
A XIX. században épült kórus elbontásával szabaddá vált az eredeti nyugati zárófal 
csaknem teljes magasságig megmaradt belső oldala, így láthatóvá vált a nyugati apszis 
diadalíve is. Az ereaeti állapotnak megfelelően állították helyre a sírkamrát a beteldntőabla-
kokkal és az ide vezető lépcsősorral. Kinyitották és újra használatba vették az altemplom 
befalazott , Árpád-kor i bejáratát. A kü lönböző mélységű oszloplábak is igazolják, hogy nem 
egy korban történt az építkezés. A templom barokk berendezésének legfontosabb darabjai 
restaurálva a helyükön maradtak. Közülük művészi értékben kiemelkedik a XVIII . századi 
mellékoltár, ahol Eszterházy Károly egri püspök művészkolóniája irányító szellemének: 
Kracker János Lukácsnak, a kor egyik legnevesebb festőjének, élénk színekben pompázó 
Szent András-képe látható. A nagy tehetségű művész 1761-ben került Prágából Magyaror-
szágra, Jászóra, majd innen 50 éves korában Eszterházy püspök udvarába. 

A főoltárt Szent Márton tiszteletére állították. A szentélyben és a hajóban a barokk 
szobrászat néhány eredeti remekművét találhatjuk, mint például Szent Sebestyén, Szent 
György , N e p o m u k i Szent János és Szent Vendel nyugtalan, mozgalmasságot és az érzelmek 
áradását kifejező alakjait. 

Az altemplomnak az öt tömör oszlopköteg mellett legfőbb ékessége a boltozatos 
falfelületeket elborító, hajdan pompás fresKÓfestmények sorozata, melyeknek terjedelmes 
maradványai még ma is láthatÓK. A freskók szír-bizáncias és román stílusúak, a XI. és XII . 
században készültek. Közülük legjelentősebbek Káin és Ábel egész alakos képei (Káin és 
Ábel áldozata, Kain megöli Ábelt), Krisztus mellképe, a négy evangélistával, Szent Pál 
ábrázolása és egy próféta Képe szöveggel. Az ábrázolt személyeK keze lepellel van leborítva, 
keleti szokás szerint. Ezek a freskók hazai falfestészetünk legrégibb, első emlékei, amelyek 
az új világítóberendezés által teljes szépségükben váltak láthatóvá. A nagyszabású rekonst-
rukciós munkálatok 1983 nyarán fejeződtek be. A templomcsarnok ki tűnő akusztikája révén 
egyházzenei jellegű koncertek rendezésére is alkalmas. 

A községbe látogató országjáró, barangoló turistáknak érdemes felkeresniök még a község 
déli részén lévő, Kápolna fele vezető út melletti temetőt . Itt a Tarna patak völgyében levő 
halmon, a mai temető helyén állott a debrői vár, amelyet Dózsa György 1514. június 21-én 
7000 főnyi seregével hiába ost romolt . 1552-ben pedig a török elfoglalta és teljesen 
lerombolta, később nem is hozták rendbe. A temető dombián művészi értékű, a XIX. század 
derekán, népi mesterek által épített és kőből faragott késő romant ikus kálvária stációi 
láthatók, vaslemezekre festett, színvonalas képekkel. A stációkhoz neogótikus kálváriatemp-
lomocska tartozik ravatalozóval és hangulatos kis barokk temetőkápolnával. 

Reis/. László 

A fehéregyházi Haller-kastély 
Ajánlom Haller Lujza és Hohenbervi On-
derka Melanie emiéhének, valamint Kénossy 
Zoltánnak. 

Fehéregyháza a Nagy-Kükül lő középső folyása mentén, ennek Segesvár felé beszűkülő 
völgyében fekszik. Kazinczy szerint: „.. .a szűkülni látszó rét szélén, melyen keresztül 
csapong a kár tékony Küküllő." Mára idillikusnak tűnő, de pontos megfogalmazás. Körülbe-
lül ugyanebben az időben, a XIX. század első évtizedeiben festi meg a nagyszebeni rajztanár, 
Franz Neuhauzer is, Haller János megrendelésére a falut. Andalító beke árad a képről, a 
társadalmi feszültségek nem érzékeltethetők. (Lásd a belső borítót.) 

A település első okirati említése 1231-ből való. Béla ifjú király adománylevelében Alba 
ecclesia és mások három falu területét Johannes Latinus-nak adományozza . 1337-ben már 
Feyreghez alakban szerepel. Erdély Romániához való csatolása után kezdetben Ferihaz, ma 
pedig Albesti néven ismeretes. 

A falut 1553-ban Haller Péter nyeri el I. Ferdinándtól . A Haller család Nürnbergen át 
Baumbergből származott Budára a XV. század végén. Ez a magyarországi ág számos további 
ágra szakadt, lettek budai,pesti , kassai, nagyszebeni, fehéregynázi, kaplyoni, kerelőszentpá-
li, székelykeresztúri stb. Halierek. 
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A várkastély 
rekonstruált 
alaprajza 

Képeslap, amely É-ÉK-i irányból örökítette meg a kas-
télyt. A nyíl a foáthajtót mutatja. 

