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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

felosztásakor keletkezett per iratainak kiegészítésére elkészült 
5az ékszerek jegyzéke:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

társszerzőjével, Orbán Zsolttal is jelent 
meg korábban önálló kötete.

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

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

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

„Akire több bízatik, az többről tar-
tozik számot adni”. Képek az erdélyi ne-
messég múltjából című tanulmányában 
Bicsok Zoltán a különböző fogalmak 
tisztázására vállalkozik, szó esik a csa-
ládtörténeti kutatás előzményeiről, a 
különböző nemzetségek időrendi meg-
jelenéséről, a nemesek jogairól, a magyar 
arisztokrácia születéséről, a tömeges ne-
mesítésről, a nemesek patrónusi tevé-
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birtokos nemesi családok kastélyainak 
repertóriumát. A hatalmas munka értel-
me és haszna már idejekorán beigazoló-
dott, a csíkszeredai Gutenberg Kiadó 
által gondozott, első ízben 2011-ben 
megjelent könyv gyorsan elfogyott, így 
2012 tavaszán már újabb kiadás vált 
szükségessé.

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

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

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

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

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

társszerzőjével, Orbán Zsolttal is jelent 
meg korábban önálló kötete.

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

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

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

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

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben Lábjegyzet: Könyvek. Lapok. Szerzôk.
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