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A román–magyar kapcsolatok újraélesztését javasolta Semjén Zsolt a zilahi kongresszuson

Még nem akar kormányozni az RMDSZ

Visszatérő motívuma volt 
az RMDSZ szombati kong-
resszusának az erdélyi 

magyarokat ért jogsértések és 
támadások leltárba vétele. Ez-
zel, no meg a helyszínnel össze-
függésben, egyfajta bátorításkép-
pen választotta az alakulat zila-
hi nagygyűlése „arcaként” bá-
ró Wesselényi Miklóst, az árvízi 
hajóst, az esemény mottójaként 
pedig az országgyűlési főrendi-
ház egykori vezérének mondá-
sát: „Nem hátrálunk meg!” Rö-
vid köszöntőjében Kelemen Hu-
nor elnök előrebocsátotta: ala-
kulata fontosnak tartja, hogy Ro-
mánia és Magyarország viszo-
nya bizalmi legyen, ami most 
nem ilyen ugyan, ám látja a jelét 
annak, hogy mindkét ország javí-
tani akar jelenlegi kapcsolatán. 
„Ebben szívesen segítünk, mert 
a románok és a magyarok nem 
lehetnek egymás ellenségei a 21. 
században, az egymásra utalt-
ság meg fogja határozni a követ-
kező nemzedékek életét” – jelen-
tette ki a szövetségi elnök.

Újragombolni a mellényt

A kongresszus koreográfiájához 
tartozott egyébként, hogy egy-
fajta showelemként valamennyi 
meghívottat Kelemen konferált 
fel, a vendégek beszédét pedig gi-
tár riffel aláfestett fényképes be-
mutató előzte meg a kivetítőkön. 
Számos közméltóság és politikus 
– köztük Klaus Johannis állam-
fő, Sorin Grindeanu miniszter-
elnök, Călin Popescu-Tăriceanu, 
a szenátus elnöke – szöveges 
vagy videoüzenetben köszöntöt-
te az RMDSZ-t, megtéve a szoká-
sos tiszteletkört a szövetségnek, 
egyúttal kifejezve a román-ma-
gyar békés együttélés iránti óha-
ját. „Egy kézfogás többet ér a sok-
oldalas protokollumoknál, ezt 
a modellt kiterjeszthetnénk az 
egész társadalomra” – jelentet-
te ki Liviu Dragnea, a kormány-
koalíció fő erejét adó Szociál-
demokrata Párt (PSD) vezetője. 
A képviselőház elnöki tisztsé-
gét is betöltő politikus hatékony-
nak nevezte a magyar alakulat-
tal a tavalyi parlamenti válasz-
tások nyomán kötött parlamenti 
együttműködést, majd hozzátet-
te: el kellene gondolkodni a kö-
vetkező lépésen, még ha a dön-
tésnek nem is feltétlenül a mos-
tani kongresszuson kell megszü-
letnie. Dragnea ezáltal gyakor-
latilag kormányzati részvételt 
ajánlott az RMDSZ-nek. A PSD 
elnöke azt is elmondta, szeretné, 
ha az egyik autópálya áthaladna 
Hargita és Kovászna megyén, tel-
jesen egyetért az anyanyelvű ok-
tatás biztosításával, ugyanakkor 
arra biztatja a magyarokat, hogy 
a gyerekeiket tanítsák meg az ál-
lam nyelvén is, hogy jobb munka-
helyekhez jussanak, és ne vándo-
roljanak el.

Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes gratulált az RMDSZ-
nek és a Magyar Polgári Párt-
nak (MPP) a tavalyi parlamen-
ti választásokat megelőzően kö-
tött összefogásért. A Keresztény-
demokrata Néppárt (KDNP) el-
nöke szóvá tette az erdélyi ma-
gyarság szerzett jogainak „visz-
szavágását”, felemlegetve töb-
bek között a marosvásárhelyi ró-
mai katolikus iskola létrehozása 
ügyében indult ügyészségi eljá-

