
Erdélyi tudósítások2019. november 14.
csütörtök8

Kétszobás tömbházlakás árán 
hirdette meg az Artmark auk-
ciósház a Haller család zoltáni 
birtokát. A háromhektáros 
területen egy, a helybéliek által 
kastélynak nevezett, 16. száza-
di udvarház fekszik romos, de 
menthető állapotban.

 » SZUCHER ERVIN

Ú jra gazdát válthat a Halle-
rek Segesvártól mintegy 25, 
Brassótól pedig 90 kilométer-

re fekvő zoltáni kúriája. A műemlék 
jellegű épületek licitálására szako-
sodott Artmark Historical Estate 50 
ezer eurós kikiáltási árral indítana, 
de a cég becslései szerint a vétel-
ár akár 80–100 ezerre is felmehet. 
A közel öt évszázaddal ezelőtt épült 
Maros megyei udvarházat a család 
egyik ága sem igényelte vissza. Így 
eshetett meg, hogy nem sokkal a 
forradalom után éppen a volt terme-
lőszövetkezet elnöke vásárolta meg. 
Ezzel lényegében a „folytonosságot” 
biztosította, ugyanis az államosítás 
óta az akkor még nagyon jó álla-
potban lévő ingatlan évtizedeken 
keresztül a mezőgazdasági szövetke-
zet, a hírhedt CAP irodáinak és rak-
tárainak adott helyet.

Az utolsó tulajdonos, az özvegyen 
maradt grófnő, akit a román falube-
liek egyszerűen csak Grofoaiának 
neveztek, már a háború ideje alatt 
feladta a rezidenciáját. A helybéli 

öregek visszaemlékezése szerint a 
kommunisták, amint átvették a ha-
talmat, az épületen és a gyönyörűen 
gondozott kerten élték ki a bosz-
szújukat. Pár évvel ezelőtt Nicolae 
Pora arról is mesélt lapcsaládunk-
nak, hogy a dühöngő és gyűlöle-
tet szító új vezetők még a Hallerek 
családi temetőjét is felszánttatták. 
Az épület rekvirálását követően 
1946-ban a falai között szállásolták 
el az éhség elől menekülő szeren-
csétlen moldvai családokat. A CAP 
korszaka rögtön az 1948-as államo-

sítás után vette kezdetét. A kommu-
nizmus ideje alatt nemcsak a falu-
beliek által következetesen Zoltán 
gróf kastélyának nevezett udvarház 
pusztult le; a valamikori szász, majd 
román többségű faluban magyarok 
sem maradtak.

Nem sokkal a ’89-es forradalom 
után a téesz elnöke vásárolta meg 
a birtokot. Mint mondta, lényegé-
ben akkor döbbent rá, hogy ő kas-
télytulajdonos, amikor a műem-
lékvédők kérdőre vonták, miként 
alakítja át az épületet. „Én abban 

ÁRVERÉSEN KERESNEK ÚJ TULAJDONOST A ROMOS ÁLLAPOTBAN LÉVŐ MAROS MEGYEI KÚRIÁNAK 

Kalapács alatt a Hallerek zoltáni birtoka

Szabad a gazda. Az aukciósház 50 ezer eurós kikiáltási összeggel indítana az árverésen
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a tudatban éltem, hogy az egyko-
ri téesz raktárát vásároltam meg. 
Nem is kis pénzért, hisz 13 millió 
régi lejt adtam érte, ami akkori-
ban egy kétszobás városi tömb-
házlakás ára volt. Sokáig én is 
raktárként használtam, aztán 
elkezdtem feljavítani, hogy oda-
költözhessek” – magyarázkodott 
a hatóságoknak a tudatlan vagy 
magát annak tettető férfi. Tény, 
hogy a sokadik pénzbírság után 
úgy döntött, szabadul a szerinte 
drágán, a szakemberek szerint 
potom pénzért vásárolt épület-
től; így adta el egy Írországból 
érkezett érdeklődőnek.

Az új tulajdonos akkoriban tu-
risztikai látványosságként képzelte 
el a Marosvásárhelyt Brassóval ösz-
szekötő országúttól alig húsz-har-
minc méterre fekvő udvarházat. 
Elmondása szerint vidéki ven-
dégfogadóként képzelte el, ahová 
főként nyugati turistákat vonzott 
volna. Egy idő után aztán ő is rá-
ébredt, hogy mégsem egy erdélyi 
udvarház tulajdonosaként képzeli 
el élete hátralévő részét, ezért az 
épület továbbadásáról döntött. 
Tíz esztendővel ezelőtt még 250 
ezer eurós árról álmodozott, de 
az idő teltével alábbhagyott. Az-
tán évekig senki nem látta, nem 
hallott róla. A közelmúltban ismét 
felbukkant, és az Artmark aukci-
ósházra bízta ingatlanját, a bu-
karesti szakcég pedig meggyőzte, 
hogy a kikiáltási árat engedje le 50 
ezer euróra.

