
Borboly Csaba előadása a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 

(RMKDM) országos vezetőségi fóru á  

 

Gyakorlati módszerek körvonalazása a romániai magyarság elvándorlásának a 

megakadályozására 

 

Ha az erdélyi magyarság elvándorlásáról beszélünk, akkor paradox módon az erdélyi 

agyarság jövőjéről eszélü k. Arról a jövőről, a elyet e közösségnek feladata itt a 

Kárpát-medencében, Székelyföldön, Szilágyságban, Széken vagy a Partiumban 

egtere te i. Felületese , politikai érdek ől és él ól a kivándorlásról beszélni 

meggyőződése  szeri t felelőtle ség. Az erdélyi – főké t a székelyföldi – magyarság 

egyik legnagyobb demográfiai problémája nem a beolvadás, hanem az elvándorlás. 

 

Néhá y eszédes de ográfiai szá adat Hargita egyéről:  
 

A 2012-es népszámlálási adatok országos szinten 12%-os elvándorlásról tanúskodnak, 

ezzel szemben Hargita megye lakossága 7%-kal csökkent, tehát jóval az országos adat 

alatt van. Részleteiben nézve a legnagyobb arányú elvándorlás a román lakosság 

körében tapasztalható, 11%, a magyar lakosság esetében ez csupán 6%.  

 

  

2002 2011 Csökkenés 

Románia Összlakosság 21 680 974 19 043 767 12% 

 

Románok  19 399 597 17 263 561 11% 

 

Magyarok 1 431 807 1 268 444 11% 

Hargita 

megye Összlakosság 326 222 304 969 7% 

 

Románok  45 870 41 015 11% 

 

Magyarok 278 483 262 463 6% 

 

Sokkal árnyaltabbak azonban az adatok 15–39 korosztályra tekintve, ugyanis itt a 

leghangsúlyosabb a csökkenés, e korosztály adatai egy 12,41%-os elvándorlást 

mutatnak.  

 

 

2002 2011 % 

15–19 év 25 877 17 324 –33,05 

20–24 év 26 875 20 737 –22,84 

25–29 év 26 495 21 488 –18,90 

30–34 év 27 262 24 938 –8,52 

35–39 év 18 060 24 626 36,36 

 

124569 109113 –12,41 

 

Ha konkrétan a munkaképes fiatalok elvándorlását akarjuk elemezni, akkor a 

2002-es népszámlálás 20–24 éves korosztályi adatait hasonlítjuk a 2011-es 



népszámlálás 30–34 éves korosztályához, valamint a 2002-es népszámlálás 25–29 

éves korosztályi adatokat a 2011-es 35–39 éves korosztályi adatokhoz, és 7%-os 

csökkenést tapasztalunk. Bár ez a szám kisebb, mint összességében a 15–39 éves 

korosztályé, éppen ezen korosztály tagjai azok, akik a jövőtere tés alappillérei kell 
legyenek.  

 

2002 2011 

Változás 

%  

20–24 év 26 875 30–34 év 24 938 –7,21  

25–29 év 26 495 35–39 év 24 626 –7,05  

 

 

Ismétlem, meggyőződése , hogy a székelység ek e  a eolvadástól, ha e  az 
elvá dorlás következ é yeitől kell fél ie. A sokat ha goztatott dél-tiroli 

autonómiamodell a nyelvi-et ikai jogokról szól elsősor a , és e  gazdasági 
csodafegyver. A székelyföldi fiatalok nem azért vándorolnak el, mert kisebbségi 

identitásukban elnyomva érzik magukat, hanem mert nem látnak itthon kiszámítható 

jövőt, esélyt a egélhetésre. Viszont van, amit tanulnunk Dél-Tiroltól, akárcsak az 

Alpok lá á ál elhelyezkedő i de  egyes osztrák, olasz, svájci vagy francia régiótól, 

amely kivétel nélkül nagyon jól áll a családi gazdaságokra, kisvállalkozásokra alapozott 

gazdasági szerkezetével. E térségek mindegyikében autonómia van, gazdasági 

autonómia, ami a legfontosabb, és ami azt jelenti, hogy nem a gazda, a vállalkozó, a 

polgár van az államért, mint nálunk, hanem fordítva. 

