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Megtalálták a székely hegyimentők az Erőss Zsolt-plakett maradványait, feljelentést tesznek

Emléktáblaharc az Oltár-kőn
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek má so lá sá val 
és a lap ter jesz té sé vel kap cso la tos min-
den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, fel dol-
go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó írá sos 
hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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Megtalálták a Békás-szoros-
ban található Oltár-kő faláról 
eltűnt Erőss Zsolt-emléktáb-

la darabjait a szikla tövében, a pa-
takban – közölte tegnap kora délután 
Fekete Örs, a Hargita megyei megyei 
hegyimentő-szolgálat vezetője, aki 
megerősítette: ismeretlen tettes el-
len feljelentést tesznek a rendőrsé-
gen. „Nagyon szomorú: egyszerűen 
ledobták az emléktáblát, most sze-
degetjük össze a darabjait a szikla 
tövében, a patakban. Sajnos ez van, 
de pótolni fogjuk, és addig pótoljuk, 
amíg kell, ilyen helyen élünk, ez van. 
Sajnos nem tudjuk, ki tette, csak sejt-
jük, vannak összefüggések. Egyelőre 
ismeretlen tettes ellen teszünk felje-
lentést a rendőrségen” – ismertette 
tegnap a helyszínről Fekete Örs.

Amint arról beszámoltunk, eltűnt 
az öt évvel ezelőtt az Oltár-kőre el-
helyezett Erőss Zsolt-emléktábla – 
erről túrázók értesítették vasárnap 
este a Hargita megyei hegyimentőket. 
Fekete Örs szerint az eset összefüg-
gésben állhat azzal, hogy a Neamț 
megyei hegyi csendőrök nemrég ott 
jártak, és a centenárium alkalmá-
ból egy román lobogót helyeztek el. 
A gyergyószentmiklósi hegyimentők 
vezetője, Elekes Huba elmondta, 

konkrétumot még nem tudnak, csak 
feltételezéseik vannak. Azt sem tud-
ni, hogy a tábla mióta nincs a helyén. 
A hírek szerint a rögzítőcsavarokat 
saroksziszolóval vágták el. „Szikla-
mászó nem mászkál flexszel, sem 
semmi más olyan dologgal, amivel 
kárt tehet. Értelmes hegyi ember 
ilyennel nem foglalkozik” – fogalma-
zott Elekes Huba.

Gyanús Neamţ megyei hegyi 
csendőrök

Azt viszont tudni lehet, hogy szept-
ember 26-án a Neamț megyei he-
gyi csendőrök fent jártak a csúcson, 
hogy a centenárium alkalmából egy 
román zászlót tűzzenek ki – szá-
molt be a Mesagerulneamt.ro por-
tál. Ugyanakkor a Neamț megyei 
hegyi csendőrség szóvivője úgy vé-
li, nincs közük a tábla eltűnéséhez. 
Marius Gămănuț elmondása sze-
rint szeptember 26-án felszereltek 
egy fémárbócot, de tudomása sze-
rint akkor senki nem látott semmi-
lyen táblát az Oltár-kőn, és szerinte 
nem bizonyítható, hogy épp aznap 
tűnt el. A portál arról is tájékoztatott, 
hogy a zászlótűzési akciót a Neamț 
megyei területi közrendi hatóság 

(ATOP Neamț) szervezte. Adrian 
Bourceanu, az ATOP Neamț elnöke 
azt mondta, csak a belső vizsgálat 
után nyilatkozik a témával kapcso-
latban. Azt is megjegyezte, a zászló-
kitűzési akciót megelőzően csak azt 
vizsgálták, hogy hol van Hargita és 
Neamț megye határa.

Határvita ide vagy oda:
új emléktáblát állítanak

A Békás-szoros–Nagy-Hagymás 
Nemzeti Parktól jóváhagyásá-
val 2013 júniusában került a klasz-
szikus túraút kijáratához a tábla 
Erőss Zsolt születésének és eltűné-
sének dátumával, illetve egy Wass 
Albert-idézettel: „Üzenem az otthoni 
hegyeknek... A víz szalad, a kő ma-
rad.” Az emlékállításon Erőss Zsolt 
Magyarországon élő baráti társa-
sága vett részt, a kezdeményező Bí-
ró László hegymászó volt. Erőss 
Zsolt felesége, Hilda itt vett búcsút a 
Kancsendzöngán 2013. május 21-én 
eltűnt férjétől.

Elekes Huba arról tájékoztatott, 
hogy a magyarországi baráti társa-
sággal már felvették a kapcsolatot, 
hiszen a korábbi táblát is ők ké-
szítették. Elmondása szerint min-

denképp új emléktábla kerül az 
Oltár-kőre, remélhetőleg október 
23-ára érkezik meg Gyergyószent-
miklósra. „Az is gond, hogy még 
mindig nem tisztázott: Hargita 
vagy Neamț megyéről beszélünk-e. 
A neamțiak azt tartják, hogy a Kupá-
sig az övék a terület, ami a szerpen-
tinek fölött van, a hargitaiak pedig 
azt, hogy a szoros végéig tart. Mi új 
emléktáblát teszünk, és addig tesz-
szük, amíg fokhagymaszaga lesz” – 
jelentette ki Elekes Huba.

