
Az Arad megyei Pécska olyan 
híres szülöttekkel büszkélked-
het, mint a magyar oktatás 
korabeli megreformálója, 
Klebelsberg Kuno. Emlékét 
szobor, emléktábla és több 
helyi konferencia is megörö-
kítette. Riportunkban annak 
jártunk utána, hogy a híres 
felmenőkkel büszkélkedő he-
lyi magyarság hogyan boldo-
gul a politikailag egyre inkább 
„multikulturális ” partiumi 
városkában.

→ MAKKAY JÓZSEF

M iközben Pécskán a 109-es 
utcát keresem, ahol régi 
ismerősöm, Nagy István 

nyugalmazott fi zikatanár (port-
rénkon) lakik – aki pedagógusi 
munkáján kívül a rendszerváltás 
óta rengeteg közművelődési fela-
datot lát el –, azon töprengek, mi 
készteti arra egy faluközösségből 
átvedlett kisváros vezetőit, hogy 
amerikás módra nevek helyett 
számokkal sorjázza a település 
utcáit. A „titok” Nagy István ha-

gyományos pécskai házának nap-
palijában derül ki, aki reálszakos 
tanárként helytörténészi titulust 
is kivívott magának, hiszen so-
kat kutatta Pécska, illetve Arad 
vármegye múltját. Mint a legtöbb 
faluban, a nemzedékről nemze-
dékre fennmaradt utcaneveket itt 
sem vezették be a személyi igazol-
ványokba. Az ópécskai és a ma-
gyarpécskai utcanevek azonban a 
19. század végi telekkönyvi térké-
peken már szerepelnek.

Miután a két különálló közigaz-
gatási egységből egységes Pécská-
vá gyúrt falu a városiasodás gon-
dolatával is elkezdett foglalkozni 
– ezt a Ceuașescu-rendszerben 
még nem lehetett kivitelezni –, az 
1989-es rendszerváltás után az or-
szág egyik legnagyobb községében 
komolyan kezdtek foglalkozni az 
utcanevek kérdésével. 1992-ben 
bizottság alakult, hogy a 60 száza-
lékban román és 40 százalékban 
magyar falu utcái arányos módon 
román és magyar neveket kapja-
nak. Noha Pécskán a történelem 
során etnikai szembenállás soha 
nem volt, az utcanevek kérdése túl 
kemény diónak bizonyult. Bölöni 
Sándor egykori magyartanár – az 
utcanévosztó bizottság magyar 
tagja – egy idő után megelégelte a 
meddő vitát. Azzal érvelt, hogyha 
már nem lehet kompromisszumos 
megoldást találni a két népcso-
port egymás mellett élését tükröző 
utcanevekre, akkor számok le-
gyenek a nevek helyett. Ahogyan 
Erdélyben mindenhol, a pécskai 
románok is sokkal több utcanevet 
akartak, mint amit számarányuk 
indokolt volna, így a bizottság dol-
gavégezetlenül feloszlott. A város-
sá válás időszakában a névadást 
újra felmelegítették, és az akkori 

román polgármester az etnikai 
nézeteltérésekre hivatkozva jobb-
nak látta a számozást. Javaslatát 
a helyi RMDSZ-képviselők eluta-
sítása ellenére is keresztülvitte a 
kisváros közgyűlésén, azóta pedig 
Pécska kicsit New Yorkra hasonlít. 
Legalábbis az utcák számozásának 
tekintetében.

Klebelsberg Kuno
szülővárosa
Miközben városnézésre indu-
lunk, István elmeséli a személyes 
történetét. Az 1989 decemberé-
ben általa kezdeményezett és 
megalapított helyi RMDSZ-szer-
vezetet elnökként 2005-ig igaz-
gatta. 12 év alatt, amíg a község 

alpolgármestere volt, több román 
polgármestert is „elfogyasztott”, 
és 18 éven át 2008-ig volt a helyi 
tanács tagja.

A közeli Nagyvarjasról szárma-
zó tanárember az egyetem elvégzé-
se után került Pécskára 1979-ben, 
a következő évben megnősült, így 
bő negyven esztendeje minden ide 

köti. A helyi RMDSZ-szervezetből 
úgy lépett ki, hogy az elnökké váló 
fi atalember e gyszer keményen 
rászólt, hogy ne kritizálja a szer-
vezetet. Amikor később a frissen 
megalakuló Magyar Polgári Párt 
színeiben próbált szerencsét, nem 
jutott be a helyi önkormányzatba. 
Rá kellett jönnie, hogy az MPP-
ben sem fogadta nyitottabb világ, 
mint az RMDSZ-ben, ott sem tűrték 
a kritikát. Mivel a párt belső leve-
lezőlistáján folyamatosan meg-
fogalmazta érveit és kritikáit, az 
egykori elnök, Szász Jenő néhány 
társával együtt kipakolta a pártból. 
A helyzet pikantériája, hogy pécs-
kai emberük hamarabb megelé-
gelte a nézeteltéréseket, és kilépési 
szándékát megírta a vezetőségnek.

→ Pécska kicsit New 
Yorkra hasonlít. Leg-
alábbis az utcák számo-
zásának tekintetében. 
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→ Új köntösben gróf Mikó Imre háromszéki arisztokrata sírja a Házsongárdi temetőben
→ Az Arad megyei Solymos lepusztult királyi vára

Pécska főtere a római katolikus templommal. A Szentháromság parkban két magyar emlékmű is áll

folytatás a                 oldalon3.
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Pécskai utcarészlet. A korszerűsödő kisvárosba egyre több uniós pénz érkezik




