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1989–1992: zavaros idők

Bár Nicolae Ceauşescu Romániája némileg különutasnak számíto�  a szocialista 
országok közö� , a nyolcvanas évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy az életszín-
vonal drasztikus zuhanása, a nemzetközi elszigetelődés, a szocialista blokkon 

belüli óvatos demokratizálódási tendenciákból való kimaradás mia�  ez a rendszer sem 
maradhat fenn sokáig. Az egyre sokasodó sztrájkok, az i� -o�  fellelhető értelmiségi bí-
rálatok és a növekvő kivándorlás azonban nem volt elégséges indok a diktátor teljha-
talmától függő kommunista elit számára, hogy megtegye valamiféle átmenet kezdeti 
lépéseit. Végül az 1989. december 16-i temesvári események bizonyultak a forradalom 
gyújtószikrájának, ahol egy, a rendszert nem először bíráló református lelkipásztor, 
Tőkés László melle� i szimpátiatüntetés fejlődö�  országos tiltakozó megmozdulássá. 
December 22-én a forradalom oldalára átállt volt kommunista vezetőkből, a rendszer 
üldözö� jeiből és más ismert személyiségekből álló Nemzeti Megmentési Front Tanácsa 
(Consiliul Frontului Salvării Naţionale, CFSN) nevében Ion Iliescu bejelente� e a kom-
munista rendszer bukását, majd három nappal később egy rögtönítélő katonai bíróság 
halálra ítélte és kivégezte Nicolae Ceauşescut és feleségét, Elenát. Ebben az időszakban 
a CFSN tagjai közö�  volt Ion Iliescun kívül Petre Roman, Domokos Géza és Tőkés Lász-
ló is, a december 25-én megalakult Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)2 
– Domokos Géza elnök, Tőkés László tiszteletbeli elnök, Verestóy A� ila titkár – pedig 
az időközben Iliescut elnöknek, Romant pedig miniszterelnöknek kinevező CFSN tá-
mogatására szólíto� a fel a romániai magyarságot. Még az 1990-es esztendő beköszönte 
elő� , december 29-én, Horn Gyula villámlátogatást te�  Bukarestben, ahol tárgyalt a 
román vezetőkkel. A felek megegyeztek a kolozsvári és a debreceni konzulátus meg-
nyitásáról, január 5-én pedig a CFSN nyilatkozatot ado�  ki a romániai nemzeti kisebb-
ségek jogairól. Ebben az időszakban a román–magyar kapcsolatok tehát biztatóan ala-
kultak; január végére azonban megjelentek az első jelek, amelyek arra utaltak, hogy 
a demokratizálódó Románia kisebbségpolitikája korántsem lesz ennyire nagyvonalú. 
Először Ion Iliescunak a szeparatista tendenciák veszélyére fi gyelmeztető televíziós be-
széde, majd a magyarellenes Vatra Românească marosvásárhelyi megalakulása és a 
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magyar oktatás veszélyeit hangsúlyozó erőszakos tüntetése kavarta fel a kedélyeket. 
Utóbbira az RMDSZ felhívására egy néma ellentüntetés volt a válasz, amelyen Maros-
vásárhely magyar lakossága kezében könyvvel és gyertyával tüntete�  a magyar okta-
tás visszaállításáért. Hasonló magyar tüntetésekre került sor Sepsiszentgyörgyön és 
Brassóban is, ám a Vatra Românească egyre több városban szerveze�  magyarellenes 
akciókat. A román–magyar kapcsolatok szempontjából talán az utóbbi 23 év legjelentő-
sebb, a későbbi eseményeket meghatározó momentuma a „fekete márciusnak” neveze�  
marosvásárhelyi magyarellenes pogrom, ahol emberéleteket követelő nyílt harc alakult 
ki magyarok és románok közö� . Az akkori román kormány Magyarországot vádolta az 
etnikai konfl iktus kialakulásáért.

1990. május 20-án államfő- és parlamenti választásokat tarto� ak Romániában. Az 
előbbin Ion Iliescu, az időközben pár� á alakult Nemzeti Megmentési Front (FSN) jelölt-
je győzö� , a szavazatok 85%-ával; az utóbbin pedig szintén az FSN diadalmaskodo� , 
elsöprő fölénnyel, 67%-kal, így Petre Roman alakíthato�  kormányt. A Roman-kormány 
szakértői kormányzást, a piacgazdaságra való gyors á� érést, hatékony szociális vé-
delmet, privatizációt, árliberalizációt és decentralizációt ígért, ugyanakkor látványos 
életszínvonal-emelkedést, a külpolitikában pedig globális nyitást és a nemzeti érdek 
védelmét hirde� e. Petre Roman 1991 októberéig tartó kormányzása azonban nem tudta 
kezelni a tervgazdaság lebontásából fakadó megrázkódtatásokat: az addigi rendszerek 
romba dőltek, a munkanélküliség és az infl áció rohamos emelkedésnek indult, az élet-
színvonal gyors emelkedése helye�  a szociális biztonság maradéka is eltűnt. Politikai 
szempontból a régi kommunista elit átmente� e hatalmát: az adminisztrációt továbbra 
is ők működte� ék, csak a csúcsvezetés változo�  meg. A demokratikus pluralizmusra 
való á� érés rendkívül erőszakos és indulatos politikai kultúrát eredményeze� , felerő-
södtek a nacionalista, magyarellenes hangok. Egy érzékletes példa az akkori romániai 
politikai valóságra: 1990 októberében a román szenátus úgy határozo� , hogy a Székely-
földön keresztülhaladó személyvonatokon rendőrségi és katonai járőröknek kell ellen-
őrzést tartaniuk. A televízióban megmagyarázták, hogy az intézkedés célja a román 
utazóközönség megvédése az o�  lakó utasok terrorizmusával szemben.

Roman kormánya a szeptemberi „bányászjárás” mia�  megbuko� , utóda Theodor 
Stolojan le� , aki lényegében elődje programját szere� e volna folytatni, ám az 1992. 
szeptember 27-i választásokig lényegében nem sikerült túl sok pozitívumot felmutatnia.

1991 végén, Stolojan kormányzásának elején, fontos mérföldkőhöz érkeze�  a fi atal 
román demokrácia: az alkotmányozó gyűléssé alakult parlament november 21-én el-
fogadta az ország új alkotmányát,3 amelyet december 8-án népszavazás hagyo�  jóvá. 
Az új alaptörvény – amely a korabeli nyugat-európai alkotmányok rendelkezéseinek 
egyfajta egyvelege4 – kimondta, hogy „Románia szuverén és független, egységes és 
oszthatatlan nemzetállam”, továbbá „demokratikus és szociális jogállam, amelyben az 
emberi méltóság, az állampolgárok jogai és szabadságai, az emberi személyiség szabad 
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fejlődése, az igazságosság és a politikai pluralizmus a legfelsőbb értékeket képviselik és 
garantáltak”.5 Az alkotmány leszögezte, hogy „az állam elismeri és biztosítja a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek jogát az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identi-
tásuk megőrzéséhez, fejlesztéséhez és kifejezéséhez”.6 Az alaptörvény amelle� , hogy a 
kormány vezetőjének a miniszterelnököt nevezte meg, jelentős jogosítványokat nyújto�  
az államfőnek is – ebből a későbbiekben számos probléma keletkeze� . Mivel azonban 
ekkor még az elnök és a parlament mandátumának ideje megegyeze� , és a választáso-
kat is egyszerre tarto� ák, a parlamenti többség és az elnök rendre ugyanabból a pártból 
vagy politikai családból származo� , így az együ� működés gördülékenyebb volt.

