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Ki kell költözniük a magyar szer-
vezeteknek a temesvári magyar 
házból, ám az RMDSZ megyei el-
nöke szerint „nem fogják olcsón 
adni a bőrüket”.

 » KRÓNIKA

M egszabadulna a magyar in-
tézményektől, és szállodát 
hozna létre a temesvári ma-

gyar házban az épület tulajdonosa – 
közölte a Heti Új Szó című temesvári 
hetilap, amelynek szerkesztősége az 
épületben működik. A város szívében 
álló, ötszintes épületet Trianon után 
közadakozásból építtette, és az erre 
a célra létrehozott Magyar Ház Rész-

vénytársaság tulajdonaként telek-
könyveztette a bánsági magyarság. 
Az 1930-ban átadott épület azonban 
csak rövid ideig adott otthont a ma-
gyar intézményeknek. A kommunis-
ta diktatúra idején államosították, a 
pártsajtó szerkesztőségeit költöztet-
ték bele, és a kommunizmus bukása 
után sem szolgáltatták vissza – idézte 
fel az MTI. Egy 1990-es elnöki rende-
letnek és egy későbbi bírósági ítélet-
nek megfelelően azonban az épület 
első emeletén maradhatott a Heti 
Új Szó szerkesztősége, amely egyik 
fenntartójának, az RMDSZ megyei 
szervezetének is irodát biztosított a 
termeiben.

Marossy Zoltán, az RMDSZ Temes 
megyei szervezetének elnöke az MTI-

nek elmondta: az elmúlt napokban a 
polgármesteri hivatal közvitára bo-
csátotta, hogy mélygarázst építene 
a telekre, amelyen az épület is áll. 
Marossy úgy vélte: ez annak a cég-
csoportnak az érdeke, amely meg-
szerezte az épület tulajdonjogát, és 
amely hónapok óta próbál megálla-
podni a Heti Új Szó szerkesztőségével 
és a magyar szervezetekkel az emelet 
átadásának a feltételeiről. Marossy 
Zoltán kijelentette: a bánsági ma-
gyarságnak be kell látnia, hogy a 
magyar ház elveszett, de azt is hozzá-
tette, hogy „nem fogják olcsón adni 
a bőrüket”. Meg fogják kérni az árát 
annak, hogy távozzanak a bánsági 
magyarság számára szimbolikus je-
lentőséggel bíró épületből.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Kolozs megyei törvényszék egy 
környezetvédő civil szervezet ke-

resete nyomán érvénytelenítette a 
Hunyad megyei Felsőcsertés térségi 
területrendezési tervét, mely lehetővé 
tette volna a község térségében talál-
ható arany és ezüst kibányászását. A 
Mining Watch szervezet közölte, a te-
rületrendezési tervet a kanadai több-
ségi tőkével létrehozott Deva Gold Rt. 
javaslatára fogadta el 2010-ben Felső-
csertés önkormányzata. A törvényszék 
megállapította, hogy a területrende-
zési terv alapját egy törvénytelenül 
kiállított környezetvédelmi engedély 
képezte. Az ítélet nem jogerős, a hiva-
talos kiközlés utáni 15 napban felleb-
bezés nyújtható be ellene.

A Mining Watchnak az MTI által idé-
zett közleménye szerint a térségi terü-
letrendezési terv hiányában a Deva 
Gold nem kaphat építési engedélyt a 
bánya megnyitására. A területrende-
zési terv azokat a helyi szabályozáso-
kat tartalmazta, amelyek a telkek fel-
használására vonatkoznak, a felszíni 
bánya, a zagytározók létrehozását és 
a feldolgozó üzem megépítését tették 
lehetővé. A felsőcsertési ciántechno-
lógiás aranybányászatra készülő tár-
saság a kanadai Eldorado Gold és a 

román Minvest Deva társaság közös 
cége. A román állami tulajdonban 
levő Minvest Deva húszszázalékos 
részesedéssel rendelkezik a társaság-
ban. A kitermeléshez évente 1653 ton-
na ciánt használnának, ami révén egy 
456 hektáros területen 45 millió tonna 
ércből 68 tonna aranyat és 490 tonna 
ezüstöt nyernének ki 16 év alatt. A 
beruházás 221 új munkahelyet terem-
tene. A toxikus nehézfémeket is tartal-
mazó több tízmillió tonnányi cianidos 
zagyot egy 169 és egy 70 méter magas 

gáttal rekesztenék el olyan völgyek-
ben, amelyek alatt sűrűn lakott tele-
pülések fekszenek; a projektet emiatt 
előszeretettel emlegetik Verespatak 2
néven. A Felsőcsertésen átfolyó pa-
tak Déva határában ömlik a Marosba. 
Felsőcsertés lakóinak emlékében még 
elevenen él, hogy 1971 őszén a telepü-
lés melletti zagytározó átszakadt, és 
a szennyezett víz elöntötte a falut. A 
szerencsétlenség – melyről a Ceaușes-
cu-diktatúra bukásáig beszélni sem 
volt szabad – 89 ember halálát okozta.

