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H A J N A L  C S I L L A

A román lobogó színeit 
fújták rá ismeretlen tet-
tesek a marosvásárhelyi 

Postaréten lévő köztéri emlékmű 
egyik oldalára. A rendőrség vizs-
gálatot indított az ügyben, miu-
tán lakossági bejelentés érkezett 
a rongálásról. Portik Vilmos, Ma-
rosvásárhely alpolgármestere a 
Székelyhonnak elmondta, a nyolc 
óra körül érkezett lakossági beje-
lentés után értesítette a helyi rend-
őrséget, ezt követően a helyszínre 
érkeztek a bűnügyi nyomozók is.

A helyszínre kiérkezett alpolgár-
mester higgadtságra intett minden 
marosvásárhelyit, szerinte provoká-
cióról van szó, és feltehetően ugyan-
azok tették, akik a helyhatósági vá-
lasztások előtt is ellentétet szítottak a 
marosvásárhelyiek között. A történ-
teket Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere is elítélte közösségi 

oldalán közölt bejegyzésében. Mint 
fogalmazott, etnikai alapú provoká-
ció van a történtek mögött. Az elöl-
járó úgy vélekedett, etnikai konfl ik-
tus gerjeszté sé nek szá ndé ká val má r 
nem lehet megosztani a vá sá rhelyi-
eket, ennek ellené re egyesek nem 
adjá k ezt fel. „Ne dő ljü nk be az is-
kolá zatlan rosszakaró inknak. Vá ro-
sunk csak akkor fejlő dhet, ha nem 
hagyunk helyet az etnikai alapú  pro-
voká ció knak” – közölte Soós Zoltán. 
Az RMDSZ közleményben jelentette 
be, hogy ismeretlen tettesek ellen 
feljelenté st tett. Szombat estére meg 
is tisztították a Székely vértanúk em-
lékművét a városháza illetékesei és 
a Maros Megyei Múzeum munkatár-
sai. A helyreállításról a polgármes-
ter posztolt fényképet szombaton, a 
következő szöveggel: „Curat, tiszta”. 
A November 7. lakónegyedben lévő 
Székely vértanúk emlékművét az 
1854. március 10-én kivégzett székely 
vértanúk tiszteletére emelték, és 1875 
óta tartják itt a március 15-ei megem-
lékezéseket a marosvásárhelyiek.

Nem uszítások a mázolások?

Az MTI a provokáció kapcsán fel-
elevenítette: a Székely Figyelő Ala-
pítvány épp múlt héten sérelmezte, 

hogy az ügyészség és a bíróságok 
nem tekintik uszításnak a nyilván-
valóan magyarellenes üzenetet hor-
dozó mázolásokat. Az alapítvány 
azt az ügyet elevenítette fel, amikor 

2020 januárjában egyetlen éjszakán 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, 
Máréfalva, Székelyszentlélek és 
Hármasfalu bejáratánál fújták le fe-
kete festékszóróval a magyar nyelvű 
helységnévfeliratokat. A székelyud-
varhelyi rendőrség a térfi gyelő ka-
merák felvételei alapján azonosított 
egy autót, majd annak rendszáma 
alapján azonosította az elkövetőt, 
egy 30 éves bákói férfi t, aki beisme-
rő vallomást is tett. A férfi ra 
csak rongálás miatt szab-
tak ki csekély bírságot, és 
az ügyészség nem indított 
eljárást ellene etnikai uszí-
tás miatt. Ezt az ügyészségi 
határozatot támadta meg a 
bíróságon a Székely Figyelő 
Alapítvány. A Székelyud-
varhelyi Bíróság azonban 
az elmúlt napokban kikéz-
besített ítéletében jogosnak 
találta az ügy ejtését. A bíróság 
elismerte a gyűlöletkeltés tényét, 
de mégsem tartotta indokoltnak a 
vádemelést az elkövető ellen, mert 
szerinte hiányzott a tömeg, amely 
ellen az uszítást elkövették. Tavaly 
az Active Watch bukaresti emberi 
jogi szervezet fi gyelmeztetett arra, 
hogy Romániában általában nem 
kerülnek bíróság elé a gyűlölet által 
vezérelt bűncselekmények.

Olcsó provokációt sejtenek
Az RMDSZ feljelentést tett az emlékműrongálás ügyében

Nem sokáig maradt így az emlékmű

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Ismeretlen tettesek megrongálták péntek este a 
Székely vértanúk emlékművét Marosvásárhelyen, fes-
tékszóróval fújták rá a román zászló színeit. A város 
elöljárói higgadtságra intették a helyieket, provokációt 
sejtve emögött, az RMDSZ feljelentést is tett ismeretlen 
tettesek ellen. Szombatra ismét régi arcát mutatta a 
vértanúknak emléket állító köztéri alkotás, a városháza 
munkatársai megtisztították a festéktől.

