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Ha a lengyelfalvi Orbán család vagyonára gondolunk, 
önkéntelenül felmerül bennünk a keleti kincsek képe, Ali 
Baba kincses barlangja és a mesés Kelet drágakövekben fel-
halmozott gazdagsága. 

Orbán Balázs is táplálja tévhitünket. Anyai nagyanyjáról, 
Foresti Máriáról (Orbán Balázs édesanyja, Knechtel Eugénia 
Knechtel János selmecbányai bányamérnök, a török kincstári 
bányák főfelügyelője és Foresti Mária lánya) például így ír: 
„Még most is képzeletem varázs vásznán lebeg az a szép, te-
kintélyes alak, festői keleti mezének pompájában, akit nagy-
anyának nevezheték, s aki ajándékaival, elkényeztető gyön-
gédségével, apró becéztetésével életem ez első szakában any-
nyi örömet okozott nékem. Gyémántos ékszereinek, sok ara-
nyának ragyogása most is felvillan előttem, mint egy tündér-
képnek mesés tüneménye, mint egy szép dajkamese vonzó 

1képlete”.  Ebbe az irányba tereli képzeletünk a családra váró 
konstantinápolyi örökség felsorolásakor is. Ugyancsak Orbán 
Balázstól tudhatjuk, hogy a „százezret” meghaladó vagyon-
ból, amit csalással, intrikával, sőt gyilkossággal eloroztak, 
végül is az intrikus – kényszerből – „némi bútort s az elorzott 
ékszerek egy részecskéjét visszaszolgáltatta anyámnak, s né-

2mi kevés pénzt is”.
Anyja családjáról még közölte: „A Keleten, s különösen az 

Archipelagus [szigetvilág] szigetein, de magában Pérában és 
Galatában igen sok latin van még most is, akik a keresztes 
háborúk alkalmával alakított latin birodalom idejében szár-
maztak oda, leginkább Olaszországból, s bár a birodalmat, 
melyet alakítának, elsöpré az arab, s török hódítás, az itt 
maradott latinok egészen napjainkig, tehát hét és fél századon 
át, megtarták úgy nemzetiségüket, mint vallásukat, mert azok 
ma is mind katolikusok, s ma is mind olaszul beszélnek, olasz 
eredetükre nagyon büszkék. Igen sok latin család ma is fenn-
tartja a genuai és velencei rokon családokkal való egybe-
köttetését, s ősnemes voltukra s messze fel menő törzsfájukra 
büszke önérzettel hivatkoznak. A legtöbb latin család az 
Archipelagus szigeten van, a Görögországhoz tartozón lakó 
latinok természetesen görög alattvalók; de oly szívesen ra-
gaszkodnak olasz nemzetiségükhöz, hogyha bár görögül is 
tudnak, de családi és társalgási nyelvök az olasz (ennek tu-
lajdonítható az olasz nyelvnek keleten való általános elter-
jedése) és oly büszkék, hogy a görögökkel nem igen jönnek 

3családi összeköttetésbe.”  Tehát, az általánosan elterjedt hie-
delem ellenére, anyai ágon nem görög, hanem olasz ősei 
voltak.

Özvegy báró Orbán Jánosné (született Knechtel Eugénia) 
1878. november 26-án kelt, Gerich Adolf királyi közjegyző 
által hitelesített végrendeletében fiára, Balázsra hagyta a 
Konstantinápolyban birtokában lévő telkei egészét, továbbá 
összes kinnlévő pénzeinek, minden marháinak és lovainak, 
„bihalainak” fele részét. Bútorait, ingóságait és az ezüstneműt 
Balázs és Celesztina gyermekeire, illetve Irén unokájára 
hagyta.

A családi ékszerek Balázs tulajdonába kerültek. Orbán 
Balázs végrendeletének 4. pontjában így megjelennek a 
családi ékszerek és az ezüstnemű is: „A Székelyudvarhelyi 
Székely egyleti takarékpénztárban van kamatozásra elhelyez-
ve mintegy 2500 frt. készpénzem, a budapesti első taka-

rékpénztárban van elhelyezve 250 frtom. Ezen kívül édes 
anyámtól örökölt ékszer, ami pár ezer frtot ér, a Székely egy-
leti takarékpénztárban van megőrzésre letéve. Az édesanyám-
tól örökölt ezüstnemű a Szejke fürdőn levő vertheim szek-

4rényben van elhelyezve.”
Orbán Balázs 1890. április 19-én elhalálozott. A hagyaték 

felosztásakor keletkezett per iratainak kiegészítésére elkészült 
5az ékszerek jegyzéke:  

„Jegyzék a Báró Orbán Balázs által a székelyudvarhelyi 
Székely Egyleti első takarék pénztárnál deponált ékszerekről, 
melyek a megtekintésnél egy aranyműves által megbe-
csültettek:

