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MEGTORPEDÓZTA AZ ÓBÉBI HATÁRÁTKELŐ LÉTREHOZÁSÁT A ROMÁN ELNÖK – BUDAPEST MAGYARELLENESSÉGET EMLEGET

Magyar–román vitát gerjesztett Klaus Iohannis
Kemény hangú diplomáciai üzenet-
váltást eredményezett Klaus Iohannis 
román elnök azzal, hogy alkotmány-
bíróságon támadta meg azt, a parla-
ment által elfogadott törvényt, amely 
egy határátkelő létrehozásáról ren-
delkezik Óbéb és Kübekháza között.

 » KRÓNIKA

M agyar–román diplomáciai penge-
váltáshoz vezetett, hogy Klaus Io-
hannis román államfő megtámad-

ta az alkotmánybíróságon a Temes megyei 
Óbéb és a magyarországi Kübekháza közöt-
ti határátkelő létrehozásáról a parlament 
által elfogadott törvényt. A román elnöki 
hivatal pénteken közölte, hogy alkotmá-
nyossági óvást emel a határátkelő meg-
nyitása ellen. A képviselőház által május 
végén elfogadott jogszabály előírja, hogy 
a kormány kezdjen diplomáciai tárgyalá-
sokat Magyarországgal a magyar–román–
szerb hármas határnál található új nemzet-

közi átkelőhely létrehozásáról. Az államfő 
szerint azért sérti az alaptörvényt a képvi-
selőház által csaknem egyhangúlag meg-
szavazott törvény, mert általa a parlament 
beavatkozna az államfő, illetve a kormány 
hatáskörébe.  Az óvás szerint a nemzetkö-
zi kapcsolatok terén a parlamentnek az a 
szerepe, hogy a kormány által kidolgozott, 
az államfő által aláírt nemzetközi szerződé-
seket ratifi kálja. Románia nevében kizáró-
lag a végrehajtó hatalom kezdeményezhet 
nemzetközi tárgyalásokat, ezt törvény nem 
írhatja elő a kormány számára – olvasható 
az elnöki hivatal közleményében.

 A kihirdetésre váró törvényt a Szociál-
demokrata Párt három Temes megyei, va-
lamint a szerb kisebbség parlamenti képvi-
selője kezdeményezte.

Szijjártó: Iohannis szándékosan árt 
az együttműködésnek
Budapest a magyar–román kapcsolatok 
rombolásaként értelmezte Iohannis lépé-
sét. „Románia elnöke szándékosan árt a 
magyar–román együttműködésnek, ami-

kor megakadályozza egy új határátkelőhely 
létesítését a két ország között” – írta Szijjár-
tó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
a közösségi oldalán. „Románia elnöke, 
sajnos, szélsőségesen magyarellenes poli-
tikus” – írta Facebook-oldalán.  Hozzátette: 
Klaus Iohannis „folyamatosan belekeveri 
Magyarországot és a magyar kormányt a 
romániai választási kampányba”, mostani 
döntésével „szándékosan árt a magyar–ro-
mán együttműködésnek”, és olyan ügyet 
akadályoz, amely mind a magyar, mind a 
román embereknek fontos. A külgazdasági 
és külügyminiszter kiemelte: a két ország 
határán nyitott határátkelőhelyek nem-
csak szimbolikus, hanem gyakorlati jelen-
tőségűek is, közelebb hozzák egymáshoz 
a határ két oldalán élő közösségeket, és 
napi szinten könnyítik meg a környéken 
élők életét. „Egy új határátkelő létrehozá-
sának megvétózása nem jelent mást, mint 
két nemzet egymáshoz való közeledésé-
nek szándékos akadályozását” – közölte 
Szijjártó Péter. A miniszter hangsúlyozta: 
a magyar kormány továbbra is elkötelezett 
a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett, 
mivel ez az Erdélyben és Székelyföldön élő 
magyarok érdeke is.

