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Románia UNESCO-nagykövete, Adrian Cioroianu a 

múlt héten tájékoztatta a román sajtót arról, hogy 

a külügyminisztérium – a kulturális szaktárca ké-

résére – leállította azt az eljárást, amelynek nyo-

mán Verespatakot felvehették volna az ENSZ Ne-

velésügyi, Tudományos és Kulturális Szerveze-

te (UNESCO) védett kulturális örökségek listájára. 

Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Inté-

zet vezető elemzője a hirado.hu megkeresésére azt 

mondta: az évek óta húzódó verespataki bányaügy-

nek jelentős világpolitikai összefüggései vannak.

– Mihai Tudose volt minisz-
terelnök tavaly szeptembe-
ri, erre vonatkozó bejelenté-
sének fényében már várható 
volt az eljárás leállítása?

– Az erdélyi Verespatak falu és 
a bánya UNESCO-világörökségi ti-
tulusáról való lemondás okait, il-
letve az egész bányaüzletet szigo-
rú titoktartás védi, így csak a mé-
diahíreket elemezhetjük. A román 
kormány lépése várható volt, mert 
a kormányzó balliberális koalíció 
(PSD, ALDE pártok) már hosszú 
évek óta a bányanyitás mellett ér-
vel, a titkosszolgálatok által befo-
lyásolt államfői hivatal és a fő ellen-
zéki nemzeti liberális (PNL) párt 
viszont tiltaná a környezetpusz-
tító kitermelést. A fő kormányerő, 
a szocialista PSD teret akar nyer-
ni az eddig többnyire ellenzéki Er-
délyben, és ottani pártklientúrá-
ja követelésére is megnyitná a bá-
nyát, amely a Nyugati hegység egy 
kistérségének boldogulását szol-
gálhatná. A másik tábor a polgá-
ri titkosszolgálat (SRI) és sajtójá-
nak vezetésével nehezményezi, 
hogy a bányászat profitjának 20-25 
százaléka maradna csupán az or-
szágban, és hogy nincs feltárva a 
valós helyzet, valamint a kiterme-
lés romboló hatása sem tisztázott. 
Tény, hogy hivatalosan arany- és 
ezüstkészletek vannak a hegyek-
ben, de szakértők tudni vélik, hogy 
a mostani információs gazdaság-
nak létszükséges ritkafémekből – 
germánium, arzén, titán, molibdén, 
vanádium, nikkel, króm, kobalt, 
gallium, tellúr – is jelentős meny-
nyiség van jelen – európai stratégi-
ai fontosságúvá téve a kitermelést.

Kifejezetten az arany és az ezüst 
bányászata nem lenne túl kifizető-
dő, még akkor sem, ha igen nagy 
mennyiségben és a hagyományos 
környezetpusztító ciános deríté-
ses technikával történne – amit az 
Európai Unió amúgy is nehezen to-
lerálna. A Földön rendkívül ritka 
tellúr – ami ritkább a platinánál is 
– viszont a napelemek, akkumu-
látorok, elektronikai félvezetők al-
kotóeleme. Akinek tellúrbányája 
van, az jelentős előnnyel indul a vi-
lághatalmi játszmákban. A világ-
örökségi védelemről való mostani 
lemondás azt jelzi, hogy a színfa-

lak mögött még mindig fontos tár-
gyalások zajlanak az üzletről, nin-
csenek még tisztázva az üzlet be-
indításának feltételei – és ennek 
megfelelően a koncesszióval ren-
delkező, de bányászattól letiltott 
Gabriel Resources kanadai cég-
nek való kártérítés sem. Egyébként 
a hivatalos román indoklásban az 
UNESCO-védelemről való lemon-
dás oka a kanadaiakkal való per le-
záratlansága.

– A pályázattól való vissza-
lépés pusztán román belpoli-
tikai ügy?

