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Áldással, számmisztikával, a nem-
zetnek mint értéknek a kihang-
súlyozásával, a kettős állampol-
gárság előnyeiről és hátrányairól 
tartott beszédekkel vette kezdetét 
tegnap a 22. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktábor. A meg-
nyitóbeszédek egymásra alapozva 
vezették fel az idei tábor lényegi 
mondanivalóját, az Összenő, ami 
összetartozik mottó ernyője alatt 
szervezett programok jelentőségét.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Akkor lehet világos és 
következetes politikát 
folytatni, különösen a 

nemzetpolitika tekintetében, ha a filo-
zófiai alapokat tisztázzuk az elején, és 
abból vezetjük le a konkrét lépéseket. 
Arra a kérdésre kell választ adnunk 
mindenekelőtt, hogy mit értünk 
nemzeti elkötelezettségen – vezette fel 
megnyitóbeszédében Semjén Zsolt a  
22. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábort a Fősátorban. – Minden 
nemzet egyszeri és megismételhetetlen 
érték. Olyan sajátos gazdagság, amit 
csak az adott nemzet adhat az egyete-
mes emberiségnek. Azt a gazdagságot, 
ami mondjuk a lengyel kultúra, az 
csak a lengyelség; a román kultúra, az 
csak a románság, és ami a magyar kul-
túra, csak a magyarság. Ezért az embe-
riségnek a szegényesítését jelentené, ha 

nemzetek vesznének el a történelem 
mentén. Hogy minden nemzetnek a 
létét, az értékeit megőrizzük, az nem-
csak annak a nemzetnek az érdeke, 
hanem az egyetemes emberiségnek.” 
Magyarország miniszterelnök-helyet-
tese a nemzeti értékek megóvásának 
két szélsőséges módját is vázolta, éspe-
dig a kozmopolitizmus és a sovinizmus 
végleteit, amelyeket véleménye szerint 
el kell utasítanunk. A magyar állam 
egyetemes magyarsággal szemben 
vállalt kötelezettségei mellett Semjén 
Zsolt kihangsúlyozta, hogy az emberi 
jogokon nyugvó nemzeti érdekeinket 
soha nem rendelik alá más országok 
belpolitikai hullámverésének. „Igenis 
joga van minden magyarnak a kettős 
állampolgársághoz, a választójoghoz, 
aztán eldönti maga, hogy kíván-e élni 
vele, vagy sem” – utalt Markó Béla 
nyilatkozatára Semjén, amelyben 
helyteleníti a határon túli magyarok 
választójogának megadását.

A magyar miniszterelnök-helyet-
tes Magyarországnak arra az elköte-
lezettségére is reflektált, miszerint az 
EU-elnökség ideje alatt szorgalmaz-
ták Románia és Bulgária schengeni 
övezethez való csatlakozását. Ehhez 
a gondolathoz csatlakozva Smaranda 
Enache, a Pro Európa Liga társelnöke 
abbéli véleményének adott hangot, 
talán nem is olyan nagy baj, hogy 
Románia még nem tagja a schengeni 
övezetnek. És itt utalt arra a hétvégi 

esetre, amikor állítólagos fémtolvajok 
négyládányi rakétafejjel könnyítettek 
egy Bulgáriába tartó vonat rakomá-
nyán. Smaranda Enache szerint nem 
lenne meglepő, ha egy Brüsszelben 
tevékenykedő bürokrata fejében meg-
fordulna a gondolat, hogy ha ilyen 
dolgok megtörténhetnek Romániá-
ban, akkor bizony merészebb merény-
letekre is számítani lehet.

A Pro Európa Liga társelnöke, aki 
megrögzött transzszilvanistának vall-
ja magát és teljes mértékben egyetért 
az előtte felszólaló Semjén Zsolttal, 
azon aggodalmának adott hangot, 
hogy mindamellett, hogy támogatja 
a határon túli magyarok kettős állam-
polgárságát, nem fog-e ez tömeges el-
vándorláshoz vezetni. Németh Zsolt 
magyar külügyi államtitkár mintegy 
erre a felvetésre válaszolva elmondta, 
hogy tíz évvel ezelőtt ő még ellenezte 
a határon túli magyarok kettős állam-
polgárságának megadását, mert akkor 
valóban valós veszélynek számított 
volna a fiatalok emigrálása, de ma már 
szerinte csak arra erősít rá, hogy jó a 
szülőföldön magyarnak lenni. 

A megnyitón felszólalók nem 
győzték hangsúlyozni, a tábor ideje 
alatt kár lenne sok időt alvásra paza-
rolni, sőt azon is gondolkodtak, hogy 
a délelőtt tíz-tizenegykor kezdődő 
előadások időpontját reggel hétre mó-
dosítják, hogy a későn fekvőknek és 
korán kelőknek is kézenfekvő legyen.
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Elmennek az új magyar állampolgárok?

