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Az örökösök és az ügykezelők a 
tulajdonos hirtelen elhalálozása 
után sem mondanak le arról, 
hogy a kutyfalvi Degenfeld-kas-
tély bekerüljön a közösségi 
életbe. A 2020-ban meghirdetett 
programokat idén további kíná-
lattal bővítenék a Maros megyei 
műemlékben.

 » SZUCHER ERVIN

B etegsége ellenére a 63 eszten-
dős gróf Degenfeld-Schonburg 
István hétfőn bejelentett halál-

híre mindenkit váratlan csapásként 
ért. A kutyfalvi kastély tulajdonosát 
Frankfurt melletti otthonában, álmá-
ban érte a halál. „István egy életerős 
ember volt, akivel a tavalyi nyitás 
után újabb terveket szőttünk a kastély 
népszerűsítése és hasznosítása kap-
csán. Legutóbb pénteken beszéltünk 
telefonon” – mondta el lapunknak a 
Marosvásárhelyen élő Ugron Győző, a 
B kategóriás műemlék egyik ügykez-
elője. A Marosludas melletti faluban 
található, udvarházméretű kastélyt, 

több évtizedes elzártság után először 
2019. június 29-én nyitották meg a 
nagyközönség előtt. A sikeres kastély-
nap után 2020 nyarától állandó nyitva 
tartást és idegenvezetést biztosítot-
tak. Közben az épület rendbetételén, 
csinosításán is dolgoztak. Legutóbb a 
Bethlen Gábor Alapon keresztül nyert 
anyaországi pénzalapból kezdtek 
újabb javítási munkálatokba.

Ugron Győző szerint a gróf távozása 
után gyermekei, akik eddig is támo-
gatták elképzeléseit, folytatni szeret-
nék apjuk álmát, aki kulturális köz-
pontként, közösségi térként képzelte 
el ősei örökségét. Degenfeld István 
akár el is adhatta volna az épületet, 
azonban az ajánlatra nemet mondott. 
„Az utolsó pillanatban vagyunk, ami-
kor a kisemmizett nemesi családok 
régi történeteit össze tudjuk gyűjteni 
és rendszerezni. Célunk átadni ezeket 
az értékeket és információkat a jövő 
nemzedéknek” – ezeket a gondola-
tokat még 2019 nyarán osztotta meg 
Degenfeld István a Krónikával. A gróf 
hosszas jogi harc után szerezte visz-
sza ősei jussát. Mint ecsetelte, a helyi 
román polgármester korrektül viszo-
nyult az ügyhöz, de a felsőbb hatósá-

gok mindent megtettek a restitúciós 
törvény és ezzel együtt az örökösök 
kijátszása érdekében. A család hosz-
szú évek óta pereskedik a 45 hektárt 
kitevő földjeiért, ahonnan a közelben 
elhaladó autópályához szükséges kö-
vet termelik ki, miközben a pénz más 
zsebébe folyik. A Degenfeld család, 
mint neve is elárulja, Németországból 
került Erdélybe, amikor az 1800-as 
évek elején Degenfeld Miksa Kristóf 
feleségül vette Teleki Annát. Akkor 
épült meg a kutyfalvi kastély is, amit 
egy évszázaddal később Degenfeld 
Lajos bővített.

A kastélyt ügykezelő két marosvá-
sárhelyi civil szervezet, a Pro Cas-
tellum Degenfeld és az Ante Protum 
egyesület újból megnyitná a látoga-
tók előtt az épületet, amint az idő-
járás tavasziasra vált. Ugyanakkor 
idéntől ifj úsági programokkal is gaz-
dagítanák a turistacsalogató kínála-
tot. A Székelyföldi Legendárium csa-
patával egy óriástársasjáték-szobát 
szeretnének létrehozni, ugyanakkor 
egy szabadulószobát is kialakítaná-
nak. Gróf Degenfeld-Schonburg Ist-
ván temetéséről a család a későbbi-
ekben intézkedik.
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Marad minden
a régiben?

Enyhén szólva is elszomorító, hogy bár sű-
rűn történnek halálos áldozatokat követe-
lő, súlyos sérüléseket okozó, legtöbbször 
emberi felelőtlenség miatt bekövetkezett 
tűzesetek Romániában, az egész ország-
ban még mindig nincs olyan egészségügyi 
intézmény, ahol megfelelően kezelni le-
hetne a sebesülteket. A Prahova megyei 
Colceagon hatalmas lángok csaptak fel egy 
kőolaj-feldolgozó üzemben, és egy hegesz-
tőgép nem megfelelő használata miatt sú-
lyosan megégett két munkás, akiket – ezen 
már nem is csodálkozik az ember – külföld-
re kell szállítani kezelésre. Sajnos nem új 
ez a nap alatt, így történt a novemberi ka-
rácsonkői kórháztűzben megsérült orvos 
esetében, vagy az egész országot megrázó 
Colectiv-tragédia kapcsán: külföldre kel-
lett szállítani a sebesülteket, mert a hazai 
viszonyok nem tették és azóta sem teszik 
lehetővé, hogy itthon gyógyíthassák őket.

