
Lamberg-kastély
Mór

Látogasson el hozzánk Mórra 
a Lamberg-kastélyba, szeretettel várjuk Önt, családját, barátait!

Elérhetőségeink:
Cím: 8060 Mór, Szent István tér 5.
Tel/fax: 06/22/407-255, mobil: 06/30/754-3356; 
E-mail: muzeum@lambergkastely.hu
Web: www.lambergkastely.hu
GPS koordináta: N 47.372809 , E 18.209977

Nyitva tartás:
Márciustól októberig: kedd-vasárnap 10-17 óráig; hétfő: szünnap

Novembertől februárig: kedd-péntek: 10-16 óráig; szombat-vasárnap: 10-15 óráig; 
hétfő: szünnap

Forrás: Budai Edit Lamberg-kastély Kulturális Központ (Mór)

A késő barokk Lamberg-kastélyt Fellner Jakab tervei alapján építtette gróf Lamberg Ferenc 
Antal. Az épület egésze árulkodik róla, hogy milyen céllal készült: egy család nyári 
rezidenciájául, pihenőhelyéül. Ennek megfelelően bensőséges tereket, érdekes építészeti 
megoldásokat lehet felfedezni benne. Vonzereje a többi magyarországi nagyméretű barokk 
kastéllyal szemben éppen ebben az emberléptékűségében rejlik.

Az építkezés 1762-66 között zajlott le, melyet 1763-ban földrengés szakított meg, s 
valószínűleg ennek következtében módosultak az építési tervek. A jelenlegi főkapu fölé 
eredetileg is erkélyt terveztek, végül azonban egy bádog esővédő tetőt tettek a faragott 
tartókonzolokra, a lépcsőház nyomvonala is más lehetett. A ma látható álerkély az 1970-es 
évek elején végzett felújításkor került a homlokzatra. 

1810-ben földrengés áldozata lett a kastély, súlyos sérülések miatt egy részét újjá kellett 
építeni. Az 1820-30-as években a főépületet és a melléképületeket egy-egy íves, zárt 
folyosóval kötötték össze, így alakult ki a zárt udvar. Az átalakítások ellenére is az épület a 
hajdani formákat mutatja.

A főbejáratot eredetileg fordítva használták, ennek nyomát őrzi a park felőli kapuzat előtti 
dombocska, amely az egykori kocsifelhajtó volt. Innen belépve - a napjainkban kiállítótérnek 
használt helyiségben - tartották egykor a közösségi eseményeket, vacsorákat, fogadásokat, 
de alkalmanként ravatalozóként is funkcionált. 

http://www.lambergkastely.hu/
mailto:muzeum@lambergkastely.hu


Az emeleten a jelenlegi 
olvasóterem volt az egykori 
díszterem, vagy fogadóterem. 
A mai felnőtt könyvtár volt a 
női oldalszárny, a mostani 
gyermekkönyvtár termeit pedig 
a család férfitagjai használták. 
Az egykori női szalonból nyíló 
romantikus vas csigalépcsőn 
lehetett lemenni a gyerek-
szobába, ami jelenleg 
médiatárként funkcionál. Az 
emeleti rész a tulajdonos 
családjának a lakását képezte, 
az egyik földszintes oldal-
szárnyban a konyha és a kapcsolódó gazdasági helyiségek, a homlokzatilag teljesen 
tükörkép másik földszintes szárnyban a személyzet helyiségei nyertek eredetileg elhelyezést. 

Az emeleti helyiségek kialakításánál úgynevezett „enfiladeos” elrendezést alkalmaztak (ez a 
termek olyan elhelyezése, hogy rajtuk a nyitott ajtók során végig lehet tekinteni). 
A falképek egykori pompájára a jelenleg is látható néhány töredékből és a falkutatások 
eredményiből következtethetünk. Ma az olvasóterem melletti szoba - az egykori női szalon - 
falán tekinthetjük meg a falfestés nyomait, a földszinten pedig a szondázó falkutatás során 
feltárt részleteket. A többi ábrázolást jótékony fehér mész fedi a végleges feltárásig. Az 
elmúlt években végzett kutatások azt igazolják, hogy a kastély főépületének helységei – 
olykor több rétegben is – kvalitásos falfestéssel borítottak.

A földszinten - a mai művelődésszervező irodában - egy XIX. századi, romantikus kandalló 
találh-ató. 
Az épület mindkét szintjén még a hajdani, szépen kidolgozott ajtó- és ablakkeretek vannak, 
valamint a földszinti ablakok míves vasrácsai is eredetiek. 
A kőfaragványok közül a kastély környékén sikerült a kerti lépcsőhöz tartozó kővázákat 
megtalálni, amelyek ma a kastély első udvarán az ajtók mellett állnak. 
Az egykori vörösmárvány szökőkút helyén ma Korompai Péter és Nagy Benedek alkotása 
látható. 

Visszakerültek a homlokzatra az eredetivel megegyező órák másolatai, amelyek zenével is 
jelzik az idő múlását.

