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Messze még 
a modern Románia

Leplezetlen eufóriával fogadta az audiovizuális mé-
dia és a közösségi oldalak népe a romániai államfő-
választás második fordulójának eredményét, mintha 
legalábbis nem lett volna előre borítékolható Klaus 
Johannis győzelme. Persze nem lehetünk igazságta-
lanok, és el kell ismernünk a hivatalban lévő elnök 
megsüvegelendő politikai teljesítményét, hiszen 
olyan – kétharmados – arányú vereséget mért szo-
ciáldemokrata ellenfelére, amellyel PSD-s államfő-
jelölt még nem kapott ki az elmúlt harminc évben 
Romániában. A mostani megmérettetés reménykeltő 
pillanatképpel szolgált arról, miként vélekedik az 
urnák elé járuló belföldi választópolgárok jelentős 
része, valamint a külföldön élők elsöprő többsége a 
Viorica Dăncilă és szociáldemokrata alakulata kép-
viselte politikáról, hatalomgyakorlásról. Különösen 
szembeszökő a több mint 90 százalékos arányban a 
jobboldali államfőre szavazó diaszpóra egyértelmű 
állásfoglalása (és minden eddiginél nagyobb sza-
vazókedve), ami egyúttal ironikusan sorsszerű is, 
ha figyelembe vesszük, hogy a külföldön élő állam-
polgárok számára mégiscsak a Dăncilă-kabinet ide-
jén könnyítették meg a szavazást. (Miután persze az 
előző baloldali kormányok ott igyekeztek megakadá-
lyozni az „eperszedők” urnák elé jutását, ahol csak 
tudták).

Szóval ez mind szép és jó, ám Johannis újrázása, 
annak mikéntje alapján eléggé elhamarkodott azt 
a következtetést levonni, miszerint a Cotroceni-ben 
további öt évre „marasztalt” elnök országmentő és 
-építő államférfi, Románia pedig fejlett, modern, nyu-
gat-európai típusú és színvonalú állam, amely visz-
szafordíthatatlanul halad a demokrácia útján. Mind-
annyian tudjuk, hogy ez nincs így, és hogy Romániát 
nemcsak hosszú évek, sőt inkább évtizedek, hanem 
átfogó államreform választja el ettől a megálmodott 
állapottól. Szebeni polgármesterségével ellentétben 
Johannis első államelnöki mandátuma már közel sem 
számít sikertörténetnek, a PSD-vel való hadakozáson 
kívül semmilyen nagy ívű megvalósítás nem fűződik 
a nevéhez. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy – részben a Liviu Dragnea bebörtönzése nyo-
mán kialakult kényszerűségből – Dăncilă személyé-
ben minden idők leghaloványabb jelöltjét küldte 
versenybe a szociáldemokrata alakulat, amelynek 
elutasítottsága hatalmasra duzzadt az elmúlt idő-
szakban, mindenekelőtt az igazságszolgáltatással 
szembeni frontális támadás miatt. Mindezeknek a 
körülményeknek az ismeretében mondhatni egyálta-
lán nem nagy „kunszt” a most vasárnapi eredmény. 
Johannis és a mögötte álló, néhány héttel ezelőtt 
kormányra került liberálisok (PNL) pedig jobban te-
szik, ha hamar túlteszik magukat a diadalmámoron, 
és elsősorban arra összpontosítanak, hogy miként 
élnek majd a hatalommal, amit – és erre kiváló példa 
a 2016-os parlamenti választásokon a szavazatok kö-
zel felét besöprő PSD esete – nem elég megszerezni 
csupán.

