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Megszépült Bajna legendás 
kastélya 

Az egykori szépségét visszanyerő Sándor–Metternich-kastély-
együttes fejlesztése a szervesen hozzá kapcsolódó bajnai Hősök 
tere felújításával vette kezdetét 2018-ban. A térfelújítás Bajna 
Község Önkormányzata és a NÖF Nonprofit Kft. konzorciumi 
együttműködésében valósult meg. A kastély rekonstrukciójának 
részleteit Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi 
Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója foglalta össze.

Az 1970-es évek óta üresen álló kastélyépület szerkeze-
ti helyreállítása az 1990-es években, a főépület homlokzata  
a 2000-es évek elején készült el. 2018-2020 között a Nemzeti 

Kastélyprogram keretében belülről is megújult a főépület, így 
a termekben sikerült megőrizni a neves külföldi mesterek ál-
tal készített díszítő falfestéseket. A hazánkban és Európában 
is különlegesnek számító barokk-klasszicista falfestések és 
mennyezetfreskók egyes részeken restaurálásra és bemutatásra 
kerültek. Korábban sikerült megóvni a pusztulástól a kastély 
rendezvénytermének falfestését, mely restaurálást követően 
visszakerült eredeti helyére. 

A főépület építési munkái során megújultak a nyílászárók,  
a padlózatok, helyreállításra kerültek a belső terek, a gépé-

A megújult kastély és belső udvara
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REKONSTRUKCIÓ KASTÉLYTÖRTÉNET

szeti és elektromos rendszerek. Az eredeti parketta-mintázatot 
sikerült rekonstruálni és a korabeli nyílászárók felújítása is szak-
szerűen zajlott, ennek köszönhetően ma korhű ajtókat és abla-
kokat láthatunk eredeti helyükön. A kőrestaurátor keze nyomán 
került vissza a főlépcsőház értékes kőkorlátja. A kastély kápolnája 
jelentős festőrestaurátori közreműködés után egy helyiségen be-
lül őrzi tovább a barokk kori és klasszicista falfestéseit. A kiállítá-
si terek mellett a főépületben a rendezvénytér, az ajándékbolt és  
a kávézó is helyet kapott. A mellékszárnyba kerültek a vizesblokkok 
és egyéb kiszolgáló helyiségek.

A bajnai kastély egykori tulajdonosa gróf Sándor Móric, a le-
gendás „Ördöglovas” volt, aki az épület erkélyéről is leugratott, és 
állítólag a kastélyban is gyakran lovon járt. A főépületben kapott 
helyet a mozgalmas életű grófot és lányát, a divatdiktátor Sán-
dor Paulina grófnőt bemutató kiállítás. A modern, élményköz-
pontú tárlat a két színes egyéniség életpályájával ismertet meg  

a történetmesélés és az interaktív eszközök segítségével. Vir-
tuális idegenvezető alkalmazáson (visual guide) és 3D-s, ki-
terjesztett valóságon alapuló rekonstrukciók segítségével ele-
venedik meg az épület története. A gyerekek számára külön 
játékok és kiállítási tartalom segítségével válik befogadhatóvá  
a kastélyok és grófok világa. 

A projekt keretében nemcsak a kastély hófehér klasszicista fő-
épülete, de a mellékszárnyak által körülölelt díszkert és a kas-
télypark is megújult, új funkciókkal gazdagodott. Tematikus 
játszótér, ismeretterjesztő táblák és installációk várják a park-
ban sétálókat. A lovas szenvedélyéről híres Sándor gróf egykori 
birtokán elidőzve reményeink szerint látogatóink is úgy fogják 
érezni: van mire büszkének lennünk.

Glázer Tamás, ügyvezető igazgató, NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

A bajnai Sándor–Metternich-kastély jelenlegi formájában egy 
klasszicista épület képét mutatja, ám a kutatások során bizo-
nyossá vált, hogy a mai épület helyén már a 15. század végén, 
a 16. század elején egy nemesi udvarház állt. A település akkor 
a bajnai Both család tulajdonában volt. Az első írásos forrás 
1511-ből származik, ám a régészeti feltárások és a levéltá-
ri kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy 1480 
és 1508 között emelhették. A bajnai kastély építéstörténetét 

és művészettörténeti jelentőségét dr. Virág Zsolt, a Nemzeti 
Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa, 
művészettörténész ismertette.
A Both udvarház szabadon álló, egyszerű, téglalap alakú épület 
lehetett – alapfalai a mai kastély alatt, a falazat alsó részébe 
beépülve kerültek elő. Pozíciójában – és részben méreteiben is 
– megegyezett a mai épülettel, az északi szobasort leszámítva, 
amely akkor még nem állt.

Hogyan nyerte el mai 
alakját a kastély?

Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa, 
és Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
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A török időkben a település ugyan többször elnéptelenedett, 
de nem pusztult el teljesen. A Both család Bajnát zálogba adta, 
a birtokot a Trencsén vármegyei Szlavnicáról (más néven Sza-
loncáról, Szlovákia) származó középnemesi Sándor család nő-
ági örökösödés útján szerezte meg. A többször elzálogosított 
birtokot Sándor Menyhért váltotta ki. Az egykori Both-ud-
varház ekkoriban feltehetően romos volt, az 1718-ban bárói 
rangra emelt Sándor Menyhért Esztergom vármegyei alispán 
az épületet nem építette át, csak lakhatóvá tette. A mai kastély-
épület elődjének a kiépítése fiához, Sándor Mihályhoz köthető.

Sándor Mihály királyi tanácsos az apja által rendbehozatott 
udvarházat az 1730-as évek első felében a falak 90 cm-es ma-
gasságáig elbontatta, észak felől pedig egy további traktussal 
toldotta meg az új épületet. A kastély tehát ekkor nyerte el 
mai méretét. Az első barokk kastély téglalap alaprajzú, szim-
metrikus elrendezésű volt, a boltozott földszint fölé azzal meg-
egyező alaprajzú, síkfödémes emelet készült. Az építkezés egy 
bélyeges tégla tanúsága alapján 1734 körülre datálható. 

A barokk kastély építése a század közepére fejeződhetett be. 
Sándor Mihály halála után a kastély komfortosabbá tételét, ki-

festését és belső díszítését fia, Antal végezte el, aki 1787-ben 
grófi rangot kapott. Az uradalmat fia, Sándor Vince örököl-
te, aki 1802-ben a kastéllyal szemben U-alakú istállót építte-
tett, amely a legkorábbi világi klasszicista épületeink egyike.  
A kastélyban a legfontosabb fejlesztése a légfűtés kiépítése volt, 
amelynek kazánjait a főépület északi felében helyezte el. 

