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Soós Zoltán marosvásárhelyi pol-
gármesterjelölt augusztus 20-án 
szeretné felavatni Bethlen Gábor 
főtéri szobrát. A polgármesteri 
hivatal illetékesei szerint viszont 
annál jóval korábban le lehetne 
rántani a leplet az erdélyi fejede-
lem egész alakos emlékművéről. 
Az eddigi huzavona azonban 
inkább egy harmadik változatot 
vetít előre: könnyen megeshet, 
hogy az avatás a következő pol-
gármesterre marad.

 » SZUCHER ERVIN

S oós Zoltán immár nemcsak 
nyilatkozat szintjén, hanem a 
Dorin Florea polgármesternek 

címzett kérvényében is augusztus 20-
át jelöli meg ideális időpontként Beth-
len Gábor marosvásárhelyi szobrának 
avatására. Az eredetileg az RMDSZ ál-
tal megnevezett, végül függetlenként 
induló magyar polgármesterjelölt 
előbb Facebook-bejegyzésében, majd 
fi zetett sajtóinterjúban tette közzé 
gondolatait. A szoborállítás kezde-
ményezőjeként Soós kifejtette, hogy 
idén augusztus 20-án „nemcsak az 
államalapítást, de azt a fejedelmet is 
együtt ünnepelhetjük, akinek Maros-
vásárhely a szabad királyi város ran-
got köszönheti”.

A városháza – mint a szobrot felállí-
tó intézmény – könnyűszerrel beillesz-
kedhetne a bő két hónapos terminus-
ba. Annál is inkább, mivel Harmath 
István alkotása – bronzba öntve – több 
mint egy éve szállításra készen áll Sán-
ta Csaba szovátai öntödéjének udva-
rán. Mi több, a polgármesteri hivatal 
sajtóirodájának illetékese már a tavaly 
ősszel arról nyilatkozott, hogy a műal-
kotás hamarosan felállítható.

Soós már nem hisz Floreának
Soós Zoltán szerint Dorin Floreának 
is érdeke fűződne ahhoz, hogy még a 
kampányidőszak előtt, augusztus 20-
án leleplezzék a fejedelem szobrát. 
Mint mondja, gesztusával a polgármes-
ter lényegében saját ígéretének tenne 
eleget. Ennek ellenére az RMDSZ poli-
tikusa nem hiszi, hogy Florea betarta-
ná a szavát. „Húszéves regnálása alatt 
rengeteget hazudozott, és számtalan-
szor csapta be a választópolgárokat. 
Nem egyszer, nem kétszer nem állta a 
szavát, miért éppen a Bethlen-szobor 
felállítására tett ígéretét tartaná be?!” 
– véli Soós. Szerinte ha Florea Bethlen 
Gáborról szóló kijelentései őszinték 
lettek volna, a fejedelem bronzszobra 
már régóta ott állna a város főterén. 
Kérdésünkre, hogy mit tesz abban az 
esetben, ha a polgármester mégis hoz-
zájárul a műalkotás mielőbbi felállítá-
sához, de nem veszi be Soós Zoltánt a 
„lepelrángatók” csapatába, az érintett 
mosolyogva reagált: emiatt csöppet 
sem keseregne. „Könnyen elképzel-
hető, hogy mellőzne a ceremóniából, 
de ebben az ügyben semmiként nem 
az én személyem a fontos, hanem az, 
hogy a szobor végre helyére kerüljön. 
Esküszöm, hogy ettől függetlenül 
nagyon örülnék, még akkor is, ha a 
szoborállítás ötlete nem Dorin Flo-

reától származik” – tette hozzá Soós 
Zoltán. A polgármesterjelöltnek egy 
második lehetséges forgatókönyvet is 
felvázoltunk: Florea meghívja az ava-
tóra őt is, Vass Leventét is, az RMDSZ 
egy évvel ezelőtt félreállított elnökét. 
„Akkor hárman avatnánk a szobrot, 
mi ebben a kivetnivaló? Elvégre Beth-
len Gábor minden marosvásárhelyi 
polgár jelképe, szobra pedig a közös 
városunkat gazdagítja” – szögezte le 
Soós Zoltán. Mint ismeretes, Soós és 
Vass, illetve közeli támogatóik kap-
csolata soha nem volt szoros, utóbbi 
2019-es lemondatása a városi szerve-
zet éléről kettejük – és holdudvaruk 
– viszonyának szinte teljes „kihűlésé-
hez” vezetett.

