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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mit ígér a román 
politika 2018-ra?”

BARABÁS T. JÁNOS

Magyarországon az elmúlt hetekben hatalmas felháborodást váltott ki, hogy 
az azóta lemondott román kormányfő – a székelyek autonómiatörekvé-
seivel kapcsolatban – akasztással fenyegette meg azokat, akik kiteszik a 

székely zászlót. Mihai Tudose kijelentését Lázár János, a Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter vérlázítónak nevezte, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig bekérette 
a román nagykövetet. Mi állhat a miniszterelnöki posztot csak fél éve betöltő, itthon 
alig ismert szociáldemokrata politikus keményen magyarellenes kijelentése mö-
gött?

Tudose a vezető szociáldemokrata kormánypártnak (PSD) dél-romániai cso-
portjából bejutott képviselőjeként lett gazdasági miniszter. Bár a pártelnök, Liviu 
Dragnea bizalmasa volt, s a kormányzati forrásokkal – a hírek szerint – déli cso-
portja pártlobbiját gazdagította, a nevét sosem hozták összefüggésbe korrupciós 
ügyekkel. Így amikor Dragneát a korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnözői cso-
port létrehozásával vádolta meg 2017 őszén, a médiában sokszor Dragnea erőtlen 
bábjaként emlegetett Tudose – aki a nyár óta vezette a sorozatos kormányvál-
sággal küzdő Romániát – látványosan önállósította magát. Át akarta venni a párt 
vezetését Dragnea csoportjától: igyekezett a befolyását a belügyminisztérium fölé 
is kiterjeszteni, és a párton belül kollektív vezetést javasolt. Ám sem a pártján, sem 
a társadalmon belül nem volt valós bázisa, így a médiát felhasználva megpróbálta 
kisajátítani a nacionalista diskurzust, amire Nagy-Románia létrejöttének idei cente-
náriuma kitűnő lehetőséget adott.

Tudosénak korábban nem volt konfliktusa az erdélyi magyarokkal, bár a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szóvá tette, hogy Erdélyben elhanyagol-
ják a kormányzati fejlesztéseket. A kormányfőnek a magyar ügyekkel kapcsolatos 
korábbi passzivitása is azt támasztja alá, hogy a magyarellenes kirohanása a nép-
szerűsége növelése érdekében tett lépés volt. Az, hogy a román politikai elit nem 
határolódott el a székelyellenes kijelentésétől, azt jelentheti, hogy a romániai pártok 
versenybe akarnak szállni a nacionalista retorika kisajátításáért.

A román politikai fordulatokat jelentősen befolyásolja, hogy a polgári titkosszolgá-
lat (SRI) mely politikusok ellen ad át bizonyítékokat a korrupció elleni ügyészségnek, 
a DNA-nak. Mindkét intézményben vannak amerikai tanácsadók, de orosz és más 
érdekek is megjelennek a román politikában. A magyar kisebbség ügye így a nem-
zetközi politika és propaganda tárgyává is vált (lásd a bukaresti amerikai nagykövet 
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és az orosz külügyminisztérium rájuk vonatkozó nyilatkozatait). Tudose az SRI em-
bere, magyarellenes durva üzenete tehát a szűk hatalmi csúcs, a mély államé is: 
nem tárgyalnak autonómiaügyekről.

A Tudose kirohanása keltette feszültséget nehéz lesz egyhamar megoldani, s a 
románok hozzáállását kiszámíthatatlanul befolyásolják az ottani manipulált mé-
diaviszonyok. Némi derűlátásra ad okot, hogy a két ország politikusai egyre jobban 
felismerik az egymásrautaltságunkat (bár egyelőre inkább csak a gazdaság területén).

A PSD a 2018. január 15-i végrehajtó bizottsági ülésén lemondatta Tudosét, és 
Viorica Dăncilă személyében új miniszterelnököt jelölt, amit Klaus Johannis államfő 
elfogadott, így a parlament még e hónap végén megszavazhatja őt.

