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A Lőrincz Csaba sátorban szerda reggel megtartott megnyitó-beszélgetéssel hivatalosan is kezdetét
vette a 25. Tusványos. A pódiumbeszélgetésen jelen volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Toró T. Tibor, az
Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető
elnöke, Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere, David Campanale, a BBC újságírója, valamint
Tárnok Mária, a fesztivál egyik főszervezője.

Németh Zsolt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik alapítója köszöntőjében
rávilágított az immár negyedszáz éves fesztivál nemzetpolitikai jelentőségére, arra hogy a
tusványosi előadások és beszélgetések döntő hatással voltak a Kárpát-medence és Közép-Európa
politikai folyamataira. Véleménye szerint Tusványos, egy erős anyaországgal a háttérben, stratégiai
pont lehet a Kárpát-medencében élő nemzetiségek közötti bizalmatlanság feloldásában, a közös
nevező megtalálása pedig egy erős közép-európai érdekközösség kialakulását eredményezheti.
Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke Tusványos köztársaság-jellegét hangsúlyozta. Meglátása szerint az
immár 25 éves rendezvénynek – egy köztársasághoz hasonlóan – megvannak a belső szabályai,
vezetői és polgárai is. Ez a rendszer az elmúlt évek során alakult egy jól működő, szerves egységgé,
melyben a résztvevők – korosztálytól függetlenül – megtalálják a lehetőséget arra, hogy
tartalmasan töltsék el a szűk egy hétnyi időt. Toró szerint az elmúlt időszakban nem történt a
nemzetpolitikában olyan jelentős esemény, mely ne lenne köthető a bálványosi folyamathoz, vagy
magához Tusványoshoz. A Néppárt elnöke köszöntőjében megemlékezett a vasárnap elhunyt Papp
Kincses Emese irodalomtörténészről, közéleti személyiségről is, aki az erdélyi közélet aktív

formálója volt, s halálával betölthetetlen űrt hagyott maga után.
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke korábban Tusványos
főszervezői feladatait is ellátta. Elmondása szerint a fesztivál egyik legnagyobb érdeme, hogy az
évek során gondolkodásformáló eseménnyé fejlődött, ahol az erdélyi magyar, az anyaországi,
valamint a román közéleti szereplők elmondhatják véleményüket nemzetpolitikai kérdésekben. Az
EMNT elnöke szerint utánpótlásból sincs hiány, hiszen folyamatosan újabb és újabb generációk
kapcsolódnak be a szervezésbe, akikből nagy eséllyel lehet a közélet iránt érdeklődő, abban akár
aktívan szerepet is vállaló személy. Sándor Krisztina felhívta a figyelmet azokra a nemzetpolitikai
törekvésekre, melyekről Tusványoson is szó esett az elmúlt időszakban. Példának hozta a partiumi
autonómia ügyét, illetve az azóta megalakított Partiumi Autonómia Tanácsot.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azokra az anyaországi törvényekre és
jogszabályokra hívta fel a figyelmet, melyek alapgondolatai Tusnádfürdőn fogalmazódtak meg: a
státusztörvény, a könnyített honosítási eljárás törvénybe foglalása, a kedvezménytörvények
megalkotása, valamint az alaptörvény külhoniakat érintő passzusai. A bukovinai székely gyökereit
nem titkoló államtitkár szerint Tusványos a továbbiakban is a nemzetpolitikai célkitűzések
megfogalmazásának helye kell legyen.
David Campanale, a BBC újságírója is jelen volt a bálványosi folyamat kezdeteinél, így kellő
rálátással vizsgálja az elmúlt időszak fejleményeit. Elmondása szerint az immár 25-ik kiadásához
érkezett fesztivál kiváló lehetőség arra, hogy az erdélyi magyar kisebbség megvitassa saját
problémáit, majd tematizálja azokat nemzetközi fórumokon is.
Tárnok Mária a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki Vass Orsolyával,
az Udvarhelyi Fiatal Fórum elnökével közösen látja el Tusványos főszervezői feladatait, elmondta: a
munkát kizárólag csapatban tudják elképzelni. Közel 150 szervezővel, és egy tucat partner
segítségével bonyolítják le a 25 különböző helyszínen zajló programot.
Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármesterének véleménye szerint elképzelhetetlen, hogy ne a
jelenlegi helyszínen szervezzék meg a rendezvényt, hiszen ez az évek során összeforrt a település
nevével. Elmondása szerint bármilyen szövevényes is az erdélyi politika, szükség van Tusványosra,
ahol nyíltan lehet beszélni közös ügyeinkről.

© Copyright Erdélyi Magyar Néppárt 2015