Tábornyitó előadók Tusványoson. Semjén Zsolt szerint a nemzet léte és értékei az egyetemes emberiségnek is érdeke fotó: darvas beáta

erdélyi magyar koalíció 2012-ben 
címmel tartott tegnap délután 
izgalmas előadást ifj. toró tibor 
egyetemi tanár, Székely István 
Gergő politológus, Bakk Miklós 
egytemi tanár, Székely István, a 
Jakabffy elemér Alapítvány elnö-
ke és Kósa András László szoci-
ológus, a Pro Minoritate főszer-
kesztője. A panel végkicsöngése 
az volt, hogy konfliktusokkal teli 
év elé néz az erdélyi magyar politi-
ka, hiszen gyakorlatilag lehetetlen 
a pártok közötti konszenzus.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Erdélyi magyar koalíció 2012-
ben – a Magyar Kisebbség 
legutóbbi számának a vita-

indítója szolgált a tegnap délutáni 
panel címeként is. A beszélgetés arra 
a premisszára alapult, hogy az Erdé-
lyi Magyar Néppártot hivatalosan is 
bejegyzik. Több szempontot vettek 
figyelembe a vitaindítón, mondta  
ifj. Toró Tibor: elsősorban Tőkés Lász-
ló EP-választásokon elért eredményét, 
az RMDSZ választói bázisának csök-
kenését, a székelyföldi és szórvány-
ban élő szavazók közti törést és nem 
utolsósorban az RMDSZ–EMNP, 
EMNP–MPP, Fidesz–RMDSZ kö-
zött meglévő konfliktusokat.

Székely István Gergő politoló-
gus kifejtette, hogy az erdélyi magyar 
politika jövője a kiegyezésben rejlik. 
Szerinte ezt olyan módon lehet el-
érni, hogy az RMDSZ-t érdekeltté 
teszik a megegyezéshez. Ezt azonban 

olyan konfliktusok nehezítik, mint az 
autonómiatörekvések intenzitása, a 
hatalomhoz való viszonyulás és a ma-
gyarországi pártokkal való kapcsolat. 
Ez a három dimenzió behatárolja a 
politikát, leegyszerűsítve a bal-jobb 
tengelyt. További probléma, hogy az 
EMNP-nek több kihívással és prob-
lémával kell megküzdenie. Fontos 
kérdés ugyanakkor Tőkés László ka-
rizmája és a párt programja, amely vé-
leménye szerint differenciált program 
kell hogy legyen, tehát minden régióra 
külön programot kell kidolgozni ah-
hoz, hogy sikeresek legyenek.

Kósa András László véleménye 
szerint helyi szinten az erdélyi pártok 
között nagyon intenzív verseny fog 
kialakulni. A pártoknál generációvál-
tás folyamata zajlik, ami leköti azok 
energiáját, és ezért nem fognak tudni 
túllépni a konfliktusokon.

Bakk Miklós elmondta, hogy szük-
ség van a politikai pluralizmusra az er-
délyi magyar politikában, ettől viszont 
tartózkodik az RMDSZ, véleménye 
szerint a magyar pártrendszer fejlő-
dése miatt, „amely hegemonisztikus”. 
Ennek ellenére úgy véli, törekedni kell 
az együttműködésre, amely utópiszti-
kus a jelenlegi körülmények között.

Székely István, a Jakabffy Elemér 
Alapítvány elnökének és egyben az 
RMDSZ főtitkárának beszéde vi-
szont érdekes témát vetett fel. Többek 
közt megjegyezte, észrevehető az em-
bereken, hogy az önkormányzati vá-
lasztásokon sok esetben felülbírálják 
az RMDSZ-t, de a parlamenti válasz-
tásokkor ugyanezt nem teszik meg. 
A következő évi választásokra kitérve 
egy olyan „mézes madzagot” próbált 
meg elhúzni az EMNP orra előtt, 
miszerint az RMDSZ a különböző 
körzeti listáin helyet ad EMNP-s po-
litikusoknak – amennyiben a pártot 
nem sikerül bejegyeztetni –, akik ez-
úton bekerülhetnek a parlamentbe. 
Székely azt is próbálta érzékeltetni, 
véleménye szerint sok EMNP-s poli-
tikusnak csak ez a célja.
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Konfliktusokkal teli
választási év közeleg

Észrevehető az embe
reken, hogy az önkor
mányza ti választásokon 
sok e set ben felülbírálják 
a szövetséget, de a par
lamenti választásokkor 
ugyanezt nem teszik meg. 

toró tamás (34),
Brassó
Ez a huszonkettedik nyári szabad-
egyetem, számomra a tizenkilen-
cedik. Itt mindig baráti, jó hangu-
lat van, hasonló értékrendű embe-
rekkel találkozhatunk, feltöltjük 
egymást. Ezért mondjuk azt, hogy 
összenő, ami összetartozik.

Kalamár Gábor (27),
csíkszereda
Nem kell erőltetni azokat a bizo-
nyos dolgokat, amik maguktól is 
megoldódnak.

Bege Szidónia (22),
Gyergyószentmiklós
Ez olyan aranyos dolog, én biz-
tos nem szeretném szétválasztani. 
Sem a tusványozókat, sem a ma-
gyar diákokat, sem az egyetemis-
tákat, sem a szerelmeseket, sem a… 
(nevet).

Nagy-Beczkai edmond (23),
Kolozsvár
Azok a közös értékek, amelyeket 
két vagy több fél felvállal, legyen 
az hovatartozási vagy ideológiai 
alapon, előbb-utóbb úgyis egy-
másra találnak, erősítik, kiegészí-
tik egymást.

Henter zorán (16),
Marosvásárhely
Mint tudjuk, Tusványos mint Bál-
ványos kezdődött el ’89-ben, és le-
het, hogy a szlogen arra is utal, hogy 
’89-ben volt a nagy forradalom, a 
kommunizmusnak végül is vége lett. 
Szerintem egy magyarságösszetartó 
Tusványos, a célja mindig, hogy ta-
lálkozzunk, erősödjünk.
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