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A Fehér megyei Küküllővár 
kastélyáról szól Margittai 
Gábor és Major Anita legújabb 
alkotása, amely a Tiltott kasté-
lyok Erdélyben című sorozatba 
illeszkedik. A munkafolyamat-
ról, a fi lmről Margittai Gábor 
beszélt lapunknak.

 » ANTAL ERIKA 

A Tiltott kastélyok című so-
rozat harmadik részével is 
elkészült Margittai Gábor 

és Major Anita, a magyarországi 
Külső Magyarok produkciós iroda 
két munkatársa, akik a Kárpát-me-
dence magyar kastélyairól készí-
tenek dokumentumsorozatot fi lm, 
fotó és kötet formájában. A harmadik 
dokumentumfi lm, a Fehér megyei 
Küküllővár kastélyáról szóló alkotás, 
a Tiltott kastélyok 3. december elejére 
készült el, hamarosan műsorra tűzik 
a magyar tévécsatornák, illetve a 
mozikban is bemutatják. „Nem 
volt egyszerű bejutni a Fehér me-
gyei Küküllővár kastélyába, több-
ször próbálkoztunk. Amikor aztán 
a kastély egykori tulajdonosának, 
a Haller családnak a tagjával, Hal-
ler Béla gróff al és Barabási Endre 
lelkipásztorral igyekeztünk bejut-
ni, végül kötélnek álltak, Incze 
Irma helyi menedzser, intéző be-
engedett és elkalauzolt” – mondta 
Margittai Gábor, akit arról faggat-
tunk, hogy milyen nehézségekkel 
szembesültek a dokumentumfi lm 
forgatásakor. A küküllővári Beth-
len–Haller-kastély a tatárjáráskor 
elpusztult vár utódja, 1321-ben 
említik először. Több tulajdonos 

MARGITTATI GÁBOR RENDEZŐ A TILTOTT KASTÉLYOK ERDÉLYBEN CÍMŰ DOKUMENTUMFILM-SOROZATÁNAK LEGÚJABB RÉSZÉRŐL

Amit a küküllővári kastély bástyái őriznek

A küküllővári Bethlen–Haller-kastély egykor. Az impozáns épületegyüttesről forgattak fi lmet 

 » Margittai Gá-
bor magyarorszá-
gi író, újságíró 
annak jár utána, 
mi lett a Teleki, 
Bánff y, Bethlen, 
Mikes, Apor és 
Haller család 
tagjaival, hogyan 
próbálnak ma 
visszatérni a 
szétszóratásból, 
kik laknak most 
ősi kastélyaik-
ban.

után 1758-ban Bethlen Gábor udvari 
kancellár vásárolta meg, 1884-ben 
a kastély gróf Haller Jenő birtokába 
került, aki kártyán nyerte el Beth-
len Márktól. Az 1944-es harcokban 
a kastély falai megsérültek. A 70-es 
évektől a zsidvei pezsgőgyár hasz-
nálta a várkastély tágas pincéit, Al-
vinc általános iskolájaként üzemelt 
2011-ig, aztán tűzvész pusztította el, 
ám az új román tulajdonos fantáziát 
látott a romokban, és ízlése szerint 
felújította. Amint a dokumentumfi lm 
beharangozójában olvasható, a te-
lepülés a Küküllő mentén, Erdély 
békétlen vidékén fekszik, ahol a ro-
mánság különösen magyarellenes. 
„Egy templom a dombtetőn, ahol le-
vágott és elcserélt fejek kerülnek elő. 
Egy pap, aki szórványlétben sem is-

mer lehetetlent. Egy gróf, aki a lova-
giatlan XXI. században is lovag ma-
radt. Évekig mindhiába ostromoltuk 
Küküllővárat, most megkíséreljük 
bevenni. Amit a vaskos bástyák őriz-
nek, az a sokat látott utazót is szíven 
üti. Sorozatunk újabb része az erdé-
lyi főnemesség jóvátételi harcáról” 
– írták az alkotók. Érdeklődésünkre 
Margittai Gábor azt is elmondta, ta-
lálkoztak a tulajdonossal, a „várúr-
ral, Claudiuval” is, aki kedvesnek 
mutatkozott, s a helyi románság 
részéről jó volt a fogadtatás, min-
denki készséges volt a forgatáskor, a 
kérdésekre válaszoltak. „A fi lmben 
megszólaltattuk Haller Béla grófot, 
Barabási Endre küküllővári refor-
mátus lelkipásztort, kettejük fősze-
repére építettük a fi lm dramaturgi-

