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MTI-hírek  

 

XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

2006. július 17. 16:34 

Július 18-án nyitja meg kapuit a 17. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn; az 

ötnapos rendezvénysorozat központi témája ezúttal a rendszerváltozás lesz - közölte Németh Zsolt, a 

Külügyi és Határon túli Magyarok Bizottságának elnöke hétfőn. 

Kapcsolódó anyagok: 

Németh Zsolt, aki egyben az egyik szervező, a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány alapítója, az 

eseményt beharangozó beszélgetésen elmondta, hogy ebben az évben "Így is lehet! Egy másik 

Magyarország - Egy másik Románia" címet viseli a rendezvény, melyre tízezer látogatót várnak. A 

program szerint Tusnádfürdőn szóba kerül a Románia küszöbön álló uniós csatlakozásából fakadó 

helyzet, az európai közösségekben tapasztalt értékválság, és gazdasági kérdések is terítékre kerülnek. 

Emellett a szabadegyetem központi témája lesz az értelmiség szerepe a rendszerváltozás 

megítélésében, folyamatában - mondta Németh Zsolt. 

A szabadegyetemen számos magyar ellenzéki politikus vesz részt, így előadást tart többek között 

Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke, Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz frakcióvezető- 

helyettese és Martonyi János volt külügyminiszter. Elfogadta a szervezők meghívását Szabó Vilmos, a 

külügyi bizottság MSZP-s alelnöke és Gál Kinga EP-képviselő is - közölte Németh Zsolt. Az ötnapos 

eseményen megszólalnak majd a határon túli magyarság vezetői is, így előadást tart Markó Béla, az 

RMDSZ elnöke és Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja ügyvezető alelnöke. A 

szabadegyetem programjában szerepel Markó Béla és Tőkés László királyhágó-melléki református 

püspök vitája is. A tábor utolsó napján Orbán Viktor "Egy másik Magyarország" címmel a Fidesz 

nemzetpolitikai stratégiájáról tart előadást. Németh Zsolt kérdésre válaszolva azt mondta: nincs mihez 

képest nemzetpolitikai alternatíváról beszélni, mivel jelenleg annak sem keretei sem a tartalma nem 

látható. Az ellenzéki politikus véleménye szerint autonómia nélkül nem lehet a határon túli magyarság 

számára stratégiai jövőképet felvázolni.  

A politikus elmondta, hogy mivel a határon túli magyarok közéleti párbeszéde jelenleg "bizonytalan", 

a szabadegyetemen Regionalizmus és önkormányzatiság az EU-ban címmel egy "Mini Máértet" is 

rendeznek, amelyen Markó Béla mellett Ukrajnából Kovács Miklós, Kern Imre, a Vajdasági Magyar 

Szövetség ügyvezető alelnöke és Egresi Sándor, a vajdasági tartományi parlament alelnöke is előadást 

tart. A koncertek sem maradnak el, a magyar sztármeghívott Demjén Ferenc és a Karthago, de fellép a 

Heaven Street Seven és a Zdob si Zdub moldovai együttes is. 

 

 

Miért menekül a tőke Magyarországról? 

2006. július 20. 17:42 

 

Az egyre magasabb magyarországi adók és kedvezőtlenebb vállalkozási feltételek miatt Szlovákiába 

és Romániába irányulnak a magyar vállalkozások - jelentette ki csütörtökön Tusnádfürdőn Domokos 

László és Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő. 

A XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor délelőtti főelőadásának résztvevői azt 

boncolgatták, hogy mit teljesít az állam a vállalkozói versenyképesség javítása érdekében. Domokos 

László a Gyurcsány-kormány adópolitikáját kritizálva a magyarországi gazdasági helyzetről festett 

pesszimista képet. Mint mondta, Románia és Bulgária hamarabb bekerülhet az eurózónába, mint 

Magyarország, ha a következő időszakban a szóban forgó államok a mostanihoz hasonló gazdasági 

mutatókat érnek el.  

Nem vállalkozásbarát jelenleg a magyar gazdaságpolitika Szatmáry Kristóf megítélése szerint. Az 

ellenzéki parlamenti képviselő rossznak nevezte a magyarországi foglalkoztatási struktúrát is, 

példaként említve, hogy a hivatalosan jegyzett 3,5 millió dolgozó tart el 6 millió állampolgárt. 

Kifejtette: a közalkalmazottak száma körülbelül 800 ezer, a multinacionális cégek is csak 500 ezer 

alkalmazottat foglalkoztatnak, ami azt jelenti, hogy a dolgozók többsége a kis- és 

középvállalkozásokban tevékenykedik. Ennek ellenére ez a szektor kapja a legkevesebb állami 

támogatást - fűzte hozzá Szatmáry Kristóf. 
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Borbély László, a román kormány területfejlesztési és középítkezési ügyekkel megbízott minisztere a 

magyar-magyar együttműködések kapcsán azt hiányolta, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban a 

magyar kormánynak és a romániai magyarságnak nem volt közös gazdasági stratégiája, nem volt 

elképzelése, arról, hogy miként vállalhatnának nagyobb szerepet a magyar cégek a romániai 

privatizációs folyamatban. Borbély szólt az utóbbi időszakban megvalósított székelyföldi 

infrastruktúra-fejlesztési programokról, megjegyezve, hogy ezek elindítása és megvalósítása a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalásának köszönhető. Közölte: 

Románia a várhatóan 2007-ben megvalósuló uniós csatlakozása után a következő 6 évben 18 milliárd 

eurót hívhat le európai alapokból infrastruktúra-fejlesztésre. - Erre a lehetőségre idejében fel kell 

készülni megfelelő tervekkel - mondta Borbély László. 

Szintén a csatlakozás utáni lehetőségekre hívta fel a figyelmet Szabó Sámuel, a romániai Sapard-

ügynökség nemrég menesztett vezetője. Elmondta: míg az elmúlt hét évben 1,5 milliárd euró irányult 

Romániába Sapard-alapokból, a 2007-2013 közötti időszakban 7 milliárd forint hívható le 

vidékfejlesztési programokra. Bogos Zsolt, a román kormány gazdasági tárcájának államtitkára a 

romániai egységes adókulcs bevezetésének a vállalkozásokra gyakorolt kedvező hatásáról beszélt. 

 

Ellentmondó vélemények a csángókról Tusnádfürdőn 

2006. július 20.  

Egymásnak ellentmondó vélemények, számadatok hangzottak el a moldvai csángómagyarokkal 

kapcsolatban a bálványosi nyári szabadegyetem csütörtök esti előadás-sorozatán. 

A moldvai Bákó megyei Klézsén élő Duma András költő, a Szeret-Klézse Alapítvány vezetője 250-

260 ezerre becsülte a moldvai katolikusok számát. Mint mondta, e katolikusok zömében magyar 

eredetűek, ezzel szemben a ma még magyarul beszélők száma mindössze 60-70 ezerre tehető. 

Varga Andrea Bukarestben elő magyarországi történész azonban levéltári kutatásaira alapozva 

kijelentette, hogy az 1859-es moldvai népszámlálás adatai szerint 37 ezer katolikus élt Moldvában, 

ebből 18 ezernél alig valamivel több a magyarul beszélő, vagy magyar eredetű. Az előadó - elmondása 

szerint - mindezt azért mondta, hogy hangsúlyozza: nem minden moldvai katolikus magyar eredetű. 

Egy másik közkeletű tévhitre is felhívta a figyelmet, éspedig a több évszázados román beolvasztási 

törekvés "mítoszára". Mint mondta, a moldvai katolikusok csak 1857-ben kaptak román 

állampolgárságot, s véleménye szerint ezért, illetve a kapott egyházi vagyonokért cserébe, maguk az 

egyházi elöljárók önszántukból kezdeményezték az asszimilációt. A magyar történész szerint a román 

állam csak az 1970-es évektől törekszik módszeresen a csángók beolvasztására. Varga Andrea úgy 

vélte, a Vatikánnak bocsánatot kellene kérnie a csángóságtól az elnemzetlenítő politikáért, a moldvai 

katolikus egyháznak pedig szembe kellene néznie múltjával.  

Az előadók kitértek a csángók anyanyelvű oktatásának kérdésére is. Duma András csángóföldi költő 

kevesellte a magyar nyelvet fakultatív tantárgyként tanuló gyermekek számát. Jelenleg Moldvában 

összesen ezer gyerek él ezzel a lehetőséggel. De Duma András szerint csak Klézsén ezer gyerek van, 

ebből pedig csak százötven vesz részt a hivatalos iskolai programon kívüli magyar nyelvű 

foglalkozásokon, és mindössze 35-en tanulják a hivatalos oktatás keretében a magyar nyelvet. 

A moldvai csángómagyarok ügyének képviseletét felvállaló romániai magyar politikusok közül Sógor 

Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora optimista hangot ütött meg előadásában. 

Szerinte léteznek bíztató jelek Moldvában a csángók oktatása terén. Románia csatlakozása az Európai 

Unióhoz is pozitívan hat majd ki a nagy szegénységgel küszködő népcsoport helyzetére - véli a 

politikus -, mert így bizonyára még többen vállalnak majd munkát külföldön. A vita során Duma 

András közölte: a iasi katolikus püspökség területéről 90 ezer fiatal dolgozik külföldön, elsősorban 

Olaszországban és Spanyolországban. 

Gabriel Andreescu román emberjogi aktivista az előadás résztvevőinek ellenkezését kiváltó javaslattal 

állt elő. Felvetette, hogy a csángómagyarok kérjék önálló nemzetiségként való elismertetésüket, így 

többlet-forrásokhoz, nagyobb érdekérvényesítési lehetőségekhez juthatnának. Ezt többen is 

elfogadhatatlannak tartják, mivel - mint fogalmaztak - a csángók a magyarsághoz tartoznak. 
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Az autonómia érdekében folytatandó párbeszédről szólt Tusnádfürdőn Markó és Tőkés 

 ld: Garzó Ferenc, az MTI tudósítója jelenti: 

Tusnádfürdő, 2006. július 21., péntek (MTI) - "Úgy kell  átalakítani a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséget (RMDSZ), hogy  abban mindenki megtalálja helyét az erdélyi magyarság köréből" -  

mondta pénteken a székelyföldi Tusnádfürdőn Markó Béla, a szövetség  elnöke, aki a tusványosi tábor 

keretében Tőkés László református püspökkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével vitatta 

meg népes közönség előtt az autonómiáról szóló párbeszéd témáját. 

Markó Béla előadásában fontosnak tartotta az autonómia kivívását az erdélyi magyarság számára. Úgy 

vélekedett, hogy ehhez jó esélyt nyújt az Európai Unió, amelynek keretében a jövőben megvalósul 

majd az önálló entitások, a különböző autonómiaformák Európája. Az előadó különleges hangsúlyt 

helyezett arra, hogy az erdélyi magyarság egységesen lépjen fel az autonómia ügyéért. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy párbeszéd alakuljon ki különböző szervezetei között. A nézeteknek nemcsak az 

RMDSZ-en belüli ütköztetését tartotta fontosnak, hanem azt is, hogy párbeszéd alakuljon ki azokkal 

az erőkkel, amelyek az RMDSZ-en kívül keresik boldogulásukat. Markó Béla nagy szerepet szán az 

erdélyi magyar civil szervezeteknek, a romániai magyar értelmiségnek és az egyházaknak is. 

Tőkés László maga is kívánatosnak tartotta az erdélyi magyarságon belüli párbeszéd kialakítását. 

Sérelmezte azonban - mint fogalmazott -, hogy az RMDSZ "hatalomelvű magatartást" tanúsít, mint a 

magyarság egyetlen hivatalos szerve, mindent megtett az RMDSZ-en kívüli - a szövetség 

vezetőségével szemben álló ellenzéki erők - megsemmisítéséért. A püspök szerint az RMDSZ-nek 

nem szabadna kisajátítania a romániai magyarság képviseletét, illetve a magyarországi és a román 

állami pénzek elosztásának jogát. Tőkés kétségbe vonta az RMDSZ szándékát az őszinte párbeszédre, 

panaszolva, hogy ez a szövetség csak saját kebelén belül lett volna hajlandó folytatni ezt a dialógust. 

A délelőtti program vendégeként Gál Kinga, az Európai Parlament fideszes képviselője fontosnak 

nevezte, hogy Európát hitelesen tájékoztassák az erdélyi magyarság sajátosságairól. Úgy véli, hogy az 

európai integrációs szervezeten belül nincs meg sem a megfelelő érdeklődés, sem a megfelelő ismeret 

ezen a téren. Bár fontosnak nevezte az erdélyi magyarság politikai sokszínűségét, úgy vélekedett, hogy 

Brüsszelben az autonómia problémájáról az erdélyi magyarság különböző képviselőinek a lényeget 

illetően ugyanazt kell mondania, még ha eltérő "hangszerelésben" is. 

 

Az Európai Néppártok magyar tagjai közötti egyeztető fórum megrendezését javasolja Markó 

Béla és Orbán Viktor 

 ld: Tusnádfürdő, 2006. július 21., péntek (MTI) - Az Európai Néppárt magyar tagpártjai októberben 

rendezzenek egyeztető fórumot jövőbeni együttműködésük meghatározása céljából - javasolta 

pénteken Tusnádfürdőn Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Markó Bélával lezajlott találkozója során. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Fidesz elnöke rövid megbeszélést folytatott, 

melynek során kölcsönösen tájékoztatták egymást. Markó Béla a szövetség romániai kormányzati 

szerepéről, az erdélyi magyarság, a kisebbségi törvény, a magyar nyelvű oktatás helyzetéről, az önálló 

magyar egyetem témájáról informálta a magyar politikust. Orbán elsősorban a magyarországi 

belpolitikai helyzetről adott tájékoztatást Markónak. 

A megbeszélések középpontjában az Európai Néppárton belüli közös tevékenység kérdése szerepelt, 

tekintettel arra, hogy mindkét szervezet egyaránt tagja ennek az európai pártnak. A találkozó után a 

sajtónak elmondták: szeretnék kialakítani a magyar néppárti tagok közötti rendszeres konzultációt. 

Orbán Viktor konkrétan is javasolta, hogy a magyarországi önkormányzati választásokat követően az 

Európai Néppárt tagpártjai októberben rendezzenek egyeztető fórumot jövőbeni együttműködésük 

meghatározása céljából.  

A Fidesz elnöke a szlovákiai belpolitikai fejlemények tanulságára utalva az újságírók előtt kifejtette: a 

kárpát-medencei magyar pártoknak egészen más az érdekérvényesítési lehetőségük, amikor az adott 

ország még nem került be az Európai Unióba, vagyis amikor még folynak a csatlakozási tárgyalások, 

és más akkor, amikor az ország már bejutott az integrációs szervezetbe. 

 

Orbán Viktor "politikai hazugsággal" vádolta a kormányzó szocialista pártot Tusnádfürdőn 

ld: Garzó Ferenc, az MTI tudósítója jelenti: 

Tusnádfürdő, 2006. július 22., szombat (MTI) - "Politikai hazugságra" nem lehet kormányzást építeni, 

mert az aláássa az ország  jövőjét, árt a gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat -  fejtette 
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ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Tusnádfürdőn, bírálva a magyar kormány 

nemzetpolitikáját is. 

A XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos és legfontosabbnak tekintett 

záró programja keretében a politikus élesen bírálta a nagyobb magyar kormánypártot, amely szerinte a 

politikai hazugság hibájába esett, vagyis a választások előtt egészen mást ígért a társadalomnak, mint 

amit jelenleg tesz. A Fidesz elnöke a tusványosi táborban összegyűlt több száz ember előtt elhangzott 

beszédében úgy vélekedett, hogy különbséget kell tenni a "kommunikációs túlzás" és a "politikai 

hazugság" között. A túlzás eszközével  a rendszerváltás után általában minden politikus élni próbált, 

ebben az is közrejátszott, hogy a politika kénytelen volt alkalmazkodni a média világához. Az azonban 

a szónok szerint megengedhetetlen, hogy egy politikai erő a választások előtt baloldali utat jelöl meg, 

majd a választások után jobboldali irányt vesz.  

Orbán úgy vélte: ez a fajta hazugság aláássa az ország jövőjét. Nagy kárt okoz gazdasági téren, hiszen 

a korszerű piacgazdaság nem viseli el az igazmondás hiányát, a befektetők egy idő után elveszítik 

bizalmukat. A másik súlyos következmény az előadó szerint az, hogy az ilyen magatartás tönkreteszi a 

demokratikus alapokat, hiszen a választás nem más, mint szerződés az adott párt és a választók között 

arról, mit ígér az az erő a szavazatokért cserében. Ha ezt a "szerződést" az egyik fél megszegi, akkor a 

demokrácia alapelvét sérti meg. Orbán szerint egyébként az említett "politikai hazugság" korlátozza a 

választópolgár tájékozódáshoz való jogát, ezáltal pedig  megfosztja az embereket a választás 

szabadságától.  

