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A
zt talán még legme-
részebb álmában 
sem gondolta vol-
na jó húsz évvel ez-
előtt a csíkszeredai 
Márton Áron Gim-

názium informatika osztályos ta-
nulója, hogy egykor majd kastély-
tulajdonos lesz, amiben ráadásul 
szállodát működtet. És nem is 
akárhogy. Pedig Rácz Attilával ez 
történt. Feleségével, Lillával ezért 
a tevékenységükért a napokban 
a legsikeresebb európai családi 
kisvállalkozásnak kijáró díjat is 
átvehették Brüsszelben: az euró-
pai kis- és közepes vállalkozások 
érdekeit az Európai Parlamentben 
elősegítő, az Európai Néppárthoz 
kötődő SME (Small and Medium 
Entrepreneurs of Europe) verse-
nyét nyerték meg.

Siker táplálta siker

Még ha nem is álmodott róla At-
tila, álomszerű sikertörténet az 
övék, aminek most még való-
színűleg csak az elején járnak. 
Az informatikát végzett csíki 
fi atal Bukarestbe ment a köz-
gazdaságtani főiskolára, ott ta-
lálkozott majdani élete párjával, 
akinek Sepsiszentgyörgyről veze-
tett ugyanoda az útja. Mindketten 
égtek a vágytól, hogy közgazda-
ságtani ismereteiket gyakorlatba 
ültethessék, de először meg kel-
lett mászniuk a lépcsőfokokat. 
Ahogy a főiskoláról kikerültek, 
nagy, multinacionális vállalko-
zásoknál helyezkedtek el. Nem 
sokkal később azonban már Attila 
saját informatikai vállalkozást ho-
zott létre, amely szintén sikertör-
ténetté nőtte ki magát: több mint 
negyven főt foglalkoztató cég lett 
belőle, amely nemrég ünnepelte 
tizenötödik születésnapját.

Ennek a vállalkozásnak a sikere 
táplálta a Rácz család következő 
befektetését: és ez már az olasz-
teleki Daniel-kastély és a benne 
kialakított kastélyszálló története.

Wellnesst hoz a bővülés

Itt keressük fel a házaspárt, éppen 
a legnagyobb rohanás és munka 
közepén. Mint kiderül, éppen az 

utolsó simításokat végzik abban 
az épületben, ami 8 szobáról 20 
szobára emeli a létesítmény ven-
dégfogadói kapacitását, és ami 
egy 400 négyzetméteres wellness- 
és egy konferenciaközpont meg-
nyitását is jelenti majd. Ezek az 
„eredeti” kastélyépülettel szom-
szédos, kis- vagy új kastélynak 
nevezett épületben lesznek, bár, 
mint Attila mondja, egyik megne-
vezés sem állja meg a helyét, mert 
nagyobb, mint a „nagy” kastély, 
sőt, van része, ami annál régebbi 
is.

De hogyan lett a Rácz házaspár 
kastélytulajdonos? – kérdezem. 
Illetve: hogyan lehet, hogy a mos-
tani Rácz család nem idegenben 
keresett boldogulást magának, 
mint oly sokan mások? „Sok min-
dent lehetne erre mondani, de a 
valóság az, hogy nem úgy alakult. 
Mindenkinek alakul valahogy az 
élete, az enyém úgy, hogy Buka-
restbe kerültem, ahol meg is talál-
tam a helyemet” – mondja Attila, 
aki már másodéves főiskolásként 
két helyre dolgozott, de olyan is 
volt, hogy öt-hat állása is volt egy-
szerre. Nem volt nagyon ideje hát 
azon tűnődni, hogy jobb lenne-e 
mosogatófi únak lenni London-
ban.

Egyfajta business angel, azaz 
„üzleti angyal” is volt már akkor, 
és az ma is: induló vállalkozások-
nak, a mostanában oly sokat hal-
lott start up-oknak nyújt szakmai 
segítséget, segít összerakni egy 
üzleti tervet, beindítani a vállal-
kozást. Ott még nem tart, hogy – 
más „üzleti angyalokhoz” hason-

lóan pénzt is fektessen be ezekbe 
a vállalkozásokba, de egyelőre 
erre itt nincs is igazán szükség, 
tekintettel arra, hogy az unió ré-
vén temérdek pénz érkezik a start 
up-ok beindítására, a szakmai 
megalapozás az, ami inkább hi-
ányzik.

