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A hosszúra nyúlt kampány és az el-
nökválasztás után a kérdés most 

az: mi várható, mire számíthatunk 
Klaus Johannis újabb ötéves mandá-
tumától. Illyés Gergely politológus 
lapunk megkeresésére arra emlékez-
tetett, hogy jövőre két választás követ-
kezik. „Nagy kérdés, hogy Johannis 
aktívan részt vesz-e a kampányban 
a PNL oldalán, vagy inkább egy visz-
szafogottabb, keveset kommunikáló 
elnöki szerepkört vesz fel, amit már 
láthattunk tőle az első mandátuma 
elején. A PNL és az USR–PLUS közötti 
viták kiéleződése kapcsán érdekes lesz 
látni, hogy az elnök hogyan fog pozi-
cionálódni: beleszól-e a napi politiká-
ba, vagy kivonja magát a pártpolitikai 
küzdelmekből” – fogalmazott a bu-
dapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
elemzője. Hozzátette, a Johannis által 

képviselt külpolitikai irányvonalban 
nem várható változás.

A G4Media.ro portál főszerkesztő-
je, Dan Tăpălagă úgy véli, a románok 
tüntetőleg hátat fordítottak annak 
a pártnak, amely az utóbbi években 
felforgatta az országot. Most viszont 
szerinte nagy a kockázata, hogy az új-
raválasztott elnök „uralkodóként” fog 
viselkedni, hiszen minden hatalom – a 
kormány és a parlament is – az ölébe 
hullott. Cătălin Tolontan, a Liberta-
tea című bulvárlap vezércikkírója is 
arra a felelősségre fi gyelmeztet, amely 
most a jobboldal vállát nyomja, hiszen 
szerinte nehéz lesz ígéretei szintjére 
emelkednie. Az MTI által idézett szer-
ző rámutatott: a jobboldali erők sosem 
voltak képesek Romániában több cik-
luson keresztül megtartani a kormány-
zást, mert nem voltak elég hatékonyak, 
mindig csalódást okoztak. A Deutsche 
Welle román adásának honlapján Pet-

re Iancu úgy fogalmazott, az ország-
nak gyökeres változásra van szüksége. 
„Ha viszont Johannis rápihen a győze-
lemre, az sokba fog kerülni, a számlát 
pedig ismét a román népnek kell majd 
megfi zetnie” – vélekedett a publicista.

Feltűnő volt az erdélyi magyarok ér-
dektelensége a szavazás iránt. Ennek 
okairól, esetleges következményeiről, 
kihatásairól is kérdeztük Illyés Ger-
gelyt. A politológus szerint a magyar 
közösség távolmaradásának oka a két 
jelölt személyében keresendő: szoci-
áldemokrata jelöltre hagyományosan 
nagyon kis arányban szavaznak a ma-
gyarok, Johannis pedig az elmúlt öt 
évben eljátszotta azt a bizalmat, ame-
lyet 2014-ben még nagyszámú szava-
zat formájában megkapott tőlük. „Az 
elnök sok esetben csalódást okozott, 
hiszen még néhány mondat erejéig 
sem fogalmazott meg üzenetet a ma-
gyarok felé, Székelyföldön pedig a ro-

mán nemzeti zászlót lobogtatta, ami-
kor székely zászlót ajándékoztak neki. 
Szóval nemhogy barátságos nem volt, 
hanem minden gesztusával azt hang-
súlyozta: ő az egységes román nemze-
tállam képviselője, amelybe a nemzeti 
kisebbségek csak akkor férnek bele, ha 
románnak érzik magukat és tapsolnak 
a százéves Románia példás kisebbség-
politikájának. Ilyen jelöltek láttán nem 
csoda, hogy a magyarok nem mentek 
el választani, a kampányban sem pró-
bálták őket megszólítani” – mondta az 
elemző. Úgy vélte, a távolmaradásnak 
várhatóan nem lesznek következmé-
nyei, Johannis számára nem is voltak 
fontosak a magyar szavazatok, hiszen 
a küzdelem nem volt szoros. Ám jól 
látszik a vasárnapi választói viselke-
désből, hogy speciális üzenetek nélkül 
nem számíthatnak a román politikai 
szereplők szavazatokra a magyar kö-
zösségtől.

