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 » Nem voltam szkeptikus, mert 
bár sokkal többet kért az EMSZ, 
tudtam, maximum két befutó hely 
átengedése jöhet szóba, és aki ezt 
visszautasítja, az nem az együttmű-
ködésben érdekelt.

Amikor a romániai magyar pártok kö-
zött együttműködés volt, az a magyar 
emberek nagy többségében megnyug-
vást keltett, hogy nem veszekszenek, 
hanem együtt próbálnak dolgozni a 
politikusaik – emelte ki az EMSZ-szel 
kötött megállapodás egyik mozgató-
rugóját a Krónikának adott interjúban 
Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 
szerint az EMSZ-nek is az az érde-
ke, hogy mozgósítson a parlamenti 
választásra, különben a későbbiekben 
nem tudja bizonyítani az együttmű-
ködés fenntarthatóságát. A politikus 
megvonta az elmúlt törvényhozási 
ciklus mérlegét, és vázolta a következő 
mandátum prioritásait.

 » ROSTÁS SZABOLCS

– Némi meglepetésre létrejött a megállapo-
dás a három erdélyi magyar politikai alakulat 
között, ennek keretében az RMDSZ két be-
futó helyet enged át az Erdélyi Magyar Szö-
vetségbe tömörülő két pártnak a parlamenti 
választásokra összeállított jelöltlistáin. Sokak 
szerint nem volt együttműködési kényszer 
az RMDSZ-en, pusztán a matematika nem 
diktált volna megállapodást, hiszen a hely-
hatósági választáson megszerezte a magyar 
pártok megyei listáira leadott szavazatok 92 
százalékát. Akkor mégis milyen megfontolás-
ból döntöttek az összefogás mellett?
– Tényleg nem volt kényszer rajtunk, hogy 
megállapodást kössünk, viszont azt is lát-
ni kell: vannak olyan helyzetek, amikor az 
együttműködés fontosabb a versenynél. 
Érdemes felidézni, hogy voltak még ilyen 
kezdeményezések. Az elsőn, 2008-ban 
én tárgyaltam Szász Jenővel, de nem tud-
tunk megegyezni, a 2009-es megállapodás 
alapján Tőkés László az RMDSZ-lista első 
helyére került, majd következett a 2014-es 
az MPP-vel, amit két évvel később meg-
erősítettünk. Nagyvonalúaknak kellett 
lennünk, ez a politikában és az életben 
egyaránt fontos, odébb kell lépni a mate-
matikától, amikor ilyen ügyekről van szó. 
Magának az összefogásnak az üzenete 
sokkal fontosabb, mintsem matematikai 
vitát folytassunk arról, kinek mekkora a 
támogatottsága, mert akár a megyei taná-
cselnökökre, akár mondjuk a polgármes-
terekre leadott szavazatarányt nézzük, az 
RMDSZ-nek 90 százalék körüli támoga-
tottsága van a tízzel szemben. Különösen 
a mostani, nehéz időkben fontosabb az 
együttműködés üzenete a számokon való 
rugózásnál. Persze ez egyik oldalon sem 
egyszerű, vannak érvek és ellenérvek, sőt 
egy helyhatósági választás után akár el-
lenszenvek is. De én nem voltam szkepti-
kus, mert bár sokkal többet kért az EMSZ, 
tudtam, maximum két befutó hely átenge-
dése jöhet szóba, és aki ezt visszautasítja, 
az nem az együttműködésben érdekelt.

– Nagy beleszólása lehetett az RMDSZ-nek 
az átengedett helyek esetében a jelöltek sze-
mélyére, hiszen az elején az EMSZ nem Kul-
csár-Terza Józsefet és Zakariás Zoltánt java-
solta parlamenti képviselőnek.
– Kétségtelenül volt beleszólásunk a jelöltek 
kiválasztásába, ez korábban is így történt, el-
végre én írom alá a listát, ez az én felelőssé-
gem. Vannak dolgok, amelyeket az első pil-
lanattól kezdve világossá tettünk, volt emiatt 
egy kis feszültség, de ilyen az élet.

