
A VARGYASI éS OLASZTELEKI MüEMLÉK-KASTéL VOK 

KISGYÖRGY ZOLTÁN 

I<rovászna megye műemlékei között találjuk a vargyasi (Virghi·~) és 
.az olaszteleki (TaU~oara) két Daniel-kastélyt, m~nt olyan épület-együttest, 
amely a XVI-XVII. S:Dázadi reneszánsz-, majd a barokk- és rész~en a 
klasszicista építkezés bélyegeit őr'izték meg a mai ember számára. Eppen 
építkezési értékük miatt kerültek államunk kultúrpolitikájának gondos
kodása révén a műemlékek lajstromába. Ha az utóbbi beépített reneszánsz 
kőfaragványokat őrzött meg, úgy a vargyasi kastélyról elmodhatjuk, hogy 
Kovászna megye 1egjelentősebb reneszánsz-barokk alkotása (1/1, 2; 7/31 
kép). '"~( 

A szerző áttanulmányozta a családtörténeti levéltár anyagát - lehe
tőségeihez mérten - - összegyűjtötte a két épületre vonatkozó építészet
történeti adatokat, családi feljegyzéseket, a ma élők visszaemlékezéseit 
és a szájhagyományokat Igy sik:erült ·rekonstruálnunk az épü1etek építés
történeti mozzanatait s ez .jelentős módon megkönnyítette a beépített 
építészeti elmek értékelését (a századok folyamán történt esetleges "ván
dorl'ásukaf ), összehasonlítva az előbbi részlettanulmányok eredményei
vel, igazolva vagy cáfolva azok állításait. Szemtanuk segítségével sike
rült res,taurálni nagyjából az egykorJ berendezését is. Ezekből az adatok
ból próbáljuk meg most a lehető legtömörebb összefoglalót adni. 

l A vargyasi rnűernlék-kastély 

Arculatát az elmúlt századok folyamán történt alakítások, bovítések 
és j.avítások aLakították ,a ma~ivá. ÉpítéstöDténetének zeg-zúgos história van 
s faragott renesz,ánsz köveiről elérő vélemények, melyeket közös nevezőre 
szeretnénk hozni. 

Hogy a Danieleknek már a XVL század elején - s még az azelőtti 
században is --- udvarházuk volt Vargyasorr azt több adat igazolja. Egyik 
csalá:d'i oklevél szerint Daniel Ferenc "vargyasi Curiaját" az 1580-as idő
ket megelőző években a törökök és ,az erdélyi-moldvai csapatok felégetik 
(1), Tágas udvarház kelle1tt, hogy legyen, hisz a család ekkor már rég itt 
lakott .s jónéhány tagja fellép a történelem színpadára : Daniel Balázs 
1396-ban a nikápolyi ütközetben harcol, Daniel Péter 1444-ben .a várnai 
csatában eSJik el, Daniel Lukácsnak pedig 1499-ben jelentős részjószágai 
vannak Erdővidéken (2). Hogy ezt az ősi udvarházat 1580 után kijavítják-e 
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vagy újáépítik - ami valószínűbbnek tűnik - arra vonatkozó:Lag nem 
találtunk adatokat, tény az, hogy a XVI. század végén Vargyasorr rene
szánsz stílű udvarház állott. Ezt bizonyítja egy 1661-ből származó okle
vél, amely a Harcsay Ákos és Kemény János fejedelemségéért vívott har
ook rombolása utáni javak összeírását tartalmazza s amelyből kitünik, hogy 
az udvarnak "két házában" összesen 18 kristályüveges ónkeretes ab1akok 
voltak (3). Egy ilyen kétrészes abLak szemöldökköve ma is megvan a déli 
oldal ún. "főb~járó" ielső záróköveként (fejjel lefelé f·ordítva 3/13 és 6/28 
kép. S hogy ;ez már a XVII. század első felében Létezett, azt az is bizo
nyítja, hogy a hozzája tartozó felső ablakpárkányba az 1650-es évsmámot 
vésték be és azt alsó felével kifelé fordítva beépítették az 1650-es nagy 
bővítés alkalmáv,al az ún. "palotaszárnyu, "kerti lejáró" ajtója fölé (3/10 
kép). 

Ezzel elérke.zitünk a kas1tély második bővítéséhez, melyet minden va
lószínűséggel - Köpecii Sebestyén Józseffel ellentétben -. Daniel Fe
renc (kb 1600-1660) bonyolítatt le 1646 és 1650 köz·ött (4) . E megáHapí
tásunk mellet három érvet sorakoztathatunk fel. Egy feliratos töredékes 
kőtáblát, amelyet Köpeczi Sebestyén Józse.ftől ismerünk (5/22 ké)p. Rajta 
a D betű és a 46 szám látható (feltéteLezzü~ hogy FD/1646 volt eredetíleg). 
Egy ajtó:szemöldök kővé ailakítoft reneszánsz ablak felső párkányát 1650-es 
évszámmal, amelyről már szó esett, valamint egy 1642-ből származó ok
levelet (5) mely szednt Daniel Mihály (? - 1641) két fia Daniel János 
(1620-1653) és aszóban forgó Daniel Ferenc megosztoznak az addig va
gyonközösségben használt vargyasi bírtok felett, melynek további tulaj
dorrossa Daniel Ferenc marad. Igy tulajdonjogában megerősítve joggal és 
érthetően bővíti ki udv.arházát. A főépület nyugati szárnyához toldja a 
"palotaszámyat" a toronyszabával és erre helyezi el a ma is látható há
rom déli ajtónyílást díszítő faragott "kőajtó kereteket". Mindhárom fa
ragvány-együtes (a volutás koajtó 2/9 kép ; a kerti lejáró 3/10 kép és a 
kanelurás ajtó 2/8 kép) hi:bás va.gy hiányos. (nem összeillő) besze::relése 
azt bizonyítja, hogy azok 1646~16.50-es bővítetést megelőző idők vargyasi 
kúrájának maradvány darabjai voltak, ame1yeket alkalmilag illesztettek 
össze és beépítették Mli több, azokra utólagosan az 1650-es évszámot is 
bevésték (6). 