Haller Péter, az erdélyi Halierek őse, 1500-ban született Budán, Ruprecht fiaként. 
1526-ban részt vett a mohácsi csatában, majd az ezt követő Habsburg terjeszkedés korában 
Ferdinánd király hadbiztosaként Nagyszebenben telepedik meg. 1529-ben már városi 
tanácsos, majd Schirmer brassói királybíró lányával kötött házassága révén tovább növeli 
rangját és vagyonát. 1543-tól ismételten megválasztják Nagyszeben polgármesterévé. Ebben 
a minőségében folyamatosan küldi jelentéseit Ferdinándnak s közben kereskedik Moldvában 
és Havaselvében. Másodszorra a kéttornyi és gyerőmonostori Kemény Péter lányát, Katalint 
veszi nőül. Ebből a házasságból születik Gábor fia 1550. május 10-én, akitől a Haller család 
fehéregyházi ága származik. 

Az ág továbbfejlesztője a valószínűleg elsőszülött István (II.). Erélyes és okos ember 
lehetett, hiszen négy fejedelem tanácsosa volt, többek közt Bethlen Gáboré is. Ebben a 
minőségében kerül a nagy fejedelmi építkezések hatása alá. 

Kovács András2 szerint az erdélyi szabályos alaprajzú, olaszbástyás kastélyok, melynek 
mintapéldánya a fehéregyházi Hafler erődkastély, egyazon építkezési koncepció hatására 
jöttek létre, lényegében Bethlen Gábor uralkodása alatt. Kovács Andrást kutatásai elvezetik 
azon feltevéshez is, hogy a Felvidék nagyjából kortárs kastélyait egyazon észak-olasz 
építésznek, vagy építészcsoportnak tervei alapján készülteknek tekintse, mint az erdélyieket. 
Bebizonyította, hogy a csoport legmarkánsabb alakja a Como-vidéki Veronából származó 
Giacomo Resti, aki 1615 és 1634 között erdélyi udvari építészként működött . Feltételezi, 
hogy 1615 előtt Resti a felvidéki Forgách, Homonna i Drugeth és Nádasdi családok 
szolgálatában állott. S ez magyarázná a példaként felhozott kastélyok hasonlóságát. 
Feltételezhetjük tehát, hogy a fehéregyházi Haller kastély is Resti mester tervei alapján épült 
a Nagy-Kükül lő bal part ján a folyótól 5-600 méternyire. 

1630-ban a kastély készen állt3. Az építkezés elkezdésének időpontjáról nincs tudomá-
sunk, egy utalás azonban arra enged következtetni, hogy a munkálatok 1625-ben már 
folytak . A négybástyás, négyszárnyas kastélyt, mely négyszögű udvart zárt közre , a falak 
külső körvonalát pontosan követő várfal vette körül. Az udvartérrel együtt a kastély 4509 
m2-t foglalt el. A várfalakat körülölelő 4-5 m mély vizesárok 2386 m-en át kígyózott . A déli 
oldalon az árok tóvá szélesedett. A terep ma is látható szabályossága arra enged következtet-
ni, hogy a tavat, halastavat mesterségesen alakították ki. A tóban tükröződő épületegyüttes a 
két bástya közt magasló kupolával lenyűgöző látványt nyúj tot t . 

'Zimmermann-Werner: Urkundenbuch zur Guschichte der Deutschen in Siebenbórgen, Her-
mannstadt , 1892. 1. 54. old. 
2Kovács András: Művelődéstörténeti tanulmányok, Bukarest, 1980. 77-98. old. 
3Lovas Ignác: A legújabb állami telepítések Magyarországon, Budapest , 1980. 
4Kovács András: I. m. jegyzete: 1625. IV. 22. „Pereczi Istva(n) megien eo fel(sé)ge parancziolatti-
abol Fejéregyhazra az keomjesekert ." 
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5B. Nagy Margit: Várak, várkastélyok. Bukarest, 1973. 
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Az épületek térelosztása reneszánsz tagoltságra utal, melynek szigorú architektúrája az 
idők folyamán barokk és klasszicista elemekkel vált oldottabbá. A ránk maradt utolsó 
képeken klasszicista oromfalakat és pártázatot látunk. Az öles, tömör falak alapzata 
terméskőből épült, melyre frissen oltott mésszel ragasztott, égetett tégla következett a 
fedélig, amit feltehetően székelyföldi zsindely fedett. A téglavetők és az ablakok, ajtók 
vasazata a kor gyakorlatának megfelelően Besztercéről származhatott . Az ötszögű bástyák 
padozata és födémé a helyi erdőkből kitermelt, sűrűn egymás mellé fektetett boronából 
állott, a hadi terhelés eshetőségeire számítva. De a fordítot t kulcslyukszerű lőrések sem 
hiányoztak róluk. 

