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A kormányválság hátteréről
Elemző a válság okairól: nyomást gyakorolhattak Cîţura a kiskirályok

B A L O G H  L E V E N T E

A nagybányai születé-
sű szakértő szerint a 
kormányfőt nagy való-

színűség szerint óriási nyomás 
alatt tartotta a párton belüli he-
lyi „kiskirályokból” álló ad-hoc 
„támogatótestület”. „Mivel Cîţu 
sokkal kisebb beágyazottsággal 
rendelkezik a pártban, mint az el-
nökválasztási kampányon belüli 
ellenfele, Ludovic Orban jelenlegi 
pártelnök, az utóbbi időben tett 
rendkívül magabiztos nyilatkoza-
tai dacára egyáltalán nem lehe-

tett biztos, hogy támogatói 
szeptember 25-én, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) 
tisztújító kongresszusán is 
kitartanak mellette, és ami 
még fontosabb, hogy maga 
mögött tudhatja a nagyjá-
ból 5000 küldött többsé-
gének támogatását. Az is 

elképzelhető, hogy a párt helyi 
vezetői sem bíznak túlságosan a 
kormányfő koalíciós társakkal és 
főleg a Mentsétek meg Románi-
át Szövetségből és a Szabadság, 
Egyenlőség és Szolidaritás Pártjá-
ból álló USR-PLUS-szal szembeni 
érdekérvényesítő képességében, 
ezért nyomást gyakoroltak Cîţura 
a mintegy 50 milliárd lej értékű 
országos helyi fejlesztési prog-
ram, az úgynevezett Anghel Sa-
ligny-program elfogadtatása érde-
kében” – mutatott rá.

Mi állhat a háttérben?

Felvetésünkre, hogy valóban a fej-
lesztési programmal van-e baja az 
USR-PLUS-nak, vagy más is állhat 
a háttérben, Pászkán Zsolt kifejtet-
te: elképzelhető, hogy az USR-PLUS 
pénzügyi „kompenzációt” próbált 
kikényszeríteni magának, illetve saját 
klientúrájának, tekintettel arra, hogy 
az Anghel Saligny-program – a már 
ismertetett okok miatt – számára ke-
vésbé kecsegtetett anyagi előnyökkel. 

Az USR-PLUS már március óta igyek-
szik megszerezni az összes romániai 
kórház feletti ellenőrzést (ami óriási 
pénzügyi és politikai hatalmat biztosí-
tana), de egy évente több milliárd lejes 
költségvetéssel működő új ügynökség 
felállítását is el akarja érni, amely az 
egészségügyi infrastruktúra fejleszté-
séért lenne felelős. Az ezzel kapcso-
latos alkudozások elakadása szintén 
közrejátszhatott abban, hogy az USR-
PLUS most igyekezett keresztbe tenni 
a Cîţu-csapat terveinek – mutatott rá.

AUR-veszély?

Pászkán Zsolt azt is leszögezte: az 
USR-PLUS rendkívül felelőtlen lé-
pést tett, amikor aláírásával legi-
timálta a Románok Egyesüléséért 
Párt (AUR) „trollkodását”. „Nem-
csak azért, mert ezzel olcsó sikerhez 
juttatja a káoszban érdekelt szélső-
séges pártot, hanem – és én ezt 
tartom a legfontosabbnak – azért, 
mert gyakorlatilag koalícióképessé 
tette ezzel az AUR-t a PSD számá-
ra. Márpedig ezek után a jelenleg 
34–35 százalékos támogatottsággal 
rendelkező PSD könnyedén szövet-
ségre léphet majd az USR-PLUS-t 
már le is köröző AUR-ral, ami meg-
lehetősen rémálomszerű lehetőség! 
Méghozzá úgy, hogy az USR-PLUS 
eddig az „erkölcsibizonyítvány-osz-

togatói” szerepben tetszelgett, nem-
csak Romániában, hanem az euró-
pai uniós politikában is. Az a párt 
segíti ezt elő, amelynek brassói kép-
viselője alig két nappal ezelőtt, az 
USR-PLUS katasztrofális népszerű-
ségvesztését látva, még azzal rioga-
tott, hogy egy FIDESZ–Jobbikhoz (!) 
hasonló szövetség jöhet létre a PSD 
és az AUR között, valójában ponto-
san a magyarországi mintát követi, 
ahol a „magyar USR” (Momentum) 
a „magyar AUR”-ral (Jobbik) búto-
rozott össze” – hangsúlyozta lap-
családunknak Pászkán Zsolt. 

