
 

 

A kastély története 

A kastély leromlott állapotban van, nem látogatható , felújítását tervezik:  A 
Pannonhalmi Bencés Főapátság 2007-
ben, 99 évre a Chemin Neuf 
közösségre bízta a kastélyt és a hozzá 
tartozó területet, akik közösségi házat 
és lelki-gyakorló központot 
szeretnének létre hozni a jelenleg igen 
rossz állapotú épületből. 

A Bodrogolaszi közösségi és 
lelkigyakorlatos ház ad helyet a 
Chemin Neuf közösség találkozóinak 
és lelkigyakorlatozni, elcsendesülni 
vágyó csoportoknak, valamint a Szent 
Erzsébet Zarándoklat egyik állomása. 
A kastély parkjában található a házaspárok útja is.  

 
A Chemin Neuf közösség -ről néhány 
információ (Ökumenikus elhivatottságú 
Katolikus közösség) Ismertető anyag 
(PDF formátum) 

A települést 1244-ben említik először, amikor IV. Béla olasz vincelléreket telepített ide, 
de templomát már 1201-ben is említették. 

1404-ben a Perényi család birtokai közé tartozott, de 1444-ben rajtuk kívül a 
Pálócziaknakj is volt itt birtokuk, majd 1504-ben Perényi Imre a maga birtokrészét a 
terebesi pálosoknak adományozta. 

A középkorban mezőváros volt, különféle szabadalmakkal és vásártartási engedéllyel 
felruházva. A török hódoltság idején elpusztult, 1567-ben a törököktől elpusztított 
helységként vették fel az adólajstromba, később azonban újra felépült. Előbb Nagy 
Balázst, 1581-ben Bárczy Pált, 1592-ben pedig Feőldy Pált iktatták be egyes részeibe, 
1598-ban pedig a terebesi pálosok szerepelnek ismét birtokosaiként. 

1606-ban Olaszit Bocskay István foglalta el, de 1610-ben a pálosok visszakapták, majd 
1651-ben az újhelyi pálosok vették át a terebesi pálosok birtokait, közöttük Olaszit is, 
majd 1786 után a vallásalapé lett. 

A török hódoltság idején elpusztult, 1567-ben a törököktől elpusztított helységként 
vették fel az adólajstromba, később azonban újra felépült. Előbb Nagy Balázst, 1581-
ben Bárczy Pált, 1592-ben pedig Feőldy Pált iktatták be egyes részeibe, 1598-ban 
pedig a terebesi pálosok szerepelnek ismét birtokosaiként. 

1606-ban Olaszit Bocskay István foglalta el, de 1610-ben a pálosok visszakapták, majd 
1651-ben az újhelyi pálosok vették át a terebesi pálosok birtokait, közöttük Olaszit is, 
majd 1786 után a vallásalapé lett. 

1739-ben pestisjárvány pusztított a községben, mely a falu 201 lakosának a halálát 
okozta. 
A 19. században a Lónyay család birtoka lett, 1808-ban Lónyay Gábor, az 1900-as 
évek elején pedig gróf Lónyay Elemér és neje Stefánia főhercegnő volt a birtokosa, 
akinek itt szép kastélya volt, melyet Lónyai Elemér atyja: Lónyay Ödön, az 1860-as 
években építtetett. A kastélyt egykor díszes park vette körül. Miután a család kihalt, az 
egyház, pontosabban a Pannonhalmi apátság örökölte a kastélyt, és az azt övező 
területet. A 80-as években kollégiumként működött az épület. 

Forrás: http://www.chemin-neuf.hu - Ismertető anyag (PDF) 

Idézet az ismertető anyag elejéről: 

„A Chemin Neuf (ejtsd: sömen nöf, „új út”) Közösség ökumenikus elhivatottságú 
katolikus közösség, amely egy imacsoportból született 1973-ban, Lyonban 
(Franciaországban). Ma közel 2000 tagja van, mintegy harminc országból. 

Házaspárok, családok, szerzetes férfiak és nők döntöttek úgy, hogy a szegény és 
alázatos Krisztust követve a közösségi élet kalandját választják, hogy szolgálják az 
Egyházat és a világot. 

A Chemin Neuf Közösség egyik különlegessége kétségkívül az, hogy házaspárok és 
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Hivatkozások, források: 

 www.chemin-neuf.hu/konyvtar/magyarorszag/bodrogolaszi 

users.atw.hu/borsodkert/al/bodrogolaszi.html 

www.magyarkurir.hu/hirek/hazasparok-utja-bodrogolasziban 

hu.wikipedia.org/wiki/Lónyay_Elemér , http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodrogolaszi 
 

A „Chemin Neuf közösség” 

Ökumenikus elhivatottságú Katolikus közösség bemuta tása 
 



 

 

Bodrogolaszi közepén, a Lónyai kastély parkjában – Házaspárok útja  
 

szerzetes testvérek együtt köteleződnek el és együtt élnek. 

