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a helyhatósági választások láza és az
általánosak (elõrelátható) dühe elõtt majdJnemóval
minden párt heves elõkészületeket tett az

erdélyi terepen. Egyesek közülük önálló programot fogalmaztak és hírdettek meg, vagy
patétikusabbak lévén, valóságos nyilatkozatokat
harsogtak. Másoknak még volt néhány megfogalmazatlan fejezetük Erdélyhez szóló üzenetükben,
ezért a politikai diszkurzus csupán különleges
figyelmet szentelt nekik, várva hogy a választási
hangulat felforrósodjék és felgyorsuljék a maximális opportunitás pillanatához közeledve. Ez
a figyelem, függetlenül attól, hogy terveszerûen
kidolgozott volt-e vagy kevésbé rendszerezett bár
éppolyan szilárd, a tartományt dícséri, közvetve
elismeri önazonosságát vagy legalábbis a
homogén önazonosságon belüli másságát.
Amennyiben az említett nyilatkozatoknak bármilyen értelme van a közvetlen választási célszerûségen túl, az nem lehet más, mint a provincia sajátosságának érzékelése, még a politikai
osztály által is. Az etnikai valamint a vallási sokszínûség (bármennyit is vesztett árnyaltságából az
elsõ), néhány mélyebb európai hagyomány és
nosztalgia, akárcsak a munka szigorúbb etikája,
és egy  a többi vidékhez képest  fejlettebb gazdaság, mind ennek a sajátosságnak népköltészeti
bizonyítéka, és elégséges ahhoz, hogy serkentsen
egy valamennyire is világos elmét. A politikusoknak akarva, akaratlanul fel kell tünjék, hogy itt
egy teljesebb sajátosság és bonyolultabb problémakör létezik, és ez árnyaltabb kezelési, ha nem

éppen megoldási módot igényel. Rendszerint
azonban az Erdélynek szóló üzenetek, abból a
bevallott vagy nem bevallott elõfeltevésbõl kiindulva, hogy léteznek bizonyos provinciális
ismertetõjegyek, vagy legalábbis, hogy a helyi
kérdéskörök a hasonlóságig redundánsak, nem
arra törekednek, hogy erõsítsék ezeket a sajátosságokat, hanem hogy megsemmisítsék õket.
Másrészt, az Erdélyért folyó szónoki csata mintegy elismeri az itteni szavazás különleges
méltóságát, amelynek nemessége  ha nem is
nyilvánvalóan  inkább a racionális
ítélõképességbõl, mintsem a más vidékekre
jellemzõ misztikus és zsigeri azonosulásból fakad.
Aki Erdélyben nyer, még ha Romániában veszít
is, legalább azzal az illuzióval vigasztalhatja magát,
hogy a legeurópaibb román tartomány választottja. Így vagy úgy, de szégyen és megrázkodtatás,
hogy nyerjél Romániában és veszítsél Erdélyben.
Azt az ostoba érzést ébreszti ez fel, hogy nem vagy
az emancipáltabb választók kegyében, azokéban
akiknek opciói, még ha bizonytalanok is,
Nyugathoz kötõdnek. Erdély választási bombázása
azonban szigorúan presztizsháború, semmiképpen sem meghatározó a gyõzelemre nézve, mert
azt máshonnan biztosítják. De éppen, mert presztizsháború, retorikailag kegyetlenebb.
Erdélynek valóban sok retorikára van szüksége. És feltétlenül egy szívvel-lélekkel megfogalmazottra, mélabúsra és exaltáltra, hízelgõre és
együttérzõre egyszerre. Minél kevesebb jut
Erdélynek a bukaresti újraelosztás után a költségvetés beruházási alapjából, annál meggyõzõbbnek kell lennie ennek a retorikának.
Rossznyelvek szerint a fõvárosban csupán a
beruházások háromnegyede marad, a maradék
negyedet nagylelkûen szétosztják az ország többi
részében. A retorika tehát kárpotlás azokért a gazdasági károkért, amiket a beruházások mértéke,
az adók nagyságrendje és azoknak a központi
költségvetés által való begyûjtése, az egyenlõtlen
újraelosztás elképzelhetetlen kritériumai okoznak. Nyilvánvaló, hogy ilyen alapon lehetetlen

