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Szĳ jártó: sokat tettünk a magyar–
román viszony enyhítéséért
Az elmúlt időben mind a magyar, mind a 
román kormány sokat tett azért, hogy a 
korábban sok feszültséggel teli viszonyt 
enyhíteni tudják – jelentette ki Szijjártó 
Péter magyar külgazdasági és külügy-
miniszter a Teodor Meleşcanu román 
külügyminiszterrel tartott megbeszélés 
után pénteken Dubrovnikban. Még most 
is több nyitott kérdés van a magyar–ro-
mán kapcsolatokban, az elmúlt időben 
több olyan esemény is történt a magyar 
nemzeti közösséggel kapcsolatban 
Romániában, amelyek „joggal ébresztet-
tek aggályokat” – fogalmazott. Úgy látja 
azonban, sem a két országnak, sem a ma-
gyar nemzeti közösségnek nem érdeke, 
hogy még feszültebb legyen a kapcsolat, 
ezért sokkal jobb, hogy ha ezeket a vitás 
kérdéseket „szemtől szemben, személye-
sen beszéljük meg”.  Bebizonyosodott, 
hogyha kitartóan tárgyalnak e kérdések-
ről – például a marosvásárhelyi katolikus 
líceum ügyéről –, akkor azok előbb-
utóbb megoldódtak – mondta Szijjártó 
Péter. A miniszter kiemelte: azon vannak, 
hogy a magyar kisebbség helyzetét érintő 
vitás kérdéseket „a lehető leggyorsabban, 
a legkonstruktívabban, a lehető legkeve-
sebb feszültséggel” tudják tisztázni.

Újabb kilépő a PSD-ből
Újabb politikus hagyta ott a kormányzó 
Szociáldemokrata Pártot (PSD) a Pro 
Románia kedvéért: szombaton Adrian 
Marius Dobre, a PSD volt szóvivője jelen-
tette be, hogy átnyergel a Victor Ponta 
volt PSD-s miniszterelnök vezette alaku-
latba. Dobre azzal indokolta döntését, 
hogy a PSD olyan útra lépett, amelyről 
nincs visszatérés, a szélsőségesség és a 
populizmus Európa-ellenes útjára.

Párizsban békés felvonulások,
Toulouse-ban összetűzések voltak
Párizsban két békés felvonuláson, a 
délnyugat-franciaországi Toulouse-ban 
viszont összetűzéseket provokálva 
vonultak ismét utcára szombaton a 
kormány- és elitellenes sárgamellényes 
tüntetők néhány nappal azelőtt, hogy 
Emma nuel Macron államfő bejelenti 
a társadalmi elégedetlenség mederbe 
terelésére rendezett nemzeti vitasorozat 
nyomán megfogalmazott kormányzati 
válaszokat. Az ötödik hónapja tiltakozó, 
elemzők szerint az alsó középosztályhoz 
tartozó sárgamellényesek 22. alkalommal 
rendeztek felvonulásokat országszerte. 
A részvétel már nem közelíti meg a tavaly 
november 17-i első hétvégén szociális kö-
vetelésekkel utcákra vonuló csaknem 300 
ezres tömeget, de a kormány és Emma-
nuel Macron államfő távozását követelő 
„keménymag” azóta is minden hétvégén 
tiltakozik. Múlt szombaton országszerte 
már csak 22 ezren demonstráltak.

Bocsánatot kért a magyaroktól Vucsics
Bocsánatot kért Alekszandar Vucsics 
szerb államfő tegnap a Szerbiában élő 
magyaroktól az előző napi ellenzéki 
tüntetésen elhangzott gyűlöletbeszéd 
miatt. „Ami tegnap elhangzott a mi ma-
gyar polgárainkról, az nem a többségi 
Szerbia álláspontja. Bocsánatot kérek 
ezért tőlük. Ez a felelőtlen és komolyta-
lan emberek álláspontja, senki másé” 
– mondta Vucsics újságíróknak. Vucsics 
arra reagált, hogy a szombati belgrádi 
ellenzéki tüntetésen Szergej Trifunovics, 
a Szabad Polgárok Mozgalma nevű párt 
vezetője sértő kijelentéseket tett többek 
között a magyarokra is. Azt mondta, 
hogy Vucsics „szíriaiakkal és magyarok-
kal népesíti be Szerbiát”.

