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INTERJÚ DERZSI ÁKOS PARLAMENTI KÉPVISELŐVEL, A ROMÁNIAI MAGYAR KERESZTÉNYDEMOKRATA MOZGALOM ÚJ ALELNÖKÉVEL

A család a nemzet fennmaradásának alapja
A Romániai Magyar Keresz-
ténydemokrata Pártot (RMKDP) 
1990-ben hozták létre, ez később 
mozgalommá alakult. A keresz-
ténydemokrácia történetéről, 
célkitűzéseiről, ideológiájáról 
Derzsi Ákossal, az RMDSZ Bihar 
megyei szenátorával, az RMKDM 
új alelnökével beszélgettünk.   
→ NÁNÓ CSABA

Mikor csatlakozott a keresztényde-
mokrata mozgalomhoz?

A Bihar megyei Magyar Keresztény-
demokrata Mozgalom 2018-ban ala-
kult, ennek én vagyok az elnöke. Meg-
alakulásunkat követően csatlakoztunk 
a Romániai Magyar Keresztényde-
mokrata Mozgalomhoz (RMKDM). Az 
országos szervezet idén tartotta XII. 
kongresszusát, ahol a tisztújítás során 
a testület alelnöknek választott. Ezt 
sikerként könyveljük el, mert a legfi -
atalabb szervezet, a bihari mozgalom 
munkáját ismerték el ezzel.

Milyen múltra tekint vissza a plat-
form, és milyen értékek mentén gon-
dolták el működését?

A Romániai Magyar Keresztény-
demokrata Párt 1990 márciusában 
jött létre, majd 1999 júniusában moz-
galommá alakult. Keresztény elvek 
szerint élni, és azok mentén politizál-
ni – kezdetektől ez volt és napjainkra 
is ez maradt az alapelve. Hiszünk a 
személyközpontúságban, a parlamen-
táris rendszerben, a szubszidiaritás el-
vében, a család meghatározó szerepé-
ben, valamint az emberi méltóságban.

Mekkora a súlya a keresztényde-
mokrata mozgalomnak az RMDSZ-
en belül?

A kereszténydemokrata mozgalom 
az RMDSZ legrégebbi platformja, alap-
jában véve egyidősek. Önállóan dolgo-
zunk és döntünk, de céljaink közösek, 
a közjót szeretnénk szolgálni.

Mennyien csatlakoztak a mozga-
lomhoz?

A mozgalom több száz tagot szám-
lál, de mivel tagdíjat nem gyűjtünk, 

ezért nehéz a csatlakozók számát 
pontosan meghatározni. A politikai 
irányzathoz vonzódók száma azonban 
ennél jóval nagyobb.

Európában mennyire népszerű a 
kereszténydemokrácia?

Az európai egység megálmodói 
és megvalósítói kereszténydemok-
raták voltak. Jelen pillanatban a 
legnagyobb európai párt az Európai 
Néppárt, amelyet kereszténydemok-
rata pártok hoztak létre 1976-ban.

Az érdekvédelmi szövetségen belül 
nem okoz ideológia feszültséget az, 
hogy az RMDSZ inkább baloldali né-
zeteket hangoztat, míg a keresztény-
demokrácia jobboldali elveket felté-
telez?

Függetlenül attól, hogy ki milyen 
ideológia szerint politizál, vagy mi-
lyen nézeteket hangoztat, mindkét 
alakulat tevékenységének fő célja az 
erdélyi magyarság politikai érdek-
képviselete. Ugyanakkor nemcsak 
anyagi feltételeket kell biztosítani, 
hanem lelket is kell adni egy közös-
ségnek.

Milyen külföldi kereszténydemok-
rata mozgalmakkal, pártokkal van-
nak kapcsolatban?

A Centrista Demokrata Internacio-
nálé tagja vagyunk, ez világszerte több 
mint 90 szervezetet tömörít.