megvalósítani egy gazdasági felemelkedési programot, és hogy a retorikának más problémák felé
kell irányítania az erdélyiek figyelmét. A legkézenfekvõbb elképzelés a nemzeti emancipáció folyamatának folytatása, állandóan ébren tartva az
erdélyiekben a fenyegetettség érzését, de közvetve
azt a gondolatot is, hogy õk még nem emancipálódtak nemzeti szempontból, vagy ha igen,
olyan törékeny ez az emancipáció, hogy abban a
veszélyben forognak, az államiság szempontjából
a középkorba hanyatlanak vissza. A sérelmek
felmelegítése a nacionalista tûznél, ami
különösen hatékony, ha magyar szalmát használnak, a román politikus királyi útja, amelyet a csalhatatlanság bizonyosságának köveivel raktak ki.
A választási eredmények néhány fontos vonása
azonban azt mutatja, hogy a választók már nem
akarnak ott maradni, ahova a politikusok helyezik
õket, és hogy már nem fogadják el a XIX. század
mentális alkotmánya szerinti besorolásukat
etnikai lágerekbe. A szebeni német provokáció
és a marosvásárhelyi etnikai szavazás átváltozása
nyilvánvalóvá tették az adott közösségek hajlamát
és képességét, hogy  pragmatikusabban vagy
idealistábban  elszakítsa a törzsi opciók
köldökzsinorát. A tartomány néhány számottevõ
központjában az elektorátusnak egy évszázad
elõnye van a politikusokhoz képest, mivel a
közösség a lehetõ legpragmatikusabb módon
fogalmazta meg érdekeit, és egyéni módon
akarja õket megvalósítani. A szebeni példa
valószínûleg meghatározó lesz, és kiinduló
pontul szolgálhat a helyi és az általános politikai
érdekek különválasztásához. Ha Szeben német
oltalom alá kerül, egy ilyen kaland biztosan más
helységeket is vonz majd. Egy ilyen kihívó és kétségbeesett megoldás sikere már önmagában is
letörné a nacionalizmus szarvait, fõleg miután
bebizonyosodna, hogy Szeben továbbra is
Romániában marad.
Természetesen az Erdélyért való szónoklatok
nem egyformák, és bár valamilyen monotonia
jellemzi õket, mindenik más politikai mentalitás

és vízió eredménye. De nagyvonalakban, mellõzve
az árnyalatokat, két csoportba sorolhatók.
Elõször: a visszamaradottság diszkurzusa, amelyet a múlt század irredentizmusa és ideológiája
táplál, és amelyet minduntalan megújít részben
a félelem-ipar, részben pedig a sok találékony provokáció-mûhely. Ez a diszkurzusfajta, amely
románul és magyarul, nagyjából egyforma vehemenciával szól, a választók érzelmeire és
zsigereire hat, lobbanékonyságában bízik.
Románul állami szintû félelmet fejez ki, és különbözõ, de leginkább Nyugaton szõtt románellenes
összeesküvésekre hivatkozik. Magyarul állandóan
és szenvedélyesen a népirtás tragédiáját zengi.
Ezen a diszkurszív tipológián akarnak
felemelkedni a tartomány megmentõi és
megváltói, akik addig mentik és váltják azt meg,
amíg mindenestõl elássák. A visszamaradottság
szónoklat nem a valósággal, hanem fantomokkal
dolgozik, és megpróbál szuggesztióval és pánikkal
választókat szerezni magának. Ennek a típusú
szónoklatnak az ideje hanyatlóban van,
retorikájából bõségesen vagy mértékletesebben
táplálkozik a PRM éppúgy, mint a PDSR és a
PUNR, illetve újabban az UFD. S mindnyájuk
visszhangja az RMDSZ úgynevezett radikális
szárnya.
A második típusú diszkurzus a demokratikus
aggiornamento, amelyben egymás hegyén-hátán
szoronganak a szociáldemokrata, a liberális és a
keresztény pártok (szárnyak), amelyek elsajátítottak néhány európai jelmondatot, s most azokat
próbálják ragozni a román mondattan szabályai
szerint. Ez általános-európaias diszkurzus,
amelybõl azonban hiányzik a lényeg: a pragmatizmus. Talán éppen a pragmatikus diszkurzus
az, amelyet a tartomány egyre türelmetlenebbül
vár, abban a reményben, hogy az a valóságból
kiindulva és a történelem jelenidejében építkezik
majd, és nem forog majd felelõtlenül vonzó jelszavak körül, függetlenül attól, hogy azok retrovagy avangard típusúak.
Fordította: HADHÁZY ZSUZSA

