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H
osszú évekkel ezelőtt történt egy 
állófogadással végződő rendez-
vényen, ahol az éppen hatalmon 
levő kormánypárt helyi képvise-
lőivel koccintgattunk. Újságírók-

kal időnként megesik ez, és ilyenkor kötetlen 
beszélgetések is kialakulnak. A román prefek-
tus egyik közeli ismerősöm rokona volt, így 
hármasban csevegtünk belpolitikáról, beru-
házásokról, autópálya-építésről… 

A kormány helyi embere úgy gondol-
ta, a romániai politikai attitűdtől eltérően 
egy ismerősök közötti beszélgetésen lehet 
őszinte is. Ezért kijelentette: az észak-er-
délyi régiókból román területen addig nem 
lesz összefüggő autópálya Budapest felé, 
amíg autópályán nem lehet eljutni Buka-
restbe. Amikor rákérdeztem, hogy ez az ő 
álláspontja-e, annyit mondott: pártállástól 
függetlenül a román politikai elit döntés-
hozói gondolják ezt így. Akkoriban csak az 
ötven kilométernyi, Torda és Gyalu közötti 
autópályaszakasz üzemelt, a többi papíron 
létezett. Mint ahogy ma is, hiszen Gyalutól 
a Szilágyság érintésével a Bihar megyei ro-
mán–magyar határ felé tartó sztráda – né-
hány kilométeres befejezett vagy építés alatt 

álló rövid szakasz kivételével – továbbra is 
az íróasztalok fi ókjában szerepel megrajzolt 
tervként, akárcsak 15 évvel ezelőtt.

Többször eszembe jutott a román politi-
kus őszinte véleménye, hiszen az erdélyi au-
tópálya-építés pontos látleletét rögzítette. Az 
idő múlása bebizonyította: egyértelműen a 
politikai akarat hiányával magyarázható az 
észak-erdélyi autópálya körüli cirkusz. Ehhez 
hozzáadódik a szokásos román bürokrácia, az 
állami intézmények magatehetetlensége és az 
itt dolgozó alkalmazottak hozzá nem értése. 
Ha mindezt együtt nézzük, akkor meggyőző-
désem: Kolozsvárról vagy Marosvásárhelyről 
hamarabb fogunk autópályán eljutni Buka-
restbe, mint Budapestre. 

De nem csak az észak-erdélyi autópá-
lya-építések elszabotálásában mutatkozik 
meg a mindenkori román hatalom ódzkodása 
attól, hogy Magyarország irányába nyisson. A 
két ország közötti szembenállás az infrastruk-
túrafejlesztés más területein is tetten érhető. 
Hiába javasol az Orbán Viktor vezette magyar 
kormány számos megvalósításra váró közös 
tervet, román részről ezek süket fülekre talál-
nak. Nagy volumenű közös beruházás lehet-
ne például a Kolozsvár–Budapest gyorsvasút 

elkészítése, amelynek megvalósíthatósági 
tanulmányára a magyar kormány pénzt is el-
különített. Ezzel szemben a Nemzeti Liberális 
Párt felfüggesztett kormányának ügyvivő köz-
lekedési minisztere Kolozsváron legutóbb úgy 
nyilatkozott a Biharpüspökig terjedő vasútvo-
nal villamosításáról, mintha nem is létezne 
elképzelés a közös gyorsvasútról. Újságírói 
kérdésre reagálva Lucian Bode miniszter sze-
rint a román kormány számára saját fejleszté-
si stratégiája az elsődleges. Vagyis szó sincs 
arról, hogy egyezség születne a Budapest által 
szorgalmazott gyorsvasútról. 

De hasonló elutasítás született Orbán 
Viktor közös régiófejlesztési elképzeléseiről 
is. Mint ismeretes, a magyar kormányfő a 
temesvári forradalom harmincéves évfordu-
lóján mondott beszédében említette a szé-
lesebb körű román–magyar együttműködés 
lehetőségét. Akkor ezt Klaus Johannis román 
államfő elvetette egy semmitmondó européer 
szósszal öntve nyakon mondandóját. 

Persze idén nemcsak a román–magyar 
együttműködés topog helyben, hanem min-
den más. Az itt a kormány, hol a kormány nevű 
össznemzeti társasjáték valószínűleg minden 
eddiginél jobban padlóra küldi Romániát.

Nem kell
magyar–román 
együttműködés?
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Templomúttal mentik
a dél-erdélyi magyar

épített örökséget

→ Kékesi-Keresztes Lujza magyartanár: az iskolai óra nem ér véget a kicsengetéssel
→ András Orsolya csíkszeredai népdalénekes visszakanyarodik a népzene gyökeréhez
→ Ferrara magyar emlékei – Janus Pannonius hét esztendőn át tanult az itáliai városban
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