
Kiss Kálmán valódi arca

Az erdélyi szabaddemokraták akcióiról sok legenda kering 
Vásárhelyen. A szégyenteljes akció egyik főszereplője Kiss 
Kálmán, a párt akkori elnöke – ő a következő választásokon, 
2004-ben bejelentette, hogy elindul a polgármesteri tisztségért, 
ám különböző bürokratikus akadályok miatt ez meghiúsult, de 
a főhősünk nem adta fel. A Romániai Magyar Szabad Demok-
rata Pártot egy évvel korábban Romániai Magyar Szabadelvű 
Szövetségre keresztelte át de, hogy biztos legyen a dolgában, 
még a Romániai Székelyek Szövetsége erősen dús fantáziá-
ról tanúskodó pártot is bejegyeztette, majd ennek színeiben 
a 2004 őszén esedékes parlamenti választáson is el kívánt 
indulni – ám, mivel ez sem sikerült, megtalálta a módját, hogy 
mégis politikai szereplő maradjon. A 2004-es őszi parlamenti 
választásokon hol látjuk őt viszont? Na, ki nem találják kedves 
olvasóink: a Corneliu Vadim Tudor által vezetett Nagy-Románia 
Párt listáján.

Az ellenállás első csírái

2004-ben ugyanakkor már meg-
jelennek az RMDSZ-szel szemben 
formálódó helyi erők is – Ölvedi 
Zsolt, Ráduly Levente, Vass Levente 
és Magosi György kilépnek a Maros 
megyei ügyvezető elnökségből 
tiltakozásul, amiért Markó Béla elle-
hetetleníti Kincses Elődöt. A Polgári 
Szövetség, hogy ne veszélyeztesse 
a magyar polgármesterjelölt sikerét 
végül nem állít jelöltet, azonban a 
tanácsosi helyekért Ráduly és Ölvedi 
függetlenként indulnak. A kettejük 
körül formálódó civil szervezke-
dés a helyi viszonyok áldozatául 
esve szétesik, némelyek különböző 
pártokban való kísérletezgetés után 
visszavonulnak a politikától. Emléke-
zetes marad az az eset, amikor 2005 
augusztusában Marosvásárhelyre 
látogató, akkor szocialista képviselő-
ként tevékenykedő Szili Katalinnak 
leforrázott szegfűket nyújtanak 
át, kifejezve csalódottságukat a 
december ötödikei népszavazás 
miatt. Ölvedi Zsolt a helyi hatalmas-
ságok célkeresztjébe kerül. Névtelen 
fenyegető telefonhívások, családjá-
nak küldött fenyegető levelek teszik 
pokollá az életét. Gyógyszerészként 
a városban alig tud elhelyezkedni, 
egy szomszédos faluban próbál-
kozik, de itt is utolérik, a patika 
tulajdonosa névtelen levelet kap, 
amelyben Zsolt „viselt dolgaira” 
hívják fel leendő munkaadója figyel-
mét, autóját ismeretlen tettesek 
„megbuherálják”, nem működik a 
fék, balesetet szenved. Ölvedi Zsolt 
ma Székelyudvarhelyen él, az Erdélyi 
Magyar Néppárt tanácsosa. Ráduly 
Levente 2008 novemberében egy 
tragikus autóbaleset során életét 
veszti feleségével együtt. Hiányuk 
mai napig pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után a vásárhelyi fiatalság 
közélet iránt érdeklődő részében.
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A román politikai tábor viszont a 2000. 
esztendőre megszervezi önmagát, talál 
magának polgármesterjelöltet: Dorin Flo-
reát. Az akkor Maros megyei prefektusként 
tevékenykedő, korábban sebész-főorvos-
ként a Maros Megyei Kórházban dolgozó 
és alig 44 éves Florea amúgy is ideálisnak 
számít a románok körében, de Fodor Imre 
mellett a kontraszt még élesebb.

Dráma felsőfokon: 
a választás 2000-ben

A város nemzetiségi megoszlása alap-
ján az már tudvalevő volt: amennyiben 
Fodor Imre nem nyeri meg első körben 
(a helyi választások még kétfordulósak 
voltak, amennyiben egyik jelölt sem ér-
te el az 50%+1 szavazatot első körben, 
akkor két héttel később sor került egy 
másik fordulóra, itt már a legtöbb sza-
vazatot besöprő jelölt nyert), akkor az 
esélyei igencsak lecsökkennek, lévén 
a második fordulóra a románság egé-
sze felsorakozik majd a legesélyesebb 
jelöltjük mellé. Nincsenek pontos ada-
taink arról, hogy ekkoriban miként is 
alakult a város etnikai megoszlása, de 
a két évvel későbbi népszámlálás ered-
ményei alapján azért sejthető, hogy a 
felénél többen már aligha voltunk mi, 
magyarok, s ha mégis, akkor sem volt 
megnyugtató ez a fölény, ám mindez 
még nem lett volna elég a magyar város-
vezetés elvesztéséhez.

