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KIKERÜLTEK A MAGYAR FELIRATOK A KARÁCSONYI VÁSÁRBA – MEGRONGÁLTÁK A LIGHTS ON TÖBBNYELVŰ PANNÓJÁT   

Mégis többnyelvű lesz Kolozsvár?   
Egy lépés előre, egy lépés hátra – jel-
lemezhető a többnyelvűségért folyta-
tott harc Kolozsváron. Hiszen miután 
a hétvégén kihelyezték a magyar és 
angol nyelvű feliratokat, molinókat a 
főtéri karácsonyi vásárba, ismeretle-
nek megrongálták a Lights on Roma-
nia többnyelvű sétatéri pannóját.

 » PAP MELINDA

B etartották ígéretüket a karácsonyi 
vásár szervezői, és kihelyezték a ma-
gyar nyelvű feliratokat, molinókat 

Kolozsvár főterére. A Krónika a rendezvény 
kezdete előtt érdeklődött annak többnyel-
vűsítéséről, és a szervezők azt ígérték: a 
honlap magyar verziója mellett magyar 
felirat és programismertető molinó is lesz. 
A hétvégén ki is helyezték, igaz, elsőre fel 
sem tűnik. Az Unió (Memorandumului) 
utca felől közeledve továbbra is a „Târgul 
de Crăciun” felirat látható a vásár diadalív-
re emlékeztető bejáratának két tartóoszlo-
pán, a magyar „karácsonyi vásár”, illetve 
az angol „Christmas Fair” annak másik, 
Főtérre néző oldalán olvasható. Szembeöt-
lőbbek azonban a felújítás alatt álló Szent 
Mihály-templomot körülvevő kerítésre ki-
helyezett molinók: egymás mellett román, 
magyar és angol nyelven is olvasható a 
múlt pénteken kezdődött rendezvény rész-
letes programja. Magyar nyelvű programot 
egy-egy bódé oldalán is látni.

Ez indokolt is, állapítottuk meg tegnap 
kora délután: a Főteret zsúfolásig megtöltő 
vásári forgatagban román, magyar, angol 

beszédet egyaránt hallottunk. December 
elsején Kolozsvár főterén más látvány foga-
dott, mint amihez az elmúlt években-évti-
zedekben hozzászoktunk. A román nemze-
ti ünnep alkalmából tartott rendezvényen a 
családoké volt a főszerep, kisgyerekes szü-
lők, baráti társaságok nézegették a kíná-
latot, az ételek, italok gazdag választékát. 
A kürtőskalácsosnál ugyanolyan hosszú 
volt a sor, mint a többi bódénál, ha nem 
hosszabb. A nemzeti ünnepre csak a kabá-
tokat díszítő kokárda, kézben tartott triko-
lór utalt, a belvárosban járva semmi sem 
emlékeztetett az Új Jobboldal pár éve még 
hagyományosnak számító felvonulásaira, 
magyarellenes skandálásaira. Az ilyenkor 
csapatban vonuló közbiztonságiak is mint-
ha megfogyatkoztak volna, helyi rendőrrel 
a Mátyás-ház előtt találkoztunk, épp egy 

hangdrum nevű ütős hangszeren játszó fi -
atal utcazenészt késztetett távozásra. „Kár, 
szépen szólt!” – jegyezte meg egy járókelő. 
Egy sarokkal odébb, a Karolina téren egy 
alkalmi hegedűs a román himnuszt húzta 
zavartalanul – hozzá vagy nem jutott még 
el a rend őre, vagy tetszett neki a repertoár.

Ha a zenében nem is, vizuálisan már lát-
ható a multikulturalitás. A kolozsvári köz-
téri rendezvények többnyelvűsítését évek 
óta kérik a jogvédő szervezetek, a magyar 
feliratok hiányát a Musai–Muszáj civil ak-
ciócsoport szokta rendszeresen számon-
kérni Emil Boc polgármesteren és magyar 
helyettesén, Oláh Emesén. „Üdvözöljük a 
szervezők nyitottságát, és bízunk benne, 
hogy 2020-ban már az összes vásárkapun 
magyarul is fogják üdvözölni a kolozsvá-
riakat!” – értékelte a gesztust Facebook-ol-

dalán a Musai–Muszáj. Oláh Emese al-
polgármester szintén a közösségi oldalon 
gratulált. „Örülök, hogy a szervezők nyi-
tottnak bizonyultak a kolozsvári magyar 
közösség igénye iránt, és magyar feliratot 
is elhelyeztek a karácsonyi vásár kapuján. 
Így valóban mindenki otthonosan érezheti 
magát a főtéri rendezvényen!” – nyugtázta.