Egy családi összeírás szerint 1714-ben a kastély négy sarkán levő óolasz bástyákon még 
állottak a muskétás ágyúk, mellettük a vigyázó- s a dobolódeszka. Kapujánál, a főáthajtónál, 
- mely a radnóti kastélyhoz hasonlatosan az északkeleti szárny középvonalában épült 
porkoláb állt, aki a felvonóhidat is kezelhette. Abban az időben az összeírok mindent jó 
állapotban találtak. Sajnos „az conscriptioról" csak közvetve szerezhetünk tudomást -
Kőváry László útján - , s így a szomszédos Nagybún leltárára szorulunk, Bethlen Gergely 
tulajdonára, egy kevés régies bútort látandó s régies nyelvet ízlelendő. Az Úr 1692. 
esztendejében ezek találtattak az ebédlőpalotában: „Vagyon ezen háznak igen szép festékes 
padlása, ugyan festékes sűrű gerendákkal meggerendázva. Vagyon ugyanezen házban egy 
bokályos, tarkamázú, egész készülettel való, külfűtő új kemence, magos. Körös-környül 
m i n d [a] k e m e n c e és ház K e r ü l e t i n hét festett, b o r í t o t t padszékek. E z e n palota k ö z e p i b e n egy 
kivonó, rostélyos lábú, hosszú asztal, melynek fedele kicsin restaurátiót kíván. Ezzel 
általellenben hűs, egy jó készülettel való, közönséges deszkaasztal, mely szabók asztalának 
hivattatik. Ugyanezen palotában egy hosszú karszék."5 S ha bejárjuk a gazdasági udvart, a 
takácsházat, a kádárszínt, gabonásházat, m a j o m é házat, istállókat, csűröket, veteményes- és 
gyümölcsöskerteket - fogalmat alkothatunk a XVII. század életéről, melyben a Haller-kas-
tély épült. 

Haller István a kastély északi szárnyában kis kápolnát építtetett a főáthajtó közelében. 
Ennek folytatásában állt a lovarda: az ottaniak elnevezése szerint a „fedett rácsuj". A kettős 
tagozású, tetővel fedett építmény a lovak betörésére, szoktatására szolgált, valamint ünnepi 
lovagi játékok rendezésére. Ilyenkor a meghívott illusztris nézősereg a magasban körös-kö-
rül épített, bíbor bársonnyal bevont erkélyen ült. 

Bethlen Gábor halála és Brandenburgi Katalin lemondása után Haller István latba vetette 
befolyását I. Rákóczi György fejedelemmé választása érdekében. A Székelyföldre tartó 
fejedelem szívesen is száll meg kedvelt bizalmasánál. A kedélyes beszámolóból Kitűnik, hogy 
a náz ura nem lévén o t thon, a fejedelem maga volt a gazda. „Haller István uram olyankor 
érkezvén meg, mikor már a második fogás étket is elhozták." Viszont férje érkeztéig az 
asszony [valószínűleg már a második feleség, Barkóczi Anna, öt lány szülőanyja] „bizony 
becsülettel tartá" a fejedelmet. A vendégszobák a keleti szárny emeletén voltak. Ide a 
főáthajtó boltíve alól balra nyíló lépcsőház körlépcsőin lehetett feljutni. A vendégszobák 
szomszédságában volt a fü rdő-mosaö . 

Egy másik fejedelem látogatása már nem volt ennyire derűs. Kemény János 1662. január 
20. után szállt meg a fehéregyházi kastélyban. Reménytelen küzdelemre készült, fejedelmi 
címe megőrzése érdekében, akár az ország veszte árán is. A jobb sorsra érdemes, írói 
erényeket is felmutató fejedelem 5-6 ezer főnyi zsoldos hadával a Segesvártól északnyugatra 
fekvő Nagyszőllősre húzódot t vissza, a Segesvárban tar tózkodó Apafi elől. Másnap, január 
23-án, Kucsuk Mehmed jenei basa legyőzte, s a fejedelem a lovak patái alatt végezte életét. 
Haller Pál és Gábor zászlóaljaikkal tétlenül nézték vendégük végzetének beteljesülését. 

N e m tudni , a nehéz idők milyen próbáknak vetették alá a viszonylag úi erődöt . Haller 
István (II.) 1657-ben főművének feltehető nagy próbatétele előtt meghalt. A kiváló apát holta 
után három fia követte az erdélyi közéletben. 

Gábor (III.) 1629-ben 15 évesen Brandenburgi Katalin udvarába kerül, s mint fennmaradt 
naplóiában írja a következő évben „az pápista vallást elhagyván, állott a reformata religiora". 
A valláscsere feltehetően előfeltétele lenetett annak, hogy nyugati egyetemeken tanulhasson, 
fejedelmi pártfogóinak támogatásával. Az oktatás költségeit Rákóczi fejedelem, rokonai és 
jóakarói fedezik. 



