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M
iért nem történnek lépten-nyo-
mon balesetek, miért nem fut-
nak egymásba a gépkocsik 
minden utcasarkon? Miért nem 
törünk-zúzunk, ha magas a gáz-

számla, ha nem ízlik a tej, vagy ha úgy érezzük, 
hogy valakik valamivel átvertek? A válasz, gon-
dolom egyértelmű: vannak szabályok, melyeket 
be kell tartani. Mitől működik egy társadalom? 
A törvényeknek köszönhetően, amiket elméletileg 
mindenkinek be kell tartania. Ezek nélkül anar-
chia lenne: mindenki azt tenné, amit kevesebb 
vagy több esze diktál. Ha viszont rosszak a szabá-
lyok, a törvények, akkor máris kész a káosz. A ká-
osz neve pedig Európának ebben a felében nem 
más, mint Románia…

N
em vesszük vissza az iskolába – 
mondták az iskola vezetőségi taná-
csának gyűlését követően. Az ülésen 
úgy határoztak, a kislány kérését 
elutasítják. Pedig több mint öt évig, 

első osztálytól járt a tanintézménybe. És hogy 
külföldre ment, nem az ő hibája volt: az édesanya 
határozott úgy, hogy Nyugat-Európában próbál 
szerencsét. És lányát magával vitte. 

„Nagyon jó, szuper az egész” – írta a suliról 
a messze távolból egykori osztálytársainak a 
kislány. Még az első hónapokban. Aztán mintha 
minden megváltozott volna. Az üzenetek lassan 
elmaradtak. A hírek, amelyek a csonka családról 
haza-hazaszállingóztak, egyre elgondolkodta-
tóbbakká váltak. Sőt ijesztőkké. Nem kell a gye-
rek a mamának. Csak nyűg a hátán – hangzott el 
állítólag.

Most ismét itthon van. Haza kellett jönnie. 
Úgy látszik, a mama beváltotta ígéretét, és lányát 
hazaküldte. Csakhogy az egykori iskola nem úgy 
döntött, ahogy azt egyesek elvárták volna. Talán 
nem is meglepő módon. Merthogy a tinédzser-
ről időközben sok minden kiderült: dohányzás, 

Az Európai Bizottság többször is fi gyelmez-
tette a román kormányt, hogy ne sürgősségi kor-
mányrendeletekkel kormányozzon, és elsősorban 
ne módosítsa a törvényeket minduntalan, egyet-
len tollvonással. A miniszterek azonban új ha-
gyományt kezdenek életbe léptetni: meghozzák 
a döntéseket, aztán ha valakinek feltűnik, hogy 
mekkora disznóságra készülnek, esetleg lehet tár-
gyalni a részletekről.

A jogállamiság elleni hadjárat azóta erősö-
dött fel, amióta korrupt, kizárólag a saját hasz-
nukra hajtó politikusok kerültek az élvonalba. 
Akik ilyen vagy olyan módon be vannak sároz-
va, azoknak legfőbb törekvésük, hogy leigázzák, 
maguk alá gyűrjék az igazságszolgáltatást. A la-
kosság jelentős részét ez nem érdekli, vagy nem 
érinti, az a néhány ezer ember pedig, akik meg-
szállottan tüntetnek, a hatalom szemében sem 
nem osztanak, sem nem szoroznak.

Legutóbb az igazságszolgáltatásban dol-
gozókat sikerült felháborítani egy sürgősségi 
kormányrendelettel. Ne bonyolódjunk bele jogi 
útvesztőkbe, de ha már azok is sztrájkolnak, 
akiknek bűnözőket kellene fogni és elítélni, gon-

dolhatjuk, hogy nem túl rózsás a helyzet. Felfüg-
gesztették tevékenységüket az ügyészségek, már-
cius 8-ig a szervezett bűnözés elleni ügyészség 
napi négy órán keresztül „sztrájkol” tiltakozásul 
az ellen, hogy a kormány az érintettekkel való 
konzultáció nélkül módosította a vezető beosz-
tású ügyészek kinevezési szabályait. Egyszóval 

lebénult az igazságszolgáltatás. Eközben a kor-
mány köszöni szépen, jól van. Mi több, a hata-
lom néhány agytrösztje most azt követeli, hogy 
a tiltakozó ügyészeket, bírákat zárják börtönbe, 
mert ott a helyük „klienseik” mellett. Ennyit a 
szólásszabadságról Romániában. És még azt 
mondják, hogy a szomszédban diktatúra van.