 

A legfontosabb feladata a politikumnak, a fiatalok itthon tartása érdekében, az 

oktatás piaci igényekhez való igazítása, munkahelyek teremtése. Növelni kell a 

szakképzés presztízsét, a szülők ek e kell lát iuk, hogy e sak az el életi 
oktatás a , ha e  a szakképzés e  is va ak lehetőségek. 
 

A szakoktatás i őségének javítására a következő irá yvo alakat láto : 
• a képzés i őségé ek e elése, a gyakorlati oktatás erősítése a pedagógusok 

jobb megfizetése, az eszközállomány javítása, az i askodás erősítése  

• a szak u ka presztízsé ek e elése a szülők és a gyerekek köré e  

• a vállalkozások igényeinek fokozott megjelenése a szakképzési kínálatban 

• összefoglalva, a é et i ták ól építkező, duális szakképzés irá yá a törté ő 
elmozdulás a járandó út 

 

Ez nem kifejezetten az erdélyi magyarság problémája, hanem a Duna-régió 

teljességére kihatással lévő pro lé a, ezért fontos keresni azokat a közös pontokat, 

kapcsolatokat, együtt űködési lehetőségeket akár a ro á lakta vidékekkel, akár az 

magyarországi intézményekkel.  

 



A gyerekek ellett a fel őttek szakoktatása is fo tos – ez olyan terület, amellyel 

közösen kell foglalkozni, nem csak nézni tétlenül, hogyan gazdagodnak meg 

Székelyföldön kívüli, idegen cégek a lakosságból, valós eredmény elérése nélkül a 

területen. A jó mesteremberekre mindig szükség lesz, de a mai oktatási rendszer 

legtö ször olya  fel őtteket evel, akik ek i s szak a a kezük e . 
 

A kettős álla polgárság kedvező körül é yeket kí ál a külö féle 
ösztöndíjrendszerek és pedagógusképzések számára, az utóbbi rendkívül fontos, 

ivel a űszaki oktatás leépült. A szak u kások és a szakképzetlen munkavállalók 

hatással vannak a vállalkozások versenyképességére is. Cselekvésre van szükség. 

 

A romániai magyar társadalomban újra kell építeni a bizalmat a vállalkozók felé is. 

Kie ele dő a agas szí vo alú, el életi és gyakorlati oktatáson alapuló gyakornoki 

programok indítása ösztöndíjak biztosításával, amihez elengedhetetlen az oktatási 

i téz é yek és a vállalkozói szféra együtt űködése. Olya  stratégiákat kell 
kidolgoz i, a elyekkel tá ogatják a fiatalok kezdő vállalkozásait. Hatékony 

u kaerő-elhelyező szolgáltatásra va  szükség, a i kap solatot tere t az oktatási 
intézmények, a vállalkozói szféra és a ivilszervezetek között, ezáltal elősegíti a 
fiatalok elhelyezkedését a u kaerőpia o . 
 

Hargita megyében elkezdtünk egypár olyan folyamatot, amelynek célja a fiatalok 

itthon maradásának biztosítása. Bár már vannak eredményeink, tudjuk, hogy ez 

hosszú folyamat, amelynek során egy percig sem engedhetjük meg a lazítást. 

 

A legelső lépésü k az ö álló székely gazdák segítése. Vidékfejlesztési programunk 

révén szorgalmaztuk a gazdák összefogását, így jöttek létre a gazda-, ill. gazdasszony-

egyesületek, amelyek i ár közöse  dolgozzák fel az erdők gyü öl seit.  
 

De beszélhetünk a keresztúri tejgyárról, ahol több mint 600 gazda fogott össze, hogy 

stabil, megbízható piaca legye  a székelyföldi tej ek. Eze  első lépések egtétele 
után egyre több kisrégiós összefogás valósult meg Hargita megyében.  

 

Ami fontos és kie ele dő, hogy a köz irtokosságai k is elkezdték belátni, hogy az 

erdőgazdálkodáson túl jele tős szerepük va  a helyi közösség gazdasági fejlődésé e , 
s egyre inkább jelennek meg mint kezde é yezők, i t efektetők. 
 