Sándor Vince 1823-ban bekövetkezett halála után fia, Sándor 
Móric lett az uradalom birtokosa, aki Hild Józsefet bízta meg  
a kastély átépítésével. Hild munkája során a mozgalmas ar-
chitektúrájú barokk kastélyból szigorú rendbe szervezett, 
klasszicista épületegyüttes született. Az épület park felé néző 
homlokzatának középrésze előtt elegáns, árkádos alépítményű,  
4 oszlopos, timpanonos portikuszt emeltek. A kastély díszudvar 
felé néző homlokzata is megújult: Hildhez köthető a földszinti 
oszlopsor és a széles terasz, amelyet ráfuttatott a szintén ekkor 
kialakított kocsiáthajtókra. A díszudvarban a mellékszárnyak 
bejáratai a szárnyak középtengelyében nyílnak. A főlépcsőhá-
zat az eredeti helyén újjáépítette, barokk boltozatát lebontat-
ta és egylégterűvé alakította. Szintén hozzá köthető a barokk 
kápolna kibővítése is. A klasszicista átépítéssel egyidőben  
a kastély belső díszítése is megújult. Ennek alkotója  

MŰ/emlék magazin | Sándor–Metternich-kastély, Bajna

A bajnai kastélyegyüttes 15. századig visszavezethető építés-
történetének feltárásához az írott és képi források elégtelennek 
bizonyultak, így magát az épületet lehetett és kellett elsődleges 
forrásként használni, hogy felfejthessük és megérthessük múlt-
ját. D. Mezey Alice építéstörténeti kutatásai már az 1980-as 
évek második felében megkezdődtek, és nagyobb megszakítá-
sokkal, B. Benkhardt Lilla régészeti ásatásaival kiegészülve 
a 2000-es évek elejéig tartottak. Ezek eredményeit felhasznál-
va lehetőségünk volt 2015-től Galamb Zsuzsannával a kas-
télyban olyan további vizsgálatokat folytatni és dokumentálást 
végezni, amely a helyreállítás és restaurálások tervezésének 
biztosították az alapját, majd a kivitelezés során alkalmam volt  
további megfigyeléseket végezni a műemléken.

A Sándor Móric gróf megbízásából, Hild József tervei szerint átépített kastély a magyarországi klasszicista építészet egyik 
világi főműve, ám ezt az átalakítást szintén jelentős barokk periódus előzte meg. 18. századi falképdekorációjának részletei  
a kastély több pontján is bemutatásra kerülhettek a helyreállítás során. Kevesen tudják, hogy a kastély környezetében  
a konyhapincén kívül további jelentős pincék találhatók: délnyugatról egy több mint 100 méteres járathosszúságú pincefolyo-
só közelíti meg az épületet (belső végénél a parkban lévő szellőzővel), valamint a kivitelezés során egy nagyobb, dongabol-
tozatos pinceterem is előkerült a portikusz előtt, amelyben utólagos lefalazások is mutatkoznak. Mindezek alapján is látszik, 
hogy a bajnai kastélynak számos értékes és különleges rétege van mind térben, mind időben.

Horogszegi Tamás, művészettörténész kutató, NÖF NKft. Műemlékkutatási és Dokumentációs Osztály

Alessandro Sanquirico, a milánói Scala díszlettervező-
je volt, akivel Sándor Móric 1833-as itáliai útján találkozott.  
Sanquirico munkásságát elsősorban a két emeleti nagyterem 
dekorációjában lehet tetten érni. A Raffaello-terem meny-
nyezetéhez Raffaello vatikáni loggiájának groteszkjei szolgál-
tak alapul, az etruszk terem díszítéséhez pedig etruszk vázák 
mintáit használta. A terem mennyezetének stukkódíszét Ma-
ria Piazza stukkátor készítette. A bútorok színezése és mére-
te a díszítőfestéshez alkalmazkodott, egy részüket Sanquirico 
tervezte, más részüket Sándor gróf Angliából hozatta, bútor-
vásárlásaiban szintén Sanquirico segítette. Ezzel egyidőben  
a kastély szinte összes terme megújult, az emeleti helyiségek-
ben egyszerű, faltükrös színezés készült, a földszinti kápol-
na pedig pasztell színvilágú, rombuszmintás kifestést kapott.  
Az elkészült kastély kivívta a kortársak elismerését. Széchenyi 
István 1835-ben járt az akkor frissen elkészült épületben, és 
annak tágasságát méltatta. A kastélyt későbbi birtokosai, gróf 
Sándor Móric lánya, Metternich–Sándor Paulina hercegné, 
majd unokája, Klementine sem alakították át jelentősen, csak 
renoválták 1896-ban, és új technikai vívmányokkal látták el.

A II. világháborút követően a kastélyépület a harcok elmúltá-
val üresen, kifosztva állt. Bajnán 1945 áprilisában kezdte meg 
működését a helyi földigénylő bizottság, amelynek fő feladata 
a Metternich-uradalom felosztása volt. A kastélyban mezőgaz-
dasági gépállomást alakítottak ki. A karbantartás hiánya miatt 
az épület állapota folyamatosan romlott, míg végül a főépü-
let életveszélyessé vált és ki kellett üríteni. Az 1970-es évek 
elején a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vette át a műem-
lékegyüttes kezelését, szakmai továbbképző központot kívánt  
az épületben kialakítani az Országos Műemlékvédelmi Fel-
ügyelőség közreműködésével. A felújítási munka és a tervezés 
megkezdődött, az 1970-es években az emeleti helyiségekben 
– az etruszk terem kivételével – új vasbeton födémek készül-
tek, míg a Raffaello-terem mennyezeti freskóit leválasztották.  
A felújítás azonban végül elmaradt. A Nemzeti Kastélyprog-
ram keretében 2018–21-ben került sor a kastély komplex mű-
emléki felújítására és turisztikai vonzerővé fejlesztésére.

Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti 
Várprogram miniszteri biztosa, Miniszterelnökség

Az etruszk terem díszítése

KASTÉLYTÖRTÉNET
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A Raffaello-terem mennyezeti 
festésének megmentése

A bajnai Sándor–Metternich-kastélyegyüttes Római-, vagy Raffa-
ello-terem különleges mennyezeti falfestését a milánói Scala híres 
díszlettervezője, Alessandro Sanquirico alkotta. A művészt Raffa-
ello vatikáni loggiát díszítő groteszkjei ihlették. A monumentális 
falképegyüttes összesen 61 m² alapterületű, a terem egész mennye-
zetét kitölti. A 19. századi műremek úgynevezett secco technikával, 
vagyis száraz felületre készült, ezért nem nevezhető freskónak.

A kastély legimpozánsabb terme hosszú évekig beázott, a tető 
gerendái részben elkorhadtak, a nádazáson fekvő vakolat a raj-
ta lévő értékes falképpel együtt pusztulásnak indult. A ’70-es 
évek végén az emelet feletti teljes födémet ki kellett cserélni. 
Egy restaurátor házaspárt bíztak meg a freskó eltávolításával és 

a tetőcsere utáni visszahelyezésével. Ekkor még romos állapot 
uralkodott a kastélyban, a nyílászárók sok helyen hiányoztak,  
a termek törmelékkel voltak tele, az egész mennyezet beázott. 
A munkálatokat megrendelő TSZ-elnök a leválasztás folya-
mata közben meggondolta magát, a falkép restaurálását és 
visszahelyezését már nem kérte, a leválasztott kép sorsa sem 
érdekelte. Ezért a restaurátorok a monumentális képet dara-
bokban hazavitték és szakszerűen tárolták több mint negyven 
évig a lakásukon. A most lezárult fejlesztés során az ő – szintén 
restaurátor – fiuk, Boromisza Péter vezetésével állították helyre 
és helyezték vissza a hatalmas mennyezeti festményt az eredeti 
helyére. A falfestmény megőrzéséről és újjászületéséről Boromisza 
Péter festő-restaurátor művész mesélt. 