áját. Megszólal benne Soós Zoltán, 
a marosvásárhelyi múzeum igazga-
tója, de pásztoroktól a helyi magyar 
értelmiségig sokakkal folytattunk 
háttérbeszélgetést” – fejtette ki a 
budapesti újságíró. A fi lm online 
premierje a Magyar Idők Online-on 
volt, de az alkotók reményei szerint 
az erdélyi közönség is láthatja majd. 
A Küküllőváron végzett kutatómun-
ka eredménye könyv formájában is 
napvilágot lát – mondta a rendező, 
aki társával, Major Anitával mutat-
ná be Erdély több településén a jövő 
esztendőben azt a vándorkiállítást, 
amely a magyar történelem kiemel-
ten fontos emlékhelyei, az erdélyi 
kastélyok restaurálás előtti és utáni 
állapotát mutatja be. Margittai azt 
is kifejtette, a kastélyok feltérképe-
zésével nem álltak le, a munka fo-
lyamatos, készülnek a további Tiltott 
kastélyok fi lmek. Egy következő rész 
a keresdi Betlehenekről szól Bethlen 
Anikó főszereplésével, egy másik a 
marosújvári Telekiekről. Margittai 
Gábor elmondta, kutatási terüle-
teik Háromszéket és a Felső-Maros 
vidékét is felölelik, ahogy a Tiltott 
kastély című könyvben külön fejezet 
szól az uzoni Mikesekről és az altor-
jai Aporokról. A kiállításukat szé-
kelyföldi településeken is szeretnék 
bemutatni. Margittai Gábor magyar-
országi író, újságíró annak jár utána, 
mi lett a Teleki, Bánff y, Bethlen, Mi-
kes, Apor és Haller család tagjaival, 
hogyan próbálnak ma visszatérni a 
szétszóratásból, kik laknak most ősi 
kastélyaikban – ha egyáltalán még 
lakhatók, és nem földig romboltak 
ezek az egykor csodálatos épületek 
–, és miként próbálnak visszaköltöz-
ni oda, ahonnan még az emléküket is 
igyekeztek kitörölni.
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 » KRÓNIKA

A marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós és Liviu Rebreanu 

Társulatának szervezésében tartják 
szombaton a Színház a százéves évfor-
dulón elnevezésű eseménysorozatot, 
a Román vs. Magyar. Román–magyar 
kulturális interferenciák a színházban 
1918 után című projekt keretében – kö-
zölte a teátrum. Az eseménysorozat több 
tevékenységet foglal magában, nemzet-
közi tudományos konferenciát, két kor-
társ dráma színpadi adaptációját, egy 
retrospektív kiállítás megnyitóját, egy 
adatszerű honlap indítását, illetve a ro-
mániai színházak igazgatóinak találko-
zóját. „Identitás és alteritás. A színház, 
mint a román–magyar találkozás szín-
tere” címmel nemzetközi tudományos 
konferenciát szervez a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház, a Színház- és Multi-
média Kutatóintézet, valamint a maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti és 
Technológiai Egyetem. A konferencia 
keretében tudományos értekezésekre 
kerül sor, amelyek a történelem, művé-
szi alkotás, identitás, fordítások, elmé-
letek, egyéni alkotások által a román és 
magyar színházi művészet egymásra 
gyakorolt kölcsönhatását hivatottak 
bemutatni. Két kortárs dráma színpadi 

adaptációjának a bemutatására is sor 
kerül ezen a napon. A Liviu Rebreanu 
Társulat Dálnoky Réka Tévedések tár-
háza című szatíráját mutatja be Nicu 
Mihoc rendezésében. A Tévedések tár-
háza színmű a Communitas Alapítvány 
Száz év a lépcsőházban című drámapá-
lyázatának nyertese. A Tompa Miklós 
Társulatnál Keresztes és Blaga rende-
zésében George Ștefan Tündérország 
című kortárs dráma színpadi adaptáci-
óját mutatják be. E két kortás mű szín-
padi bemutatójának célja ösztönözni és 
támogatni a fi atal kortárs magyar és ro-
mán szerzők munkásságát. A drámák 
jellegzetességeire refl ektálva az előa-
dások rendezői mindkét produkciót a 
román és a magyar társulat színészeivel 
közösen hozták létre, így az előadások 
többnyelvűsége és a többnyelvűséggel 
való játék, a kultúrák közti áthallások 
kiemelt hangsúlyt kapnak. A Színház 
a százéves évfordulón eseménysorozat 
keretében pénteken 18 órától a nagyter-
mi előcsarnokban a színházi archívum 
anyagaiból és fényképeiből készült 
retrospektiv kiállítást tekinthet meg a 
közönség: a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház magyar nyelvű színművekből 
készült román produkcióiról, illetve ro-
mán nyelvű színművekből készült ma-
gyar produkcióiról.

Színház a százéves évfordulón