Ennek az időszaknak a magyar–román kétoldalú kapcsolatairól az Országgyűlés 
külügyi bizo� ságának 1990. december 17-i ülése tanúskodik: az o�  elfogado�  állásfog-
lalás szerint sajnálatosnak tartják, hogy „a magyar és román kormány képviselői közö�  
a múlt év végén születe�  megállapodások – a román kormányszervek elutasító maga-
tartása mia�  – nem teljesülhe� ek, sőt, Romániában felerősödtek a nacionalista hangok, 
ismételten előfordul a történelem meghamisítása, és aggasztó méretűvé vált a szélsősé-
ges elemek uszítása a nemzeti kisebbségek ellen. Horn Gyula a külügyi bizo� ság nevé-
ben mélységes aggodalmát fejezte ki a Tőkés László és Sütő András ellen indíto�  alap-
talan támadások mia� . A bizo� ság a kapcsolatok rendezéséhez nélkülözhetetlennek 
tartja a romániai magyarság egyéni és kollektív jogai érvényesítésének intézményes 
biztosítását, ugyanígy a főkonzulátusok működésének lehetővé tételét, valamint a Ro-
mániából Magyarországra menekültek ügyének rendezését.”7 Ehhez hasonló magyar 
vélemények többször is elhangzo� ak ebben az időszakban. Horn Gyula egy későbbi 
interjúban hangsúlyozta, hogy „a tárgyalások során a román partner azt akarta, hogy 
válasszuk el az i� eni magyarsággal összefüggő kérdéseket a kapcsolatok egyéb terüle-
teitől. Mi ezzel nem tudtunk egyetérteni”8

Ugyanakkor pozitív fejlemények is történtek: 1991. január 30-án Budapesten aláír-
ták a magyar–román oktatási és tudományos munkatervet, majd májusban Bukarest-
ben Somogyi Ferenc magyar és Theodor Meleşcanu román külügyi államtitkár lá� a 
el kézjegyével a magyar–román nyito�  égboltról szóló szerződést. 1991 októberében 
Antall József egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy a magyar kormány – a 
helsinki záróokmány szellemében – a magyar–román viszony javítására törekszik. Saj-
nála� al állapíto� a meg, hogy a kapcsolatépítést szolgáló magyar kezdeményezésekre 
visszautasítás volt a válasz.

Magyarország és az erdélyi magyar közösség első hivatalos kapcsolatfelvételére 
november 8-án került sor, amikor Antall József miniszterelnök fogadta az RMDSZ kül-
dö� ségét Budapesten. Az erdélyi magyarok egyetérte� ek Magyarország politikájával, 
miszerint nem törekszik Románia nemzetközi elszigetelésére. Nem sokkal később pe-
dig, 1992 januárjában, Budapesten megkezdődö�  a magyar–román alapszerződés szö-
vegezésével foglalkozó szakértői megbeszélés.
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Ezt megelőzően, decemberben Horn Gyula vezetésével magyar delegáció utazo�  
Bukarestbe, a külügyi bizo� ság elnökeként nyilatkozó politikus kifejte� e, hogy az ún. 
Hargita–Kovászna jelentés „kárt okoz az i� eni magyarság, a Magyar Köztársaság és 
Románia kapcsolataiban”.9 A romániai magyarságnak a két állam közö� i viszonyban 
betöltö�  szerepét egy februárban, a román felsőházban elhangzo�  beszéd is érzékelte-
ti. Romulus Vulpescu szenátor hadüzenetnek nevezte Für Lajos magyar honvédelmi 
miniszter és Entz Géza államtitkár beszédeit, és a magyarok számára internálótáborok 
létrehozását sürge� e: le kell zárni a határokat, a turistákat haza kell küldeni, és a „köz-
ismerten bujtogató magyar vezetőket internálni kell” – így a szenátor.

1992–1996: konszolidáció?
Az új alkotmány és az 1992-es év elején elfogado�  választási törvény értelmében 1992. 
szeptember 27-én ismét államfő- és parlamenti választásokat tarto� ak Romániában. Az 
államfőválasztás első fordulójában Ion Iliescu nem tudta megszerezni a szavazatok ab-
szolút többségét, csupán 47,34%-ot, míg a második helyen Emil Constantinescu végze� , 
a szavazatok 31,24%-ával. Ők ke� en juto� ak a második fordulóba, ahol Iliescu 61,43%-
kal legyőzte a Demokratikus Konvenció által támogato�  ellenfelét.

A parlamenti választásokon a Nemzeti Megmentési Frontból (FSN) Ion Iliescu veze-
tésével kivált Nemzeti Demokratikus Megmentési Front (FDSN) – 1993-tól Romániai 
Társadalmi Demokrácia Pártja (PDSR) – győzö� , amely a szavazatok mintegy 28%-át 
szerezte meg. A Petre Roman volt kormányfő vezetésével indult FSN csupán 10%-ot 
szerze� , a Román Demokratikus Konvenció (CDR) 20%-ig juto� . Elért 8%-ával jelentős 
erőt képviselt még a Vatra Românescă által létrehozo�  és Gheorghe Funar magyarelle-
nes kolozsvári polgármester veze� e Román Nemzeti Egységpárt (PUNR), valamint a 
7,5%-ot szerző RMDSZ.

Iliescu Nicolae Văcăroiut nevezte ki kormányfőnek, aki egy nagyrészt „függetlenek-
ből” – valójában a volt kommunista rendszer kádereiből – álló kormányt mutato�  be a 
parlamentnek. A parlamentbe juto�  kis pártokon kívül végül a magyarellenes PUNR 
is támoga� a Văcăroiu kormányát, vélhetően egy, a magyar kisebbség további megfé-
lemlítéséről szóló há� éralku mia� .10 1994-től hivatalosan is koalícióban kormányozo�  a 
PDSR, a PUNR, továbbá a Nagy-Románia Párt (PRM) és a Szocialista Munkapárt. Az új 
kormányfő lényegében elődei programját szere� e volna folytatni; nem véletlenül neve-
zik azonban ezt az időszakot a „nyugalom és a stagnálás”11 idejének, ugyanis Románia 
továbbra is lassú és megfontolt léptekkel haladt a piacgazdaság felé. A privatizáció első 
kelet-európai hullámáról is lemaradt az ország: a kormány a szociális feszültségektől 
félve inkább további pénzt pumpált a veszteségesen termelő és kilátástalan helyzetben 
lévő régi üzemekbe. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a kilencvenes évek első felének 
nagy nyertesei a hatalomhoz közelálló gazdasági csoportok voltak, az általuk irányíto�  
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„kontrollált magánosítás” révén. Ez a zavaros gazdasági viszonyok és a nagy csődök 
időszaka, és a 200-300%-os hiperinfl áció melle�  a megélhetési kilátások is rendkívüli 
mértékben romlo� ak.

A nemzetközi kapcsolatok szempontjából azonban akár sikeresnek is tekinthető ez 
az időszak: Văcăroiu miniszterelnök már 1993 elején aláírta a Románia és az Európa 
Tanács közö� i társulási szerződést – a tagfelvételi eljárás előrehaladását azonban az ET 
sorozatosan a kisebbségi jogok biztosításától te� e függővé. Végül szeptember 28-án az 
ET Közgyűlése – Magyarország tartózkodása melle�  – tagjai közé fogadta Romániát, 
ám folyamatos ellenőrzést irányoztak elő a vállalt köteleze� ségekkel, köztük a kisebb-
ségi jogokkal, a nyelvhasznála� al, az egyházi javak visszaszolgáltatásával és a nacio-
nalizmus elleni fellépéssel kapcsolatban. A későbbi NATO-csatlakozás érdekében Ro-
mánia 1994 januárjában belépe�  a Partnerség a Békéért programba, 1995. február 1-jén 
pedig az Európai Unió társult tagja le� . Csatlakozási kérelmét még abban az évben 
benyújto� a az EU-hoz, elkezdődö�  tehát a hosszú európai integrációs folyamat, amely 
a következő 12 évben az első számú külpolitikai prioritásként jelentkeze� .

A magyar–román kapcsolatok terén továbbra is a magyar fél tiltakozásaival talál-
kozhatunk: 1993 áprilisában az Országgyűlés külügyi bizo� sága levelet írt a bukaresti 
parlament külügyi bizo� ságának, amelyben Hargita és Kovászna megye román pre-
fektusainak kinevezése ügyében körültekintőbb mérlegelésre kéri a román kormányt.