Bakk Miklós

Szavazói magatartás, választói jövõkép

A

Romániában harmadszorra megtartott helyhatósági választások eredményeit a politika
iránt érdeklõdõk elsõsorban az õszi parlamenti
választások elõtti nagy erõpróbaként elemezték.
Azonban legalább ennyire fontos  stratégiailag is
 megvizsgálni azt, hogy az adatsorok mögül
milyen perspektívák bontakoznak ki a helyi és
regionális társadalmak fejlõdésére vonatkozóan.
Az alábbiakban az eredmények alapján néhány
hipotézist fogalmazok meg a szavazói magatartás
regionális vonatkozásairól, valamint a szavazói
magatartás és választói jövõkép összefüggéseirõl.
A június 4-i választási fordulón a pártok megyei
listái között kialakult sorrend már ismert. (Ez a
következõ: 1. PDSR  az érvényes szavazatok 27,44
százaléka; 2. Demokrata Párt  9,91%; 3.
Konvenció  7,47%; 4. Szövetség Romániáért 
7,38%; 5. Nemzeti Liberális Párt  6,96%; 6.
Nagyrománia Párt  6,62%; 7. RMDSZ  6,27%; 8.
Román Nemzeti Egységpárt  2,35%; 9. Romániai
Szociáldemokrata Párt  2,27%; 10. Jobboldali
Erõk Szövetsége  2,2%; 11. Román Nemzeti Párt
 1,91%; 12. Szocialista Munkapárt  1,79%.) Az
1992-es és 1996-os adatok ismeretében azonban
várható volt, hogy jelentõs regionális eltérések
lesznek megfigyelhetõek. Az eltérések kimuC M
Y K

