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A bonyhai Bethlen-kastély 
egykori urai kegyvesztettek 
lettek a király előtt, Mátyás 
király halála után azonban 
az uradalom visszakerült 
a régi tulajdonosokhoz, 
akikről a Bethlen családra 
szállt. A kommunizmus 
idején lepusztult, és csu-
pán néhány éve sikerült új 
gazdát találni a megmen-
téséhez.
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A Maros megyei Bonyha 
Dicsőszentmártontól 2o 
km-re, a Kis-Küküllő bal 

partján fekszik. Neve ősi ma-
gyar személynévből származik, 
valószínűleg első birtokosáról 
nevezték el. Szent István-kori 
faluként Anonymus is megemlí-
ti: „…az erdőntúli földet Tétény 
ivadéka egészen Szent István ki-
rály idejéig birtokolta; sőt tovább 
is birtokolta volna, ha a kisebb 
Gyula – Zsombor fi a – a két fi á-
val, Bolyával és Bonyhával együtt 
hajlandó lett volna a keresztény-
ségre térni…” A korabeli okleve-
lekben azonban csak III. Endre 
király uralkodása idején, 1291-
ben tűnik fel Bahna alakban: az 
erdélyi káptalan előtt Filipe fi a, 
Jakab Bonyha nevű birtokát – 
possessionem suam Bahna vo-
catam – Küküllő vármegyében 
a Tomaj nembeli Dénesnek, a 
Losonczy-Bánff yak őseinek ado-
mányozta.

A falu 1330-ban már egyházas 
hely volt, parochiális egyházát 
1490-ben Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére szentelték. Várkasté-
lyát először 1495-ben említik. A 
Bethlen család kedvenc tartóz-
kodási helye volt, 1545-ben Beth-
len Farkas helyezte el alapkövét. 
1709-ben Acton tábornok ide me-
nekült a kurucok elől, akik ost-
rommal foglalták el.

Mátyás király katonájának 
adományozta
Kiss Gábor, az Erdélyi várak vár-
kastélyok című könyvéből tudjuk, 
hogy 1465-ben Losonczy-Bánff y 
Dezső fi a, idősebb László szent-
miklósi jószágát a hozzá tartozó 
Bonyha faluval együtt kétszáz fo-
rinttért elzálogosította Szentiván 
Ferencnek. Az erdélyi lázadásban 
való részvételéért Losonczy Dezső 
fi ainak birtokait – közöttük Bony-
ha mezővárost is – Mátyás király 
elvette, és udvari katonájának, 
nádasdi Ongor (Ungor) Jánosnak 
és testvéreinek adományozta. Má-
tyás király 1490-ben bekövetkezett 
halálát követően a Bonyhán épült 
várkastélyt első ízben abban az 
1495-ben kelt oklevélben említik, 
amelyben Szapolyai István nádor 
előtt Losonczy-Bánff y Dezső fi ai, 
János és Imre, valamint Bethlen 
Márk fi a, Miklós örökösödési szer-
ződést kötöttek, miszerint haláluk 
esetén birtokaik – köztük az Újvár 
várához tartozó castella Bonyha 
vocata – a túlélőkre száll. A testa-
mentum szerint a bonyhai kastély 
így lett 1501-ben Bethlen Miklós 
birtoka.

Két bonyhai uradalom
A Bethlen család Bonyhán két 
kastélyt építtetett. Az 1545-ben 

épült régi kastély ma is áll, míg 
a 17. században emelt újabb kas-
télyt az 1930-as években a család 
lebontatta. A régi kastély a Dicső-
szentmártonból Balavásár felé ve-
zető aszfaltozott út bal oldalán áll, 
a Kund pataka által határolt park 
közepén, amely sokáig gazdasági 
udvar volt.

Keresztes Gyula, a Maros me-
gyei kastélyok és udvarházak című 
könyvében arról ír, hogy a kastély 
alapkövét 1545-ben Bethlen Far-
kas helyezte el. Kastélyát a rene-
szánsz stílus hatása alatt építtette, 
de leszármazottja, Bethlen Farkas 
1860-ban a kastély középső részét 
az angol gótika szellemében alakít-
tatta át.

