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H I R D E T É S

A replika jogán 
Soós Zoltán 

polgármestertől

Válaszlevelet juttatott el szerkesztősé-
günkhöz a replika jogán Soós Zoltán, 
Marosvásárhely polgármestere a Króni-
ka október 7-ei számában Porhintés a 
vásárhelyi főtér szecessziós jellegének 
őrzése címmel megjelent cikk kapcsán. A 
levelet módosítás nélkül, teljes terjedel-
mében közöljük, azzal a megjegyzéssel: 
a Krónikára eddig sem volt, és ezután 
sem lesz jellemző a rosszindulat, a lejá-
rató szándék.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
A „Porhintés a szecessziós jelleg megőr-
zése: üvegpalotákat húznak fel, rombolják 
az épített örökséget Marosvásárhelyen” 
címet viselő, Szucher Ervin billentyűzeté-
ből született újságcikk kapcsán írok önnek. 
Előrebocsátom a cikk tartalmával szinte 
maradéktalanul egyetértek. A címmel és 
néhány megfogalmazással van komoly ki-
fogásom. A címben a jelen idő használatát, 
a szövegkörnyezetben elrejtett megfogal-
mazások kapcsán pedig a tudatos félretá-
jékoztatást említeném, mint olyan elemek, 
ami ellen szeretném felemelni a hangom. 
A cím bicskanyitogató módon manipulál, 
ugyanis csak múlt időben lehetne igaznak 
mondani. Az üvegpaloták felhúzásának, az 
épített örökség rombolásának ugyanis mi 
vetettünk véget rögtön, amikor megkaptuk 
a lehetőséget a város irányítására, vagyis 
2020. október 26-án. Egyike volt az első 
intézkedéseimnek, hogy világossá tettem 
mindenki számára az urbanisztikai osztá-
lyon, hogy a kiskapuk, joghézagok és is-
merősöknek tett szívességek világa véget 
ért. Biztos vagyok benne, hogy az újságcikk 
szerzője, Szucher úr a címbéli megfogalma-
zást stilisztikai eszközként magyarázná, s 
azt állítaná, hogy a mondandójának nyo-
matékosítására használta jelen időben a 
címben megfogalmazott állítást, azonban 
ez a mi szempontunkból elfogadhatatlan.

A hétköznapi valóságra lefordítva a cím-
ben megfogalmazott állítás merő hazugság. 
A városkép rombolásának már lassan egy 
éve megálljt parancsoltunk. Maga az új-
ságcikk ugyanakkor meglehetősen jól járja 
körül a témát és rántja le a leplet mindar-
ról, ami az elmúlt két évtizedben, főképp az 
utolsó öt évben történt. Van ugyan néhány 
szempont, amit a román jog messze nem 
enged oly módon kezelni, amilyen egysze-
rűséggel említi azt az írásban megszólalta-
tott szakember, de ennek részleteit talán 
egy másik alkalommal érdemes boncolgat-
ni. A város rendszerváltás utáni főépítésze-
inek ugyanakkor voltak helytelen döntései. 
A szerző által is felsorolt építészeti baklövé-
sek egyikével sem értettem én soha egyet. 
De az ezek megépüléséhez szükséges épít-
kezési engedélyeket jóval az én mandátu-
momat megelőzően adták ki, ezeken így 
utólag mi már nem tudunk változtatni.

A tisztánlátás végett: a főtéri „üvegpalo-
ta” építkezési engedélyének kiállítási dátu-
ma: 2019 márciusa. A Horea (Baross) utcai 
„szürke” épület építkezési engedélyének 
kiállítási dátuma 2018 márciusa. A Papiu 
utcai (Kálvária) ingatlan esetében az épít-
kezési engedély ugyan még nincs kiállítva, 
azonban az ehhez szükséges dokumentá-
ció teljes, az aláírás megtagadása hatalom-
mal való visszaélésnek minősülhet, ezért 
valószínűnek tartom, hogy a folyamatokat 
itt sem tudjuk már megállítani. Ugyanakkor 
megjegyzem, hogy számos olyan intézke-
dést foganatosítottunk, ami éppenséggel 
megőrzi a történelmi főtér egységes képét, 
így például megakadályoztuk az előző vá-
rosvezetést abban, hogy parkolóházat épít-
senek a Kultúrpalota közvetlen szomszéd-
ságában (amely nem csak a legfontosabb 
épületünket veszélyeztette volna strukturá-
lisan, de a városképbe is masszívan bele-
rondított volna), vagy hogy teljesen feltúrják 
és szétverjék évekre a főteret annak érde-
kében, hogy alája ássanak egy grandiózus 
mélygarázst. Ami már konkrétan az általunk 
vezetett mandátumot illeti, idén januárban 
elfogadtunk egy arra vonatkozó tanácshatá-
rozatot, amely megtiltja a műanyag keretes 
ún. ’termopán’ ablakkeretek használatát a 
műemlékvédelmi övezetben, megakadá-
lyozván ezzel is a főtér szecessziós irányza-
tának a rombolását.

Mindettől függetlenül azonban felhí-
vom a szerkesztőség, egyúttal a tisztelt 
olvasók fi gyelmét is, hogy ezekről a visz-
szásságokról abban az időszakban nem 
született újságcikk sem a Krónika, sem 
más újságok hasábjain, holott a városkép 
rombolását nem egyetlen éjszaka művel-
ték el, hanem hosszú, apró lépésekben, 
megtervezve és tudatosan kivitelezve azt. 
Olyan folyamatként zajlott le, ami nem ke-
rülhette el az olyan kiváló szakmaisággal 
megáldott újságírók fi gyelmét sem, mint 
aki pl. az önök szerkesztőségét is erősíti 
és a kifogásolt újságcikket most már ér-
demesnek találta megírni.

Tekintettel arra, hogy a munkánkkal kap-
csolatosan az elmúlt évben Szucher Ervin 
billentyűzetéből szinte kizárólag lejárató 
hangvételű, sok esetben csak részigaz-
ságokra alapozó újságcikkek születtek, 
ezentúl csak írásban kapott kérdésekre 
áll módunkban kollegájuknak válaszol-

ni, szintén kizárólag írásban. Ugyanakkor 
hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a 
Szucher úr elfogultságát, tendenciózus 
megközelítéseit nem tévesztem össze a 
Krónika és a Székelyhon csoport szellemi-
ségével és értékrendjével, ezért biztosítani 
szeretném önöket arról is, hogy munkatár-
saimmal együtt továbbra is állok az önök 
rendelkezésére, valahányszor a közélet 
történései vagy az önök témaválogatása 
azt megköveteli. Biztos vagyok abban, 
hogy e döntésem mind az önök hiteles hír-
forrásként való további erősödését, mind 
pedig a marosvásárhelyi emberek kendő-
zetlen tájékoztatását fogja szolgálni.

Megértését köszönöm!
Tisztelettel,

» SOÓS ZOLTÁN

Marosvásárhely, 2021. október 12.

VÁLASZ

FO
RR

ÁS
: 

M
AR

O
SV

ÁS
ÁR

HE
LY

 P
O

LG
ÁR

M
ES

TE
RI

 H
IV

AT
AL

A




