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Enyhülés, érdekből

BALOGH LEVENTE

Az elmúlt években hű-
vössé vált magyar–ro-
mán viszony fényében 

egész pozitívnak tekinthető a 
Szijjártó Péter magyar és Teo-
dor Melescanu román külügy-
miniszter közötti bukaresti ta-
lálkozó mérlege. Hiszen egy 
praktikus ügyről szóló, illetve 
egy, a romániai magyar közös-
ség szempontjából egyszerre 
gyakorlati haszonnal és jelké-
pes értékkel bíró megállapodás 
is született: előbbi a két, eddig 
ideiglenes határátkelő állandó-
vá alakítására, utóbbi a kolozs-
vári magyar kulturális intézet 
létrehozására vonatkozik.

Ez mindenképpen a viszony 
enyhülésének a jele, legalábbis 
sokkal kézzel foghatóbb, mint a 
partnert dicsérő vagy az együtt-
működés fontosságát hangsúlyo-
zó szívélyes szavak, amelyeket 
azonban semmilyen konkrét tett 
nem követ.

A jelek szerint a román kor-
mány úgy értékeli, érdekében áll 
legalább valamelyest javítani az 
igencsak megromlott, az elmúlt 
évek során kemény hangú, a dip-
lomácia határait jócskán túllé-
pő üzengetések által jellemzett 
viszonyt. És az ok nem feltétle-
nül csak abban keresendő, hogy 
Melescanu még év eleji beiktatá-
sa előtt azt mondta: erkölcsi köte-
lességének tekinti a magyar–ro-
mán viszony javítását.

Az időzítés furcsa, hiszen Ro-
mánia most elvileg nyeregben 
érezheti magát: egyik diplomá-
ciai sikert a másik után könyvel-
heti el. Az államfőt nemrég a tér-
ségből elsőként fogadta az ame-
rikai elnök, majd a francia állam-
fő is Bukarestbe látogatott, ráadá-
sul készülhet az EU soros elnöki 
tisztségének betöltésére is. Eköz-
ben Magyarország viszonya az 
elnökválasztás óta sem sokat ja-

vult az Egyesült Államokkal, az 
EU-t irányító bürokráciával, il-
letve az unió befolyásos nyuga-
ti tagállamaival pedig a beván-
dorlással és a migránsok szét-
osztásával kapcsolatos nézetkü-
lönbségek miatt igencsak fagyos 
a kapcsolat.

Bár Bukarest nem szeretne 
csatlakozni a visegrádi négyek 
regionális közép-európai együtt-
működéséhez, és hiába mond-
ja azt, hogy közvetlenül az EU 
„kemény magjához” akar tartoz-
ni Franciaországgal és Németor-
szággal együtt, a földrajzot akkor 
sem tudja zárójelbe tenni: Párizs-
ba és Berlinbe Budapesten ke-
resztül vezet az út, és a nagy nyu-
gati tagállamok a jól hangzó nyi-
latkozatok ellenére sem tekin-
tik magukkal egyenrangúnak. 
Ezt próbálhatja meg ellensúlyoz-
ni a kormányoldal a közép-euró-
pai országcsoporthoz, illetve an-
nak közvetlen szomszédságában 
levő tagjához való közeledéssel.

Ráadásul miközben a nagy-
hatalmak „barátságának” meg-
vásárlását, azaz a nagy össze-
gű fegyverbeszerzési szerződé-
sek aláírását a kormány is fel-
vállalta, a nyugati országok és 
az EU-s illetékesek szemében 
Klaus Johannis államfő számít 
a fő partnernek, aki a demokrá-
cia és a jogállamiság őrének sze-
repében tetszelegve visszhan-
gozza az igazságügy működését 
vagy az adó- és bérmódosításo-
kat tervező kormányt érő nyuga-
ti bírálatokat.

A PSD–ALDE koalíció irányí-
totta kormány – a kormányfő sze-
mélyétől függetlenül – kritikák 
kereszttüzében áll, hiszen a sa-
ját szája íze szerint kívánja mó-
dosítani az igazságügy működé-
sét. A cél minden bizonnyal az, 
hogy legalább valamilyen mér-
tékben irányítása alá tudja vonni 
az igazságszolgáltatást, megaka-
dályozandó, hogy további kor-
mánypárti politikusok váljanak 
a korrupcióellenes küzdelem „ál-

dozatává.” Az e törekvések mi-
atti uniós és washingtoni bírála-
toknak is szerepük lehet abban, 
hogy a bukaresti kormány keresi 
a kapcsolatot a Brüsszellel konf-
liktusban levő Budapesttel. Ha 
nem is közös front kialakítása a 
cél, mindenképpen hasznosak a 
magyar tapasztalatok, valamint 
a V4-ek esetleges támogatása a 
vitás ügyek kezelésében.