Orbán szerint a megoldást azt jelenti, hogy vissza kell térni a gyökerekhez, a rendszerváltás eredeti 

szándékához, amit annak idején éppen az egypártrendszer által gyakorolt politikai hazugság 

felszámolása volt.    

A Fidesz elnöke a kormány nemzetpolitikáját is bírálta, elsősorban azért, mert felszámolta e 

nemzetpolitika legfőbb intézményeit. A Fidesz ezzel a politikával állítja szembe saját irányvonalát, a 

"nemzeti összefogás" politikáját - mondta Orbán Viktor. 

 

MSZP: Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát 

ld: Budapest, 2006. július 22., szombat (MTI) - Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati 

választási kampányát, hiszen  Tusnádfürdőn elmondott beszédéből kitűnik, hogy nem Magyarország 

számít, hanem a hatalom - kommentálta az MSZP frakcióvezető-helyettese a Fidesz elnöke által 

elmondottakat szombaton az MTI-nek. 

Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor záró programján 

arról beszélt, hogy "politikai hazugságra" nem lehet kormányzást építeni, mert az aláássa az ország 

jövőjét, árt a gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat. A politikus élesen bírálta a nagyobb 

magyar kormánypártot, amely szerinte a politikai hazugság hibájába esett, vagyis a választások előtt 

egészen mást ígért a társadalomnak, mint amit jelenleg tesz.  A Fidesz elnöke úgy vélte: ez a fajta 

hazugság aláássa az ország jövőjét. Nagy kárt okoz gazdasági téren, hiszen a korszerű piacgazdaság 

nem viseli el az igazmondás hiányát, a befektetők egy idő után elveszítik bizalmukat, valamint súlyos 

következménye az effajta magatartásnak az is, hogy tönkreteszi a demokratikus alapokat, hiszen a 

választás nem más, mint szerződés az adott párt és a választók között arról, mit ígér az az erő a 

szavazatokért cserében. Ha ezt a "szerződést" az egyik fél megszegi, akkor a demokrácia alapelvét 

sérti meg.  

Az MSZP - Mesterházy Attila szavai szerint - a nagyobbik ellenzéki párt vezetőjének "hosszú 

szabadság utáni" megszólalásától azt várta, hogy alternatívát kínál majd Magyarország helyzetének 

javításához, ahogy ezt egy konstruktív ellenzék tenné. "Nem hallottunk mást, mint egy politikai 

kommunikációs sablont" - fogalmazott -, hozzátéve: "Orbán Viktor semmilyen modernizációt nem 

akar, nem akarja a haladást, sokkal inkább a maradiságot képviseli, a maradi erők vezetőjeként lépett 

fel" - mondta a frakcióvezető-helyettese. 

Mesterházy Attila a "politikai hazugságra" reagálásában elmondta: "furcsa Orbán Viktor szájából 

kritikaként hallgatni a politikai hazugság fogalmát és a nemzeti összegfogás fogalmát, mint az ő 

jellemzőjét", hiszen a szocialista párt nem mondott mást a választási kampányban, mint most: egy új 

Magyarország programot ajánlott a választóknak, aminek az alapjait az új egyensúly program teremti 

meg. 
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A Fidesz MTI-hez szombaton eljuttatott közleménye szerint "furcsa", hogy az a párt beszél hatalmi 

technikáról, melynek miniszterelnöke beismerte, hogy hazudtak az embereknek a választási 

kampányban. Gyurcsány Ferencnek a hatalom megtartása érdekében semmi sem volt drága. Eltitkolta 

az emberek elől az ország valós állapotát, azt mondta, hogy a gazdaság remek helyzetben van, hogy 

nagy a jólét, és hogy kormányalakítás után radikális adócsökkentések következnek, ám ezzel szemben 

Gyurcsány Ferenc a választások után már arról beszélt, hogy nagy a baj és ígéreteivel szöges 

ellentétben pénzbehajtási akcióba kezdett - írja Szijjártó Péter pártszóvivő közleményében. 

A közlemény kitér arra is, hogy a kormány nem foglalkozik érdemben az ellenzék javaslataival, sorra 

leszavazza, vagy napirendre sem veszi azokat. "A rendszerváltás óta most fordult elő először, hogy 

egy politikai erő nyílt hazugsággal jutott kormányra, csúnyán átverve az embereket és már-már 

elviselhetetlen terheket rakva rájuk" - olvasható Szijjártó Péter közleményében. 

 

OS - Jobbik: A Fidesznek bocsánatot kell kérnie 

ld: Budapest, 2006. július 22., szombat (OS) - A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint a 

Fidesznek bocsánatot kell kérnie a nemzeti oldaltól és különösen az erdélyi magyarságtól, amiért 

tavaly szeptember 26-án a "dumaellenzék" fogalmát kimerítve, korábbi ígéreteikkel szemben feltétel 

nélkül támogatták Románia EU-csatlakozását. 

A Jobbiknak akármennyire is fájt Székelyföld területi autonómiájának elárulása, a bálványosi 

szabadegyetem megrendezése előtt nem kívánt hangulatot szítani a Fidesz ellen. A táborban azonban 

bebizonyosodott: az erdélyi magyarság sem tudja elfelejteni, hogy a fideszes mamelukok - Orbán 

Viktor két évvel ezelőtt épp Tusnádfürdőn mondott ígéreteivel szemben - a kormánypártokkal karöltve 

tették le a diplomácia legkomolyabb fegyverét a soviniszta román hatalommal szemben. A történtekre 

nem korrekt magyarázat az, hogy az ellenzék nem felelős semmiért. Egyrészt, mert kétharmados 

törvényeket, pl. az EU-alkotmányt is feltétel nélkül szavazták meg, másrészt Románia uniós 

csatlakozásának feltétel nélküli magyar támogatása 175-173 arányban elutasításra került volna, ha az 

"ellenzéki" képviselők nemmel szavaznak. Orbán Viktor is kettős mércével mér, amikor Tusnádfürdőn 

Gyurcsány politikai hazugságait ostorozza, hiszen a volt miniszterelnök épp a helyszínen tett bár nem 

felelőtlen, de szintén be nem váltott ígéretet. 

A Jobbik realista politizálást folytat, ezért nem vitatja, hogy a nemzetstratégia jobb útra térítésében 

középtávon a Fidesz megkerülhetetlen. Ugyanakkor a Jobbik a nemzeti oldal lelkiismereteként 

figyelmeztet és megkongatja a vészharangot: ha a Fidesz nem tanúsít önvizsgálatot, és nem mer bátran 

kiállni a magyar érdekek mellett, akkor hiába is nyerne választásokat a jobboldal, radikális változás 

akkor sem várható a nemzetpolitikában. 

Budapest, 2006. július 22. 

Novák Előd, a Jobbik szóvivője, az Ifjú Magyarok Egyesülete elnöke 

    

Orbán szerint Gyurcsány Ferenc pártpolitikai kérdésként kezeli a nemzetpolitikát 

ld: Garzó Ferenc, az MTI tudósítója jelenti: 

Tusnádfürdő, 2006. július 22., szombat (MTI) - A magyar  kormánynak nem kellett volna 

felszámolnia a nemzetpolitika intézményeit, mert azok a rendszerváltás szimbólumai voltak - mondta 

szombaton Tusnádfürdőn Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. 

A tusványosi tábor keretében a politikus "csupa rossz hírrel" szolgált hallgatóságának a Kárpát-

medencei magyarság helyzetét, illetve a térségünkről Európában kialakult képet illetően. Európa 

"beteg embere" ma Magyarország, de a környező államok is hasonló gondokkal küszködnek - mondta. 

Ezekben az országokban kettős gazdaság alakult ki: az egyik a külföldiek által irányított sikeres, a 

másik pedig a túléléséért harcoló, kis- és középvállalatok által fenntartott, sikertelen gazdaság - fűzte 

hozzá.  

Orbán szerint a szlovákiai választások eredménye nagy lecke a Kárpát-medencei kisebbségek számára. 

Emlékeztetett: amikor Szlovákia fiatal nemzetállamként a NATO-ba és az Európai Unióba igyekezett,  

azt a képet akarta mutatni, hogy a magyarok egyenrangú résztvevői a politikai életnek. Miután az 

ország belépett az unióba, és választásokat tartottak - hangoztatta Orbán -, a magyarokat kitették a 

kormányból, és beemelték a nacionalista erőket. A fideszes politikus szerint a szlovák történet 

legnagyobb tanulsága: az adott országban a nemzeti kisebbségek számára kivívott eredmények közül 

csak az marad meg hosszú távon, amit a határon túli magyar szervezeteknek sikerült intézményesíteni 
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is. Minden más - tisztségek, állások, "sarzsik" - csak múlandó dolgok, amelyek a forgandó politikai 

szerencsének, az adott hatalmi viszonyoknak lesznek kitéve - hangsúlyozta Orbán. Ezért javasolta a 

romániai magyar szervezeteknek, hogy tegyenek meg mindent az intézmények kivívásért, a Bolyai 

egyetem megteremtéséért, az autonómia létrehozásáért, a Sapientia egyetem fenntartásáért és 

megerősítéséért.  

Orbán bírálta a magyar kormányt, amiért megszüntette a nemzetpolitika intézményeit. Márpedig a 

Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) és a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) a rendszerváltás 

szimbóluma volt a nemzetpolitikában - fogalmazott a politikus. A szónok szerint ezt a témát a mostani 

magyar kormány pártpolitikai kérdésként kezeli. Erős intézményi háttér nélkül az egész térségben nem 

lehet hatékony nemzetpolitikát folytatni - szögezte le a Fidesz elnöke, aki ezzel a szemlélettel helyezte 

szembe a Fidesz "nemzeti összetartást" szorgalmazó politikáját. A magyar külpolitikának nyilvánosan 

fel kell vállalnia a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit - mondta Orbán Viktor a tusványosi 

táborban. 

 

Orbán és Tőkés a Bolyai-egyetemről és az autonómia ügyéről tárgyalt Tusnádfürdőn 

ld: Garzó Ferenc, az MTI tudósítója jelenti: 

Tusnádfürdő, 2006. július 22., szombat (MTI) - A romániai magyarság autonómiájának és az önálló 

Bolyai-egyetem létrehozásának a kérdéseit tűzzék a soron következő román-magyar közös 

kormányülés napirendjére - szorgalmazta szombaton Tusnádfürdőn Tőkés László református püspök, 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. 

Orbán és Tőkés a XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjainak befejezése után 

folytatott eszmecserét, majd találkoztak az újságírókkal. Tőkés a sajtónak elmondta: az EMNT rövid 

távú cselekvési programot dolgozott ki, s ennek egyik eleme egy közeli brüsszeli út megszervezése 

még a Romániát érintő - szeptember végére vagy október elejére várható - uniós országjelentés előtt. 

A cselekvési program része az az autonómiáról szóló kerekasztal, amelynek első rendezvényére 

tavasszal került sor, s amelyen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is képviseltette 

magát. A püspök szerint az RMDSZ kudarcos időszakát éli, a szlovákiai helyzet pedig "rossz ómen" 

számára. Utalt a kisebbségi törvénytervezet parlamenti vitájának elakadására, a tanügyi törvény 

halogatására, az egyházügyi törvény hátráltatására, az autonómia és a magyar egyetem ügyének 

általános kudarcára. A szövetség ragaszkodik a kormányzati részvételhez és a parlamenti eszközök 

alkalmazásához - mondta Tőkés, aki szerint ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a magyarság ügye 

szempontjából szükség van parlamenten kívüli békés eszközökre is. Az EMNT elnöke úgy véli: az 

RMDSZ-nek komolyabban kellene vennie a (romániai magyarságon belüli) párbeszédet, politikai 

irányvonala is kiigazításra szorul. Tőkés szerint ugyanakkor az autonómia ügye megéri az összefogást. 

Felvetette Markó Bélának, az RMDSZ elnökének, hogy együttesen alakítsanak a brüsszeli látogatásra 

egy reprezentatív erdélyi politikai, egyházi és civil küldöttséget. A püspök arra kérte a Fideszt: saját 

eszközeivel próbáljon odahatni, hogy a soron következő román-magyar közös kormányülésen tűzzék 

napirendre az autonómia és a Bolyai egyetem kérdését.  

Orbán Viktor biztosította Tőkést, hogy a Fidesz ezután is támogatni fogja ezt az ügyet, Mindent 

megtesz érte az Európai Néppárton (EPP) belül is. A Fidesz elnöke emlékeztetett: hatalmas energiát 

igényelt, hogy a Bolyai-egyetem problémáját a nemzetközi közvélemény már megismerte. Van rá 

mód, hogy államközi kapcsolatok szintjére emeljék ezt az ügyet - mondta Orbán. 

 

Érdemi autonómiavitára van szükség a romániai magyarság képviselői között a Szabadság 

szerint     
ld: Bukarest, 2006. július 24., hétfő (MTI) - Mindaddig nem alakulhat ki érdemben autonómiavita a 

romániai magyar közösség képviselői között, amíg a felek csupán a párbeszéd fontosságát 

hangsúlyozzák, de a dialógus nem kezdődik meg érdemben - ezt a gondolatot fejtette ki hétfői 

számában a Szabadság. 

A kolozsvári napilap felidézi az erdélyi magyarság két vezető személyisége - Markó Béla, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke - között Tusnádfürdőn lezajlott vitát.  

Ami Tőkést illeti, a cikk írója úgy látja: az általa vezetett, meglehetősen megosztott ellenzéki csoport 

kifulladt. A radikális oldal, úgy tűnik, képtelen visszanyerni a kilencvenes évekbeli formáját, nem tud 
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már olyan markáns üzenetet megfogalmazni, amit újszerű és értelmes tervként fogadna a tömeg - véli 

a szerző, valószínűnek tartva, hogy ebben a csoportosuláson belül már jó ideje mutatkozó törésvonalak 

is közrejátszanak. A református püspök azért szorult vissza a nyilvánosságból, mert képtelen hírértékű 

témákkal előállni - olvasható a kommentárban, amely szerint e tekintetben összehasonlíthatatlanul 

frissebb a Markó-féle kommunikáció. Az RMDSZ elnökének azonban jelentős helyzetelőnyt biztosít a 

szövetségi elnöki és a miniszterelnök-helyettesi tisztség betöltése - fűzi hozzá a szerző. Az RMDSZ 

szemszögéből pedig azért fontos a külső ellenzékkel folytatott párbeszéd látszatának megőrzése - 

folytatódik a fejtegetés -, mert most már a csúcsvezetőség is egyre jobban fél attól, hogy a szövetség 

elveszíti a romániai magyarság körében erős legitimitást biztosító sokszínűségét.  

A Szabadság szerzője felhívja a figyelmet arra, hogy az RMDSZ-en belüli, mára már letisztult 

erőviszonyok nem jelentenek garanciát az ötszázalékos parlamenti küszöb eléréséhez. Ehhez 

hozzájárul a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) hamarosan megtörténő pártbejegyzése. Ez a szervezet 

egy-kétszázalékos támogatás megszerzésével kétségtelenül kiütheti az RMDSZ-t a parlamentből, de 

nem veheti át a helyét. Tehát az MPSZ projektje egyelőre csak arra elegendő, hogy parlamenti 

képviselet nélkül maradjon az erdélyi magyarság - olvasható a lapban.  

Az RMDSZ vezetőinek még nincs elképzelésük arról, hogy milyen feltételekkel lehetne visszafogadni 

a szövetségből távozottakat és a visszatérni óhajtókat - írja a továbbiakban a szerző, megállapítva: e 

nagy visszatérésnek – az RMDSZ reményei szerint - lehetőleg úgy kellene lezajlania, hogy ne borítsa 

fel a szervezet jelentős erőfeszítéssel kivívott stabilitását. Az ellenzéki csoportosulást képviselők 

nyilatkozataiból pedig kiderül, hogy ők csak nagyon konkrét alku, vagyis funkciók biztosítása révén 

hajlandók ismét beállni az RMDSZ soraiba. A cikk írója úgy véli: a politikai csatározások és 

pozíciókeresések közepette elsikkad a főbb célkitűzések tisztázása. Mindaddig nem alakulhat ki 

érdemben autonómiavita, amíg a felek megrekednek ott, hogy a jövőben szükséges az autonómiáról 

szóló párbeszéd - fűzi hozzá. 

 

Orbán a határon túli magyarok vállán sírta el választási veresége feletti bánatát az ÚMSZ 

szerint 

ld: Bukarest, 2006. július 25., kedd (MTI) - A Fidesz elnöke részéről szegénységi bizonyítvány, hogy 

a határon túli magyarok vállán sírja el választási veresége feletti bánatát - véli keddi kommentárjában 

az Új Magyar Szó (ÚMSZ). 

Salamon Márton László, a lapfelelős szerkesztője szerint nyomasztó ötlethiányban kell szenvednie egy 

olyan magyarországi pártelnöknek, egykori kormányfőnek ahhoz, hogy egy - a magyar választópolgár 

szemszögéből nézve - külföldi, de mindenképpen határon túli helyszínen, egy hagyományosan erdélyi 

közéleti problémákat taglaló rendezvényen sorolja fel a maga belpolitikai panaszait. 