Boromisza Péter, festő-restaurátor művész

A Raffaello-terem mennyezeti falfestése
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Hogyan lehetett leválasztani és megőrizni 
a díszterem teljes mennyezeti festését?

A kastély tetőzetének 1974-es javítása során nevelőapám, Illés 
János és édesanyám, Szentesi Róza, – akik szintén restauráto-
rok voltak – a súlyosan megrongálódott falképek leválasztását 
javasolták. Ők maguk végezték el a teljes leválasztási munkát, 
a motívumok mentén kisebb darabokra vágták fel a 61 m²-es 
festett falfelületet. Összesen 124 részre darabolták a díszterem 
mennyezeti falképét.

A legelső feladat a „kotta” elkészítése volt. Szüleim gondosan 
megszámozták a mennyezeten lévő darabokat, és óvatosan  
a földön kiterített, szintén megszámozott lapokra helyezték  
a milliméter pontossággal leválasztott képkockákat. Megtör-
tént a darabok előoldali konzerválása és ezt követően a hátol-
dali vakolatsorvasztás. A hordozóra építéssel biztonságosan 
szállítható és raktározható állapotban kerültek a falképek.

Hol tárolták a megmenekített alkotást?

Szüleim gyakorlatilag 40 évig a lakásunkban – padláson, pincé-
ben, szekrény tetején, éppen, ahol elfért – őrizték ezt a remek-
művet arra várva, hogy egyszer visszakerülhessen eredeti helyére.  
A darabok nem voltak vastagabbak két milliméternél, így egymás-
ra helyezve viszonylag egyszerű volt a 61 m²-nyi festmény tárolása.

Milyen érzés volt a szülei munkáját befejezni?

Felemelő érzés volt, hogy rám esett a választás, ami a NÖF 
Nonprofit Kft. projektben résztvevő kollégái szerint nem is le-
hetett volna másképp. Nagyon megtisztelőnek éreztem a rám 

hárult feladatot, így értékében, érdemében, felelősséggel válo-
gattam össze a kollégákat magam mellé. Boldog vagyok, hogy 
még édesanyám is láthatta az elkészült és visszahelyezett képet.

Hogyan zajlott a restaurálás és a visszahelyezés 
folyamata?

Összehívtunk egy restaurátor csapatot, így egyidőben különbö-
ző műtermekben összesen 12-en dolgoztunk a falkép helyreál-
lításán. A helyszíni munkát a téli időjárás is akadályozta, ezért 
mindenki otthon végezte el a feladatát. Amikor elkészültünk 
egy-egy darabbal, találkoztunk, egyeztettünk, összehangoltuk 
egymás munkáját. Ebben a szakaszban a restaurálás fő célja  
az volt, hogy a leválasztott darabok sérüléseit retustechnikával 
és ugyanazzal a kazein-kötőanyaggal javítsuk, amilyennel egy-
kor az alkotó is készítette.

A következő nagy lépést az jelentette, amikor a kiretusált, kész 
falképrészleteket az akkor már felújítás alatt álló kastélyba 
hoztuk. Ez volt ugyanis az egyetlen hely, ahol a darabokat, – 
mint egy óriási kirakóst – össze tudtuk illeszteni. A kirakás 
azért is volt nagyon fontos, mert itt tudtuk pontosan lemér-
ni a sarokpontokat, manuálékat készítettünk, ami alapján fent  
az úgynevezett zsinórpadot később ki tudtuk tűzni, amihez  
a darabokat igazítani tudtuk. Ezt milliméter pontossággal 
kellett megtennünk. Ezekről szintén készítettünk egy „kot-
tát” vagy ha úgy tetszik, tervrajzot. A következő lépésként ez 
alapján tűztük ki a mennyezetre azokat a vonalakat, amikhez  
a festményrészleteket igazítani tudtuk.

A középső darabbal kezdtük a restaurált darabok felhelyezését, 
hiszen, ha a sarokban kezdtük volna és ott egy milliméter elté-
rés is keletkezik, akkor az a másik oldalon már nagyon szembe-
tűnő különbséget eredményezett volna. Édesanyámék vágásai 
nagyon pontosak voltak, szinte tökéletesen illeszkedtek a da-
rabok. Összesen hatan dolgoztunk a felhelyezésen, mindenki 
tudta a dolgát, így a rendelkezésünkre álló rövid, egy hónapos 
határidő ellenére is sikerrel zárult a művelet.

Édesanyja mit szólt, amikor meglátta 
a visszahelyezett alkotást?

Édesanyám boldog volt, hogy eredeti helyén, régi szépségében 
láthatta a restaurált műalkotást. Gratulált mindenkinek, aki 
ebben a nagyszabású munkában részt vett. Úgy fogalmazott: 
„kifogástalan munkát végeztek ezek a gyerekek”.

A bajnai kastélyba jellemzően a nyári és ősz elejei eseményekre 
jártak le az urak: vadászni, szüreti mulatságra, arató ünnepség-
re. A díszterem ikonikus festménye szépen szemlélteti a kastély 
funkcióját, hiszen ez volt a földi örömök helyszíne. Csupa játé-
kosságot, álarcokat, szőlőfürtöt, lovas bravúrokat bemutató ké-
peket, pajkos hal farkú lovakat és Eros-ábrázolásokat láthatunk 
a mennyezeten. A híres olasz művész, Alessandro Sanquirico 
falfestményével egy időben és stílusban alakították át a kastély 
belső tereit és ekkor készült el az új berendezés is 1835-ben.

Megőrizték Móric gróf stílusát

A későbbi örökösök, Sándor Móric lánya, Paulina, majd 
unokája, Klementina sem végeztettek jelentős átalakítást  
a belső terekben, annak ellenére, hogy már Paulina is a kas-

tély „ódivatú voltát” kifogásolta egy barátjának írt levélben.  
A berendezését feltehetően csak a meglévők stílusához iga-
zodó, biedermeier bútorokkal egészítették ki, amelyeket  
a bécsi Friedrich Otto Schmidt lakberendező cég szállított 
ide. Bécstől–Budapestig ők készítették a nemesség részére – 
például Eszterházára, a mai Fertődre is – a bútorokat, hiszen 
a kor egyik legdivatosabb lakberendező és bútorgyártójaként 
tartották számon. Izgalmas kutatás vette kezdetét, illetve szá-
momra inkább folytatódott Bajnán, mivel a disszertációmat 
épp erről a nagymúltú lakberendező cégről írtam 12 évvel ez-
előtt. Paulina – mint divatdiktátor – stílusa ezen a területen is 
meghatározó volt, és kimondottan jó kapcsolatot ápolt ezzel  
a neves bútorkészítő céggel, így a korabeli lakberendezés té-
mája is megismerhető a felújított kastélyban. 2016 óta dol-
gozom kurátorként az új kiállítás megalkotásán. Két kutató 

Metternich - leszármazottak 
emlékei nyomán

Dr. Rostás Péter az etruszk teremben

A restaurált műalkotás darabjai a Raffaello-terem padlóján

INTERJÚ
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kollégám társkurátorként készíttette elő és segítette ezt a nagy-
szabású munkát: Galamb Zsuzsanna, aki az épületet és Sándor 
Móric életét, Dede Franciska pedig Paulina személyét kutatta 
tudományosan. Én lényegében összefogtam és kiegészítettem 
az ő munkájukat. A kiállítási koncepció nem volt kérdéses,  
a kastély két meghatározó tulajdonosa, Sándor Móric és lánya, 
Paulina karaktere kimeríthetetlen témául szolgáltak, de a kas-
tély épületének és pusztulásának történetét, valamint a TSZ-es 
időket is fontosnak éreztem bemutatni. Így kerülhetett példá-
ul egy oldtimer traktor a kastély földszintjére. Szerencsésnek 
mondhatjuk magunkat, mivel ebben a projektben a kiállítás 
tervezője, kivitelezője és jómagam igazi összhangban és egyet-
értésben dolgoztunk a belső terek újraalkotásán.

