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Román bemutatkozás
Békéscsabán

Vendégségben, a házigazda baráti szavaira sérel-
mek kitálalásával és számonkéréssel válaszolni 
fi noman szólva is udvariatlanság. Marius Lazurca, 
Románia budapesti nagykövete a minap egy bé-
késcsabai, ünnepinek szánt eseményen, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara magyar–román ta-
gozata megalakulásának 20. évfordulóján tartot-
ta időszerűnek tudatni, hogy a magyar kormány 
nem folytatott „előzetes, részletes tárgyalásokat” 
a román kabinettel az „úgynevezett” erdélyi gaz-
daságfejlesztési programról, s azt kétoldalú meg-
állapodás sem előzte meg, holott az „természetes 
lenne”. Eddig a sérelem. De Lazurca folytatta. 
Szerinte a program csakis a bukaresti hatóságok 
közreműködésével valósulhat meg átláthatóan és 
diszkriminációmentesen.

Tulajdonképpen nem olyan nagy baj, hogy az, 
amit magyar oldalról majd’ mindenki sejtett, most 
nyilvánvalóvá vált: az új román kormány távolról 
sem barátkozós viszonyra törekszik Magyarország-
gal. A Johannisékért rajongó bukaresti média már 
jó ideje felgyűrt ingujjal gyalázza Orbán Viktort és a 
„Putyin-barát, illiberális” budapesti vezetést. A PNL 

és az USR holdudvarába tartozó elemzők papagáj-
ként ismétlik minden adódó alkalommal „a jogálla-
mot semmibe vevő” magyar kormány „revizionista” 
törekvéseit. Úgy tűnik, a hatalomra került liberáli-
sok valóban valamiféle veszélyt látnak Orbán Vik-
torban, a békéscsabai performansz után nehéz más 
következtetésre jutni.

Itt érdemes gyorsan leszögezni, hogy a magyar–
román kétoldalú viszonynak nem kell feltétlenül 
barátinak lenni. Bőven elég a kölcsönös tiszteleten, 
érdekek menti együttműködésen és párbeszéden 
alapuló kapcsolat. Ez utóbbi vágy megvalósulásá-
ra még van esély. Tárgyalni kell külügyminiszteri és 
miniszterelnöki szinten is. A terítékre kerülő kér-
dések a feleken múlnak, a kedvenc étkektől a gáz-
vezetékig és a gazdaságfejlesztési támogatásokig 
gazdag témaválasztékból válogathatnak. A kétolda-
lú egyeztetés, kibeszélés egyetlen alternatívája az 
üzengetés és az odamondás. Utóbbi annyit ér, mint 
a Facebookon beszólogatók véleménye: felheccel, 
de semmit nem ér.

2020 itt van a nyakunkon. Ha úgy érezzük, hogy 
idén túl sok politikával zavartak bele mindennapja-
inkba, akkor készüljünk még rosszabbra: jövőre is 
két választással „kedveskednek” nekünk Romániá-
ban. És ne gondoljuk azt, hogyha 2019-et letudhattuk 
magyar kártyás kampány nélkül, akkor ezután már 
mindig így lesz. 2020 a százéves Trianonról is szól 
majd. Kell-e ennél jobban tálalható politikusi cseme-
ge? Magyarország és Románia között ma nincs dip-
lomáciai alá-fölé rendeltségi viszony. A magyar kor-
mány szomszédsági politikája évek óta ismert: úgy 
próbálja támogatni a különböző országokban élő 
külhoni magyarokat, hogy közben a közös érdekek 
mentén törekszik jó viszonyra a térségbeli államok-
kal. Ez a politika Ukrajna kivételével működik. A vá-

lasztási csatározásokkal és történelmi sérelmekkel 
különösen terhelt 2020-as év alakulása magyar–ro-
mán viszonylatban a hangsúlyokon is múlik. Az új 
román kormány Lazurca nagykövet tolmácsolásában 
tett egy lépést a konfl iktuskeresés irányába.

