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Nem a magyar honvédelmi 
minisztérium illetékesein 
múlt-múlik, hogy a két világ-
háborúban a mai Románia 
területén elesett hősök gyűjtő-
temetőjét végül nem a Székely-
földön hozzák létre – közölték 
lapunkkal  Magyarország buka-
resti nagykövetségének katonai 
attaséi. A kérdésben illetékes 
Román Hősök Kultuszát Ápoló 
Hivatal ugyanis a Budapest 
által javasolt két marosszéki 
helyszínt, Jobbágytelkét, majd 
Mezőpanitot sem fogadta el, 
amit egyaránt sajnálnak a köz-
ségek polgármesterei. A román 
fél most Aradot találta megfele-
lő helyszínnek, amit a magyar 
fél is elfogad.

 » SZUCHER ERVIN

V áratlanul érte az elmúlt évek-
ben megkeresett két Maros 
megyei település polgármeste-

rét a hír, miszerint a régóta tervezett 
magyar hősi temetőt nem községük-
ben, hanem Aradon hoznák létre. 
Amint beszámoltunk róla, a magyar 
Honvédelmi Minisztérium – Had-
történeti Intézet és Múzeum, a Ro-
mán Hősök Kultuszát Ápoló Hivatal 
(ONCE) és az aradi önkormányzat 
képviselői a múlt héten a határhoz 
közeli nagyvárosban tárgyaltak a 
kegyhely létesítésének lehetőségé-
ről. A városháza a Bodrogi úti Alsó-
temetőben kínált fel egy parcellát; 
az említett sírkertben már nyugsza-
nak világháborúban elesett román, 
magyar, szerb és orosz katonák. 
A tervek szerint itt lelnének végső 
nyugalomra azok az 1944 őszén ele-
sett magyar honvédek, akik a Torda 
környéki csatákban vesztették éle-
tüket. A katonák földi maradványait 
csaknem hat évvel ezelőtt exhumál-
ták a kolozsvári új zsidó temetőben, 
amelynek az érintett parcellája más 
rendeltetést kapott. A későbbiekben 
más, gondozatlan temetőkből is ex-
humálnák a földi maradványokat, és 
Aradon temetnék el őket.

Vegyes érzelmekkel
fogadott döntés
Az eredeti elképzelés szerint a Szé-
kelyhodoshoz tartozó Jobbágytelkén 
kellett volna újratemetni a hősöket. 
A település elöljárója, Barabási Ottó 
a Krónikának felelevenítette, hogy 
hosszú évekkel ezelőtt a Honvédelmi 
Minisztérium budapesti illetékesei a 
hodosi és a jobbágytelki római kato-
likus temető közül az utóbbit találták 
megfelelőbbnek. Itt egy körülbelül 
2400 négyzetméteres telken 360 sírt 
alakítottak volna ki egy kisebb mauzó-
leummal együtt. „Felmérték, kitakarí-
tották, telekelték az elbokrosodott te-
rületet, geológiai fúrásokat végeztek, 
elkészítették a látványtervet, mi meg 
örültünk, hogy községünket éri az a 
megtiszteltetés, miszerint itt lelnek 
örök nyugalmukra a hazáért életüket 
áldozó katonák. Szép helyen szép lé-
tesítmény lett volna” – foglalta össze 
a történteket, illetve a véleményét a 
színmagyar község polgármestere. 
Mint mondta, az önkormányzat kész 
tényként kezelte a szándékot, a tervet, 
és a faluban mindenkit meghatott a 
kezdeményezés. Barabási Ottó úgy 
emlékszik, a magyarországi illetékesek 
akkor még arról beszéltek, hogy a Há-
zsongárdi temetőből és az ország más 
sírkertjeiből kihantolt maradványokat 
szállítják Jobbágytelkére. „Utólag érte-
sültem, hogy a terv dugába dőlt, és az 
illetékesek a mezőpaniti polgármester 
kollégámhoz fordultak segítségért” – 
idézte fel az elöljáró.

