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Román-magyar kétnyelvű emlékplakett kihelyezését kéri az Erdélyi Magyar Néppárt
marosvásárhelyi szervezete az egy hete álló kizárólag román nyelvű helyett a Maros Megyei
Könyvtár esetében.
Az EMNP marosvásárhelyi elnöke, Jakab István november 28-án 14.111-es számmal iktatott
beadványában kérte a prefektustól a törvény betartatását, hiszen a megyei könyvtár vezetősége
megsértette a közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvényt, amikor kizárólag román
nyelven tüntetett fel közérdekű információkat: a könyvtár igazgatóinak névsorát tartalmazó
emlékplakett kizárólag román nyelvű, márpedig ez közérdekű információ. „Nem hagyjuk, hogy
meggyalázzanak! Ne hagyjuk magunkat!” – mondta Jakab István, aki beadványában azt kérte a
prefektustól, hogy rendelje el az emlékplakett lecserélését román-magyar kétnyelvűre.
Az idén – a marosvásárhelyi Kultúrpalotával egyetemben – fennállásának századik évfordulóját
ünneplő Maros Megyei Könyvtár november 22-én centenáriumi emlékünnepséget szervezett,
amelyen teljes mértékben mellőzték a magyar nyelv használatát, a szórólapoktól kezdve az
elhangzott beszédekig és az utókor számára elhelyezett emlékplakettig mindenhol kizárólag a
román nyelv érvényesült.
A Néppárt A könyvtár a mienk is! című közleményében felhívta a közvélemény és a hatóságok
figyelmét arra, hogy a „Könyvtár vezetősége kiszorította a magyar nyelvet és a magyar kultúrát
egy olyan intézmény jubileumi ünnepségéről, amely éppen a kultúrát szolgálja, a könyv és az
irodalom szeretetét hirdeti, valamint a kultúrák között hidat kíván teremteni. A gesztust a
marosvásárhelyi magyarság arculcsapásaként, semmibevételeként, másodrangúságba
taszításaként értékeljük, hiszen elfogadhatatlan, hogy egy olyan városban és egy olyan megyében,
amelynek lakossága majdnem 50%-ban magyar anyanyelvű, a közpénzekből fenntartott intézmény
ünnepségén egyetlen szó se hangozzék el magyar nyelven. A magyar nyelv módszeres mellőzése
annál inkább fájó és sértő közösségünkre nézve, hogy a szecesszió gyöngyszemeként emlegetett
marosvásárhelyi Kultúrpalotával egyetemben idén százéves a Könyvtár is, amely szintén Bernády
György polgármestersége alatt jött létre 1913-ban, első és 22 évig tisztségben maradó igazgatója a
magyar Molnár Gábor volt – akkor, amikor az 1910-es népszámlálás szerint a városnak 25.517
lakosa volt, ebből 22.790 magyar, 1717 román és 606 német. Továbbá a Könyvtár fennállásának
100 éve alatt majdnem fele-fele ideig vezették magyar, illetve román nemzetiségű személyek.
Érthetetlen számunkra, mi vezérelhette a Könyvtár igazgatónőjét, aki az egykori igazgatók névsorát
tartalmazó emlékplakett felavatására kizárólag az ortodox egyház képviselőit hívta meg” – írják a
közleményben.
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