A város nem-
zetiségi meg-
oszlása alap-
ján tudvalevő 
volt, amennyi-
ben Fodor Im-
re nem nyeri 
meg az első 
fordulóban a 
választást, ak-
kor az esélyei 
igencsak le-
csökkennek a 
másodikban...

Folytatás a  IV.  oldalon т

Ami kellett hozzá az a magyar meg-
osztás: a Kiss Kálmán által elnökölt Ro-
mániai Magyar Szabad Demokrata Párt 
2000-ben polgármesterjelöltet állított 
Iszlai Jenő vállalkozó személyében. A 
szomorú eredmény közismert, de ismé-
teljük meg: az első fordulóban Fodor Im-
re 170 szavazattal maradt el attól, hogy 
az első fordulóban megnyerje a válasz-
tásokat, mindezt úgy, hogy a szabadde-
mokraták 797 szavazatot vittek el, ami 
az összes leadott és érvényes voks 1,02 
százaléka. Fodor Imrének 0,23 hiányzott 
az első körös győzelméhez.

A második fordulóra Marosvásárhely 
azóta sem tapasztalt mozgósításba kez-
dett, csak érdekességként: a budapesti 
Keleti pályaudvarról INGYENES buszok 
indultak Vásárhelyre, a zsúfolásig tömött 
autóbuszokon pedig magyarok, akik jöt-
tek haza megmenteni szegény városukat. 
Az alábbi táblázatból jól kivehető, hogy 
Dorin Floreának elég nehéz dolga volt a 
második fordulóra, a többi román jelölt-
re leadott szavazatokat, ha összeadjuk a 
Floreára első körben leadottakkal, akkor 
is alig ugorja meg az 50%-ot. Kicsivel 
több magyar szavazó, kicsivel nagyobb 
aktivitás elég lett volna akkor? Hogyan? 
Közel hatezer vokssal (5986) szerez töb-
bet Fodor Imre a második körben, mint 
az elsőben, ám Florea „csodát” művel. 
Amennyiben összeadjuk az első forduló 
román szavazatainak eredményeit, akkor 
sem jön ki több mint 38 381 szavazat. Do-
rin Florea viszont 47 553 szavazattal meg-
nyeri a második fordulót, azaz, az első 
forduló ÖSSZES román szavazatához ké-
pest szerzett valahonnan még nagyjából 
tízezret. Ha pedig csak ahhoz viszonyít-
juk, hogy az első fordulóban Dorin Florea 
hány szavazatot gyűjtött be, akkor a kép 
még ijesztőbb: a várost mai napig irányító 
polgármester 18 492 vokssal kapott többet 
az első fordulós eredményeihez képest. 
És a győzelme még így sem volt fölényes-
nek mondható: Fodor Imre 44 830 szava-
zattal, azaz 2723 szavazattal maradt alul. 
Ez a különbség annak fényében még ér-
dekesebbé válik, hogy a RMSZDP a máso-
dik forduló napjára időzített közleményé-
ben felszólítja a vásárhelyi magyarságot, 
hogy semmiképp se szavazzanak Fodor 
Imrére. Van egy eléggé érdekes mondat is 
az akkori közleményükben: „Az RMDSZ 
fémjelzett koncvadászai csak ilyen esz-
közökkel tudták ideig-óráig megfékezni 
annak a csaknem 30000 választónak a 
magyar szabaddemokratákhoz való csat-
lakozását, akik inkább nem mentek el 
szavazni, mintsem cinkosai legyenek az 
újgazdagok felé oly szolgalelkű, s a nél-

külözők, valamint a becsületes munká-
juk után nehéz adókat fi zetők felé pedig 
oly kérlelhetetlen Fodor Imre újabb négy-
éves polgármestersége kierőltetésének”

Azért az nem semmi, hogy eredmény-
hirdetés előtt pár nappal már tudták, hogy 
mekkora lesz a különbség Florea és Fodor 
között. A marosvásárhelyi magyarság ki-
sebb tragédiaként élte meg a veszteséget, a 
fentiek ismeretében ez nem is csoda.

