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TEODOR BACONSCHI VOLT KÜLÜGYMINISZTER A BUKARESTI DIPLOMÁCIÁRÓL, A KÉT SZOMSZÉDOS ORSZÁG VISZONYÁRÓL

Új lendület kell a román–magyar párbeszédben

Teodor Baconschi: az értelmiség segíthet az előítéletek leépítésében

Románia és Magyarország kölcsö-
nösen érdekelt egy jobb viszonyban, 
ehhez pedig őszinte új lendületre van 
szükség a politikai párbeszéd vala-
mennyi fontos szintjén – mondta a 
Krónikának és a Magyar Nemzetnek 
adott közös interjújában Teodor Ba-
conschi volt román külügyminiszter. 
A bukaresti diplomáciát 2009 és 2012 
között irányító politikus szerint – az 
összes létező frusztrációinkkal és 
olykor kisebbségi komplexusaink kal 
együtt – mindkét nemzet fejlődése 
eddigi legjobb szakaszában van.

 » PATAKY ISTVÁN

– A tartós román belpolitikai instabilitás 
ellenére a bukaresti diplomáciában egyfaj-
ta folytonosságot érzékelhetünk. Hogyan 
jellemezné röviden Románia jelenlegi kül-
politikáját?
– A 2004-es NATO-tagsággal, illetve a 
2007-es európai uniós csatlakozással dip-
lomáciánk új irányt szabott Romániának. 
Refl exként működik tehát e két szervezet 
működésének összekapcsolása, azaz a kö-
zös szövetségi védelem elvének megtartása 
egy koherens és szolidáris Európai Unión 
belül. Ezt az ideális elképzelést természe-
tesen beárnyékolják a transzatlanti feszült-
ségek, a különutas, széthúzó vagy  revíziós 
erők megjelenése, egy olyan többpólu-
sú globális berendezkedés kialakulása, 
amelynek erőviszonyai még nem világo-
sak. Románia megpróbál egy stabil straté-
giai egyensúlyt segítő tényező maradni a 
NATO keleti szárnyán, és abban bízik, hogy 
az új uniós tagállamok – a Szovjetunió 
egykori csatlósai – továbbra is a nyugati, 
alapító EU-tagokkal közös gazdasági érde-
kek mentén fognak tevékenykedni. Minket 
nem érdekel az „új Európáról” szóló reto-
rika, amely szembemenne a „régi Európá-
val”. De nem vonzanak a „többsebességes” 
Európára vonatkozó tervek sem.
                                                                                                                                                                    
– Említette az átalakuló globális trende-
ket. Milyennek látszik Európa jövője Bu-
karestből?
– Bízunk a létező szerződések szilárdságá-
ban és az európaiak felelősségé ben a közös 
jövőt illetően. Aggodalommal tapasztal-
juk a populista jellegű euro szkepticizmus 
megjelenését és Franciaország relatív ma-
gányosságát az európai projekt újraindítá-
sában. Hívei, támogatói vagyunk a bátor 

bővítési politikának, amely végül bevon-
ja a Nyugat-Balkánt és Albániát mind a 
NATO, mind pedig az EU kereteibe. Lehan-
goló volt számunkra a Brexit, s reméljük, 
hogy Nagy-Britannia egy olyan gyors, okos 
és mélyreható szerződést köt az Unió val, 
amely biztosítja a kereskedelmi kapcsola-
tokat, és kölcsönösen előnyös feltételeket 
teremt a brit és az európai polgároknak az 
egyetemi, üzleti és turisztikai mobilitás biz-
tosításához. Bár az EU az illegális migráció 
első vonalába került, és a mindig konfl ik-
tusos Közel-Kelet szomszédságában van, 
úgy véljük, hogy egy európai hadseregnek 
a NATO pilléreként kell működnie, nem at-
tól különválasztva, s főleg nem a számunk-
ra hagyományos szövetségesnek számító 
Amerika ellenében. Nyilvánvaló, hogy egy 
mindinkább illékony világban az európa-
iak nem számíthatnak kizárólag a nem 
katonai eszközökre épülő érdekvédelem-
re (soft  power). Kötelességünk megfelelő 
módon modernizálni és fi nanszírozni saját 
védelmi eszközeinket. De fontos, hogy ez 
a folyamat a demokratikus szabadságjo-
gokra és az emberi jogokra épülő nyugati 
civilizáció egységének hangsúlyozása mel-
lett menjen végbe. Azt viszont nem gondol-
juk, hogy az európai–amerikai egységet 
valamiféle mantraként kellene gépiesen 
ismételgetnünk. Helye van a szövetségesek 
olykor egymásnak ellentmondó vitáinak 
olyan keretek között, mint például az éven-
ként megrendezett müncheni biztonságpo-
litikai konferencia.
                                                                                                                                                                      