"A tusnádfürdői szabadegyetemen rendszeresen megtartott eddigi fellépései közül márpedig Orbán 

Viktornak ez volt a talán legkevésbé alkalomhoz és helyzethez illő beszéde. A Fidesz elnöke részéről 

mindenképpen szegénységi bizonyítvány, hogy a határon túli magyarok vállán sírja el csúfos 

választási veresége feletti bánatát" - olvasható a cikkben. 

A szerkesztő tisztességtelen dolognak tartja kígyót-békát kiabálni a jelen nem lévő ellenfélre egy olyan 

rendezvényen, amelynek résztvevői nem (lehetnek) cselekvő részesei a magyarországi politikának. A 

Gyurcsányt Erdélyben hazugsággal vádoló Orbán így nem egy, a demokratikus ellenzéket megillető 

eszközzel él, hanem riválisa ellen hergeli a határon túli magyar közvéleményt. Mint amikor az 

ellenfelével nem bíró birkózó a lelátón ülőktől azt kéri: avatkozzanak be a viadalba, lincseljék meg 

küzdőtársát - írja Salamon. 

A legnagyobb magyar ellenzéki párt tusványosi beszédének volt még egy igen rossz üzenete az erdélyi 

magyarok felé is - írja a szerző -, éspedig az, hogy a romániai magyar közösségnek, a határon túli 

magyar intézményeknek nincs esélyük túlélésre a rendszeresen megejtett anyaországi 

vérátömlesztések nélkül. Az, hogy ezeket az átömlesztéseket a "donoroktól" egyenként ki kell 

kunyerálni, és külön meg kell értük szolgálni - áll az ÚMSZ kommentárjában. 

Ugyanebben a lapban egy másik írás Markó Bélának, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnökének Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökével 

lezajlott tusnádfürdői találkozójával kapcsolatosan boncolgatja az RMDSZ és ellenzéke közötti 

párbeszéd témáját. Simon Judit, a cikk írója szerint nem olyan egyszerű párbeszédet folytatni, hiszen 

annyira eltérnek az elképzelések, hogy gyakorlatilag az eszközök körüli vita elhomályosítja magát a 
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célt. Markó Béla, aki Bukarestben, a törvényhozásban és a román kormányban próbál célt érni, tudja: 

ebben a közegben a faltörő kost játszani azzal a veszéllyel jár, hogy nem a fal omlik össze, hanem a 

játszó személy feje törik be. Azaz lépésben haladni célszerűbb, mint nekirohanni a falnak. 

Orbán Viktor, aki az Európai Néppárton belül működne együtt az RMDSZ-szel, pillanatig sem 

gondolja fékezni Markóék külső ellenzékét, elmagyarázni nekik, hogy a kisebbségi törvény és ezen 

belül a kulturális autonómia az első lépés az önrendelkezés felé, és nem hívja fel a figyelmüket arra, 

hogy az ilyen horderejű kérdéseket nem lehet a tereken, stadionokban megoldani. Az sem megoldás - 

ezt Orbán tudja, de nem mondja meg az EP-ben dolgozó embereinek -, hogy Románia csatlakozásának 

késleltetése nem az autonómia ügyét vinné előre, hanem az erdélyi magyar közösséget vetné vissza 

hosszú évekre - olvasható a cikkben. 

 

 

1. NAPILAPOK és honlapjaik 

 

Tusványos 17 

2006. július 12. 14:38 

MNO  

 

A román–magyar kapcsolatok távlatai, különös tekintettel a szomszéd ország közelgő uniós 

csatlakozására, versenyképesség, regionalizmus, önkormányzatiság. Ezek lesznek az idén 

tizenhetedik alkalommal megrendezendő, július 18-án, kedden kezdődő Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor szabadegyetemi előadásainak. 

 

Akár Máért-pótlónak is nevezhető majd az a kerekasztal-beszélgetés, amelyen Markó Béla, Duray 

Miklós, Kasza József és Kovács Miklós fejtik ki véleményüket arról, hogy miként érvényesül a 

regionalizmus és az önkormányzatiság az Európai Unióban.  

Az idén az Így is lehet! Egy másik Magyarország – Egy másik Románia címet viselő rendezvény 

július 18-tól 23-ig a korábbinál rövidebb időtartamban, ám hagyományosan gazdag programkínálattal 

várja a Szent Anna-tó közelében lévő Tusnádfürdőre látogatókat a Pro Minoritate Alapítvány és a 

többi kolozsvári társszervező.  

A szabadegyetem első fő előadásán Magyarország és Románia viszonyáról olyan előadók fejtik ki 

majd véleményüket, mint Adrian Severin európai parlamenti megfigyelő, volt román külügyminiszter, 

Eckstein-Kovács Péter szenátor, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, 

valamint Gál Kinga és Schöpflin György európai parlamenti képviselők. Bizonyára nagy érdeklődést 

vált majd ki az a fórum is, amelyen azt vitatják majd meg, hogy mit is tett a román és a magyar állam a 

honi vállalkozói versenyképesség javítása érdekében. És ennek szinte tükörképeként beszélnek majd 

magyarországi és romániai vállalkozói érdekképviseleti szervezetek vezetői arról, mit kaptak és mit 

várnak a vállalkozók a kormánytól? 

A kétoldalú kapcsolatokon is túlmutat majd az a disputa, amelyen a határon túli magyarság képviselői 

– Duray Miklós a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja ügyvezető alelnöke, Kasza József, a Vajdasági 

Magyarok Szövetsége elnöke, Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és 

Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke – fejtik ki véleményüket a regionalizmus és 

az önkormányzatiság uniós helyzetéről. S ugyancsak a kiemelt témák között szerepel a csángók 

helyzete, illetve jövője. A szabadegyetem zárónapján rendezik meg Orbán Viktor, a Fidesz – Magyar 

Polgári Szövetség elnökének fórumát.  

A gondolatok szabad áramlásán túl egyéb foglalatosságok sorával várják a sátrakban a tusványosi 

vendégeket a kulcstartókészítéstől a nemezelésen át a cserkészkapu-építéséig. A kulturális kínálatból 

kiemelkedik majd két költőóriás, Faludy György és Kányádi Sándor közös estje. Beszélgetőtársuk 

Orbán János Dénes, az erdélyi irodalom új hullámának kiemelkedő alkotója lesz. A programot 

filmvetítések, köztük a verespataki környezetszennyezésről készített Új Eldorádó, valamint amatőr 

színházi előadások is gazdagítják majd. Ezen kívül könyvbemutatók, teaház, valamint számos neves 

hazai és erdélyi borász kóstolója színesítik majd a kulturális és kulináris kínálatot. 

Ismét rangos koncertekkel várják napnyugta után a nagyszínpadnál a részvevőket a szervezők. Az idén 

is ellátogat a tusnádi táborba a fergetes balkáni zenét játszó Zdob şi Zdub moldáviai zenekar, újra ott 
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lesz a most a rendezvény nyitónapján muzsikáló Heaven Street Seven. Az erdélyi házigazdákat 

képviselik majd a Role és a Transylmania zenekarok. S végül, de nem utolsósorban újra dübörög majd 

Karthagó, valamint fellép Demjén „Rózsi” is. 

 

A program  

Kedd, július 18.  

Koncert: 21.00 Heaven Street Seven, 22.30: Tündérground  

Szerda, július 19.  

Főelőadások: 10.30: Magyarország és Románia helyzete az EU-ban – 14.00: Az átmenet eredményei 

és kudarcai Magyarországon és Romániában – 16.30: A másik Magyarország, a másik Románia – az 

értelmiségi alternatíva  

Koncertek: 21.00: Zdob şi Zdub, 22.30 Privát Sika TV, 0.30: Keleti Átjáró  

Csütörtök, július 20.  

Főelőadások: 10.00: Mit teljesít(ett) az állam a honi vállalkozói versenyképesség javítása érdekében? – 

14.00: Mit kaptak és mit várnak a vállalkozók a kormánytól? – 16.30: Bákótól Brüsszelig, avagy 

változhat-e a csángók helyzete Románia uniós csatlakozásával?  

Koncertek: 20.00: The Palomita Show, 21.00: AG Weinberger, 22.30: Yesterdays, 00.30: 

Transylmania 

Péntek, július 21.  

Főelőadások: 14.00: Regionalizmus és önkormányzatiság az EU-ban – 16.30: Egyetem és 

nemzetpolitika 

Koncertek: 21.00: Karthago, 22.30: Fading Circles, 0.30: Titán  

Szombat, július 22.  

Főelőadások: 10.00: Orbán Viktor fóruma – 15.30: Tusványosi életutak  

Koncertek: 20.00: Demjén Ferenc, 21.00: Role 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Ma kezdődik a bálványosi szabadegyetem 

2006. július 18. (Magyar Nemzet, 9. oldal) 

 

Ma kezdődik Tusnádfürdőn a hagyományos Bálványosi Nyári Szabadegyetem. A 17. évéhez érkezett 

szabadegyetem változatlanul a román–magyar értelmiség fóruma, idén különös hangsúlyt fektetnek az 

értelmiségi, közéleti jellegre. A szervezők erősíteni kívánják a szabadegyetem jelleget, és ezért a viták 

kevésbé összpontosulnak a nagypolitikára – jelentette a Magyar Rádió. 

A meghívottak többsége független értelmiségi, művészek, írók, közéleti személyiségek. Idén az Így is 

lehet – egy másik Magyarország, egy másik Románia témakörben szervezik az előadásokat. A tábor 

programjában kiemelt szerepe lesz a gazdasági, oktatási, irodalmi és a média kérdéseit vitató 

műhelysátrak tevékenységének, de nem hiányoznak a szabadegyetem fő előadói közül a megszokott 

nevek: Németh Zsolt, Adrian Severin, Gál Kinga, Schöpflin György, Szilágyi Zsolt. Vitaasztalhoz ül 

többek között Tőkés László és Markó Béla is, a szabadegyetem zárónapján sor kerül Orbán Viktor 

előadására Egy másik Magyarország címmel. 

A szervezők azt is elmondták, idén rövidebb lesz a tábor. 

 

----------------------------------------------- 
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„Így is lehet”: XVII. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn - Képgalériával 

2006. július 18. 18:01 

MNO  

 

Ismét működik a MÁÉRT, egy asztalhoz ül Markó Béla és Tőkés László – legalábbis 

Tusnádfürdőn, ahol mától július 23-ig tart a XVII. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor. A 

rendezvény, melyen Orbán Viktor is előadást tart, egyfajta magyar Woodstock is, melyen 

számos, neves hazai és romám előadó koncertezik. 

 

Autonómia és nemzetpolitika, „egy másik Magyarország” és „egy másik Románia”, a rendszerváltozás 

tévútjai és kudarcai: a kisebbségi lét közelmúltjának és jelenének elemzése áll a ma kezdődő XVII. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjának középpontjában. Németh Zsolt, a 

parlament külügyi bizottságának elnöke hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: a rendezvény keretében 

második alkalommal kerül sor Markó Béla és Tőkés László párbeszédére, melyre egyébként ritkán 

adódik alkalom. 

 

A tábor keretében működő „mini MÁÉRT” lehetőséget biztosít arra, hogy határon túli magyar 

politikusok, így Markó Béla és Duray Miklós vagy a kárpátaljai Kovács Miklós mind egymással, mind 

a hazai politikum képviselőivel beszélgethessenek. Németh szerint ennek a lehetőségnek hangsúlyt ad, 

hogy „bizonytalanok a magyar-magyar párbeszéd keretei.” 

A július 23-án, vasárnap záruló rendezvényen többek közt az átmenet eredményeiről és kudarcairól 

hangzanak el előadások. Az előadók között szerepel Schlett István és Martonyi János, az „értelmiségi 

alternatívát” más előadók mellett Szilágyi István író, illetve Karátson Gábor író és festő testesíti meg. 

Az egyhetes, koncertekkel színesített előadások, viták szereplői között (a teljesség igénye nélkül) 

Borsi Kálmán Béla történész, Bakk Miklós politológus, Duma András csángó költő, Smarande 

Enache, Dinu Zamfirescu közíró és Adrian Severin parlamenti képviselő is megszólal. (Az MNO-t 

főszerkesztőnk, Lovas Lajos képviseli.) 

Autonómia nélkül nem lehet a határon túli magyarság számára stratégiai jövőképet felvázolni – 

jelentette ki Németh egy kérdésre válaszolva a sajtótájékoztatón. Talán ez a kijelentés adhatja meg az 

alaphangot a Markó-Tőkés vita mellett Orbán Viktor előadásának is, amelyre szombat délelőtt kerül 

sor. Németh kiemelte: Orbán mindig hangsúlyos beszédeket tart Tusnádfürdőn. 

A szabadegyetem a hagyományok szellemében diákfesztivál, egyfajta magyar Woodstock is: fellép 

többek közt a Karthago, Demjén Ferenc és a Zdob si Zdub. 

 

--------------------------------------------- 

 

Megnyílt a szabadegyetem Tusnádfürdőn + Képriport 

„Egy másik világ, ahol román és magyar szót ért” 

2006. július 19. 12:30 

MNO  

 

Az idei tábor alapgondolata kérdésfelvetés egy olyan Magyarországról, ahol bizalomról 

beszélhetünk a határon túli magyarság és anyaország között, ahol a román-magyar viszony nem 

a mosolydiplomácia – hangzott el a XVII. Bálványosi Szabadegyetem megnyitóján. 

 

Bálványos nem a pártpolitikáról szól – hangsúlyozta a 17. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

megnyitóján Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Bálványosi 

Szabadegyetem egyik megalapítója.  

Tusványos, ahogy a fiatalok évek óta átnevezték, fórum, ahol sokféle gondolatiság, kulturális érték 

találkozik. Az idei tábor alapgondolata nem azt sugallja, hogy két Magyarország, két Románia létezne 

– hangsúlyozta a fideszes politikus, hanem nyitott kérdésfelvetés egy olyan Magyarországról, ahol 

nem a gyanakvás, elkeseredés, keserűség a jellemző, ahol bizalomról beszélhetünk a határon túli 

magyarság és anyaország között, ahol a román-magyar viszony nem a mosolydiplomácia, hanem az 

egymás érdekeit szolgáló együttműködés jellemzi – mondta Németh Zsolt. 
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Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke szerint 17 éve minden évben hitet tesznek 

amellett, hogy létezik egy másik Magyarország és egy másik Románia a szívekben, lelkekben, 

gondolatokban, egy másik világ, ahol román és magyar szót ért, egymás szövetségese, ez Bálványos és 

ebben nem változott 17 év alatt - hangsúlyozta Szilágyi Zsolt. 

Hivatalosan szerdán kezdődik a 17. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a román-magyar 

párbeszéd fóruma, az erdélyi nyár legjelentősebb rendezvénye, bár a kedd esti szórakoztató 

programmal megindult az élet a tusnádfürdői kempingben. A résztvevők folyamatosan érkeznek, a 

szervezők az előző évek tapasztalataira alapozva idén is közel 1500 táborlakóra számítanak, de a 

hétvégi, nagy előadások több ezer érdeklődőt vonzanak egész Székelyföldről: összesen tízezres 

lélekszámban fordulnak meg a rendezvényen.  

Gál Zoltán helyszíni főszervezőtől megtudtuk, 150 előadót várnak a táborba, ahol idén az irodalom, 

művészettudomány hangsúlyosan jelen lesz a műhelysátrak tevékenységében. Nem a nagypolitika, 

hanem az értékeket meghatározó értelmiség lesz a főszereplő. A tábor alapgondolata az „Így is lehet - 

egy másik Románia, egy másik Magyarország".  

Ennek a jegyében zajlott a szerdai megnyitó előadás is, amelynek témája Magyarország és Románia 

viszonya az Európai Unióban. Schöpflin György, az Európai Parlament fideszes képviselője 

passzívnak nevezte a magyar politikát az uniós intézményekben. Szabó Vilmos, a Magyar Szocialista 

Párt (MSZP) országgyűlési képviselője szerint a monarchia felbomlása óta nem volt olyan kedvező 

helyzetben a magyarság, mint a rendszerváltás után, amikor saját döntése alapján választhatta meg, 

hová tartozzon.  

Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság fideszes elnöke úgy vélte, hogy az unió a román-magyar viszony 

versengési terepévé válhat, ha a két ország nem határozza meg közös érdekeit, értékeit. Kifejezetten 

kedvezőtlennek nevezte az integrációs szervezet és a kelet-európai országok viszonyát, úgy vélte, 

térségünk könnyen az unió perifériájára szorulhat. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Tusnádfürdő: Miért menekül a tőke Magyarországról? + Képriport 

2006. július 20. 15:25 

MNO  

 

Az egyre magasabb magyarországi adók és kedvezőtlenebb vállalkozási feltételek miatt 

Szlovákiába és Romániába irányulnak a magyar vállalkozások – jelentette ki csütörtökön 

Tusnádfürdőn Domokos László és Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő. 

