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Tíz éve annak, hogy Kelemen 
Hunort először választották az 
RMDSZ elnökévé a szövetség 
nagyváradi kongresszusán. Mi-
lyen jellegű politika jellemezte az 
utóbbi évtized RMDSZ-ét, miben 
változott a magát érdekképvisele-
ti szervezetként defi niáló formá-
ció, miért stabil a jelenlegi vezető 
pozíciója? Minderről Pászkán 
Zsolt politikai elemzőt kérdeztük.

 » PATAKY ISTVÁN

P údermentes pragmatizmusnak 
nevezte a Markó Béla, illetve a 
Kelemen Hunor vezette RMDSZ 

közötti különbséget Pászkán Zsolt poli-
tikai elemző. Mint mondta, a szövetség 
mozgásterét döntő módon a Bukarest–
Budapest–Brüsszel-viszonyrendszer 
határozza meg, ami sokszor elvtelen-
ségnek tűnő pragmatizmust követel 
egy olyan helyzetű szervezettől, mint 
az RMDSZ. „Az RMDSZ talán csak az 
1989-es megalakulása utáni első né-
hány évben volt abban a helyzetben, 
hogy teljesen önálló politikát alakít-
hasson ki, mert akkor Brüsszel ebben 
a térségben nem létezett, a romániai és 
a magyarországi politikai főszereplők 

pedig még egy úgynevezett tanulóve-
zetői időszakban voltak. Ezt követően 
viszont megváltozott a helyzet, és az 
euroatlanti térségben egyre erősebbé 
vált a politikai színpad privatizálása, 
azaz a nem állami jellegű és politikai 
elszámoltathatósággal nem rendelke-
ző tényezők ideológiának tűnő mázzal 
leöntött harca. Ez a helyzet a politikai 
építkezés kezdeti fázisában lévő Ke-
let-Közép-Európában az ideológia-
építés fáradságos munkája alóli fel-
mentést adó politikai pragmatizmus 
eluralkodásához vezetett” – vázolta 
a külső tényezők hatását a budapesti 
Külügyi és Külgazdasági Intézet Romá-
nia-szakértője.

Elszalasztott történelmi esély
Pászkán Zsolt szerint Markó Béla azt 
az illúziót kergette, vagy – egyfajta pú-
derként – azt a látszatot keltette, hogy 
az RMDSZ-nek van politikai, gazda-
sági, társadalmi mozgásteret növelő 

képessége és lehetősége. „Ezt talán 
az adhatta volna meg, ha az RMDSZ 
az 1990-es évek elején még meglévő 
majdnem egymilliós szavazóbázisra 
támaszkodva végrehajtja azt, amihez 
a romániai költségvetési támogatáson 
túlmenően magyarországi erőforrá-
sok is rendelkezésére álltak. Neveze-
tesen a választói kataszter létrehozása 

és egy valódi, a romániai magyar tár-
sadalom egészét átfogó előválasztási 
rendszer kialakítása, melynek vég-
eredménye egy valódi parlamentként 
működő RMDSZ lett volna, ahol előre 
hozott politikai versengésben dőlt 
volna el, hogy milyen politikai össze-
tételű magyar válogatott vág neki a ro-

mániai választásoknak. Ma már nem 
tudjuk, hogy ez más végeredményt 
hozott volna-e, de Domokos Géza és 
Markó Béla ezt a történelmi esélyt el-
szalasztotta” – fogalmazott a Króniká-
nak az EuroCom romániai sajtófi gye-
lőt is igazgató elemző.

Egyneműsödés, elpártosodás
Pászkán Zsolt szerint Kelemen Hu-
nor már egy kényszerpályán mozgó 
RMDSZ-t örökölt meg, és ebből kiút-
ként az illúziókkal való leszámolás, a 
már említett „púdermentes pragmatiz-
mus” által jellemzett politikai pályát 
választotta, ami viszont az RMDSZ 
politikai „egyneműségével” és a fo-
kozatos „elpártosodással” is járt. „Az 
ideológiai irányzatok, az úgynevezett 
platformok papíron még léteznek a 
szervezeten belül, de súlyuk és befo-
lyásuk a szervezet irányvonalára át-
láthatatlan és szinte kimutathatatlan” 
– tette hozzá Pászkán.

Azon kérdésünkre, hogy mitől eny-
nyire stabil Kelemen Hunor elnöki 
pozíciója, a szakértő azt mondta: a 
jelenlegi RMDSZ-vezető helyzetének 
stabilitását a szövetség fentebb emlí-
tett „egyneműsödése” adja. Kiemelte: 
a választói bázis szűkülésével a hátor-
szág is egyneműbbé vált, a politikai 
vezetés pragmatizmusa a helyi szintű 
szervezeti struktúrákra és tagi, illetve 
támogatói testületre is átterjedt.

