
Vélemény   3.Szabadság
www.szabadsag.ro 2015. szeptember 25., péntek

A Minerva Archívum olyan sajtófotókat tár a nyilvánosság elé, amelyeket a hatvanas évek-
től kezdődően a kilencvenes évek elejéig készítettek az Igazság, a Făclia, továbbá (1989 de-
cemberétől) a Szabadság napilap fotóriporterei. A kb. 50 000 képből álló gyűjtemény mosta-
náig láthatatlan volt. 2014-től a Tranzit Házban, a Conset projekt keretein belül működő mű-
helyben elkezdődött a fényképek digitalizálása, az archívum elkészítése. A képek egy része 
máris megtekinthető, ezekből közlünk most néhányat sorozatunkban. 

Célunk, hogy olvasóink segítségével feltárjuk és megismerjük a múl-
tat. Javaslataival, ötleteivel keressen bennünket az atelier@conset.ro 
címen és a 0745-517831-es telefonszámon. 
Várjuk az október 15-i közösségi találkozóra.
Számítunk az Önök részvételére és közreműködésére.

C.U.G., 1986Azonosítatlan gyár, 1987I.S.C.T., 1979
Egy éjszakai váltásban történt. Miközben öntöttük ki a formákba az egyik kemencéből lecsapolt acélt. Miután az első hídon 
megteltek a formák, és az üstöt tovább kellett vinni a második hídhoz, az üst nem akart zárni. Kilyukadt a dugó. A darus még-
iscsak elindult az üsttel, mert az acélt mindenképpen ki kell önteni a formákba, még ha útközben el is folyik belőle egy adag. 
Közben a daru elektromos szerkezetében elromlott valami, és megállt. Tehát az üst nem zárt, és pontosan két híd között rom-
lott el a daru is. Egy elektromos hiba. És ott maradt az üst két öntvényforma között, és az üstből folyt az acél, fröcskölt szana-
szét, csupa füst, láng és csillagok mindenütt és borzasztó forróság. Körös-körül emberek. Az öntők csak nézték, mi történik. 
De mivel az acélöntők nem villanyszerelők, jönnie kellett egy villanyszerelőnek, hogy kijavítsa a hibát. Jött is az intervenciós 
csoport, de nem volt bátorságuk bemenni a tűzbe. Meg sem lehetett közelíteni, a vastag acélsugár messzire fröcskölt, láng-
ban volt minden. Nagy volt a veszély, az emberégési veszély...
És akkor egy fiú a villanyszerelő csoportból magára kapta az egyik öntő azbesztruháját, és átment a csillagokon, a szétszó-
ródó acélcseppeken, a lángon, átment rajtuk, felmászott a daru hídjára, és néhány perc után..., vagy tíz perc után sikerült... 
Molnár H. Lajos: És akkor átmentem a tűzön (1978)


