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Többek között az új világrendről, a 
Nyugat hanyatlásáról és az állam 
átszervezéséről beszélt Orbán Vik-
tor magyar miniszterelnök szom-
baton Tusnádfürdőn tartott előadá-
sában, a korábbi évekhez képest 
is kisebb létszámú hallgatóságot 
viszont inkább olyan kérdések 
foglalkoztatták, mint hogy Ma-
gyarország miért nem támogatja 
a határontúliak autonómia-törek-
véseit, milyen kapcsolatokat ápol 
Budapest a hatalmon lévő román 
erőkkel, vagy meddig támogatják a 
Sapientia egyetemet.
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Nagy Feró és az eddás Pataki 
Attila mögé került az Orbán–
Tőkés páros Tusványoson az 

előadásukon részt vevő közönség szá-
mát tekintve, még ha utóbbi is számít 
a tusnádfürdői nyári szabadegyetem 
fénypontjának. A korábbi évekhez 
viszonyított kisebb hallgatóságra vi-
szont magyarázat lehet az is, hogy az 
érdeklődést fokozó Traian Băsescu ro-
mán államfő idén már nem vett részt 
az eszmecserén, ami miatt sajnálatát is 
fejezte ki a moderátor Németh Zsolt 
külügyi államtitkár – igaz, a szervezők 
nem is küldtek meghívót. A politikus 
azonban azt is elmondta, már zajlik a 
román elnök őszi budapesti látogatá-
sának az előkészítése.

A kettős állampolgárság beveze-
tése nem egy folyamat vége, hanem 
kezdete: akik igényelték a honpol-
gárságot, azok egy politikai közös-
séghez és jövőképhez kívánnak csat-
lakozni – kötötte össze aztán az elő-
adást Németh Zsolt a 22. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
idei, Összenő, ami összetartozik mot-
tójával, majd felkérte Orbán Viktor 
magyar miniszterelnököt a jövőkép 
bemutatására.

A kormányfő előadásában kifej-
tette, az egész világ egy új korszak 
határán áll, korábban erősnek gon-
dolt államokból gyengék, a koráb-
ban gyengének hitt országokból 
pedig erősek lettek, és ez a korszak-
váltás az előző korszak összeomlásá-
val fog megtörténni. Orbán szerint 
ugyanis a nyugati világban az állam-
adósság olyan mértékűvé válik, hogy 

a tartozásokat már nem lehet vissza-
fizetni. A most véget érő korszakban 
sokan azt hitték, hogy a gazdasági 
növekedés és a fogyasztás korlátlan 
mértékben fokozható, a piaci ver-
seny átalakult fogyasztási verseny-
nyé, de a vagyonok és az erőforrások 
nem nőttek ezzel arányosan. A ma-
gyar kormányfő szerint az újonnan 

felépülő új korszakban az államnak 
merőben új szerepe lesz a gazdaság-
ban, amelyet az államnak kell újjá-
szervezni, megteremtve a munkaala-
pú társadalmi rendszert a pazarló, 
fedezet nélküli fogyasztást gerjesztő 
jóléti állam helyett. Sikeres államot 
azonban csak akkor lehet felépíteni, 
ha erős nemzet áll mögötte.

A miniszterelnök úgy vélte, a ma-
gyarok megértették, hogy a korábbi 
magyar világ is csődbe jutott. „Ma-
gyarország minden más európai or-
szágot megelőzve adta meg a helyes 
választ e korszakváltásra” – szögezte 
le Orbán Viktor, emlékeztetve az 
utóbbi időszak főbb döntéseire: a 
kettős állampolgárság megadására, 
az új alkotmány kidolgozására, az új 
közteherviselési rendszerre, a bank-
adó és a válságadó bevezetésére, a 
nyugdíjvédelmi programra, az adós-
ság csökkentésére és a demográfiai 
hanyatlás megállítását célzó erőfeszí-
tésre. A tábor mottóját véve alapul 
úgy vélte, éppen az említett korszak-
váltás legfontosabb következménye 
lesz a magyar nemzet összenövése. 
Hangsúlyozta azt is, ha nincs erős 
anyaország, nincs erős Kárpát-me-
dencei magyar nemzet sem. Orbán 
ugyanakkor jó hírnek nevezte, hogy 
egy évvel ezelőtt még a zátonyok kö-
zött sodródók között említették Ma-
gyarországot, ma azonban már a zá-
tonyoktól távolodó országok között 
tartják számon.

Az új világrend, az állam átszer-
vezése, a Nyugat hanyatlása azonban 
aligha kötötte le a hallgatóság figyel-
mének egy részét: az előadás végén 
a közönség soraiból feltett kérdések 
mind olyan témákat feszegettek, 
hogy Magyarország miért nem támo-
gatja a határontúliak autonómia-tö-
rekvéseit, milyen kapcsolatokat ápol 
Budapest a hatalmon lévő román 
erőkkel, vagy meddig támogatják a 
Sapientia egyetemet.

