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Árulkodó
bukaresti csend

Erdélyi magyarok és Magyarországon élő erdélyi 
elszármazottak százezreinek okozott óriási örö-
möt Szijjártó Péter külügyminiszter kedd délutáni 
bejelentése, miszerint szerda hajnaltól karantén-
kötelezettség nélkül utazhatnak Magyarországra 
a román, valamint a magyar állampolgárok. Már 
hetek óta özönlöttek a kérdések – a magyaror-
szági illetékes hatóságoknak, az RMDSZ-nek, 
a médiának címezve – a szabad határátlépés 
lehetséges időpontjával kapcsolatban. Család-
tagok, barátok várták, hogy több hónap után 
végre újra találkozhassanak a pszichét, lelket 
sanyargató izoláció után. A határátlépés miatti 
újabb kéthetes elkülönítést nyilván csak nagyon 
kevesen vállalták fel, így valójában csak szerdá-
tól beszélhetünk a magyar–román határ szabad 
átlépéséről, ha úgy tetszik megnyitásáról.

A fi lozofálásra hajlamos s erre időt is szánó értel-
miségiek közül sokan úgy érezték a márciusi, áp-
rilisi járványidőszakban, ez a legalkalmasabb pil-
lanat arra, hogy a jövőről elmélkedjenek. „Semmi 
sem lesz már olyan, mint volt”, „az életünk teljesen 
megváltozik”, „az emberiség új korszakát hozza 
a koronavírus utáni élet” – ugye ismerősek ezek 
a hangzatos megállapítások? Miközben ma alig 
várjuk, hogy pontosan onnan folytassuk az életün-
ket, ahol abbahagytuk. Aki imád utazni, izgatottan 
böngészi azokat az úti célokat, amelyek szabadon 
megközelíthetők. Akinek egy hangulatos vagy ép-
pen romos teraszon való ücsörgés jelentette az örö-
möt, az most újra élvezi a szabadság ízét. Aki pedig 
a bevásárlóközpontokban érzi jól magát, feltöri a 
perselyt az újra lehetségessé vált „shoppingolás” 
kedvéért. A templomba járók számára igazi aján-
dék, hogy az imaházakat benépesíthetik. Már csak 
ilyenek vagyunk mi, emberek. Bevallom, tegnap a 
külügyminiszteri bejelentés után azonnal jegyet 
foglaltam a Wizz Air Marosvásárhelyről induló bu-
dapesti járatára. Egyúttal jelentem azoknak, aki azt 
hitték – esetleg abban reménykedtek –, hogy meg-
változtatott a vírusveszély, másképp szemlélem a 
világot: tévedtek.

Hogy a jó hangulatot árnyaljuk kissé, térjünk visz-
sza egy szóra a keddi politikai történésekre. Lehe-
tett volna egy magyar–román sikertörténet is, ha a 
két külügyminiszter közösen, vagy legalább azonos 
időpontban, jelenti be az akadálytalan határátlépés 
megvalósulását. De Bukarestben inkább úgy gon-
dolták, ismét kampányolnak egyet a Klaus Iohannis 
által bemutatott magyarellenes hangulatkeltéssel. 
Ludovic Orban a keddi kormányülés sajtónyilvános 
szakaszában egy férfi ről beszélt, akinek a magyar 
hatóságok megtagadták a beutazását Magyaror-
szágra, pedig csak a lányát akarta elkísérni vizsgáz-
ni egy nyugat-európai országba. Marcel Vela belügy-
miniszter is enyje-bejnyézett egyet Magyarország 
viselkedésével kapcsolatban. Aztán amikor meg-
történt Szĳ jártó Péter bejelentése a román állam-
polgároknak is karanténmentes beutazást biztosító 
döntésről, mély, árulkodó csend borult a bukaresti 
kormányra. Egyetlen rövid üdvözlő közleményre 
sem tellett a magyarországinál jóval rosszabb jár-
ványadatokkal rendelkező Románia vezetőitől a 
nagyvonalú magyar lépéssel kapcsolatban.

