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kastélytörténet



„amit a császár megtehet, 
azt én is megtehetem!” 

E mondat jegyében épült fel az ország legnagyobb és legfényűzőbb 
barokk-rokokó kastélya a Fertő-tó nádrengeteggel szegélyezett 
lápos, vadban gazdag vidékén.

A kastélyegyüttes kiépítése és fénykora Esterházy „Fényes” Miklós 
herceghez kötődik, aki 1762-től haláláig, 1790-ig folyamatosan építke-
zett, hogy létrehozza az európai uralkodói udvarokhoz mérhető rezi-
denciá ját. A 18. század barokk-rokokó pompáját felhasználva operahá-
zat és bábszínházat alapított. Német színtársulatokat, olasz és francia 
balett-táncosokat alkalmazott. Így természetes, hogy Eszterházán, ahol 
állandóak voltak a mesébe illő ünnepségek, nagy volt a vendégjárás. 
A fénykorban rendszeresek voltak a bálok, a színielőadások, koncertek 
és a vadászatok.

Eszterházára nemcsak a korszak magas rangú családjai látogattak el, 
de itt élt és alkotott a nagyszerű zeneszerző, Joseph Haydn is. Az 
„Eszterházi tündérvilág” az 1770/80-as években érte el csúcspontját: 
Haydn zenéje és számos művész közreműködésével rendezett ünnep-
ségek közepette – melyek egyikére a királynő, Mária Terézia is ellátoga-
tott – a herceg megteremtette a „magyar Versailles”-t.



Magyarország legszebb barokk kastélyának jelenleg is 
folyó nagyszabású felújítási munkálatai 2009 szeptem-
berében kezdődtek el. Az Európai Unió 3,5 milliárd fo-
rintos pénzügyi támogatásával az Esterházy-kastély és 
környezete végre ismét visszanyeri egykori pompáját. 
A beruházás első ütemének eredményeként megújult a 
kastély homlokzata és díszudvara, díszes belső lépcső-
háza, a kivételes szépségű Sala Terena és a nyári ebéd-
lő, az emeleti dísztermek, valamint a Marionettszínház 
épülete is.

Az első ütem befejező munkálataival párhuzamosan in-
dult el a Kastély felújításának második üteme. A közel 
kétmilliárd forintos fejlesztés részeként többek között 
restaurálásra került a hazánkban egyedülálló kulturális 
értéknek számító kínai lakk-kabinet és porcelánkabinet, 
valamint a kastély fogadótere és megújult a gránátos 
házak homlokzata. 
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rekonstrukció
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Joseph haydn



Joseph Haydn és Eszterháza két elválaszthatatlan név 
az európai zene történetében. A nagy osztrák zene szer-
zõ aktív korszakának mintegy a felében, 1766-tól 1790-
ig itt éltés alkotott az év legnagyobb részében. 

Amit ma a szimfónia és a vonósnégyes jelent, az döntõ 
részben itt, a világ zajától távol, Haydn keze alatt szüle-
tett meg. Mindez Eszterházát egy történelmi pillanatra 
az európai magas-kultúra egyik centrumává tette. Ma-
gyarországnak ez a pontja néhány évtizedig - mint Párizs, 
Velence vagy Bécs annyi évszázadon át - olyan köz pont 
volt, ahonnan a zene fejlõdését több emberöltõn át 
döntõen befolyásoló, sõt forradalmasító impulzusok su-
gároztak ki Európa minden tájára.

A zenét, a színházat és az operát kedvelő Esterházy 
Miklós szolgálatában töltött évekről a zeneszerző egyik 
levelében így írt: „a Herceg úr Őfőméltósága szolgálatá-
ban kívánok élni és meghalni”.



TörTéneTi lakoszTályok 

A kastélyegyüttes főépületének középső traktusaiban 
helyezkednek el a reprezentatív terek és lakosztályok. 
A földszint a hercegi használatú térsorok és díszterek 
szintje, míg az emeleten a fejedelmi lakosztályokat és a 
középpontban az uralkodói pompát mutató – a díszud-
vari kétkarú lépcsőn is megközelíthető – dísztermet ta-
láljuk. A természeti környezettel való együttélés szép 
példája, hogy a földszinti hercegi lakosztályok minden 
terméből ki lehet lépni a déli nagy parkba vagy a kama-
rakertekbe, s ugyancsak a kertekre néznek az emeleti 
szobák kis kilépő erkélyei is.
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állandó kiállítás
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állandó kiállítás



sala terrena

A kastély földszinti, hercegi lakosztályainak különös va-
rázsú dísztere, mely téliparkszerű kialakításával átme-
netet képez az épület és a kert között. 



díszterem

A virágfüzérekkel kifestett lépcsőház vezet 
fel a kastély emeleti, fejedelmi lakosztályainak 
reprezentatív díszterméhez. A terem mennye-
zeti freskója, az Apolló a Napszekéren – me-
lyet Joseph Ignatz Milldorfer festett – szerves 
egészet képez a terem többi díszítményével, 
így a sarkokban álló évszakok allegóriáival és 
a falakat borító egykori mitológiai témájú olaj-
festményekkel.
Az egyedülálló pompát mutató díszteremből 
az 1773-ban itt vendégeskedő Mária Terézia 
királynő lakosztályához érünk, majd a termek 
sorát a porcelánszoba zárja.
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állandó kiállítás
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marionettszínház



A főúri ünnepek és mulatságok nem nélkülözhették a 
báboperetteket, marionett darabokat sem, melyek szá-
mára a herceg külön színházépületet emeltetett. A Ma-
rionettszínház a kastély  parkjának keleti oldalára épült, 
belső terét dísz stukkók és kagylókban, csigákban gaz-
dag vizes grották, falra festett tájképek díszítették. 1773-
ban Mária Terézia vendégeskedése idején nyitották meg, 
és a nyitóelőadást természetesen Joseph Haydn vezé-
nyelte.

