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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan fogják megmenteni az ikervári Batthyány-
kastélyt?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke személyének történelmi 
fontossága közismert, és az is tudott, hogy idén októberben lesz mártírhalálának 170. évfordulója. 
Az tehát nem is kérdés, hogy első miniszterelnökünk minden hagyatéka hazánk kincse, amelyet 
óvni és félteni kell. Úgy tűnik azonban, hogy a gróf ikervári kastélyát közel sem kezeljük az őt 
megillető tisztelettel, hiszen már a helyi lakosok fordultak hozzánk segítségért. Ugyanis az egykor 
csodálatos kastély a teljes pusztulás határán áll, ami nem mellesleg állami kézben van.
A kastély egyébként nemcsak a gróf személye miatt számít páratlan és pótolhatatlan értéknek, 
hanem annak alkotói miatt is. Ez a sajátos, reneszánsz villák által ihletett, de még a hazai 
klasszicizmus végóráiban keletkezett épület az ifjú Ybl Miklósnak és a nagy építész, Pollack 
Mihály fiának, Pollack Ágostonnak tervei alapján készült, nem kérdés tehát, hogy jeles személyek 
műve is egyúttal. Alaprajzi és tömegelrendezési sajátosságainál fogva egészen páratlan a hazai 
emlékanyagban. Ehhez képest az egykor falai közt működött iskola bezárása óta rendkívül 
méltatlan állapotban pusztul.

Tisztelt Miniszter Úr!

Azt gondolnánk, hogy egy ilyen eszmei értékkel bíró kincsre az utókor szerfelett büszke, hiszen 
múltunk nagyságát és gazdagságát hivatott reprezentálni, azonban szomorúan kell konstatálnunk, 
hogy ez a gyakorlatban a legkevésbé sincs így. Az ezredfordulón privatizálták, azonban a tulajdonos
közel másfél évtizedig hagyta üresen állni, míg végül ismét állami tulajdonba került. A 
legkomolyabb baj azonban csak ezután következett be. Valamikor 2016-2017 fordulóján ismeretlen 



elkövetők betörtek a kastélyba, kimásztak a tetőre és lefeszegették a központi épületrészt fedő 
rézlemezek javát. Az így fedés nélkül maradt díszterem, s vele a kastély legnagyobb értéke, a 
páratlan mennyezeti festés mintegy harmada szétázott. A csapadékos téli-tavaszi időjárás nem 
kegyelmezett az ornamentális falképeknek: penész ütötte fel a fejét mindenütt. A falképek rendkívül
igényesek, páratlanul finom munkák, valódi aranyozást is tartalmaznak. Mivel az épületet 
meglehetősen hanyagul őrizték, a bajt jó ideig senki nem jelentette, rendőrségi ügy sem lett belőle. 
Ezzel szemben a kastéllyal kapcsolatban csak annyit sikerült elérni, hogy a vagyonkezelő MNV Zrt.
legalább az ellopott lemezeket pótolja, de ehhez is majdnem egy évet kellett várni. A falképeket 
azonban nem mentette meg senki, állítólag pénzhiány miatt, csupán méricskélték őket, így azok 
tovább pusztulnak, s ha nem történnek intézkedések, végleg elenyésznek. Elsősorban ezek 
szakszerű restaurálására lenne szükség, még mielőtt teljesen tönkremennek.

Tisztelt Miniszter Úr!

Figyelembe véve a kastély első tulajdonosának és tervezőinek történelmi fontosságát, hogyan 
lehetséges az, hogy egy ekkora volumenű épület pusztulását figyelmen kívül hagyják? Gróf 
Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnöke minden hagyatéka a nemzet páratlan 
kincse, hogyan fogják tehát megmenteni ezen különleges műalkotást?

Várom érdemi válaszát!
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