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Eladó a Wesselényi család 
egykori kékesi vadászkastélya. 
A műemlék tulajdonosa már 
karácsonykor túladott volna 
a Beszterce-Naszód megyei 
kúrián, amelyet akkor akár egy 
kolozsvári tömbházlakásra is 
elcserélt volna.

 » PAP MELINDA

A helyi sajtóban közzétett rek-
lámcikk révén próbálja érté-
kesíteni a Wesselényi család 

egykori kékesi birtokát annak tulaj-
donosa. A Bistriteanul.ro oldalon 
megjelent írás nem az első ilyen jel-
legű próbálkozás, a Beszterce-Na-
szód megyei kastély tulajdonosa 
karácsonykor a legismertebb romá-
niai hirdetési portálon, az Olx-en 
próbált túladni a több évszázados 
ingatlanon. Ráadásul nem is sok 
pénzért, az akkori hirdetés szerint 
egy szerényebb kolozsvári kétszo-
bás lakás árát, 115 ezer eurót kért 
a közel ezer négyzetméteres egy-
szintes ingatlanért, és arra is haj-
landó lett volna, hogy egy kincses 
városbeli tömbházlakásra cserélje. 
A Bistriteanul.ro-n a napokban 
megjelent cikk szerint azonban az 
egykori vadászkastélynak nem le-
het bárki az új tulajdonosa, olyan 
vevőt keresnek, aki restauráltatja 
és visszaadja a szebb időket megélt 
ingatlan régi pompáját.

Hányattatott sors
A Kastély Erdélyben oldalon talál-
ható adatlapja szerint a hadadi Wes-
selényi család kékesi birtokának a 

KOLOZSVÁRI LAKÁSRA IS ELCSERÉLTÉK VOLNA A BESZTERCE-NASZÓD MEGYEI ÉVSZÁZADOS INGATLANT

Eladó a kékesi Wesselényi-kastély

Gazdát cserélne. Egy kolozsvári két szobás lakás áráért adnának túl a Wesselényiek vadászkastélyán

 » Tulajdonosa 
a cikk szerint 
csak olyan 
vevőnek adná, 
akinek megvan a 
pénzügyi hátte-
re ahhoz, hogy 
helyreállítsa és 
lehetőleg bevon-
ja a turisztikai 
körforgásba.

18. század derekától van bizonyítéka, 
1753-ban ugyanis Mária Terézia meg-
erősítette br. Wesselényi (IV.) István 
közép-szolnoki főispánt a birtoká-
ban. A kastély az ispán özvegyének, 
br. Daniel Polixénának (1720–1775), a 
„Magyar Minervának” megrendelésé-
re készült 1761-ben. Az L-alakú épület 
azóta számos átépítésen esett túl, ere-
deti díszítőelemei eltűntek. Az egykori 
árkádok részben még láthatóak az ud-
var felőli oldalon, más részüket beépí-
tették, ahogyan az egykori oszlopokat 
is. A nyugati oldal főhomlokzata ké-
sőbbi, valószínűleg egy 19. század végi 
építkezés eredménye.

Az épület korán a magyar állam 
tulajdona lett, 1888-ban már járási te-

lekkönyvi hivatal, majd járásbíróság 
működött benne. A kommunizmus 
idején a mezőgazdasági szövetkezet 
székhelye volt, a rendszerváltás után 
fogadó, illetve lakások működtek 
benne, tágas pincéjét tejfeldolgozó 
üzemként használták.

Kikötés a helyreállítás
Az egyszintes vadászkastélyban 
eredetileg több mint húsz helyiség 
volt, alapterülete 963 négyzetmé-
ter. Alagsora is tágas, 483 négyzet-
méter, illetve 7900 négyzetméteres 
kert is tartozik hozzá. Tulajdonosa 
a cikk szerint csak olyan vevőnek 
adná, akinek megvan a pénzügyi 
háttere ahhoz, hogy helyreállítsa 

és lehetőleg bevonja a turisztikai 
körforgásba. Korábban a kékesi 
polgármesteri hivatal is igényt for-
mált a megvételére, később aztán 
visszakozott, azt állítva, hogy nem 
tudja megfi zetni az akkor még jó-
val borsosabb vételárat. A Mezőség 
északkeleti részén található község-
ben a 2011-es népszámlálási adatok 
szerint a 403 lakosból 139 vallotta 
magát magyarnak.

