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A román legfelsőbb bíróság meg-
alapozatlannak találta a római 
katolikus érsekség fellebbezését 
az elsőfokú ítélet ellen, és jogerő-
sen elutasította a gyulafehérvári 
Batthyáneum visszaszolgáltatá-
sát. Az érsekség jogásza szerint 
valószínűleg ismét az Emberi 
Jogok Európai Bíróságán folytató-
dik a jogi küzdelem.

 » KRÓNIKA

J ogerősen elutasította a román leg-
felsőbb bíróság a gyulafehérvári 
Batthyáneum könyvtár visszaszol-

gáltatását a római katolikus érsek-
ségnek. A kedden kimondott ítélet 
kivonatát szerdán közölték a bíróság 
honlapján. A bejegyzés szerint a bírói 
testület megalapozatlannak találta 
az érsekség fellebbezését az elsőfokú 
ítélet ellen. Komáromi Attila, a Gyu-
lafehérvári Római Katolikus Érsekség 
jogásza az MTI-nek elmondta: a keddi 
tárgyaláson arról próbálta meggyőzni 
a bírákat, hogy nem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni nyilvánvaló történelmi 
tényeket. Például azt, hogy a könyvtá-
rat létrehozó Batthyányi Ignác püspök 
végrendeletileg az egyházra és az erdé-
lyi provinciára hagyta a gyűjteményt. 
Vagy azt, hogy az értékes tulajdont a 
korabeli polgári törvénykönyv szerint 
telekkönyvezték, mely nemcsak a tu-

lajdon szerinti, hanem a rendeltetés 
szerinti telekelést is megengedte. Így 
került a „Csillagda” bejegyzés a könyv-
tárat és csillagvizsgálót magában fog-
laló épület tulajdonosához.

Komáromi Attila azt is megemlí-
tette, hogy a román állam nemcsak 
az épület, hanem a gyűjtemény 
visszaszolgáltatását is elutasította, 
ráadásul az utóbbit indokolás nél-
kül. A jogász hozzátette: a Batthyá-
neum esetében az épület csupán 
„a doboz”, melyben a felbecsülhe-
tetlen értékű gyűjtemény találha-
tó. Érvként említette azt is, hogy 
a Batthyáneum visszaszolgáltatá-
sáról egykor rendeletet fogadott 
el a román kormány, mely ma is 
érvényben van. A jogász mindezek 
fényében valószínűsítette, hogy is-
mét az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságán folytatódik a jogi küzdelem. 
A strasbourgi bíróság 2012-ben már 
bírság kifizetésére kötelezte a ro-
mán államot, amiért 14 évig húzta 
a Batthyáneum restitúciós kérelmé-
nek elbírálását.

Az épületet és a benne lévő gyűj-
teményt a román kormány 1998-
ban sürgősségi kormányrendelettel 
szolgáltatta vissza az egyháznak. 
A kormányrendeletet a parlament 
2002-ben törvényerőre emelte. A 
jogszabály tételesen rendelkezik 
a Batthyáneum és más ingatlanok 
visszaszolgáltatásáról, de a román 
állam intézményei a restitúciót azó-
ta sem hajtották végre. A romániai 

restitúciós bizottság végül 2015 no-
vemberében elutasította az egyház 
visszaszolgáltatási kérelmét. Ezt 
a határozatot támadta meg az ér-
sekség a gyulafehérvári táblabíró-
ságon, majd az ott 2018 júliusában 
kimondott elutasító ítélet után a 
legfelsőbb bíróságon.

A gyulafehérvári Batthyáneum a 
legnagyobb értékű államosított in-
gatlan és gyűjtemény, amelyet az 
erdélyi magyar egyházak visszak-
értek a román államtól. A 65 ezer 
kötetes, 1650 középkori kéziratot 
magában foglaló könyvtárban őrzik 
a Romániában fellelhető kódexek 
és ősnyomtatványok háromnegyed 
részét. A kódexek egyikét, a 810-ből 
származó Codex Aureust 25 millió 
dollárra biztosították, amikor 2002-
ben rövid időre Németországba 
szállították. A könyvtárat a román 
kommunista állam vette el a római 
katolikus egyháztól, és a rendszer-
változás utáni kormányok Batthyá-
ny Ignác püspök végrendeletére 
hivatkozva nem szolgáltatták mind-
eddig vissza. A püspök az 1798-as 
végrendeletében a katolikus egy-
házra és Erdély provinciára hagyta a 
gyűjteményt. A román politikai elit 
úgy értékeli, hogy Erdély provincia 
jogutódjaként a román állam is jo-
gosult a gyűjtemény tulajdonjogára. 
A római katolikus egyház értelmezé-
se szerint a vitatott megnevezés az 
erdélyi római katolikus egyházme-
gyét jelöli.