A „kerekpalota" és a délkeleti bástya 

A XIX. században: /., A kastély épülete, 
2. A kastély körüli sétány, 3. Ispánt lak, 4. 
Zöldségeskert, 5. Erdőcske, 6. Kert, 7. 
Gyömölcsös, 8. Tó, 9. Virágos kert, virág-
ház, citromos, 10. Gazdasági udvar, 11. 
Kocsiszínek, 12. Gyümölcsös, faiskola, 13. 
Szántóföldek, 14. Zöldséges kert (a ma-
lom mellett), 15. Sétány, park, kőrakáson 
álló virágos, függőkert, 16. Szántó, gyü-
mölcsös, 17. Virágágyások, 18. Feltehe-
tően raktár, ma evangélikus szász temp-
lom, 19. Bejáróút a kastélyhoz (mellékút), 
20. Út a Küküllő (Nagy) felé, 21. Filegó-
ria, 22. Falusi főút, 23. Református temp-
lom, 24. Ismeretlen rendeltetésű régi épü-
let, a századfordulón óvoda, 25. Főbejá-
ró, 26. Csatorna a Küküllő felől és vár-
árok 

N e m tudni ki, de lehet, hogy éppenséggel Gábor szerezhetett tudomást a nürnbergi 
Halierek nemzetségkönyvéről és hozta haza a fényben és gazdagságban a német fölé nőtt 
magyar ág számára. A kutatók 1650 tájára teszik a könyv Erdélybe érkezését, s 1670-ben újra 
gazdát cserél. Erre vallanak a más kéz által készített portrék és bejegyzések, valamint egyes 
alakok hiánya. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a kastélyban lévő „ősök terme", vagy 
„kerekpalota" kupolájának körfreskója ebben az időben, tehát 1650-1670 közöt t készült. A 
(tudtunkkal) egyetlen fennmaradt képen az alakokat jelölő legnagyobb kiolvasható szám 70, 
s a képen 20 személy vehető ki. Ha figyelembe vesszük, hogy a fénykép 1/4-ét, 1/6-át fogja 
be a teljes körnek, akkor mintegy 100 alak körös-körül . Ilyen nagyszámú erdélyi Haller nem 
lehetett, a német ág tagjainak is szerepelniük kellett. Megkockáztatható tehát, nogy a freskó 
a nemzetségalbum felhasználásával készült. 

A kastély külső-belső csinosítása, korszerűsítése minden Hallernek gondja volt. Az 
1635-ben hazatérő Gábornak (III.) azonban más feladatai voltak. A képzett , Nyugat- és 
Közép-Európát bejárt ifjú tudását hazája szolgálatába állította. 
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Gábor nőtlen lévén utódja nem maradt. Halála után a fehéregyházi kastélyt testvére, Pál 
gondozta tovább. Úgy tűnik, ez a kevély úr a szokásosnál is kegyetlenebbül bánt 
jobbágyaival. A szájhagyomány szerint a minden kastélyban szokásos jobbágyfenyí tő 
„intézmény" a fehéregynázi kastély északkeleti bástyájának földszintjén volt. N e m messze 
ettől a szomszédos helyiségek egyikében (a keleti szárnyon) volt a lejárat egy bol tozot t 
helyiségbe, amit egyesek a Monostor-ker t felé vezető vészalagút bejáratának tartanak. 
Mások a Monostor-ker t keresztje közelében vélik döngőnek hallani a földet, ott lenne 
állítólag a kijárat. A hagyomány egy „kaszatömlöcöt" is számon tart. Az ide bedobot t 
bűnösöket a kifent kaszák halálra vagdosták. 

Haller István (III.) 1699-ben megszerzi a család számára a bárói címet, s a grófságot is, de 
az erről szóló diploma már halála után kelt, 1713-ban. A „noblesse oblige" jelszava s a 
kiszorult török örökébe lépő Béccsel való szoros kapcsolata a fehéregyházi kastély fokozo t t 

fondozására késztette. Védelmi készsége érdekében időnként mélyíteni kellett a vizesárko-
at, karban kellett tartani a gátakat, a kis vízműveket, melyekkel a tó és az árkok vízszintjét 

szabályozni lehetett. A Nagy-Kükül lő vizének beáramoltatására egy a csatorna torkolata 
mögé épített lésza (vesszőfonadék-gát) szolgált. 

A belső berendezés lassan olyanná alakult, ahogyan az utolsó családi feljegyzések 
emlékeznek rá. A közbiztonság növekedésével fölöslegessé vált a felvonóhíd. A kastély 
főbejárata átalakul: a keményfából , kovácsolt vasszegekkel készített főkapu köré díszes 
homlokzat épült. A kapu fölött a Halierek most már kiegészített grófi címere díszlett. A 
bejutáshoz oroszlánfejes rézkopogtatót kellett használni. A bejárattól jobbra, a földszinten 
árkádos folyosó húzódot t a kápolna ajtajáig. Ennek csupán az udvar felé nyíltak ablakai, 
színes üvegberakásukkal vallásos témákat ábrázoltak. A kápolna folytatásában épült lovarda 
díszes bejáratának oromzatát két lófej díszítette. Az északi szárny folytatásában volt a 
kocsiszín. Itt álltak a batárok, a homokfu tók és a vadászkocsik. A nyugati szárny hátsó 
áthajtójától jobbra állt a kulcsár, balra pedig az udvarbíró lakása. A nyugati és a déli szárny 
találkozásánál egy „körgrádics" vezetett az emeletre. A déli szárny nyugati végében volt a 
„nagykonyha", majd kelet felé haladva következett a feltálaló, az éléstár, a borpince, az ivó, 
a sütőház, a mosoda és két raktárhelyiség. A keleti szárny déli végén találtuk a két földszinti 
vendégszobát és a főáthajtóból nyíló lépcsőházat. A főátnajtó szomszédságában volt a fü rdő , 
azon túl, a bástya mellett két személyzeti lakás a szerződéses alkalmazottak részére. A 
béresbíró és a kocsisok a falakon kívül levő, a nyugati várfallal ér intkező gazdasági udvarban 
laktak, a kertésszel, béresekkel s egyéb, koronként változó alkalmazottakkal egyetemben. 
Az ispán lakása a kastélytól keletre álló mai papilak épülete volt. A földszint minden 
helyisége boltíves. A borpince és ivó a velük szomszédos helyiségeknél mélyebben állottak, 
és az udvar felé sem voltak ablakai, eltérően a földszint többi lakteretől. A várfalak 
irányában, mivel az épület és a várfal közét kőtöltéssel magasították, nem lehetett ablak. Itt 
csak szellőzőaknák voltak. 

