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VEZÉRCIKK

Tovább harcol jogos tulajdonáért 
a Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekség, miután a román 
legfelsőbb bíróság a múlt héten 
jogerősen elutasította a Batthyá-
neum könyvtár visszaszolgáltatá-
sát. A Romániai Püspöki Konfe-
rencia is úgy véli, a nyilvánvaló 
történelmi tényeket nem lehet 
fi gyelmen kívül hagyni.

 » KRÓNIKA

A Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekség az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához fordul a 

Batthyáneum ügyében – áll az érsek-
ség honlapján közzétett állásfoglalás-
ban. Az érsekség igazságtalannak és 
elfogadhatatlannak tartja, hogy a ro-
mán legfelsőbb bíróság a múlt héten 
jogerősen elutasította a Batthyáneum 
könyvtár visszaszolgáltatását. A bíró-
sági döntést azért tartotta elfogadha-
tatlannak, mert ebben az esetben sem 
született a döntést alátámasztó indok-
lás. Az érsekség jogosnak nevezte a 
Batthyány Ignác római katolikus püs-
pök által alapított könyvtár és tudomá-
nyos gyűjtemény visszaigénylését. „Az 
elutasítást így ebben a formában nem 
fogadhatjuk el, és a jó ügyért folytatjuk 
a küzdelmet az Emberi Jogok Európai 
Bíróságán” – szögezte le a közlemény.

Széles körű szolidaritás
A Romániai Püspöki Konferencia 
eközben szolidaritásáról biztosította 
a Gyulafehérvári Római Katolikus Ér-
sekséget a Batthyáneum ügyében. „El-
lentétben a legfelsőbb bíróság döntése 
kapcsán a sajtóban is hangoztatott vé-
leményekkel, a nyilvánvaló történelmi 
tényeken nem lehet fi gyelmen kívül 
hagyni. Batthyány Ignác püspök, aki 
a könyvtárat alapította, a teljes öröksé-
get az Erdélyi Római Katolikus Egyház-
ra hagyta. A Batthyáneum könyvtárat a 
gyűjteményével együtt a kommunista 
román állam bezárta, 1950-ban jogta-
lanul államosította, és azóta a Román 
Nemzeti Könyvtár tulajdona” – húzza 
alá a közlemény. „A tulajdonhoz való 

jog elismerése a jogállamiság egyik al-
kotmányosan szavatolt alappillére. A 
kommunista rezsim 1949-ben jogtala-
nul kobozta el mind a római katolikus, 
mind pedig a görögkatolikus egyház 
javait. Ezeknek a visszaszolgáltatása 
a jogos tulajdonos számára a romá-
niai demokrácia megszilárdításához 
is szükséges. Így a Romániai Püspöki 
Konferencia szolidaritásáról biztosítja 
Kovács Gergely érseket és a Gyulafe-
hérvári Római Katolikus Érsekséget 
az államosított javak visszaszerzésére 
irányuló törvényes törekvéseiben” – 
szögezi le a püspöki konferencia.

Mint arról beszámoltunk, a múlt 
hétvégén a Magyar Unitárius Egyház is 
értetlenségének és felháborodásának 
adott hangot a Batthyáneum vissza-
szolgáltatásának elutasítása miatt. „A 
kommunista diktatúrában államosí-
tott épület és az abban található felbe-
csülhetetlen értékű gyűjtemény vissza-
szolgáltatásának jogerős megtagadása 
az egykori törvénytelen elkobzás legi-
timálását jelenti. Ez a döntés nemcsak 
a római katolikus testvéregyházunkkal 
szemben jogtipró ítélet, hanem a töb-
bi erdélyi magyar felekezet számára is 
aggasztó üzenet” – közölte a Magyar 
Unitárius Egyház. Hozzátették: a test-
véregyházakkal közösen kíván fellépni 
minden lehetséges igazságszolgáltatá-
si fórumon a közösségi tulajdonjogok 
maradéktalan érvényesítéséért.

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
ugyanakkor azt tartja lehetséges meg-
oldásnak, hogy kormányrendelettel 
kerüljön vissza a Batthyáneum jogos 
tulajdonosához. A politikai alakulat 
úgy véli, a gyulafehérvári könyvtár 
ügyében kézenfekvő megoldást jelent 
az RMDSZ jelenléte Románia kormá-
nyában, így az EMSZ szorgalmazza, 
hogy a hatalomban lévő magyar dön-
téshozók érjék el: a Batthyáneum ke-
rüljön vissza – kormányrendelet útján 
– jogos tulajdonosához, a római kato-
likus érsekséghez. „Itt az idő, hogy a 
magyar kormányzati szerepvállalás-
nak történelmi egyházaink elrabolt 
javai kapcsán is kézzel fogható ered-
ménye legyen!” – szerepel az EMNP és 
az MPP alkotta pártszövetség Országos 
Bizottságának a témában kibocsátott 
állásfoglalásában.