Egyre valószínűbb, hogy állami 
tulajdonban marad a csucsai 
Boncza-kastély, miután idén 
harmadszor is a Kolozs megyei 
önkormányzat javára döntött a 
bíróság a Veturia Goga örökö-
sei által indított perben. Vákár 
István alelnök szerint a közel 
másfél évtizede tartó pereskedés 
alatt karbantartás címén helyre-
állították az ingatlant.
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I dén már a harmadik ítéletet hozta 
meg a napokban a Kolozs megyei 
táblabíróság a csucsai Boncza-kas-

tély, Ady Endre és Boncza Berta egy-
kori otthona tulajdonjogáért zajló 
perben. A táblabíróság november 20-
ai ítéletében visszautasította Veturia 
Goga örököseinek fellebbezését, és 
fenntartotta korábbi ítéletét, miszerint 
az ingatlan az államot illeti meg.

A Kolozsvártól 70 kilométerre nyu-
gatra, az E60-as európai út mellett 
álló kastélyt 1920-ban Octavian Goga 
román költő és egykori miniszterelnök 
vásárolta meg Ady Endre özvegyétől, a 
verseiben csak Csinszkaként emlege-
tett Boncza Bertától. Goga halála után 
a költő özvegye, Veturia Goga rendezett 
be Goga-múzeumot és Ady-kiállítást a 

telken álló épületekben. A birtokot az 
özvegy 1966-ban a román államnak 
adományozta azzal a feltétellel, hogy 
élete végéig ott maradhasson. 41 év-
vel élte túl férjét, 1979-ben halt meg 96 
éves korában.

A birtok az 1989-es rendszerváltozás 
után a múzeumot fenntartó Kolozs 
megyei önkormányzat tulajdonába 
került. A Goga családnak nem voltak 
gyermekei, oldalági örökösök indítot-
tak pert 2005-ben az adománylevél 
érvénytelenítésére, azt állítva, hogy 
Veturia Goga kényszerítő körülmények 
hatására mondott le a birtokról. Az 
oldalági örökösödési pert indító Flo-
rin Mureşannak és Marius Pompiliu 
Mureşannak 2015 októberében sike-
rült elérni, hogy a legfelsőbb bíróság 
érvénytelenítette a dokumentumot, 
visszaszolgáltatási kérésüket azonban 
elutasította, így újabb pert indítottak.

Megvárják a végét
Vákár István, a Kolozs megyei önkor-
mányzat alelnöke a Krónika kérdésére 
elmondta: az örökösök két pert is indí-
tottak a csucsai kastélyért, egyikben az 
adománylevelet, másikban Goga öz-
vegyének végrendeletét kifogásolták, 
melyben szintén az államra hagyta az 
ingatlant és a benne található hagyaté-
kot. A két per közül az egyiket 2017-ben 
jogerősen megnyerte a megyei tanács, 
és egyre inkább úgy tűnik, hogy a má-
sodikban is az önkormányzat javára 

dönt a bíróság. Ennek ugyanis nincs 
vége, az eddigi tapasztalat alapján va-
lószínűsíthető, hogy az örökösök meg-
óvják az ítéletet, és az ügy a legfelsőbb 
bíróságra kerül. A fellebbezéshez 30 
nap áll rendelkezésükre.

„Örülünk a mostani ítéletnek, de 
megvárjuk a végét” – fogalmazott az 
RMDSZ-es politikus arra utalva, hogy 
a csucsai ingatlan ügyében közel más-
fél évtizede folyik a jogi hercehurca. 
Ez idő alatt a megyei tanács karban-
tartási munkálatok címén próbálta 
meg korszerűsíteni az épületet. Vákár 
István szerint a kiállításoknak otthont 
adó kastélyban jó állapotok vannak, 
csupán az egykori istállóban helyet 
kapó irodákban adódnak kisebb-na-
gyobb gondok. Az RMDSZ-es politi-
kus az elmúlt hétvégén látogatott el 
a Boncza-kastélyba, ahol Ady Endre 
születésnapja alkalmából szerveztek 
nagyszabású ünnepséget több száz 
diák részvételével. A karbantartást 
a jövőben is folytatnák, 2020-ban az 
egykor szabadtéri előadásoknak, fi lm-
vetítéseknek is otthont adó nyári ker-
tet tennék rendbe – mondta lapunk-
nak az alelnök.

