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Az unalomig ismert szövegektől a né-
mi újszerűséggel is bíró felvetése-
kig fedték le a palettát a román pár-
tok reakciói arra, hogy a három erdé-
lyi magyar párt elnöke közös állásfog-
lalást írt alá arról, hogy egyeztetik az 
autonómiaelképzeléseiket.

Annyiban azonban teljes volt az össz-
hang, hogy a román politikum egyönte-
tűen elutasította még annak a lehető-
ségét is, hogy tárgyaljanak a székelyföl-
di és a partiumi autonómiáról. A nyilván-
való hazugságok mellett – miszerint Ro-
mánia modellértékű a kisebbségi jogok 
szavatolásának terén, vagy hogy a de-
mokratikus rendszerekben nem létezik 
autonómia – az autonómia alkotmány-
ellenességét hangoztató kijelentéseken 
túl a nagyobbik kormánypárt egyik kép-
viselője országos népszavazás kiírását 
sürgette az autonómiáról, illetve arról, 
hogy a választási küszöböt alakítsák át 
úgy, hogy magyar párt még véletlenül se 
juthasson be a jövőben a parlamentbe. 
A nyilvánvaló hazugságokra nem érde-
mes szót pazarolni, amíg nem egy erre 
felhatalmazott magyar ember mondja, 
hogy modellértékű a román kisebbség-
politika – és ezt nem zsarolás vagy meg-

vesztegetés hatására teszi –, addig csak 
legyintsünk. Az alkotmányellenesség-
ről szóló „érv” is megmosolyogtató – ha 
egy ország alaptörvénye az ország több 
mint egymillió polgára számára jogkor-
látozó vagy annak értelmezhető kitéte-
leket tartalmaz, akkor azt azonnal ki kell 
dobni, és újat kell írni helyette.

A népszavazás ötlete pedig tulajdon-
képpen a katalánok ügyében bevetett 
spanyol taktikát követi: országos refe-
rendumon döntetné el egy adott régió-
ban élő emberek sorsát úgy, hogy az il-
lető régió lakóit, illetve azok törekvéseit 
démonizálják a többség előtt. Így az el-
utasító eredmény borítékolható – csak-
hogy az ilyesminek semmi köze az el-
vileg az EU által is az Unió alapérté-
kei közé sorolt – bár gyakran semmi-
be vett – szubszidiaritás elvéhez, mi-
szerint minden döntést a lehető legkö-
zelebbi szinten kell meghozni azon kö-
zösségekhez, amelyeket érintenek. El-
végre mégis, mi köze egy bukaresti vagy 
egy konstancai románnak ahhoz, hogy a 
csíkszeredai vagy a nagyváradi magyar 
területi vagy kulturális autonómiát kap-
jon? Az egyhangú elutasítás már csak 
azért is érdekes, mert tulajdonképpen 

semmilyen konkrétum nem történt, csu-
pán a három magyar pártelnök aláírta, 
hogy majd, valamikor a jövőben lépnek 
valamit közösen az autonómia ügyében. 
Persze az eddig egymás ellen küzdő ma-
gyar erők közös fellépése aggodalmat 
kelthet a románokban, bár ők nem biz-
tos, hogy ismerik a hátteret, miszerint az 
RMDSZ a konkrét lépésekre vonatkozó 
javaslatokat kilúgoztatta, mint ahogy az 
EMNT és az SZNT bevonását is az alá-
írásba, hogy megőrizze a 2-1-es arányt 
a maga javára. Magyar oldalról ugyan-
akkor elhangzottak olyan ellenérvek is, 
hogy már csak azért sem időszerű az 
autonómia mostani fölvetése, mert egy-
részt a román politikum az 1918-as gyu-
lafehérvári román nagygyűlés centená-
riumának soviniszta lázában csakis el-
utasítóan viszonyulhat hozzá, másrészt 
a nemzetközi konjunktúra sem kedvező, 
hiszen a katalán függetlenségi törekvé-
sek negatív színben tüntetik fel az auto-
nómiát, így azt könnyebben elutasítják, 
mint egyébként.