Márpedig a neheze csak most jön Johannis és a PNL 
számára. A kétharmad biztosította szilárd politikai le-
gitimitással, valamint a hőn áhított „saját kormánnyal” 
a háta mögött az államfő nem számíthat kegyelmi idő-
szakra, és immár nem szorítkozhat az örökös „pészé-
dézésre”, a baloldal ostorozására. Innentől kezdve bi-
zony neki kell veselkednie a munkának a liberálisaival 
együtt, és az előttük álló időszak egyáltalán nem ígér-
kezik sétagaloppnak. A PSD által hátrahagyott nehéz 
örökség, az egekbe szökő költségvetési hiány ide vagy 
oda, Johannisnak és kormányának még csak gondolnia 
sem szabad arra, hogy megszorítások révén tömködi 
be a baloldal elhibázott, kizárólag a bér- és nyugdí-
jemelésre, fogyasztásra alapozott gazdaságpolitikája 
nyomán keletkezett lyukakat. Szavazóik, amúgy pedig 
a romániai társadalom is sokkal többet vár tőlük puszta 
tűzoltásnál – éppen a Johannis által vizionált „normá-
lis, modern” Románia reményében.

És ha már a bizakodás kategóriájához érkeztünk, 
hadd reménykedjünk mi, romániai magyarok abban, 
hogy Klaus Werner Johannis elgondolkodik azon, mi-
ért veszítette el öt év alatt a közösség bizalmát és tá-
mogatását, és legalább második mandátuma idején 
„felfedezi” nemzeti kisebbségi énjét is.

Keresi a városépítő ifj . Rima-
nóczy Kálmán szobrának a 
megálmodóját a nagyváradi 
önkormányzat. A pályázatra 
jelentkezőknek az interaktív 
szobor körüli teret is rendezniük 
kell, új arculatot adva a Barátok 
temploma előtti közterület-
nek, amelyet akár teresíteni is 
lehetne, és szintén Rimanóczy 
Kálmánról neveznék el.
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M egjelent a nagyváradi ön-
kormányzat pályázata, mely-
ben a város neves építésze, 

ifj . Rimanóczy Kálmán (portrénkon) 
szobrának az elkészítőjét keresi. Az 
alkotás a Barátok templomaként is em-
legetett olaszi római katolikus templom 
előtt kapna helyet, a tender győztesének 
a szobor környezetét, sőt megvilágítá-
sát is meg kell terveznie – ismertette a 
részleteket a Krónika kérdésére Zatykó 
Gyula, Ilie Bolojan polgármester magyar 
ügyekért felelős tanácsadója.

A 400 ezer lejes munkálatot a ver-
senytárgyalás győztesének ítélik oda, 
magyarázta, a második helyezett 10 
ezer lejes, míg a harmadik 7 ezer lejes 
„fájdalomdíjjal” távozhat. 

Utalni kell a munkásságára is
A szoborra vonatkozóan több krité-
riumot is megszabott a városvezetés, 
részletezte Zatykó Gyula. Az egyik 
kitétel, hogy az alkotásnak mini-
mum életnagyságúnak kell lennie 
és rézötvözetből kell készülnie. Elvá-
rásként fogalmazták meg azt is, hogy 
ifj . Rimanóczy Kálmán szobrának va-
lamilyen módon utalnia kell annak 
munkásságára is, azaz arra, hogy 
tervezőként milyen jelentős szerepe 
volt a nagyváradi városkép alakulá-
sában. Zatykó Gyula hangsúlyozta: 
a híres építészt ábrázoló alkotást in-
teraktív szobornak szánják, így nem 
lesz talapzata, bárki melléléphet, 
fényképezkedhet vele, de padot, asz-
talt is „elhelyezhet” mellé az alkotó, 
amelyhez a látogatók is odateleped-
hetnek.

A versenykiírás nem is annyira 
szobrászoknak, mint inkább szakértői 
csapatoknak szól, vélte a városházi 
tanácsadó, ugyanis több szakterületet 
ötvöz. „Valójában csapatmunkának 
kell lennie” – magyarázta Zatykó, 
aki szerint a pályamű elkészültéhez 
a szobrászművész munkája mellett a 
térrendezéshez műépítészre, a szobor 
megvilágításának a kitalálásához mér-
nökre van szükség.

