
hagyományőrzés/vélemény 2020. július 30. 3

E
mber legyen a talpán, 
aki eligazodik a bu-
karesti parlamenti és 
kormányzati politizá-
lás zsákutcáiban. Az 

elmúlt harminc évben aligha volt 
ilyen helyzet, hogy a kormánynak 
ne legyen tartós többsége a par-
lamentben. 2020-ban az országot 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
vezeti a kormánypalotából, a Par-
lamentből pedig a Szociáldemok-
rata Párt (PSD). A politikai sziámi 
ikrekként viselkedő két pártot a 
parlamenti választásokig nem 
lehet szétválasztani. A súlyos ví-
rusjárvánnyal terhelt időszakban 
ennél kilátástalanabb helyzetbe 
aligha kerülhetett Románia. Ab-
ban az országban, ahol bő egy 
évvel ezelőtt sem volt költségve-
tési tartalék, tavaly novembertől 
a nemzeti liberális kormány újabb 
eurómilliárdos hitelekből fi zeti az 
állami alkalmazottak bérét és a 
nyugdíjakat.

A tényszerűség kedvéért le 
kell szögezni: a Nemzeti Liberális 
Párt saját kezével lavírozta magát 
a mai zsákutcába. Tavaly ősszel jó 
előre ittak a medve bőrére, amikor 
parlamenti többség hiányában 
Klaus Iohannis román államfő ad 
hoc módon olyan átmeneti „sza-
vazógépet” verbuvált a törvény-
hozásban, amellyel sikerült ugyan 
megbuktatni Viorica Dăncilă szo-
ciáldemokrata kormányát, de aki 
kicsit is ért a politikához, az előre 
látta: 20 százalékos parlamenti 
támogatottságú kormánnyal „bé-
keidőben” sem lehet kormányoz-
ni, nemhogy háborús helyzettel 
felérő vírusjárványos időszakban. 
Amikor kitört a baj, az „ellenzé-
ki” pártok politikusai mentették 
az irhájukat, ami azóta is napi 
rendszerességgel beigazolódik. A 
helyzet mai állása szerint a Nem-
zeti Liberális Párt kormányoz, a 
Szociáldemokrata Párt pedig hoz-
za a törvényeket. Vagyis Ludovic 
Orban olyan zenére táncol, amit 
a PSD húz. A történet kabaréba 
illő lenne, ha nem a mi bőrünkre 
menne ki a játék.

Románia tragédiája, hogy az 
egész világot megviselő korona-
vírus-járvány kellős közepén kez-
dődött el a mindent behatároló 
választási kampány. Ennek első 
felvonása szeptember végén, a 
helyhatósági választások meg-
tartásával ér véget. A keményebb 
küzdelmek azonban késő ősszel, 
tél elején tetőződnek, amikor a 
parlamenti választásokat tarta-
nák. De a decemberi dátum sem 
biztos, mert az „ellenzéki” pártok 
arra hajtanak, hogy az országgyű-
lési választásokat jövő tavaszra 
tolják ki: addigra talán sikerülne 
a liberálisok csekélyke előnyét le-
nullázni, így a PSD diadalittasan 
visszatérhetne a hatalomba.

Bárhogy is legyen, az állan-
dósuló választási kampány a 

pártoknak és a politikusoknak 
kedvez. És minden másnak – be-
leértve a legnagyobb veszélynek 
kitett gazdaságot – csak árthat. 
Válsághelyzetben eleve képtelen-
ség úgy kormányozni egy orszá-
got, hogy az üres államkasszára 
licitál minden párt. Mindenki 
nagyobbat akar mondani és ígér-
ni, hátha növelni tudja választói 
bázisát, amelyet az elmúlt har-
minc évben egyaránt átvert PSD, 
PNL, RMDSZ és az összes többi 
párt, amelyik kis időre is, de ha-
talomra került. Egy újságcikkben 
lehetetlenség felsorolni a rend-
szerváltás óta elhangzott és be 
nem tartott választási ígéreteket 
– ebből politológusok tudnának 
hosszú elemzéseket írni –, mi-
közben az éppen hatalmon reg-
náló nemzeti liberálisok Kánaánt 
ígérnek országot átszelő autópá-
lyáktól olyan gazdasági környe-
zetig, amelyben a cégek jól fi zető 
munkahelyeket kínálnak majd.

Mondhatnánk persze, hogy a 
PNL kifogta az aranyhalat, ami-
kor az Európai Unió vezetőinek 
több napig tartó csúcsértekez-
letén a következő hétéves idő-
szakra Románia mintegy 80 mil-
liárd eurós uniós költségvetéshez 
jutott. Ez papíron gyönyörűen 
hangzik, a valóságban azonban a 
következő tíz évben éppúgy nem 
fog semmi változni, mint az el-
múlt évtizedben, ha az eddig fun-
gáló politikusok és pártok kerül-
nek ismét hatalomra. Mindegyik 
bebizonyította, hogy a kormány-
zásban mennyit ér. Főleg a két 
legerősebb párt, a PNL és a PSD. 
Igazából egyik sem tett semmit 
Románia gyors modernizálásá-
ért, amit leginkább  a 4–5 millió 
román állampolgár külföldi mun-
kavállalása bizonyít, szerintük 
mindenhol jó, de a legrosszabb 
Romániában. Ilyen előzmények 
után nem nehéz kitalálni, hogy a 
több tízmilliárd eurónyi hitelke-
retből és a vissza nem térítendő 
uniós forrásokból a Romániának 
ígért büdzsé valós segítség vagy 
Csipkerózsika-álom lesz.

