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Az erdélyi magyar és szász kultúra veszélyeztetett emlékei 
 
 
 Ma, a mûemlékek világnapján -- egy pusztuló, pusztított civilizációra 
emlékezve -- azoknak az erdélyi mûemlékeknek a listáját közöljük, melyek 
állapota különös aggodalomra ad okot. 
 

Algyógyfürdõ (Geoagiu Bai)  * Várkastély (igen elhanyagolt 
állapotban) 

 
Almakerék (Malikrav)   * Szász evangélikus erõdtemplom 

(kerítõfala omladozik) 
 

Alsóbajom (Boian)   * Szász evangélikus erõdtemplom 
(erõdfala omladozik) 

 
Alsórákos (Rakosul de Jos)  * Sükösd-kastély (romos, teteje 

már nincsen) 
 

Alvinc (Vintul de Jos)   * Martinuci-kastély (üres, romos) 
 

Aranyosmeggyes (Mediasul Aurit)  Lónyai-várkastély (a háború  
óta üres, erõsen pusztuló, 
helyreállítása sürgõs) 

 
Barcarozsnyó (Risnov)   * Vár (erõsen pusztuló 

állapotban) 
 

Bethlen (Beclean)   * Bethlen-kastély (romos, 
elhanyagolt) 

 
Bethlenszentmiklós (Sinmiclaus)  Várkastély (pusztulása 

csak az elmúlt két évtizedben 
kezdõdött) 

 
Bonchida (Bontida)   * Bánffy-kastély (az épület a 

háború óta elhanyagolt, romos, 
tetõzete hiányzik, a kastély 
parkjában a szobrok is 
pusztulófélben) 

 
Bonchida (Bontida)   *  250 éves vízimalom 

(pusztulófélben) 
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Borberek (Vurpar)   * l4. századi templom (erõsen 
pusztuló állapotban) 

 
Borosbocsárd (Bucerdea Vinoasa) Református erõdtemplom 

 
Csicsó (Ciceu)    * Középkori vár (lassan eltûnik a 

közelben zajló kõbányai 
munkálatok miatt) 

 
Daróc (Drauseni)   * 13. századi szász evangélikus 

erõdített templom (kívül-belül 
erõsen romló állapotban;  a 
kórus festett fakazettái már 
részben elpusztultak) 

 
Doborka (Dobirca)   * Szász evangélikus erõdtemplom 

(erõsen romló állapotban) 
 

Egeres (Aghires)   * Bocskay-kastély (elhanyagolt, 
romos) 

 
Erdõd (Ardud)   * Károlyi-kastély (a háborút 

követõen teljesen romos 
állapotba került, azóta is 
elhanyagolt) 

 
Földvár (Feldioara)   * Vár (igen pusztuló állapotban) 

 
Gerendkeresztúr (Luncani)   * Kemény-várkastély (a kastély 

egyik szárnya romos, lakatlan, 
egy részben termelõ 
szövetkezeti központ mûködik) 

 
Gernyeszeg (Gornesti)   * Teleki-kastély (jelenleg tüdõ-

kórház;  nagyon elhanyagolt 
állapotban van) 

 
Gyalu (Gilau)   * Középkori vár (ma iskola, 

kívül-belül erõsen pusztul) 
 

Illyefalva (Ilieni)   * l5. századból származó 
református erõdtemplom (igen 
megrongált állapotban) 

 
Kaca (Cata)   * Szász evangélikus erõdtemplom 

(kettõs körítõfala igen rossz 
állapotban van) 

 
Kaplony (Copleni)   * Haller-kastély (elhanyagolt, 

gazdátlan, egyes részei 
omladoznak) 

 
Kerelõszentpál (Sinpaul)   * (romos, elhanyagolt, az ötvenes 

években renoválták) 
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Keresd (Cris)   * Bethlen-kastély (erõsen romló 
állapotban, primitív 
helyreállítási kísérletek 
történtek, melyek azonban már 
évekkel ezelõtt abbamaradtak) 

 
Kolozsmonostor (Manastur)   * Kálvária-domb (a sírfeliratokat 

leverték) 
 

