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Lamberg-kastély (Mór)

A Vértesi Natúrpark délnyugati részén fekvő Mór város főterén 
található, a hazai barokk kastélyépítészet kiváló alkotásaként 
ismert épületet Lamberg Ferenc Antal gróf építtette nyári 
rezidenciának Fellner Jakab tervei szerint 1762-66 között. Az 
építkezést 1763-ban földrengés szakította meg, majd az 1810-es 
földrengés okozott benne ismét károkat.
Az egyemeletes, manzardtetős, barokk kastély ma is az 1810 
utáni jelentős át- és újjáépítés állapotában látható. Az átépítésnek 
köszönhetően alakult ki egy-egy folyosó hozzáépítésével és a 
melléképületek összekapcsolásával a kastély zárt udvara. A főkapu 
fölött látható íves esővédő konzolok egykor erkélyt tartottak.
Az épület belsejét borító falfestéseket jelenleg általában fehér 
mész fedi. Kivétel ez alól az emeleti díszterem falain viszonylag 
épen megmaradt illuzórikus oszlopcsarnok és a szomszédos női 
szalon falain látható, virágokkal, madarakkal, lepkékkel díszített 
romantikus tájkép. A kővázák, melyek egykor a kerti homlokzat 
előtt, a lépcsőn álltak, ma a kert különböző részein találhatók. A 
feltárások során előkerült a kertben álló vörösmárvány szökőkút 
és a hozzá tartozó ülőpad.
Falai között ma könyvtár és művelődési központ működik.

Lamberg Mansion

The city of Mór lies by the southwestern border of Vértes 
Nature Park. A whole side of its main square is dominated by 
the Lamberg Mansion.
The Baroque building designed by Jakab Fellner was built 
between 1762-66 as a summer residence for Count Antal 
Ferenc Lamberg. In 1763, construction work was interrupted 
by an earthquake. After suffering serious damage again in 
1810, the building was reconstructed and renovated. The 
two-storey mansion topped with an attic was connected to the 
annexes with corridors, as a result of which the wings now 
surround an inner courtyard. The corbels above the main gate 
once held a balcony.
Almost all of the paintings on the walls of the interior are 
at present covered with white lime. The two exceptions are 
the illusory colonnade on the wall of the banquet hall and 
the romantic scene with flowers, birds and butterflies in the 
neighbouring ladies’ drawing room. The stone vases, which 
used to stand in front of the facade overlooking the garden, 
can now be seen scattered in various parts of the park. In the 
garden, excavations have brought a red marble fountain and a 
bench to light.
Today, the mansion houses a public library and a community 
centre.
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