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Az USR bukott a legnagyob-
bat az idei elnökválasztás 
első fordulójában, bár ezt 
nem feltétlenül bánják Dan 
Barnáék. Az RMDSZ jól sze-
repelt a megmérettetésen, de 
megfeledkezett a külföldön 
élő, román állampolgárságú 
magyarok megszólításáról. 
A döntő menet végkifejlete 
nem kérdéses: Johannis győz. 
Ezekre a megállapításokra ju-
tottak az elemzők a vasárnapi 
megmérettetés után.

 » PATAKY ISTVÁN

„A z eredmények megfe-
lelnek az előzetes vá-
rakozásoknak, az első 

három helyezett pedig elégedett 
is velük” – kezdte a romániai ál-
lamfőválasztás értékelését Illyés 
Gergely. A budapesti Nemzetpo-
litikai Kutatóintézet munkatársa 
lapunknak elmondta, Klaus Jo-
hannis elsöprő győzelmet aratott, 
de neki az volt a fontos, hogy a 
második fordulóban a szociálde-
mokrata Viorica Dăncilát kapja 
ellenfélnek. A nemrég megbuk-
tatott szociáldemokrata minisz-
terelnök nem remélhetett többet, 
mint bejutni a második fordulóba, 
hozta a pártja által az európai par-
lamenti választáson kapott sza-
vazati arányt, ezzel elkerülheti, 
hogy megbuktassák az alakulaton 
belül. Az elemző szerint a volt mi-
niszterelnök számára most ez volt 
a cél.

Nem konfrontálódott 
igazán az USR
„Dan Barna némileg alulmúlta a vá-
rakozásokat, első látásra túl nagy a 
távolság közte és Dăncilă között, de 
ez számára így is siker” – folytat-
ta a főszereplők teljesítményének 
véleményezését Illyés. Úgy véli, a 
Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség (USR) nem akarta feltételenül 
azt, hogy jelöltje bejusson a máso-
dik fordulóba, ott ugyanis azzal a 
Johanisszal kellett volna konfron-
tálódniuk, akivel hasonló diskur-
zussal egy részben egymást átfedő 
szavazótábor felé kommunikálnak, 
és a jövő évi parlamenti választá-
sok után együttműködést tervez-
nek. Az elemző szerint ezért volt 
Barna a jelölt, s nem Dacian Cio-
loș. „Klaus Johannis pártjánál, a 
PNL-nél jobban, Dan Barna viszont 
pártjánál, az USR-nél gyengébben 
szerepelt. Sok USR-szavazó inkább 
a végső esélyes Johannisra vok-
solhatott. De ez így mindenkinek 
megfelelt, Cioloș vélhetően jobb 
eredményt ért volna el” – hangsú-
lyozta a szakértő.

Ami az RMDSZ szereplését illeti, 
Illyés Gergely nyomatékosította, 
hogy a szövetség jelöltje több sza-
vazatot szerzett, mint öt éve. „Itt 
két körülményre hívnám fel a fi -
gyelmet: időközben Klaus Johannis 
népszerűsége jelentősen megko-
pott a magyarok körében, lehettek 
olyanok, akik 2014-ben már az első 
körben rá adták a voksukat, de 
most nem. Másrészt a 2014-es el-
nökválasztáson indult még egy ma-
gyar jelölt, Szilágyi Zsolt, aki akkor 
53 ezer voksot szerzett. Most ezzel 
nem kellett számolni” – értékelte 
az eredményt a politikai elemző.

Illyés Gergely a döntő forduló 
kimenetelét fi rtató kérdésünkre 
leszögezte: a meccs már akkor le-
futottá vált, amikor ismertté vál-
tak Johannis fő ellenjelöltjei. Mint 
mondta, a második fordulóban a 
hivatalban lévő államfő toronyma-
gas esélyes. „A jelenlegi államfő 
számára az egyetlen veszélyes je-
lenség az lehet, ha a Johannis tá-
mogatói is úgy érzik, lefutott a mér-
kőzés, és nem mennek el szavazni. 
De a távolmaradás nem lehet olyan 
mértékű, hogy veszélybe kerülne 
az elnök győzelme” – fogalmazott 
a szakértő.