1 gránát nyakék és fül függők 15
2 karperec 50
1 magyar aranyakból készített karperec 45
1 magyar aranyakból 
készített [karperec], eltörve  80
1 török aranyakból 
készített [karperec], eltörve 30
1 gyémántos bross 25
2 gyémántos fül függő 60
6 gyémántos gyűrű 180
1 gyémántos hajtű 35
1 címer[es] arany pecsét nyomó gyűrű 12
1 zöld köves hajtű 12
1 gyémántos melltű 15
2 pár kláris köves kézelő gomb 4
1 és fél pár kék kézelő gomb 2
2 drb arany karperec csat 2
1 óratartó arany lánc 25
1 bross rubin és keleti gyönggyel 10
Összesen: 602 frt.

Ezen ékszerek az én jelenlétemben becsültettek meg. 
Székely Udvarhelyt, 1891. ápril. 29.

P.[ecsét] Szabó Albert
H.[elye] kir. közjegyző”

Nem tudjuk, hogy ki értékelte fel a tárgyakat, azonban lát-
hatjuk, az összértékük messze kisebb a végrendeletben emlí-
tett pár ezer forintnál. Ennek ellenére a 602 Ft is jelentős ér-
téket képviselt az adott korszakban: 30 bivalyborjút vagy 30 
kétéves tinót lehetett volna belőle vásárolni.

Zepeczaner Jenő
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„Isten segedelmével udvaromat meg-
építettem…” – írja a Sáromberkén bir-
tokos könyvtáralapító udvari kancellár, 
széki gr. Teleki Sámuel a fiához, Do-
mokoshoz 1797-ben kelt levelében. A 
címadó idézet két fiatal csíkszeredai tör-
ténész – Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt – 
nemes szándékú és nagyszabású vállal-
kozását tükrözi, akik évekkel ezelőtt el-
határozták, hogy elkészítik az Erdélyben 
birtokos nemesi családok kastélyainak 
repertóriumát. A hatalmas munka értel-
me és haszna már idejekorán beigazoló-
dott, a csíkszeredai Gutenberg Kiadó 
által gondozott, első ízben 2011-ben 
megjelent könyv gyorsan elfogyott, így 
2012 tavaszán már újabb kiadás vált 
szükségessé.

A színes reprodukciókkal teletűzdelt, 
igényes kivitelezésű, 640 oldalas kötet 
témaválasztása nem újkeletű, már szám-
talan kezdeményezés született az erdélyi 
kastélyok bemutatására, gondoljunk itt 
például a fiatalon elhunyt Biró József eb-
béli kísérletére, vagy B. Nagy Margit 
korszakalkotó köteteire. Ma a téma leg-
szakavatottabb ismerője és kutatója dr. 
Kovács András, aki meggyőző válaszo-
kat adott az erdélyi reneszánsz építészet 
meghatározó emlékeivel kapcsolatos 
kérdésekre. Az erdélyi kastélyok kutatá-
sa a kortárs erdélyi művészettörténet-írás 
egyik kedvelt témája, ami a dr. Kovács 
András tanítványaiból verbuválódott fia-
tal művészettörténész generáció művei-
ből is jól kitűnik.

Az Erdélyben fellelhető kastélyok 
egységes bemutatására azonban minded-
dig nem került sor, annak ellenére sem, 
hogy erdélyi épített örökségünk egyik 
legszebb szegmensét képviselik ezek az 
épületek, és kutatásukkor a legreprezen-
tatívabb világi építészeti emlékek kap-
csán Erdély nemes családjainak tün-
döklése és sokszor bukása tárul elénk.

Bicsok Zoltán Csíkszeredában szü-
letett. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Történelem–Filozófia 
Karán, történelem szakon szerzett ok-
levelet 1998-ban. Jelenleg a Román Or-
szágos Levéltár csíkszeredai kirendelt-
ségének levéltárosa. Fontosabb kutatott 
témái: a nemes város intézménye Er-
délyben, erdélyi nemes családok és kas-
télyok, a csíksomlyói ferences közösség 
története és művelődési hatása, Csík-
szék intézményei és hivatalviselői. Több 
tudományos tanulmány fűződik nevé-
hez, melyek többek között a Csíki Szé-

