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Az RMDSZ arra biztat minden-
kit, hogy a szabályokat betartva, 
egymásra fi gyelve vegyen részt a 
szeptemberi helyhatósági vá-
lasztáson – jelentette ki Kelemen 
Hunor elnök tegnap a Szövetségi 
Képviselők Tanácsa online rende-
zett ülése után. Az RMDSZ szerint 
teljesítménye alapján a liberális 
kormány megérdemli a bukást, 
de nem biztos, hogy indokolt ezt 
megtenni a parlamenti választá-
sok előtt néhány hónappal.
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E lőször fordult elő az elmúlt har-
minc év során, hogy nem sze-
mélyes részvétellel, hanem on-

line formában ülésezett az RMDSZ 
miniparlamentjeként emlegetett Szö-
vetségi Képviselők Tanácsa (SZKT). 
A testület tagjai csütörtökön a Zoom 
rendszeren keresztül tartott tanácsko-
záson elfogadták a szövetség parla-
menti választásokra érvényes jelöltál-
lítási szabályait. Kelemen Hunor elnök 
az ülést követő kolozsvári sajtótájékoz-
tatóján elmondta, szeptember végéig 
lehet jelentkezni képviselő- és szená-
torjelöltnek, október 1. és 5. között kell 
megrendezni a rangsoroló küldött-
gyűléseket, közvetlen előválasztásra 
ugyanis szerinte időszűke és a járvá-
nyügyi helyzet miatt nincs lehetőség.

A szövetség elnöke elmondta, az 
alakulat szenátusi és képviselőházi 
frakcióinak hétfői együttes ülésén 
dönt az RMDSZ arról, miként szavaz az 
ellenzék bizalmatlansági indítványa 
kapcsán. Szerinte ha a teljesítményét 
vizsgáljuk, „ezer ok” adódik a kisebb-
ségi liberális kormány megbuktatásá-
ra, viszont az indítvány leszavazására 
is. Kelemen úgy véli, még a jelenlegi 
járványügyi helyzetben sem lenne 
katasztrófa, ha ügyvivő kabinet irányí-
taná Romániát a november végén, de-
cember elején rendezendő parlamenti 
megmérettetésig, addig ugyanis sze-
rinte új kormányt nem szavazna meg 
a parlament.

Lapunk kérdésére a politikus nem-
mel válaszolt arra, kért-e az RMDSZ 
bármit a kormányzó Nemzeti Liberá-
lis Párttól (PNL), illetve az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párttól (PSD), hogy 
miként szavazzon a bizalmatlansági 
indítvány esetében. „De ha kérnénk se 
kapnánk, a szavazás a mi döntésünk, 
mérlegelésünk alapján fog történni. A 
román pártok Klaus Iohannis államfő 
Erdély kirárusításával kapcsolatos 
ámokfutása óta versenyeznek, ki rúg 
nagyobbat a magyarokba. Ebben a 
pillanatban mi egyedül a választóink 
bizalmát kérjük” – felelte Kelemen 
Hunor, elismerve, hogy az elmúlt 
időszakban a PNL-t irányító Ludovic 
Orban kormányfővel, Marcel Ciola-
cu PSD-elnökkel és Dan Barnával, 
az USR–PLUS vezetőjével is tárgyalt. 
Hozzátette: a magyarellenes kirohaná-
sairól elhíresült Rareș Bogdan EP-kép-
viselő „vészjelzése” nyomán az elmúlt 
napokban a PSD és a PNL az RMDSZ 
három oktatási törvénymódosítási ja-
vaslatát vetették el a parlamentben, 
pedig nincs kimondott etnikai jelle-
gük, sőt korábban már megszavazták 
ezeket. Kelemen ugyanakkor nem zár-
ta ki, hogy az RMDSZ a törvényhozási 
választások után tagja legyen egy kor-
mánykoalíciónak.

Több mint nyolcezer jelöltet 
indít a szövetség
Kelemen Hunor beszámolt arról is, 
hogy az RMDSZ összesen 8390 jelöl-
tet indít a szeptember 27-én tartandó 
helyhatósági választáson: 7499 he-
lyi, 602 megyei tanácsosjelöltet, 286 
polgármesterjelöltet és 10 megyei 
tanácselnökjelöltet. Az RMDSZ 200 
polgármesteri hivatal irányításának 
megőrzésére számít, ezen túlmenően 
4 megyei tanácselnöki tisztséget tart 
megnyerhetőnek (Hargita, Kovászna, 
Maros és Szatmár megyében). Kiemelt 
helyszínnek tekintik Marosvásárhelyt, 
az itteni polgármesteri tisztséget az 
RMDSZ szerint jó eséllyel meg lehet 
nyerni, ugyanakkor megőriznék Szat-
márnémetit, Székelyudvarhelyt és 
Gyergyószentmiklóst pedig visszahó-
dítaná az alakulat. Kelemen úgy véle-
kedett: ha mindenki betartja a ható-
ságok által megkövetelt szabályokat, 

akkor semmivel nem lesz nagyobb 
kockázata a választáson való részvé-
telnek, mint hogy valaki leül egy ven-
déglő teraszára, felszáll az autóbuszra, 
vagy a tengerparton nyaral.

