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Abszurd
balkáni színjáték

A legnagyobb ellenzéki párt kormányt akar buktatni, de 
nem akarja a miniszterelnöki tisztséget. A kormány meg 
akar bukni, de utána tovább akar kormányozni. Eközben 
a miniszterelnök úgy akarja a kormánya bukását, hogy ő 
maga nem akar lemondani, ám a vele azonos pártból szár-
mazó államfő, aki mindent megtett azért, hogy a jelenlegi 
kormányfő kormányfő lehessen, a kiszivárgott hírek sze-
rint azt akarja, hogy távozzon a tisztségéből. Mindez úgy 
hangzik, mint valami klasszikus vígjáték alapszituációja, 
bár ha már a színháznál tartunk, talán sokkal találóbb a 
klasszikus balkáni abszurd műfaji besorolás. Csakhogy 
a gond az, hogy a fentebb felsorolt alapszituáció nem a 
színdarabírói képzelet szüleménye, hanem a 2020-as év 
eleji romániai belpolitika helyzetképe. Ilyen szituációt 
ugyanis talán még a legélénkebb fantáziájú színpadi szer-
ző sem tudna kitalálni.

A tavaly bizalmatlansági indítvánnyal ellenzékbe taszí-
tott, de a parlamenti mandátumok mintegy 40 százalékát 
még mindig birtokló Szociáldemokrata Párt (PSD) saját 
bizalmatlansági indítványa benyújtásáról döntött arra az 
esetre, ha a kormány a parlamentet megkerülve, felelős-
ségvállalással akarná elfogadtatni a kétfordulós polgár-
mester-választáshoz való visszatérést, ami hátrányos a 
népszerűségi listákon jelenleg egyre rosszabbul álló PSD 
számára. Ebben a szocdemek segítségére lesz az RMDSZ 
is, amely számára ugyanúgy jelentős hátránnyal, számos 
településvezetői tisztség elvesztésével járna a kétfordulós 
polgármester-választás. A kormány pedig most gyakorlati-
lag felszólította a PSD-t, hogy nyújtsa be a bizalmatlansági 
indítványt, miután végül úgy döntött: felelősséget vállal a 
módosításért. Így még az sem elképzelhetetlen, hogy ma-
guk a kormányzó liberálisok is megszavaznák az indítványt, 
hiszen azt szeretnék, ha valamilyen módon – például a 
kormány bukása révén – előre hozott választást kénysze-
ríthetnének ki, hogy a parlamenti mandátumok aránya is 
tükrözze jelenlegi, mintegy 45 százalékos támogatottságu-
kat. Csakhogy a PSD elnöke kĳ elentette: ha meg is buktat-
ják a kormányt, nem a párt soraiból jelöl miniszterelnököt. 
Vagyis inkább hajlik arra, hogy egy kívülálló, technokrata 
kormányfőjelöltet nevezzen meg. Az ok egyértelmű: ha már 
úgy alakult, hogy az anyagi lehetőségeket fi gyelmen kívül 
hagyva, felelőtlenül ígérgető és osztogató szocdemeket ki-
akolbólították a kormányból, akkor most – egyre csökkenő 
támogatottság mellett – inkább továbbra is nagyvonalúan 
átengednék másnak a kormányzás felelősségét, hadd szla-
lomozzon az a PSD által lefektetett pénzügyi aknák között.

Eközben olybá tűnik, hogy újjáéled a román politikai élet-
ben csak „paloták harcaként” ismert műfaj azon alváltoza-
ta, amelyben az államfő a vele azonos pártból származó mi-
niszterelnök életét keseríti meg.  A kiszivárgott információk 
szerint ugyanis a liberális párt éléről elnökké választott 
Klaus Johannist nem igazán érdekli, hogy személy szerint 
ki lesz majd az új kormány élén, ha az a liberálisok sorai-
ból kerül ki, ezért nem sokat ad Ludovic Orban miniszter-
elnök abbeli aggályaira, miszerint ha lemondana a tiszt-
ségéből az előre hozott választás kicsikarása érdekében, 
akkor nem biztos, hogy ismét kormányfő lehetne.

