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Miért is veszik 
a vándorbotot a fi atalok?

Már meg sem lepődik az ember, ha azt hallja, olvassa, 
hogy friss felmérések szerint a romániai fi atalok – a 
16 és 34 év közöttiek, illetve az egyetemisták – közel 
fele azt tervezi, hogy külföldön akar érvényesülni. Sőt, 
nem is kell föltétlenül eff ajta statisztikákat követni ah-
hoz, hogy érzékeljük: az ifjú nemzedék tagjainak nagy 
hányada bizony fogja a cókmókját, és jórészt Nyu-
gat-Európában próbál szerencsét. Bőven elég, ha ki-ki 
körülnéz ismeretségi, baráti, rokoni körében: könnye-
dén talál eseteket arra, hogy az ifjak Németországban 
kamiont vezetnek, Svédországban fenyőfát csomagol-
nak, Dániában takarítanak, Angliában orvosként dol-
goznak és így tovább. Magával az exodus jelenségével 
ilyenformán is nap mint nap szembesülhet az ember, 
ugyanakkor az okok sem maradnak rejtve. Az azon-
ban, hogy mi jelenthet kiutat ebből a helyzetből, egye-
lőre homályba vész...

Nem kell szociológusnak lenni, tudományos vagy 
politikusi magyarázatokat, spekulációkat fi gyelem-
be venni ahhoz, hogy a hétköznapi ember felismer-
je, mi minden járulhat hozzá, hogy egyre nagyobb 
méreteket ölt az elvándorláshullám. Ugyebár az 
első, legkézenfekvőbb ok az, hogy külföldön hat-
ványozottan többet keres a munkavállaló, mint itt-
hon. A számok, pénzösszegek magukért beszélnek, 
ezt az indítékot azonban nem lehet egyedülinek és 
kizárólagosnak tekinteni. (Épp tegnapi hír, hogy az 
országos nettó átlagbér ismét növekedett tavaly 
decemberben: elérte a 3300 lejt, ami nem egészen 
700 euró. Nos, a hírek szerint Dániában a nettó át-
lagbér 3000 euró.) Nemcsak a megélhetési viszo-
nyok okolhatóak a kivándorlásért, jóval mélyebben, 
szerteágazóbban gyökerezik mindaz, ami miatt nem 
választják az itthon maradást a fi atalok.

Vitathatatlan, hogy erőteljesen a kivándorlás felé 
tereli az embert, ha a munkájáért nem kap méltányos 
fi zetést. De legalább ekkora gondot jelent, hogy a 
hazai polgár lépten-nyomon azzal szembesül, hogy 
a közállapotok szociális és morális tekintetben is 
nyomorúságosak. Elég, ha csak olyasmikre gondo-
lunk, hogy állandó bizonytalanság, esetlegesség 
jellemzi az egészségügyet, igazságszolgáltatást, 
tanügyet, a szociális hálót, hogy gödrökkel teli köz-
utakon zötyög az autó, csúszópénzt vár el a rendőr, 
az orvos, a hivatalnok. Ebben az országban sajnos 
gyakorta nem számít, hogy mennyit tanul, dolgozik 
becsületesen az ember, mert ha nem szerez befo-
lyásos ismeretséget, nem rokona, barátja magas 
polcon csücsülő politikusnak, hivatalnoknak, dönt-
nöknek, ha nem ad kenőpénzt, akkor bizony-bizony 
számos ajtó csukva marad az orra előtt és aligha 
boldogul az élet megannyi területén. Ne csodálkoz-
zunk, ha a fi atal elmenekül ebből az országból, ahol 
azt tapasztalhatja: jellemzően olyanok boldogulnak 
és kerülnek vezető pozícióba, döntenek emberek 
sorsáról, akiknek sem érdem, sem hozzáértés te-
kintetében nem ott lenne a helyük, akik nem a saját 
erejükből és munkájuk méltányos eredményeként 
jutottak felfelé a ranglétrán. Tudjuk, hogy az egész-
ségügyet, a hivatalnak packázásait, a tanügyet, az 
üzleti életet, az érvényesülést még mindig átszövik 
a korrupció polipkarjai. Ilyenformán a méltányos fi -
zetés talán nem is elég az itthon maradáshoz, ennél 
több kellene. Úgy tűnik, az elvándorlás mértékének 
enyhüléséhez olyan változásokra lenne szükség, 
amik egyelőre még pislákoló reménysugárként sem 
jelennek meg a romániai horizonton. Így egyelőre 
arra számíthatunk: a kivándorláshullám tovább-
ra sem lassul, sőt. Az a fi atal pedig, aki Dániában 
fenyőfát csomagol, azt mondja: igen, nehéz boldo-
gulni idegenben, de hát, Istenem, minden kezdet 
nehéz, majd megszokja, és mindenképp jobb, mint 
otthon. Talán haza sem tér. Mert Nyugaton a munká-
jáért méltányosan megfi zetik, szociálisan és morá-
lisan is megbízhatóbb országban él, és amit elér, a 
saját erejéből valósítja meg.

