
„Az élet nem áll meg merengve 
visszanézni; épül Erdélyben út, vasút, gyár,

állomás, kaszárnya, városi palota, 
templom, falusi ház és iskola, de kastély? –

aligha többé. A kastély már 
maga a történelem.” 

BIRÓ JÓZSEF: ERDÉLYI KASTÉLYOK. 1944.

20. századra a kastély építészeti mûfaj-
ként elveszítette a létalapját, az ilyen
együttesek védelme, fenntartása és fenn-
maradása a tulajdonosokra, illetve a vi-

lág általunk irigyelt, szerencsésebb részében a saját
múltját becsülõ társadalom által létrehozott közin-
tézményekre vagy polgári szervezetekre hárult.1

Az elsõ világháború után az erdélyi nagybirto-
kosok, tehát a szóban forgó kastélyok tulajdonosai
is kisebbségi sorba kerültek, s a Román Királyság
által 1921 és 1923 között végrehajtott földreform
birtok-tömbönként 50–50 hektár termõföldet ha-
gyott meg nekik, gyakorlatilag lehetetlenné téve e
nagyméretû együttesek fenntartását.

Számtalan erdélyi kastély sorsa pecsételõdött
meg ekkor, a fenntarthatatlan épületeket lebontot-
ták, és építõanyagként hasznosították, a telket pe-
dig a hozzá tartozó belsõséggel együtt felparcelláz-
ták, és eladták a többnyire politikai vagy közigaz-
gatási hivataluktól-állásuktól, tehát minden más,
külsõ jövedelmüktõl is megfosztott tulajdonosok.

Közismert példákat említenék: a két világhábo-
rú közötti évtizedekben tûnt el nyomtalanul a
Bánffyak bárói ágának bonchidai udvarháza.2 Ez
lehetett a bonchidai birtok eredeti, középkori köz-
pontja, emeletes épülete a templom mellett állott
(késõ reneszánsz kereteit az elmúlt század hatva- 2013/6
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nas éveinek elején még a válaszúti kastély fáskamrájában õrizték). Hasonló sorsra ju-
tott a Hallerek fehéregyházi rezidenciája, az olaszbástyákat utánzó, négy sarokto-
ronnyal és bástyás, külsõ védõövvel is erõdített együttes, amelynek építésérõl 1626
táján – Bethlen Gábor fejedelem sokkal ismertebb, hasonló építkezéseivel egy idõben
– szólnak a források.3 A múlt század második felében hatalmas, üres telkén kender-
feldolgozó üzem raktározta a nyersanyagát. Csak gyanítjuk, hogy akkoriban pusztult
el a szamosfalvi egykori Mikola kastély,4 biztosan akkor a magyarfenesi br. Jósika
kastély5 is. Az utóbbi körül a földreform mintegy 100 kataszteri hold szántót, kertet,
kaszálót hagyott meg, s ez távolról sem volt elég a fenntartására. A mintegy 40 kh
belsõséget a kastély tulajdonosa 25 telekre osztva a falu lakóinak adta el, az épület-
bõl pedig építõanyag lett. Az 1930-as években már nyoma sem látszott. A keresdi
Bethlen-kastély fenntartására mintegy 200 hektárnyi, nagyrészt erdõbirtok maradt.6

Az erdélyi kastélyok 20. századi történetének következõ fordulópontját a máso-
dik világháború utáni évek jelentették: a kastélyok tulajdonosait egyszerûen elker-
gették, kényszerlakhelyre szállították, vagy pedig börtönbe zárták, de feketelistára
kerültek velük együtt a rezidenciák is. Elõszeretettel alakították át ezeket az épüle-
teket a szocialista mezõgazdaság emblematikus gép- és traktorállomásává, állami
gazdaság központjává, illetve az 1950-es évek végétõl kollektív gazdaság (termelõ-
szövetkezet) székhelyévé: közösségi tulajdonná, melyre így a közösség – azaz senki
– nem vigyázott, s 1990-re többségük felismerhetetlen, lakhatatlan rommá változott.

