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Az aradiakra nézve sértőnek 
ítélte a 13 aradi vértanú emlé-
kére állított szoborcsoportot a 
szélsőségesen nacionalista Új 
Jobboldal Párt helyi szervezete, 
és a műalkotás megsemmisíté-
sét követeli.

 » KRÓNIKA

A z aradi Szabadság-szobor meg-
semmisítését vagy Magyaror-
szágra költöztetését követeli 

egy, a helyi sajtóban közzétett közle-
ményben a szélsőségesen nacionalis-
ta Új Jobboldal Párt (Partidul Noua 
Dreaptă) helyi szervezete. A PND hét-
fői közleményében az aradiakra nézve 
sértőnek ítélte a 13 aradi vértanú emlé-
kére állított szoborcsoportot. Szerinte 

a tábornokok 40 ezer erdélyi román 
meggyilkolásáért felelősek. A párt 
úgy vélte: „a gyilkosokat idéző már-
cius 15. és október 6.” nem lehetnek 
reprezentatív napok Arad számára. 
„Kérjük, hogy tegyék meg a szükséges 
lépéseket a 13-ak szoborcsoportjának 
a lebontására és Magyarországra kül-
désére vagy megsemmisítésére” – áll 
a párt közleményében. A párt ugyan-
akkor felszólította Bognár Leventét, 
Arad alpolgármesterét, hogy számol-
jon be a helyi önkormányzat magyar 
rendezvényekre juttatott támogatása-
iról. Bognár Levente RMDSZ-es elöl-
járó az Aradihírek.ro helyi portálnak 
kedden elmondta, a PND-nek nincsen 
tömegbázisa a városban, de az eff éle 
közlemények meg tudják mérgezni a 
város hangulatát. Az alpolgármester 
úgy vélte: a közelgő nemzeti ünnep, a 
választások, valamint az 1848–1849-

es forradalom vérbe fojtásának a 170. 
évfordulója miatt erősödtek fel a ma-
gyarellenes hangok.

Az aradi Szabadság-szobor a 19. 
századi európai romantika jegyeit 
viselő köztéri műalkotás, amelyet 
Huszár Adolf tervei alapján – a szob-
rászművész időközben bekövetkezett 
halála miatt – Zala György készített el. 
A szoborcsoportot 1890. október 6-án 
avatták fel a tizenhárom aradi vérta-
nú emlékére az akkori aradi Szabad-
ság parkban. Trianon után a román 
karhatalom előbb körbedeszkáztatta, 
majd 1925-ben eltávolította. Hetven-
kilenc év után, 2004-ben sikerült visz-
szaállítani az aradi Tűzoltó térre, ame-
lyet – a román–magyar kormányközi 
egyezmény alapján – a megbékélés 
parkjává alakítottak. A visszaállított 
szoborcsoportot az elmúlt években 
többször is megrongálták.

MAGYARORSZÁGRA KÖLTÖZTETNÉK VAGY MEGSEMMISÍTENÉK A SZABADSÁG-SZOBROT

Kőbe vésett aradi nacionalizmus
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Európai fakírok
balról és jobbról

Megvan az a vicc, amikor János bácsi a farkánál fogva 
forgatja a feje fölött a macskát? Mit csinálsz azzal a sze-
rencsétlen állattal? – kérdi tőle megrökönyödve Józsi. 
Jót teszek vele. Na, nem most, hanem amikor elenge-
dem – érkezik a válasz. Ez jutott eszembe a napokban, 
amikor arról szóltak a hírek, hogy a jobboldali pártokat 
tömörítő Európai Néppárt a Fideszt fenyegeti kizárás-
sal, a baloldaliak pártcsaládja pedig a román szociálde-
mokraták előtt lebegtette meg a kitessékelés lehetősé-
gét. Az összehasonlítás általában szerencsétlen dolog 
a politikai színtéren, mivel minden eset s szereplő más 
környezetből érkezik, és a helyzetek is csak részben 
azonosak. Manfred Weber, a néppártiaknak az Európai 
Bizottság élére felkent jelöltje nagy hagyományú, Bajo-
rországban rendíthetetelen népszerűségnek örvendő 
német párt politikusa. Budapesten érezhetően a megol-
dást kereste az Orbán Viktor vezette Fidesz elleni off en-
zíva mérséklésére. De alapvetően mégiscsak felvállalta 
a kizárást szorgalmazók kezdeményezését, azaz azt, 
hogy az általa vezetett pártcsalád saját maga ellen hajt-
son végre öncsonkítást, jó esetben sebet ejtsen magán 
egy valóban fontos választás előtt két hónappal.

