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A csíkszeredAi gimnázium épületének centenáriumA

Emlékül száz év iskolaépítőinek

Körkép
csík

Az önmagát erdélyi magyar jobboldalnak kikiáltó tömö-
rülések, az MPP és az alakulási folyamatban lévő EMNP 
közötti ellentétek vezetői szinten nagyon mélyek. Ha vissza-
emlékeznek Szász Jenő Hargita Népének adott interjújára, 
illetve ha visszaolvassák azt, akkor megértik, mire gondolok. 
A pártvezér úgy érzi, elveszik tőle kedvenc játékszerét: nem 
lehet többet ő a fő ellenzéki a romániai magyar politikában. 

Ennek ellenére nagyon valószínűnek látszik egy olyan for-
gatókönyv, amely szerint az EMNP bejegyzésekor egy gyors 
és „mély egyetértésen” alapuló fúzió jön létre a két párt között. 
Ugyanis az EMNP szép jelszavat választott, az új arcokkal, 
de igazából elenyészően kevés az új ember. Alapjáraton azo-
kat próbálták becserkészni, akik az MPP indulásánál is ott 
voltak. Ezek az emberek biztosították azt, hogy a párt elfo-
gadhatóan szerepelt az önkormányzati választásokon, ezek 
az emberek képesek voltak egy minimálszintű (átlagban 
véve) szervezetépítésre is. Látjuk, hogy a Demokrácia Köz-
pontokban is nagyon sok ilyen arc van, olyanok, akik papíron 
még MPP-sek, de valójában munkájukkal és aláírásukkal egy 
új párt létrejöttét támogatták.

A törvény azonban tiltja, hogy valaki egyszerre két párt 
tag ja legyen. Ezért amikor az EMNP-t bejegyzik, akkor 
sok embernek választani kell: vagy folytatja Szász Jenővel, 

vagy átsorol Tőkéshez (vagy papíron Toró T. Tiborhoz). Azt 
mondhatni, ez nem kell nehéz választás legyen, hisz csak el 
kell dönteni, hogy kiket lát hitelesebbnek, kikről gondolja 
úgy, hogy új arcok a politikában. Van egy párttag-kategória, 
akik számára a döntés nem ennyire egyszerű. Ezek az ön-
kormányzati szerepet vállalt MPP-sek. Ők, ha átállnak az 
új pártba, akkor a törvény értelmében elveszítik mandátu-
mukat az önkormányzati testületekben. Vagyis át kell adják 
helyüket azoknak, akik továbbra is az MPP-ben képzelik el a 
jövőjüket. Egy ilyen forgatókönyv rengeteg rosszat tenne a két 
pártnak, hiszen mindkettőben hitelesség-deficitet okozna. És 

nem is biztos, hogy sokan hagynák majd a biztos néhány hó-
napos tanácsosi juttatást a bizonytalan jövő mandátumért. 
Ha vannak olyanok, akik az EMNP vezetésében képzelik el 
a rövid távú karrierjüket, akkor ezeknek a párt bejegyzése-
kor (a közeljövőben várhatóan megtörténik) meg kell hozni 
a drasztikus döntést. 

Illetve van egy opció, ami mentesítené a kényelmetlen-
ségektől azokat, akik elkezdenék a második erdélyi magyar 
pártmigrációt (az első az RMDSZ-ből az MPP-be volt). Ez 
az opció a két párt fúziója. Ha Szász Jenőre elég határozottan 
rászólnak majd Budapestről, akkor megteszi, amit meg kell 
tennie. Hasonlóan Tőkés László is megkaphatja a budapesti 
utasításokat, és „kibékül” Szász Jenővel, pártja pedig felszip-
pantja az MPP-t. Az új arcos szlogenen kicsit még dolgozni 
kell egy ilyen esetben, de a jobboldal egysége majd mindent 
megmagyaráz. 

A politika műveléséhez mindig kell egy adag cinizmus.

A kényszerű 
egymásra találás

  NézőpoNt n isán istván csongor

Pontosan 100 évvel ezelőtt, 
1911. június 5-én szentelte fel 
majláth gusztáv károly római ka-
tolikus püspök a csíksomlyóról 
csíkszeredába költöztetett gim-
názium épületét. Az évfordulón 
világi és egyházi méltóságok, haj-
dani és mostani diákok, tanárok 
gyűltek össze tegnap ünnepelni és 
emlékezni. ekkor leplezték le mikó 
Bálint egykori főispán és Ujfalusi 
Jenő akkori polgármester mell-
szobrát is.

