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A megosztott Európa jövőjéről értekeztek a szabadegyetem zárónapjának előadói 
 

Gazdasági problémáik miatt „rosszkedvű tagállamok” lesznek majd az EU-ban a most 
csatlakozók – fejtette ki a szabadegyetem záró előadásán Schöpflin György politológus. 
Háromezer regisztrált résztvevő a táborban, a szombat esti Ákos-zárókoncerten pedig tízezres 
tömeg – ez a XIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor gyorsmérlege. 

Az utolsó napokra két egykori államelnök is ellátogatott Tusnádfürdőre: Emil Constantinescu 
mellett Szűrös Mátyás korábbi ideiglenes magyar köztársasági elnök is részt vett a 
szabadegyetemet záró előadásokon. Szombat délelőtt a nagyhatalmi érdekekről és Közép-Európa 
jövőjéről beszélgettek, este pedig a konzervatív beállítottságát nyíltan vállaló popzenész, Ákos 
adott nagy sikerű koncertet. 

A bálványosi folyamat indulása óta szervezőként is dolgozó Németh Zsolt fideszes politikus 
szerint az Irak elleni háborút követő időkben a megosztott Európa előtti legfontosabb feladat a 
belső viszonyok és az egymással való kapcsolatok mielőbbi tisztázása. A Londoni Egyetem 
professzora, Schöpflin György úgy vélekedik, az unió új tagjainak figyelmét a saját gazdasági 
problémáik és az európai feltételeknek való megfelelés kötik majd le, így a kiszámíthatatlanná és 
cseppfolyóssá váló világpolitikában nehéz lesz eligazodniuk. Amerika világhatalmi szerepét 
taglalva a politológus feltette a kérdést: látott már valaki demokratikus birodalmat? 

Az Európai Néppártban a magyar ügyek referenseként is ismert CDU-s politikus, Michael Gahler 
szerint leginkább az európai államok felelősek saját megosztottságukért, Amerika szerepe ebben a 
kérdésben másodlagos. Lőrincz Csaba egykori államtitkár, az Orbán-kormány külpolitikai 
főtanácsadója úgy gondolja, a nemzeti kisebbségek helyzetének megnyugtató rendezése nélkül 
huzamos időre nem oldható meg a térség biztonságpolitikai stabilitása. Michael Mates román 
diplomata arról beszélt, a román ortodox egyház visszaélt azzal, hogy az ország lakosságának 
nyolcvanhat százaléka ehhez a felekezethez tartozik: a második legnagyobb egyház, a római 
katolikus csak az ortodoxoknak juttatott állami támogatás három százalékát kapja. Az egyházi 
ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatban kijelentette: az ellopott javakat vissza kell adni. 
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményező csoportjának ügyvezető 
elnökeként úgy vélekedett, hogy a kedvező európai szelek – mint például a Gross-jelentés – 
befoghatók az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseinek vitorlájába. Ezzel szemben Sabin 
Gherman – aki a legismertebb regionalizmust szorgalmazó politikus Romániában – pénteki 
előadásában úgy vélekedett, ideje leszámolni a konjunkturális mítoszokkal, mert az országban 
még túl nagy erővel rendelkeznek a román nemzetállam egységét féltő, idegengyűlölő erők. 
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