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Ha a románság betartja 

a magyarságnak 1918-

ban tett ígéreteit, egé-

szen más volna ma Ro-

mániában a két közös-

ség, a magyarság és 

a románság viszonya 

– jelentette ki Kelemen 

Hunor csütörtökön, a 

Kossuth Rádió 180 perc 

című műsorában.

A Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) 
elnöke annak apropóján 

nyilatkozott a rádiónak, hogy 
a Románia Modernizálásáért 
Nemzeti Koalíció (CNMR) párt 
el akarja vétetni tőle a Románia 
Csillaga kitüntetést. Erre azu-
tán került sor, hogy Kelemen 
Hunor egy lapinterjúban úgy 
nyilatkozott: „a románságnak el 
kell fogadnia, hogy mi, az erdé-
lyi magyarság nem fogjuk tud-
ni és nem is akarjuk ünnepel-
ni 1918-at.” (A magyarországi 
románok gyulafehérvári nagy-
gyűlése 1918. december elsején 
mondta ki Erdély Romániához 
történő csatlakozását, és ez a 
nap Románia nemzeti ünnepe.)

Nem jó a visszahúzódás

A politikus hangsúlyozta: az 
erdélyi magyarság már érzi azt 
a nacionalista hullámot, ame-
lyet a közelgő centenárium kel-
teni látszik. Nem fogadja el, 
hogy bizonyos kérdésekről csak 
románok beszélhetnek, vagy ha 
magyarok beszélnek róla, az 
hihetetlenül durva nacionalis-
ta vihart kavar. Az nem a meg-
felelő állapot, ha egy egész kö-

zösség, az erdélyi magyarság 
a centenáriumi év alatt megfé-
lemlítve, elbátortalanítva visz-
szahúzódik, mert ebben az ál-
lapotban nem lehet alkotni – fo-
galmazott. Éppen ellenkezőleg: 
fel kell mutatniuk, hogy az el-
múlt száz évben mit tettek hoz-
zá ahhoz az országhoz, amelyet 
a történelem fintora hazájukká 
kijelölt – hangsúlyozta Kelemen 
Hunor. Hozzátette: szerencsére 
vannak olyan román hangok is, 
amelyek a racionalitás és a pár-
beszéd irányába hatnak.

Rossz üzenet 

A kitüntetéssel kapcsolat-
ban azt mondta, hogy azt Emil 

Constantinescu korábbi román 
elnöktől kapta, éppen a román-
magyar kapcsolatok erősíté-
séért. Ha elveszik tőle, akkor 
is tud majd aludni, bár hihe-
tetlenül rossz üzenetnek tar-
taná – mondta. A CNMR, a ro-
mán akadémiai, üzleti szférát, 
szakszervezeteket és szakmai 
szervezeteket tömörítő társa-
ság kedden kezdeményezte, 
hogy a Románia Csillaga ado-
mányozói indítsák el az érdem-
rend visszavonásának proce-
dúráját. „Ha ez nem történik 
meg, a CNMR bírósági úton in-
dítja el a Románia Csillaga Ér-
demrend  visszavonását, ami-
ként a CNMR több tagja, mint 
például Constantin Degeratu és 

Costin Georgescu Tőkés Lász-
ló kitüntetésének a megvoná-
sát is sikerrel kezdeményez-
te” – idézte az MTI a keddi köz-
leményt.

„Feltétel nélküli lojalitás”

A CNMR arra emlékeztetett, 
hogy a román állam legmaga-
sabb rangú kitüntetését „olyan 
románok” birtokolhatják akik 
„elismerik, értékelik az orszá-
got és a történelmét, és feltétel 
nélküli lojalitást tanúsítanak a 
román állam iránt”.  A társaság 
úgy vélte: az RMDSZ elnöké-
nek a múlt pénteki nyilatkoza-
ta a román állam megtagadásá-
ról, a román történelem, kultú-

ra és a románok alapvető joga-
inak az elvitatásáról szólt, és 
Kelemen Hunor „kiírta magát 
a román állampolgárok sorá-
ból” nyilatkozatával. A CNMR 
két nappal korábban még Ke-
lemen Hunor román állampol-
gárságának megvonását kez-
deményezte. 