tathatóak, azonban világossá vált, hogy most már
nem csak a korábban tapasztalható bal-jobb
(PDSRKonvenció, Erdélyregát) s a hozzája
tapadó politikai értékválasztási törésvonalról van
szó, hanem elsõsorban egy változó geometriájú
szavazói magatartásról. Úgy vélem, hogy Molnár
Gusztávnak a Provincia 3. oldalán olvasható
megállapítása, miszerint mind Erdély, mind pedig
a regát politikailag homogén makrorégiónak
tekinthetõ (Következtetések, 5.) elsõsorban úgy
értelmezendõ, hogy a politikai trendek eltérései
nem csupán az egyes pártok Erdélyben és a regátban különbözõ népszerûségére utalnak, hanem azt
is jelzik, hogy szavazói attitûd pillanatnyi politikai
opciókon túli változásai is mások Erdélyben, mint
a regátban. E tekintetben a mostani helyhatósági
választások adatai bõséges adalékkal szolgálnak.
Elsõ hipotézisem a Nagyrománia Párt erdélyi
jelenlétével kapcsolatos, pontosabban a hetvenesnyolcvanas évek homogenizációs politikájának
mai, szavazói attitûdökben megjelenõ konzekvenciáival. Bár a Román Nemzeti Egységpárt romjain
a Nagyrománia Pártnak sikerült teret nyernie
Erdélyben, a megyei választási eredményekbõl
most is kitûnik, hogy e párt eredendõen regáti jellegû. Országos átlageredménye (6,62 %) fölött
mindössze három erdélyi megye szerepelt: Kolozs,
Hunyad és Hargita. Kolozs megyei elõretörésének
egyértelmû magyarázata van: Gheorghe Funarnak
sikerült híveit a PRM szavazóbázisába terelnie.
Hunyad megyében egy eléggé éles cezúra alakult
ki a történelmi Hunyad megye eredményei és a
Zsíl-völgyi bányászkolóniák között. Míg a
történelmi Hunyad eredményei inkább a Fehér
megyeivel mutatnak rokonságot, a Zsíl-völgyét a
Nagyrománia Párt kimagasló eredménye a regát
irányába húzza. Úgy tûnik, hogy a Nagyrománia
Párt Erdélyben a szocialista iparosítás eltakarítatlan társadalmi romhalmazán nyert terepet.

Pontosabban: ahol a helyi társadalmaknak sikerült olyan integrációs pályákat találniuk, amelyekkel megindult a szocialista iparosítás nyomán
betelepült és betelepített tömegek integrációja, ott
a regátból érkezõ nagyromániás alternatívának
nem sikerült teret nyernie. Ez az értelmezés
valószínûsíthetõ akkor is, ha összevetjük Hargita
és Kovászna megye nagyromániás adatait.
Kovászna megyében, ahol Bodzaforduló vidékén
régi román települések vannak, kisebb a
Kárpátokon túlról betelepült román szavazók
aránya a nem-RMDSZ-s szavazótömbön belül,
míg Hargita megyében a román szavazatok nagyromániás többsége a Zsíl-völgyi szindrómát
(Balánbánya), illetve az elõbb említett integrációs
problémát alakította ki.
Kolozsvár esete arra utal, hogy a történelmi textúrákat õrzõ településrészek és a betelepítésekkel
létrejött, a történelmi városmaghoz szervetlenül
kapcsolódó új városnegyedek között ugyanaz a
törésvonal jelenik meg, mint amely Erdély más
részein is erõteljesen kiütközött. A Funarszavazóról néhány évvel ezelõtt készült szociológiai
fantomkép (elsõgenerációs kolozsvári lakos,
tömbházban lakik, valamelyik  korábban szocialista  nagyvállalat alkalmazottja vagy
munkanélkülije), a június 18-i fordulóban is visszaigazolódott: Funart most is a hetvenes-nyolcvanas évek politikájának eredményeként létrejött
lakótelepek szavazói  elsõsorban a Monostori és
a Mãrãºti-negyediek  választották vissza.
Második hipotézisem a homogenizációs hagyaték meghaladásával kapcsolatos. A szavazói
magatartás sajátos dinamikája fõleg a megosztott
szavazatok (split vote) trendjében fejezõdik ki.
Bár a megyei választási eredmények alapján a
Konvenció elvesztette erdélyi jellegét (a
Konvencióra adott szavazatok nagyjából egyenlõen
oszlanak meg az erdélyi és a regáti megyékben),

