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Az összefogás üzenete a legfontosabb
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az EMSZ-szel kötött megállapodásról

ROSTÁS SZABOLCS

– Némi meglepetésre létrejött a 
megállapodás a három erdélyi ma-
gyar politikai alakulat között, en-
nek keretében az RMDSZ két befutó 
helyet enged át az Erdélyi Magyar 
Szövetségbe tömörült két pártnak 
a parlamenti választásokra össze-
állított jelöltlistáin. Sokak szerint 
nem volt együttműködési kény-
szer az RMDSZ-en, pusztán a ma-
tematika nem diktált volna meg-
állapodást, hiszen a helyhatósági 
választáson megszerezte a magyar 
pártok megyei listáira leadott sza-
vazatok 92 százalékát. Akkor mégis 
milyen megfontolásból döntöttek 
az összefogás mellett?

– Tényleg nem volt kényszer raj-
tunk, hogy megállapodást kössünk, 
viszont azt is látni kell: vannak olyan 
helyzetek, amikor az együttműkö-
dés fontosabb a versenynél. Érdemes 
felidézni, hogy voltak még ilyen kez-
deményezések. Az elsőn, 2008-ban 
én tárgyaltam Szász Jenővel, de nem 
tudtunk megegyezni, a 2009-es meg-
állapodás alapján Tőkés László az 
RMDSZ-lista első helyére került, majd 
következett a 2014-es az MPP-vel, amit 
két évvel később megerősítettünk. 
Nagyvonalúaknak kellett lennünk, 
ez a politikában és az életben egya-
ránt 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 tanácselnökök-
re, akár mondjuk a polgármesterek-
re leadott szavazatarányt nézzük, az 
RMDSZ-nek 90 százalék körüli tá-
mogatottsága van a tízzel szemben. 
Különösen a mostani nehéz időkben 
fontosabb az együttműködés üzene-
te a számokon való rugózásnál. Per-
sze ez egyik oldalon sem egyszerű, 
vannak érvek és ellenérvek, sőt egy 
helyhatósági választás után akár 
ellenszenvek is. De én 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 
együttműködésben érdekelt.

– Nagy beleszólása lehetett az 
RMDSZ-nek az átengedett helyek 
esetében a jelöltek személyére, 
hiszen az elején az EMSZ nem 
Kulcsár-Terza Józsefet és Zakariás 
Zoltánt javasolta parlamenti kép-
viselőnek.

– Kétségtelenül volt beleszólásunk 
a jelöltek kiválasztásába, ez korábban 
is így történt, elvégre én írom alá a 
listát, ez az én felelősségem. Vannak 

dolgok, amelyeket az első pillanattól 
kezdve világossá tettünk, volt emiatt 
egy kis feszültség, de ilyen az élet.

– A választáson való közös rész-
vételen kívül más területekre is ki-
terjed a megállapodás. Ezek közül 
mit emelne ki?

– Nagyjából ugyanazokra ter-
jed ki az együttműködés, mint amit 
2016-ban rögzítettünk az MPP-vel, 
és visszautalunk a 2018-ban Szilágyi 
Zsolt EMNP-elnökkel aláírt megálla-
podásra is. Kiterjed az önkormányzati 
együttműködésre, hiszen ennek a 
közösség, és nem egyik-másik polgár-
mester érdekében kell történnie. Kiter-
jed a román kormánytól, a kisebbségi 
alapból érkező támogatásokra, hogy 

senki politikai hovatartozása miatt 
ne szenvedjen hátrányt, az oktatási 
reformra, különösen a tanrendre vo-
natkozó változásokra, a székelyföldi 
autonómiára vonatkozó törvényterve-
zet benyújtására, valamint a külpoli-
tikai képviseletre. Nagyjából ugyanaz 
az irány, ugyanazok az elvek vannak 
benne, és nem túl hosszú a megálla-
podás, mert nincs mit 50 oldalon rész-
letezni olyan elveken, amelyek más-
fél-két oldalban összefoglalhatóak.

– Minden szavazatra szükség 
lesz a decemberi megméretteté-
sen a bukaresti parlamenti jelenlét 
megőrzéséhez, hiszen a magyar 
pártok megyei és bukaresti jelölt-
listáira szeptemberben leadott 413 
394 szavazat kevesebb, mint amit 
az RMDSZ négy évvel ezelőtt szer-
zett a törvényhozási választáson, 
amikor végül megkapta a voksok 

6 százalékát. Mit gondol, hány sza-
vazatot hoz a konyhára 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 kampánynak ez a lényege. 
A támogatóik viszonylag könnyen 
beazonosíthatóak azokon a székely-
földi településeken, ahol mandátu-
mot szereztek. Persze van egy marok-
nyi ellenzéki, amelyik semmiképpen 
nem támogatja az RMDSZ-t, így volt 
akkor is, amikor Tőkéssel megálla-
podtunk, de látni kell, hogy 2016-ban 
több szavazatot kaptunk a parlamenti 
választáson, mint az önkormányza-
tin. A törvényhozási megmérettetés-

nek másként adsz tétet, mint a helyha-
tóságinak, a magyar részvétel mindig 
függ az országostól, ugyanakkor a 
koronavírus-járvány valamennyiün-
ket nyom. Éppen ezért mindannyi-
unknak az az érdeke, hogy mozgó-
sítsunk. Én szeretnék elképzelni 500 
ezerhez közeli szavazatot, de reálisan 
nézve a képet, ha a parlamenti vá-
lasztáson annyival lesz kevesebb az 
országos részvétel összehasonlítás-
ban 2016-tal, mint amennyivel keve-
sebb volt az önkormányzatin, akkor 
mi eredményben ugyanott leszünk, 
mint négy évvel ezelőtt: 6 százalék 
fölötti szavazataránynál. Egyébként 
az MPP-s kemény mag egy része sem 
szavaz az EMNP-re és fordítva, te-
hát vannak olyan kizárólagosságok, 
amelyeket nehéz föloldani. De nincs 
is ezzel baj, hiszen mégis csak egy 
több mint egymilliós közösségről van 
szó, nem lehet egyhangúságra, totális 

konszenzusra törekedni. A tapaszta-
latunk alapján az fogalmazható meg, 
hogy amikor volt együttműködés, az 
a romániai magyar emberek nagyon 
nagy többségében megnyugvást kel-
tett, hogy nem veszekszenek a poli-
tikusaik, hanem együtt próbálnak 
dolgozni, és ez a fontos.