Mondandónk érdemi része itt kezdõdik: a kisemmizett, elüldözött egykori tulaj-
donosok gyermekei, unokái, sokszor már dédunokái, akik hazájukban üldözöttként,
külföldön számkivetettként éltek át fél évszázadot, az elmúlt években kapták vissza
egy sor fejetlen, készakarva ellentmondásos fogalmazású és rosszhiszemûen alkal-
mazott törvénybõl álló restitúciós rendszer áldozataiként ezeket az ingatlanokat, me-
lyeknek a fenntartását és helyreállítását a román állam meg a román örökségvédel-
mi törvény most szemforgatóan rájuk hárította, a továbbiakban õket téve felelõssé az
épületek állapotáért.

Egyetlen tanulságos példát idéznék, Gyalu viszonylag szerencsés sorsú, gyakor-
latilag ma is lakható reneszánsz kastélyát.7 Visszaszolgáltatása 2009 júliusában ott
tartott, hogy a tulajdonostól még valamilyen, a szocializmus idején emelt épület árá-
nak a megtérítését követelték.8 A baj csak az, hogy durván számítva mintegy 25 mil-
lió euróba kerülhet a 2002-ig (kiürítéséig) iskolaként és bentlakásként használt épü-
let szerény helyreállítása, 17 hektáros, római katonai tábort (castrumot) is magában4
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A Hallerek egykori fehéregyházi kastélya. 1930. Kroner, Michael–Ludwig, Rosemarie:
Weisskirch: eine siebenbürgische Gemeinde an der Grossen Kokel. München, 1997 után



foglaló parkjáé ugyanannyiba,
és akkor még nem beszéltünk
fenntartásának költségeirõl. Az
egykori birtokos unokájaként
az örökösnek (foglalkozására
nézve egyetemi tanár Kanadá-
ban) tehát mintegy 50 millió
eurót kellene összeszednie,
hogy helyrehozza azt a ma jó-
formán felmérhetetlen kárt,
amit a román állam elõre meg-
fontoltan neki és családjának
okozott. Pedig az erdélyi püs-
pökök középkori várából kiala-
kított reneszánsz fejedelmi
kastély (melynek ma a 19. szá-
zadban historizáló köntösbe öl-
töztetett utódát csodálhatjuk) esetleges helyreállításának haszonélvezõje nem annyi-
ra az új tulajdonos, hanem a romániai mûemlékvédelem, a helység és lakói, egy
olyan közösség tagjai lennének, akik számára a megélhetést a romániai társadalmi
szerkezetnek a szolgáltatások felé való elmozdulása jelenthetné.9

A restitúció e Romániában követett módszerével tehát sikerül lényegében bete-
tõzni az együttesek teljes pusztulását, utat nyitni a tulajdonosok végleges, immár
„törvényes” kisemmizéséhez, azaz végérvényesen és gyakorlatiasan mindazt befejez-
ni, amit az ideológiáktól megrészegült és érzelmeitõl elvakított 20. század oly töké-
letlenül és tapogatózva elkezdett.

Kétségtelen, hogy ilyen körülmények között alig remélhetõ, hogy a szóban forgó,
1989 elõtt tönkretett épületek valaha is olyan állapotba kerüljenek, hogy „örökség”
mivoltukban ne az elmúlt, méltatlan fél évszázad pusztításaira, hanem az építésük-
tõl eltelt századok erdélyi kultúrájára emlékeztessenek.

Következõ példáim ennek az elmúlt fél évszázadnak a helyreállítási kísérleteire
vonatkoznak.

