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Pálinkás Barnabás

A „rövidnadrágos politizálás” 
kezdetei
A Bálványosi Szabadegyetem kezdetei és 
történelmi előképei

1990. július 21-én Átmenet a 
diktatúrából a demokráciába 
mottóval nyitotta meg kapuit 
az első Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem. A találkozó 
ötlete még 1989 decemberében 
Kézdivásárhelyen született, ahol 
a Fiatal Demokraták Szövetségét 
(FIDESZ) képviselő Németh Zsolt 
és orvos barátja, Szabó Miklós, 
valamint a velük utazó BBC-tudósító 
és nem mellesleg az Angol Liberális 
Demokrata Pártot képviselő 
David Campanale és helyi fiatalok 
éjszakába nyúlóan beszélgettek 
arról, mit is kellene és lehetne 
csinálni a forradalom utáni hely-
zetben. A szabadegyetem megszer-
vezésének ötletén túl, a felfokozott 
hangulatú napok eredménye egy 
négypontos nyilatkozat1 aláírása 

1 Európa Fiataljai! A Fiatal Szociál-Liberális Demokraták, a Fidesz és a MADISZ nyilatkozata. (Kézdivásárhely, 1989. december 31.) In: 

Tiszta lappal. A FIDESZ a magyar politikában, 1988–1991. Szerk. Bozóki András. Budapest, Fidesz, 1992, 231.
2 A „bálványosi folyamat” fogalma első ízben talán az 1995-ös táborról az egyik szervezőként beszámoló Klein Andrásnál tűnik fel: „Rögtön 

fölmerül a kérdés: vajon az itt kialakult párbeszéd alternatívája lehet-e a jelenlegi hivatalos román–magyar kormányközi politikának. Ha 

szimbolikusan szeretnénk közelíteni a témához, meg kell jegyezni, hogy éppen a szabadegyetem ideje alatt fulladt kudarcba Kovács László 

bukaresti útja. Ebből messzemenő következtetéseket levonni persze nem lehet, de megállapítható, hogy Bálványoson, ugyan a kormányzással 

járó felelősség nélkül, de konkrétabb eredményeket sikerült elérni. Bár még távol állunk egy végleges és reális alternatívától, ám annak 

kialakításában segíthet a bálványosi folyamat. […] Az őszinte párbeszéd elindult ellenzéki szinten. Ám hogy lesz-e konkrét eredménye, az attól 

függ, hogy a bálványosihoz hasonló folyamatok képesek lesznek-e befolyásolni a politikai életet, illetve ki tudnak-e nevelni egy, a demokrácia 

iránt elkötelezett politikai réteget.” Klein András: VI. Bálványosi Nyári Szabadegyetem. Pro Minoritate, 1995/2, 12–13.
3 Erről bővebben: Bajcsi Ildikó: Ideológiai válaszutak a két világháború közötti csehszlovákiai magyar ifjúság körében. Per Aspera ad 

Astra, 2020/1, 7–25.; illetve Uő: Kisebbségi magyar küldetés Csehszlovákiában. A sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után. 

Budapest, L’Harmattan, 2021.
4 Szent György Kör: Az 1920-as–’30-as években Prágában tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgató regöscserkészek önszerveződő 

csoportja, 1928-as gombaszögi táborozásuk után a radikális tagjaiból alakult a Sarló-mozgalom.
5 Sarló: Részben a prágai Szent György Kör falujáró mozgalmának radikális tagjaiból és a Losoncon megjelenő A Mi Lapunk c. folyóirat 

szellemi holdudvarából szerveződő baloldali magyar ifjúsági mozgalom a két világháború közötti Csehszlovákiában. Az 1931-es 

pozsonyi kongresszusukon a mozgalomban vezető szerepet vivő Balogh Edgár unszolására és erőltetésére a Sarlót beolvasztották a 

Kommunista Pártba, ezután a mozgalom meghasonlott, és gyakorlatilag felmorzsolódott.

volt, melyben az aláírók – az angol 
Fiatal Szociál-Liberális Demokraták, 
a FIDESZ és a romániai Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetség 
kézdivásárhelyi szervezetének 
képviselői, egyben a későbbi 
bálványosi találkozó szervezői – 
hitet tettek az európai egyesülés, 
a vasfüggöny felszámolása, az 
emberi szabadságjogok, valamint 
a piacgazdaságon és parlamen-
táris demokrácián alapuló rend-
szerek kialakulása mellett. A követ-
kezőkben arra vállalkozunk, hogy 
körüljárjuk a „tusványosi folya-
mathoz”2 vezető főbb állomásokat, 
és felmutassuk, milyen minták és 
előzmények alapján született egy 
olyan szabadegyetem, amely a 
rendszerváltás utáni magyarságpo-
litika alakulására is hatással volt.

