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A Tegyük újra naggyá
a PSD-t!-hadművelet

Lassan célegyenesbe fordulni látszik a PNL „Tegyük újra 
naggyá a PSD-t! hadművelete, miután a párt az olyan „na-
gyágyúk” unszolására, mint Emil Boc kolozsvári polgármes-
ter, úgy döntött, az eddig a retorika szintjén gyűlölt szoci-
áldemokratákkal próbálnak a közös kormányzás céljával 
összebútorozni, és a buliba az RMDSZ-t is beveszik. Minden-
nek kapcsán nem túlzás kĳ elenteni, hogy a nagykoalíció 
legnagyobb nyertese a PSD. Hiszen ahhoz képest, hogy az 
elmúlt öt évben a jobboldal és a progresszívok csak „vörös 
pestisként” emlegették, most a liberálisok ugyanúgy legiti-
málják őket, ahogy az USR legitimálta az AUR-t, amikor ösz-
szeállt vele, hogy közösen buktassák meg a kormányt. 

Persze a dörzsölt szociáldemokratáknak nem annyira a 
nem túl hízelgő „díszítő jelző” fájt annyira, mint inkább az, 
hogy két éve ellenzékben kénytelenek tengődni. Amúgy a ten-
gődés relatív, hiszen az azóta regnáló jobbközép kormányok 
szerencsétlenkedései nyomán az ellenzékben eltöltött első 
év után is első helyen tudtak végezni a választásokon, még 
ha kormányra nem is tudtak kerülni, majd az elmúlt egy évben 
még tovább tudták növelni támogatottságukat.

Most pedig, miután a jobbközép-progresszív oldal gyakor-
latilag beismerte, hogy képtelen kormányozni a legnagyobb 
frakcióval rendelkező parlamenti pártként, jóformán fanfá-
rok harsogása közepette vonulhat be a porondra, mint az az 
erő, amely hajlandó és képes is nekigyürkőzni, hogy rendbe 
hozza, amit a többiek az elmúlt két évben tönkretettek. Per-
sze kormányon nehezebb a népszerűséget megtartani, pláne 
növelni, mint ellenzékben, de nagyjából biztosak lehetünk 
benne, hogy mindenért, ami rosszul alakul majd, a koalíciós 
partner liberálisokat teszik majd felelőssé. Amúgy az, hogy a 
PSD miért lehet még ma is a legnagyobb támogatottságú párt, 
továbbra is annak köszönhető, hogy még mindig képes volt 
egyben tartani a jórészt a Kárpátokon túli területeken élő, ge-
nerációk óta rá voksoló szavazótáborát, és egyetlen feltörek-
vő baloldali rivális párt sem tudta megingatni pozícióit. A PNL-
től viszont az USR az új seprű jól seperne imázsával jókora 
mennyiségű választót elcsábított.

Fontos kérdés amúgy, miért ragaszkodik annyira a PNL 
egyik – jórészt az egykori PDL-esekből álló – szárnya a PSD-
vel való koalícióhoz. Nos, az egyik ok, hogy arra számítanak: 
a PSD-vel könnyebben meg tudnak egyezni az uniós helyre-
állítási alap és az egyéb támogatások kreatív szétosztásáról. 
Másrészt az erdélyi liberálisok a jelek szerint abban látják a 
főleg Erdélyben és a Bánságban népszerű USR visszaszorítá-
sának esélyét, ha elütik attól a lehetőségtől, hogy kormányza-
ti tényezőként, a kormányzással járó forrásokhoz hozzáférve 
bizonyítson. Ennek viszont az az ára, hogy foglalkozni kell a 
PSD kormányzati prioritásaival is, mint például a baloldal által 
rendszerint rögeszmésen minden baj orvosságának tekintett, 
ám valójában a teljesítményt büntető, sőt visszafogó prog-
resszív adó, amit a PNL elutasít. Pedig rá kell készülnie arra, 
hogy ebben a felállásban nem ő az erősebb kutya. Érdekes az 
RMDSZ szerepe, amelyre amúgy a többséghez nem, csupán 
az alkotmánymódosításhoz lenne szükség. Ha ehhez, illetve 
egyéb, sarkalatos törvények elfogadásához akarják igénybe 
venni (na meg persze arra, hogy a külföld előtt a kisebbségek 
iránti toleranciát bizonyítsák), és ehhez tényleg megtarthat-
nak három tárcát, és a pénzosztásban is részt vehetnek, az 
RMDSZ-es illetékesek számára már megéri a koalíciós rész-
vétel. Ugyanakkor ebben a felállásban még az eddigieknél is 
kevesebbnek tűnik az esély a kisebbségi törvénnyel való ér-
demi foglalkozásra. De legalább kedvező pozícióban lesz az 
RMDSZ arra az esetre, ha a következő egy-másfél évben előre 
hozott választásokat írnak ki, és ketten alakíthatnak kormányt 
az akkor 45 százalék körüli eredményt elérő PSD-vel.
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A legfelsőbb bíróság megalapo-
zatlannak találta és elutasította 
a kolozsvári Szent Mihály római 
katolikus plébánia fellebbezését, 
így jogerőssé vált, hogy nem le-
het visszaszolgáltatni az egykori 
Marianum katolikus leánynevelő 
intézet épületeit, amelyekben 
jelenleg a BBTE Bölcsészettudo-
mányi Kara, a „fi ló” működik.
» MUNKATÁRSUNKTÓL