A család fogalmát alkotmányos 
szinten határozzák meg, ennek meg-
változtatására (sikertelen) népszava-
zást is kiírtak Romániában. A mozga-
lom mit képvisel ezzel kapcsolatban?

Mi a házasság intézményében 
hiszünk, amely férfi  és nő között ön-
kéntes elhatározás alapján létrejött 
életközösség. A család a nemzet fenn-
maradásának alapja.

Szenátorként mennyire tudja érvé-
nyesíteni a román parlamentben a 
kereszténydemokrata értékeket?

Az emberjogi, egyház- és kisebb-
ségjogi bizottság titkáraként, vala-
mint a munkaügyi és szociális bizott-
ság tagjaként sokszor kerülök olyan 
helyzetbe, hogy kereszténydemok-
rata értékeket kell képviselnem. Ter-
mészetesen minden olyan törvény-
tervezetet, javaslatot támogatok, 
amely a közjó érdekében születik.

A Nemzeti Parasztpárt, amely ke-
reszténydemokratának vallja magát, 
gyakorlatilag jelentéktelenné vált. Ez 
hogyan fordulhat elő olyan ország-
ban, ahol a többség erősen vallásos-
nak vallja magát?

Azt hiszem, erre a legérthetőbb 
választ Daniel Barbu volt kulturális 
miniszter adja a Kereszténydemok-
rácia és ortodoxia című cikkében. 
Ebben azt állítja: az ortodox vallás 
társadalmi konzisztenciája inkább 
jogi természetű, mint vallási. Vagyis 
a románok – legyenek akár egyhá-
ziak, akár világiak – a keresztény-
séget nem személyes vagy közösségi 
összefüggésben fogják fel, hanem 
nemzeti fogalma szerint. Így aztán 
egy olyan román párt, amely azt vall-
ja, hogy a szubszidiaritás elve az az 
eszköz, amellyel a társadalom meg-
szabadulhat az állam gyámsága alól, 
nem igazán juthat célba.

Egy változó világban, ahol a keresz-
tény értékeknek egyre kevesebb sú-
lyuk van, milyen jövővel rendelkezik a 
kereszténydemokrácia?

A közgondolkozásban és közer-
kölcsben egyre fontosabbá válnak a 
keresztény értékek. Ebben a változó 
világban, ahol tudatosan és felelős-
séggel kell irányítanunk életünket, 
egyre többen veszik komolyan az eu-
rópai integráció szülőatyja, Robert 
Schumann aggodalmas fi gyelmezte-
tését: „Európa vagy keresztény lesz, 
vagy nem lesz”.

Derzsi Ákos a kereszténydemokrata mozgalom új alelnöke

→ A keresz-
ténydemokrata 
mozgalom az 
RMDSZ legré-
gebbi platformja, 
alapjában véve 
egyidősek. Önál-
lóan dolgozunk 
és döntünk, de 
céljaink közösek, 
a közjót szeret-
nénk szolgálni.

→ Ahogy egy 
három Miche-
lin-csillagos ét-
terem külön uta-
zást érdemel az 
adott település-
re, úgy az április 
25–27. között 
megrendezett 
négynapos Vince 
is megérdemel 
egy budapesti 
kiruccanást a 
Kárpát-medence 
bármely szegle-
téből.

→ Derzsi Ákos

A Hargita megyei Csíkrákoson született 1962-ben. A ko-
lozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumban  érettségi-

zett. A Petrozsényi Bányászati Intézetben bányamérnöki 
diplomát szerezett, később a kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetemen közigazgatási tudományokból meste-
rizett. Nyolc évet dolgozott bányamérnökként, majd Bihar 
megyében a Területi Munkaügyi Felügyelőségnél töltött 
be felügyelői, majd főfelügyelői és főfelügyelő-helyette-
si állást. 2007–2008 között munkaügyi államtitkár majd 
2008–2012 között parlamenti képviselő volt. Korábban a 
nagyváradi Caritas Catolica ügyvezető igazgatói teendő-
it látta el. Jelenleg Románia szenátusában  a Munkaügyi 
és szociális bizottság tagja, az Emberjogi, egyház- és 

kisebbségjogi bizottság  titkára, valamint az Interparla-
mentáris Unió kincstárnoka.

