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KIRÁLYCSINÁLÓ HADSEREG ÉS HÍRSZERZÉSEK – SZAKÉRTŐK SZERINT KLAUS IOHANNIST A TITKOSSZOLGÁLATOK IRÁNYÍTJÁK

Már 2024-re készülhet a „mélyállam”
Miután Nicolae Ciucă személyé-
ben egy tartalékos tábornok, volt 
vezérkari főnök kerülhet a mi-
niszterelnöki székbe a bukaresti 
Victoria-palotában, ismét előtérbe 
kerül az állam- és nemzetbiztonsági 
struktúrák romániai politikai dön-
téshozatalra gyakorolt befolyásának 
kérdése. Adódik a kérdés: szintet 
lépett a „mélyállam”?

» PATAKY ISTVÁN

S tefano Bottoni, az országot, de a 
közép-európai térséget is jól isme-
rő, magyarul anyanyelvi szinten 

beszélő egyetemi oktató vitatott elmélet-
nek nevezi azt a néhány elemző által val-
lott nézetet, miszerint Romániát egyfajta 
párhuzamos államgépezet működteti. Ő 
inkább azt gondolja, hogy Romániában 
hagyományosan nagyon erősek az állam-
biztonsági és nemzetbiztonsági struktú-
rák, a két világháború között és a kommu-
nizmus idejében is azok voltak. „Az elmélet 
szerint ezek alkotják az államapparátus 
gerincét, amelyet nem lehet összetörni, és 
ez egy olyan hálózat, amely gyakorlatilag 
működteti az egészet, és megvan a maga 
agendája, a saját elképzelése a világról” 
– mondta a fi renzei egyetem oktatója a 
balkáni országok történéseivel foglalko-
zó Balk.hu portálnak még azelőtt, hogy 
Klaus Iohannis elnök megbízta volna a 
kormányalakítással Nicolae Ciucă védelmi 
minisztert. Bottoni szerint most a nagy kér-
dés az, hogy ez a „mélyállam” mit talált ki 
a 2024-es választási évre, kit szeretne látni 

az ország élén Klaus Iohannis után, mert 
– mint fogalmazott – nyilvánvalóan nem a 
következő kormányfő a lényeg, ezek mind 
áthidaló emberek.

Nem elég megbízhatónak lenni, 
annak is kell tűnni
Az egyetemi oktató úgy látja, a hálózatnak 
most nagyon erős külső támogatói van-
nak, így az Egyesült Államok és a NATO, 
valamint az Európai Unió. „Itt van egy fon-
tos külső igazodási pont, Románia számá-
ra pedig tényleg kulcsfontosságú kérdés, 
hogy nemcsak megbízható legyen, hanem 
annak is tűnjön az amerikaiak számára. Ez 
rettenetesen fontos, hiszen ott van Ukraj-
na, és Ukrajna révén ott van Oroszország, 
ott van a Fekete-tenger, tehát a térség min-
denképpen geopolitikai gócpont, Romá-
nia ugyanakkor az amerikaiak számára 

és a NATO számára ebben a tekintetben a 
nyugati irányultságú törekvések megtes-
tesítője, fogalmazzunk így. Tehát fontos 
számukra, hogy Romániában ne legyen 
semmi olyan kihívás, ami ezt az alap irányt 
megváltoztatja. Ez mindent felülír, és ha a 
román demokráciát formálissá kell tenni 
ennek érdekében, ez akkor is megéri szá-
mukra” – fogalmazott Bottoni.

A szakértő szerint a hadsereg és a tit-
kosszolgálatok az utóbbi harminc évben 
inkább királycsinálókként jelentek meg, 
és mindig kétfelé vagy többfelé játszottak. 
„Ritkán volt az, hogy csak egy lóra tettek, 
mert ezek az erők is megosztottak: sok-
féle titkosszolgálat van, és láttunk azért 
az utóbbi húsz évben is bőven késhegyre 
menő harcot a különböző struktúrák kö-
zött” – hangsúlyozta az egyetemi oktató. 
Mint kiemelte, ez nem egy monolit rend-

szer, amelyet olyan emberek irányítanak, 
akik mindenben egyetértenek. „Van egy 
nagy hatalmi központ Traian Băsescu óta 
az elnöki adminisztráció körül. Az elnöki 
intézmény Romániában hagyományosan 
erős, alkotmányjogilag is erős, a politikum, 
a politikai szféra, a kormányok gyengesé-
ge, valamint a legitimitásának hiánya pe-
dig gyakorlatilag egyre inkább felerősítette 
annak a stabilabbnak tűnő intézménynek 
a szerepét, ami az elnököt jelenti. Ők jó 
jelöltnek tekintették korábban Băsescut, 
azért is, mert Băsescu közéjük tartozott, ő 
is abból a hálózatból jött, abban a struktú-
rában nevelkedett, onnan emelkedett ki a 
hetvenes-nyolcvanas években, vagy pedig 
Klaus Iohannist, akit sikeresen kooptáltak 
néhány tanácsadó révén, akiknek a szere-
pe egyértelmű volt az elnöki apparátusban 
is” – mondta Stefano Bottoni.

Ellenőrzés vágy és valóság között
Vladimir Tismăneanu politológus, a kom-
munista diktatúra által elkövetett bűncse-
lekményeket vizsgáló bizottság egykori ve-
zetője egy minapi Facebook-bejegyzésében 
egyértelműen a „szolgálatok emberének” 
nevezte Iohannist. „Emil Constantinescu 
úgy lépett ki a politikai játékból, hogy ki-
jelentette: legyőzte őt a rendszer. Ponto-
sabban a szolgálatok. Traian Băsescu meg 
volt győződve arról, hogy ellenőrzi azokat. 
Csakhogy ez egy vágy volt, nem a valóság” 
– írta Tismăneanu. Hozzátette: a „ször-
nyűséges” Szociálliberális Unió (USL) által 
kitalált, s a titkosszolgálatok iránt lekötele-
zett volt nagyszebeni polgármester színpa-
dias hiúsággal játssza az elnöki szerepet. 
„Őt nem győzték le a szolgálatok, mert az 
ő emberük volt” – fogalmazott bejegyzésé-
ben Vladimir Tismăneanu.
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Szolgálatosak. Nicolae Ciucă és Klaus Iohannis egyaránt élvezi a hálózatok támogatását




