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A kormányzati szerepvállalás hatékonyságának igazi fokmérője: lépünk-e előre az
autonómia ügyében
az Erdélyi Magyar Néppárt állásfoglalása az RMDSZ kormányba lépése kapcsán

Az Erdélyi Magyar Néppárt aggasztónak tartja, hogy az RMDSZ
kormányzati szerepvállalását rögzítő dokumentum – annak ellenére,
hogy képviselői a mérleg nyelvét alkotják a kormánytöbbség
biztosításában –, semmilyen garanciát nem tartalmaz az erdélyi
magyar közösség jogainak érvényesítésére.

Egy felelős politikai szervezet számára a kormányzás önmagában nem érték, hanem eszköz a
közösségi érdek érvényesítésére. Ezt pedig nemcsak a bársonyszékek számának rögzítésével,
hanem konkrét célok és pontos határidők nyilvános kitűzésével, továbbá szilárd biztosítékok
megfogalmazásával lehet elérni. Annál inkább fontos ez a bukaresti politika zavaros és átláthatatlan
környezetében, ahol az adott szó semmire nem kötelez, hagyománya van a szerződésszegésnek. Az
erdélyi magyarság képviseletében az RMDSZ a rendszerváltozás utáni korszak leggyengébb
teljesítményű és talán leginkább magyarellenes kormányát készül legitimálni, ugyanazt a csoportot,
amely két évvel korábban a nacionalista kártyát kijátszva, a MOGYE magyar karának létrehozását
támadva buktatott kormányt és került hatalomra. Ráadásul annak a kormányprogramnak a
végrehajtását vállalta ezzel a lépéssel az RMDSZ, amelyet 2012-ben maga is elutasított a
parlamentben.
A Szociáldemokrata Unióval kötött kormányzati megállapodás körmönfontan megfogalmazott
szövegére az RMDSZ vélhetően megpróbál optimista kommunikációt építeni és ismét – mint
annyiszor az elmúlt években – becsapni választóit. Ám a pillanatnyi politikai alkun tovább mutató,
maradandóbb eredményeket ígérő cselekvési tervet már nehezebb összehozni, mivel a
megállapodás szövegében szereplő homályos, többértelmű, ki- és félremagyarázható kitételek
túlságosan alacsonyra teszik a mércét. Nem sokat ígérnek az olyan megfogalmazások, mint hogy a
kormány „továbbra is támogatni fogja” a hosszú évek óta szándékosan hátráltatott kisebbségi
törvény elfogadását, vagy hogy „megfelelően” támogatja a Nemzeti Kisebbségek Kutatóintézetét. A
„területi-közigazgatási egységek zászlója” kitűzésének lehetőségét megvizsgáló nyilvános vita
megszervezése sem feltétlenül az autonómia szimbóluma, a székely zászló szabad köztéri
használatára vonatkozik.
Minden bizonnyal a korábban beharangozott, a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó

törvénytervezet „taktikai” megfontolásokból szép csendesen lekerül a napirendről, hiszen a
kormányzati megállapodás még halvány utalást sem tartalmaz ezzel kapcsolatban. Csakhogy az
erdélyi magyar közösség szempontjából a kormányzati szerepvállalás hatékonyságának
legfontosabb fokmérője, hogy közelebb visz-e az autonómia ügyének megoldásához. Az eddigi
tapasztalat alapján szinte biztosra vehető, hogy kormányra kerülésével az RMDSZ – akárcsak
korábban minden egyes alkalommal – ismét sutba vágja az autonómia ügyét, amelyet kizárólag
választási kampányban, vagy ellenzékben tűz „harcosan” zászlójára.
Pedig március 10-én, Marosvásárhelyen, a Székely Szabadság Napján nagy szükség lenne az
RMDSZ támogatására is, hiszen kedvező politikai megoldás a magyarság megmaradásának igazi
garanciáját jelentő autonómia kérdésében csakis a közösség közvetlen politikai szerepvállalása
nyomán születik. Azok, akik ezt ellehetetlenítik, a közösségi érdek ellen cselekszenek. Ezért az
Erdélyi Magyar Néppárt részvételre szólítja közösségünk minden cselekvésre kész tagját. Hisszük:
az autonómia a megoldás és azt csak közösen érhetjük el.
Toró T. Tibor,
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke
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