A tervezőn múlik, hogy 
lesz-e Rimanóczy tér
A szobor környezetére vonatkozóan 
a városháza nem szabott meg krité-
riumokat, az illetékes szerint az al-
kotók fantáziájára bízzák, hogyan 
rendeznék a Barátok temploma előt-
ti területet, amelyet a megoldások 
függvényében akár teresíteni is lehet. 
Amennyiben olyan megoldás lesz a 
nyerő, mely külön kis teret képzel a 
szobor köré, akkor azt is Rimanóczy 
Kálmánról neveznék el – mondta a 
városházi szakember arra vonatkozó 
kérésünkre, hogy az önkormányzat 
korábban nemcsak szobrot ígért, ha-
nem teret is el akart nevezni a város 
neves építészéről.

Zatykó Gyula rámutatott: a terecs-
ke vizuálisan mindenképp létre fog 
jönni, arra azonban, hogy adminiszt-
ratív szempontból külön entitást ké-
pezzen, az ötletgazdának is „rá kell 
játszania”. „Amennyiben kialakul 
a terecske, kezdeményezni fogjuk, 
hogy ifj . Rimanóczy Kálmánról nevez-
zék el” – ígérte. A látványterveket, a 
makettet stb. december 9-én 10 órá-
ig lehet benyújtani a városházán, a 
pályázatokat 13 órakor bontják fel. A 
nyertest a legjobb minőség-ár arány 
függvényében választják ki.

Együttműködés 
a katolikus egyházzal
A Rimanóczy-szobrot nem véletlenül 
tervezték a nagyváradi Fő (Repub-
licii) és Sal Ferenc (Dunărea) utca 
kereszteződésénél található terület-
re, az egykor ferences templomként 
is működő Barátok temploma elé, 
emlékeztetett Zatykó Gyula. Hiszen 
a neves építész, illetve annak édes-
apja, a nagyváradi városkép alakulá-
sához szintén jelentősen hozzájáruló 

id. Rimanóczy Kálmán is ide van el-
temetve. A templom kriptájában sok 
neves váradi személyiség is nyugszik 
– például Sal Ferenc polgármester 
vagy Fráter Erzsébet, Madách Imre 
felesége –, így az önkormányzat azt 
szeretné, ha látogathatóvá válna, és 
minél több turistát vonzana a kör-
nyékre.

A tér kialakítása és a szobor meg-
valósítása érdekében az önkormány-
zat még tavaly partnerségre lépett a 
Szentlélek kiáradása nevű egykori 
ferences templom tulajdonosával, a 
várad-olaszi római katolikus paróki-
ával, illetve a nagyváradi római ka-
tolikus püspökséggel, amely a temp-
lommal átellenben található egykori 

irgalmas rendi (mizeri) kórház és ká-
polna tulajdonosa is. Az együttműkö-
dési szerződésre még tavaly év elején 
bólintott rá a helyi tanács. Ennek ér-
telmében a terecske kialakításának fő 
célja, hogy újabb turistalátványosság 
jöjjön létre a városban.

A fi atalon, 42 éves korában elhunyt 
ifj abb Rimanóczy Kálmán (1870–1912) 
számos nagyváradi középület és ma-
gánpalota alkotója, többek között 
ő tervezte a városházát, a jelenleg 
leromlott állapotban lévő pénzügyi 
palotát és több kórházat. Neki kö-
szönhető a belváros több szecessziós 
palotája, többek között a tavaly leégett 
görögkatolikus püspöki palota, az or-
todox püspöki székhelyként szolgáló 
Rimanóczy-palota, a Fő utcai Apol-
ló-palota és Moskovits Miska-palota, 
melyeket nemrég újítottak fel az ön-
kormányzat homlokzatfelújítási prog-
ramja keretében.

KIÍRTA A TENDERT A VÁROS NAGY ÉPÍTÉSZÉNEK SZOBRÁRA A VÁRADI ÖNKORMÁNYZAT

Készülhet a Rimanóczy-szobor
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A nemrég felújított főutcai Moskovits Miksa-palota, ifjabb Rimanóczy Kálmán építész egyik legjelentősebb alkotása




