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Válasz a K/13189. számú, „Fellép-e a Kormány a
sepsiszentgyörgyi magyar h ősi emlékmű
magyartalanítása ellen?” című írásbeli kérdésre

Tisztelt Képviselő Úrt.

A Honvédelmi Minisztérium az elmúlt 23 évben tapasztaltakhoz képest kiemel t
figyelmet fordít a hadisírgondozás valamennyi területére, így a határon túli hadisírokra is .

Tájékoztatom, hogy a sepsiszentgyörgyi emlékm űvek kérdése sokkal bonyolultabb
annál, mint ahogy azt az ön által hivatkozott írás bemutatja . Az osztrák-magyar és német
hősöknek a városi temető hősi parcellájában még 1917-ben obeliszket állítottak, rajta , ;Den
tapferen Helden", és „A vitéz h ősi halottaknak” szöveggel . A két felirat között az 1914 — 191 7
évszámok láthatók, valamint a német Vaskereszt kitüntetés és a magyar kiscímer. Ezzel -
szemben a Képvisel ő Úr kérdésében szerepl ő ernlékművet az 1930-as évek második felébe n
románok állították és a korabeli dokumentumok szerint eredeti állapotában sem felirat, sem
jelkép nem szerepelt rajta. Ez utóbbiak 1942-ben kerültek az emlékműre, ahogy az akkor
szakszerűtlenül átrománosított vagy átmagyarosított nevek is .

A fentiek ismeretében a tárca nem tehet lépéseket az 1942-es állapot visszaállítás a
érdekében, mivel a valóban eredeti forma nem tartalmazott sem feliratokat, sem jelképeket .

Ugyanakkor táj ékoztatom, hogy a Honvédelmi Minisztérium még az ominózus írás
megjelenése előtt levélben fordult a romániai Nemzeti H őskultusz Hivatalhoz, minthogy a
román fél nem tájékoztatta Magyarországot az 'emlékm ű állapota megváltóztatásának
szándékáról, noha a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között 2008-ban, a
romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetér ől szóló
megállapodás alapj án ezt meg kellett volna tennie .

Végül tájékoztatom, hogy a honvédelmi tárca természetesen lépéseket fog tenni a
kérdéses temetőben található h ősi sírok történelmi szempontból hiteles rekonstrukciója ,
valamint az eredeti magyar-német emlékmű felújítása érdekében.
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