– A választáson való közös részvételen kívül 
más területekre is kiterjed a megállapodás. 
Ezek közül mit emelne ki?
– Nagyjából ugyanazokra terjed ki az együtt-
működés, mint amit 2016-ban rögzítettünk 
az MPP-vel, és visszautalunk a 2018-ban Szi-
lágyi Zsolt EMNP-elnökkel aláírt megállapo-
dásra is. Kiterjed az önkormányzati együtt-
működésre, hiszen ennek a közösség és 
nem egyik-másik polgármester érdekében 
kell történnie. Kiterjed a román kormány-
tól, a kisebbségi alapból érkező támogatá-
sokra, hogy senki politikai hovatartozása 
miatt ne szenvedjen hátrányt, az oktatási 
reformra, különösen a tanrendre vonatkozó 
változásokra, a székelyföldi autonómiára 
vonatkozó törvénytervezet benyújtására, 
valamint a külpolitikai képviseletre. Nagy-
jából ugyanaz az irány, ugyanazok az elvek 
vannak benne, és nem túl hosszú a megál-
lapodás, mert nincs mit 50 oldalon részletez-
ni olyan elveken, amelyek másfél-két oldal-
ban összefoglalhatóak.

– Minden szavazatra szükség lesz a decembe-
ri megmérettetésen a bukaresti parlamenti je-
lenlét megőrzéséhez, hiszen a magyar pártok 
megyei és bukaresti jelöltlistáira szeptember-

ben leadott 413 394 szavazat kevesebb, mint 
amit az RMDSZ négy évvel ezelőtt szerzett 
a törvényhozási választáson, amikor végül 
megkapta a voksok 6 százalékát. Mit gondol, 
hány szavazatot hoz a konyhára az összefo-
gás, az EMSZ miként buzdítja majd híveit, és 
hogyan reagálnak majd utóbbiak arra, hogy 
az RMDSZ-re kell szavazni?
– Gondolom, buzdítani fognak, mert a kam-
pánynak ez a lényege. A támogatóik viszony-
lag könnyen beazonosíthatóak azokon a szé-
kelyföldi településeken, ahol mandátumot 
szereztek. Persze van egy maroknyi ellenzé-
ki, amelyik semmiképpen nem támogatja az 
RMDSZ-t, így volt akkor is, amikor Tőkéssel 
megállapodtunk, de látni kell, hogy 2016-ban 
több szavazatot kaptunk a parlamenti válasz-
táson, mint az önkormányzatin. A törvényho-
zási megmérettetésnek másként adsz tétet, 
mint a helyhatóságinak, a magyar részvétel 
mindig függ az országostól, ugyanakkor a 
koronavírus-járvány valamennyiünket nyom. 
Éppen ezért mindannyiunknak az az érdeke, 

hogy mozgósítsunk. Én szeretnék elképzelni 
500 ezerhez közeli szavazatot, de reálisan 
nézve a képet, ha a parlamenti választáson 
annyival lesz kevesebb az országos részvétel 
összehasonlításban 2016-tal, mint amennyi-
vel kevesebb volt az önkormányzatin, akkor 
mi eredményben ugyanott leszünk, mint 
négy évvel ezelőtt: 6 százalék fölötti szavazat-
aránynál. Egyébként az MPP-s kemény mag 
egy része sem szavaz az EMNP-re, és fordítva, 
tehát vannak olyan kizárólagosságok, ame-
lyeket nehéz föloldani. De nincs is ezzel baj, 
hiszen mégiscsak egy több mint egymilliós 
közösségről van szó, nem lehet egyhangúság-
ra, totális konszenzusra törekedni. A tapasz-
talatunk alapján az fogalmazható meg, hogy 
amikor volt együttműködés, az a romániai 
magyar emberek nagyon nagy többségében 
megnyugvást keltett, hogy nem veszekszenek 
a politikusaik, hanem együtt próbálnak dol-
gozni, és ez a fontos.

– A többségében magyarok lakta megyékben 
az országoshoz mérten alacsonyabb volt a 
részvételi arány a helyhatósági választáson. 
Nagy a törésvonal Bihar megyében, itt már 
csak a magyarok 42 százaléka ment el, és sza-
vazott valamelyik magyar alakulatra, Kovász-

na és Hargita megyében ennél is alacsonyabb 
ez az arány. Miként próbálják urnák elé csalo-
gatni a magyarokat decemberben?
– A helyhatósági választáson több helyen – 
főleg tömbvidéken – nem tudtak tétet adni 
a jelöltek, mert nem volt ellenfele a polgár-
mesterünknek, ezért sokan lazábbra vették, 
mondván, úgy is megnyeri. A parlamenti vá-
lasztáson már könnyebb tétet adni, mert ott 
az országos öt százalék a fontos. Az önkor-
mányzati megmérettetésen mindig kisebb 
a látószög, mert a választó maximum a me-
gyére fókuszál, országos tét esetén azonban 
már az 5 százalékos küszöb, a jelenlét, az 
érdekképviselet megőrzése a cél, ez másfaj-
ta felelősséget jelent. Van tartalék Bihartól 
Brassóig, Sepsiszentgyörgytől Szatmárig, 
meg kell próbálni megszólítani az embere-
ket. Az EMSZ-nek is az az érdeke, hogy moz-
gósítson, különben a későbbiekben nem 
tudja bizonyítani az együttműködés fenn-
tarthatóságát. Ez könnyen lemérhető azokon 
a településeken, ahol mi becsületesen kikap-