 

 A XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor délelőtti főelőadásának résztvevői azt 

boncolgatták, hogy mit teljesít az állam a vállalkozói versenyképesség javítása érdekében. 

Domokos László a Gyurcsány-kormány adópolitikáját kritizálva a magyarországi gazdasági helyzetről 

festett pesszimista képet. Mint mondta, Románia és Bulgária hamarabb bekerülhet az eurózónába, 

mint Magyarország, ha a következő időszakban a szóban forgó államok a mostanihoz hasonló 

gazdasági mutatókat érnek el.  

Nem vállalkozásbarát jelenleg a magyar gazdaságpolitika Szatmáry Kristóf megítélése szerint. Az 

ellenzéki parlamenti képviselő rossznak nevezte a magyarországi foglalkoztatási struktúrát is, 

példaként említve, hogy a hivatalosan jegyzett 3,5 millió dolgozó tartja el a 6 millió állampolgárt. 

Kifejtette: a közalkalmazottak száma körülbelül 800 ezer, a multinacionális cégek is csak 500 ezer 

alkalmazottat foglalkoztatnak, ami azt jelenti, hogy a dolgozók többsége a kis- és 

középvállalkozásokban tevékenykedik. Ennek ellenére ez a szektor kapja a legkevesebb állami 

támogatást – fűzte hozzá Szatmáry Kristóf. 

Borbély László, a román kormány területfejlesztési és középítkezési ügyekkel megbízott minisztere a 

magyar–magyar együttműködések kapcsán azt hiányolta, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban a 

magyar kormánynak és a romániai magyarságnak nem volt közös gazdasági stratégiája, nem volt 

elképzelése arról, hogy miként vállalhatnának nagyobb szerepet a magyar cégek a romániai 

privatizációs folyamatban. 
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---------------------------------------------------------- 

 

Kárpát-medencei egyeztető fórumról tárgyalt Orbán és Markó + Képriport 

Tőkés szerint hatalmi viszonyokon felülálló párbeszédre van szükség 

2006. július 21. 19:29 

MNO  

 

Létrehozzák az Európai Néppárthoz tartozó Kárpát-medencei magyar szervezetek egyeztető fórumát – 

erről is tárgyalt Tusnádfürdőn Orbán Viktor és Markó Béla a XVII. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen. Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke felrótta 

Markónak, hogy többször kezdeményezett párbeszédet, de az RMDSZ nem ült le vele tárgyalni. 

 

  

Októberben megalakul a Kárpát-medencei Magyar Néppárti Fórum, amelyen a Fidesz Magyar Polgári 

Szövetség, az RMDSZ, a Szlovákiai Magyar Koalíció Pártja és a Vajdasági Magyar Szövetség vesz 

részt, ugyanis a délvidéki szervezet is kérte felvételét a Néppártba. Mindezt Orbán Viktor jelentette be, 

miután több mint egy órás megbeszélést folytatott Markó Bélával.  

Az RMDSZ elnöke tájékoztatta Orbán Viktort a romániai kormánykoalíció helyzetéről és arról, hogy 

másfél éves vita után sem körvonalazódik a kulturális autonómiát is tartalmazó kisebbségi törvény 

elfogadásának módja és időpontja. Szóba került a magyar nyelvű felsőoktatás ügye, az önálló magyar 

egyetem kérdése és a Babes-Bolyai Egyetemen két magyar karok és tanszékek létrehozásának 

lehetősége. 

Az RMDSZ a lehető legszorosabb kapcsolatot szeretné kialakítani a Fidesszel az európai uniós 

együttműködésben. A kárpát-medencei közös célok érdekében fel kell használni a néppárti tagságot – 

mondta Markó Béla. Orbán Viktor szerint az érdekképviselet lehetősége más akkor, amikor egy ország 

még csak tárgyal az uniós csatlakozásról, és radikálisan változnak az érdekérvényesítés lehetőségei 

benn az Európai Unióban. Az RMDSZ-nek a többi néppárti magyar szervezettel föl kell készülnie erre 

a változásra. 

Markó Béla előzőleg az autonómiáról vitázott Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnökével. Teremtsük újra az erdélyi magyarság egységét, szükség van egy olyan szövetségre, 

amelyben minden erdélyi magyar csoportosulás megtalálja a helyét. Ezt kínálja az RMDSZ - mondta 

Markó Béla Tusnádfürdőn. 

Az RMDSZ elnöke azt ígérte, hogy ősszel, a párbeszédet elindítandó, szoros programot tervez. 

Tárgyalni fog a civil szervezetekkel, az egyházakkal és azokkal a politikai csoportosulásokkal, 

szervezetekkel, amelyek az utóbbi időben az RMDSZ-en kívül keresték politikai boldogulásukat. A 

jövő évi RMDSZ kongresszus valószínűleg a szervezet átalakítását hozza - derült ki Markó Béla 

szavaiból. Előzőleg beszélt még arról, hogy a kulturális és a székelyföldi autonómia elérhető cél, az 

átalakuló Európai Unióban ki kell harcolni.  

Tőkés László püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke felrótta Markó Bélának, hogy 

számos eddigi párbeszéd-kezdeményezésére az RMDSZ nem ült le vele tárgyalni. Tavaly a 

tusnádfürdői vitájuk óta nem találkoztak. Ahhoz azonban, hogy a most Markó Béla által szorgalmazott 

párbeszéd elindulhasson, helyre kell állítani a partneri viszonyt, s hatalmi viszonyokon felülálló 

párbeszédre van szükség – fogalmazott Tőkés. 

Tusnádfürdőn Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő is egységes álláspontot sürgetett az 

erdélyi magyar közösségen belül ahhoz, hogy az Európai Unió pontosan megértse, mi illeti meg a 

másfélmilliós közösséget.  

(Forrás: Magyar Rádió) 

 

---------------------------------- 
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Orbán: A politikai hazugság tönkreteszi a demokratikus alapokat + Képriport 

A Fidesz szeptember 23-án nagygyűlést tart a Hősök terén 

2006. július 23. 10:10 

MNO  

 

Politikai hazugságra nem lehet kormányzást építeni, mert az aláássa az ország jövőjét, árt a 

gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat – fogalmazott Orbán Viktor szombaton 

Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke bírálta a magyar kormány nemzetpolitikáját is, és bejelentette, 

szeptember 23-ra nagygyűlést hívnak össze a Hősök terére.  

 

• MSZP: Orbán Viktor a maradiságot képviseli 

• Jó reggelt, Magyarország – a Fidesz kiáltványa 

• Kárpát-medencei egyeztető fórumról tárgyalt Orbán és Markó 

 

 A XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hagyományos és legfontosabbnak tekintett 

záró programja keretében Orbán Viktor élesen bírálta szombaton a nagyobb magyar kormánypártot, 

amely szerinte a politikai hazugság hibájába esett, vagyis a választások előtt egészen mást ígért a 

társadalomnak, mint amit jelenleg tesz.  

A Fidesz elnöke a több száz ember előtt elhangzott beszédében úgy vélekedett, hogy különbséget kell 

tenni a „kommunikációs túlzás" és a „politikai hazugság" között. A túlzás eszközével a rendszerváltás 

után általában minden politikus élni próbált, ebben az is közrejátszott, hogy a politika kénytelen volt 

alkalmazkodni a média világához. A szónok megengedhetetlennek nevezte, hogy egy politikai erő a 

választások előtt baloldali utat jelöl meg, majd a választások után jobboldali irányt vesz. Orbán úgy 

vélte: ez a fajta hazugság aláássa az ország jövőjét. Nagy kárt okoz gazdasági téren, hiszen a korszerű 

piacgazdaság nem viseli el az igazmondás hiányát, a befektetők egy idő után elveszítik bizalmukat.  

Orbán Viktor szerint a másik súlyos következmény, hogy az ilyen magatartás tönkreteszi a 

demokratikus alapokat, hiszen a választás nem más, mint szerződés az adott párt és a választók között 

arról, mit ígér az az erő a szavazatokért cserében. Ha ezt a „szerződést" az egyik fél megszegi, akkor a 

demokrácia alapelvét sérti meg. Orbán szerint egyébként az említett „politikai hazugság" korlátozza a 

választópolgár tájékozódáshoz való jogát, ezáltal pedig megfosztja az embereket a választás 

szabadságától.  

Orbán Viktor hangsúlyozta: vissza kell térni a gyökerekhez, a rendszerváltás eredeti szándékához, 

amit annak idején éppen az egypártrendszer által gyakorolt politikai hazugság felszámolása volt. A 

Fidesz elnöke a kormány nemzetpolitikáját is bírálta, elsősorban azért, mert felszámolta e 

nemzetpolitika legfőbb intézményeit. Márpedig a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) és a 

Magyar Állandó Értekezlet (Máért) a rendszerváltás szimbóluma volt a nemzetpolitikában – 

fogalmazott a politikus. A szónok szerint ezt a témát a mostani magyar kormány pártpolitikai 

kérdésként kezeli. Erős intézményi háttér nélkül az egész térségben nem lehet hatékony 

nemzetpolitikát folytatni – szögezte le a Fidesz elnöke, aki ezzel a szemlélettel helyezte szembe a 

Fidesz „nemzeti összetartást" szorgalmazó politikáját. A magyar külpolitikának nyilvánosan fel kell 

vállalnia a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit – jelentette ki.  

Orbán Viktor Tusnádfürdőn tegnap bejelentette azt is, hogy szeptember 23-ra nagygyűlést hívnak 

össze a Hősök terére. A pártelnök azt mondta, a Hősök tere azért is szimbolikus, mert az 

egypártrendszer 1989-ben ott bukott meg. Orbán Viktor szerint fel kell végre ébrednie 

Magyarországnak, ezért a következő hetekben aláírást gyűjtenek a nyílt hazugság ellen.  

 

 

A romániai magyarság autonómiájának és az önálló Bolyai-egyetem létrehozásának a kérdéseit tűzzék 

a soron következő román–magyar közös kormányülés napirendjére – szorgalmazta szombaton 

Tusnádfürdőn Tőkés László református püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és Orbán 

Viktor, akik a XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjainak befejezése után 

folytattak eszmecserét.  

Tőkés tájékoztatása szerint az EMNT rövid távú cselekvési programot dolgozott ki, s ennek egyik 

eleme egy közeli brüsszeli út megszervezése még a Romániát érintő uniós országjelentés előtt. A 
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püspök szerint az RMDSZ kudarcos időszakát éli, a szlovákiai helyzet pedig „rossz ómen" számára. 

Utalt a kisebbségi törvénytervezet parlamenti vitájának elakadására, a tanügyi törvény halogatására, az 

egyházügyi törvény hátráltatására, az autonómia és a magyar egyetem ügyének általános kudarcára.  

Az EMNT elnöke úgy véli: az RMDSZ-nek komolyabban kellene vennie a (romániai magyarságon 

belüli) párbeszédet, politikai irányvonala is kiigazításra szorul. Tőkés szerint ugyanakkor az 

autonómia ügye megéri az összefogást.  

A püspök arra kérte a Fideszt: saját eszközeivel próbáljon odahatni, hogy a soron következő román–

magyar közös kormányülésen tűzzék napirendre az autonómia és a Bolyai egyetem kérdését. Orbán 

Viktor biztosította Tőkést, hogy a Fidesz ezután is támogatni fogja ezt az ügyet, mindent megtesz érte 

az Európai Néppárton (EPP) belül is. 

 

Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát – így kommentálta az MSZP 

frakcióvezető-helyettese a Fidesz elnöke által Tusnádfürdőn elmondottakat. Mesterházy Attila úgy 

fogalmazott: Orbán Viktor semmilyen modernizációt nem akar, nem akarja a haladást, sokkal inkább a 

maradiságot képviseli, a maradi erők vezetőjeként lépett fel. 

 

 

Jó reggelt, Magyarország! – a Fidesz kiáltványa 

 

Mi, a polgári demokratikus ellenzék hívei, akik a rendszerváltozás idején közösen küzdöttünk a 

diktatúra hazugságai ellen, és sokakkal együtt kivívtuk Magyarország függetlenségét és szabadságát, 

most, hogy a politikai hazugságok újra felütötték fejüket hazánkban, közös kiáltványt fogalmazunk 

meg; 

- mi, a kiáltvány aláírói tudomásul vesszük, hogy a modern politika nem mentes a 

tömegkommunikációs és reklám eszközök használatától, ugyanakkor hangsúlyozni kívánjuk, hogy 

ezek a jelenségek az európai demokráciákban sehol nem léphetik át a hazugság határait; 

- 2006-ban, a rendszerváltoztatás óta először Magyarországon szervezett és nyílt politikai hazugság 

történt; 

- nyíltan hazudtak az embereknek megint, eltitkolták az ország valós helyzetét, korlátozták az igazság 

megismeréséhez való jogot, a tájékozódás szabadságát, ezzel pedig az állampolgárok demokratikus 

jogát a döntés szabadságához; 

- mi, a kiáltvány aláírói elítéljük a politikai hazugságokat és felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

Európában politikai hazugságokra nem épülhetnek demokratikus kormányzatok; 

- mi, a kiáltvány aláírói elítéljük továbbá, hogy a politikai hazugságok árát a családokkal, és 

különösképpen a magyar fiatalokkal fizettetik meg; 

- ezért felszólítunk mindenkit, aki szabad és őszinte országban akar élni, hogy tegyünk a politikai 

hazugságok és az emberek igazságtalan megsarcolása ellen; 

- felhívunk minden magyar embert, hogy éljen az Alkotmány adta jogaival, ne engedje, hogy ismét 

megfosszák a döntés szabadságától, ne engedje, hogy vele fizettessék meg a politikai hazugságok árát; 

- felhívunk mindenkit; ne törődjünk bele, hogy a rendszerváltozáskor kivívott jogainktól 16 év után 

megfosszanak bennünket; 

- arra kérünk mindenkit, akinek fontos a döntés szabadsága, hogy aláírásával csatlakozzon a "Jó 

reggelt, Magyarország!" kiáltványhoz; 

- a politikai hazugságokra épülő egypártrendszer 1989-ben az 56-os forradalom kivégzett áldozatainak 

búcsúztatásával a Hősök terén bukott meg, amikor Magyarország polgárai hitet tettek a nemzeti 

függetlenség, a szabadság és a demokrácia mellett. Ma, 50 évvel a forradalom után a szabadság 

magyar híveinek ismét bátorításra van szükségük, hogy érezhessék, nincsenek egyedül, millió szám 

vannak sors- és eszmetársaik; 

- hívunk hát mindenkit, találkozzunk szeptember 23-án, a magyar szabadság születésének helyszínén, 

a Hősök terén. 

 

Gál Kinga, Orbán Viktor, Németh Zsolt, Varga Mihály, Navracsics Tibor, Schöpflin György. Szájer 

József, Gyürk András 
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----------------------------------------- 

Sikeres volt a tusnádfürdői diáktábor 

Több ezren látogattak el egy-egy rendezvényre 

2006. július 23. 14:12 

MNO  

 

A szervezők sikeresnek minősítették az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetemet, amelyen hosszú 

idő után újra képviseltette magát az MSZP. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

alelnöke sikerként értékelte, hogy Markó Béla RMDSZ elnök és Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy év után újból vitázott egymással, ami elindíthatja a tartalmi 

párbeszédet az együttműködésről, az autonómiáról. 

 

 A magyarországi és a romániai rendszerváltozásba eresztett mélyfúrásként értékelte az idei 

tusnádfürdői tábort Németh Zsolt, mert a politikusoknál nagyobb számban itt lévő magyar és román 

értelmiségi előadó révén elmélyültebben lehetett megvitatni, elemezni a rendszerváltás óta eltelt évek 

politikai, gazdasági, etnopolitikai dimenzióit.  

Most a Fidesznek is szüksége van arra, hogy elgondolkodjék, mit hogyan csinált, miként tudjon 

továbbhaladni – mondta Németh Zsolt, és hozzátette: örül annak, hogy a Magyar Szocialista Párt 

hosszú idő után és a 2004. december 5-i népszavazás óta első ízben képviseltette magát a 

rendezvényen. Úgy vélte, az MSZP a nemzeti kérdésben struccpolitikát folytatott és kudarcot vallott, 

de az, hogy most vitát lehetett folytatni Tusnádfürdőn Szabó Vilmossal, reményt ad arra, hogy talán 

újból lesz intézményes kerete a magyar–magyar párbeszédnek.  

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke azzal magyarázta a román politikusok 

hiányát a rendezvényről, hogy ők most a válságos belpolitikai helyzettel, a belső harcokkal vannak 

elfoglalva, de minőségi volt a román értelmiség részvétele. Sikerként értékelte, hogy Markó Béla 

RMDSZ-elnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy év után újból vitázott 

egymással, ami talán elindítja a tartalmi párbeszédet az együttműködésről, az autonómiáról. 