Forró-Erős Gyöngyi
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Egy hirtelen lezúduló nyári 
zápor miatt helyszínvál-
toztatásra kényszerültek a 

csíkszeredai gimnázium felszente-
lésének centenáriumi ünnepségét 

tartó szervezők: az iskola főbejá-
rata előtt felállított szoborpark 
helyett a kápolnateremben hang-
zottak el az első díszbeszédek, 
ám ez a kényszerhelyzet külön 
színfoltja lett a tegnapi ünnepség-
nek. Az éppen felújítás alatt álló 
gimnáziumban a kápolnaterem 
már megújulva, az eredeti díszí-
tését visszakapva teljes pompájá-
ban látható, és a hely hangulata, 
szelleme csak fokozta az ünnepség 
méltóságteljességét.

Világi és egyházi méltóságok 
– közöttük Zsigmond Barna Pál, 
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulja, a megye és a város elöljárói, 
valamint Darvas Kozma József es-
peres-plébános –, véndiákok, nyug-
díjas és még aktív tanárok gyűltek 
össze ünnepelni és emlékezni azok-

ra az elődökre, akiknek nevéhez 
fűződik a csíksomlyói gimnázium 
Csíkszeredába való költöztetése, 
a gimnázium felépítése. Az ünne-
pi beszédek sorát Borboly Csaba 
megyei tanácselnök nyitotta meg, 
majd Darvas Kozma József plé-
bános beszélt az egyház és iskola 
kezdetektől való összetartozásáról, 
összefonódásáról. A jelen lévő leg-
idősebb véndiák, a 90 éves Erőss 
István idézett fel pár emléket di-
ákéveiből, majd – mivel az időjárás 
ezt lehetővé tette – a főbejárat előtt 
felállított szobrok mellett mondott 
beszédet az épületben működő két 
iskola, a Márton Áron és a Segítő 
Mária gimnázium igazgatója. 

Az iskola elmúlt 100 évét fu-
totta végig beszédében Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester, el-

időzve pár mondat erejéig egy-egy 
fontos momentumnál. Szólt az 
1916–17 közötti oktatási szünet-
ről, amely a háború következmé-
nye volt, és amely miatt, bár 100 
éves az iskola, csak 99 évfolyam 
ballagott. Beszélt az 1920–1940 
közötti idegen uralomról, arról az 
időszakról, amikor „Jézus Krisz-
tust kikergették az is kola falai 
közül”. Azt is felidézte, miként 
vált főként reál profilú iskolává 
a kommunista időben az addig 
humán orientáltságú gimnázium, 
amikor kevesen vállalták fel a 
humán tudományok iránti elkö-
telezettséget, hogy elkerüljék a 
kiszolgáltatottságot. Beszélt arról 
is, amikor a „csíki székely gyerme-
keket is megpróbálták kiszoríta-
ni az iskola falai közül”, aminek 
eredményeképpen 1989 decem-
berében már – bár sok magyar 
gyermek járt a gimnáziumba – 
alig volt magyar nyelvű oktatás. 

A díszbeszédek után követke-
zett az ünnepi pillanat, amikor 
le leplezték a gimnázium előtt 
álló két új mellszobrot. Az egyik, 
Sár pátki Zoltán szobrászművész 
alkotása Mikó Bálintot, Csík vár-
megye egykori főispánját, 1909 

és 1911 között az iskolát építtető 
bizottság elnökét ábrázolja, a má-
sik pedig, amelyik a szentegyházi 
Bodó Levente munkáját dicséri, 
Csíkszereda egykori polgármeste-
rének, Ujfalusi Jenőnek állít emlé-
ket. Az ünnepség érdekessége volt, 
hogy Budapestről eljött az egykori 
polgármester unokája is. 

Immár négy személyiség, Mikó 
Bá lint, gróf Majláth Gusztáv Károly, 
Márton Áron és Ujfalusi Jenő mell-
szobra áll a gimnázium előtti szobor-
parkban, valamennyi a Dóczy And-
rás által készített márványtalapzaton. 
Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
szavai szerint „róluk jusson eszünkbe 
az elmúlt 100 év, azok az elődök, 
akiknek már a nevét sem tudjuk, de 
akik nélkül ez az iskolaépület ma 
nem állna”.

Este, a Csíki Játékszín évad-
záró gálaműsora után nem min-
dennapi látványban lehetett része 
annak, aki az elöljárókkal együtt 
a gimnázium épületéhez vonult: 
az iskola minden ablakában gyer-
tya fénylett annak emlékére, hogy 
ezelőtt 100 évvel, az épület fel-
szentelésének estéjén is égő gyer-
tyák világítottak az épület összes 
ablakában. 

Ráduly Róbert Kálmán polgármester beszél a gimnázium előtti szoborpark avatóján. Felelevenített történelem fotó: csíki zsolt

hirdetés