Az említett 1646-ból származó Daniel címeres kőtábla ma nincs meg, 
a kastély főépületének kiugró barokk-rizalítjának falába volt beépítve 
(lásd A betű a 4/16-os képen), (7) . 

Igy érte aztán a kibőví'tett kasté lyt a már emHtett 1661-es dulás, ami
kor a gyergyói és csíki székelyek Lázár István vezetése alatt feldúlják 
azt, ingó javait pedig elviszik (8). 

Nemsokára, 1668-ban meghal Daniel István (1639-1668) s vagyana fe
lett fiai osztozn.ak meg 1700 május 7 -én. Az osztozkodó okmánybó1 tudjuk 
(9), hogy az épület jó állapotban, a család pedig jó gazdasági helyzetben 
volt. Ilyen állapotban köszöntött be a Rákóczi féle szabadságharc, am'ikor 
a labanook ke~e nyomán a lángok martaléka le1tt a Rákoczi-bsrát Danielek 
vargy.asi kastélya is. Poraiból ~az önéletíró Daniel István (1684-177 4) 
emelte ki. Ennek az eseménynek é s az újraé pítésnek az emléktét őrizte az 
·a latin-"szövegű emléktábla, mely eredetileg a palaltaszárnyon volt (lásd 
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B betű a 4/16-os képen) a második vil!;ighÁború előtt s melynek szÖvege 
tudtára adta az olvasónak, hogy 1703-1711 közötti "kegyetlen polgárhá· 
boruk alatt" romokba hagyták ezt a kastélyt .is s a:zt 1723-ban nan~el 
István és neje Pekri Polixéna építették fel új-ra (10). Ez a tábla a má
sodik világháború viharának áldozata lett (11). Hogy minemü restaurálást 
és bővítést végzett Daniel István leégett kastélyán, arra sajnos adatokat 
nem tal.áltunk. Dr. Balogh Jolán (12) szerint ek~or építhette a főépüJet 
akantusz-levelek~el díszített, kar.csusított kőos:clopokon nyugv-ó reneszánsz 
loggiáját. Ez a főépület déli f1elének bővítését jelentette. Az sem tagadhato 
lá&d lll; 2 ; a 2/6, a 4/t16, 5/21 és 5/25 képeken) és ezt jelölné az 1687-ből 
azonban, hogy ezt már apja megtette volna a XVII. sz'á,zad végén (loggiát 
származó kőtábla (melyen olaszkoszorúban nyakán átnyílazott hattyú, a 
Dan:iel.ek cs·alá'di címere van), ami,színtén eltünt és c.sak Köpeczi Sebestyén 
József után ismerjük (5/22 kép). Ezek után tehát elmodhatjuk, hogy a 
vargy.asi kastély loggiája a XVII. század végéről, esetleg a XVIII. század 
elejéről származhat. · 

Itt ~ell megemlékezünk még egy díszes Daniel-Pekri-cimeres 1745-
ből származó kócírnerről (3/12 és 5/24 kép), mely a 1abanc-dúlást megörö
k~tó tá hla f·elett vol,t eredetileg (lásd C betű a 4/16-ois kiépen) s ami . most 
a Szé~elykeresztúti Múzeum kőtárábaiil wn. Feltétel!ezzük, hogy Daniel 
István főlcirálybír.óvá vál1asztási évét örökitette meg (13). Köpeczi Sebes
tyén József közölt még két Dan:iel·P.erki címeres olaszkoszorús kőtáblát 
(6126 és 27 kép), melyek szintén ebbe a f,alba voltak beépítve (lásd D és E 
betűket a 4/16-os képen) s me1yeket szúrópróbával nem kaptunk meg. 
Meg}egyezni kivánjuk, hogy a családi oklevéltár szeri.nt a Daniel-telken 
mindég két kúria álott, egy terjedelmesebb kastély és tőle északra egy 
kisebb áltaM,ban faépítmény. A XVIII. századból van egy összeírás (14), 
melybő'l kitűnik, hogy a kastélynak soha. nem ismert bútorzata volt {4/18, 
19, 20 kép), ·értékes berendezés·e, melyre még e munka végén vissz~atérünk. 

A így kialakult épület-együttest a XVIII. század végén nem hagyta 
hatás nélkül a már régebben jelentkező barokk építésZ!eti áramlat. Igy 
Daniel Elek (1759-1812) "vargyasi udvarházát 1797-ben átalakította" 
és "cserepet a fedélre Brassóból hozatta" s innen "a híres gelencei deszkát" 
is. Kupa borba, fertály pálinkába és véka búzában van felszámolva a nagy 
barokkátalakítás kőműves és ácsmunkája (15). Ez a barokk toldás-alakítás 
min.den kétség nélkül az eredet,üeg hosszabb reneszánsz loggia kétoldali 
megcsonkításáv.a1 járt. Ekkor épült az épület dupla tetőzete, a két kiiugró 
óvális padlásvilágítóval ellátoitt három karélyos oromfalas barokk rozalít. 
Ekkor vált feleslegessé a loggia két szélső kőoszlopa, m·eJyből furcsa- asszi
metrikus módón- össze eszkabálták oaz ún. "föbejáriatot" (3/13 és 6/28 kép). 
Ellentétben. Köpeczi Sebestyén József megállapí·tásával a kő.ajtókeret két 
oszlopa nem vastagabb (i.m. 296 ol~.), nem nagyöbb a tornác-oszlopoknál 
és azokat megtoldották még egy féloszloppal (lásd x-el megjelölve az 1/3 
k~pen), ame1yről azonban már hiányoznak az ak.an tu:szlevelek. Hogy ezt 
Köpecz'~ nem veHe észre, ar:r;a ,az is bizonyíték, hogy szép szemlél.tető raj- ' 
z~n a féloszlopra is berajzolta az ornamentikát (vesd össze az 1/3 képet a 
6/28-al). Világos, müvészl rajzait a kastélyról - mivel nehezen hozzá-
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férhetők - ú]ra közöljük e munka 5,6-rés 10. tábláján. Az összetáimlt a]tó 
szemö1dökköve amelyről már szó v.oLt épp Köpeczi rajzán látszik a leg
világosabban (6/28 kép) s ugyanígy ra volutás ajtó szép ornamentikája (6/30 
és 2/7 kép). (16). 