Az ivó belsejét félmagasságig keményfa burkolat védte. Fő helyen díszlett az ilyen helyen 
elmaradhatatlan felirat: In vino Veritas. A benne levő bútorzat szintén erős faanyagból 
készült. A szomszédos pincében állottak csere ászokon a helyi és Erdély-szerte termett 
borokkal töltött hordók. A falutól délkeletre vonuló lankás dombsoron 4 kat. hold szőlős, jó 
szakemberek gondozása mellett kiváló bort szolgáltatott. A pince és a borozó fölött állott az 
ősök terme s mint említettük ez az együttes, legalábbis szintkülönbségét tekintve, elütött az 
épület többi részeitől. 

Az emelet északi szárnyának helyiségei a kápolna, lovarda és kocsiszín mindkét szintet 
elfoglalták. A nyugati szárny északi végéből induljunk el az óramutató járása irányában. Az 
első fü rdő-mosdó helyiség után két hálószoba következett (az úré és feleségéé), majd a 
szalon, a társalgó a dohányzó s a déli szárnyra is átnyúló ebédlő. A déli szárnyon volt a 
könyvtár, a vadászszoba, a fegyvertár, a már ismert „kerek palota" vagy „ősök terme", majd 
a zeneterem, a biliárd- és kártyaszoba s végül egy gyerekszoba. A keleti szárnyon egy újabb 
gyerekszoba (nemek szerint), fü rdő -mosdó és végezetül újabb két vendégszoba. 

A helyi szállóige úgy tartotta, a kastélynak annyi kéménye van, ahány hónap egy évben, 
annyi szobája, ahány nét és annyi ablaka, ahány nap. A valóságban mindebből valamivel 
kevesebb volt. 

A szobák berendezése a grófi cím elnyerése idejére már ennek megfelelően fényűzővé vált. 
A faragott s t í lbútorok nagy része értékes trópusi faanyagokból készült, s ezeket selyemmel 
és brokáttal vonták be. Az egymásba nyíló szobák hosszú sorát értékes, eredeti török és 



„Az architráf könyöklőiről a Halierek pillantottak alá..." 

Egyetlen kép az udvar belteréről. A „kerekpalota" előtt rögtönzött feljárat. Alatta a 
pincelejárat, a pince előterével. 
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díván (perzsa) szőnyegek díszítették. A padlók burkolata drága faanyagból készített parkett 
és intarzia. A falakon velencei tükrök, csehországi világítótestek díszlettek. A bú torokon 
finom ötvösmunkák, órák, többágú ezüst gyertyatartók, ezüsttálak, -tálcák és étkészlet. A 
ház urai féltve óvták értékes cseh és kínai porcelánjaikat, régészeti gyűjteményeiket, híres 
mesterektől származó metszeteiket, festményeiket, arany és ezüst ékszereiket. Különleges 
értéket képviselt a kupola körfreskója, melyet a kortárs így írt le: a teremnek boltozatáról a 
Halierek pillantottak alá színes öl tözetükben, lefestve tömör sokaságban, ez páncélosán, 
amaz spanyol öltözetben, mások lovagpalástban, vagy lándzsával a kezükben, papi és baráti 
viseletben. A terem leírása: „Magas falai a párkányzatig fekete márványként vannak befestve: 
az oszlopok fejezetei aranyozva, arany a márvány erre is. A plafon az ég boltja. Az architráf 
könyöklőiről a Hallerek pi l lantot tak. . ." (alá). E terem fala is keményfával volt burkolva. S 
ugyanilyen fából készüt a bútorzat is. A falak mellett pedig egy-egy, harci lovak számára 
készített lószerszám, kü lönböző kardok, zárt sisakos férfi páncélöltözetek, a padlón nehéz 
szőnyegek. 

A Hallerek, mint író és olvasó emberek, nagy könyvbarátok hírében állottak. Könyvszek-
rényeikben a kor minden fontos műve meg volt, pontosan katalogizálva. Nyelvi képzettsé-
güknek megfelelően latinul, magyarul, franciául és németül olvastak, szépirodalmat és 
szakmunkát . A család följegyzései szerint a könyvtár állaga mintegy 5000 címre tehető. 

A fegyvertermet értékes, níres fegyverművesektől készített kardok, török flinták, karabé-
lyok, pisztolyok, lódingok díszítették. Ezek közül sokhoz egy-egy kalandos történet is 
tar tozott ; rendszerint sikeres befejezéssel. 