Johannis érdeke, hogy továbbra is a belpolitikai stabilitás fő tényezője maradjon, 
s ezzel növelje az esélyét a jövő év végi államfőválasztáson. Dragnea úgy tudja 
megtartani a dél-romániai érdekcsoportnak a PSD-n belüli dominanciáját, ha nyit a 
többi vidéki vezető felé is, akik az új kormány megalakítását a saját embereik pozí-
ciószerzésére használják, így a kabinet több hullámban történő átalakítása várható. 
Az új kormányfő, Dancila asszonynak épp elég lesz a napi ügyek menedzselése, 
így még jobban megnő az atlantista államfő szerepe a külpolitika alakításában. 
Hivatalából adódóan is ő elnököli a nemzetbiztonsági tanácsot, hivatala készíti el 
a külpolitikai stratégiát. Bár a média az igazságügyi és az adóügyi törvénykezés 
módosításainak ellentmondásaira összpontosít, szerintem rövid távon a belpolitikai 
küzdelem fő tétje a titkosszolgálatok feletti befolyás megszerzése lesz, hiszen töb-
bek között azok döntik el, hogy az ügyészségek ki ellen emeljenek vádat.

A belpolitikai csatározások mellett 2018 rendkívül fontos év lesz Romániában 
a nemzeti, közösségi identitás alakulása terén is, és nem csupán Nagy-Románia 
létrejöttének centenáriuma miatt. Egyre inkább elválik a baloldali kormány célja a 
jobboldali elnöki hivatal és az ellenzék által képviselt modernizációs elképzeléstől, 
és ez a feszültség jelentősen ki fog hatni a társadalom önképének alakulásá-
ra is. A kormányzat inkább a hagyományőrző, patriarchális mentalitású vidékiek 
szavazatát bírja, és egy központosított, de eurorégiókra osztott államban szeretne 
fejlődést – elsősorban európai partnerek segítségével, és leginkább a gépiparban. 
Az inkább városi, fiatal, magasabban képzett szavazók által támogatott jobboldal és 
az őket képviselő elnöki hivatal Romániát atlantista, USA-barát biztonságpolitikával 
regionális katonai hatalommá tenné, és ennek hozadéka a modernizálás – a regi-
onális energiaelosztás, az IT- és a hadiipar fejlesztése – lenne. Ez a modernizációs 
program inkább egy, a Nyugatra nyitott nemzetállam társadalmi berendezkedésé-
nek kedvez.

A román politikai elit külpolitikája a belpolitikai stratégiájuk különbsége miatt sem 
egységes. A kormány Európa-központú külpolitikáját képviselő Teodor Meleşcanu 
külügyminiszter tavaly igen aktívan építette a kapcsolatokat a francia, német és V4-es 
partnereivel. Kezdeményezte, hogy Románia és a visegrádi országok uniós ügyek-
ben (migráció, brexit, EU-reformok) egyeztessenek a közös álláspontok kidolgozása 
érdekében. Johannis elnök viszont többször is kijelentette, hogy nem tartja „reális-
nak” a V4-gyel való együttműködést, mert hazájának más érdekei és értékei vannak. 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/reactii-in-presa-straina-presedintele-a-evitat-confruntarea-cu-coalitia-majoritara-862162
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2018-ben eddig inkább az elnöki hivatal külpolitikája került az előtérbe (amerikai 
fegyverzetvásárlás, regionális biztonságpolitika), amelynek a legfontosabb közép-
távú célja, hogy amerikai eszközök (rakétaelhárító rendszerek, légierő- és páncélos 
egységek fejlesztése, tengeri, szárazföldi hadgyakorlatok, hibrid katonai képességek 
fejlesztése) segítségével összekösse a fekete-tengeri, a kelet-európai és a balkáni 
biztonsági teret – ez a külpolitikai stratégiában is nyomon követhető.

Az elnöki hivatal kommunikációjában 2018 elején előtérbe került a lengyelek 
által elindított Három tenger kezdeményezés. Bukarest bizonyos koherenciát sze-
retne kialakítani a NATO balti- és fekete-tengeri biztonsági működésében. Ehhez 
viszont gazdasági és infrastrukturális projektek is kellenének – ám még nem kör-
vonalazódnak (pl. az észak–dél irányú autópálya egyelőre csak ötletszintig jutott 
el). Regionális gazdasági projektek hiányában a külpolitika a keményebb bizton-
ságpolitikai témák – haderőépítés, interoperabilitás – felé fog elhajolni. Mindez a 
román nemzetpolitikai célokat, a Moldovai Köztársaság befolyásolását is célozza. 
Ugyanakkor Bukarestnek alig van funkcionális biztonsági együttműködése Varsó-
val, Ankarával, Szófiával. Az első inkább a Baltikum felé fordul, a másik kettő pedig 
eltérő álláspontot képvisel az Oroszország-politika terén.