Miközben Călin Popescu-Tăricea-
nu, a szenátus elnöke a PNL-t győz-
ködi a szerinte a kommunistákat 
kiszolgáló legfőbb ügyész menesz-
tésének szükségességéről, vitába 
keveredett a kommunisták egyik 
áldozatának fi ával.
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N yílt levélben szólította fel tegnap 
Călin Popescu-Tăriceanu, a kiseb-
bik kormánypárt Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége (ALDE) és a szen-

átus elnöke egykori pártját, a Nemzeti 
Liberális Pártot (PNL), hogy támogassa 
az Augustin Lazăr legfőbb ügyész levál-
tását célzó erőfeszítéseket. Tăriceanu, aki 
korábban a PNL elnöke is volt, és a párt 
színeiben miniszterelnökként is tevékeny-
kedett, úgy fogalmazott: Lazăr – akit azzal 
vádoltak meg, hogy az illetékes bizottság 
vezetőjeként több, a nagyenyedi börtön-
ben fogva tartott politikai fogoly előzetes 
szabadlábra helyezését is elutasította – a 
kommunista rendszer „pribékje” volt – 
még ha csak erkölcsileg is. „Támogassák 
az Augustin Lazăr leváltására irányuló 
erőfeszítéseinket, aki egyike volt szüleink 
és nagyszüleink hóhérainak, olyan ember, 

aki sikeres karriert épített azok könnyei-
re és szenvedésére, akik szembe mertek 
szállni a szomorú emlékezetű kommunista 
rendszerrel” – fogalmazott. Arra is felszólí-
totta a pártot: győzze meg Klaus Johannis 
államfőt, aki megválasztásáig a PNL elnö-
ke volt, hogy menessze a legfőbb ügyészt.

Tăriceanu egyébként Lazăr miatt vitá-
ba keveredett a Szekuritáté börtönében 
elhunyt egykori ellenzéki, Gheorghe Ursu 
fi ával, Andrei Ursuval, aki valótlan állí-
tással vádolta meg Tăriceanut, amiért az 
a Digi 24-nek csütörtökön este azt mondta: 
az egyetemen Andrei Ursu a tanítványa 
volt, és félve osztotta meg vele a családja 
tragédiáját. Ursu szerint azonban sohasem 
ismerte Tăriceanut, aki meg akarja tévesz-
teni a közvéleményt, a saját érdekében 
akarja felhasználni egy ellenzéki emlékét, 
ami nem más, mint „undorító kampány-
manőver”. Úgy vélte, arra használta fel ap-
ját, hogy támadja Augustin Lazăr legfőbb 
ügyészt. Tăriceanu ennek nyomán bocsá-
natot kért, arra hivatkozva, hogy rosszul 
emlékezett. Ugyanakkor azt állította: va-
lóban volt egy olyan diákja, aki hasonló 
helyzetben volt, mint Adrian Ursu, de sem 
ő, sem kollégája nem emlékszik már a ne-
vére. Egyúttal cáfolta, hogy politikai tőkét 
próbált kovácsolni az egykori ellenzéki 
emlegetésével, csak Lazăr kapcsán emlí-
tette meg, aki szerinte a kommunista rend-
szer eszköze volt.

ALDE-ELNÖK: A LEGFŐBB ÜGYÉSZ A KOMMUNISTA RENDSZER „PRIBÉKJÉNEK” TEKINTHETŐ

Hazugsággal vádolják Tăriceanut

Tăriceanu–Maior-vita a román–amerikai viszonyról

Hosszú közleményben reagált pénteken George Maior, Románia washingtoni nagy-
követe azt követően, hogy Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus és a kisebbik kor-
mánypárt Liberálisok és Demokratás Szövetsége (ALDE) elnöke azzal vádolta meg: az 
országot irányítani akaró háttérhatalom képviselőjeként akadályozza a Románia és 
az Egyesült Államok közötti kapcsolatok javítását. Tăriceanu egyúttal Hans Klemmet, 
az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét is bírálta, azt állítva: hamis képet fest a 
romániai történésekről. Maior azt állítja: a diplomáciai kapcsolatok 140 évvel ezelőtti 
fölvétele óta a kétoldalú viszony csúcspontján van, a kapcsolatok minden terüle-
ten elmélyültek. Maior nagyköveti mandátuma, szerinte legjelentősebb sikereit is 
felsorolta. Eszerint Románia elnöke volt az első a közép- és kelet-európai térségből, 
aki találkozhatott megválasztása után Donald Trump amerikai elnökkel, és az elmúlt 
negyven évben ez volt az első alkalom, amikor román államfő közös sajtótájékoztatót 
tarthatott az amerikai elnökkel a Fehér Ház előtt.

