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 » KRÓNIKA

Gabriel Leș román védelmi mi-
niszter jelenlétében leplezték le 

szerdán Kolozsváron a Budapestet 
száz éve megszálló román tábornok, 
Gheorghe Mărdărescu egész alakos 
köztéri szobrát. Az eseményről a 
Făclia kolozsvári napilap számolt be 
csütörtöki számában. Az esemény 
szónokai valamennyien azt hang-
súlyozták, hogy a román csapatok 
történelmi tettet hajtottak végre az-
zal, hogy megszállták Budapestet, és 
menekülésre késztették a Kun Béla 
vezette bolsevik kormányt. Ezzel 
ugyanis távol tartották a kommuniz-
mus rémét Európa szívétől. Gabriel 
Leș miniszter az MTI által idézett be-
szédében úgy fogalmazott: az 1918-as 
román benyomulás után a táborno-
kot az Erdélyben állomásozó román 
csapatok parancsnokává nevezték ki. 
Ilyen minőségében indított támadást 
Kun Béla bolsevik hadserege ellen, és 
verte vissza a Tisza vonaláig. „A végső 
győzelmet 1919. augusztus 4-én a ro-
mán hadsereg budapesti bevonulásá-
val sikerült elkönyvelni” – állapította 
meg a miniszter. Hozzátette: három és 
fél hónapon át Mărdărescu tábornok 
vezette a magyar főváros közigazga-
tását, és biztosította „a háború és a 

bolsevik terror által elnéptelenített 
város lakosságának az élelmiszert és 
az alapszolgáltatásokat”.

Gabriel Leș idézte Mărdărescu 
1919. november 12-i kiáltványát a bu-
dapestiekhez, amelyben a tábornok 
bejelentette a román hadsereg visz-
szavonulását, és közölte: „Románia 
ismételten kijelenti, hogy a tiszai 
támadás utáni katonai interven-
cióját kizárólag a jogos védekezés 
és a katonai követelmények tették 
szükségessé, a leigázás gondola-
ta távol állt tőle.” A miniszter azt is 
megemlítette, hogy a háború után 
Mărdărescu tábornok szorgalmazta, 
hogy Románia kössön szövetséget 
Jugoszláviával, Csehszlovákiával és 
Lengyelországgal, ami aztán később 
meg is valósult.

Ioan Aurel Pop történész, a Román 
Akadémia elnöke kijelentette: „Eu-
rópa civilizált népei tudják becsülni 
a hőseiket.” A Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE) rektori tisztsé-
gét is betöltő történész arról beszélt, 
hogy Románia a 20. században két, 
Európát fenyegető veszéllyel is szem-
beszállt. „A román hadsereg 1919-ben 
a magyarországi hadjáratával a bolse-
vizmus és a szovjet típusú kommuniz-
mus európai térhódítását akadályoz-
ta meg, 1944–45-ben pedig a fasizmus 

fölötti győzelemhez járult hozzá. Ezek 
a fegyvertények tették lehetővé, hogy 
Erdély jogilag és ténylegesen is a ro-
mán államhoz tartozzék” – idézte a 
Făclia napilap az akadémia elnökét.

A Valentin Tănase képzőművész 
által készített szobrot a BBTE gaz-

daságtudományi kara előtti téren 
állították fel Románia Kereskedelmi 
és Iparkamarája kezdeményezésé-
re, annak   rendezvénysorozatnak a 
keretében, amelyet Nagy-Románia 
megalakulásának centenáriuma al-
kalmából tartanak.

Leleplezték a Budapestet megszálló román tábornok kolozsvári szobrát

 » Három és fél 
hónapon át Măr-
dărescu tábornok 
vezette a magyar 
főváros közigaz-
gatását.

Munkájukkal, ötleteikkel 
segíthetik az erdélyi kastélyok 
és udvarházak sorsának jobbra 
fordítását mindazok, akik külső 
segítőként bekapcsolódnak a 
Kastély Erdélyben program mű-
ködtetői csapatába. Szeptember 
első hetében tábort is szervez-
nek számukra.

 » PAP MELINDA

E lső alkalommal szervezik meg a 
Kastély Erdélyben program mű-
ködtetői a Kastélykövet tábort, 

a szeptember 1–8. között a Kolozs 
megyei Válaszúton tartandó rendez-
vény célja, hogy újabb érdeklődőket 
vonjon be az erdélyi kastélyok nép-
szerűsítését, turisztikai körforgás-
ba való bevonását célzó munkába. 
„Az alapkoncepció az lenne, hogy 
olyan bázist gyűjtünk magunk köré 
fi atalokból – bár nincs korhatár –, 
akik fel tudják vállalni az erdélyi 
kastélyok ügyét. Ott tudnak lenni a 
rendezvényeinken, tudják ajánlani 
a programot, eljönnek, és velünk 
együtt gondolkodnak, hogy hogyan 
tovább, mi legyen a következő lépés” 
– fejtette ki a Krónikának a tábor ala-
pötletét Fóris Réka projektfelelős, 
rendezvényszervező.

