
3

A zilahi vármegyei közkórház 
parkjában 1904. november 6-án 
felavatták Szikszai Lajos 1848-as 
forradalmár és szabadságharcos 
mellszobrát. Az impériumváltá-
sokat követően dr. Berger János 
főorvos műve eltűnt máig isme-
retlen körülmények között, ám a 
tervek szerint a város hamarosan 
ismét szoborral tiszteleg Szilágy 
vármegye egykori alispánja előtt. 
Zilah jelenlegi alpolgármesterét, 
Fazakas Miklóst faggattuk a szo-
borállítás ötletéről – amely egy 
román fi atalembertől származik 
–, a megvalósítási folyamat jelen-
legi állásáról.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

M agyar történelmi személyiség-
nek állítanának szobrot Zila-
hon. Az 1825. november 25-én 

Szilágysámsonban született Szikszai 
Lajos a Szilágyság és Zilah 19. század-
végi politikai, gazdasági és kulturális 
életének egyik meghatározó alakja 
volt. Munkássága idején Zilah hatal-
mas fejlődésen ment keresztül mind a 
városrendezés, mind a kulturális élet 
szempontjából. 

Szikszai Lajos Szilágy vármegye 
alispánja, 1848-as forradalmár és 
szabadságharcos, politikus, az Or-
szággyűlés tagja, királyi tanácsos és 
műgyűjtő volt. Kolozsváron és Nagy-
szebenben tanult jogot. 1848. má-
jus 28-án közlegényként bevonult a 
szegedi 3. honvédzászlóaljba, majd 
csakhamar honvédszázadosi rangig 
jutott. Részt vett több fontos csatában 
is, például a szenttamási, szolnoki és 
tápióbicskei csatákban, illetve jelen 
volt Buda ostrománál, a peredi har-
cokban és Ószőny visszavételénél is. 
Később, 1861-ben közhivatalnoki pá-
lyára lépett, kezdetben a Diósadi já-
rás alszolgabírójaként. Csak 1862-ben 
szerezte meg az ügyvédi oklevelet, 
ám egy üggyel, amellyel a Wesselé-

nyi család bízta meg, hamar országos 
hírnevet szerzett. 1883. december 18-
án közfelkiáltással egyhangúlag alis-
pánná választották, majd 1889-ben 
királyi tanácsosi címet kapott. 1889-
ben és 1895-ben is újra megerősítették 
alispáni tisztségében. Az ő tudomá-
nyos érvelésének volt köszönhető, 
hogy az 1876-os megyerendezéskor 
nem Szilágysomlyó, hanem Zilah lett 
Szilágy vármegye székhelye. Szere-
pe volt a vármegyei kórház, a fogház 
megépítésében, az első üzem, a tég-
lagyár létrehozásában. Szenvedélyes 
gyűjtő volt, az 1951-ben megalakult zi-
lahi Történelmi és Művészeti Múzeum 
alapgyűjteményét az ő hagyatékából 
kikerülő kő- és bronzeszközök, illetve 
kerámiatöredékek jelentették.

Zilah nagyon sokat köszönhet 
Szikszai Lajosnak
Fazakas Miklós zilahi RMDSZ-es alpol-
gármester a Krónikának elmondta, a 
város nagyon sokat köszönhet Szikszai 
Lajosnak, így már jó ideje gondolkod-
tak azon, hogy szobrot állítsanak neki. 
Az első konkrét lépés 2019-ben történt 
az ötlet megvalósítása felé, amikor a 
helyi önkormányzat részvételen ala-
puló költségvetés-tervezést indított, 
és a beadott pályázatok közül az egyik 
Szikszai Lajos mellszobrának felállítá-
sát célozta meg. A helyi magyar veze-
tők külön örültek annak, hogy a pályá-
zat benyújtója, illetve a kezdeményező 
egy román fi atalember volt. Az ötletet 
természetesen a magyar közösség is 
felkarolta, így a tizenkilenc beérkező 
javaslat közül ez lett az egyik, amelyet 
pozitívan bírált el a döntőbizottság 
(összesen hat javaslatot fogadtak el).

