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nem megszokott méretű kiadvánnyal a no-
vemberi marosvásárhelyi könyvvásáron talál-
koztam először, a véghajrában elvégzett kö-
tészeti munkák után ide futottak be ugyanis 

az első példányok. Így a rendezvény Szép könyv vetélke-
dőjére való benevezést, illetve a zsűrizés lehetőségét már 
lekéste, de amint kezemben a kötettel leültem a színház 
előterének egyik kényelmes ülőalkalmatosságára, hogy 
a jövő-menők zsibongása, gyakori köszöngetés és rö-
vid beszélgetések között mindegyre belelapozzak, nem 
tudtam szabadulni a gondolattól: alighanem ebből 
bestseller lesz. És a vásár három napja után már nem 
is lepett meg a közlés: valóban, mind a százhúsz pél-
dány elfogyott, mi több, az igénylők tucatjait kellett 
üres kézzel elküldeni. Így minden további nélkül 
megkockáztathatom a kijelentést: ha a nyomda lé-
pést tud tartani a kereslettel, akkor az elkövetkező 
hónapokban szorgalmasan fogják ebből a 2011. 
augusztus 1-jén lezárt kéziratból készült köny-
vet vásárolni nem csupán Marosvásárhelyen, 
hanem Kolozsváron, Csíkszeredában, Dé-
ván, Gyulafehérváron, Sepsiszentgyörgyön, 
Kézdivásárhelyen vagy bármelyik erdélyi 
városban, ahová eljut, és persze a magyaror-
szági könyvpiacokon is. És hogy miért felté-
telezhető a további siker, annak magyará-
zatára hadd következzen néhány érv.

Az „Isten segedelmével udvaromat 
megépítettem…” című kötet, két csík-
szeredai kutató-szerző, Bicsok Zoltán és 
Orbán Zsolt, valamint a Tőzsér László 
vezette csíkszeredai Gutenberg Kiadó 
és nyomda nem csupán súlyos, hanem 
kimondottan fajsúlyos munkája. 
Ami az első jelzőt illeti, azt egyet-
len mondatban el lehet intézni: 
két, kemény fedőlap közé zárt kö-
zel hatszázötven oldal, méghozzá 
műnyomó papírra nyomva, így 
tömege majdnem két és fél kiló, 
ezért meglehetősen nehéz hosz-
szabb ideig kézben tartani. De 
ha letesszük valahová, gyor-
san beleolvasunk, majd napok, hetek, 
hónapok vagy akár évek hosszú során többször 
is fellapozzuk, akkor az erdélyi magyar nem tud szaba-
dulni a varázsától. Mindenekelőtt a könyv felépítéséből 
és szerkezetéből adódó olvasóbarát és szemléletes átte-
kinthetőségtől, a jól megírt, egy pillanatra sem túlbeszélt 
és kiválóan rendszerezett információktól, mivel ezek je-
lentik igazi fajsúlyát annak a kötetnek, amelynek alcíme 
határozza meg a lényeget: Történelmi családok kastélyai 
Erdélyben. 

Gondoljon csak vissza a kedves olvasó: életében 
hányszor autózott vagy vonatozott el különböző útvo-
nalakon Kolozsvár, Nagyvárad, Déva, Beszterce vagy 
éppen Zilah felé a szokványos lakóházak sorából ki-
emelkedő, olykor ugyancsak romos, máskor meg felújí-
tott vagy alaposan átalakított, de méreteiknél, jellegze-
tességeiknél fogva mindig feltűnő építmények mellett, 
amelyekről csupán annyi sejlett fel, hogy Teleki-, Apafi-, 
Kemény-, Bánffy- vagy Bocskai-kastélyok lehetnek, és 
menet közben eszébe jutott, amint hazaér, többet is meg 
kellene majd tudnia az épületekről. Ám ha otthon kezé-
be vett bármilyen útikalauzt vagy valamiféle Erdélyben 
fogant és máshol kiadott fotóalbumot, netán elkezdett 
keresgélni a világhálón, akkor a legjobb esetben annak a 

tulajdonosnak a nevét tudta meg, akitől az építményt a 
második világháború után államosították, vagy esetleg 
azt a nevet jegyezhette meg, aki az elmúlt évszázadok-
ban, valamikor, építtette. Ha viszont a világhálón kellő-
képpen elkalandozott az erdélyi magyar, román és né-

met településnevek zűrzavarában és megtalálta 
az éppen keresett honlapot, akkor 

nemegyszer olyan névvel 
találkozhatott, 

amely az 
illető helységben az 
egykori vagy ma is létező kas-
téllyal, várral, udvarházzal kapcsolat-
ban közszájon forog, noha könnyen megtörtén-
het, hogy kevés köze van a valósághoz. Ennek a könyv-
nek a fiatal szerzői viszont minden bizonnyal többéves 
adatgyűjtés után rájöttek arra, hogy az idő sodrából 
nem a részleteket kell kiemelni, hanem a teljességet kell 
keresni: az építés, az államosítás és a jelenlegi állapotok 
közötti évszázados vagy évtizedes átmeneteket mind a 
mai napig többé vagy kevésbé ismert, de mindenképpen 
sokkal rendszerezettebb és biztos történelmi forrásokon 
alapuló adatokkal kell kitölteni. Ezért kerestek fel, sza-
badidőt, energiát nem kímélve, minden egyes kastélyt, 

