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BÁLVÁNYOS, AZ ÖRÖK FOLYAMAT

Kezdetben volt egy jó ötlet, egy nagyobbacska sátorlap, néhány faviskó és száz-
ötven lelkes fiatal politikus, aki rögtön a változások után meg akarta váltani a
világot. Azon az egy héten különösen.

Az ötlet nagyon jó volt, már induláskor: el is kísért végig, az elmúlt húsz év alatt. De
mindig rátettünk még valamit…

Öt év elteltével Bálványos lassan Tusványossá vált, és számunkra a Nagy Talál-
kozóhely lett. A Nyár Eseménye. Minden évben.

Év elején barátaim leggyakrabban ezt kérdezik: mikor lesz a tábor az idén?
Márkanév lett Tusványos, pont azért, mert velünk együtt nõtt, érett az idõk során.

Alakítottuk egymást úgy, ahogy az ember is hozzánõ a házhoz, amit épít, ahogy a ló
neveli a lovast, ahogy a diák kérdéseivel ösztönzi tanárát: tanulj, kutass tovább…

Évrõl évre, több ezer fiatal azért jön el velünk együtt, hogy érezze a szabadság, és
ami ezzel szorosan összefügg: a felelõsség ízét, no meg a borvízét és a sörét is. Mert
Tusványos olyan, hogy délelõtt, délután, este meg éjszaka is magvas elõadásokat le-
het hallgatni, a különbség csak az, hogy este már egy sör mellett történik mindez.

Azt írták a kilencvenes évek közepén, ez az erdélyi Woodstock. Néha úgy érez-
tem, itt, Kelet-Közép-Európában, ennyi év kommunizmus után, ez nem is túlzás.

Sokat segített nekem ez a tábor, hogy jobban megértsem az országot, amiben élek.
Hogy jobban megértsem a világot, amiben élek.

Mert a délelõtti politikai viták hevét a délutáni mûhelymunka, de fõleg az esti
koncertek oldják föl. Nincs bocsánat, az éjszaka beszûkül 3-4 órára.

Akkor éreztem, hogy kinõttük magunkat, amikor számbavettük, honnan jöttek
elõadóink: Szlovákia, Ukrajna, Ausztrália, Olaszország, Svájc, Anglia, Németor-
szág, Egyesült Államok, Szerbia, Finnország, sõt…

Évrõl évre több tucat fiatal emeli föl a zászlót, viszi szorgos hangyaként a hátán e
tábort. Mert kell nekik az érzés, hogy együtt vagyunk a nagy találkahelyen.



Ott, ahol este együtt táncol a csûrben az egyetemista és a miniszter, az újságíró és
a költõ.

Ott, ahol rövidnadrágban lehet látni politikusokat, nem rövidnadrágos gondola-
tokkal.

Ott, hol húsz év alatt felnõtt egy új, politikai nemzedék.
Ott, ahol évrõl évre találkozni kell!
Ahol, ha nem jössz, barátaidnak nagyon hiányzol…
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