A kékesi kastély megmentése ami-
att is fontos lenne, mivel a Beszter-
ce-Naszód megyében található 12 
nemesi kastély, kúria közül úgy tűnik, 
hogy csupán kettőt sikerül eredeti ál-
lapotába helyreállítani: a paszmosi és 
a komlódi Teleki-kastélyt – mindket-
tőnek a megyei önkormányzat a tulaj-
donosa. Az egyetlen neobizánci stí-
lusban készült erdélyi nemesi laknak, 
az árokaljai Bethlen-kastélynak is 
tervezik a felújítását, az arborétumá-
ról is híres birtoknak a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem a tulajdonosa.

Az erdélyi arisztokrácia egyik leg-
rangosabbjának tartott Wesselényi 
családnak nem a kékesi az egyetlen 
birtoka, mely gazdát cserél. Nemrég 
– mint arról beszámoltunk – az egyik 
legszebb erdélyi barokk műemlék-
ként számon tartott zsibói Wesselé-
nyi-kastély talált vevőre, az adásvételt 
kisebb felháborodás övezte. A Szilágy 
megyei önkormányzat ugyanis jelez-
te, hogy élni kíván elővásárlási jogá-
val, és megvenné az értékes műemlék 
épületet, azonban mielőtt erre sor 
került volna, a tulajdonos egy kolozs-
vári közvetítőn keresztül egy magyar-
országi cégnek adta el az ingatlant. A 
megyei tanács bíróságon szándékszik 
megtámadni és semmissé nyilvánít-
tatni a tranzakciót.
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 » BÍRÓ BLANKA

A biztosítótársaság válaszát várja 
a magyarhermányi református 

egyházközség, hogy mekkora ösz-

szeget ítélnek meg a háromszéki 
falu árvíz által megrongált templo-
mának helyreállítására. Az A kate-
góriás műemlék épületet vasárnap 
elárasztotta a hirtelen lezúduló ár, 

az istenházában egyméteres víz 
állt, amit a helybeliek élőláncot al-
kotva vödrökkel mertek ki. Moisza 
Arnold lelkipásztor lapunknak el-
mondta, ebben a helyzetben nagy 
segítséget jelent, hogy az Erdélyi 
Református Egyházkerület minden 
templomra megköti a biztosítást, 
így a helyreállításra kapnak kárté-
rítést.

A biztosítótársaság képviselője 
a helyszínen felmérte a károkat, 
ezek után állítja össze az iratcso-
mót, majd Bukarestben döntenek 
arról, hogy mekkora összeget ítél-
nek meg a helyreállításra. A lel-
kész bízik benne, hogy a döntés 
során figyelembe veszik, misze-
rint a műemlék renoválása többe 
kerül, mintha egy újabb építésű 
templomban kellene helyreállítani 
az árvíz okozta károkat. A biztosí-
tónak át kell adni egy árajánlatot 
szakcégtől, sürgeti is a károsult 
egyházközséget, viszont gondot 
jelent, hogy az országban kevés a 
műemlékek helyreállítására szako-
sodott cég. Moisza Arnold elmond-
ta, még nem tudják, mennyi idő 
alatt szárad ki annyira az épület, 
hogy el lehessen kezdeni a mun-
kálatokat. A padlót teljesen ki kell 

cserélni, helyenként a beázott va-
kolat beomlott, külső-belső mesze-
lésre van szükség, a fűtőtestek 
megteltek iszappal, az elektronikai 
rész víz alá került és tönkrement.

A magyarhermányi lelkész ki-
emelte a lélekemelő összefogást, 
felidézve, hogy nem is kellett hívni 
a magyarhermányiakat, siettek se-
gíteni, volt, aki vasárnap úgy merte 
a templomból a vizet, hogy tudta, 
otthon az ő pincéjét is ellepte az 
ár. Továbbra is jelentkeztek köz-
munkára, segítenek, a következő 
napokban a nagy méretű padokat 
fogják szétszerelni, kihordani, le-
takarítani, hogy lássák, mennyit 
lehet megmenteni. „Lélekerősítő, 
hogy az emberek segítenek, pró-
bálják menteni a templomot” – ál-
lapította meg a lelkipásztor. Amíg 
a helyreállítás megtörténik, a gyü-
lekezeti teremben tartják meg az 
istentiszteleteket. Hétfőn Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
és Ráduly István Kovászna megyei 
prefektus terepszemlét tartottak 
Magyarhermányban. A prefektus 
arra kérte a község polgármeste-
rét, készítsenek pontos kimutatást 
a károkról, hogy a lehetőségekhez 
mérten segíteni tudjanak.

Példaértékűen mentik elárasztott templomukat a magyarhermányiak
 » Nagy segítsé-

get jelent, hogy 
az egyházkerület 
minden templom-
ra biztosítást köt. 

A vasárnapi áradás nyomán betódult a víz, tetemes károkat okozva a műemlék épületben