A fejedelmi Erdély legjelentõsebb várai egyikének, Fogarasnak a 16–17. század-
ban a korábbi, középkori várból kialakított lakóépülete az 1960-as évek közepéig
börtön volt.10 „Szabadulása” után életrevaló ötlettel Fogaras város kulturális köz-
pontjává akarták alakítani. Korabeli fényképek igazolják, hogy elõbb minden vakola-
tot levertek, azután pedig a bu-
karesti tervezõ vezetésével
„helyreállították” a történeté-
nek lényeges tanúitól megfosz-
tott épületet. Homlokzatait va-
donatúj, kõbõl faragott rene-
szánsz ablakok szabályos sorá-
val díszítették. Így járt gróf
Bethlen Miklós kancellár egy-
kori földszinti börtöne is,
amelyrõl a 17. századi emlék-
író a következõket jegyezte fel:
„a várnak jobb felõl való alsó
során, a legelsõ renden, a má-
sodik házban, az akkori szám-
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Barcsay Tamás professzor és a gyalui kastély. A Krónika után
(http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=29470)

Fogaras. Bethlen Miklós kancellár egykori börtönének a szárnya. 
P. Kovács Klára felvétele



tartó háznak szomszédjában... [ti. tartottak fogva]. Jó alkalmatos tömlöc lett volna, de
a vár emésztõje éppen alatta menvén el, nyirkos volt, büdös is volt, egy-két hét alatt
minden megzöldült a penésztõl benne” – összegezte rezignáltan a ma makulátlan s a
restaurálásnak köszönhetõen kõbõl faragott hibátlan reneszánsz ablakkeretes helyi-
ségre vonatkozó benyomásait Erdély egykori kancellárja.11 A fogarasi restaurálás,
amelynek kétes hitelét aberráns eredményeivel már a régészeti kutatás is
elõrevetítette,12 egy másik vonatkozásban is érzékletesen tükrözi a korát: az I. Rákó-
czi György által 1639–1640-ben kialakított kápolnát eredetileg kõkeretes kerek abla-

kok világították meg. Ezeket a 19. század
végén még látni is lehetett az udvari
homlokzaton. Mára a restaurálásnak kö-
szönhetõen nagy, 1970 után faragott „re-
neszánsz” ablakok meg szónoklatra in-
gerlõ, alaptalanul odabiggyesztett vasbe-
ton erkély díszíti ezt a homlokzatot, s
csupán az építészeti felméréseken talá-
lunk rá az elpusztított, valóban késõ re-
neszánsz fogantatású körablakok
nyomaira.13

Következõ példánk kastélya a helyi
közösség „értõ” kezére jutott. Gróf Bánffy
Miklós, író és mûkedvelõ festõ, Magyaror-
szág egykori külügyminisztere féltett
bonchidai kastélyáról, Erdély legnagyobb
reneszánsz és barokk kastélyáról van szó.

Biró József (1907–1944) mûvészettör-
ténészt, a kastély könyvtárának és levél-
tárának a rendezõjét, monográfiájának14 a
szerzõjét idézném, nála hitelesebb tanú-
ja ma már nincs az együttes egykori han-
gulatának:6
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„A köd még nehezen üli meg a magányos vasútállomást, amint lekászálódik az
utas a vonatról a szeptember végi reggelen, s aggodalmas szemmel néz körül, vajon
idejében megérkezett-e távirata? […] A völgyben a falut elfedi a kékes függöny, de ott
topog türelmetlenül a homokfutóba fogva két gyönyörû állat, milyent csak versenye-
ken látni a gyepen. Patkóik csattogva nyelik az út porát, az utas arcába hidegen vág
a szél… – ime, itt a falu, erdélyi falu, gyorsan maradnak el a kontyos fedelû házak,
a gémeskutak s a köszöngetõk. Aztán, mintha filmkocka rántaná el a képet, a kocsi
mélyebbre zökken, oldalt kanyarodik, s merõben más világba viszi utasát – liget ez,
park, vadon, rengeteg erdõ, honnét minden ember eltûnt, s csak a természet képei
suhannak elõtte? Sebesen fut el, köveken játszadozva a folyóvíz, selymes pázsiton
ménes legelészik a messziben, jegenyék törnek az égnek, hársfák, tölgyek bólogatják