kely Múzeum évkönyveiben, a Korunk, a 
Művelődés hasábjain jelentek meg, de 
meghatározó tanulmányokat közölt a 
Kovács Kiss Gyöngy történész, illetve 
Keszeg Vilmos néprajzkutató és mások 
által Kolozsváron szerkesztett és kiadott 
tanulmánykötetekben. Bicsok Zoltánnal 
intézményünk, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont is közeli 
szakmai kapcsolatot ápol, Torda városá-
nak fejedelemségkori kiváltságairól, a 
fejedelemségkori igazságszolgáltatásról, 
a tusnádi fürdőélet kezdeteiről szóló 
tanulmányait a Székelyudvarhelyen 
megjelenő Areopolisz. Történelmi és 
Társadalomtudományi tanulmányok év-
könyveiben közölte az elmúlt években. 
Ugyancsak együttműködtünk Bicsok 
Zoltánnal a Hagyományőrzési Forrás-
központ munkatársai által szerkesztett és 
kiadott Csíki olvasókönyv (szerkesztet-
ték. Hermann Gusztáv Mihály–P. Buzo-
gány Árpád) kapcsán is, legutóbb pedig 
Csíkszéki római katolikus plébániák pe-
csétjei és bélyegzői a 19. századból cím-
mel a kollégánk, Mihály János által szer-
kesztett Jelképek a Székelyföldön című 
kötetbe küldött tanulmányt.

Bicsok Zoltán már több mint egy tu-
catnál tart azon cikkeivel, melyeket fo-
lyóiratunkban, az Örökségünkben közölt 
a csíki levéltár különböző gyűjtemé-
nyeiről, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 
levéltáráról stb., melyekkel udvarhely-
széki vagy Hargita megyei kutatóknak 
segít tájékozódni a csíki levéltár állo-
mányában. Bicsok számos önálló kötet 
szerzője vagy társszerzője: Erdély köz-
igazgatás-történetéről, Torda város tör-
ténetéről értekezett. A mostani kötet 

társszerzőjével, Orbán Zsolttal is jelent 
meg korábban önálló kötete.

Orbán Zsolt 1998-ban végezte el a 
temesvári Nyugati Tudományegyetem 
történelem–angol szakát. 1998 és 2012 
között történelemtanárként dolgozott 
előbb a csíkszeredai Ady Endre Általá-
nos Iskolában, majd a Márton Áron Gim-
náziumban. Orbán Zsoltnak 1999-től 
jelennek meg publikációi, Bicsok Zol-
tánnal írta a román nyelven 2000-ben 
megjelent Románia történeti szótárát, 
illetve 2005-ben szintén román nyelven 
Románia történetének kis enciklopé-
diáját.

A Haller Béla által jegyzett előszó 
után a könyv szerzői a kutatás módszer-
tanáról, a történelmi Erdély fogalmáról, 
területéről, a nemesi családnevek írás-
módja bonyolultságáról tesznek említést. 
Ami a könyv időszerűségét illeti, el kell 
mondanom, hogy a szerzők elsőrendű 
célja a kötettel a figyelemfelkeltés volt, 
nagy lépés egy hétmérföldes csizmával 
az utóbbi évtizedekben mostohán kezelt 
erdélyi kastélyok megmentésének irá-
nyába. Ugyanakkor tetten érhető az is-
meretterjesztő szándék: a kötet a család- 
és építéstörténeti adatok mellett számos 
kultúrtörténeti adalékot is tartalmaz.

Olvasatomban a könyv három na-
gyobb egységre tagolható. A két szerző 
egy-egy önálló tanulmányban foglalja 
össze az erdélyi nemesség múltját, a 
kutatás sokrétűségét, eredményeit, vala-
mint a kastélyok kutatásának módszer-
tanát. A harmadik, terjedelmesebb rész-
ben olvashatunk az ábécésorrendben be-
mutatott nemesi családokról és a tulaj-
donukban lévő birtokokról, azok helyé-
ről, a birtokokon épült kastélyokról, az 
építkezések menetéről, szakaszairól, a 
család fontosabb tagjainak tevékenysé-
géről, életpályájáról, s nem mellékesen 
az illető kastély építésében, fenntar-
tásában játszott szerepéről. Így több, 
mint ötszáz oldalon át lapozhatjuk a 61 
nemesi család 130-nál több kastélyának 
történetét.

„Akire több bízatik, az többről tar-
tozik számot adni”. Képek az erdélyi ne-
messég múltjából című tanulmányában 
Bicsok Zoltán a különböző fogalmak 
tisztázására vállalkozik, szó esik a csa-
ládtörténeti kutatás előzményeiről, a 
különböző nemzetségek időrendi meg-
jelenéséről, a nemesek jogairól, a magyar 
arisztokrácia születéséről, a tömeges ne-
mesítésről, a nemesek patrónusi tevé-

Családi ékszerek 
Orbán Balázs hagyatékában
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„Isten segedelmével udvaromat megépítettem…”
Történelmi családok kastélyai Erdélyben

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.
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kenységéről és végül a 20. századi ha-
nyatlásról. Az első családtörténeti jellegű 
feljegyzések a 16. századból valók, a 
módszeres családtörténeti kutatások 
úttörői részben nemesi származású szer-
zők voltak, ami érthető, hiszen egy ne-
mesi család leszármazottainak fontos 
volt tudni, melyek voltak a család örö-
költ, nemzetségi birtokai, melyeket sze-
rezték vásárlás, illetve katonai szolgálat 
fejében.

