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Soós Zoltán ismét megpróbálja, de 
esély csak akkor van, ha egységes lesz 
Marosvásárhely magyarsága. Az elmúlt 
harminc esztendő azt bizonyítja, ez nem 
lesz sétagalopp...

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E R E C Z K Y  S Á N D O R

K I L Á T Ó  – D O M

– Múzeumigazgatóként nyugis 
élete lehetne, mégis a marosvá-
sárhelyi helyi politika frontvona-
lában van évek óta – mi az, ami 
önt hajtja?

– Nem tudom ölbe tett kézzel néz-
ni, hogy ma Vásárhely egyszerre alvó 
város és fortyogó tűzhányó. Az alvó 
embereket kicsit felrázni, a forrongó 
embereket hűteni kellene. Évek óta 
nem jó itt élni. A fi atalok elvágyód-
nak, és többségében el is mennek, az 
idősek pedig panaszkodnak. 20 éve 
nem történt semmi. Lehet ezt szem-
lélni, vagy meg lehet próbálni moz-
dítani valamit. Hat gyermekem van, 
ha nem akarom, hogy valahova a 
nagyvilágba széledjenek szét, akkor 
olyan várost kell létrehozni, amit ők 
is legalább annyira meg tudnak sze-
retni, mint ahogy mi megszerettük 
kamaszkorunkban.

– Marosvásárhely az erdélyi 
magyar politika fekete foltja – las-
san húsz éve nem sikerül vissza-
szerezni a polgármesteri széket, 
az utóbbi három év alatt pedig a 
városvezetés, mind a polgármes-
ter, mind a helyi tanácsban jelen 
levő pártok elképesztő méretű zu-
hanást idéztek elő. Hogy értékeli 
ön a mai vásárhelyi állapotokat?

– 20 éve nem történt semmi. Ha 
belegondol, nagyon erős kijelentés 
ez. Mondhatni tragikus. Még azt sem 
mondhatjuk, hogy rossz az irány, 
mert igazából nincs is irány. Önös ér-
dekek vannak, azok érvényesülnek. 
Dorin Florea mesterien alkalmazta 
az oszd meg és uralkodj módszert. 
Nemcsak románok és magyarok 
között, hanem a magyar közösség 
körében, de még az RMDSZ berkein 
belül is! Szabad-e kokettálni vele, 
vagy nem? Legalább tíz-tizenkét éve 
ez a legfontosabb kérdés az RMDSZ 
marosvásárhelyi szervezetén belül. 
Akik ezt ellenezték, azoknak a hang-
ja egyre halkabb volt, sokan csön-
desen visszavonulót fújtak, az aktív 
szerepvállalással felhagytak. Ennek 
köszönhetően sok az indulat ma a 
városunkban. Egymást szapuljuk, 
egymással hadakozunk, s közben 
azok, akik ezt előidézték, nevetnek 
a markukba. Micsoda paradoxon az, 
hogy nem arról kell meggyőzni a vá-
ros lakóit, hogy Floreát le kell válta-
ni, hiszen azt gyakorlatilag már szin-
te mindenki látja, hanem arról, hogy 
ezt tegyük is meg. Mindenki tudja, 
hogy csak közös erővel lehet, 2016-
ban mégsem úgy szavaztunk. Nem 
akárkire kell szavazni, hanem arra, 

akinek esélye is van. A sors különös 
kegyelme, hogy ezt mondhatom, de 
ennek a városnak a lakói csak akkor 
kapnak ismét esélyt arra, hogy újra 
büszkék legyenek magukra, ha rám 
és csapatomra szavaznak.

– Hogy jutottunk idáig? Hogy 
jutott idáig az a Marosvásárhely, 
amely Kolozsvár mellett az egyik 
legfontosabb szellemi-kulturális 
központja volt Erdélynek, az erdé-
lyi magyarságnak?

– Stratégia hiányában, politikai 
és önös gazdasági érdekek mentén. 
Az elszalasztott lehetőségek váro-

sában élünk. Teljes generáció nőtt 
fel úgy, hogy csak a magyarázko-
dást hallotta: mit miért nem lehet. 
Kisstílű, de nagyratörő percembe-
rek, az üzletelő, taktikázó politiku-
sok városa lettünk. Mindenkinek 
csurrant-cseppent valami, ha akkor 
hallgatott, amikor kellett. Az sem 
mellékes, hogy az etnikai arányok 
miatt Marosvásárhely ma is különös 
fi gyelmet élvez a központi hatalom 
részéről. Amit szabad Jupiternek, 
azt nem szabad az ökörnek – tartja a 
mondás. Ez pedig a városvezetőre és 
körére teljes mértékben igaz. Amit ők 
büntetlenül elművelhettek itt 20 éven 
keresztül, azt nemhogy Csíkszeredá-
ban, de még Ploiești-en sem követ-
hette volna el egy választott vezető. 
Ezt a kettős mércét tetten lehet érni a 
piaci versenyben, a civil szervezetek, 
egyházak vonatkozásában is.

– Bár indulása elsősorban a 
magyar szavazók felé jár üzenet-
értékkel, saját elmondása szerint 
a románok szavazataira is szá-
mít. Ön szerint meddig, milyen 
körülmények között tartható 
fent Marosvásárhelyen az etnikai 
szavazás? Marosvásárhelyen túl-
menően is értve: mi a véleménye 
az etnikai szavazásról, tekint-
ve, hogy demográfi ai okok miatt 
előbb vagy utóbb ezt a kérdést az 
erdélyi magyar politikának is újra 
kell gondolnia?