Sok éve zajlik a küzdelem
A gyulafehérvári Batthyáneum a leg-
nagyobb értékű államosított tulajdon, 
amelyet az erdélyi magyar egyházak 
visszakértek a román államtól. A 65 
ezer kötetes, 1650 középkori kéziratot 
magában foglaló könyvtárban őrzik a 
Romániában fellelhető kódexek és ős-
nyomtatványok háromnegyed részét. 
A kódexek egyikét, a 810-ből származó 
Codex Aureust – amelyet borjúbőrből 
készült pergamenre írtak arany tintá-
val – 25 millió dollárra biztosították, 
amikor 2002-ben rövid időre Németor-
szágba szállították.  A kormány 1998-
ban sürgősségi rendeletet fogadott el 
a Batthyáneum visszaszolgáltatásáról, 
ezt azonban azóta sem hajtották végre. 
A későbbi kormányok Batthyány Ignác 
püspök végrendeletére hivatkozva úgy 
vélték, hogy a román állam is jogot for-
málhat a gyűjteményre. A püspök az 
1798-as testamentumában a katolikus 
egyházra és Erdély provinciára hagyta 
a könyvtárat. A román politikai elit ér-
telmezése szerint Erdély provincia jog-
utódjaként a román állam is jogosult 
a gyűjtemény tulajdonjogára. A római 
katolikus egyház értelmezése szerint a 
vitatott megnevezés az erdélyi római 
katolikus egyházmegyét jelöli.

 A tulajdonjogi perben első fokon 
eljáró gyulafehérvári táblabíróság fi -
gyelmen kívül hagyta a végrendelettel 
kapcsolatos vitát, és arra hivatkozva 
utasította el a visszaszolgáltatást, hogy 
a könyvtárat és csillagvizsgálót magá-
ba foglaló épület 19. század végén tör-
tént telekkönyvezésekor a tulajdonos-
hoz azt írták be: „csillagda”. Az egyház 
képviselői a per során azt próbálták 
bizonyítani, hogy – a Monarchia ko-
rabeli szabályainak megfelelően – a 
tulajdont nemcsak a tulajdonos, ha-
nem a rendeltetés szerint is telekköny-
vezték, és a „csillagda” bejegyzés is a 
római katolikus egyházat fedi, mely 
a kommunista államosításig egyedü-
li tulajdonosa volt a könyvtárnak. A 
múlt héten kimondott ítélet indoklását 
még nem hozták nyilvánosságra.

 Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
különben 2012-ben már kártérítés fi ze-
tésére kötelezte a román államot ami-
att, hogy 14 évig húzta a Batthyáneum 
restitúciós kérelmének az elbírálását.

 Erdélyi tudósítások 2021. június 2.
szerda
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STRASBOURGTÓL VÁR JOGORVOSLATOT A GYULAFEHÉRVÁRI ÉRSEKSÉG

Harcolnak a Batthyáneumért Gyermeknap
apropóján

Bizonyos, hogy a szociológusok konkrét, adatolható ma-
gyarázatokkal szolgálhatnak arra vonatkozóan, pontosan 
milyen okokra vezethető vissza, hogy 38 ezerrel csökkent 
tavaly a kiskorúak száma Romániában. Immár több mint 
száz évre visszatekintő hagyomány, hogy június elején 
megünneplik a kicsiket. Most a gyermeknap apropóján 
tette közzé friss adatait az Országos Statisztikai Hivatal, 
amelyből az is kiderült: utoljára 1930-ban született olyan 
kevés gyerek az országban, mint tavaly.