ELŐKÉPEK ÉS ELŐZMÉNYEK

Ha a bálványosi táborozás, 
szabadegyetem történeti 
gyökereit keressük, akkor vissza 
kell nyúlnunk egészen a csehszlo-
vákiai magyar fiatalok két világ-
háború közötti ideológiai útke-
reséséhez és nem utolsósorban 
mítoszt teremtő táborozásaihoz. 
A Trianon után felnőtté váló cseh-
szlovákiai magyar fiatalok – akik 
egyetemi tanulmányaikat már 
nem Budapesten és nem magyarul 
végezték, hanem Pozsonyban, 
Brünnben és Prágában – kultu-
rális önszerveződő csoportjai,3 így 
a prágai Szent György Kör,4 majd 
az ebből kinövő Sarló mozgalom5 
és az ugyancsak prágai cserkész-
körökből megalakuló Prohászka 
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Körök6 által szervezett talál-
kozók, táborok az első előképei 
a Tusványosi folyamatnak. 1928 
augusztusában a Rozsnyóhoz 
közeli Gombaszögön táboroztak a 
csehszlovákiai magyar cserkészek, 
és a természet- és falujáró hagyo-
mányok újragondolásán túl a Sarló 
mozgalom alapjait is itt rakták 
le.7 A „Gombaszög-mítosz” itt 
gyökerezik: később a CSEMADOK 
(Csehszlovákiai Magyar Dolgozók 
Kultúregyesülete) az 1960-as 
évektől itt rendezte központi 
rendezvényeit, majd a rendszer-
váltás után, több kitérőt követően, 
a szlovákiai kötődésű egyetemista 
klubok és az ifjúság legfontosabb 
találkozója a Diákhálózat8 és a 
Sine Metu polgári társulás által 

6 Prohászka Körök: A két világháború között a csehszlovákiai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók katolikus hitbuzgalmi és kulturális 

szervezete. Alapítói részben a Szent György Kör azon tagjai közül kerültek ki, akik a gombaszögi táborban zászlót bontó Sarló 

baloldaliságával nem tudtak azonosulni. Új Élet címmel Kassán (1932–1941), majd Budapesten (1942–1944) adták ki lapjukat.
7 „A gombaszögi tábor történelmi pontot képvisel a csehszlovákiai magyar ifjúság fejlődésében. A Sajó völgyében szétterülő tíznapos 

táborban fektették le a főiskolai hallgatók a népi gyökerű magyar cserkészet alapjait, hogy: »a kisebbségi magyar ifjúság a földből és 

a falúból őserőt merítve egészséges munkásként állhasson be a haladó kor egyetemes demokráciájába«. Gombaszögön változott át 

a Szent György Kör Sarlóvá, ott született meg a Vetés, és ott bontakozott ki tisztább képben az egész mozgalom lényege.” Szalatnai 

Rezső: Új arcú magyarok. Korunk, 1929/12, [875–881.] 877.
8 Az 1990-ben alakult Diákhálózat a Szlovákiában, Csehországban és Magyarországon tanuló szlovákiai magyar egyetemisták kulturális 

és érdekvédelmi ernyőszervezete.
9 „Az AED [Ady Endre Diákklub] 1975. március 15-én felhívással fordult a főiskolás klubokhoz, melyben a »Csak tiszta forrásból« 

eszmére hivatkozva fejezik ki: a fiataloknak igényük van arra, hogy megismerjék nemzetiségi kultúrájukat, s tegyenek is érte. A tábor 

megrendezésére a javasolt helyszínen, Nyárasdon a helyi Egységes Földművesszövetkezet (EFSZ) támogatásával került volna sor. 

