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HAMAROSAN AZ ÉPÍTTETŐ CÍMERE IS FELKERÜL AZ IMPOZÁNS NAGYVÁRADI ÉPÜLET TIMPANONJÁRA

Egyre szépül a püspöki palota

Aprólékos munka, de megvan az eredménye. Lassan kirajzolódik a régi falfestmény egy részlete

Kilencvenkilenc százalékban 
elkészült a nagyváradi római 
püspöki palota külső homlok-
zatának felújítása, és jól halad-
nak a munkálatok a kertben 
és a belső terekben – mindezt 
saját szemünkkel tapasztalhat-
tuk meg csütörtöki terepszem-
lénken.  

 
 » BÁLINT ESZTER

A Kanonok sor felől érkezőnek 
az az első benyomása, hogy 
szinte napra pontosan két év-

vel az építőtelep megnyitása után el is 
készült a nagyváradi római katolikus 
püspöki palota külső felújítása, köze-
lebb érve tűnik fel, hogy a timpanon 
még üresen áll. Mint a püspökség 
által szervezett csütörtöki sajtótájé-
koztatón megtudhattuk, a palotából 
és a bazilikából álló barokk komple-
xumot építtető Patachich Ádám püs-
pök címere kerül majd oda, mivel az 
eredeti már nincs meg, így újramo-
dellezik. A főbejárat fölé viszont már 
felkerült a latin nyelvű szöveg, amely 
jelzi, hogy kinek a nevéhez fűződik 
ez a gyönyörű épületegyüttes. Böcs-
kei László megyés püspök beavatott, 
nem is tudtak a feliratról, de a felújí-
tási munkálatok során szimmetrikus 
lyukakra bukkantak, majd régi fotók 
és dokumentumok tanulmányozása 
nyomán visszaállították az eredeti 
rézbetűs feliratot. A külső felújítás 
az érintettek elmondása szerint is 99 
százalékban kész, már csak a timpa-
non és apró nüanszok vannak hátra. 

Közben kész a külső díszkivilágítás 
is, így az esti órákban is látszik, és a 
felújítás előttinél is jóval impozán-
sabbnak hat a püspöki palota.

A palota kertjét végigpásztázva is 
nagy az előrelépés nyári ottjártunk-
hoz képest, elkészült a kockaköves 
tér, a fákat szakszerűen visszanyes-
ték, kialakított ösvények várják a 
látogatókat. Szemünk pedig rögtön 
megakad az új kandelábereken, 
amelyekről a Krónika kérdésére Ma-
tuz Zsolt, a palotánál zajló munkála-
tok projektfelelőse büszkén mondta 
el, hogy hagyományos technikával, 
vasból öntött darabokról van szó, a 
kovácsoltvas búra pedig a palotán 
megmaradt lámpatestek mintájára 
készült. A kert a szakemberek szerint 
50 százalékban készült el, de mivel 
az időjárás egyelőre velük van, tud-
nak haladni, és 2020 júniusára be 
is fejezik a tervezett munkálatokat. 
A palotába belépve rögtön megta-

pasztaljuk, minden szinten zajlik a 
munka. Túl a műszaki megvalósí-
tásokon, az egyik leglátványosabb, 
hogy kezdenek feltárulni a falfest-
mény-részletek a restaurálás alatt 
álló két első emeleti teremben. A 
csütörtöki, sajtósok számára szer-
vezett terepszemle során láthattuk, 
ahogy a restaurátorok munkája 
nyomán előkerült már egy olaszor-
száginak ható városképrészlet, egy 
gyönyörű vitorlás hajó, a plafon 
négy sarkában gyümölcsöstálszerű 
stukkók domborodnak ki.

A második emeleten friss festék 
illata fogad, a munkások ottjár-
tunkkor is betont kevertek, ablak-
tokot mértek, a részben felrakott 
álmennyezet felett alakult a szellőz-
tetőrendszer – a cél, hogy mielőbb 
elkészülhessenek a vendégszobák-
kal és a konferenciára érkezőket ki-
szolgáló egységekkel. Most először 
jártunk ugyanakkor egy egykori ká-
polnában, amelyről Böcskei László 
elmondta: egykor ebben a szárny-
ban fi lozófi aórákat tartottak az első- 
és másodéves szeminaristáknak, ők 
használták anno ezt a kápolnát, 
amelyben kisebb konferenciaterem 
kap majd helyet a munkálatok vé-
geztével.

A felújításokat megrendelő püs-
pökség és a munkálatokat végző 
cég képviselői pedig derűlátók. Azt 
mondják, tartani lehet a határidőt, 
így nagyjából egy év múlva végez-
nek a hatalmas, Magyarország kor-
mánya által közel 2 milliárd forint-
tal támogatott beruházásnak. A kert 
viszont külön projekt, az egy euró-
régiós pályázat elnyeréséből kap új 
arculatot.  