Boriránytű: tízéves a Vince Wine Show
→ DOROZSMAI ENDRE 

A magyar borászat minőségel-
vű megújulása a kilencvenes 
években párhuzamban futott 

a szakmai grémiumok megjelenésé-
vel (Magyar Sommelier Szövetség, 
Magyar Borakadémia, Pannon Bor-
míves Céh stb), a szaksajtó kialaku-
lásával (Borkalauz, Borbarát, Bor és 
piac) és boros tömegrendezvények 
megszervezésével. Sokat kellett vár-
ni viszont, hogy egy nagy tömegeket 
vonzó szakmai rendezvény is ha-
gyományossá váljon. Ez volt a Vin-
ce Wine show, amelyet idén tizedik 
alkalommal rendeztek meg, s amely 
Budapestre vonzotta a borszakírás 
legnagyobbjait, köztük a borvilág 
Jedi-lovagjaiként emlegetett Master 

of Wine-ok egész sorát. Felsorolá-
suk szétfeszítené e kis írás kereteit, 
ezért hadd említsünk egyetlen nevet, 
Steve Spurriert, akinek legendás, 
1976-ban Párizsban megrendezett 
borkóstolójáról fi lm is készült. Mint 
emlékezetes, e kóstolón a kaliforniai 
és a francia borok mérkőztek. A ka-
liforniaiak elsöprő sikerével zárult 
úgy, hogy a bírálóbizottság a francia 
borszakma legtekintélyesebb alakja-
iból állt össze: a 11-ből 9 francia volt. 

A Vince keretében azonos árkate-
góriában világszinten etalonnak tekin-
tett borokat eresztettek össze magyar 
tételekkel, s ha nem is született olyan 
győzelem, mint 1976-ban, de a magyar 
borok kerültek fölénybe.

Idén is fergetegesnek ígérkezik a 
Vince Wine Show. Az érdeklődők 160 

kiállítóval ismerkedhetnek meg, akik-
nek zöme hazai és külföldi borász, olya-
nok, mint Takler Ferenc és Heimann 
Zoltán Szekszárdról vagy a kiváló mi-
nőséget képviselő Zsadányi Pincészet 
Tállyáról és a Pálff y-birtok Köveskálról. 
A kiállítók között kezdettől voltak pár-
latokat, azon belül pálinkát, borpárla-
tokat, whiskey-t kínáló cégek. Idén az 
egyik legjobb kraft  sörfőzde, a Horizont 
is bemutatja termékeit.

A rendezvény tavaly a Corinthia 
Hotelből a Várkert Bazárba költözött, 
ami helyes döntés volt, hiszen az ere-
deti helyszín az utóbbi években igen-
csak szűkösnek bizonyult, olyannyira, 
hogy szombat délután a bejárat előtt 
rendre sor kígyózott, amely csak ak-
kor csökkent, amikor valaki elhagyta a 
rendezvényt. 

A rendezvényen a kezdet kezdeté-
től egy megállapított összeg befi zetése 
fejében az egész napot arra lehetett 
fordítani, hogy sétálókóstoló kereté-
ben az ember jobbnál jobb borokkal 
és párlatokkal ismerkedjen. Aki pedig 
pihenésre vágyott vagy a tudásvágy 
sarkallta, a borvilág legnagyobbjainak 
előadásaira ülhetett be. Az idei mes-
terkurzus-felhozatal is felettébb im-
pozáns, kiemelt szerepet kap ezúttal 
a pezsgő, amely sohasem hiányzott a 
kínálatból.

Annyi biztos: ahogy egy három 
Michelin-csillagos étterem külön uta-
zást érdemel az adott településre, úgy 
az április 25–27. között megrendezett 
négynapos Vince is megérdemel egy 
budapesti kiruccanást a Kárpát-me-
dence bármely szegletéből.




