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Umling-műhely bizonyult. A bemutatott 
templomi faberendezések mellett meny-
asszonyi ládák, saroktékák és állószekré-
nyek alkotásáról is vannak információ-
ink. A világi miliőbe készített bútorzatok 
intenzív használatnak, erőteljesebb ko-
pásnak voltak kitéve, így csupán kis lét-
számban, múzeumi körülmények köze-
pette őrződtek meg.

Összességében tekintve, a festő-
asztalos család meghatározó és nagy 
népszerűségnek örvendő alkotásokat 
hagyott hátra. Körösfőn már a XIX. szá-
zad első felében másolták tábláikat. Mo-
tívumaik, formaviláguk sok átfestés ese-
tében irányadó maradt az új mester szá-
mára. A másolatok készítése a XX. szá-
zadban újabb fellendülésnek örvendett.

Mihály Ferenc – Miklós Zoltán

A kastély a Nagy-Küküllő völgyében 
fekvő, ma Székelykeresztúr részét képező 
Fiatfalva nyugati felén épült, egy, már a 
16. században meglévő udvarház helyén. 
Ennek a korai udvarháznak lakói a Fiat-
falván birtokos Geréb család tagjai, akik 
közül elsőként Geréb Györgynek a neve 
tűnik fel, amikor 1588-ban 300 forintot 
érő, nagyobb mennyiségű fát vágat ki és 
szállíttat Fiatfalvára, valószínűleg az ud-
varház vagy a hozzátartozó gazdaság épí-
tése, bővítése céljából. Egy 1590-ben le-
folyt perről szóló oklevél tanúsága szerint 
Geréb Györgyöt „fazék és kemence csiná-
lással” jobbágyként szolgálta a mázas 
technikát is jól ismerő és alkalmazó ke-
resztúri Fazakas Lukács. 1590-ben gaz-
dája, Geréb György éppen azért fogta őt 
perbe, mert nem akart tovább a szolgála-
tában maradni.

1602-ben, amikor Básta György Ru-
dolf császár és király hűségére feleskette a 
székelységet, Fiatfalván egyedüli nemes-
ként Geréb Andrást említik, aki később – 
mint Bethlen Gábor megbecsült vitéze és 
testőrségének kapitánya –, 1625-ben a le-
omlott udvarházat kőből, vár alakjában 
újraépítette. Amikor Geréb András – utó-
dot nem hagyva maga után – meghalt, a 
birtok a kincstárra szállt, ám Fiatfalva a 
hozzátartozó kastéllyal együtt hamarosan 
új adományozás alá került. 1628-ban 
Bethlen Gábor siménfalvi ifjabb Székely 
Mózes étekfogó mesternek, a fejedelem, 
Székely Mózes fiának adományozta a bir-
tokot, amely Brandenburgi Katalin, majd 
I. Rákóczy György adományozásai foly-
tán újabb részjószágokkal bővült.

1635-ben Székely Mózes hűtlensége 
miatt a kastély ismét a kincstárra szállott, 
I. Rákóczy György azonban újból magán-
kézbe adta, főlovászmesterének és taná-
csosának, Marosszék kapitányának, 
Brenhidai Huszár Mátyásnak, akinek apja 
a Dunántúlról származott Erdélybe.

Huszár Mátyás megjelenésével a kas-
tély sorsa egy időre megállapodott, de az 
elkövetkezendő évszázadokban számos 
családi perlekedésnek lett tárgya.

Huszár Mátyás két leánya (Margit és 

Borbála) közül Huszár Borbála Torma 
Görgyné örökölte a kastélyt. Ennek máso-
dik férje Hidvégi Nemes János, Három-
szék főkapitánya, híres diplomata és nap-
lóíró, akivel 1676 februárjában a fiatfalvi 
kastélyban tartották lakodalmukat. Az 
1679-ben elhunyt Nemes János fiai, Má-
tyás és Dénes örökölték a kastélyt, anyjuk 
után Torma ágról származó féltestvéreik-
kel közösen.

A 17. század második feléből nincs 
adatunk arra, hogy a kastélyon építkeztek 
volna. Huszár Borbála halála után, a Tor-
ma és Nemes örökösök perlekedései mi-
att, a sok gazda közt csak romlott a kastély 
állapota.

