
→ „1999 és 2017 között 
hatszor nyújtottunk be 
eredménytelenül uniós 
pályázatot, mígnem az 
európai alapokért felelős 
miniszterhez fordultunk, 
hogy fellebbezzünk a 
pályázatok elutasítása 
miatt. Szerencsénk volt, 
mert végül nekünk adtak 
igazat.”

Szobor a kastélyparkban. Koltó Petőfi  Sándor és Szendrey Júlia nászáról lett híres

A felújított Teleki-kastély újra fellendítheti a turizmust a községben

EREDETI SZÉPSÉGÉBEN ÚJÍTOTTÁK FEL A KOLTÓI TELEKI-KASTÉLYT

Petőfi -kultusszal a megosztottság ellen

2020. SZEPTEMBER 10.
XXX. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM
WWW.ERDELYINAPLO.RO 

FOTÓK: MAKKAY JÓZSEF

4.

→ Az új tanév megválaszolatlan kérdései – székelyföldi pedagógusokat kérdeztünk
→ Csak a humor ment meg bennünket – megjelent Demény Péter író Korona-változatok című kötete
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Az eredeti szépségében fel-
újított Teleki-kastélyt színes 
ünnepség keretében adták át 
a Máramaros megyei Koltón. 
A turistavonzó ékszer Koltó 
jövőbeni boldogulásának, a 
helyi turizmus megerősítésé-
nek a záloga, amivel viszont 
nem mindenki ért egyet. 
Román pártok szeretnék meg-
torpedózni a Petőfi -kultusz 
további zavartalan ápolását.

→ MAKKAY JÓZSEF

A Máramaros megyei szór-
ványban élő magyarság 
számára az utóbbi évek 

egyik legfontosabb megvalósítá-
sa az elmúlt hétvégén ünnepélyes 
keretek között átadott koltói Te-
leki-kastély, amit 1,5 millió eurós 
uniós pályázatból 26 hónapnyi 
megfeszített munkával újított fel a 
helyi önkormányzat, a kastélyhoz 
vezető sétányt pedig a budapesti 
Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatásával építették ki.

Az 1760-ban elkészült főúri 
kastély azzal vonult be a magyar 
irodalomba és a köztudatba, hogy 
gróf Teleki Károly vendégeiként 
1847. szeptember 9. és október 19. 
között itt töltötte mézesheteit Petőfi  
Sándor és Szendrey Júlia. Ez tette 
híressé a kastélyt és a falut, aho-
va hosszú évtizedek óta az egész 
Kárpát-medencéből érkeznek ma-
gyarok, hogy meglátogassák az 
1950-es években a kommunizmus 
idején kialakított Petőfi -emlékszo-
bát, a kastélykertet, illetve a híres 
somfa alatti kőasztalt, ahol Petőfi  
Sándor több híres költeményét 
írta. A kastélykertet ma is több 19. 
századi fa díszíti, amelyek lombjai 
alatt Petőfi  is megfordult.

Hatszori próbálkozásra 
sikerült
Az elmúlt években többször jártam 
Koltón, így közelről is szemügyre 
vehettem azt a gigászi küzdelmet, 
amit a helyi önkormányzat – élén 
az 1998-ban független polgármes-
terként megválasztott Csendes 
Lajossal – folytatott az állagában 
lerongyolódott kastély megmenté-
séért. A Teleki család örököseinek 
politikai okok miatt kellett távozni-
uk Romániából – a korabeli román 

hatalom erre kényszerítette őket 
–, a kastélyt 1939-ben a helyi köz-
ségháza vette át, és a telekkönyvi 
kivonat tanúsága szerint az ő tu-
lajdonába került. A rendszerváltás 
után ez tette lehetővé, hogy a kol-
tói polgármesteri hivatal elkezd-
jen gondolkodni a kastély felújí-
tásán, ami viszont hosszú ideig 
megvalósíthatatlan feladatnak 