Szilágyi Zsolt szerint a bálványosi szabadegyetemnek és diáktábornak több mint 2 ezer regisztrált, 

állandó lakója volt, és több ezren jöttek a környékről egy-egy rendezvényre. 

 

------------------------------------------------------------ 

 

Orbán Viktor szerint az ország jelenlegi helyzetért az értelmiségi elit is felelős 

2006. július 26. 9:27 

MNO  

 

Orbán Viktor szerint Gyurcsány Ferenc és kormánya mellett az értelmiségi elit is felelős azért, 

hogy az ország abba a helyzetbe jutott, amelyben ma van. Erről a pártelnök a közszolgálati 

televízió Az Este című műsorában beszélt kedden. 

 

 Orbán Viktor úgy fogalmazott: "az, hogy az ország ide jutott, abban tevőlegesen (...) a Gyurcsány-

kormány és a miniszterelnök a felelős, de hogy ez bekövetkezhetett, azért a teljes magyar társadalmi 

gondolkodó értelmiségi elit (is felelős). Ebben kitüntetett felelősség a miénk, mert a mi dolgunk lett 

volna, hogy kinyissuk az emberek szemét". 

Annak okát, hogy a Fidesz miért nem tudta a társadalom szemét felnyitni, Orbán Viktor abban látja, 

hogy egyrészt nem voltak elég erősek a választási kampányban, másrészt nem kaptak kellő támogatást 

- véleménye szerint - pártelfogultságból az értelmiségtől. 

A pártelnök álláspontja szerint a vállalkozói világ kiszolgáltatott helyzete miatt "falazott ehhez a 

hazugsághoz", amely nyílt politikai hazugság. 

Mint a pártelnök közölte: a Jó reggelt Magyarország kiáltvány célja, hogy "megbuktassuk a 

Gyurcsány-csomagot, (...) nem a kormányt, hanem a Gyurcsány-csomagot", amely nem megoldja, 

hanem tovább súlyosbítja a meglévő gondokat. Arra a kérdésre, helyes volt-e az eredetileg magyar-

román megbékélést szolgáló találkozón belpolitikai jellegű nyilatkozatot tenni, Orbán Viktor azt 

mondta: a tusnádfürdői találkozó egy szabadegyetem, ahol a Kárpát-medencei magyarság "búját-baját, 
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(...) időnként örömeit szoktuk megbeszélni, beleértve ebbe (...) a mai magyar államhatárokon belül élő 

magyarok problémáit is". 

Hozzátette: beszéltek a magyar demokráciáról, arról, mi vár Magyarországra, mit érdemes tenni. 

"Ennek jegyében hosszú hetek vajúdása után (...) sikerült végleges formába önteni egy kiáltványt", ez 

a Jó reggelt Magyarország.  

------------------------------------ 

 

Orbán: Az ország politikai hazugság áldozatává vált 

Népszabadság • Munkatársainktól • 2006. július 24.  

    

Rendkívül éles politikai támadást indított a Fidesz a kormány ellen: azzal vádolják a kabinetet, 

hogy hazugsággal került hatalomra. Ezért a Fidesz szeptember 23-ára a Hősök terére tiltakozó 

demonstrációt hív össze. Az akciót Orbán Viktor hirdette meg Tusnádfürdőn, ahol egyebek 

mellett kijelentette: az ország nyílt és szervezett politikai hazugság áldozatává vált.  

 

A Tusnádfürdőn évente megrendezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezői az idei 

rendezvény kezdetekor a szokásosnál kevesebb politikát ígértek. "Tusványosnak" elsősorban a 

magyar-román viszonyra és a magyar-magyar kapcsolatok lehetőségeire kellett volna 

összpontosítania, de nem így történt. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki az elmúlt hetekben 

szabadságát töltötte, szombat délelőtt "Egy másik Magyarország" címmel tartott előadást, körülbelül 

ezer hallgató előtt. A Fidesz elnöke beszédét a hazugság és a politika összefonódására építette föl. A 

baloldal választási győzelmét azzal magyarázta, hogy a szocialisták "hazugsággal és 300 milliárd 

forint szétosztásával" nyertek, s ezzel megfosztották a választókat a döntés szabadságától.  

Orbán szerint 1990 után valamennyi politikus "túlzott ugyan" - hogy a média elvárásainak megfeleljen 

-, de a hazugság eszközéhez mindeddig senki nem nyúlt. A hazugság pedig aláássa az ország jövőjét, a 

demokratikus alapokat, és árt a gazdaságnak is. Leszögezte: az ország nyílt és szervezett politikai 

hazugság áldozatává vált. Ezért vissza kell térni a rendszerváltás alapszándékához, a politikai 

hazugság felszámolásának célkitűzéséhez, a hazugságot elutasító generációkat pedig újra és újra meg 

kell nyerni.  

Orbán szerint pártja azért szenvedett vereséget, mert miközben a kormány sikeresen eltitkolta az 

ország súlyos gazdasági helyzetét, a Fidesz sem volt képes feltárni az igazságot.  

Orbán elmarasztalta Gyurcsány Ferencet, aki felszámolta a rendszerváltás és a nemzetpolitika 

legfontosabb intézményeiként említett Határon Túli Magyarok Hivatalát és a Magyar Állandó 

Értekezletet. Kijelentette: ezek hiányában elképzelhetetlen hatékony nemzetpolitika. A Fidesz elnöke 

azt szorgalmazta, hogy a határon túli autonómiatörekvéseket a magyar külpolitika nyilvánosan vállalja 

fel. Úgy vélte, Budapestnek rá kell vennie a nemzetközi közösséget, hogy ne alkalmazzon kettős 

mércét, azaz ha a katalánoknak, baszkoknak, a finnországi svédeknek jár az autonómia, akkor az 

illesse meg az erdélyi magyarokat is.  

 

A beszéd után felolvasták a "Jó reggelt, Magyarország" című kiáltványt, amelynek lényege ugyanaz, 

ami a pártelnök beszédének fő hangsúlya volt: a Fidesz szeptember 23-ára a Hősök terére várja 

mindazokat, akik tiltakozni szeretnének a "nyílt politikai hazugság" ellen. A kiáltvány aláírói: Gál 

Kinga, Orbán Viktor, Németh Zsolt, Varga Mihály, Navracsics Tibor, Schöpflin György, Szájer József 

és Gyürk András.  

Érdekes, hogy a Fidesz ezúttal kilép a szokásos Kossuth téri helyszínről, és a Hősök terére hívja a 

tiltakozókat. Az aláírók szerint ennek oka az, hogy - idézzük - "a politikai hazugságokra épülő 

egypártrendszer 1989-ben az '56-os forradalom kivégzett áldozatainak búcsúztatásával a Hősök terén 

bukott meg, amikor Magyarország polgárai hitet tettek a nemzeti függetlenség, a szabadság és a 

demokrácia mellett. Ma, 50 évvel a forradalom után a szabadság híveinek ismét bátorításra van 

szükségük, hogy érezhessék, nincsenek egyedül, milliószám vannak sors- és eszmetársaik." Ezért 

tartják a demonstrációt "a szabadság születésének helyszínén".  

Szijjártó Péter, a Fidesz kommunikációs vezetője tegnap közölte: a párt elnöksége ma dolgozza ki a 

részleteket: az aláírásgyűjtést és az egyéb akciókat.  
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"Nem hallottunk mást, mint egy politikai kommunikációs sablont" - nyilatkozta a történtekről a 

szocialista Mesterházy Attila. A szocialista párt parlamenti frakcióvezető-helyettese hozzátette: Orbán 

valójában semmilyen modernizációt nem akar, ő és pártja sokkal inkább a maradiságot képviseli. Ami 

a politikai hazugságot illeti: Mesterházy Attila közleményében ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, 

hogy "furcsa Orbán Viktor szájából kritikaként hallgatni a politikai hazugság fogalmát", hiszen a 

szocialista párt nem mondott mást a választási kampányban, mint most: egy új Magyarország-

programot ajánlott a választóknak, aminek az alapjait az Új egyensúly program teremti meg.  

 

Különmegbeszélés Markóval, Tőkéssel  

 

Tusnádfürdőn Orbán Viktor külön-külön folytatott megbeszélést Markó Béla RMDSZ-elnökkel és 

Tőkés László püspökkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével. A megbeszéléseken 

megállapodtak abban, hogy a Fidesz megpróbálja az önálló Bolyai Egyetem és az erdélyi autonómia 

kérdését az őszi közös magyar-román kormányülés napirendjére tűzetni, s ezeket a kérdéseket - az 

európai szintű, egységes kisebbségi jogi normák megalkotásával együtt - Brüsszelben továbbra is 

szorgalmazni fogja.  

 

Kitérni a csapdapolitika elől  

 

A Fidesz támadásának alapja egy, a lapunknak adott kormányfői interjú, amelyben Gyurcsány Ferenc 

vall a választás előtti erkölcsi-politikai dilemmáiról. Részlet az interjúból:  

 

"- Egy előadásában nemrég úgy fogalmazott: meglehet, hogy a választóik valami zavart látnak a 

tekintetükben. Miért lenne zavar az önök tekintetében, illetve, ha visszanéznek, mit látnak a választók 

szemében?  

- Van egy erkölcsi dilemma: Miként mondható el az embereknek, hogy a politikai és a hétköznapi 

erkölcs között időnként felmerülő különbség olyan helyzetet diktál, amelyben, ami igaz és helyes 

politikailag, nem feltétlenül igaz és elfogadható a hétköznapi erkölcs mércéje szerint.  

- Vagyis?  

- A kampányban három témáról beszéltem gyakran: a történelmi léptékű fejlesztésekről részletesen, a 

reformokról részlegesen, a kiigazításokról esetlegesen. Nem hazudtam, de nem bontottam ki az 

igazság minden részletét. Ez politikailag racionális volt, mert megteremtette egy igaz fordulat esélyét. 

És fordítva: a közerkölcs szerinti igazság politikai hazugság lett volna. Ha ugyanis a költségvetés 

ügyei kerülnek a kampány centrumába, akkor semmiről nem beszélhetünk, amit a ciklusban meg 

akarunk és meg is fogunk csinálni. A kockázat tehát az volt, hogy nem juthat el az emberekhez az, ami 

történelmileg, társadalmilag és erkölcsi értelemben is a legfontosabb: át kell rendezni ezt az országot. 

Politikai tény, hogy ellenfelünk nem egyszerűen torzította az igazságot, hanem a hat éve járt hibás 

politikai úton akart továbbmenni. Azt hiszem, hogy a választóink ezt a helyzetet megértik. Politikai 

tény, hogy ellenfelünk nem egyszerűen torzította az igazságot, hanem a hat éve járt hibás politikai úton 

akart továbbmenni. Azt hiszem, hogy a választóink ezt a helyzetet megértik. Hogy a legfontosabb az 

volt, hogy kitérjünk a csapdapolitika elől, ne maradjunk annak foglyai."  

 

Rögtönzött akció a Jó reggelt, Magyarország 

Népszabadság • Csuhaj Ildikó • 2006. július 25.  

 

Egyre több jel utal arra, hogy Orbán Viktor rögtönzött Tusnádfürdőn, amikor bejelentette a Jó 

reggelt, Magyarország kiáltványt. A Fidesz vezérkarát mindenesetre meglepte az akció. 

 

A Fidesz teljes gépezete mozgásba lendül és a Jó reggelt, Magyarország kiáltvány melletti akciókat 

szervezi. Ezt tegnap jelentették be az elnökség ülése után. Ugyanakkor semmilyen konkrétum nem 

derült ki az akcióról, azon kívül, amit már tudni lehetett: a Fidesz mindazokat várja szeptember 23-ára 

a Hősök terére, akik alá akarják írni a kiáltványt, hogy így tiltakozzanak a Gyurcsány-kormány "nyílt 

politikai hazugsága" ellen.  
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Szijjártó Péter szóvivő tegnap arról beszélt, hogy az önkormányzati választások tétje az: megbukik-e a 

Gyurcsány-csomag. Szerintük a kiáltványhoz kapcsolódó akcióval el lehet érni ezt a célt. Hogy 

miként, arra nem tudott válaszolni. Arra sem, hogy mennyi aláírást akarnak összegyűjteni. Egymillió 

esetén a parlamentnek tárgyalnia kellene a kiáltványt.  

Orbán Viktor szombaton, Tusnádfürdőn hozta nyilvánosságra a kiáltványt, amit Orbán Viktor, Németh 

Zsolt, Varga Mihály, Navracsics Tibor, Schöpflin György, Szájer József, Gyürk Andás és Gál Kinga 

szignált. Minden jel arra mutat, hogy rögtönzött akcióról van szó.  

"Nem volt semmilyen rendezőelv, véletlenszerű az aláírók névsora" - nyilatkozta lapunknak név 

nélkül az egyik fideszes politikus. Navracsics Tibor munkatársunknak azt mondta, hogy nem volt ott 

Tusnádfürdőn, de telefonon konzultált Orbán Viktorral a kiáltvány aláírásáról. Gyürk András pedig 

mindössze azt közölte: "Ott voltam, aláírtam." A Fidesz szövetségeseivel sem egyeztetett előzetesen 

Orbán: Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és Jakab István, a Magosz elnöke is csak utólag szerzett 

tudomást a kiáltványról. Természetesen aláírják az íveket.  

Orbán elmulasztotta az egyeztetést a Fidesz vezérkarával is - az egyik alelnök információink szerint a 

rádióból értesült a Tusnádfürdőn bejelentett akcióról -, és a frakciót sem tájékoztatták. Fideszesek nem 

tudnak arról, hogy ki az "ötletgazda", azt valószínűsítik, hogy Habony Árpád állhat a kiáltvány és az 

akció mögött. Úgy értesültünk: Habony a választási kudarc óta Orbán Viktor személyes tanácsadója.  

Mindenesetre figyelemre méltó a kiáltvány megszövegezése; Orbán Viktor és az aláírók a 

rendszerváltás ellenzékét, a "polgári demokratikus ellenzék híveit" szeretnék csatasorba állítani. 

"Egyértelmű, hogy a hőskorszakot és a rendszerváltás érzelmeit szeretné Orbán Viktor visszahozni, s a 

kiáltvány konkrétan utal a Fidesz elnökének '89-es szereplésére, a Hősök terén a Nagy Imre temetésen 

mondott radikális beszédére" - mondta lapunknak a Fidesz egyik prominense. Ahogy a kiáltvány 

aláírói fogalmaznak: "a politikai egypártrendszer 1989-ben az '56-os forradalom kivégzett 

áldozatainak búcsúztatásával a Hősök terén bukott meg".  

 

Politikai vita a tusnádi Orbán-beszédről 

Népszabadság • Tibori Szabó Zoltán • 2006. július 27.  

 

A kolozsvári Krónika napilap vezércikkírója a lap hétfői számában úgy értékelte, hogy az erdélyi 

magyarság boldogulásának esélyei "nem vonatkoztathatók el a magyar politikai térkép alakulásától", s 

hogy Orbán Viktor Tusnádfürdőn azért foglalkozott beszédében pártja jelenével és jövőjével, mert az 

erdélyiek számára a Fidesz mindig is népszerűbb volt a jelenlegi kormánypártoknál. 

A Bukarestben megjelenő Új Magyar Szó keddi számában azzal vágott vissza, hogy Orbán beszéde 

"nyomasztó ötlethiányát" tükrözi. A cikkíró szerint a Fidesz elnöke a határon túl, "letűnt politikusi 

fénykora egyik kedvenc helyszínén", hagyományosan erdélyi közéleti problémákat taglaló 

rendezvényen, tehát alkalomhoz és helyhez nem illő módon sorolta fel "a maga belpolitikai panaszait". 

Orbán a kárpát-medencei magyar néppártiak találkozóját szorgalmazza 

NOL • Népszabadság Online • 2006. július 21.  

Az Európai Néppártok magyar tagjai közötti egyeztető fórum megrendezését javasolja Markó Béla és 

Orbán Viktor.  

Az Európai Néppárt magyar tagpártjai októberben rendezzenek egyeztető fórumot jövőbeni 

együttműködésük meghatározása céljából - javasolta Tusnádfürdőn Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a 

Markó Bélával lezajlott találkozóján. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a 

Fidesz elnöke rövid megbeszélést folytatott. A megbeszélések középpontjában az Európai Néppárton 

belüli közös tevékenység kérdése szerepelt, tekintettel arra, hogy mindkét szervezet egyaránt tagja 

ennek az európai pártnak.  

A találkozó után a sajtónak elmondták: szeretnék kialakítani a magyar néppárti tagok közötti 

rendszeres konzultációt. Orbán Viktor konkrétan is javasolta, hogy a magyarországi önkormányzati 

választásokat követően az Európai Néppárt tagpártjai októberben rendezzenek egyeztető fórumot 

jövőbeni együttműködésük meghatározása céljából. 
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A Fidesz elnöke a szlovákiai belpolitikai fejlemények tanulságára utalva az újságírók előtt kifejtette: a 

kárpát-medencei magyar pártoknak egészen más az érdekérvényesítési lehetőségük, amikor az adott 

ország még nem került be az Európai Unióba, vagyis amikor még folynak a csatlakozási tárgyalások, 

és más akkor, amikor az ország már bejutott az integrációs szervezetbe. 