Bicsok Zoltán az erdélyi nemesség 
történetéből villant fel néhány képet egy-
egy történelmi korszakra vonatkozóan. 
Tisztázza a nemesség fogalmát, amely a 
középkor–újkor társadalmának kiváltsá-
gos jogállású csoportja volt, mely elő-
jogainak, vagyonának és gazdasági be-
folyásának köszönhetően az európai tár-
sadalmak uralkodó osztályának, a poli-
tikai és gazdasági hatalom birtokosának 
számított. A tanulmányból kiderül, hogy 
még a honfoglalás korától, az akkori ma-
gyar társadalom törzsi-nemzetségi be-
rendezkedésétől számíthatjuk a magyar 
nemesség eredetét. Tovább haladva, az 
államalapítást követő közvetlen időszak-
ban három nemzetség jelent meg Er-
délyben – olvashatjuk –, ezek közül a 
legjelentősebb a szerteágazó Tomaj nem-
zetség, melynek leszármazottai között 
találjuk Dénes (†1241) szolnoki és bihari 
ispánt, erdélyi vajdát. A szerző ismerteti a 
fontosabb nemzetségeket és leszárma-
zottaikat, illetve a birtokaik helyét. Szó 
esik a 13. század közepétől megfigyel-
hető újabb nagyszabású erdélyi betele-
pülésekről, amikor a tatárok által felpré-
dált tartományban újabb magyarországi 
nemzetségek tagjai szereztek birtokokat. 

Ezen nemzetségek jó része „dunántúli és 
felvidéki részekről származott” (például 
a Csák nemzetség), amely számos er-
délyi vajdát adott, vagy ilyen a szintén 
ekkor betelepült Becse-Gergely nemzet-
ség, ebből származtak a bethleni Bethlen, 
az apanagyfalusi Apafi és a Somkeréki 
családok. Ősi birtokaik a Nagy-Szamos 
mentén (Bethlen, Füge, Nagyfalu, Bőd, 
Décse), illetve a Nagy-Küküllő völgyé-
ben (Almakerék, Keresd, Bese, Szász-
újfalu, Asszonylaka, Baromlaka) terültek 
el.

A 16. század egy újabb mérföldkő, 
melyet a magyar arisztokrácia kikris-
tályosodása fémjelez, előjogaikat törvé-
nyekben rögzítik, vagyis ekkortól szá-
míthatjuk a rangok és címek örökölhe-
tőségét. A szerző részletesen beszámol a 
17. századi ún. tömeges nemesítésről, a 
nemesi réteg tagozódásának folyamatá-
ról (hétszilvafás nemes fogalma).

Bicsok Zoltán tanulmányának egyik 
legfontosabb része a nemesek patrónusi 
szerepének bemutatása, melyet a külföl-
di egyetemlátogatás, a könyvkiadás, 
templom- és iskolaépítés támogatása, a 
művészetpártolás jellemez. Szó esik a 
mecenatúráról és a gyűjtésről. A nemesek 
iskolázottsága azt is eredményezte, hogy 
közelebbi kapcsolatba kerültek koruk 
képzőművészetével, irodalmával. A ta-
nulmány az erdélyi nemesek 20. századi 
ellehetetlenítésével ér véget, a pusztulást 
a földtörvények és az államosítás, illetve 
az azt követő kitelepítés tette teljessé.

A kötet második tanulmányában Or-
bán Zsolt a kastélyok kutatóit, majd a 
forrásokat veszi számba, a kastély fo-
galmát járja körül, bemutatja az emlék-
anyag kiválasztási szempontjait, majd a 
kastélyépítészet korszakait, tanulmányát 

az ismert kastélyépítő mesterkör felvá-
zolásával zárva. Rámutat arra, hogy csak 
egyes korok vagy térségek kastélyé-
pítészetéről születtek átfogó művek, 
megemlíti az emlékírók munkáit, illetve 
képet alkothatunk sok, mára eltűnt kas-
tély múltjáról, építéstörténetéről, beren-
dezéséről. A források közül a fontosabb 
gazdasági jellegű iratokat emeli ki: az 
urbáriumokat, a konskripciókat és inven-
táriumokat, amelyek egy-egy birtokot 
vesznek számba tulajdoncsere vagy a 
gazdaság vezetőjének változása alkal-
mával.

