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Új szövetség? Kelemen Hunor szerint az RMDSZ koalícióra lépne Ludovic Orbanékkal

PÁSZKÁN ZSOLT ELEMZŐ: KORLÁTOZOTT ESÉLYE LENNE A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK KOALÍCIÓRA LÉPÉS ESETÉN

Súlyos ára lehet a PNL–RMDSZ-összeborulásnak
A Nemzeti Liberális Párt vélhetően 
csak arra használja az RMDSZ-szel 
meglebegtetett esetleges koalíciós 
kormányzást, hogy ezzel zsarolja 
meg az USR-t – véli Pászkán Zsolt, 
a Külügyi és Külgazdasági Intézet 
elemzője annak kapcsán, hogy 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beje-
lentette: a PNL és az RMDSZ közös 
kormányzásra készül.

 » BALOGH LEVENTE

S úlyos ára lenne a magyar közösség 
számára az RMDSZ és a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) esetleges közös 

kormányzásának, amelyről Kelemen Hu-
nor beszélt egy múlt heti tanácskozáson 
– szögezte le a Krónika kérdésére Pászkán 
Zsolt Románia-szakértő, a budapesti Kül-
ügyi és Külgazdasági Intézet elemzője.

 Kelemen csütörtökön az Európai Parla-
ment néppárti frakciójának igazgatótaná-
csával folytatott távértekezleten jelentette 
ki, hogy az Európai Néppárt (EPP) tagpárt-
jai, a PNL és az RMDSZ az idei választások 
megnyerésére és közös kormányzásra ké-
szülnek. Ludovic Orban miniszterelnök, a 
PNL elnöke is megerősítette: pártja az EPP 
tagpártjaival, a – parlamenti küszöb átlé-
pésére jelenleg esélytelennek tartott – Népi 
Mozgalom Párttal (PMP), illetve az RMDSZ-
szel szeretne kormánykoalíciót alkotni. 
Hozzátette: ha a néppárti erőknek nem si-
kerülne többséget alkotniuk, semmiképp 
sem lépnének kormányra a „volt kommu-
nistákkal, jelenlegi szocialistákkal”, ha-
nem megpróbálnának más lehetséges part-
nereket bevonni – tette hozzá a kormányfő.

 Az RMDSZ is szövetségre akar lépni az 
önkormányzati választások után a PNL-lel 
mindenütt, ahol lehetséges, mert Romá-
niának politikai stabilitásra van szüksége 
– mutatott rá Kelemen Hunor. Az RMDSZ 
elnöke kifejtette: Romániában folyamatos 
politikai válság van, az utóbbi nyolc évben 
tíz kormánya volt az országnak. Úgy vélte: a 
helyhatósági és parlamenti választások után 
stabilitásra, hosszú távú építkezésre kell tö-
rekedni. „Az RMDSZ-nek és a PNL-nek azo-
nos célkitűzése van: Románia fejlesztése, 
ezért túl kell lépni a múlt problémáin, és a 
jövőre kell koncentrálni” – idézte Kelemen 
Hunort az Agerpres hírügynökség.

Indokolatlan „hitvallás”
Pászkán Zsolt a Krónika kérdésére, mi-
szerint miért jelentkezett be az RMDSZ a 

kormányzásra egy olyan párttal, amely az 
utóbbi években a magyarellenesség egyik 
legfőbb zászlóvivőjévé vált, főleg azt kö-
vetően, hogy a PNL éléről államfővé vá-
lasztott Iohannis csak idén több ízben is 
kirohanást intézett a magyarok ellen, arról 
beszélt: egyelőre semmi sem indokolta ezt 
a fajta „hitvallást”.

„Az esetleges kormányzati szerepválla-
lásról majd csak a – talán – decemberben 
sorra kerülő parlamenti választás ered-
ményeinek tudatában kell és lehet majd 
dönteni, addig pedig még sok minden 
történhet. Ha az RMDSZ az európai parla-
menti pénzekből történő költségtérítések 
ügyében meglehetősen kisstílű ügyeske-
dőnek számító Manfred Weber »buksi-
simogatására« vágyott, akkor ezt a célt, 

legalábbis a nyilvános beszámolók szerint, 
egyáltalán nem érte el, hiszen Weber »Ro-
mániát az európai útra visszaterelőkként« 
dicsérte meg a magyarellenes kijelenté-
sekben élen járó Klaus Iohannis elnököt 
és »hűséges fegyverhordozóját«, Ludovic 
Orban kormányfőt – vélekedett az elemző. 
– Amennyiben csak ennyi történt az Euró-
pai Néppárt »távértekezletén«, akkor Kele-
men Hunor és az RMDSZ óriási lehetőséget 
szalasztott el arra, hogy tisztázza ennek a 
politikai szervezetnek a PNL ismételt ma-
gyarellenes cselekedeteivel kapcsolatos ál-
láspontját. Amennyiben mégis szóvá tette 
ezt a kérdést, akkor Kelemen Hunor adós 
az erre kapott válasszal.”