rást, a szimbólumhasználat aka-
dályozását, a restitúció késleke-
dését. A kormányfőhelyettes ar-
ra kérte „román barátainkat” a 
román egyesülés centenáriu-
ma közelgő évfordulóján: kér-
dezzék meg a külföldön dolgozó 
románokat, hogy a fogadott ha-
zájukban megvalósult autonó-
mia ártott-e az illető országnak. 
„Ugyanakkor arra is kérjük még 
román barátainkat, olvassák, ta-
nulmányozzák a gyulafehérvá-
ri nyilatkozatot, és szellemében, 
betűjében valósítsák meg azt” – 
hangoztatta az anyaországi po-
litikus. Hozzátette, a kettős ál-
lampolgárságról 2004. decem-
ber 5-én rendezett népszavazás 
óta hosszú utat tett meg a ma-
gyar nemzet, egyúttal ünnepé-

lyesen bejelentette: idén decem-
ber 5-ére meglesz az egymillió 
új magyar állampolgár az Orbán-
kormány által bevezetett könnyí-
tett honosításnak köszönhetően. 
A magyar–román kapcsolatokról 
szólva Semjén közölte, Budapest 
„kész a mellény újragombolásá-
ra”. A kongresszusról távozóban 
a kormányfőhelyettes újságírók-
nak elmondta, a magyar állam 
kész részt vállalni a marosvásár-
helyi katolikus gimnázium anya-
gi fenntartásában, viszont sze-
rinte a DNA által „vegzált” iskola 
ügye nem anyagi kérdés. Semjén 
továbbá megengedhetetlennek és 
irracionálisnak nevezte, hogy mi-
közben az EU támogatja és szor-
galmazza a migrációt, a szigorí-
tott határellenőrzés során a ha-
tóságok – a politikus megfogal-
mazása szerint – „csesztetik” a 
becsületes uniós polgárokat a ro-
mán–magyar határon.

„Politikai merénylet” iskolaügyben

Hevesen ostorozta az Orszá-
gos Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) tevékenységét Kelemen 
Hunor is. Kongresszusi beszédé-
ben az RMDSZ-elnök „politikai 
merényletnek”, az iskola felszá-
molására tett kísérletnek nevez-
te a marosvásárhelyi római ka-
tolikus gimnázium létrehozása 
ügyében zajló eljárást, amelynek 
szerinte semmi köze a korrupci-
óhoz. Kelemen leszögezte: a szé-
kely zászló és a magyar feliratok 
„abszurd drámába illő” üldözése 
messze túlmutat a jogállamiság 
határain, a magyar önkormány-
zati vezetők ellen indított ügyész-
ségi eljárások pedig ugyancsak a 
„jogállamiság megcsúfolása”. Le-

szögezte, az erdélyi magyarok-
nak az az érdekük, hogy Románia 
jól működő jogállam legyen, meg-
történjen a hatalmi ágak szétvá-
lasztása, a kisebbségi jogok ne 
csak papíron létezzenek, hanem 
a valóságban is érvényesüljenek, 

hogy az 1918-as ígéretek a cen-
tenárium közeledtével valósággá 
váljanak, és elismerjék a közös-
séget államalkotó tényezőként. A 
kongresszuson többen is kitértek 
a közelgő centenáriumra. Markó 
Béla egykori szövetségi elnök úgy 
vélte, nemhogy a magyaroknak, a 

románoknak sem nagyon van mit 
ünnepelni jövőre, mert nem épül-
tek meg az Erdélyt és Románi-
át összekötő autópályák, gyors-
vasutak, nem valósult meg kiter-
jedt parlamenti demokrácia és a 
jogállamiság. Többen megfogal-
mazták – köztük Porcsalmi Bá-
lint ügyvezető elnök és Hegedüs 
Csilla, a nőszervezet alelnöke –, 
hogy az RMDSZ-nek, de általá-
ban a magyar közösségnek is to-
leránsabbnak kell lennie a többi 
kisebbség irányában, és itt a csa-
lád és a házasság fogalmáról zaj-
ló alkotmánymódosítási vita okán 
burkoltan a melegekre gondoltak.

Nem a bűvészmutatványokra

Az RMDSZ kongresszusának lé-
nyegi döntése volt, hogy megsza-
vazta a női képviselet hangsú-
lyosabbá tételét célzó alapsza-
bály-módosítást. A módosítás leg-
lényegesebb eleme, hogy a szövet-
ség helyi döntéshozó testületeiben 
egyharmados arányt kell biztosí-
tani a nők számára; ahol ez nem 
lehetséges, ott a felettes testület 
adhat felmentést az arányossági 
kritérium teljesítése alól. Ugyan-
akkor a területi és országos testü-
letekben 15 százalékos kvótát kell 
biztosítani az RMDSZ nőszerve-
zete jelöltjeinek. A szebbik nem 
számára nyújtott pozitív megkü-
lönböztetés azonban nem min-
denkinek nyerte el a tetszését. 