Uralkodóként fog viselkedni a „söpréssel” újrázó államfő?
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BESZÉDESEK A HARGITA MEGYEI ADATOK: A SZAVAZATOK CSAKNEM TÍZ SZÁZALÉKA ÉRVÉNYTELEN VOLT

Sok magyar az autonómiára voksolt

Önrendelkeztek a voksukkal. Sokan „autonómiakockát” rajzoltak a szavazólapra, és arra pecsételtek

Bár a megyei választási bizottsá-
gok nem szolgálhatnak hivatalos 
információval arra vonatkozóan, 
hogy milyen „rendellenessége-
ket” tartalmaztak az államfővá-
lasztáson leadott érvénytelen 
szavazatok, úgy tűnik, sok 
magyar választó az autonómiára 
szavazott. Legalábbis az előz-
mények ismeretében erre lehet 
következtetni Hargita megyében.

 » ISZLAI KATALIN, PÁVA ADORJÁN

„A z autonómiára szavaz-
tam!” – osztották meg 
sokan sajátos voksopció-

jukat a közösségi oldalakon, baráti 
társaságokban az államfőválasztás 
vasárnapi második fordulója során. 
Mint ismeretes, várható volt, hogy 
a magyar közösség számottevő ré-
sze egyik jelölt mellett sem teszi le a 
garast. Hiszen a döntő körben meg-
méretkezők közül Klaus Johannis 
hivatalban lévő államfő, illetve Vio-
rica Dăncilă volt kormányfő, PSD-el-
nök sem fogalmazott meg egyértel-

mű üzenetet, „visszautasíthatatlan” 
ajánlatot a romániai magyarság felé. 
Mivel a vasárnapi párharc résztvevői 
a választást megelőzően is érdekte-
lenséget tanúsítottak a kisebbségi 
ügyek iránt, a magyar érdekvédelmi 
szervezetek vagy a polgárok lelkiis-
meretére bízták a választást – mint 
például az RMDSZ és a Magyar Polgá-
ri Párt –, vagy pedig érvénytelen sza-
vazat leadására buzdítottak. Utóbbi 
opciót javasolta az Erdélyi Magyar 
Néppárt, illetve Tőkés László, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke is. Ugyanakkor az EMNP Hargita 
megyei szervezete „egyértelműbb” 
választási lehetőséget is felvázolt. 
A második forduló előtt néhány nap-
pal közleményben jelezték: „eljött 
az ideje annak, hogy komolyabban 
üzenjünk a román politikának”. 
„Nem elégséges távolmaradással 
üzennünk. Még egy számunkra eny-
nyire érdektelen választáskor is érté-
kessé tudjuk tenni a szavazatunkat. 
Ezért az Erdélyi Magyar Néppárt Har-
gita megyei szervezete arra kéri az 
erdélyi magyarokat, hogy az államfő-
választás második fordulójában ve-
gyenek részt, írják rá a szavazólapra, 
hogy Autonómia, és a pecsétet nyom-

ják rá. Ez a céltudatos voksolás fi -
gyelmeztetés, tiltakozás és egyben 
a népakarat felmutatása kell hogy 
legyen” – szólt a felhívás.

Bár a megyei választási bizottsá-
gok nem szolgálhatnak hivatalos 
információval arra vonatkozóan, 
hogy milyen „rendellenességeket” 
tartalmaztak az érvénytelen sza-
vazatok, szembeszökő adat, hogy 
Hargita megyében a leadott voksok 
csaknem 10 százaléka érvénytelen 
volt. Már eleve az sokatmondó, 
hogy a székely megye részvétel te-
kintetében országos sereghajtó a 
maga 22,86 százalékával, ám a sza-
vazati jogával élő 61 304 személy 
jelentős hányada is minden bizony-
nyal csak azért járult az urnák elé, 
hogy sajátos módon „üzenjen”. Ezt 
támasztja alá az is, hogy a második 
körben négyszer annyian voksoltak 
érvénytelenül, mint két héttel ko-
rábban: miközben az első forduló-
ban csupán 1574 érvénytelen voksot 
jegyeztek a megyében a számot-
tevően magasabb részvételi arány 
ellenére is (akkor 113 462 személy 
adta le a voksát), most vasárnap 
6001 polgár „szabálytalankodott” 
csupán 61 304 szavazó közül.