tűnt. „1999 és 2017 között hatszor 
nyújtottunk be eredménytelenül 
uniós pályázatot, mígnem az euró-
pai alapokért felelős miniszterhez 
fordultunk, hogy fellebbezzünk a 
pályázatok elutasítása miatt. Sze-
rencsénk volt, mert végül nekünk 
adtak igazat, és 2017-ben megítél-
ték a kastély felújításához szük-
séges 1,5 millió eurós támogatást” 
– nyilatkozta az Erdélyi Naplónak 
Csendes Lajos polgármester, aki 
immár a negyedik polgármesteri 
mandátumára készül Koltó köz-

ségben. A sok közmunkával elért 
kastélyfelújítás és területrendezés 
végül meghozta eredményét, és az 
idei, 31. Petőfi -ünnepségen – amit 
a rendszerváltás óta minden szep-
tember első vasárnapján tartanak 
– sor kerülhetett nemcsak a kastély 
felújítására, hanem egy kopjafa le-
leplezésére is, amely annak az öt 
személynek és három helyi intéz-
ménynek állít emléket, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy a kommuniz-
mus idején a termelőszövetkezet 
használatába került épületben a 
kommunista években létrejöhes-
sen egy Petőfi  Sándor-emlékszoba.

Modern múzeumot
szeretnének
A vírusjárvány ellenére a szüksé-
ges óvintézkedések betartásával 
összegyűlt jókora tömeg a tágas 
kastélyparkban elszórtan vehetett 
részt a több órás Petőfi -rendezvé-
nyen, amelyen volt ünnepi isten-
tisztelet, elhangzottak kórusmű-
vek, ünnepi beszédek, szavalatok, 
szépirodalmi összeállítás, és meg-
koszorúzták Pogány Gábor Benő 
szolnoki képzőművész Petőfi  Sán-
dort és Szendrey Júliát megörökítő, 
1998-ban felavatott bronzszobrát 
is. A nap hőse Csendes Lajos pol-
gármester lett, akinek kitartását 
sokan szóvá tették, hiszen mint 
nagyon sok minden ebben az or-
szágban, ez a sikertörténet is olyan 
emberen múlott, akinek volt bátor-
sága a végsőkig vállalni a harcot a 

különböző állami hivatalok packá-
zásával. Végül neki lett igaza, és a 
kastély eredeti szépségében várja a 
látogatókat. A történet itt még nem 
zárult le, hiszen a kastélyszobák 
zöme egyelőre üres vagy hiányo-
san berendezett. A helyiek most 
költöztetik át a felújítás idejére a 
falu kultúrotthonának egyik helyi-
ségébe „menekített” kiállítási tár-
gyakat, hogy az első emelet Petőfi  
emlékéhez legyen köthető. A föld-
szinten kerülne sor a Teleki-család 
történetének bemutatására: dr. 
Galántai Zsombor, a 19. században 

vad grófk ént elhíresült Teleki Sán-
dor ezredes és emlékíró ükunokája 
segédkezne a kiállítás megszer-
vezésében. Az utolsó emeleten, a 
konferenciateremként is szolgá-
ló nagyteremben pedig állandó 
képzőművészeti kiállításoknak 
adnának helyet. Az alagsorban a 
falut és környékét bemutató hely-
történeti kiállítás készül. Mindez 
persze a jövő zenéje, hiszen aho-
gyan Csendes Lajos lapunknak 
elmondta, a kastély felújítása min-
den erre szánható pénzét elvitte a 
polgármesteri hivatalnak, így csak 
külső segítségből tervezhetnek. A 
polgármester szerint egyik lehet-
séges forrás a Budapesten székelő 
Petőfi  Irodalmi Múzeum, amely-
nek vezetőségével több egyeztetés 
is történt, de kérdés, hogy a koro-
navírus-járvány okozta pénzügyi 
gondok mennyire írják felül az 
eredeti elképzeléseket. Abban a 
koltóiak is egyetértenek, hogy egy 
ilyen gyönyörűen felújított kastély-
ban interaktív múzeumra volna 
szükség, amely a mai kor szelle-
mében mutatná be nemcsak az Er-
délyhez köthető Petőfi -hagyatékot, 
hanem a környék gazdag népmű-
vészeti és egyéb örökségét is.

Román párt színeiben induló 
magyarok
Kissé meglepőnek tűnik, hogy a 
faluban nem mindenki örül a Tele-
ki-kastély felújításának.

folytatás a                 oldalon4.