„Álljanak szóba fertőzöttel”
A Krónika megkérdezte az RMDSZ – 
állatorvosi végzettségű – elnökét, mit 
üzen azoknak a romániai magyarok-
nak (felmérések szerint a közösség 
harmadáról van szó), akik szerint a 
vírus és a járvány nem létezik. „Azt 
tudom mondani, álljanak szóba olyan 
emberrel, aki átesett a betegségen, és 
rögtön hinni fognak. Nem tudom el-
fogadni, hogy nem létezik valami, ha 
nem látszik. Valós betegségről, jár-
ványról van szó, amelyről a kutatók 
is keveset tudnak, ezzel nem szabad 
játszani, félvállról venni, sok meglepe-
tést okozott a kórokozó. Bebizonyoso-
dott az is, hogy az iskolában nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a tudományos 
oktatásra, nem árt ugyanis, ha különb-
séget tudunk tenni vírus és baktérium 
között” – jelentette ki a politikus, hoz-
zátéve: jelöltjeiknek is azt tanácsol-
ják, a kampány során ne teremtsenek 
olyan helyzetet, amikor nőhet a fertő-
zöttség kockázata. Az RMDSZ Majális 
utcai székházában rendezett kolozsvá-
ri sajtótájékoztatón – amelyen a mint-
egy húsz újságíró és operatőr maszk-
ban, egymástól megfelelő távolságra 
vett részt – elhangzott, a jelöltállítási 
szabályzat továbbra is lehetőséget biz-
tosít arra, hogy az RMDSZ listáján par-
lamenti mandátumhoz jussanak más 
magyar politikai alakulatok jelöltjei is; 
2016-ban így jutott mandátumhoz az 
MPP két politikusa. Kérdésünkre Kele-
men Hunor közölte, az Erdélyi Magyar 
Szövetség jogilag nem létezik, így az 
EMNP és az MPP egyesüléséből létre-
jövő alakulat nem kérhetne befutó he-
lyet két társelnöke, Csomortányi István 
és Mezei János számára. „A két társel-
nök közül egyébként a nagyváradinak 
van egy problémája, amit tisztáznia 
kell” – utalt Csomortányi „karlendítős 
fotójára” az RMDSZ elnöke. Kelemen 
elmondta, nemrég tárgyalt Mezei Já-
nos MPP-elnökkel, aki közölte vele: az 
EMSZ mindenhol indít jelöltet a hely-
hatósági választáson, ahol csak lehet.
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Kormánybuktatási
dilemmák

Aligha csodálkozhatunk azon, hogy az RMDSZ egyelőre nem 
kíván állást foglalni a két legnagyobb román alakulat kö-
zötti adok-kapokban, és csak a szavazás napján dönt arról, 
támogatja-e az ellenzéki, de a legtöbb parlamenti mandá-
tumot birtokló Szociáldemokrata Párt (PSD) által a kisebb-
ségi, nemzeti liberális párti (PNL) kormány ellen benyújtott 
bizalmatlansági indítványt. Hiszen a jelek szerint egy ideig 
még maga a PSD sem volt teljesen biztos benne, mit is akar 
a kormánybuktató indítvánnyal kezdeni. Az RMDSZ részéről 
persze vélhetően nem az az egyetlen ok a kivárásra, hogy – 
amint azt Kelemen Hunor szövetségi elnök mondta – nem 
akarják, hogy a szövetséget tegyék felelőssé, ha a kormány 
tényleg megbukik, és a továbbiakban a korlátozott jogkörű 
kabinet kormányzása alatt rosszabbra fordul a járványhely-
zet. Ezek a vádak ugyanis attól függetlenül megfogalmazód-
nak majd, hogy a szövetség most vagy csak a szavazás előtti 
órában dönt a kormánybuktató indítvány támogatásáról. 
Az is benne lehet ugyanakkor a pakliban, hogy a szövetség 
mindkét érdekelt féllel háttéregyeztetésekre készül, felmé-
rendő, melyiktől kaphat többet viszonzásként, ha mellé áll.

