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Az európai integráció világpolitikai vetületeit elemző fórummal fejeződött be szombaton 
Tusnádfürdőn a XIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem. Az idén minden eddiginél magasabb volt 
a regisztrált résztvevők száma: a mintegy 2200 fővel megközelítették a szabadegyetem befogadó 
kapacitásának határát. A különböző rendezvényeken több mint tízezer ember vett részt. 

A Nagyhatalmi érdekek és Közép-Európa jövője címmel rendezett vitában Németh Zsolt, a 
Fidesz-MPSZ országgyűlési képviselője, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Lőrincz 
Csaba, a Fidesz-MPSZ külügyi bizottságának főtanácsadója egyaránt azt hangsúlyozta, hogy az 
Egyesült Államok nem az erős és egységes Európa létrejöttében érdekelt, az amerikai külpolitikai 
stratégiában a megosztott Európa kapott helyet. 

Németh Zsolt szerint ebben a helyzetben Európa számára a kérdés az, hogy tud-e és képes lesz-e 
előre menekülni, vagy kiszolgáltatott lesz a külső tényezőknek. Az amerikai doktrína elemeként 
említette a kontinens régi és új Európára történő megosztását, amely szerint az „új Európát” 
alkotó közép- és kelet-európai államok lényegében az Egyesült Államok ötödik, előretolt 
hadoszlopát alkotják az Európai Unión belül. 

Lőrincz Csaba szerint a közép-európai országok számára fontos az Egyesült Államok által kínált 
partnerség, igaz, ezzel olyan partnerségi koalíció tagjai lesznek, ahol nem kifogástalan 
demokráciák társaságában találják magukat. „Partnerként, vagy sem, de mindenképpen 
elszenvedői lesznek annak, hogy az Egyesült Államok Európa megosztására törekszik” – mondta. 
Véleménye szerint a közép- és kelet-európai térség államai számára az biztosíthat önálló 
mozgásteret, ha képesek lesznek rendezni viszonyukat egymással. 

Mint mondta, ennek két kulcseleme van: a nemzeti kisebbségek kérdésének rendezése, illetve az, 
ha a térségbeli országok felismerik, hogy az állam nem a gazdasági vállalkozások logikája alapján 
működik. 

A vitában Schöpflin György politológus, Nagy-Britanniában élő és oktató egyetemi tanár osztotta 
azt a véleményt, hogy az Egyesült Államok Európa megosztására törekszik, míg Michael Gahler, 
az Európai Parlament EPP-CDU frakciójának képviselője arra emlékeztetett: George Bush 
amerikai elnök legutóbbi európai látogatása során leszögezte, hogy az Egyesült Államok az erős, 
egységes Európa létrejöttében érdekelt. Michael Mates, az Egyesült Államok kolozsvári 
főkonzulja előadásában a vallásszabadság fontosságáról beszélt. 

Sikeresnek értékelte a XIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem munkáját Szilágyi Zsolt, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviselője, a rendezvényt szervező erdélyi Jakabffy 
Elemér Alapítvány kuratóriumi tagja. Hangsúlyozta, hogy az idén minden eddiginél magasabb 
volt a regisztrált résztvevők száma: a mintegy 2200 fővel megközelítették a szabadegyetem 
befogadó kapacitásának határát. Becslése szerint a különböző rendezvényeken összességében 
több mint tízezer ember vett részt. 

Az idei szabadegyetem szakmai és politikai fórumain az európai integrációval összefüggő 
kérdésekben egyértelműen rámutattak: a nemzeti és az integrációs érdekek egyidejű 
érvényesüléséhez az szükséges, hogy megfelelő szakmai háttérrel nagyon pontosan 
megfogalmazzák a nemzeti érdekeket, és ezek sikeres képviselete lehet az eredményes integráció 
záloga – emelte ki Szilágyi Zsolt. 

http://www.prominoritate.hu/ren_nya_8_42.html


A romániai magyar politikus szerint az idei rendezvény is jól szolgálta a magyar-román párbeszéd 
ügyét. Ennek példájaként említette, hogy a szabadegyetem pénteki programjában Orbán Viktor 
volt miniszterelnök mellett Emil Constantinescu volt román államfő és Adrian Severin, az 
EBESZ parlamenti közgyűlésének tiszteletbeli elnöke is előadást tartott. 

 