Marosvásárhely politikai elitje, dacá-
ra annak, hogy az RMDSZ akkori orszá-
gos vezetésében több olyan személyt is 
találunk, akiknek városhoz való kötő-
dése közismert, a 2000-ben elveszített 
polgármesteri választások után egy-
fajta defetista álláspontba menekült. 
Visszanézve az azóta eltelt közel húsz 
esztendő polgármester-választásait, 
teljességgel érthetetlen az, amit a helyi 
RMDSZ, időnként az országos vezetés 
által támogatva művel, vagy próbál 
művelni. Érthetetlen jelölések, kizárá-
sok, kiskirálykodások, szakmai kompe-
tenciák teljes hiánya, a város jövőjével 
kapcsolatos víziók mellőzése, miközben 
számarányánál fogva a helyi magyar-
ság, ha nem is tudja leváltani Floreát, de 
a tanácsban egyedül is többséget alkot-
nak, vagy legalábbis alkotniuk kéne.

2004: a szövetség színeiben Kelemen 
Atilla indul, egyetlen magyar jelöltként. 
A sikerhez elvileg minden adott, több ro-
mán jelölt, kontra egy magyar, megfelelő 
mozgósítással, erős kampánnyal hozható 
az első fordulóban az 50%, mert az biztos, 
második forduló esetén a románok össze-
fognak és egy jelölt mögé sorakoznak fel, 
így már esélytelenné válik a győzelem.

Nem lesz második forduló: Dorin Flo-
rea fölényesen nyer már az első körben: 
56,53% szemben a Kelemen Attila által 
elért 40,31%-val. Míg négy évvel koráb-
ban alig 3000 szavazat volt a különbség 
a románok javára, és az is csak a második 
fordulóban, addig 2004-ben a hátrány 
egyenesen katasztrofális: 13 931 szavazat 
előnnyel Dorin Florea már az első körben 
megnyeri a választást. Magyarázat csak 
egy lehetséges: a magyar polgármeste-
rek ideje alatt tartó egy évtizedes pangás 
után maguk a helyi magyarok is érzékelik 
a Florea idején valami elindult, és szava-
zatukkal támogatják őt.

A gyülekező viharfelhőket ekkor sem 
veszi komolyan a helyi elit: 2008-ra a he-
lyi vezetés Csegzi Sándor alpolgármestert 
jelöli, vagyis csak jelölné – az országos 
vezetés nyomására végül Borbély Lász-
ló indul, Florea röhög, kikéri kávéját, és 
közel hatezer szavazatnyi előnyt szerezve 
már az első fordulóban eldönti a mérkő-

zést, és rögtön nyom is egy fricskát az 
RMDSZ-nek: a választási szerepléstől szö-
vetségi nyomásra elütött Csegzi Sándort 
tanácsadóként veszi maga mellé. Csegzi 
később, 2012-ben független parlamenti 
képviselőként is elindul, így rontva az 
RMDSZ jelöltjének, Kerekes Károlynak az 
esélyeit – kölcsönkenyér visszajár, ugye? 
Az RMDSZ ekkor már nemcsak a polgár-
mesteri széket, hanem a tanácsi többsé-
gét is elveszti: a 23 tanácsosi helyből a 
négy évvel korábbi 12 helyett csak tíz jut a 
szövetségnek, viszont Lokodi Edit Emőke 
személyében a Maros megyei tanács el-
nöki székét megnyerik. Ámen!

2012: tovább a hibás úton

Aki azt gondolná, hogy az RMDSZ le-
vonta a Marosvásárhellyel kapcsolatos 
tanulságokat, és megfontoltan, szak-
szerűen építkeznek, valamint kompe-
tens jelöltet állítanak 2012-re, az nem is 
tévedhetne nagyobbat. Gyakorlatilag 
megismétlik a 2008-as forgatókönyvet: 
a helyi erők Vass Leventét jelölik, aki 
összekülönbözik az RMDSZ egyes csúcs-
vezetőivel, a verdikt nem kérdéses: Vass 
Leventét a kampány előtt visszavonják, 
Frunda György pedig az utolsó utáni pil-
lanatban „beugrik” jelöltnek.

Az első forduló eredményei, 
Fodor Imre egy hajszállal marad le 
a győzelemtől
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