A vadásztermet a vadászó Hallerek vadásztrófeái; őzagancsok, vadkanok bőre tette 
hangulatossá. Külön üvegszekrényekben állott a vadászfegyver-gyűjtemény, a vadászkür-
tök, korbácsok, jelzősípok, régi török puskák, pisztolyok. A ház urai gyakran rendeztek 
megyére szóló vadászatokat. Haj lókkal , kopókkal s az ilyen népünnepély minden jó és rossz 
kellékével, következményével egyetemben. 

Körülbelül ilyennek látta Bethlen Kata 1709-ben - mikor a századdal egyidősen, árván, 
édesanyjával, megözvegyült Bethlen Sámuelnével idekerült - a kastélyt. A szintén özvegy 
Haller István, negyedszer nősülve Kereskedről hozta át az anyát kislányával pompás 
otthonába. Kata erős református családból származik. Bethlen János, a történetíró: nagyapja, 
Bethlen Miklós kancellár és memoáríró: nagybátja volt. A Hallerek ellenben buzgó 
katolikusok. Ebből nyilván csak rossz származhatott . Ráadásul a kislánnyal együtt nevelke-
dő, három évvel idősebb Haller László beleszeretett a leánnyá serdülő Katába. A mostohaapa 
beleegyezik ugyan a gyerekek református tanító által való oktatásába, de a következő évben, 
1710-Den megnal. 

Az életének tragédiái folytán Árva melléknévvel illetett Kata, fehéregyházi vallásgyakorlá-
sának lehetőségeiről így ír: „Fejéregyházán. . . (ref.) templom ugyan volt a faluban, de 
minthogy ott négy pár református embernél több nem volt, a pap csak éppen az eklézsiához 
hasonló volt. Úgy, nogy lelkem fájdalmával kellett templomba mennem; az udvarban isteni 
szolgálatot tétetni meg nem engedték." A református egyház nehéz helyzetéről (hívek híján) 
Apafi 1672-es rendelete is tanúskodik: a fehéregyházi papnak a magyarok helyébe költöző 
románok is adják meg a dézsmát - szól a fejedelmi parancs. 

Árva Bethlen Kata 12 évet él Fehéregyházán. 1717-ben anyja kényszerítő rábeszélésének 
engedve férjhez megy Haller Lászlóhoz, mostoha testvéréhez. Házasságából egy fiú ikerpár 
születik. 1718-ban elveszti édesanyját, 1719-ben a pestis elragadja férjét. Hogy családját 
mentse, a járvány elől Bonyhára menekül, harmadik gyerekévelterhesen. Férjét csak egy év 
múltán tudja eltemetni, Sámuel nevű, 2 évesen elhunyt fiával együtt . 1722-ben Fehéregyházát 
odahagyva férjhez megy Teleki Józsefhez, akit nem s o k k a l n á r o m gyermeke halála után 
szintén gyászolni kényszerül. Első férje rokonai perlik már korábban, első házasságából 
született két gyerekét, mivel nem katolikus szellemben neveli őket. 

Nagykorúvá válva, Haller László fia, Pál (II.) vette át a fehéregyházi kastélyt és a 
hozzátar tozó birtokokat (Sárospatak, Longodár , Balázstelke stb.). Fiáról, Zsigmondról 
csupán annyit tudunk, hogy ítélőtáblai elnök volt, s nejéről Tholdalagi Krisztináról tesz 
említést Eötvös Károly a fenéregyházi sasról szóló, reális alapokon nyugvó elbeszélésében. 
Zsigmond 1803-ban hunyt el, s ahogy Haller Lászlóval kezdődően általában, őt is a 
Monos to r -domb Haller-temetőjében hantolták el. 

Haller Zsigmond fia, János (V.) királyi kamarás, kétszer nősült. Első felesége, Bethlen 
Jozefa halála után, hosszas élettársi kapcsolat után nőül veszi a polgári származású Kleisch 
Zsuzsannát. A házasságkötés előtt született gyermekeknek a grófi cím viselésére való jogát 
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később megkérdőjelezik, de a fiúk per útján igazolják grófi címük jogosságát. A per anyaga 
értékes forrásul szolgál a Hallerek múltjához s egyben jelzi az erős, feudális család(ok)ban 
meginduló erkölcsi, ideológiai bomlást. A vallásos hitélet kötelékei is szakadoznak: Haller 

János támogatást nyújt a református templom kijavításában s később, 1835-ben református 
litre is tér. Ekkor viteti át a kastély kápolnájából a református templomba Haller Gábor és 

Bocskai Ilona szarkofágját. A kápolna kegyszereit a környező katolikus egyházaknak adja, 
egy aranyozott ezüst kelyhet pedig a helyi református gyülekezetnek. Nem sokkal halála 
előtt, a segesvári Lötz Fridrikkel harangot is öntet a fehéregyházi reformátusoknak, ö 
építtet minden jobbágyának új házat. 1843-ban hunyt el. Tetemét, első házasságából 
született és gyanús körülmények között elhunyt két fiával egy sírba helyezték a Monostor-
domb Haller-temetőjében. 