tunk, nekik pedig nagy a támogatottságuk: 
ha itt nincs szavazat, akkor azt jelenti, hogy 
az összefogásnak nem volt üzenete, nem 
mozgósítottak.

– És mi lesz a fő stratégiai üzenet, milyen pri-
oritásokat fogalmaznak meg?
– Mindannyiunknak azt kell megfogalmaz-
nunk, hogy a bajban összefogunk, a nehéz 
időkben egymásra vagyunk utalva, másrészt 

fel kell mutatni a prioritásokat és a jelöltek 
hitelességét. A prioritásaink két nagy cso-
magba tartoznak: az egyik az identitáspoli-
tikánkra, a másik az általános problémákra 
vonatkozik. Utóbbi kategóriába sorolható 
az egészségügy, a gazdaság a mögötte lévő 
potenciális fejlesztésekkel – infrastruktúra, 
beruházások vonzása, munkahelyek meg-
őrzése –, továbbá mezőgazdaság és élelmi-
szeripar. Ma már átrendeződtek a prioritások 
a nagyvilágban, az ember számára a saját és 
családja biztonsága a legfontosabb, ezért az 
egészségügy és a munkahelyek kerülnek első 
helyre a mi parlamenti programunkban. Ha 
ezeket egy helyre tesszük, akkor még ilyen 
nehéz körülmények között is el lehet juttatni 
az üzeneteinket a választóinkhoz.

– A járvány aggasztó mértékben terjed, so-
kakat ez riasztott el szeptemberben is a vok-
solástól, decemberben pedig több lesz a napi 
fertőzött. Fenntartja, hogy biztonságos a sza-
vazás folyamata?
– Nem a mi döntésünk volt, hogy december 
6-án lesznek a választások, hanem a kor-
mányé, ezt elfogadtuk, jónak tartottuk. Mi 
el tudjuk fogadni azt is, ha halasztanak, de 
látni kell: maximum három hónapot lehet-
ne odázni a megmérettetést, és nincs olyan 
tudományos érv, miszerint márciusban jobb 
lesz a helyzet. Sajnos inkább az a szakértői 
érv a helytálló, hogy meg kell tanulnunk ez-
zel együtt élni még jó néhány évig, és nem 
tudjuk, milyen irányba fog fejlődni a járvány. 
De nem a félelem kell mozgasson bennün-
ket, mert félelemben nem lehet élni, bízunk 
benne, hogy mihamarabb lesz oltás, a vírus 
mutációi pedig enyhébb tüneteket okozó 
változat felé mennek. Másrészt Európában 
egészségügyi szempontból semmivel sem 
jobb a helyzet azokban az országokban, ahol 
nem volt választás, tehát nem igaz, hogy 
a kampány során vagy a választás napján 
okozott nagyobb fertőzést Románia azáltal, 
hogy megrendezte a megmérettetést. Ha az 
ember betartja a szabályokat, akkor a válasz-
tás napja nem jelent nagyobb fertőzési koc-
kázatot, mint például bevásárláskor, amikor 
templomba megy, vagy amikor az utcán ta-
lálkozik a barátaival.

– Milyennek értékeli az elmúlt négyéves par-
lamenti ciklust? Nem gondolja, hogy a PSD, 
a vitatott igazságügyi törvények támogatása 
eléggé ráégett az RMDSZ-re?
– Többféle megközelítése van ennek a 
ciklusnak. Én kritikusan látom az elmúlt 
négy évet, nem tartom jó időszaknak az 
ország szempontjából. Azt reméltük 2016-
ban, lesz egy politikai stabilitás, amikor 
építkezni lehet, ehhez képest folytató-
dott a politikai válság, négy év alatt öt 
kormány váltotta egymást, ami tragédia. 

Kelemen Hunor szerint nem volt jó időszak az elmúlt négy éves ciklus Románia számára
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Fontosabb az összefogás üzenete a matematikánál
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