A késő gótika korszakában tárgyalja 
Orbán Zsolt Erdély első kővárait, melyek 
a magyar államiság erdélyi terjeszkedé-
sével hozhatók összefüggésbe, amikor 
„létrejöttek az államigazgatás területi 
egységei, a királyi vármegyék, köz-
pontjukban a királyi várral (pl. Gyulafe-
hérvár, Doboka, Kolozs, Küküllővár, 
Torda stb.), és felépült a Keleti- és Déli-
Kárpátok átjáróit őrző várak védővona-
la”. A korai várak jellemzői, hogy több-
nyire ovális alaprajzúak, kőfallal ke-
rítettek, földhányással és árokkal vé-
dettek és torony nélkül épültek. Ezen ki-
rályi várak gazdasági központok is vol-
tak. A várúr és családja védelmére épült 
az ún. donjon, vagy lakótorony, amely a 
13. századra jelenik meg. Szó esik a ta-
tárjárás utáni nagyszabású kőépítkezés-
ről, a királyi várak mellett ekkortól in-
dulnak el a nemesi építkezések is. Végül 
pedig a késő gótikus korszak utolsó nagy 
építkezéseiről olvashatunk, mely Mátyás 
király uralkodásának idejére tehető.

A 17. század elejétől az erdélyi re-
neszánsz építészet legtermékenyebb idő-
szakának vagyunk a tanúi, amikor Beth-
len Gábor trónra lépésével Gyulafehér-
vár az erdélyi fejedelemség fővárosa, 
egyben a magyar kultúra legrangosabb 
központjává válik. A késő reneszánsz 
kastélyépítészet egyik legszebb példája a 
fogarasi várkastély. Bethlen Gábor épít-
kezései I. Rákóczi György uralkodásá-
nak idején „folytatódtak Gyulafehérvá-
ron, Váradon, Désen, de a fejedelem 
újakat is kezdeményezett, mint például a 
gyalui fejedelmi várkastélyon, ahol az új, 
sarokbástyás, belső udvaros épületen 
Haller Gábor és Sárdi Imre dolgozott” – 
írja Orbán Zsolt.

A 18. századi barokk kastélyok első-
sorban abban különböztek a korábbiak-
tól, hogy már nem volt szükség az épü-
letek védelmi funkciójára. Erdélyben a 
legismertebb kastélytípus a gödöllői 
Grassalkovich-kastély mintájára terjedt 
el, mely – a szerző szerint – előképe le-
hetett a gernyeszegi Teleki-kastélynak. 
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Ezen típus jellemzője az U alaprajz, a 
homlokzati erkéllyel hangsúlyozott kö-
zéprizalit, melyet kupolát idéző magas 
tető föd le. Az ebben az időben épült 
kastélyoknál a reprezentáció és a ké-
nyelem szempontjai váltak meghatáro-
zóvá. A birtokhoz díszes kapuk épültek, 
ekkor jelennek meg az ún. dísztermek, 
fogadóhelyiségek, könyvtárszobák, sza-
lonok, társalgók, vendégszobák stb.

A 18. század végétől a klasszicizmus 
stílusjegyei váltak uralkodóvá az újon-
nan épült kastélyoknál, melyeken az 
egyenes vonal, a szimmetria, a formák 
tisztasága, a díszítőelemek egyszerűsége 
és szabályozottsága érvényesült. A kas-
télyok levetkőzték a barokk pompa egy 
részét. Jellegzetes főhomlokzati elemük 
az oszlopos portikusz és a két oldalról 
íves kocsifelhajtó. A magyarcsesztvei 
Mikes-, a koronkai Tholdalagi-, a drági 
Wesselényi-, a marosnémeti Gyulay-, az 
oltszemi Mikó-kastély említhető a kor-
szak legjellegzetesebb erdélyi kastélyai 
között. Ez idő tájt az egyik legpompá-
sabb építkezés lehetett – Orbán Zsolt írá-
sa szerint – a bethleni gróf Bethlen Lajos 
kerlési kastélya, amelyet a második vi-
lágháború után leromboltak.

A kastélyépítés utolsó virágkora az 
1840–1914 közötti időszak. Az új épüle-
teknél visszatérnek a szabálytalan alap-
rajzok, a csúcsíves ablakok, a karcsú tor-
nyok és fiatornyok, a kastélyparkokban 
újra megjelennek a labirintusok, divato-
sak lettek a díszkutak. A kiegyezést kö-
vetően a kastélyépítők között már nem 
csupán a hagyományos arisztokrácia tag-
jait találjuk meg, hanem a középosztály 
soraiból felemelkedett gazdag polgá-

rokat. Minden megrendelő saját szájíze 
szerint válogatta a különböző korok stí-
lusjegyeit (historizmus). Ezek a kas-
télyok már a modern világ követel-
ményei szerint épültek. A historizmus 
alapvető ismérve a tömegalakítás egyik 
eszközeként használt torony vagy bás-
tya, amely felhívja magára a figyelmet. 
Ilyen nagyméretű torony épült például a 
Bánffyak enyedszentkirályi, az Ur-
mánczyak maroshévízi, az Ugronok 
mezőzáhi, a Somboryak magyarnagy-
zsombori, a Kendeffyek őraljaboldog-
falvi kastélyán – olvashatjuk. Roman-
tikus, historizáló átalakításról számos 
erdélyi kastély esetében beszélhetünk, 
ilyen a marosújvári Mikó-, a bonyhai 