A pandémia kitörése óta eltelt bő esztendő összegzé-
seként már sok minden elhangzott a népességfogyásról, 
többek közt az is, hogy történetileg a nagy gazdasági, 
egészségügyi válságokat követően általában visszaesik 
a születésszám – ez volt például a helyzet a gazdasági 
világválságot követően a 30-as években, vagy az 1918-as 
spanyolnátha után is. Voltak, akik arra számítottak, hogy 
a járványban „karantén baby boom” következik be, vagy-
is megugrik a születések száma, azonban a jelek szerint 
nálunk és tőlünk nyugatabbra is kevesebb gyerek szüle-
tik. Logikus, hogy a pandémia szülte gazdasági és sok 
más irányból előrevetülő bizonytalanság gyerekvállalás 
helyett arra ösztönözte az embereket, hogy elhalasszák 
ilyen jellegű terveiket. Azonban nagyon valószínű, hogy 
elsősorban nem a járvány hatásának tudható be ez a faj-
ta népességfogyás: régebbi tendenciáról van szó, és ösz-
szetettek az okok, amelyekről immár évek-évtizedek óta 
minduntalan szó esik.

Biztosan számít a hazai gyermeklétszám csökkenése te-
kintetében a nagy léptékű kivándorlás, a társadalom erő-
teljes elöregedése, a családbarát szociálpolitika hiánya 
is. De ezeken kívül léteznek olyan „mindennapi” tényezők 
is, amelyeket bárki észlelhet környezetében. Ilyen például 
a megváltozott családmodell. A gyermeknevelést régen 
a nagy család is segítette, a nemzedékek együtt éltek, a 
nagyszülők, rokonok is kivették a részüket a segítségből. 
Egyre inkább individualizálódó, elmagányosodó társa-
dalmunkra viszont az a jellemző, hogy a nagycsaládok 
széthullottak, a fi atalok sok esetben földrajzilag is távol 
élnek szüleiktől, napi szintű segítségre aligha számíthat-
nak. Ugyanakkor a nagyszülők is egyre inkább szeretnék 
saját életüket élni. Az sem mellékes, hogy nagymértékben 
módosult a társadalom életstílusa és mentalitása, a szü-
lőkorba lépett nemzedékek elsősorban az anyagi háttér 
biztosítására, a karrier felíveltetésére összpontosítanak, 
és csak ezután kezdenek családalapításon gondolkozni. 
A nők egyre későbbi időpontban óhajtanak anyává vál-
ni – aminek szintén megvannak a szerteágazó, sokszor 
megalapozott okai. Mindezek mellé még odatehetjük azt 
is, hogy számos gazdasági, társadalmi nehézség, menta-
litásbeli változás mellett – és miatt – bizony-bizony nem 
ritka, hogy sokan a gyermekben, gyermekvállalásban 
elsősorban nem a szépet, az életre szóló, kőkemény, de 
gyönyörű feladatot látják, hanem inkább a nyűgöt, anyagi 
áldozatot, a lemondást, nehézségeket, a kényelem fel-
adását. Holott legalább annyira gyönyörű, mint amennyire 
nehéz. A realitás talaján maradva bizony ez is eszünkbe 
juthat gyermeknap apropóján, nemcsak a színes lufi k, fel-
hőtlen nevetések és önfeledt fagyizások.

KISS
JUDIT

Nem adják fel. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul az érsekség a könyvtár visszaszerzése érdekében

 » RÖVIDEN

Florin Cîţu: nem államosítjuk a kötelező
magánnyugdíjrendszert, jövőre nőnek a juttatások
Florin Cîţu miniszterelnök kijelentette, hogy amíg a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányon van, nem fogják 
államosítani a kötelező magánnyugdíj-rendszert. Az Eu-
rópai Bizottság (EB) nem kérte tőle ezt, az EB-t a romániai 
nyugdíjrendszer fenntarthatósága foglalkoztatja. A Digi24 
hírtelevízió hétfő esti műsorában arra is rámutatott, hogy 
az EB-vel való tárgyalásokon nem hangzott el, hogy „X 
vagy Y évig ki kell tolni a nyugdíjkorhatárt”, csak azt a 
javaslatot ismételték el, hogy Romániának legyen egy 
fenntartható nyugdíjtörvénye. Arra a kérdésre, hogy mi 
fog történni a nyugdíjrendszerrel, ha most nem tesznek 
valamit, a kormányfő rámutatott, hogy 15 éven belül 
fenntarthatósági szempontból veszélybe kerül a rendszer. 
Emiatt szükség van új nyugdíjtörvényre. Megemlítette, 
hogy legközelebb jövőre nőnek a nyugdíjak, illetve hogy 
minden egyes évben lesz bizonyos fokú, az infl ációs rátát 
meghaladó nyugdíjemelés. A gyermekpénz szintén nőni 
fog minden év elején.




