők hozzájárulnak a kistérség gazdaságának az élénkítéséhez, a
munkahelyteremtéshez és a vidékfejlesztési célokhoz, és úgynevezett multiplikatív hatással is
rendelkeznek majd: a környező kis- és középvállalkozók rácsatlakozhatnak az Európai Uniós és hazai
forrásból turisztikai vonzerővé fejlesztett, korábban romos és kihasználatlan műemléki szolgáltatások
struktúrájára.

A program az ország egész területét lefedi. Művészettörténeti szempontból a legszínvonalasabb
épületek szerepelnek benne, nemzetközi szintre emelve a kastély- és várláncot, amely a magyar
épített örökség egyik legfontosabb megjelenítője lesz.
A programban szereplő helyszínek mindegyike egységes arculattal és sztenderd szolgáltatási
csomaggal, ajándékbolttal és kávézóval rendelkezik majd.
Fontos, hogy hiteles, ugyanakkor friss és interaktív kiállítási tartalom fogadja az épületbe látogatókat.
Minden helyszín egyedi, a kiállítási tematika ehhez illeszkedő jellemzőkkel rendelkezik, ezáltal az
egykori magyar kastély- és várélet minden rétege bemutatásra kerül. Alapvető cél, hogy a kiállításnak
olyan grafikai arculata és olyan atmoszférája legyen, amellyel a vendégek azonosulni tudnak. Nagy
hangsúlyt fektet a program az előkészítő munkára: a falszövet, a régészeti, a restaurátori, a levéltári, a
tervtári, a köz- és a magángyűjteményekben végzett kutatások alapján összeállt adathalmaz kreatív
és közérthető feldolgozásával áll össze egy olyan kiállítás, amely vonzza a látogatókat, és elidőznek
benne. Az épületek múltját a történetmesélés, az anekdoták mentén is megismerhetik a látogatók.
Minden helyszínen bemutatásra kerülnek az egykori birtokos családok egymást váltó generációi,
megelevenednek a történelemkönyvekből ismert nemesi családok tagjai. A kastélyban, várban zajló
életmód, a főúri család hétköznapjai és ünnepei, sőt a személyzet feladatai is a kiállítás részét
képezik. A koncepció fontos eleme az interaktív és multimédiás eszközök használata és kiállításokba
építése. Így be lehet például mutatni az épületek kinézetét különböző építési korszakokban, virtuális
túrát lehet tenni a kiterjesztett valóság alkalmazásával a műemlék falai között különböző történelmi
korokban, vagy holoprojektoros vetítéssel láthatóvá válik egy makettben, hogy az épület egyes
helyiségei milyen célt szolgáltak, milyen tevékenységet végeztek ott egykor. A kastély vagy vár
látogatási útvonalának végigjárására a hagyományos idegenvezetés mellett lehetőség nyílik
többnyelvű táblagépes, azaz tabletes, visualguide-os eszköz segítségével is.
A változatos, helyi adottságokra támaszkodó, a mindennapokban is használható termékekkel
felszerelt ajándékbolt egyre fontosabb részévé válik a látogatóközpontoknak. Itt nyílik lehetőség a
helyben termelt, a környékbeli termelőktől származó minősített termékek befogadására és
értékesítésére is, így valósítható meg az a gazdasági modell, amely a kastélyok hosszú távú,
önfenntartó működését szolgálja.
Külön figyelmet szentel a program a kastélyparkok újszerű hasznosítási lehetőségeinek: érdekes
programkínálattal és jó infrastrukturális háttérrel felszerelve a helyszínen tartózkodás ideje
többszörösére nyújtható egyfajta „történelmi szabadidőközpontként" működtetve. Ide sorolhatók a
népszerű magánrendezvények, esküvői fotózások, csapatépítő tréningek, konferenciák.
A tatai Esterházy-kastély a hazai kastélyhálózat kiemelkedő turisztikai adottságokkal bíró helyszíne:
kiváló elhelyezkedése alkalmassá teszi arra, hogy a fővárosból induló szabadidős vagy üzleti célú
utazások célpontja legyen, vonzerejét a kastély közvetlen környezete az Öreg-tó, a tatai vár, valamint
a város fejlett turisztikai infrastruktúrája tovább erősíti.