1816-ban ő látta vendégül Kazinczy Ferencet. A jeles vendég az idős ember higgadtságával 
csodálhatta meg a kastélyt és az azt körülvevő parkot. Ez utóbbit hozzáértő kezek francia 
stílusban alakították ki s számos fehér és rózsaszín virágú gesztenyefa, hársak, platánok, 
kőrisfák, juharfák és cserjék, valamint hatalmas tölgyek es egyéb lombhullatók erdeje 
védelmezte a parkban kanyargó utakon sétálókat. A sétányokat barokk kori szobrok, 
térplasztikák szegélyezték, s hatalmas barokk vázák, melyek az ülőhelyeket díszítették. 
Látványos volt az orangeris is, ebben citrom-, narancs- és fügefák, kaktuszok, virágok 
sokasága illatozott, buja gazdagságban tenyészett. Kazinczy a tapasztalatokról így ír: 
„...megpillantván a tót a kastély előtt, s a királyi hattyút rajta, s túl a tó tükrén tíz vagy 
tizenkét obeliszkké nyírt fenyőt s ezek között átalellenben a kastély körlineájával a 
gloriettet, három sor ablakkal s lapos fedéllel: az agg tölgyek alatt kerülénk a gloriette felé, 
gazdag virágszakok között. A gyeptáblákban még virítanak a rózsák: a mákok piroslottak: a 
nelianthus óriási növésében mutogatta sárga hehánth-virágait, a delphinium nemei messzi 
kéklettek. Túl ezeken s az eleven ooeliszkeken, nyírbált fenyő-spallér voná el magas falát, s 
hol szökőkúthoz vitt volna le, ha tó felé nem vevénk vala inkább utunkat, hol buja ágú 
gyászfűz a széket alatta egészen elfedi. Víg erőben nőtt s állott minden, amit látánk s a tisztán 
tartott út, a tisztán tartott gyepszakok, a szép tó hosszú deszka rostélyaival, a virágtáblák, s 
semmi sem inkább, mint a királyi tölgyek, gyönyörrel tölték el szememet, Telkemet. 
Valóságos tündérlak!" (Lásd a belső borító alsó képét.) 

Bíró József századunk negyvenes éveiben ezt írja Haller Jánosról: „Haller János, aki 
Erdély gazdászatának oly kiváló példát mutatott : Fehéregynáza egész falvát átépítette, 
ménest neveltetett s belgazdaságát, mint Kővári írja: Katonai szigorral, mondhatni doDszóra 
nevelteté." 

1848-ban Fehéregyházán a jobbágyság követelésének egyfajta „géprombolással" igyeke-
zett érvényt szerezni. Az ellenséges támadásoktól tartva a kastély urai, mint ezt később is 
tették, valószínűleg Székelykeresztúrra húzódtak. Ez után gyújthatták fel a jobbágyok a 
védtelen Haller-fészket. A két testvér, Ferenc és József, fegyveres csapatot toborozva 
megtorolja a kastélyban esett óriási kárt. 

Haller József, a fiatalabb fivér 1849. július 10-én kötött házasságot a keresztúri Kiss 
Annával, a fehéregyházi református pap előtt. Ezek szerint az egyházi intézmény még 
működöt t s csupán ennek épületei gyújtattak fel. A forradalom és szabadságharc leverése 
után Haller Ferencet Kufsteinbe zárják. Rabságába magával viszi kislányát, az 5-6 éves 
Lujzát is. A szokatlan lépés okát csak találgatni tudjuk, ugyanis a lány anyja gondjaiban is 
maradhatott volna, hiszen ez csak 1868-ban, a nagyanya peaig 1866-ban hunyt el. Kegyelmi 
esélyeit próbálta növelni ezzel Ferenc? Vagy más oka lett volna? N e m tudni. Eötvös Károly, 
Ott inger osztrák tábornok, Haller Ferenc fiatalkori barátjának kegyelmi közbenjárásáról 
tud, szerinte 1854-ben szabadult. 1857. július 2-án kelt Nagyszebenben az az akta, amely a 
Császári és királyi kerületi pénzügyi igazgatóság rendelkezése értelmében visszaadja a 
grófoknak a darlaci, somogyoni, Dalázstelki, majd a fehéregyházi, héturi, héjjasfalvi, 
sárpataki és végül a zoltáni, réteni, vízaknai helységeket. Feltehető, hogy az okirat a gróf 
szabadulása után, jóval később keletkezett. 

Haller Ferenc szabadulását követően újjáépíti a kastélyt. Szűkös pénzügyi lehetőségei 
folytán egyszerűbbre, derűsebbre. Lányával, Lujzával elkezdik gyűjteni a fehéregyházi 
csatára és Petőfi eltűnésére vonatkozó adatokat. Bekeríttetik a honvéd tömegsírokat. A 
másik fivér, József is a Petőfi-kultusz ápolójává válik. Egymással versengve keresik a költő 
sírhelyét és pereskednek a vélt sírhelyet magába foglaló birtokrész megszerzéséért. Ki-ki 
emlékművet állít a maga sírjára. Ferenc az ispánnal ledönteti Józsefnek, a mai Cioanta-Csanta 
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kertben felállított emlékművét, ö maga pedig a mai Petőfi múzeum melletti hármas 
tömegsírra állít egy oszlopot. Apja halála után Haller Lujza országos gyűjtést kezdeményez 
egy Segesváron fölállítandó Petőfi szoborra, s a fehéregyházi mai turulos emlékoszlopra. A 
Köllő Miklós készítette, csőrében kardot tartó turullal díszített obeliszket 1897-ben 
állították fel ünnepi külsőségek közöt t . A segesvári szobrot 1899-ben, a csata s a költő 
halálának 50. évfordulóján avatták. 

