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 » A koltói Teleki-kastély 
felújítása körül nagy volt a 
bizonytalanság:  igen ke-
vesen hittek abban, hogy 
a több évszázados épület 
valóban visszanyerheti 
eredeti szépségét.

Népes közönség jelenlétében 
avatták fel tegnap a Márama-
ros megyei Koltón a szépen 
felújított Teleki-kastélyt, ahol 
1847 szeptemberében–októbe-
rében Petőfi  Sándor és Szend-
rey Júlia tartózkodott. Az 1,5 
millió euróból, uniós forrás-
ból korszerűsített épületben 
rövidesen a budapesti Petőfi  
Irodalmi Múzeummal közösen 
nyitnak kiállítást.

 » MAKKAY JÓZSEF

G yönyörű napsütéses őszi 
időben avatták fel a felújí-
tott Teleki-kastélyt tegnap a 

Máramaros megyei Koltón, Nagy-
bánya szomszédságában. A tágas 
kastélyparkban a koronavírus-jár-
vány terjedését megelőző ható-
sági előírásoknak megfelelően 
műanyagszékeket helyeztek, így a 
jelentkező vendégsereg kényelme-
sen és biztonságban hallgathatta 
végig az ünnepi istentiszteletet 
és az avatóünnepséget. Gellért 
Sándor Károly avasújvárosi refor-
mátus lelkész, a nagybányai egy-
házmegye esperese ünnepi isten-
tiszteletét Elizeus próféta és szolgája, 
Géházi történetére alapozta, akit 
körbekerített Szíria királyának 
hadserege, hogy fogságba ejtse. 

A szolga félelmére, hogy mi lesz 
velük, Elizeus így válaszolt: „Ne 
félj, mert többen vannak velünk, 
mint ővelük!” Az esperes szavai 
szerint a bibliai történettel nem 
csak mindennapi életünkben talál-
kozunk, hanem tökéletesen ráillik 
ez a koltói Teleki-kastély felújítása 
körüli bizonytalanságra is. Hiszen 
igen kevesen hittek abban, hogy 
a több évszázados épület valóban 
visszanyerheti eredeti szépségét. 
A lelkipásztor elmondta, nagyon 
fontos, hogy a magyarság sorai-

ban is mindig legyenek Elizeusok, 
akik bátorítani tudják közösségü-
ket, hogy semmi nincs veszve, ha 
az embernek hite és kitartása van. 
Az ünnepi istentisztelet vezérszó-
nokának szavai köszöntek vissza 
a vendégek üdvözlő szavaiban is. 
Zákonyi Botond, Magyarország 
bukaresti nagykövete úgy fogalma-
zott, 2014-ben került Bukarestbe, 
azóta fi gyelemmel követi a koltói 
fejleményeket, és ritkán találko-
zott olyan romániai európai uniós 
projekttel, ami ennyire tökéletesre 
sikeredett volna. „Amikor először 
jártam a máramarosi magyarok 
között, megfogalmazódott az itteni 
közösség két nagy elvárása: szeret-
nék, ha sikerülne felújítani a koltói 
Teleki-kastélyt, és hogy Nagybá-
nyát kösse össze gyorsforgalmi 
út Magyarországgal. Ebből a két 
fontos elvárásból az egyik már tel-
jesült” – fogalmazott a nagykövet.

Csak a polgármester
hitt benne
Az 1760-ban épült Teleki-kastély 
felújításának történetét a negye-
dik polgármesteri mandátumára 
készülő Csendes Lajos ismertette a 
hallgatósággal. A 2008-ban függet-
lenként polgármesterré választott 
Csendes rögtön elkezdett pályázni 
a kastély felújítására. A bukaresti 
hivatalokat sorra járó elöljárónak 
2017-ig kellett várnia, amíg végül 
elfogadták az uniós pályázatot. A 
kastélyfelújítást levezető Ștefan 
Păscuți műépítész úgy fogalma-