Koronka (Corunca)   * Teleki-kastély (romladozik, 
jelenleg termelõszövetkezeti 
központ mûködik benne) 

 
Kõhalom (Rupea)   * Középkori vár (erõsen pusztul) 

 
Körösszeg   * Lakótorony a l3. sz. végérõl 

(üres, rendkívüli elhanyagolt 
állapotban) 

 
Küküllõvár (Cetatea de Balta) Kastély (omladozik, jelenleg 

pezsgõraktár) 
 

Lemhény (Lemnia)   * l5. századi római katolikus 
erõdtemplom (l944 óta erõsen 
sérült, állapota azóta romlik) 

 
Magyarózd (Ozd)   * Radák-kastély (korábban Pekry-

kastély) (romos, elhanyagolt, 
freskóit lemeszelték) 

Marosillye (Ilia)   * Bethlen-kastély (jelenleg 
korház mûködik benne, udvarán 
lomtár és szeméttelep) 

 
Marosszentimre (Sintimbru)  * Református templom (gyors renoválásra 

szorul) 
 

Marosnagylak (Noslac)   * Református templom (romos) 
 

Marosújvár (Ocna Mures)   * Mikó-kastély (erõsen romlik) 
 

Muszna (Mosna)   * Szász evangélikus erõdtemplom 
(különösen a templombelsõ igen 
elhanyagolt) 

 
Nagyenyed (Aiud)   * Református vártemplom 

(renoválását félbehagyták, a 
református temetõben sírokat 
csonkítottak meg) 

 
Nagyvárad (Oradea)   * Kora-középkori vár 

(elhanyagolt, kétharmadában 
lõszer- és katonai irattár és 
ezért megközelítése tilos;  a 
vártemplom üres, omladozik) 
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Olthéviz (Hoghiz)   * Bethlen-kastély (romos, üres) 
 

Radnót (Iernut)   * Bogáthy-kastély (nagyon 
elhanyagolt;  jelenleg 
gazdasági központ mûködik 
benne) 

 
Rüsz (Rusi)   * Gótikus stílusban emelt szász 

evangélikus erõdtemplom (falai 
erõsen pusztulnak) 

Sebesvár (Bologa)   * l3. századi várrom (viszonylag 
épen vészelte át a századokat, 
de ha nem tatarozzák elvész) 

 
Solymos (Soimus)   * Középkori vár (rohamosan 

pusztul) 
 

Sólyomkõ (Pestis)   * l3. századi várrom 
(elhanyagolt) 

 
Szászivánfalva (Ighisu Nou) * Szász evangélikus erõdtemplom 

(rendkívül elhanyagolt) 
 

Szászkézd (Sashiz)   * Parasztvár (erõsen romló 
állapotban) 

 
Szászszentlászló (Laslea)   * Szász evangélikus erõdtemplom 

(romló állapotban) 
 

Szelindek (Slimnic)   * Parasztvár (lakott, pusztuló 
állapotban) 

 
Szentbenedek (Manastirea)   * Kornis-várkastély (l948-ig 

lakták, azóta lakatlan, romos) 
 

Szilágysomlyó (Simleul Silvanei) Báthory-vár (keritõfala romos, 
az épület maga elhanyagolt) 

 
Vargyas (Virghis)   * Dániel-kastély (nagyon 

elhanyagolt állapotban van;  
állami gazdasági központot 
telepítenek bele) 

 
Váralja (Subcetatu)   * Valkó-vára (elhanyagolt rom) 

 
Váralmás (Almasu)   * Középkori vár (romos, de gyors 

restaurálással még menthetõ) 
 

Váralmás (Almasu)   * Csáky-kastély (elhanyagolt, 
termelõszövetkezeti központ 
mûködik benne) 

 
Zabola (Zabala)   * Református erõdtemplom (l6. 

századi védõfala részben 
ledõlt, a templom is erõsen 
rongált) 

 
Zsibó (Jibou)   * Wesselényi-kastély (a háború 

óta elhanyagolt) 
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