Egy újabb bejegyzésében már egy kevés-
bé pozitív gesztusra is felhívta a fi gyelmet. 
Arra, hogy ismeretlenek megrongálták a 
Lights on Romania projekt keretében ki-
helyezett többnyelvű pannót. Mint arról 
beszámoltunk, az idén második kiadását 
ünneplő fényfesztivál szervezői úgy dön-
töttek: beépítik a magyar nyelvet a kommu-
nikációba, így a nemzetközi és helyi művé-
szek által készített fényinstallációk mellé 
azoknak román, magyar és angol nyelvű 
leírása is kikerült, és a projekt honlapjá-
nak is van magyar változata. A Facebookon 
közzétett képek szerint hétvégén a sétatéri 
Alagút pannójáról rángatták le a magyar, 
illetve angol nyelvű plakátot. „Sajnálom, 
hogy az ünnepvárás jegyében Kolozsváron 
még van, aki gyűlöletet gerjeszt, és magyar 
nyelvű molinók megrongálását tartja »mél-
tó« cselekedetnek. Bízom abban, hogy 
ilyen vagy ehhez hasonló esetek többet 
nem fordulhatnak elő Erdély multikulturá-
lis fővárosában” – írta Oláh Emese.

Tegnap délutánra a román verzió is el 
volt távolítva, csak a csupasz neoncső 
volt látható. A közeli Erzsébet hídon lévő 
Nekem is (Și mie) fényfelirat – mely az 
emigrált honfi társaink hiányára utal – há-
romnyelvű pannója épen állt. Lapunk érte-
sülései szerint a szervezők hétfőn a Sétatér-
re is újra kihelyezik a többnyelvű szöveget.

 » SZUCHER ERVIN

Visszakerült a keresztek fölé a győzelmet 
jelképező stilizált v betű az 1989-es forra-

dalom marosvásárhelyi áldozatai emlékmű-
vénél. Az elkorhadt részt a városháza illeté-
kesei pótolták. Ugyanakkor a forradalmárok 
egy új, a főtéren elesettek áldozatához mél-
tó, kőből készült emlékművet követelnek. 

Jóhiszeműen járt el a polgármesteri hi-
vatal, amikor bő egy héttel ezelőtt, javítás 
végett eltávolította a Győzelem téri forradal-
már-emlékmű felső részét. A fából készült 
alkotást megjavították, kiegészítették, így a 
jubileumhoz méltó módon várja a december 
21-ei vérengzés 30. évfordulóját. Mivel azon-
ban az önkormányzat nem tájékoztatta a for-
radalmárokat, utóbbiak arra gyanakodtak, 

hogy valaki az éj leple alatt szántszándékkal 
csonkította meg a fából készített alkotást. 
„Minket senki nem értesített semmiről, így 
nem tudtuk, kik és miért távolították el a ke-
resztek fölé emelkedő győzelemjelet. Most 
is azt állítom, hogy ha mindez nem kap saj-
tóvisszhangot, a v betű nem kerül vissza a 
helyére” – jelentette ki Hamar Alpár Benjá-
min, a December 21. Mártír Város Egyesület 
elnöke. A város főterén ’89 decemberében 
puskagolyó által megsebesített férfi  meg van 
győződve: egyeseknek nem érdekük, hogy 
az utókor méltóképpen ápolja a forradalom 
és az áldozatok emlékét. Ugyanezt mondta 
el lapunknak korábban Pajka Attila is, az ut-
cai tüntetések alatt lelőtt Pajka Károly árván 
maradt fi a. A fi atalember nem érti, a város-
vezetés miért űz gúnyt édesapja emlékéből, 

amikor a róla elnevezett utcát időnként hol 
így, hol úgy, de mindenképpen helytelenül 
feliratozza, majd a korrigálás helyett eltün-
teti a nevetségesnek bizonyuló táblákat. Ha-
mar Alpár Benjámin szerint a városvezetés 
álforradalmárok és fi ktív szervezetek köve-
teléseinek enged. Az RMDSZ másod- és har-
madvonalában politizáló férfi  saját pártját is 
felelőssé teszi, mert fi gyelmeztetése ellenére 
bedől olyan konjunktúralovagoknak, akik a 
múlt rendszer besúgóiként vagy okirat-ha-
misítókként most forradalmárok szerepében 
tetszelegnek. Az RMDSZ már évekkel ezelőtt 
is jócskán mellényúlt, amikor vásárhelyi 
tanácsosai révén a román hadseregből és 
rendőrségből leszerelt tisztek kérését támo-
gatta, akik Ștefan Gușának szerettek volna 
mellszobrot állítani. A tanácsi határozatot 

megszavazó képviselők eltekintettek attól, 
hogy a tábornok 1989 decemberében kulcs-
szerepet játszott a temesvári mészárlásban. 
A szövetség helyi vezetői csak a magyar 
nyelvű sajtó és a forradalmárok nyomására 
változtatták meg álláspontjukat. Bakijukra 
mindössze egy naiv magyarázattal szolgál-
tak, mondván, hogy a tanácsülésen úgy sza-
vaztak, hogy lényegében „nem is tudták, ki 
volt, és mit tett Gușă tábornok”. A December 
21. Mártír Város Egyesület vezetője szerint a 
bakizások és maszatolások helyett valódi 
megoldásokra volna szükség. Hamar és tár-
sai azt szeretnék, ha a 2020-as évfordulóra 
felállíthatnának egy új, kőből készült em-
lékművet, Közben arra már ígéretet kaptak, 
hogy Pajka Károly helyesen írt neve ismét 
kikerül a róla elnevezett utca négy sarkára.

Visszahelyezték a győzelem szimbólumát Marosvásárhelyen

Magyar nyelven is olvasható a rendezvény részletes programja
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