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Luzsénszky Mansion



Luzsénszky- vagy Láncos-kastély (Mór)

A kastély a Vértesi Natúrpark délnyugati oldalában fekvő Mór 
város főterének arculatát alapjaiban határozza meg. Az épületet a 
hazai kastélyépítési szokások szerint a Luzsénszky-család építtette 
1790-ben. Másik elnevezését az előtte húzódó, kovácsoltvasból 
készült lánckerítésről kapta.
A kétemeletes, copf stílusú kastélynak két vörösmárvány, 
kosáríves kiképzésű kapuja van. Homlokzatát három páros oszlop 
által tartott vörösmárvány erkély díszíti. Udvarán mindkét szinten 
árkádsor húzódik végig. Az épület középpontjában helyezték el a 
dísztermet, amely a bécsi mintájú társasági élet színtere volt. A 
hátsó szárnyakban két hengeres lépcsőtorony van, bennük szűk 
csigalépcsővel.
A XVIII. század közepén és a XIX. század elején földrengések 
sorozata rázta meg a környéket. A kastély történetében 1810. 
január hava és az 1814. pünkösd hava emlékezetes, mivel 
mindkét alkalommal jelentős károkat szenvedett. Valószínűleg 
évtizedeknek kellett eltelni a teljes helyreállításig.
A tekintélyes tömegű épület ezután különösebb károk nélkül vészelte 
át a történelem és a természet által rá mért megpróbáltatásokat, és 
ma Mór város polgármesteri hivatalának ad otthont.

Luzsénszky Mansion

The town of Mór lies by the southwestern border of Vértes 
Nature Park. A whole side of its main square is dominated by the 
Luzsénszky Mansion.
The two-storey, late Baroque-style mansion built in 1790 by the 
Luzsénszky family has two gates crowned with three-centred 
arches made of red marble. The facade is decorated with a balcony 
held by three pairs of red marble columns. The courtyard is flanked 
by a two-level archway. The banquet hall is situated in the central 
part of the building. The rear wings have two cylinder-shaped 
towers with narrow spiral staircases.
There was a series of earthquakes in the region in the middle of 
the 18th and at the beginning of the 19th centuries. The mansion 
suffered serious damage in 1810 and 1814, and restoration 
may have lasted for decades. Following this, the building has 
survived the afflictions caused by history and Nature without any 
considerable damage. The formidable complex now houses the 
Mayor’s Office.
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