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„Sajnos még mindig híjával 
van az egység, mert hárompárti 
együttműködésre gondoltunk, 
beleértve az RMDSZ-t is, de 
nem találunk partnerre” – vont 
mérleget Tőkés László az Erdélyi 
Magyar Szövetség Hargita me-
gyei kampányindítóján.

 » KRÓNIKA

A z 1848-as székely nemzetgyűlés 
agyagfalvi emlékművénél tar-
totta Hargita megyei kampány-

indítóját szombaton az Erdélyi Magyar 
Szövetség (EMSZ). A székely önkor-
mányzatisági eszme kiemelkedő tör-
ténelmi helyszínén a Magyar Polgári 
Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt ve-
zetői, az önkormányzati választásokra 
készülő több száz jelölt, valamint helyi 
érdeklődők vettek részt.

Az EMSZ sajtóirodájának tájékozta-
tása szerint a kampányindítón Mezei 
János, az MPP elnöke kijelentette, 
a szövetségben a jelöltállítás során 
tanúbizonyságot tettek arról, hogy a 
2020. januárjában létrehozott szövet-
ség tagpártjainak nem a politikai po-
zíciók fontosak, hanem a közösségi 
képviselet megerősítése. „Az új ma-
gyar egység megalapításához nagy 
erőre és alázatra volt szükség, hiszen 
sok volt az ellendrukker és sokan pró-

báltak megakadályozni. Mégis, itt va-
gyunk és indulunk” – mondta Mezei, 
aki a Hargita megyei tanács elnöki 
tisztségét pályázza meg a szeptember 
27-ei helyhatósági választáson. Az 
EMSZ társelnöke szerint Hargita me-
gye megújulhat, illetve véget vethet-
nek „a megtévesztésnek és az álszent 
politikának” a megmérettetésen. 
„Eljött az ideje a korrekt megvalósí-
tásoknak és az összefogásnak” – tette 
hozzá az elnök.

Csomortányi István, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt vezetője úgy vélekedett, 
az elmúlt időszak parlamenti magyar-
ellenességéből és a Hargita megyei 
területvesztésekből is érezhető, hogy 
az erdélyi magyarság korszakhatár-
hoz érkezett: 2020-ban véget ér a 
„neptuni korszak”. Sajnálatosnak ne-
vezte, hogy ennek a korszaknak nem 
az erdélyi magyarok, hanem a román 
állampolitika vetett véget. „Bukarest 
elérte stratégiai céljait, az úgyneve-
zett nyugati világ »jó tanulója«, az 
EU és a NATO tagja, ezért senki sem 
kéri számon rajtuk az emberi jogo-
kat” – jelentette ki Csomortányi. Az 
EMSZ néppárti társelnöke úgy vélte, 
az erdélyi magyaroknak el kell jutni-
uk a „valódi pluralizmushoz”. Cso-
mortányi István szerint erre azért is 
szükség van, mert az elmúlt 30 évben 
a magyar közösség nem érte el egyet-
len stratégiai célját sem: nem szerezte 
vissza az autonómiáját, sem az ok-

tatási hálózatát, továbbá Erdély ma-
gyarlakta térségeiben a leggyengébb 
az életszínvonal.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke az agyagfalvi 
kampányindítón kijelentette, a je-
lenlévő pártok büszkén mondhatják, 
hogy az autonomisták táborába tar-
toznak, olyan személyek alkotják, akik 
1506, az első agyagfalvi nemzetgyűlés 
„évszázados távlatából” sem mondtak 
le az önrendelkezésről. „Békés honvé-
delmünk és önvédelmünk legfonto-
sabb intézményes eszközének tartjuk 
az autonómiát” – mutatott rá Tőkés. 
Az EMNT elnöke úgy vélte, az „új ma-
gyar egységben” a pártérdeket felülírta 
a nemzeti érdek iránti elkötelezettség. 
„Sajnos még mindig híjával van az 
egység, mert hárompárti együttmű-
ködésre gondoltunk, beleértve az 
RMDSZ-t is, de nem találunk partner-
re” – összegzett Tőkés László.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Ta-
nács elnöke üzenetben köszöntötte a 
kampányindító résztvevőit. Izsák arra 
kérte a választókat, csak olyan jelöltre 
szavazzanak, aki nyilvánosan elkö-
telezte magát a Székelyföld területi 
autonómiája mellett. Izsák rámuta-
tott, Mezei János Gyergyószentmiklós 
polgármestereként a székely zászló 
elfogadtatásának mozgalmában és a 
helyi önkormányzatok „autonómiaha-
tározatainak” nemzetközivé tételében 
is nagy szerepet vállalt.
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„Eljött az ideje az összefogásnak”
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hétfő

Demográfi ai lejtmenet

Egy év alatt mintegy százezer lélekkel csökkent 
Románia lakossága, áll az Országos Statisztikai 
Intézet legfrissebb adataiban, amely a 2019-es 
demográfi ai sarokszámokat összesíti. Az egy 
évvel korábbi, 2018-as számok ennél is rosz-
szabbak. A statisztikák feketén-fehéren mutat-
ják, hogy kelet-európai viszonylatban Románia 
a régió egyik leggyorsabban elöregedő országa, 
ahol a természetes fogyást az erős elvándorlási 
hullám súlyosbítja.

