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Az elmúlt csaknem tizenegy 
évben 746 695 moldovai állam-
polgár szerezte meg vagy kapta 
vissza a román állampolgárságot 
– derül ki az igazságügy-minisz-
térium adataiból. Ilyen körül-
mények kötött hatványozottan 
érthetetlen, egyes nacionalista 
hangadók miért háborognak még 
ma is a romániai magyarok ket-
tős állampolgár státusa hallatán.

» PÁVA ADORJÁN

A z elmúlt öt évben csaknem 
300 ezer fővel bővült a román 
állampolgárok száma – derül 

ki a bukaresti igazságügy-minisz-
térium hétfőn közölt adataiból. A 
szaktárca Valentin-Ilie Făgărăşian 
liberális parlamenti képviselő inter-
pellációja nyomán hozott nyilvános-
ságra néhány érdekes információt. 
Kiderült, hogy 2017. január elseje 
óta több mint 1800-an mondtak le 
román állampolgárságukról, min-
den bizonnyal javarészt azért, mert 
olyan új hazát választottak, amely-
nek jogrendje tiltja a kettős állam-
polgárságot. Ez a helyzet – bizonyos 
kivételekkel – Ausztriában, ahol az 
összesen 1805 lemondó több mint 
fele, 945 személy él; a lista élén még 
Hollandia (275), Norvégia (114), Spa-
nyolország (88) és Németország (84) 
található. A szaktárca megjegyezte: 
243 hasonló jellegű kérés elbírálása 
folyamatban van.

Moldovai igénylésdömping
A lemondások száma ugyanakkor el-
törpül amellett, hogy az említett szűk 
ötéves periódusban hányan kaptak 
román állampolgárságot: az igazság-
ügy-minisztérium adatai szerint csak 
a Moldovai Köztársaságból 235 833-an 
szereztek román állampolgárságot, 
más államokból pedig 48 947-en. A 
bukaresti szaktárca az interpelláció-
ra adott válaszában jelezte, ha 2010 
januárjától nézzük a statisztikákat, 
akkor azóta összesen 746 695 mol-
dovai állampolgár szerezte meg vagy 
kapta vissza a román állampolgár-
ságot, általuk pedig 280 396 kiskorú 
is. A Hotnews hírportál által idézett 
minisztériumi válaszból kiderül, a 
2017 januárja óta román állampolgár-
ságért folyamodó moldovaiak közül 

csupán 7450-en rendelkeznek romá-
niai lakhellyel, a többiek – hivatalo-
san – szülőföldjükön élnek, a szom-
szédos állambeli külképviseleteken 
tették le az esküt.

Akkor miért baj a magyar?
Románia közismerten „befogadó” 
ország: a kommunizmus bukása 
után hamar, már 1991 óta könnyített 
honosítási eljárást alkalmaz azok – 
főleg a Moldovai Köztársaságban és 
Ukrajnában élők – esetében, akik 
vagy felmenőik önhibájukon kívül 
veszítették el román állampolgársá-
gukat. Ezzel együtt Bukarest anno 
hevesen tiltakozott, amikor Magyar-
ország még csak fontolgatta a kettős 
állampolgárság megadását a külho-
ni magyaroknak. Emlékezetes, hogy 
2004-ben magyar–román diplomáci-
ai botrány robbant ki, miután az ak-
kori román külügyminiszter (Mircea 
Geoană szociáldemokrata politikus) 
levélben arról értesítette magyar 
kollégáját, hogy egy Románia és Ma-
gyarország közötti egyezmény értel-
mében nem ismerik el a kettős állam-
polgárságot a két ország között. Ezért 
az erdélyi magyaroknak választaniuk 
kell: magyar vagy román állampol-
gárok akarnak lenni. Magyarország 
azonban már 1990-ben hatályon kí-
vül helyezte a román külügyminiszter 

által említett rendeletet: ezt törvény-
ben kihirdette, és akkor hivatalosan 
is tájékoztatta Romániát. Egyébként 
akkoriban Adrian Năstase miniszter-
elnök is hevesen ellenezte a romániai 
magyarok kettős állampolgárságát, 
amit „magyarországi kampánytémá-
nak tartott”. Năstase „őrültségnek” 
minősítette a kettős állampolgár-
sággal kapcsolatos – akkoriban még 
csak – javaslatot, szerinte semmiféle 
nemzetközi jogi és politikai alapja 
nincs (nem volt) ennek az elképzelés-
nek – mondta ezt annak tudatában, 
hogy Románia közben nagyban élt a 
lehetőséggel.