1993 szeptemberében Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter hivatalos látoga-
tásra Romániába érkeze� , ahol a Theodor Meleşcanu külügyminiszterrel és Nicolae 
Văcăroiu miniszterelnökkel folytato�  tárgyalásait követően a ke� ős adóztatás meg-
szüntetéséről és a kölcsönös beruházásvédelemről írt alá megállapodást. Meleşcanu 
történelmi eseménynek nevezte a találkozót, amelyen szó volt a kisebbségekről is. 
Megállapodtak, hogy a jövőben szimpóziumokat szerveznek a kisebbségek státusáról. 
Érdekesség, hogy néhány nappal később Iliescu elnök Pozsonyban aláírta a román–
szlovák alapszerződést, amely arról szólt, hogy Románia és Szlovákia koordinálni kí-
vánja nemzetiségi politikáját.

Az 1994-es magyarországi választások után először Hárs Gábor, az MSZP nemzet-
közi titkárságának vezetője látogato�  Bukarestbe, aki a román kormánnyal folytato�  
tárgyalásai melle�  biztosíto� a az RMDSZ vezetőit, hogy az új koalíció nem kíván visz-
szalépni a romániai magyarság támogatásától. Ezt követően, 1994 júliusában Horn 
Gyula miniszterelnök a Parlamentben fogadta Markó Bélát, az RMDSZ elnökét. A fe-
lek egyetérte� ek abban, hogy a magyar–román alapszerződésben konkrét garanciák 
szerepeljenek a kisebbségi helyzet rendezésére vonatkozóan. Tabajdi Csaba államtitkár 
leszögezte, hogy amennyiben ez nem történik meg, a magyar fél eláll a szerződés meg-
kötésétől. Ebben az időszakban sorozatosak voltak az egyeztetések a magyar kormány 
és az RMDSZ közö� . Látható volt, hogy a Szövetség a romániai kisebbségi helyzet ren-
dezését várta az alapszerződés megkötésétől, amiből román jogi garanciákat szerete�  
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volna levezetni. Szeptemberben azonban, Meleşcanu román külügyminiszter budapes-
ti látogatásakor Kovács László magyar külügyminiszter kifejte� e, hogy a legjárhatóbb 
út az, ha az alapszerződés rögzíti a legfontosabb elveket, a kisebbségi jogok részlete-
zését pedig külön kisebbségvédelmi megállapodás tartalmazza. Meleşcanu elmondta, 
hogy szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségéről, üzleti tanács létrehozásáról és 
a határátkelőkről is tárgyaltak. Egy hónappal később az RMDSZ küldö� sége látoga-
to�  Budapestre; a tárgyalások után Horn Gyula miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 
minden, a kisebbségi jogokat sértő intézkedés ellen fellépnek, ugyanakkor kiemelte a 
gazdasági kapcsolatok és a határok átjárhatóságának fontosságát is. Kovács László el-
mondta, hogy a tárgyaláson érezte az RMDSZ azon félelmét, hogy az új kormány meg-
egyezési szándéka hátrányos helyzetbe hozza a határon túli magyarokat.

Eközben folytak a tárgyalások az alapszerződés megkötéséről: Mircea Geoană román 
külügyi szóvivő szerint a felek közö�  egyetértés tapasztalható a határátkelők számának 
növelésében, a konzuli hálózat kiterjesztésében, az aradi emlékmű helyreállításának 
lehetőségében és az ekvivalencia egyezményről folytato�  tárgyalásban.

1994 végén Ion Iliescu elnök Budapesten tárgyalt Horn Gyula miniszterelnökkel, s 
megegyeztek a kétoldalú viszony nem konfl iktusos természetében, ám megállapíto� ák, 
hogy vannak még bizonyos problémák, különösen az alapszerződés vonatkozásában. 
A magyar kormányszóvivői közlemény szerint Horn Gyula beszélt az anyanyelvi okta-
tással kapcsolatos problémákról is, ám a román fél nyilatkozataiban ez nem jelent meg.

1995 elején az RMDSZ betiltását szorgalmazó román kezdeményezések okoztak 
feszültséget a két ország kapcsolatában: a hat magyarországi parlamenti párt kö-
zös elítélő nyilatkozatára a román kormánypártok hasonló nyilatkozata volt a vá-
lasz. Göncz Árpád köztársasági elnök és Horn Gyula erre reagálva lemondta Viorel 
Hrebenciuc kormányfőtitkárral terveze�  budapesti találkozóját. A feszültség ellenére 
a két külügyminiszter ugyanazon a napon aláírta Strasbourgban az európai kisebb-
ségvédelmi keretegyezményt, majd megállapodtak az alapszerződés kidolgozásának 
felgyorsításában.

A következő hónapokban kiderült, hogy az alapszerződés ügyében mégsem olyan 
könnyű a megegyezés: a két külügyminiszter Budapesten jelente� e be, hogy az erede-
tileg kitűzö�  március 20-i határidőig lehetetlen az egyezményt tető alá hozni. A nyito�  
kérdések jórészt a kisebbségek jogállásával kapcsolatosak voltak. A két ország azonban 
még az év folyamán három évre szóló magyar–román oktatási együ� működési egyez-
ményt kötö� , amelyben szerepelt az oktatási bizonyítványok és diplomák kölcsönös 
elismerése is.

A román kormány nemzetközi porondon történő fellépését jól példázza, hogy 
Ion Iliescu az Európai Unió csúcsértekezletén a Horn Gyulával folytatott tárgya-
lásai után kifejtette, hogy a két ország között a lehető legjobbak a kapcsolatok, és 
a konfliktusokról szóló hírek teljesen hamisak. Amikor Horn Gyula hangsúlyozta, 
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hogy a román oktatási törvénytervezet ellentétes az Európa Tanácsban vállalt román 
köteleze� ségekkel, Iliescu azt válaszolta, hogy még fi nomítanak a tervezeten. Erre ké-
sőbb nem került sor.

Az újabb, 1995 végi madridi megbeszélésük után Horn Gyula leszögezte, hogy 1996 
márciusáig szeretnék véglegesíteni az alapszerződést, az együ� működési egyezményt, 
a kisebbségi jogokról szóló dokumentumot és a megbékélési nyilatkozatot. A tárgya-
lások azonban továbbra sem veze� ek eredményre: áprilisban Ion Iliescu nemzetközi 
sajtóértekezletén nyíltan bírálta a magyar kormányt, amiért az egy, a kisebbségek kol-
lektív jogairól szóló ET-ajánlást szeretne az alapszerződésbe foglalni.

Végül 1996. szeptember 16-án került sor az alapszerződés aláírására: a két kormány-
fő, Horn Gyula és Nicolae Văcăroiu Temesváron lá� a el kézjegyével a dokumentumot. 
A magyar ellenzéki pártok és az RMDSZ élesen tiltakoztak az egyezmény megkötése 
ellen, mivel az nem foglalkozo�  a kisebbségek kollektív jogaival, az autonómiával, illet-
ve az egyházak vagyonának visszaszolgáltatásával sem. A kérdés komoly feszültséget 
okozo�  az RMDSZ és a magyar kormány közö� , a Szövetség a román törvényhozásban 
is nyomatékosíto� a, hogy nem ért egyet a megállapodással. A román parlamenti ratifi -
káció után – amelyen az RMDSZ képviselői tartózkodtak –, október 10-én, a romániai 
parlamenti választások elő�  kevesebb mint egy hónappal írta alá Iliescu államfő a ro-
mán–magyar alapszerződést.

1996–2000: kormányon az ellenzék
1996. november 3-án államfő- és parlamenti választásokra került sor. Az elnökválasztás 
során azonban ismét két fordulót kelle�  tartani, mivel az első körben Ion Iliescu 32,25%-
ot, Emil Constantinescu pedig 28,22%-ot szerze� . Iliescu népszerűségének csökkené-
séhez valószínűleg az induló Petre Roman is hozzájárult, aki a szavazatok 20,5%-át 
gyűjtö� e be. Először volt a választásokon magyar induló: Frunda György 6,02%-ot 
kapo� . A két hé� el később megtarto�  második fordulóban Iliescu és Constantinescu 
párharcából ezú� al az utóbbi került ki győztesen: 54:46 arányban utasíto� a maga mögé 
a rendszerváltás utáni Románia addigi egyetlen államfőjét.