ezért támaszkodtak a legkülönbözőbb könyvészeti for-
rások tömkelegére és ezért tudták úgy megírni munká-
jukat, hogy az nem csupán Erdély építészeti öröksége 
egyik alapvonulata lényeges felmérésének, jól letisztult 
és könnyen nyomon követhető erdélyi család- és kultúr-
történetének, hanem a nagyközönség számára is első-
rangú ismeretterjesztésnek számít. Százharminchárom 
épület és hatvanegy erdélyi nemesi család sorsa ötvö-
ződik a korabeli illusztrációkkal és a mai fényképekkel 
igen jó arányérzékkel megszerkesztett oldalakon, aki 
pedig a kötetet nem csupán felteszi a könyvespolcára, 
hanem onnan gyakran le is veszi, minden bizonnyal 
másképpen látja majd Erdély történelmét, illetve eltün-
tet majd történelmi ismereteiből jó néhány olyan fehér 
foltot, amelyekkel mindeddig alig tudott mit kezdeni. 
Az erdélyi magyar arisztokrácia élete-sorsa ugyanis a 
második világháborút követő évtizedekben soha nem 
szerepelt a tankönyvekben, az osztályellenségről semmit 
vagy a lehető legrosszabbat címszó alatt egész egyszerű-
en kimosták a fejekből, és csak az a néhány szerencsés 
döbbent meg, akit bárhol, az élet bármelyik színterén 
összehozott a sorsa egyik-másik leszármazottal, hogy 
bizony teljesen más, a körülötte megtapasztalt világtól 
alaposan eltérő emberi értékrendekkel és magatartásfor-
mákkal találkozik, még akkor is, ha éppen a kiszolgálta-
tottság és kitaszítottság sivárságában, a nélkülözésben 
és nyomorban látja őket. Jó néhány nemzedék számára 
tehát ilyen szempontból is kimondottan hiánypótló ez 
a könyv, és miközben olvassa, rádöbben arra, hogy mi-
lyen – ma nyugat-európainak mondott – értékek men-
tén alakulhatott volna tovább Erdély sorsa, ha nem vág-
ják el a társadalmi fejlődés természetes szálait, ha nem 

fosztják meg történelmének gyökereitől.
És még valami: ha valaki ezt a könyvet 

a maga teljességében végigol-
vassa, vagy részleteit több-
ször is áttanulmányozza, 

újból meggyőződhet róla, 
hogy milyen hihetetlen kö-

zösségi kincset veszítünk el, 
ha nem tudjuk megakadályoz-

ni ezeknek az épületeknek a 
pusztulását. Mint ahogyan azzal 

is tisztában lesz: milyen nagy és 
nehéz feladatot vállaltak maguk-

ra azok a hivatalos intézmények 
vagy civil szervezetek, akik éppen 

ezt az értékmentést tűzték és tűzik 
zászlójukra. Sok vesződséggel járó, 

embert próbáló, kitartást, odaadást, 
ügyszeretetet és következetességet fel-

tételező munka ez, amelyet évről évre 
véghez kell vinni, akár azzal a tudattal 

is, hogy szinte bizonyos: csak részsike-
rekben lehet bízni. Az időt ugyanis né-

hány történelmi kastély tekintetében már 
aligha lehet visszafordítani, a maga kézzel-

fogható, megnézhető és megtapintható va-
lóságában már nem minden romból támad 

fel újra a múlt. De ha így nem is sikerül, ak-
kor legalább gondolatilag, ez a hazai nemzeti 

kulturális alap és több székelyföldi közigazga-
tási intézmény által támogatott kötet már ön-

magában is olyan fogódzót kínál az időben, egy 
olyan, a huszonegyedik század elején rögzített 

keresztmetszetet hoz létre, amelyre bármikor, 
bárkinek nem csupán vissza lehet tekinteni, ha-

nem alapozni is lehet rá.
A könyv első borítójának hátoldalán és a rá kö-

vetkező lapon egy ugyancsak sokatmondó szemlél-
tető eszközzel indít. Ha csupán néhány pillantással 

vesszük szemügyre a történelmi Erdély nyugati határát 
erős zöld vonallal megjelelő térképet, akkor rögtön rá-
jövünk: általában Székelyföld és különösképpen Csík 
nem a leggazdagabb területe az erdélyi történelmi csa-
ládok kastélyai elhelyezkedésének. Annál önzetlenebb 
a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal, az Alcsík Kistér-
ségi Társulás, valamint Hargita és Kovászna megyék 
tanácsainak a támogatása a könyv megjelentetésében, 
hiszen újból ráéreztek arra, hogy az erdélyi magyarság 
a jelen átmeneti politikai játékai ellenére is olyan egy-
ség, amely a múltból táplálkozik, de a jövő sem tudja 
szétszakítani.

mikor az ember nem érzi jól magát a társa-
dalomban, a munkahelyén, felértékelődik 
az otthona. És amikor az otthonból eltá-
vozik, három hétig külföldön tartózkodik, 
hazajőve józan szemmel körülnéz, akkor 
kitör rajta a láz, hogy otthonát „kivájja a 
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Az „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” – Történelmi családok kastélyai Erdélyben 
című kötetet a szerzők, Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt jelenlétében mutatja be november 30-án, szerdán 18 órától a 
csíkszeredai Városházán Haller Béla, a Castellum Alapítvány elnöke. 

Egyszerre építészet- és családtörténeti monográfia, az erdélyi épített örökség 
relikviáinak képes albuma, kivételes szakirodalmi forrásmunka 

vagy alapkönyv az erdélyi kulturális turizmushoz. 
Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” – 

Történelmi családok kastélyai Erdélyben című nagy erdélyi kastélykönyvéről 
Székedi Ferenc írt recenziót. 

Akik megállítják az időt…


