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Ady Endre egész alakos szobrát 
avatták fel Zilah központjában 
tegnap délután. A Bíró Lajos má-
tészalkai szobrászművész által 
megkomponált Ady egy padon ül 
a karfára könyökölve, és egykori 
iskoláját nézi – szelfi zni is lehet 
vele.

 » KRÓNIKA

A ma embere Ady nyelvét beszéli, 
költészetét ma is maradéktala-
nul értjük, nem kell lábjegyzet 

hozzá – mondta ünnepi beszédében 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Ady 
Endre egész alakos szobrának tegna-
pi avatóünnepségén Zilahon. A politi-
kus mai kortársnak nevezte a 101 éve 
elhunyt költőóriást.

Korai transzilvanista
„Aki vagyok, az négy zilahi esztendő 
által vagyok. És más nem lehetek. E 
négy esztendőnek minden perce de-
termináló perc volt. Minden perce 
végzetesen szabogatta ki utamat” 
– idézte Ady Endre 1903. november 
26-án a Szilágy című lapba írt sorait 
a politikus. Úgy vélte: mindezek mel-
lett Ady Endre azért is megérdemli, 
hogy egész alakos szobra legyen Zi-
lahon, mert az elsők között ismerte 
fel Erdély jelentőségét és különle-
gességét a magyar történelemben. 
Akkor foglalta össze annak lényegét, 
amikor a transzilvanizmus huszadik 
századi újrafogalmazása még nem 
történt meg. Így szerinte a szobor-

avatással az erdélyi gondolat egyik 
szülőatyja előtt is tiszteleg az utókor.

A szoborállítást a Szilágy Megyei 
Ifj úsági Egyeztető Tanács kezdemé-
nyezte, és a megyei RMDSZ-szervezet 
karolta fel, mondta Kelemen. A szo-
bor a magyar kormány és a Commu-
nitas Alapítvány fi nanszírozásával 
valósult meg, és arra is alkalmas, 
hogy szelfi k készüljenek a költővel. 
A szoboravatásra összegyűlt több 
száz fős tömeg a rendezvény végén 
együtt mondta el Ady Endre Üzenet 
egykori iskolámnak című versének 
egy részletét.

A Wesselényi-szobor is megújul
Ady Endre egész alakos szobra a zi-
lahi városházával és az egykori Wes-
selényi Református Kollégiummal 
szemközt egy kis parkban, a Fadrusz 
János által készített Wesselényi Mik-
lós-szobor közelében kapott helyet. 
Fazakas Miklós zilahi alpolgármester 
korábban a Krónikának úgy nyilat-
kozott, hogy az Ady-szobor felállítá-
sával párhuzamosan Zilah fő látvá-
nyossága is megújul.

A Wesselényi-szobor talapzatának 
a restaurálása már elkezdődött, az 
önkormányzat által fi nanszírozott 
munkával márciusra kell elkészülnie 
a kivitelezőnek. A szobor talapzatá-
nak restaurálása során a még hasz-
nálható részeket helyreállítják, a 
megrongálódott köveket süttői mész-
kőre cserélik, ebből készült ugyanis 
az eredeti talapzat is.

Az RMDSZ-es elöljáró szerint a 
talapzatfelújítást térrendezési mun-
kálatok követik, a városvezetés 

ugyanis rendezettebbé tenné a kicsit 
elvadult parkot, levágnák a letörede-
zettebb ágakat, fákat, melyek helyé-
re kisebb cserjéket, tujákat ültetné-
nek, hogy jobban érvényesülhessen 
a Wesselényi-szobor és a Vigadó 
épülete. Környezete is kapcsolódni 
fog az emlékműhöz, ezért a járdák 
aszfaltburkolatát térkőre cserélik.

Az interaktív Ady
Ady Endre 1892-től volt a Zilahi Re-
formátus Kollégium diákja, ahol 
1896 júniusában jelesre érettségi-
zett. Itt írta első verseit is. Egykori 
iskolája visszaszolgáltatásáért közel 
két évtizede pereskedik a reformá-
tus egyház, októberben a kolozsvári 
táblabíróság elrendelte a per elölről 
kezdését. Egykori iskolája előtt már 
áll Ady Endre mellszobra, Balaskó 
Nándor szilágysági születésű szob-
rászművész alkotása.