 

-------------------------------------------------------- 

Orbán nagygyűlést hívott össze   

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a magyar kabinetet bírálta a bálványosi 

szabadegyetemen a Fidesz elnöke  

 
Korábbi szerepléseihez hasonlóan ismét nagyot szólt Orbán Viktor kormánybírálata 

a bálványosi szabadegyetemen. A Fidesz elnöke az előre hozott választások 

lehetőségét is felvetette, és nagygyűlést hívott össze.  

 

 
Koccintás Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke újra összefogna a rendszerváltó erőkkel� 

(fotó: MTI – Haáz Sándor) 

 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a magyar kabinetet bírálta a bálványosi 

szabadegyetemen a Fidesz elnöke. A tizenhetedik alkalommal megrendezett esemény 

zárónapján Orbán Viktor elsősorban a kampánybeli ígéretek és a jelenlegi intézkedések 

közötti ellentét miatt bírálta a kabinetet. "Politikai hazugságra nem lehet kormányzást 

építeni – mondta –, mert az aláássa az ország jövőjét, árt a gazdaságnak, és tönkreteszi a 

demokratikus alapokat." A valótlan állításokkal a kormánypártok a pártelnök szerint 

nemcsak a választókat tévesztették meg, hanem az országnak is nagy kárt okoztak, mivel a 

befektetők is elvesztették bizalmukat.  

A Fidesz vezetője bírálta a kormány nemzetpolitikáját is, amiért a Határon Túli Magyarok 

Hivatala megszüntetésével és a Magyar Állandó Értekezlet kiiktatásával felszámolta a 

nemzetpolitika legfőbb intézményeit. "Erős intézményi háttér nélkül a térségben nincs 

hatékony nemzetpolitika" – mondta Orbán, és sürgette, hogy a kormány vállalja 

nyilvánosan a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit.  

Az Index tudósítása szerint a pártelnök beszéde elején szót ejtett pártja választási 

vereségének okairól is. A kudarc nagyrészt annak következménye volt – mondta –, hogy a 

Fidesz nem volt elég erős, hogy elhitesse a választókkal az ország valós gazdasági 
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helyzetét. A válságból való kilábalás lehetőségeként Orbán a rendszerváltó erők 

összefogását sürgette, szerinte közösen újra ki kellene mondani, hogy a politikai hazugság 

nem kaphat teret Magyarországon. A kormány apadó népszerűsége kapcsán Orbán utalt az 

előre hozott választás lehetőségére is: "A 2010-es dátumot nem kell kimondani, mert a 

jelenlegi helyzet nem indokolja ezt a politikai pesszimizmust."  

Kérdésre válaszolva a Fidesz elnöke szólt az "egy a 

tábor, egy a zászló elv" létjogosultságáról is. A Fidesz 

– mondta – továbbra is ragaszkodik a 2002-ben 

meghirdetett stratégiához. Az MDF-re utalva viszont 

igazat adott azoknak, akik azt állították, a jobboldal 

nem alkalmas kormányzásra, amíg saját pártjai sem 

tudnak megegyezni egymással.  

A rendezvényen felolvasták a Fidesz Jó reggelt, 

Magyarország című kiáltványát, amelyben a 

"szervezett és nyílt politikai hazugság" elleni 

tiltakozásra buzdítanak az aláírók. A kiáltvánnyal 

útjára indított aláírásgyűjtési akció részleteit az ígéret 

szerint ma dolgozza ki az ellenzéki párt elnöksége. 

Ahogy annak a tömegrendezvénynek a forgatókönyvét 

is, amelyet a tiltakozás csúcspontjaként szeptember 23-

ra hívtak össze a Hősök terére.  

"Orbán Viktor elindította a Fidesz önkormányzati 

kampányát, Tusnádfürdőn elmondott beszédéből 

kitűnik, hogy nem Magyarország számít, hanem a 

hatalom" – reagált Mesterházy Attila, az MSZP 

frakcióvezető-helyettese.  

A Jobbik közleményt adott ki, felszólítva a Fideszt, 

hogy kérjen bocsánatot a nemzeti oldaltól és az erdélyi 

magyarságtól is, amiért korábbi ígéreteivel szemben 

feltétel nélkül támogatta Románia EU-csatlakozását.  

 

 

 

 

Egyetemi napirendkérés  
 

A Diáktábor programjainak befejezése után Orbán Viktor találkozott Tőkés László 

püspökkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével. A püspök kérte a pártelnököt, 

járjon közbe, hogy a következő román–magyar közös kormányülésen tűzzék napirendre a 

romániai magyar autonómiát és az önálló Bolyai egyetem ügyét.  

Best of Orbán Tusnádfürdőn  

 

2005: „A baloldal, amikor csak 

teheti, ráront saját nemzetére.”  

2004: „Az EU új tagállamainak 

zömmel tutyimutyi, sodródó, a 

gazdasági döntések 

meghozatalában késlekedő és 

azokat következetesen 

végrehajtani nem tudó 

kormányaik vannak. 

Magyarország kétségkívül ilyen 

ország.”  

2003: „A hajbókolás, a 

moszkovita reflex, a mindenkinek 

mindenáron történő megfelelés 

kényszere konkrét, kézzelfogható 

károkat okoz az országnak, ami 

semmiképp sem segít abban, 

hogy nyertesként éljük meg a 

csatlakozást.”  

2002: „Eljött az idő, hogy amit 

eddig az erdélyi magyaroknak 

javasoltunk, megvalósítsuk 

otthon is: kormányoktól független 

kis magyar világokat, polgári 

köröket, saját intézményekkel, 

civil szervezetekkel és médiával.”  
 

 
Joó Hajnalka  

 

 
 

Magyar Hírlap, júl. 23. 

 

-------------------------------------------- 
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Nem szeretik a nagygyűléseket    

Az aláírásgyűjtés a megkérdezett képviselők szerint egyébként a kisebbik rossz a hétvége bejelentései 

közül   

  

Kétségekkel fogadták tapasztalatunk szerint a Fidesz képviselői a párt Jó Reggelt, 

Magyarország névvel útjára indított akcióját.   

  

  

A kormány "hazugságpolitikája" elleni aláírásgyűjtés és a hozzá kapcsolódó szeptember 23-ai 

nagygyűlés lapunknak nyilatkozó forrásaink sejtése szerint kényszermegoldásként született, annak a 

jobboldali választói réteg nyomásának eleget téve, amely régóta sürgette, hogy a kormány megszorító 

intézkedései ellen a Fidesz "tegyen már valamit".  

 

Bár Szijjártó Péter, az ellenzéki párt szóvivője tegnap a Gyurcsány-csomag megbuktatását jelölte meg 

az aláírásgyűjtés céljaként, fideszes forrásaink úgy vélték: az olimpia megrendezéséért indított vagy a 

2004-es nemzeti petícióhoz kötődő akciókkal szemben a mostaninak alig van kommunikációs értéke, 

az emberek ugyanis mára belefásultak, hogy a párt – érdemi következmények nélkül – rendre a 

nevüket vagy véleményüket kéri valamihez.  

"A tavaszi depressziókampány és a Magyar Vizslázás után ennél, többet vártam Habony Árpádtól" – 

értékelte a lépést egyik forrásunk a frakcióból, értetlenségét hangsúlyozva amiatt is, hogy az akcióról 

nemcsak a képviselőcsoportot, de az elnökségi tagok mindegyikét sem tájékoztatták. Arra egyébként, 

hogy a kezdeményezés mögött a párt pr-ját 2002 óta irányító (mostanában pártelnöki tanácsadóvá 

visszavonult) Habony áll, a legtöbben csak következtettek. Voltak, akik az aláírásgyűjtés mozgósító 

jellege miatt a dologban az aktivisták munkáját tavasszal is vezénylő Kubatov Gábor pártigazgató 

kezét sejtették.  

Akárhogy is, a Jó reggelt, Magyarország mindenképp a Fidesz önkormányzati választásig tartó, 

következő hónapokra szóló kommunikációs vezérfonala lesz, amely egyrészt segíthet napirenden 

tartani a kormánnyal szembeni elégedetlenséget, másrészt költségkímélő módszere egy adósságai 

miatt nadrágszíjmeghúzásra kényszerülő párt kampányának. Az új ötletet láthatóan egyelőre 

szervezetileg is komolyan veszik: az elnökség tegnapi döntése szerint legalábbis helyi 

szervezőbizottságokat hoznak létre a terv koordinálására.  

Az aláírásgyűjtés a megkérdezett képviselők szerint egyébként a kisebbik rossz a hétvége bejelentései 

közül, a szeptember 23-ra, választási kampány hajrájára összehívott nagygyűlés az ellenfelet is 

mozgósító hatása miatt sokak szerint ugyanis kifejezetten veszélyes. Az aláírásgyűjtéshez hasonlóan 

forrásaink közül többen nem értik, miért nem tanult a kampánystáb a korábban elkövetett hibáiból, 

visszakereshető közvélemény-kutatási adatok igazolják ugyanis szerintük, hogy a párt egy-egy tavaszi 

kampányrendezvénye után "védekezőreflexként" a szocialisták népszerűsége ugrott meg a Fideszé 

helyett. Azt ugyanakkor párton belül is elismerik, hogy nem nagyon van mit tenni, amíg Orbán Viktor 

a tömeg erejében hisz, és eltántoríthatatlan híve a naggyűléseknek.  

A pártelnök Tusnádfürdőn elhangzott felvetései közül a legtöbben egyébként Orbánnak a 

rendszerváltó erők összefogását sürgető mondatait tartották a legeltaláltabbnak, arra a kérdésre pedig, 

hogy a rendszerváltó erőkbe az SZDSZ is beletartozik-e, egyértelmű igen volt a válasz. Mint 

fogalmaztak: jogos, hogy a "Gyurcsány-diktatúrából" kiábrándult liberálisokra is számítsanak. A 

pártvezér bálványosi kirohanása az elnökhöz közeli forrásaink szerint egyébként nem tekinthető a 

pártelnök visszatérésének: a választási vereség utáni, a gyakorlatban a focivébé miatti visszavonulást 

belföldön szerintük csak szeptemberben, az érdemi kampány kezdetén törti meg az ellenzéki vezető.   

  

Joó Hajnalka, Magyar Hírlap, júl. 24. 

 

 

------------------------------------------  
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A kormány bírálata magyar belügy   

dr. Del Medico Imre, Budapest  

 

Senki sem kifogásolhatja, hogy Orbán Viktor, az ellenzék nagy pártja elnökének minőségében 

támadja a kormányt, és kifejezést ad reményének: Gyurcsány nem lesz képes kitölteni a négyéves 

mandátumot. Az azonban kifogásolható, hogy ezt a kijelentést nem Magyarországon, hanem 

külföldön teszi. Magyar belügyről van szó ugyanis, amiben egyedül a magyar választópolgárok az 

illetékesek. Kifogásolható azért is a tusnádfürdői kijelentés, mert tápot ad azoknak a 

feltételezéseknek, hogy Magyarország az állam területén kívül élő magyarokat be akarja vonni a 

maga belpolitikai küzdelmeibe. Az ilyen és hasonló gesztusok is ösztönzik akár a román, akár a 

szlovák sovinisztákat az olyan kijelentésekre, mint amilyenekre Ján Slota ragadtatta magát egy 

prágai lapnak adott interjúban (Slota irigyli a cseheket, MH, júl. 24.).  

Magyar Hírlap, júl. 25., levelezési rovat 

 

--------------------------------------------------- 

Orbán Viktor szerint "politikai hazugságra" nem lehet kormányzást építeni 

 

 Aláírásgyűjtést és szeptemberi nagygyűlést hirdet a Fidesz Jó reggelt Magyarország! című 

kiáltványában, mert szerintük a hatalmon lévők nyíltan hazudnak az embereknek. Orbán Viktor Fidesz-

elnök a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen azt mondta, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a választások 

előtt mást ígért, mint amit tesz, és ez aláássa az ország jövőjét. Az MSZP szóvivője, Mesterházy Attila 

szerint viszont Orbán megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát, pedig a szocialisták azt 

várták, hogy alternatívát kínál Magyarország helyzetének javításához. 

 

"2006-ban, a rendszerváltoztatás óta először Magyarországon szervezett és nyílt politikai hazugság 

történt", hiszen "nyíltan hazudtak az embereknek megint, eltitkolták az ország valós helyzetét, 

korlátozták az igazság megismeréséhez való jogot, a tájékozódás szabadságát, ezzel pedig az 

állampolgárok demokratikus jogát a döntés szabadságához" - olvasható a "Jó reggelt, Magyarország" 

című fideszes kiáltványban, melyet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Navracsics Tibor, a párt 

frakcióvezetője, Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának 

elnöke, valamint Gál Kinga, Schöpflin György, Szájer József és Gyürk András fideszes Európai 

parlamenti képviselő írtak alá. Arra kérnek mindenkit, akinek fontos a döntés szabadsága, aki tiltakozni 

akar a "nyílt politikai hazugság ellen", hogy aláírásával csatlakozzon a kiáltványhoz, és szeptember 23-

án menjen el a Hősök terére, "a magyar szabadság születésének helyszínére".  

"Politikai hazugságra" nem lehet kormányzást építeni, mert az aláássa az ország jövőjét, árt a 

gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat - ezt a Fidesz elnöke jelentette ki szombaton 

Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem zárónapján, ahol ezt megelőzően fölolvasták a Jó 

reggelt Magyarország! kiáltványt. Orbán Viktor bírálta az MSZP-t és Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnököt, aki szerinte a politikai hazugság hibájába esett: a választások előtt mást ígért a 

társadalomnak, mint amit tesz. Ez aláássa az ország jövőjét, nagy kárt okoz gazdaságnak, a befektetők 

elveszítik bizalmukat - közölte Orbán. Vissza kellene térni a gyökerekhez, a rendszerváltás eredeti 

szándékához, ami annak idején éppen az egypártrendszer által gyakorolt politikai hazugság felszámolása 

volt, és amiben közös nevezőn voltak a ma egymással szembenálló politikusok - közölte a Fidesz 

elnöke.  

A Jó reggelt, Magyarország! kiáltvány mellett egyébként szombaton napvilágot látott a "Jó reggelt, 

Erdély" című dokumentum is, amely egyebek között a kettős állampolgárságról szóló népszavazás 

kapcsán állapítja meg a magyarországi "politikai hazugságot". Az aláírók - köztük Tőkés László 

református püspök - szerint a határon túli magyarságra, az erdélyi magyar közéletre is súlyosan 

rányomja bélyegét. 

Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát, hiszen Tusnádfürdőn elmondott 

beszédéből kitűnik, hogy nem Magyarország számít, hanem a hatalom - reagált minderre az MSZP 

frakcióvezető-helyettese. Mint Mesterházy Attila elmondta, a nagyobbik ellenzéki párt vezetőjének 
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"hosszú szabadság utáni" megszólalásától azt várta, hogy alternatívát kínál az ország helyzetének 

javításához, ahogy ezt egy konstruktív ellenzék tenné. "Orbán Viktor semmilyen modernizációt nem 

akar, nem akarja a haladást, sokkal inkább a maradiságot képviseli, a maradi erők vezetőjeként lépett 

fel" - tette hozzá az MSZP-s politikus. "Furcsa Orbán Viktor szájából kritikaként hallgatni a politikai 

hazugság fogalmát és a nemzeti összegfogás fogalmát, mint az ő jellemzőjét" - közölte Mesterházy. 

Szerinte az MSZP nem mondott mást a választási kampányban, mint most: Új Magyarország programot 

ajánlott a választóknak, aminek az alapjait az Új egyensúly program teremti meg. Szijjártó Péter szerint 

viszont "furcsa", hogy az a párt beszél hatalmi technikáról, melynek miniszterelnöke beismerte, hogy 

hazudtak az embereknek a választási kampányban. Közölte, hogy a kormány nem foglalkozik érdemben 

az ellenzék javaslataival, sorra leszavazza, vagy napirendre sem veszi azokat. 

Népszava-összeállítás, júl. 24.    