Még két átalakításról VIan tudomásunk. Az egyik 1853-ban tör1tént, 
ekkor épült az udv.ar felőli klassz'icista h.omlokfalu két szabás rész - ki
véve a toronybástyát- (17) melyet Dan!ie1 Ferenc épírtetett - mint a kas
tély utolsó egyén'i tulajdonosa - 1920-22-beri. 

A rendelkezésünke álló adatok alapján nem sikerült egyetlen egy 
korban mükö:dő kőfamgó, kőműves nevét sem meghatározni. 

A leguto'llsó átalakítást, mely főleg az épület északi és nyugati részét 
al,akította, 1937-ben végezték épp Köpeczi Sebestyén tervei ral1apján. A kő
faragást Szabó és Kovárcs brassói kőflar.agok végezték, kiknek vezetője 
- bizonyos Graf nevű "mester" épp a munká1atok kezdete előtt - hir
telen meghalt. Ekkor épül az udvar felőli - a reneszánsz késői hangula
tá t sikeresen sugal ó - .,neoreneszánsz" tornác, a fürdősza b ai rész szép 
faragort't, ugyanilyen ihleté:sű ablakaival (1/4 kép), vaJamint a megmaradt 
kövekből furcsa módon megépített nyugati "harangláb-sor" (115 kép). Az 
eseményt ekkor is faragott kőtáblával örökítették meg, mely az udvar
felőli alsó folyósón vran elhelyezve ma i 1s (3/4 kép). Rajta reneszánsz ha
tásro szív ala~ú o1aszkos:oorú, benne a Daniel-Somsi'Ch raímer, a ŰiF és SG 
inidálék (Daniel Ferenc és Somsiüh Gabriella), a ,család delmondata a 
Deus providebit és alább MrCMXXXVII évszám. Ugyancsak ezt jelöli az 
említett festett faliszekrény belseén levő MCMXXXVII és az DF - SG 
inidá'lek. 

Az 1937-es átal,akításkor épült az épület északi falának közelében 
levő kútház, rajta Köpeczi tervei szerint egy stilizált pajzs a nyakán állnyi
lazott hattyúvaL A Daniel-kastély építéstörténetének jobb megértését 
szolgálja az épület vázlatos alaprajza {I. rajz). 
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idegészítesként még ármyit, hogy áz ~lÍtett kis-kÚria hosszÚ iclőkBn 
át a Szabó Vilunos fé1e épület (utólag az All1ami Gazdaság s,zékháza) he
lyén volt {falábakon állt a XVIII. században) s he1ly;ébe az új épület csak 
a XIX. században épült. A két épületet sok melléképület, malom, ·csűr, 
'i'Stá:llók és gabanások ve1tték körül. 

A kastély egykori belső berendezéséről a Jl'égi összeírások és a ma is 
élők tanuskodnak (18). Jre'lenleg az épület eléggé gyenge állapolbban van. 
Tetőzetének jravítása halasztást nem tür. Egykori butorzata teljesen el
pusztult, csupán néhány csempe van még meg, egy régi csonka címer és 
nérhány egyszerű mennyezeti stukkó (19). Összesen _ 25 helyiséget és 5 pin
cét fogl:al magába az épület, mely <restrurálás esetén számtalan f.elhaszná
lási lehetőséget kínál. Jelen dolgozat egyik célja: is az, hogy segítő kezet 
nyújtson a közelgő restauráláSiilrak. A klarstély szobá:i közül négy boltíves 
maradt meg. Boltívei gyámkő 'I'llélküUek. Az , ezekhez vezető két ajtónyí'lás 
oldalfal-éleinek első harmadában két vízszintes 'tagolású faragott kő van 
beépítve (3/15 kép), melynek hivatását, esetleges 'eredeti helyét nem sike
rült megárlapítani. 

Az 1710-ben végzett vagyonösszeírásiból kitűnik, hogy a kastély szé
pen volt berendezve : a bútorokon lengyelországi abroszok, spanyol hím
Ziések, s~ó.fiumos úrihímzések, terítők. A rszobákban könyvtár, a bútorokon 
- melyek közüi egy 1709-böl való intalrziás szekrényt mi ds bemutatunk 
(4/18) - ón, ezüst és arany gyertyatartók, kannák, palackok. Az összeírás 
ruha-leltárából restaurálni lehetne :a XVIII. szá·zad főúri· vi.seletét. Ekko
ron a családnak gazdag ékszerkészlete volt. 

Az 1646-ból származó ingásági jegyzékből kitűnik, hogy a: szobákat 
arany;os tükrök, bécsi képek dfszítették. Több íróasztal volt "rajta hamv
vevóvel", holland szohrocskákkéill, 1akkfrozott kaLamárisokkal. Onnkannák, 
tálak, üvegek, rozsolisos poharak, fiedeles-bokályok ra falon. A pincékben 
étkes hordók, f.eredő kádak, serfőző üstök, boros hordók bqrral, szúszékok 
és osztováták. 

