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MEGNYITOTTA KAPUIT A 18. SZÁZAD VÉGÉN LÉTESÍTETT CSILLAGVIZSGÁLÓ GYULAFEHÉRVÁRON

Felújításra szorul a Batthyáneum

Népszerű nyílt nap. Szerdán sorban álltak az érdeklődők a könyvtár és csillagvizsgáló előtt

Adrian Cioroianu, a Román 
Nemzeti Könyvtár ideiglenes 
igazgatója a gyulafehérvári 
Batthyáneumban szervezett 
nyílt napon kijelentette: min-
dent megtesz, hogy megújul-
hasson a sürgős renoválásra 
szoruló épület, amelynek 
restitúcióját idén jogerősen 
elutasította a legfelsőbb 
bíróság.

» KRÓNIKA

E lőször szerveztek nyílt napot, 
azaz hivatalosan is megnyitot-
ta kapuit a nyilvánosság előtt 

a gyulafehérvári Batthyáneum. 
Batthyány Ignác római katolikus 
püspök 18. század végén létesített 
csillagvizsgálója előtt szerdán sor-
ban álltak a látogatók. A kivételes 
alkalom kapcsán Adrian Cioroianu, 
a Román Nemzeti Könyvtár ideigle-
nes igazgatója arról is beszámolt, 
hogy az épület sürgős felújításra 
szorul, és elmondta, mindent meg-
tesz, hogy ez megvalósulhasson. 
Románia legértékesebb könyvtára 
és a hozzá tartozó csillagvizsgáló 
a Román Nemzeti Könyvtár alegy-
ségeként működik, csak kutatók 
látogathatják. Az Agerpres beszá-
molója szerint az igazgató arról is 
beszélt, hogy „újra fel kell állítani 
a küldöttségeket”, azaz párbeszé-
det kezdeményezne az értékes in-
gatlan korábbi tulajdonosával, a 
Batthyáneumért azóta is pereskedő 
Gyulafehérvári Római Katolikus Ér-
sekséggel.

Folytonosság kéne
a felújításhoz
Adrian Cioroianu a nyílt nap alkal-
mával vett részt a Batthyány Ignác 
csillagászati munkásságát bemuta-
tó gyulafehérvári kiállítás megnyi-
tóján, és a püspök által létesített 
Batthyáneum könyvtár legfelsőbb 
szintjén berendezett, leromlott 
állapotban levő csillagvizsgálót 
is megnézte. Az MTI beszámolója 
szerint Cioroianu úgy vélte: a csil-
lagvizsgáló az épület leginkább ve-
szélyeztetett része, ezért erre kell a 
legnagyobb hangsúlyt fordítani az 
épület felújításánál. Azt is megem-
lítette, hogy folytonosságra lenne 

szükség a Román Nemzeti Könyvtár 
élén ahhoz, hogy a felújítás megtör-
ténhessen. Megemlítette: az elmúlt 
hét évben ő az intézmény nyolcadik 
ideiglenes igazgatója.

A Batthyáneum csillagvizsgáló-
ja a kolozsvári és a nagyszebeni 
után a harmadik ilyen létesítmény 
volt Erdélyben. Batthyány Ignác 
püspök Londonból és Bécsből sze-
rezte be a berendezését. A püspök 
az 1783-ban feloszlatott trinitárius 
rend templomában és kolostorában 
rendezte be a könyvtárat, a csillag-
vizsgálót és az egyházi nyomdát. A 
csillagvizsgáló 1794-ben létesült, 
első évkönyvét 1798-ban adta ki. 
A torony, amelyben berendezték, 
a legfontosabb távcsővel együtt 
1849-ben elpusztult. A gyulafehér-
vári Batthyáneum a legnagyobb ér-
tékű államosított ingatlan és gyűj-
temény, amelyet az erdélyi magyar 
egyházak visszaigényeltek a román 
államtól. A 65 ezer kötetes, 1650 kö-
zépkori kéziratot magában foglaló 
könyvtárban őrzik a Romániában 
fellelhető kódexek és ősnyomtat-
ványok háromnegyed részét. A kó-
dexek egyikét, a 810-ből származó 
Codex Aureust – amelyet borjúbőr-
ből készült pergamenre írtak, arany 
tintával – 25 millió dollárra biztosí-

tották, amikor 2002-ben rövid idő-
re Németországba szállították.