százados koronáikat […], s a szivárvány minden színét váltják a bokrok lombjai,
mintha palettáról alakította volna ki összhangjukat valami ismeretlen festõ. Talán
mégis emberkéz mûve mindez, mert egyszerre hídra kanyarodik fel a kocsi, döngve
fut boltozatos áthajtó alá, melynek tetején görnyedõ titánok sziklákat emelnek, kõ-
bõl faragva maguk is, akár hajladozó szobortársaik; hatalmas díszudvaron félkört ír-
nak le a paripák, míg lihegve megtorpannak […]. A csattogás elhalkul, némaság bo-
rul a kastély udvarára, a kerek bástyákra, a karcsú istenszobrokra, a halványsárga fa-
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Bonchida. Bánffy-kastély. Az északi szárny. Biró József után

Bonchida. Az északi és a nyugati szárny. Kovács András felvétele



lakból kizöldellõ ablakokra – túlnan pedig megejtõ panoráma tárul elõ, színpadsze-
rû óriási tér, virágszõnyeggel a százados, roppant fákkal a végtelenben; elõvarázsolt
Claude Lorrain-kép ez, gyöngyház színeinek költõiségét elönti a ködön gyõzedel-
meskedõ napsugár, s gyöngéden bevonja azt kékes aranyzománccal.”15

1944 õszén visszavonuló német csapatok gyújtották fel az ideiglenesen hadikór-
házként mûködõ épületet, talán azért, mert tulajdonosa Magyarország kilépésérõl
puhatolózott Bukarestben. A kastély berendezése és gyûjteményei, levéltára, könyv-
tára elhamvad,16 ami megmaradt, azt a környékbeliek hordták szét. Használatban
csak a földszint néhány boltozott helyisége és Mária Terézia egykori erdélyi fõlo-
vászmesterének, Dénes grófnak az istállója maradt. Italbolt lett az egyik boltozott he-
lyiségbõl, az istállóba pedig egy idõre a falu kultúrháza költözött. A falusiak évekig,
amíg tartott, a park fáival tüzeltek. Az 1960-as évek elején a kiégett és romos kastély-
épületet vasbeton koszorúkkal erõsítették meg, új fedélszéket készítettek a bukares-
ti Mûemléki Igazgatóság felügyelete alatt. Az 1964-re elkészült, de felügyelet nélkül
hagyott, lényegében gazdátlanná vált épület fedélszékének héjazatát, gerendáit a
környékbeliek hordták el, akik az 1970-es években fényes nappal is pakolták szeke-
rükre a bontott, kivételesen „olcsó” építõanyagot. A falusi ifjúság kedvenc szórako-
zása a szobordöntögetés lett. A Bánffy Dénes gróf bécsi élményeibõl fakadt s 1748
után létrehozott attikát díszítõ mintegy 40 darabos barokk szoborgalériából mára
csak Héliosz szekerének a kompozíciója áll, az összetört szobrok maradványai, sok-
szor felismerhetetlen töredékei két kolozsvári múzeumba kerültek. Az 1990-es évek-
ben indult meg és – nemzetközi összefogásnak köszönhetõen – ma is folyik a meg-
maradt épületek és romok helyreállítása nyári restaurátortábor keretében. A legna-
gyobb problémát azonban mindmáig a megfelelõ, az épületegyüttest folyamatosan
fenntartó, gazdaságos funkció hiánya jelenti.17