A második világháború utolsó éveiben a nagyszoba s-ZJalonnak volt 
berendezve. Itt volt fe1á1Htva a as.a:lád egy régi tagja áiltal használt vas
vért (a "vasember"), mellette fegyverek a falon, könyvszekrények, a sa
ro~ban szamovár, csraládi képek a falon, a sarokban zongora (20). A tor
nácon háta;sszék, raz egyik szohában .tel,jesen fehér színü bútor. A srobák 
szerepét, hivatását sikerült rögzítenünk (s azoknak számát a~ alaprajzon 
követni lehet) : "gyermekek-szobája" (1-2), ételmaradékok ~amrája' (3), 
befőteskamra (4), edénykészletek ~aktára, fenn irattár (5), ebédlő majd 
"nagyszalon" (6), l. S·zámú vendégszoba (7), klicsi szalon (8), "iroda" (9), 
"fegyverszoba" (10), 2. számtú vendégszdbal (ll), "kerti lejáró" (12), "báró 
úr szobája" (13), "méltosága szobája" (14), "ktcsi leányka szobája" (16), . 
al.atta az inas szobáj1a, a 3-as, 4-es és 5-ös számú vendégszobák a ll, 13 
és 14 számú szobák alatt a földs.ziti11ten, (me.rrt a "paJ.otaszárny" félemelretes), 
fürdőszoba (17), konyha (18), húskamra (19), szakácsnő szabája (20), tej
kamarta (21). Az l-es és 2-ős számú szobák alatt kenyeres pince és hideg 
pince, a 9. és 10. szá'mú.ak alatt pedig boros-, gyümölcsös- és zöldséges 
pincék voltak. 
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·. Az .épületek' k;Özött meg keÜ még emliteniink ·a temetőbe~ a ·Danle:.. 
lek cs~ládíkript:&ját, melyet romantikus .stílusban építettett Daniel Gábor, 
körül-b~tül a rrtúlt · száiad közepén egy Pégi családi kripta helyébe · (6/29 
kép). 

· ~pí<tészettörténéti értékű tárgy i~tt még az az egy köböl farag,ott kút
keret; · m~ly a Szab6 Vilmos féle bennvaló mellett van (s me ly a r€gi kis
curiát szölgálta} ma is használathan (4/17 kép), ilyen felírattal : TOUT 
EST CORRUPTIBLE DANS LES C~EATURES ALA DU SIONEUR EME
RIC DANTEL 1780 {21). A h~sai reneszánsz sugaHatá't hozza itt a k·eleti vé
geken ;a. XVIII. stázad végén. Egy máSlik (ketté tört) kő kútkeretet Darüel 
Fet·énc hozott ide Olasztelekről (sok más kőfaragvánny.al együtt) 1944-
ben; Felinata ez : GEN. MICHAEL DANIE.L DE VARGYAS FIERI CU
RAVIT A. 1675 12 jul. SYMBOLUM : DEUS PROVIDEBIT. Restaurálás 
é'setén ezt is vissza kell rna1jd vinni az olaszteleki kertbe eredeti helyre. 

A varé$yasi k!astélyt e~otikus cserje és üa-ritlms.ágokkal tele paTk 
övezi (22). En.nek a védelmére is keUene gondoljunk. Je1enleg az Uzonban 
székelő Állami Mezőgtazdaság'i V álLalat vargyasi farmjának gabonanak
tára van benne. 

II. Az. olaszteleki műemlék-kastély 

Az épület jelenleg a bardóci MTSZ o~a:szmeleki farmjának székháza. 
Késő kJass:<(:id.gta, tornácával első pillanatra nem sokat árul e'l, csupán az 
útra néző ·emeleti~ or0mfal et1edeti reneszánsz kőtáblája figyelmezteti az 
arra jár0t, blDgy régebbi épüJetite-l van dolga (7/21, 32. kép). Mai :formája 
a számos alakítás .eredménye. ao~zá, tartozik az udvar belső részén levő 
fö1dszíntes éJi>ület is - a ma'i g.abonaraktár, melyet Bethlen- vagy egy-
szerüen ~icsi-k~stélynak neveznek az olasztelekiek {9/42 kép). · 

Az épen marad építészeti anyag a'lapján csupán néhány szükszavú 
megállapítás születhetett erről az épület-eg.yüttesről, mely szintén a Da
nietek bírtoka volt &z elmúlt száza'd0k folyamán. 

A helyi hagyomány azt tartja, hogy a kastély belterületén régebb is 
épületek állottak, melyet várfal vett körül. E megállapftá:s mellett tanus
kedik a k;astélynak ·egy 1763-ból származó összeírása, mely szerint még ak
kor ·is "látszi kegy kevés ruina" (Z3). A ,csaLád történetét megíró Daniel 

· Gábo:r .a21t frja, "van még kevés rom és kerítés de ahol mélyebben leásnak 
a földibe .nyomban kőfal' alap·ra találnak mégpedig mészkeverékkel" (24). 
Olaszteleki Barta Miklós folJdész egy 1865~ből származó krónikájában 
kja, hogy "a foJ!ytonos vészes hadhrtozgalom és, főleg a Tatár pusztittások
Q>ldöktések falvak · l~nga borításai eiren védelmül az Olaszteleki 1Dániel 
fami'lia lak Telke körül - udVarháza körül a Bardotszéki Lakosság véd
bástyáko.t Véde.r!)ssé·geket építvén; midőn az ellenség dühöng Zajja hal
l'ato~tt ak:or az egész nép a ndtvihetett Vagyonával g.yermekeivel -- a s·zű
lél)k . s nők mind odafutottak -· • oda zárkoztak V édelemért : .az EU enségnek 
ha a. sziikség :., é~ látható körlílmény igényelte ellentis ál ottak · s · azon 

· .helyet has.znált~k : .. Ennek a -Várnak a. romjai mohusult kőfalai máig · is· 
láthatók"· (21}}. Köpeczi Sebestyé.tf József. is látta még 1927-ben az áUó 
vád:alakat, meiyről ra·jzot is készített (.10/49. kép~ (26). Nos a kőfalat az 
]9'70-beri. végze:tt vizvezeték csőfektetési munkálatai alkalmával is meg-
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találták (27). Ezek után nem fér kétség az egykori "oiaszteiekl. vár" hol~ 
létéhez és létezéséhez. 

Az olaszteleki részbirtokot a XVII. század elején Báthori Gábor fe~ 
jedelem ajándékozta Daniel Mihálynak 1609-ben, majd ezt az adományt 
erősíti meg Bethlen Gábor 1621 október '13-i adománylevelében. Az ado
mányt így indokolják "hogy ... kiváló érdemeiért királyi jótékonyságunk
nak némi példája megmaradjon" (28). 