A parlamenti választásokon az előző időszak sikertelenségeit az Iliescu mögö�  álló 
PDSR sínyle� e meg a leginkább: az addigi ellenzéki pártokat tömörítő Román Demok-
ratikus Konvenció (CDR) a szavazatok 30%-ával az első helyen végze� , a PDSR csupán 
23%-ot kapo� . Harmadik helyen a Petre Roman mögö�  álló, az FSN utódaként tevé-
kenykedő Demokrata Párt (PD) és a Román Szociáldemokrata Párt (PSDR) választási 
szövetségeként indult Szociáldemokrata Unió (USD) végze� , 13%-kal, míg negyedik-
ként az RMDSZ juto�  a parlamentbe, 6,8%-kal. Az akkor még 3%-os választási küszö-
böt két szélsőséges párt, a Corneliu Vadim Tudor veze� e PRM és a Gheorghe Funar 
veze� e PUNR lépte át, 4,5, illetve 4,2%-kal.
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A koalíciós tárgyalások után nyolcpárti kormány alakult, a Romániát addig vezető 
Ion Iliescu nevével fémjelze�  PDSR ellenzékbe vonult. A miniszterelnök a CDR vezető 
pártja, a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNŢCD) soraiból kikerült Victor 
Ciorbea le� . Kormányában a CDR tagpártjain kívül az USD pártjai és az RMDSZ is 
helyet kapo� .

Az akkor fél éve bukaresti főpolgármesterként tevékenykedő Ciorbea népszerű 
szakszervezeti vezetőből le�  politikus; kormányát és Constantinescu elnököt külföl-
dön sokkal jobb szemmel nézték, mint a posztkommunista jelzőt mindig magán viselő 
Iliescu-féle rezsimet. Ciorbea azonban üres államkasszával ve� e át a kormányrudat, 
ezért azonnal az IMF és a Világbank szakértőit hívta, akikkel közösen egy gazdasági 
szerkezetátalakítást, árliberalizációt, szigorúbb pénzügyi politikát, a privatizáció fel-
gyorsítását magában foglaló politikai programot hirdete� . Ezt a tulajdonképpeni meg-
szorító programot kelle�  azonban összeegyeztetnie a kampányban ígért szociális in-
tézkedésekkel, a nemzetközi szervezetek pedig késznek mutatkoztak a hitelnyújtásra.

A reformintézkedések mindazonáltal elmaradtak – a kormány a szociális béke meg-
őrzésével indokolta a nagy gazdasági rendszerek átalakításának elodázását –, nem-
zetközi színtéren pedig kudarcként élték meg a NATO-csatlakozás elhalasztását is (az 
1997-es madridi NATO-csúcson döntés születe� , hogy Románia csak a második hul-
lámban csatlakozhat a katonai szervezethez).

A sokpárti koalíciót belviszályok is gyötörték: Ciorbea állandó vitában állt a kor-
mány második legnagyobb pártjával, a PD-vel. 1998. március 30-án a belső hatalmi har-
cok lemondásra kényszeríte� ék Victor Ciorbeát. Helyére a sokkal kompromisszumké-
szebbnek értékelt Radu Vasile került, szintén a PNŢCD soraiból. Vasile folyta� a elődje 
gazdasági politikáját, azaz továbbra sem került sor a reformokra. A régóta veszteséges 
állami bányavállalatoknál masszív leépítések következtek, amire a bányászok sztrájk-
ja volt a válasz, akik egy újabb „bányászjárással” fenyege� ék a kormányt. Más nagy 
állami vállalatok is óriássztrájkokkal válaszoltak a kormány átszervezési terveire. Az 
ország helyzetét nehezíte� e a továbbra is magas, 50% körüli infl áció, az IMF-köteleze� -
ségek teljesítésének igénye és a feketegazdaság nagyarányú kiterjedése, ezáltal az ala-
csony adóbevételek. A közvélemény szemében a Koszovóval kapcsolatos álláspontja12 
mia�  is presztízsveszteséget szenvede�  Vasile-kormány a ciklus végéhez közeledve a 
politikai túlélésért harcolt.

1999 decemberében – nem sokkal azelő� , hogy Radu Vasilét is visszahívta a minisz-
terelnöki tisztségből a PNŢCD – talán a legnagyobb külpolitikai sikerét érte el az or-
szág: a helsinki csúcson jóváhagyták az Európai Unióval való csatlakozási tárgyalások 
megkezdését.

Vasile bukása után a kormánypártok az egy évvel később esedékes választások-
ra való tekintettel egy pártonkívüli szakembert, a Román Központi Bank (BNR) 
kormányzóját, Mugur Isărescut bízták meg a kormányalakítással. Isărescu szigorú 
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gazdaságpolitikát hirdete� , az adóreformot, az infl ációcsökkentést és a külföldi tőke 
bevonását helyezte politikájának középpontjába.

Gazdasági értelemben Isărescu egyéves kormányzása sikerként könyvelhető el, az 
IMF és a Világbank számára kiszámítható partner volt, bele mert vágni a nagy állami 
vállalatok egy részének átszervezésébe és privatizációjuk elindításába, csökkente� e a 
társasági adót, beveze� e a személyi jövedelemadót, egyszerre csökkente� e az infl ációt 
és a költségvetési hiányt. A társadalmi következmények azonban az ő népszerűségét is 
kikezdték, hiszen a munkanélküliség emelkede� , az átlagbér pedig csökkent.

A négyéves kormányzási ciklus végére a CDR a rendszerváltás óta kovácsolt minden 
politikai tőkéjét elveszte� e, a közvélemény szemében még Iliescu pártja is a kisebbik 
rosszat jelente� e hozzájuk képest. Már hónapokkal a választások elő�  nyilvánvalóvá 
vált, hogy a PDSR visszatér a hatalomba, teljesen marginalizálva a CDR és az 1996–2000 
közö� i kormányok pártjait.

A magyar–román kétoldalú kapcsolatokban 1996 vége egy új korszak kezdetét je-
lente� e. Egyrészt megkötö� ék a sok vitát kiváltó kétoldalú alapszerződést, másrészt az 
RMDSZ kormányzati szerepvállalásával az addigi kétoldalú nézeteltérések egy része 
immár a román kormányon belüli konfl iktusként jelentkeze� . A két tényező nem füg-
getlen egymástól: valószínű, hogy az alapszerződés megkötése is hozzájárult ahhoz, 
hogy az RMDSZ-t felkérték a kormányban való részvételre.13 Az alapszerződés a két 
ország közti viszony további elmélyítését is lehetővé te� e: több minisztériumközi kap-
csolat jö�  létre, s a magyar külpolitika ezt követően nem szólalt fel Románia ellen.

A két állam viszonya tehát egyértelműen javult az 1990–1996 közö� i időszakhoz 
képest, ám ehhez az alapszerződés melle�  az RMDSZ kormányzati pozíciója és az új 
kormánykoalíció „nyugatosabb” irányultsága is hozzájárulhato� . A két ország több 
fontos egyezményt is kötö�  ebben az időszakban, köztük a vendégmunkásokra és az 
új határátkelők megnyitására vonatkozó megállapodást. Az Orbán-kormány elődjénél 
hangsúlyosabban foglalkozo�  nemzetpolitikai kérdésekkel, gyakoribb látogatásokkal 
és anyagi támogatásokkal segítve a romániai magyarok törekvéseit, ez azonban nem 
okozo�  konfl iktust a két ország kapcsolatában – egyrészt a fentebb már említe�  okok 
(kormányzati részvétel, román kormánypártok viszonyulása), másrészt az európai 
integrációs folyamat mia� , amelynek keretében a szomszédos országokkal való jó vi-
szony és a kisebbségbarát kormányzás javíto� a Románia esélyeit a folyamat mihama-
rabbi sikeres lezárása terén.

