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A 
kilencvenes évek eleji, szinte 
véres választási kampányokra 
emlékeztet a romániai európai 
parlamenti választások utolsó 
két hete. Valamennyi párt az 

őszi elnökválasztás és a jövő évi parlamen-
ti választások főpróbájaként tekint a május 
27-i EP-választások kimenetelére. Miután a 
közvélemény-kutatások a mai ellenzék nagy-
arányú győzelmét mutatják, a több pártban 
is fellépő liberálisok – élükön Klaus Johan nis 
államfővel – igen kemény ellentámadásba 
lendültek a kormányzó szociáldemokraták-
kal szemben. A virulens szópárbaj az Ilies-
cu-éra időszakára emlékeztet, amikor köz-
vetlenül a rendszerváltás után színre lépő 
történelmi pártok ellehetetlenítésére törekvő 
posztkommunista hatalom lincshangulatot 
idézett elő az országban: a bányászjárás so-
rán felforgatták az ellenzéki pártok irodáit, 
és a szimpatizánsaiknak hitt értelmiségi ki-
nézetű embereket agyba-főbe verték.

A PSD vezetője, Liviu Dragnea szerint 
szabadtéri megmozdulásaikra manapság bo-
tokkal és kövekkel felfegyverkezett ellenzéki 

aktivisták vadásznak. Mondhatnánk persze, 
hogy a fagylalt visszanyal, de távol áll tőlem, 
hogy a román pártokat aszerint osztályozzam, 
melyik demokratikus, és melyik nem az. A tel-
jesen elfajuló kampányban ugyanis alig van 
különbség az irháját mentő Liviu Dragnea 
vagy az önálló, értelmes gondolatok megfo-
galmazására képtelen Klaus Johannis között. 
Ez utóbbi ráadásul az erdélyi magyarság rend-
szerváltás utáni legnagyobb csalódása, miu-
tán szász származású államfőként egységesen 
megkapta az erdélyi magyarok voksait, amiért 
cserébe semmit nem adott.

A lincshangulatú, „mioritikus” kampány 
számunkra legfontosabb tanulsága az, hogy a 
liberális érzületű erdélyi magyar értelmiségi-
ek egy része az erdélyi magyar szavazókat az 
RMDSZ térfeléről szeretné „átmenekíteni” a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a 
Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja (PLUS) 
koalíciójából létrejött ultraliberális 2020 USR–
PLUS ernyője alá. A felvidéki Híd–Most szo-
morú példája, úgy tűnik, Erdélyben is raga-
dóssá válhat, amennyiben sikerül elhitetni 
magyar szavazókkal azt, hogy egy román párt 

képviselhet magyar érdeket is. Ez a fából vas-
karikaszerű próbálkozás mifelénk eddig nem 
volt ragadós, és ha előbb-utóbb azzá válik, 
az az RMDSZ bűne is. A szociáldemokrata 
kormányzásból egyre inkább kiábránduló Ro-
mániában már nemcsak a románság tekinti az 
RMDSZ-t e tábor fő szövetségesének, hanem 
egyre több magyar is. Rá kell pillantani az 
erdélyi magyar internetes véleményformálók 
egyre nagyobb hadára, hogy rádöbbenjen az 
ember, komoly gondok vannak a szövetség 
megítélése körül. Aminek a fi atalabb korosz-
tályok körében az a nagy veszélye, hogy a de-
mokratikus mázzal leöntött liberális pártok 
úgy tetszelegnek a magyar választók előtt, 
mintha ők jobban szeretnének bennünket, 
mint a szocialisták. Ami természetesen nem 
igaz. A magyar ügy iránt éppen annyira érzé-
ketlenek és elutasítóak, mint a többi román 
párt, csak jelenleg a magyarság körében vala-
mivel jobb a megítélésük.

Jó volna tehát tanulni az elmúlt harminc év 
tapasztalatából. Elsősorban azt, hogy román 
pártoktól legfentebb kikényszerítünk valamit, 
de önszántukból soha nem adnak semmit.
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