Bukarestnek nem tetszik
a magyar feddés
Szijjártó Péter bejegyzésére láthatóan sér-
tetten reagált Bukarest. „Románia eluta-
sítja, elfogadhatatlannak és nyelvezetét 
tekintve tiszteletlennek tartja azokat a bírá-
latokat, amelyeket Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter fogalmazott meg” 
– olvasható a román külügyminisztérium 
közleményében. A dokumentum szerint a 
román fél meglepődve vette tudomásul a 
magyar diplomácia vezetőjének „teljesen 
indokolatlan, aránytalan, a kontextusból 
kiragadott reakcióját”. A román külügy-

minisztérium szerint Iohannis nem azért 
emelt alkotmányossági óvást a  közúti ha-
tárátkelő létesítéséről elfogadott törvény 
ellen, mert ellenzi a határátkelő megnyi-
tását, hanem mert a román alkotmány 
szerint nemzetközi egyezmény megkötése 
kizárólag a végrehajtó hatalom hatásköré-
be tartozik, arról nem lehet törvény révén 
dönteni. A román fél hangsúlyozta, hogy 
Iohannis döntése semmiképpen nem irá-
nyul Magyarország vagy a romániai ma-
gyarság ellen. Emlékeztetettek, hogy a 
törvény elfogadásához megfogalmazott 
kormányzati álláspont szerint Bukarestnek 
szándékában áll kezdeményezni „a szoká-
sos eljárással” a határátkelő megnyitása 
érdekében egy egyezmény megkötését Ma-
gyarországgal a Kübekháza és Óbéb hatá-
rátkelő megnyitásáról. 

Ennél jóval durvább hangvételű román 
reakció is született: a kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) szélsőséges, magyar-
gyűlöletéről ismert európai parlamenti 
képviselője, Rareș Bogdan közösségi ol-
dalán „korcsnak” nevezte Szijjártó Pétert. 
„Hoppá! Orbán Viktor korcsa (ezt aztán 
átírta szolgára – szerk. megj.) megtámadta 
Románia utóbbi 30 évben legtoleránsabb 
és legdemokratikusabb elnökét. Ez a sima 
képű alak, aki regionális játékos akar len-
ni, a Fidesz egykori szegény szóvivője, aki 
Pannónia roma és zsidó közössége elleni 
támadásaival tűnt ki, most azzal akar ki-
tűnni, hogy alaptalanul támadja az egyik 
legnagyobb tiszteletnek örvendő európai 
politikust. Nem jött ki nekik a játék Tria-
nonnal, így most minden mocskot megpró-
bálnak, hogy uszítsanak és támadjanak. 
Pontosan azt kapják majd, amit megérde-
melnek. Románia nemzeti, egységes, szu-
verén, független és feloszthatatlan állam” 
– zárta fenyegetéssel magyarellenes kiro-
hanását Bogdan.

 » B. L.

Bukarestben jelenleg nincs meg a poli-
tikai akarat a magyar–román viszony 

javítására, a román elitet pedig a magyarel-
lenesség fűzi össze – vélekedett a Krónika 
megkeresésére Barabás T. János, a Külügyi 
és Külgazdasági Intézet vezető elemzője a 
legújabb magyar–román diplomáciai csör-
te kapcsán. Kérdésünkre, hogy mennyire 
szól a román belpolitikai küzdelmekről 
Iohannis döntése, amellyel megtámadta az 
Óbéb–Kübekháza határátkelő megnyitá-
sát, és mennyire kell azt a magyar–román 
viszony fényében értelmezni, leszögezte: 
részben valóban belpolitikai indíttatású 
lehet az alkotmánybíróság elnök általi be-
vonása, de az államfőnek kötelessége az 
alkotmány védelme ebben az esetben is. 
Az elmúlt években Iohannis elnök több 
alkalommal nehezményezte a honanyák 
és honatyák tevékenységét, a mostani eset 
tehát nem egyedi. „Nekem fura, hogy a 
parlament és az államfő vitás kérdésekben 
előbb nem meríti ki a kétoldalú tárgyalásos 
megoldás lehetőségét, és a nyilvánosság-
ban üzennek egymásnak, ami azt jelezheti, 
hogy az ügynek politikai népszerűségszer-
zési célja is lehet. Budapestről nézve nem 
volt teljesen érthető Iohannis elnök határ-
nyitásóvása. Szerencsésnek találnám, ha 
a két kormány és a két parlament rendsze-
resebben kapcsolatban lenne, tisztáznák 

közös ügyeiket. Meglátásomban a román 
kormánypárt és a román ellenzék, vala-
mint a román és a magyar kormány közötti, 
ebben az esetben is hevesre sikerült reakci-
ókban a bizalomhiány és a járvány okozta 
vészhelyzet feszültsége is szerepet játszik. 
Mindebből egyszerű következtetést lehet 
levonni: építsenek bizalmat, tegyék rend-
szeressé a közös ügyekben való konzultáci-
ót” – mondta az elemző.

