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 » „Egyelőre döbbenet, elhittük, 
amit mondtak, azaz, hogy a köny-
vesbolt közel áll az alapítvány 
tevékenységéhez, ezért marad-
hat” – mondja Kovács Lajos.

Költöznie kell a nagyváradi Sonnen-
feld-palotában létesítendő Magyar 
Házból egy magyar könyvesboltnak. 
Miközben a tulajdonos szerint koráb-
ban az RMDSZ-közeli Iskola Alapít-
vány ígéretet tett arra, hogy maradhat-
nak, Nagy Zoltán Levente alapítványi 
igazgató úgy véli, „jó és kompromisz-
szumos megoldások” születtek a volt 
és leendő bérlőket illetően.

 » BÁLINT ESZTER

M iért nem fér el egy Magyar Házban 
egy nagyrészt magyar nyelvű műve-
ket árusító könyvesbolt? – tette fel 

a kérdést a napokban nagyon sok nagyvá-
radi, miután kiderült, hogy a magyar állam 
támogatásával az RMDSZ Iskola Alapítványa 
által megvásárolt Sonnenfeld-palotában 
kialakítandó kulturális központban nem 
lesz már helye az ingatlanban évek óta he-
lyiséget bérlő Dávid Könyvkereskedésnek. 
A közönség január 25-én értesült arról, hogy 
a könyvesboltnak költöznie kell az amúgy 
Kárpát-medence-szerte ismert Moszkva ká-
vézónak is helyt adó ingatlanból. A Dávid 
Könyvkereskedés működtetői Facebook-ol-
dalukon jelentették be, hogy hosszú távra új 
üzlethelyiséget keresnek, mivel a Sonnenfe-
ld-palota új tulajdonosa „a jövőben nem tart 
igényt” a könyvesboltjukra.

Megdöbbentőnek, érthetetlennek 
tartott döntés
Kovács Lajos, a Dávid Könyvkereskedés tu-
lajdonosa valamivel korábban megkereste a 
Krónikát az ügyben. „Most kaptuk az értesí-
tőt az Iskola Alapítványtól, hogy a Sonnen-
feld-palotába minket már nem várnak vissza 
a felújítás után. Eddig komoly ígéretek vol-
tak, hogy mi biztosan maradhatunk majd, 
így egy évig végigkínoztuk még a meglévő 
kétes helyzetben. A most kapott válaszból 
viszont az jön le, hogy ott nagyobb igény 
van a Moszkva kávézóra és egy étteremre. Az 
ebben az épületben öt éve működő, magyar 
nyelvű könyveket forgalmazó könyvesbolt 
pedig mehet, ahova tud” – panaszolta el la-
punknak a könyvesbolt tulajdonosa. Hozzá-
tette: döbbenten állnak a döntés előtt, mert 
elhitték, amit az épület átvételekor mondtak 
nekik, éspedig hogy a könyvesbolt közel áll 
az alapítvány tevékenységéhez, ezért marad-
hat. „Cégünket üzleti alapon működtetjük, 
de valójában az erdélyi magyarságot támo-
gató tevékenységet fejtünk ki. Mi senkitől 
semmilyen támogatást nem kaptunk, de 
most újból utcára kerülünk több év után úgy, 
hogy most egy, az erdélyi magyar iskolákat 
támogató, a magyar kormány által pénzelt 

intézmény teszi ezt. Megdöbbentő és érthe-
tetlen” – fogalmazott Kovács Lajos.

Megválaszolatlanul maradt kérdések
Lapunk a felújítási munkálatok haladá-
sával, a bérlők kiválasztásával, valamint 
a könyvesbolt „kilakoltatásával” kapcso-
latos kérdéseinkkel több mint egy héttel 
ezelőtt megkereste Nagy Zoltán Leventét, 
az Iskola Alapítvány elnökét – aki egyúttal 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kabinetigaz-
gatója –, választ azonban csak tegnap dél-
után kaptunk. A történethez hozzátartozik, 
hogy néhány nappal azt követően, hogy a 
felújítási munkálatok állását és a magyar 
könyvesbolt „kitessékelését” fi rtató kér-
déseinket az alapítványi elnöknek írásban 
elküldtük, a Maszol.ro hírportál terjedelmes 
cikket közölt a témában, de csak a felújítás-
ról és a nagyszabású tervekről értekeztek 
benne. (A portált amúgy az RMDSZ másik 

szervezete, a Nagy Zoltán Levente felesége, 
Nagy-Debreczeni Hajnal által vezetett Prog-
ress Alapítvány adja ki.) Hétfőn másodszor 
is megkerestük az alapítványi elnököt, hogy 
számíthatunk-e válaszaira. Végül tegnap 
délután futott be a szűkszavú válasz. Ebben 
Nagy Zoltán Levente a felújítással, a leendő 
bérlőkkel kapcsolatos kérdéseinket azzal há-
rította el: „Mivel az Ön levele előtt már nyi-
latkoztam a Maszol.ro-nak, és utána a Bihari 
Naplónak is, kérdéseire a válaszok nagyré-
szét ott megtalálja”. (A Maszol.ro különben 
pénteken, a Bihari Napló tegnap közölte az 
ominózus cikket – szerk. megj.)

„Ha valóban érdekli az ingatlan sorsa, ak-
kor feltételezem, nem pusztán abból a szem-

szögből kellene megközelítenie a kérdést, 
hogy egy kereskedelmi tevékenység, adott 
esetben egy könyvesbolt megszűnik ott 
működni” – folytatta válaszát az alapítvá-
nyi illetékes, mellőzve, hogy legalább nyolc 
másik, többnyire a felújítás alakulását és a 
terveket fi rtató kérdést is feltettünk.