Egyébként a második fordulóban 
a 45–64 éves korosztály képviselői 
voltak a legaktívabbak Hargita me-
gyében, majd a 65 felettiek követ-
keztek a sorban, a legalacsonyabb 
részvételi arány pedig a 18–24 éves 
korosztály körében volt tapasztal-
ható. Több nő szavazott (31485), 
mint férfi  (29814), miközben a vidé-
ki lakosság egy hajszállal megelőzte 
a városit: előbbiek közül 30 863-an, 
utóbbi rétegből pedig 30 436-an ad-
ták le voksukat.

Eközben Kovászna megyében 
„csupán” 2664 voks volt érvényte-
len a 40 095 közül, Maros megyében 
pedig a csaknem 210 ezer voksból 
5910-et nyilvánítottak „használha-
tatlannak”. A Hargita megyei tíz 
százalékot más, tömbmagyar vidé-
ket magában foglaló erdélyi megyé-
ben sem közelítették meg.
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Hátat fordítottak
az erdélyi magyarok

Látványos távolmaradással üzentek 
a székely megyék lakói a román po-

litikai elitnek az államfőválasztás va-
sárnapi második fordulójában. A rész-
vételi adatok önmagukért beszélnek: 
Hargita megyében a választásra 
jogosultak mindössze 22,86 százaléka 
járult az urnák elé, míg Kovászna 
megyében 25,86 százalékos részvételt 
jegyeztek, miközben az országos átlag 
49,87 százalék. A székelyföldi adatok 
„beszédességét” megerősíti, hogy az 
érdektelenség képzeletbeli dobogóján 
harmadik helyezett megyében, Vaslui-
ban a szavazópolgárok 37,53 százaléka 
voksolt, tehát már a „bronzérmes-
hez” képest is jelentős a le-, jobban 
mondva a távolmaradás. A statisz-
tikák fényében kijelenthető, hogy a 
székelyekre Kelemen Hunor felhívása 
sem hatott: mint ismeretes, az RMDSZ 
elnöke vasárnap szavazásra buzdított. 
„Minden választáson részt kell venni. 
Szavazni kell, amikor van lehetőség a 
politikai életet befolyásolni. Én is így 
tettem, és erre bíztatok mindenkit!” –  
közölte Facebook-oldalán a pártelnök. 
Az eredménytelen mozgósítás más, 
tömbmagyar vidékeket magában 
foglaló közigazgatási egységekben 
is érződött: Szatmár megyében a 
választók csupán 37,83 százaléka 
járult az urnák elé, de az országos 
átlag alatt teljesített Maros (43,88), 
Szilágy (48,36) és Bihar (49,35) megye 
is. Ugyanakkor kiugróan magas, 62 
százalékos részvételt regisztráltak 
Kolozs megyében – ennél élénkebb, 
68 százalékos szavazókedvet országos 
szinten csak a Bukarestet is magában 
foglaló Ilfovban regisztráltak. Az 
erdélyi–partiumi–bánsági megyék 
közül még Szeben 58,13, Brassó 56,63, 
Temes 55, Fehér pedig 54,89 száza-
lékkal tűnik ki. Egyébként az RMDSZ 
becslése szerint az erdélyi magyar 
választópolgárok 36,6 százaléka 
járult az urnák elé vasárnap. Amúgy 
valamennyi erdélyi megyében Klaus 
Johannis diadalmaskodott. A legna-
gyobb arányú győzelmet szülőföldjén, 
Szeben megyében aratta, ahol begyűj-
tötte a szavazatok 85,28 százalékát. 
Hargita megyében az urnák elé járult 
választópolgárok 70, Kovásznában 72, 
Marosban 73, Kolozsban 81, Szatmár-
ban 72, Biharban 66, Szilágyban 69 
százaléka voksolt Johannisra. (P. A.)