Gyakorta elhangzik ironikusan, hogy Románia a 
végtelen lehetőségek országa. Ugyanígy igaz, hogy 
Románia korántsem az egyenlő esélyek és lehető-
ségek országa. Hanem inkább az az ország, amely 
a jelek szerint tehetetlenül és jórészt tétlenül nézi, 
miként fogyatkozik fiatal lakossága.

Egyes titkosított levéltári anya-
gok hozzáférhetetlensége és 
a bíróságok ellentmondásos 
ítéletei is akadályozzák Romá-
niában a huszadik században 
elkobzott egyházi vagyon visz-
szaszolgáltatását – állapították 
meg hétfőn annak a konferen-
ciának az előadói, amelyet a 
rendszerváltozás évfordulója 
előtt tisztelgő „30 éve szabadon” 
emlékév keretében rendeztek 
Bukarestben a romániai egyházi 
ingatlanok tulajdonviszonyainak 
változásáról.
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E gyes titkosított levéltári anyagok 
hozzáférhetetlensége és a bíró-
ságok ellentmondásos ítéletei is 

akadályozzák Romániában a huszadik 
században elkobzott egyházi vagyon 
visszaszolgáltatását – állapították 
meg hétfőn annak a konferenciának 
az előadói, amelyet a rendszerváltozás 
évfordulója előtt tisztelgő „30 éve sza-
badon” emlékév keretében rendeztek 
Bukarestben a romániai egyházi in-
gatlanok tulajdonviszonyainak válto-
zásáról.

A Magyarország bukaresti nagykö-
vetsége és kulturális külképviselete 
által kezdeményezett, a bukaresti 
Balassi Intézetben tartott fórumon az 
MTI szerint elhangzott: a román ál-
lam – nemzeti, majd ideológiai célo-
kat követve – az egyházak befolyását 
akarta megtörni ingatlanvagyonuk és 

elsősorban iskoláik államosításával. 
Bár a rendszerváltás után Bukarest 
a teljes visszaszolgáltatás elvét hir-
dette meg, a restitúció eredményével 
minden felekezet elégedetlen. A kon-
ferencián – amelyen több nyugati or-
szág nagykövetségének képviselője és 
Miguel Maury Buendía érsek, apostoli 
nuncius is jelen volt – Adrian Petcu, a 
Szekuritáté irattárát vizsgáló országos 
tanács kutatója arról beszélt: a román 
ortodox egyházat már a 19. században 
Alexandru Ioan Cuza szekularizációs 
törvénye megfosztotta birtokai jelen-
tős részétől, így ezekre nem vonatkoz-
nak a rendszerváltás utáni restitúciós 
törvények. Az egyháznak azt a 188 
ezer hektárnyi bukovinai erdővagyont 
sem sikerült visszaperelnie, amelyet a 
kommunista időben államosítottak.

Camelia Moldoveanu, a romániai 
zsidók történelmét kutató központ 
képviselője elmondta: az 1920-ban 
létrejött Nagy-Románia 750 ezer zsidó 
polgárának csaknem fele nem élte túl 
a holokausztot, túlnyomó többségük 
pedig később elvándorolt a kommu-
nista Romániából. A zsidó hitközségek 
elkobzott vagyonának visszaszerzését 
a román államra továbbra is jellemző 
„titokmánia” nehezíti. „Amikor nincs 
hozzáférésed a titkosított levéltári anya-
gokhoz, nagyon nehéz bebizonyítanod, 
hogy amit elvettek tőled, az valamikor a 
tied volt” – panaszolta a kutató. Valeriu 
Median atya, a görögkatolikus egyház 
képviselője szerint Románia soha nem 
tette jóvá azt, hogy 1948. december el-
sején – a Román Királyság és Erdély 
egyesítését kimondó 1918-as Gyulafe-
hérvári nyilatkozat 30. évfordulóján – 
egyházuk felszámolásával „köszönte 
meg” a görögkatolikusok hozzájárulá-