A .családi történetírás SZJerint a fiaival Vargyasorr vagyonközösségben 
elő Daniel Mihály (?-1641) a részbirtokra még a XVI. század elején egy 
földszíntes épületet épít•etett, melyben a mellékszobák mellett egy nagy 
terem is volt "de ezt a hagyomány szerint azért építette, hogy midőn 
Bethlen fejedelem a közel levő erdőségekben vadászni szokott illő szálása 
legyen" .. A családkrónil~::r író Daniel Gábor szerint ez az épület a mai 
kastély hátulsó (nyug~±i) földszintes részén volt. (29). Valóban itt van is 
a korba beillő régi bolthajtásos pince. De szerintünk a Daniel Mihály 
emelte fölszintes kúri·a az udvar mélyén levő gabonaraktár helyisége volt. 
Feltételezésünk·et azzal bizonyítjuk, hogy ezt a épületet · az olasztelekiek 
ma is Bethlen · kastélynak vagy kicsi-kastélynak nevezik s hogy ez re
neszánsz kúria volt azt .. dokumentumok és a ma is létező építészeti emlé
kek bizonyítják. Az épület a mainál alacsonyabb volt s aLatta szép bolt
hajtásos pince volt, ami ma is megvan. Hátsó Karmosra néző oldala össze 
volt épülve 1a várfal<Lal (amint ,a:z't Köpe,czi rajzán láttuk) s akkor még meg 
volt egy kőből fraragott reneszánsz abLakkerete (30). Az épületet az MTSZ 
a háború utlán két szakaszban 'átalakította : először a nyugati részt (31), 
majd a keleti felé t emelte meg. Eredetileg létező négy szabából az első 
kettő épen megmaradt, 1a többit átépítették és megtoldták A megmaradt 
szobáknak épen maradtak eredeti ajtói is és két faliszekrény (9/42, 44, 43, 
46. kép). A boltivek gyámköveken nyugszanak (9/45, 47. kép) (32). A hely
beliek állítása szerint azonban ·eredetiek (?) a homlokzati tornác népi 
reneszánsz ízű kosárívei. Minden bizonnyal Daniel Mihály építette még 
Inielőtt János és Ferenc fiéva1 megos~toztak volna a vargyasi ősi bírtok 
felett. Ez a megosztozás pedig 1642-ben történt (33). Ezek szerint tehát 
több mint bizonyos, hogy az első curia 1609 után, de még inkább 1621 és 
1642 között épült Olaszteleken. Daniel János 1645-ben már itt lakott, mert 
ebben .az évben .adományozott az olaszteleki református ekklézsiának egy 
ezüst kelyhet tányérral, melyből az utóbbi máig megmaradt. Mil)'len meg
gondolások késztették azt nem tudhatjuk, de annyi bizonyos, hogy 1649-
ben új kúriát épített, mely a mai n:agyobb épület nyugati rés'Zén az em
lített ·öreg pinoe felett volt. Ebből az épül·etből szánmazik a J.D. ,iniciálék
kal (Johannes Daniel) és az 1649-es évszámmal ellátott fogsoros szemöl
dökű kőajtókeret, mely ma is a kastély udvarfel,őli első ajtóját képezi 
(7/34, kép) (34). "Erre a földszinti épületre azután II. Daniel Mihály 1635? 
-1699) 1669-ben egy emeletet épített és az utca felől egy szárnyépülettel 
megtoldatta" írja Daniel Gábor (35). Ezzel nagyjából ki is al.akult az épü
let mai formája (kivéve a tetőzetet és :a délkeleti oldal későbbi tornácát). 
Ehez még csupán .annyit kell tudnunk, hogy az útf.előli szárny északi vé
gében, ott ahol ma a belső oldalon az 1649-es kőajtókeret és a külső ol
dalán két ablak van (1~1sd a kastély földszintjének alap rajzát II. sz·ámú 
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rajz és .a 7/32. képet) ott volt az egykori bolthajtásos (félköríves) főkapu• 
bejárat, melyet a XIX. században rakhattak be, de bolthajtásai ma is 
láthatók (lásd tussal kihúzva a 7/34. képen). Az 1669-ben történt építke
zések alkalmaval készült az említett főbejárat fölé az a diszes reneszánsz 
oromzati kőtábla, melyen következő felírás volt : DEUS PROVIDEBIT 
ANNO 1669, alatta olaszkoszorúba foglalva a ha,ttyús Daniel-cfrner benne 
az M.D. (Mkhael Daniel) és alatta a H.I. (Haller Judit) - az építtetők -
iniciáléi (7/32 és 35 valamint 10/48 kép). A kőreírnert a háború utolsó hó
napjaiban Daniel Ferenc Vargyasra vitte (36). Innen alsó része (8/36 kép) 
a Székelykeresztúri múzeum kötárába került (37), felső részét pedig ké-
sőbb visszahozták és a hiányzó részt Szőcs Sándor helybeH építész-mes
ter 1958-ban --- fia, ma dr. Szőcs Károly rajza nyomán - címentből pél
daadó módon restaurált (38), (7 /33 kép). 

Az 1669-es bővítés idejéből v.aJó még egy - az 1649-es ajtókerethez 
nagyon hasonló - szintén fogsoros szemöldökű kőajtókeret (8/37 kép), 
melyen M.D. - 1669 - H.I. felírat van, ellentétben Köpeczi Sebestyén 
József rajzával (10/48 kép), melyen az említett inidálék helyett (lásd a 
szövegközti IV. rajzot) átnyHazortt nyakú hattyú áll, ugyanolyan pajzsban. 

4. sz. rajz 

Ebből az időből valók a délkeleti külső :Eal alsó ajtójra és ablaka fölé be
épített két 1669-ből származó fogsoros kőablakkeret, melyet valószínű 
(helyezetóből itélve) később építettek be. A nyugatin (az ajtó fölött) az 
1669-es évszám és levéllé stilizált "pajzsban" az M>D inidálék vannak 
(lásd .a szövegközti V. r.ajzot), míg a. keletin {az ablak felett) pajzsban 
hattyú és az MD iniciálék láthatók (8/38 és 10/51 kép). Kidolgozásuk és a 
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5. sz. rajz· 

hattyú primitív (inkább iyúkra emlékeztető alakja) népi kő faragómester 
kezemunkájára vall. 

