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A járványügyi megszorítások 
miatt sajtótájékoztatónak „álcáz-
va” avatták fel tegnap Marosvá-
sárhelyen Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem egész alakos szobrát. 
A Marosvásárhelyt szabad királyi 
városi rangra emelő fejedelem 
szobra az elmúlt harminc évben 
az első olyan magyar köztéri al-
kotás, amelyet a megyeszékhely 
költségvetéséből állítottak.

 » SIMON VIRÁG

N égy év telt el a Bethlen Gá-
bor-szobor felállításának öt-
letétől a megvalósításig. Ma-

rosvásárhely magyar lakossága – és 
nemcsak – nagyon várta az avatóün-
nepséget, hogy a város központjában 
felállítsák az 1580-ban Marosillyén 
született, 1629. november 15-én Gyu-
lafehérvárott meghalt nagy erdélyi fe-
jedelem (1613–1629) szobrát: az első, 
magyar kötődésű emlékművet, amely 
helyet kapott a város szívében. A jár-
ványügyi megszorítások miatt nem le-
hetett méltó ünneplést szervezni, így a 
tegnap délutáni szoboravatóra csak a 
hivatalosságok és az újságírók kaptak 
meghívást. A főtéri központi parkot, 
ahol a szobor helyet kapott, csak csen-
dőrségi igazoltatás nyomán lehetett 
megközelíteni. De a központi park két 
szélén lévő járdán sok magyar ember 
állt, ünnepelt és tisztelgett.

Kétszeresen rászolgált
az utókor tiszteletére
Soós Zoltán marosvásárhelyi polgár-
mester kétnyelvű beszéde előtt egy-
perces néma csenddel áldozott a kará-
csonkői kórháztűzvészben hétvégén 
elhunytak emléke előtt. Majd arról 
beszélt, Bethlen Gábor kétszeresen is 
rászolgált arra, hogy Marosvásárhe-

lyen szobrot állítsanak neki. Egyrészt 
mert Erdély egyik legnagyobb feje-
delme volt, de Marosvásárhely atyja, 
keresztapja is: először ő nevezte így 
a várost. „A városi lét a szabadság 
bölcsője a középkor óta, a kultúra és 
kereskedelem központja. Azzal, hogy 
szabad királyi város rangjára emelte 
Vásárhelyt, a szabadságot intézmé-
nyesítette, és indította el ezen az úton 
Marosvásárhelyt. Hálás vagyok, hogy 
itt állhatok, s köszönöm mindenki-
nek, aki segített ennek az ötletnek a 
megvalósításában” – fogalmazott a 
polgármester, aki megköszönte Vass 
Levente parlamenti képviselőnek, 
Kali Istvánnak, a kabinetfőnökének, 
illetve Harmath István és Sánta Csaba 
szobrászoknak a munkát.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke szerint nagyon fontos 

őrizni a múltat, a jelenben élni és 
dolgozni a jövőért, és ez a szoborava-
tás ennek a jegyében történt. Amint 
a fejedelem tette, most is erősíteni 
kell az oktatást, támogatni a kultú-
rát. „Ahogy a fejedelem felismerte az 
Erdélyben élő népek összefogásának 
fontosságát, most is az összefogásban 
kell gondolkodnunk, így kell tervez-
nünk” – emelte ki a tanácselnök.

Számítani lehet a magyar
kormány támogatására
Potápi Árpád János, a magyar kor-
mány nemzetpolitikáért felelős állam-
titkára Móricz Zsigmond Tündérkert 
című könyvéből, a Bethlen Gábor szá-
jába adott mondattal kezdte beszédét. 
„Ha elgondolom, hogy amíg a magyar-
ság három darabba van vágva, addig 
nekünk legfőbb gondunk és munkánk 
az, hogy egymással összefogva harcol-
junk, akkor nagyon szerencsés lehet 
az idea, hogy legyen együtt, és egyfor-
ma bajban és felelősségben, remény-
ségben az egész magyar nemzet. Ma, 
2020. november 15-én Bethlen Gábor 
szobra előtt állunk egy olyan időszak-
ban, amely az egész világot egy óriási 
kihívás elé állítja. Jogosan merül fel a 
kérdés, vajon egyedül vagyunk-e eb-
ben a helyzetben? – fogalmazott Po-
tápi Árpád. – Nem, hiszen fontosak 
vagyunk egymásnak, minden helyzet-
ben számíthatunk egymásra, mi, ma-
gyarok, magyarok Erdélyben, magya-
rok a Kárpát-medencében, magyarok 
a nagyvilágban. Önök, mint eddig is, 
számíthatnak a magyar kormány tá-
mogató segítségére és együttérzésére 
még akkor is, ha Magyarország is ádáz 
csatáját vívja a kórral szemben. Nem 
hagyunk magára egyetlen magyar em-
bert sem.”