Hermányi Dienes József, a híres nagy-
enyedi pap és emlékíró 1718 tavaszán 
Fiatfalván tett látogatást. Ő említi, hogy a 
kastélyt nagyon romladozott állapotban 
találta. Helyreállításán azonban már dol-
gozhattak, mert az egykori udvari temp-
lomnak ma is meglévő stukkós boltozatán 
láthatóak az építtető Nemes Domokos év-
számos (1714) névbetűi.

Az öröklődést Nemes Domokos test-
vérének, Nemes Mátyásnak ágán követ-
hetjük tovább.

A kastély Mátyás egyik lányának, Ne-
mes Klára gróf Bethlen Sámuelné 
(1719–1800) tulajdonába került, miután a 

Torma-rokonoktól és a testvérektől is 
megvásárolta a részükre jutottakat. Ami-
kor az örökség Nemes Klára egyetlen lá-
nyára, báró Wesselényi Farkasné Bethlen 
Juliannára (1751–1804) szállt, tisztázott 
volt a kastély és a hozzá tartozó birtok jog-
állása. Ám Julianna Wesselényivel kötött, 
első házasságából származó gyermekei és 
második férje, Haller Antal újabb peres-
kedést szakasztanak az örökségre Julian-
na halála után. A birtokmegosztás ered-
ményeképpen a fiatfalvi kastélyt Wesse-
lényi Orsolya Mikó Istvánné kapta. Róza 
nevű lánya gróf Mikó Miklósné lett. A ma 
is álló épületet 1817 körül Mikó Miklós 
építtette, a fiatfalvi emlékezet szerint: „a 

egy állatot bemutató kazetták képezik, 
melyeken legtöbb esetben az állat nevét 
is feltüntették. Sok esetben a Biblia vala-
mely részéhez kapcsolódva a keresztény 
értékrend jó és rossz elemeinek, erényei-
nek és bűneinek ábrázatát ölti a kiválasz-
tott állat, ezáltal megbélyegezve pozitív, 
illetve negatív tulajdonságokkal. Az áb-
rázolások képi megfogalmazásában nö-
vény- és állattani, gyógyászati munkák 
illusztrált kiadásai, a nagy népszerűség-
nek örvendő emblémás könyvek, jós-
könyvek vagy különböző kiadványok, 
kisgrafikák segíthettek. Az Umling-mű-
hely fennmaradt alakos ábrázolásainak 
előképeként Bánffyhunyadon, Magyar-
bikalon és Magyarókerekén bizonyítható 
egyértelműen négy metszet felhasználá-
sa az 1745-ben Nagyszebenben megje-
lent Liliomok völgye… című könyvecske 
tíz illusztrációja közül. A figurális képek 
sora számos állatfaj megfestésével bő-
vült: bagoly, gólya, páva, szarvas, mó-
kus, vaddisznó, teve, tigris, nyúl, elefánt. 
A képzeletbeli állatalakok közül a trom-
bitát fújó sárkány, a griff és a szirén tűnik 
fel több festett mennyezettáblán. 

Az Umling-műhely mesterei tempera 
technikával díszítették a berendezési tár-
gyakat, melyek alapanyagául majd min-
den esetben fenyőfát használtak, farag-
ványaikat pedig hársfából készítették el. 
A temperafesték kötőanyaga állati enyv, 
tojás vagy kazein volt. Színeiket termé-
szetes ásványi pigmentekből, mestersé-
gesen előállított pigmentekből és szerves 
színezékekből keverték. A festett felület 
matt maradt, lakk vagy védőbevonat nél-

kül. A felhasznált ásványi pigmentek és 
szerves színezékek között számos, fény-
re érzékeny pigmentet, színezéket is talá-
lunk, melyek idővel megváltoztak, kifa-
kultak, elszíneződtek. Festett faberende-
zési tárgyainkon ezért a jelenlegi állapot 
csak részben tükrözi az eredeti üzenetet, 
hangulatot, színvilága korántsem olyan 
gazdag, élénk és árnyalt, mint hajdan. 
Fénytől védett tanúfoltok bizonyítják, 
hogy a jelenleg látható fehér, fekete, vö-
rös mellett korábban sárgák, narancs-
sárgák, zöldek, kékek gazdag árnyalatai 
ékeskedtek. 

