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Soós Zoltán, az RMDSZ és az 
Erdélyi Magyar Szövetség által 
is támogatott független jelölt a 
legesélyesebb Marosvásárhely 
polgármesteri székére egyes 
pártok belső használatra készült 
felmérései szerint.

 » PATAKY ISTVÁN

A lig több, mint két héttel a hely-
hatósági választások előtt, a 
magyar szempontból egyik 

legfontosabb helyszínnek számító 
Marosvásárhelyen jelen állás szerint 
három jelölt fut neki jó esélyekkel a 
célegyenesnek. Lapunk úgy tudja, 
egyes pártok belső használatra ké-
szült felmérései szerint Soós Zoltán, 
az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szö-
vetség által is támogatott független je-
lölt áll az első helyen. Claudiu Maior, 
a várost húsz évig vezető Dorin Florea 
tanácsadója, újabban a Pro Románia 

Párt polgármesterjelöltje a második a 
támogatottságot illetően, ő kevéssel 
előzi meg a nemzeti liberálisok színe-
iben induló Theodora Benedeket. E 
három jelölttől leszakadva, az esély-
telenség nyugalmával kampányolhat 
a Népi Mozgalom Pártját képviselő 
Marius Pașcan. A gyors „alkalmazko-
dásáról” híres Maior kényes helyzetbe 
került az utóbbi napokban. Miután 
„kedves barátjaként” megszólítva írt 
Facebook-bejegyzést Benedek István-
ról a nagy tekintélyű orvosprofesszor 
halálát követő napon, éles hangú vá-
laszt kapott az elhunyt hematológus 
egyik fi ától. „Nincsenek szavak arra, 
amelyek elmondhatná k, mit é rzett 
tisztelt édesapám, nincsenek sza-
vak a csaló dottsá gra és a bá natra, a 
megalá zottsá gra, ami a szí vé ben volt, 
amikor eljö tt a pillanat, hogy tü kö rbe 
né zzen, é s sajá t magá nak beismerje: 
é veken keresztü l a szemé be hazud-
tak, szé les mosollyal az arcukon... a 
vá llát veregetve. Ö nö k... a senkihá zi-
ak” – írta egyebek mellett a közösségi 

hálón közölt bejegyzésében Benedek 
Mátyás. Értesüléseink szerint egyre 
nagyobb a nyomás Maioron a visz-
szalépést illetően, amit csak részben 
tehetne meg, hiszen a határidő lejárta 
miatt a neve mindenképpen ott lesz a 
szavazólapon. Dönthet viszont úgy, 
hogy gyakorlatilag feladja a kampá-
nyolást az elkövetkező két hétben. Az 
biztos – és ez Rareș Bogdan szerdai 
marosvásárhelyi kampánybeszédé-
ből is kiderült –, hogy a Nemzeti Li-
berális Párt Maior indulását tartja a 
legnagyobb akadálynak a férje révén 
magyar családnevű Theodora Bene-
dek győzelmi esélye előtt. Miután Ma-
rosvásárhelyen a lakosság mintegy 
húsz százaléka vegyes házasságban 
vagy vegyes családban  él, azt is ne-
héz megítélni, hány magyar, illetve 
román választja az „átszavazást”, 
azaz az etnikai alapú voksolás mel-
lőzését. Az RMDSZ arra számít, hogy 
Soós Zoltán most jóval több elégedet-
len román nemzetiségű szavazót tud 
megszólítani, mint négy évvel ezelőtt.

 » BÍRÓ BLANKA

A veszélyeztetett csoportok köte-
lező koronavírus-szűrése során 

merült fel a csalás gyanúja egy ma-
gán öregotthont illetően. Az idősek 
otthonából hatvan minta került a 
sepsiszentgyörgyi Pro Vitam labo-
ratóriumba. Fejér Szilárd, a Pro Vi-
tam diagnosztikai központ kutatója 
lapunknak elmondta, a PCR-teszt 
során ellenőrzik a mintában lévő hu-
mán genetikai anyag mennyiségét 
is, így kiderült, hogy tulajdonkép-
pen a tesztre beküldött pálcán nem 
volt minta. „Gyakorlatilag üresen 
küldték be a mintavételre kiadott 
pálcákat, tehát azok nem voltak sen-
kinek a torkában és az orrában. Nem 
tudjuk, hogy hanyagságból, vagy 
azért, mert arra számítottak, hogyha 
nincs minta, akkor nem lehet pozi-
tív a teszteredmény” – részletezte a 
kutató. Rámutatott, bármelyik eset 