A kivándorlással kapcsolatos kér-
désre válaszolva Orbán Viktor megál-
lapította: olyan politikát kell folytat-
ni, amely bátorítja a fiatalokat, hogy 
menjenek ki a világba, próbáljanak 
boldogulni, de meg kell teremteni 
számukra a visszatérés feltételeit is. 
Arra a kérdésre válaszolva, hogy az 
erdélyi magyar pártok, szervezetek 
közül melyikkel van jóban a magyar 
kormány, Orbán Viktor kifejezte azt 
a meggyőződését, hogy az összes ha-
táron túli területen egységesen kell 
fellépni. Hozzátette azonban, hogy 
az egység felé az elkülönülés utáni 
együttműködés rendszere is elvezet-
het. Egy másik kérdésre reagálva úgy 

vélekedett: Magyarország nemzetkö-
zi tekintélyének növelésével tehet a 
legtöbbet a határon túli magyarokért. 
A tekintélyért viszont harcolni kell – 
tette hozzá.  

Tőkés László, az Európai Parlament 
alelnöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnöke előadásában 
úgy értékelte az elmúlt két évtizedet, 
hogy ez alatt az idő alatt kevés mara-
dandó eredmény született Románi-
ában. „Se autonómiánk, se államilag 
finanszírozott magyar egyetemünk 
nincsen” – jelentette ki Tőkés, aki sze-
rint Romániában máig nem zárult le 
a posztkommunista korszak, emellett 
az egész Kárpát-medencében tovább 
tart a szórványosodás, az elvándorlás, 
az elmúlt harminc évben egymillióval 
csökkent a magyarság száma – mond-
ta. Mint fogalmazott, a romániai ma-
gyaroknak úgy kell leülniük tárgyalni 
a románokkal, mint nemzet a nemzet-
tel. „Ha már területet vesztettünk, jo-
gokat kérünk cserébe, beleértve a kor-
látozott nemzeti önrendelkezéshez, az 
autonómia valamennyi fajtájához való 
jogot” – tette hozzá.

Tőkés az RMDSZ-t sem kímél-
te: azzal vádolta a szövetséget, hogy 
„totalitárius egységet” akar rákény-
szeríteni az erdélyi magyarságra, és – 
mint fogalmazott – jobban szót ért a 
román pártokkal, mint saját magyar 
atyafiaival. Szerinte ráadásul Kele-
men Hunor – akit egy látszólagos 
elszólásban Markó Hunornak neve-
zett, utalva ezzel is Kelemen támo-
gatójára a szövetségi elnöki székért 
– román művelődési miniszterként 
lehetővé teszi a kolozsvári magyar 
műemlékek – köztük a Házsongárdi 
temető – pusztítását. 

A Fidesznek az RMDSZ-hez való 
viszonyulása miatt aztán az előadás 
végén kissé feszültté is vált a hangulat: 
miután Orbán egy, a közönség sorai-
ból érkező kérdésre azt felelte: „Nem 
lehet Pestről megmondani, hogy az 
itt élők életét milyen szervezeti egy-
ségben kívánják jobbá tenni”, Tőkés 
azt kezdte firtatni, miként viszonyul 
a kormány és a Fidesz az új magyar 
párt bejegyzését támadó RMDSZ-
hez és a román állam és kormány vi-
selkedéséhez. Az EP-alelnök szerint 
ugyanis a magyar miniszterelnök 
„nem fogja kellően erősen a gyeplőt”, 
ami miatt az erdélyi magyarok a ket-
tős állampolgárság birtokában akár 
le is válthatják Orbánt, ha nem jár el 
megfelelően az érdekeikben. A ma-
gyar miniszterelnök azonban Tőkés 
kifakadását válasz nélkül hagyta.

Kelemen: 
egyeztetni kell a szavazati jog gyakorlati megvalósításáról

„A szavazati jogot nem lehet elválasztani az állampolgárságtól, de nagyon 
fontos megvizsgálni, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul meg. Erről 
újabb konzultáció lesz” – nyilatkozta a Hargita Népének Kelemen Hunor, 
az RMDSZ elnöke azt követően, hogy a határon túli magyar szervezetek 
vezetői egyeztettek Orbán Viktor miniszterelnökkel. A szombat esti egyez-
tetést követően a magyar miniszterelnöki hivatal közölte az MTI-vel, hogy 
„a legfontosabb nemzetpolitikai kérdéseket tekintette át Orbán Viktor mi-
niszterelnök határon túli magyar vezetőkkel szombaton Tusnádfürdőn; kü-
lönös hangsúlyt helyeztek a kedvezményes honosítás és a szavazati jog kér-
désére”. A magyar miniszterelnök a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Vajdasági Magyar Szö-
vetség (VMSZ), a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a 
szlovákiai Magyar Koalíció Pártja vezetőivel találkozott – írták. A közlemény 
szerint a jelenlévők egyetértettek a határon túli magyarok szavazati jogának 
biztosításában, és megállapították, hogy szervezeteik és a magyar kormány 
egyeztetési mechanizmusának jelenlegi intézményrendszere megfelelően mű-
ködik. Kívánatosnak tartják ugyanakkor, hogy az idei tusványosi jelmondat 
(Összenő, ami összetartozik) alapján a nemzetrészek közötti együttműködés a 
magyar állampolgársági kérdésen túlmenően is előrehaladjon. (I. I. Cs.)

Orbán Viktor és Németh Zsolt. Csak az átszervezés segíthet fotó: mihály lászló
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Új korszak erős nemzettel