Bonyha falvaival együtt – Ber-
nád, Kund, Dányán, Gogán, Le-
pend – 1501-től a Bethlen család 
birtokába jutott, amely a 16. szá-
zad közepétől kezdve építkezett. 
A régi kastély egyemeletes épület: 
középső része mindkét oldalán 
egy-egy épületszárnyrész épült 
dél-kelet, illetve dél-nyugati irány-
ba. Az utóbbi épületszárnyhoz egy 
nyolcszög alaprajzú sarokbástyát 
emeltek, amely építészeti kialakí-
tásánál fogva egy régebbi épület-
rész lehetett. A 17. századi első át-
alakítás a régi kastélyt lényegesen 
nem érintette.

Feliratos kőtáblák 
A kastély 1545-ös alapkőletételről 
egy feliratos kőtábla emlékezik 
meg, amely a mai épület földszint-
jén található. Az akkori kastélyról 
sokat nem tudunk, azonban egy 
1711-es inventárium alapján egy 
kőből faragott keretekkel díszített 

emeletes reneszánsz palotaként 
képzelhetjük el.

Az archív fényképek arról ta-
núskodnak, hogy a 18. század 
második felében a kastélyon ko-
moly átalakítások történtek. Eze-
ken feltűnik, hogy a kaputorony 
későbarokk jellegű tetőt, továbbá 
az északi és a keleti sarokpavilon 
jellegzetesen barokk tetőformát 
kapott. Az Erdélyi Magyar Elekt-
ronikus könyvtár szerint a sarok-
tornyok rizalitja háromszögorom-
zatban végződik, és ahogy ma is 

látható a kastélyhoz épült északi 
pavilon timpanonjában középen 
egy kör alakú dísz helyezkedik el, 
amelyet kétfelől lehulló girland 
övez. Források hiányában azon-
ban ezeknek az átépítéseknek a 
korát nem tudjuk pontosan meg-
határozni.

A mai épületben az emelet-
re kétkarú, kovácsoltvas korlátú 
lépcső vezet. A lépcsőház emeleti 
teréből nyílik a díszterem, amely-
nek ajtaja felett kapott helyet az 
1719-es, díszesen kiképzett újabb 
feliratos kőtábla. A díszterem neo-
reneszánsz stílusú, kétfelé nyíló 
ajtókkal van ellátva, mennyezetét 
profi lozott lécekből kazettásan 
alakították ki. Az oldalfalakat 
vállmagasságig faburkolat borítja, 
fölötte szintén neoreneszánsz kon-
zolos párkány fut végig. Az épület 
földszintjén a termek boltozottak, 
míg az emeleten síkmennyezettel 
rendelkeznek.

Az örökösök 
2008-ban szerezték vissza
Az 1948-as államosítás után a 
kastély gyors romlásnak indult. 
Az erődítmény jellege mára el-
tűnt, erődített falainak, saroktor-
nyainak anyagát a környékbeliek 
széthordták az építkezéseikhez. 
A kommunizmus évtizedei alatt 
a kastélyban közintézmények 
működtek. Az épületek renová-
lásakor eltávolították a külső 
díszítőelemeket, a csúcsíves fr-
ízsort és a kettős családi címert 
is. Az épületegyüttes leromlott 
állapotban érte meg az 1989-es 
rendszerváltást, és az 1990-es 
években állaga tovább pusztult. 
2008-ban Bethlen Fruzsinának, 
ifj . Bethlen Ádám lányának sike-
rült visszaszereznie az épületet, 
az ingóságokat elszállíttatta, és 
a kastélyt az Erdélyi Református 
Egyházkerületnek ajándékozta. 
2011-ben a kastély új tetőzetet ka-
pott, és a nyílásokat gipszkarton-
nal borították be.

(befejező része következik)
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A széthordott kastély újjászületése Bonyhán
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A bonyhai Bethlen-kastély tetőzetét az elmúlt években cserélte ki az Erdélyi Református Egyházkerület

→ Az 1948-as államosí-
tás után a kastély gyors 
romlásnak indult. Az 
erődítmény jellege mára 
eltűnt, erődített falai-
nak, saroktornyainak 
anyagát a környékbeliek 
széthordták az építkezé-
seikhez. 
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Erdélyi lelkipásztorként Hollandiában
folytatás az                 oldalról1.