Bár Románia regionális katonai hatalomnak tekinti magát, az elmúlt tíz évben 
nem ért el lényegi eredményeket a biztonságpolitikában, így keresni fogja az új uta-
kat, a térségbeli politikai, biztonsági kezdeményezéseket. 2018-nak az új politika 
előkészítési évének kellene lennie, mert jövőre Románia látja el az EU elnökségét, 
s államfő- és EP-választás is lesz – tehát eredményeket illene felmutatnia bel- és 
külhasználatra is. Emellett a külpolitika megújulása nem lehet független az idei 
egyesülési ünnepségek nacionalizmusra nyitott hangulatától sem – nálunk pedig 
választási év van. Sok múlik a két ország vezetőin, hogy a köztérben ne szabadul-
jon el egy rossz ízű nacionalista diskurzus. Ebben kulcsfontosságú szerep jut az 
RMDSZ higgadt, konstruktív politikájának is.

A román politikát terhelő számos dilemma úgy is összefoglalható, hogy az 
ország túl nagy, hogy térségünk politikájában figyelmen kívül hagyható legyen, 
gazdaságilag viszont túl kicsi, hogy az ambícióit komolyan lehessen venni. A mos-
tani román politikai stratégiák nem fogják megoldani ezt a dilemmát, hiszen egyik 
sem fog tartósan a másik fölé kerülni. Inkább egy hibrid – rövid és aktív kitörések, 
kevésbé összefüggő kezdeményezések, s az azokat követő izolacionista ellenhul-
lám (a szomszédokkal való fagyos viszony, a multinacionális vállalatokkal szembeni 
ellenséges magatartás) által jellemezhető – bel- és külpolitika várható.

Az elnökválasztási kampány Nagy-Románia létrejöttének centenáriumi ünnepsé-
geivel együtt zajlik – várhatóan erős nacionalista hangnemben. Ugyanakkor a kormány 
részéről csökken a magyarellenes retorika, mert nem áll érdekében az RMDSZ el-
idegenítése. A 2019-es elnökválasztásig nem várható lényegi előrelépés a kétoldalú 
viszonyunkban, de a politikai párbeszéd hangneme nyugodtabb lesz. A belpolitikai 
helyzet bizonytalansága miatt a nagy befektetők valószínűleg kivárnak, és nő a román 
pénzügypolitika sérülékenysége is – elvben tehát Magyarország akár fontosabb is le-
het Románia számára annak gazdasági, politikai stabilitása megerősítésében.

http://www.presidency.ro/ro/angajamente/politica-externa
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PÁSZKÁN ZSOLT

A PSD vezette kormány ma még lezáratlan újabb válsága nem oka, hanem tü-
nete Románia általános válságának. A PSD, amely a 2016. december 11-i 
parlamenti választást jelentős előnnyel zárta (a szavazatok 44,14 százaléká-

val, míg a második helyezett Nemzeti Liberális Párt, a PNL csupán 19,45 százalékot 
kapott), részben saját sikerének, részben a párton belüli harcnak az áldozata. Ugyan-
is az eltúlzott kampányígéretek jelentős mértékben hozzájárultak a PSD választási 
győzelméhez, de olyan kényszerpályára állították a kormányait, amely magában 
hordozta és hordja az újabb válságok lehetőségét.

Nem csak az a gond, hogy a 2016-os parlamenti választás megnyerésé-
hez a PSD a román gazdaság teherbíró képességét meghaladó bér-, nyugdíj- és 
beruházásnövelést ígért; ennél sokkal nagyobb baj, hogy a kormányprogram gaz-
dasági fejezete csak az igazságszolgáltatásra vonatkozó törvények módosításának 
a szándékát kívánta elleplezni. Márpedig a korrupciós gondokkal küszködő kor-
mánypárti – és ellenzéki – politikusok számára elengedhetetlen a döntéshozóktól 
jelentős mértékben függetlenedett igazságszolgáltatási rendszer feletti politikai el-
lenőrzés újbóli megerősítése, és ezért bármekkora árat hajlandók megfizettetni az 
adófizetőkkel és a gazdasági szereplőkkel.