Bár Kelemen arról beszélt, ezer okot tud a kormány meg-
buktatására, és a PNL az elmúlt években a liberális kormányt 
magáénak valló Klaus Iohannis államfővel együtt hangsúlyo-
san kĳ átszotta a magyarellenes sovinizmus kártyáját, azért 
cserébe, hogy ne buktassák meg a kabinetet egy év alatt 
másodszor is, talán kicsikarható belőlük néhány, a magyar 
közösség számára kedvező tervezet, intézkedés támogatá-
sa. Ráadásul Kelemen azt sem zárta ki egyértelműen, hogy 
a decemberi parlamenti választások után koalícióra lépjenek 
a liberálisokkal és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel 
(USR). Ennek megalapozásához pedig nem ártanak a ba-
rátságos gesztusok, mivel a jelek szerint a büdös szájú ma-
gyarellenesség dacára a bukaresti politikában is érvényes, 
hogy nincsenek örökös ellenségek, csupán örökös érdekek. 
A PSD viszont a jelenlegi parlamenti pozícióit kihasználva 
ígérhet már a közeljövőre vonatkozóan támogatást a magyar 
érdekeltségű tervezetek keresztülviteléhez. Igaz, ez esetben 
borítékolható, hogy Iohannis ismét „ionapot chivánna” a 
szociáldemokratáknak, azt hörögve jellegzetesen jellegtelen 
robothangján, hogy íme az újabb bizonyíték arra, miszerint 
a PSD magyarbérenc, és el akarja kótyavetyélni az országot 
az ősellenségnek. Mindez persze arra az esetre érvényes, 
ha a szociáldemokraták tényleg végig akarják vinni a kor-
mánybuktatást. Jó ideig ugyanis olyan jelek voltak tapasz-
talhatóak, mintha némileg hezitálnának. Persze a kivárást 
indokolta, hogy a kormány alkotmánybírsághoz fordult, 
alkotmányellenesnek tartja ugyanis, hogy rendkívüli parla-
menti ülésszakban nyújtották be ellene a bizalmatlansági 
indítványt. Marcel Ciolacu pártelnök viszont a jelek szerint 
bízik abban, hogy a talárosok nem kaszálják el az indítványt, 
ezért bejelentette: hétfőn szavaz a parlament. A sietség any-
nyiban érthető, hogy a helyzetet bonyolítja, jövő héten már 
el is kezdődik a törvényhozás rendes őszi ülésszaka, így to-
vábbi halogatás esetén a rendkívüli ülésszakban benyújtott 
indítványról már akkor kellene voksolni – aminek szintén 
kérdéses az alkotmányossága. Csakhogy nagy kérdés, va-
lóban érdeke-e a legnagyobb ellenzéki alakulatnak három 
hónappal a parlamenti választás előtt megbuktatni a kor-
mányt. A Ludovic Orban vezette liberális kabinet ugyanis 
szemmel láthatóan úgy küszködik a koronavírus-járvány je-
lentette problémával, mint disznó a jégen, és egyelőre úgy 
tűnik, hogy meghaladja a feladat. A közelgő tanévkezdet, a 
vendéglátóhelyek és kulturális intézmények belső tereinek 
megnyitása körüli huzavona, illetve a járvány miatti gazdasá-
gi válsághelyzet ráadásul csak fokozza a nehézségeket. Ilyen 
körülmények között észszerűbb lenne, ha a szociáldemok-
raták hátradőlnének, és arra fogadnának, hogy a sokasodó 
gondok még tovább tépázzák a náluk amúgy még mindig na-
gyobb támogatottságnak örvendő liberálisok népszerűségét, 
így decemberben ők jobb eséllyel indulhatnak a parlamenti 
választáson. (Nem mintha részükről sokkal több hozzáértést 
várhatnánk esetleges kormányra kerülésük után. De Ciolacu 
célja vélhetően nem is ez volt az indítvánnyal, hanem hogy 
a PSD elnökválasztó kongresszusa előtt határozottságot mu-
tasson fel.) Tény ugyan, hogy a kormány eddigi teljesítménye 
alapján simán bukást érdemel, de a jelenlegi körülmények 
között, kevéssel a parlamenti választások előtt az ellenzék 
nemigen nyerne azzal, ha most megbuktatnák, és a követke-
ző három hónapban ügyvivőként, pláne kényelmes ellenzéki 
pozícióból, önmagát áldozatként bemutatva kampányolhat-
na. És ezzel elsikkadna a felelőssége abban, ahová tavaly 
november óta az irányítása alatt az ország jutott.
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VEZÉRCIKKAZ RMDSZ ELNÖKE SZERINT A SZAVAZÁS NEM NÖVELI A FERTŐZÉS KOCKÁZATÁT

Kelemen vírusról, választásról

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ semmit nem kért a román pártoktól a bizalmatlansági indítvány kapcsán
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