Néhány évfolyamtársamnak 
viszont komoly elvi akadályt je-
lentett, hogy miként mondja pél-
dául egy muzulmánnak vagy egy 
spirituális erőkben hívőnek azt, 
hogy mi az egy igaz Istent prédi-
káljuk, akinek a királysága Krisz-
tusban jelent meg közöttünk. Egy 
toleráns, pluralisztikus világban 
ugyanis nem lehet megsérteni a 
másik hitét az enyémmel.

Az erdélyi emberek tudatában 
Hollandia hithű protestáns or-
szágként élt sokáig. Mi a valóság 
ehhez képest?

A 20. század elején a lakosság 
60%-a protestáns, 35%-a katolikus 

volt. Mára a lakosság több mint fele 
vallástalan, a többi pedig megosz-
lik a katolikusok (15–23%), refor-
mátusok (9–15%), muzulmánok 
(5%, növekvőben) és más felekeze-
tűek között. Ami a protestánsokat 
illeti, ők hitvalló egyházak tagjai, 
vagyis a bejelentett számoknak 
nagy része aktív gyülekezeti tag 
(akár 70–90%).

Milyen intézkedéseket vezettek 
be az elmúlt hónapokban Romá-
niához képest? Hogyan viselik a 
megszorításokat az emberek? Hol 
tart a beoltási folyamat?

A médiában a negatív töltetű 
hírek gyakran jóbban terjednek, 
így a szabályok ellen tüntető pár 
száz ember, valamint a garázdál-

kodók bandája sokkal nagyobb 
nyilvánosságnak örvend, mint a 
valóság. Szinte mindvégig lazább 
intézkedések voltak, és a holland 
kormány legtöbb esetben nem 
törvényként, hanem javaslatként 
fogalmazza meg az előírásokat. 
Ugyan november óta nem voltak 
valós jelenléttel tartott istentisz-
teletek. Ez jórészt az egyházak 
helyi és szervezett döntése volt, 
hogy szolidaritás jeléül ne járul-
janak hozzá a vírus terjedéséhez. 
Ettől eltekintve egyes gyülekeze-
tek a távolsági előírásokat betart-
va és maszk használatával akár 
több százával is összegyűltek, 
amennyiben a templom belső 
tere ezt megengedte. Jelenleg a 
maszkhordás csak a zárt terek-

ben és a közszállítási járműveken 
szükséges. A hatóságok szerint 
a friss levegő fontos a testi-lelki 
egészségre nézve.

Évszázadokon keresztül szá-
mos erdélyi peregrinus diák 
utazott Hollandiába. Mit lehet 
tanulni s abból mit lehet haszno-
sítani nálunk?

Hogy pontosan mi az oka e 
több évszázados gyakorlatnak, 
nehéz lenne kimerítően tárgyal-
ni, azonban áldásai széles skálán 
helyezkednek el. A holland, de 
főképpen a kampeni teleológia a 
kolozsvárihoz hasonló hagyomá-
nyos értékeket képvisel. A tanul-
mány minőségén túl, a holland és 
a nemzetközi teológusokkal tör-

ténő kapcsolatoknak világszem-
léletformáló hatása van, és arra 
emlékeztet, hogy a keresztyén 
hálózat jóval több az otthoni va-
lóságnál, ugyanakkor lehetőséget 
nyújt arra, hogy felismerjük a sok 
téren levő privilegizált státusun-
kat azokhoz a társadalmakhoz 
képest, ahol a keresztyénség csak 
megtűrt vallás.

Meglehet, utópisztikus álom, 
azonban csodálatos lehetőség 
lenne az erdélyi lelkipásztorok-
nak, ha 10–15 évenként egy évet 
tölthetnének el Hollandiában. Ez 
idő alatt nemcsak a tudományos 
és szakmai feltöltődés jelentene 
előnyt, hanem hivatásunk és szol-
gálatunk iránytűjét is kalibrálni 
lehetne.




