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Párbeszéd, bizalom? 
Most nem aktuális

Fontos lenne a magyar–román párbeszéd megteremtése, 
illetve a két nemzet közötti bizalmatlanság felszámolása 
– fogalmazták meg az elmúlt hétvégén két magyar–román 
fórumon is. Mindez valóban lényeges lenne, azonban 
egyelőre úgy tűnik, az erre irányuló szándék román részről 
csupán egy szűk körben van meg, miközben a hivatalos 
Románia jóformán minden, a magyar ügyben tett lépése 
ezekkel ellentétesen hat.

Kezdjük azzal, hogy a hasonló, mindkét fél álláspont-
jának kifejtését, illetve a lehetséges megoldások körvo-
nalazását célzó rendezvények 99,99 százaléka magyar 
kezdeményezés nyomán jön létre, a román fél nem igazán 
gondolkodik ilyesmiben. Ráadásul hiába vesznek részt raj-
tuk általunk tisztelt, a magyar–román viszony rendezésé-
nek fontosságát komolyan vevő, irányunkban empatikus 
román értelmiségiek, az ott elhangzottak nem, vagy csak 
nagyon ritkán kerülnek be a román mainstream médiába, 
a közbeszédbe, így igazából elsikkadnak. És ez csak rész-
ben tudható be annak, hogy a román média legfeljebb ak-
kor érdeklődik a magyar témák iránt, ha azok valamilyen 
aktuális magyar–román konfl iktussal kapcsolatosak. A 
román fél – legyen szó a politikumról vagy a fősodratú saj-
tóról – egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, illetve 
elismerni, hogy a magyar közösségnek jogos követelései 
vannak például az anyanyelven történő oktatás és a hiva-
tali anyanyelvhasználat terén. Ehelyett a hivatalos Románia 
részéről olyan gesztusokat tapasztalunk, mint az éppen a 
megbékélésről szóló kétoldalú fórumok napján napvilágra 
került hír, miszerint az illetékes bíróság ismét a marosvásár-
helyi magyar katolikus gimnázium működését veszélyezte-
tő ítéletet hozott, amikor megsemmisítette a létrehozására 
vonatkozó miniszteri rendeleteket. Mindamellett, hogy 
fölvethető a magyar illetékesek felelőssége az iskola első 
létrehozására vonatkozó döntések vitatható törvényessé-
gét illetően, az ügyet a román hatóságok részéről kellő jó-
indulattal már évekkel ezelőtt rendezni lehetett volna, ha 
többségi részről nem szítják a kedélyeket, és soviniszta 
román politikusok nem tűzik zászlajukra egy magyar iskola 
megsemmisítését, nagyszámú magyar diák anyanyelvi ok-
tatásának ellehetetlenítését. De ebbe a kategóriába sorol-
hatók az olyan, „kisebb” ügyek is, mint amikor a nagyváradi 
városháza román illetékesei mereven elzárkóznak attól, 
hogy az adó- és pénzügyek intézésének megkönnyítésére 
hivatott új, kizárólag román nyelvű portált lefordíttassák 
magyar nyelvre is. Természetesnek, teljesen normálisnak 
tekintve azt a helyzetet, hogy ötvenezer magyar polgár 
nem érdemli meg, hogy az anyanyelvén kommunikáljon 
vele egy hivatal – miközben az adólejeire természetesen 
kérlelhetetlenül igényt tart. Igaz, nem igazán várhatunk 
mást, amikor az eleve a magyarok fölötti román diadal-
nak emléket állító, ezzel a két közösség közötti közös 
hang megtalálását eleve megnehezítő december elsejei 
román nemzeti ünnepen a bukaresti román politikai elit, 
az állam legfőbb vezetői a román nemzet nagyságáról 
szóló, bombasztikus szóvirágokkal tűzdelt szónoklataik-
ban egyetlen félmondat erejéig sem térnek ki arra, hogy 
az első világháború után a győztes nagyhatalmak kegyé-
ből megszerzett magyar területeken még ma is több je-
lentős létszámú nem román közösségek élnek – köztük a 
több mint 1,2 milliós magyar közösség –, és semmit sem 
üzennek nekik.  Különösen tünetértékű, hogy a német 
származású, de önmagát románnak mondó elnök sem 
tett egyetlen utalást sem ilyesmire – mint ahogy mandá-
tuma első öt évében egyetlen alkalommal sem –, ehelyett 
a 101 évvel ezelőtti események megható voltáról és nagy-
szerűségéről értekezett. Igaz, ez ismét csak minősített ese-
te annak, hogy a hallgatás ezer szónál is beszédesebb tud 
lenni. Persze nagyon jól tudjuk, hogy az állandó panaszko-
dás egy idő után unalmas, és az előre mutató az lenne, ha 
végre valamilyen megoldási javaslat is körvonalazódna a 
magyar–román viszony normalizálására, amely nem csu-
pán néhány jóindulatú értelmiségi gondolatkísérlete. 