A XVII. század második feléből származik az .az 1675-ből való egy
kőből faragott kútkeret (10/50 kép), mely ma a vargyasi kastély keretjé
ben van kettétört állapotban s melyet szin:tén olasztelekről vittek oda. 
Az említet század végén smmos kisebb épület volt ezen a telken (39) s 
adatunk van ar~a is, hogy 1790 jul. 8-án ·egy hatalmas vihar tépi le az 
épületek zsindelyes tetejét (40). 

A XIX. század folyamán kisebb átalakítást végeztek a negyvenes évek 
elején (41), majd ped1g Daniel Gábor 1884-ben végleg kiemeli romladozó 
állapotából, me1y újítást a ma is létező két márványtáblával örökített meg 
(8/39 és 40. kép). 1891-ben megépül a ma is létező "Veránda" az alsó rész 
régi szobáit pedig cselédszabává alakították át (42). 

A XX. száZialdból tudunk még egy bővítésről 1905-ből. Ekkor toldják 
az épület nyugati szárnyának északi falához a klassz1cista kiugró részt 
(10/53. kép, a toldott rész x~el jelölve), mely az épület min:dkét alaiPrajzán 
látszik. 

A toldott rész késő kl;asszicista oromfalán varr egy családi címer (43). 
Ugyarr csak ezzel az alkalommal épült a belső kőpilléreken nyugvó tor
nác is, mely közel sem olyan sikerűlt, min:t 1937-es vargyasi társa 
(10/53 kép). 

A kastélynak szép parkja, rózsaiigetei voltak. Kertjében ma is JO 
pár érdekes fa van, melyeket védni ke:lilen:e (44). Re:staiUrálás esetén: a 
kastélyt sokrétűerr lehetne felhasználn:i s a Baröt-Székelyudvarhelyi út 
meUet, q. turisztika bázisává fejleszteni, annál i:s inkább mivel az .altalaj 
ásványvízkincsekben gazdag. 
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tették be s ezért semmi esetre sem lehetnek régebbiek a XVII. század dereká
ná:l. Itt szeretnénk emlékeztetni egyébként arra, hogy idézett munkájukban a 
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netéhez. Kolozsvár, 1913. 85-93. old. 
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Akkori Szabó Mózes tanár küldte be Székelykeresztúrra. (Hivatalos levél a 
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feleslegesen" arra több bizonyítékunk is van. Köpeczi Sebestyén J1ózsef írja 

i~·1.-nak 296. lapján, hogy "Faragott ajtó és ablakkeret több van a százados fák 
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27. Valóban a kőfal talapzata ma is látható a "kicsi-kastély" mellett elhaladó út

ban, mely a kerti épületekhez vezet le a Kormos teraszáról. Dénes István geo
lógus (akkoron tanuló, kerámia-töredéket szedett a fal mellöl össze, mely azon
ban még eddig nem volt régészeti vizsgálat tárgya. 

28. VDCS-1894. 61-63 és 95-98 old. 
29. Kelemen Lajos : Újabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez. Kolozsvár, 

1913. Előszó V. oldal. 
30. Köpeczi Sebestyén József i.m. 297. old. 
31. Ezt a stádiumot örökíti meg dr. Szőcs Károly egykori olaj~estménye, melyet a 

9/44. képen mutatunk be, rajta a ~úria északi pincelejárata felett klasz
szicista portikus látszik. Itt említjük meg, hogy az épület bejárata felett egy 
1772-ből származó latin feliratos kő van, melyet a székelyudvarhelyi régi me
gyeházáról hozták ide (leégése után) a Danielek. 

32. Csupán egy s:zlúróproba alapján azonban arról győzödtem meg (bár ez nem elég), 
hogy azok vakolatból is lehetnek. 

33. VDCS-1896. 63-64. old. 
34. Az évet jelölő utolsó számjegyet azonban csak feltételesen lehet 9-nék elfogadni. 

(Lásd még VDCS-186. 73. oldalon is). 
35. Kelemen Lajos i.m. Előszó V. oldal. 
36. Amint azt a szerzövel 1973 XI. ll-én közölte. 
31. Ma is ott van 367 Ltsz. alatt (méretei 64x73 cm.), melyet szintén kés~séggel bo

csájt a restaurátor rendelkezésére a múzeum. Lásd még B. Nagy Margit : Re
neszánsz és barokk Erdélyben, Bukarest, 1970, 44. kép, ahol azonban a kó "v~Jr

gyasinak" van megnevezve, valószínű azért, mert a Székelykeresztúri Múzeum is 
eddig onnan valónak tartotta, hisz onnan küldték be. 

38. Kólumbán Béla írásbeli k.özlése a szerzövel Ola!)j':telekröl 1973 XL 18., akinek 
MárkQ Airnos (ki maga is segített) és Mitrkó Lajos (Lórincé) mondták el, mely 
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öntudatos restauráló munkájukért dr. Szőcs Károlyal együtt illesse köszönet ezen 
·a heiyen is . 

39. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Daniel János 1668 III. 21-én (lásd : ync;;S~l896, 
76-77 o1d.) felossza bírtokait három fia között Az . okmányból kitűnik, hogy a 
telken több épület volt, azoktat azonban ma már nehéz lenne egyeztetni a mai 
helyzetteL Lásd u. o. 126-127. old. 

40. VDCS-1896, 138. old. . . 
41. b. Rauber Nándor végezte, ki Erdővidék jeles közéleti szewélyisége volt. 
42. Valószínű ekkor rakatott be ·a kastély f6bejá1·ó kapuja és tették oda be. a": 1649-

es ajtókövet, a két 1884-ben állitott táblával. .. A kastély .berendezése részben el
szálítódott, részben megsemmisült. Egy megmaradt DG-cimeres csempét mi is 
bemutatunk. . .. . .. 