áll fenn, mindenképpen csalásnak 
minősül, ezért értesítették a hatósá-
gokat, a közegészségügyi igazgató-
ságot és a rendőrséget. „Kevés dolog 
bosszant fel jobban annál, mint ami-
kor hozzá nem értő emberek ostobá-
nak néznek, és ennek egy súlyosan 
veszélyeztetett csoport látja kárát 
a nem megfelelő tesztelés miatt” – 
írta Fejér Szilárd Facebook-bejegy-
zésében.

A gyanús mintákból tízet-tízet el-
küldtek más laboratóriumokba, az 
egyik szintén értékelhetetlennek mi-
nősítette a mintát, a másik esetben 
kijött a negatív eredmény. Ez utóbbi 
esetben nem ellenőrizték a humán 
genetikai anyag mennyiségét, ha-
nem csak a vírus jelenlétét keresték, 
ilyenkor viszont a laboratórium nem 
tudhatja, milyen minőségű a levett 
minta. „Ez a kellemetlen közjáték is-
mét megerősített minket abban, hogy 
mindenképp szükséges kontrollálni 

a minta minőségét, ha a laboratóri-
um nem látja át a teljes folyamatot 
a mintavételtől a laboratóriumba 
kerülésig. A megfelelő mintavétel és 
szállítás legalább olyan fontos, mint 
a megfelelő mintafeldolgozás, és ez 
nemcsak a koronavírus-tesztekre 
igaz, hanem általánosan mindenféle 
laboratóriumi tesztre” – magyarázta 
a szakember.

A bejelentésére a rendőrség már 
vizsgálódott a laboratóriumban, vi-
szont a nyomozás eredményéről nem 
közöltek részleteket. Fejér Szilárd 
szerint valószínűleg egyszerűen le-
zárják az ügyet azzal, hogy meg kell 
ismételni a mintavételt. Érdeklőd-
tünk a Kovászna megyei rendőrsé-
gen, ahonnan azt a választ kaptuk, 
hogy minden, koronavírus-járvány-
nyal kapcsolatos információt csak a 
prefektúrák közölhetnek. A prefek-
túrát telefonon és írásban is megke-
restük, későbbre ígértek választ.
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A semmibe vett
magyar nyelv

Csak a szokásos történet: Kolozsváron megint semmibe 
vették a magyar közösséget, a magyar nyelvet és a törté-
nelmi tényeket, amikor kizárólag román nyelvű emléktáblát 
helyeztek ki a vasútállomás falára a Nagyvárad–Kolozsvár 
vasútvonal átadásának 150. évfordulóján. Pedig hát azt ne-
héz lenne letagadni – bár igény minden bizonnyal lenne rá 
–, hogy egyrészt a vasútvonalat a magyar állam építtette a 
saját területén, másrészt pedig azt, hogy a városban jelenleg 
is nagy számú, több tízezer fős magyar közösség él.

Igaz, ennek az emléktáblának a felállítói elegánsabban 
viselkedtek, mint a néhány évvel ezelőtt ugyancsak a kin-
cses város pályaudvarára kihelyezett másikéi, amelyen az 
állomásfőnökök nevét tüntették fel, a kényelmetlen múl-
tat pedig azzal a frappáns megoldással tüntették el, hogy 
az 1945 előtti időszak vezetői kapcsán csak annyit írtak: 
ismeretlenek.

Most ugyanis legalább meghívták a Magyar Államvasutak 
képviselőjét is, lehetővé téve, hogy az építtető magyar fél is 
a nyilvánosság elé tárja az évfordulóval kapcsolatos gondo-
latait. Ez azonban legfeljebb csak néhány, az eseményről be-
számoló sajtóorgánum lapjain marad majd meg. Az utókor 
azonban azzal szembesül az állomás környékén járva, hogy 
kizárólag egynyelvű tábla örökíti meg az évfordulót. (Már ha 
nem indul mozgalom annak érdekében, hogy kerüljön ki a 
magyar nyelvű tábla is.)