A kérdés az, miként érhető el, hogy ne húzódjon ekko-
ra szakadék a valós megbékélést és a kétoldalú viszony 
rendezését akaró, a magyar jogköveteléseket megértő és 
azok teljesítésének Románia stabilitásához való hozzájá-
rulását elismerő maroknyi román nemzetiségű polgár és 
a magyar közösséget potenciális nemzetbiztonsági koc-
kázatként számon tartó hivatalos román állampolitika 
között. Annyi bizonyos ugyanis, hogy amíg ez a helyzet 
fennáll, nemigen lehet érdemi és normális párbeszédet 
kezdeni Bukaresttel.
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Újabb eredményekkel kecsegtet 
a nagyváradi homlokzatfelújítási 
program. A belvárosi műemlékek 
restaurálására irányuló projekt 
keretében a város egyik legje-
lentősebb épülete, a Fő utcai 
Apolló-palota is megújult.

 » PAP MELINDA

K étségtelenül Nagyvárad leglát-
ványosabb részévé vált a Fő (Re-
publicii) utca, a Szaniszló (Mi-

hai Eminescu) utca és a Széchenyi tér 
(Parcul Traian) találkozása azáltal, 
hogy a kereszteződésben található 
három jelentős szecessziós ingatlan 
harmadik épülete, az Apolló-palota is 
megújult. Ugyan a beruházást csupán 
december végére kell átadnia a kivi-
telező cégnek, a szecessziós ingatlan 
már teljes pompájában látható. Az 
Apolló-palota felújítása már amiatt is 
nagy eredménynek számít, mivel ez 
volt a nagyváradi önkormányzat által 
évekkel ezelőtt elindított homlokzat-
felújítási projekt legköltségesebb be-
ruházása: áfa nélkül 2 885 543 lejért 
vállalta el a munkálatot a helyi épí-
tőipari cég, a Constructorul Sălard.

Kitart a felújítási láz
A nagyváradi ingatlanfelújítási láz 
ezzel még távolról sem ér véget, je-
lenleg is több belvárosi ingatlan fel-
újítása zajlik a homlokzatfelújítási 
program keretében, közölte a Króni-
ka kérdésére a polgármesteri hivatal 
sajtóosztálya. Nyolc ingatlannak már 
folyamatban van a felújítása, míg 
újabb ötre kiírták a licitet a kivitelező 
kiválasztására. De újabb versenytár-
gyalásoknak is zajlik az előkészítése, 
15 ingatlan korszerűsítési munkála-
taira ezután hirdetik meg a tendert, 
és újabb 16 belvárosi épület vonat-
kozásában az építkezési engedélyre 
várnak. A program jövőre is folyta-
tódik, hangsúlyozták az illetékesek, 
az erre fordított összeg azonban még 
nem ismert, a jövő évi költségvetés 
függvényében határoznak róla.