Ezért aztán Johannis már hetek óta nyomást gyakorolt 
rá annak érdekében, hogy mondjon le, ne várjon a bizal-
matlansági indítványra – elvégre abban az esetben a par-
lamentnek kétszer is el kellene utasítania az államfő által 
megnevezett új miniszterelnök-jelöltet, és csak akkor jöhet 
a korábbi parlamenti választás, ha ez megtörténik. Már-
pedig jelen állás szerint a PSD vélhetően még a liberális 
pártelnök titkárnőjének irodájában álló padlóvázát is meg-
szavazná, ha azt jelölnék kormányfőnek, csak ne kelljen 
hamarabb, ilyen alacsony támogatottsággal részt vennie a 
parlamenti megmérettetésen.

Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Johannis és 
Orban közötti ellentétnek tudható be az, hogy az államfő 
annak ellenére is kihirdette a családi pótlék kétszeresére 
emeléséről szóló törvényt, hogy a kormány jelezte: nincs 
rá pénz, ezért annak hatályba lépését halasztani kell. Az ál-
lamfő ugyanis kétszeresen is jól jött ki az esetből: egyrészt 
jelezte a választópolgároknak, hogy rajta nem múlik az 
emelés, másrészt borsot tört a lemondástól ódzkodó Orban 
orra alá, az ő nyakába lőcsölve a kedvező intézkedés elha-
lasztásának ódiumát.

Vagyis lassan ott tartunk, hogy a választási év lázában a 
román politikum egyre mélyebben elmerül a saját kis ab-
szurd darabjában való játékban. Az ország polgárai pedig 
legfeljebb statisztaszerepet kaphatnak benne.
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A taláros testület döntésére 
várnak a marosvásárhelyi II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Gimnázium ügyében, miután a 
táblabíróság alkotmányossági ki-
fogást emelt a kormány iskola-új-
raalapítást lehetővé tévő sürgős-
ségi rendelete ellen. Tamási Zsolt 
igazgató szerint az intézkedés 
nem jelent közvetlen veszélyt a 
tanintézetre nézve.

 » HAJNAL CSILLA

A lkotmányossági kifogást emelt 
szerdán a marosvásárhelyi táb-
labíróság a kormány 2018-ból 

származó 48-as sürgősségi rendelete 
ellen, amely három másik jogszabály 
módosításával lehetővé tette, hogy mi-
nisztériumi rendelettel alapítsák újra a 
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Gimnáziumot. Ez azon-
ban nem jelent közvetlenül veszélyt az 
iskolára nézve – tudtuk meg Tamási 
Zsolttól, a gimnázium igazgatójától. 
Az alkotmányossági kifogás kifejezés 
egész pontosan azt jelenti, hogy a táb-
labíróság úgy véli, a sürgősségi rende-
let valamelyik határozata alkotmány-
ellenes lehet. Ezt előbb tisztáznia kell 
a taláros testületnek, addig pedig nem 
tárgyalják az ügyet: megvárják, hogy 
az alkotmánybíróság állást foglaljon.

„Nem indokolt a döntés, de ez a 
kifogásemelés nem jelent közvetlen 

veszélyt az iskolára nézve, esetleg 
hosszú távon. Mi már kértük a per át-
helyezését máshová, február 4-én fog-
nak dönteni, hogy áthelyezik-e, és ha 
igen, hová” – fejtette ki Tamási Zsolt. 
Az ügyet, amelyben a szerdai végzés 
született, arról a perről választotta le 
a bíróság, amelyet a magyarellenes 
megnyilvánulásairól ismert Népi Moz-
galom Párt (PMP) és a Méltóságért 
Európában Polgári Egyesület (ADEC), 
valamint a marosvásárhelyi Unirea 
Főgimnázium és utóbbi szülői bizott-
sága tavaly áprilisban indított a gim-
názium törvénytelennek vélt létreho-
zása miatt. Az iskola létrehozására és 
igazgatójának kinevezésére vonatkozó 
miniszteri rendeleteket első fokon már 
tavaly novemberben érvénytelenítette 
a marosvásárhelyi táblabíróság. A mi-
niszteri rendeletek kibocsátását lehe-
tővé tevő sürgősségi kormányrendelet 
törvényességének a vizsgálatát azon-
ban csak az alkotmánybíróság végez-
heti el. Ezért fordult a bíróság a taláros 
testülethez.

A per elindításának bejelentésekor 
Marius Pașcan marosvásárhelyi par-
lamenti képviselő, a PMP ügyvezető 
elnöke kijelentette: nem fogadhatják 
el, hogy a 2011/1-es tanügyi törvény 
csak a románokra vonatkozzék, és 
„egy kisebbség számára fakultatívvá, 
sőt áthághatóvá váljék minisztériumi 
rendeletek és sürgősségi kormányren-
deletek által”. A táblabíróság tavaly 
novemberben érdekeltség hiányára 
hivatkozva kizárta a perből a Dan Ta-

nasă magyarellenes blogger által ve-
zetett Méltóságért Európában Polgári 
Egyesületet (ADEC), a Marius Pașcan 
által képviselt Népi Mozgalom Pártot 
(PMP) és az Unirea Főgimnázium szü-
lői bizottságát.