Liviu Dragnea PSD-elnök – valószínűleg – azért javasolta a választás után 
kormányfőnek a szűk bizalmi köréhez tartozó Sevil Shhaidehet, mert általa látta biz-
tosítva azt, hogy a beígért 25 százalékos béremelés jelentette „fájdalomcsillapítóval” 
együtt végrehajtott törvénymódosítások gond nélkül átmennek a társadalmon. Az 
új jogszabályok a korrupció elleni fellépés gyengítését célozták: megtartották volna 
a vád alá helyezett bírókat, s az államfő beleszólásának korlátozásával a parlamenti 
többségre bízták volna a bírók, ügyészek kinevezését. A teljes képhez hozzátartozik, 
hogy a DNA gyakran valóban a demokratikus szabályokat sértő módon végezte a 
feladatát, így a védelmet gyengítve, gyorsított eljárásban ítélt el vádlottakat, s a bün-
tetlenség ígéretével szorította terhelő tanúvallomásra a vádlottak rokonait. A kialakult 
belpolitikai küzdelemben a PSD vezetősége arra számított, hogy a már a Ponta-
kormány idején egyre erőteljesebbé vált, majd Johannis államfővé választásával a 
politikai erőt is bizonyító utcai megmozdulások kifáradnak. Ez az elképzelés viszont 
– pontosan Johannis ellenállásán – elbukott, és attól kezdve Liviu Dragnea kétfron-
tos politikai háborúra kényszerül.

Bár Sorin Grindeanu, majd Mihai Tudose kormányfősége is a párton belüli küz-
delmek eredménye volt, de egyikük sem tudott úgy tenni, mintha nem látnák, hogy 
nem teljesíthető, és súlyos gondokat is okozhat az a költségvetés, melynek vég-
rehajtását gyakorlatilag utasításba kapták. Azért is tudtak kritikusak lenni pártjuk 
programjával szemben, mert vidéki pártvezetői támogatásuk is volt – a Viorica 
Dăncilă vezette mostani kormánytól eltérően. Ez utóbbira nézve sokatmondó, hogy 
a PSD szűk vezetése azt a lehetőséget sem használta ki a politikai korrekcióra, 
amit Sorin Grindeanu megbuktatásával és Mihai Tudose megbízásával teremtet-
tek maguknak. Márpedig a korrekció elengedhetetlen, hiszen tavaly folytatódtak 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_legislative_�n_Rom�nia,_2016
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_legislative_�n_Rom�nia,_2016
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a már szinte hagyományosnak nevezhető kaotikus döntések. Ezek közé tartozott: 
a megosztott áfa fizetésére való lehetőség utólagos drasztikus szűkítése és eb-
ből következő hatástalanítása; a szolidaritási adóval kapcsolatos miniszteri szintű 
ködösítések; az (elsősorban a szellemi szabadfoglalkozásúakra kényszerített) 
adóbevallási szabályok teljesíthetetlensége; azon társadalombiztosítási kötelezett-
ségeknek a munkavállalókra kényszerítése, amelyek a közszférában gyakorlatilag 
elvitték a béremeléssel kapott többletjövedelmet, a magánszférában pedig óriási 
feszültséget keltettek a munkaadók és a munkavállalók között.

A Tudose-kormány annak ellenére nyújtott be a tavalyinál is merészebb 2018-as 
költségvetést, hogy a 2017-es következményei már az első tíz hónapban láthatóvá 
váltak:

• a számos termékre, szolgáltatásra továbbgyűrűző üzemanyagár-emelkedések;
• a devizahitelesek helyzetét befolyásoló bankközi hitelkamatláb meredek 

emelkedése;
• az állami beruházások 30 százalékos csökkenése;
• a közvetlen külföldi befektetések 20 százalékos visszaesése;
• a költségvetési hiány megkétszereződése 2016 hasonló időszakához képest;
• az államadósság 5,5 százalékos növekedése, amely így elérte a rekordmére-

tűnek számító 94 milliárd eurót;
• a Románia által felvett hitelek kamatának a 2016-os 2,19 századról évi 2,71 

százalékra növekedése;
• az adóbehajtásból származó bevételnek a GDP 30,5 százalékára csökkené-

se (a 2016-os 31,7 százalékról);
• az utóbbi 4 év legnagyobb, 1,8 százalékos inflációja;
• az árfolyam történelmi mélypontra süllyedése (a 2016. októberi 4,4942 lejes 

euróárfolyamról 4,5885-re, 2017 októberében);
• a külkereskedelmi mérleg hiányának 1,73 milliárd euróval történt növekedése, 

aminek elsősorban a fogyasztáson alapuló gazdasági modell és a beruhá-
zások csökkenése az oka.