Azóta egyre csendesebbé váltak a 
Budapest által 2010 óta már törvé-
nyesen felkínált könnyített honosí-
tás ellen agitáló romániai hangok 
– legalábbis a legmagasabb szintű 
politikai közbeszédben. Ugyanakkor 
számos nacionalista-idegengyűlölő 
hangadó ma is kiemelt nemzetbiz-
tonsági problémaként tekint a romá-
niai magyar kettős állampolgárokra, 
és „kizavarná” őket szülőföldjükről, 
az országból. Időközben az egyszerű-
sített honosítási eljárásnak köszön-
hetően világszerte immár több mint 
egymillióan váltak magyar állampol-
gárokká (is) az elmúlt szűk 11 eszten-
dőben. Mindez szavazati joggal is jár, 
akárcsak a román „verzió”.

 Erdélyi tudósítások 2021. november 24.
szerda
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TÖBB SZÁZEZREN TETTÉK LE AZ ESKÜT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN, FŐLEG MOLDOVAIAK

Kapós a román állampolgárság

Bejáratva. Románia öt év alatt csaknem 300 ezer új állampolgárral gazda godott

VEZÉRCIKK

Kormány megy,
probléma marad

Enyhén szólva is visszásnak tűnik, hogy miközben 
Romániában, főként a Székelyföldön évek óta szin-
te mindennaposak a medvetámadások, a nagyvad 
okozta károk, és hosszú ideje nem történik érdem-
ben semmi, addig egyetlen, franciaországi med-
vetámadásról szóló hír nagy felháborodást keltve 
bejárja a világsajtót. Délnyugat-Franciaországban a 
helybeliek tiltakoznak a medvéknek a környékre tör-
ténő visszatelepítése ellen, mondván: látják, milyen 
bonyolult a nagyvadakkal való együttélés. Tegyük 
hozzá, itt, Romániában már jó ideje látjuk, hogy a 
nagyragadozóval való zökkenőmentes együttélés 
legalább annyira nehéz és bonyolult, mint maga az 
egész medvekérdés, szerteágazó okaival, következ-
ményeivel, sokszor lehetetlennek látszó, érdekellen-
téteket tápláló megoldásaival együtt.

Hosszú évek óta súlyosbodik a probléma, nap 
mint nap számos – nemcsak székelyföldi – telepü-
lésen tapasztalhatják a lakosok, hogy sokszor gya-
korlatilag lehetetlen békés együttélést kialakítani a 
nagyragadozóval, amelynek bizony tovább szűkül 
az élettere. Ha úgy tetszik, azért is merészkedik 
be egyre intenzívebben az ember területére, mert 
a gondolkodási képességgel megáldott kétlábú 
számos úton-módon lehetetlenítette és lehetetle-
níti el a vad zavartalan létezését. Túlszaporodott 
állományról beszélnek az illetékesek, akad olyan 
település, ahol nemcsak a környékbeli erdőbe nem 
tanácsos már egyáltalán kirándulni, de az utcán, 
fényes nappal is veszélyezteti a járókelők épségét 
a gyakorta felbukkanó vad. Nemrég egy Sinaián ké-
szült, a közösségi oldalon sűrűn megosztott videó-
felvétel tanúsága szerint a sikátorban szó szerint 
másodperceken múlt, hogy a megfutamodni kény-
szerülő járókelő el tudott menekülni a támadni ké-
szülő ragadozó elől. A nagyvad-populáció számos 
okból tovább növekszik, a probléma érdemi, rövid 
távú megoldása pedig várat magára.