Egyre több embernél szakad el a cérna. Még 
a dübörgő szocializmus idején terjedt a jól ismert 
vicc, melynek a csattanója, hogy aki utolsónak 
távozik az országból, oltsa le a villanyt. A több 
millió kitántorgott hazájában ez a poén kezd 
valósággá válni. A legfrissebb felmérés szerint 
159 038 olyan gyerek szerepel a gyerekjogvédel-
mi hatóság nyilvántartásában, akiknek egyik 
vagy mindkét szülője külföldön dolgozik. Annak 
már csak a Mindenható a megmondhatója, hogy 
valójában hányan hagyták el Romániát. És ha 
eddig még haza is jöttek, a tendencia egyértel-
műen az, hogy aki megélhetési vagy egyéb okból 
kint van, az ott is marad. Akik pedig itt marad-
tak, mintha valamiféle Stockholm-szindrómá-
ban szenvednének. Ami esetünkben annyit tesz, 
hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek 
szeretetet kezdenek érezni kínzóik, rabtartóik 
iránt. Másként megmagyarázhatatlan, hogy a 
délibábos ígéretekért a csőcselék képes ugyan-
azokat beszavazni a hatalomba, akik tulajdon-
képpen ártanak nekik, tönkreteszik életüket, 
gyerekeik és az ország jövőjét.

ivászat, drogozás. Hogy mi vezetett idáig, nehéz 
megmondani. Az viszont biztos, hogy az idegen 
környezetbe került fi atalnak nem tett jót az or-
szágváltás. És az sem mellékes, hogy a szülők ko-
rábban már elváltak.

De hány ilyen esetet tud felsorolni az ember? 
Szinte nincs olyan személy, akinek hozzátarto-
zói, ismerősei ne lennének külföldön. Naponta 
hallunk híreket arról, hogy ez is, az is elhagyta az 
országot. A fi atal családok közül sok felbomlott. 
Ideiglenesen. A szülők dolgozni mentek, a gye-
rekek itthon maradtak, többnyire nagyszülőknél. 
Rosszabb esetben távolabbi rokonoknál. Ideigle-
nesen – gondolják a szülők, és nyilván a gyermek 
is. Csakhogy a távolság és az idő mindent elrág és 

megemészt: elsősorban a családi kapcsolatokat. 
Ha pedig azok elszakadtak, akkor hiába a haza-
utalt sok pénz. Ezeket az elpattant lelki szálakat 
nem lehet már összekötözni, csak visszabogozni. 
Legjobb esetben. Hiába a hazaküldött sok játék, 
több ezer euró, ha a gyermek itthon magát egye-
dül érzi, legtöbb esetben elhagyottnak. Arról nem 
is szólva, hogy az ilyen fi atalok a többiekkel szem-

ben jogvédelmi, tanügyi, egészségügyi szempont-
ból is hátrányban vannak. Hozzáértő pszicholó-
gusok szerint a mentális egészségügyi problémáik 
mintegy háromszor nagyobbak azokénál, akik ha-
gyományos családban nőnek fel.

Mi hát a megoldás? Nehéz erre a kérdésre jó 
választ adni. Itthon maradni? Vannak, akiket a 
szükség hajt, mert hazai környezetben nem vagy 
csak nyomorogva tudnának megélni. Megint 
másokat a divat űz messzire, mondván, miért ne 
próbáljunk mi is szerencsét külföldön. A megnyílt 
határok, a felgyorsult kommunikáció, az olcsó fa-
padosok lehetővé tették, hogy hipp-hopp néhány 
perc vagy óra alatt Európa különböző városaiban 
találjuk magunkat. A jólétet látva a fi atalok okos-
telefonjukkal az iskolapadból kikerülve egyből 
azt szeretnék, hogy sokszobás villájuk, terepjá-
rójuk legyen – lehetőleg minimális munkával, 
kínlódás nélkül. Erre ráerősít az is, hogy ha az itt-
hon megszerzett képesítéssel hazai körülmények 
között viszonylag keveset kereshetnek, így miért 
ne menjenek olyan országba, ahol ugyanazért a 
munkáért legalább 1500 eurót kapnak.

Egy biztos: kimutatások szerint Romániában a 
szülők nélkül felnövő gyerekek száma évről évre 
egyre magasabb. Az ország gazdasági helyzetét, 
az európai negatív népszaporulatot és az ennek 
tulajdonítható munkaerőhiányt látva sajnos ne-
hezen körvonalazódhat egy minden fél számára 
előnyös megoldás. Azt pedig egyre kevesebben ve-
szik fi gyelembe, hogy a pénz és a meggazdagodás 
mellett sokkal jobban kellene fi gyelni a családra.

Sajátos román Stockholm-szindróma

Család, megélhetés vagy meggazdagodás?

→  Legutóbb az igazságszolgáltatásban dol-
gozókat sikerült felháborítani egy sürgősségi 
kormányrendelettel. Ne bonyolódjunk bele jogi 
útvesztőkbe, de ha már azok is sztrájkolnak, 
akiknek bűnözőket kellene fogni és elítélni,
gondolhatjuk, hogy nem túl rózsás a helyzet. 

→  Az elpattant lelki szálakat nem lehet már 
összekötözni, csak visszabogozni. Legjobb 
esetben. Hiába a hazaküldött sok játék, több 
ezer euró, ha a gyermek itthon magát egyedül 
érzi, legtöbb esetben elhagyottnak.
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Kolozsvári tüntetés az igazságszolgáltatás megzabolázása ellen