Gazdasági okok is állhatnak 
a háttérben. A kormány ígéretei 
szerint két kézzel akar nyugdíj- 
és béremelést osztogatni min-

denkinek, az anyagi források 
azonban végesek. Ezért szemet 
vetett a magánnyugdíjalapokra, 
és a miniszterelnök ismétlődő, 
bankellenes nyilatkozatai alap-
ján úgy tűnik, hogy azokkal akar-
ja felkészíteni a közvéleményt 
egy esetleges bankadó bevezeté-
sére. Magyarország már mind-
kettőt meglépte korábban – igaz, 
ott egy örökölt gazdasági válság-
helyzet rendezése érdekében, és 
a polgároknak megvolt a válasz-

tási lehetőségük, hogy kívánják-e 
megőrizni magánnyugdíj-megta-
karításaikat, vagy sem. Míg a ro-
mán kormány parttalan ígérgeté-
seivel és csapongó gazdaságpoli-
tikájával maga idézte elő a válsá-
gos vagy ahhoz közeli helyzetet. 
A lényeg azonban az, hogy a bu-
dapesti tapasztalatok e téren is 
jól jöhetnek.

Persze innen azért még mesz-
sze van a megalapozott, de Bu-
karest által a román államiság 
elleni támadásnak tekintett ma-
gyar jogkövetelések legalább egy 
részének teljesítése. Láthattuk: 
az erdélyi magyar oktatás elle-
ni román támadásokra vonatko-
zó panaszok ellensúlyozására 
Meleşcanu ezúttal a magyaror-
szági románok oktatásának állí-
tólagos hiányosságaival riposzto-
zott, és az ottani román közösség 
sajtójának hiányát tette szóvá. 
Ami akár még jogos is lehet, csak 
hát objektíve nézve mégsem ál-
lítható párhuzamba egy mintegy 
20 ezres kulturális autonómiá-
val rendelkező kisebbség helyze-
te egy 1,3 milliós őshonos közös-
ségével, amelynek naponta meg 
kell küzdenie a nyelvi és oktatási 
jogait folyamatosan támadó álla-
mi és helyi hatalommal.

Meggyőződésünk, hogy Bu-
karest nem fogja leállítani a ki-

sebbségek jogainak EU-s szin-
tű szavatolását célzó Minority 
SafePack elleni uniós bírósági 
pert, mint ahogy a legalább kul-
turális autonómia hivatalos biz-
tosítása sem várható azonnal. 
Azonban a mostani közeledést 
mindenképpen ki kell használ-
ni további engedmények érdeké-
ben. Akár újabb állandó határát-
kelők – hiszen a közös infrast-
rukturális projektek nemzeti-
ségtől függetlenül minden érin-
tett polgár számára hasznosak 
–, akár a nagyváradi és maros-
vásárhelyi konzuli irodák meg-
nyitásáról van szó.

És miközben egy pillanatra 
sem szabad feladni a nemzet-
közi szintű erőfeszítéseket a ro-
mániai magyar közösségnek já-
ró kisebbségi jogok biztosításá-
ra és szavatolására, annak érde-
kében is mindent meg kell tenni, 
hogy ez a hivatalos magyar–ro-
mán közeledés ne csupán ese-
ti és konjunkturális, hanem a le-
hető leghosszabb távú legyen. 
Amihez elengedhetetlen felté-
tel, hogy a romániai magyar kö-
zösség a legjobban érezze ma-
gát a szülőföldjén. És persze ezt 
ő maga deklarálja, ne a „példás 
kisebbségpolitika” hazug szó-
lamait szajkózó Bukarest je-
lentse ki helyette.

FAGGYAS SÁNDOR, 
MAGYAR HÍRLAP 

Szeptember elsejével ezúttal 
nemcsak az iskolai tanév kez-
dődik meg, hanem a választá-
si kampány is. Egy kicsit túl ko-
rán, hiszen a parlamenti vokso-
lásra még több mint fél évet kell 
várnunk, de az ellenzéki pártok 
úgy érzik, máris el kell kezde-
ni az emberek megdolgozását, 
hogy jövő tavasszal a többség 
a kormányváltásra szavazzon. 
Az idegességgel vegyes sietség 
részben érthető, hiszen minden 

mérvadó közvélemény-kuta-
tás egybehangzó adatai szerint 
2017 nyarának végén a Fidesz–
KDNP népszerűsége messze 
meghaladja valamennyi pártét, 
sőt az összes baloldalinak mon-
dott pártét együttvéve is. Vagyis 
jelen állás szerint a választók 
többsége újabb négy évre meg-
hosszabbítaná a jelenlegi kor-
mány mandátumát.