A kastélyt építtető Lamberg családtól beházasodás során az 1930-as években a Szécsen 
család örökölte meg a birtokot, miután az 1800-as évek közepén temerini gróf Szécsen Antal 
feleségül vette Lamberg Ernesztinát. A Szécsen grófok 1945-ig lakták az épületet. 1945. 
március 18-án a szovjet csapatok elfoglalták Mórt, és többek között Szécsen Miklós grófot és 
feleségét, Esterházy Alice grófnőt is kivégezték. A házaspár kovácsoltvas kerítéssel körülvett 
sírja ma is megtekinthető a móri Kálvária temetőben. Két kiskorú gyermeküket még a harcok 
előtt az Esterházy nagymama nevelésére bízták, így ők életben maradtak. Jelenleg 
mindketten külföldön élnek, Alice grófnő Münchenben, Miklós gróf úr Franciaországban.

A kastély történetéről és a Lamberg családról több információ Seidel Ignác 1898-ban készült 
krónikájából tudható meg.

Az 1945 után gazdátlanul maradt kastélyt kirabolták, a bútoroknak, a műkincseknek és a 
több ezer kötetes könyvtárnak nyoma veszett, a Hochburg-, Lamberg-, Szécsen családi 
levéltárak felbecsülhetetlen iratai megsemmisültek. Az épületben 1945 után szociális otthon 
kapott helyet, rövid ideig általános iskolai osztályok is tanultak itt, egyik oldalszárnyát pedig 
óvodaként használták. Teljes felújítása és berendezése 1970 és 1978 között folyt.
1978-ban költözött az emeletre a Radó Antal Könyvtár, a földszintre pedig a Művelődési 
Központ irodái. 



A kastély parkját 1990 óta a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány 
gondozza. Az angolparkot a művészeti szimpóziumokon készített szobrok díszítik. 
Az itt álló, különleges faszerkezetű Zenepavilon ad otthont a Nyári Zenei Estek 
rendezvénysorozatnak, valamint koncertek, szabadtéri előadások, sőt esküvők színtere is. 
Mellette található az ország legnagyobb francia juharfája, egy halastó, illetve a park másik 
oldalán lévő kovácsoltvas madárház, amiben egy pávapár él.

Az épületben ma a Lamberg-kastély 
Kulturális Központ intézménye 
működik. Az emeleten található a Radó 
Antal Könyvtár, melynek névadója Mór 
város szülötte, jeles műfordító, 
irodalomtörténész, költő volt. A 
könyvtárban mintegy 70 ezer 
dokumentumból (könyv, folyóirat, CD, 
DVD, video-film) válogathatnak az 
érdeklődők.  
A földszinten berendezett, és megújult 
folyóirat-olvasóban számos újság 
között tallózhatnak, és az internet 
hozzáférés is biztosított. 
A földszinten található továbbá a művelődésszervező iroda, ahol a városi 
rendezvényeket koordinálják. Az udvarról nyílik a múzeumi bolt, amelyet az intézmény 
működtet.

A kastélyban megtekinthető kiállítások:
Az időszaki kiállító teremben képző-, ipar- és népművészeti kiállítások láthatók.

Állandó tárlat a Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás, melynek része: 
A "sváb szoba" és kamra, az ide telepített német 
lakosság életébe enged bepillantani. A szobában 
megtekinthetők az 1900-as évek elejéről származó bútoraik, 
használati tárgyaik, népviseletük, imakönyveik, egyéb vallási 
emlékeik. A konyha részben a két részből álló 
konyhaszekrényben láthatjuk a jellegzetes, „sváb”színes 

virágcsokros 
mintájú étkészletet, 
a szekrény tetején a 
különféle 
köcsögöket, törő és 
őrlő 
berendezéseket. 
Különleges tárgyunk a fújt technikával, üvegből 
készült rovarcsapda.



A kamrában azokat a tárgyakat láthatjuk, amelyeket nem mindennap használtak. A mosás, 
vasalás, a kenyérsütés, a zöldségek és a káposzta szeléséhez szükséges eszközöket. A 
kamra legérdekesebb tárgya a kézi hajtású mosógép, mely az automata mosógép őse lehet.
A kiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozást is tartunk, melyhez előzetes 
bejelentkezés szükséges.

Helytörténeti gyűjtemény
A földszinten található, Mór történetét bemutató 
kiállítás színes képet nyújt Mór múltjáról. Fotókat 
láthatunk a város régi, nevezetes épületeiről, 
templomairól az egykor itt élt emberek viseletéről, 
szokásairól, ünnepeiről. A gyűjteményben –  a 
Schwartz József által készített, és a városnak 
adományozott –  régmúltat idéző használati 
eszközök fából faragott apró makettjeit láthatjuk 
(szőlőprést, szekereket, gémeskutat, falusi házat 
udvarával, állataival stb.).
Itt látható az 1848. december 30-i móri csata 
makettje is, kézzel festett, korhű ruházatú és 
fegyverzetű ólomkatonákkal.