E negatív folyamatokat az is csak enyhíteni tudná, ha siker koronázná a román 
kormánynak a katonai beszerzési ígéretekből (mert a Patriot rakéták első, már kifi-
zetett kontingensén kívül egyelőre csak ígéretekről van szó) körvonalazódni látszó 
azon igyekezetét, hogy aktív módon, gyártókapacitásokkal kapcsolódjon be az új 
„európai hadsereg” fejlesztésébe.

Mindeközben úgy tűnik, a PSD és koalíciós partnere, a Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége (ALDE) – de láthatóan az ellenzék is – figyelmen kívül hagyja a román 
társadalom tektonikai lemezeinek átrendeződését és az új törésvonal megjelené-
sét. Bár ez továbbra is ideologikusan osztja meg a társadalmat, a két markánsan 
elkülönő tömb, a tradicionalista-korporatista, illetve a Nyugat-barát már nem fedhető 
le a Romániában ma létező politikai pártok és mozgalmak által nyújtott sormintával. 
Az elkövetkező időszakban várhatóan tovább nő a távolság a társadalmi csoportok 
között, és fokozódik az ebből fakadó gazdasági instabilitás.

http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-22074984-hocus-pocus-taxe-impozite-programul-guvernare-psd-coabitarea-dragnea-tudose-produc-efecte-tot-mai-nocive-economie.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-22074984-hocus-pocus-taxe-impozite-programul-guvernare-psd-coabitarea-dragnea-tudose-produc-efecte-tot-mai-nocive-economie.htm
http://www.contributors.ro/administratie/falimentul-guvernari-psd-alde-in-21-de-puncte/
http://www.contributors.ro/administratie/falimentul-guvernari-psd-alde-in-21-de-puncte/
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PATAKY ISTVÁN

Bár a külső szemlélő mély válságnak érezheti a Mihai Tudose volt román mi-
niszterelnöknek az akasztásra utaló kijelentése nyomán kialakult diplomáciai 
pengeváltást, a helyzetet árnyalja, hogy az RMDSZ nem helyezte kilátásba a 

PSD-vel kötött együttműködési megállapodás felbontását, s ezt ők sem sürgették. 
A Viorica Dăncilă vezette új kormány hivatalba lépése után az RMDSZ–PSD-
megállapodás áttekintése és folytatása várható. A Tudose okozta magyar–román 
konfliktussal párhuzamosan zajló szociáldemokrata belvillongásban az RMDSZ 
Liviu Dragnea pártelnök oldalán állt, és ez minden valószínűség szerint a további-
akban is így lesz.

Az utóbbi huszonhét év tapasztalata szerint a magyar–román államközi kap-
csolatok minőségén javít az RMDSZ kormányzati szerepvállalása, illetve a bukaresti 
kabinet parlamenti támogatása. A magyar párt nem tagja ugyan a kormánykoalíció-
nak, de szavazatai nélkül aligha ment volna át zökkenőmentesen a törvényhozáson 
a PSD által kezdeményezett és a jobbközép ellenzék, valamint az államfő célke-
resztjébe került igazságügyi reform.

A Kelemen Hunor vezette formáció az utóbbi években nemcsak rendezte, 
de szorosabbra is fűzte kapcsolatát a Fidesszel. Az RMDSZ vezetője viszonylag 
gyakran egyeztet személyesen Orbán Viktor miniszterelnökkel. A Vajdasági Ma-
gyar Szövetség, s annak elnöke, Pásztor István aktív közreműködésével bizalmi 
kapcsolat alakult ki a budapesti és a belgrádi hatalom főszereplői között Ennek 
a magyar–szerb viszonyban tökéletesen működő modellnek a megvalósítása a 
magyar–román relációban jóval bonyolultabb feladat. Az akadályok közül talán a 
legnagyobb egy olyan bukaresti vezető politikus hiánya, aki irány tud szabni a román 
külpolitikának, s egyben nyitott is a Budapesttel való szorosabb együttműködésre.