Mi jellemzi a Kelemen Hunor-féle 
RMDSZ szövetségi politikáját a román 
pártok vonatkozásában? – kérdeztük 
az elemzőtől. Mint mondta, e téren is 
már említett púdermentes pragma-
tizmus logikája érvényesül. Pászkán 
Zsolt szerint az RMDSZ a román poli-
tikai színpad szélsőséges erőin kívül 
bárkivel képes és hajlandó szövetsége-
ket kötni, ebben szinte kizárólag csak 
a Brüsszelből irányított proxy (he-
lyettesek által vívott – a szerk. megj.) 
háború által meghatározott keretek 
korlátozzák, de csak addig a pontig, 
amikor még nem sérülnek a szövetség 
közvetlen érdekei.

Azzal kapcsolatban is kikértük a 
szakértő véleményét, hogy mitől vál-
tozott az RMDSZ és a Fidesz között 
korábban cseppet sem zökkenőmen-
tes viszony partnerivé. „Mint mindig, 
itt is kettőn állt a vásár. Az RMDSZ és 

a Fidesz nagy utat járt be Markó Béla 
a 2002-es magyarországi választás 
alkalmával megfogalmazott »stréber 
gratulációjától«, és Pelczné Gáll Ildikó 
2011-es RMDSZ-kongresszuson elmon-
dott beszédétől is hosszú út vezetett a 
mostani viszonylagos nyugvópontig” 
– mondta a politikai elemző.

Felvetettük Pászkán Zsoltnak, hogy 
az RMDSZ-nél az erdélyi magyar libe-
rálisok, baloldaliak a túlzott nemzeti 
vonalat, a radikálisok pedig a liberális 
„elhajlást” kifogásolják. Besorolha-
tó-e ideológiailag a Kelemen Hunor 
vezette RMDSZ? – kérdeztük. A nagy-
bányai származású szakértő szerint a 
púdermentes pragmatizmus nem ked-
vez az ideológiai tisztázásoknak, és az 
RMDSZ sem tudta vagy akarta kivonni 
magát az euroatlanti térséget jellem-
ző ködösítő, ugyanakkor inkoherens 
politikai aktivizmusoknak megfelelni 
akaró fősodor által meghatározott ke-
retekből.
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Magyar tapogatózás
Bukarestben

Villámgyors, néhány konkrét infrastrukturális témát érintő, a 
két ország közötti forró ügyeket, így a legforróbbat, a romá-
niai magyar közösség jogsérelmeinek és jogköveteléseinek 
ügyét viszont – legalábbis a nyilvánosság előtt – megkerülő – 
ezekkel a kulcsszavakkal jellemezhető Szĳ jártó Péter magyar 
külgazdasági és külügyminiszter múlt csütörtöki, némileg 
váratlan Bukaresti látogatása. Igaz, utólag Szĳ jártó el is ma-
gyarázta, hogy egyelőre jegelnék a keményebb témákat, és 
inkább azokra az ügyekre helyezik a hangsúlyt, amelyekben 
közösek az érdekek. Ilyen például az új autópálya-határát-
kelőhely megépítése, a határt átszelő vasútvonal-fejlesztés 
vagy újabb határátkelők megnyitása, illetve az atomenergia 
melletti kiállás az uniós fórumokkal szemben, illetve a föld-
gázvezetékek fejlesztése. Mindemellett úgy tűnt, a bukaresti 
út amolyan ismerkedő látogatás szerepét is betöltötte, ame-
lyen a magyar miniszter az új kormány azon tagjaival talál-
kozott, akiknek a területe egybeesik az általa is képviselt 
külgazdasági témákkal, és a közös infrastrukturális beru-
házásokról szóló megállapodásokkal sikerült némi konkrét 
eredményt is elérni. Mindez a magyar fél szerint – a szlovák 
és a szerb példából kiindulva – alapot szolgáltathat ahhoz, 
hogy a két ország közelebb kerüljön egymáshoz, és előbb-
utóbb a kényes témákról is higgadtan, akár a mindkét fél szá-
mára megnyugtató rendezés reményében is lehessen beszél-
ni. Nos egyértelmű, hogy ez továbbra is sokkal keményebb 
dió, mint az új szatmári autópálya-határátkelő megépítése.

