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„Ha valóban sikerül idén 
benyújtani a székelyföl-
di autonómiatervezetet, 

ebben pedig az RMDSZ is part-
ner lesz, akkor a kompromisz-
szumok útján már sikerült elér-
nünk valami” – fogalmazott Tő-
kés László európai parlamen-
ti képviselő, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 
azon a Sepsiszentgyörgyön tar-
tott közéleti fórumon, amelyen az 
erdélyi magyar politikai pluraliz-
mus megvalósulására emlékez-
tek. A Székely Nemzeti Múzeum-
ban tartott rendezvényt Bálint Jó-
zsef, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) sepsiszentgyörgyi szer-
vezetének elnöke kezdeményez-
te annak kapcsán, hogy tíz év-
vel ezelőtt, 2007. november 25-én 
Tőkés László független jelöltként 
mandátumot szerzett az EP-ben. 
Tőkés emlékeztetett: a közel-
múltban a Magyar Polgári Párt 
(MPP) két parlamenti képviselő-
je is ígéretet tett arra, hogy még 
idén benyújtják a román parla-
mentbe az autonómiastatútumot, 
ezt azonban a Magyar Állandó 
Értekezlet (Máért) budapesti ülé-
sén nem erősítették meg. „Zavar-

ban vagyunk, figyelemmel követ-
jük, meddig terjed a politikai jó 
szándék” – fogalmazott az EP-
képviselő. Kulcsár Terza József 
MPP-s parlamenti képviselő no-
vember első felében beszélt ar-
ról, hogy még ebben az évben a 
honatyák elé terjesztik az auto-
nómiatervezetet akkor is, ha eb-
ben az RMDSZ nem lesz partner. 
Tőkés ennek kapcsán a fórumon 
elmondta: ha erre sor kerül, és a 
szövetség kiáll a tervezet mellett, 
mégiscsak sikerült elérni vala-
mit a kompromisszumok útján.

Átülni egy másik autóba

Az EP-képviselő felidézte az el-
múlt évek történéseit. Hangsú-
lyozta, tíz évvel ezelőtt a rend-
szerváltozás megvalósítása ve-
zérelte őket, hiszen az úgyneve-
zett Neptun-ügy nyomán világos-
sá vált: a román politikai szfé-
ra visszarendeződésével párhu-
zamosan zajlik az RMDSZ-ben 
is a visszarendeződés. Tőkés ar-
ra is kitért: mindhárom erdé-
lyi magyar párt – az RMDSZ, az 
MPP és az EMNP – létrehozásá-
ban részt vett, ugyanis „ha lát-

juk, hogy egy autó nem műkö-
dik, nem a céljainkat szolgálja, át 
kell ülnünk egy másikba”. A poli-
tikus szerint a szövetség megvá-
sárolta azokat, akikkel korábban 
harcolt, ugyanakkor azt is meg-
említette, hogy az RMDSZ ren-
delkezik azzal az évi ötmillió eu-
rós összeggel, amit a magyar kö-
zösség kap a román államtól. Tő-
kést ugyan meglepte a magyaror-
szági kormánypártok irányválto-
zása, mégis pozitívumnak tart-
ja, hogy az RMDSZ ma már nem 
Bukarest, hanem Budapest fe-
lé tekint. Bár ennek szerinte az 
is lehet a magyarázata, hogy Bu-
karest eltaszítja, ezért „rákény-
szerül, hogy gazdát váltson”. Az 
EP-képviselő ugyanakkor remé-
li, a fiatal RMDSZ-es politikusok 

között lesznek, akik letérnek a 
„markói, verestóy-i útról”.

Orbán Viktor és Tőkés László
erős magyar márka

A sepsiszentgyörgyi fórumon a 
tíz évvel ezelőtt Tőkést támoga-
tó szervezetek képviselői is fel-
szólaltak. Sándor Krisztina, az 
EMNT ügyvezető elnöke rámuta-
tott: az akkori történések jelentő-
sen befolyásolták a mai magyar 
nemzetpolitikát. Szerinte Ko-
lozsváron és Budapesten is sok 
minden beépül és visszaköszön 
abból, amit ők fogalmaztak meg 
annak idején. Ugyanakkor vesz-
teségként tekint a lemorzsoló-
dásra, sok közéleti ember ugyan-
is félreállt, és megnövekedett a 

