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Adrian Năstase volt kormányfőt 
is meghívta a román nemzeti 
ünnep tiszteletére rendezett 
fogadásra a bukaresti elnöki hi-
vatal, holott a szociáldemokrata 
politikust kétszer is letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték. A PSD 
egykori elnökének a Románia 
Csillaga érdemrend biztosít 
„kiváltságokat”.

 » ROSTÁS SZABOLCS

M eglepetésvendéget fedeztek 
fel a fi gyelmes bukaresti új-
ságírók a román elnöki hi-

vatal által december elsején a Cotro-
ceni-palotában rendezett fogadáson. 
A nagyszámú meghívott között volt 
látható Adrian Năstase egykori mi-
niszterelnök, az októberben ellenzék-
be került román Szociáldemokrata 
Párt (PSD) volt elnöke is. Az Adevărul 
napilap honlapján megjelent cikk 
szerint az exkormányfő most először 
vesz részt az elnöki hivatal által szer-
vezett rendezvényen, amióta Klaus 
Johannis az államfő. Az Adevărul és 
a G4Media portál közölte, Năstase 
annak a jogszabályi előírásnak az 
alapján kapott meghívást a román 
nemzeti ünnep tiszteletére rendezett 
fogadásra, amely erre feljogosítja a 
Románia Csillaga érdemrend birto-
kosait. A szociáldemokrata politi-
kus meghívása több szempontból is 
aggályos, és számos kérdést felvet 
Klaus Johan nis politikájáról. Köz-
tudott, hogy Năstase ellen két alka-

lommal született ítélet, amelyben 
korrupcióval összefüggő bűncselek-
ményért letöltendő szabadságvesz-
téssel sújtották. Először 2012-ben 
illegális kampányfi nanszírozás miatt 
kapott két év letöltendő börtönbünte-
tést, 2013 márciusában pedig – nyolc 
hónap után – feltételesen szabadláb-
ra helyezték. A következő év janu-
árjában egy másik büntetőperben a 
bukaresti legfelsőbb bíróság zsarolá-
sért és kenőpénz elfogadásáért négy 
év letöltendő börtönbüntetésre és 
400 ezer eurónak megfelelő vagyo-
nelkobzásra ítélte a miniszterelnöki 
posztot 2000 és 2004 között betöltő 
politikust. Johannis utóbbi időben 
megnyilvánultó vehemens PSD-elle-
nes sége ismeretében (az elnök a 
kampány során visszautasította a vi-
tát Viorica Dăncilával) enyhén szólva 
is furcsa, hogy a jobbközép államfő 
meghívta a Cotroceni-be a büntetett 
előéletű Năstasét. Annál is inkább, 
mivel az államfő a korábban álta-
la irányított Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) végrehajtó bizottságának hét-
fői ülésén úgy foglalt állást: miután 
a román állampolgárok idén három 
ízben is a PSD nélküli Romániára 
szavaztak, ezért 2020 végéig meg 
kell „szabadítani” az állami intéz-
ményeket a szociáldemokratáktól. 
Hasonlóképpen megdöbbentő, hogy 
az exkormányfő kétszeri börtönbün-
tetése ellenére is birtokolhatja a leg-
magasabb rangú állami kitüntetést 
(amelynek nagykereszt fokozatát 
2002-ben ítélte oda neki Ion Iliescu 
akkori államfő), amelynek vissza-
vonására senki nem tett javaslatot 

eddig. Ennek a lépésnek a megtéte-
lére a kitüntetés valamelyik birtoko-
sa jogosult. Ehhez képest Johannis 
2016-ban visszavonta Tőkés László 
2009-ben kapott állami kitüntetését, 
amit az 1989-es forradalomban ját-
szott szerepéért kapott. A lépést még 
Victor Ponta korábbi kormányfő kez-
deményezte, amiért az EMNT elnöke 
felvetette, hogy Magyarország vállal-
jon „védhatalmi” szerepet Erdély ér-
dekében; a kitüntetés visszavonását 
a Románia Csillaga becsületbírósá-
ga terjesztette fel az államelnöknek. 
Ugyanez a becsületbíróság két évvel 
ezelőtt Kelemen Hunor RMDSZ-elnö-
köt is méltatlannak ítélte a Románia 
Csillagára, az érdemrend visszavo-
nását kérve a politikus kijelentése 
miatt, miszerint a románságnak is 

A JOBBKÖZÉP ÁLLAMFŐT NEM ZAVARJA, HOGY KORRUPCIÓÉRT KÉTSZER IS ELÍTÉLTÉK A VOLT SZOCIÁLDEMOKRATA MINISZTERELNÖKÖT

Johannisnál vendégeskedett a priuszos Năstase

Románia „csillaga”. Adrian Năstasét lencsevégre kapták a Cotroceni-ben rendezett fogadáson

Nem állt félre. Ceaușescu elszalasztotta a lehetőséget, hogy elkerülje a târgoviștei kaszárnya udvarát
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el kell fogadnia, hogy az erdélyi 
magyarok nem fogják és nem is 
akarják megünnepelni az Erdély 
Romániához csatolását kimondó, 
1918-as Gyulafehérvári nyilatkozat 
centenáriumát. Johannis azóta még 
nem döntött az ügyben. Lapunk 
tegnapi megkeresésére Könczei 
Árpád sajtótanácsos elmondta, Ke-
lemen Hunor az elmúlt évekhez ha-
sonlóan idén is meghívást kapott a 
december elsejei katonai parádéra 
és a cotroceni-i fogadásra, a meghí-
vóban azonban nem szerepel, hogy 
RMDSZ-elnöki, parlamenti képvi-
selői minőségében vagy a Románia 
Csillaga birtokosaként kapta. A saj-
tótanácsos elmondta, a szövetségi 
elnök nem vett részt a vasárnapi 
bukaresti rendezvényeken.