A bethleni Bethlen grófok keresdi kastélya némileg a romániai mûemlékvédelem
emblematikus épületének is tekinthetõ. Sorsa egy háromnapos rablással fordult a
második világháború végén. A Bethlen család tagjai azonban 1948-ig az épületben
laktak.18 Az 1970-es években a román mûemlékvédelem figyelmét valószínûleg a kö-
zeli Segesvár miatt vonta magára. Régészeti ásatással készítették elõ a kutatását,
amelynek egyetlen, lakonikus összefoglalásában19 végül mégsem a régészeti kutatás
valós eredményeit, hanem a mûvészettörténész Balogh Jolán végzetesen elhibázott,
jóval korábban megfogalmazott vélekedésein alapuló építéstörténeti kronológiát fo-
galmaztak újra. Az épület „kutatása” a vakolatok teljes leverésével indult, s 1977-re
a beállványozott épület majdnem készen volt, a torony 16. századi intarziás ajtóit
kellett volna még felszerelni s a külsõ felületeket vakolni.20 Akkor történt, hogy egyik
napról a másikra felszámolták a bukaresti Mûemléki Igazgatóságot és építõtelepeit,
a felállványozott keresdi együttes közel másfél évtizedre õrizet és gondviselés nélkül
maradt. Az 1989-es fordulatot követõen ismét elkezdõdtek a munkálatok, a fedetlen,
idõközben részben beomlott boltozatú, de továbbra is állami tulajdonnak nyilvání-
tott épületbe valamilyen vendégházat, vadászoknak szánt luxusmotelt álmodtak a
tervezõk. Az újonnan elindult munkák során lebontották és vasbeton szerkezettel
helyettesítették a késõ reneszánsz loggia lépcsõjét, a homlokzat és a belsõ rene-
szánsz kereteit kiemelték a helyükrõl, darabjaikat farakásszerûen felhalmozták. Az
állami költségvetésbõl finanszírozott építkezésnek a restitúciós törvény vetett véget,
s a volt tulajdonosok leszármazottai néhány éve alaposan kibetonozott, helyenként
át is szabott, de jóformán minden eredeti részletétõl megfosztott együttest vehettek
át Erdély egyik legszebb reneszánsz kastélya helyett.

Eddig többnyire bukaresti, Erdély történetében, mûvészettörténetében, kultúrájá-
ban, történeti forrásainak nyelvében nem túlságosan jártas román tervezõk elképze-
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léseinek a kivitelezésérõl beszéltünk. Ide-
je már megnéznünk, hogy mire voltunk
képesek mi, erdélyi magyarok!

A szocialista restaurálás egyik „csúcs-
teljesítményérõl” kell itt megemlékez-
nem. A többségében magyar lakosságú, de
sanyarú éghajlatú vidéken fekvõ gyer-
gyószárhegyi gróf Lázár-kastélyt a 18. szá-
zad közepétõl már nem lakták az építtetõ
család tagjai, noha közös birtokuk maradt
a késõbbiekben is.21 Romosan érte meg a
szocializmust, s talán át is vészelte volna,
ha egy lelkes helytörténész-újságíró kézbe
nem veszi a sorsát. A gyergyószentmik-
lósi üzemek munkásait hetente vagy ha-
vonta egy-egy napra kirendelték a szárhe-
gyi kastély építésére (ezalatt legalább nem
termeltek eladhatatlan árut a gyárban), s
közremûködésükkel sikerült is a szó szo-
ros értelmében újjáépíteni az 1980-as
években a kastély java részét. A Stibli
Sándor által tervezett újjáépítés „csúcsa-
ként” különösen két részletet kell értékel-

nünk. Ezek egyike a lejtõsen emelkedõ udvar hátsó, északnyugati sarkában emelt,
a szintkülönbség miatt hatalmasnak tûnõ, kinézésében leginkább szász templomvá-
rakra emlékeztetõ, tornácos torony, melyet az eredeti tulajdonosoknak annak idején
a 17. században csupán ölnyi (1,89 m) magasságra sikerült felépíteni, s amelyet így
Csonka bástyának neveztek a 18. században is. Mellette még azt az ún. „lovagter-
met” emelnénk ki, amelynek egyik funkciója a szocializmus utolsó évtizedében az
lett, hogy ott Hargita megye akkori vezetõi kellemesen, kíváncsi szemektõl távol
kikapcsolódhassanak.22 Az épület Hansa-városházára emlékeztetõ külseje és belse-
je olyan, hogy eredeti tulajdonosai rá sem ismernének, ha feltámadnának. Erdély-
ben szokatlan építészeti formái tolakodóan borítják árnyékba az együttes sokkal
szerényebb, de hiteles 17. századi részleteit. Régészeti kutatása – a marosvásárhe-