A magyar Honvédelmi Minisztéri-
um egyik illetékese csak annyit közölt 
annak idején a Kolozsváron megjele-
nő Szabadság című napilappal, hogy 
nem várják meg a jobbágytelki köz-
ponti gyűjtőtemető elkészülését, így 
Mezőpanitban lesz az újratemetés. 
Ennek mind a paniti hatóságok, mind 
a református egyház képviselői örül-
tek. Mint megtudtuk, itt egy újabb ki-
vitelezési terv készült, amely jóval sze-
rényebb volt az elsőnél. „Egy vidéki 
síremlékre hasonlító, ám méreteiben 
lényegesen nagyobb emlékoszlopról 
volt szó, amelyet a református temető 
egyik reprezentatív helyére állítottak 
volna fel. Egyeztettünk a költségve-
tésről és a kivitelezésről, a budapesti 
hatóságok mindössze arra kértek, 
hogy várjuk meg Bukarest zöld jel-
zését” – idézte fel a 2010-es évek má-

sodik felében történteket Bodó Előd 
Barna. Mezőpanit polgármesterének 
most egyik szeme sír, a másik nevet. 
Sajnálja, hogy végül nem szülőfaluja 
ad helyet a hősi halált halt katonák 
földi maradványainak, ugyanakkor 
örül annak, hogy a kormányközi 
egyezménynek megfelelően az ele-
settek végre méltó körülmények közt 
lelhetnek örök nyugalomra.

A román fél nem akarta
a Székelyföldet
Nagy György alezredes, Magyarország 
bukaresti nagykövetségének katonai 
és légügyi attaséja lapunknak elmond-
ta, hogy a két Maros megyei helyszín 
csak javaslat formájában merült fel. 
„A román fél egy harmadik helyszínt, 
Aradot javasolta, az országközi egyez-
ménynek megfelelően a végső döntést 
a helyieknek kell meghozniuk. Mivel 
magyar közösség lakik egyik régióban 
is és a másikban is, úgy gondolom, 
nem releváns, hol vannak eltemetve 
a hőseink” – vélekedett a diplomata 
jogállással rendelkező katonai attasé.

Felettese, Kiss László ezredes is 
azon a véleményen van, hogy értékel-
ni kell az ügy holtpontról való kimoz-
dulását. A román oldal ugyanis 2012 
óta halogatta a probléma megoldását. 
Kérdésünkre, hogy mennyire lehet ko-
molyan venni az aradi önkormányzat, 
illetve az ONCE javaslatát, a román 
fél újabban tanúsított hozzáállásából 
ítélve az ezredes úgy vélekedett, hogy 
mindenképpen komolyan lehet venni. 
A nagykövetség katonai attaséja az 
aradi polgármester és az önkormány-
zat készségességére is kitért, mond-
ván, hogy Călin Bibarţ elöljáró teljes 
mellszélességgel az ügy mellé állt.

A budapesti Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum vezetői egy közel ezer négy-
zetméteres területet igényeltek, ennek 
a fele már most biztosítottnak tűnik, 
de a helyszínen dokumentálódó Kiss 
László szerint a terjeszkedésre is lehe-
tőség van. Budapest elképzelése sze-
rint a majdani katonai temetőbe több 
száz hős földi maradványa kerülne. 
Egyelőre nem tudni, ezeket hány gon-
dozatlan sírkertből gyűjtenék be. Ami 
egyelőre biztos, hogy a 2015-ben Ko-
lozsváron kihantolt csontok jelenleg 
a mezőpaniti temető ravatalozójában, 
felcímkézett kis zsákokban várnak el-
szállításra, örök nyugalomra.
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A ROMÁN FÉL NEM EGYEZETT BELE A MAGYAR HŐSI TEMETŐ MAROS MEGYEI HELYSZÍNEIBE

Arad adhat békét és nyugalmat
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Múlt héten a felek megtekintették a kiszemelt aradi helyszínt, egyeztettek a kegyhely létesítésének lehetőségéről