 » A szociálde-
mokrata politi-
kus cotroceni-i 
meghívása több 
szempontból 
is aggályos, és 
számos kérdést 
felvet Klaus 
Johan nis politi-
kájáról. 

 » KRAJNIK-NAGY KÁROLY

Harminc évvel ezelőtt, 1989. végé-
re hirtelen felgyorsult, mondhat-

ni csúcspontjára érkezett a kelet-eu-
rópai rendszerváltások folyamata. 
Lengyelországban már áprilisban, 
Magyarországon szeptemberben 
megegyezés született a politikai 
pluralizmusra és a piacgazdaságra 
való békés átmenetről. Kelet-Német-
országban, Csehszlovákiában, Bul-
gáriában, de főként Romániában a 
rendszerváltás korántsem ment ilyen 
simán. Az NDK-ban a menekültválság 
és a hónapokig tartó tömegtüntetések 
vezettek a berlini fal november 9-i le-
omlásához, Bulgáriában ugyanazon 
a napon az utca nyomására, palota-
forradalommal menesztették Todor 
Zsivkov pártvezetőt. Hosszabb érlelő-
dés után, november 17-én Prágában is 
kezdetét vette a rendszerváltó „bárso-
nyos forradalom”.

Bukarestben pedig… látszólag sem-
mi ilyesmi nem történt. Sőt a Nicolae 
Ceaușescu-rezsim propagandagépe-
zete nagy hűvel-hóval, légből kapott 
sikerek szajkózásával, a nagy Vezért 
dicsőítő groteszk szólamokkal ké-
szült az állampárt november 20-án 
megkezdődött, XIV. kongresszusá-
ra. Szovjet forrásokból tudjuk, hogy 
ami a Keleten és Nyugaton egyaránt 
kompromittálódott Ceaușescutól való 

megszabadulást illeti, a gorbacsovi 
vezetés kivárásra, azaz a természetes, 
biológiai végre spekulált, Románia 
éhező és fagyoskodó polgárai viszont 
a közelgő pártkongresszusban lát-
ták-remélték azt az „utolsó vonatot”, 
amellyel az aranykorszak páratlan 
zsenialitású hősétől végre-valahá-
ra, ráadásul békés és törvényes úton 
megszabadulhatnak. Persze Ceaușes-
cu is megérezhette a reá leselkedő ve-
szedelmet, és újraválasztását jó előre 
bebiztosította. Azáltal, hogy a párt-
tagságot már alapszervezeti gyűlése-

ken „leszavaztatta”, így a kongresz-
szusi küldötteknek nem maradt mit 
mérlegelniük. Ha netalán magukkal 
hozott mandátumuk ellenében me-
részkedtek volna voksolni, szavazatu-
kat egyszerűen érvénytelenítik…

Itt jegyezzük meg, hogy ezek a kap-
tafára tervezett pártgyűlések nem 
mindenütt zajlottak le olyan simán. 
Kongresszusi jelölőgyűlések fulladtak 
botrányba Kolozsváron, Marosvásár-
helyen, Brassóban és sok más helyen. 
Itt is, ott is felállt valaki, mostanában 
derült ki, hogy pártgyűléseken or-

szágszerte negyvenen voltak, további 
tizennyolcan más alkalommal jártak el 
ugyanilyenképpen, azaz bátran feláll-
tak, hogy elmondják: Nagy Vezér ide, 
Géniusz oda, de a helyzet mizerábilis, 
újraválasztását ők bizony nem támo-
gatják. Világos jeleként annak, hogy 
már nemcsak a mélyben izzik a parázs. 
Ez lehetett volna az igazi felhatalma-
zás, ezt kellett volna a kongresszusi 
küldötteknek is (több mint háromez-
ren voltak, mégsem vállalta egyikük 
sem) elmondaniuk. De a Vezér amúgy 
sem hagyta – saját dicsőítését kivéve – 
túl sokat beszélni őket. Hat teljes órán 
át ő tartotta magánál a mikrofont, vég 
nélkül ismételgetve unos-untig ismert, 
üres szólamait. A küldötteknek pedig 
nem maradt más feladatuk, minthogy 
egyre-másra felállva éljenezzenek és 
tapsoljanak. Akkoriban született a ta-
láló román megnevezésük: „aplauda-
cii”. Amit hamarosan a még találóbb 
magyar fordítása is követett: tapsoldá-
ban „tapsol-dákok”.

A további események, a végkifejlet 
ismeretében ma már elmondhatjuk, ez 
a kongresszus volt Ceaușescu számára 
az utolsó elszalasztott lehetőség, hogy 
önként félreállva elkerülje a târgoviștei 
kaszárnya udvarát…

(A kelet-európai rendszerváltások to-
vábbi részletei a szerző Anno domino 
’89 című kötetében olvashatók.)

Tapsoldában „tapsol-dákok” – Ceaușescu elbaltázott pártkongresszusa

 » Néhányan 
elmondták: Nagy 
Vezér ide, Géni-
usz oda, a hely-
zet mizerábilis, 
újraválasztását 
ők bizony nem 
támogatják.