A trend jó ideje nemcsak a szakemberek, hanem 
a laikusok számára sem újdonság. Az igazi hideg-
zuhanynak a 2011-es népszámlálás 2012 február-
jában nyilvánosságra hozott adatai számítottak, 
amelyből kiderült, hogy húsz év alatt mintegy 3,7 
millióval csökkent az ország lakossága. A rend-
szerváltás óta tízévenként sorra kerülő cenzusok 
jóval egymillió fölötti emberveszteséget rögzíte-
nek. Ebbe a hatalmas fogyási trendbe „szervesen” 
illeszkedik az erdélyi magyarság tízévenkénti két-
százezres apadása is, amely már vészesen közelít 
az egymilliós lélektani határhoz. Harminc év alatt 
Romániában sokkal több magyart veszítettünk, 
mint a Trianont követő hetven esztendőben össze-
sen. Sőt elmondható, hogy az 1930-as évektől az 
erdélyi magyarság számaránya tízévente mintegy 
50–70 ezer emberrel nőtt, aminek a rendszerváltás 
utáni robbanásszerű kitelepedés vetett véget.

Az utóbbi években erdélyi magyar statisztikák 
születtek arról, hogy Erdély magyarlakta vidéke-
inek fogyása valamivel lassúbb, mint a többségi 
románságé. Ez első látásra pozitív hír, a valóság-
ban azonban csupán kevéssel fogyunk lassabban, 
ugyanakkor a fogyás a jóval kisebb lélekszámú 
erdélyi magyar közösség szempontjából továbbra 
is aggasztó. Elegendő egy-egy érettségi találkozó 
tanúsága, hogy rádöbbentse az itt élő magyart, 
a társaság fele vagy éppen a többsége már rég 
Magyarországon él, vagy rosszabb esetben Nyu-
gat-Európában, netán a tengeren túl.

Románia nem egy vendégmarasztaló ország. 
Azok a románok utálják legjobban, akik milliós 
nagyságrendben fordítottak hátat a rendszervál-
tás utáni permanens kilátástalanságnak. Az or-
szág politikai elitje 1989 decembere után mutatta 
ki foga fehérjét. Ekkor vált egyértelművé, hogy az 
„ideológiai hovatartozásától” függetlenül hata-
lomra kerülő politikai klánok megállíthatatlanul 
lopkodják szét az országot, és ezzel hosszú évti-
zedekre ellehetetlenítik az állam fejlődését, amivel 
lassan ugyan, de fel lehetne számolni az ország 
történelmi elmaradottságát. Ilyen politikai, gazda-
sági és szociális hátszéllel a romániai demográfi ai 
adatokban értelemszerűen nincs semmi meglepő. 
A határok megnyílásával a munkaképes, aktív la-
kosság legalább felének már első pillanattól az 
járt a fejében, hol találhatna a maga és a családja 
számára jobb megélhetést. A gazdaságilag jobban 
teljesítő néhány romániai nagyvárost leszámítva, 
az ország a szegény és a nagyon szegény régiók 
mozaikszerű egyvelege, ahol az emberek többsé-
ge nagyjából két lehetőséget lát maga előtt: vagy 
Nyugat-Európába megy dolgozni, vagy Bukarestbe, 
Kolozsvárra, Temesvárra, esetleg Brassóba szegő-
dik el egy jobban fi zető céghez.

Az ország szétesését vagy régiósítását várók áb-
rándjától egy új, nem korrupt és karizmatikus poli-
tikai erő jövőbe mutató kormányzásáig igen széles 
az a skála, amely alapján a romániai boldogulás 
következő évtizedeit próbálják sokan elképzelni. 
Egyelőre azonban minden variáns délibáb. A koro-
navírus-járvány által okozott gazdasági mélyrepü-
lés még egy lapáttal rátett a mélyszegénységre és 
kilátástalanságra, amely járvány nélkül is állandó-
sult az utóbbi harminc esztendő Romániájában.

Ebben a környezetben azok az igazi hősök, akik 
itthon maradva hisznek abban, hogy lesz pozitív 
változás, és a mély szakadék felé robogó demog-
ráfi ai trend előbb-utóbb megállítható. Talán a vilá-
got megrengető járvány lehet az egyik fordulópont, 
amely ráébresztheti az embereket, hogy minden-
hol jó, de a legjobb otthon.
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A székely önkormányzatisági eszme kiemelkedő történelmi helyszínén indította választási kampányát az EMSZ
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Tanévkezdés alkalmából levelet in-
tézett a Kárpát-medence magyar 

oktatási intézményeinek diákjaihoz 
és tanáraihoz Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára. A nemzetpoliti-
kai államtitkárság MTI-hez pénteken 
eljuttatott közleménye szerint a levél-
ben az államtitkár úgy fogalmazott: 

az idei év a kialakult járványhelyzet 
miatt eltért az eddigi tanévektől, hi-
szen hosszú, megpróbáltatásokkal 
teli időszak után a pedagógusok, a 
diákok és a szülők most szeptember-
ben találkozhatnak újra az iskola fa-
lain belül. Kiemelte: a nemzet olyan, 
mint a család, amelyet a tagjai tarta-
nak össze. Közös érdemünk, hogy ezt 
a családot a járványhelyzetben sem 
hagytuk széthullani – írta. Kitért arra 

is: nincs olyan települése, közössé-
ge nemzetünknek, amelyhez az el-
múlt tíz évben valamilyen módon az 
anyaország ne jutott volna el. Levele 
zárásaként az államtitkár arra kérte a 
külhoni magyar pedagógusokat, szü-
lőket és diákokat, hogy legyenek segí-
tői és támaszai egymásnak a jelenlegi 
nehéz időszakban, majd jó egészséget 
és kitartó munkát kívánt mindnyájuk 
számára a 2020–2021-es tanévre.

Potápi: a nemzet olyan, mint a család