Az Umling festő-asztalosokkal azo-
nos időben Erdély más részein is tevé-
kenykedtek hasonló minőségű alkotáso-
kat és mintakincset hátrahagyó műhe-
lyek, ám a fennmaradt emlékek alapján 
legtermékenyebbnek mindezek közül az 

1. A kiállítás az Erdélyi Református Egyház-
kerület és a Kalotaszegi Református Egyház-
megye eszmei támogatása révén valósulhatott 
meg. Továbbá a farnasi, kalotadámosi, körös-
fői, magyargyerőmonostori és nyárszói refor-
mátus egyházközségek, a Székely Nemzeti 
Múzeum, valamint Pálffy Zoltán magángyűjtő 
által birtokolt tárgyak felhasználásával készült 
el. Ezúton is köszönjük együttműködésüket.
A kiállítás június 13-a és augusztus 23-a között 
látogatható (hétköznap 8–16 óra, szombaton 
és vasárnap 9–13 óra között).

A farnasi református templom nyugati
karzata és padmellvédei (ifj. Umling
Lőrinc és János munkája)

A magyarbikali református templom
keleti karzata

(Umling János munkája)

A fiatfalvi kastély gazdái
Építés- és birtoklástörténet

A fiatfalvi – legutolsó tulajdonosa után – Ugron-kastélyként emlegetett 
épületről nem sok adat áll rendelkezésünkre. Kelemen Lajosnak a Pásztortűz-
ben megjelent tanulmányán (1925), valamint dr. Benkő Elek helyszíni régé-
szeti kutatásain kívül más alig foglalkozott a kastéllyal. Az elmúlt évtizedekben 
publikált erdélyi urbáriumok, inventáriumok, conscriptiók között is hiába ke-
ressük. Történeti források, elsősorban a Székely Oklevéltár nyújtotta adatok 
alapján rajzolódik ki a kastély építés- és birtoklástörténete.

Ábrahámfalvi Ugron János 
(1817–1882),

Udvarhelyszék királybírája

Távlati kép a XX. század elejéről
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„Kálnok György nevezetű szolgálatot te-
vő colonus” lakott.

A belső udvarba az épület alatt be-
menő, bolthajtás alatt lévő vasalt kapun 
lehetett bejutni. A lakóépületen kívül itt 
egy sütőházat és egy lakhatatlan, fedél 
nélkül való épületet jegyeztek fel, amely-
ben konyhát és három szobát írtak össze. 
Különösen az épület felsőbb szobái káro-
sodtak, „mivelhogy azok nem is kőből, ha-
nem boronafából voltak építve.”

A lakóépület tornácára zsindellyel fe-
dett, falépcsős garádics vezetett. Innen 
nyílt bejárat a konyhába vagy cselédház-
ba, amelyben „négy rend kályha magas-
ságra paraszt kályhákból rakott kemen-
tze” volt. Négy magas kőkéménye közül 
egyik teljesen leomlott.

A kastélyban összeszámoltak nyolc 
szobát, egy nagy palotát, néhány kisebb 
boltocskát, továbbá öt, kamoraszéknek 
nevezett illemhelyet.

A szobákból különösen kettő kelti fel 
az érdeklődésünket. Az egyik egy szépnek 
mondott szoba, „mely volt régen udvari 
templom”, mennyezete „igen cifra csip-
kézetekkel megépített bolthajtás”, köze-
pén N. D. (Nemes Domokos) 1714 felirat-
tal, mely ma is olvasható. A templomnak 
négyszögű kőtornya volt. Az épület fede-
lezetén kívül körbefutó könyöklő fenyő-
fadeszkából készült, fölötte tölgyfageren-
dákból rótt, zsindelyfedeles „kitekintő” 
fatorony állt, tetején csillagos pléhgomb-
bal.

A másik szoba egy valószínűleg repre-
zentációs célokat szolgáló „jó nagy palo-
ta” volt, amelynek padlása állt „négysze-
geletű, fenyődeszkákból mennyezet for-
mára párkányozva, melyek sokféle cirá-
dákkal, címerekkel és olvashatatlan insc-
riptiókkal megékesíttettek. Ezek nagyon 
régiek, avatagok.” Az összeírók egy vél-
hetően csodaszép, reneszánsz, festett, ka-
zettás mennyezetet írtak le a maguk egy-
szerű módján.