MAROSSY ZOLTÁN: BE KELL ISMERNI, HOGY ELVESZETT A TEMESVÁRI ÉPÜLET

„Megszállják” a magyar házat

Erdélyi tudósítások 2019. január 16.
szerda

Átjáró párhuzamos
világok között

Véletlenül egészen közel esik időben egymáshoz a 
magyar és a román kultúra napja – előbbit tegnap 
ünnepelték a legnagyobbnak tartott román költő, 
Mihai Eminescu születésnapjához időzítve, utób-
bit január 22-én, a Himnusz megírásának napjára 
emlékezve tartják magyar nyelvterületen. Mindösz-
sze egy hét választja el a két dátumot egymástól, 
ez a viszonylagos távolság, avagy közelség pedig 
akár jelképesnek is tekinthető. Mert bár egymás-
hoz közel, egymás szomszédjaként létezik, él, lé-
legzik, lüktet a két kultúra, és földrajzi, történelmi 
értelemben is számos kapcsolódási pont fedezhe-
tő fel köztük, a legtöbbször mégis azt érzékeljük: 
párhuzamos világokban élünk, amelyek között 
aligha van átjárhatóság. Sok oka és jele van annak, 
hogy nem vagyunk kíváncsiak egymás kultúrájára, 
azonban szerencsére arra is akad példa, hogy kü-
lönféle terekben – színházi, irodalmi, múzeumi, 
képzőművészeti, fi lmművészeti, zenei közegekben 
– mégiscsak találkozhat, hathat egymásra, köze-
ledhet egymáshoz a magyar és román művelődés. 
És jó, ha nem hagyjuk fi gyelmen kívül, hogy a kul-
turális világainkat összekötő jelenségekre, közös 
területekre is összpontosíthatunk ugyanannyi erő-
vel, amennyivel a bennünket egymástól elválasztó, 
elszigetelő vagy éppenséggel egymásnak ugrasztó 
szempontokra szoktunk fi gyelni.

Kulturális határaink, választóvonalaink reálisak 
és metaforikusak egyszersmind. Reálisak, mivel 
az ember egy másik kultúrából sokszor csak azt 
értheti meg teljes egészében, amit a gondolkodás 
alapvető színtereként használt anyanyelv lehetővé 
tesz: példa erre a bűvös erejű szavakból teremtett 
költészet, ami csak akkor közelíthető meg mara-
déktalanul, ha az ember anyanyelvén olvas verset 
– a fordítás már, ahogy mondani szokás, „gúzsba 
kötve táncolás”. Ugyanakkor elvontak, jelképesek 
és esetlegesek is ezek a határvonalak, hiszen ha 
akarjuk, egyes színházi produkciók, a zene vagy 
a képzőművészet világa anyanyelvtől függetlenül 
is megközelíthető. Ha a román közönség érdeklő-
déssel fordul egy magyar művész alkotásai felé, 
vagy ha mi, magyarok kíváncsiak vagyunk egy ro-
mán művész munkáira, akkor semmi akadálya mű 
és befogadó találkozásának – ami etnikumtól, sőt 
a mindenhová beszivárgó politikától is független.

A politika pedig, úgy tűnik, legtöbbször megoszt 
e tekintetben, inkább elválasztja, semmint köze-
lítené kulturális dolgainkat. Gondoljunk csak a 
2018-as centenáriumi évre, amikor a nemzetiségi 
öntudatot legyezgető, köldöknézegető, nemzet-
féltő román diskurzusokban sokszor lazán elfe-
lejtették azt, hogy az elmúlt száz évben a nemzeti 
kisebbségek mi mindent tettek hozzá az ország 
kultúrájához. Bár lehet, hogy naivitás remélni, 
mégiscsak tegyünk így, és bízzunk abban, hogy 
egyre többen akadnak, akik belátják: nem sza-
badna a kulturális közegekbe exportálni a politika 
különböző szintjein zajló konfl iktusokat. Hiszen a 
kultúra igenis képes lehet arra, hogy segítsen az 
összhangteremtésben, az egymásra hangolódás-
ban, az egymás felé való közeledésben. Jó példa 
erre, hogy amikor magyar szerző darabja miatt 
érte szélsőnacionalista, ordas támadás a sepsi-
szentgyörgyi román teátrumot, akkor a kulturális 
intézmény vezetősége korrektül kiállt a magyar–
román színházi együttműködés védelmében és 
jegyében. De az is jó példa, amikor tavalyelőtt Ko-
vászna megye önkormányzata helyi román kultú-
raszervezőt tüntetett ki a Háromszék Kultúrájáért 
elismeréssel. Ha idei eseményekre gondolunk, 
épp most ünneplik Marosvásárhelyen egyazon 
rendezvénysorozat égisze alatt a román és magyar 
kultúra hetét. Mert bár a két jeles napot egy hét vá-
lasztja el egymástól, miért ne lehetne az az egy hét 
közös ünnep? Miért ne lehetne egy jó lehetőség 
arra, hogy félelmeinken, sérelmeinken, feszült-
ségeinken, ellenérzéseinken túllépve tágítsuk a 
kulturális érintkezési területeket, megpróbáljuk 
átlépni önnön határainkat? Mert bármennyire is 
párhuzamosak a világaink, ha akarjuk, találha-
tunk köztük átjárókat.
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A város szívében álló, ötszintes épületet Trianon után közadakozásból építtette a bánsági magyarság
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Csatát vesztettek a kanadai aranyásók

Előbányászták. A területrendezési terv alapját egy törvénytelenül kiállított 
környezetvédelmi engedély képezte