Ferenc herceg emlékei

Metternich-Sándor Ferenc Albert (Tassilo Metternich édes-
apja) volt az utolsó örökös, aki a kastélyban élt, egészen 1940-
ig. Általános iskolába Bajnán, gimnáziumba pedig Budapesten 
járt. 20 éves koráig Magyarországon, részben a kastélyban la-
kott, a falu népe csak „Feri hercegnek” hívta. Amikor hosszú 
kapcsolatfelvétel után a herceg fogadott minket az ausztriai, 
neuaigeni birtokán, a találkozónak köszönhetően lényeges új 
információkhoz jutottunk. Számos Bajnáról elszármazott mű-
tárgyat és olyan archív fotókat láthattunk a kastélyról, amik 
rendkívül fontos forrást jelentettek. 2007-ben Búza Péter új-
ságíró még Feri herceggel tudott interjút készíteni, én pedig fiával, 
Tassilóval beszélgethettem a családi emlékekről. A leszárma-
zottak visszaemlékezései és az előkerült képanyagok alapján 
gyakorlatilag újraterveztük a kiállítást. A dísztermekben egy-
kor volt bútorok másolatát például egy az egyben az archív 
fotók alapján gyártattuk le. Vagyis ma olyan bútorok között 
sétálhatunk a kastélyban, amilyeneket Móric gróf az olasz mű-
vész, Sanquirico tanácsára vagy tervei alapján készíttetett ide.

Átélhető lovasbravúr

A kiállítás témáit olyan közel szerettük volna vinni a látoga-
tókhoz, amennyire csak lehetséges. Sándor Móric őrült lovas-
kalandjait például egy ugratást szimuláló interaktív eszközzel 
tettük átélhetővé. Az ugratás abban az időben teljesen más 
technikával történt, mint ami a századfordulón meghonoso-
dott. A lovas hátrafele dőlt és a ló pofáját felfele húzta, így 
kényszerítette az állatot ugrásra. Egy olasz katona, Federico 
Caprili jött rá arra, hogy ez a mozgás természetellenes, hagyni 
kell a lovat és segíteni abban, hogy magától ugorjon. A mai stí-

lussal sokkal könnyebb lenne azokat a vad mutatványokat vég-
rehajtani, amik Móric gróf számára szinte mindennaposak vol-
tak. Felvettük az ugratást, a kocsihajtást 360 fokos kamerával 
és VR szemüveg segítségével kipróbálhatóvá tettük. A Lázár 
testvérek is segítettek utóbbi elkészítésében. A kiállításban egy 
kisfilmen mutatjuk meg, hogyan kell a lovat felszerszámozni, 
vagy azt, hogy mi a különbség az angol és magyar fogathajtó 
stílus között. A látogató akár virtuális fogathajtó vizsgát is te-
het, ha mindent alaposan végigtanulmányoz. 

Egy magnókazetta mint időkapszula

Az egyik legkedvesebb forrást a kiállítás alkotási folyama-
tában egy közel 30 éves magnófelvétel jelentette. Egy helyi 
hölgy egy magnókazettát hozott be a kastély felújítása alatt, 
amin egy visszaemlékezést hallhattunk. A hölgy lánya 1992-
ben dédmamájával, Váradi Erzsébettel vette fel a hanganyagot, 
aki cselédként dolgozott a kastélyban. Addig vállalt itt mun-
kát, amíg férjhez nem ment: 14 éves korától 22 éves koráig, vagyis 
1918–1926 között. Paulina halála, 1921 után lányáé lett a birtok. 
Klementina testvérének unokái, hat kisgyermek járt ide rend-
szeresen nyaranta. Erzsébet mint falubeli fiatal lány felügyelt  
a gyerekekre, besegített a szolgálóknak, de esténként hazament, 
nem lakott a kastélyban. Ez a korszak, amiről a dédmama me-
sél számunkra nem volt teljesen ismert, nem álltak rendelke-
zésünkre hiteles források, így nagyon izgalmas információk-
hoz jutottunk általa. A felvételt két hangmérnök digitalizálta, 
és még tovább kellett finomítani ahhoz, hogy a hangminőség 
élvezhető legyen. Ezt követte csak a még nagyobb kihívás: ér-
telmeznünk kellett a visszaemlékezést, amiben sokszor csak  
a képi források voltak segítségünkre. A dédi például a kertben 
lévő „kúpokról és halmokról” beszél, amikről az archív fotók 
alapján jöttünk rá, hogy muskátlikúpokat ért alatta. Említést 
tesz egy napóráról, „ami minden délben puffant egyet” és va-
lóban előkerült az úgynevezett ágyús napóra, ami a rózsakert 
közepén állt és minden délben eldördült. Sok más fontos rész-
letre derült fény Váradi Erzsébet történetéből, nagy szerencse, 
hogy mindez fennmaradt az utókor számára. 

Azt hiszem igazi kuriózumnak számít, hogy a Bajnára látoga-
tók nemcsak a rekonstrukción dolgozó szakértők, de a leszár-
mazottak, és még egy egykori cselédlány szavait is meghallgat-
hatják a megújult kastélyban! 

dr. Rostás Péter, művészettörténész, főmuzeológus, 
a kiállítás kurátora 

12 I bajnaikastely.hu

Bajna, Raffaello-terem

Etruszk terem
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hogy amikor tudomására jutott, hogy egy anyagi gondokkal 
küzdő német egyetem bizonyos összeg befizetése esetén olya-
noknak is kiállít diplomát, akik nem látogatták a képzéseit, Ta-
tár nevű lova részére doktori diplomát vásárolt. Az egyetem ki 
is állította és el is küldte a „Herr Tatár” névre kiállított díszes 
oklevelet. Így lett az Ördöglovas telivérének doktori diplomája. 
(Forrás: Lánczos Zoltán: ÉRDEKESSÉGEK MEGYÉNK 
MÚLTJÁBÓL, Dolgozók Lapja, 1978. augusztus 12-i szám) 