A kastély fejlesztésének elemei:
A projekt keretében a kastélyegyüttes főépülete kerül fejlesztésre, amelyet néhány, az ún. kiskastély
déli szárnyában elhelyezett kiszolgáló funkció tesz teljessé. A teljes gépészeti és elektromos rendszer
cseréje, valamint a födémek és a falazatok megerősítése is megtörténik. Az eredeti állapotnak
megfelelően kerül helyreállításra a kastélyegyüttes belső udvara is. Az épület hátsó parkjában a
biztonságos bejárhatóságot biztosító faápolási munkák kivitelezése is megtörténik. A kastélyegyüttes
fejlesztésbe bevont alapterülete (bruttó/nettó): 3489 m2/2820,21 m2.

A projekt keretein belül több eredeti épülettartozék, így például a főépület első szintjén lévő eredeti
barokk parketta burkolatának, vagy az eredeti falfestéseknek a restaurálása megvalósul. Az eredeti
értékes elemek további védelmét a tetőhéjazat javítása, cseréje, az épületek szigetelése, valamint a
vakolat műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő helyreállítása biztosítja.
A tervezett kiállítás súlyponti eleme a főúri életforma bemutatása, amely a kastély főépületének
tematikailag három, egymástól jól elkülönülő részén (női, gyermek, férfi) átvezetve, több generáció
számára is érdekes és gazdag kiállítási tartalom segítségével ismerteti meg a látogatót a ház egykori
lakóinak életével.
A kastély történeti terei jól dokumentáltak, archív felvételek alapján lehetőség nyílik eredeti enteriőrök
rekonstrukciójára és bemutatására. A restaurált terek, illetve az azokban kialakított kiállítások felidézik
az egykori termek, lakosztályok eredeti funkcióját, berendezéseit. A családtörténeti, birtoktörténeti és
építéstörténeti egységek a teljes szépségében helyreállított emeleti díszterem családi arcképgalériáját
vezetik be. A nagyszalonban kialakításra kerülő kiállítás az uralkodói látogatásokra épül; az itt aláírt
schönbrunni béke, majd az itt lebonyolított közös hadgyakorlat, a császármanőver kapcsán szó esik a
diplomataként tevékenykedő családtagokról, a diplomácia kultúrájáról. Ehhez a térhez csatlakozik az
ún. békekabinet, ahol a család a schönbrunni békekötés ereklyéit őrizte.
Az emeleten a grófnő lakosztálya kap majd helyet. A grófnő szalonját, hálószobáját, toalettszobáját és
fürdőjét a házasságkötések sajátos diplomáciáját megelevenítő, az arisztokrata család asszonyait
bemutató kiállítás vezeti be. A grófi lakosztály írószobájával, biliárdtermével és gardróbjával a
földszinten kap helyet. Ugyancsak itt zenei élmény várja a látogatókat: az Esterházy család gazdag
zenei örökségével ismerkedhetnek meg, az egykori udvari zenekarral és a kastélyszínházzal, valamint
a zeneszerző Esterházy Ferenc gróf szabadtéri színházának muzsikájával. A földszint két egykori
nagyszalonja közösségi térré alakul. A kávézóban az Esterházy család tatai fajanszgyárának termékei
fogadják a látogatót. A tó felőli szalon rendezvénytér lesz, a berendezésében is rekonstruált és
helyreállított címeres üvegablakkal ellátott kastélykápolnával nyílik majd egybe.
A helyreállításnak köszönhetően a kastély reprezentatív terei kiemelten alkalmasak lesznek magánés vállalati rendezvények, esküvők megtartására. A kiállítási tartalmat, felújított tereket és enteriőröket
olyan izgalmas, modern és hagyományos eszközök teszik még élvezetesebbé, amelyek minden
látogató számára értelmezhetővé teszik a kastélyt és annak történetét, elképzelhetővé válik az egykor
az épület falai között zajlott élet.
Ugyancsak kiemelt figyelmet kapnak azok a turisztikai eszközök, amelyek nemcsak segítik a
bemutatott témák megértését, de élményszerűvé is teszik a kastélylátogatást a gyerekek és felnőttek
számára egyaránt (pl. interaktív terepasztal, babaház, multitouch diplomáciai térkép, egyedi családfa
installáció, videomappinges megoldások és kincskeresés). A modern információtechnológiai
eszközök, letölthető applikációk, valamint a visual guide segítségével az egyes terekben további
érdekes kiállítási információk, képek, filmek tekinthetők majd meg és tölthetők majd le saját vagy
kölcsönözhető okoseszköz segítségével.
A beruházásnak köszönhetően a várral és az angolparkkal együtt egy egyedi, Tata arculatát
meghatározó komplex kulturális együttes jön létre a tó partján. A kastély és a város adottságai a
későbbiekben nagy jelentőségű diplomáciai eseményekre is megfelelő körülményeket biztosíthatnak.