Korszerű Ady-kiállítás
A csucsai kastélyt Boncza Miklós épít-
tette feleségének, aki kilenc nappal 
azután, hogy világra hozta gyermekét, 
Boncza Bertát – Ady Endre későbbi 
feleségét –, meghalt, így a férfi  Buda-
pestre költözött és bezárta a kastélyt. 
Miután 1914-ben Ady feleségül vette 
Csinszkát, Csucsán éltek, a főépület 
melletti fehér házban, mely napjaink-
ban Ady-emlékkiállításnak ad helyet. 
A birtokot a trianoni döntést követően 
az özvegy eladta Octavian Goga román 
költőnek, későbbi miniszterelnöknek.

A Boncza-kastély melléképületében 
1968-ban nyílt Ady-emlékkiállítást 
2014-ben, a csucsai múzeum és a bu-
dapesti Petőfi  Irodalmi Múzeum közöt-
ti együttműködés révén, a magyar kor-
mány támogatásával újították fel. Az 
állandó tárlatnak otthont adó két szo-
ba Ady Endre és Boncza Berta kapcso-
latát, a Boncza-kastélyt és a családot 
mutatja be. A kiállítás részeként olyan 
versek kéziratai is láthatók, amelyeket 
Ady Csucsán írt, de magyarul és ro-
mán fordításban is meghallgathatók 
költeményei.

ÚJABB CSATÁT NYERT A KOLOZS MEGYEI TANÁCS A CSUCSAI INGATLANÉRT FOLYÓ PERBEN

Az államé maradhat a kastély
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A csucsai Boncza-kastély Octavian Goga- és Ady Endre-kiállítással is várja a látogatókat

Továbbra sincs kivitelező Válaszúton

Nem akadt jelentkező a válaszúti Bánff y-kastély uniós forrásokból történő 
felújításához, így a Kolozs megyei önkormányzat meghosszabbította a 
licitet – mondta el a Krónikának Vákár István. Az RMDSZ-es alelnök szerint 
kénytelenek addig megismételni a procedúrát, míg nem találnak kivite-
lezőt a nagyszabású munkálatra. „Még nem késtünk sokat, de persze árt 
az ügynek, hogy nem akad jelentkező” – mondta Vákár arra utalva, hogy 
kivitelező hiányában akár az uniós fi nanszírozást is elveszíthetik. Hang-
súlyozta, az önkormányzat augusztusban 30 százalékkal megemelte a 
munkálatokra szánt pénzkeretet, így nem értik, miért nem akarja senki 
bevállalni a munkálatot. A válaszúti Bánff y-kastély kulturális és turisztikai 
hasznosítása című projekt alapfi nanszírozását az Európai Unió biztosítja, 
az önkormányzat 2017-ben nyert közel 20 millió lej értékű támogatást a Re-
gionális Operatív Program keretében. Az eredetileg 42 hónaposra tervezett 
kivitelezési idő alatt kívül és belül egyaránt felújítanák az épületet, és par-
kosítanák a körülötte lévő területet. A kihívást azonban kétségkívül a belső 
munkálatok, a neoreneszánsz faburkolat és bútorzat helyreállítása jelenti, 
a felbecsülhetetlen értékű berendezés egyedülálló Erdélyben.
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Szolgálati fegyvert kaphatnak az erdészek
A bukaresti parlament megteremtette a jogalapot ahhoz, 
hogy az erdészek halált okozó fegyverekkel járőrözhes-
senek, és használhassák is őket: az erről szóló jogsza-
bály-módosítást tegnap döntő kamaraként egyhangúlag 
szavazta meg a bukaresti képviselőház. Az erdészek 
fegyverviselésében egy tavaly januárban hozott kormány-
rendelet okozott zavart, amely megtiltotta számukra a 
hosszú csövű lőfegyverek használatát, az engedélyezett 
pisztolyok beszerzési eljárása pedig elhúzódott, az erdé-
szek védtelenek maradtak az egyre agresszívabb fatolva-
jokkal szemben. November elején országszerte több ezer 
tüntető vonult utcára környezetvédő szervezetek felhí-
vására, hogy a törvénytelen erdőirtások és az erdészek 
elleni egyre gyakoribb erőszak miatt tiltakozzon.