Hasonló, a szükséges ideológiai indoklásokat tartalmazó levelet küldenek a dunaszerdahelyi Járási Népművelési Intézetnek is. Az 

EFSZ támogatásának ellenében 20 táborozó két hétig dolgozott volna a szövetkezetben a nyári betakarításnál. Már-már úgy tűnt, 

hogy az igyekezetet siker koronázza, amikor Presinyszky Lajos, az előkészítő bizottság elnöke Dunaszerdahelyről arról értesítette a 

szervezőket, hogy a táborozást a magas vízállás és »chygieniai okok« miatt nem tudják megrendezni. A valóságos tény természetesen 

kicsit másképpen nézett ki. A SZISZ [Szocialista Ifjúsági Szövetség] járási elnökét magukhoz hívatták a SZISZ KB illetékesei, s utasították, 

hogy a rendezvényt fújja le.” Puntigán József: Honismereti kerékpártúrák 1975-1994. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1995, 11–12.
10 Az első túrát az AED Merva László vezetésével 1975. augusztus 8–12. között Pozsonyeperjes és Muzsla között rendezte, hogy minden 

érdeklődő fiatal megközelíthesse, akár Prágából indul, akár a keleti végekről. Beszámoló a táborról: Molnár László: Kerékpár, sátor 

és... Új Ifjúság, 1975. 09. 09. 2.
11 „Szabó Rezső jogász adta azt a zseniális ötletet, hogy kétnaponta új táborhelyre költözzön a csapat, így tudtuk kijátszani az akkori 

szigorú megkötést.” Ibos Emese: Negyvenöt éve minden nyáron kerékpárral barangolnak. Új Szó (Online), 2019. 07. 24. https://ujszo.

com/regio/negyvenot-eve-minden-nyaron-kerekparral-barangolnak (Utolsó letöltés: 2022. 03. 03.)
12 A csehszlovákiai magyar klubmozgalomról lásd bővebben: Czáboczky Szabolcs: Kék a sátram, recece… Fejezetek a csehszlovákiai magyar 

ifjúsági klubmozgalom történetéből (1948–1992). Pozsony, Phoenix Library, 2021.

szervezett Gombaszögi Nyári 
Tábor lett.

A Prágában tanuló magyar egye-
temisták Ady Endre Diákköre 
1965-ben Nyári Ifjúsági Találkozó 
néven Berzétekőrösön, majd 
1972-ig minden évben más hely-
színeken (Abara, Pinc, Keszegfalva, 
Kéménd, Kaposkelecsény, 
Körtvélyes, Jászó) szervezett talál-
kozót az egyetemista kluboknak. 
A hetvenes évek közepén a cseh-
szlovák kommunista hatalom 
adminisztratív módon próbálta 
meg ellehetetleníteni a magyar 
ifjúság önszerveződő táborait,9 erre 
válaszul hívták életre 1975-ben10 
a ma is létező Honismereti 
Kerékpártúrákat (HKT), amelyek 

mozgótábor lévén kicselezték a 
jogi korlátokat.11 1977-től Nyári 
Művelődési Tábor néven Örsújfalun 
(majd változó helyszíneken) 
újrakezdődtek az ifjúság közös 
táborozásai, és ezzel egyidőben 
járási táborok is indultak, amelyek 
szintén az ifjúság önszerveződését 
segítették.

A csehszlovákiai magyar fiatalok 
honismereti és önszerveződő 
csoportjai,12 nyári találkozói 
erősen hatottak a magyaror-
szági fiatalokra, ráadásul anya-
országi előadók is rendszeresen 
szerepeltek a klubmozgalom 
rendezvényein. A magyaror-
szági rendszerkritikus fiatalok a 
hetvenes évektől bekapcsolódtak 
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a Honismereti kerékpártúrákba,13 
és jónéhányan a csehszlovákiai 
magyar klubmozgalom tábo-
raiban is feltűntek. A Rakpart 
Klub14 vezetője, Horváth Mihály15 
éppen az 1988-as Abroncsosi 
Művelődési Táborban szenvedett 
tragikus motorbalesetet. A Rákóczi 
Szövetség alapítói közül többen – 
Czenthe Miklós16, Simén András17, 
Balázs György18 – az első táboroktól 
aktív résztvevői, szervezői voltak 
a kerékpáros mozgalomnak, míg 
Lezsák Sándor kezdeményezésére 
lakiteleki fiatalok is bekapcsolódtak 
a túrákba.19 Németh Zsolt már 
érettségi után a felvidékiekkel bicik-
lizett, majd a nyári ifjúsági tábo-
rokban is részt vett,20 sőt 1992-ben 