Pászkán hozzátette: ha viszont Kelemen 
Hunornak belpolitikai céljai is voltak ezzel 
a korai bejelentéssel, akkor ezek a célok 
nem nagyon világosak. Ugyanis ennek 
értelmében fel kell mondania az RMDSZ 
Beszterce-Naszód megyei szervezete által 
megkötött helyi megállapodást a Szociál-

demokrata Párttal (PSD) és a Pro Románia 
Párttal (PPR), amelyet korábban azzal ma-
gyaráztak, hogy a besztercei önálló magyar 
középiskola létrehozásának előmozdítá-
sához szükséges. „Most viszont vagy a kö-
zépiskola ügye vált hirtelen másodlagossá, 
és akkor kérdés, hogy mit kapnak/kaptak 
ezért cserébe, vagy a nagy »összeborulás« 
csak üres beszéd, és akkor szintén kérdés, 
hogy az egésznek mi értelme. Ráadásul Lu-
dovic Orban nyilatkozataiból az valószínű-
síthető, hogy a PNL az RMDSZ-t és a szinte 
elhanyagolható tömegnek számító Népi 
Mozgalom Pártot (PMP) csak arra akarja 
felhasználni, hogy megzsarolja a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetséget (USR), mely-
lyel döcögősen alakulnak a helyhatósági 
választással kapcsolatos tárgyalások. A 

választás utáni szövetségekről csak Ludo-
vic Orban kormányfő beszélt, de ennek ko-
molyságából sokat levon az, hogy határo-
zottan kizárta a »kommunistákkal« (értsd: 
PSD-vel) való szövetkezést, miközben las-
san már annyi PSD-s helyi és parlamenti 
képviselőt vettek át, hogy az RMDSZ-nek 
már szinte nem is kell majd döntenie, hogy 
a PNL-vel vagy a PSD-vel szövetkezzen… A 
fentiek alapján nem világos, hogy mit akart 
Kelemen Hunor ezzel a bejelentésével, és 
miért jó ez az RMDSZ-nek. A magyar közös-
ségről nem is beszélve!” – hangsúlyozta a 
nagybányai születésű elemző.

Nem gondolja komolyan a PNL?
Lapunk kérdésére, hogyan látja lehetséges-
nek az együttműködést, hajlandó lenne-e 
a PNL félreállítani a legfőbb magyarellenes 
uszítókat, Rareș Bogdant és Florin Romant, 
illetve hogy milyen előnyökkel járhatna 
számára, illetve az RMDSZ számára a közös 
kormányzás, Pászkán Zsolt leszögezte: nem 

tartja valószínűnek, hogy a PNL komolyan 
gondolná a közös kormányzást az RMDSZ-
szel. Illetve ha igen, akkor ennek súlyos ára 
lehet majd a magyar közösség számára.

„Klaus Iohannis és pártja egyelőre a kor-
mányzás »beárazását« végzi, és ebben a 
folyamatban az RMDSZ-re és a PMP-re osz-
tották ki a »balek« szerepét. Amennyiben a 
PNL nem szerepel annyira jól a parlamenti 
választáson, ahogy azt az elnök és a párt-
ja most remélik, akkor úgyis az USR-rel 
kell majd koalícióra lépniük, és ebben az 
esetben az RMDSZ nem vagy nem nagyon 
számít majd. Amennyiben a PNL nagyon 
jól szerepel, akkor sem az USR-re, sem az 
RMDSZ-re nem lesz szüksége, de elképzel-
hető, hogy biztonsági tartalékként bevesz 
majd még egy-két pártot a koalícióba. Eb-
ben az esetben ez elsősorban egy »leára-
zott« USR lesz, és nem az RMDSZ. Ezekben 
az esetekben a PNL-nek nem lesz oka hát-
térbe szorítani Rareş Bogdant és Florin Ro-
mant, mert ezek a sovén politikusok nem 
zavarják az USR-t. Az RMDSZ csak abban 
az esetben kerülne helyzetbe, ha az USR 
elutasítaná a PNL által rá kiosztott »meg-
tűrt« szerepet, vagyis ha nem kapna elég 
számú és fajsúlyú miniszteri tisztséget. De 
még ebben az esetben is kicsi lenne az esé-
lye Rareş Bogdan és Florin Roman »kegy-
vesztésének«. Az RMDSZ számára minden-
képpen fontos lenne a kormányzás, hiszen 
azt remélhetné, hogy néhány tisztséget 
szerezhetne a központi apparátusban. Ám 
a közösség szempontjából ennek csak ak-
kor van, illetve lenne értelme, ha segítenék 
a közösségi érdekek érvényesítését. Erre vi-
szont Klaus Iohannis elnöksége alatt meg-
lehetősen korlátozott esély van” – világított 
rá a helyzetre az elemző.