A magyarellenesség mint
a román elit egyik fő ismérve
 Azon kérdésünkre, miért teszi a kormány 
rendszeresen a román belpolitikai kam-
pány témájává Magyarországot – mint 
ismert, a két legutóbbi kormányülésen 
Ludovic Orban a magyar kormányon kö-
szörülte a nyelvét –, az elemző leszögezte: 
tudomásul kell vennünk, hogy a román 
nemzeti egység létrehozása Magyarország 
rovására történt meg 100 éve. „Kevés idő 
volt arra, hogy a történelemértelmezéseken 
túlmenően más értékek is határozottabban 
érvényesüljenek a nemzettudatban. Már 
Ceauşescu korában fő politikai eszköz volt 
a magyarellenesség. A román elit jelenleg 
is zárt körű, kooptálással vesznek be új ve-
zetőket, és ha megnézzük a „felvételi felté-
teleket”, ott van a magyargyűlölet is, lásd 
a román nemzetbiztonsági stratégiákban 
a magyarveszély abszurd felbukkanását. 
Tehát ha összefogásra van szükség, akkor 

az elit szerint szidni kell a magyarokat, ha 
van ennek alapja, ha nincs – mert a román 
elit nem érzi elég erősnek az összetartozást 
létrehozó saját nemzeti értékeit” – vázol-
ta a helyzetet. Emlékeztetett: Európában 
számos példa van arra, hogy szomszéd 
államok történelmi sérelmeket hordoznak, 
de ezt helyre tudják tenni, és a közös tör-
ténelem a normális élet részévé válik. „Te-
hát nem kell túldramatizálni a kétoldalú 
kapcsolataink helyzetét, de dolgozni kell 
a problémák oldásában. Ahhoz viszont, 
hogy javítsuk a kapcsolatainkat, politikai 
akarat kell, és ezt nem látom Bukarestben, 
így például a román fél több mint 20 éve 
blokkolja a közös történelmi albizottság 
munkáját. Ha Bukarest nem segíti elő meg-
felelően a szakértő történészek, társada-
lomtudósok közös munkáját, találkozóit, 
a civil világ közeledésesét, és csak szóla-
mokat pufogtat, akkor nem csoda, hogy a 
média és a politikusok mindkét országban 
zaklatottan közelítik meg a kapcsolatain-
kat. Ugyanakkor a magyar fél sem hibát-
lan, nekünk is lenne tennivalónk, jobban 
megérthetnénk a román fél motivációit, és 
az elmúlt évtizedekben voltak tapintatlan 
magyar politikusi nyilatkozatok” – hang-
súlyozta Barabás T. János.

Példaértékű gazdasági kapcsolatok
Kérdésünkre, miszerint lehetséges-e az 
egyre hűvösebb magyar–román viszony 

normalizálása annak fényében, hogy a fris-
sen kidolgozott román védelmi stratégia 
kiemelt fi gyelmet szentel az illiberális de-
mokrácia kockázatának, ami egyértelmű-
en Magyarország ellen irányul, reményét 
fejezte ki, hogy a romániai választási kam-
pány múltával a józan politikai hangok 
kerülnek előtérbe. „Ebben szerepe lehet a 
gazdasági válság és a várható megszorító 
intézkedések kijózanító hatásának. Elő-
térbe kerül a gazdaság. Tudnunk kell azt, 
hogy a két ország vállalkozói kitűnően 
együtt tudnak működni, messze Magyar-
ország a legfontosabb partner a térségben. 
Így a magyar–román kétoldalú kereskede-
lem meghaladta tavaly a 9 milliárd eurót, 
míg pl. román–bolgár viszonylatban ez 
az összeg 2-3 milliárd euró. A kétoldalú 
kereskedelemben csökken a román pasz-
szívum, vagyis gyorsabban nő a romániai 
export, ez is jelzi, hogy a gazdaságban nö-
vekszik a román érdek a kiegyensúlyozott 
politika iránt. A romániai vállalkozóknak 
mi vagyunk a legmegbízhatóbb partnerek 
a régióban, sajnos a politikusokra ez nem 
vonatkozik. A magyar OTP Bank korrekt és 
innovatív üzletvitele román szakvélemé-
nyek szerint jótékonyan hat a román gaz-
daságra, nekünk pedig például a román 
energiapolitikához való jobb bekapcsoló-
dás lenne nagy segítség. Üzletembereink 
megbíznak egymásban. Tanuljunk tőlük” 
– fejtette ki lapunknak Barabás T. János.
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Pengeváltás. Klaus Iohannis lépését Szĳ jártó Péter magyarellenes gesztusként értelmezte

Elemző: hiányzik Bukarestből a politikai akarat a viszony javítására