Kelemen Hunor: ha a románság betartja ígéreteit, más volna a két közösség viszonya

Érződik a nacionalista hullám

„Szerencsére vannak olyan román hangok is, amelyek a racionalitás és a párbeszéd irányába hatnak”

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

Kálnoky Tibor grófról és erdélyi birtokáról ír a neves brit lap
A Financial Times brit gaz-

dasági szaklap tartalmas ri-
portot készített Kálnoky Tibor 
grófról és sepsikőröspataki 
birtokáról. Az emigrációban, 
Párizsban nevelkedő, állator-
vos és ornitológus képzettségű 
Kálnoky 1989-ben, a forrada-
lom után visszatért Erdélybe, 
és visszaszerezte ősei birtoká-
nak nagyobb részét – olvasható 
a 444.hu magyarországi portá-
lon. A gróf a birtok rendbetétele 
mellett azt tűzte ki célul, hogy 
megőrzi a környék természeti, 
épített és kulturális örökségét, 
valamint újraéleszti a környé-
ken korábban jellemző kézmű-
ves foglalkozásokat. A család 
vadászkúriáját Erdély történel-
mével foglalkozó múzeummá 
alakította, illetve felújíttatott 
több parasztházat, amelyeket 
most vendégházakként üze-
meltet. A Financial Timesnak 
azt mondta, a felújítást igyek-
szik helyi mesteremberekkel 
végeztetni. Mint Kálnoky ki-
fejtette, amióta visszaköltözött 

Erdélybe, a paradicsomban ér-
zi magát, az emberek kedve-
sek, és Európában alig találni 
ennél érintetlenebb tájat. A gróf 
a Máltai Lovagrenddel együtt 
működtet egy felzárkóztatási 
programot a helyi romáknak. 
A projekt lényege, hogy mi-
vel több romániai tanulmány 
is arra a megállapításra ju-
tott, hogy a roma és más hátrá-
nyos helyzetű gyerekek vonat-
kozásában legtöbb esetben ha-
tástalanok a hagyományos fel-
zárkóztatási mechanizmusok, 
mint például az iskola, ezért a 
gyerekek figyelmét egyéb mó-
don kell megragadni, és nem 
hagyományos módszerekkel 
kell indítani a tudásátadást. 
A helyi romák ezért lovas tor-
nát tanulnak Kálnoky birto-
kán, ezenkívül gitározni, éne-
kelni, szőni és faragni oktat-
ják őket. Megtanulják az isko-
lai tárgyak alapjait is, és kap-
nak legalább egyszer napon-
ta meleg ételt, de a gróf sze-
rint nincs sok értelme ragasz-

kodni a hagyományos iskolai 
tárgyak oktatásához, az itte-
ni gyerekekből ugyanis sajnos 
nem nagyon lesznek orvosok, 
ügyvédek vagy tanárok. Több-
ségüket már 12 éves korukban 
kiveszik a szüleik a program-
ból, hogy elküldhessék az álla-
tokra vigyázni. A program leg-
alapvetőbb célja ezért az, hogy 
a gyerekeket legalább 14 éves 
korukig a képzéseken tart-
sák, és hogy hasznos készsé-
gekkel lássák el őket, miköz-
ben megtanulják a legalapve-
tőbb dolgokat a nagyvilágról. 
Kálnoky gróf a brit trónörökös, 
Károly herceg rokona és barát-
ja is, Erdélyben az ő birtoká-
hoz közeli faluban kifejezetten 
Ká roly számára állított helyre 
egy vendégházat, és a herceg 
meg is látogatta már a barátját. 
A kapcsolatukat a távoli rokon-
ságokon kívül a közös érdeklő-
dés is hajtja: mindketten hívei 
az európai hagyományok ápo-
lásának. 

B. L.
A paradicsomban érzi magát, amióta visszaköltözött Erdélybe

Növekvő 
népességfogyás
 Romániában az élve születé-
sek száma csaknem ötven-
ezerrel elmaradt a halálozáso-
kétól az első félévben – derült 
ki a statisztikai hivatal (INS) 
csütörtökön közzétett jelen-
téséből, amely az első hat hó-
nap anyakönyvi adatait dol-
gozza fel. Tavaly az élve szüle-
tések száma alig haladta meg 
a 190 ezret, míg a halálozáso-
ké megközelítette a 257 ezret, 
így a természetes szaporu-
latból adódó népességfogyás 
éves szinten megközelítette a 
67 ezret. Idén már az első fél-
évben csaknem nyolcezerrel 
kevesebb gyerek született a 
tavalyi év első feléhez képest, 
miközben a halálozások szá-
ma majdnem négyezerrel volt 
magasabb mint 2016 első fe-
lében: emiatt a természetes 
népességfogyás már az el-
ső hat hónapban meghaladta 
a 48 ezret. A csecsemőhalan-
dóság (az ezer élve születés-
re jutó egy éves kor alatti ha-
lálozások száma) arányaiban 
8,19 ezrelékre nőtt a tavalyi el-
ső hat hónap 7,85 ezrelékéhez 
képest, bár abszolút számok-
ban kevesebb csecsemő nem 
érte meg első születésnapját 
(714) mint a 2016 első felében 
(745). Románia hét ezreléket 
meghaladó csecsemőhalan-
dóságával továbbra is sereg-
hajtó az Európai Unióban, ahol 
átlagosan 3,6 csecsemőhalál 
jut ezer élve születésre.




