A korrupció árnyékával terhelt magyar politikusokat tartsuk
távol nemzeti intézményeinktől
2016. 4. 28.

Az elmúlt időszakban – valószínűleg a helyhatósági választásokra készülődvén – egyre többször
tapasztalható, hogy az RMDSZ vezetői megpróbálják nemzetpolitikai szerepet is ellátó
intézményeinket maguk alá gyűrni.
Minden bizonnyal RMDSZ-es ráhatásra, 2016. április 29-re a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület vezetősége tanácskozást hirdetett, amelyre a partiumi magyar politikusok egy részét,
illetve a teljes lelkészi kart meghívta. Napirenden szerepel az egyházi javak visszaszolgáltatása, a
Partiumi Keresztény Egyetem és a „minél teljesebb magyar képviselet" ügye. Az RMDSZ partiumi
kampány-nyitó rendezvényének is beillő eseményre más erdélyi magyar politikai alakulat vezetőit
nem hívták meg. Így ezúton hívjuk fel a szervezők és a közéleti ügyek iránt érdeklődők figyelmét az
alábbiakra:
1. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a formailag az egyház keretében zajló szervezés eleve
pártos részrehajlással történik. Az egyház semlegességét tiszteletben tartva, engedtessék meg,
hogy megállapítsuk: amennyiben a találkozó célja valóban nemzeti fontosságú ügyeink és a „minél
teljesebb magyar képviselet működése" lett volna, a szervezőknek, a korábbi bő két évtized
vonalvezetésének megfelelően, nem aktuálpolitikai, hanem nemzetpolitikai célokat kellett volna
követniük. A magunk részéről nemzeti ügyeink előmozdítása érdekében bármikor készen állunk a
párbeszédre. Reményünket fejezzük ki ugyanakkor, hogy a KREK megpróbál és ellen tud állni a
politikai nyomásnak, és nem lesz a korrupciós ügyei miatt súlyosan megtépázott RMDSZ választási
ügynöke. Meggyőződésünk, hogy történelmi egyházaink nemzetmegtartó erejét nem szabad
elprédálni szűklátókörű politikai érdekekért.
2. Önmagában üdvözlendő tény, hogy az RMDSZ vezetői – nyilatkozataikban legalábbis –
megpróbálják előmozdítani azelkobzott egyházi ingatlanok ügyét. Számunkra példaértékű a
Románia EU-csatlakozása előtt történelmi egyházaink püspökei által egyhangúan megfogalmazott
kérés: az egyházi javak visszaszolgáltatása legyen integrációs feltétele az ország uniós
csatlakozásának. Ezzel ellentétesen az RMDSZ akkor „feltétel nélkül" támogatta Románia uniós
tagfelvételét. Tekintettel arra, hogy az RMDSZ máris az őszi választások utáni kormányra kerülését
tervezi, reméljük, hogy néhány hónap múlva hasonlóképpen fontosnak tartja majd a restitúciót,
mint most, ellenzéki szerepkörben.
3. A Partiumi Keresztény Egyetem az elmúlt hónapok válságos időszaka után újra elindult a
konszolidáció és az építkezés útján. Aggasztó, hogy a Kovács Péter és Szabó Ödön által
fémjelzett politikai vonal képviselői nem az egyetem nemzetpolitikai fontosságát, hanem a
lehetséges zsákmányt látják benne. Tekintettel arra, hogy a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület egyik alapítója az erdélyi magyar felsőoktatási hálózatot működtető Sapientia
Alapítványnak, tisztelettel felkérjük a KREK vezetőit, segítsenek abban, hogy a PKE politikai
semlegessége az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is megmaradjon és a Tőkés László volt
református püspök által alapított egyetem a jövőben is el tudja látni nemzetpolitikai feladatait. A
Partiumi Keresztény Egyetem közös erőfeszítéssel létrehozott érték, nem engedhetjük, hogy a

bukaresti zsákmánypolitika magyar képviselőinek áldozatává váljon!
A helyhatósági választásokat megelőző időszakban vagyunk. Esély van arra, hogy az eddigi két és
fél évtized nagyrészt eredménytelen, egy helyben topogó terhelt időszaka után változtassunk
sorsunkon. Tisztelettel felkérjük ezért a tanácskozás résztvevőit, hogy velünk együtt támogassák az
erdélyi magyar politika megújulását. Ennek előfeltétele, hogy a korrupció árnyékával
terhelt magyar politikusokat közös erővel tartsuk távol a döntésektől és nemzeti
intézményeinktől.
A nagyváradi tanácskozás jó alkalom lehet arra is, hogy Kelemen Hunor elnök úr áttekintse azokat a
partiumi jelölt listákat, amelyeket a korrupciós botrányaikról elhíresült RMDSZ-szervezetek
állítottak helyi és megyei szinteken. Reméljük, közös érdekünk, hogy a magyarok szavazataiért
versengő politikusok minden gyanútól mentesek legyenek.
Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyar társadalom egésze és annak részeként a
református közösség is korrupciómentes magyar közéletet szeretne!
Nagyvárad, 2016. április 28.
Szilágyi Zsolt
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke
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