– A verespataki bányaügynek 
jelentős világpolitikai összefüg-
gései vannak. Miután a kitermelé-
si jogot kapott Gabriel Resources 
munkálatait leállította az akko-
ri román vezetés, a kanadai kor-
mány jelentős nyomást gyakorolt 
Bukarestre a vállalat érdekében. 
Torontóban van a legfontosabb ás-
ványtőzsde a világon, Ottawa glo-
bálisan sokat akar nyerni a bá-
nyaiparban. A Trudeau-dinasztia 
és a kanadai politikai elit ideológi-
ai gátlások nélkül épített kapcso-
latokat Kubával, Líbiával, Kongó-
val, Észak-Koreával, hogy hozzá-
férhessen értékes ásványlelőhe-
lyeikhez. Ugyanakkor a Gabriel 
Resources az izraeli–kanadai ál-
lampolgár Beny Steinmetz üz-
letember többségi tulajdonában 
áll. Steinmetz anyacégét, a kana-
dai BSGR-t az FBI vizsgálta 2008-
ban többek között azért, mert 
az afrikai Guineai Köztársaság-
ban a vádak szerint vesztegetés-
sel jutott hozzá az itt lévő, a világ 
egyik legnagyobb vasérckészleté-
hez. A nemzetközi sajtóból kide-
rül, hogy Steinmetz cége, a BSGR 
viszont Soros Györgyöt perelte be 
2017-ben egy New York-i bírósá-
gon, mert alapítványai Steinmetz 
„vállalatait rágalmazták a nyil-
vánosságban”. Sierra Leone Köz-
társaságban Steinmetz egy ma-
gánhadsereget hozott létre, és 
polgárháborús körülmények kö-
zött vált a gyémántbányák tulaj-
donosává, amit a Soros által lét-
rehozott EITIglobális bányaipa-
ri vállalat akart magának, és egy 
új kormány hatalomra jutását tá-
mogatva Sierra Leonéban perre 

ment ez ügyben a BSGR-rel. Soros 
György is érdekelt az afrikai bá-
nyászatban, és Steinmetz fő üz-
leti ellenfele. Soros alapítványai 
szerveztek tüntetéseket és média-
kampányt Romániában Steinmetz 
verespataki üzlete ellen is.

Steinmetz az izraeli és ameri-
kai választási kampányok egyik fő 
szponzora, és bár jelenleg házi őri-
zetben van pénzmosásért elítélve, 
de megmaradtak jó kanadai, egye-
sült államokbeli és izraeli kapcso-
latai, amelyeket mozgósítani tud 
romániai érdekeiben. Steinmetzet 
Romániában is elítélték a volt kirá-
lyi ház ingatlanjaival való spekulá-
cióért, ezért cégei a háttérbe vonul-
tak az ottani nyilvánosságból. Ez a 
folyamat egybeesik azzal, hogy a 
mostani amerikai kormányzat le-
állította a Soros alapítványai, il-
letve az USAID és más washing-
toni kormányprogramok közöt-
ti együttműködést. A román kor-
mány tehát jól mérte fel, hogy a kül-
földi üzletpartnerek problémái mi-
att itt a megfelelő pillanat a bánya-
ügy újratárgyalásához.

Steinmetz Gabriel Resources 
vállalatát az a White and Case 
LLP amerikai ügyvédi cég képvi-
seli, amely Ukrajnában szervezi 
az amerikai befektetéseket, és a 
Franklin Templeton globálisan leg-
nagyobb befektetési alapot közve-
títette ki a román kormány felé. Je-
lenleg utóbbi felek alakítják ame-
rikai tanácsadók segítségével a 
román állami vagyonból létreho-
zandó befektetési alapot (Fondul 
Suveran de Investitii). A Gabriel 
Resources tehát része a térségünk-
ben terjeszkedő, Washington által 
kiemelten támogatott amerikai vál-
lalkozásoknak.

Washington és Bukarest is bi-
zonyára felfigyelt arra, hogy a bá-
nyaügy a nemzetközi információs 
hadviselés eszköze lett, ami szo-
rosabbra húzhatja a román–ame-

rikai felek közötti együttműkö-
dést. A verspataki projekt tehát 
nemzetközi jelentőségű, össze-
függésben az Egyesült Államok 
térségünkbeli gazdasági-bizton-
sági jelenlétével, Földünk ásvány-
készletének újraosztásával, a ki-
bontakozó információs gazdaság 
hatalmi átrendeződésével, és az 
információs hadviselés révén esz-
közzé vált a Kelet–Nyugat hibrid 
konfrontációban is.

