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Gazos, elhanyagolt par-

kon kell átmenni, hogy 

a marosszentgyörgyi 

Máriaffy-kastély lelaka-

tolt kapujához jussunk, 

amelyen egy tábla hir-

deti, a csendőrség-

re másik utcából van a 

bejárat. A kapu kinyílik, 

és a 19. század máso-

dik felében, késő rene-

szánsz stílusban épült 

emeletes kastély látvá-

nya fogad. Idegenveze-

tőnk Bónis László volt, 

a marosszentgyörgyi 

önkormányzat mun-

katársa, akivel teg-

nap körbejártuk, kívül-

ről-belülről szemügy-

re vettük a jobb időket 

megélt épületet.

Marosszentgyörgy köz-
pontjában, a főút mel-
letti park mélyén áll, a 

mára szinte a megsemmisülé-
sig tönkrement kastély, amely 
a Petki István által 1640-ben 
építtetett reneszánsz udvar-
ház helyére épült az 1870-es 
években. Orbán Balázs 1860-
ban jegyzett leírása szerint az 
“erődített várkastélyt” már ro-
mos állapotban, részben pe-
dig átépítve találta ottjártakor. 
Annak köveit felhasználták az 
új kastély építkezésénél, a ré-
gészek a pincefalakban fedez-
ték fel a 17. századi falmarad-
ványokat. A kastélyt, amelyet 
a visszaszolgáltatásig az ál-
lami gazdasági vállalat hasz-
nált, és annak kiköltözése után 
teljesen tönkrement, 2010-ben 
a marosszentgyörgyi önkor-
mányzatnak sikerült megvásá-
rolnia az egykori tulajdonos le-
származottaitól. Sófalvi Sza-
bolcs polgármester a Vásárhe-
lyi Hírlapnak elmondta, saját 
költségvetésből első lépésként 
felújították a tetőt, hogy a végle-
ges megsemmisülést megaka-
dályozzák, majd európai uniós 
támogatásra pályáztak a teljes 
helyreállítás végett.

Leomlott mennyezet, romos falak

Az épület ablak- és ajtókere-
tei hiányoznak, a lépcsőfeljá-
ró szélén látszanak az egykori 
kovácsoltvas korlát maradvá-
nyai, az emeleti erkélyeknek 
csak maradványai tanúskod-
nak az egykori pompáról, há-
tul még megmaradtak a  bejá-
rati árkádok. Bent helyenként 

leomlott a mennyezet, a falak 
romosak, a padlózat is hiá-
nyos. Bónis László végigvezet 
a termeken és szobákon, meg-
mutatja, hová húzhattak fala-
kat utólag, hol lehetett a vízve-
zeték, illetve a szennyvízcsa-
torna. Néhány ablakkeret fö-
lött még láthatók a díszek, il-
letve két ajtó tanúskodik az ál-
lamosítást követő időkről. “Ha 
nem újítják fel a tetőt, akkor 
végleg megsemmisült volna az 
épület” – magyarázza az ide-
genvezetőnk, akitől megtud-
juk, hogy nem csak a cserepe-
ket cserélték ki, illetve pótol-
ták, de a tartógerendákat, il-
letve sok helyen az épület tető 
alatti tégláit is. A kastélyhoz 
egykor egy 68 hektáros dísz-
park is tartozott, különleges 

fafajtákkal és egy kis tóval. Az 
elmocsarasodott tó ma is lát-
szik – hívja fel a figyelmün-
ket Bónis László. A park terü-
letére épült a tömbháznegyed, 
a szarvasmarha-tenyésztési 
kutatóállomás és a csendőr-
laktanya.