A program működtetői az elmúlt 
években több tábort is szerveztek, ahol 
ötletelés zajlott, és ezt a továbbiakban 
is próbálják továbbgörgetni. „De kell 
egy külső bázis, olyan emberek, akik 
friss ötletekkel jönnek, ami újabb len-
dületet ad a projektnek is” – fogalma-
zott Fóris Réka.

A legfontosabb a nyitottság
A munkába való bekapcsolódáshoz, 
a táborban való részvételhez nem 
szükséges előzetes szakmai tudás, 
tapasztalat, és korhatárbeli megkö-
tés sincs. A lényeg, hogy a jelentke-
ző legyen nyitott erre a munkára, 
érdekelje az erdélyi kastélyok sorsa. 
„Nyilván, aki eljön ide, van egyfajta 
affi  nitása, kötődése a kastélyokhoz, 
és ennél többet igazából nem is vá-
runk” – árulta el Fóris Réka.

A Válaszúton tartandó tábor prog-
ramja strukturálisan három részre 
osztható: az általános bevezetőben 
nemcsak a Pont Csoport által mű-
ködtetett Kastély Erdélyben prog-

ramot mutatják be, hanem több 
szempontból is megvizsgálják, az 
erdélyi kastélyok jelenlegi helyzetét. 
Ezt utána műhelymunkák keretében 
boncolgatják tovább, majd terepen 
is szemügyre veszik. A tábor résztve-
vőit 12 kastélyba is elviszik, ahol ve-
zetett túrán tapasztalhatják meg azt, 
amit elméletben hallottak.

A kiválasztott helyszínek között 
Maros, Kovászna, Brassó és Hunyad 
megyei kastélyok szerepelnek, de 
állapotukat tekintve az erdélyi kas-
télyok egész palettáját lefedik. Van 
olyan helyszín, amely már része a 
turisztikai körforgásnak, kastélyszál-
lót, turisztikai központot, múzeumot 

KÜLSŐ SEGÍTŐKET, TÁMOGATÓKAT VÁRNAK PROJEKTJEIKHEZ A KASTÉLY ERDÉLYBEN PROGRAM MŰKÖDTETŐI

Követeket keresnek az erdélyi kastélyoknak

Elsősorban fi atalok segítségére számítanak az erdélyi kastélyok népszerűsítését célzó programban

Helyet kapott. Gheorghe Mărdărescu szobrát a BBTE gazdaságtudományi kara előtti téren állították fel
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működtetnek benne, de olyan is, 
amely felújítás alatt áll, vagy csak 
időnként nyitják meg. És – mintegy 
ráadásként – olyan nemesi lakba is 
eljutnak a táborozók, amelybe az 
áldatlan körülmények miatt nincs 
bárkinek bejárása.

Mit tehet a kastélykövet?
Kérdésünkre, hogy mi is lesz a fel-
adatuk az így kiképzett kastélykö-
veteknek, Fóris Réka elmondta: 
elsősorban ötletekkel segíthetnek, 
de a Kastély Erdélyben program 
különböző projektjeinek, rendezvé-
nyeinek a lebonyolításában is részt 
vehetnek. „Ott lehetnek, segíthet-
nek, velünk együtt dolgozhatnak. 
És ezen túlmenően lobbizhatnak is 
különböző cégeknél, hogy ez egy 
hasznos projekt, mert akkorra már 
látni fogják az összképet.”

A Kastély Erdélyben program ke-
retében állandóan zajlanak tevé-
kenységek, a legújabb a kastélyjá-
tékok, amellyel gyerekek körében 
népszerűsítik a műemlékeket, de 
szakemberek részvételével kastély-
konferenciát is szerveznek, és az 
online áruházban hazai dizájnerek 
termékeivel népszerűsítik az erdélyi 
nemesi lakokat.

A szeptember 1–8. között tartan-
dó táborba ingyenes a részvétel, a 
szállás, ellátás és a kirándulásokon 
való részvétel is biztosított, a jelent-
kezőknek csupán a Válaszútra való 
kijutást kell megoldani. A szervezők 
30 fő jelentkezését fogadják augusz-
tus 23-án éjfélig. Jelentkezni a Kas-
tély Erdélyben program honlapján 
(Kastelyerdelyben.ro), illetve a Fa-
cebook-eseménynél lehet.

 » „Az alapkon-
cepció az lenne, 
hogy olyan bázist 
gyűjtünk magunk 
köré fi atalokból – 
bár nincs kor-
határ –, akik fel 
tudják vállalni az 
erdélyi kastélyok 
ügyét” – fejtette 
ki a Krónikának a 
tábor alapötletét 
Fóris Réka.