2000–2004: Visszarendeződés?
2000. november 26-án újból államfő- és parlamenti választásokat rendeztek Romániá-
ban. Az elnökválasztáson Ion Iliescu melle�  a szélsőséges PRM képviseletében Corneliu 
Vadim Tudor, továbbá Petre Roman, Mugur Isărescu leköszönő kormányfő, valamint 
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az RMDSZ jelöltje, Frunda György is indult. Az első fordulóban Ion Iliescu szerezte a 
legtöbb voksot, 36,3%-ot, mögö� e – némi meglepetésre – Vadim Tudor végze� , 28,3%-
kal, így ők ke� en juto� ak a második fordulóba. Harmadikként a (CDR felbomlása utá-
ni) Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben Theodor Stolojan volt kormányfő futo�  be, 
11,8%-kal. Isărescu kormányfőként csupán 9,5%-ot kapo� , míg Frunda 6,2%-kal a vá-
rakozásoknak megfelelően teljesített. Petre Roman mindössze 3%-ot szerzett. 
A december 10-i második fordulóban tehát magyar szempontból érdekes helyzet állt 
elő: az 1990–1996 közö� i magyarellenes hangulat szításában szerepet vállaló Iliescu és a 
szélsőségesen magyargyűlölő Vadim Tudor mérkőzö�  meg egymással. Utóbbi kevésbé 
tudo�  támogatókat szerezni az első fordulóban nem rá voksolók közül, így végül 67:33 
arányban alulmaradt kihívójával szemben. Ion Iliescu tehát újra Románia államfője le� , 
utolsó négyéves mandátumát kezdhe� e meg.

A parlamenti választásokon az előző négyéves ciklus fő kormánypártja, a CDR ad-
digi oszlopos tagja, a PNŢCD nem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges küszöböt, 
a párt ezt követően marginális szerepet játszo�  a román politikában. A legerősebb párt 
az addig Iliescu veze� e PDSR le� , 37%-kal, a második helyen a szélsőséges PRM vég-
ze� , 21%-kal, ezt köve� e Petre Roman pártja, a PD és a CDR felbomlását egyedül túlélő 
PNL, egyaránt 7,5%-kal, végül az RMDSZ következe� , 6,9%-kal.

Iliescu volt külügyminiszterét, Adrian Năstasét kérte fel a kormányalakításra, aki-
nek kabinetje kisebbségi kormányként kapo�  bizalmat, ám külön megállapodásokat 
kötö�  a PNL-lel és az RMDSZ-szel, ezek a pártok tehát kívülről támoga� ák a kormány-
zást ebben az időszakban.

A PDSR 2001 júniusában egyesült a PSDR-rel, és megalakíto� ák a Szociáldemokrata 
Pártot (PSD).

Năstase és Iliescu kormányzása a rendszerváltás óta a legstabilabb korszakot hozta 
el a román politikában: a ciklus végére a kezdeti 2%-os gazdasági növekedés elérte a 
8,5%-ot, az infl áció először csökkent egyszámjegyűre (2004-ben 9,7%), a defi cit folyama-
tosan csökkent, a lej azonban veszíte�  értékéből az euróhoz képest. Az export erőteljes 
támogatásával és a profi tadó csökkentésével felpörge� ék a gazdaságot, a jelzáloghite-
lezés elterjedésével az ingatlanpiac is virágzásnak indult, az állam pedig különböző 
fejlesztési programok keretében masszív infrastrukturális beruházásokba kezde� . 
A két legnagyobb tranzakció, ami ehhez az időszakhoz köthető: a Petrom állami kő-
olajvállalat értékesítése az osztrák OMV-nek, illetve az észak-erdélyi autópályára vo-
natkozó kivitelezési szerződés aláírása az amerikai Bechtellel. Az első ügyletet a mai 
napig bírála� al illetik, mondván: kevés pénzt hozo�  az államnak; az eredetileg több 
mint 400 kilométeresre terveze�  autópályából pedig csupán 50 kilométer készült el, a 
Bechtel-szerződést az évtized végén felbonto� ák. A kormány több állami vállalat pri-
vatizációját is végrehajto� a, az átlagjövedelem is növekedésnek indult, a társadalmi 
különbségek azonban nem csökkentek, a korrupció továbbra is átsző� e a társadalmat, 
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a közpénzügyek decentralizálása gyakorlatilag a helyi „bárók” hatalmának kiépülésé-
hez járult hozzá. Új adótörvénykönyvet veze� ek be, amely progresszív, 18 és 40% közöt-
ti kulcsot állapíto�  meg a személyi jövedelemadó, 25%-ot a nyereségadó tekintetében.

Năstase kormányzása ala�  került sor az 1991-ben elfogado�  alkotmány 
módosítására.,Erre egyrészt az európai integrációs folyamat, másrészt az állami intéz-
mények működésében fennállt zavarok, rendellenességek mia�  volt szükség. A mó-
dosítási folyamatban az RMDSZ is részt ve� , így több, a romániai magyarság számá-
ra kedvező tétel is bekerült az alaptörvénybe. Az alkotmánymódosítást 2003. október 
18–19-én hagyta jóvá az ügydöntő népszavazás.

A főbb módosítások közö�  – az EU-csatlakozáshoz feltétlenül szükséges elemeket 
nem említve – az alapvető jogok bővülése, a hatalommegosztás elvének deklarálása, a 
környezetvédelem hangsúlyozása, a parlament két háza közö� i viszonyrendszer tisz-
tázása, illetve az elnöki mandátum öt évre növelése érdemel említést. Nem sikerült 
azonban lényegi változásokat elérni az államfő és a kormány közö� i viszonyrendszer 
tekintetében, s ez a későbbiekben számos intézményközi konfl iktus forrása le� .14

A nemzeti kisebbségekre vonatkozóan kudarcként értékelhető, hogy a Romániát 
nemzetállamként meghatározó passzus benne maradt a szövegben, továbbá az állam-
alkotó tényezőként való elismerésre irányuló törekvések sem jártak sikerrel. Előrelépés-
ként a következő elemek emelhetőek ki: a szöveg kimondja egy nemzeti kisebbségekről 
szóló törvény megalkotásának szükségességét, alkotmányos szintre emelődik a köz-
igazgatásban és az igazságszolgáltatásban való anyanyelv-használati jog, megjelenik 
a felekezeti oktatásnak mint új oktatási formának az elismerése. Ez utóbbi a Sapientia 
EMTE szempontjából is fontos újítást jelente� .15

Külpolitikai téren egyértelműen sikeresnek könyvelhető el ez az időszak, hiszen a 
ciklus végére az Európai Unióval folytato�  csatlakozási tárgyalások lezáródtak: a csat-
lakozás dátumát 2007-re tűzték ki. (Sokak szerint az 1996–2000 közö� i kormányzás mi-
a�  nem csatlakozhato�  az ország a többi volt szocialista országgal együ�  már 2004-ben 
az EU-hoz.) Megszűnt a vízumköteleze� ség a schengeni térség államaival szemben, 
2004. március 29-én pedig az ország a tízéves felkészülési folyamat után csatlakozo�  a 
NATO-hoz.

A kétoldalú kapcsolatok terén az időszak legfontosabb eseménye a státustörvény 
2001-es elfogadása volt. A dokumentum ellen a Magyarországgal szomszédos országok 
közül Románia tiltakozo�  a leghevesebben: a két fél közö� i diplomáciai villongások 
mia�  végül a Velencei Bizo� ság elé került a szöveg. Románia a törvény értelmezését 
kérte a testüle� ől a pozitív diszkriminációra és az extraterritoriális hatályra, valamint 
a következmények szociális dimenziójára vonatkozóan, míg Magyarország a Velencei 
Bizo� ság állásfoglalását kérte a hasonló szabályozásokról és a külhoni nemzetrészek 
támogatásának elvéről.16
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A két kormány végül egy 2001. december 22-én megkötö�  egyetértési nyilatkozat-
ban17 rendezte a kérdést, amelyben a Velencei Bizo� ság állásfoglalása melle�  hivat-
koztak az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosának nyilatkozatára, az Európai Bizo� ság 
véleményére, az európai integrációs folyamatra és Románia jövőbeni NATO-csatlako-
zására. A nyilatkozatban a Kormányközi Vegyes Bizo� ság összehívása, továbbá a vas-
úti és közúti infrastruktúrafejlesztések, valamint a határátkelő-program felgyorsítása, 
befektetéseket garantáló pénzügyi alap felállítása, a kétoldalú kapcsolatok jogi keretei-
nek aktualizálása is szerepelt.

A státustörvény körüli feszültség csillapodásához egyértelműen hozzájárult a két 
állam európai integrációs folyamatban való részvétele, a nemzetközi szervezetek köz-
vetítése, valamint az RMDSZ és a PSD közö� i együ� működés ténye is. Feltételezhető, 
hogy később, a státustörvény végrehajtása során is súlyosbodo�  volna a feszültség az 
RMDSZ „kvázi kormányzati” szerepe nélkül.