Pedig épp a centenárium indokolja, 
hogy az erdélyi magyar közösség leg-
alább ilyen szinten napirenden tartsa az 
önrendelkezés kérdését, sőt nem árta-

na nemcsak szimbolikus, hanem konk-
rét közös lépéseket is tenni. Hiszen 
egyes román történészek ezzel ellenté-
tes, kínos magyarázkodásaival szemben 
az Erdély egyoldalú elszakításáról szóló 
1918-as román nyilatkozat tartalmazza 
a magyaroknak nyújtandó önrendelke-
zést. Meg aztán kifogást mindig kényel-
mesebb keresni arra, miért időszerűtlen 
felvetni a témát, a centenáriumtól és a 
katalán helyzettől a globális felmelege-
désen át a transznemű kék bálnák nemi 
életével kapcsolatos problémákig.

Az autonómiaügy mostani, év ele-
ji fölvetése egyrészt azért fontos, hogy 
a centenáriumi öntömjénezésbe belefe-
ledkezett román társadalomnak, más-
részt az ünneplésben esetleg részt ven-
ni kívánó külföldi, uniós vagy tengeren 
túli intézményeknek és politikusoknak is 
jelezzük: Romániában számos egyéb te-
rület mellett a kisebbségek helyzetét, a 
magyar–román etnikumközi viszonyt il-
letően sem felhőtlenek és ideálisak a kö-
rülmények. És amíg a román politikum 
csak annyira képes, hogy érdemi vita 
nélkül lesöpörje az asztalról a jogos ma-
gyar önrendelkezési törekvéseket, addig 
nem is lesznek.

Autonómiaküzdelem mindenki ellen
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A Szent László Napokon avathatják fel a váradi mecénás szobrát az általa adományozott parkban

Rhédey után Rimanóczy is szobrot kap
Még az idén emléket állítanak Nagyváradon 

Rhédey Lajos grófnak, és az sem kizárható, 

hogy 2018 végéig állni fog ifjabb Rimanóczy 

Kálmán szobra.

Ötéves bürokratikus kál-
vária végére tett pontot a 
nagyváradi önkormányzat 

hétfői döntése, amellyel lehetővé 
vált, hogy felállítsák Rhédey La-
jos gróf szobrát az általa a város-
nak adományozott, egykor az ő 
nevét, ma Nicolae Bălcescuét vi-
selő parkban – hangzott el a kez-
deményezők csütörtöki sajtótá-
jékoztatóján. Mint Zatykó Gyu-
la, a Szent László Napok főszer-
vezője, Ilie Bolojan polgármester 
tanácsadója felidézte, 2013-ban –  
amikor először szervezték meg a 
városalapító lovagkirályról elne-
vezett kulturális fesztivált – me-
rült fel, hogy emléket állítsanak a 
nagylelkű mecénásnak. Kérését 
Bolojan is támogatta, a megvaló-
sításig azonban jó öt évet kellett 
várni, mivel – mint a helyzet visz-
szásságára Csomortányi István, 
az EMNP Bihar megyei szerveze-
tének elnöke is ráirányította a fi-
gyelmet – arra, hogy egy nagyvá-
radinak Nagyváradon szobrot ál-
lítsanak, a bukaresti művelődési 
minisztérium illetékes bizottsá-
gának is rá kell bólintania.