Bethlen-, a drági Wesselényi- vagy az 
árkosi Szentkereszty-kastély átalakítása 
a 19. század második felében.

Orbán Zsolt tanulmánya a romlás, a 
pusztulás szomorú képével zárul. Habár 
a régi korokból is ismerünk számos olyan 
történelmi eseményt, mely nem volt te-
kintettel a kastélyok épségére (pl. a ku-
ruc–labanc harcok), mégis talán a múlt 
században figyelhető meg az erdélyi kas-
télyok tömeges pusztulása. A gyönyörű 
illusztrációkkal teletűzdelt, számtalan 
portrét, szobrot, címeres pecsétet, emlék-
táblát, metszetet, berendezési tárgyat be-
mutató kötet remélhetőleg mindany-
nyiunkban – olvasókban, érdeklődők-
ben, szakemberekben és laikusokban, 
fiatalokban és idősekben, tulajdonosok-
ban és nem utolsó sorban a döntéshozók-
ban – felkelti a tenni akarás vágyát és a 
munkakedvet Erdély legjelentősebb épí-
tészeti emlékeinek megmentésére. Sze-
rencsére vannak pozitív példák is (gon-
dolok itt a zabolai, a miklósvári, a sep-
sikőröspataki stb. kastélyok helyreállí-
tására), és reméljük: a sor évről évre bő-
vülni fog. A szerzők és a kiadó maximá-
lisan elvégezték a feladatukat. Most raj-
tunk a sor...

Kovács Árpád

A magyarózdi Pekry-kastély A kapjoni Haller-kastély

A görgényszentimrei
Bornemissza-kastély

Bicsok Zoltán 
és Orbán Zsolt felvételei
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kenységéről és végül a 20. századi ha-
nyatlásról. Az első családtörténeti jellegű 
feljegyzések a 16. századból valók, a 
módszeres családtörténeti kutatások 
úttörői részben nemesi származású szer-
zők voltak, ami érthető, hiszen egy ne-
mesi család leszármazottainak fontos 
volt tudni, melyek voltak a család örö-
költ, nemzetségi birtokai, melyeket sze-
rezték vásárlás, illetve katonai szolgálat 
fejében.

Bicsok Zoltán az erdélyi nemesség 
történetéből villant fel néhány képet egy-
egy történelmi korszakra vonatkozóan. 
Tisztázza a nemesség fogalmát, amely a 
középkor–újkor társadalmának kiváltsá-
gos jogállású csoportja volt, mely elő-
jogainak, vagyonának és gazdasági be-
folyásának köszönhetően az európai tár-
sadalmak uralkodó osztályának, a poli-
tikai és gazdasági hatalom birtokosának 
számított. A tanulmányból kiderül, hogy 
még a honfoglalás korától, az akkori ma-
gyar társadalom törzsi-nemzetségi be-
rendezkedésétől számíthatjuk a magyar 
nemesség eredetét. Tovább haladva, az 
államalapítást követő közvetlen időszak-
ban három nemzetség jelent meg Er-
délyben – olvashatjuk –, ezek közül a 
legjelentősebb a szerteágazó Tomaj nem-
zetség, melynek leszármazottai között 
találjuk Dénes (†1241) szolnoki és bihari 
ispánt, erdélyi vajdát. A szerző ismerteti a 
fontosabb nemzetségeket és leszárma-
zottaikat, illetve a birtokaik helyét. Szó 
esik a 13. század közepétől megfigyel-
hető újabb nagyszabású erdélyi betele-
pülésekről, amikor a tatárok által felpré-
dált tartományban újabb magyarországi 
nemzetségek tagjai szereztek birtokokat. 

Ezen nemzetségek jó része „dunántúli és 
felvidéki részekről származott” (például 
a Csák nemzetség), amely számos er-
délyi vajdát adott, vagy ilyen a szintén 
ekkor betelepült Becse-Gergely nemzet-
ség, ebből származtak a bethleni Bethlen, 
az apanagyfalusi Apafi és a Somkeréki 
családok. Ősi birtokaik a Nagy-Szamos 
mentén (Bethlen, Füge, Nagyfalu, Bőd, 
Décse), illetve a Nagy-Küküllő völgyé-
ben (Almakerék, Keresd, Bese, Szász-
újfalu, Asszonylaka, Baromlaka) terültek 
el.