„A tavalyi járványügyi helyzet közre-
játszott abban, hogy ez a terv még nem 
valósulhatott meg. Ebben az évben 
szeretnénk újra elkülöníteni egy össze-
get, hogy konkrét lépéseket tegyünk 
a terv, illetve a szobor megvalósítása 
érdekében” – nyilatkozta a legutóbbi 
népszámlálás szerint 56 ezer lakost 
számláló város alpolgármestere, aki 
a mintegy 15 százalékos magyarságot 
is képviseli. A pályázat egyelőre csak 
a szobor felállítását célozza meg, a 

tervező és a kivitelező kérdése majd a 
költségvetés elfogadása után kerül na-
pirendre: a város pályázatot fog kiírni 
ezek megtalálása, felkérése érdeké-
ben. Egyelőre nem jelölték ki a szobor 
helyét sem, bár igen valószínű, hogy 
a régi alkotás helyén állítják majd fel: 
1904. november 6-án a zilahi várme-
gyei közkórház parkjában avatták fel 
Szikszai Lajos szobrát, amely később 

eltűnt. Másfelől a polgármesteri hi-
vatal parkolója helyén Szikszai nevét 
viselő park volt, melyben az 1968-ban 
lerombolt Tuhutum-emlékmű is állt 
(melynek felállítását anno Szikszai tá-
mogatta), és amely szintén szóba jöhet 
lehetséges helyszínként.

Pozitív román viszonyulás
Azt is megtudtuk, hogy a helyi román 
közösség az utóbbi években pozitívan 
állt a magyar érdekeltségű ügyekhez, 
és ez a szoborállítás kapcsán is érvé-
nyes. A városban sikerült kihelyezni 
háromnyelvű helységnévtáblát, hat-
nyelvű üdvözlőtáblát, Ady-padot állí-
tottak, felújították a Wesselényi-szob-
rot és a város „legmagyarabb” utcáját, 
és ezek kapcsán nem tapasztaltak 
semmilyen negatív viszonyulást.

„Úgy gondolom, hogy Zilahon a 
különböző nemzetiségek tisztelik 
egymást, és szeretnénk, ha ez így is 
maradna. A mi részünkről ez minden-
képp meglesz. Szeretnénk, hogy egy-
más érzéseit tisztelve valósítsuk meg 
terveinket, ötleteinket. Azt szeretnénk, 
hogy békés környezetben nevelkedje-
nek a gyermekeink, békében éljenek 
a zilahiak, legyenek azok magyarok, 
románok, németek, romák, legyenek 
akármilyen származásúak” – mondta 
Fazakas Miklós.

Erdélyi tudósítások 2021. március 24.
szerda

 » Fazakas Miklós alpol-
gármester szerint a helyi 
román közösség az utóbbi 
években pozitívan állt a 
magyar érdekeltségű ügyek-
hez, és ez a szoborállítás 
kapcsán is érvényes.

EMLÉKET ÁLLÍTHATNAK SZIKSZAI LAJOS ALISPÁNNAK ROMÁN KEZDEMÉNYEZÉSRE

Új magyar szobrot kaphat Zilah

 » RÖVIDEN

Vesztegzárig nyitva lehet az iskola,
„nagyvakáció” is jöhet a két húsvét között
A karantén bevezetésének pillanatáig járhatnak iskolába 
a tanulók azokon a településeken is, ahol a fertőzöttségi 
arány eléri a 6 ezrelékes küszöbértéket, amennyiben ko-
rábban is jelen voltak az órákon. Sorin Cîmpeanu oktatási 
miniszter tegnap közölte, módosítani fogják a miniszteri 
rendeletet: azt a mondatot, amelynek értelmében a 6 
ezrelékes fertőzöttségi ráta meghaladása esetén a tanulók 
online rendszerű oktatásba kerülnek, azzal helyettesítik, 
hogy a tanulók online vesznek részt a órákon a karantén 
elrendelésének pillanatától. Közben fontolóra veszik azt is, 
hogy „összevonják” a tavaszi vakáció két részét: a nyugati 
kereszténység húsvétját, illetve az ortodox ünnepet övező 
egy-egy hetes szünetet, azaz egész áprilisban nem lesz 
oktatás. Számolnak az országos vizsgák elnapolásával is.