közömbösség. „Sokkal többet 
kellene tenni, fiatalítani kell” – 
szögezte le Sándor Krisztina. 
Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Szé-
kely Tanács elnöke visszatekin-
tőjében kifejtette: a nemzetpoliti-
ka jelentős hibájának tartja, hogy 
a 2009-es európai parlamenti 
választásokon Tőkés László az 
EMNT-nek az RMDSZ-szel kö-
zös, úgynevezett Magyar Össze-
fogás Listáján indult, „ez beindí-
totta a romlást”. Szilágyi Zsolt, 
az Erdélyi Magyar Néppárt elnö-
ke arra hívta fel a figyelmet: fel 
kell készülni a 2018-as centená-
riumra, amelynek kapcsán a ro-
mán közösségnek meg kell érte-
nie, hogy az autonómia a legerő-
sebb lojalitás, hiszen azt „Romá-
nián belül képzeljük el”. Szilágyi 
hangsúlyozta: senki nem akar vi-
szályt a román többséggel, de ha 
meg kell harcolni, nem lehet el-
szaladni, a békés összeütközés 
szerinte a politika természetéhez 
tartozik. Toró T. Tibor, az EMNP 
ügyvezető elnöke úgy vélte: 2007-
ben győztek, és érdemes szám-
ba venni, hogy ezzel a győzelem-
mel miként sáfárkodtak, de erőt 
is kell meríteni az akkori győ-
zelemből. „Orbán Viktor és Tő-
kés László az élők közül nemzet-
közi szinten erős magyar már-
ka. Többször próbáltak karakter-
gyilkosságot elkövetni ellenük, 
vigyázni kell rájuk, mert az ilyen 
emberek viszik előre a történel-
met” – fogalmazott Toró T. Tibor. 

BÍRÓ BLANKA

Teljes felújításban lesz része a 
következő két évben az egyik leg-
ismertebb erdélyi Petőfi-emlék-
helynek, a koltói Teleki-kastély-
nak. A 18. század közepén, Mária 
Terézia uralkodása idején épült 
barokk épület – amelyben a múlt 
század nyolcvanas éveiben alakí-
tották ki a jelenlegi Petőfi-múze-
umot – napjainkra meglehetősen 
rossz állapotba került, ezért idő-
szerűvé vált a teljes körű rehabi-
litáció. Nem véletlenül, hiszen ál-
lamosítása után, a kommuniz-
mus idején – mint megannyi er-
délyi kastélyban – szórakozóhely 
és raktár is működött benne, ké-
ménye bármikor összeomolhat, 
az emeleten pedig pár fokkal hű-
vösebb van, mint odakint, s ez 
ilyenkor télvíz idején nem ked-
vez a vendégforgalomnak. A mű-
emlék tulajdonosa, a Máramaros 
megyei község önkormányzata a 
2014–2020-as Regionális Opera-
tív Program révén nyert 6,8 millió 
lejes (másfél millió euró) európai 
uniós forrást a felújításra. „Mióta 
polgármester vagyok, 2008 óta öt-
ször próbálkoztunk pályázni, és 
szerencsére most sikerült. Meg-
tartjuk a közbeszerzést a kivite-
lező kiválasztására, és ha min-
den jól megy, a jövő év közepén 
indul a felújítás" – nyilatkozta 
Csendes Lajos, a 2600 lelkes 55 
százalékban magyarok, 40 szá-
zalékban pedig romák lakta Koltó 
elöljárója.

Bővítik a kiállításokat

Az idén szeptemberben indult, 
két éves futamidejű pályázati 

program értelmében a kivitele-
zési szerződés aláírásától szá-
mított 24 hónapon belül kell vég-
rehajtani a kastély felújítását, va-
lamint a kiállítási feltételek job-
bítását. Az alagsortól a tetőzetig 
terjedő átfogó korszerűsítés so-
rán valamennyi helyiség rendel-
tetést kap, és az emeleti Pető-
fi-múzeumot is bővíteni szeret-
nék. Ennek érdekében a közgyűj-
teményt működtető önkormány-
zat a budapesti Petőfi Irodalmi 
Múzeumtól szeretne szakmai tá-
mogatást kapni. Beépítik az épü-
let tetőterét is, ahol cégek, szer-
vezetek számára konferenciater-
met alakítanak ki, a kastélyfelújí-
tást kihasználva ugyanis az ön-
kormányzat az idegenforgalmat 
is fellendítené a Nagybánya kö-
zeli településen. „Célunk fellen-
díteni a turizmust, hogy legalább 

három napot töltsenek nálunk a 
vendégek. A Petőfi-múzeumon 
kívül felkereshetik a történelmi 
Máramaros egyéb nevezetessé-
geit is. Jelenleg 18 panzió műkö-
dik nálunk, velük egyeztetve sze-
retnénk többet kínálni az ide láto-
gatóknak" – magyarázta lapunk-
nak a polgármester.