A Marionettszínházat a 19. században többszintes mag-
tárrá alakították, ekkor belső díszítményei teljesen el-
pusztultak. A külső homlokzataiban is megváltozott 
épület 2013 májusára visszakapta eredeti barokk meg-
jelenését. A Marionettszínház - akárcsak Haydn idejé-
ben - koncert- és előadóteremként funkcionál, otthont 
adva az Eszterházi Vigasságok kulturlis és zenei feszti-
vál hangversenyei többségének.

A Narancsház és a Marionettszínház közötti víztorony-
ban pedig egy olyan digitális időutazásban lehet része 
a látogatónak, melyben a XVIII. századi Eszterháza ele-
venedik meg.



A kastély barokk parkjának fénykora Esterházy „Fé-
nyes” Miklós herceg idejében volt. Ekkor a kastély két 
oldalán lévő hercegi és a hercegnéi lakosztályhoz szob-
rokkal és kővázákkal díszített kamarakertek kapcsolódtak. 
A kaviccsal felszórt díszudvart szökőkutak díszítették. 
A 300 hektáros parkban szobrok, szökőkutak, vízesések, 
mitológiai istenekről elnevezett mulatóházak és kínai pa-
goda szolgálta a szertelen rokokó pompát.

A ma is csaknem 200 hektár alapterületű park struktú-
ráját a kastély parter (nyitott barokk díszkert) felöli köz-
ponti részéből kiinduló három sugárirányú látványtengely 
(allé) szabja meg, amelyek a nagy kiterjedésű mulatóer-
dőben, fácánosban és vadaskertben folytatódnak.

A XVIII. századi Lés-erdő/Mulatóerdő egy évszázad 
után napjainkban újra a barokk kertészeti elvek alapján 
újul meg. Tegyenek egy kellemes sétát az erdőben.
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kastély park



szállás a kastélyBan

Magyarország legnagyobb és legszebb barokk-rokokó 
kastélyában történeti bútorokkal berendezett hercegi 
lakosztályokkal várjuk a vendégeket. Kínálatunkban 
megtalálhatóak a kétszemélyes és a négyszemélyes 
lakosztályok, valamint az egyszerűbb, kétágyas szobák 
is. Érezze át Ön is, milyen lehetett Esterházy Fényes 
Miklós „házában” vendégeskedni! 
kínálatunkBól:

Pál lakosztály  
A díszudvar pompájából a tágas, elegánsan berende-
zett nappaliba érkezve, a hatalmas ablakokon át a kas-
tély látványában gyönyörködhetnek a Pál apartman la-
kói. Az impozáns hálószobák főúri kényelme pihenésre 
csábít, a nappali eleganciája pedig a vendégfogadásra. 
Az igazi csábítást azonban a hálószobákból kilépve a 
barokk kamarakert árnyas tiszafái jelentik. Mintha a sa-
ját tündérkertjében sétálna, mintha a saját kastélyában 
lakna, mintha visszacsöppent volna egy csodásan bol-
dog barokk világba a Pál lakosztály vendége…
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szolgáltatások



terézia lakosztály 
Annak idején Mária Teréziát is királynői pompa várta 
Eszterházán. Az impozáns bútorok kényelmében a lak-
osztály vendégei páratlan kilátásban gyönyörködhet-
nek a második emeleti sa rokapartman franciaerkélyeiről. 
A tágas terek, a franciakert, a Marionettszínház látványa 
fenséges hangulattal tölti el a lakosztály vendéget.
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szolgáltatások



esküvő a kastélyBan 

Eszterházát pompája és mesébe illő környezete miatt 
ajánljuk figyelmébe esküvői helyszínként. Mondja ki a 
boldogító igent a kastély csodálatos és korhű díszter-
meinek egyikében, készítsék el fotóikat a festői szépsé-
gű parkban, a díszudvaron vagy akár a kastély épületé-
ben. Koccinstanak egy pohár pezsgővel közös életükre 
a Pálmaházban és a nap végén pihenjék ki magukat a 
kastély egyik hercegi lakosztályában.

rendezvény helyszín

Mindazok számára, akik különleges alkalomhoz, céges 
eseményekhez, zártkörű bemutatókhoz, koncertekhez, 
filmforgatáshoz és fotózáshoz keresnek megfelelő hely-
színt, ajánljuk a kastély kivételes szépségű és tágas 
dísztermeit. 



általános inFormációk 

A kastély kizárólag tárlatvezetéssel látogatható, veze- 
tés magyar, angol és német nyelveken.

Csoportok esetében kérjük az előzetes bejelentkezést, 
mert az enélkül érkező csoportok esetén csak az azna-
pi látogatószámtól függően tudunk tárlatvezetést biz-
tosítani.

Csoportok előzetes bejelentése: 
+36 (99) 537 640, 
e-mail: info@eszterhaza.hu

A jegyárakról és a nyitva tartásról bővebb információ a 
www.eszterhaza.hu oldalon található.

Figyelem! A kastélyban zajló felújítási munkák miatt a 
látogatói útvonalak időnként változnak! Tanácsos előre 
érdeklődni a megadott elérhetőségeken!

Fertőd
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