Egy nappal Weber budapesti vizitje előtt Frans Tim-
mermans is aktivizálódott. A Weber szocialista riváli-
saként ugyancsak a bizottsági elnöki tisztre pályázó 
holland politikus Bukarestben dorgálta meg a román 
kormányt az igazságszolgáltatási refom miatt. Koráb-
ban, az európai baloldal kongresszusán is odamondott 
a bukaresti „családtag” PSD-nek: „alapértékek” betar-
tása vagy távozás! Mint Timmermans hétfői nyilatkoz-
tataiból kiderült, számára a jogállamiság nagyjából azt 
jelenti, hogy egy ország – jelesül Románia – az Európai 
Bizottság engedélyével alkot törvényeket. Mellékes 
kérdés a demokratikus választások alapján megalakult 
kormány akarata vagy az alkotmánybíróság véleménye.

A brüsszeli Politico című lap becslései szerint az eu-
rópai parlamenti megméretés nyomán az Európai Nép-
pártban bírált, sőt kizárással fenyegetett Fidesz tizen-
négy mandtáumot szerez, a baloldali pártcsalád által 
fenyegetett PSD pedig tizenegyet. Ezekkel a számokkal 
mindkét párt továbbra is a legerősebbek közé tartozna 
saját EP-frakciójában. Timmermans – akinek volt poli-
tikai alakulata, a holland Munkáspárt csupán három 
mandátumra számíthat a májusi EP-választások után – 
és Weber mégsem tanulmányútra jár Bukarestbe, illetve 
Budapestre, hanem ejnyje-benyjézni, fenyegetni. A két 
nagyreményű politikus ezzel nemcsak fakír módjára 
sanyargatja, gyengíti saját pártcsaládját a választási 
kampány közepén, de az eddigi, változatlanságra épü-
lő uniós politika mellett is állást foglal. Újító, az embe-
rek számára közérthető, lényegi reformokat tartalmazó 
programok ütköztetését kellene látnunk a „populisták” 
térnyerése által „fenyegetett” új EP felállását megelőző 
kampányban néppárti és szocialista vezérjelöltektől 
egyaránt. De a jelek szerint ők erre alkalmatlanok.
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Erősödő sovinizmus. Zala György monumentális alkotását az elmúlt években többször is megrongálták

Lukinics József síremléke előtt kezdődtek a március 15-ei marosvásárhelyi megemlékezések

 » ANTAL ERIKA

Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc egyik lengyel hősére, 

Lukinics Józsefre emlékeztek tegnap 
Marosvásárhelyen. A március 15-ei 
nemzeti ünnep kapcsán szervezett 
megemlékezések ezúttal is a katoli-
kus temetőben kezdődtek a városban. 
Kirsch Attila, a szervező Bolyai Öreg-
diákok Baráti Körének elnöke az em-
lékhely jelentőségét hangsúlyozta: a 
legismertebbek – a Postarét, a Székely 
vértanúk emlékműve, a Petőfi -szobor, 
a Teleki-házon található Bem-emlék-
tábla – mellett Lukinics József sírem-
léke is egy olyan hely, ahol méltóan 
lehet megidézni a múltat, emlékezni 
annak nagyjaira. A marosvásárhelyi 
római katolikus temetőben nyugszik 
az a lengyel honvédszázados, aki Bem 
József honvéd altábornagy életét védve 

1849. július 3-án Besztercén megsebe-
sült. Marosvásárhelyre, a Református 
Kollégiumban kialakított hadi kórház-
ba szállították, de július 29-én elhunyt. 
A baráti kör tagjain kívül a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Gimnázium 
két osztályközössége vett részt a meg-
emlékezésen. Szabó András öregdiák 
írását Lukinics Józsefről és a forrada-
lomban vállalt szerepéről Máthé Már-
ta tanárnő olvasta fel. A síremléknél 
verset mondott a katolikus gimnázium 
két tanulója, majd elénekelték a him-
nuszokat, és elhelyezték a kegyelet 
koszorúját. Lukinics József 1818-ban 
született Galíciában, 1834-ben már 
hadfi nak állt, vagyis önköltségen szol-
gáló tisztjelöltnek a 41. gyalogezred-
nél, ahonnan 13 évnyi szolgálat után 
szerelt le. 1848 októberében az erdélyi 
önkéntesekből alakult 32. honvédzász-
lóalj őrmestere, majd hadnagya lett.

A szabadságharc lengyel hősére emlékeztek Marosvásárhelyen