2004–2008: kedvező szelek
2004. november 28-án utoljára rendeztek egyszerre államfő- és parlamenti választáso-
kat; a 2003-as alkotmánymódosítás értelmében ugyanis az elnök mandátuma öt évre 
növekede� , míg a parlamenté négy év maradt.

Az elnökválasztás első fordulójában a PSD és a Román Humanista Párt (PUR) közös 
jelöltjeként Adrian Năstase addigi kormányfő 41%-kal megszerezte a legtöbb voksot; 
mögö� e a PD és a PNL választási koalíciónak, az Igazság és Igazságosság Szövetségnek 
(Alianţa Dreptate şi Adevăr, D.A. Szövetség) a jelöltje, Traian Băsescu végze� , 34%-kal. 
Számo� evő szavazatot még a szélsőséges Corneliu Vadim Tudor és az RMDSZ jelöltje-
ként Markó Béla kapo� : 12,5, illetve 5,1%-ot. A december 12-i második fordulóban azon-
ban Băsescu fordítani tudo� , és 51,2:48,8 arányban legyőzte Adrian Năstasét. Románia 
új államfője – az egykori hajóskapitányból le�  politikus, volt közlekedési miniszter – a 
bukaresti főpolgármesteri székből költözö�  a mindenkori román államfő székhelyére, 
a Cotroceni-palotába.

A parlamenti választásokon a legtöbb voksot a PSD–PUR szövetség szerezte, 37%-
ot, második helyen végze�  a D.A. Szövetség 31%-kal, rajtuk kívül a PRM 13%-kal, az 
RMDSZ pedig 6,2%-kal lépte át az 5%-os parlamenti küszöböt.18

Mivel a miniszterelnök kormányalakításra történő felkérése az államfő hatásköre, 
ezért a győztes Traian Băsescu nem a PSD, hanem az addigi pártját magában foglaló 
D.A. Szövetség jelöltjét, a liberális Călin Popescu-Tăriceanut kérte fel a kormány ve-
zetésére. A PNL elnöke koalíciós kormányt alakíto�  a D.A. Szövetség, az RMDSZ, a 
PSD–PUR szövetségből kiváló, később a Konzervatív Párt (PC) nevet felvevő PUR és a 
nemzeti kisebbségek képviselőinek részvételével. Ellenzékben csupán a PSD és a PRM 
maradt.
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A Tăriceanu-kormány első intézkedése volt a 16%-os egységes adókulcs bevezetése, 
ami az időszak legnagyobb hatást kiváltó gazdasági döntésének bizonyult. A kormány 
nem fordult hitelért a nemzetközi szervezetekhez, inkább a fogyasztásra és a külföldi 
tőkebeáramlásra alapuló gazdaságpolitikát folytato� . A gazdasági növekedés felgyor-
sult: átlagosan 6%-os volt, de 2008 első félévében 8,8%-os, ami akkor a legnagyobb nö-
vekedésnek számíto�  az EU-ban. A bővülésre hivatkozva a kormány növelte a közal-
kalmazo� ak bérét és a nyugdíjakat – az előbbit fokozatosan 60, az utóbbit 30%-kal –, 
kiterjeszte� e a szociális segélyek rendszerét, ugyanakkor az államigazgatási költségek 
is jelentősen megnő� ek. A kormány legnagyobb privatizációs bevétele a Román Keres-
kedelmi Bank (BCR) értékesítéséből származo� , az osztrák Erste ugyanis 3,75 milliárd 
eurót fi zete�  a bank 62%-áért. A fogyasztási és a jelzáloghitelek ĳ esztő mértékű nö-
vekedésének az időszaka volt ez, a hitelminősítők fel is hívták a fi gyelmet a veszélyes 
mértékű lakossági eladósodo� ságra. Az ingatlanpiac persze szárnyalt, az árak rövid 
idő ala�  50%-kal emelkedtek.

A Tăriceanu-időszakot utólag a gyors gazdasági növekedéssel és az életszínvonal 
rohamos emelkedésével azonosítják, ám mindez fenntarthatatlannak bizonyult a ké-
sőbbiekben.

A Tăriceanu és Băsescu neve által fémjelze�  időszakot a két politikus kíméletlen har-
ca jellemezte. Băsescu államfői tevékenysége különbözö�  elődeitől: hatalmát több fontos 
állami intézményre, köztük a kormányra is igyekeze�  kiterjeszteni. Szokatlan politikai 
aktivitását saját bevallása szerint is a „játékos elnök” szerep legitimálta, aki az ország 
modernizálása és a korrupció visszaszorítása érdekében olyan dolgokba is beleszól, ami-
be elődei nem. Ellenfelei szerint az elnök számos esetben túllépe�  az alkotmányban 
rögzíte�  hatáskörein, és hatalmának kiteljesítését, továbbá a befolyása ala�  álló PD, majd 
PDL pozíciójának erősítését szorgalmazta. Sokak szerint az államfő a korrupcióellenes 
harc leple ala�  tulajdonképpen irányíto�  politikai leszámolásba kezde�  ellenfelei, fő-
ként a PSD politikusi gárdájának kárára. Az első konfl iktus abból adódo� , hogy látva a 
törékeny parlamenti többséget – és a PD számára kedvező közvélemény-kutatási adato-
kat –, az államfő előrehozo�  parlamenti választásokat szerete�  volna tartani, ám ehhez 
a kormányfő lemondása szükségeltete�  volna, aki azonban hallani sem akart erről.

A PNL-ből 2006-ban kivált (Băsescuhoz közel álló) Theodor Stolojan és Valeriu Stoica 
Liberális Demokrata Párt (PLD) néven új formációt alakíto� , amely nagyon hamar fuzi-
onált a PD-vel, megalakítva a Demokrata Liberális Pártot (PDL).

2007 áprilisában a miniszterelnök kormányátalakítást hajto�  végre, a PD minisztere-
it leválto� a, és a ciklus végéig kisebbségi, a parlamenti mandátumok 22%-ával rendel-
kező kormányt vezete� , amely csak a PSD há� értámogatásával tudo�  talpon maradni a 
választásokig. Nagyjából a ciklus felétől egy széles körű Băsescu-ellenes a� itűd megje-
lenéséről beszélhetünk a román politikában, ami egyrészt egymás felé sodorta a PNL-t 
és a PSD-t, másrészt az államfő és a PDL politikai elszigetelését tekinte� e fő céljának.
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2007 elején a PSD az államfő felfüggesztésére irányuló javaslatot terjeszte�  a tör-
vényhozás elé, amit a parlament a 2007-es kormányátalakítás után megszavazo� . Kö-
vetkezhete�  tehát az ügydöntő népszavazás, amelyen 45%-os részvétel melle�  74,48% 
Băsescu hivatalban maradására voksolt.

Az Európai Unió 1998 márciusában kezdte el Romániával a csatlakozási tárgyaláso-
kat, és 2005 áprilisában vált valószínűvé, hogy Románia (és Bulgária) 2007-ben csatla-
kozhat. Az EU 2006. májusi országjelentése még nem tekinte� e teljesültnek az összes 
csatlakozási feltételt, és 2006 őszére halaszto� a a végső döntést. Habár Románia nem fe-
lelt meg minden szempontból a kritériumoknak, az EU 2007. január 1-jét mégis kĳ elölte 
csatlakozási dátumként. A belföldi és a külföldi elemzők közö�  egyetértés van abban, 
hogy politikai döntésről volt szó, hiszen az ország nem teljesíte� e maradéktalanul a 
feltételeket. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a romániai átalakulást minden bizonnyal 
visszavete� e volna, ha elhalasztják a csatlakozást.

