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Régi kastély modern kiállítás
A lakompaki (Lackenbach) Esterházy-kastély idillikusan vegyíti a múltat a jövõvel, a kastélyegyüttes
területén kialakított modern, interaktív természetrajzi kiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt
kihagyhatatlan élmény.A várkastély története
1553-ban vette meg a birtokot Oláh Miklós esztergomi érsek, és az egykoron itt állt vízivár helyén építtette
fel a ma is látható reneszánsz stílusú várkastélyt. A rideg, hadászati célokra kiválóan alkalmas lánzséri vár
mellett kellett egy kényelmes lakhely is az egykori birtokosoknak. Az érsektõl késõbb a Dersffy családé,
majd házasság révén - 1612-ben az örökös Dersffy Orsolyát vette nõül Esterházy Miklós - került az
Esterházy család tulajdonába a birtok. Az építkezés végül az 1600-as években fejezõdött be. A kastély máig
az Esterházy család tulajdonában áll.
A kastély történetének legnevezetesebb eseménye az 1620-as lakompaki csata, melyben a
Habsburg-ellenes felkelés vezetõje, Bethlen Gábor csapatai ütköztek meg az osztrákokkal, a Habsburg
csapatok vezére Esterházy Miklós volt. A hatalmas csatában végül az osztrákok gyõzedelmeskedtek a
függetlenségükért küzdõ magyarokkal szemben. Az Esterházy család felemelkedésében döntõ jelentõségû
volt ez az esemény, ugyanis Esterházy Miklós a lakompaki csatában szerzett érdemeiért, és a
Habsburg-ház iránti hûségéért kapta zálogba Kismartont, majd késõbb Fraknó várát majd a grófi címet.
Érdekes adalék, hogy a csatában életét veszítette Tarródy Mátyás is, a kuruc seregek vezére, akit a harc
után Esterházy Miklós teljes hadi pompával ott helyeztette örök nyugalomba, ahol a védõsáncban
megbotlott lova maga alá temetett. Késõbb síremléket is állíttatott, jelenleg is látható a szép síremlék a
faluban, de már nem az eredeti helyén.
Lakompak lett az Esterházy család birtokközpontja, miután 1625-ben Esterházy Miklóst nádorrá
választották, innen irányította az egész ország ügyeit is. A sorozatos török és kuruc rajtaütések miatt, a
közben birtokába került, jobban védhetõ Fraknó várába tette székhelyét 1628-ban.
1806-ban az eredetileg egyemeletes U alakú kastély egy része tûzvész következtében elpusztult, a leégett
szárnyat azóta sem építették vissza.
A kastély fõépületében jelenleg lakások, irodák vannak, a felújított gazdasági épületekben rendezték be a
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