Jó barátja lett Gróf Széchenyi István 

Széchenyi István és Sándor Móric gróf 1827-ben ismerke-
dett meg egymással. Kapcsolatukat kezdetben inkább kölcsö-

nös ellenszenv, mint szimpátia jellemezte. Széchenyi állítólag 
„féltékenyen” figyelte jóval fiatalabb kortársa lovas karrierje mi-
atti érdemtelen népszerűségét.  Még meg is akart verekedni  
a szókimondó, kissé nyers Móriccal, amire végül nem került sor. 
Kapcsolatukból idővel barátság lett, hiszen összekötötte őket kö-
zös szenvedélyük: a lótenyésztés és a lósport.  Széchenyit leginkább 
az fogta meg a fékezhetetlen ifjúban, hogy az bármikor hajlandó 
volt próbára tenni képességeit, amivel akaratlanul is népszerűsítette 
a lovassportot. Még lóversenydíjat is alapított „Gróf Sándor billi-
kom” néven. Az 1830-as díjra, egy ezüstserlegre Kisfaludy Károly 
költő epigrammáját vésték, amely valójában Széchenyi álláspont-
ját fogalmazta meg: „Hol nincs versenyzés, nincs küzdhelye bátor 
erőnek!” Kettejük levelezése megtekinthető a kastély kiállításában.

14 I bajnaikastely.hu

Ferneley angliai festménysorozatáról készült metszet II. Forrás: magántulajdon

A kastély leghíresebb tulajdonosa, Sándor Móric nemcsak ura-
dalmi tevékenysége és Metternich kancellár lányával, Leonti-
ne hercegnővel kötött házassága, de sajátos életmódja révén is 
legendássá vált. Gróf Sándor Móric művelt, jó kedélyű, bátor, 
egyenes jellemű, igazságszerető, a közügyeket támogató, igazi 
sportember, népszerű személyiség volt. Nem az elismerés, ha-
nem a teljesítmény érdekelte. Európa-szerte ismert lovasbra-
vúrjai miatt kapta az „Ördöglovas” nevet. A lovak szerelmese-
ként többször járt Angliában, ahol mutatványaival lenyűgözte  
a szigetlakókat is. Fogadott az angolokkal, hogy képes betörni 
egy addig teljesen kezelhetetlen lovat. A fogadást megnyerte, rá-
adásul egy lóversenyt is a már betört lóval. Ezt látván a ló gazdája 
csak ennyit mondott: „Ez nem egy ember, ez egy ördög”. Több mint 

háromszáz extrém lovaskalandját jegyezték fel: például átúszta-
tott a Dunán, rakott szekeret ugratott át, lóháton járt fel palo-
tájának emeletére. Különös szokásai mellett jótékony jellemnek 
ismerték, jelentősebb összeget hagyott a Magyar Tudományos 
Akadémia alapjára, a Nemzeti Múzeumra, az Országos Gazda-
sági Egyesület céljainak előmozdítására, a budai szegényápoldá-
nak, valamint a pesti gyermekkórháznak is. 

Dr. Tatár

Egy anekdota szerint Komárom-Esztergom megyében élt  
a világ egyetlen olyan lova, mely doktori diplomával rendel-
kezett. Móric gróf ugyanis olyannyira szerette egyik telivérét, 

Doktori diploma egy lónak

Ferneley angliai festménysorozatáról készült metszet I. Forrás: magántulajdon
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A kastélyegyüttes épületeiben a szocializmusban a helyi ter-
melőszövetkezet irodái, később gépállomás működött. Ezt 
követően sorsára hagyták a kastélyt, ami gyors pusztulásnak 
indult. Semmilyen közmű nem volt az épületben, mindet  
a Nemzeti Kastélyprogram keretében építettek ki a szakem-
berek, a legmodernebb megoldásokat alkalmazva. Amit csak 
lehetett, a restaurátorok megőriztek, vagy az eredeti darabok 
alapján újragyártottak. Hálás vagyok, hogy az elejétől a végéig 
részt vehettem ebben a minden szempontból történelminek 
mondható folyamatban.

A 2018-as alapkőletételtől kezdve végigkísértem a teljes folya-
matot. A felújítás alatt is azokat a szempontokat képviseltem, 
amelyek, a látogatók fogadása vagy egy rendezvényszervezés 

kapcsán fontosak. Kapcsolatom a kastéllyal azonban jóval 
korábban kezdődött, hiszen a bajnai önkormányzat könyvtá-
rának művelődésszervezés területén dolgoztam 2015-től. Ez  
a munkakör pedig szorosan összefonódott az épülettel, hiszen 
már akkor is számos rendezvényt bonyolítottunk a parkjában. 
Tartottunk itt Kastélynapokat, a Magyar viselet napját vagy  
a Megyei értéktár napot, amit 22 település bevonásával szer-
veztünk meg. Örömteli, hogy ma már egy teljesen megújult, 
régi pompáját visszanyerő díszudvarban tarthatjuk ezeket  
a rendezvényeket. Természetesen nemcsak az esküvők, filmfor-
gatások, fotózások helyszíne szeretnénk lenni, de a kulturális 
központ szerepét is igyekszünk betölteni a komolyzenei, szín-
házi előadások, szakmai napok, konferenciák szervezésével és 
befogadásával.

Paulina árnyékában

Erdősné Csík Katalin, a kastély létesítményvezetője

KASTÉLYTÖRTÉNET

Ferneley angliai festménysorozatáról készült metszet III. Forrás: magántulajdon

Ferneley angliai festménysorozata 
Sándor Móricról

Sándor Móric 1828-29-ben Angliában töl-
tötte a vadászszezont. A rókavadászatban 
járatlan grófnak azonban – a helyiek nagy 
mulatságára – meggyűlt a baja az angolos 
sporttal és a lovai körül ugrándozó kutyákkal. 
Mindezek ellenére tíz képből álló festmény-
sorozatot készíttetett a vadászat eseményei-
ről John Ferneley angol festővel. Az ifjú gróf  
a festménysorozaton még nem a rettenthetet-
len Ördöglovasként jelenik meg, nem aggó-
dott amiatt, hogy nevetség tárgya lesz, ezért 
láthatjuk őt lováról leesve a porban heverni 

vagy fejjel előre a bokorba zuhanni. Angliában 
ez a sorozat rendkívüli népszerűségre tett szert 
és 1833-ban metszetalbumban jelent meg.  
A gróf következő angliai útja során csodálkoz-
va találkozott a róla készült képekkel a londoni 
kirakatokban.

Tisztelői díjat alapítottak 

A lovassport kiemelkedő támogatóit elismerő, 
2010-ben alapított Gróf Sándor Móric Díjat 
a Magyar Lovassport Szövetség azoknak ítéli 
oda a mai napig, akik munkájukkal és eredmé-
nyeikkel hozzájárultak a magyar lovassport és 
lovas társadalom fejlődéséhez.