„Jó és kompromisszumos
megoldások”
„Dávid úrral (sic!), a könyvesbolt tulajdo-
nosával az elmúlt év során több rendben is 
folytattam tárgyalásokat, ám a nélkül, hogy 
konkrét ígéret elhangzott volna. Mindez 
azért, mert az épület felmérése és a statikai 
szakvélemény még nem állt rendelkezésünk-
re abban a pillanatban, másrészt volt/van 
meg két bérlő (a színház és a Moszkva), akik 
elhelyezése az épületen belül prioritás volt 
mind a váradi magyar közösségnek, mind 
nekünk. S nem utolsósorban, felmerült egy 
helyi igény, hogy találjunk helyet a Bunyitay 
könyvtárnak is az ingatlanban” – fejtette ki 
az Iskola Alapítvány vezetője. Nagy állítása 
szerint a könyvesbolt tulajdonosa „sem volt 
meggyőződve arról, hogy akar, vagy nem 
akar maradni az ingatlanban, egyáltalán Vá-
radon, hogy keressen vagy ne két évre más 
helységet, utána nagyobb teret igényelt vol-
na, mint a jelenlegi, egyszóval bizonytalan 
volt a könyvesbolt helyét illetően”.

„Ezek tudatában minden elképzelést a tűz 
védelmi előírásoknak megfelelően kellett 
alakítani, amit szintén részleteztem előző in-
terjúimban” – zárta rövidre a témában adott 
választ Nagy, aki szerint a Sonnenfeld-palo-
ta volt és leendő bérlőit illetően kompromisz-
szumos megoldás született a felek között, 
szem előtt tartva azokat a funkciókat, ame-
lyeknek egy kulturális központnak meg kell 
felelnie. „Új szereplőket vontunk be a közös 
tervezésben, mint a Partiumi Egyetem Művé-
szeti Tanszéket, amiknek egy húsz éve meg-
oldatlan problémájukat próbáljuk orvosolni 

egy modern, minden igénynek megfelelő 
kiállítótér berendezésével. Úgy gondolom, 
ezek a jó és kompromisszumos megoldások, 
amelyek a nagyváradi és a Bihar megyei ma-
gyar közösség életét, kultúrához való hozzá-
férését elősegítik, sokkal fontosabbak, mint 
egy egyéni vállalkozás helyszíne” – válaszol-
ta ugyancsak írásban Nagy Zoltán Levente.

Hónapok múlva indulhat a felújítás
Az RMDSZ Iskola Alapítványa egy évvel ez-
előtt jelentette be, hogy 2018-ban a magyar 
kormány egy erdélyi és egy partiumi nagy-
városban, Kolozsváron és Nagyváradon 
támogatta a szervezet ingatlanberuházását 
4,082 milliárd forint értékben. Nagyvárad 
belvárosában az 1911–1913. között épült 
Sonnenfeld-palota tulajdonjogát szerezték 
meg 2018 decemberében. A magyar épített 
örökség szerves részét képező ingatlan egy 
2 283 négyzetméteres telken található, több 
szinten közel 5500 négyzetméter összfelü-
lettel rendelkezik. A korábban bejelentett 
tervek szerint itt egy önálló, a teljes közössé-
get összefogó, egységes kulturális civil teret 
hoznánk létre, amelyben a már ott működő 
Szigligeti Színház és a hozzá tartozó intéz-
mények mellett könyvtár, előadótermek, ki-
állítótér, pedagógusi és kulturális egyesületi 
irodák kapnak helyet. „A Nagyváradon meg-
valósuló Magyar Ház biztosítja a működés-
hez szükséges stabilitást a helyi magyar kul-
turális szervezetek számára” – szögezte le a 
közlemény, ami szerint a nagyváradi prog-
ram költségvetése 2,47 milliárd forint. Nagy 
Zoltán Levente amúgy a Maszol.ro-nak most 
úgy nyilatkozott: ha megkapják a szükséges 
engedélyeket, 2020 második felében már 
elkezdődhetnek a felújítási munkálatok, 
amelyek a tervek szerint két évig tartanak. 
A tervezőt már kiválasztották: Kim Attilát, a 
Velencei Biennále romániai biztosát bízták 
meg a munkával.Itt a vége... Mese nincs, mennie kell a könyvkereskedésnek

NEM MINDEN BÉRLŐVEL HOSSZABBÍT A MAGYAR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL VÁSÁROLT NAGYVÁRADI PALOTÁBAN AZ RMDSZ ALAPÍTVÁNYA

Kilakoltatott magyar könyvek a Magyar Házból
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A Sonnenfeld-palota

A nagyváradi Sonnenfeld-bérpalota 1911-
1912. között épült Spiegel Frigyes tervei 
alapján, Incze Lajos és társa kivitelezésé-
ben. Megrendelője és tulajdonosa Son-
nenfeld Adolf, Nagyvárad legnagyobb 
nyomdájának a tulajdonosa volt. A nyom-
da a belső udvarban volt, ennek helyén 
kap ma helyet a Szigligeti Stúdió. A palo-
tát – a többi ingatlanhoz hasonlóan – a 
kommunizmus éveiben államosították, 
sokan megfordultak viszont akkoriban az 
emeleti nagyteremben, ahol nyomdász-
klub működött, sokan az egész ingatlant 
Breiner/Tempó klub néven ismerik. 
A rendszerváltást követően a szecessziós 
palotát visszakapta a jogos Sonnen feld-
örökös, aki most megvált tőle.