43. Olaszteleki Molnár Lajos közlése, . aki . Kolumbán Márton·tól tudja. Itt. mondok 
köszönetet neki a sok alkalommal tett szíves kalauzolásért. Az említett cfrner pe
dig hasonló a vargyasi csonka-címerhez (lásd e -jegyzet 19. pontjában}, . 

44. Faritkaságait lásd Kisgyörgy Zoltán: Az olaszteleki kastély. Megyei Tükör, VI. 
évf. 942. szám. 1973 V. 6. 
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ll 5. Az 1937-ben épült harangláb (1973) Foto : Kisgyörgy Z. 
21 6. Reneszánsz loggia (résZlet) 197'6.' Foto : Demeter J. 
21 7. Volutás köajtókeret (részlet) (1973) Foto : Kisgyörgy Z. 
21 8. A harmadik (kanelurás) ajtókeret (1973) Foto : Kisgyörgy Z. 
21 9. Az elsö volutás köajtókeret (1975) Foto : Brassai L. 
3/10. Kerti-lejáró · ajtó "szemöldökköve" 1650-böl (1973) Foto : Kisgyörgy z. 
3/11. A kerti lejáró "küszöbköve" (1976) Foto : Pemeter J. 
3/12. :Óaniel-Perki címeres kőtábla 1745-böl. (197-6). Foto : Molnár Kálmán. · 
3/13. A "fóbejáró" (1976). Foto : Demeter J. 
3/14. Az 1937-es emléktábla (1976). Foto : Demeter J. 
3/15. A sarokkő. (1976). Foto : Demeter J . 
4/16. Felvétel a kastélyról 1929:..böl . a kőtáblákkaL Fotocopia : Fóris Pál. 
4/17. Kökútkeret 1780:..ból. Foto : Demeter J . 
4/18. Intarizás bútor 1709-böl. Fotocopia : Fóris Pál. 
4/19. Csempe a Daniel-Sornsich címerrel. (1976). Foto : Demeter J. 
4/20. Címeres kályhacsempe. (1976). Foto : Demeter J. 
5/21. A vargyasi kastély. Köpeczi Sebestyén J. rajza, 1926. 
5/22. Dániel István kötáblája 1687-böl (77x55). Köpeczi Sebestyén J . rajza, 1926. 
5/ 23. Dániel Ferenc kötáblája 1646-ból (47x51 cm). · Köpeézi Sebestyén J. ra jza. 1926. 
5/24. Daniel-Pekri címeres kőtábla 1745-böl. Köpeczi' Sebestyén J . rajza, 1926. 
5/25. A reneszánsz loggia aknatuszleveles kópillére. Köpeczi Sebestyén J. rajza 1926. 
6Í26: :-Pekri Polixénia emlékköve XVII. sz. Köpeczi Sebestyén J. rajza, 1!)26. 
6/2!. Daniel . István címeres köve VII. sz. Köpeczi Sebestyén J . rajza, 1926 
6!28. A "föbejáró" Köpeczi Sebestyén J. rajza. 1926. - . 
6/29. A vargyasi Daniel-sírbolt. Köpeczi Sebestyén J. rajza, 192.6. 
6/30. A volutás köajtókeret ornamentikája. Köpeczi Sebestyén . J. rajza, 1926, 
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ll. AZ OLASZTELEKI KASTtLY 

7/31. A kastély déli szárnya (1976). Foto : Demeter J. 
7/32. A kastély utcai (keleti) szárnya. (1976). Foto : Demeter J. 
7/33. Reneszánsz kőtábla 1669-böl, restaurál va 1958-ban (1976). Foto : Demeter J. 
7/34. Reneszánsz kőajtó-szemöldök 1649-ből (1976). Foto : Demeter J. 
7/35. Reneszánsz Mtábla 1669-ból (1934). dr. Balogh Jolán felvétele. 
8136. Az 1669-es reneszánsz kőtábla (eredeti) alsó köve (1976). Foto : Molnár K. 
8/37. Reneszánsz kőajtókeret 1669-böl (1976). Foto : Demeter J. 
8/38. Renes'tJánsz ablak szemöldökkő 1669-böl (1976). Foto : Demeter J. 
8139. Vargyasi Daniel Gábor eblékköve 1884-ből (1976). Foto: Demeter J. 
8/40. Daniel Gáborné szül. Rauber Mária emlékköve 1884-ből. (1976). Foto: 

Demeter J. 
8/,H. Daniel Gábor csempéje. (1976). Foto : Demeter J. 
9/42. A Bethlen-kastély átalakított épülete (1976). Foto: Demeter J. 

· 9/43. Reneszánsz faliszekrény (1976). Foto : Demeter J . 
9/44. Szöcs Károly dr. festménye 1959-böl. (Hl76). Fotocopia : Demeter J. 
9/45. Gyámkő a Bethlen kastély északi szabájából (1976). Foto: Demeter J. 
9/46. Reneszánsz ajtó a Bethlen-kastélyból. (1976). Foto: Demeter J . 
9/47. Gvámk:ő a Bethlen-kastély déli szabájából (1976): Foto : Demeter J. 

J 0/48. R~ncszánsz kőtábla 1669-ből. Köpeczi Sebestyén József rajza, 1926. 
10/49. A Bethlen-kastély részlete a várfallaL Köpeczi Sebestyén J. rajza, 1926. 
10/50. Az 1675-ös kókeret, amikor még Olaszteleken volt. Köpeczi Sebestyén József 

rajza, 1926. 
10/51. Reneszánsz ablak-szemöldökkö 1669-böl. Köpeczi Sebestyén .J. rajza, 1926. 
10/52. Reneszánsz köajtó szemöldökköve 1669-böl. Köpeczi Sebestyén J. rajza, 1926. 
10/53. Az olaszteleki kastély udvarfelöli képe. Köpcczi Sebestyén J. rajza, 1926. 

IRODALOM 

l. VARGYASI KASTf:LY 

l. Balogh .Jolán dr. : A renaissance építészet és szobrászat Erdélyben. Magyar Mü
vészet, X. k. Budapest, 1934. 