CSALÁDTÖRTÉNET
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A projekt kezdetétől műszaki menedzserként fogtam össze a bajnai kastély nagysza-
bású fejlesztését. A közös munkának és az itt összeálló kiváló szakértő csapatnak kö-
szönhető az, hogy ez a kastély nemcsak megmenekült a pusztulástól, de a helyreállítás 
színvonala rangos szakmai elismerést is kapott. 2021-ben ICOMOS-díjjal* tüntették ki  
a Sándor–Metternich-kastély felújítását, amelyet a NÖF Nonprofit Kft. megbízásából 
Erő Zoltán és Szilágyi Klára tervezőkkel a PALATIUM Stúdió irodája végzett a Nem-
zeti Kastélyprogram keretein belül. Bizton állíthatom, hogy mind a PALATIUM Stúdió és 
szerződött partnerei részéről jelenlévő tervezők, mind a NÖF Nonprofit Kft. alkalmazásá-
ban lévő Máté Zsuzsanna műemlékszakértő építész és Klagyivik Mária tájépítész, 
illetve Horogszegi Tamás épületkutató, de az MMA és a Várkapitányság soraiba tarto-
zó kollégák személyében is, illetve a kivitelezők részéről is olyan szakembereket ismertem 
meg, akik a leghitelesebb eredmény elérése érdekében mindig egy kis pluszt tettek bele  
a tevékenységükbe.  Az épületegyüttes számos hiteles rekonstrukciót és példamutatóan 
igényesen restaurált épületelemet tartalmazó felújítása során az egyik legizgalmasabb és 
legmeghatóbb folyamata a Raffaello-terem festett mennyezetének megmentése volt. A két nemzedéken keresztül szelvényekre 
vágva őrzött mennyezetfreskó restaurálásával és visszahelyezésével egy modern kori legenda is megszületett az „Ördöglovas” 
kastélyában. A „kiemelkedő és példamutató módon megvalósított, szakszerű és gondos felújításnak, képzőművészeti értékei 
restaurálásának, az épülethez illő közösségi hasznosításának” elismerése okán kapta meg a kastély 2020-ban az ICOMOS-dí-
jat. Büszkék vagyunk arra a csapatmunkára, aminek eredményeként megvalósult ez a műemlékvédelmi szakma által is magas 
színvonalúnak ítélt értékőrzés.

*Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a nemzetközi szervezet egyik legnagyobb taglétszámú tagszervezete, tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei. Építészek, 
régészek, művészettörténészek, kertépítészek, restaurátorok, történészek, vegyészek, geológusok, statikusok és a műemlékvédelemhez kapcsolódó további szakágak képviselői vesznek részt 
munkájában. A szervezet minden évben a legkiemelkedőbb műemléki felújításokat ICOMOS-díjjal ismeri el.

Dénes Sándor, a NÖF NKft. projekt beruházási osztályvezetője, a kastély műszaki menedzsere

A bajnai Sándor–Metternich-kastély minden kétséget kizáróan Magyarország 
legszebb, legelegánsabb klasszicista kastélya. Minden igyekezetünkkel és szak-
értelmünkkel azt kerestük, hogy azt a szépséget és eleganciát, amire a legelső 
pillanatban, még a kastély romos állapotában rácsodálkoztunk, felszínre hozzuk 
és megerősítsük. Az együttes restaurálásra szoruló részletei – falfestései, kő-
padlói, fémmunkái és homlokzati elemei – mellett több elem rekonstrukciója is 
elkészült. Legnagyobb örömünkre visszakerült a helyére a Raffaello-terem meny-
nyezeti freskója és az etruszk terem gipszstukkó mennyezete is. Ahol pedig nem 
állt rendelkezésünkre semmilyen biztos támpont a múltból, vagy a mai kor igé-
nyeire kellett új elemekkel és berendezésekkel reagálnunk, ott arra törekedtünk, 

hogy amit hozzáteszünk a terekhez, harmóniában legyen a kastély egészével. Folyamatosan kerestük az egyensúlyt, hogy  
az új soha ne vehesse el a figyelmet a régitől, az eredetitől. Mindvégig nagyszerű csapat vett körül bennünket, biztonságot 
adva szakmai döntéseinkhez. 
Az épületegyüttes méltósága és nyugalma végigkísérte a tervezés hónapjait és a kivitelezés teljes időszakát. Bízunk abban, 
hogy ez a méltóság és nyugalom minden idelátogató számára átélhető tapasztalattá válik!

Szilágyi Klára és Erő Zoltán (Palatium Stúdió)

KASTÉLYTÖRTÉNET

Minden bajnai – köztük természetesen én is – szívén viseli  
az épület sorsát, a Sándor–Metternich-kastélynak élő hagyo-
mánya van településünkön. Kevés eredeti berendezés és bútor 
maradt itt épségben sajnos, de a NÖF NKft. és Bajna Község 
Önkormányzata közös szervezésében 2018-ban megrendezték 
azt a lakossági fórumot, amelyet követően sok izgalmas darab 
került elő. Hagyatékból, kamrából, pincéből, padlásról családi 
értékekként őrzött apróbb vagy nagyobb tárgyak jutottak vissza. 
Ennek köszönhetően sikerült például újragyártani egy eredeti 
alapján a kastély emeleti termeire a címeres ajtókilincseket.

Kuriózumként, szintén egy helyi lakos birtokából került visz-
sza az „Európa elrablása” című alabástromszobor is, amely egy,  
a kastélyban készült archív fotón is beazonosítható. Az alkotás  

a korabeli felvétel szerint az úgynevezett Római-, avagy Raffael-
lo-terem konzolasztalán állt, és ma ismét az őt megillető helyen 
látható. Mindenki, aki hozzájárult a kastély berendezésének 
teljessé tételéhez egy-egy eredeti műtárgy vagy emlék visszajut-
tatásával, felkerült a dicsőségfalunkra. Természetesen nemcsak 
a dicsőségfalon szereplők, de minden bajnai és talán minden 
Komárom-Esztergom megyei is izgatottan várta, hogy hosz-
szú évek rekonstrukcióját követően végre visszatérjen az élet  
a legendás kastély megszépült tereibe. Igyekszünk az építtetők-
höz, az örökösökhöz és a felújítás színvonaláért kapott rangos el-
ismeréshez méltó módon működtetni Bajna legendás kastélyát.

Erdősné Csík Katalin, a kastély létesítményvezetője, 
NÖF NKft.

A bajnai kastély díszterme
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A restaurálási terv elkészítéséhez elő-
ször is rendkívül óvatosan és lassan 
kellett kitekerni a festményt. Kiterí-
tése során az alkotást folyamatosan 
leragasztásokkal rögzítették, hiszen 
a fél évszázad alatt a vászonhordo-
zóról sok helyen elvált a festékréteg, 
és pergésnek indult a festett felület.  
A festményt korábban vászonnal 
megtámasztották, vagyis dublírozták. 
Ez egy olyan konzerválási eljárás, 
amelyet a vászonra készített festmé-
nyek restaurálása során szoktak alkal-
mazni. Így lehet a felhullámosodott, 
elszakadt vagy hiányos vásznat kija-
vítani, kisimítani, vagy éppenséggel 
megerősíteni, ha arra van szükség.
Kitekerése után derült ki, hogy  
az erősen sérült festmény nemcsak 

szennyezett volt, de elsárgult  
a rajta lévő védő lakkréteg is. Rá-
adásul több helyen gyenge bele-
festések – korábbi javítások – is 
megtalálhatóak voltak a festett 
motívumokban. 

