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A „merjünk kicsik lenni” mottó ellen szólt Németh Zsolt a XIV. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem megnyitóján. Horia Rusu özvegye és Stefan Agachi BBTE-prorektor a 
multikulturalitásról beszéltek, Szilágyi Zsolt az erdélyi magyar demokráciáról. 

Németh Zsolt Fideszes országgyűlési képviselő beszédével kezdődtek a tizennegyedik éve 
rendszeresen megszervezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem munkálatai hétfőn, július 21-én. Az 
Olt-parti sátorváros mellett lévő fő előadósátor alatt a közel kétszáz hallgatónak Szilágyi Zsolt 
moderátor, a Reform Mozgalom elnöke Paul Şerban Agachi BBTE-prorektort, Dorina Rusut, a 
Horia Rusu Alapítvány elnökét, Tőkés László királyhágó-melléki református püspököt, valamint 
Németh Zsoltot, a magyar Külügyi Bizottság elnökét mutatta be. 

„Aktuálpolitikai szempontból volt már kedvezőbb környezete is Tusványosnak” 

– kezdte beszédét Németh Zsolt, emlékeztetve a szabadegyetem résztvevőit, hogy „tizennégy 
évvel korábban egy füstös házibuliban” született meg a közösségi problémák megjelenítésére és 
lehetséges megoldási alternatívák felvázolására vállalkozó tábor. A volt Orbán-kormány 
külpolitikai államtitkára leszögezte: „a tábornak mirólunk kell szólnia”, és – derült ki a beszédből 
– nem a „tusványosi folyamat” gyengítésében érdekelt politikai erőkről. Németh az elhunyt Horia 
Rusuról is megemlékezett, mondva, örömmel látja, hogy a szabadegyetem szellemiségét 
megtestesítő kiváló román politikus emlékére ültetett fa gyökeret eresztett az Olt partján. A 
román-magyar politikai párbeszéd terén a jelenlegi és az ezt megelőző magyar kormányok 
eredményeit illetően a politikus jelezte, a kölcsönös tisztelet az önbecsülésen alapulhat, ennek 
tükrében pedig elítélően beszélt azon magyar politikusokról, akik politikai szlogenné emelték a 
„merjünk kicsik lenni” mondatot. A módosított státustörvény és a magyar-igazolvány tervezett 
formai átalakításáról a Fidesz-politikus elmondta: bántó a törvény végrehajtásának akadozása, 
ugyanakkor visszalépésnek minősítette Kovács Lászlónak a román diplomáciával folytatott 
tárgyalásait. Szerinte a Szent Korona jele nélkül „nem vállalható” a magyar igazolvány. 

Az egyének Európáját kell megvalósítani 

A megnyitón felszólaló Dorina Rusu, Horia Rusu özvegye elmondta, volt férje tevékeny szerepet 
vállalt a valós magyar-román párbeszéd kialakításában, amikor ez még bátor gesztusnak számított. 
Az autóbalesetben elhunyt Horia Rusut idézve az özvegy rámutatott: Kelet- és Nyugat-Európa 
helyett az egyének Európáját kell megvalósítani. Habár Magyarország jóval megelőzte Romániát 
az EU-csatlakozási és integrációs folyamatban, Dorina Rusu úgy látja, Tusványos résztvevői 
számára bőven akad még megvitatásra alkalmas közös téma. Paul Şerban Agachi BBTE-prorektor 
a párbeszéd iskolájának nevezte Tusványost rövid felszólalásában. A multikulturalitás jelzőt 1977 
óta magáénak valló Babeş-Bolyai Tudományegyetem képviselője jelezte: a héten Kolozsvárról egy 
csoport egyetemi tanár utazik Tusnádra, hogy részt vegyen a szabadegyetem előadásain. 

Erős a demokrácia-igény Erdélyben 

Szilágyi Zsolt parlamenti képviselő az idei tábor mottóját (Együtt vagy külön utakon, Integráció 
és nemzeti érdek) értelmezve elmondta, egyértelmű jegyei mutatkoznak annak, hogy Erdélyben 
erős demokrácia-igény van, és ennek tudható be az erdélyi magyar közélet olyan új szereplőinek 
megjelenése, mint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Reform Mozgalom, illetve a Magyar 
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Polgári Szövetség. A megnyitón elhangzott beszédek sorát Tőkés László püspök zárta: szerinte 
nem szabad engedni „az európai integráció köntösében jelentkező kozmopolitizmus és 
globalizáció kísértésének. A mostani magyar kormány az integráció fejében késznek mutatkozik 
lemondani rólunk. Gondoljunk a magyar szomszédságpolitikára és a kedvezmények aprópénzére 
váltott státustörvényre. A román kormány integrációs érdekből a kisebbségi engedmények 
morzsáival etet bennünket. Konjunkturális jellegű taktikázása felől azonban minden kétségünket 
eloszlatja az erdélyi magyarság folytatódó pusztulása.” 
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