Az idegesség azért is érthető, 
mert az ellenzéki pártok – sem a 
bal-, sem a jobboldalon – jól lát-
hatóan nem tudnak alternatívát 
kínálni az embereknek az Or-
bán-kormány hétéves teljesít-
ményével szemben. S nemcsak 
a KSH adatai, de a polgárok min-
dennapi tapasztalatai is azt mu-
tatják, hogy a többség jobban él, 
mint nyolc vagy akár négy éve. 
És abban bízik, hogy ha így megy 
tovább, akkor négy év múlva még 
jobban. Ezt a bizakodó közhan-
gulatot úgy próbálják az ellen-

zéki pártok és médiamunká-
sok lerombolni, hogy egyrészt 
minden pozitív lépést és ered-
ményt (a gazdasági növekedés-
től és a foglalkoztatás emelke-
désétől, a bér- és nyugdíjemelé-
sen át a családtámogatások és 
a lakossági fogyasztás bővülé-
séig) kétségbe vonnak, bagatel-
lizálnak; másrészt irreális, fe-
dezetlen, átlátszó ígéretekkel 
igyekeznek túllicitálni az álta-
luk leszólt eredményeket. Ezért 
van tele az ellenzéki sajtó olyan 
drámai címekkel, mint (csak né-
hány frisset idézve): „Még kere-
sik a kórházi patkányt”; Komoly 
veszélyben van tízezrek laká-
sa”; „Az Ormánság végnapjai”; 
„Árhullám a tejpiacon”; „Rekord-
szinten az üres háziorvosi pra-
xisok száma”; „Csökkenthetné a 
Fidesz a rezsit, de nem akarja”; 
„Belefulladnak a közmunkába”; 
„Népbutítás középiskolás fokon” 
és hasonlók. De azért a balolda-

lon is egyre többen érzik, ez a 
minden rút, minden rossz, sem-
mivel nem vagyunk megeléged-
ve jeligéjű negatív kommuniká-
ció süket fülekre talál az embe-
rek többségénél. Főként, ha olya-
noktól hallják, akiket már sok-
szor hazugságon, csaláson, lo-
páson kaptak, és akik egy vég-
letesen legyengített, eladósított, 
kiszolgáltatott államot és állam-
háztartást hagytak maguk után 
2010-es bukásukkor.

„Minden nemzetnek olyan kor-
mánya van, aminőt érdemel. Ha 
valami oknál fogva ostoba vagy 
komisz emberek ülnek egy bölcs 
és becsületes nép nyakára, ak-
kor a nép azokat a silány fickókat 
minél hamarabb a pokol fenekére 
küldi. De ha egy hitvány kormány 
huzamosan megmarad a helyén, 
akkor bizonyos, hogy a nemzet-
ben van a hiba.” Sokan, sokszor 
idézték már ezt a Széchenyinek 
tulajdonított bölcsességet (amit 

valójában Surányi Miklós adott 
a legnagyobb magyar szájába 
Egyedül vagyunk című életrajzi 
regényében). Bizony, nincs köny-
nyű helyzetben a hazai ellenzék 
és médiája, hiszen minden előjel 
szerint az a nép, amely 2010 ta-
vaszán a silány fickókat elküld-
te, jövő tavasszal egymás után 
harmadszor is ugyanazt a po-
litikai erőt kívánja a kormány-
zásra felhatalmazni. Ha pedig 
a magát (egyedül!) demokrati-
kusnak állító ellenzék a kor-
mányt nem tudja leváltani, ak-
kor persze nem magát, hanem a 
népet hibáztatja. Azt a balga né-
pet, amely nem hallgat az ő bül-
bül szavára.

Hát ezért savanyú a szőlő, s 
ezért a nagy idegesség és csap-
kodás-kapkodás az ellenzéki 
pártoknál. De rajtuk az sem se-
gít, ha az idei szüreten, hírek 
szerint, különösen édesnek ígér-
kezik a szőlőtermés.

Savanyú a szőlő

Meleşcanu a magyarországi románok oktatásának 
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román közösség sajtójának hiányát tette szóvá. 
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