 
– Mi lehetett az oka an-

nak, hogy a Dacian Cioloş-
vezette kormány kulturális 
minisztere mandátuma utol-
só napján terjesztette fel a 
UNESCO-hoz a pályázatot? 
Ez valóban lehetett törvény-
sértő eljárás?

– Dacian Cioloş 2017-es kor-
mányzásának végén terjesztet-
te fel védelemre Verespatakot a 
UNESCO-hoz, ami önmagában is 
szokatlan, mert az utolsó napok-
ban egy kormány számára nem il-
lik már fontos döntéseket hozni. 
A mostani Dăncilă-kormány az-
zal támadja ez utóbbi döntést, hogy 
ellentmond a Gabriel Resources-
zel kötött kétoldalú szerződé-
nek, amely kitermelési koncesz-
sziót ad a kanadaiaknak. Teodor 
Meleşcanu szemfüles román kül-
ügyminiszter azt is kiderítette, 
hogy az UNESCO-nak beadott pro-
jekten nem szerepel Cioloş akko-
ri kormányfő aláírása. Mindezek 
nyomós érvek Cioloş és a környe-
zetvédő beadvány ellen, amelyek 
bíróságon is megállnák a helyüket. 
Cioloş kormányzását támogatták a 
Soros-alapítványok, és a francia–
német páros is –, de az Egyesült 
Államok nem mutatott különösebb 
érdeklődést iránta. Itt jegyezném 
meg, hogy Romániában tudtommal 
hét UNESCO által védett terület és 
kulturális érték van – egyik sem 
magyar vonatkozású.

– Hogy látja: valóban a 
világörökségi listára ke-
rülésen áll vagy bukik 
Verespatak és környékének 
jövője, vagy anélkül is elke-
rülhető a bányanyitással já-
ró természetkárosítás? Mi 
lehet Magyarország érdeke 
ebben az ügyben, végkime-
netelét tekintve?

– Az UNESCO-listára való felke-
rülés elodázná a kitermelés meg-
nyitását, de az arany és ezüst mel-
lett jelentős mennyiségben jelen 
lévő ritkafémek miatt, Verespatak 
térségének rosszabbodó helyze-
te okán, valamint a külföldi hatal-
mak regionális ambícióinak is kö-
szönhetően nehéz lenne megállí-
tani végérvényesen az üzletet. A 
jelek azt mutatják, hogy a kanadai 
és amerikai érdekelt felek nehéz-
ségei miatt a román kormány most 
tudna kedvezőbb feltételeket ki-
csikarni a bányanyitásért – ezért 
nem érdekelt az UNESCO védel-
mében. Belpolitikában a bukares-
ti kormánnyal ellenfél államfői hi-
vatal, a polgári titkosszolgálat és a 
politikai ellenzék veresége lenne 
a kitermelés elkezdése, de a fel-
mérések szerint főleg a vidéki la-
kosság relatív többsége támogat-
ná ezt. A román kormánynak min-
denképp gyorsan kell cseleked-
nie, hogy elkerülje nagyvárosok 
fiataljainak utcai tiltakozását – és 
ne sérüljön a Kelet–Nyugat közötti 
információs háborúban. Magyar-
ország fő érdeke, hogy a folyóvizek 
ne szennyeződjenek, maradjon 
meg valamennyire a magyar tör-
ténelem számára is fontos kultu-
rális hagyaték, és a folyamat a de-
mokratikus értékeket, az átlátha-
tóságot segítse térségünkben. Azt 
is érdemes észrevennünk, hogy 
az ügy szereplői nem egyértelmű-
en ellenfelek vagy barátok, ezért 
helyes lehet egy óvatos távolság-
tartás részünkről. 

A kormány nem akarja, hogy az erdélyi település a védett kulturális örökségek listájára kerüljön

Nemzetközi játszmák Verespatak körül

Ellenzéki demonstráció a bukaresti parlamentben Verespatakért
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