Tovább erodálódhat 
az RMDSZ hitelessége
Lapunk felvetésére, hogy mennyire erodál-
hatja egy ilyen lépés az RMDSZ hitelességét 
a magyar választópolgárok körében, Pász-
kán kifejtette: az RMDSZ hitelességét az 
ássa alá leginkább, hogy Kelemen Hunor 
nem adott magyarázatot arra, hogy mi ve-
zetett el Klaus Iohannis „kreténségének” és 
a PNL és a PSD magyarellenes összeboru-
lásának bírálatától a mostani kormányzati 
„hitvallásig”. „Ha Kelemen Hunor adós 
marad ezzel a magyarázattal, az akár távol-
maradásra is késztetheti azokat a magyar 
szavazókat, akik nem tudnak ilyen gyorsan 
túllépni a »ionopot chivanoc, pészédén«, 
Klaus Iohannis magyarellenességén és a 
PNL-es politikusok, elsősorban Rareş Bog-
dan és Florin Roman magyarellenes uszítá-
sain” – ecsetelte lapunknak Pászkán Zsolt. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

K laus Iohannis államfő még nem kért bo-
csánatot az év eleji magyarellenes uszíts 

miatt – árulta el Kelemen Hunor, az RMDSZ 
elnöke. A politikus a hétvégén az Agerpres 
hírügynökségnek nyilatkozva arról beszélt: 
sem a választásokat, sem a tanévkezdést nem 
kell elhalasztani a jelenlegi járványhelyzetben, 
és leszögezte, hogy mindig lesznek kockáza-
tok, amelyeket azonban csökkenteni lehetne, 
ha a kormány „azt tenné, amit kell”. Arra a kér-
désre, hogy Klaus Iohannis államfő elnézést 
kérte-e az RMDSZ-től – amint azt a szövetség 
követelte – a márciusi magyarellenes, „io-

nopot chivanoc, PSD” kezdetű nyilatkozatát 
követően, amikor azt mondta, hogy a PSD ki 
akarja árusítani Erdélyt, Kelemen leszögezte, 
hogy utoljára márciusban beszélt az államel-
nökkel, és azóta sem hallott tőle bocsánatké-
rést. „Az a nyilatkozat elfogadhatatlan volt, 
mivel semmi alapja nem volt »az Erdélyt ellop-
ják« riogatásnak. Az is elfogadhatatlan, hogy 
csúfot űzött a magyar nyelvből. (...) Elhintette 
a gyűlölet eme csíráját, amikor semmi szükség 
nem lett volna erre, amikor az embereket más 
dolgok foglalkoztatták. Megértem, hogy el aka-
rod vonni a fi gyelmet »saját kormányod csodá-
latos« eredményeiről, de nem ilyen dolgokkal. 
Románia elnökeként nem vívhatsz politikai 

harcot ilyen témákkal. (...) Március óta nem 
beszéltem Iohannis elnökkel. És bocsánatké-
rést sem hallottam tőle” – nyomatékosította az 
RMDSZ elnöke.

Kelement többek között a választások 
megszervezéséről és a választási kampány-
ról kérdezték. Mint kifejtette, bár a kampány 
nem a megszokott körülmények között zaj-
lik, mindenkinek alkalmazkodnia kell, vé-
delmezni kell egymást, és odafi gyeléssel ez 
sikerül. Az önkormányzati választásokon 
várt eredményeket illetően Kelemen kifejtet-
te, hogy ha az RMDSZ megszerez körülbelül 
200 polgármesteri tisztséget és négy megyei 
tanácselnöki tisztséget, azt jó eredménynek 

könyvelik majd el. Hozzátette, az RMDSZ 
nyitott a választásokat követő, a tanácsi 
többségek kialakítására irányuló politikai 
szövetségekre is.

Kifejtette még, hogy az RMDSZ olyan vá-
lasztási projektekkel áll elő, amellyel nem 
csak a magyar közösséget, hanem a románo-
kat is megszólítja, mivel a lényeg a fejlődés, 
az ország és a történelmi régiók kiegyen-
súlyozott fejlesztése, az infrastruktúra fej-
lesztése. Ennek érdekében a szövetség több 
városban – így Szatmárnémetiben, Maros-
vásárhelyen, Kolozsváron, Sepsiszentgyör-
gyön, Csíkszeredában is – román nyelven is 
kampányol. 

Kelemen Hunor: nem kért elnézést az uszítás miatt Klaus Iohannis
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