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 » „Az elmúlt harminc esztendő 
legnegatívabb pontja egyértel-
műen 1990 márciusa, a marosvá-
sárhelyi események.”

 » „A politikában az embernek 
sokkal edzettebb kell legyen 
a gyomra, mint a mindennapi 
életben.”

Mindig fennáll a visszarendeződés ve-
szélye – szúrta közbe kérdésözönünk 
közepette az RMDSZ elnöke. Kelemen 
Hunort az általa vezetett szövetség 
harminc évéről, a jelenről és a jövőről 
faggattuk. Az interjú során kiderült, 
nemcsak a választók, hanem ő is úgy 
látja, hogy bőven akadnak elvarratlan 
szálak. Leszögezte, a körülmények és a 
feladat folyamatosan változik, az ügy 
ugyanaz.

 » SZÜSZER RÓBERT

– Három évtizeddel ezelőtt Domokos Gézát, 
az RMDSZ alapító elnökét az hajtotta, hogy 
összefogja a romániai magyarokat, olyan in-
tézményi keretet teremtsen nekik, amely ha-
tékonyan elláthatja mindnyájuk érdekképvi-
seletét. Ennyi idő elteltével úgy tűnik, hogy a 
feladat nem változott. Megoldhatatlan ügy? 
Netán kudarc?
– Ez a feladat sosem fog véget érni. Ez nem 
olyan cél, amely valamikor befejezhető, 
mindig újabb és újabb kihívások vannak. 
Változik a társadalom, változnak az elvá-
rások, megjelennek újabb intézmények, 
megszűnnek régiek. Ami 2019 végén, 2020 
elején jellemzi ezt a társadalmat, és ami-
lyen kihívásokkal szembesül, az sok szem-
pontból köszönőviszonyban sincs az 1989 
decemberi helyzettel. Abban az értelemben 
azonos a cél, hogy az etnikai identitás-
megőrzés intézményrendszerét meg kell 
teremteni. Folyamatosan változik, hogy 
milyen intézmények kellenek. Az mindig 
kihívás lesz, hogy kisebbségben megőrizd 
az identitásod, ez egy folyamat. Domokos 
Gézának eszméletlen nagy tapasztalata 
volt, amit a Kriterion kiadó felépítésében 
és működtetésében szerzett. Ő abból indult 
ki – nagyon helyesen –, hogy az identitás 
megőrzését a kultúra, az oktatás oldaláról 
kell megközelíteni. Ezek nélkül nincsen 
etnikai, nyelvi, kulturális identitás. Ehhez 
pedig politikai érdekképviseletet kell létre-
hozni, amely nem párt, hanem olyan szö-
vetség kell hogy legyen, amelybe mindenki 
belefér. Sok szempontból megközelíthető, 
hogy harminc éve honnan indultunk, és 
hová jutottunk. A célok, az elvárások, az 
illúziók sokkal nagyobbak voltak, mint 
a lehetőségek. Néhány hónappal később 
minden összeomlott. Az 1990 márciusában 
Marosvásárhelyen történtek miatt szembe-
sülhetett az erdélyi magyarok nagy része 
azzal, hogy az a fajta remény, illúzió, az a 
gyors haladás, amit 1989 decemberében 
feltételezett, nem valósulhat meg. De ne te-
kintsünk úgy az elmúlt harminc évre, mint 
kudarcra, mert nem az! Ne tekintsünk úgy 
rá, mint egy nagy sikertörténetre, mert nyil-
ván nem az. Hanem tekintsünk úgy vissza, 
hogy mindenki teljesített, amennyit teljesít-
hetett. Tiszta lelkiismerettel lehet ezt a har-
minc évet vállalni, a hibákkal együtt.

– Az erdélyi magyar értelmiség jóformán tel-
jes mellszélességgel kiállt az RMDSZ mellett 
harminc évvel ezelőtt, ma azonban ez már 
nem mondható el ugyanígy. Eltávolodtak, 
legalábbis közömbösek…
– Sokan közömbösek, sokan bírálnak.

– Vissza lehet őket még hozni?
– Nem. Abban az értelemben már nem. Ne 
keltsünk illúziókat! Nem lehet visszamenni 
oda, ahol harminc évvel ezelőtt voltunk. 
Nem lehet újraindulni ugyanazon az úton. 
1989-ben a kelet-európai, köztük az erdélyi 

magyar értelmiségiek a közösség építését 
kihívásnak tekintették. De a politika azóta 
már itt is professzionizálódott, átalakult, 
mint egész Európában. Annak már vége, 
hogy az értelmiségi elgondolja, mi legyen, 
közben nem vállal felelősséget, de elvár-
ja, hogy a politikus úgy döntsön, ahogy ő 
elképzelte. Aki ma politikus akar lenni, az 
fel kell adja a korábbi státusát. Azt a hatal-
mas eufóriát, ami 1989-ben, 1990-ben volt, 
azt a felszabaduló energiát már nem lehet 
visszahozni. Azt azért ezúttal is hangsúlyo-
zom, hogy nagyon nagy szükségünk van az 
értelmiségiek észrevételeire, meglátásaira 
és igen, a bírálataikra. Viszont aki politizál-
ni akar, annak be kell jönnie a pályára.

