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A polgár nem lesz tulajdona az államnak 
Nagy Zsuzsanna 

Tusnádfürdőn tapssal és Viktor, Viktor! felkiáltással fogadták közel háromezren a XIV. 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor délutáni előadására érkező Orbán Viktort, 
Magyarország volt miniszterelnökét. Toró T. Tibor parlamenti képviselő mutatta be a jeles 
vendégeket: Orbán Viktor ex kormányfőt, Emil Constatinescu volt román államfőt, Adrian 
Severint, az EBESZ parlamenti közgyűlésének elnökét és Schöpflin György Londonban élő 
politológust. 

Toró T. Tibor bevezetőjében elmondta: a szabadegyetem legnagyobb várakozással járó eseménye 
a mai Integráció és nemzeti érdek témakört felölelő előadás, amely több kérdésre keresi a választ, 
többek között arra, hogy együtt vagy külön-külön lépünk be Európába, itthon vagy más 
országban keressük az Európába vezető utat. 

Schöpflin György professzor felszólalásában azt feszegette, hogy miért fontos az integráció. Ezt a 
kérdéskört Európa, a nemzet, az állam és a társadalom fogalmakat vizsgálva közelítette meg. 
Okfejtésében elmondta, Európa utolérhetetlen kulturális és nyelvi sokszínűségében, és ez a 
multikulturalitás súrlódásokra is okot ad. Schöpflin szerint az iraki háború bebizonyította, hogy 
Európa megosztható, és lehet, hogy a 2003-as esztendő fontosabb év lesz, mind a 89-es 
rendszerváltozás esztendeje volt. 

Orbán Viktor Magyarország volt miniszterelnöke elöljáróban leszögezte, nem politikai természetű 
beszéddel, hanem helyzetelemzéssel próbálja megközelíteni az integráció témakörét. Orbán az 
európai integrációtól a modernizálási folyamat elindulását, a világgazdaságba való beilleszkedést, a 
biztonságpolitika megerősödését és a határon túli magyaroktól való elszakítottság megszüntetését 
várja. A politikus szerint, ha Magyarország nem lesz elég ügyes, akkor több pénzt fog befizetni az 
Európai Unió közös költségvetésébe, mint amennyit pályázatok útján el tud nyerni. Borús 
gondolatnak titulálta azt, hogy ma a magyarországi gazdaság alkalmatlan arra, hogy az Európai 
Uniós lehetőségeket kihasználja. A világgazdaság rendszerébe való beilleszkedésről kijelentette, 
előfordulhat, hogy Magyarország „két szék között a földre fog esni”, mert ma a megszorítások 
nem engedik, hogy az ország a fejlett gazdasággal rendelkező államokhoz csatlakozzon. Orbán a 
határokon átívelő magyar összetartozásról szólva elmondta, az európai integrációt úgy képzelte el, 
hogy az országok között meg fog szűnni az abszolút területiség elve, a polgár nem lesz tulajdona 
az államnak, és a szabad emberek illetve szabad közösségek hazájában minden embernek joga lesz 
megválasztani valamint megvédeni önazonosságát, nyelvét és kultúráját. Orbán Viktor 
kijelentette, sokan nem tudják elfogadni azt, hogy amikor területeket foglaltak el, akkor azokon a 
területeken emberek is voltak, olyan emberek, akiknek nemzettudatuk van. Hozzátette: az 
embertelenségeket az idő nem tudja emberivé tenni, a Benes-dekrétumokhoz hasonló szabályok 
igazolhatatlanok illetve védhetetlenek, és nem engedhetők meg Európában. Mint mondta, a 
hajbókolás és a moszkovita reflexek csak kézzelfogható hátrányokat jelentenek, amelyek a 
tönkremenő vállalkozásokban öltenek majd testet, és mindig tisztában kell lenni azzal, hogy mit 
követel a nemzeti érdek. Orbán végezetül kijelentette: Magyarországon megszorítások helyett 
összefogásra van szükség, hogy egyebek mellett a nemzeti újraegyesítés folytatódjon. 

Nem kicsik vagyunk, hanem csonkák – jelentette ki Orbán Viktor kérdésre válaszolva, hozzátette, 
a megszakított kapcsolatokat helyre kell állítani mind kulturális, mind gazdasági szinten. A 
kedvezménytörvény módosításáról szólva elmondta, a magyar kormány a változtatással 
magyartalanítani akarja a jogszabályt. Mindezek ellenére Orbán arra buzdította a jelenlevőket, 
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hogy igényeljék a magyar igazolványt, mely, mint mondta, rövid időn belül a Kárpát-medence 
legértékesebb dokumentuma lesz. 

Orbán Viktor elzárkózott attól, hogy bírálja az RMDSZ politikáját, véleménye szerint az erdélyi 
magyaroknak el kell dönteniük, hogy együtt maradnak-e, az egységes képviselet mellett voksolnak, 
vagy külön-külön utakat választanak. 

Emil Constantinescu ex államfő a hallgatóságnak azt fejtegette, hogy államelnöksége idején mit 
tett a román-magyar kapcsolatok megerősítéséért. Az Orbán Viktorral való kölcsönös szimpátiát 
annak tulajdonítja, hogy mindketten a jobb-közép európai politikai családnak a tagjai. 
Constantinescu kitért az 1990-es márciusi marosvásárhelyi eseményekre is, melyet úgy ítél meg, 
hogy akár egy polgárháború kezdete is lehetett volna. 

Adrian Severin, az EBESZ Parlamenti Közgyűlésének tiszteletbeli elnöke beszédében kijelentette, 
a holnap Európája, a kisebbségek Európája lesz, és úgy véli, Románia nemzetiségtől függetlenül 
minden állampolgárának hazája kell legyen. A román politikus kijelentette: támogatja a régiók 
létrejöttét, abban az esetben, ha ezek nem nemzetiségi alapon alakulnak meg. 

 


