
Javaslat a 

a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban található Nádasdy óra 

megyei értéktárba történő felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

 

 Takács Zoltán (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

Sárvár, 2015. március 3. (település, dátum) 

 (P. H.) 

 

 



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Nádasdy Ferenc Múzeum 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név:   Takács Zoltán 

Levelezési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 1. 

Telefonszám:  +36 95 320 158 

E-mail cím:  takacs.zoltan@nadasdymuzeum.hu 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban található Nádasdy 

óra 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség  □ sport 

□ természeti környezet  □ turizmus 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár, Várkerület 1. 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

□ települési  □ tájegységi  x megyei  □ külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A Nádasdy család Magyarország meghatározó családja volt a 16-17. században. 1671-ban 

azonban kivégezték Nádasdy III. Ferenc (szül. 1623) országbírót. A család ekkor elveszítette 

ingó és ingatlan vagyonát, közte az Európában is ismert műkincsgyűjteményt. 2010-ben a 

család Kanadában élő hölgy tagja, Rajottné Nádasdy Erzsébet úgy döntött, hogy átadja a 

múzeumnak az ún. Nádasdy órát, mely a családi hagyomány szerint a családi 

műkincsgyűjtemény része volt. Az óra szerkezete a 17. századra utal, de a későbbi 

átalakítások során eredeti kinézetét elveszítette. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A Nádasdy óra az egyetlen olyan műtárgy a megyében, amely a családi hagyománya szerint a 

Nádasdyak az egykor méltán híres műgyűjteményéből származik a 17. századból. Bár a 

család jogilag 1671 óta nem kötődik Sárvárhoz, illetve Vas megyéhez, mégis szellemi és lelki 

kötődésük továbbra is erős. Az óra ellentételezés nélküli visszaadása is ennek egyértelmű jele. 

 



7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

Az óra tudományos feldolgozása jelenleg zajlik. A Nádasdy Ferenc Múzeum állandó 

kiállításán megtekinthető.  

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

http://nadasdymuzeum.hu/tartalom.php?tart=273  

 

III. 

MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja 

 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

Saját készítésű szabad felhasználású fotó. 

 