– És mi lesz a fő stratégiai üze-
net, milyen prioritásokat fogal-
maznak meg?

– Mindannyiunknak azt kell meg-
fogalmaznunk, hogy a bajban össze-
fogunk, a nehéz időkben egymásra 
vagyunk utalva, másrészt fel kell 
mutatni a prioritásokat és a jelöltek 
hitelességét. A prioritásaink két nagy 
csomagba tartoznak: az egyik az iden-
titáspolitikánkra, a másik az általá-
nos problémákra vonatkoznak. Utóbbi 
kategóriába sorolható az egészségügy, 
a gazdaság a mögötte lévő potenciális 
fejlesztésekkel – infrastruktúra, be-
ruházások vonzása, munkahelyek 

megőrzése –, továbbá mezőgazdaság 
és élelmiszeripar. Ma már átrende-
ződtek a prioritások a nagyvilágban, 
az ember számára a saját és családja 
biztonsága a legfontosabb, ezért az 
egészségügy és a munkahelyek ke-
rülnek első helyre a mi parlamenti 
programunkban. Ha ezeket egy hely-
re tesszük, akkor még ilyen nehéz kö-
rülmények között is el lehet juttatni az 
üzeneteinket a választóinkhoz.

– Milyennek értékeli az elmúlt 
négy éves parlamenti ciklust? Nem 
gondolja, hogy a PSD, a vitatott 
igazságügyi törvények támogatá-
sa eléggé ráégett az RMDSZ-re?

– Többféle megközelítése van en-
nek a ciklusnak. Én kritikusan látom 
az elmúlt négy évet, nem tartom jó 
időszaknak az ország szempontjából. 
Azt reméltük 2016-ban, lesz egy politi-
kai stabilitás, amikor építkezni lehet, 

ehhez képest folytatódott a politikai 
válság, négy év alatt öt kormány vál-
totta egymást, ami tragédia. Bár hoz-
zájárultunk a Viorica Dăncilă, majd 
a Ludovic Orban vezette első kabinet 
megbuktatásához, az RMDSZ-en nem 
lehet számon kérni ezeket a sűrű kor-
mányváltásokat. 2016-ban nem voltak 
meg a kormányzati részvételünk felté-
telei, nem is hívtak bennünket, 2017-
ben félszájjal hívtak ugyan, de akkor 
már mi nem akartunk. A PSD-vel és 
az ALDE-val ápolt parlamenti együtt-
működésnek nyilván megvannak az 
árnyoldalai, amit sokan az igazság-
szolgáltatási törvények körül határoz-
nak meg, amelyek közül néhányhoz 
hozzájárultunk, másokhoz nem. A 
13-as számú sürgősségi kormányren-
deletet, amellyel a szociáldemokraták 
már a kezdést elrontották, magunk is 
bíráltuk, az igazságszolgáltatási rend-
szer működésével kapcsolatos dönté-
seket 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 
rontottunk a helyzeten, és soha nem 
szavaztunk olyan szándékkal, hogy 
úgynevezett bűnözőket megment-
sünk. Oktatásban, egészségügyben, 
szociális intézményekben sikerült 
előrelépni az anyanyelvhasználat te-
rén, de hat-hét százalékos parlamen-
ti jelenléttel egymagunkban nem 
tudjuk ezeket a tervezeteket 
elfogadtatni, mindig szük-
ség van valakire. Érdekkép-
viseletről, nem pedig érzel-
mi képviseletről beszélünk: 
ha érzelmileg kellene viszo-
nyulni a román pártokhoz, 
akkor soha a büdös életben nem 
tudnánk egy asztalhoz ülni egyikkel 
sem, mert akár balra, akár jobbra 
nézek, valahol mindegyik megbán-
totta az erdélyi magyarokat. Ha azt 
nézem, hogy milyen támadások ér-
tek bennünket, akkor ez a négy év a 
legnagyobb kiszolgáltatottságot je-
lentette egy kisebbségi szervezet szá-
mára, mert nem voltunk kormányon, 
de ellenzékben sem, mert a liberáli-
sokkal 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 támadást a magyarok és a 
szövetség ellen román államfőtől, 
mint ami Klaus Iohannis részéről 
elhangzott. Ha valaki mindezt egy 
békeidővel, harmonikusan fejlődő 
társadalommal, politikai együttmű-
ködésekkel teletűzdelt időszakkal 
próbálja összehasonlítani, akkor 
nyilván teljesen eredménytelennek 
nevezi az elmúlt mandátumot. Ha 
viszont megvizsgáljuk, hogy ma-
gában miként nézett ki, akkor azt 
hiszem, politikailag és emberileg 
egyaránt tisztességesen helytállt a 
szövetség.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár társaságában
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• Amikor a romániai magyar pártok között együttműködés volt, az a magyar emberek 
nagy többségében megnyugvást keltett, hogy nem veszekszenek, hanem együtt próbál-
nak dolgozni a politikusaik – emelte ki az EMSZ-szel kötött megállapodás egyik mozga-
tórugóját a Krónikának adott interjúban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.