Liviu Dragnea PSD-vezér, a képviselőház elnöke, a román belpolitika jelenlegi 
„erős embere” nemrég telefonon tárgyalt a magyar kormányfővel, és a sajtóban 
pozitívan nyilatkozott Orbán Viktorról. „A párbeszédre nyitott, intelligens, rendkívül 
pragmatikus és jó humorérzékű” politikusként jellemezte őt, miután megegyeztek 
a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyének rendezéséről. „Veszekedünk évek óta, 
ahelyett, hogy együttműködnénk a gazdaságban, és erősebbek lennénk együtt, 
mert sok közös érdekünk van: gazdasági is, stratégiai is, illetve a közös uniós 
munka terén is” – mondta Dragnea tavaly szeptemberben. A PSD elnöke nyitott 
a visegrádiak által képviselt térségpolitika erősítésére is, csakhogy befolyása még 
a kormánykoalíción belül is csökkenőben van, és márciusban újabb bírósági ügyei 
kerülhetnek döntő fázisba, ráadásul a diplomáciában egyre inkább Klaus Johannis 
államfő a főszereplő.

Könnyítheti az együttműködést, hogy Viorica Dăncilă Dragnea iránti lojalitása 
megkérdőjelezhetetlennek tűnik, ami nyilván egyes külpolitikai kérdésekben való 
azonosulást is jelent. A PSD-n belül létezik egy politikusi réteg – közéjük tartozik 
Dragnea is –, akik némi szimpátiával tekintenek az uniós ügyekben képviselt magyar 
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álláspontra, és nyitottak az együttműködésre. A PNL-ben, illetve Johannis köreiben 
ez a fajta hozzáállás nem lelhető fel, sőt azok olykor negatív előjellel hasonlítják az 
„illiberális” magyar kormányhoz a PSD-kabinetet. Azt az álláspontot viszont szinte a 
teljes román politikai elit vallja, hogy Orbán Viktor az erdélyi magyar autonómiakö-
vetelésekkel destabilizálni próbálja Romániát.

2018 a román centenárium éve. A Nagy-Románia megalakulását előkészítő gyu-
lafehérvári nagygyűlés századik évfordulójának szimbolikája nem kerülhető meg 
a magyar–román kapcsolatok egyetlen szintjén sem. Ezért minden olyan politikai 
nyilatkozat, amely a kétoldalú viszonyt érinti, átmegy a centenáriumi érzékenység 
szűrőjén is. Azaz a félreértelmezhető mondatokat mindkét oldalon hajlamosabbak 
félre is értelmezni. A szimbolikus mezőben márciusra várható a csúcsra járatás. 
Addigra várhatóan eldől, hogy még idén megalapítható-e az új, magyar tannyelvű 
felekezeti iskola, amely a helyi önkormányzat eljárási hibái és a DNA túlbuzgó, s 
jogilag egyáltalán nem meggyőző igyekezete miatt megszűnt marosvásárhelyi ka-
tolikus gimnázium helyett hoznak létre.

Az idei március 15-i nemzeti ünnepet minden valószínűség szerint román na-
cionalista reagálások sora fogja kísérni – annál is inkább, mert Kelemen Hunor 
nyilatkozata, miszerint a magyaroknak nincs mit ünnepelniük a nagy-román cente-
náriumon, nyilvánvalóan bukaresti visszavágást von maga után. Kiemelten kerülhet 
célkeresztbe a székely szabadság napja néven Marosvásárhelyen évente megtar-
tott autonómiapárti felvonulás. Akkorra már célegyenesébe fordul a magyarországi 
választási kampány, s elhangozhatnak olyan, Erdélyt vagy Romániát érintő kijelen-
tések, amelyek pillanatok alatt olyan miniválságot okozhatnak a magyar–román 
relációban, mint amilyen Tudose akasztásra utaló kijelentése nyomán keletkezett.

Késő tavasznál, nyárelőnél távolabb tekinteni felesleges, hiszen a magyarországi 
választások eredménye csak sejthető, de nem ismert, a román belpolitika ingatag-
sága, a pártelnök ellen zajló korrupcióellenes eljárások pedig ott lehetnek lényeges 
befolyással a továbbiakra.