Mindez természetesen nem más, mint a románok erdélyi 
szimbolikus térfoglalásának újabb lépése, amellyel ismét 
csak azt jelzik, kik is az urak ma a Kárpátok koszorúján 
belüli területek keleti részeiben. És még csak nem is kell 
zsigeri rosszindulatot feltételezni: a román illetékesek fejé-
ben meg sem fordul, hogy egy vegyes lakosságú, jelentős 
őshonos magyar lakossággal is rendelkező településen 
illene kétnyelvű feliratokat, emléktáblákat kihelyezni. Hi-
szen az egységes és oszthatatlan nemzetállam szellemé-
ben szocializálódtak, amely kimondja, hogy az ország 
a románoké, és csak az ő nyelvük lehet hivatalos benne. 
Minden bizonnyal ez a szocializációs háttér játszhatott 
közbe abban a szintén kolozsvári, nem kevésbé vérlázító 
esetben is, amikor a román bíróság mondta ki: egy vegyes 
házasságból származó, a magyar édesanya által magyar, a 
román édesapa által román óvodába íratni szánt gyereket 
azért kell román óvodába küldeni, mert ha az állam hivata-
los nyelvén tanul, könnyebben érvényesül majd. 

Sokszor hallhattuk már ezt az „érvelést” a magyar fi atalok 
romániai érvényesülése fölötti „aggodalmukban” krokodil-
könnyeket hullató románoktól, akik afölött sopánkodnak, 
hogy a „szegregált”, kizárólag magyar tannyelvű óvodák-
ban, iskolákban és egyetemeken a magyar diákok nem is-
merkednek meg kellő mértékben a román nyelvvel, emiatt 
később nem tudnak majd helyt állni a munka mezején.

Holott éppen hogy az anyanyelven való tanulás révén 
tudja bárki a lehető legjobban elsajátítani a megtanulandó 
tananyagot. A magyar fi atalok hiányos romántudásáért pe-
dig éppen hogy a román állam felelős, mivel hosszú évtize-
dekig nem volt hajlandó idegen nyelvként tanítani a románt 
a magyar diákoknak, ehelyett ugyanazon tankönyvekből, 
ugyanazon követelmények szerint kellett tanulniuk, mint az 
azt anyanyelvként beszélő román diákoknak.

Különösen bornírt a bírósági ítélet egy vegyes házasság-
ban született gyerek esetében, aki amúgy is mindkét szülő-
jével annak anyanyelvén értekezik. Bár ismét csak szeren-
csésnek nevezhetjük a helyzetet, hogy Romániában nincs 
precedensjog, azért ennek az ítéletnek beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek. Hiszen egy ilyen bírósági döntést lo-
bogtatva frontális támadást lehetne indítani a teljes magyar 
oktatási rendszer ellen, arra hivatkozva, hogy a román igaz-
ságszolgáltatás is kimondta: „hátrányos” helyzetben van-
nak azok a magyar diákok, akik az anyanyelvükön tanulnak.

Ezen közelmúltbeli kolozsvári történések fényében meg-
állapítható: nem túlzóak azok a kĳ elentések, amelyek sze-
rint Romániában továbbra is rendszerszintű hadjárat zajlik 
az őshonos magyar közösség anyanyelvi jogai és a magyar 
nyelvű oktatás ellen.

Ez pedig sürgős reakciót követel a parlamenti képviselet-
tel rendelkező, illetve arra törekvő magyar pártok részéről. A 
sodródás helyett stratégia kidolgozását arra, hogyan lehet 
fölvenni a jogi és egyéb jellegű küzdelmet ez ellen a folya-
mat ellen, amely során a kifelé européernek és kisebbségba-
rátnak mutatkozó, minden brüsszeli és washingtoni mantrát 
hűségesen szajkózó Románia valójában folyamatosan egy 
őshonos európai közösség ellehetetlenítésére és felszámo-
lására törekszik.
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Hármas csata, Soós az esélyes
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Soós Zoltán a remények szerint most több vásárhelyi szavazót szólíthat meg, mint négy évvel ezelőtt




