
II./11)	Mayerhoffer	András	és	János	építőmesterek	és	a	péceli	Ráday-
kastély	
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: Települési 
Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.      +36 (28) 662-
007, ertektar@pecel.hu 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Győri Pál, Levelezési cím: 2119 Pécel, Kelő u. 40/B 
Telefonszám: 06 20 269 3319   E-mail cím: pal.gyori@gmail.com 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése:   Mayerhoffer András és János építőmesterek és a péceli Ráday-

kastély 
2. Fellelhetőségének pontos helye: nem értelmezhető 
 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési értéktár 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

Mayerhoffer András és fia János, a péceli Ráday kastély építői 
Mayerhoffer András (Salzburg, 1690 – Pest, 1771) építőmester.  
A péceli Ráday kastély tervezőjeként és kivitelezőjeként az itt folyó építési munkálatok során kb. 
15 évig működött Pécelen, nyilván kisebb-nagyobb megszakításokkal, 1755 és 1770 között.  
Ennek során feltehetően jelentős mértékben támaszkodott fia, Mayerhoffer János (1721-1780) 
közreműködésére, sőt figyelembe véve idős korát, lehetséges, hogy a munkát fia fejezhette be. 
Olyannyira, hogy a kastélykert támfalán lévő emléktáblán János neve van feltüntetve (ld. 2.sz. 
melléklet). A kastély építésével kapcsolatos dokumentumok nem adnak erre nézve pontos választ. 
A valószínű munkamegosztásukra nézve Zsindely Endre adott részletes leírást, amely az 1. számú 
mellékletben található. 
Mayerhoffer András Ausztriából fiatalon került Magyarországra, és Pesten telepedett le, ahol 
néhány éven belül polgárjogot szerzett, majd a pesti kőműves- és kőfaragócéh mesterévé 
választották. Elsősorban kivitelezőként működött, de munkáit látva egyértelmű, hogy munkáit 
maga tervezhette.  
A céh kiváltságlevelének köszönhetően vidéken is vállalhatott munkát, ezért működése a Pest 
környéki és alföldi, sőt távolabbi településeken is jelentősnek mondható. Megbízói nagyobbrészt a 
Grassalkovich család tagjaiból és az ő baráti-ismeretségi körükből kerültek ki.  
Mayerhoffer András a hazai barokk építészet egyik legtehetségesebb képviselője, egy jellegzete-
sen magyarországi barokk kastélytípus létrehozója. Fő műve a gödöllői Grassalkovich vagy 
„királyi” kastély. Az itt alkalmazott, rá jellemző stíluselemek további alkotásaiban, így a péceli 
Ráday kastélyban is jól felismerhetők.  
A gödöllői és a péceli kastélyok mellett a hatvani és a pozsonyi Grassalkovich kastély, a nagy-
tétényi Rudnyánszky kastély, és több jelentős templom és középület is az ő munkájukat dicséri.  
Forrás: wikipédia 
               Zsindely Endre: A péceli Ráday-kastély. Művészettörténeti értesítő, 1956. 4. szám 

1. sz. melléklet: Részlet Zsindely Endre fent hivatkozott cikkéből 



 
2. sz. melléklet: A Mayerhoffer János nevét rögzítő Műemléki tábla a kastélykert támfalán.  

 

 



5. Indoklás az értéktárba történő felvételre:  
Mayerhoffer András építőmester és fia, János a Ráday kastély tervezőiként és kivitelezőiként kb. 
15 éven keresztül dolgoztak kisebb-nagyobb megszakításokkal Pécelen. Művük maradandó értéke 
a helységnek, személyük méltó a megemlékezésre. 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  feltüntetve a szócikk alatt. 
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Győri Pál 