lyi, gyergyószentmiklósi és
csíkszeredai múzeumok mun-
katársainak „értõ” közremû-
ködésével – többnyire sekély,
mintegy 60 cm mély szelvé-
nyekkel történt,23 így az újabb,
1990 utáni ásatás24 viszonyla-
gos szerencséjére, noha sike-
rült messze elkerülnie a régé-
szeti lelõhely tudományos fel-
dolgozásának minden lehetõ-
ségét, mégis hátrahagyott
érintetlen korai rétegeket,
köztük a 17. századi kastélyt
megelõzõ rezidenciák régé-
szeti-építészeti nyomait.
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Keresd. Bethlen-kastély. 1930-as évek. Rados Jenõ: 
Magyar kastélyok. Bp., 1939 után

Keresd. Bethlen-kastély. 2005. Kovács Zsolt felvétele



Nem tökéletes, de mégis sikertörténet a sokkal kisebb arányú marosillyei rekonst-
rukció.25 Alkalmas arra, hogy szemléltesse az 1990 utáni változások pozitív következ-
ményeit, s talán arra is, hogy megoldásokat kínáljon.

Egy középkori, öregtoronnyal is erõdített várat alakíttattak az erdélyi rendek
1552-tõl, Temesvár eleste, valamint Lippa feladása után négybástyás reneszánsz erõ-
dítménnyé, amely így végvára lett a temesvári és lippai török helyõrségek által szo-
rongatott Erdélyi Fejedelemségnek. Utolsó, lakóépületként is használt kis, olaszbás-
tyához hasonló sarokvédmûvét iktári Bethlen Farkas, Gábor fejedelem atyja, a birtok
új tulajdonosa építtette 1576 és 1582 között. Ez a Veres Bástya szerencsésen fenn is
maradt, mert a 19. században körvonalazódott – egyébként alaptalan – hagyomány
szerint benne született Erdély legnagyobb fejedelme, Bethlen Gábor (1580–1629).
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Gyergyószárhegy. A Lázár-kastély az 1950-es években. A bukaresti Ion Mincu Fõiskola hallgatóinak felmérése

Gyergyószárhegy. Az 1980-as években épült torony és „lovagterem”
(http://www.naturair.eu/images/pic13.max.jpg)



1990 után ezt, a romániai mûemlékjegyzékben nem is szereplõ épületet a dévai
Szent Ferenc Alapítvány szerezte meg, s az alapítvány vezetõi felismerve a lehetõsé-
get, magyarországi támogatással restauráltatták és a „nagy fejedelem” emlékmúzeu-
mává, kulturális központtá alakíttatták. A Bethlen Farkas által építtetett bástya ere-
detileg egyetlen helyiségbõl és egyazon fedél alatt megbúvó nyitott védõteraszból ál-
lott, a kutatások feltárták és helyreállították szerény falfestmény-maradványát és fa-
ragványait is. Nem sikerült viszont befejezni régészeti kutatását, így még mindig vá-
rat magára tereprendezése. Modern lépcsõje sem tökéletes megoldás, de bármikor ki-
cserélhetõ egy, a források tanúságához jobban illõvel. Szépséghibája ennek a helyre-
állításnak az is, hogy környezetében az egykori birtokközpont együttesétõl elválasz-
tott 19. századi br. Bornemisza-kúriára (2000 utánig városi kórház), akárcsak az egy-
kori uradalmi magtár impozáns, 18. századi épületére megfelelõ hasznosítás és vé-
delem híján pusztulás vár. Végezetül csupán utalok a váradi fejedelmi palota elkez-
dett rekonstrukciójára, a legutóbbi évek leglátványosabb hazai kezdeményezésére
mint valóban európai színvonalú, hiteles restaurálás ígéretére.
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