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Jövő év elejére, a következő 
leadási határidőig készülhet 
el az a pályázat, amely révén 
az UNESCO világörökségi 
listájára terjesztenék fel a 
csíksomlyói búcsút, Toroc-
kót és a székelykapukat. Az 
RMDSZ erre vonatkozó javas-
latát a kormányprogram is 
tartalmazza, így  nem várhatók 
akadályok a koalíciós partne-
rek részéről – mondta Hegedüs 
Csilla, a szövetség szóvivője.

 » PATAKY ISTVÁN 

A csíksomlyói búcsú, Torockó 
épített öröksége és a szé-
kelykapuk az Egyesült Nem-

zetek Nevelésügyi, Tudományos 
és Kulturális Szervezete (UNESCO) 
világörökségi listára történő felter-
jesztése is megjelenik a hárompárti 
kormány programjában. Lapunk 
azzal a kérdéssel kereste meg az 
RMDSZ-t, hogy ez ügyben történt-e 
eddig bármilyen elmozdulás.

Hosszú, bürokratikus
a folyamat
Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivő-
je azt mondta, elkezdték a munkát 
Demeter Andrással, a kulturális 
minisztérium államtitkárával, most 
a tárgyalás következik a ferences 
renddel, Csíkszereda önkormány-
zatával és mindazzal a tizenhat 

RMDSZ-SZÓVIVŐ: A KORMÁNYPROGRAMBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG A PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLAT UNESCO-FELTERJESZTÉSE

Világörökség „közelében” Somlyó és Torockó

A festői szépségű Torockót Hollókővel társítva terjesztették fel a világörökségi várólistára

Az 1068-as cserhalmi csata emlékműve Kerlés és Cegőtelke határában, Kolozsi Tibor szobrász alkotása

 » Az RMDSZ 
szóvivője nyo-
matékosította: a 
pünkösdi zarán-
doklat felterjesz-
tése a kormány-
program része, 
tehát a kormány-
zati partnerek is 
vállalták ennek 
támogatását, így 
nem várható gán-
csoskodás.

intézménnyel és civil szervezettel, 
melyek ennek a projektnek a részét 
képezik. „Ez hosszú folyamat, de 
abban reménykedünk, hogy a kö-
vetkező leadási határidő lejártáig, 
ami 2022 elején lesz, sikerül minden 
egyeztetést lefolytatni, megírni a pá-
lyázatot, és azt leadni az UNESCO 
világörökségi bizottsághoz” – fogal-
mazott Hegedüs Csilla. Hozzátette, 
hosszú, bürokratikus a folyamat, de 
nem először csinálják, tehát remé-
nyeik szerint sikerül megvalósítani. 
Hegedüs Csilla sok évvel ezelőtt, Ke-
lemen Hunor RMDSZ-elnök minisz-
tersége idején még kulturális állam-
titkárként indítványozta és felügyelte 
a csíksomlyói búcsú felterjesztését, 
mely mellett végül a kérdés 2016-os 
napirendre kerülésekor nem állt ki 
teljes mellszélességgel a Dacian Cio-
loş vezette kormány képviselője. Az 

UNESCO testülete akkor formai hibát 
talált a dossziéban, melyet szakértők 
szerint a felterjesztő kérésére később 
ki lehetett volna egészíteni. Románia 
azonban nem élt a lehetőséggel, így 
2016-ban csupán a Moldovai Köztár-
sasággal közösen jelölt moldvai fali-
szőttesek váltak az UNESCO szellemi 
világörökségének részévé, a csíksom-
lyói búcsút elutasította a bizottság. 
Azon kérdésünkre, hogy ezúttal le-
het-e akadályokra számítani a buka-
resti kabinet részéről, az RMDSZ szó-
vivője nyomatékosította: a pünkösdi 
zarándoklat felterjesztése a kormány-
program része, tehát a kormányzati 
partnerek is vállalták ennek támoga-
tását, így nem várható gáncsoskodás.

Torockó is pályázik
Ami Torockót illeti, a Fehér megyei 
települést a magyarországi Hol-

lókővel társítva terjesztették fel a 
világörökségi várólistára. Hegedüs 
Csilla ezt azzal magyarázta, hogy 
Torockó épített öröksége nagyon 
nehezen tudna egyedül felkerülni 
az örökségvédelmi listára, mivel 
az UNESCO már nem szívesen lát 
újabb európai helyszíneket, hiszen 
felülreprezentáltnak tartja Európát. 
„Mihelyt Torockó új polgármeste-
rével, a magyar nemzetpolitikai ál-
lamtitkársággal, illetve az UNESCO 
Magyar Nemzeti Bizottság képvise-
lőivel leülünk érdemben tárgyalni, 
elindítjuk a folyamatot. A két tele-
pülés, a két világörökségi helyszín 
menedzsmenttervének összehan-
golásáról, s még egy sor más kér-
désről kell dönteni. Bízom abban, 
hogy Magyarország részéről most is 
ugyanazt a nyitottságot tapasztal-
juk, amit néhány évvel ezelőtt, ami-
kor a várakozási listára terjesztettük 
fel Torockót”– mondta az RMDSZ 
szóvivője. A székelykaput már 2017-
ben az UNESCO-várólistára javasol-
ta az RMDSZ, a dokumentáció be-
nyújtása óta azonban nem született 
döntés a kérdésben. Hegedüs Csilla 
szerint hiányzott az akarat az akko-
ri kulturális minisztérium részéről. 
Az első lépés a székelykapu eseté-
ben az ismételt felterjesztés a vá-
rólistára. Ez utóbbi lista egyébként 
azt tartalmazza, amiről az aktuális 
kormány, a kulturális minisztérium 
vezetői úgy vélik, hogy különleges 
értéke miatt helye van az UNESCO 
világörökség-lajstromában, és ami-
ről záros határidőn belül el is készí-
tik a dokumentációt.
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 » PAP MELINDA