A bukaresti legfelsőbb bíróság 
jogerősen elutasította az egy-
kori kolozsvári Marianum ka-

tolikus leánynevelő intézet épületei-
nek a visszaszolgáltatását. A szerdán 
kimondott ítélet kivonatát csütör-
tökön tették közzé a legfelsőbb bí-
róság honlapján. A bíróság megala-
pozatlannak találta és elutasította a 
kolozsvári Szent Mihály Római Ka-
tolikus Plébánia fellebbezését az el-
sőfokú hasonló ítélet ellen. A legfel-
sőbb bíróság azt is elutasította, hogy 
a plébánia alkotmányossági kifogása 
alapján az alkotmánybírósághoz 
forduljon a jelenleg a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) Bölcsé-
szettudományi Kara által használt 
épület ügyében.

Amint a plébánia az első fokú ítélet 
után közölte: a római katolikus egy-
ház által alapított kolozsvári leányne-
velő intézet központi épülete 1910–11-
ben épült, Majláth Gusztáv Károly 
püspök szentelte fel 1911. december 
10-én. A Marianumot a világhábo-
rú alatt és az impériumváltás után 
is bővítette az egyház, így az erdélyi 
magyar közösség egyik legfontosabb 
iskolájává vált. Az 1948-as államosí-

tás előtt az épületegyüttesben elemi 
és polgári leányiskola, kereskedelmi 
iskola, leánygimnázium, tanítókép-
ző, tanárképző intézet és zeneiskola 
is működött. A Marianum épületeibe 
az államosítás után a magyar tany-
nyelvű Bolyai Egyetem költözött be, 
majd az önálló magyar egyetem 1959-
es beolvasztása után ezeket a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem használta. 
Jelenleg a BBTE Bölcsészettudományi 
Kara, azaz a „fi ló” működik az épüle-
tegyüttesben.

A rendszerváltás után Románia 
törvényben vállalta, hogy visszaszol-
gáltatja a kommunista diktatúra ide-
jén államosított egyházi javakat. A 
bukaresti restitúciós bizottság azon-
ban 2017 augusztusában elutasította 

a Marianum visszaszolgáltatási kéré-
sét. A határozatot az egyház megtá-
madta a bíróságon, ám keresetét az 
első fokon eljáró gyulafehérvári táb-
labíróság 2018 májusában elutasí-
totta. A legfelsőbb bíróság szerdán a 
2018-as ítélet elleni fellebbezést uta-
sította el. A plébánia korábbi közle-
ménye szerint a valódi jogállamban 
nem fordulhatna elő, hogy az igaz-
ságszolgáltatás célja a kommunista 
diktatúra államosításainak megerő-
sítése és megőrzése legyen. „Az ilyen 
intézkedés egyszerre ellentétes a jog-
állam és a vallásszabadság elveivel, 
és sérti a kisebbségi jogokat” – véle-
kedett a visszaszolgáltatást elutasító 
2018-as ítéletről a kolozsvári Szent 
Mihály plébánia.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Hargita megyei törvényszék 
szerdán kimondott jogerős íté-

lete értelmében Gálfi  Árpádnak, 
Székelyudvarhely polgármesterének 
ki kell fi zetnie a 2020. március 15-e 
tiszteletére kitűzött piros-fehér-zöld 
zászlók, kokárdák miatt kirótt bírsá-
got. A törvényszék elfogadta a bírsá-
got kirovó prefektus fellebbezését, 
és megváltoztatta a polgármester 
számára kedvező első fokú ítéletet. 
Az MTI által ismertetett szerdai ítélet 
kivonatát a romániai bíróságok por-
tálján tették közzé. A 85 százalékban 

magyarok által lakott Hargita megye 
prefektusa azért szabott ki 5000 lejes 
bírságot a 96 százalékban magyarok 
által lakott székelyföldi város polgár-
mesterére, mert a 2020. március 15-i 
ünnep tiszteletére kitűzött magyar 
lobogók mellé nem helyeztek ki ro-
mán zászlókat is. 

A polgármester kabinetfőnöke a 
helyi sajtónak korábban elmondta: 
nem más állam zászlóit, hanem ma-
gyar nemzeti jelképeket tűztek ki Szé-
kelyudvarhelyen. A román kormány 
megbízottjaiként működő prefektu-
sok 2018 óta kezdték büntetni azokat 
a székelyföldi polgármestereket, akik 

településüket magyar zászlókkal, 
szalagokkal, kokárdákkal díszítik ki 
március 15-re vagy október 23-ra. Az 
elöljárók valamennyi bírság érvényte-
lenítését kérték a bíróságtól, ám eddig 
csak részsikereket értek el. A székely-
udvarhelyi perek közül eddig egyben 
született jogerős ítélet. A 2018. március 
15-i magyar zászlók miatt kirótt bírsá-
got a székelyudvarhelyi bíróság még 
törvényesnek találta, ám a polgármes-
ter fellebbezése nyomán a Hargita me-
gyei törvényszék törölte. Idén az első 
fokon eljáró székelyudvarhelyi bíróság 
három, zászlóhasználatért kirótt bírsá-
got is érvénytelenített.
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Jogerős nem a restitúcióra
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TEBölcs döntés? A kolozsvári „fi ló” épületét nem szolgáltatja vissza a román állam

Ki kell fi zetni az egyik zászlóbírságot