13 A harmadik, 1977-es túrán a felvidéki fiatalok mellett már Budapestről, Szegedről, sőt Erdélyből is voltak vendégek, míg az esti 

tábortűznél többek között Benda Kálmán történész és Jánosy István író előadásait hallgathatták a résztvevők. Molnár László: 

Honismereti kerékpártúra Gömörben. Honismeret, 1978/1, 12–13.
14 Rakpart Klub: A nyolcvanas évek klubmozgalmának meghatározó, talán leginkább rendszerkritikus klubja, amely 1982-ben alakult a 

Belgrád rakpart 24. szám alatt. Bár az Országos Béketanács keretei között jött létre, annak támogatása 1984-ben megszűnt. 1986-

ban – az 1956-os forradalomról szóló 1985. decemberi (Szabó Miklós) és a demokratikus politikai reformokról (Bihari Mihály) szóló 

előadás miatt – felfüggesztették működését, csupán 1988-ban indulhatott újra. A viták során gyakran kerültek elő a gazdasági és 

politikai reform kérdései, valamint a határon túli nemzeti kisebbségek helyzete.
15 Horváth Mihály (1953–1988): Az ELTE történelem–népművelés szakán végzett. 1982-tól a Rakpart Klub alapítója és vezetője, 1985-től 

a Klubtanács titkára. 1986-ban a Rakpart Klub működésének felfüggesztése után a rövid ideig létező Citromos Teaház szervezője. 

1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózata szóvivője. 
16 Czenthe Miklós (1964): történész, levéltáros. Az ELTE BTK történelem-levéltár szakán végzett. Egyetemi tanulmányai mellett 

bekapcsolódott a Rákóczi Szövetség szervezésébe, a szervezet megalakulása után a szervezőtitkári feladatokat látta el. Jelenleg az 

Evangélikus Országos Levéltár vezetője, fő kutatási területe a Szepesség története.
17 Simén András: mérnök, fizikus. 1977-ben az első magyarországi résztvevők között csatlakozott a felvidéki honismereti kerékpártúrák 

résztvevőihez. Éveken át egyik magyarországi szervezője volt a biciklitúráknak. Részt vett a Rákóczi Szövetség megalapításában, majd 

hosszú időn keresztül a szervezet titkári feladatait is ellátta.
18 Balázs György (1951): néprajztudós. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajz–földrajz szakán végzett. Dolgozott a 

szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Mezőgazdasági Múzeumban, majd 1999–2010 között Néprajzi Múzeum főigazgató-

helyettese volt. Fő kutatási területe a hagyományos malmok technikatörténete. Részt vett a felvidéki honismereti kerékpártúrák 

szervezésében és a Rákóczi Szövetség megalakításában, ahol a 2010-es évekig aktív társadalmi munkát végzett.
19 1973 őszén Lezsák Sándor magyar–történelem szakos hallgatóként a kassai Fábry Klubban tartott előadást a Tisza menti népszokásokról, 

majd pár héttel később szintén Kassán részt vett a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubok képviselőinek találkozóján. Czáboczky i. m. 

2021. 139–140. Az 1977-es III. HKT-ra már lakitekeiek is érkeztek, az egyik főszervező Mihályi Molnár László visszaemlékezése szerint 

ekkor „Lezsák Sanyi maga helyett Tábori Kálmánt küldte Lakitelekről”. Puntigán i. m. 1995. 141. Ez a hagyomány tovább folytatódik, 

hiszen a Lakiteleki Népfőiskolához szorosan kötődő IKON Egyesület is rendszeresen szervez Honismereti Kerékpártúrákat.
20 Czáboczky i. m. 2021. 180–181.
21 Lásd Németh Zsolttal készült interjúnkat folyóiratunk e számában.

– már országgyűlési képviselőként – 
egy örsújfalusi táborban ismerte 
meg későbbi feleségét.21 Az itt 
szerzett tapasztalatok, élmények 
és minták visszaköszönnek a 
Bálványosi Tábor gondolatában is, 
annál is inkább, mert Tárnok Mária, 
Tusványos későbbi magyarországi 
főszervezője, valamint a 
Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány kuratóriumi elnöke 
párkányiként szintén az ifjúsági 
klubmozgalom rendezvényein, 
táborain „nőtt fel”.