Az USR-PLUS továbbra is hajlandó 
tárgyalni a liberálisokkal 
és az RMDSZ-szel a koalíció 
fenntartásáról, de csak akkor, 
ha nem Cîțu (középen) lesz 
a miniszterelnök
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• Florin Cîţu miniszterelnök vélhetően azért erőltette a koalíciós válságot kirob-
bantó vidékfejlesztési terv elfogadását, mert a tisztújító pártkongresszus előtt meg 
akart felelni a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi kiskirályai elvárásainak – véleke-
dett a bukaresti fejleményeket a Krónikának kommentálva Pászkán Zsolt elemző, a 
budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa.

P A T A K Y  I S T V Á N

I smét a külhoni magyar kettős 
állampolgárok szavazati jogá-

nak megvonásáról beszélt a ma-
gyarországi ellenzéki szövetség 
egyik legnagyobb pártja, a Gyur-
csány Ferenc volt miniszterelnök 
vezette DK. Dobrev Klára, a párt 
miniszterelnök-jelöltje, a DK-ve-

zér felesége az Index hírportálnak 
adott interjúban azt mondta, a ha-
táron túli magyarok szavazati jogá-
val kapcsolatban a DK álláspontja 
nem változott. „Mi úgy gondoljuk, 
hogy csak az szavazzon Magyar-
országon, aki itt él, aki viseli a 
döntéseinek a következményét is” 
– nyilatkozta a politikus. Hozzátet-
te: az állampolgárság visszavonása 
nincs a DK tervei között. Szerinte 
„az állampolgárságot és a szava-

zati jogot külön lehet választani 
egymástól”.

Évek óta mondják

Az interjú apropóján a Magyar 
Nemzet című napilap összeállí-
tásában arra emlékeztetett, hogy 
a balliberális párt már évek óta 
kampányol a külhoni magyarok 
ellen. Márciusban Vadai Ágnes, 
a DK politikusa a járványkezelés-
sel összefüggésben támadta a ha-
táron túli magyarokat: „Jönnek! 
Felvenni a nyugdíjat, vásárolni, 
és a hírek szerint oltakozni is.” 
Gyurcsány Ferenc már 2001-ben, 
Medgyessy Péter szocialista mi-
niszterelnök-jelölt tanácsadója-
ként azt javasolta: azzal kampá-
nyoljanak a közelgő választáson, 
hogy 23 millió román munkavál-

laló fogja elözönleni Magyaror-
szágot az Orbán Viktor és Adrian 
Năstase közötti megállapodás mi-
att, ami elveszi milliók munkáját. 
A két akkori miniszterelnök egyéb-
ként a magyar státustörvényről 
egyezett meg annak idején. Gyur-
csány külhoniak elleni offenzívája 
2004-ben csúcsosodott ki, amikor 
miniszterelnökként a kettős állam-
polgárság témájában tartott refe-
rendumon arra buzdított: ne támo-
gassák a határon túl élő magyarok 
állampolgársághoz jutását. A po-
litikus akkor azzal kampányolt, 
hogy amennyiben a külhoniak 
magyar állampolgárságot kapnak, 
azonnal áttelepül Magyarországra 
nyolcszázezer ember, és elveszi a 
nyugdíjat és a munkát az anyaor-
szágban élőktől – idézte fel a tör-
ténteket a Magyar Nemzet.

A Jobbik is vitatja

Az ellenzéki összefogás másik na-
gyobb pártja, a szélsőjobbról most 
balra húzó Jobbik is vitatja a határon 
túliak szavazati jogát. Jakab László 
pártelnök egy korábbi youtube-os mű-
sorban a szabályozás „megreformá-
lásáról” beszélt. „A határon 
túli magyarok ne a magyar-
országi pártlistákat, hanem 
a saját hangjukat erősítsék a 
szavazatukkal. Például egy 
székely ember mondhassa 
el a saját véleményét egy 
székely képviselőn, mond-
juk egy szószólón keresztül” – 
vetette fel Jakab. Jelenleg tizenhárom 
magyarországi nemzetiség küldhet 
szószólót a parlamentbe, nekik azon-
ban nincs szavazati joguk, azaz alig 
van befolyásuk a törvényalkotásra.

Elvennék a határon túliak szavazati jogát
• A közelgő magyarországi parlamenti választások 
a pártpolitikai csatározások színterére emelhetik a 
határon túli magyarokat. Az ellenzék táborában újra 
felmerült a magyar állampolgársággal is rendelkező 
külhoniak jogának korlátozása. A Demokratikus Koalíció 
(DK) megvonná a szavazati jogot, de a Jobbik is vitatja a 
jelenlegi szabályozást.




