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Újabb PSD-RMDSZ titkos paktum?

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége gratulált minden európai parlamenti mandátumot szerzett
kárpát-medencei magyar képviselőnek, köztük az erdélyi magyarok szavazataival bejutott két
RMDSZ-es jelöltnek is, elismerve azt a politikai teljesítményt, amit a két képviselői mandátum
megszerzése mögött van.
Elvárta volna ugyanakkor, hogy a választások lejártával és a szavazatok összeszámolása után –
Romániában egyedüli magyar indulóként – az RMDSZ vezetői a kellő alázattal nézzenek szembe
választóikkal és a szokásos sikerpropaganda helyett önkritikusan értékeljék mind az eredményt,
mind saját, a választással kapcsolatos döntéseiket.
Magyarázatot vártunk arra a kérdésre, hogy egy olyan választáson, ahol az elsődleges tét
elsősorban nemzetpolitikai – az erdélyi magyarok európai jelenlétének biztosítása –, szabad-e
szűkkeblű pártpolitikai szempontok szerint dönteni és cselekedni. Mert ez történt, bármennyire is
próbálják ezt a szőnyeg alá söpörni: az RMDSZ elnöke és társai számára fontosabb volt az
ellenségnek tekintett, még a választások előtt néhány nappal is politikai gyilkosnak nevezett
Néppárt jelöltjének, Tőkés Lászlónak az ellehetetlenítése, mint az erdélyi magyar szavazatokkal
megszerezhető mandátumok maximalizálása.
Így vált valósággá az, amely az összmagyar koalíció elutasításával borítékolható volt: az eddigi
három mandátum helyett csupán kettőt sikerült megszerezni, a harmadik magyar mandátumot
pedig sikeresen átjátszották bukaresti koalíciós partnerüknek, a Szociáldemokrata Pártnak. És
tették ezt úgy, hogy közben mindenkit románbérencnek minősítettek, aki elégedetlenségét fejezte
ki az RMDSZ politikai teljesítménye vagy a magyar–magyar megegyezés elmaradása miatt.
Súlyosbítja az esetet az előre megfontoltság gyanúja, amelyet a Szövetség főtitkárának elszólása is
igazol (lásd: „Eleve két mandátummal számoltak”, Krónika, 2014. május 28.). Ezt az előre
megfontolt szándékot próbálta leplezni az a színjáték is, ahogyan a harmadik mandátum sorsának
alakulásával tartották feszültségben a választások eredményének alakulását követőket, holott aki
értette a mandátumelosztás módszertanát – márpedig feltételezhető, hogy az RMDSZ

kampánystábjában voltak ilyen személyek – az világosan látta, hogy ettől az RMDSZ jelöltlistája
végig több tízezer hiányzó szavazat távolságra volt.
De becsapva érezheti magát a magyar miniszterelnök is, aki vélhetően azért erősítette jelenlétével
az RMDSZ kampányát, hogy újabb mandátumokat hozzon az Európai Néppártnak, hiszen európai
szinten ez volt a választás igazi tétje: ki jelölheti az EU főbiztosának személyét.
Mivel volt már rá precedens, jogos a közvélemény által már megfogalmazott kérdés: csupán a
Tőkés Lászlóval és a Néppárttal való leszámolás zsigeri megnyilvánulása ez, vagy újabb
PSD–RMDSZ titkos paktum van mögötte? És ha igen, mi ennek az ára?
Mert tartunk tőle, hogy ahogyan eddig is, ezt nem az RMDSZ vezetői, hanem az erdélyi magyarok
fogják megfizetni.
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