Fontos, hogy ez a folya at fejlődjö , hisz eggyőződése , hogy a Székelyföldö  rejlő 
efektetési lehetőségek elsőleges várományosai lehetnek a közbirtokosságok, a helyi 

közösségek. 

 

A 2009-ben elkezdett Kisfalu progra u k egyik élja, hogy az alapvető, ivilizált 
életmódhoz szükséges feltételek megyénk minden lakásában jelen legyenek. Ezért 

többéves munkánk során 1835 háztartásba vezettük be az ivóvizet, továbbá 613 



háztartásba az elektromos energiát. Ezen háztartások elszigetelt, 300 lakost nem 

meghaladó településeken találhatóak.  

 

De ugyanitt ki kell emelnem a helyi önkormányzatok, polgármesterek érdemeit, akik 

nem vártak könyöradományokat, hanem kezdeményeztek, és az Országos 

Vidékfejlesztési Alap ól jele tős összegeket hívtak le, s a tová iak a  is, reméljük, 

ugyanezzel a hatékonysággal dolgoznak. 

 

Persze a pénz sosem elég, így alternatív megoldásokat is kell alkal azzu k. Elődei k 
példáját követve kalákaprogra ot kezde é yeztü k a rossz állapot a  lévő iskolák 
felújítására, s elmondhatom, hogy feleakkora költséggel, a helyi közösség által 

felajá lott ö ké tes u kaerővel rövid idő  elül tudtu k orvosol i olyan 

problémákat, amelyekre sok év alatt nem került megoldás. Ezt a kalákaszemléletet 

továbbvive javítottunk már fel hidakat, végeztünk javítási munkákat kultúrházaknál, 

egyházi létesítményeknél. 

 

Az is fontos, hogy egészséges közösségeink legyenek, így kiemelten kezeltük a vidéki 

orvosi re delők ügyét, vala i t a egyei kórház szolgáltatásai ak i őségé ek 
növelése céljából orvosi lakásokat építettünk, így az idei évben 7 új szakorvos 

telepedett meg Csíkszeredában. Itt még sok a tennivaló, figyelembe véve a romániai 

orvosok és egészségügyi szakemberek elvándorlását nemcsak városon, hanem 

vidéke , fogászati és kli ikai re delők elérhetőségé ek emelése, hogy ne kelljen 

tizenvalahány kilométert utaz i egy fogászati elle őrzésre. 
 

Nyilvánvalóan a munkahely és a napi ke yér e  elege dő ahhoz, hogy ittho  
tartsuk fiataljainkat. Szükség van a családok támogatására, szükség van a kultúra és 

űvelődés eljuttatására a legelzárta  településekre is. Az önkormányzataink által 

fe tartott szí házak évről évre part erei k, s így sikerül eljuttatnunk a színházi 

előadásokat vidékre. De ezen tevékenységeket ki kell terjesztenünk könyvtárakra, 

fil szí házakra. Ez jele tős szervezési kérdés, a ely egyrészt eghaladja a helyi 
ö kor á yzatok kapa itását, de va  egy jele tős segítség, az egyházközösségeink. 

Évről évre egyre jele tőse  feladatot vállalnak egyházaink a közösségszervezésben, 

s véleményem szerint ez így van rendjén. Meggyőződése , hogy újra kell go dol i a 
történelmi egyházak és az RMDSZ közötti viszonyt, át kell tekinteni, melyek azok a 

közösségszervezési feladatok, amelyek ellátásában, akár önállóan is, az egyházak 

részt tudnak vállalni. 

 

Három nagy szervezetrendszer biztosítja az erdélyi magyarság megmaradását: 

történelmi egyházak, oktatási rendszer és a politikai-önkormányzati rendszer. Ezen 

háro  pillér egerősítése révé , vala i t a feladatok és vállalások új óli elosztása 
révén meg lehet erősíte i azt az érzést, hogy ige , Székelyföldö , Erdély e  va  és 

lesz jövője a agyarság ak. 
 

Maksa, 2014. szeptember 18. 