Városháza: már augusztus 20. 
előtt felavatjuk!
Lapunk Dorin Florea álláspontjára is 
kíváncsi lett volna, helyette viszont 
Viorel Bătăran, a városháza közterü-
let-fenntartó igazgatóságának mun-
katársa nyilatkozott. A mérnök szerint 
jóval augusztus 20. előtt már állni fog 
a szobor. „Minden rendben, találtunk 
egy építkezésfelügyelőt, már csak egy 
illetéket kell kifi zetnünk az építkezési 
felügyelőségnek, és attól kezdve leg-
több tíz napon belül nekiláthatunk a 
terecske kialakításához és a betonalap 
kiöntéséhez” – mondta el a Króniká-
nak az osztályvezető. Bătăran lénye-
gében önmagát ismételte, hisz másfél 
hónappal ezelőtt is – szinte szóról szó-
ra – ugyanezt nyilatkozta. Mint ahogy 
több mint fél évvel ezelőtt Cosmin Bla-
ga városházi szóvivő is arról beszélt 
lapunknak, hogy „az önkormányzat 
már a napokban kiállítja az építkezési 
engedélyt, és átadja a főtér alsó felé-
ben kiválasztott területet az építőnek”. 
A múlt év októberében Vass Levente 
még abban hitt, hogy 2019. november 

15-én, a fejedelem születésének 439. és 
halálának 390. egybeeső évfordulóján 
megtarthatják az avatóünnepélyt.

Kérdésünkre, hogy az eltelt időszak-
ban a polgármesteri hivatal miért nem 
lépett semmit, Viorel Bătăran az azóta 
már megejtett költségvetés-kiigazítás 
szükségességét hozta fel. „Higgye el, 
hogy mi valami szépet és jót szeret-
nénk. Ezt csak lépésről lépésre, a tör-
vényes előírások betartásával lehet” 
– tette hozzá.

Értesüléseink szerint az avatást 
Dorin Florea azért késleltette, mert 
semmiként nem szerette volna, ha az 
erdélyi román memorandisták emlé-
kére készült szoborcsoport felállítása 
időben elmaradna a „magyar alkotás-
tól”. A „román szobor” sorsa sokáig 
függőben volt, mivel a művelődési 
minisztérium illetékesei esztétikai 
kifogást emeltek az alkotás bizonyos 
elemei ellen. Az ügy megoldásában 
Vass Levente segédkezett, amit Florea 
a sajtóban köszönt meg az RMDSZ par-
lamenti képviselőjének. A közösségi 
oldalakon egyesek ezt úgy értelmez-
ték, hogy a magyar politikust túlságo-
san foglalkoztatja a „román szobor” 
sorsa. Amint elmondta, gesztusát Vass 
egyrészt a normalitás jegyében tette, 
másrészt ezzel a fejedelem szobrának 
az ügyét is segítette.
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Hosszú távú
magyarellenesség

Az, hogy a román legfőbb ügyészség Klaus Iohannis államfő 
április végi magyarellenes kirohanása kapcsán arra a követ-
keztetésre jutott, hogy ugyan gyűlöletbeszédnek minősül, de 
nem tekinthető uszításnak, ezért nem indítanak eljárást miat-
ta, olyan, mintha azt mondták volna ki: valaki nem teljesen, 
csak egy kicsit veszítette el a szüzességét. Ahogy ez utóbbi 
sem igazán lehetséges, úgy Iohannis előre megírt forgató-
könyv alapján előadott hőbörgése kapcsán is kĳ elenthető: 
az nem csupán alkalmas a magyar közösség elleni indulatok 
felkorbácsolására, de konkrétan is magyarellenes intézkedé-
seket eredményezett. Még akkor is, ha Iohannis explicite nem 
kért ilyesmit – ami az ügyészség szerint a kritériuma lett volna 
annak, hogy uszításnak minősüljön a performansz.

Hiszen annak nyomán, hogy az elnök a vele szemben álló 
szociáldemokratákat Erdély Magyarországnak való kiárusítá-
sával vádolta meg, ezzel közvetve a terület elrablásának szán-
dékával gyanúsítva meg a magyarokat, valóságos gyűlölet-
özön zúdult ránk, aminek negatív következményei is lettek. A 
parlamentben versenyfutás kezdődött a román pártok között, 
melyikük képes több magyarellenes törvénytervezettel előáll-
ni, illetve magyaroknak kedvező tervezetet leszavaztatni.

Az már csak bónusz, hogy az államfői beszéd nyomán a ro-
mán sajtó az átlagosnál is több magyarellenes cikket közölt. 
És a gyűlölködés az egyszerű emberek szintjéig végigfertőzte 
a társadalmat – ennek illusztrálásaként elég elolvasni a ma-
gyarokkal kapcsolatos írások kommentszekcióit.

