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H I R D E T É S

 » Ma már átrendeződtek a prio-
ritások a nagyvilágban, az ember 
számára a saját és családja biz-
tonsága a legfontosabb, ezért az 
egészségügy és a munkahelyek 
kerülnek első helyre az RMDSZ 
parlamenti programjában.

Bár hozzájárultunk a Viorica Dăncilă, majd 
a Ludovic Orban vezette első kabinet meg-
buktatásához, az RMDSZ-en nem lehet szá-
mon kérni ezeket a sűrű kormányváltásokat. 
2016-ban nem voltak meg a kormányzati 
részvételünk feltételei, nem is hívtak ben-
nünket, 2017-ben fél szájjal hívtak ugyan, de 
akkor már mi nem akartunk. A PSD-vel és 
az ALDE-val ápolt parlamenti együttműkö-
désnek nyilván megvannak az árnyoldalai, 
amit sokan az igazságszolgáltatási törvé-
nyek körül határoznak meg, amelyek közül 
néhányhoz hozzájárultunk, másokhoz nem. 
A 13-as számú sürgősségi kormányrende-
letet, amellyel a szociáldemokraták már a 
kezdést elrontották, magunk is bíráltuk, az 
igazságszolgáltatási rendszer működésé-
vel kapcsolatos döntéseket támogattuk, a 
büntető eljárással és a Btk.-val kapcsolatos 
változásokat viszont nem. Láttam, éreztem, 
hogy ha volt kifogás, akkor elsősorban erre 
vonatkozott, az biztos, hogy mi nem ron-
tottunk a helyzeten, és soha nem szavaz-
tunk olyan szándékkal, hogy úgynevezett 
bűnözőket megmentsünk. Oktatásban, 
egészségügyben, szociális intézményekben 
sikerült előrelépni az anyanyelvhasználat 
terén, de hat-hét százalékos parlamenti je-
lenléttel egymagunkban nem tudjuk ezeket 
a tervezeteket elfogadtatni, mindig szükség 
van valakire. Érdekképviseletről, nem pedig 
érzelmi képviseletről beszélünk: ha érzelmi-
leg kellene viszonyulni a román pártokhoz, 
akkor soha a büdös életben nem tudnánk 
egy asztalhoz ülni egyikkel sem, mert akár 
balra, akár jobbra nézek, valahol mindegyik 
megbántotta az erdélyi magyarokat. Ha azt 
nézem, hogy milyen támadások értek ben-
nünket, akkor ez a négy év a legnagyobb 
kiszolgáltatottságot jelentette egy kisebbségi 
szervezet számára, mert nem voltunk kor-
mányon, de ellenzékben sem, mert a liberá-
lisokkal sem tudtunk együttműködni. És azt 

is fi gyelembe kell venni: úgy sikerült talpon 
maradnunk, hogy nem volt ez szokványos 
időszak a két centenárium, a 2018-as és a 
2020-as miatt sem. És akkor nem beszéltünk 
arról, hogy az elmúlt harminc évben nem 
tapasztaltunk olyan brutális, frontális táma-

dást a magyarok és a szövetség ellen román 
államfőtől, mint ami Klaus Iohannis részéről 
elhangzott. Ha valaki mindezt egy békeidő-
vel, harmonikusan fejlődő társadalommal, 
politikai együttműködésekkel teletűzdelt 
időszakkal próbálja összehasonlítani, akkor 
nyilván teljesen eredménytelennek nevezi az 
elmúlt mandátumot. Ha viszont megvizsgál-
juk, hogy magában miként nézett ki, akkor 
azt hiszem, politikailag és emberileg egya-
ránt tisztességesen helytállt a szövetség.

– Az RMDSZ majdani kormányzati szerepe 
nagyban függ a PNL és az USR-PLUS válasz-

tási eredményétől, de a PMP bejutásától is. 
No és az olyan magyarellenes politikusoktól, 
mint a liberálisok első alelnöke, Rareș Bog-
dan, aki nem akar együtt kormányozni az 
RMDSZ-szel, sőt ehhez azt szabta feltételül, 
ha Ön minden reggel felmondja a román al-

kotmány első cikkelyét. Az ilyen alapállás 
lehet akadályozó tényezője az RMDSZ kor-
mányra lépésének?
– A politika egyik velejárója, hogy egy 
párt a végrehajtó hatalom része akar len-
ni. El kell felejteni azt a politikust, aki 
azt mondja, azért szavazzanak rá, hogy 
ellenzékben legyen. Mi 2014 óta nem 
vagyunk kormányon. Az említetthez ha-
sonló politikusra volt még példa, Dan 
Voiculescunak hívták, 2012-ben azzal 
állt elő, hogy nyilvánosan esküdjek meg 
az alkotmány első cikkelyére. Akkor is 
elmondtam, hogy ebben az országban, 

román állampolgárnak születtem, ezért 
senkitől nem fogadok el semmiféle lojali-
tási tesztet. Ha szabad úgy fogalmaznom: 
egy bizonyos szint fölött nem megyünk 
egy bizonyos szint alá. De minden po-
litikai pártban vannak ilyenek. Például 
a Trianon-törvényt kezdeményező Titus 
Corlățean mitől jobb, mint Rareș Bogdan? 
Engem mindig az érdekelt, hogy mi a hi-
vatalos álláspontja a pártvezetésnek, és 
milyen irányba tereli a többség-kisebbség 
viszonyt a politikában. Ha ahhoz igazí-

tanánk magunkat, hogy mit nyilatkozik 
egyik-másik jobb vagy rosszabb pillanatá-
ban, akkor szomorúak, letargikusak len-
nénk, előbb-utóbb depresszióba esnénk, 
márpedig ez a politikában nem járható út. 
Sok mindentől függ a kormányzati részvé-
telünk, a nyolc instabil esztendő után Ro-
mániának mindenféleképpen stabilitásra 
lenne szüksége, a romániai magyaroknak 
is ez az érdeke. Személy szerint egy jobb-
közép koalícióban látom a stabilitást, de 
ezt nehéz összehozni anélkül, hogy ne 
legyen valamilyen más értéket képvise-
lő eleme. Az USR-PLUS kapcsán például 
nagy kérdések merülnek fel, hogy mitől 
jobbközép. Ha nekem kellene jobbközép 
koalíciót összerakni ebben az országban, 
kompromisszumra lenne szükségem, kü-
lönben nem jönne ki az 50 százalék. Erre 
lesz szüksége másnak is.

Az RMDSZ elnöke szerint a politika velejárója, hogy egy párt a hatalom része akar lenni