A lakóépület szobáit hársfa, néhol szé-
pen faragott kő ajtószemöldökök közé ké-
szített, „béllett” fenyő- és hársfaajtók vá-
lasztották el, az ablakok négyszögű ónke-
retbe vagy ónkarikákba foglalt üvegtáb-
lásak voltak. A kijárat egy magas kőlábak-
ra rakott és kilenc, faragott tölgyfaoszlo-
pos tornácra vezetett, amely az épület 
zsindelyfedelét tartotta. Lépcsőjén le-
menve az udvarba lehet kijutni. Az ud-
varon és a kertben három kőkút volt, ezek-
ből kettő gémes, egy kerekes-fedeles. A 
kastélyhoz veteményes, méhes, gyümöl-
csös tartozott. A gyümölcsösben több 

mint félezer gyümölcsfát számoltak ösz-
sze. A termés felhasználásáról a pálin-
kafőző ház és két kerti aszaló említése tá-
jékoztat. A kertben jégverem is volt. 
Mindezek az egykori kastélylakók 
életmódjának megismeréséhez szolgál-
tatnak adatokat.

A fiatfalvi kastély jó példája az erdélyi 
nemesség 17. századot követő életminő-
ségbeli változásainak. Az Erdélyi Feje-
delemség megszűnésével bekövetkező új, 
bécsi kormányzás az addig magukat szí-
vósan tartó erdélyi jellegzetességeket, az 
egyszerű és hagyományos életmódot 
nagyban átformálta. A tömeges rangeme-
lésekkel azonos időben Erdély-szerte szá-
mos régi kúria helyén új, barokkos kasté-
lyokat építettek, vagy a régieket új ízlés 
szerint átépítették.

A fiatfalvi kastélyt a 18. század elején 
ugyan még nem építették újjá, de már ja-
vították. Ekkor került az udvari templom 
mennyezetére a már említett 1714-es év-
szám. Mária Terézia a Nemes család 

egyik tagját, Nemes Ádámot 1755-ben 
grófi rangra emelte. A kastély inventáriu-
mában több, selyemre festett címer között 
fellelhető a Nemes grófok címere.

A Székelyföld ezen, több – főleg gaz-
dasági – szempontból mindig elmaradott-
nak tekintett részében az életmódbeli 
minőségi változás is későbben követke-
zett be. A fiatfalvi kastély látványos átala-
kítására akkor került sor, amikor a napóle-
oni háborúkat megjárt, világlátott és tehe-
tős Mikó Miklós gróf személyében a kas-
tély új gazdára talált, aki 1817 után végül 
átépíttette.

Az 18. századihoz hasonlóan romla-
dozott állapotú Ugron-kastély ma is őrzi 
az egykori épület formáját. Végigjárva 
termeit, több részlet, építészeti jellegze-
tesség még mindig felfedezhető a régiből, 
bizonyítva, hogy teljes egészében az 
1817-es újjáépítés sem változtatta meg a 
hajdani kastélyt.

Sándor-Zsigmond Ibolya

nagy éhségkor, négykrajcáros napszá-
mokkal.” Ugyanaz a Mikó Miklós, aki tíz 
évvel későbben az oltszemi (Kovászna 
megye) Mikó-kastélyt is felépíttette.

Mikó Miklós unokája, gróf Mikes 
Miklós a fiatfalvi kastélyt 1855-ben elad-
ta Zakariás Antal bányavállalkozónak. 
220 év után először került idegen kézre, 
amikor a család kilencedik generációja 
birtokolta ugyan, de már nem lakta.

Ábrahámfalvi Ugron János, Udvar-
helyszék királybírája 1866-ban vásárolta 
meg 40.000 forintért. Az ő leszármazottai 
örökölték és utóbb vissza is kapták az ál-
lamosításnak is áldozatul esett, ma Ug-
ron-kastély néven ismert tulajdont.

CONSCRIPTIO FIATFALVAENSIS 
1805

A fiatfalvi conscriptiót Bethlen Julian-
na örökösei készíttették1805-ben. Az ud-
varhoz tartozó birtokok, jobbágyok teljes 
összeírását tartalmazza, és feltárja a 18. 
századi kastély építészeti és művészettör-
téneti részleteit. Kisebb javításokat ko-
rábban végeztek az épületen, de lényeges 
átalakítás nem történt. A leírás szerint még 
ugyanannak a régimódi „kő udvarház, 
vagyis kastély”-nak a képe bontakozik ki 
előttünk, amelyet 1625-ben az elsőkként 
birtokos Gerébek építettek Fiatfalván. Az 
udvar elhagyatott és lakatlan volt, a kas-
tély tulajdonjogáért per folyt.