Reménytelen
versenyfutás

Bár egészen bizonyos, hogy lesz valamennyi haszna a 
környezetvédelem szempontjából, elkeserítő és kicsit 
visszás is, hogy kamerákkal kell megfi gyelni a sze-
metelőket a folyó mentén, mert másként nem lehet 
felelősségre vonni a legtöbbször arctalan, büntetlenül 
odébbálló környezetszennyezőket. Valamennyi folyó-
vizünk, tavunk, erdőnk, mezők vagy a tenger esetében 
hasonló a helyzet: ott ringatják a hullámok a tiritarka 
műanyagot, a fák, bokrok tövében fújja a szellő a nej-
lonzacskókat. Amint a minap egy civil szervezet is ki-
mutatta: legjelentősebb folyóvizeink mindegyikében 
jelen vannak a mikroműanyagok. Borítékolható, hogy 
nem létezik Romániában olyan nagyobb terület a ter-
mészetben, amit ne rondítana el az otthagyott hulla-
dék, lenne tehát mit lencsevégre kapniuk a térfi gyelő 
szerkezeteknek.

Egy háromszéki és egy bukaresti szervezet a víz vi-
lágnapja apropóján a héten hirdette meg az Olt folyó 
tisztítását célzó kísérleti projektet, amelynek során 
térfi gyelő kamerákat helyeznek ki a fokozott ellenőr-
zés és megelőzés érdekében azokon a pontokon, 
ahol nagyobb mennyiségben található szemét, vagy 
hulladéklerakó helyek alakultak ki az évek folyamán. 
Nemcsak lehangoló, de talán groteszk is, hogy annyira 
reménytelennek tűnik a környezettudatos mentalitás 
meghonosítása, a szemetelők kontra szemétszedők 
közti „versenyfutás”, hogy a környezetvédőknek tech-
nikai felszerelésekkel, térfi gyeléssel kell behatolniuk 
a természetbe ahhoz, hogy segítsenek megőrizni an-
nak tisztaságát. Úgy tűnik, ahhoz, hogy bár valame-
lyest megóvjuk a természetet, el is kell foglalnunk azt, 
így a környezet sajnos semmiképp nem maradhat meg 
a maga érintetlen valóságában.

Ha lassacskán is, de azért közeleg a tavasz, ami-
kor elkezdődnek a szemétszedő akciók: jóhiszemű 
önkéntesek indulnak útnak, hogy „kitakarítsák” a 
folyók mentét, az erdőket, mezőket, összegyűjtsék a 
több száz évig fel nem bomló hulladékot. Aztán sajnos 
előbb vagy utóbb „nyomukba szegődnek” a szemét-
dobálók, akik továbbra is fi ttyet hánynak a tisztaságra, 
és gátlástalanul odaürítik építkezési szemetüket a fe-
nyőfák tövébe. Hogy a szemétmennyiség számottevő-
en csökkenjen a természetben, valószínűleg továbbra 
sem elég a sok jóindulatú kezdeményezés. Ahogyan 
a környezetvédelmi miniszter is rámutatott, kézenfek-
vő, hogy a mentalitás megváltoztatására van szükség. 
Ehhez azonban annyi mindenben kellene másként 
gondolkodnia a romániai társadalomnak, hogy be-
legondolni is nehéz. Az azonban egészen biztos, nem 
lesz rövid a folyamat, míg tudatosodik a most még a 
pillepalackot lazán a folyóba dobáló tömegekben, 
hogy másként kellene cselekedni. Minden kétséget 
kizáróan jövőbe mutató és hasznos lehetne, ha mond-
juk az oktatási rendszer nem csak érintőlegesen és 
esetlegesen foglalkozna a környezettudatosságra 
való neveléssel, hanem rendszeresen és behatóan. 
Erre azonban – mint megannyi (a tanügyi rendszerben 
is esedékes) pozitív változásra – egyelőre várni kell. 
Addig maradnak a kényszerűségből alkalmazott térfi -
gyelő kamerák, ellenőrző és büntető módszerek, jó 
szándékú önkénteskedések. És persze a pillepalackot 
gátlástalanul a folyóba dobó tömegek is.
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Múlttisztelet. A városban maradandót alkotó magyar történelmi személyiség szobrával gazdagodhat Zilah