A bürokrácia útvesztőiben

Az üggyel megbízott Moldován 
Gellért Lajos, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) váradi szerve-
zetének elnöke elmondása sze-
rint pedig ez egyáltalán nem volt 
zökkenőmentes, már eleve az 
is kiszámíthatatlan, hogy mikor 
ül össze ez a testület, s a szak-
tárcánál is gyakoriak a változá-
sok. A bizottság belekötött a ta-
lapzat szélességébe, magassá-
gába, és többszörös újraterve-
zés után született meg a szük-
séges engedély. „Helyi szinten 
azonban semmit nem ér a buka-

resti engedély, így minden kez-
dődött elölről” – emlékezett visz-
sza Moldován. A szoborállítás-
hoz még jóváhagyást kellett sze-
rezni a megyei és a helyi önkor-
mányzat főépítészi hivatalától, il-
letve egy sor apróbb engedélyre 
is szükség volt. Ezek viszont ma 
már rendelkezésre állnak.

Majdnem száműzték a grófot

Nem várt akadályba ütközött vi-
szont menet közben a szobor he-
lye is. A kezdeményezők ugyan-
is első perctől azt kérték, hogy 
a park központi helyén, a szín-
pad előtt található zöldövezet-

ben kapjon helyet, a városháza 
területrendezési osztályának il-
letékesei viszont inkább az ál-
latkert előtt látták volna szíve-
sen. Ezt ugyan írásban nem rög-
zítették, a szoborállítás kezde-
ményezői által beterjesztett do-
kumentumokban pedig mind-
végig a park szerepelt, az utol-
só száz méteren mégis összega-
balyodtak a szálak. Zatykó Gyu-
la ezért kettős minőségében te-
repszemlét tartott a polgármes-
terrel és a város főépítészével, és 
sikerült őket meggyőznie, hogy 
„Rhédey Lajost nem szabad kiül-
dözni a parkból”.

Támogatás és adományok

A szoborállításhoz természete-
sen pénz is kell, a szükséges ösz-
szegeket közadakozásból és ma-
gyarországi támogatásból sze-
rezték meg a kezdeményezők. 
Mint Zatykó elmondta, amint 

zöld jelzést kaptak a polgármes-
tertől, megkereste Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkárt, 
akinek tetszett az ötlet, és pályá-
zásra biztatta a váradiakat. A pá-
lyázatot a Magyar Polgári Egye-
sület nyújtotta be a Nemzeti Kul-
turális Alaphoz (NKA), ahol végül 
1,5 millió forintot ítéltek meg. A 2. 
Szent László Napok keretében 
tartott közadakozáson mintegy 
1000 lej gyűlt össze. Az összeg 
elegendő volt a Deák Árpád ál-
tal megálmodott szoborra, annak 
bronzba öntésére és a talapzat-
ra, ami most készül a Székelyföl-
dön, kézdiszentléleki mészkőből.

A szoborállításhoz szüksé-
ges területrendezéshez, virágül-
tetéshez szükséges összegeket 
még elő kell teremteniük a kezde-
ményezőknek, de nem aggódnak. 
Reményeik szerint már a nyáron 
állni fog a szobor, a legméltóbb 
pillanat az avatásra pedig a Szent 
László Napok lenne.

További tervek

A kezdeményezők a sikertől 
felbuzdulva nem is akarnak 
megállni. Következő nagy ter-
vük az egykori Olaszi teme-
tő előtt álló feszület újraállítá-
sa mintegy mementóként, hogy 
ott volt Nagyvárad egyik legel-
ső sírkertje.

Ugyanakkor a csütörtöki saj-
tótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy várhatóan még az idei év 
folyamán beérik egy régi terv 
is, és szobor fogja őrizni a vá-
ros mai képét döntően megha-
tározó ifjabb Rimanóczy Kál-
mán építész emlékét Nagyvá-
rad központjában, a Barátok 
temploma közelében. A szobrot 
a városháza állítja, a kezdemé-
nyezés viszont ezelőtt négy év-
vel az Erdélyi Magyar Néppárt-
tól indult.

BÁLINT ESZTER

Szoborállítók. Valóra válhat a kezdeményezők álma, hamarosan kikerül a Rhédey-kertbe a területet a városnak adományozó gróf szobra
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