A magyar–román államközi viszony idei alakulásáról összességében elmond-
ható, hogy az RMDSZ és a PSD együttműködési megállapodása tompítani vagy 
éppenséggel semlegesíteni fogja a várható nacionalista hullámot. Az államfő-
vel együtt már egyáltalán nem lebecsülhető jobbközép ellenzék viszont minden 
valószínűség szerint a maximumra pörgeti a magyarellenességet, és a kormány-
pártot annak kényszerű visszafogottsága miatt hazafiatlansággal, hazaárulással, 
az RMDSZ-szel való nemzetietlen lepaktálással fogja vádolni. Ez pedig Bukarest 
részéről gyakorlatilag lehetetlenné teszi a kétoldalú államközi reláció javítását. 
Csúcstalálkozó kezdeményezése az év első felében egyik oldalról sem várható, de 
külügyminiszteri szinten folytatódhat a párbeszéd. Amire tehát számítani lehet, az a 
jelenlegi status quo fenntartása – ami nem éppen elhanyagolható eredmény lenne 
egy parlamenti megméretés és egy nagy szimbolikus töltettel rendelkező évforduló 
esztendejében.
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ILLYéS GeRGeLY

A 2018-as évet a román politikai elit Nagy-Románia létrejöttének centená-
riumaként kívánja megünnepelni. Az 1918. december 1-jei gyulafehérvári 
nagygyűlésen az erdélyi és a regáti románság kinyilvánította azon kívánsá-

gát, hogy Erdély csatlakozzon a Román Királysághoz. Bár ez csak a románok egy 
részének az egyoldalú akaratnyilvánítása volt, és jogilag nem is akkor, hanem 
másfél évvel később jött létre Nagy-Románia, december elsejének román nemzeti 
ünnepként való meghatározása jelzi a szándékot: a román történetírás a népakarat 
beteljesítéseként tekint Erdélynek a Román Királysággal történt egyesülésére, és 
akkorra datálja a mai ország létrejöttét.

Az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés résztvevői nyilatkozatukban megha-
tározták azokat az alapelveket, amelyeket az új román állam megalakításakor 
szem előtt kívántak tartani. Ezek között szerepelt: „1. A teljes nemzeti szabadság 
az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által 
saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. 
Minden nép a hozzátartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a 
törvényhozásban és az ország kormányzásában. 2. Egyenlő jogosultságot és teljes 
felekezeti szabadságot az ország összes felekezetének.” Ezek az alapelvek azonban 
a román állam megszervezésének folyamatában már nem érvényesültek, a román 
vezetők pedig azóta sem tekintenek rájuk úgy, mintha azok bármiféle kötelezett-
séget is rónának rájuk az országban élő nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása 
tekintetében.

A romániai magyar közösség viszont éppen ezeket az alapelveket kéri számon a 
román politikán a centenáriumi év kezdetekor. E mögött az a megfontolás áll, hogy 
bár a nyilatkozat szövege jogilag nyilvánvalóan nem keletkeztet kötelezettséget a 
román államra nézve, politikai és morális értelemben azonban annál inkább. Ezt 
erősíti, hogy a gyulafehérvári nagygyűlést és az ott elfogadott kiáltványt a román 
politika Románia létrejöttének alapeseményeként kezeli, és várhatóan idén számta-
lan alkalommal fogja példaként és hivatkozási pontként állítani a közvélemény elé. 
Mivel ebben a folyamatban az Erdélyben élő magyarok semmilyen szerepet sem 
kapnak, valóban nem látszik más lehetőség, mint a kiáltvány idézett pontjaira való 
hivatkozás, miszerint ha valóban ennyire jelentős a kiáltvány, akkor annak minden 
pontjának érvényesnek kell lennie, köztük a kisebbségeknek tett ígéreteknek is.