– Az etnikai szavazást nem kény-
szeredetten tartjuk fenn, hanem ez 

a természetes alapállapot. Ez addig 
lesz így, amíg az etnikai/kisebbségi 
céljaink, a megmaradásunk úgy ál-
talában elsőbbséget élvez mondjuk 
a jóléti kérdésekkel szemben. Aki azt 
mondja, hogy az etnikai szavazás 
rossz dolog, az azt is mondja, hogy 
a kisebbségi problémáink meg van-
nak oldva, vagy nem fontosak. Nem 
helyes dolog a kisebbségi célokat és a 
jóléti szempontokat szembe állítani, 
ugyanis ezek nem zárják ki egymást. 
Lehetek úgy a kétnyelvű utcanévtáb-
lákat fontosnak tartó polgár, hogy 
közben az óvodák legmodernebb 
eszközökkel való felszerelését is tá-
mogatom. Aki viszont azért szavaz 
egy román vagy vegyes pártra, mert 
az óvodák felszerelését előbbre va-
lónak tartja, az gyakorlatilag annak 
az esélyét gyengíti, hogy egyszer 
valódi kétnyelvűséget tapasztaljunk 

a vásárhelyi közigazgatásban. Hogy 
ez utóbbi egyébként milyen hango-
san és milyen hatékonysággal volt 
képviselve az elmúlt évtizedben, 
van okunk a magunkba fordulásra, 
elismerem. De sosem adhatjuk fel. 
Az országos politikai diskurzus is 
az etnikai szavazást erősíti. A román 
pártok folyton felvetik a magyarve-
szélyt, emiatt a románok és a magya-
rok is összezárnak. A felmérések azt 
mutatják, hogy a vásárhelyi magya-
rok mintegy 10 százaléka könnyen 
szavaz román jelöltre, a románok 
esetében viszont csak 1-2 százalék 
támogatna magyar jelöltet. Ettől füg-
getlenül a román lakosság irányába 
is van és lesz üzenetem, azonban tel-
jesen más kell legyen az ügyek meg-
fogalmazása a román közösség szá-
mára. Felmérésekből is látszik, hogy 
itt óriási a szakadék a román és a ma-
gyar álláspontok között. Ugyanazon 

problémákról, kérdésekről másként 
gondolkodunk.

– Hogy látja, a marosvásárhe-
lyi döntéshozatal és a hétköznapi 
élet során mennyire van jelen még 
mindig a fekete március által el-
mélyült etnikai törésvonal? Van-
nak pozitív példái?

– Itt párhuzamosan él a két kö-
zösség egy városban. Az átjárás mi-
nimális, de az együttműködés elke-
rülhetetlen. Az igazán szélsőséges 
hangok a hétköznapi életben már 
nem érhetők annyira tetten, mint 
mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. A min-
dennapokban számos pozitív példa 
van az együttműködésre, a kulturá-
lis életben is több ilyen alakult ki. In-
tézményvezetőként én is magyar–ro-
mán közösséghez szóló projektekben 
gondolkodtam. A politikai pártok és 
politikusok ebben nem feltétlenül 

érdekeltek. Amikor viszont politikai 
választásokra kerül sor, élesedik a 
helyzet, akkor valahogy mindig az 
derül ki, hogy nem lehet felvállalni, 
hogy valaki románként magyar em-
berre akar szavazni. Ezt saját bőrö-
mön is tapasztaltam.

– Alighogy bejelentette indulá-
sát, máris kritikák kereszttüzébe 
került – főleg a saját párttársai, a 
marosvásárhelyi RMDSZ nemrég 
leváltott vezetősége fogalmaz-
ta meg azt a vádat, hogy jelölése 
szabályellenesen történt volna. 
Hogyan kommentálná ezeket a 
híreket?

– A jelölésem teljes mértékben 
jogszerűen zajlott le. Ha pl. a kisebb 
magyar pártok kérésének megfelelő-
en függetlenként indulok, akkor vég-
képp semmilyen kifogást nem lehet 
emelni. A Maros megyei szervezet 

küldöttgyűlése egyértelműen jelez-
te, hogy az én jelöltségemet támogat-
ják. Azóta az Erdélyi Magyar Néppárt 
is megfogalmazta támogatását. Azt 
kell mondanom, hogy az ön által em-
lített személyeknek nem a szabály-
szerűséggel van problémájuk, ha-
nem az irányomban érzett haragjuk 
nagyobb, mint a Vásárhely iránt ér-
zett szeretetük. Ha ez csak sértettség-
ből fakad, akkor lassan alábbhagy. 
Ha másfajta okai vannak, akkor a 
választás napjáig szabotálni fogják 
a munkánkat. Ez viszont a RMDSZ 
harmincéves történetében példátlan 
lenne. A választópolgárok azonban 
bölcsek és látják, hogy ki kinek a sze-
kerét tolja, kivel játszik össze, és akar 
vagy nem változást a városunkban.

Húsz év után van esély, de teendő is
Soós Zoltán a polgármesterjelöltségről

• A Kilátó interjút kért Soós Zoltántól, a marosvásárhelyi magyarok pol-
gármesterjelöltjétől, aki 2020-ban arra készül, hogy húsz év után vissza-
nyerje a magyarok számára a polgármesteri széket. Kérdéseinket e-mail-
ben küldtük el, így visszakérdezésre már nem maradt lehetőségünk.
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