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V
éget ért a nagy csinnadrattá-
val levezényelt román államel-
nök-választás, és bejött a papír-
forma: a Románia és a román 
nemzet megmentőjének kikiál-

tott Klaus Iohannis (így i betűvel, mert a ne-
vét is hivatalosan románosította) 66 száza-
lékkal nyert leseperve a porondról a nála is 
gyengébb ellenjelöltet, a voksok mindössze 
34 százalékát begyűjtő szociáldemokrata 
Viorica Dăncilát. Most tekintsünk el a gaz-
dasági, szociális meg egyéb szempontokból 
megfogalmazott hangzatos „normális Ro-
mánia” ígéretétől – az elmúlt száz év tapasz-
talata szerint ez a szótársítás szinte megva-
lósíthatatlan –, és próbáljuk számba venni 
a tiltakozásként tömeges távolmaradással 
tüntető magyarság jelzését. Ekkora érdekte-
lenség ugyanis egyetlen romániai választást 
sem övezte az elmúlt harminc évben.

A spontánul jött, hatalmas közönynek 
egy magyarázata van: a magyarságnál betelt 
a pohár. A magyar közösségi öntudat eljutott 
egy olyan szintre, hogy végre határozott ne-
met kell mondani arra az összromán színjá-

tékra, amely lassan minden reménytől meg 
akarja fosztani az erdélyi magyarságot. Egyre 
többször törli belénk a lábát a román politi-
kum – legmagasabb államfői szinttől a helyi 
polgármesterekig és egyéb kiskirályokig –, 
és cserében szavazatainkat kéri. Ott tartunk, 
hogy már ígérni sem ígérnek semmit. Egyér-
telművé tették, hogy magyar közösségi köve-
teléseinket leírták és a róluk szóló vitát úgy 
zárták le, hogy el sem kezdték. 

A szárnyaszegettnek tetsző erdélyi ma-
gyar autonómiaküzdelem egy székelyföldi 
megye prefektusi titkárnőjének az ingerkü-
szöbét sem éri már el, nemhogy miniszter-
elnöki vagy államfői meghallgatás legyen 
belőle. De ennél jóval kisebb követeléseink 
is süket fülekre találnak: nincs, aki meghall-
gasson és nincs is, aki követeljen. 

Van ennek az erdélyi magyar apátiának 
egy másik felkiáltójele is. A román államel-
nök-választást elutasító tömeges távolmara-
dás könnyen az erdélyi magyar képviselet 
felé is megnyilvánulhat. A közfelháborodás 
nemcsak a magyarok irányába ellenséges 
román szociáldemokrata és nemzeti liberális 

politikum felé szól, hanem az erdélyi magyar 
képviseletet is fi gyelmezteti, amely egyre 
tehetetlenebbül szemléli, mit művel a rend-
szerváltás utáni román hatalom a magyar 
közösséggel. Nem az a fő baj, hogy az RMDSZ 
az elmúlt években vagy évtizedekben időről 
időre együttműködött a szociáldemokraták-
kal, hanem az, hogy ez a kényszerházasság 
semmivel nem vitt előbbre a kilencvenes 
években megfogalmazott főbb célkitűzések-
hez. Ugyanez érvényes a jobboldali pártokkal 
történt korábbi együttműködésre is. Világos, 
hogy egyik tábor sem szeret bennünket, ép-
pen ezért a mindenkori erdélyi magyar kép-
viseletnek más stratégiákat kell választania. 

Aminek lehetséges megoldása a kisebbik 
ellenzéki magyar pártok által régóta szorgal-
mazott egyeztető kerekasztal, ahol közösbe 
tehetnék a járható útnak vélt stratégiákat. Ha 
mindezekről nem lesz egyeztetés, és az erdé-
lyi magyar szavazó nem kap hihető magyará-
zatot a hogyan tovább kérdésére, a mostani 
tiltakozás magyar érdekű választások esetén 
is megismétlődhet. Amivel magunk alatt 
vágnánk el a fát.
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