A beharangozott hatalmas be-
ruházások a szeptemberi önkor-
mányzati és a jövő ködébe vesző 
parlamenti választások kampá-
nyának előjátékaként hangzottak 
el, ezért kár ezekkel az ígéretekkel 
most foglalkozni. A vírusjárvány 
oldalvizein elvérző hazai vállal-
kozások életben tartása lenne az 
elsődleges feladat, hogy a még 
létező munkahelyeket mentse a 
kormány. Persze nem PSD-mód-
ra, ahogyan a szociáldemokraták 
akarnak különböző törvénykez-
deményezések alapján segélyeket 
osztogatni az embereknek. Olyan-
szerű forgatókönyv kellene, amit 
a magyar kormány dolgozott ki 
hónapokkal ezelőtt a vállalkozá-
sok áttételes támogatásával, ka-
matcsökkentéssel, stb.

Ha a járvány újabb tombolása 
hosszú hónapokra kinyúlik, és a 
választási kampánynak kiszolgál-
tatott Romániát megvalósítható 
gazdasági forgatókönyvek nél-
kül éri, akkor a világ pénze sem 
lesz elegendő az elszabadult ha-
jóágyúként viselkedő költségvetés 
megmentésére.

Választási Csipkerózsika-álmok

Makkay
József

Amikor magyar lány 
nem táncolt osztrákkal
Írás közben kezembe került a ma-
gyar nőnevelés nagyasszonyának, 
Veress Pálné lányának, Veres Szi-
lárdának a visszaemlékezése, aki 
két báli idényt is belesző memoár-
jába. Az 1858-as évadról írja: „a co-
tillon egy fi gurájában nőválasztás 
volt, én pici rózsaszínű csokrom 
Vadnai (megjegyzés: Vadnai Ká-
roly, korának híres írója, újságíró-
ja) kabátjára tőztem…” A másik 
rá egy évre született, s honleányi 
szívéről tesz tanúbizonyságot: „Az 
Anna bálra gyülekeztünk, megkez-
dődött a tánc, báró Duka közeledik 
hozzám és bemutat egy uhlanus 
tisztet: gróf Longholettit. Éppen 
keringőt húztak, meghajtja ma-
gát és táncra kér. Én ezt feleltem: 
osztrák katonával nem táncolok 
és keringőt sem. Azzal elfordultam 
és édesanyámnak mondtam: Gye-
rünk innen!… Másnap, a reggeli 
sétánál mellém lépett Jókai Mór 
és üdvözölt a magyar irodalom 
nevében, örömét fejezte ki, hogy 
akadt egy magyar lány, aki így vi-
selkedett.” Egy személyes emléket 
is említek Füredre gondolván: ük-

nagyapám, Lehóczky István 1848-
ban a már említett Kiss Ernő altá-
bornagy alatt szolgált Délvidéken, 
s nagyra becsülte parancsnokát.

Prímásverseny az elmaradt 
Anna-bál helyett
Idén elmaradt a híres táncmulat-
ság, viszont számos kísérőesemé-
nyét megtartották. A Balatonfüred 
Város Önkormányzata, a Hagyo-
mányok Háza által szervezett Ba-
latonfüredi prímásverseny is ezek 
közé tartozott, s a népzenének 
újabb híveket szerzett. A megmé-
rettetésnek a Kisfaludy Galéria 
adott otthont. Minden prímás 
három produkciót – két kötelező 
versenyszámot és egy szabadon 
választottat – adott elő. A kötelező 
versenyszámokban a résztvevők 
Szék, illetve Gömör népzenéjéből 
választhattak. Az első helyet a zsű-
ri Király Miklósnak, a pozsonyi Ifj ú 
Szívek Táncszínház prímásának 
ítélte, akit szabad programválasz-
tásában a kiváló gyergyóalfalui 
hegedűs, Cserkesz Béla személye 
motivált. A második helyen a délvi-
déki Cseszák Zsombor, a Fokos ze-
nekar prímása végzett. Az óbecsei 

muzsikus a harmadik részben ka-
lotaszegi muzsikát adott elő, ezzel 
is tisztelegve példaképe, a legen-
dás bánff yhunyadi muzsikus, Var-
ga Ferenc „Csipás” emléke előtt. 
A dobogó harmadik fokára a turai 
Boda Gellért állhatott, aki a válasz-
tott kategóriában az erdélyi Szász-
csávás muzsikájára tette le voksát. 
Érdemes volt közelről fi gyelni a 
versenyzők felkészülését a próbá-
kon, a művészek és hozzátartozóik 
izgalmát, s azt a felszabadult játé-
kot, amit a gálaesten hallhatott a 
közönség. A záróeseményt a Gyógy 
téren felállított nagyszínpadon 
rendezték. Itt léptek fel – a díjazot-
tak mellett – Agócs Gergely, Sőre-
gi Anna, Maier Cseperke, Balogh 
Melinda, a 2019-es prímásverseny 
győztesei, valamint a Magyar Álla-
mi Népi Együttes zenekara. Bala-
tonfüreden mára beindult a pezsgő 
élet, a gálaesten is szép számú kö-
zönség vett részt. A pro me nádon 
is mindig sokan sétáltak, párok 
romantikáztak, gyerekek etették a 
kacsákat, mások horgásztak. Sok 
az építkezés, a régi villák megújul-
nak, József nádor címben szereplő 
szavai ma is megállják helyüket.
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