 Erdélyi tudósítások 2021. május 28–30.
péntek–vasárnap

Oltás és kampány

Miután az oltásoknak köszönhetően a járványadatok kedve-
zően alakulnak, a hatóságok számára most már nem a koro-
navírus terjedése okozza a legnagyobb fejfájást, hanem az, 
hogyan bírják rá az ódzkodókat az oltások felvételére, meg-
akadályozandó az oltási kampány befulladását, ami ősszel a 
járvány újabb fellángolását hozhatja magával. 

A gond csak az, hogy a kormány a jelek szerint a saját dolgát 
is megnehezíti az ügyben, és ahelyett, hogy növelné az oltá-
si hajlandóságot, kommunikációjával csak még jobban elhi-
telteleníti az oltási kampányt. Azt hihettük, hogy mivel idén 
országos jelentőségű választást nem tartanak, és a kormány 
a koalíciós ellentétek ellenére viszonylag stabilan működik, 
végre semmi nem vonhatja el a fi gyelmet az oltás népszerű-
sítéséről. Ehelyett nem csupán a koalíciós pártok közötti viták 
nehezítik a munkát, hanem még a kormány fő erejét adó Nem-
zeti Liberális Párton belül is kiéleződni látszanak a feszültsé-
gek, miután a jelek szerint a lehetséges elnökjelöltek máris 
kampányolni kezdtek a szeptemberben esedékes tisztújító 
kongresszusra hangolva. Mint ismert, Ludovic Orban jelenlegi 
párt- és képviselőházi elnök újrázni szeretne, miközben a párt 
erdélyi politikusainak jelentős része – mivel elégedetlenek a 
koalíciós partnereknek juttatott tisztségek magas számával – 
Florin Cîţu miniszterelnököt támogatná vele szemben. Már ha 
elindul, de ilyen hátszéllel inkább arra fogadnánk jelentősebb 
összegben, hogy valóban ő lesz Orban legfőbb kihívója. Nem 
kizárható, hogy ennek is betudhatók a felgyorsított enyhítő in-
tézkedések, amelyeket ráadásul annak ellenére is keresztül-
visznek, hogy messze állunk az ötmillió beoltottól, amelynek 
az eléréséhez korábban a június elsejei lazításokat kötötte 
a kormány. Cîţu ezekkel az intézkedésekkel próbálja saját 
népszerűségét növelni, miközben Orban is megpróbál min-
denhez hozzászólni, ha már ő a kormány fő erejét adó párt 
elnöke. Ebből aztán olyan katyvasz alakulhat ki, mint a hét 
elején, amikor Orban – csak hogy benne legyen a híradások-
ban – egy olyan témában is szükségét érezte megosztani érté-
kes gondolatait, amelyről korábban nem egyeztettek a párton 
belül. Ezért aztán újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, 
hogy idővel csak a veszélyeztetett csoportok számára lesz in-
gyenes a koronavírus elleni oltás, a többieknek fi zetniük kell 
érte, mint az infl uenza elleni oltás esetében. Cîţu természete-
sen azonnal lecsapta a magas labdát, és jelezte, hogy az ol-
tások ingyenesek maradtak – így aztán ismét csak ő jött ki jól 
a történetből Orbannal szemben, aki mindezek után termé-
szetesen már hiába magyarázta, hogy ő csupán arra gondolt, 
hogy valamikor a távoli jövőben lesz majd fi zetős a vakcina, 
amikor az új koronavírus „megszelídül”, és olyan lesz, mint az 
infl uenza. Az sem növeli a kormány és a járvány megelőzését 
szolgáló intézkedések hitelességét, hogy Orban és párttársai 
már megint nem tudták megállni, hogy a parlamentben ünne-
peljék meg a párt- és házelnök születésnapját, és a tavalyi, 
vérlázító esethez hasonlóan a képek tanúsága szerint néhá-
nyan most sem viseltek maszkot az eseményen. Az egyetlen 
pozitívum, hogy Orban ezúttal nem volt köztük – vagy csak 
szerencséje volt, és róla most nem készült kompromittáló 
fotó. Márpedig az ilyesmi nem csupán a kormánypártba ve-
tett bizalmat ássa alá, hanem a kormánypárti politikusok által 
sokadszor megszegett óvintézkedések irántit is – beleértve az 
oltási kampányt is. Amelynek felgyorsítása ilyen körülmények 
között még nehezebb, pedig a nem a Facebook „tudósainak” 
és a fake news gyárak „kutatóinak” ökörségein pallérozódó, 
józanul gondolkodó emberek számára világos: ha nem sike-
rül elegendő polgárt beoltani a koronavírus ellen, hogy kiala-
kuljon a közösségi immunitás, akkor ősszel ismét baj lesz. Az 
eszközökben éppen ezért nem kell válogatni – a beoltottak-
nak járó minél nagyobb arányú kedvezmények, a magukat 
beoltatók közötti nyereményjátékok kiírása, esetleg bizonyos 
szakmai csoportok számára olasz mintára az oltás kötelezővé 
tétele mind-mind megfontolandó. És mindezek kapcsán dőre-
ség bármiféle jogok csorbulásáról hadoválni: az oltás ugyanis 
nem csupán azt védi, akit beoltottak, hanem a közösség töb-
bi tagját is. Ezért nem is tekinthető magánügynek. Az oltások 
népszerűsítésében, az immunizálási kampány felpörgetésé-
ben a kormány mellett az önkormányzatok szerepvállalása is 
fontos, elvégre a megyei, illetve a helyi választott elöljárók, 
intézmények tudják a legjobban, milyen eszközökkel lehet a 
leghatékonyabban megszólítani az embereket.