– Románia az utóbbi években fontos geopo-
litikai tényezőként próbálta meghatározni 

magát a Fekete-tenger térségében. Ezzel a 
retorikával párhuzamosan immár évek óta 
késik a tenger mélyén lévő gáz kitermelésé-
nek elkezdése. Nincs ebben ellentmondás?
– Valóban sokat dolgoztunk a fekete-ten-
geri regionális együttműködés érdekében 
intézményes keretek között, de itt említe-
ném meg a keleti partnerséget is, amely 
ma egy sajnálatos visszafejlődésben van. 
Romániának és a stratégiai szövetségünk-
nek számító Egyesült Államoknak közös 
érdeke a NATO keleti szárnyának a bizton-
sága. Ezt a célt szolgálja a konstancai Miha-
il Kogălniceanu-bázison épülő logisztikai, 
infrastrukturális együttműködés, a közös 
hadgyakorlatok. Ami az energetikai tarta-
lékokat illeti, abban bízunk, hogy azok mi-
előbb bekerülnek a gazdasági forgalomba, 
és pozitív hatásuk lesz Romániára, de az 
egész régióra is. A Krím törvénytelen elcsa-
tolása és a donbaszi hibrid háború bonyo-
lítja a térségbeli helyzetet, ebből adódik 
egyes befektetők óvatossága, fenntartása. 
A Transgaz földgázszállító vállalat tájékoz-
tatása szerint a projektek azért folyamat-
ban vannak. Ezeknek a gáztartalékoknak 
egy jó része erősíteni fogja a délkelet-euró-
pai országok energetikai függetlenségét, s 
talán Ukrajnáét is.

– Ha már a regionális együttműködést is 
érintettük: Magyarország és Románia mi-
niszterelnökei és államfői között immár 
hosszú évek óta nem voltak hivatalos kétol-
dalú találkozók. Összességében hogyan ítéli 
meg Magyarországot a román diplomácia?
– Amikor együtt kiszabadultunk a kom-
munizmus fogságából, sikerült átvennünk 

a francia–német megbékélés modelljét, 
építettünk egy realista, ambiciózus jogi ke-
retet. Magyarország jelenti a közvetlen szá-
razföldi folyosót, amely összeköti Románi-
át a Nyugattal. A két országnak elsőrangú 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai 
vannak, de a NATO- és az EU-tagság által 
garantált közös demokratikus jövőképe is 
van. Ennek az építménynek megvannak 
a maga repedései: történelmi jellegű polé-
miák – tegyük hozzá gyorsan, ezek ma 
már egy jóval civilizáltabb formában je-
lentkeznek –, nacionalista fellángolások, 
kijelentések, amelyek olykor kilépnek egy 
jól működő együttműködés természetes 
kereteiből. Tény, a múlt az a múlt, ismer-
jük meg részletesen, tiszteljük, de anélkül, 
hogy az egy teher legyen a jelenre és a jö-
vőre nézve. Úgy vélem, hogy a két ország 
értelmiségi elitjének aktívabban kellene 
szerepet vállalnia olyan ötletekben, kez-
deményezésekben, amelyek segítenek az 
ellenséges előítéletek leépítésében, ameny-
nyiben azok még léteznek. Magyarország 
érdekelt egy jobb kapcsolatban Romániá-
val, s ez kölcsönös. Természetesen ehhez 
őszinte új lendületre van szükség a politi-
kai párbeszéd minden fontos szintjén. A 21. 
század épp elég feszült, zavaros, széthúzó 
díszlettel szolgál, végre legalább nekünk, 
regionális és bilaterális szinten kellene 
tanúbizonyságot tennünk bölcsességről, 
visszafogottságról és együttműködésről.