Az államtitkár kiemelte, hogy a 
romlás, pusztulás, kegyetlenség és 
törvénytelenség időszaka után Beth-
len Gábor fejedelemségének tizenhat 
esztendeje alatt Erdélyre a felvirág-
zás köszöntött. „Visszaszerzett tekin-
tély, stabil bel- és külpolitika, gaz-
dasági megerősödés, a művészetek 
virágkora” – idézte a fejedelem nagy-
ságát a politikus. Emlékeztetett, 2015 
óta november 15-e, a fejedelem szü-
letésének és elhalálozásának napja 
a magyar szórvány napja is. A ma-
gyarság megmaradása tömbben és 
szórványban csak úgy garantálható, 
ha követjük a Bethlen Gábor által járt 
utat: közösségeinket megerősítjük az 
oktatásban, művelődésben, a gaz-
daságban, szem előtt tartva nemze-
tünk egységének fontosságát – han-
goztatta Potápi Árpád. Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes nevében is 
gratulált Soós Zoltán polgármester-
nek és csapatának, és arra biztatta az 
erdélyi magyarokat, hogy december 
6-án is menjenek el szavazni a parla-
menti választásokon.

Az ünnepségen Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök Bethlen Gábor öröksé-
géről beszélt, kiemelve, hogy a fejede-
lem munkássága minden nemzetnek 
példaértékű: összeköti a nemzeteket, 
így a Marosvásárhelyen felállított 
szobrot minden marosvásárhelyi ma-
gának érezheti. Tekintettel arra, hogy 
a marosvásárhelyieknek ezúttal nem 
nyílt lehetőségük részt venni az ese-
ményen, Soós Zoltán felhívással for-
dult feléjük: arra kérte a lakosokat, 
hogy az avatást követő napokban 
egy szál fehér virág elhelyezésével 
fejezzék ki a Marosvásárhelyt szabad 
királyi városi rangra emelő fejedelem 
iránti tiszteletüket.
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Felavatták a Bethlen-szobrot

 Erdélyi tudósítások 2020. november 16.
hétfő

Ha nem lépünk,
ismét megtörténik

Olvasom több fórumon is, hogy elkerülhető lett volna a 
tíz halálos áldozatot és hét súlyos sérültet követelő kará-
csonkői (Piatra Neamț) kórháztragédia. Hát nem. Legyen 
bármennyire is illúzióromboló, a szombati tűzvész legelső 
következtetése és tanulsága sajnos az, hogy Romániában 
egyelőre semmiképpen sem kerülhetők el a hasonló sze-
rencsétlenségek.

Harminc éve rendszeresen megkapjuk a vészjelzést az 
ágazat képviselőitől, volt rá eset, hogy az orvosok, ápo-
lók utcára is vonultak panaszukkal, a politikusok körében 
időnként (többnyire persze kampány idején) el-elhangzik 
a fogadkozás, hogy az egészségügynek innentől aztán pri-
oritást kell élveznie, majd ismét nem történik semmi. Tör-
ténik néhány tragédia – csecsemők égnek bent az újszü-
löttosztályon, tömegesen kapnak el páciensek fertőzést a 
kórházakban, életét veszti a sérült, a beteg, mert késve 
érkezik ki a mentő –, ilyenkor rövid ideig fejeket követe-
lünk valamennyien, szakértők, véleményformálók és a 
világháló népe leszögezi, hogy ez így nem mehet tovább, 
alapjaitól kell újjáépíteni az egész rendszert. De persze 
marad minden a régiben.