Az összetekert tárolás következ-
tében a sok repedezettséget és  
a festékkipergést kellett a fe-
lületeken pótolni, valamint  
a feszítőkeret rekonstrukciójá-
ra is szükség volt. Győri Lajos 
festőrestaurátor több hónapos 
munkájának köszönhetően a lá-
togatók ma ismét eredeti szépsé-
gében tekinthetik meg a legendás 
hírű grófról készült egészalakos 
portrét.

A bajnai kastélyegyüttes életre keltése nem a szokványos építőipari beruházás volt. 
Többről szólt ez a projekt, mint csupán műemléki értékek megmentése. Falai olyan 
lenyűgöző történeteket hordoznak magunkban, amelyek külön-külön is megtölthet-
nek egy teljes kiállítást. Életre kellett kelteni, mert az elmúlt évtizedek hányatott sorsra 
ítélték. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy tagja lehettem annak a csapatnak, 
amely meglátta a benne rejlő kincseket. A romos épületből olyan értéket teremtettünk, 
amire mindannyian büszkék lehetünk. 

Számomra az épületegyüttes a teljes park területével nyújt komplex élményt. A hosz-
szú felvezetés a főkaputól megadja a szellemi ráhangolódást. Ismerve a legendákat,  
a szemem elé tárul a kastély egykori élete, amiről a mostani tárlat érzékletesen mesél. 

A kiállítás megalkotásának legnagyobb nehézsége talán az volt, hogyan jeleníthető 
meg és adható át a látogatónak minden a kastély történelméből, de úgy érzem, sikerült 
ezt teljesítenünk. Bárhová lépünk vagy bármerre is nézünk, időkapszulában érezhetjük 
magunkat. 

Számomra a legemlékezetesebb pillanat a projektben Sándor Móric lovasportréjának visszahelyezése volt a főlépcsőházba. 
Tökéletes példája annak, hogy a jó restaurátori munka mire képes, miután orosz katonák 21 lövéssel szitává lőtték a grófot 
ábrázoló festményt, majd hosszú évtizedekig feltekert állapotban porosodott. A kedvenc termem a „pusztulás évtizedei” 
elnevezésű szoba, ahol a körmös traktor kapott helyet. Érdemes elidőzni a padlóvitrinnél, és megtekinteni, milyen emlékek 
maradtak velünk az idők során. 

Torma Patrik, NÖF NKft., projektmenedzser 

Az Ördöglovas portréjának 
újjászületése

Több évtizedes hányattatott sors után eredeti pompájában és 
helyén, a bajnai Sándor–Metternich-kastély díszlépcsőházában 
látható a kastély egykori grófjának impozáns lovasportréja.
A nagyméretű (319×260 cm) álló formátumú festményen Sán-
dor Móricot örökítették meg ágaskodó lován ülve. A háttérben 
a bajnai kastély és az azt övező táj is látható. Az egész alakos 
portré készítője a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, 
majd többek között a Sándor Vince és fia, Sándor Móric szol-
gálatában álló festőművész, Alexander Clarot (1796–1842) volt.

Az alkotás az 1970-es éveket követően összetekerve került  
az esztergomi Balassa Bálint Múzeumba, ahol rendkívül rossz  
állapotban várta jobb sorsát. A nagyméretű festmény közel 
50 évig így, összetekert állapotban állt, ez a tárolási mód pe-
dig erősen roncsolta a képet. A II. világháború alatt ráadásul 
súlyosan megsérült, 21 golyó ütötte lyuk keletkezett a főalak 
arcán, illetve körülötte. Feltehetően még az eredeti helyén,  
a kastély főlépcsőházában célzott lövésekkel okozták rajta eze-
ket a sérüléseket.

Győri Lajos festőrestaurátor
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szét. A gépállomás számos épülete állt a mai nagyrét helyén, de  
az egykori díszkertet és virágkertészetet is felszámolták.  
A parkban épült továbbá egy pártház és több sportpálya is. 
Noha mindezek a park degradációjával jártak együtt, szeren-
csére e műemléki környezetbe nem illő építmények minden da-
rabját sikerült a kétezres évek elejére elbontani, az utolsó épület,  
az egykori pártház bontása 2015-ben történt meg, így elkez-
dődhetett a park helyreállítása. 

A kastélykert 20. századi legnagyobb vesztesége azonban te-
rületének megcsonkítása volt: az 1960-as évek elején, részben 
az egykori fő kerti út nyomvonalán építették ki a ma is itt futó 
közutat, amely véglegesen kettévágta a parkot. Az így leszakadt 
terület azóta funkció nélkül áll az út túloldalán. Az ágasko-
dó lovat ábrázoló emlékpont – amelynek Sándor Móric egyik 

kedvenc lova, Makacs volt az ihletője – jelképes összeköttetést 
nyújt a park két része között, annak egységét, hajdani gazdag-
ságának és szépségének emlékét hirdeti.

A kastélypark megújítása 2018 és 2020 között a történeti ele-
mek megőrzésének a céljával természetvédelmi szempontok 
alapján történt. Az erősen elburjánzott aljnövényzetet is közel 
2 évig tisztították, de ma a park az egykori tájképi kert hangu-
latát idézi. 

A korhűen rehabilitált angolparkban a kastély lovas temati-
kájához kapcsolódó játszótér, úgynevezett „landart alkotások”, 
fotópontok, ismeretterjesztő táblák és pihenőhelyek kínálnak 
szabadtéri kikapcsolódást.

Japán akác, amit még 
Móric gróf is láthatott 

Az idők folyamán a bajnai kastély parkja többször is átala-
kult. Nem hagyta érintetlenül többek között a kastélyegyüttes 
1830-as évekbeli – Sándor Móric házassága okán történt – át-
építése, de a későbbiekben is folyamatosan változtatták annak 
részleteit az éppen aktuális irányzatoknak megfelelően. 
Az egykor épített elemekben is bővelkedő parkban az 1870-
80-as években még meglévő grotta, remetelak, tekepálya, lu-
gas, rózsakert és az összes mértani kertrész ugyan elpusztult, 
számos történeti elem azonban máig fennmaradt. A legko-
rábbi tájképi időszakból való az itt futó egyenes sétány, amely 
az országúttól a kastély főbejáratáig vezetett. A park útháló-

zatának terepi nyomai, kerítésfala, az 1830-as években épített 
két kapusház egyike, valamint egykori faállományának számos 
egyede is megmaradt. Utóbbiak között olyan idős japánakácok, 
hársfák, bükkök, tölgyek és kőrisek is állnak, amelyeket még  
a legendás Móric gróf is láthatott cseperedni.

Mezőgazdasági gépállomás a kastélyparkban

A második világháború után a kastélyegyüttes állami tulaj-
donba került. Az 1950-es években mezőgazdasági gépállomás 
költözött a területre, amely teljesen elfoglalta a park felső ré-

A bajnai kastély madártávlatból
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cegné az udvari körök divatikonjává 
vált, és divatfronton fáradhatatlan volt.  
A monarchia szabócégeinek felvirágozta-
tására 1882-ben divatklub megalakítását 
kezdeményezte, amelybe a jelentős di-
vatszabók és társasági hölgyek egyaránt 
beléptek.  Később részt vett az első divat-
kiállítás szervezésében, valamint virág-
korzót is szervezett a Praterben, amelyen 
felvonult az összes jelentős bécsi divatcég. 
A bécsiek igazi nagyasszonynak tartották, 
a fővárosban ma is őrzi emlékét egy róla 
elnevezett utca, a Paulinengasse.

