Toró T. Tibor: „Az erdélyi magyarság kérdéseit nem
Bukaresttel, hanem az erdélyi románsággal kell rendezni”
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A 30. Tusványos Kós Károly sátrában a Regionális identitások, fejlettségi hierarchiák és
korrupció-percepció Romániában címmel zajlott kerekasztal-beszélgetés, melynek előadói Toró
Tibor egyetemi tanár, Kiss Tamás szociológus, Székely István Gergő politológus, Antal Árpád,
Sepsiszentgyörgy polgármestere és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke
voltak. Ennek pillérét a Bálványosi Intézet által végzett kutatás adta, amely széles körben rávilágít
az erdélyi magyarság társadalmi helyzetére.
Az ezen témákban készült részletes felmérésről Toró T. Tibor elmondta: a Bálványosi Intézet által
elvégzett kutatásnak nem titkolt szándéka volt, hogy a regionalizmus témáját és elemeit vizsgálják
meg szakmai szinten is. Hozzátette: fontos a regionalizmus kérdése, amelynek, mint politikai célnak
és keretnek, a megfelelő szakmai partnere az elmúlt évtizedekben Antal Árpád volt. Toró T. Tibor
kifejtette: a kutatás igazolta a feltételezést, hogy a román–magyar-kérdésben az erdélyi
románokkal kell együttműködnünk, noha sokan úgy gondolják, hogy az erdélyi magyarság kérdését
Bukaresttel kell rendezni. „Az Erdélyi Magyar Néppárt az elmúlt években is következetesen
hangsúlyozta, hogy az erdélyi románokkal kell a magyaroknak közös nevezőt találniuk. Ennek
megvalósulásában az jelenti a gyakorlati problémát, hogy ezt az együttműködést nehéz
intézményes útra terelni, így ez az együttműködés nehezen tud politikai téren intézményesülni.
Szomorú az a létező percepció, hogy a PSD képviseli a régiók érdekeit, ugyanis a szocialisták a
létező legcentralistább párt” – fejtette ki a Néppárt politikusa. Toró T. Tibor elmondta: az USR
tevékenykedése ellentmondásos, hiszen a kisebbségi jogok iránt érdeklődést mutat, de a
kisebbségek érdekképviseletét nem kívánja felvállalni. „Ez azért veszélyes, mert ez volt az a párt,
amely 50 ezer magyar szavazatot szerzett. Az USR-vel meg kell találni a közös nevezőt, hogy ne a
mi szavazatainkat vigyék el. A magyar–magyar együttműködés lehet a megoldás arra, hogy a
magyar szavazókat akár két tömbben is, de meg lehessen tartani” – mondta Toró T. Tibor, a
korrupció kérdésköre kapcsán pedig hozzátette: a felmérésből kiderült, a korrupció fontos téma az
erdélyi magyarok számára, de annyira nem fajsúlyos, hogy befolyásolja őket választási
szokásaikban.
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