A nyolcvanas évek elejétől a 
magyarországi klubmozgalom és 
a szakkollégiumi hálózat is megva-
lósított egy sor olyan rendezvényt 

és programot is, amelyek később 
mintaként szolgálhattak a bálvá-
nyosi szervezőknek: a Rakpart 
Klubban, az efLapokban és a szak-
kollégiumiok védett fórumain a 
rendszerkritikus ifjúság egy sor 
fontos – addig tabusított – témát 
vitatott meg. A monori találko-
zóval gyakorlatilag párhuzamosan 
zajló IV. Szakkollégiumi Találkozó 
néven szervezett, de valójában 
első ilyen ifjúsági nyári táborban – 
ahogy Monoron is – a kisebbségi 
létben élő magyarság helyzete is 
terítékre került, ennek témafe-
lelőse Németh Zsolt volt. A szak-
kollégiumok további táborai, 
majd a ’88-as szárszói találkozó, a 
Magyarságkutató Csoport (1988-tól 
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Intézet)22 munkája, az erdélyi segí-
tőakciók,23 az Erdély-tüntetés 
mind-mind olyan állomásai a 
rendszerváltáshoz vezető útnak, 
amelyek, ha nem is közvetlenül, de 
közvetve, hatásaiban mindenképp 
alakították azt a szellemi közeget 
és baráti kapcsolatokat, amely a 
Bálványosi Szabadegyetem életre 
hívását segítette.

AZ ELSŐ BÁLVÁNYOS

1989 decemberében a Temesvárról 
érkező hírekre válaszul az ellenzéki 
szervezetek december 18-án este 
szolidaritási tüntetést szerveztek a 

22 A Magyarságkutató Csoport (1988-tól Intézet) Juhász Gyula vezetésével jött létre 1985-ben az Országos Széchényi Könyvtárban. A 

korábban az Állami Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportja által végzett történeti, nemzetiségi és bibliográfiai kutatásokat vitte 

tovább. Feladata a határokon túli (kisebbségi és emigrációban élő) magyarsággal kapcsolatos komplex kutatások szervezése, önálló 

tanulmányok, valamint szükség esetén külpolitikai háttéranyagok készítése volt. Az intézet a kereteiben készült publikációkat a 

Magyarságkutatás című évkönyvben jelentette meg, a kutatók azonban számos hazai és külföldi folyóiratban is közöltek tanulmányokat. 

A magyarságkutatás könyvtára címmel könyvsorozatot indítottak, amelyben olyan hiánypótló művek kaptak helyet, mint pl. a kolozsvári 

egyetem története, a romániai magyarság története 1918-tól 1989-ig, a beregszászi gimnázium története, valamint a kisebbségekre 

vonatkozó dokumentumok gyűjteménye stb. Az Intézetet 1992-ben a Teleki László Alapítványba olvasztották. Bővebben: Nádor 

Orsolya: A magyar mint idegen nyelv/hungarológia oktatásának történeti áttekintése a kezdetektől napjainkig. In: A magyar mint 

idegen nyelv. Hungarológia. Tankönyv és szöveggyűjtemény. Szerk. Giay Béla – Nádor Orsolya. Budapest, Osiris, 1998, [55–126.] 121.
23 Erről a témáról lásd Ablonczy Bálint a közelmúltban megjelent publikációit: Ablonczy Bálint: Szolidaritás és ellenállás. Református 

hálózatok erdélyi segítőakciói a hetvenes-nyolcvanas években. In: Hagyomány, identitás, történelem 2019. Szerk. Kiss Réka – Lányi 

Gábor. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, 

2020. 313–332. illetve Uő: „Tenni nemcsak valami ellenében – ám valamiért is lehet.” Erdélyieket támogató illegális segélyszervezet a 

Kádár-rendszer végén. In: Hagyomány, identitás, történelem 2020. Szerk. Kiss Réka – Lányi Gábor. Budapest, Károli Gáspár Református 

Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye, 2021, 385–400.
24 Németh Zsolt beszédét közli: Tiszta lappal… i. m. 1992, 227-228.
25 Lovas Zoltán 2020-ban így emlékezett Tőkés László felkutatására: „A romániai forradalom kellős közepén, 1989. december 22-én azzal 

küldött ki engem és Németh Zsolt későbbi külügyi államtitkárt Erdélybe a FIDESZ, hogy találjuk meg az akkor már napok óta elérhetetlen 