Bíró Lajos mátészalkai szobrász-
művésznek egyébként nem ez az első 
erdélyi szobra, Adyt is bronzba ön-
tötte már. Ő készítette a költő nagy-
károlyi szobrát, mely Marchis Otília 
(Itóka) társaságában ábrázolja. A 
Károlyi-kastély parkjának főbejára-
tánál elhelyezett szoborcsoportot két 
éve, 2017 novemberében avatták fel.

Interaktív szobornak szánták a 
nagyváradi Holnaposok-szoborcso-
portot is, mely Ady Endrét Dutka 
Ákos, Juhász Gyula és Emőd Tamás 
társaságában, egy kávéházi asztal 
körül ábrázolja. Deák Árpád szob-
rászművésznek a Fő utcán elhelye-
zett alkotása egy üres széket is magá-
ban foglal, melyre leülhet a látogató.

KÖZÖS SZAVALAT ZÁRTA A KÖLTŐÓRIÁS SZOBRÁNAK LELEPLEZÉSÉT

Szelfi zhetünk is Adyval Zilahon

Erdélyi tudósítások 2020. január 27.
hétfő

Pál apostol esete 
a migrációval

Véget ért a hétvégén az ökumenikus imahét, ame-
lyet minden évben január 18. és 25. között tartanak 
világszerte a keresztény egyházak. Az eseménynek 
a Kárpát-medence magyarok lakta régióiban kiemelt 
szerepe van, hiszen az egyhetes elmélkedéssorozat-
ba bekapcsolódik valamennyi történelmi egyház. 
A településeken a más felekezetű templomokba is 
eljárnak egymáshoz a hívek és a gyülekezetek lel-
kipásztorai. De kiváló esemény ez az egy vallású 
magyar települések számára is, hiszen a környező 
falvak vagy városok gyülekezeteiből érkező vendég-
lelkipásztorok új színt hoznak a helyi keresztény kö-
zösségek életébe.

Az idei ökumenikus imahét tematikáját a 316 
négyzetkilométer területű és 430 ezer lélekszámú 
Málta keresztény közössége dolgozta ki. Történe-
tükkel a házigazdák visszanyúltak a bibliai időkig. 
A Róma felé tartó Pál apostol fogolyként a Földkö-
zi-tenger közepén fekvő Málta partjainál szenvedett 
hajótörést. Az itt élő emberek a hajó teljes népes-
ségét befogadták, megvendégelték, majd a hajózást 
elősegítő időjárás beköszöntével útra bocsátották 
őket. A bibliai történet kiemelkedő fontosságú a 
máltai keresztény közösségek életében, hiszen Pál 
apostolnak a szigetre lépésétől számítják saját ke-
reszténységük történetét. Az idei imahét központi 
üzenetét ez a bibliavers adta: „...nem mindennapi 
emberséget tanúsítottak irántunk...” (ApCsel 28,2)

Megszokhattuk, hogy az ökumenikus imahét évről 
évre a kereszténységet foglalkoztató fontos témákat 
állít a fi gyelem középpontjába, akárcsak az idei. A 
sorok között ezúttal is ott van a menekültkérdés, 
amely korunk egyik legégetőbb problémájává vált. 
Fekvésénél fogva Málta mindig is a Földközi-ten-
ger fontos igazodási pontja volt. A szigetállamhoz 
tartozó szigetekre sokan ellátogatnak napjainkban 
is: nem csak Európa és a világ különböző részeiből 
repülőn utazó turisták, hanem lélekvesztőkön, ha-
jókon érkező menekültek, migránsok is, akik a jobb 
élet reményében indulnak Európa felé. A Pál apostol 
életútjának egyik fontos mozzanatát kidomborító 
téma feldolgozásával a keresztény egyházak választ 
próbálnak adni a kor kihívásaira, így a migrációs hul-
lámra is. Tökevésükben a keresztények – a krisztusi 
tanítás szellemében – az elesettek, a segítségre szo-
rulók, a kisemmizettek oldalára állnak.

