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Az egész magyarság pártokon kívüli és felüli képviselője kíván lenni Tőkés László, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke az Európai Parlamentben, aki 2007. október 24-én sajtótájékoztatót 
tartott Budapesten, a Vármegye Galériában. 

 

Szilágyi Zsolt, Tőkés László kampányfőnöke felidézte az elmúlt egy év történéseit. Mint mondta, épp 
egy évvel ezelőtt indult a felkészülés az Európai Parlamenti választásokra. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács képviselői már akkor javasolták: álljon össze egy erdélyi magyar nemzeti közös lista, de az 
RMDSZ ezt elutasította. Tőkés László független jelölt hat erdélyi szervezet felkérésére indult az európai 
parlamenti választásokon. A pártok jelöltjeinek kétszázezer aláírást kellett összegyűjteniük, míg az önálló 
jelöltnek százezret. Tőkés Lászlónak hat hét alatt sikerült összegyűjteni a mintegy száznegyvenezer 
aláírást. Szilágyi Zsolt kitért arra a friss hírre, mely szerint november 25-én az európai parlamenti 
választások napjára Traian Basescu államelnök népszavazást írt ki az egyéni választókerületi rendszer 
bevezetéséről. Szilágyi szerint ez talán még növeli a választásokra jogosult állampolgárok aktivitását. A 
kampányfőnök bejelentette: 10 nappal ezelőtt indult el Tőkés László honlapja: www.tokeslaszlo.ro és 
www.tokeslaszlo.eu címen, mely rekord-számú (kb. tízezer) érdeklődőt vonzott ezidáig. 

Tőkés László szerint önálló magyar érdekképviseletre van szüksége az erdélyi magyaroknak, mely 
nincs alárendelve semmiféle más érdeknek. Véleménye szerint az RMDSZ nem képviseli a magyarság 
érdekeit, s már rég megdőlt Markó Béla azon teóriája, mely szerint az RMDSZ-en kívül nincs élet. Tőkés 
a határok feletti nemzetstratégia képviselője kíván lenni, aki nem csupán az erdélyi magyarság, hanem az 
összmagyarság érdekeit kívánja érvényre juttatni. 

– Hogyan képviselné az RMDSZ az erdélyi autonómia megvalósulását Európában, amikor Erdélyben 
sem képviselte – jelentette ki Tőkés László. Véleménye szerint Európában mindenféle kérdésről 
hallhatunk: roma-kérdés, homo-szexualitás kérdése, ám nincs magyar kérdés. Az RMDSZ jelenlegi 
európai parlamenti képviselői tudatosan elsikkasztották az erdélyi magyarok ügyét. Új honfoglalásról 
beszélnek, miközben mi továbbra is hontalanok vagyunk Romániában. Sőt további térvesztés az 
osztályrészünk – mondta. Az EMNT elnöke szerint az erdélyi honfoglalást nem téveszthetjük össze a 
parlamenti helyekkel. Rámutatott: az RMDSZ megosztotta a magyarságot és sokan új szervezeteket 
hoztak létre. Ám az erdélyi magyarság érdeke, hogy pártokon kívüli és felüli képviselője legyen, aki a 
határok feletti nemzeti érdekérvényesítést tűzte ki célul. 

Szilágyi Zsolt mindehhez hozzáfűzte: Tőkés László sajátosan erdélyi és összmagyar képviselet 
megvalósításán fáradozik, aki egyszemélyben képvisel nemzeti, keresztény és demokrata értékrendet. 
Tőkés püspök kampányának jelmondata: Unió, Erdéllyel! 

Szilágyi Zsolt kitért rá: Orbán Viktor hétvégén látogatást tesz Erdélyben (Nagybánya, Avasújváros, 
Zilah és Krasznamihályfalva). Egy nyilvánosságra került belső RMDSZ-es dokumentumra hivatkozva 
közölte: fennáll a veszélye annak, hogy a Tőkés László elleni negatív kampány részeként a Fidesz 
elnökének látogatását az RMDSZ megzavarja. Erről tájékoztatták Orbán Viktort is, aki nem mondta le 
útját. 
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Mint ismeretes: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke október 6-án Nagyváradon jelentette be, hogy pártja 
Tőkés Lászlót támogatja, s társaival annyiszor mennek Erdélybe, ahányszor a püspök hívja őket. Orbán, 
aki egyben az Európai Néppárt (EPP) alelnöke, azt is kijelentette: az EPP is támogatja Tőkést. 

Tőkés László újságírói kérdésre kijelentette: – Merő szemfényvesztés arról beszélni, hogy ő 
kockáztatná az erdélyi magyar képviseletet az Európai Parlamentben. – Nekem jelentett volna kockázatot, 
ha egy süllyedő hajóra felülök, és hitelessé teszem őket – mondta. Az RMDSZ által felkínált első vagy 
második helyet „rozoga, meglékelt, nem bejutó helynek” nevezte. 

Szilágyi Zsolt kampányfőnök szerint Tőkés Lászlónak kétszeres esélye van a bejutásra, mert neki 
2,8%-t, míg az RMDSZ színeiben induló jelölteknek 5 százalékot kell elérniük a bejutáshoz. – Tőkés 
megmentheti a brüsszeli erdélyi magyar képviseletet, ugyanis a leadott szavazatok harmincötödét kell 
összegyűjtenie – mondta. 

 

 

 

 

Tőkés László kampányképe 