A pályázati célkitűzések kö-
zé tartozik az is, hogy a felújí-
tott műemléket iktassák a belföl-
di és nemzetközi utazási irodák 
által megjelölt legalább öt turisz-
tikai, kulturális, vallási program-
ba. Megtudtuk, a kastélyt övező 
másfél hektáros park felújításá-
ra egyelőre nem rendelkeznek 
forrással, viszont a szakhatósá-
gi előtanulmányt már elkészítet-
ték a budapesti Kertészeti Egye-
tem munkatársai. A kastélykert-
ben megtekinthető többek között 

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 
egész alakos szobra (Pogány Gá-
bor Benő szolnoki művész alko-
tása), Teleki büsztje, valamint a 
költő kőasztala az egykori som-
fa alatt. (Kívánsága szerint ide te-
mették 1892-ben Teleki Sándort 
is, hamvait aztán a család akara-
ta szerint 1936-ban a koltói köz-
temetőben helyezték végső nyu-
galomra.)

 A koltói kastély leghíresebb 
uráról, gróf Teleki Sándor hon-
védezredesről, emlékíróról, vala-
mint barátjáról, Petőfi Sándorról 
vált nevezetessé, mindazon-
által megfordult a birtokon Jó-
kai Mór író is. A kalandos éle-
tű, „vad grófként" emlegetett Te-
leki meghívására a forradalmár 
költő 1846–1847-ben három al-
kalommal is megfordult a tele-
pülésen. Koltói tartózkodásai kö-

zül a legemlékezetesebb az 1847. 
szeptember 9.–október 19. közöt-
ti időszak, amikor Petőfi hitvesé-
vel, Szendrey Júliával itt töltöt-
te a mézesheteket, ebben az idő-
szakban 28 verssel gazdagította 
a magyar irodalmat. A költő há-
zasságkötésének és mézeshete-
inek 170. évfordulóját idén szep-
temberben rendezvénysorozat-
tal ünnepelték Koltón.

Még több látogatót vonzanának

A múzeum emeleti részén je-
lenleg két szobában tekinthe-
tők meg a költőhöz és hitvesé-
hez, valamint a korabeli híres-
ségekhez fűződő emlékek: ru-
hák, festmények, szobrok, az itt 
született versek, Szendrey Júlia 
hímzőasztala, valamint a rózsa-
fából készült nászágy. Tárgyi em-
lékeknek köszönhetően elevene-
dik meg Petőfi és Jókai barátsága, 
a Teleki Sándor-emlékszobában 
a nemesi család története és a 
forradalmi múlt, ugyanakkor Te-
leki Blanka tiszteletére is emlék-
szobát rendeztek be. Kádár Helén 
idegenvezető lapunknak elmond-
ta, évente mintegy tízezren láto-
gatják a kastélyt és a múzeumot, 
a vendégek több mint kilencven 
százaléka magyarországi. A pá-
lyázati program – amelynek ke-
retében három új munkahely is 
létesül a kastélymúzeumban – 
további célkitűzése, hogy az em-
lékhely évi látogatottsága öt szá-
zalékkal növekedjék a felújítástól 
számított 36 hónapon belül.

 
ROSTÁS SZABOLCS

Tőkés László független jelöltként nyert EP-mandátumának kapcsán szerveztek közéleti fórumot

Le kell térni a markói útról
Figyelemmel kell követni az autonómiatervezet sor-

sát, hogy lássuk, „meddig terjed a politikai jó szándék” 

– fogalmazott Tőkés László azon a fórumon, amelyet 

az erdélyi magyar politikai pluralizmus tízéves évfor-

dulója alkalmából tartottak Sepsiszentgyörgyön.

Megújul a koltói emlékhely – Uniós forrásból korszerűsítik a Teleki-kastélyt

Petőfi Sándor koltói tartozkodása alatt 28 verssel gazdagította a magyar irodalmat
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Tőkés László mindhárom erdélyi magyar párt létrehozásában részt vett
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