Kényelmes, lakóigényeket kielégítő 
épület volt, amely gazdasági központként 
is funkcionált.

„Szolgáltak eleitől fogva és szolgál-
nak ezen fő udvarhoz harmincnyolc szol-
gáló emberek” – olvashatjuk a conscrip-
tióban. A kastélyt kőfal kerítette, a kőkerí-
tésen bástya volt, 1805-ben teljesen leo-
molva. A 18. század folyamán már nem 
volt szükség védelmi berendezésre, így a 
pusztulni kezdő falakat és bástyát veszni 
hagyták. Helyenként a leomlott kőkerítést 
palánkkal helyettesítették.

A kastély területe több udvarra oszlott: 
lakóudvar (belső udvar), gazdasági udvar 
(külső udvar gazdasági épületekkel) és 
kertek (csűrös, füvelő, gyümölcsös és 
veteményes). A telekbeosztás a gazdasági 
tevékenység elkülönítését szolgálta, de 
egyben magasabb lakásigényekről árul-
kodik.

A külső udvarba egy kétosztatú, ga-
lambbúgos, kötött, fedeles nagykapun 
volt a bejárat, amelyen az „Anno 1760 Die 
26 Martii” felirat állt. A boronaházban az 
udvart az örökösök megbízásából vigyázó 

Részlet az udvari templom stukkós
mennyezetéből (N. D. 1714)

Az udvari templom bolthajtásai
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mondott szoba, „mely volt régen udvari 
templom”, mennyezete „igen cifra csip-
kézetekkel megépített bolthajtás”, köze-
pén N. D. (Nemes Domokos) 1714 felirat-
tal, mely ma is olvasható. A templomnak 
négyszögű kőtornya volt. Az épület fede-
lezetén kívül körbefutó könyöklő fenyő-
fadeszkából készült, fölötte tölgyfageren-
dákból rótt, zsindelyfedeles „kitekintő” 
fatorony állt, tetején csillagos pléhgomb-
bal.

A másik szoba egy valószínűleg repre-
zentációs célokat szolgáló „jó nagy palo-
ta” volt, amelynek padlása állt „négysze-
geletű, fenyődeszkákból mennyezet for-
mára párkányozva, melyek sokféle cirá-
dákkal, címerekkel és olvashatatlan insc-
riptiókkal megékesíttettek. Ezek nagyon 
régiek, avatagok.” Az összeírók egy vél-
hetően csodaszép, reneszánsz, festett, ka-
zettás mennyezetet írtak le a maguk egy-
szerű módján.

A lakóépület szobáit hársfa, néhol szé-
pen faragott kő ajtószemöldökök közé ké-
szített, „béllett” fenyő- és hársfaajtók vá-
lasztották el, az ablakok négyszögű ónke-
retbe vagy ónkarikákba foglalt üvegtáb-
lásak voltak. A kijárat egy magas kőlábak-
ra rakott és kilenc, faragott tölgyfaoszlo-
pos tornácra vezetett, amely az épület 
zsindelyfedelét tartotta. Lépcsőjén le-
menve az udvarba lehet kijutni. Az ud-
varon és a kertben három kőkút volt, ezek-
ből kettő gémes, egy kerekes-fedeles. A 
kastélyhoz veteményes, méhes, gyümöl-
csös tartozott. A gyümölcsösben több 

mint félezer gyümölcsfát számoltak ösz-
sze. A termés felhasználásáról a pálin-
kafőző ház és két kerti aszaló említése tá-
jékoztat. A kertben jégverem is volt. 
Mindezek az egykori kastélylakók 
életmódjának megismeréséhez szolgál-
tatnak adatokat.

A fiatfalvi kastély jó példája az erdélyi 
nemesség 17. századot követő életminő-
ségbeli változásainak. Az Erdélyi Feje-
delemség megszűnésével bekövetkező új, 
bécsi kormányzás az addig magukat szí-
vósan tartó erdélyi jellegzetességeket, az 
egyszerű és hagyományos életmódot 
nagyban átformálta. A tömeges rangeme-
lésekkel azonos időben Erdély-szerte szá-
mos régi kúria helyén új, barokkos kasté-
lyokat építettek, vagy a régieket új ízlés 
szerint átépítették.