zott, ő még ilyen kitartó polgár-
mesterrel nem találkozott, aki 
mindenféle elutasítás ellenére hitt 
abban, hogy sor kerülhet a kastély 
teljes felújítására. „Volt már olyan 
időszak, amikor a polgármeste-
ren kívül ebben senki nem hitt. 
Amikor a pályázatot elnyertük, 
akkor sem érkezett rendesen a fi -
nanszírozás. Végig a polgármester 
tartotta bennünk a lelket, és neki 
lett igaza, mert ez a történelmi 
ékszer végre eredeti szépségében 
tekinthető meg” – fogalmazott 

a szakember. Az 1,5 millió eurós 
uniós projekt azonban szűkösen 
volt elegendő a teljes felújításra, 
a kastélypark rendbetételére már 
nem jutott pénz. Ennek költségeit 
a helyi önkormányzat fi nanszíroz-
ta, végül elnyertek egy pályázatot 
a Bethlen Gábor Alaptól, így a kas-
tély előtti fősétány is megújulva 
fogadhatja a látogatókat. A polgár-
mester elmondta, a járvány miatt 
sok mindent össze kellett sűríteni. 
A mostani, 31. Petőfi -ünnepségre 
tervezték a kastély átadását, és egy 
későbbi időpontra halasztották 

volna a Petőfi -emlékszoba létreho-
zóinak tiszteletére emelt kopjafa 
avatását. A kopjafa azoknak állít 
emléket, akik a kommunizmus 
idején a csodával határos módon 
hozták létre a termelőszövetkezet 
használatába került, leromlott 
állapotú épületben a költő emlék-
szobáját. Az ünneplők ezúttal a 
kopjafa felavatásának is részesei 
lehettek. A faoszlop öt falubelinek 
állít emléket. Közülük kettő koráb-
ban a község díszpolgára lett, post 
mortem ezúttal három személy 
örököse vehette át a kitüntetést. A 
polgármester Palkó Gábor egykori 
iskolaigazgatónak, Hintalan Béla 
tanítónak és Incze Imrének, a ter-
melőszövetkezet volt elnökének 
állított emléket, akiknek elévül-
hetetlen érdemeik vannak a Pe-
tőfi -kultusz koltói fenntartásában.

Év végéig megnyitnák
a múzeumot
A kopjafa leleplezése alkalmá-
ból mondott beszédében Varga 
Károly nyugalmazott esperes, a 
községközpontban, Koltón és a 
hozzá tartozó szomszédos falu-
ban, Katalinban 37 évig szolgáló 
református lelkipásztor Ady End-
re sorait idézte: „fejünket, szí-
vünket, jussunkat akarják“ és az 
emlékjel állításának fontosságát 
hangsúlyozta. Mint fogalmazott, 
az emlékhelynek nemcsak a helyi 
magyarok számára kell jelentős-
nek lennie, hanem a helyi cigány 
közösség számára is, amelyet a 
magyarság egykor befogadott, és 
a románok számára is, akik 1989 
után telepedtek le a faluban. 

Az érdeklődők húszas csopor-
tokban látogatták meg a kastély 
termeit Kádár Helén idegenvezető 
társaságában. A vendégek eligazí-
tásában részt vett a tíz éve Erdély-
ben élő dr. Galántai Zsombor is, 
Teleki Sándor ükunokája, aki meg-
hatódva mondott köszönetet az 
ősei kastélyát felújító polgármes-
ternek és az építőknek. A kastély 
teljes berendezése még hátra van: 
a helyi önkormányzat tervei sze-
rint év végéig szeretnének a buda-
pesti Petőfi  Irodalmi Múzeummal 
közösen állandó kiállítást nyitni 
Koltón. A kastély legfelső emeleté-
nek kiállítótermében nagybányai 
képzőművészek gyűjteményes 
kiállítása tekinthető meg, a lenti 
termekben a korábbi koltói Petőfi - 
múzeum műtárgyait állították ki.

Történelmi ékszer. A felújított kastélyban a Petőfi -múzeum ereklyéi és képzőművészeti alkotások láthatóak

A Máramaros megyei település büszkeségét, a frissen felújított emlékhelyet tegnap avatták fel 

FELAVATTÁK A MÁRAMAROS MEGYEI KOLTÓ FRISSEN KORSZERŰSÍTETT IMPOZÁNS EMLÉKHELYÉT

Megújult a Petőfi  emlékét őrző Teleki-kastély
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