Már számolni se győzi senki, hány tízezer orvos, asszisz-
tens és ápoló hagyta itt az országot, és távozott külföldre 
az elmúlt évtizedekben, akut szakemberhiányt okozva a 
romániai egészségügyben (amiből természetesen az kö-
vetkezik, hogy az egészségügyi személyzet leterheltsége 
nálunk az uniós átlagnál magasabb). És miközben az itt-
hon maradást, a hazai praxist választó szakemberek bérét 
sikerült felsrófolni az utóbbi években, a rendszer legbelül 
folyamatosan rothad, és a humánerőforrás-defi citen túl-
menően továbbra is felszerelés- és eszközhiány, fejetlen-
ség jellemzi. Franciaországban az ottani össztermék több 
mint 11, Romániában a GDP alig 5 százaléka jut egész-
ségügyi ráfordításra, még úgy is, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt idén hangsúlyos többlettámogatást kapott az 
ágazat. Az Európai Unió tagállamai közül nálunk a leg-
alacsonyabb, kevesebb mint 500 euró az egészségügyre 
fordított, egy főre jutó kiadás, még a bulgáriaihoz képest 
is vékonyabb, miközben például a skandináv országok-
ban ennek a tízszeresét költik hasonló célra. Nevezheti 
bárki populizmusnak, attól még az egészséges egyensúly 
súlyos elbillenésére vall: nálunk eurómilliárdok mennek 
fegyvervásárlásra, haderőfejlesztésre, luxusnyugdíjakra, 
miközben megannyi kórházban az alapvető ellátáshoz 
szükséges feltételeket is képtelenség biztosítani – a gyó-
gyulásról, túlélésről nem is beszélve.

Ne próbáljunk az ujjunk mögé bújni, hiszen csak idő 
kérdése volt, hogy az amúgy is több sebből vérző, rend-
szerszerű problémák sújtotta romániai egészségügyet a 
mostanihoz mérhető tragédia rázza meg azok után, hogy 
a koronavírus-járvány mindent felülírva tetézte az eddi-
gi bajokat. Már eddig is mindennapos volt, hogy még a 
súlyos állapotban lévő fertőzött betegekhez vagy a köz-
úti balesetekhez is késve érkezik ki a mentő, hogy a más 
kórban szenvedők nem jutnak megfelelő ellátáshoz, most 
pedig bebizonyosodott, hogy infrastruktúra hiányában egy 
új intenzív osztály létrehozása, a meglévő bővítése, átköl-
töztetése meghaladja a meglévő személyzeti, eszközbeli 
kapacitásokat. Utólag ugyanez volt elmondható a giuleşti-i 
szülészeten tíz, vagy a bukaresti Colectiv klubban öt évvel 
ezelőtt bekövetkezett tűzvészről, annak okairól, illetve an-
nak következményeiről is: az egészségügy katasztrofális ál-
lapotának, továbbá mulasztások, emberi hanyagság, me-
nedzsmenthiány, korrupció elegye. A kérdés csupán az, fel 
tudunk-e ocsúdni valahára ezekből a szerencsétlenségek-
ből, tudunk-e tanulni az elmúlt évtizedek végzetes hibái-
ból, vagy menthetetlen az egész. Képes lesz-e felismerni a 
hazai társadalom – a mindenkori kormányokat, a politikai 
osztályt, helyi és megyei önkormányzatokat, az egészség-
ügyi döntéshozókat, nem utolsósorban valamennyiünket, 
minden polgárt beleértve –, hogy a hasonló tragédiák 
megtörténtében valahol egyformán felelősség terhel min-
denkit. Kit azért, mert nem hozta meg a szükséges döntést 
a megfelelő időben, másokat pedig azért, mert ugyanezt 
nem távolították el emiatt a döntéshozó pozícióból.

Egyértelmű, hogy az ilyenkor sokat hangoztatott átérté-
kelés, újratervezés, -gondolás és hasonló szlogenek már 
nem elegendőek. A mostani járvány megfelelő és elkerül-
hetetlen alkalmat nyújt a romániai egészségügy alapjaiból 
történő újjáépítésére. Ellenkező esetben nem kerülhetjük 
el a bajt sem most, sem a pandémiát követő, remélhetőleg 
mihamarabb elérkező „békeidőben”.
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Megvalósult. Négy év után sikerült felavatni a Bethlen-szobrot Marosvásárhelyen

 » Bethlen Gábor kétsze-
resen is rászolgált arra, 
hogy Marosvásárhelyen 
szobrot állítsanak neki. 
Egyrészt mert Erdély egyik 
legnagyobb fejedelme volt, 
de Marosvásárhely atyja, 
keresztapja is: először ő 
nevezte így a várost. 