Petícióban tiltakoznak a besztercei-
ek az ellen, hogy a városvezetés 

egy történelemhamisítással vádolt or-
todox pópát avatna az egykori szász 
város díszpolgárává. Ioan Turc polgár-
mester javaslata a mai tanácsülésen 
kerül a döntéshozó testület asztalára, 
és amennyiben az önkormányzati kép-
viselők egyetértenek a tervvel, a dísz-
polgári címet egy későbbi, ünnepélyes 
alkalommal adnák át Nicolae Feier-
nek. A lakosok egy része azonban nem 

ért egyet a liberális párti városvezetés 
tervével. Az intézkedés ellen Állítsátok 
meg a múlt misztifi kálását címmel in-
dult online petíció, melyet több mint 
százan írtak alá. Ennek szerzői azt ál-
lítják, hogy miközben a városvezetés 
Beszterce jó hírének az emelését tu-
lajdonítja Feiernek azáltal, hogy részt 
vett a város vallási és kulturális életé-
nek szervezésében, a pópa inkább a 
keményvonalas ortodox nacionaliz-
mus vezéralakjának tekinthető, aki-
nek művei történelemhamisításnak 
minősülnek.

„Az ortodox nacionalizmus ezen 
szorgalmas propagálója évek óta a 
történelmet és a valóságot misztifi ká-
ló munkákkal tölti meg a könyvtárak 
polcait és az internetet” – mutatnak 
rá a petíció kezdeményezői. Példaként 
Feier április 21-én megjelent Părinții 
neamului românesc (A román nép 
szülei) című könyvét említik, melyben 
az önjelölt történész merész kijelenté-
sekre ragadtatja magát. Többek között 
azt állítja, hogy a román nép a trákok 
egyik lelkész arisztokrata törzsének 
a leszármazottja, akiket ő bessinek 
hív vélhetően a besenyőkre utalva. A 
törzsnek saját nyelve is volt, innen ere-
deztethető Erdély román neve – állítja 
Feier – Ary Delos (Ardeal). Az ortodox 
pap szerint az „antik nemesi kultúra” 
fővárosa 1068-ban a Beszterce-Naszód 
megyei Kerlés volt. (Ennek annyi köze 
van a történelemhez, hogy 1068-ban 
itt zajlott a cserhalmi csata, melyben 
Salamon magyar király legyőzte az 
országba betörő besenyő hadakat, 
és a magyar lány elrablásáról szóló 
Szent László-legendát is innen ere-
deztetik). Az önjelölt történész szerint 
a besenyők vezére, Ozul (Oslu) egy 
bizánci, ortodox vallású román fejede-
lem volt, aki elveszítette Erdélyt a ma-
gyarok javára, és a vereség után meg-
alapította Bess fejedelemséget, a mai 
Beszterce városát. Nicolae Feier sze-
rint a besenyő vezér alapította a város 

legrégebbi templomát, a 13. századból 
származó minorita templomot is, me-
lyet 1895-ben megvásárolt a görög ka-
tolikus egyház, majd az államosítással 
az ortodoxokhoz került, és mai napig 
nem sikerült visszaszerezni.

A petíció szerzői szerint a Feier által 
kreált „történelem” ezt az eltulajdoní-
tást hivatott „történelmi adatokkal” 
megalapozni. A görögkatolikus egy-
ház ugyanis évtizedek óta igyekszik 
visszaszerezni tulajdonát, az ügy az 
Emberi Jogok Európai Bírósága elé 
került. „A szerző egy képzeletbeli vi-
lágot teremt, olyan múltat, mely pár-
huzamos minden adattal, történéssel 
és az ismert történelmi forrásokban 
leírtakkal” – mutatnak rá a petíció 
kezdeményezői. Mint írják, ez nem is 
lenne baj, ha Feier írásai fantasyként 
lennének feltüntetve, ő azonban azt 
állítja, hogy a román nép történelmét 
alapjaiban újraíró felfedezésekről van 
szó. „Ahhoz, hogy megszabaduljon 
egy neki nem tetsző múlt frusztráci-
ójától, a lelkész kitalált egy ezeréves 
ortodox múltat” – írják a petíció szer-
zői, akik szerint Feier munkássága ál-
hírgyártásnak, történelemhamisítás-
nak minősül, és mérgezi a besztercei 
közéletet. Ezért arra kérik a helyi ta-
nácsosokat, utasítsák el Nicolae Feier 
díszpolgárrá avatását, „szavazzanak 
a történelmi igazságként beállított 
hazug propaganda ellen”.

Történelemhamisító pópát avatnának díszpolgárrá Besztercén
 » „Az ortodox 

nacionalizmus 
ezen szorgalmas 
propagálója évek 
óta a történelmet 
és a valóságot 
misztifi káló 
munkákkal tölti 
meg a könyvtá-
rak polcait és 
az internetet” 
– mutatnak rá a 
petíció kezdemé-
nyezői. 