Kelemen Hunor mulasztása
Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi 
és Külgazdasági Intézet elemzője az 
M1 magyarországi közszolgálati hír-
csatornának nyilatkozva azt mond-
ta, Kelemen Hunor kampánya egyet-
len hibától eltekintve viszonylag jó 
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Klaus Johannis számára lefutottá vált a meccs

Egyirányú út. A Székelyföldön jól mozgósított az RMDSZ, ám a külföldön élő erdélyi magyarok elhanyagolva érezhették magukat
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volt. Szerinte az RMDSZ jelöltje 
azon kevés államelnökjelöltek közé 
tartozik, akik komolyan is vették az 
elnökválasztási kampányt. Hoz-
zátette, a hiba véleménye szerint 
az volt, hogy a Románia határain 
kívül élő, román állampolgárságú 
magyarok megszólítása elmaradt. 
Kiemelte, Magyarországon, de akár 
Ausztriában is tarthatott volna 
kampánybeszédet Kelemen Hunor. 
A szakértő úgy véli, a kampány so-
rán elhanyagolták azt a tényt, hogy 
a kivándorlási hullám nemcsak a 
román etnikumú állampolgárokat 
érintette az országban, hanem na-
gyon sok romániai magyart is, akik 
így elhanyagolva érezhették magu-
kat.

Dan Barna gyenge eredményé-
vel kapcsolatban Vladimir Ionaș, 
az Avangarde közvélemény-kutató 
cég szociológusa Facebook-olda-
lán közzétett értékelésében arra 
emlékeztetett, hogy két héttel az 
európai parlamenti választásokat 
követően az USR szavazóinak 34 
százaléka úgy vélte, nincs szükség 
külön államfőjelöltre, inkább Jo-
hannist kellene támogassa a szö-
vetség. A szakértő szerint a vasár-
napi megmérettetés után indokolt 
átgondolni az USR vezetőinek: még 
mindig érdemes-e szorgalmazniuk 
az előre hozott választásokat. Azt 
is megjegyezte, hogy az USR-nek 
meg kellene vizsgálnia az európai 
parlamenti választásokhoz képest 
elvesztett támogatások okát Bu-
karestben és a nagyvárosokban. 
A szociológus egyben felhívta a 
fi gyelmet arra, hogy a parlamenti, 
illetve az önkormányzati választá-
sokon az egyetemisták nem tudnak 
majd ott szavazni, ahol tanulnak, 
oda kell utazniuk, ahova a szemé-
lyi igazolványuk alapján van beje-
lentve a lakcímük.

Dan Andronic, az Evenimentul 
Zilei publicistája óriási kudarc-
nak nevezte Dan Barna szerep-
lését, s „szerény győzelemnek” 
Dăncilă eredményét. Elemzésé-
ben úgy vélte, nagy a különbség 
a közösségi hálózatok buborékja 
és az aprolékos szavazatgyűjtés 
között. „Ismét bebizonyosodott, 
hogy a lájkok, a tetszésnyilvání-
tások voksra váltása illúzió” – ál-
lapította meg a bukaresti elemző.

 » „A 2014-es 
elnökválasztá-
son indult még 
egy magyar 
jelölt, Szilágyi 
Zsolt, aki akkor 
53 ezer voksot 
szerzett. Most 
ezzel nem kellett 
számolni” – érté-
kelte az RMDSZ 
jelöltjének ered-
ményét a politi-
kai elemző.

Az MPP az összefogás hiányát olvassa ki a választási eredményekből

A Magyar Polgári Párt szerint az erdélyi magyarság szempontjából fi gyelmeztetésértékű, hogy az 
RMDSZ jelöltje 5 százalékos támogatottságot sem ért el a vasárnapi államfőválasztáson: „az ered-
mény az összefogás hiányát tükrözi”. Az MPP szerkesztőségünkhöz eljuttatott tegnapi közleménye 
szerint ismételten bebizonyosodott, hogy „magyar közösségünk egészét nem győzi meg egyetlen 
politikai párt »hangja«, biztos jövőnkhöz, megmaradásunkhoz ennél többre van szükség”. 
A Magyar Polgári Párt az erdélyi magyar pártok összefogásában látja a megoldást. „Hangsúlyozzuk, 
hogy közösségünk ügye soha semmilyen körülmények között nem lehet pártpolitikai ügy. Kizárólag 
együttműködéssel lehet megteremteni annak lehetőségét, hogy a romániai magyar választópolgá-
rokban feloldódjon az »érdekeik képviselői« iránti közömbösség, hogy hitet nyerve ismét urnák elé 
járuljanak a választásokon” – áll a polgári párt közleményében. Eszerint az idei európai parlamenti 
választásokon is bebizonyosodott, hogy mekkora ereje van az együttműködésnek. „A Magyar 
Polgári Párt továbbra is partnerséget ajánl minden olyan magyar szervezetnek, amely a nemzeti 
érdeket tartja fontosnak mindenekelőtt. Szorgalmazzuk ugyanakkor az Erdélyi Magyar Egyeztető 
Fórum mielőbbi összehívását a közelgő parlamenti választások előtt, mivel az erdélyi magyar 
pártok csak egységes erővel, de több nézőpont fi gyelembevételével lesznek képesek újra hitelesen 
és kellő felhatalmazással képviselni nemzeti közösségünket Romániában” – olvasható a gyergyó-
szentmiklósi keltezésű közleményben. 




