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Megmentené az enyészettől a 
szőkefalvi Rhédey–Rothent-
hal-kastélyt a vámosgálfalvi 
önkormányzat. A Maros megyei 
község vezetése kulturális és 
szociális központot is tervez az 
épületegyüttesbe.

 »  PAP MELINDA

T öbbéves próbálkozás után sike-
rült megvásárolnia a szőkefalvi 
Rhédey–Rothenthal-kastélyt a 

vámosgálfalvi önkormányzatnak. A 
Maros megyei község vezetése jó pár 
esztendeje készül a nem mindennapi 
üzletre, 235 ezer eurót kell fi zetnie a 
18. században épület ingatlanegyüt-
tesért. Balog Elemér polgármester 
az Agerpres hírügynökségnek arról 
számolt be, hogy a polgármesteri 
hivatal megkötötte az üzletet a volt 
tulajdonossal, Culiţă Tărâţă volt szo-
ciáldemokrata párti (PSD) politikus 
örököseivel. Az elöljáró szerint az ön-
kormányzat két részletben fi zeti ki ne-
kik a 235 ezer eurós vételárat.

Balog Elemér szerint a község la-
kossága egyrészt a kastély megmen-
tése érdekében döntött a szőkefalvi 
műemlék épület megvásárlásáról, 
másrészt ez jó üzletnek is bizonyul, 
hiszen a 18. századi, A kategóriás 
műemlék épülethez több melléképü-
let és közel kéthektárnyi terület is 
tartozik. A polgármester elmondta, 
a felújított nemesi lakot kulturális 
központként hasznosítanák, a mel-
léképületekben pedig szociális intéz-
ményeket működtetnének.

Régi álom válik valóra
A Dicsőszentmárton melletti község 
vezetése évek óta tervezi a műemlék 
épület megvásárlását, a tranzakció-
val a helyi tanács és a község lakos-
sága is egyetértett. Balog Elemér pol-
gármester úgy nyilatkozott, hogy az 
önkormányzat egyelőre a vételár 60 
százalékát fi zette ki a község 2020-as 
költségvetéséből, a következő részletet 
az idei büdzséből fogják törleszteni.

„Hasznos lesz a község számára, 
ugyanis uniós pályázatokat nyújt-

hatunk be az épületek helyreállítá-
sára és az 1,8 hektáros terület ren-
dezésére” – jelentette ki az elöljáró. 
Hozzátette, a kastély viszonylag jó 
állapotban őrződött meg, azonban 
– akárcsak a melléképületek – felújí-
tásra szorul, a restaurálási munká-
latokhoz uniós pénzalapokat tervez-
nek lehívni. Balog Elemér úgy vélte, 
az önkormányzat májusban papíron 
is kastélytulajdonossá válik, addig 
sikerül ugyanis lebonyolítani az át-
íratását.

Időseken és fi atalokon is
segítene
A polgármester beszámolója szerint a 
szőkefalvi kastélyt kulturális központ-
ként hasznosítaná az önkormány-
zat, rendezvényeknek adna helyet 
és a község múltjáról is itt kapnának 
ízelítőt a látogatók. A melléképüle-
tekben a helyi tanács és a lakosság 
jóváhagyásával öregotthont és reha-
bilitációs központot működtetnének, 
a községben ugyanis sok az egyedül 
élő idős ember, akiknek fi atalabb hoz-
zátartozói külföldön dolgoznak. A két 
szociális intézmény esősorban rajtuk 
kívánna segíteni, a polgármester sze-
rint így a Nyugaton élő gyerekeik is 
nyugodtabbak lehetnek, hogy szüleik 
jó kezekben vannak. Az itthon maradt 
fi atalokra is gondoltak, számukra 
újabb projektet készítenek a megma-
radt épületek egyikére és a hozzá tar-
tozó területre. „Ez a közösség jövője, 
azoké, akik itthon maradnak, és nem 
vándorolnak ki máshova” – fogalma-
zott az Agerpresnek az elöljáró.

Dicső múlt
A vámosgálfalvi önkormányzat az-
után élhetett elővásárlási jogával a 
szőkefalvi Rhédei–Rothenthal-kastély 
áruba bocsátásakor, hogy a Maros Me-
gyei Tanács és a művelődési miniszté-
rium is lemondott erről. A helyi tanács 
még 2018-ban bólintott rá az üzletre, 
és a vásárt a megye RMDSZ-es polgár-
mesterei is támogatták 15 ezer lejes 
szolidaritási hozzájárulással.