sát a nemzeti egység megteremtéséhez. 
A két világháború között még 1 millió 
300 ezer hívője és csaknem kétezer 
temploma volt a román görögkatoli-
kus egyháznak, amely 1989 után alig 
200 ingatlanát kapta vissza, az ortodox 
egyházba kényszerített híveinek száma 
pedig mára 200 ezerre apadt.

Marchut Réka, a budapesti Kisebb-
ségkutató Intézet munkatársa előa-
dásában a bukaresti magyar római 
katolikus közösség történetét idézte 
fel, ugyanakkor rámutatott: az ingat-
lanviszonyok tekintetében a romániai 
római katolikus egyház számára nem 
a kommunizmus, hanem a két világ-
háború közötti időszak jelentette a leg-
nagyobb veszteséget. A nemzetállam 
megteremtését célul kitűző Románia 
ugyanis már az 1921-es agrárreform-
mal elkobozta a nagybirtokosnak szá-
mító római katolikus egyháztól me-
zőgazdasági területe és erdővagyona 
túlnyomó részét.

Veress Emőd, a Mádl Ferenc Össze-
hasonlító Jogi Intézet munkatársa a 
romániai restitúciós törvények alkal-
mazásának ellentmondásait a sepsi-
szentgyörgyi református Székely Mikó 
Kollégium esetével példázta. Ebben az 
ügyben az Osztrák–Magyar Monarchia 
19. századi egyházi telekkönyvezési 
gyakorlatát egy 1938-as romániai tör-
vény alapján értelmezték félre, amikor 
elvitatták az egyház tulajdonjogát. 
A jogász rámutatott: a rendszerváltás 
után az egyházaktól azt várták az em-
berek, hogy újra ellássák történelmi 
– oktatási, társadalmi, kulturális – 
szerepüket: ezért is érintik érzékenyen 
a közösségeket az egyházi ingatlanok 
visszaszolgáltatását elutasító bírósági 
ítéletek.

A ROMÁNIAI EGYHÁZI VAGYON VISSZASZOLGÁLTATÁSÁNAK AKADÁLYOZÁSÁRÓL ÉRTEKEZTEK
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A restitúciós törvények alkalmazásának ellentmondásait a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium esetével példázták

 » PAP MELINDA

Segítséget nyújt Héderfája refor-
mátus közösségének a magyar 

kormány egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkársá-
ga. Soltész Miklós államtitkár a hét-
végén felgyújtott és leégett harangláb 
ügyében kiadott közleményében úgy 
fogalmazott: együttérez Héderfája 
református közösségével és a segítsé-
gére siet a magyar kormány Minisz-
terelnöksége. „Megdöbbenéssel ér-

tesültünk a Maros megyei Héderfája 
református haranglábjának a felgyúj-
tásáról. Ezúton fejezzük ki együttér-
zésünket a színmagyar településnek 
és a református közösségnek a lelki 
és az anyagi károk miatt” – olvasható 
a közleményben. Eszerint a fájdalmas 
eset „ismét rávilágít arra, hogy milyen 
nagy szükség van az egyházak szol-
gálatára, amelyek a romboló ideoló-
giákkal szemben felelős cselekvésre, 
a teremtett világ óvására és a közös-
ség építésére nevelik a rájuk bízotta-

kat”. „Héderfája néhány száz lelkes 
közössége számíthat Magyarország 
kormánya segítségére” – szögezi le a 
közlemény, mely szerint a Miniszter-
elnökség vállalja a tűzben elpusztult 
harangok újraöntésének támogatását. 
Amint arról beszámoltunk, a Maros 
megyei település református harang-
lábja szándékos gyújtogatás következ-
tében égett le szombatra virradóra, és 
a két harang is a lángok martaléka lett. 
A gyanúsítottat – egy 18 éves helyi fi a-
talt – őrizetbe vették.

Harangújraöntés magyar kormánytámogatással