Nem véletlen, hogy a bukaresti kormány régi-új tagjával, 
Bogdan Aurescu külügyminiszterrel folytatott tárgyalás kap-
csán kevés pozitívumot lehetett megemlíteni. A találkozóról 
a nagyközönség alapvetően csupán a román külügy közle-
ményéből értesülhetett, amelyből a gazdasági együttműkö-
dés fontosságának hangsúlyozása mellett ezúttal is az de-
rült ki, hogy a román fél álláspontja a kisebbségi ügyekben 
nem változott. A kommüniké szerint ugyanis Aurescu ismét 
fölvetette, hogy Bukarest mindaddig nem nézi jó szemmel 
a magyar kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programját, 
amíg arról nem születik kétoldalú megállapodás. Majd az is 
kiderült, hogy a román főkülügyér a magyarországi román 
közösség sorsáért is aggódott egy sort – mintha bizony nem 
ők rendelkeznének kulturális autonómiával, az oktatási és 
a művelődési ügyeikbe komoly beleszólással rendelkező 
kisebbségi önkormányzatokkal, ehelyett a magyar állam el 
akarná venni iskoláikat. Holott éppen hogy az erdélyi magyar 
közösség az, amelytől a román állam megtagadja az őt megil-
lető autonómiaformákat, és a román állam az, amely magyar 
iskolák ellen harcol. Ilyen bukaresti hozzáállás mellett nem 
csoda, hogy egyelőre nem kerülnek terítékre a kisebbségi 
ügyek, hiszen a felek vélhetően csak elbeszélnének egymás 
mellett. A bukaresti álláspontot Aurescu és a román külügyi 
apparátus általános magyarfóbiája mellett a kisebbségek 
védelmének uniós szintű jogi rendezését célzó polgári kez-
deményezés brüsszeli elvetése is indokolhatja. A román fél 
jelen állás szerint úgy érezheti, hogy neki áll a zászló, miután 
az Európai Bizottság ismét csak jelét adta, hogy esze ágában 
sincs konkrét jogsérelmi ügyekben fellépni, csupán általá-
nosságban, a frázispufogtatások szintjén elkötelezett barát-
ja az őshonos nemzeti kisebbségeknek. Budapest kezében 
viszont – eltérően Ukrajna esetétől – nemigen van nyomás-
gyakorlásra alkalmas eszköz.

Ugyanakkor a gazdasági támogatási program ügyében 
nem lenne ördögtől való egy kétoldalú megállapodás alá-
írása, amellyel a magyar fél a kompromisszumkészségét és 
a jóindulatát bizonyítaná – az persze óriási kérdés, hogyan 
kerülhető el, hogy a magyar állami támogatások elosztásába 
a legendásan korrupt romániai állami intézmények is bele-
folyjanak, ahogy azt a bukaresti külügy is szeretné. A közele-
dést ugyanakkor továbbra is akadályozza, hogy a bukaresti 
nemzetpolitikai stratégia alakítói továbbra sem a térség 
országai közötti szorosabb, a közös érdekek érvényesítését 
célzó – és ennek érdekében kompromisszumokra is hajlan-
dó – együttműködésben látják a siker kulcsát. Hanem a tér-
ségben legnagyobb katonai befolyással rendelkező hatalom 
– az Egyesült Államok – korlátlan, zokszó nélküli kiszolgálá-
sában. Mint ahogy az EU kapcsán is jórészt a lelkes bóloga-
tásban merül ki a román reakció. Ilyen körülmények között 
a magyar külügyminiszter látogatása az ismerkedésen és a 
tapogatózáson kívül elsősorban arra volt jó, hogy jelezze a 
külvilágnak: a kétoldalú kapcsolatok terén Budapest proak-
tívan, az együttműködés szorosabbra fűzése és a párbeszéd 
érdekében lép fel. Hogy egyértelmű legyen: a magyar félen 
nem múlik a kapcsolatok javítása. Ám ehhez Bukarest részé-
ről is rugalmasabb hozzáállás szükséges a „forró” ügyekben.
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Púdermentes pragmatizmus

 » Kelemen Hunor már 
egy kényszerpályán mozgó 
RMDSZ-t örökölt meg, és 
ebből kiútként az illúziókkal 
való leszámolás, a már em-
lített „púdermentes prag-
matizmus” által jellemzett 
politikai pályát választotta, 
ami viszont az RMDSZ poli-
tikai „egyneműségével” és 
a fokozatos „elpártosodás-
sal” is járt. 
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Vezetők. Kelemen Hunor az RMDSZ tíz évvel ezelőtti váradi kongresszusán váltotta Markó Bélát