P A P  M E L I N D A

A Maros megyei község központjá-
ban felállított emlékmű diszkri-

mináló voltára a számos történelmi 
kiadvány illusztrátoraként ismert Ra-
du Oltean hívta fel a fi gyelmet a Face-
book közösségi oldalon. Az illusztrátor 
rámutat, hogy az emlékmű feliratozá-
sának már a felütése is diszkrimináló, 
hiszen az I. világháborúban elhunyt 
katonákat „a nemzet egyesítéséért ele-
sett hősökként” (eroii căzuți la datorie 
pentru întregirea neamului) említi. Ez 
történelemhamisítás, mutat rá, hiszen 
a zágori román katonák nem a Román 
Királyság, hanem az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadseregében harcoltak, 
akárcsak a többi erdélyi településről 
behívott fi úk, ők is császári és királyi 
katonák voltak, nemzetiségtől függet-
lenül. „A polgármesteri hivatalnak 

sürgősen újra kellene csináltatnia a 
teljes feliratot” – hívja fel a fi gyelmet 
Oltean. Aki szerint a községvezetésnek 
már csak amiatt is meg kellene követ-
nie a szász közösséget, mivel egy egy-
koron zömében szászok által lakott te-
lepülésről van szó. „Az emlékmű tehát 
sovén a falu szász nemzetiségű szülöt-
teivel szemben, akiket tiszteletlenül 
kezel” – hívta fel a fi gyelmet bejegy-
zésében Oltean. Rámutatott, a község-
vezetésnek nemzetiségtől függetlenül 
pártatlanul kellett volna viszonyulnia 
az elesett katonákhoz. Oltean szerint 
a zágori polgármesteri hivatalnak 
le kellene bontania a diszkrimináló 
emlékművet, és helyére újat állítani, 
amely korrekt és tisztességes módon 
emlékezik meg a település első világ-
háborúban elesett összes szülöttjéről. 
Azt írta, értesíti az ügyről az Országos 
Diszkriminációellenes Tanácsot, a 
Maros Megyei Prefektusi Hivatalt és a 
kegyeleti hivatalt is.

Konzultálni kellett volna

Az I. világháborúban elesett zágori 
hősök neveit egyébként nem lett volna 
lehetetlen megtalálni, egyebek közt a 
magyarországi Honvédelmi Minisz-
térium Hadtörténeti Intézet és Múze-
umának (HMHIM) online adatbázisa 
(katonahoseink.militaria.hu) is tartal-
mazza. A digitális adattár keresésre 62 
zágori születésű elesettet ad ki, közöt-
tük magyar nevűek is vannak. A zágo-
ri emlékmű 56 hősnek állít emléket – 
17 román név van rajta, illetve 29 szász 
katonáról ír –, magyar nemzetiségű 
bakákról még csak említés szintjén 
sem esik szó.

Lapcsaládunk kérdésére, hogy a 
községvezetésnek nem kellett volna 
szakemberekkel konzultálni az em-
lékmű felállítása előtt, Benkő Levente 
kifejtette: az emlékművek és háborús 
kegyhelyek létrehozását Romániá-
ban is törvény szabályozza. „A 2003. 
évi 379-es törvény például leszögezi, 
hogy háborús emlékműveket az épít-
kezési jogszabályok betartásával és a 
Hősök Kegyelet Hivatala (ONCE) enge-
délyével lehet állítani. Világos tehát, 
hogy jogi és szakmai feltételeknek is 
eleget kell tenni minden ilyen esetben. 
Nem tudom, hogy Zágorban a jogi fel-
tételek teljesültek-e vagy sem, de hogy 

a szakmaiak nem, abban biztos va-
gyok, akár kértek és kaptak engedélyt 
a kegyeleti hivataltól, akár nem” – je-
lentette ki Benkő Levente.

Úzvölgyi párhuzam

Kérdésünkre, hogy a zágori eset 
mennyire egyedi vagy mennyire 
lehet a nagy port kavart úzvölgyi 
botrány következménye, a történész 
nem tartotta kizártnak, hogy vannak 
még hasonlók. „A zágori eset annyi-
ban azonos a dormánfalvi elöljárók 
által Úzvölgyében teremtettel, hogy 
felületes és valamiféle önérdekű, 

szelektív dokumentálódásból ere-
dő történelemhamisítással, de leg-
alábbis -torzítással állunk szemben” 
– mutatott rá. Ugyanakkor hozzátette 
azt is, hogy a levéltári források nem 
teljesek, a HMHIM-adatbázis sem az. 
Nem is lehet, tette hozzá, mert a há-
ború zűrzavarában egészen biztosan 
nem lehetett pontos kimutatásokat 
készíteni az embervesztesé-
gekről. „A zágori eset azért 
azonos a dormánfalvival, 
mert valótlanságot, vagy ha 
úgy tetszik, töredékigazsá-
got próbál kizárólagossá és 
örök érvényűvé tenni. Más-
részt a zágori „elesett még 
29 német” megfogalmazás 
legalább olyan arculütése 
az ottani szász közösségnek és leg-
alább olyan kegyeletgyalázás, mint 
amilyen arculütése volt a magyar-
ságnak, és amilyen kegyeletgyalázás 
volt, amikor Úzvölgyében a dormán-
falviak ráépítettek a miskolci m. kir. 
10. honvéd gyalogezred ott nyugvó 
hőseinek a csontjaira” – értékelt la-
punknak a történész.

Diszkriminál a zágori első világháborús emlékmű
• Diszkriminálja a szász közösséget a zágori első vi-
lágháborús emlékmű: csupán a román katonák neveit 
tartalmazza, a szászokat szám szerint említi. Ez kegyelet-
gyalázás, a helyi szász közösség arculütése – szögezte 
le lapcsaládunknak Benkő Levente. A történész szerint az 
úzvölgyi katonatemetőéhez hasonló esetről van szó.

Csak a román katonák neveit tartalmazza, 
a szászokat szám szerint említi
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