Az előkészületekből, illetve azok hiányából az látszik, hogy a román politikának 
néhány emlékmű felavatásán és szimbolikus rendezvények megszervezésén kívül 
nincsen kiérlelt koncepciója a centenáriumi év tartalmára és üzeneteire vonatko-
zóan. A kisebbségekkel szembeni vélemények nem különböznek az eddigiektől: 
a román politika továbbra is abban érdekelt, hogy az országban élő kisebbségek, 
elsősorban a magyarok által artikulált problémákról ne vegyen tudomást, a ro-
mán politikai nemzet részének pedig csakis azokat a kisebbségi állampolgárokat 
tekintse, akik teljes mértékben osztoznak az elmúlt száz év történéseinek román 
értelmezésében, és nem törik meg ezt a nemzeti kánont. A kisebbségi származású 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1918_december_1_a_romanok_gyulafehervari_nagygyulese_kimondja_erdely_elszakadasat/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1918_december_1_a_romanok_gyulafehervari_nagygyulese_kimondja_erdely_elszakadasat/
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államfő, Klaus Johannis kommunikációja és politikai szerepe is ezt erősíti, s nem-
csak belföldön, hanem a nemzetközi térben is. Ilyen tekintetben az elnök ennek a 
román narratívának a legérvényesebb „reklámarca”. Várható, hogy az e kisebbségi 
képnek nem megfelelő magyar politikai vezetőknek a román állam iránti lojalitását 
az eddigieknél egyértelműbben is megkérdőjelezik. A közhangulat alakítása érde-
kében a román média már egy ideje hangsúlyosan negatív keretben foglalkozik az 
országban élő magyarokkal és politikai érdekképviseletükkel, sok esetben durva és 
uszító műsorokban pocskondiázva a közösséget.

Ilyen körülmények között próbálja a romániai magyar politika a többség–kisebb-
ség együttélésében rejlő feszültségekről zajló párbeszéd elindítását, ami még akkor 
is nehéz ügy lenne, ha érdemleges szövetségesekkel rendelkezne a román politika 
szereplői közül. A helyzet viszont úgy áll, hogy vagy olyanok sorakoznak a másik 
oldalon, akik kifejezetten ellenérdekeltek a magyarokkal folytatandó párbeszédben 
és az egyre növekvő feszültségek csillapításában, vagy olyanok, akiknek ez a kérdés 
nem tartozik az érdeklődésük homlokterébe, ám politikailag vállalhatatlan számukra, 
hogy hajlandónak mutatkozzanak a párbeszédre ebben a témában. A szokásos po-
litikai alkufolyamatok logikáját is veszélyezteti a kérdés kapcsán immár hiszterizált 
közélet, hiszen a Grindeanu-kormány megbuktatásakor nyilvánvalóvá vált, hogy a 
román pártok részéről még egy politikailag rendkívül kiélezett helyzetben sem vállal-
ható a „magyar ügyek” támogatása.

E jelenségek azt mutatják, hogy a romániai magyar érdekképviseletnek nem 
igazán van alternatívája: mivel a román politikai elittel való párbeszédre és a po-
litikai alkuk folytán elért jogszabály-módosításokra, illetve azok kisebbségbarát 
alkalmazására kevés esély mutatkozik, a román közvéleményt a médián keresz-
tül megcélzó kommunikációs kampány látszik az egyetlen járható útnak. A cél az 
lenne, hogy ne csak a közvéleményt sikerüljön rávenni a hozzáállás megváltoztatá-
sára, hanem idővel a politikai alakulatok is reagáljanak – ami újra „szalonképessé” 
teheti a magyar közösség számára fontos ügyekről való nyilvános konzultációt és 
döntéseket. Így a 2018-as év egy ilyen lehetőséget is tartogathat a romániai magyar 
politika számára, amelynek nem kell tartania attól, hogy tevékenységével elidege-
níthet magától román politikai partnereket, vagy elszalaszthatja a kedvező politikai 
alkuk létrejöttét. Ezek ugyanis már jelenleg is fennállnak.

A folyamatot nehezíti, hogy a román nyilvános térben azonosítható egy, a média 
szempontrendszerén túli, a kisebbségi követelések elfogadhatóvá tétele elleni szán-
dékos hangulatkeltés is. Ez a román narratíva – amely különböző szerzők tollából 
rendszeresen teret kap a nyilvánosságban – arról szól, hogy a magyar érdekképvise-
let csupán a magyar kormány eszközeként tevékenykedik Romániában, és az orosz 
politikával összefogva célja a román politika és állam destabilizálása. A helyzetnek ez 
a fajta szándékos félreértelmezése a román társadalom oroszellenes érzelmeit kap-
csolja össze a magyarokkal szembeni fenntartásokkal – ez az elegy pedig különösen 
veszélyes lehet a centenáriumi évben, de azon túl is.

http://www.mediafax.ro/politic/rasturnare-de-situatie-psd-si-udmr-nu-s-au-inteles-pe-pragul-pentru-folosirea-limbii-materne-comisiile-anulate-legea-privind-ziua-de-15-martie-ziua-comunitatii-maghiare-a-fost-retrasa-16492121