a polgármester-választások második fordulója
után kialakult eredmények (Erdély 16
megyeszékhelyén mindössze két PDSR-s és egy
nagyromániás polgármester gyõzött, a többi a
Konvenció, illetve a jelenlegi koalíció jelöltje és
két, ahhoz közel álló független) arra utalnak, hogy
a jelenlegi koalíció pártjai jobban beépültek a
helyi társadalmakba. Vagyis: a pártpreferenciák
trendje megfordult, azonban a helyi politikai
eliteknek az a része, amely politikai szinten is
jövõképet tud a helyi társadalomnak felmutatni,
a konvenciós-RMDSZ-es, tehát a jelenlegi koalíciós elithez áll közelebb.
Ennek jelentõsége abban rejlik, hogy a szavazói
magatartás mindig két kérdésre válaszol: az egyik
a lokalitás napi  gazdálkodási  gondjaival kapcsolatos (ne legyenek gödrök az utcán, hordják el
a szemetet stb.), a másik pedig azzal a jövõképpel,
amelyet a választó települése  utódai, illetve
identitását megélhetõvé tevõ közössége  számára
elképzel. A szavazatokban megjelenõ opció mindkét kérdésre választ kíván adni, s az atipikus
választási eredmények, illetve a megosztott
szavazatok tulajdonképpen arra utalnak, hogy a
pártok  jelöltjeik révén  nem tudják egyszerre
mindkét igényt kielégíteni. Az egyik jelölt
településének jó gazdája/menedzsere, de nem
nyújt jövõképet, a másik közösségi aspirációt fejez
ki, de nem meggyõzõ gazdája településének. A
nagyszebeni eredmény arra mutat rá, hogy a
román választók számára gyakorlatilag egy pártopciókon kívüli jelölt hangolta össze a kettõs
elvárásokat: Klaus Johannis megtestesíti mind a
szász gazdálkodási erényeket, mind pedig azokat
az aspirációkat, amelyek nyugati kapcsolatok
révén kívánják fejlõdési pályára helyezni a várost.
Valószínûleg az opciók hasonló egyensúlyát
képviseli a temesvári polgármester, Gheorghe
Ciuhandu is: aki bánsági retorikájával és a nyu-

gati kapcsolatok folyamatos építésével  ezúttal
román polgári  jövõképet jelenít meg,
ugyanakkor most már, második mandátuma
kezdetén (az elért eredmények alapján) sikeres
városgazda is. A marosvásárhelyi második fordulóra a konkurens  román és magyar 
jövõkép rejtett vitája nyomta rá a bélyegét; a város
jövõje nagymértékben attól függ, hogy miképpen
sikerül e két közösségi jövõképet egyeztetni.
Kolozsvár helyzete e tekintetben arra utal, hogy a
helyi politikai elitnek nem sikerült olyan  a
városra vonatkozó  jövõképpel a választók elé
lépnie, amely ellensúlyozhatta volna a Funar-féle
defenzív (a fenyegetettségi állapotot kinagyító)
jövõképet, amely a jó gazda-mítosszal párosultan biztosította a nagyromániás vezetõ 53 százalékos gyõzelmét.
A Demokrata Párt általában a jó városgazda
imázsával tudta megválasztatni polgármestereit
(Bãsescu gyors sikere Bukarestben, néhány vidéki jelölt kampánya egyértelmûen ezt jelzi), s ennek
a stratégiának a sikere azt jelentheti, hogy sok
településen még nem körvonalazódtak a helyi
jövõkép-alternatívák.
Az erdélyi szavazatok split vote-típusú nagyobb megosztottsága mindenképpen arra utal,
hogy a helyi jövõkép-alkotás premisszái inkább
jelen vannak, de egyben arra is, hogy a
Konvenciónak és az RMDSZ-nek inkább sikerült
integrálnia felszippantania a helyi elit azon
képviselõit, akik jövõkép-alternatívákat is
megtestesítenek. Az RMDSZ-re vonatkozóan azonban ez csak a román pártrendszer összefüggésében igaz (azaz: ha az RMDSZ-t a román pártokkal hasonlítjuk össze), mert az erdélyi magyar
civil társadalom gyakran azt tapasztalja  s ez fõleg
Székelyföldön érzékelhetõ , hogy az RMDSZ-elit
nem tud a helyi társadalmak számára igazi
jövõkép-alternatívákat felmutatni.
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