Úgy tűnik, még sokat kell várni a magyarfóbia ke-
zelésére alkalmas oltás bukaresti megjelenésére.
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Visszakapja régi fényét Erdély 
egyik legkülönlegesebb főúri 
rezidenciája, a neobizánci 
stílusban épült árokaljai Beth-
len-kastély. A műemléket uniós 
pénzalapokból korszerűsíti a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem.

 » PAP MELINDA

M egújul Beszterce-Naszód me-
gye kevés épen megmaradt 
főúri rezidenciáinak egyike, 

az árokaljai Bethlen-kastély, miután a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek 
(BBTE) sikerült uniós pénzalapokat 
lehívnia a korszerűsítésére. A neobi-
zánci stílusban épült műemlékben 
– mely emiatt egyedülálló Erdélyben 
– a BBTE Környezettudományi és 
Környezetmérnöki Kara, valamint a 
Biológia és Geológia Kara működtet 
oktatási központot, ahova főleg nyári 
gyakorlatra érkeznek a hallgatók.

Ezer diákot fogadhat
Az árokaljai kastély oktatási infra-
struktúráját az egyetem sajtóosztá-
lyának közlése szerint a Regionális 
Operatív Program (POR) keretében 
korszerűsítik mintegy 2,5 millió 
euróból, azaz 12,35 millió lejből. A 
projekt célja az árokaljai oktatási 
központ képzési felszereltségének 
kibővítése és fejlesztése, írják, a 
kastély és melléképületei ugyan-
is több mint 600, alapképzésben, 
mesteri és doktori képzésben részt 
vevő hallgatót szolgálnak ki. A saj-
tóosztály szerint az egykori főúri re-
zidencia olyan európai szabványok-
nak megfelelő körülményeket kínál 
az oktatási tevékenység számára, 
amelyek jótékony hatással vannak a 
képzési folyamatra, illetve az észak-
nyugati régió társadalmi-gazdasági 
fejlődésére. Elsődleges, közvetlen 
kedvezményezettjei a Környezettu-
dományi és Környezetmérnöki Kar, 
valamint a Biológia és Geológia Kar 
hallgatói, akik interdiszciplináris 

szakmai gyakorlatukat folytatják 
itt. A projekt keretében „a korsze-
rűsített oktatási területek több mint 
840 négyzetméterrel növekednek, 
emellett megfelelő és elérhető terek 
alakulnak ki a túlnyomórészt gya-
korlati egyetemi oktatási tevékeny-
ségek elvégzéséhez” – áll a közle-
ményben, mely szerint a beruházás 
befejeztével az árokaljai oktatási 
központ újabb 313 személy befoga-
dására lesz alkalmas. A májusban 
elrajtolt uniós projekt megvalósítási 
időszaka három év, 2023 áprilisára 
kell elkészülni, teljes értéke pedig 
12,35 millió lej, amelyből több mint 
12,22 millió lej a Regionális Opera-
tív Program által biztosított, vissza 
nem térítendő támogatás.

Arborétuma mentette meg
A Besztercétől 17 kilométerre találha-
tó árokaljai Bethlen-kastély mór–bi-
zánci stílusa miatt egész Erdélyben 
egyedülálló épület, de elsősorban 
az arborétummá alakított egykori 
angolparkja híres; főleg tulipánfái 
voltak látványosak, igaz, a háromból 
mára csak egy maradt. A parkban 
jegenyefenyő, lucfenyő, kaukázusi 
vagy japán akác, és számos más, a 
világ minden tájáról származó fa és 
cserje található. Elrendezésük is le-
nyűgöző: a sétányokat luc-, akác- és 
gyertyánfák sora teszi élvezetessé, 
olykor alagutat, labirintust alkotva.

