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– A korábbi választásokhoz képest többet 
foglalkozott az RMDSZ a román elnökjelöl-
tekkel, akik ugyanakkor tartózkodtak attól, 
hogy a magyar választópolgároknak üzenje-
nek. Mi ennek az oka? Elképzelhetőnek tart-
ja-e, hogy az RMDSZ állást foglaljon valame-
lyik jelölt mellett a két forduló között?
– Mint mondtam, a román jelöltek a szava-
zatainkat akarják, a problémáinkat azon-
ban nem kívánják megoldani; ezért hasz-
nálnak egyesek magyar szövegeket, hoztak 
magyar politikusokat. Kampánystratégiai 
kérdésekről a kampányfőnököt kell meg-
kérdezni, erre nem tudok válaszolni, de a 
lényeg, hogy próbáljuk magunkat megőriz-
ni a nagy csalódásoktól. Például Băsescu-
ban nagyot csalódtunk – nem én, hiszen 
sohasem bíztam benne, 2007-ben is ellene 
fordultam az RMDSZ-szel együtt, de sajnos 
nem tudtuk meggyőzni a magyar embere-
ket, akik mellé álltak, ma pedig bevallják, 
hogy csalódtak. Szóval szeretnénk megóv-
ni a közösséget a nagy csalódásoktól, ezért 
felmutatjuk, hogy a román elnökjelöltek és 
a volt román államfő úgy kérik a magyar 
szavazatokat, hogy a problémáinkból nem 
kérnek. Mindössze ennyit mondunk el, ami 
szerintem felelős politikusi hozzáállás.

– A volt és jelenlegi román államfőkkel, va-
lamint az elnökjelöltekkel kapcsolatos csaló-
dás nem váltja ki vajon a magyarokban azt a 
reakciót, hogy tömegesen távol maradnak az 
urnáktól, akár már az első fordulóban?
– Nem ez a jó magatartás, mindig meg kell 
próbálni változtatni, felhívni a fi gyelmet a 
gondokra. Abból nem lesz előrehaladás, ha 
a sértődöttséget, a pesszimizmust választ-
juk, duzzogásból még nem építettek várat. 
Minden egyes választáson részt kell venni, 
véleményt kell nyilvánítani a pecséttel és a 
szavazólappal a kezünkben, ne gondoljuk, 
hogy nem lehet hatni a román társada-

lomra. Azt gondolom, hogy november 10-
én adott a jó választás, aztán hogy az első 
forduló után mi történik, azt nem tudom. 
Amikor az öt évvel ezelőtti államfőválasz-
táson Victor Ponta kérte a támogatásunkat, 
Klaus Johannis pedig nem, sőt utóbbi nem 
ígért semmit, és eléggé arrogánsan is visel-
kedett, az RMDSZ lelkiismeret szerinti sza-
vazásra buzdította a magyarokat. Mindezt 

utólag Johannis megköszönte, mégpedig 
azért, mert volt már olyan államfőjelölt, 
akit mi támogattunk, és veszített. Tehát kér-
déses, hogy ilyenkor mi a jó állásfoglalás, 
viszont most még nem tudunk a második 
fordulóról beszélni.

– És azt miként kommentálja, hogy Feke-
te-Győr András, a magyarországi Momen-

tum Mozgalom elnöke román jelöltet, Dan 
Barnát támogatja?
– Nagyon rossz, lesújtó a véleményem. Na-
gyon buta döntésnek tartom, amit ez a fi a-
talember csinált. Azért nem reagáltam erre, 
mert nem akarom, hogy a kampány utolsó 
napjai róla szóljanak Erdélyben. Semmi jót 
nem gondolok a gesztusról, de részleteseb-
ben november 10-e után beszélek erről.

Az RMDSZ szerint azért refl ektáltak a román jelöltekre a kampányban, mert meg akarják óvni a magyar közösséget az újabb csalódásoktól
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