 

Jó reggelt, Fidesz… 

 

Ébreszteni készül ma a Fidesz Magyarországot. Kiáltványt fogalmaz meg a parlamenti frakció, 

egyenes folytatásaként Orbán Viktor tusnádfürdői beszédének, amelyben a sokáig csigaházba 

visszahúzódott pártelnök hosszú gondolatsorban fejtegette, milyen morális meghasonlásban 

gyötrődünk, mert a "politikai hazugság" légkörében élünk. Valami nagyon újjal akarta traktálni a 

pártelnök erdélyi hallgatóságát, miközben idehaza ebben szemernyi újdonság sincs, ezt fújják 

naphosszat Szijjártó Péter szóvivőtől kezdve a párt valamennyi propagandistája. Érdekes ez a 

leleplezőnek szánt hadjárat, mert miközben zúg a harsona, mélységes csönd övezi azt, hogy például 

mit tett volna a Fidesz, ha történetesen nem számára olyan végzetszerű a parlamenti választás. Akkor 

nem lett volna hazugság, hogy Orbán Viktor mértéktelen ígéretei közül csak csekélynek lett volna 

esélye arra, hogy kormányprogramba foglalják? Csak akkor lehetett volna mód a dínom-dánom 

birodalmának a megteremtésére, ha utána még szörnyűbb böjt következik? De nem csupán erről van 

szó. Ez az "Ébresztő Magyarország!" azt is hivatott feledtetni, hogy az elmúlt napokban milyen 

főbekólintó volt az ifjú- és kereszténydemokraták számára Sólyom László döntése, hogy zokszó nélkül 

írta alá a Gyurcsány-kormány gazdasági rendteremtő intézkedéseit.  

Jó néhány nap eliramlott már a Sándor palota állásfoglalása óta, de a Fidesz véleményét rendszerint 

sebtében közlő Magyar Nemzet egyetlen szóval se értékelte azt, (a mai napig sem) holott vannak 

szorgalmas kommentátorai. Többen is. A párt szóvivője kijelentette ugyan, hogy képviselőik ezen túl 

sem szavaznak meg egyetlen életszínvonalat csorbító törvényjavaslatot sem, de a történtekről hamleti 

néma csönd. Márpedig, ha ilyen horderejű eseményről van szó, a legnagyobb ellenzéki párt első 

emberének, vagy legalább a másodiknak, illett volna megszólalnia. Orbán Viktor, mint tudjuk, 

Tusnádfürdőig hosszú szabadságot engedélyezett magának, mígnem nagy késéssel, és nem is erről a 

témáról szólalt meg. Tusnádfürdőn Sólyom Lászlóról, azt is kérdésre csupán, annyit mondott, hogy az 

elnök nem tehetett mást. Navracsics Tibor pedig, akit mostanában a jövő lehetséges "első embereként" 

emlegetnek, és aki éppen mézesheteit áldozza föl a nemzet üdvéért, egyelőre ugyancsak nem jutott 

még dűlőre, miként is értékelje az államfői aláírást, beleértve az érdekes kísérő-indokoló mondatokat 

is. 

Ezt a föltűnő hallgatást, mondhatnánk úgy is, mellébeszélést, valószínűleg csak egyféleképpen lehet 

értékelni. A Fidesz-KDNP csöndben elismerte, hogy Sólyom Lászlónak bizonyára alapos 

megfontoltság után megérlelt döntése, a vezető ellenzéki tömörülésnek kellemetlen veresége. Nem 

csupán abban, hogy a köztársasági elnök nem tett keresztbe az MSZP-SZDSZ koalíciónak, belátta a 

politikai szükségintézkedések indokoltságát, hanem abban is, hogy szinte mellőzte mindazt az érvet, 

ellenvéleményt, amellyel a vezető ellenzéki párt küzdött a parlamenti vitában az akkor még csak 

tervezett csomag ellen. Nem sokat hederített arra sem, hogy a Fidesz habozás nélkül a "hazugság" 

témára rendezkedett be. Meglehet, Sólyom Lászlónak gondolatai mélyén van olyan diszkrét 

álláspontja, hogy az elképzelés egyes részleteiben nem felel meg az ízlésének, de úgy látja - ugyancsak 

kimondatlanul - jogos a kormánypárti föltételezés, a Fidesz-KDNP-nek a zsörtölődéseken túl 

egyáltalán nincs alternatív elképzelése arról, mit is kellene cselekedni. A kormányterv, ha netán nem 

tökéletes is, de alkalmas lehet a kibontakozásra. 

Ezen a csomagon messze túlmutat, hogy mintha általánosságban is, a Fidesz belső köreiben 

tanácstalanság lenne észlelhető, a választási vereség után, hogyan tovább. Vannak olyanok, akik 
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szerint Orbán Viktor nélkül jobb lenne, erre mutat a Magyar Nemzetnek az utóbbi időkben ugyan 

kissé elcsitult vitasorozata. Mások talán egyetértenének ezzel, de úgy vélik, ne olyan gyorsan, egyelőre 

Orbánnal tovább, még ha a habozás nem a legjobb megoldás is. 

A kínos töprengést még gyötrelmesebbé teheti, hogy a szoclib kormányzat a jelek szerint nem rettent 

meg a már megszokott ellenzéki offenzívától, bármennyire kíméletlen igyekszik is lenni. Annak 

gépies ismételgetése, hogy a koalíció a kampányban "hazudott", bizonyosan rokonszenvesen cseng a 

rendíthetetlen Fidesz- és Orbán-rajongók táborában, szeptember végén föltehetően sokan is lesznek a 

Hősök terére meghirdetett gyűlésen, de a választási erőviszonyokon ez nem változtat. Az októberi 

önkormányzati megmérettetésen a Gyurcsány-csomagnak valószínűleg lesz böjtje, ám hacsak valami 

megrendítő esemény nem jön közbe, ami puszta fantázia, a jelenlegi parlamenti többség szilárdan 

kitarthat 2010-ig. És ha a várakozások szerint 2008-ig beválnak a szükségintézkedések is, sok 

aggállyal nem kell szembenéznie a koalíciónak négy év múlva sem. 

A kormány higgadtságát mutatja az is, hogy van türelme elviselni a pillanatnyilag kellemetlen 

jelenségeket is. Ha történetesen az Orbán-kabinet volna hatalmon a számára elviselhetetlen Nemzeti 

Bank elnökkel, már régen megtalálta volna a módját a cserének, akár a törvény alól kibújva is. 

Gyurcsányt nem zavarja, hogyha a hegy nem megy Mohammedhez, akkor ő megy el a hegyhez. Nem 

esett le ujjáról az aranygyűrű; ha eddig elviselte Járay Zsigmondot, kibírja jövő tavaszig, amikor 

elérkezik az elnökcsere ideje. Ugyanígy nem dőlt össze a világ attól sem, hogy a társadalmi kurátorok 

manipulálásával a Rádióban mostanáig tartott a poszt-Kondor korszak, a hírműsorok Európában 

páratlanul az ellenzéki politika szolgálatában álltak. Türelemmel lehetett kivárni, még ha a kocka 

teljesen nem fordult is meg, de remélhetően tényleg közszolgálatiságra törekvő vezetőt találtak a 

Bródy Sándor utcába, érvényesülhetnek végre a demokrácia elvei. A ravaszul átvert baloldal a sanyarú 

években tagadhatatlanul fanyalgott a rendkívüli állapotok miatt, most viszont a csatát vesztett (szélső?) 

jobb szorong, mi is lesz eddig átmentett hadállásával, a néha a mértéktelen lengyel Radio Maryját 

utánzó Vasárnapi Újsággal. 

Túlzás volna abban reménykedni, hogy az államfő aláírásával minden révbe ért, hiszen lesznek, máris 

vannak, akik utolsó mentsvárként még bíznak az Alkotmánybíróságban. De hát ilyen a politikai 

küzdelem. Minden csatát szakaszonként kell megvívni. 

Kiemelés: A szoclib kormányzat a jelek szerint nem rettent meg a már megszokott ellenzéki 

offenzívától, bármennyire kíméletlen igyekszik is lenni. 

Várkonyi Tibor, Népszava, júl. 24.  

 

 

A TV2 nem akar politizálni a Jó reggelt, Magyarország! miatt 

 

Elhatárolódik a Fidesz "Jó reggelt, Magyarország!" címen indított aláírásgyűjtő akciójától a 

TV2, amely sérelmezi, hogy korábban ilyen címen sugárzott reggeli hírműsora címét használja 

az ellenzéki párt. Orbán Viktor szerint ugyanakkor kezdeményezésük nem kereskedelmi célú, 

üzleti tevékenységet nem folytatnak, ezért azt kérte a csatornát: ne nyilatkozzon butaságokat. 

 

Butaságnak nevezte a Fidesz elnöke, hogy Kereszty Gábor a TV2 vezérigazgatója korábban 

elhatárolódott az ellenzéki párt által kezdeményezett "Jó reggelt, Magyarország!" elnevezésű 

kampányától, amely megegyezik a csatorna egy régebbi műsorának címével. Orbán Viktor a Magyar 

Televízió Az este című műsorában úgy fogalmazott: kezdeményezésük nem kereskedelmi célú, üzleti 

tevékenységet nem folytatnak, ezért azt kérte a csatornát: ne nyilatkozzon butaságokat. Hozzátette, 

reméli ezentúl is szabad úgy köszönni, hogy jó reggelt remélem, hiába védi le valaki az ehhez 

kapcsolódó címeket. 

Kereszy Gábor korábban közölte: a félreértések elkerülése végett, a Fidesz "Jó reggelt, 

Magyarország!" címen indított aláírásgyűjtő akciójának semmi köze a TV2 korábban ilyen címen 

sugárzott reggeli hírműsorához. A csatorna egyébként a "Jó reggelt Magyarország" megjelölést a 

Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromoztatta és a vezérigazgató álláspontja szerint, mint oltalom 

alatt álló, jó hírnevet élvező védjegy, kizárólag a engedélyükkel használható. A műsor és a 

kezdeményezés elnevezésének azonosságát Kereszty Gábor sajnálatosnak nevezte, kiemelte azonban, 
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hogy végül nem viszik bíróság elé az ügyet, mert el akarják kerülni, hogy a TV2-t politikai 

elfogultsággal vádolják. 

NÉPSZAVA Online  

 

Orbán megint varázsolt a kalapból 

 

Tiltakozó nagygyűlés meghirdetése, hazugságra épülő kormánypolitika, illetve nemzet-egyesítés 

emlegetése, dörgedelmek, azután mosolygós koccintgatás - mondhatnánk, dióhéjban ennyi volt Orbán 

Viktor szombati tusnádfürdői fellépésének rövid története. A dolog persze nem ilyen egyszerű. A 

Fidesz elnöke nyilván úgy gondolta, a Bálványosi Szabadegyetem zárónapján elmondott beszéd 

mozgósítja majd a magyarokat, akik szeptember 23-án ennek hatására messzeföldre kergetik a 

Gyurcsány-kormányt. Hétfőre azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a pártvezér, ahogy már évek óta teszi, 

ezúttal is rögtönzött, és a határon túl váratlanul előhúzott kiáltványával még a fideszesek sem tudnak 

mit kezdeni.  

A szabadegyetemen - ahová a focivébé után, nyaralás előtt utazott az ellenzéki politikus - tiltakozó 

nagygyűlést hirdetett a hazugságra épülő kormánypolitika ellen. Mint a híradásokból kiderült, 

szeptember 23-ra várja az elégedetlen belföldieket - s talán határon túliakat - a Hősök terére. 

Bemutatta a Jó reggelt, Magyarország! című kiáltványt is, amelyet aláírt néhány fideszes képviselő. 

Közöttük olyanok, akik amúgyis Tusnádon tartózkodtak, közöttük Schöpflin György, Gyürk András, 

Gál Kinga, az Európai Parlament néppárti tagjai. Orbán azt mondta, Magyarországon ma az emberek 

csalódottak a kormány hazugságai miatt, és félnek a jövőtől. A pártelnök arra szólított fel, aki csak 

teheti, írja alá a kiáltványt, s ne engedje, hogy - úgymond - a hazugság árát vele fizettessék meg. 

A hétvégi rögtönzés után lázas készülődés kezdődött a Fideszben, hogy minél több akciót 

szervezzenek a Jó reggelt, Magyarország! mellé. Konkrétumok ugyan még nincsenek, de Szijjártó 

Péter szóvivő bejelentette, azt akarják elérni, hogy az emberek eszméljenek, és az önkormányzati 

választások után megbukjon a kormány. Úgy tudjuk azonban, hogy a sikerben a fideszesek sem 

feltétlenül bíznak, pedig néhányan azzal bíztatják társaikat, az elégedetlenség hangoztatása 

meghozhatja gyümölcsét. A választások óta a nyilvánosság előtt szinte alig szereplő pártelnököt arra is 

figyelmeztették, szerencsétlen volt ennyire előre bejelenteni a nagygyűlés idejét, hiszen így 

lehetőséget adott a koalíciónak a felkészülésre. Minderről persze csupán utólag mondhattak véleményt 

a megdöbbent párttagok, a tusnádfürdői bejelentésekről ugyanis előre talán három-négy emberrel 

egyeztetett az ellenzék vezére. A Fideszben találgatják, kitől származik a nagygyűlés, valamint a 

kiáltvány ötlete, a kampányt kézben tartó, s a Fideszen kívül alig ismert Kubatov Gábortól, vagy 

Habony Árpádtól, aki a sikertelen választási megjelenésért felel. Legtöbben Habonyra, a 

"depressziókampány" kitalálójára szavaznak. Annyi biztos, többen zúgolódnak a pártban, egyre 

nehezebben tűrik a vezér magánakcióit. A választások előtt még felsorakoztak mögé, amikor 

váratlanul előhúzta a "kalapból" Mikolát, az önkormányzati listák diktatórikus összeállítása miatt 

viszont tiltakozásul néhányan kiléptek a Fideszből. A mostani akciók sikerében állítólag kevesen 

bíznak, a tervekről a képviselők szerettek volna ezt-azt megkérdezni Orbántól, ám a vezér a rendkívüli 

nyári ülésszak zárónapján néhány perc múltán eltávozott az ülésteremből. Talán nem véletlenül. 

Fazekas Ágnes, Népszava, júl. 26.  

 

3. Internetes oldalak 

 

Jó reggelt, Fidesz-MPSZ! 

Elemzés Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről 

Political Capital 

 Hírszerző, 2006. július 24. 18:00 

  

Orbán Viktor tusnádfürdői beszédével és az ehhez kapcsolódó akciókkal tért vissza a választási 

vereség utáni szabadságáról. A tavalyi, botrányt kiváltó tusnádfürdői beszéd után az idei 

fogadtatás már az önkormányzati kampánynak is szólt, hiszen a hazugságot középpontba állító 

beszéd egyértelmű üzenet volt „haza, a szocialistáknak”. Orbán beszéde azonban nem csupán a 

kormány bírálatáról, hanem a Fidesz kommunikációs lehetőségeinek kibővítéséről is szólt.  
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Orbán Viktor kisebb vihart kavart belföldön tusnádfürdői beszédével. A heves fogadtatást a Fidesz 

elnökének a politikai hazugságot középpontba állító központi üzenete magyarázhatja, noha a téma – „a 

kormány hazugsággal nyerte meg a választásokat” – egyáltalán nem új eleme az ellenzéki 

kommunikációnak – különösen azóta nem, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bocsánatkérő 

kampányával egy sor újra és újra felidézhető magyarázkodó mondatot nyújtott át ellenfeleinek. A 

beszéd látványos fogadtatása ugyanakkor betudható annak is, hogy Orbán Viktor hosszú idő óta nem 

szólalt meg a nyilvánosság előtt, ami egy újonnan megalakult kormány ellenzékének vezetője részéről 

fontos kommunikációs és pozicionálási lehetőségek elszalasztását jelentheti. Eddig azonban a 

Fidesznek elég volt kivárnia, amíg a szavazókban tudatosulnak a kormány megszorító intézkedései, 

aminek hatására máris drasztikusan megváltozott a legnagyobb kormánypárt támogatottsága.  

Orbán Viktor beszéde egy új ellenzéki kommunikációs csomag kiemelt része, további elemei pedig a 

„Jó reggelt, Magyarország” címet viselő kiáltvány, egy ehhez kapcsolódó aláírásgyűjtés, valamint az 

önkormányzati választási kampány véghajrájára összehívott nagygyűlés. Mindezek alapján tehát a 

Fidesz kijelölte a következő hónapok kommunikációs stratégiáját, amelynek középpontjában a 

becsapott választók, és az elégedetlenséget mozgósítássá alakító Fidesz állnak. 

A Fidesz elnökének beszéde azonban nem csupán ezeknek az akcióknak a megalapozását szolgálta, a 

Tusnádfürdőn elmondottaknak a figyelemfelkeltésen túl is fontos elemei voltak. Orbán Viktor 

beszédének két fontos pontja volt, amely egyrészről a párt mozgásterét, hitelességének megerősítését 

volt hivatott szolgálni, másrészt viszont rávilágított arra, hogy a politikai irányvonal definiálása 

továbbra sem megoldott probléma a Fideszben.  