2. Benköné Nagy Margit : Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1970, 45, gi) 
old. és 32., 45. kép. 

:l. Bfró József: Erdély müvészeie. Budapest, é. n. 88. old., kép 241. old . 
4. Bíró József: Erdélyi kastélyok. Budapest. é. n. 47, 31-52, 57, 97. old. kép 50. old . 
5. Ionescu Grigore: Istaria arhitecturil in Románia. Bucuresti, 1965. vol. II. 203. old. 
6. Katona Szabó István: Negyven év mültán (X). Új Élet Í972, 14. sz. (kép is). 
7. Köpec·zi Sebestyén .Józsf'f: Erdélyi rencf;zánsz emlékek. Pásztortűz, 1927. 293-297 

old. (sok ilusztráció). 
R. Kisgyörgy Zoltán : A vargyasi müemlék-l<astély. Megyei Tükik, VI. évf. 11?1 

szám. 1973 dec. 2. 
9. Kisgyörgy Zoltán : BazinuJ Baraolt Gb id turistic. Si. Gheorghe, 1972, 40., 92-:-!J4 

old. képek :39, 41 és 89. old. 
l O. Kisgyörgy Zoltán : Erdővidék Utikalauz. Sepsiszentgyöt·gy 1973. 39, 9;i n'd. ké

pek ~!9--'D. D4. old. 
1 J. Kisgyörgy Zoltán: Hinni akarom. JVIegyei Tükör IV. évf. 291. sz. 1971 ánr. 2. 
J 2. Kisgyörgv Zoltán : Az unitárius Da nielek Vargyasi kastélya. Kereszté~v Mó.g-

vetö. Kolozsvár, 80. 197413. sz. 167-169. old. · ·" 
J 3. ~ónyn Adám : A Vargyas völgyében Új Id ö. 1965 VIII. 12 (kép is). 
14. Konya Adám: A vargyasi kastély. MüemlékE>ink sorozat. Megyeí Tükör. 1969 

VI. 21 (kép is). 
15. Kónya Adám: Változatok 0gy barokk témára. Megyei Tükör. 1971 IJI. 21. 
J 6. Marosi Ildikó:. Arkostól-Zágonig (Müemlékszemlén Kovászna megyében). (J j 

Élet, 1971. l. szam. 
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17. Orbán Ba1ázs: Székelyföld leírása: III. k Pest, 1868 10, 228. old. 
18. Rados Jenö: Magyar kastélyok. Budapest, 1939. 16. o~d. 
19. Sebestyén Gheorghe ~i Viétor: Arhitectura rena~terii in Transilvania. Bucu

re~ti, 1963. 40, 46-47, 49, 62, 112-115, 234-235. old. Két rajzzal. 

Megemlítve: Judetul Covasna; Sf. Gheorghe, 1969. 267-268. old. 
Kovászna megye. Sepsiszentgyörgy, 1969. 263-'-266. old. 
új Idök Lexikona. Budapest, é.n. XXIV. k. 615. képtábla. 
Székelyföld irásban és képben. Budapest, 1941. XXIX. képtábla. 

II. OLASZTELEKI KAST:f:LY: 

1. Benk,óné Nagy Margit : Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1970 41. old. 
2. Bíró József: Erdélyi kastélyok. Budapest, é.n. 47, 51, 87. old. 
3. Köpeczi Sebestyén J,ózsef: Erdély reneszánsz emlékek. Pásztortűz. 1927. 293-297 

old. (sok ilusztrációval). 
4. Kisgyörgy Zoltán: Az olaszteleki kastély. Megyei Tükör, VI. évf. 942. sz., 1973 

máj. 6. 
5. Kisgyörgy Zoltán: Bazinul Baraolt. Ghid turistic. Sf. Gheorghe, 1972. 40. 80. old. 
6. Kisgyörgy Zoltán: Erdóvidék. Utikalauz. Sepsiszentgyörgy, 1973. 39, 81-82. old. 

_kép 82. old. 
7. Kónya Adám: Az olaszteleki kastély leírója. Megyei Tükör, 1973 X. 14. 
8. Orbán Balázs : Székelyföld leírása. Pest, 1968, III. k . 221 old. 
9. Sebestyén Gheorghe 1i'i Victor : Arhitectura rena1i'terii in Transilvania. Bucure~ti, 

1963, 47. old. 

Megemlítve : Judetul Covasna. Sf. Gheorghe, 1969. 156. old. 
Kovászna megye. Sepsiszentgyörgy, 1969. 133. old. 

REZUMAT 

Monumentele arhitecturale din Virghi1? ~i Tlili1?oara de Z. Kisgyörgy 

Autorul sintetizeaza cuno~tinte1e 1i'Í datele asupra celor daua camplexe arhitec
turale ce figureaza in lista monumentelor arhltecturale al judetului Covasna, core
lind totodata 1i'i parerile contradictorii din literatura de specialitate. 

l. Camplexele de cUidiri se dateaza din secolul XVI ~i XVII ~i au o<i..-:+rat. n't
meraase elemente ciaplite in piatra in sWul rena1i'terii timpurii sau cea tirzii. Aceste 
elemente bogat ornamentate insa au suferit dezlacari in timpul serolelor datarita 
unor renovari, extinderi ale acestar cJadiri. Lucrarea da deci indicatii concrete re
a~ezarii acestar piese eu ocazia restaurariJor. Pe Jinga acest lucru - bazat pe do
cumente - se da prima oara cranica construirii celor doua complexe. 

2. Lucrarea abordea?a detaliat problemele arhitecturale ale acestar comp1exe 
din timpul barocului ~i clasicismului enumerind renavarile ~i extinderile in timpul 
secalelar XVIII-XX. 

3. Se cansidera - pe Jinga cele mai de sus - o contributie persanala, problema 
descrierii interiorului castelului din Virghi.;;, mai eu seamii a celui din ultima 
periaada. 

Materialul este insotit de un bogat material fotagrafic, grafice, desene lli rele

veuri ale canstructiilar. 
Se anexeaza ~i literatura legata de aceste abiective. 
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