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P O L I T I K A I  H I R D E T É S

FLOREA ÖNKÉNYESEN ELKÖLTÖZTETNÉ A ROMÁN SZOBORCSOPORTOT

Maiorék „őriznék” a várat
A román–magyar viszony 
„megmérgezési” kísérletét 
látja az RMDSZ Dorin Florea 
legújabb kezdeményezésé-
ben, amely szerint a ma-
rosvásárhelyi polgármester 
nem a központban, hanem a 
vár bejáratához helyezné el 
a román Erdélyi Iskola négy 
kiemelkedő személyisége 
alkotta szoborcsoportot.

 » SZUCHER ERVIN

A románság 19–20. századi 
négy képviselőjével, az Er-
dély és Románia egyesülé-

séért küzdő Petru Maiorral, Sam-
uil Micuval, Gheorghe Șincai-jal 
és Ion Budai Deleanuval „őriz-
tetné” a Borsos Tamás által a 17. 
század első felében épített ma-
rosvásárhelyi várat Dorin Florea 
polgármester. Az Erdélyi Iskola 
(Școala Ardeleană) szoborcso-
portja „őrzi” majd a marosvásár-
helyi várat! című közleményből 
megtudhatjuk, a polgármesteri 
hivatal elindította a városrende-
zési engedély megszerzésének 
folyamatát a négyek szobrának 
felállítása érdekében. „Az alko-
tást a Vársétányon állítják fel, a 
bejárat és a játszótér közötti öve-
zetben. A fi nanszírozás függvé-
nyében 2019 végéig elkészülnek 
a szimbolikus elemek és Petru 
Maior alakja. Jelenleg az oszlop 

bizonyos részei és a négy sze-
mély alakja közül az egyik egy 
Kolozs megyei bronzöntődében 
található” – olvasható a szer-
kesztőségünkhöz eljuttatott írás-
ban. A közleményhez a város-
háza bel- és külkapcsolatokért 
felelős osztálya egy látványtervet 
is mellékelt, amelyből kiderül, 
hogy a turistaparkolónak kiala-
kított kockaköves terület egy 
részére képzelik el a több mint 
három méter magas műalkotást.

Az ügy pikantériája, hogy 
2016-ban a helyi önkormányzat 
tanácsi határozatban valóban 
arról döntött, hogy a két elfo-
gadott emlékmű, a magyar po-
litikusok által javasolt Bethlen 
Gábor-szobor, illetve a román 
kollégák által kért, az Erdélyi 
Iskola képviselőit megformáló 
szoborcsoport a vár környékén 
kap helyet. Két évvel később 
azonban, 2018. május 30-án 
a tanácsosi testület már arról 
döntött, hogy Bethlen Gábornak 
a főtéren lesz a helye, a Monar-
chia idejében az erdélyi román-
ság jogaiért küzdő mozgalom 
négy képviselőjének a szobor-
csoportját pedig a Győzelem 
téren, Nicolae Bălcescu büsztje 
helyén állítják fel.

Dorin Florea lépése meglepte 
az RMDSZ vezetőségét, amely 
attól tart, hogy a bejelentés a 
nacionalista kampány része, 
és újabb provokációt jelent-
het. Megkeresésünkre Kovács 
Levente, a párt Marosvásárhe-

lyért felelős megyei ügyvezető 
elnöke szerint kényes ügyről 
van szó, amely odafi gyelést és 
körültekintést igényel. Mint fo-
galmazott, a kölcsönös tisztelet 
és békés együttélés jegyében, 
természetesen mindkét műal-
kotásnak a helye belvárosban 
van. A szobrok felállításához 
azonban szigorúan fi gyelembe 
kell venni a helyi önkormányzat 
legutóbbi döntését. 

Ugyanakkor a polgármester 
személyes tanácsadója, Claudiu 
Maior úgy tudja, még nincs le-
szögezve, hol álljon a román szo-
borcsoport. Amint lapunknak 
kifejtette, két-három helyszín is 
szóba került, ám jelen pillanat-
ban nem ez, hanem az RMDSZ-
szel folytatott költségvetési viták 
okozzák a legnagyobb gondot. 
„Ha holnap kellene felállítani 
a román jogharcosok szobrát, 
nem tudnánk megtenni, hiszen 
az RMDSZ-es tanácsosok szinte 
mindent levágtak a költségvetés-
ből” – vélekedett Maior.

Egyébként Bethlen Gábor 
szobra ügyében jól haladnak az 
engedélyek beszerzésével, ezért 
Harmath István alkotása remél-
hetőleg november közepéig a 
kijelölt helyére kerül. Az RMDSZ 
és Florea csapata abban egyezett 
meg, hogy az etnikai béke kedvé-
ért a két alkotást, Bethlen egész 
alakos szobrát és az Erdélyi Isko-
la képviselőit ábrázoló alkotást 
aránylag egymáshoz közeli idő-
pontban avatják fel.

A határ menti kisvárosban tíz százalék körüli a magyarság számaránya

 » PAP MELINDA

„Harmincéves álom vált va-
lósággá” – adta hírül Face-

book-oldalán az RMDSZ történel-
mi Máramaros szervezete, miután 
kétnyelvű, román–magyar hely -
ségnévtáblát sikerült kihelyezni
Máramarossziget határába. A két-
nyelvű helységnévtábla már csak 
azért is nagy eredménynek tekint-
hető, mivel a határ menti kisvá-
rosban már csak tíz százalék körül 
mozog a magyarság számaránya. 
„Ez az eredmény jó példa arra, 
hogy következetes munkával, ki-
tartással és politikai együttműkö-
déssel el lehet érni eredményeket” 
– idézte a Nagybánya.ro Béres 
Istvánt, az RMDSZ történelmi Má-
ramaros szervezetének elnökét. 
A megyében nem ez az első eset, 
hogy annak ellenére helyeznek 
ki többnyelvű helységnévtáblát, 
hogy az illető kisebbség száma-
ránya nem éri el a közigazgatási 
törvény által előírt húsz százalé-
kot. A megyeszékhelyen, Nagybá-
nyán még 2016-ban döntött úgy 
az önkormányzat, hogy kihelyezi 
a város bejárataihoz a település 
nevét három nyelven, románul, 
magyarul és németül – Baia Mare 
– Nagybánya – Neustadt – feltün-
tető táblát.

Kétnyelvű helységnévtábla Máramarosszigeten
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