A Bethlen család egykori birtoka 
talán a 150 növényfajt felvonultató 
angolparkjának köszönheti, hogy 
megúszta a kommunizmust, és Besz-
terce-Naszód megye másik 11, enyé-
szetre ítélt nemesi hajlékához képest 
épen megmaradt. Erdély egyik leg-
fi atalabb kastélyaként a 19. század-
ban, mintegy 150 évvel ezelőtt épí-
tette gróf Bethlen Balázs neobizánci 
stílusban. Központi hagymakupolája 
– melyhez négy mellékkupola társul 
– kitűnik az évszázados fák közül, a 
Szászrégent Besztercével összekötő 
főútról is észrevehető. Bástyákra ha-
sonlító tornyai modern erődítmény-
hez teszik hasonlatossá.

A korábban szászok és magyarok, 
jelenleg románok és cigányok által 
lakott Árokalja a 18. században ke-
rült a Bethlen család bethleni ágá-
nak tulajdonába. A több mint 16 hek-
táros birtokot, a kastély fölötti erdőt 
1801-ben Bethlen János alakította 
angolkertté faültetéssel és egyéb át-
alakításokkal, ezzel téve híressé bir-
tokát és a települést.

Csak a cserépkályhák maradtak
A kastélyt más erdélyi nemesi rezi-
denciákhoz hasonlóan a II. világhá-
ború után államosítottak: boltként, 
munkagépek állomáshelyeként szol-
gált, úttörőtábor működött benne. 
Berendezését a helyiek széthordták 
ugyan, de a Bethlen-címeres hófehér 
cserépkályhák ma is megtalálhatók a 
termekben. 1963-ban került a kolozs-
vári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
tulajdonába, a biológia- és a geoló-
gia-kutatóintézetet rendezték be itt, 
és a híres angolparkot arborétummá 
alakították, a kommunizmusban állat- 
és ásványtani múzeum is működött 
benne. Egy ideig az egyetem Regio-

nális Frankofón Intézetének székhe-
lyeként tudományos szimpóziumok, 
konferenciák helyszíne volt, mellék-
épületeiben hétvégente lakodalmakat, 
keresztelőket tartottak. Az arborétum 
turisták számára is látogatható, de a 
kastély zárva van. Díszes lépcsőit ta-
valy omlásveszélyt jelző szalagokkal 
vették körül, homlokzatáról mállik a 
vakolat. Az egyetem három éve kereste 
a forrásokat a felújításához, és végre 
sikerrel járt.

UNIÓS PÉNZBŐL KORSZERŰSÍTI A BBTE A NEOBIZÁNCI STÍLUSÚ OKTATÁSI KÖZPONTJÁT

Felújítják az árokaljai kastélyt
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Az árokaljai Bethlen-kastély egyike a kevés épen megmaradt főúri laknak Beszterce-Naszód megyében

 » A májusban elrajtolt uniós 
projekt megvalósítási idősza-
ka három év, 2023 áprilisára 
kell elkészülni, teljes értéke 
pedig 12,35 millió lej, amely-
ből több mint 12,22 millió lej a 
Regionális Operatív Program 
által biztosított, vissza nem 
térítendő támogatás.  » RÖVIDEN

Tömeges fertőződés a csíkszeredai kórházban
Hét egészségügyi alkalmazott fertőződött meg a csíkszere-
dai megyei sürgősségi kórház kardiológiai osztályán. Kon-
rád Judit kórházmenedzser tegnap elmondta, miután 
enyhe tüneteket észleltek, teszteket végeztek kedden a 
kardiológiai osztály hét alkalmazottjánál. Mivel mindannyi-
uk esetében pozitív eredményt kaptak, tegnap gyorstesztet 
végeztek az osztály minden alkalmazottjánál és a bent 
fekvő 31 betegnél. Ezek mind negatívak lettek, de elrendel-
ték a teljes körű koronavírustesztek elvégzését is. A főként 
asszisztenseket érintő fertőzés kapcsán arra gyanakodnak, 
hogy valaki szabadidejében fertőződhetett meg.