 » A felújításo-
kat megrendelő 
püspökség és 
a munkálato-
kat végző cég 
képviselői pedig 
derűlátók, azt 
mondják, tartani 
lehet a határidőt.
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Antal Árpád: van 
magyar jövő Erdélyben

A román állam hibrid hadvise-
lést folytat az erdélyi magyar 

közösség ellen, ennek ellenére van 
magyar jövő a térségben – mondta 
Antal Árpád az RMDSZ sepsiszent-
györgyi szervezetének tisztújító 
ülésén, ahol egyetlen jelöltként 
újraválasztották a városi szervezet 
élére. A sepsiszentgyörgyi polgár-
mester bemutatott egy térképet, 
amelyen azt jelölték, hogy 1920-ban 
a különböző romániai közigazgatási 
egységekben milyen arányú volt az 
analfabetizmus. Ezen látszik, hogy 
Székelyföldön kiemelkedően magas 
volt az írástudók aránya, mert 
iskolákat alapítottak, ösztöndíjakkal 
támogatták a továbbtanulást; a poli-
tikus szerint erre is visszavezethető, 
hogy a magyar közösség „túlélte” 
az elmúlt száz esztendőt. Antal feli-
dézte, a román állam 1920 óta az or-
szágban élő magyarság demográfi ai 
és gazdasági megsemmisítését tűzte 
ki célul, a nagyvárosok „elvesz-
tek”, Kolozsvár az ötvenes évekig, 
Nagyvárad a hetvenes évekig, Ma-
rosvásárhely a kilencvenes évekig 
tudta megőrizni magyar többségét. 
Jelenleg Sepsiszentgyörgy a Magyar-
ország határain túli területek legna-
gyobb magyar többségű városa.

Antal Árpád arra is kitért, hogy 
1989-ben a demográfi ai előrejel-
zések azt mutatták, a romániai 
magyarság aránya 2020-ra három 
százalék alá csökken. Ám a trendek 
megváltoztak, a magyarok kisebb 
arányban vándoroltak el, mint a 
románok, és ma már több gyereket 
is vállalnak, ezért még mindig 6,6 
százalékos a magyarság aránya 
Romániában. A 2011-es népszám-
lálás adatainak feldolgozása után 
tudatosult a románokban, hogy az 
erdélyi magyarok nem „fogynak 
el”, sőt Székelyföldön százéves 
trend fordult meg: nagyobb arány-
ban csökkent a románok száma, 
mint a magyaroké. Az elöljáró sze-
rint van jövő, ha a közösség bátor, 
sok gyereket mer vállalni, akkor 
„nyerhetünk”. Rámutatott, az er-
délyi magyarok 57 százaléka olyan 
településen él , ahol a magyarság 
többségben van, és a településveze-
tés magyar. „Sok kis magyar világ 
van, egy olyan településen, ahol a 
lakosság 70–80 százaléka magyar, 
nehéz asszimilációról beszélni” 
– szögezte le a sepsiszentgyörgyi 
politikus. Szerinte a következő tíz 
évben a nemzetpolitikai támoga-
tással olyan oktatási, kulturális, 
gazdasági rendszerek épülnek ki, 
melyekkel megalapozható a követ-
kező száz év. (Bíró Blanka)

Böcskei: nem tudni, mikor várható Jakubinyi érsek utódjának bejelentése

Nem lehet előre tudni, mikor jelentik be az új gyulafehérvári érsek személyét, az időpont a Vatikán 
döntésén múlik – jelentette ki a Krónikának csütörtökön Böcskei László. A nagyváradi római katolikus 
megyés püspököt annak kapcsán kérdeztük meg, hogy korábbi információk szerint már novemberben 
meg kellett volna nevezni a nyugdíjba vonuló Jakubinyi György érsek utódját. „Ez nem így műkö-
dik, nem szokták előre közölni, mikorra várható az utód megnevezése. Minden azon múlik, hogy a 
Vatikánban mikor jutnak döntésre” – jelentette ki. A püspök hasonlóan kommentálta azt az értesü-
lést is, miszerint ő lenne az egyik legfőbb esélyes az érseki tisztségre. „Nem tudunk előre semmit, 
akkor lehet bármit is mondani, amikor bejelentik a döntést” – fogalmazott. Mint arról beszámoltunk, 
lapunknak még október elején Potyó Ferenc pápai prelátus, általános helynök erősítette meg, hogy 
Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke a nyugdíjazását kérte. Akkor azt valószínű-
sítette, hogy Ferenc pápa már novemberben kinevezi az utódját. A Krónika értesülései szerint többen 
is esélyesek az érseki tisztség betöltésére. Úgy tudjuk, Böcskei László nagyváradi megyés püspök, 
Schönberger Jenő szatmári püspök, Kovács Gergely okleveles posztulátor, Szénégető István Barnabás 
plébános, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője, valamint Kerekes László szentszéki 
tanácsos neve is felmerült Jakubinyi György lehetséges utódjaként. (Balogh Levente)