És itt most sokatmondó oldalpillantást vetünk a jelentős 
magyar lakosságú, illetve magyar többségű megyékre, ahol 
sok a tennivaló, mivel nagyon úgy tűnik, hogy mindannyiunk 
szégyenére az oltás elleni uszítás és az álhírek még mindig 
népszerűbbek az életet, egészséget megóvó vakcináknál a 
román megyék jó részéhez képest.
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Elhúzódik a Batthyáneum-per
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A Batthyáneum esetében az épület csupán „a doboz”, melyben a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény található

 » BÍRÓ BLANKA

A járvány terjedésének csökkené-
se miatt egyre több Covid-kór-

házban lazítanak, fogadják a nem 
fertőzött betegeket is. Andrei Baciu, 
az egészségügyi minisztérium állam-
titkára korábban úgy nyilatkozott, 
fokozatosan nyitják újra a koronaví-
rus-fertőzötteket ellátó intézeteket, 
szimmetrikusan a járványhelyzet 
alakulásával. András-Nagy Róbert, a 
sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház 
igazgatója szerint egységes szabályo-
zásra lenne szükség, hogy zavartala-
nul ellássák a nem koronavírusos be-

tegeket, tisztázni kell, milyen tesztek 
alapján utalhatják be a különböző 
osztályokra a pácienseket. Egyelőre 
csak sajtónyilatkozatok hangzanak 
el, hogy megszüntetik a Covid-kór-
házakat, és az intézeteken belül el-
különített részlegeket hoznak létre 
a koronavírusos-betegek kezelésére 
– mutatott rá az igazgató. Hozzátet-
te, tapasztalataik szerint jelenleg a 
betegek elkülönítése egy jól megha-
tározott, egységes tesztelési és be-
utalási módszertan hiányában nem 
működik jól.

Minden kórház kidolgozta a saját 
szabályzatát: van, ahol antigéntesz-

tet, máshol PCR-tesztet kérnek, vagy 
éppen esettől függően ezek valame-
lyikét. A kórházvezető hangsúlyozta, 
a sürgősségi beavatkozásokat min-
denképpen elvégzik, akkor is, ha a 
beteg fertőzött, de ilyen helyzetben 
más körülményeket kell biztosíta-
ni. Országosan általános szabályra 
lenne szükség, ezeket a döntéseket 
meg kell hozni most, hogy csökkent 
a járványgörbe. A kórházak működé-
séről is dönteni kell kormányszinten, 
nem csak arról, hogy levesszük, vagy 
sem a védőmaszkot, mert különben 
keretek közé szorítják a betegellátást 
– szögezte le az igazgató. 

Szabályozni kellene a kórházak „átállását”