Olvastak róla, megvették

2009-ben egy internetes hirdetési 
portálon látta meg Lilla és Attila, 
hogy eladó az olasztelki Dani-
el-kastély: az épület történetét egy 
épp akkor, karácsonyra ajándék-
ba kapott kiadványból ismerték 
meg. Mintegy 170 ezer euróba 
került maga a kastély, amit nem a 
Daniel-leszármazottaktól, hanem 
két olasztelki családtól vásároltak 
meg: az eredeti birtokosok még az 
államosítás előtt adták el nekik, 
ők voltak, akik visszaperelték az 
államtól. További félmillió euróba 
került a felújítás, amiből 200 ezer 
pályázati forrás volt, a többit vi-
szont saját pénzből fedezték. Most 
már könnyen beszélnek róla, de öt 
éven át zajlott a folyamat, amiből 
az első két és fél évben egyetlen 
kapavágás sem történt, csak ku-
tatás, feltárás, pályázatírás, ter-
vezés. Példának okáért fogalmuk 
sem volt először, hogy a levakolt 
falak 17. századi falfestményeket 

rejtegetnek, ezekből többet si-
került Fehér János művészettör-
ténész segítségével szakszerűen 
restaurálni és érvényesíteni: a 
kastélyszálló ebédlőjében, bárjá-
ban és egyik-másik szobájában is 
megcsodálhatók most.

Adók a Portára

Benedek Tímea most a kastély-
szállónál dolgozik, de akkoriban 
restaurátor-főiskolai hallgatóként 
a falképek felújításában is részt 
vett. Ő vezet körbe minket az épü-
letben, elmesélve annak történe-
tét. Nézzük a belsőépítész segít-
ségével berendezett helyiségeket, 
amelyekben hangulatosan keve-
redik a régi és új, a falakat pedig 
kortárs, főleg csíki képzőművé-
szek alkotásai díszítik – a kastély-
ban megrendezett alkotótáborok 
hozadéka. Megtudjuk, miért jött 
a vargyasi Daniel család egyik fi a, 
Mihály Olasztelekre, hogyan lett 
Bethlen Gábor legfőbb bizalmasa 
– olyannyira, hogy őt bízta meg 
rendszerint a fejedelem azzal, 
hogy az erdélyi adókat a Portára 
szállítsa. Az egyik szobában ta-
lálható eredeti falfestmény éppen 
ezt örökíti meg, bár a 17. századi 
brassói piktor láthatóan nem a 
történelmi hűségre törekedett, 
hisz Daniel a szultánnál is maga-
sabban van ábrázolva, ami nem 
fordulhatott elő a valóságban. 
Sőt, ha látta volna a szultán ezt a 
festményt, minden bizonnyal fe-
jek hulltak volna a porba.

Szerencsés találkozás

Keresi méltó hivatását az épület 
– ezzel ért véget a háromszéki 
kúriákról szóló ajándékkiadvány 
leírása a kastélyról, a Bukarestből 
hazatérni kívánó Ráczék pedig 
megélhetést kerestek úgy, hogy 
Székelyföldön sem a nagyvállalati 
marketingre, sem a nagyvállalati 
IT-re nem nagyon volt szükség. 
Ennek a szerencsés találkozás-
nak az eredménye a Daniel kas-
télyszálló, aminek mindennapi 
működtetését, a munkatársak 
csapatának vezetését Lilla vállal-
ta magára. Pedig ő sem képzelte 
volna magáról soha, hogy a tu-
rizmusban vállal szerepet majd. 
„Napi 24 óra, hét napból hét? 
Soha. Ha nem egy kastély volna, 
és nem igazi értékeket nyújtanánk 
és nem azt kapnánk vissza, nem 
volna ez az emocionális töltet, 
akkor biztosan nem foglalkoznék 
vele” – fejti ki Lilla.

A vendégkör legnagyobb része 
Bukarestből és más román nagy-
városokból érkezik, olyanok, akik 
kíváncsiak Erdély nemesi múlt-
jára. Őket a világ majd minden 
részéből érkezők egészítik ki, ér-
dekes módon magyarországiak 
és erdélyi magyarok kevésbé for-
dultak meg itt – legalábbis mosta-
nig. A három kislányukat nevelő 
Ráczék azonban vigyáznak arra, 
hogy aki a kastélyban szeretne 
eltölteni néhány napot, ne egy 
elkülönített fellegvárba érkezzen. 
A szálloda által nyújtott szolgál-
tatásokba, programokba a helyi-
eket is szervesen bevonják kezd-
ve onnan, hogy az étteremben a 
lehető legtöbb helyi alapanyagot 
szolgálják fel. Mindezt azért, hogy 
a legsikeresebb európai családi 
vállalkozás működtette kastély az 
olasztelki, erdővidéki közösség tá-
masza legyen. Mint ahogy az Da-
nielék idején is lehetett.

RÉDAI ATTILA

Tudták, hogy a leg-
sikeresebb európai 
családi kisvállalkozás 
idén székelyföldi? Az 
olaszteleki Daniel-kas-
télyt megvásárló, az 
épületet felújító és 
abban szállót beindító 
Rácz Lilla és Attila tör-
ténete annyira meg-
tetszett Brüsszelben, 
hogy nekik ítélték a 
díjat. De mitől ilyen 
sikeres ez a történet? 
Kíváncsiak lettünk.

Mintegy 170 ezer euróba 
került maga a kastély, 
további félmillió euróba 
a felújítás.

Daniel-kastély: nem csak 
megélhetés, sikertörténet

A Rácz házaspárnak először 
fogalma sem volt, hogy  

a levakolt falak micsoda 
értékeket rejtegetnek
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