Külpolitikai téren a legfontosabb cél a 2007-es EU-csatlakozás zökkenőmentes lezá-
rása volt, ami egy több mint tízéves folyamat végére te�  pontot: az összes politikai erő 
támogatásával megvalósult integrációt a közvélemény Románia révbe éréseként értel-
mezte.19

A kétoldalú kapcsolatokban ez az együ� es kormányülések időszaka volt: először 
2005-ben, majd 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban is közös magyar–román kormányülé-
seket tarto� ak. Közülük az elsőt Bukarestben, a másodikat Budapesten, a harmadikat 
Nagyszebenben, a negyediket pedig Szegeden tarto� ák. Az üléseken az energetikai 
együ� működéstől a turisztikáig számos szakpolitikai intézkedést fogadtak el, elég csak 
az Arad–Szeged gázvezeték tervére vagy a Nagyvárad–Békéscsaba távvezetékek ösz-
szekapcsolására gondolni. Az egymegállásos határátkelésről szóló egyezményt vagy a 
magyar munkaerőpiacnak a szakképze�  romániai munkaerő elő� i 2008. januári meg-
nyitását is közös kormányüléseken fogadták el. Külpolitikai téren a románok uniós, 
illetve a schengeni térséghez történő majdani csatlakozásának magyar támogatását 
rendre kiemelték a felek. A csíkszeredai magyar főkonzulátus és a gyulai román fő-
konzulátus megnyitásáról is döntés születe� , továbbá a bukaresti magyar és a buda-
pesti román kulturális intézetnek is fi ókja nyílt Sepsiszentgyörgyön, illetve Szegeden. 
A kolozsvári Mátyás-szobor felújítása is a közös kormányülések témája volt.

A 2008-as közös kormányülésen Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök kĳ elen-
te� e, hogy „á� örés van a román–magyar kapcsolatokban”, és azok az előző négy évben 
nagyon sokat fejlődtek. Gyurcsány kifejte� e, hogy az elmúlt években jóval nagyobb 
nyito� ság volt tapasztalható román részről a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogok 
és a kulturális autonómia vonatkozásában, mint azelő� . Ugyanekkor Tăriceanu leszö-
gezte, hogy a kisebbségi törvény elfogadására a ciklusban már nincs esély.
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A 2004 és 2008 közö� i időszakban kétségkívül intenzívebb magyar–román kétol-
dalú kapcsolatokról beszélhetünk; a trendnek természetesen kedveze�  a küszöbönál-
ló román EU-csatlakozás és az RMDSZ kormányzati részvétele is. Az uniós tagállam 
Magyarország támogatása fontos volt Románia számára, az infrastruktúrával és egyéb 
szakpolitikákkal kapcsolatos egyezmények pedig mindkét fél számára előnyösek vol-
tak. A romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos ügyek mindazonáltal nem voltak 
olyan horderejűek,20 hogy kényelmetlenné te� ék volna a román kormány számára az 
együ� működést, az RMDSZ által szorgalmazo�  kisebbségi törvény azonban a ciklus 
végéig – sőt, a mai napig – nem ment át a parlamenten, annak ellenére, hogy a kor-
mányülésen elfogadásra került.21

2008–2012: változékony hatalmi viszonyok
2008. november 30-án parlamenti választásokra került sor Romániában, s először tör-
tént meg, hogy nem tarto� ak azzal egy időben államfőválasztást is: Traian Băsescu 
mandátumából ugyanis még hátra volt egy év. A választásokon a PSD és a PC koalíciója 
szerezte a legtöbb voksot, a szavazatok 33,09%-ának begyűjtésével; a PDL 32,36%-ot 
szerze� , ám a választási rendszer mia�  mégis az utóbbi kapo�  eggyel több mandátu-
mot a parlamentben. A PNL 18,57%-ot ért el, rajtuk kívül a küszöböt még az RMDSZ 
lépte át, 6,17%-kal.22 Nem juto�  be a parlamentbe a Corneliu Vadim Tudor veze� e, szél-
sőséges PRM; ami viszont nem jelenti, hogy a nacionalizmus eltűnt volna a romániai 
közéletből.23

Az államfő Theodor Stolojant kérte fel kormányalakításra, a tárgyalások azonban 
nehezen haladtak a Tăriceanu volt kormányfő veze� e liberálisokkal és az RMDSZ-
szel; végül – teljesen meglepő fordulatként – a PDL egyezségre juto�  a PSD+PC-vel 
egy nagykoalíciós kormány támogatásáról. Ezt követően Stolojan egészségi okokra 
hivatkozva visszaadta a kormányalakítási megbízást, Băsescu pedig meggyőzte Emil 
Bocot, a PDL fél éve kolozsvári polgármesterré választo�  elnökét, hogy alakítson kor-
mányt. Bocot egész kormányzása ala�  az államfő bábjának tekinte� ék, aki lehetővé tet-
te Băsescu számára azt, amit elődje, Tăriceanu nem: teljhatalmat a kormányzás fele� . Ez 
a teljhatalom azonban kezdetben nem valósult meg, hiszen a szociáldemokraták adták 
a nagykoalíciós kormány felét. A kormányzati partnerek közö� i feszültség állandósult, 
főként a 2009-es államfőválasztások közelsége mia� . Mircea Geoană szociáldemokrata 
pártvezér számára elsődleges fontosságú volt az államfői tisztség megszerzése. A PSD 
ezért októberben megszavazta az ellenzék bizalmatlansági indítványát, ezáltal Romá-
nia rendszerváltás utáni történetében az első kormány buko�  meg bizalmatlansági in-
dítvány révén. Emil Boc a választásokig hátralevő időt kisebbségi, ügyvezető kormány 
élén töltö� e, a decemberi elnökválasztás így gyakorlatilag a következő kormány össze-
tételét is meghatározta.
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A 2009. november 22-én megrendeze�  államfőválasztás első fordulójában Traian 
Băsescu hivatalban levő államfő a PDL jelöltjeként 32,44%-kal az első helyen végze� , 
mögö� e azonban szorosan következe�  a PSD–PC jelöltje, Mircea Geoană, 31,15%-kal. 
Harmadik le�  a PNL színeiben Crin Antonescu, 20,02%-kal, majd Corneliu Vadim Tu-
dor és Kelemen Hunor következe� , 5,56, illetve 3,83%-kal. A két hé� el későbbi második 
fordulóban rendkívül érdekes helyzet állt elő: bár az exit poll felmérések Geoană győzel-
mét jósolták, és a szociáldemokrata politikus már győztesként ünnepelte magát, reggel-
re megváltoztak a dolgok, és a hivatalos eredmények szerint Băsescu győzö�  50,33:49,66 
arányban.

A régi-új államfő újra Emil Bocot bízta meg kormányalakítással, aki a PDL melle�  
az RMDSZ, a 2008-as választások óta függetlenné vált Băsescu-párti képviselők és sze-
nátorok, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőcsoportjának támogatá-
sával kezdte újra a kormányzást. A független képviselők pár hónappal később külön 
pártot alapíto� ak, Országos Szövetség Románia Fejlődéséért (UNPR) néven.

A Boc-kormányok ideje egybeese�  a gazdasági-pénzügyi válság időszakával, az el-
húzódó politikai bizonytalanság pedig tovább nehezíte� e a megfelelő válságkezelő in-
tézkedések meghozatalát. Románia ebben az időszakban a Nemzetközi Valutaalaphoz 
(IMF) fordult hitelért, a kormányzati intézkedések irányát pedig nagyrészt a washing-
toni szervezet iránymutatásai határozták meg. A 16%-os egységes adókulcsot végig 
fenntarto� ák, egyéb területeken azonban drasztikus intézkedéseket hoztak a költség-
vetési egyensúly fenntartása érdekében. 2010 májusában az IMF tárgyalódelegációja 
kĳ elente� e, hogy a költségvetés helyzete tarthatatlan, ezért újabb intézkedésekre van 
szükség. Ezt követően Traian Băsescu nyilvánosan bér- és nyugdíjcsökkentésre kérte a 
kormányt, amit a Boc-kabinet végre is hajto� : egyéb intézkedések melle�  25%-kal csök-
kente� e a közalkalmazo� i béreket, 15%-kal a nyugdíjakat és szociális segélyeket, és 
befagyaszto� a az állami álláshirdetéseket. Később a nyugdíjcsökkentést alkotmányel-
lenesnek nyilváníto� a az alkotmánybíróság, ezért a kabinet a 19%-os áfát 24%-ra emel-
te. Ezen intézkedések után nyilvánvalóvá vált, hogy Traian Băsescu és Emil Boc nép-
szerűsége mélypontra zuhant, a PDL pedig tartósan elveszte� e addigi támogato� ságát.