Tőkést. […] Még aznap kiértünk Temesvárra a püspök fivéréhez, Andráshoz, őt is ismertük, megbízott bennünk, és vele kiegészülve 

hajnalban elindultunk Menyőre, ahová, mint kiderült, áttelepítette Lacit a román hatóság. Bezörgettünk, semmi, megint zörgetünk, megint 

semmi, mire a tesó bekiabált, hogy »én vagyok az, az András, gyere már ki, ne légy ilyen beszari!«. Erre kidugta orrát, hogy »és a szekusok?«. 

[…] Mi meg húztunk haza a felvétellel, nem volt tréfa, csomó ellenőrzőpont, ha nincs velünk Tőkés András, aki perfektül beszélt románul, 

nem jutunk messzire, […] Azért csak elértük a határt, Vásárosnaménynél jöttünk át, be az első kapitányságra […] mi be egy rendőr Zsiguliba, 

szirénázva hoztak bennünket Pestig. Felfoghatatlan értékkel bírt a film, az, hogy megvan Tőkés, olyan volt, mintha Petőfit találtad volna 

meg Segesvár után, élve. Még úgy is, hogy sajnos szinkronhibás volt a felvétel, és csak egy rövid szakasz maradt használható. A tévéfőnök 

Horváth Ádámnak tetszett, betette a híradóba, és kérte, előtte valamelyikünk mondja el két percben a magyar népnek, hogy mi a tosz 

folyik odakint. Németh Zsolttal feldobtunk egy kétforintost, isten bizony így történt, én nyertem, beültem, elmondtam, és az okosságom 

végére odabiggyesztettem, hogy másnap, vagyis december 24-én éjfélre, aki tud, jöjjön a Hősök terére, ökumenikus misére a romániai 

forradalom áldozataiért.” Nagy József: Mi lett a rendszerváltás legnagyobb botrányának két főszereplőjével? 24.hu, 2020. 01. 23. https://24.

hu/kozelet/2020/01/23/dunagate-vegvari-jozsef-lovas-zoltan-titkosszolgalat/ (utolsó letöltés: 2022. 03. 11.)
26 „Mellettem álló barátaim, Lovas Zoltán és Németh Zsolt tegnapelőtt a FIDESZ üdvözletét vitték Tőkés Lászlónak. Tegnap visszatértek 

és Tőkés László üdvözletét hozzák a magyar népnek. Szilágymezőn [helyesen: Szilágymenyő] találkoztak Tőkés Lászlóval, az ottani 

fatemplom kis kerítéséből származik az a szilánk, amelyet most, mint jelképes gyertyát meggyújtanak. Emlékezzünk.” Rockenbauer 

Zoltán megnyitó beszéde a Hősök terén rendezett karácsonyi ökumenikus istentiszteleten. In: Tiszta lappal… i. m. 1992, 230.
27 Sántha Attila (1968): költő. A Bálványosi Szabadegyetem alapítója. 1994-től az Előretolt Helyőrség folyóirat alapító szerkesztője.

budapesti Hősök terén. Itt Németh 
Zsolt már bízva a romániai forra-
dalom győzelmében, félelemmel 
teli örömmel üdvözölte az 
eseményeket, és a román-magyar 
megbékélés lehetőségét vetítette 
előre.24 December 22–23-a 
között Lovas Zoltán újságíró és 
Németh Zsolt elsőként kereste 
fel a Szilágymenyőre száműzött 
Tőkés Lászlót,25 és közvetítették az 
aggódó magyarországiak üdvöz-
letét. Szenteste a Hősök terén 
rendezett ökumenikus éjféli isten-
tisztelet után26 – a Ceaușescu 
házaspár kivégzése napján – az első 
segélyszállítmányokkal egy időben 

érkezett Erdélybe Németh Zsolt, 
dr. Szabó Miklós és a BBC-tudósító, 
David Campanale, hogy tájéko-
zódjanak a kialakult helyzetről, 
és „tolmácsolják Magyarország 
és Nagy-Britannia szolidari-
tását”. Felvették a kapcsolatot a 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön és 
Kézdivásárhelyen működő magyar 
és román ifjúsági szervezetekkel. 
A körút állomásaként, december 
30-án Sántha Attila27 meghívására 
a kézdivásárhelyi Ifjúsági Klubban 
tartott – a hangulatnak megfele-
lően igen emelkedett – előadást 
Németh Zsolt és David Campanale 
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a közép-európai átalakulás 
lehetőségeiről.