Amellett, hogy a hazugság középpontba állítása a kormányoldal hitelességét rontja, a Fidesz 

kommunikációs mozgásterének növelését is szolgálja. Orbán Viktor szerint ugyanis most először 

történt meg a rendszerváltás óta, hogy egy politikai erő előre eltervezett politikai hazugsággal nyerte 

meg a választásokat, bár „kommunikációs túlzással a rendszerváltozás után általában minden politikus 

élni próbált”. Ha a politikai hazugság a Fidesz értelmezésében az MSZP-re vonatkozik, akkor a 

„kommunikációs túlzás” kiemelése saját magára. A választások óta a legnagyobb ellenzéki párt által 

megfogalmazott bírálatok hatékonyságát alaposan csökkentette az, hogy a rossz gazdasági helyzetre 

adott kormányzati válasszal csak saját, kiadáscsökkentésre és osztogatásra épülő választási programját 

állította szembe. Az ellentmondásra pedig rendszeresen lecsaptak a kormánypárti politikusok, mint 

ahogy ebben az esetben a gazdasági elemzők, külföldi hitelminősítő intézetek nyilatkozatai sem a 

Fideszt erősítették. A „kommunikációs túlzás” ennyiben tehát a Fidesz bocsánatkérése, mely a 

hitelesség visszaszerzését és minden további kormány elleni bírálat megalapozását segíti.  

A beszéd egy másik, az előzőből következő fontos eleme azonban már inkább tanúskodik arról, hogy a 

Fidesz továbbra sem döntötte el, hogyan, milyen címkével látja el saját politikáját annak érdekében, 

hogy a szavazókat orientálja. „Megengedhetetlen, hogy egy politikai erő a választások előtt baloldali 

utat jelöl meg, majd a választások után jobboldali irányt vesz” – jelentette ki a Fidesz elnöke, 

gyengítve ezzel a hazugságra alapozott, rendkívüli állapotokat felvázoló helyzetértékelését. Ha 

ugyanis rendkívüli, a rendszerváltás óta példátlan módon, „bűnösen” jutott hatalomra a jelenlegi 

kormány, akkor kérdés, miért is lehet politikáját a normális politikai viszonyokra jellemző jelzőkkel 

ellátni. Mert bár igaz, hogy Gyurcsány Ferenc számára a jobboldali fordulat nem feltétlenül jelent 

dicséretet, a kijelentés üzenete mégiscsak az, hogy, amit a kormány tesz, az leírható a hétköznapi 

demokratikus politika fogalmaival. Jobboldalinak lenni nyilvánvalóan nem egyenértékű azzal, hogy 

egy politikai erő hazugsággal maradt hatalmon, és megítélése sem történhet egyazon mérce szerint. 

Ráadásul a megszorításokkal kapcsolatos eddigi ellenzéki kommunikációnak is ellentmond a legújabb, 

„jobboldali” minősítés, hiszen a jobboldaliság megint csak nem egyenlő a „népnyúzással”, az emberek 

„megsarcolásával”. Ami pedig mindebből a Fidesz szempontjából érdekes az az, hogy a bírálatként 

alkalmazott „jobboldali” jelzőt Orbán Viktor ezzel eltávolította magától, ami kérdésessé teszi azt is, 

hogy a Fidesz önmaga meghatározására fel kívánja-e még egyáltalán használni.  

 

----------------------------------- 
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INDEX 

 

Párbeszéd a Köcsög utcában  

Tusnádfürdőn idén már tizenhetedik táborát szervezte a jobboldalhoz kötődő Pro 

Minoritate Alapítvány. Bennünket érdekel, hogy merre tovább quo vadis, így elmentünk.  

Index (ugyelet@mail.index.hu) 

2006. július 25., kedd 11:13  

 

Mindent vissza! - hangzott el a vezényszó többször is a tábor területén. Persze most sem arról 

volt szó, hogy tömeges igény keletkezett volna az elcsatolt területek visszafoglalására, 

mindössze a borkóstolók végén szedték össze ezzel a felkiáltással az üres poharakat. 

Egyébként idén a kocka fordulását tapasztaltuk meg: a félremenedzselt anyaországból ha 

lassan is, de bizony megkezdődött a visszaszivárgás - van erdélyi származású, aki a 

megélhetését ismét szülőföldjén találta meg, és vannak magyarországi születésűek, akik 

cégeiknek keresnek biztos, keveset adózó és közeli búvóhelyet. 

Dübörögnek 

A hangulat ugyanis alaposat fordult: a saját korrupciós ügyeibe szinte szó szerint belefojtott 

Nastase teljes eltűnése óta a gazdaság dübörög, őket irigylik németek és franciák. 

Költségvetési hiány ugyanis alig van, a külföldön dolgozó román állampolgárok 

milliárdszámra utalják haza eurómegtakarításaikat, a lej szárnyal (az elmúlt időszakban jó 

harminc-negyven százalékot erősödött a forinthoz képest), és mindenhol ipari objektumok 

bújnak elő a föld alól. A kilátogató magyarok pedig azt latolgatják - a hitelminősítők nemrégi 

bejelentése nyomán -, hogy hány év múlva kell majd forintjukat euróra váltani Tusnádfürdő 

vendégeinek. 

 
Klikk a képre! 

"Gyurcsány egy félreérthető nyilatkozatával felemelte a sör romániai árát" - fogalmazza meg 

később panaszát a kocsmapultnál egy résztvevő; merthogy most húszezer régi, vagyis két új 

lejt kóstál négy deci, ami átszámítva már kétszáz forint magasságában van. Ez persze a hazai 

fesztiválok söráraihoz képest még mindig kedvező, de sehol nincs már azokhoz a nem is 

olyan régi időközhöz képest, amikor otthoni viszonylatban fillérekért lehetett egy hétig 

bulizni. 

mailto:ugyelet@mail.index.hu
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Megjelentek a multik 

Az idei rendezvény rövidebb is, takarékosabb is, mint a korábbiak, vélhetően a magyarországi 

jobboldal szorultabb anyagi helyzete miatt - az esemény a szokásos vasárnap helyett kedd este 

kezdődik, viszont ugyanúgy vasárnap hajnalban zárul, mint általában. Áttörés az eddigiekhez 

képest, hogy megjelentek szponzorként a multik, például az Erdélyben már régóta jelen lévő 

Mol, illetve a magyar fogyasztókat külön piacként látó és nemrég egy bevásárlással a román 

piacon is megjelent Vodafone. A társaság olyan komolyan veszi a terjeszkedési szándékot, 

hogy magyar ügyfélszolgálatot működtet, és kedvezményes anyaországi telefonálást ígér.  

A program az eddigiekhez hasonló: nappal előadások és vitafórumok politikáról, kultúráról, 

médiáról, tudományról, gazdaságról (néhány vendég a sok közül: a világhírű hálózatelméleti 

szakember, Barabási Albert László, Hernádi Zsolt Mol-elnök, Martonyi János 

exkülügyminiszter, Pálffy István híradós, Cselényi László Duna TV-elnök, Kukorelly Endre 

író), este pedig koncertek, magyar és nem magyar sztárokkal. Itthonról most Demjén Rózsi, a 

Karthago és a Heaven Street Seven említendő, máshonnan pedig a Zdob si Zdub, a 

Moldovából érkező román kettősállampolgár-együttes, illetve a Romániából Amerikába 

kivándorolt magyar zsidó bluesgitáros-énekes, A. G. Weinberger arat óriási sikert. 

Tőkés panaszkodik, Markó megvív az ellenszenvvel 

A politikai programok egyik csúcspontja a hatalmas érdeklődés mellett lezajló Markó-Tőkés 

vita. Az erdélyi magyar politika Stan és Panja úgy tűnik, már eljutott odáig, hogy egymás 

nélkül nem megy - de természetesen számítani lehetett arra, hogy szétdurrantanak egymás 

fején néhány liszteszsákot, és a locsolóslaggal is párszor egymás képébe spriccelnek. 

És valóban: a pragmatikus képét mutató Markó lendületes víziói közepette is be-beszól 

ellenfelének, de, talán most először, nyíltan kifejti, hogy a kisebbségi törvényt Romániában 

csak a kulturális autonómia intézményével együtt hajlandóak elfogadni, utána pedig teljes 

erővel irány Székelyföld területi autonómiája. Tőkés ezzel szemben csalódást kelt; bár, ne 

feledjük, saját közönsége előtt játszik, így mégis gyakorta kap nagy tapsokat. Bevezető félórás 

beszédének - nem túlzás - kilencven százalékát saját sérelmeinek felemlegetése teszi ki, a 

konkrét programra alig jut ideje. Markó ezzel szemben idegenben is magabiztos, jó 

kommunikátor, holott jól érezhető ellenszenvvel kell megvívnia - tényleg, végiggondolta már 

valaki, milyen zseniális hatalomtechnikai és kommunikációs képességek kellhettek Markónak 

a vezető szerep fenntartásához? Gyurcsány és Mikola óta tudható, hogy az erdélyi magyarok 

túlnyomó többsége jobbos - márpedig a tusnádfürdői jobbos közönség láthatóan-hallhatóan 

inkább Tőkéshez húzott. 

Inkább Orbán nélkül 

A püspök és a miniszterelnök-helyettes közös műsora viszont meglepetésre vicces 

motívumokkal is gazdagszik: Tőkés sokadszor is felemlegeti a kérdést, hogy miért kell az 

egyeztetéseket az RMDSZ keretein belül végezni, miért nem áll szóba a szervezet más 

magyar csoportosulásokkal? Mindezt azzal a kérdéssel fejezi ki többször is, hogy miért kell 

mindenáron a Köcsög utcába járnunk egyeztetésekre? Az Index tájékozatlan tudósítói 

népmesei párhuzamot sejtenek e szóhasználat mögött, pedig az igazság az, hogy Markó 

RMDSZ-hivatala Marosvásárhelyen valóban a Köcsög utcában található - ezt le is 

ellenőriztük, a fényképes bizonyítékok a galériában találhatók. 
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Nézze meg képeinket! 

Szinte véletlenül szerzünk tudomást viszont arról az eseményről, ami pedig akár komoly 

médiafigyelmet is érdemelhetne: helyi fiatalok gigantikus Erdély körüli biciklitúrát szerveztek 

az autonómiáért, éppen a tábor utáni hétre, azaz mostanra. Az esemény egyik támogatója 

testvérlapunk, a Transindex, ahol a teljes túrát végigblogolják a résztvevők, akit érdekel, 

nézzen rá sűrűn). 

A hivatalos műsorszámokon kívül rengeteg tapasztalatot lehetett szerezni a központi kocsma 

környékén, ahol a hazai és erdélyi jobboldali szürkeállomány java mozgott. Sokszor, sok 

formában hangzott el errefelé az alapkérdés: Orbánnal vagy nélküle? Jelenthetjük, hogy nem 

reprezentatív számításaink szerint ebben a rétegben inkább a nélküle került többségbe, az 

egykori vezérkultusznak semmi nyoma, Viktor tavaszi teljesítményét szinte kivétel nélkül 

kiábrándítónak tartják. Alternatívát viszont senki nem lát, és azt is biztosra veszi mindenki, 

hogy, finoman szólva, a párt körüli politikai-gazdasági konstelláció nem teszi lehetővé 

semmilyen érdemi személyi változás alulról történő megindítását. Mindenesetre sokan 

szívesen végignéznék legalább a Wermer-utód marketinges Habony Árpád vagy akár Rogán 

"Vizsla" Antal felnégyelését. 

Viktor elvegyült 

Szintén a kocsmánál ismerkedünk meg a lelkes nagymagyarországtérkép-árussal, Gézával, aki 

magasról indítja bimbózó kapcsolatunk kezdeteit: meddig lesz még az Index magyarellenes, 

kérdezi. Ehhez képest később remek viszonyban válunk el, hiszen meghívást kaptunk egy 

szemlére öreg kastélyába, amit a romániai kárpótlás során fog hamarosan visszakapni. 

Amint arról már mi is beszámoltunk, Orbán Viktor az utolsó teljes napon, szombaton veszi 

birtokba a színpadot, a szokásosan lelkes közönség előtt. A beszéd tartalmáról már írtunk, 

Orbán őszes hajszínét pedig már végigrágta a hétfői bulvársajtó, itt most nézzük akkor a 

többit. Formailag semmi újítás: a több éve bevezetett párbeszédes-konzultációs játékot 

láthattuk, csak nem Philippel vagy Kudlik Julival, hanem a Fidesz határontúl-gurujával, 

Németh Zsolttal. A műsor energiája, lendülete kétségkívül nagyobb volt, mint a kampányban 

látott enervált, bocs-hogy-élek Orbán-megszólalások, de még mindig messze voltunk a 

klasszikus performanszoktól.  

Az öreg nénik ismét elmaradhatatlannak bizonyultak, értékes hozzászólásaik ("Dávid Ibolya 

egy hülye picsa!") sokat élénkítettek a hangulaton, a backstage-ben lejátszódó Viktor-

lerohanásról nem is beszélve (most már meghalhatok! - sóhajtotta az egyik szerencsés, aki 

http://mit.egologo.transindex.ro/
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közel juthatott). Mindenesetre a jelenlevők beírtak egy jópontot is a nagyfőnök ellenőrző 

könyvébe, mivel az eddigi gyakorlattal ellentétben idén nem zárkózott be a beszéde után, 

hanem estére lement bulizni a tömegbe, és a közönség soraiban állva nézte meg a Rózsi-

koncertet. 

 
Galéria! 

A tábor kellemetlen oldalához tartozott az egyik hazai nagyvállalati vezető (volt belőlük jó 

néhány) kínos, több órán át húzódó afférja a rendőrséggel - nem fogadott szót nekik, mire a 

szervek nagyjából túszul ejtették -, a helyzetet Tőkés püspök segítségével diplomáciázták 

végül egyenesbe úgy-ahogy, illetve a Fidesz külügyi kabinetjében dolgozó két munkatársának 

(plusz egy hatéves kisfiú) szerencsétlen autóbalesete hazafelé, amit Marosvásárhely 

közelében egy úthiba okozott. Egyikük állapota igen súlyos (csigolyatörések, 

tüdőroncsolódás), a kisfiút pedig kéztörései miatt operálták meg azonnal a marosvásárhelyi 

kórházban. 

 

------------------------------------- 

 

Az ordító hazugság és a rögtönzés  

 

Nappal.hu 

Nagyjából megijedtek. Nagyjából ennyi derül ki a mai Népszabadságból, valamint a miniszterelnöki 

rádióinterjúból. Megijedtek attól, hogy Orbán Viktor előkerült a nyár közepén, és beszélt. Az egykori 

pártlap arról értekezik, hogy Orbán tusnádfürdői beszéde és a "Jó reggelt Magyarország" programja 

csupán rögtönzés volt. Gyurcsány meg az évezred hazai legnagyobb hazugságainak tévébe mondása 

után arról értekezik, hogy mi az ordító hazugság. 

2006.07.25 09:20 Bóné Márk  

  

Gyurcsány szerint egyébként az az ordító hazugság, ha valaki azt állítja, hogy a politika csak arról 

szól, hogy mennyibe kerül a gáz. Tekintsünk el attól, hogy ilyet senki sem állított, legfeljebb csak 

szeretné a miniszterelnök, hogy az ellenzék mondanivalója ennyiben merülne ki. Kétségkívül Orbán 

Viktor Tusnádon viszonylag sokat beszélt a hazugságról, és mondanivalójából kiderült, hogy "gáznak" 

tartja, hogy a szocialisták és maga Gyurcsány a kampányban folyamatosan hazudozott. Most pedig 

arra kíváncsi, hogy vajon a mostani kormányra szavazók is "gáznak" érzik-e mindezt. Mivel ennek 

megtudakolására szeptember 23-ára összehívta mind az elégedetleneket, és ők bizony sokan lehetnek, 

nem csoda, ha ettől megijedtek a hatalmon lévők nem különben azok a független médiumok és 

értelmiségiek, akiknek jóléte függ a regnáló hatalomtól. 
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Így aztán ne csodálkozzunk azon, ha a szeptember 23-áig szakmányban jelennek majd meg olyan 

elemzések, mi szerint: 

Orbán is hazudott a kampányban, és ha nyer, ő sem tartotta volna be választási ígéreteit; 

Orbán minidiktátor, aki nem egyeztetett még legbizalmibb embereivel sem; 

Orbán nem is minidiktátor, de egy potenciális katonai rezsim tábornoka; 

Gyurcsány nem is hazudott a kampányban, csak másképp mondott igazat; 

Gyurcsány Ferenc elismert demokrata, Tony Blair barátja és példaképe; 

A szerény életmód, a sok mozgás, a vizezett import tej és a száraz kenyér a legegészségesebb a 

világon; 

Maga a miniszterelnök is nyitott ablaknál alszik télen, mert hidegben jobb aludni;  

A gyaloglás is egészséges; 

A szemét Orbán autóval jár, mert neki futja benzinre, bezzeg Gyurcsány futva megy a hivatalba; 

Tudnám folytatni, de valami munkát hagyjunk meg azoknak a szerényen fizetett politikai 

főtanácsadóknak is. Persze Önök is idevéshetnek egy-két ötletet, végül is ettől takarékosabb lesz az 

állam. 

 

Továbbá: www.gondola.hu - Bálványosimádó / rendszeres napi beszámolók 

 

  

 

 

 