A 16. század egy újabb mérföldkő, 
melyet a magyar arisztokrácia kikris-
tályosodása fémjelez, előjogaikat törvé-
nyekben rögzítik, vagyis ekkortól szá-
míthatjuk a rangok és címek örökölhe-
tőségét. A szerző részletesen beszámol a 
17. századi ún. tömeges nemesítésről, a 
nemesi réteg tagozódásának folyamatá-
ról (hétszilvafás nemes fogalma).

Bicsok Zoltán tanulmányának egyik 
legfontosabb része a nemesek patrónusi 
szerepének bemutatása, melyet a külföl-
di egyetemlátogatás, a könyvkiadás, 
templom- és iskolaépítés támogatása, a 
művészetpártolás jellemez. Szó esik a 
mecenatúráról és a gyűjtésről. A nemesek 
iskolázottsága azt is eredményezte, hogy 
közelebbi kapcsolatba kerültek koruk 
képzőművészetével, irodalmával. A ta-
nulmány az erdélyi nemesek 20. századi 
ellehetetlenítésével ér véget, a pusztulást 
a földtörvények és az államosítás, illetve 
az azt követő kitelepítés tette teljessé.

A kötet második tanulmányában Or-
bán Zsolt a kastélyok kutatóit, majd a 
forrásokat veszi számba, a kastély fo-
galmát járja körül, bemutatja az emlék-
anyag kiválasztási szempontjait, majd a 
kastélyépítészet korszakait, tanulmányát 

az ismert kastélyépítő mesterkör felvá-
zolásával zárva. Rámutat arra, hogy csak 
egyes korok vagy térségek kastélyé-
pítészetéről születtek átfogó művek, 
megemlíti az emlékírók munkáit, illetve 
képet alkothatunk sok, mára eltűnt kas-
tély múltjáról, építéstörténetéről, beren-
dezéséről. A források közül a fontosabb 
gazdasági jellegű iratokat emeli ki: az 
urbáriumokat, a konskripciókat és inven-
táriumokat, amelyek egy-egy birtokot 
vesznek számba tulajdoncsere vagy a 
gazdaság vezetőjének változása alkal-
mával.

A késő gótika korszakában tárgyalja 
Orbán Zsolt Erdély első kővárait, melyek 
a magyar államiság erdélyi terjeszkedé-
sével hozhatók összefüggésbe, amikor 
„létrejöttek az államigazgatás területi 
egységei, a királyi vármegyék, köz-
pontjukban a királyi várral (pl. Gyulafe-
hérvár, Doboka, Kolozs, Küküllővár, 
Torda stb.), és felépült a Keleti- és Déli-
Kárpátok átjáróit őrző várak védővona-
la”. A korai várak jellemzői, hogy több-
nyire ovális alaprajzúak, kőfallal ke-
rítettek, földhányással és árokkal vé-
dettek és torony nélkül épültek. Ezen ki-
rályi várak gazdasági központok is vol-
tak. A várúr és családja védelmére épült 
az ún. donjon, vagy lakótorony, amely a 
13. századra jelenik meg. Szó esik a ta-
tárjárás utáni nagyszabású kőépítkezés-
ről, a királyi várak mellett ekkortól in-
dulnak el a nemesi építkezések is. Végül 
pedig a késő gótikus korszak utolsó nagy 
építkezéseiről olvashatunk, mely Mátyás 
király uralkodásának idejére tehető.

A 17. század elejétől az erdélyi re-
neszánsz építészet legtermékenyebb idő-
szakának vagyunk a tanúi, amikor Beth-
len Gábor trónra lépésével Gyulafehér-
vár az erdélyi fejedelemség fővárosa, 
egyben a magyar kultúra legrangosabb 
központjává válik. A késő reneszánsz 
kastélyépítészet egyik legszebb példája a 
fogarasi várkastély. Bethlen Gábor épít-
kezései I. Rákóczi György uralkodásá-
nak idején „folytatódtak Gyulafehérvá-
ron, Váradon, Désen, de a fejedelem 
újakat is kezdeményezett, mint például a 
gyalui fejedelmi várkastélyon, ahol az új, 
sarokbástyás, belső udvaros épületen 
Haller Gábor és Sárdi Imre dolgozott” – 
írja Orbán Zsolt.

