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A NÁDASDLADÁNYI  

Nádasdy-kastély

Afalu � ahol a kastély is
található �, nevét is

a családról kapta, akik
innen irányították nagy kiterjedésû
dunántúli birtokaikat. A Nádasdy
család tagjai évszázadokon keresztül
jeles szereplõi voltak nemcsak e
vidéknek, de Magyarország
történelmének is



Terasz � ház is, kert is, majdnem gratis 39

Magyarország egyik legõsibb arisztokrata famíliája, a
Nádasdyak, Nádasdladányban építettek maguknak otthont a
XIX. század második felében.

A Schmidegg grófok 1736-ban szerezték meg a ladányi bir-
tokot, melyen azután kisebb kastélyt építettek. A gróf Nádasdy
család 1851-ben vásárolta meg tõlük az uradalmat, a kastélyt
1873-76-ban Nádasdy Ferenc építtette át eklektikus (neogó-
tikus) stílusban. A kastély tornyos, pártázatos, kõcsipkés képe
az angol Tudor-kori kastélyokra emlékeztet. Fõszárnya
emeletes, mellékszárnya földszintes kiképzést kapott.

A kastély mai formáját az 1873-as építkezések során nyerte
el. A Tudor-stílusú kastély építésében a tervezõ Linzbauer
István mellett olyan kiváló mesterek vettek részt, mint
Hauszmann Alajos, Jungfer Gyula és Thék Endre. Ennek ered-
ményeként a korszak kiemelkedõ belsõépítészeti remekmûvei
születtek, így az épület könyvtárja és az Õsök csarnoka is.
Linzbauer 1880-as halála után Hauszmann Alajost bízta meg
Nádasdy gróf a hátralévõ munkálatok tervezésével. 

Így készült el az Õsök csarnoka, melynek falain a család fel-
menõinek portréit találhatjuk, valamint a több mint 25 000
kötetes Nádasdy-könyvtár, amely otthont ad a díszes könyvtár-
teremnek, benne a hatalmas térkép- és metszetgyûjteménnyel,
továbbá a kápolna, melyet 1885-re szenteltek fel. 

Az Õsök csarnokát márványkandalló, kovácsoltvas csil-



lárok és kandeláberek díszítették. A képek ma a Magyar Nem-
zeti Galéria Történelmi Képcsarnokában láthatók, a kastélyban
a pontos másolatok találhatók.

Az épülethomlokzatokon számos helyen feltûnik a
Nádasdy-címer, a nádból felszálló vadkacsával.

A kastély asztalos munkáit Thék Endre mûhelyében végez-
ték. Ma is megcsodálható az eklektikus könyvtár galériás polc-
rendszere, csigalépcsõje, kazettás mennyezete, és az Õsök csar-
nokának igényes falburkolata, mely a terem legdíszesebb része.
E csarnoknak és a könyvtárnak kovácsoltvas csillárai, a falika-
rok és a könyvtár galériakorlátja szintén a kor egyik legkivá-
lóbb mesterének, Jungfer Gyulának mûhelyébõl származik.

A kastélyt a kor legmodernebb technikai megoldásaival lát-
ták el: a nagyobb termekben gázvilágítás, légfûtés növelte a
komfortélményt, sõt a falakban a telefon elõdjeként �beszélõ-
csöveket� építettek be. A konyha külön épületben volt elhe-
lyezve. Az étkezõvel, amely másik épületben kapott helyet, egy
földalatti folyosó kötötte össze, melyen sínen gördülõ kocsik
szállították az elkészült ételeket. 

A 4500 m2-es belterületû kastély és a jelenleg 23 hektáros
botanikai ritkaságokban gazdag, Kálmán János fõkertész által
tervezett park 1945-ig a 800 éves múltra visszatekintõ Nádasdy
család otthona volt. A kastélypark 1875 és 94 között készült.
Közepén kis tó terül el, szigettel. A II. világháború után terüle-
tének nagysága jelentõsen lecsökkent. 

A kert rekonstrukciója jelenleg is folyik.
A birtokot a II. világháború után államosították és 45 évig a

legkülönbözõbb hasznosításokkal üzemeltették.
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Jelenleg folyik a kastély felújítása, melyet a Mûemlékek
Nemzeti Gondnoksága végez a Nádasdy Alapítvány közremû-
ködésével. A már felújított részekben múzeum került beren-
dezésre, amely szakvezetéssel látogatható délelõtt 10 órától
sötétedésig. Jelenleg szabadtéri operaelõadásoknak is helyszíne.  

Szerzõ és fotó: Egresi János
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Nádasdy Alapítvány
A Nádasdy Alapítvány Kanadában, az Egyesült Államokban
és Magyarországon, 1992 óta bejegyzett �közhasznú� non-
profit szervezet.

Munkatársai, kuratóriuma és Baráti Körének tagjai azon
munkálkodnak, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Mûem-
lékek Nemzeti Gondnokságával szorosan együttmûködve
mielõbb sikerüljön a kastélyt és a parkot eredeti állapotában
helyreállítani és a munkák befejeztével, sõt azokkal párhu-
zamosan is a Nádasdy Akadémia programját és mûködési
feltételeit megteremteni.

Az épület és a park már eddig is számos nagysikerû �
részben akkreditált �, rendezvénynek adott otthont, melyek
növekvõ számukkal egyre jobban hozzájárulhatnak a kasté-
ly és az Alapítvány fenntartási költségeihez. Az alapítvány-
nak világszerte közel száz védnöke van.

Fõvédnökök: A Magyar Köztársaság Elnöke, Kanada
fõkormányzója, New York Állam Kormányzója, és dr.
Habsburg Ottó. Az Alapítványt eddigi mûködéséért 1998-
ban a Henry Ford Európai Természeti és Kulturális Örök-
ségért Díjjal, idén a Magyar Örökség díjjal tüntették ki.