A hírhedt „meztelen párbaj” 

A legenda szerint 1892 augusztusában 
Liechtenstein álmos fővárosában Sándor 
Paulina és a részben orosz származású 
Anastasia Kielmansegg grófnők között 
párbaj zajlott le. 
A párbaj kiváltó oka a történet szerint 
a Bécsi Zenei és Színművészeti kiállítás 
szervezéséhez kötődött, azon belül is  

a nevezetes esemény virágdekorációjá-
hoz. A két grófnő semmilyen szín alatt 
sem tudod közös nevezőre jutni a vi-
rágcsokrok összeállítása és elhelyezése 
tekintetében.

Vitájuk lezárásához a legenda szerint  
a ritka, de a 19. században létező meg-
oldást, a női párbajt választották. A pár-
baj további szereplői – párbajsegédek, 
orvos – természetesen szintén hölgyek 
voltak, hiszen a „meztelen párbajként” 
elhíresült küzdelmet – csakúgy, mint  
a férfiak párbajtőrrel – első vágásig ter-
vezték. A történet szerint a párbajban 
végül mindkét asszony apróbb sérülést 
szerzett, ám egyértelmű győztest nem 
hirdettek, mivel a vélemények megosz-
tódtak az első vágást ejtő Anastasia, és  
a „nemesebb” sebet ejtő Pauli-
na diadaláról. Igazából azonban  
a komoly utóélettel is rendelkező tör-
ténet nem valós eseményeken alapult,  
az érintettek is cáfolták. 

Sándor Paulina grófnő, a későbbi Metternich 
hercegné Josef Székely felvételén
Forrás: images „BnF”

Oldtimer traktortól az angol divattervezőig... 
A bajnai kastély kiállítása legalább olyan sokszínű, mint egykori lakói, a lázadó Paulina gróf-
nő és édesapja, a különc, „Ördöglovasként” elhíresült Sándor Móric gróf. Az épület több 
viszontagságos időszakon ment keresztül, többek között működött itt traktorosnő-képző, 
ezt az időszakot idézi meg a földszinten bemutatott Fordson N-típusú oldtimer traktor is, 
ami igazi kuriózumként fotópontként is szolgál. Mindemellett a kastély reprezentatív, díszes 
festésű terei, és a Paulina grófnő által igencsak kedvelt Worth Divatházban vásárolt ruha-
darabjainak korhű rekonstrukciói is érzékeltetik a kastély fénykorát a látogatóval. Természe-
tesen a gróf úr extrém lovasbravúrjait sem lehet említés nélkül hagyni, így a látogatóknak 
lehetőségük van kipróbálni a díjugratás izgalmait egy virtuális alkalmazás segítségével, 
illetve fény derül arra is, hogy hogyan változott a lovassport az elmúlt kétszáz évben. Tu-
risztikai menedzserként úgy gondolom, hogy a bajnai Sándor–Metternich-kastély kiállítási 
anyagában mindenki talál valami izgalmasat, amit élményként magával vihet. Az elegancia 
mellett a kiállítás tematikájának játékossága egyszerre edukál és szórakoztat, ugyanakkor   
a kastély csapatépítéseknek és exkluzív rendezvényeknek is egyedi helyszíne lehet. To-

vábbá Bajna népszerűségét a környék földrajzi adottságai is növelik, a településen és környékén a temérdek túraútvonal és 
látnivaló remek aktív kísérőprogramja lehet a kastélyban tett látogatásnak. Mindenképpen érdemes a kastélyparkban egy 
sétát tenni, ahol egyedi tájba illeszkedő „landart” alkotásként elevenednek meg az Ördöglovas legkedvesebb lovai.

Miklós Dóra, NÖF NKft., turisztikai menedzser

A divatdiktátor: Paulina von 
Metternich–Sándor

A rettegett osztrák kancellár, Klemens von Metternich her-
ceg másodszülött lánya, Metternich Leontine lett Gróf Sán-
dor Móric felesége. A grófné szívét állítólag úgy nyerte el  
a vakmerő gróf, hogy lovával átugratott annak hintója fölött. 
A hercegkisasszony nem örökölte rettegett apja természetét és 
kedvességét, érzékenységét a bajnaiak a későbbiekben adomá-
nyain keresztül tapasztalhatták meg. A gróf rajongott felesé-
géért, házasságukból két gyermekük született, Leó és Paulina, 
de az egyetlen fiúörökös hétéves korában váratlanul meghalt.

Sándor Paulina apja nyomdokaiba lépett a hírnévszerzés te-
kintetében. A 19. századi Párizsban III. Napóleon feleségével 

együtt diktálta a trendet, Bécsben divatklubot alakított, Richard 
Wagner neki ajánlotta egyik zongoradarabját, és Edgar Degas 
is megfestette őt egy fénykép alapján. Igazi jó ízlésű divathölgy 
volt, imádta a szép ruhákat, divatújdonságokat. Sok párizsi 
dáma utánozta öltözködését. A kastély legszebb termeiben ma 
is megcsodálhatók a korhű anyagokból és módon elkészített 
Worth-ruha rekonstrukciók: egy törtfehér lány báli ruha, Eu-
genia kétrészes nappali fogadóruhája és Paulina nappali öltözete.
Ő mutatta be Charles Frederick Worth-öt a szintén di-
vatdiktáló császárnénak, ezzel elindítva az angol divatter-
vező pazar karrierjét, és az haute couture megszületését. 
Pauline később is Worth rendszeres vásárlója maradt. A her-

Worth-ruha rekonstrukcio, Paulina nappali öltözete
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Kérjen ajánlatot:
rendezveny@nofnkft.hu

az Ördöglovas kastélyában!
Családi vagy céges rendezvények egyedülálló helyszíne 
a Sándor–Metternich-kastély, amely
• letisztult klasszicista külsővel,
• két egyedülálló hangulatú - Raffaello- és etruszk - dísztermével, 
• évszázadokon átívelő falfestésű kápolnájával,
• stílusos kávézójával, 
• többhektáros parkkal és 
• mértani pontossággal szerkesztett díszudvarral 
minden rendezvényt különlegessé tesz!

Ünnepeljen Keresd meg a legendás Ördöglovas paripáinak nevét az ábrában! 

Figyelj, mert a szavak jobbról balra olvasva, függőlegesen, felülről lefelé és alulról felfelé, 
de még átlósan is rejtőzhetnek! Húzd ki a megtalált neveket! 
A kimaradó betűket vízszintesen haladva, felülről lefelé összeolvasva megtudhatod, hogy 
a Nagy Göncöl csillagkép melyik csillagáról nevezte el a gróf Alcor nevű lovát!

ALCOR
COQUETTE 

CSINOS
GONOSZ
GYEPLŐS

HANNIBÁL
LÓGÓS

NYERGES
OSTORHEGYES

PISTA

PYRRHUS
RÁRÓ 

RUDAS 
SZELLŐ
TATÁR 
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