Emil Boc – csökkenő parlamenti támogato� ság melle�  – 2012 februárjáig kitarto� , 
míg végül lemondo�  a miniszterelnöki tisztségről. Az államfő ekkor a névlegesen 
pártfüggetlen, valójában hozzá közel álló Mihai Răzvan Ungureanut bízta meg a kor-
mányalakítással, aki azonban csupán április 27-éig volt hivatalban, mivel az időközben 
egységesült ellenzék és a kormánypártot elhagyó honatyák bizalmatlansági indítványa 
megbukta� a.

2012. május 7-én az államfő – nem látva más megoldást, és fél szemmel az év végi 
parlamenti választásokra tekintve – az ellenzéki Szociálliberális Unió (USL) részéről 
Victor Ponta PSD-elnököt kérte fel a kormányfői tisztségre. Az USL gyakorlatilag an-
nak a Băsescu-ellenes csoportnak az intézményesülése, amely már 2007-től kezdve – az 
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egyéves nagykoalíciós időszak kivételével – az államfőben lá� a a legfőbb ellenséget, és 
annak leváltását helyezte politikájának homlokterébe. A pártszövetség a PSD és a PNL 
összefogásán alapult, tagja le�  ugyanakkor a PSD mellől a PNL mellé átállt PC és a 
korábban az államfőt és a PDL-t támogató UNPR is.

Ponta választásokig tartó kormányzását is az államfővel folytato�  szüntelen harc 
jellemezte. A nyári helyhatósági választások mia� i feszültség, az USL váratlan és ha-
talmas győzelme,24 majd Traian Băsescu parlamenti felfüggesztése és az abból fakadó 
politikai válság rányomta bélyegét a kormányzati tevékenységre, teljesen há� érbe szo-
rítva a szakpolitikai döntéshozatalt.

December 9-én parlamenti választásokat rendeztek Romániában, amely ismét az 
USL elképesztő, a vártnál is nagyobb mértékű győzelmét eredményezte, így a szociál-
liberálisok megszerezték az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados többsé-
get a parlamentben.

A választások az előzetesen becsültnél sokkal alacsonyabb, 41,76%-os részvétel 
melle�  zajlo� ak; az erdélyi megyék részvételi aránya alacsonyabb volt a Kárpátokon 
túliakénál. Az alacsony részvétel több okkal is magyarázható: a sokat hangoztato�  rossz 
időjárás csak kisebb mértékben befolyásolta azt, sokkal fontosabb volt, hogy Erdélyben 
a Demokrata Liberális Párt támogatóinak egy része – a felmérésekben mutatkozó óri-
ási USL-fölény mia�  – nem lá� a értelmét a részvételnek. Az sem elhanyagolható tény, 
hogy a választásokon mindenki kizárólag az állandó lakhelyén adha� a le szavazatát, 
ideiglenes tartózkodási engedéllyel sem lehete�  szavazni. Ez részben magyarázza az 
alacsony részvételt az olyan nagyvárosokban, mint Kolozsvár és Marosvásárhely, ahol 
addig sokan az akkor megszüntete�  pótlistákon szavaztak.

A képviselőjelöltekre leado�  szavazatok szerint az USL 4.344.288 voksot kapo� , ez 
58,63%-ot jelent; a Demokrata Liberális Pártot (PDL) magában foglaló Igaz Románia 
Szövetség (ARD) végze�  a második helyen, 1.223.189 szavaza� al, 16,5%-kal. Ez utób-
bi eredményei még az előzetes szerény várakozásokat is alulmúlták: a felmérések 
szerint a PDL önállóan indulva is többet kapo�  volna ennél. Az alacsonyabb erdélyi 
részvétel minden bizonnyal elősegíte� e a jobboldal szereplését. Harmadik helyen az 
ultrapopulista Dan Diaconescu Néppárt (PP-DD) végze� , a szavazatok 13,99%-ával; ők 
1.036.730 voksot szereztek. A parlamenti küszöböt még az RMDSZ érte el, 380.656 sza-
vaza� al, ez a voksok 5,13%-át jelente� e.

A szenátorjelöltek esetében nincs nagy különbség a voksok és az arányok tekinte-
tében: USL 4.457.526 (60,1%), ARD 1.239.318 (16,7%), PP-DD 1.086.822 (14,65%), RMDSZ 
388.528 (5,23%).

Az Erdélyi Magyar Néppárt a képviselőjelöltek esetében 47.955 (0,64%), a szenátor-
jelöltek esetében pedig 58.765 (0,79%) voksot kapo� , ezzel az alternatív küszöböt sem 
lépte át.
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Bár előzőleg számítani lehete�  arra, hogy Traian Băsescu megpróbál majd taktikázni 
a miniszterelnöki jelölés érdekében, az USL vártnál jobb szereplése és az ARD annál 
rosszabb eredményei nem hagytak más lehetőséget az államfő számára, mint felkérni 
Victor Pontát a kormányalakításra. Bár Ponta közvetlenül az urnazárás után kvázi meg-
hívta a kormányba az RMDSZ-t is, a végül kétharmadosnak bizonyult fölény és a libe-
rálisok, valamint a PSD-n belüli csoportok ellenkezése mia�  lete�  erről a szándékáról, 
így a tisztán USL-szövetségből álló kormány számára kért bizalmat a parlamentben. 
Ponta minden bizonnyal azért szere� e volna a kabinetben látni az RMDSZ-t is, hogy 
egyrészt csökkentse a nagy átalakítások – alkotmánymódosítás, közigazgatási átszer-
vezés, új választási törvény – mia� i európai és nemzetközi aggodalmakat, másrészt 
hogy erőátrendezést idézzen elő az USL-en belül, hiszen a PSD-vel fuzionáló UNPR a 
nemzeti kisebbségek képviselői és az RMDSZ segítségével idővel akár ki is szoríthatná 
a liberálisokat a kormányzásból. Bár ez 2012-ben nem valósult meg, elég valószínűnek 
tűnik, hogy a kétharmadot igénylő alkotmánymódosítás után Ponta megpróbálja majd 
a PNL nélkül megteremteni a parlamenti többséget, ekkor pedig újra az RMDSZ kerül-
het képbe mint koalíciós társ.

*

Több mint két évtizeddel a rendszerváltás után Romániában az egységes nemzetállam 
eszméje dominálja a politikai elit gondolkodását,25 továbbra sem beszélhetünk konszo-
lidált pártrendszerről, és – az európai uniós csatlakozás ellenére – a schengeni öve-
zethez csatlakozás még várat magára. A magyarkérdés – habár javult a kilencvenes 
évek eleji állapothoz képest – még mindig rendezetlen, akár a kollektív jogokra, akár 
az autonómiára gondolunk, de a sort folytathatnánk a romániai magyarság régi sérel-
meivel: az államilag támogato� , önálló magyar egyetem hiányával vagy a kisebbségi 
nyelvhasználat terén mutatkozó hiányosságokkal.26

A kisebbségi kérdés tekintetében a romániai magyarság belső konfl iktusai kiéleződ-
tek, és kevés esély mutatkozik arra, hogy az RMDSZ és magyar riválisai kiegyezzenek 
a közeljövőben. Tény, hogy az RMDSZ meggyengült, de ez nem járt versenytársai szig-
nifi káns megerősödésével.
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Résumé

Romania a� er 1989

More than two decades a� er the regime change in Romania, the thinking of the political 
elite is dominated by the idea of a unifi ed nation-state; we still cannot speak about a 
consolidated party system, and – in spite of the accession to the EU – the joining to 
the Schengen zone is still pending. The Hungarian-issue – although it has improved 
compared to the early nineties – is still unresolved; either thinking about collective 
rights or autonomy, but we could also mention the old grievances of the Hungarians in 
Romania: the absence of a state-supported, independent Hungarian university or the 
shortcomings concerning the minority language usage.

The internal confl icts of the Hungarians in Romania have become acute on the issue 
of minority, and there is li� le chance of a compromise between the RMDSZ and its 
Hungarian rivals in the near future. It is true, that the RMDSZ has weakened, but it has 
not brought the signifi cant strengthening of its competitors.