A községvezetés azután döntött 
a kastély megvétele mellett, hogy a 
Bécsben élő örökösök nem akarták 
visszaigényelni a számukra rossz

emlékeket idéző romániai ingat-
lant. A részben parkosított, nagy 
udvarral rendelkező kastély az álla-
mosítás után a néptanács tulajdo-
nában került, nem sokkal később a 
termelőszövetkezet, majd az állami 
mezőgazdasági vállalat vette át. A 
rendszerváltás után egy mezőgazda-
sági társulás, majd a kétes kimene-
telű üzleteiről hírhedt Culiţă Tărâţă 
PSD-s politikus birtokába került. 
Mivel a politikus-vállalkozó üzlete 
csődbe ment, az adósságok fejében 
az állami földalap (ADS) a kastélyt is 
lefoglalta. A régi-új tulajdonos soká-
ig nem is titkolta, hogy nem hajlan-
dó „magyar kézre” adni a birtokot, 
hiába jelezte a polgármesteri hivatal 
már 2017 áprilisában, hogy élne az 
elővásárlási jogával.

Az eredetileg barokk stílusban 
épült, mára leromlott állagú, helyen-
ként beázó kastély termei és lakosz-
tályai Keresztes Gyula néhai maros-
vásárhelyi műépítész leírása szerint 
régen fényűzően voltak berendezve. 
A falakon belső párkányok, a meny-
nyezeteken stukkódíszek, keményfa 
ajtók, ablakkeretek, falburkolatok, 
porcelánkályhák és díszes lépcsők 
tették lakályossá. Az államosítás után 
szétlopkodott bútorok közül a legtöbb 
a faluba került, nyugat-európai régi-
ségkereskedők vásárolták fel. A park-
ban egy másik „műemlék”, egy több 
mint 500 éves fa is található.

A számos szakmai említésben 
Petrichevich-Horváth-kastélyként 
szereplő épület a művelődési minisz-
térium A kategóriás műemléklajstro-
mán Rhédey–Rothenthalként szere-
pel. Mindkét változat helyes, derül 
ki Horváth Tilda kutatásaiból. A 20. 
század elején a birtok özvegy Rot-
henthal Henrikné Wesselényi Margit 
tulajdonát képezte. Egy évszázaddal 
korábban viszont a kisrédei gróf Rhé-
dey családé volt, és Rhédey Stefánia 
Wesselényi Istvánnal 1859-ben kö-
tött házassága révén került Wesse-
lényi-kézre. A házasságból született 
két lány közül Margit báró Rothent-
hal Henrikhez ment férjhez. A másik 
lány, Sarolta gyermekét, Stefániát 
1911-ben báró Petrichevich–Horváth 
Artúr vette feleségül.
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A turbóromán
forradalmár

Annak ellenére, hogy a jelenlegi egészségügyi és gazda-
sági válságban a legkevésbé még egy politikai krízisre 
van szüksége az országnak, némi elégtétellel követhetjük 
fi gyelemmel, ahogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tavalye-
lőtt szerződtetett primadonnája, Rareș Bogdan az élére állt 
annak a mozgalomnak, amely elmozdítaná a párt élőről 
Ludovic Orban elnököt. Hiszen Orban ezzel csak azt kény-
telen elfogyasztani, amit ő maga főzött – elvégre ő igazolta 
le a pártba az addig televíziós műsorvezetőként tevékeny-
kedő Bogdant. Az elgondolás az volt, hogy az akkor éppen 
ellenzéki párt támogatottságát azzal próbálja magasabbra 
tornászni, hogy az esti beszélgetős műsorai révén országos 
ismertségre szert tett Bogdan népszerűsége a pártra is átsu-
gárzik majd, ha átigazol a politikába. Cserébe megkapta az 
EP-lista első helyét, vagyis garantált brüsszeli pozíció járt az 
újságírói „függetlenség” feladásáért.

Persze Bogdan esetében függetlenségről nemigen beszél-
hetünk, újságírásról pedig pláne nem. Mi magyarok különö-
sen emlékezhetünk rá, hogy műsoraiban a magyarügyekben 
a hiszterosovinizmus élő szobraként pózolt, bármilyen, meg-
alapozott magyar jogkövetelés ellen habzó szájjal uszított, 
miközben ő és szerkesztője gondoskodtak arról, hogy az 
ilyen témákban a román politikum legmegátalkodottabb ma-
gyargyűlölői terceljenek neki meghívottként a stúdióban. A 
turbóromán pojácáskodást akkor maxolta ki, amikor egy ma-
gyar témájú műsorában azzal próbálta hazafi ságát bizonyí-
tani, hogy román zászlóba burkolózott, mintha éppen akkor 
nyerte volna meg az olimpián a 100 méteres síkfutást. Pedig 
csak a hosszú távú uszítás terén sikerült nagyot alkotnia.