Kastal László gyergyószentmik-
lósi hegyimentő szerint az Oltár-
kő a Keleti-Kárpátok egyedüli olyan 
sziklája, amelyet alpintechnika nél-
kül nem lehet megközelíteni. „Meg 
vagyok győződve, hogy hegymászó 
ilyet nem csinál. A hegyi ember tisz-
telettel van egy másik hegyi ember 
emléke iránt. Hogy ki tehette, ez jó 
kérdés” – közölte Kastal László.

Nem kértek írásos engedélyt
a zászlóállításra

A Békás-szoros–Nagy-Hagymás 
Nemzeti Park igazgatója, Hegyi Bar-
na érdeklődésünkre elmondta, az 
öt évvel ezelőtt elhelyezett emlék-
táblára írásos engedélyt kértek a 
hegyimentők, a most felállított zász-
ló esetében azonban hivatalos for-
mában ilyen nem történt. „Szóban 
mondták, hogy fel fognak tenni egy 
zászlót az Oltár-kőre, de engedélyt 
nem kértek” – mondta Hegyi Barna. 

BARICZ-TAMÁS IMOLA
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Huszonnégy riport és tucatnyi em-
beri történet az erdélyi magyar szór-
ványsorsból – tömören így foglalható 
össze Szucher Ervin riportsorozatá-
nak Málladozó magyarságtudat cí-
met viselő és a kolozsvári Világhírnév 
Kiadó által megjelentetett második 
kötete, amelyet kedd este mutattak 
be Marosvásárhelyen a Bernády-
házban. A zsúfolásig megtelt terem 
a Krónika munkatársának népsze-
rűségén túl azt is jelezte, hogy a té-
ma iránt Székelyföldön is nagy az 
érdeklődés.

Az est házigazdája, Bögözi Attila 
marosvásárhelyi újságíró úgy fogal-
mazott, az erdélyi magyar sajtómun-
kások között már kevesen vannak, 
akik Szucher Ervinhez hasonlóan 
kitartóan járják a vidéket – elsősor-
ban a szórványt –, hogy hiteles látle-

letet mutassanak be az egyre jobban 
pusztuló végekről. Mint fogalmazott, 
egy könyvbemutató célja elsősorban 
az, hogy meggyőzze az embereket 
arról, érdemes megvásárolni a ki-
adott könyvet. Bögözi szerint azon-
ban ezt ne tegye az, aki valamiféle 
könnyed olvasmányra, szórakoztató 
lektűrre vágyik, mert a szerző újabb 
riportkötete nem erről szól, alapjá-
ban véve nagyon szomorú, ugyan-
akkor mégis lebilincselő olvasmány. 
„Szomorú, mint általában a husza-
dik századi magyar történelmünk” – 
fogalmazott a könyv méltatója.

Makkay József, az Erdélyi Nap-
ló főszerkesztője – aki a könyv elő-
szavát írta – a kötetet és a szerző 
munkásságát méltató szavaiban el-
mondta: számára azért is külön 
öröm kézbe venni a kiadványt, mert 

a benne szereplő riportokat már ol-
vasta, hiszen azok zöme az elmúlt 
években megjelent az Erdélyi Nap-
ló hetilap hasábjain. „Szucher Ervin 
irigylésre méltó munkát vállalt, ami-
kor a meggyérült újságírói állomány-
nyal dolgozó mai szerkesztőségi 
körülmények között rendszeresen 
útra kerekedik, hogy bejárjon egy-
egy vidéket, és írásaival kapcsot 
teremtsen a szórvány és a tömb-
magyarság között” – fogalmazott 
Makkay, aki szerint a sorozat intő jel 
a gyors erdélyi szórványosodásra, 
amely már nemcsak észak-erdélyi 
nagyvárosainkat veszélyezteti, ha-
nem vészesen közeledik a tömbma-
gyarság által lakott vidékek felé is.

A szerző, Szucher Ervin úgy fo-
galmazott, könyvének tartalma mi-
att csak szomorú olvasmány lehet a 

riportkötet, hiszen az általa meglá-
togatott legtöbb szórványtelepülés a 
végelgyengülés, a pusztulás szélén 
áll, ahonnan csak a csodával határos 
módon lehetne visszatérés. „A dél-
erdélyi Piski magyarsága 1910-ben 
az összlakosság 90 százalékát tette 
ki – arányaiban több magyar élt ott, 
mint ma Csíkszeredában –, miköz-
ben napjainkban, bő száz év múltán 
tíz százalék alatt vagyunk, és csupa 
idős ember” – összegezte szórvány-
beli tapasztalatainak egy fő látleletét  
Krónika munkatársa.

A szerző szerint a jelenség meg-
állítására összefogás kellene, első-
sorban az, hogy az erdélyi magyar 
politikusok ne csak beszéljenek a 
szórványról, hanem tegyenek is érte.
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A szórvány krónikása – bemutatták Szucher Ervin új riportkötetét

Új emléktáblát állítanak Erőss Zsolt tiszteletére az Oltár-kőn, miután ismeretlen tettesek 

sarokcsiszolóval eltávolították a régi plakettet. A Hargita megyei hegyimentők – akik 

feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen – tegnap megtalálták a szikla aljában az em-

léktábla darabjait. A Neamţ megyei hatóságok tagadják, hogy közük lenne az ügyhöz.

Megcsúfolt emlék. Az Erőss Zsolt tiszteletére állított plakettet 2013-ban helyezték ki az Oltár-kőre, most azonban darabokra törve találtak rá a szikla aljában
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