A tárlókban nép,- és polgári iskolai tankönyvek, 
íróeszközök, az ipartestület, a katolikus kör életét 
megörökítő fényképek, valamint német nyelvű 
imakönyvek láthatók.
Bányászati emlékek: a Mór határában meglévő 
szénkészletről először az 1810-es földrengés után 
megjelent tudományos értekezésben Kitaibel Pál 
és Tomcsányi Ádám tesz említést. A móri 
szénvagyon feltárása 1903-ban kezdődött el, 
1922-ben a tárnáktól a vasútállomásig 

vasútvonalat építettek a községen keresztül. Egy tárlóban a bányászati emlékek nyertek 
elhelyezést: különböző bányászlámpák, emlékérmek, tankönyvek. Ma Magyarországon Mór 
mellett üzemel az egyetlen mélyművelésű barna-kőszén bánya Márkushegyen.
Régi tárgyakat, dokumentumokat, és fotókat is szívesen fogadunk a helyi lakosságtól!

Ezerjó Pince-galéria
Mór és Pusztavám Közös Hegyközség és a Radó 
Antal Könyvtár és Művelődési Központ hozta létre 
nagy gyűjtőmunkával, kreatív, a borvidékért 
felelősséget érző önkéntesek segítségével a Móri 
borvidék jelenét bemutató tárlatát.
Ez egy korszerű, látványos, de mégis a 
hagyományokon alapuló állandó bemutatóhely, 
ahova, ha betér a Mórra látogató (bor)turista, valódi 
képet kap a borvidéki nyitott pincékről, az itt működő 
borkultúrához kapcsolódó szervezetekről, 

egyesületekről, eseményekről.
Itt lehetősége van megmutatni a borhoz kapcsolódó bor és rendezvény kínálatát Mór mellett 
Csókakő, Csákberény, Söréd, Zámoly településeknek is.
Ajánljuk mindazok figyelmébe ezt a látványos, 
hangulatos élő "katalógust", legyen az a borvidéken 
innen vagy azon túl érkező, aki a valódi képet 
szeretne kapni Magyarország egyik legkisebb 
borvidékéről.
A Vasarely-szobában jelenleg 22 szerigráfiát, 
azaz eredetinek számító művet tekinthetnek meg az 



érdeklődők. Victor Vasarely alkotásait az op-art, azaz optikai művészet stílusjegyei jellemzik, 
ő volt ennek az irányzatnak a létrehozója.

A könyvtárban az emeleten a Wekerle Sándor 
emlékszoba Magyarország első polgári 
származású miniszterelnökének tiszteletére lett 
létrehozva. Wekerle Sándor Móron született, 
édesapja a Lamberg család tiszttartója volt. Az 
emlékszobában vele kapcsolatos 
dokumentumokat, fotókat, írásos anyagokat, róla 
készült festményt és mellszobrot tekinthetünk 
meg.

Dr. Zimmermann Ágoston emlékszoba
Dr. Zimmermann Ágoston biológus, állatorvos, 
bölcsészdoktor
és egyetemi tanár, az MTA tagja Móron született
1875. december 3-án.
Budapesten, az Állatorvosi Akadémián 
diplomázott, majd 1905-ben az Állatorvosi 
Főiskolán állatorvos-doktori oklevelet szerzett. 
1901 és 1907 között az Állatorvosi Főiskolán a 
belgyógyászati ambulancia és poliklinika 
vezetője volt, 1910-től 1934-ig az összehasonlító 
anatómiát oktatta. Az 1933/34-es tanévben a 
főiskola rektori tisztségét töltötte be. 1934-től 1946-ig a budapesti műegyetem tanára, 1939-
40-ben pedig rektora volt.
1935-36-ban a Magyar Természettudományi Társulat alelnöke, 1937-től 1940-ig elnöke volt, 
1937 és 1944 között a felsőház tagja. Szakterületén kiemelkedő érdemeket szerzett. Fő 
kutatási területei: az állatok összehasonlító funkcionális anatómiája, a belső elválasztású 
mirigyek, szövet- és fejlődéstani vizsgálatok. Szakcikkei és könyvei jelentek meg. 1922-től az 
MTA levelező, majd 1935-től rendes tagja volt, munkássága elismeréséül 1957-ben Kossuth-
díjat kapott.
Az emlékszobában látható eredeti tárgyakért és dokumentumokért köszönetet mondunk a 
Zimmermann családnak, a móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolának, valamint Ujj 
József nyugalmazott iskolaigazgatónak.

Szolgáltatásaink: 
 Tárlatvezetés
 Képeslap-, térkép- és kiadvány és ajándéktárgy-árusítás a 

Múzeumi boltban
 Múzeumpedagógiai foglalkozások a Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás 

gyűjteményeihez kapcsolódóan gyermekeknek és felnőtteknek:
• Móri sváb hagyományok
• Wekerle Sándor és a dualizmus kora
• Dr. Zimmermann Ágoston élete, munkássága
• Az 1848-as móri csata
• Móri sváb hagyományok
• A móri Ezerjó
• Zebra- és kockajátékok (Vasarely grafikákkal)
• A barokk Lamberg-kastély
• A kastély parkja
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges.