A házaspárok „életközösségben” (a Közösség egyik házában) vagy „kerületi 
közösségben” (egy környéken) laknak. A családok minden esetben saját élettérben 
(lakásban vagy házban) élnek, hogy a házastársi és a családi meghittség biztosítva 
legyen. 

Bár a Közösségben való elköteleződés kizárólag a házaspárokat érinti, nem pedig 
gyermekeiket, mégis gyakran ők az első számú haszonélvezői annak a lelki útnak, 
amelyet szüleik járnak be, boldogan tanúsítva, hogy a különböző korú, kultúrájú és 
keresztény felekezetű emberek között lehetséges a testvériség. 

A Közösség házas tagjainak nagy része a szakmájában dolgozik, és különféle 
kötelezettségeket vállal a világban. 

Az apostoli életben a felelősségek megoszlanak a házaspárok és a szerzetesek között. 
A Közösségben az Evangélium közös szolgálata egyesíti a munkában és az imában a 
laikusokat és a szerzeteseket. 

A Közösség tagjai között több mint 300 olyan testvér van, aki szerzetesként 
köteleződött el Isten Országáért: körülbelül 150 pap illetve szerzetesi képzésben részt 
vevő testvér, és 150 nővér.A szerzetesek az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a 
tisztaság és az engedelmesség szerint élnek, ahogy az a konstitúciójukban is szerepel. 

A papokat és a férfi szerzeteseket a Chemin Neuf Szerzetesi Intézmény foglalja 
magában (vö. 10. oldal), a női szerzetesek pedig a Krisztushívők Hivatalos 
Társulásának tagjai. 

A Chemin Neuf házaiban a hétköznapi élet ritmusát a közösségi ima alakítja: reggeli 
személyes ima, laudes, szentmise (általában délben), este vesperás és csöndes ima 
vagy szentségimádás. 

A szerzetes testvérek csakúgy, mint a házaspárok, lelkigyakorlatos házakban, 
plébániákon, kollégiumokban vagy a Közösség által vezetett különböző alkalmakon és 
képzéseken vállalnak szolgálatot.” 

A cikk megjelenése: 2013. 02. 26. 08:26. - Szerző: Egri Főegyházmegye/Magyar Kurír 
(Katolikus hírportál) 

„A házaspárok útja a Hegyalján, 
Bodrogolaszi közepén, a Lónyai kastély 
parkjában található: a kápolnától induló és 
oda visszavezető, másfél kilométer hosszú, 
részben erdei sétaút tizenöt állomást érint, 
melyek a házasság fontos eseményeit, 
feladatait, nehézségeit és korszakait 
jelenítik meg. 

Az Ozsvári Imri grafikusművésznő munkája nyomán, Jakab Gábor által készített 
táblákon látható képek, a szentírási idézetek, feladatok ösztönzést adnak, hogy a párok 
elgondolkodjanak életük  mérföldkövein, és beszélgessenek egymással. 

Bíró László püspök ajánlásával ellátott kísérőfüzet segíti az elmélyülést, mely minden 
állomással kapcsolatban egy rövid elmélkedést tartalmaz, és a családi életben fölmerült 
nehézségek sikeres megoldáshoz nyújt segítséget. A házaspárok útja lehetőséget ad 
arra, hogy kettesben, szabadon végigjárhassa bárki – például egy zempléni nyaralás 
után, egy kirándulás keretében. Az itt élőknek pedig lelki ajándék lehet házassági 
évfordulón, vagy egy vallomás: „fontos vagy számomra”. 

Ma, amikor a házasságban sokan élnek 
át válságot, a létrehozók a házaspárok 
útja által szeretnének segítséget nyújtani, 
hogy a párok tudatosan ápolják 
kapcsolatukat, életútjukon újra és újra 
egymásra találjanak, felfedezzék közös 
hivatásukat, gyermekeiket helyesen 
neveljék és otthonaikban boldog családi életet éljenek – írja Kecskés Attila főesperes. 

…........ 

A Pannonhalmi Bencés Főapátság tulajdonában lévő Lónyai kastélyt és parkját a 
közösség gondozza. Fiataloknak és házaspároknak tartanak rendszeresen 
lelkinapokat, lelkigyakor-latokat. 

Örömmel várják a vendégeket, hogy a házasok útján végig sétáljanak. (www.chemin-
neuf.hu, Csomor Ottó 20/828-95-73, 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1.).” 

 