Haller Lujza a fehéregyházi emlékhely számára földterületet adományozot t , rá múzeumot 
építtetett, a költőre emlékeztető emléktárgyakkal rendezte be, s a múzeumőr t is maga látta el. 

A Haller-gazdaság ereje az új, jobbágyfelszabadítás utáni viszonyok közöt t felőrlődik, s 
Haller Lujza 1901-ben felajánlja kastélyát megvételre a magyar államnak. A birtokokat már 
1880-nal kezdődően árusítják, bankoknak, telepeseknek, földüzéreknek. Megjegyzendő, 
hogy a birtok talán utolsó gazdatisztje Szabó T. Attila apja volt, s a nagy nyelvész itt született. 

A kastélyban, miután állami tulajdonba jutott, iskolák, óvodák működtek . S idős emberek 
emlékezete szerint 1910-1913 közöt t , állami költségen, helyi mesterek még megjavítgatták. 
Tr ianon után az új államszervezet óromániai lányok számára indított benne kollégiumi 
háztartási szakoktatást. De volt benne tanítói lak, raktár stb. is. 

A gazda és gondozás nélkül maradt épületet lassan kikezdi az idő, s mint a magyar 
földesúri elnyomás ereklyéjét, az emberi tudatlanság. Az 1940-es bécsi döntés után, egy 
Észak-Erdélyből kiszorult vállalkozó a kastély keleti falán kívüli területet szerzi meg 
lenáztatója számára. Ez végképp megpecsételi a hajdan csodás kastély sorsát. Az áztató, 1945 
után gyárrá fejlődik s lassan elfoglalja a kastély és környéke területét. A háború után 
elszegényedett ország lakói pedig egy kérvény ellenében, bontható építőanyagért, szívesen 
nyitottak teret a lengyárnak. 

R. D. I. 

Matusska József, 
a „bogaras" lelkész 

Bár a magyarországi selyemhernyó-tenyésztés első fecskéje már 1730-ban átcikázott a déli 
végeken, még majdnem száz évnek kellett eltelnie az iparág igazi fellendüléséig. Ez pedig 
Sopron megyéből indul meg, ahol Széchenyi István a nagycenki bir tokon eperfákat telepít, 
majd 1840-ben a Selyemrüícímű könyvében „a nemzeti gazdagulás forrásának" nevezi a 
selyembogarakkal való foglalatosságot. A soproniak példáját követő megyék közt előkelő 
hely illeti meg H o n t megyét is, amely az 1840-es években a felvidéki selyemhernyó-tenyész-
tés egyik központja . 

A Hon t megyei selyemhernyó-tenyésztés „spiritus movense" a felsőrakoncai (ma: 
Rykyncice, Csehszlovákia) evangélikus lelkész: Matusska József (1795-1851). Az eredetileg 
a Liptó megyei Felső-Rásztokáról (ma: Ráztok) származó nemesi család sarja már H o n t 
megyében, Terényben (Terany) látta meg a napvilágot. If júkoráról nem sokat tudunk, az 
azonban bizonyos, hogy a növények szeretetét már atyja házában magába szívta. Korán 
elkötelezte magát a selyemhernyó-tenyésztés mellett is. A Társalkodóban 1839-ben megje-
lent írásában 12 esztendőnyi tapasztalatára hivatkozik, tehát 1827 óta neveli „bogarait". 

Az írás egyébként Felszólítás és Kérelem a honi Selyemtenyésztés minden barátihoz 's 
előmozdítójihoz Magyar- 's a' társ-országokban cím alatt jelent meg. Kiderül belőle, hogy 
Felsőrakoncán s a szomszédos Méznevelőn (Medovarce) már működik a szerző „selyembo-
gártenyésztő intézete", melynek biztató tapasztalataiból kiindulva Matusska egy „mun-
kácskát" kíván megjelentetni. A „Rövid útmutatás" hosszú alcíme: „mint űzhetni Magyaror-
szágban a' selyemtenyésztést több haszonnal, mint eddig? mint tehetni azt könnyű móddal 's 
rövid idő alatt olly kereset-ággá, mely a' szegény magyar pórnép' sorsán tetemesen 
könnyebbítsen 's neki általa csekély költséggel 's fáradsággal valódi aranybánya nyíljék" 
kimerítően tudósít a tervezett munka tartalmáról is. A h h o z azonban, hogy e mű megszüles-
sék, Matusskának adatokra van szüksége az ország egész területéről, de különösen a 
selyemhernyó-tenyésztéssel már hosszabb ideje foglalkozó Délvidékről. Ezért felszólításá-
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