Orbannak és a PNL-nek viszont éppen ezért jött kapóra, 
hiszen a párt éppen szintén a magyarellenesség gerjesztésé-
ben találta meg az ellenzéki politizálás Szent Grálját, ezért 
aztán az EP-képviselőség mellett még egy első alelnöki po-
zícióval is megkínálták. Az európai parlamenti választáson 
ez be is jött, Bogdan lelkes rajongói leszavaztak a PNL-re. 
Azonban a tavaly decemberi parlamenti választásokra a ko-
ronavírus-járvánnyal és az amiatt beütő gazdasági válsággal 
egyedüli kormánypártként mérsékelt sikerrel viaskodó PNL 
számára már a Rareș-fanclub kemény magja sem volt elég 
annak elkerüléséhez, hogy csúfos kudarcba szaladjon bele, 
és a sokat szidott szociáldemokraták mögött csak a második 
helyre fusson be. Innentől kezdve már csak idő kérdése volt, 
mikor esnek neki Orban torkának a trónkövetelők. Szó, ami 
szó, a bírálóknak igazuk van, hiszen Orban szemmel látható-
an nem akarta elvinni a balhét a választási kudarc miatt: csu-
pán a miniszterelnöki pozícióról mondott le, a pártelnökiről 
nem, holott a választást nem a kormány, hanem a párt vesz-
tette el. Ráadásul azért, hogy ne maradjon befolyásos állami 
tisztség nélkül, a képviselőház elnöki tisztségéért cserébe 
igencsak értékes tárcákat engedett át a koalíciós partnerek-
nek. Vagyis szó sincs róla, hogy a távozását követelők felhá-
borodása ne lenne jogos. Talán az meglepő egy kicsit, hogy 
az Orban-ellenes tábor zászlaját az újonc Bogdan emelte fel. 
Pedig az ő tévékamerák előtt edződött egóját és nárcisszisz-
tikus megnyilvánulásait ismerve ezen annyira nincs is mit 
csodálkozni. Imád a rivaldafényben lenni, és most úgy érzi, 
jól áll neki a forradalmárszerep. (Abban a kérdésben, hogy 
esetleg éppen ezt a feladatot kapta volna valamely román hír-
szerző szervtől, inkább nem foglalnánk állást, de nem tartjuk 
kizárhatónak). Persze arról senki sem beszél, mi lesz akkor, 
ha Orbant legkésőbb az idén esedékes tisztújító kongresszu-
son kiakolbólítják a pártelnöki tisztségből. Mert lehet azzal 
hergelni a párttársakat és a szavazótábort, hogy Orban rossz 
alkut kötött a koalíciós partnerekkel, de azt azért naivság len-
ne elvárni, hogy akár az USR–PLUS, akár az RMDSZ hajlandó 
legyen bármilyen, már birtokában levő kulcsfontosságú tiszt-
ségről lemondani csak azért, mert a PNL élén új elnök áll, és 
szépen kéri. Sőt akkor sem, ha csúnyán.

Orbanért természetesen nem kár, az elmúlt években folyta-
tott politikája akkor is kudarcosnak számít, ha végül sikerült 
kormányon maradni. A PNL által elért eredmény ugyanis csak 
a két koalíciós partnerrel együtt jogosítja fel kormányzásra 
a pártot, ami jelentősen leszűkíti a mozgásterét. A legjobb 
az lenne, ha csendesen tüntetnék el a leszerepelt pártelnö-
köt a süllyesztőben, és nem a nyilvánosság előtt vívnák a 
belső konfl iktusaikat. Majd a tisztújítás után igyekeznének 
valóban a kormányzásra koncentrálni. Biztosan mi vagyunk 
túl rosszindulatúak, de az eddigiek alapján nehezen tudjuk 
elképzelni, hogy tényleg így járnának el. Elvégre mégiscsak 
arról a pártról van szó, amelyben egy Rareș Bogdan-kaliberű 
alak tölthet be befolyásos vezető szerepet. És tetszeleghet 
potenciális pártelnökként.
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Vámosgálfalváé a kastély
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A barokk stílusban készült kastélyépületben a tervek szerint kulturális központ működne 