Bár Tánczos Barna jelenlegi környezetvédelmi mi-
niszter is úgy véli, az emberi élet és az ember által 
létrehozott javak védelménél semmi nem lehet fonto-
sabb, még egy szigorúan védett faj sem, és az év má-
sodik felében több ízben adtak ki azonnali kilövési 
engedélyt sürgős esetekben, a probléma még távol-
ról sincs megoldva. Sokan hangoztatják azt is, hogy 
a „méregzöld” lobbi által erősen befolyásolt román 
nagypolitika a fő felelőse annak, hogy Székelyföldön 
annyi már a nagyvad, hogy konkrétan élet-halál kér-
déssé változott a medveügy. Megszoktuk már, hogy 
Romániában a különböző kormányok gyors egymás-
utánban jönnek, mennek, sebtiben megalakulnak, 
aztán sebtiben szétszakadnak, hamarosan újak 
állnak össze, azonban a medveprobléma (akárcsak 
számos más akut gond) egyelőre szilárdan tartja ma-
gát. Jelenleg ismét módosul az ország vezetésének 
összetétele, az RMDSZ viszont megőrzi az eddigi há-
rom minisztériumát, így a környezetvédelmit is. Csak 
reménykedni tudnak a medveügyben érintettek és 
kárvallottak, a természetbe vágyók, hogy amíg meg-
maradhat a tárca jelenlegi vezetése, kézzelfogható 
előrelépés történik medveügyben.
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» BÍRÓ BLANKA

Egyetlen hónap alatt 121 személy 
hunyt el koronavírus-fertőzésben 

Kovászna megyében – ismertette teg-
nap az adatokat Ráduly István pre-
fektus. Ennek ellenére változatlanul 
alacsony, hozzávetőleg 30 százalékos 
az átoltottság, amivel a székely megye 
sereghajtó az országban. Naponta 
négy-öt elhalálozás hozható összefüg-
gésbe a koronavírus-fertőzéssel a me-
gyében. A kormánymegbízott szerint 
az elhunytak 82 százaléka 65 évesnél 
idősebb volt, és társbetegségeik is 
voltak, de a fertőzés súlyosbította az 

állapotukat. Országos szinten a Co-
vid–19-ben elhunyt személyek mint-
egy 10 százaléka oltott, de Kovászna 
megyében alacsonyabb az arányuk. 
Az egészségügyi igazgatóság adatai 
szerint a járvány kezdete óta 525 el-
halálozás hozható összefüggésbe a 
fertőzéssel, mindössze nyolcan voltak 
beoltva, 1,52 százalék.

Az elmúlt 30 napban Kovászna me-
gyében 16 594 adag vakcinát adtak 
be, sok volt a második, harmadik dó-
zis. Naponta átlagosan 500 adag ol-
tóanyagot használnak fel, de az első 
alkalommal oltottak száma ritkán 
haladta meg a napi százat. A megyé-

ben a legtöbb aktív fertőzött novem-
ber 4-én volt, amikor 1347 aktív esetet 
tartottak nyilván, és ezen a napon 
haltak meg a legtöbben, 15-en. A leg-
több vakcinát október 28-án adatták 
be, 1424 dózist, a legkevesebbet hét-
főn, 302 adagot. „Ebben a ritmusban 
tavaszra sem alakul ki a nyájimmu-
nitás, minden újabb hullám további 
áldozatokat fog szedni” – mutatott rá 
a prefektus.

Ráduly István hozzátette: Nyu-
gat-Európában ismét sok az új fer-
tőzött, de a magas átoltottság miatt 
viszonylag kevés a súlyos eset, és 
alacsony az elhalálozások száma. 

Ha a fertőzés a karácsony körüli ha-
zatérésekkel hozzánk is begyűrűzik, 
várhatóan ismét megugranak majd 
az esetszámok, és nálunk több lesz 
a halott, hívta fel a fi gyelmet. „Ezért 
még mindig nem késő kérni az oltást, 
vagy felvenni a második, harmadik 
adagot” – mondta a prefektus. Ráduly 
arra intette a háromszékieket, tegye-
nek különbséget az oltást támogató 
valós szakértők és az oltásellenes ösz-
szeesküvéselmélet-terjesztők között. 
A hiteles véleményvezérek között em-
lítette Barabási Albert-László hálózat-
kutatót és a Cambridge-ben doktorált 
Fejér Szilárd vegyészt.

Magas a járvány miatti elhalálozások száma Kovászna megyében

» „Ebben a rit-
musban tavaszra 
sem alakul ki a 
nyájimmunitás, 
minden újabb 
hullám további 
áldozatokat fog 
szedni” – muta-
tott rá  Ráduly 
István prefektus.