– Románia EU-csatlakozására készülve a ro-
mán pártok többsége viszonylag normálisan 
viszonyult a kisebbségi kérdésekhez, példá-
ul lehetségessé vált az intézménynevek két-
nyelvű megjelenítése, már úgy tűnt, hogy a 
romániai magyarokat elfogadják. Az ország 
most már mélyen bent van az EU-ban, a bí-
róságok pedig közben azt értelmezik, miként 
törvényes magyarul: városháza vagy polgár-
mesteri hivatal. Ez mi?
– Először nézzük azt, hogy mi volt. A NATO- 
és EU-csatlakozás feltétele az volt, hogy Ro-
mánia rendezze a viszonyát a szomszédos 
államokkal. A kérdés az, hogy amikor elkez-
ded rendezni ezeket a dolgokat, mennyire 
gondolod komolyan, vagy ez mennyire csak 
látszatcselekvés, hogy jussál be a klubba, 

majd utána megteszel mindent, hogy visz-
szacsináld a dolgokat. Románia ilyen szem-
pontból hibázott, és hibázik folyamatosan, 
a kisebbségi jogok tekintetében elment egy 
bizonyos szintig, mert ez volt az elvárás, de 
ezeket sohasem gondolta őszintén. Ahogy 
a demokratikus berendezkedést is vissza 
lehet fordítani, úgy a kisebbségi jogok te-
kintetében is lehet rontani. 2012-ben kez-
dődött annak a próbálgatása, hogy miként 
lehet ezekben a kérdésekben visszalépni. 
Először a tulajdonjogba akadtak bele, ál-
lítsuk le, ne adjunk többet vissza mottóval. 
Utána a nyelvhasználati kérdésekbe kö-
töttek bele, holott a törvényalkotás során 

egyértelmű volt a szándék. A bíróságok pe-
dig hol így döntenek, hol úgy, többnyire el-
lenünk. Elfogadhatatlan, hogy a bíróságok 
szemantikai kérdésekkel foglalkozzanak, 
hiszen ezek nem jogi kérdések. Szakértők, 
nyelvészek által kidolgozott szakvéleményt 
dolgoztunk ki és juttattunk el a Legfelsőbb 

Igazságszolgáltatási Tanácsnak is, kérve, je-
lezzék a bíráknak, hogy az ilyen perekben a 
törvény szellemiségét érvényesítsék, és ne a 
szinonimák kérdésében foglaljanak állást. 
Láttuk, hogy ezzel nehezen haladunk, ezért 
törvénymódosítást kezdeményeztünk, az új 
közigazgatási törvénycsomagban ezeket a 
dolgokat tisztáztuk. Csak az a kérdés, hogy 
az alkotmánybíróság mit hagy meg belőle. 
Egyértelműen van visszarendeződési szán-
dék. 2012 azért is számít korszakhatárnak, 
mert az országban akkor buktattak meg 
először kormányt kisebbségi ügyek miatt. 
Az Ungureanu-kormányt a MOGYE önálló 
magyar karának létrehozását elrendelő kor-
mányhatározat miatt.

– Victor Pontáék buktatták meg az Ungu-
reanu-kormányt, amely a MOGYE kapcsán 
eddig a legnagyobb gesztust tette a magyar-
ságnak. Később az RMDSZ Pontáékkal is 
együttműködött.
– Másfél, két évvel később.

– Na jó, de mégiscsak felmerül a kérdés, 
hogy azért legalább vissza kell nyelni az un-
dort, hogy ilyen emberekkel leüljön az em-
ber, vagy ez simán benne van a politikában?
– A politikában az embernek sokkal 
edzettebb kell hogy legyen a gyomra, 
mint a mindennapi életben. Olyan embe-
rekkel is együtt kell dolgozni, akikkel a 
civil életben még egy gyalogátjárón sem 
találkoznánk véletlenül. Amúgy Pontá-
val volt a legrövidebb az együttműködés. 
Megpróbáltuk, nem ment.