Különleges képviselők. A PSD két volt politikai foglyot küldött Johannishoz
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M indkét fél politikai kampányakcióra 
használta fel a május 26-i európai par-

lamenti választások napjára kitűzni szándé-
kozott, az igazságszolgáltatás függetlenségé-
nek megvédéséről tartandó népszavazásról 
szóló pénteki egyeztetést. A kormány fő ere-
jét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) az Au-
gustin Lazăr legfőbb ügyész vitatott múltja 
miatt kirobbant aktuálpolitikai vitákat is 
becsempészte az egyeztetésbe: a párt vezető 
politikusa, Eugen Nicolicea képviselőházi 
alelnök mellett két, a nagyenyedi börtön-
ben fogva tartott egykori politikai fogoly vett 
részt a találkozón, míg Johannis a megbeszé-
lés után a PSD-t ostorozta.

Az államfő a tanácskozást követően beje-
lentette: biztosan kiírja a népszavazást, mi-
vel az igazságszolgáltatás a PSD hibájából 
került a jelenlegi állapotba. „A PSD hibája, 
hogy aggódva beszélnek az igazságszol-
gáltatásról. A románok félnek, hogy a PSD 
politikai igába hajtja a román igazságszol-
gáltatást. (…) Népszavazásra van szükség, 
és május 26-án lesz is népszavazás” – szö-
gezte le Johannis. Egyúttal azért is osto-
rozta a PSD-t, amiért az politikai foglyokat 
küldött az egyeztetésre. „Meghallgattam 
őket, és két megrázó élettörténetet hallot-
tam. A kommunista pribékeket felelősségre 
kell vonni, és viselniük kell tettük törvényes 
következményeit. A PSD próbálkozása vi-
szont, hogy kihasználja a volt politikai fog-
lyok megpróbáltatásait az igazságszolgálta-
tás elleni támadás igazolására, szánalmas” 
– mondta az elnök.

A PSD egyébként az egyik volt fogoly, 
Marin Iancu kapcsán azt közölte: öt évet és 
négy hónapot töltött börtönben, ezen idő 
alatt Augustin Lazăr, aki a börtön feltételes 
szabadlábra helyezésekről döntő bizottságát 
vezette, négy alkalommal tagadta meg a sza-

badlábra helyezését. A másik egykori fogoly, 
Ioan Muntean hét évet töltött a börtönben a 
rendszerre kiemelten veszélyes rabok között, 
az ő esetében a PSD szerint Lazăr kétszer ta-
gadta meg a szabadlábra helyezést.

Az államfőhöz és a jobbközép ellenzékhez 
közel álló G4Media portál ugyanakkor azt 
állítja: Muntean egyszerű, visszaeső köz-
törvényes bűnöző volt, aki a 80-as években 
megtámadott egy határőrt, és elvette tőle a 
fegyverét. Erre válaszul a PSD bemutatta 
Muntean tagkönyvét a volt politikai foglyok 
szövetségében.

Johannis minden esetre azzal fogadta a 
küldöttség egykori fogoly tagjait: örül, hogy 
őket küldték, majd a hivatalos egyeztetés 
után kettejükkel tovább is beszélgetett. Nico-
licea viszont a megbeszélésről távozva közöl-
te: biztosította az államfőt, hogy a parlament 
jóváhagyja a népszavazási kezdeményezést. 
Muntean elmondta, arra kérte az államfőt, 

mentse fel a legfőbb ügyészt tisztségéből, 
ahogy azt már hónapokkal ezelőtt javasolta 
Tudorel Toader igazságügy-miniszter. Nicoli-
cea szerint a két volt fogoly egyúttal azt is ja-
vasolta, hogy a népszavazás kérdései között 
szerepeljen az is, amely a korábban a kom-
munista rendszer „pribékjeként” tevékeny-
kedő illetékesek köztisztségektől való eltiltá-
sáról szól. Ezt azonban Johannis cáfolta.

A parlamenti pártok közül egyébként ki-
zárólag a kisebbik kormánypárt Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE) nem vett 
részt az egyeztetéseken, Johannis szerint 
ez azt jelzi, hogy nem érdekli az államfővel 
folytatott párbeszéd, sem az igazságszolgál-
tatás helyzete.

Mint megírtuk, Johannis még csütörtökön 
az ellenzéki pártokkal kezdte az egyeztetése-
ket. Ezek lezárultával, este közölte: minden-
ki, aki részt vett a tanácskozáson, egyetértett 
a referendum megszervezésével.

PSD–Johannis-egyeztetés kampányhangulatban
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