Első pillantásra e témában mégis ellentmondás 
mutatkozik. Európa nyugati felében mára a keresz-
tény egyházak legyengültek, templomaik kiüresed-
tek, és híveiket elnyelte a szekularizáció. Nos, ezek 
az országok váltak a migráció feltétel nélküli támo-
gatóivá. Ezzel szemben Kelet-Európa népei – közöt-
tük a Kárpát-medence magyarsága – továbbra is az 
európai történelmi keresztény egyházak derékhadát 
adják. Magától adódik a kérdés: Európa keleti felé-
ben – ahol sokkal hangsúlyosabban őrzik a keresz-
tény örökséget – miért gondolnak mást az Észak-Af-
rikából vagy Közel-Keletről érkező migránsokkal 
kapcsolatban, mint Nyugat-Európában? Minél in-
kább lerázza keresztény gyökereit egy közösség, 
annál befogadóbb lesz a más kultúrájú emberekkel 
szemben?

A választ a bibliai tanításokban kellene keresni. 
Az apostolok igét hirdetni, keresztény örömüzenetet 
vinni indultak el az akkoriban nagyvilágnak számító 
Dél-Európa lakott részeire. És nem csak oda. A mai, 
„modern” nyugati ember – kevés kivételtől eltekint-
ve – nem Pál apostol útját járja. Liberális színezetű 
megközelítésben egy-egy olyan idézetet ragad ki a 
bibliából, ami úgymond a feltétlen vendégszeretet-
ről szól, de minden, ami ennek előzménye és szük-
séges velejárója lenne, arról nagyvonalúan meg-
feledkezik. Hol vannak már azok az idők, amikor a 
keresztény igehirdetők küldetésszerűen eljutottak a 
világnak azokba a régióiba is, ahonnan ma milliók 
igyekeznek pogány vallásaikkal meghódítani a ke-
reszténységet immár csak nyomokban „őrző” Nyu-
gat-Európát?

Pál apostol hajótörése és megmenekülésének tör-
ténete fontos fogódzót nyújt a hívő keresztény em-
ber számára. Tanításai olyan életmodellt jelentenek, 
amely nélkül Európának sincs jövője.
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A Bíró Lajos szobrászművész által bronzba öntött Ady egy padon ül a karfára könyökölve, és egykori iskoláját nézi

 » SIMON VIRÁG

E lutasították Makkai Gergely volt 
marosvásárhelyi alpolgármester 

fellebbezését a marosvásárhelyi fel-
lebbviteli bíróságon. Az egykori elöl-
járó két keresetet nyújtott be a Maros 
megyei törvényszékre: egyrészt kérte, 
hogy semmisítsék meg a lemondatá-
sáról szóló helyi tanácsi határozatot, 
másrészt azt szerette volna, hogy amíg 

ez a döntés megszületik, addig füg-
gesszék fel a határozatot. Ez utóbbit 
tárgyalta első körben a bíróság még 
tavaly december elején, és elutasítot-
ta azt. Makkai Gergely fellebbezett a 
döntés ellen. A fellebbviteli bíróság 
eredetileg február elejére tűzte ki en-
nek az ügynek a tárgyalását, de végül 
előrehozta a hétvégére, és ekkor dön-
tés is született: megalapozatlannak 
tartották a fellebbezését. Ez a döntés 

végleges, és azt jelenti, hogy Makkai 
Gergely egyelőre nem térhet vissza al-
polgármesterként a marosvásárhelyi 
városházára. Ha fellebbezését elfo-
gadták volna, akkor ideiglenesen visz-
szatérhetett volna a hivatalba, vissza-
kapta volna aláírási jogát és fi zetését 
is. A másik ügyben – a lemondatásáról 
szóló határozat megsemmisítésében – 
még nem született döntés, az első tár-
gyalás január 29-én lesz.

Nem térhet vissza a városházára Makkai