– Melyek a közös pontok, vagy melyek lehet-
nek azok a témák az európai, illetve a nem-
zetközi politikában, amelyek mentén javíta-
ni lehet a magyar–román viszonyt?
– Úgy gondolom, mindkét országnak ér-
deke az európai projekt és az euroatlanti 
párbeszéd erősítése, Közép-Európa fej-
lesztése, a Nyugat-Balkán integrációjának 
és stabilitásának elősegítése. Érdekünk a 
zsidó-keresztény gyökereinket tiszteletben 
tartó európai élet védelme demokratikus és 
kulturális érvekkel egy emberi méltóságra 
és szabadságra épülő civilizációban. Re-
mélem, hogy – több más új térségbeli tag-
országgal együtt – egy olyan gazdasági di-
namizmus forrásai lehetünk, amely egész 
Európának kedvez. Ugyanakkor védjük 
meg közösen az Európai Unió alapító atyá-
inak értékeit, akik a kereszténydemokrácia 
jegyében álmodták meg az öreg kontinens 
háború utáni újjáépítését. Az összes léte-
ző frusztrációinkkal és olykor kisebbségi 
komplexusaink kal együtt mindkét nemzet 
fejlődése eddigi legjobb szakaszában van. 
Nem lenne tehát észszerű kihagyni egy 
ilyen lehetőséget, amelynek ráadásul hite-
les alternatívája sincsen.
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 » KRÓNIKA

A koronavírus okozta világjárvány ide-
jén is folyamatos a kapcsolattartás a 

külhoni magyar közösségekkel – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket pénteken a buda-
pesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága. Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelős államtitkár közölte, a 
korábban elindított nemzetpolitikai prog-
ramok zajlanak, a kialakult veszélyhely-
zetre való tekintettel ugyanakkor számos, 
az idei évre tervezett program módosul. A 
fertőzések terjedésének lassítása érdeké-
ben 2020. augusztus 31-ig a nemzetpoliti-

kai államtitkárság semmilyen rendezvényt 
nem szervez, és semmilyen rendezvény 
megvalósulását nem támogatja.

A 2020 az erős magyar közösségek éve te-
matikus év keretében tervezett programok 
zöme a jelzett dátumig online formában 
valósul majd meg. Az államtitkárság tájé-
koztatása szerint a Határtalanul program 
idei tanévet érintő osztálykirándulásainak 
megvalósítási határidejét 2020. október 
31-re módosítják. A döntés célja, hogy az a 
több mint 100 ezer iskolás, aki a pályázat 
keretében lehetőséget nyert, hogy magyar 
kormányzati támogatással tanulmányúton 
vegyen részt, tavaszra tervezett kirándulá-

sait a következő tanév elején, szeptember 
és október folyamán megvalósíthassa. Az 
ősszel indított Határtalanul középiskolai 
online vetélkedő döntőjére 2020. április 
24-én online verseny formájában kerül sor, 
amelynek keretében a döntőbe jutott 500 
anyaországi és külhoni fi atal történelmi, 
irodalmi, földrajzi és nemzetpolitikai kér-
désekben mérheti össze tudását. A vetél-
kedővel eddig már több mint 70 ezer kül-
honi és anyaországi diákot értek el.

„A Szülőföldön magyarul oktatási-neve-
lési támogatással kapcsolatos személyes 
ügyintézés a szomszédos országokat is 
érintő veszélyhelyzetre való tekintettel át-

menetileg szünetel, emiatt az április végi 
benyújtási határidőt későbbi időpontra 
módosítjuk” – szerepel a Potápi Árpád 
János által jegyzett közleményben. „A je-
lenlegi válságos helyzetben az emberi élet 
védelme, saját és környezetünk egészségé-
nek megőrzése, ezáltal nemzetünk meg-
maradása az elsődleges cél. Mindezek fé-
nyében a határon túli magyarságot is arra 
szeretném kérni, hogy vegyék komolyan 
a veszélyt, fokozottan fi gyeljenek a kör-
nyezetükben élő idősekre, és maradjanak 
otthon. Vigyázzunk egymásra!” – hívta fel 
a fi gyelmet Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár.

Módosította idei külhoni programjait a nemzetpolitikai államtitkárság