Nem engedi az állam
A csillagvizsgálót is magában 
foglaló könyvtárat a román kom-
munista állam vette el a római 
katolikus egyháztól. Az épületet 
és a benne lévő gyűjteményt a 
NATO-ba és EU-ba történő felvé-
telét kérő román állam 1998-ban 
sürgősségi kormányrendelettel 
visszaszolgáltatta az egyháznak. 
A kormányrendeletet a parlament 
2002-ben törvényerőre emelte, de 
az állam intézményei nem hajtot-
ták végre a restitúciót. A késleke-
dés miatt az Emberi Jogok Európai 
Bírósága 2012-ben elmarasztalta, 
és kártérítés fi zetésére kötelez-
te a román államot. A romániai 
restitúciós bizottság végül 2015 
novemberében hozott elutasító 
döntést az egyház visszaszolgálta-
tási kérelméről. Ezt a határozatot 
támadta meg az érsekség a Gyu-
lafehérvári Táblabíróságon, majd 
az ott 2018 júliusában kimondott 
első fokú elutasító ítélet után a 
legfelsőbb bíróságon. A legfelsőbb 
bíróság ez év május 26-án jogerős 
ítéletben utasította el a visszaszol-
gáltatást.

» Adrian 
Cioroianu arról 
is beszélt, hogy 
„újra fel kell 
állítani a küldött-
ségeket”, azaz 
párbeszédet 
kezdeményez-
ne az értékes 
ingatlan korábbi 
tulajdonosával, a 
Batthyáneumért 
azóta is pereske-
dő Gyulafehérvá-
ri Római Katoli-
kus Érsekséggel.
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» RÖVIDEN

Cseke: nincs pénz sok ezer
egészségügyis fi zetésére
Cseke Attila ügyvivő tárcavezető 
szerint az egészségügyi minisztéri-
um büdzséjében jelenleg nem áll 
rendelkezésre 74 ezer alkalmazott 
novemberi munkájáért járó pénz, 
amelyet december hónapban kell 
megkapniuk. Az érintett egész-
ségügyi alkalmazottak között 
vannak a sürgősségi osztályok, a 
közegészségügyi igazgatóságok, a 
mentőszolgálatok alkalmazottai, 
de a rezidens orvosok is. Sokan kö-
zülük a koronavírus-járvány elleni 
küzdelemben vesznek részt. Cseke 
jelezte egyúttal, hogy a pénzügy-
minisztérium keresi a megoldást 
a helyzetre; a legegyszerűbb út a 
költségvetés-kiigazítás lenne, miu-
tán megalakul a kormány.

Migránsfelkutatás Temesváron
Huszonnégy óra leforgása alatt 84 
afganisztáni, indiai és bangladesi, 
18 és 45 év közötti állampolgárt 
tartóztattak fel a román hatósá-
gok Temesváron. Mindez egy, az 
illegális migráció visszaszorítá-
sát célzó átfogó akció keretében 
történt, amelyben határrendészek, 
rendőrök, csendőrök vettek részt. 
A rendőrség tájékoztatása szerint 
Temesvár területén 84 afganisztá-
ni, indiai és bangladesi személyt 
igazoltattak egyetlen nap alatt, 
akiknél csak a menedékjogért fo-
lyamodók ideiglenes személyazo-
nossági igazolványa volt, és nem 
tudták megindokolni jelenlétüket 
a városban. Az ellenőrzések után 
a menedékkérőket utasították, 
hogy térjenek vissza a regioná-
lis menekültközpontokba, ahol 
nyilvántartásba vették és elszál-
lásolják őket. A belügyi szervek 
folytatják az ellenőrzéseket a 
bánsági városban. Sajtóbeszámo-
lók szerint a szerb–román határra 
egyre nagyobb nyomás nehezedik 
az illegális bevándorlók és ember-
csempészek részéről.

Forgalommal szemben haladó
autó okozott sztrádabalesetet
Súlyos baleset történt csütörtök 
reggel az A1-es jelzésű dél-erdé-
lyi autópályán, Temesgyarmat 
közelében – tájékoztatott a román 
rendőr-főkapitányság közlekedés-
biztonsági központja (Infotrafi c). 
A balesethez az vezetett, hogy 
egy autó a forgalommal szemben 
haladt, miután sofőrje a temesgyar-
mati csomópontnál eltévesztette a 
bejáratot. Egy szembejövő személy-
gépkocsival ütközött. A balesetben 
négy személy megsérült.