Nagyváradon évekkel ezelőtt si-
került gyakorlatba ültetni a homlok-
zatfelújítási programot, mely révén 
az önkormányzat felvállalta, hogy 
segítséget nyújt a műemlék épületek 
restaurálásához adókedvezménnyel, 
díjmentes műszaki tervekkel és ese-
tenként kölcsön biztosításával segíti 
elő a konzerválást, restaurálást. A 

helyi tanács által elfogadott műem-
lékvédelmi stratégia szerint az ön-
kormányzat saját költségén újítja fel 
a városközpontbeli műemlékek hom-
lokzatát, amennyiben a tulajdonosok 
nem hajlandók erre, de behajtja raj-
tuk a munkálatok költségeit. A prog-
ram első szakaszában a városvezetés 
a Fő utcára, a Széchenyi (Traian), il-
letve a Szent László (Unirii) és Bémer 
(Ferdinand) térre koncentrált, utána 
a teljes városközpontra kiterjesztette 
a projektet. A polgármesteri hivatal 
évente egymillió eurót szán a célra, 
melyből 6–8 impozáns ingatlan hom-
lokzatát korszerűsítik. Ilie Bolojan 
polgármester a program indulásakor 
úgy vélte, eredményeként 2020-ra 

„jól fog kinézni” a városközpont. Egy 
évtizede ugyanis a százéves szecesz-
sziós palotákat védőhálóval kellett 
bevonni, az omló vakolat, meglazult 
stukkók, díszítőelemek miatt ugyanis 
emberi sérülés is történt.

A város volt az építtető
Az Apolló-palota az egyik legjelentő-
sebb a 20. század elején épült váradi 
bérházak közül. Akárcsak a szom-
szédságában található másik két, 
1900–1914 között emelt szecessziós 
palota, a már korábban felújított 
Stern-palota és a Moskovits Mik-
sa-palota, melyek a stílus különböző 
kifejezésmódját testesítik meg.

Az Apolló-palota az egyedüli 20. 
század eleji bérház a Pece-parti Pá-
rizsban, amely nem magánkezdemé-
nyezésre épült, hanem a helyi tanács 
megrendelésére. Az önkormányzat 
ugyanis a lakások bérbeadása útján 
próbált volna bevételekhez jutni ál-
tala. Tervezését 1912-ben a neves épí-
tész, ifj . Rimanóczy Kálmán nyerte 
el, azonban azon év júliusában bekö-
vetkezett halála miatt végül korábbi 
munkatársa, Krausze Tivadar építész 
felügyelte a munkát. A homlokzato-
kon a bécsi és berlini divat szerint 
empire és biedermeier motívumokat 
alkalmazott, így a berlini szecessziós 
építészet és a német empire díszí-
tőnyelv összefonódásának lehetünk 
a tanúi. Tömegét egy gazdagon dí-
szített, bádoggal borított, hengeres 
sisak koronázza.

ELKÉSZÜLT A NAGYVÁRADI FŐ UTCA EGYIK ÉKESSÉGE, AZ APOLLÓ-PALOTA

Beérett a felújítási program

Újabb látnivaló. Az Apolló-palota több mint egy év alatt kapta vissza régi pompáját
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Nem védik szabályzattal az épített örökséget

Nem tervez szabályzatot kidolgozni a történelmi belváros épített örökségé-
nek védelmére a nagyváradi önkormányzat – közölte a Krónika kérdésére 
Mihai Jurca, a városháza fennhatósága alá tartozó turisztikai egyesület ügy-
vezető igazgatója. Rámutatott, Nagyváradon jelenleg csupán a Szent László 
(Unirii) téren tartanak szabadtéri rendezvényeket, és a három éve felújított 
köztérnek van egy használati utasításokat tartalmazó „könyvecskéje”, mely 
részletekben tartalmazza, mit engedhet meg magának a szervező, és mit 
nem. Emellett más módon is védik a főteret, ennek egyes részeire például 
tilos a gépkocsival való behajtás, az ezt megszegők 2500 lejes bírsággal 
sújthatók. A rendre a szervezők által felbérelt őrző-védő cégek mellett a helyi 
rendőrség is vigyáz, biztosított az illetékes. Mint arról beszámoltunk, Temes-
vár és Kolozsvár önkormányzata is fontolgatja, hogy szabályzattal szigorítja 
a belvárosi szabadtéri rendezvények tartását. A két önkormányzat annak 
kapcsán tervezi a szigorítást, hogy a szakemberek jelezték: károsan hat az 
épített örökségre a belvárosi tömegrendezvényeken alkalmazott hangerő.