Kulturális központot hoznak létre

“Összesen egymillió eurót 
nyertünk a felújításra. Aláír-
tuk Gyulafehérvárral a szer-
ződést, azt követte a műszaki 
terv jóváhagyása, utána a köz-
beszerzési pályázat a kivitele-
zésre, az is megvan, most már 
csak az építkezési engedélyt 
kell megkapnunk” – mondta la-
punknak Sófalvi Szabolcs, hoz-
zátéve, hogy szeptemberben, 

de legkésőbb októberben el-
kezdik a munkálatokat. Ha el-
készültek, akkor egy kulturá-
lis és turisztikai központot ren-
deznek be, amelyben helyet kap 
egy falumúzeum – amelyhez a 
marosszentgyörgyiek jóvoltából 
már gyűlnek a különböző tár-
gyak –, ugyanott román, magyar 
és roma vonatkozású etnográfi-
ai múzeumot is terveznek lét-
rehozni. A marosszentgyörgyi 
festők számára állandó, illetve 
időközi kiállításoknak is helyet 
biztosítanak, ahogy a könyvbe-
mutatóknak, irodalmi esteknek 
is. A régi kultúrotthonból pedig 
átköltöztetik a könyvtárat, ame-
lyet egy elektronikus könyvtár-
ral bővítenek ki. A kastélyban 
rendezik be a házasságkötő ter-
met és a turisztikai információs 
központot.

Idegenforgalmi látványosságok

A megvásárolt kastély és a 
hozzá tartozó 4200 négyzet-
méternyi terület mellé az ön-
kormányzat szeretné megsze-
rezni azt a parkot is, amelyen 
át kell haladni, hogy a kastély-
hoz jussunk. Ezt azonban nem 
szolgáltatta vissza az állam a 
jogos tulajdonosnak, a keze-
lése továbbra is a bukaresti 
székhelyű kísérleti állomásra 
van bízva. “Ez is egyik kincse 
Marosszentgyörgynek, és mivel 
ennek is védnökei vagyunk, ezt 
az udvart is szeretnénk szépen 
elrendezni, hogy látogatható 
parkká tegyük, kis játszótérrel, 
koncerttérrel, sportolási eszkö-
zökkel, szökőkúttal, padokkal 
ellátni” – ismertette az elképze-
lést a község elöljárója. Egyelő-
re a kastély felújítására, illetve 
annak berendezésére összpon-
tosítanak, remélve, hogy mire a 
munkálatokat befejezik, a park 

tulajdonjogi helyzete is tisztá-
zódik. Most még ugyanis, bár az 
állam rajta tartja a kezét, tisztá-
zatlan, hogy kik az örökösei az 
elhanyagolt területnek.

Jó hír azonban, hogy a kas-
tély felszerelésére benyújtott 
pályázat pozitív elbírálásban 
részesült. Ez része annak a 
komplex idegenforgalmi pro-
jektnek, amellyel a község tu-
risztikai potenciálját tervezik 
maximálisan kiaknázni. “Közel 
vagyunk Marosvásárhelyhez, 
illetve van Maros-partunk, Ci-
nege-dombunk, sós fürdőnk és 
kastélyunk” – ecseteli Sófalvi 
a tervet, amely szerint megér 
egy körutat Marosszentgyörgy, 
ahová a Víkendtelepről lehet-
ne indulni a Maros-part men-
tén, érinti a Hétfákat, a kas-
télyt, a sós fürdőt, a több száz 
éves tölgyfákat, a Cinege-dom-
bot, Tófalvát, Csejdet. Mindeh-
hez egy kerékpárutat is ter-
veznek létesíteni, illetve erdei 
bicikliútra is gondoltak, ami 
a Somostetővel kötné össze a 
községet. “Nagy terveink van-
nak, és sikeres év áll mögöt-
tünk. Tíz pályázatot adtunk le, 
és mind a tíz nyert, több mint 
tízmillió eurós befektetésekbe 
kezdünk” – tette hozzá. A ter-
vek között szerepel  részben 
az utak felújítása, a csatorna-
rendszer bővítése, a kastély fel-
újítását követően annak beren-
dezése, a régi kultúrotthon ki-
bővítése Kós Károly-stílusban. 
Ugyanakkor hamarosan indul 
az a szociális projekt is, amely-
nek révén többszáz gyereket és 
fiatalt szeretnének integrálni, 
jövőképet nyújtani számukra, 
munkahelylehetőséget biztosí-
tani, a szülők iskoláját elindíta-
ni, az iskola utáni tevékenysé-
geket elkezdeni.
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Másfél év múlva teljes pompájában látható a ma még romos marosszentgyörgyi épület

Vonzerő lesz a Máriaffy-kastély

A tetőt kicserélték, hamarosan következik a teljes felújítás
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Az épületet használóknak nem volt érdekük a megóvás