Az MTI emlékeztet: a marosvásárhe-
lyi Római Katolikus Gimnázium 2018-
ban megszűnt önálló intézményként 
működni. A korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) 2016 októberében indított 
vizsgálatot Tamási Zsolt iskolaigazgató 
és Ștefan Someșan volt főtanfelügyelő 
ellen az iskola 2014-es létrehozásakor 
elkövetett állítólagos törvénytelensé-
gek miatt. A per vádiratát a bíróság 
visszaküldte kiegészítésre a vádha-
tóságnak, de az iskola ellen indított 
perek az intézmény megszűnéséhez 
vezettek. A magyar kormány 2017 
szeptemberében bejelentette: a tanin-
tézet jogi státusának megszűnte miatt 
vétót emel Románia OECD-csatlako-
zása ellen, majd később, amikor Liviu 
Dragnea, a kormányzó Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke biztosította Or-
bán Viktor miniszterelnököt az iskola 
újraalapításáról, Magyarország visz-
szavonta ezt a vétót. Az iskola újraala-
pításáról 2018 februárjában törvényt 
fogadott el a román parlament, ezt 
azonban az alkotmánybíróság egy hó-
nappal később alkotmányellenesnek 
minősítette. Az iskola végül az oktatási 
tárca 2018. augusztus 9-én elfogadott 
rendelete alapján nyithatta meg ismét 
kapuját immár II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Gimnázium néven.

TAMÁSI ZSOLT: NINCS KÖZVETLEN VESZÉLYBEN A VÁSÁRHELYI KATOLIKUS TANINTÉZET

Újabb kifogás az iskolaügyben

Persorozat tárgya. Ismét az alkotmánybíróság elé kerül a marosvásárhelyi katolikus iskola ügye
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Tűzvész következtében életét vesz-
tette négy gyermek csütörtökre 

viradóra egy temesvári lakóházban. A 
Temes megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség (ISU) szerint a tűzoltókhoz 
szerda késő este futott be a riasztás, 
hogy lángok csaptak fel a megyeszék-
hely egyik két lakrészes lakóházában. 
A tűzoltók kiérkezésekor az egyik he-
lyiség és az előszoba lángokban állt, 
és sűrű füst ömlött ki a lakásból. Elena 
Megherea, a megyei katasztrófavéde-
lem szóvivője elmondta, hogy a lakás-
ban kilencen laktak, négy felnőtt és öt 

gyermek, utóbbiak testvérek. A kisko-
rúak közül négyet nem lehetett meg-
menteni, valamennyien bennégtek a 
szobában. Az öt testvér közül ugyan-
akkor csak a legidősebbnek, egy 14 
éves fi atalnak sikerült kimenekülnie 
a lángok elől. A tűz oka egyelőre isme-
retlen, de előzetes információk szerint 
egy kályhától keletkezett. Beszámolók 
szerint a gyerekeket a szüleik maguk-
ra hagyták, sőt az ajtót is rájuk zárták. 
A Pressalert.ro helyi portál szerint a 6 
éves, 3 éves, 2 éves és 3 hónapos test-
véreket a 14 éves nagyobb testvérük 
gondjaira bízta az édesanyjuk. A szo-
bában, ahol a négy kisgyerek tartóz-

kodott, akkor keletkezett a tűz, amikor 
a 14 éves fi ú a konyhába ment, hogy 
tejet melegítsen a kistestvérének. Ami-
kor visszatért, olyan sűrű füst fogadta, 
hogy nem tudott bemenni a hálószo-
bába. Ő riasztotta a szomszédokat, 
akik azonnal hívták a tűzoltóságot. 
Ekkorra azonban a tűz kiterjedt a tető-
zetre is. A túlélő gyermeket, a hívására 
hazaérkező édesanyát és két szomszé-
dot is sokkos állapotban szállítottak 
kórházba. Az egyik szomszéd a portál-
nak elmondta: az édesanya gyakran 
hagyta magukra a gyermekeket, ezért 
fel is jelentették, ennek azonban nem 
lett következménye a rendőrségen. 

Négy gyermek odaveszett a lakástűzben