– Lement egy választási kampány, és az 
autonómia ügye mintha kikopott, kifakult 
volna…
– Nem kopott ki, nem fakult el, hanem egy-
szerűen az a kérdés mindig, hogy a társada-

lom prioritásai között hol van, másrészt pe-
dig mi az, ami a parlamenti politizálásban 
éppen előreviszi a dolgokat. Nekünk ebben 
az évben már volt egy parlamenti vitánk az 
autonómiáról. Lesz még egy a jövő évben. 
Elő van készítve egy másik autonómiater-
vezet, amely a régiós, a dél-tiroli megoldást 
javasolja, ahhoz azonban alkotmánymódo-
sítás szükséges. Azt azért nem terjesztettük 
még be, mert előbb meg kell történjen az 
alkotmánymódosítás. Enélkül mi magunk 
is azt állítjuk, hogy nem járható út. De ha 
enélkül terjesztjük be, akkor pancserek 
vagyunk, ha pedig alkotmánymódosítást 
kezdeményezünk anélkül, hogy erre valós 
esély lenne, akkor megint ott vagyunk. Az 
elmúlt három év minden esztendejében 
napirenden tartottuk az autonómiát. 2020-
ban kerül napirendre az SZNT tervezete, 
úgyhogy a parlamenti vitában bent van 
és bent lesz az autonómia ügye. A kérdés 
az, hogy a románokkal mit kezdünk. Mert 
románok nélkül nem lesz autonómia. Itt 
kell elmondanom, hogy a románok viszo-
nyulása átalakult, már nem akarnak emi-
att velünk konfrontálódni. Gyakorlatilag 
vita nélkül eljutunk a szavazásig, amelyen 
csak a mi frakciónk voksol igennel. Takti-
kát kell váltanunk. A feszültségekkel teljes 
centenáriumi időszakban arra fektettük a 
hangsúlyt, hogy próbáljuk elmagyarázni 
a román társadalomnak, nem akarunk el-
venni tőlük semmit. Próbáljuk a bizalmat 
felépíteni irántunk, hogy ne féltsék tőlünk 
az országot. Így törekedünk arra, hogy part-
nerekre találjunk, bár jól tudjuk, nem lesz 
egyszerű. De meg kell érteni, hogy nélkülük 
ez nem fog menni!

– A parlamenti választások előtt mindig 
felvetődik, hogy a magyar szervezetek ál-
lítsanak közös listát. Ez valószínűleg 2020-
ban is előkerül. Akkor is az lesz a válasz, 
mint eddig?
– Persze: nem tudunk közös listát állítani. 
RMDSZ-listát lehet, mást nem. A közös lista 
koalíciós listát jelent, amely nyolcszázalé-
kos parlamenti küszöböt kell átlépjen. Ilyen 
kalandba nem megyünk bele. Fel lehet 
jönni a mi listánkra, nem akarjuk elvenni 
senkinek sem az identitását. Meg lehet kér-
dezni Kulcsár-Terza Józseft ől és Biró Zsolt-
tól, hogy miként működtünk együtt. Bebi-
zonyítottuk, hogy tudunk együttműködni 
azokkal, akik erre nyitottak. Figyelembe 
véve persze az arányokat.

– Nyilván vannak végpontjai a három évti-
zednek. Melyek ezek?
– A legnegatívabb egyértelműen 1990 
márciusa, a marosvásárhelyi események. 
A román társadalom egy része interetnikai 
feszültséget akart gerjeszteni restaurációs 
céllal. Ezek következményeként sikerült a 
feloszlatott Szekuritáté állományának nagy 
részét átmenteni a frissen létrehozott SRI-
be és a SIE-be. A magyarveszedelemmel 
támasztották alá. A 2019-es év sokkja az 
úzvölgyi eseménysorozat volt. Valakik meg 
akarták ismételni az etnikai konfl iktust, 
ez egyértelmű. A harminc év során több 
elmulasztott lehetőség is szóba kerülhet, 
amit viszont én személyesen bánok, hogy 
nem vittük végig a Petőfi –Schiller-egyetem 
megalapítását. A sikerek között több min-
dent felsorolhatnék, de hadd emeljem ki 
azt, hogy a közbirtokosságok és egyházak 
vagyoni helyzetét ha nem is teljes mérték-
ben, de sikerült rendezni. Az oktatási rend-
szerben elért eredményeket is fontosnak 
tartom, különösen ahhoz viszonyítva, hogy 
honnan indultunk. És sikeresnek tartom a 
magyar kulturális intézményhálózatunkat.

Kelemen Hunor: az erdélyi magyarokra minden körülmény között számíthatunk

KELEMEN HUNOR ELNÖK AZ RMDSZ ELMÚLT HARMINC ÉVÉRŐL, MAGYAROKRÓL, ROMÁNOKRÓL, AUTONÓMIÁRÓL

„Nem kudarc, de nem is sikertörténet”
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