A 18. századi barokk kastélyok első-
sorban abban különböztek a korábbiak-
tól, hogy már nem volt szükség az épü-
letek védelmi funkciójára. Erdélyben a 
legismertebb kastélytípus a gödöllői 
Grassalkovich-kastély mintájára terjedt 
el, mely – a szerző szerint – előképe le-
hetett a gernyeszegi Teleki-kastélynak. 
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Ezen típus jellemzője az U alaprajz, a 
homlokzati erkéllyel hangsúlyozott kö-
zéprizalit, melyet kupolát idéző magas 
tető föd le. Az ebben az időben épült 
kastélyoknál a reprezentáció és a ké-
nyelem szempontjai váltak meghatáro-
zóvá. A birtokhoz díszes kapuk épültek, 
ekkor jelennek meg az ún. dísztermek, 
fogadóhelyiségek, könyvtárszobák, sza-
lonok, társalgók, vendégszobák stb.

A 18. század végétől a klasszicizmus 
stílusjegyei váltak uralkodóvá az újon-
nan épült kastélyoknál, melyeken az 
egyenes vonal, a szimmetria, a formák 
tisztasága, a díszítőelemek egyszerűsége 
és szabályozottsága érvényesült. A kas-
télyok levetkőzték a barokk pompa egy 
részét. Jellegzetes főhomlokzati elemük 
az oszlopos portikusz és a két oldalról 
íves kocsifelhajtó. A magyarcsesztvei 
Mikes-, a koronkai Tholdalagi-, a drági 
Wesselényi-, a marosnémeti Gyulay-, az 
oltszemi Mikó-kastély említhető a kor-
szak legjellegzetesebb erdélyi kastélyai 
között. Ez idő tájt az egyik legpompá-
sabb építkezés lehetett – Orbán Zsolt írá-
sa szerint – a bethleni gróf Bethlen Lajos 
kerlési kastélya, amelyet a második vi-
lágháború után leromboltak.

A kastélyépítés utolsó virágkora az 
1840–1914 közötti időszak. Az új épüle-
teknél visszatérnek a szabálytalan alap-
rajzok, a csúcsíves ablakok, a karcsú tor-
nyok és fiatornyok, a kastélyparkokban 
újra megjelennek a labirintusok, divato-
sak lettek a díszkutak. A kiegyezést kö-
vetően a kastélyépítők között már nem 
csupán a hagyományos arisztokrácia tag-
jait találjuk meg, hanem a középosztály 
soraiból felemelkedett gazdag polgá-

rokat. Minden megrendelő saját szájíze 
szerint válogatta a különböző korok stí-
lusjegyeit (historizmus). Ezek a kas-
télyok már a modern világ követel-
ményei szerint épültek. A historizmus 
alapvető ismérve a tömegalakítás egyik 
eszközeként használt torony vagy bás-
tya, amely felhívja magára a figyelmet. 
Ilyen nagyméretű torony épült például a 
Bánffyak enyedszentkirályi, az Ur-
mánczyak maroshévízi, az Ugronok 
mezőzáhi, a Somboryak magyarnagy-
zsombori, a Kendeffyek őraljaboldog-
falvi kastélyán – olvashatjuk. Roman-
tikus, historizáló átalakításról számos 
erdélyi kastély esetében beszélhetünk, 
ilyen a marosújvári Mikó-, a bonyhai 

Bethlen-, a drági Wesselényi- vagy az 
árkosi Szentkereszty-kastély átalakítása 
a 19. század második felében.

Orbán Zsolt tanulmánya a romlás, a 
pusztulás szomorú képével zárul. Habár 
a régi korokból is ismerünk számos olyan 
történelmi eseményt, mely nem volt te-
kintettel a kastélyok épségére (pl. a ku-
ruc–labanc harcok), mégis talán a múlt 
században figyelhető meg az erdélyi kas-
télyok tömeges pusztulása. A gyönyörű 
illusztrációkkal teletűzdelt, számtalan 
portrét, szobrot, címeres pecsétet, emlék-
táblát, metszetet, berendezési tárgyat be-
mutató kötet remélhetőleg mindany-
nyiunkban – olvasókban, érdeklődők-
ben, szakemberekben és laikusokban, 
fiatalokban és idősekben, tulajdonosok-
ban és nem utolsó sorban a döntéshozók-
ban – felkelti a tenni akarás vágyát és a 
munkakedvet Erdély legjelentősebb épí-
tészeti emlékeinek megmentésére. Sze-
rencsére vannak pozitív példák is (gon-
dolok itt a zabolai, a miklósvári, a sep-
sikőröspataki stb. kastélyok helyreállí-
tására), és reméljük: a sor évről évre bő-
vülni fog. A szerzők és a kiadó maximá-
lisan elvégezték a feladatukat. Most raj-
tunk a sor...

Kovács Árpád

A magyarózdi Pekry-kastély A kapjoni Haller-kastély

A görgényszentimrei
Bornemissza-kastély

Bicsok Zoltán 
és Orbán Zsolt felvételei
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