 » Nem sokkal 
a ’89-es forrada-
lom után a téesz 
elnöke vásárolta 
meg a birtokot. 
Mint mondta, lé-
nyegében akkor 
döbbent rá, hogy 
ő kastélytulaj-
donos, amikor a 
műemlékvédők 
kérdőre vonták, 
miként alakítja 
át az épületet.

 » BÍRÓ BLANKA

„Ikerünnepséget” szervez hét-
főn a budapesti Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum: megünneplik a 
Hadtörténeti Levéltár és a Hadtör-
téneti Múzeum megalakulásának 
101 éves évfordulóját, illetve meg-
nyitják az 1848–49-es ereklyék a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemze-
ti Múzeum gyűjteményéből című 
kiállítást, melynek főszereplője 
Gábor Áron ágyúja. A megnyitón 
ünnepi beszédet mond Németh Szi-
lárd miniszterhelyettes, a kiállítást 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 
nyitja meg.

A sepsiszentgyörgyi múzeum 
felújításával járó „kényszerszü-
netet” használják ki arra, hogy a 
székelység történelmi ereklyéjét, 
az 1848-as háromszéki szabadság-
harc egyetlen fennmaradt ágyúját 
az anyaországban is megmutassák, 
ezzel is öregbítsék a sepsiszent-
györgyi közgyűjtemény hírét – 
mondta el tegnap sajtótájékoztatón 
Vargha Mihály, a Székely Nemzeti 
Múzeum igazgatója. Hozzátette, a 
gyűjteményükben mintegy nyolc-
van 1848-as ereklye szerepel, ezek 
egy részét szintén kiállítják a Had-
történeti Múzeumban, így látható 
lesz többek között a Gábor Áron 
által készített kerek asztalka, Kiss 
Ernő tábornok nyerge, Deák Ferenc 

pipája, Kossuth Lajos cigarettaszip-
kája, Damjanich tábornagy akasz-
tófájából készült kereszt, Bem Jó-
zsef sétabotja vagy Zathureczky 
István által a kuffsteini börtönben 
készített kosárka.

Vargha Mihály abban bízik, a 
magyarországi „vendégszereplés” 
egyik hozadéka lesz, hogy a Had-
történeti Múzeum szakmai tudás-
sal gyarapítja a kiállítást, ponto-
sítják a tárgybeazonosításokat, 
leírásokat, ugyanakkor az ereklyé-
ket az installációval együtt hozzák 
majd haza, és úgy kerülnek vissza 
a felújított múzeumba állandó kiál-
lításként.

Az igazgató kifejtette, rekordlá-
togatásra számítanak, hiszen Gá-
bor Áron és az ágyú mítosza ma is 
élő, a budapesti múzeum pedig ki-
használja a téma adta lehetőséget, 
rengeteg múzeumpedagógiai fog-
lalkozást szerveznek köréje. A kiál-
lítás fél évig lesz látogatható Buda-
pesten, de már több magyarországi 
múzeum bejelentette igényét rá, így 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum, a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum is.

Vargha Mihály felidézte, amióta 
az ágyút 2010-ben hazahozták Bu-
karestből, mintegy 500 ezren lát-
ták, nemcsak Sepsiszentgyörgyön, 
de elvitték Csíkszeredába, Székely-
udvarhelyre, Kézdivásárhelyre és 
Barótra is. Az ágyú 1906-ban egy 

kézdivásárhelyi csatornaásáskor 
került elő, 1923-ban került a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Mú-
zeumba, majd 1971-ben Bukarestbe 
vitték, ahol az akkor létrehozott 
Román Nemzeti Történeti Múzeum-
ban helyezték el. Végül 2010-ben 

került vissza a sepsiszentgyörgyi 
múzeumba, akkor még csak köl-
csönbe, majd 2014-ben 61 római 
aranydénárért, 12 darab, az erősdi 
kultúrához tartozó tárgyért és az 
ágyúcső másáért a tulajdonjogot is 
megkapta a múzeum.

Budapesten látható a székelység történelmi ereklyéje, Gábor Áron rézágyúja
 » A kiállítás fél 

évig lesz látogat-
ható Budapesten, 
de már több 
magyarországi 
múzeum bejelen-
tette igényét rá.

A budapesti Hadtörténeti Múzeumban hétfőn nyíló tárlat „főszereplője” Gábor Áron rézágyúja lesz