Mindezek ismeretében megállapítható, hogy a legfőbb 
ügyészség – még ha csak azért is, mert nem akart vagy nem 
mert nekimenni az államfőnek – tulajdonképpen nem tett 
mást, mint hogy csatlakozott a legfőbb román közméltóság 
által elindított magyarellenes „mozgalomhoz”, amikor a Io-
hannis-beszéd következményeit fi gyelmen kívül hagyva, 
nagyvonalúan eltekintett attól, hogy közösség elleni uszítás 
miatt vizsgálatot kezdjen. Nota bene, azért mégis elismerést 
érdemel, hogy legalább azt ki merte mondani: az, ami az elnök 
száját elhagyta, gyűlöletbeszédnek minősül. Ezzel már mégis-
csak lehet kezdeni valamit, bár nem hisszük, hogy ennek nyo-
mán az államfő, illetve az államelnöki hivatal illetékesei ma-
gukba szállnának, és visszavonnák a diszkriminációellenes 
tanács által a beszéd miatt kirótt ötezer lejes büntetés elleni 
bírósági óvást, amelyet azért nyújtottak be, mert a döntést 
„politikai alapúnak” tartják. Amúgy az ügyészség fi gyelmébe 
ajánlanánk azt is, hogy miután Iohannis megadta a kilövési 
engedélyt a magyarokra, nem csupán a parlament, hanem a 
kormány is rákattant a magyartémára.

Ludovic Orban miniszterelnök például a jelek szerint a kor-
mányülések külön programpontjává avatta a Magyarország, 
illetve a magyar kormány elleni kirohanásokat. A kabinet múlt 
heti ülésén még csak fű alatt szólt be Budapestnek, amikor 
egy Ukrajnának szánt román egészségügyi segélyszállítmány 
kapcsán – felidézve azon hazug vádakat, hogy az Erdélybe ér-
kezett magyar segélyszállítmányokból kizárólag magyarok ré-
szesülhettek – arról beszélt: ellentétben „egyesekkel”, Romá-
nia nem csupán az Ukrajnában élő nemzettársait támogatja.

A keddi kormányülésen viszont már egyenesen otromba 
kirohanást intézett Magyarország ellen, amikor egy román 
állampolgárt ért állítólagos méltánytalanság kapcsán az Euró-
pai Bizottságnál való feljelentéssel fenyegette meg Budapes-
tet, amiért az – szerinte – egyoldalúan megszegte a román 
tranzitutasokra vonatkozó megállapodást. Még ha ez valóban 
így is történt, az ügyet el lehetett volna intézni a nyilvános-
ság bevonása nélkül is – különös tekintettel arra, hogy a jelek 
szerint Magyarország addigra már eldöntötte, hogy eltörli az 
ország területére belépő román állampolgárokkal szembeni 
karanténkötelezettséget is, hiszen a magyar külügyminiszter 
csupán kevéssel Orban barátságtalan megszólalása után je-
lentette be az erről szóló döntést. Egyértelmű, hogy a román 
kormányfő nem véletlenül időzítette a kormányülés sajtónyil-
vános, az összes hírcsatorna által élőben közvetített részére a 
kirohanást: annak célja a Magyarországgal szembeni hangu-
latkeltés volt, mintha csak előre ellensúlyozni akarta volna a 
kedvező budapesti döntést, nehogy a magyarok pozitív szín-
ben tűnjenek fel a románok szemében. Vagyis a határozott 
magyar felszólítás ellenére továbbra is a román belpolitikai 
kampány témájává teszik Magyarországot.

Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a következő évekre érvé-
nyes új román védelmi stratégia egyik fontos eleme az illibe-
rális demokrácia kockázata, amelyet természetesen úgy kell 
érteni, hogy Magyarországot tekinti semlegesítendő veszély-
forrásnak, akkor olybá tűnik: Bukarest legalábbis közép-, ha 
nem hosszú távú ellenséges viszonyra készül berendezkedni 
Magyarországgal és a magyarokkal szemben.
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Kitartó vásárhelyi „szobrozás”

Helyet kér. Harmath István alkotása több mint egy éve szállításra készen áll

FO
TÓ

: 
SÁ

NT
A 

CS
AB

A

 » Értesüléseink szerint az 
avatást Dorin Florea azért 
késleltette, mert semmiként 
nem szerette volna, ha az er-
délyi román memorandisták 
emlékére készült szobor-
csoport felállítása időben 
elmaradna a „magyar alko-
tástól”.