Budai Richárd, az RMDSZ buka-
resti szervezetének elnöke a po-
litikai vita során feltette a kérdést: 
néhány év múlva vajon más sze-
xuális kisebbségnek is 15 száza-
lékot biztosít majd struktúráiban 
az alakulat? „Lehet, de akkor nem 

lépjük át az ötszázalékos parla-
menti küszöböt” – figyelmeztetett 
a fővárosi politikus. Stratégiai do-
kumentumot is elfogadott a nagy-
gyűlés, az erdélyi magyar közös-
ség jogkövetelésein, céljainak, tö-
rekvéseinek, óhajainak sorjázá-
sán túlmenően a dokumentum 

összefoglalja az RMDSZ felelős-
ségét és legfontosabb feladatait, 
továbbá a tavalyi parlamenti vá-
lasztási kampányban elhangzott 
ígéreteket is. Határozatot fogadott 
el ugyanakkor a zilahi kongresz-
szus az erdélyi gazdák, az erdé-
lyi vidék támogatása, a kisebbségi 
jogok európai kiszélesítését célzó 
Minority Safepack, valamint a nők 
elleni erőszakkal szembeni fellé-
pés témakörében. Ez utóbbi ha-
tározat egyébként tartalmaz egy 
passzust, amelyben az RMDSZ 
nőszervezete nőknek szóló ön-
védelmi tanfolyam beindítását is 
szorgalmazza.

Kelemen Hunor a kongresz-
szus zárszavaként újságíróknak 
elmondta: nincs itt az ideje, hogy 
válaszoljon a PSD kormányra hí-
vó felvetésére. A szövetségi elnök 
elmondta azt is, nem időszerű a 
területi, illetve a kulturális auto-
nómiáról szóló törvénytervezet 
beterjesztése sem. „El kell dönte-
ni, hogy mi a cél: eredmény aka-
runk elérni vagy bűvészmutat-
ványt akarunk produkálni” – fo-
galmazott a politikus. Lapunk 
kérdésére elmondta, elkészült 
az RMDSZ-nek a nyelvi jogok bő-
vítésére vonatkozó törvényter-
vezete, amelyet nemrég átnyúj-
tott a román kormánypártoknak, 
a konkrét javaslatokat illetően 
azonban még nem egyeztettek.

ROSTÁS SZABOLCS

„Időközi”, két tisztújítás közötti kongresszust 

rendezett a hétvégén az RMDSZ, amely alapsza-

bálya módosításával női kvótát vezetett be tes-

tületeiben, következő két évi cselekvési prioritá-

sait pedig merész, jobbára kampányszövegnek 

beillő stratégiai dokumentumban foglalta össze.

Tárogatószó és pogácsa

Az RMDSZ semmit nem bízott a véletlenre, és mindenképpen em-
lékezetessé kívánta tenni a szilágysági megyeszékhelyen megren-
dezett kongresszust. Már a város bejáratainál óriásplakát köszön-
tötte a nagygyűlésre érkezőket, a Gheorghe Tadici kézilabdaedző-
ről elnevezett zilahi sportcsarnokot pedig hatalmas függönyökkel, 
amfiteátrumszerűen elhelyezett széksorokkal sikerült úgy átala-
kítani, hogy egyáltalán nem keltett „stadionhatást”. A küldötteket, 
meghívottakat élő tárogatószóval és szilágysági hagymás pogá-
csával fogadták. A résztvevők létszáma megközelítette az ezret, 
ebből mintegy 800 küldött, több mint száz meghívott, és közel 
ugyanennyi sajtós. Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök kérdésünkre 
elmondta, valamennyi bukaresti és budapesti parlamenti pártot 
meghívták – kivéve a Jobbikot.

A kongresszuson Kelemen Hunor kijelentette: nem időszerű a területi, illetve kulturális autonómiáról szóló törvénytervezet benyújtása

Budai Richárd, az RMDSZ bukaresti szervezetének 
elnöke a politikai vita során feltette a kérdést: néhány 
év múlva vajon más szexuális kisebbségnek is 15 
százalékot biztosít majd struktúráiban az alakulat?
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