A bukaresti szórakozóhelyen emberi mu-
lasztás, szabályszegés és korrupció miatt 
2015-ben történt szörnyű tragédia sem volt 
elég fi gyelmeztető jel arra, hogy valós lé-
péseket tegyen az ország a hasonló esetek 
megakadályozására és egy égési sérülé-
sekre szakosodott kórház létrehozására. 
Egyébként kíváncsian várjuk, vajon lesz-e 
esetleg annak érdemben következménye, 
ha netán megnyeri a legrangosabb fi lmes 
elismerést a Colectiv-tűzeset körülménye-
it és következményeit feldolgozó meg-
rázó dokumentumfi lm, amely Románia 
hivatalos Oscar-jelölésével büszkélkedik. 
Vajon mit üzen ennek az országnak, hogy 
nemzetközi visszhangot kelt az elszomo-
rító és dühítő fi lmes látlelet napjaink Ro-
mániájáról? Történik-e változás érdemben 
az egészségügy fejlesztése és a korrupció 
visszaszorítása tekintetében, vagy csak 
büszkén elkönyveli majd az ország, hogy 
Oscar-jelölt vagy netán Oscar-díjas fi lmmel 
dicsekedhet, és marad minden a régiben?

Hiszen a Colectiv-tragédia óta sajnos 
nem változott érdemben sok minden: az-
óta is változatlanul pénzhiány és üres ígé-
retek jellemzik az egészségügyet. A szak-
tárca a Prahova megyei sérültek kapcsán 
sem tesz mást, mint a korábbi esetekben: 
széttárja a kezét, mondván: külföldre kell 
szállítani őket. Mert számos, emberi fe-
lelőtlenség, szabályszegés, visszaélés, 
korrupció miatt bekövetkező tragédia sem 
elég erős felkiáltójel, hogy itthon bár jot-
tányit megváltozzanak a dolgok – pozitív 
értelemben.
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Nem adnák fel a kastélyterveket
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Tavasszal újból megnyitnák a látogatók előtt a kutyfalvi Degenfeld-kastélyt

 » PAP MELINDA

Jelentős akadályba ütközött a ko-
lozsvári metró terve, ugyanis só-

lelőhelyet találtak a nyomvonalán. 
Az egyébként cseppet sem meglepő 
felfedezés nemcsak a kivitelezési időt 
tolhatja ki, a kiadásokat is jelentősen 
növelné. A sólelőhelyet a Mărăști ne-
gyedben, az IRA híd környékén, nagy 
mélységben találták az előkutatáso-
kat végző szakemberek, és a felfede-
zés akár öt évvel is kitolhatja az eddig 
is távolinak tűnő metró tervét – szá-
molt be a Pro Tv. A helyi önkormány-
zat eredeti terve szerint a kolozsvári-
ak 2027-ben ülhettek volna metróra, 
mely révén sokkal rövidebb idő alatt 
megtehető lenne a jelenleg csak kín-
keservesen letudható Szászfenes–

Kolozsvár-táv. Ez most újabb öt évvel 
kitolódhat, mondják a szakemberek, 
ugyanis még ha csak részben is, mó-
dosítani kell a tervet. Az IRA híd kör-
nyéke ugyanis fontos csomópontja a 
kolozsvári metró tervének.

Emil Boc polgármester a televízió-
nak úgy nyilatkozott, hogy van gyors 
megoldás a helyzet orvoslására. „Öt-
ven éve az ember feljutott a Holdra, 
most meg a Marsra, így metrót is 
tudunk építeni, még ha az sótömb-
bel is találkozik” – próbálta elba-
gatellizálni a problémát az elöljáró. 
Szakemberek szerint azonban ennél 
nagyobb a baj, ugyanis a környéken 
kiterjedt sólelőhely van, ráadásul a 
városvezetés épp itt kapcsolná össze 
a metrót a helyi érdekeltségű vas-
úttal (HÉV), mely kivinné a kolozs-

váriakat a szamosfalvi repülőtérre. 
Dan Tarcea alpolgármester ennél 
óvatosabban nyilatkozott: egy helyi 
rádióműsorban elmondta, hogy a 
só okozta probléma kiküszöbölhető 
ugyan, de emiatt jóval többe kerülhet 
majd a projekt megvalósítása. Tarcea 
örömének adott hangot, hogy még az 
elején fény derült a sótömb létezésé-
re, ami szerinte nem meglepő, hiszen 
egy sóban gazdag térségről beszé-
lünk, a tordai sólelőhely Kolozsvárig 
elnyúlik. Mint mondta, a sótömb a 
Szentpéteri templomtól Szamosfal-
váig húzódik, a szakemberek még 
dolgoznak a pontos bemérésén, utá-
na állnak majd elő a megoldásokkal. 
Az alpolgármester azon reményét 
is kifejezte, hogy sikerül megfelelő 
megoldást találni a problémára, a 

szakemberek azonban ennél szkep-
tikusabbak. Iulian Popa geológus, 
mérnök a Monitorul de Cluj helyi lap-
nak úgy nyilatkozott, hogy a só ve-
szélyezteti a metróvonal biztonságát, 
hiszen vízzel találkozva feloldódik, 
így egy sóban gazdag terület köny-
nyen besüppedhet, be is omolhat. A 
kolozsvári metró ambiciózus terve 
tavaly év végén startolt el. Szakem-
berek eddig 42 fúrást végeztek a met-
ró és HÉV tervezett nyomvonalán. A 
14,4 kilométer hosszú metróvonal-
nak 14 állomása lenne, megvalósí-
tása körülbelül egymilliárd euróba 
kerülne, és szakemberek szerint 128 
hónapig, azaz 11 évig épülne. Egyéb-
ként egy kisebb sólelőhely akadá-
lyozta két évvel ezelőtt a Porcelán híd 
felújítását és bővítését is.

Sótömbnek „ütközött”, több pénzbe kerülhet a kolozsvári metró

 » „Ötven éve 
az ember felju-
tott a Holdra, 
most meg a 
Marsra, így 
metrót is tudunk 
építeni, még ha 
az sótömbbel 
is találkozik” – 
próbálta elbaga-
tellizálni a prob-
lémát Emil Boc 
polgármester.