Védtelen ember,
védtelen vad

Ahogy tavaszodik, egyre sűrűbben érkeznek 
hírek arról, hogy itt is, ott is felbukkan lakott 
települések közelében, vagy épp bent a te-
lepüléseken a medve. És sokan gyanítják, a 
nagyvadak száma is növekvőben van, tekin-
tettel arra, hogy Románia korántsem kezelte 
megfelelően a medvekérdést. Nem számít 
újdonságnak sem a Székelyföldön, sem más 
régiókban, hogy az emberek életterébe be-
tolakodó nagyvadak megkeserítik a minden-
napokat. Tusnádfürdőn például a lakosok a 
ragadozók állandó közelsége miatt nem mer-
nek gyalog járni, de riadalmat vagy károkat 
okozott az állat az utóbbi hetekben-napok-
ban Farkaslakán, Csíksomlyón, Sugásfürdőn, 
Marosvásárhelyen, vagy Fehér megyében is. 
Farkaslakán például tíznél is több alkalom-
mal pusztítottak a nagyvadak két hét alatt.

Tudjuk, hogy Romániában él Európa legna-
gyobb medvepopulációja, a környezetvédel-
mi tárca két évvel ezelőtti becslése szerint 
számuk 6-7 ezerre tehető, de vannak, akik 
ennél jóval több példányról beszélnek. A 
populáció megőrzésére vonatkozó 2018-as 
minisztériumi akcióterv szerint a nagyraga-
dozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai 
élőhelyén ökológiai, társadalmi és gazdasági 
szempontból az optimális egyedszám 4000 
lenne. A medvék száma észszerű emberi 
beavatkozás híján egyre nagyobb, a ragado-
zó pedig értelemszerűen elhagyja életterét, 
elvándorol dombvidékekre, síkvidékekre, 
egyre több lakott településen garázdálkodik, 
bemerészkedik sípályákra, nyaralókba, isko-
lákba, temetőkbe és a többi.

Sajnos abban nincs semmi meglepő, hogy 
Románia hosszú idő óta egy helyben to-
porog a medveproblémával kapcsolatban, 
hiszen számos más területre érvényes ez. 
A hatóságok nem segítették elő, hogy meg-
honosodjon az igazi vadgazdálkodás, nem 
tették lehetővé, hogy megfelelőképpen sza-
bályozzák a medvepopulációt, és annak ér-
dekében sem tettek érdemleges lépéseket, 
hogy megvédjék a nagyvadak természetes 
élőhelyét. Irtják, lopják, fosztják az erdőket. 
Románia az embereket sem védte, védi meg 
a leszűkülő élettere miatt a lakott települé-
sekre bemerészkedő ragadozók ellen, nem 
téríti meg az állatok által okozott károkat. 
A környezetvédelmi miniszter ígéretei sze-
rint a tárca igyekszik lépéseket tenni, hogy 
az igazi vadgazdálkodásra helyeződjön a 
hangsúly, hogy valamelyest zökkenőmen-
tesebb lehessen a kiszolgáltatott nagyva-
dak és kiszolgáltatott emberek életterének 
„ütközése”. Tánczos Barna azt is kilátásba 
helyezte, a károk megtérítésére erőteljesen 
összpontosítani fognak ezentúl, hiszen ko-
rábban a minisztérium „utolsóként” kezelte 
a kérdést. Fölöttébb üdvös lenne, hiszen az 
évek óta egyre súlyosbodó medveprobléma, 
a kifi zetetlen károk miatt a kárvallottak már 
meglehetősen lemondóak: nem is jelentik, 
ha juhaikat, teheneiket öli meg, háztartásu-
kat rongálja meg a nagyvad.

A jelenlegi rendelkezéseknek megfelelően 
a környezetvédelmi tárcának a medvepopu-
lációra vonatkozó problémamegelőzési és 
beavatkozási kvótát május 15-ig kell jóvá-
hagynia. De a tárcavezető szerint ez a kvóta 
egymagában nem elégséges a medvekér-
dés rendezéséhez. Ráadásul Románia hiá-
ba akarna átadni medveállományából más 
országoknak, azok nem kérnek belőle. Ily 
módon egyre nyilvánvalóbb, hogy magának 
kell megoldania a problémát. De az is félő, 
hogy míg ez megvalósul, rengeteg háziálla-
tot pusztít el, gazdaságot károsít meg az élő-
helyéről kiszoruló, az emberi tevékenység 
káros következményeinek kiszolgáltatott 
nagyvad.
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