Toró: az EP-választások és az alkotmánymódosítás
összekapcsolása koalícióra ítéli az erdélyi magyar pártokat
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Az erdélyi magyar állampolgárok választási regisztrációjáról, az európai parlamenti választásokról,
illetve az alkotmánymódosításról beszélt Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke janur
16-án Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján.
„Elsődleges feladatunknak tekintjük a magyarországi választásokra való regisztrációt” – jelentette
ki Toró. Mint mondta, a statisztikák szerint több mint 110 ezer külhoni magyar állampolgár
regisztrált eddig a magyarországi választásokra, ebből 75 ezer erdélyi. Elmondta, hogy jelenleg 30
ezer fölé tehető azok száma, akik a Néppárt vagy az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
segítségével regisztráltak papír alapú űrlapon. A következő hónapokban a regisztrációban nyújtott
segítség kiemelt tevékenysége lesz a Néppártnak, ezért jelenleg országszerte segítenek a párt és
az EMNT képviselői a külhoni választási névjegyzékbe való regisztrálásban mind papíron, mind
online módon. „Az a célunk, hogy Erdélyben elegendően magas legyen a regisztrált magyarok
száma, hogy a közösség visszaigazolhassa a magyar kormány nemzetpolitikáját” – mondta Toró.
Hangsúlyozta: a magyarországi választásokon való részvétel nem pártpolitikai kérdés, mindenkinek
a feladata, hogy minél több erdélyi magyar állampolgárt mozgósítson. Elmondta, hogy közéleti
szereplők is egyetértenek ennek fontosságával, megemlítette, hogy Jakubinyi György
gyulafehérvári római katolikus érsek is támogatja ezt, és a protestáns egyházak is aktívan részt
vesznek a mozgósításban.

Az európai parlamenti választásokon az optimális megoldás az erdélyi magyar pártok koalíciós
listája, amelyet Tőkés László vezet” – szögezte le Toró. Ez a megoldás azért optimális, mivel
egyrészt nincs törvényi akadálya, vagyis ugyanúgy 5 százalékos a küszöb, mint az egyes pártok
esetében, másrészt egy közös lista mozgósítaná a legsikeresebben az erdélyi magyar
választópolgárokat, harmadrészt Tőkés László az egyike a közép-kelet-európai rendszerváltás
szimbolikus alakjainak (Václav Havel és Lech Walesa mellett), így ismertsége a legmagasabb,
szavainak súlya a legnagyobb. Hozzátette, hogy a Néppárton belül is nyitott a vita: több vélemény
van az európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan, és mindegyikben van logika. Hivatalos
döntés, stratégiai álláspont a Néppárt Országos Választmányának február 22-i ülésén várható,
addig a párt belső fórumain zajlik a vita.
Toró szerint ugyan felmerült fideszes körökben, hogy Tőkés László a listájukon szerepelhet, hiszen
az erdélyi EP-képviselő a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) elnöke, a
nemzetegyesítési program szimbolikus alakja, így a jelölése természetes következménye lenne a
Fidesz nemzetpolitikájának. „Ezzel kapcsolatos hivatalos felkérés egyelőre nincs, és nem csak a
Fidesz vezetésének kell döntenie az ügyben, hanem Tőkés Lászlónak is, hogy vállalja-e vagy sem a
jelöltséget” – szögezte le a Néppárt elnöke.
A bukaresti kormánykoalíció azzal kapcsolatos tervéről, hogy egy időben rendezzék az
EP-választásokat és az alkotmánymódosító népszavazást, Toró T. Tibor úgy vélekedett: nem helyes
a kettőt összekapcsolni, mivel a két szavazást más-más logika szerint kell megtervezni és
lebonyolítani. „Jogilag nem összeférhetetlen a kettő, viszont politikailag és erkölcsileg aggályos az
egyidejűség” – fogalmazott Toró. Szerinte ha ez megtörténik, akkor az erdélyi magyar közösség
szempontjából megerősíti a koalíciós kényszert. A jelenlegi alkotmány és a népszavazási törvény
szerint ugyanis a referendum érvényességével 50 százalék plusz egy szavazatos többség szükséges,
ezért a román pártok a maximális mozgósításra törekednek, a magas román részvétel mellett pedig
nehéz lesz a megfelelő magyar részvételt biztosítani az EP-választásokon.
Az alkotmánymódosítás tartalmi kérdéseiről szólva Toró megemlítette, hogy az RMDSZ három általa
javasolt módosítás kapcsán beszél sikerről. Az első a kisebbségek államalkotó tényezőként való
elismerése, amely a Néppárt elnöke szerint nem más, mint a probléma kivetítése a múltba, hiszen a
módosítás értelmében a központosított román nemzeti egységállam létrehozásában fontos szerepet
játszott az ortodox egyház, a királyi ház és a nemzeti kisebbségek. „Ez azért is tűnik majdhogynem

gúnyolódásnak, mivel nem egy jövőbe mutató kitétel, nincs benne az, hogy a jövőben számolnak
velünk. Ezért ezt a módosítást a jelenlegi formájában nem támogathatjuk” – fogalmazott Toró.
A másik, az RMDSZ által sikerként kommunikált módosítás a 6. cikkelyt érinti, amely a Szövetség
szerint megteremti az erdélyi magyar közösség kulturális autonómiájának törvényes alapjait. „A
módosítás problémás, mivel a parlamentben évek óta porosodó kisebbségi törvényhez köti a kitétel
végrehajtását, és nem határozza meg sem a kulturális autonómia ismérveit, sem pedig azt, hogy kit
tekint a közösség törvényes képviselőjének” – mondta Toró.
Hasonlóképpen problémás a nemzeti szimbólumok használatát garantáló módosítás is, mivel
tulajdonképpen alkotmányos alapot teremt a székely zászló betiltásához. „A székely zászló
használatát nem garantálja az etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeket említő cikkely, mivel a
székelység nem etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbség” – figyelmeztetett Toró.
A Néppárt nem érthet egyet ezekkel a módosításokkal, ráadásul az elfogadott alkotmánymódosítási
javaslatok között nem szerepel a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvként való elismerése, sem
pedig a különleges jogállású régiók kérdése sem, mondta Toró, aki szerint az erdélyi magyar
pártoknak egyeztetniük kellene, és közös álláspontot kellene kialakítaniuk az alkotmánymódosítás
kapcsán.
Újságírói kérdésre válaszolva Toró T. Tibor elmondta, a Néppárthoz nem jutott el az az
autonómiatervezet, amelyet az RMDSZ ígért korábban, és amelyről a Szövetség vezetői azt
mondták, hogy egyeztetni fognak az erdélyi magyar közösség egészével.
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