A fiatfalvi kastélyt a 18. század elején 
ugyan még nem építették újjá, de már ja-
vították. Ekkor került az udvari templom 
mennyezetére a már említett 1714-es év-
szám. Mária Terézia a Nemes család 

egyik tagját, Nemes Ádámot 1755-ben 
grófi rangra emelte. A kastély inventáriu-
mában több, selyemre festett címer között 
fellelhető a Nemes grófok címere.

A Székelyföld ezen, több – főleg gaz-
dasági – szempontból mindig elmaradott-
nak tekintett részében az életmódbeli 
minőségi változás is későbben követke-
zett be. A fiatfalvi kastély látványos átala-
kítására akkor került sor, amikor a napóle-
oni háborúkat megjárt, világlátott és tehe-
tős Mikó Miklós gróf személyében a kas-
tély új gazdára talált, aki 1817 után végül 
átépíttette.

Az 18. századihoz hasonlóan romla-
dozott állapotú Ugron-kastély ma is őrzi 
az egykori épület formáját. Végigjárva 
termeit, több részlet, építészeti jellegze-
tesség még mindig felfedezhető a régiből, 
bizonyítva, hogy teljes egészében az 
1817-es újjáépítés sem változtatta meg a 
hajdani kastélyt.

Sándor-Zsigmond Ibolya

nagy éhségkor, négykrajcáros napszá-
mokkal.” Ugyanaz a Mikó Miklós, aki tíz 
évvel későbben az oltszemi (Kovászna 
megye) Mikó-kastélyt is felépíttette.

Mikó Miklós unokája, gróf Mikes 
Miklós a fiatfalvi kastélyt 1855-ben elad-
ta Zakariás Antal bányavállalkozónak. 
220 év után először került idegen kézre, 
amikor a család kilencedik generációja 
birtokolta ugyan, de már nem lakta.

Ábrahámfalvi Ugron János, Udvar-
helyszék királybírája 1866-ban vásárolta 
meg 40.000 forintért. Az ő leszármazottai 
örökölték és utóbb vissza is kapták az ál-
lamosításnak is áldozatul esett, ma Ug-
ron-kastély néven ismert tulajdont.

CONSCRIPTIO FIATFALVAENSIS 
1805

A fiatfalvi conscriptiót Bethlen Julian-
na örökösei készíttették1805-ben. Az ud-
varhoz tartozó birtokok, jobbágyok teljes 
összeírását tartalmazza, és feltárja a 18. 
századi kastély építészeti és művészettör-
téneti részleteit. Kisebb javításokat ko-
rábban végeztek az épületen, de lényeges 
átalakítás nem történt. A leírás szerint még 
ugyanannak a régimódi „kő udvarház, 
vagyis kastély”-nak a képe bontakozik ki 
előttünk, amelyet 1625-ben az elsőkként 
birtokos Gerébek építettek Fiatfalván. Az 
udvar elhagyatott és lakatlan volt, a kas-
tély tulajdonjogáért per folyt.

Kényelmes, lakóigényeket kielégítő 
épület volt, amely gazdasági központként 
is funkcionált.

„Szolgáltak eleitől fogva és szolgál-
nak ezen fő udvarhoz harmincnyolc szol-
gáló emberek” – olvashatjuk a conscrip-
tióban. A kastélyt kőfal kerítette, a kőkerí-
tésen bástya volt, 1805-ben teljesen leo-
molva. A 18. század folyamán már nem 
volt szükség védelmi berendezésre, így a 
pusztulni kezdő falakat és bástyát veszni 
hagyták. Helyenként a leomlott kőkerítést 
palánkkal helyettesítették.

A kastély területe több udvarra oszlott: 
lakóudvar (belső udvar), gazdasági udvar 
(külső udvar gazdasági épületekkel) és 
kertek (csűrös, füvelő, gyümölcsös és 
veteményes). A telekbeosztás a gazdasági 
tevékenység elkülönítését szolgálta, de 
egyben magasabb lakásigényekről árul-
kodik.

A külső udvarba egy kétosztatú, ga-
lambbúgos, kötött, fedeles nagykapun 
volt a bejárat, amelyen az „Anno 1760 Die 
26 Martii” felirat állt. A boronaházban az 
udvart az örökösök megbízásából vigyázó 

Részlet az udvari templom stukkós
mennyezetéből (N. D. 1714)

Az udvari templom bolthajtásai
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