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Tegnap este az erdélyi Tusnádfürdőn a temesvári Quo Vadis és a csíkszeredai Role együttese 
koncertjével megkezdődött a 12. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor. A román-magyar 
politikai párbeszéd legjelentősebb nem hivatalos fórumának idén több nagy hiányzója is lesz. A 
tavasszal tragikus körülmények közt elhunyt Horja Rosu liberális politikus - aki több évig egyik 
szervezője volt a tábornak - mellett nem jelenik meg a fórumon Adrian Nastase román 
miniszterelnök, aki idén a státustörvény körüli bukaresti fenntartásokra hivatkozva mondta le a 
részvételt. Itt lesz viszont Orbán Viktor magyar miniszterelnök, aki szombaton tart előadást 
Délkelet-európai nemzeti vágyak és célok az atlanti integráció tükrében címmel. A nem hivatalos 
román-magyar miniszterelnöki találkozóra a tervek szerint Marosvásárhelyen kerül sor pénteken. 
A bálványosi folyamat a kelet-közép-európai átmenet legstabilabb intézménye - nyilatkozta 
lapunknak a tábor főszervezője, Toró Tibor parlamenti képviselő. Az RMDF Reform 
Tömörülésének elnöke úgy véli, Románia számára korparancs és kényszer a homogenizáló 
nemzetállami stratégia feladása, Magyarország számára pedig 80 év után először nyílik valós 
lehetőség a nemzeti integrációra. A tábor alapgondolata (kényszerek és lehetőségek) is ezt a 
kérdést járja körül, annál is inkább, mert a romániai magyaroknak most mindkettőből részük van. 
A státustörvénynek köszönhetően formálisan is kinyilváníthatják a magyar nemzethez való 
tartozásukat a határon túliak úgy, hogy közben teljes jogú állampolgárai lehetnek szülőhazájuknak. 
A tusnádi tábor hat napján román és magyar közéleti személyiségek tartanak előadásokat (ma 
például Turi-Kovács Béla magyar környezetvédelmi miniszter tart előadást Schengenen innen is 
túl címmel, vitapartnerei Pavel Abraham román belügyi államtitkár és Andrei Marga volt oktatási 
miniszter, a nemzeti parasztpárt nemrégiben lemondott elnöke), délután pedig a csángókérdésről, 
a társadalmi átalakulásról és az 50-es évek székelyföldjéről lesz vita. A szabadegyetemen való 
részvételét Markó Béla RMDSZ elnök a nyári szabadságára hivatkozva mondta le. 

Orbán Viktor magyar és Mikulás Dzurinda szlovák miniszterelnök is meghívottja - a tusnádfürdői 
találkozó mintájára - a szlovákiai Madarászon az idén is megrendezendő nyári egyetemnek - írta 
az MTI. A szabadegyetem házigazdája, a szlovákiai Magyar Ifjúsági Közösség augusztus 15-től 
18-ig megtartandó negyedik madarászi táborba az idén is több száz fiatalt vár. A madarászi 
táborok legemlékezetesebb eseménye az volt, hogy Orbán Viktor és Mikulás Dzurinda annak 
idején itt jelentette be a Párkány és Esztergom közötti híd újjáépítéséről szóló megállapodást. A 
madarászi szabadegyetem előadói és vitájának résztvevői a visegrádi együttműködés kérdéseit 
járják körül. 
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