A fiatal angol újságíró személyes 
Erdély-élményeit is megosztva 
bíztatta a helyi fiatalokat, és felhívta 
a figyelmet arra, hogy a bukott 
rendszer emberei megkísérlik 
átmenteni hatalmukat: „A nyugati 
világ és a Nagy-Britannia-i Liberális 
Demokrata Párt üdvözletét hozom 
számotokra. Most, amikor lehullott 
a Kelet és Nyugat között negyven 
éve feszülő vasfüggöny, szeret-
nénk biztosítani titeket a nyugati 
államok feltétlen rokonszenvéről. 
Én személyesen harmadszor 
járok Romániában, legutóbb 
Brassóban készítettem titokban 
filmfelvételeket. Csodálatosnak 
tartom, hogy sikerült leráznotok a 
nyakatokról a világ egyik legjobban 
megszervezett diktatúráját, és 
igazi reveláció számomra, hogy 
a csodálatos tájat csodálatos 
emberek teszik otthonossá. A 
segítségnyújtás óhaja már régóta 
él bennünk, nyugatiakban, és talán 
most érkezett el a cselekvés órája. 
Mindenesetre az, hogy az 1987-ben 
különválasztott Tőkés családot 
újra egyesítették, többek között 
az Angol Liberális Demokrata Párt 
erélyes fellépésének is köszön-
hető. Tőkés László és felesége 
kálváriáját – hála az összehangolt 
erőfeszítéseknek – akkor pillanat-
nyilag sikerült enyhíteni. Mostan 
egy új korszak kezdődik Románia 
történelmében. Legfontosabb, 
hogy az országban a törvényesség 
uralkodjon, amely liberális alkot-
mányon és a liberális jogok bizto-
sításán alapul. Nem engedhetitek 
meg, hogy a volt kommunista és 
soviniszta erők teret nyerjenek, 
visszarendeződjenek. A reform-
kommunizmus fából vaskarika, 
amely halálra van ítélve. Példa 

28 Részletek David Campanale, az Angol Liberális Demokrata Párt képviselőjének beszédéből, amelyet 1989. december 30-án a 

kézdivásárhelyi Ifjúsági Klubban tartott. (Lejegyezte: Sántha Attila). Székely Újság, 1990. 01. 13. 3. (Köszönöm Nagymihály Zoltán 

segítségét, aki felhívta a figyelmemet a tudósításra.)
29 Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség: a romániai forradalom idején megalakult magyar ifjúsági szervezet. 

erre Magyarország, ahol a Magyar 
Szocialista Párt sem mentheti át 
hatalmát. És szerintem Gorbacsov 
is elbukik, annak ellenére, hogy 
ő indította el a változásokat, hisz 
egy emberellenes rendszer nem 
kozmetikázható, nem festhető át. 
Egy magyarországi néni megkér-
dezte egy politikustól: »Ki találta 
ki a kommunizmust, a politi-
kusok vagy a tudósok?« A válasz: 
»Természetesen a politikusok.« 
Mire a néni így felelt: »Gondoltam, 
mert a tudósok előbb patká-
nyokon kísérletezték volna ki.« 
És azért, hogy többé ne felelőtlen 
politikusok, hanem képzett tudósok 
legyenek a vezetőitek, szükséges 
az egyetemek függetlenné válása, 
magániskolák létesítése, a taninté-
zetek mindenféle ideológiától való 
mentesítése. Így létrejöhet egy igazi 
vezetőgárda, amely a nép előtt felel 
tetteiért, és amely radikális köve-
telésekkel elnyeri a nép bizalmát. 
Radikális időket élünk, és radiká-
lisan kell cselekedni. Egyesek azt 
fogják mondani: »túl gyorsak, túl 
meggondolatlanok vagytok«. Ám ti 
ne hallgassatok rájuk. Ők azok, akik 
a megfontoltság álarca mögött a 
régi világot szeretnék átmenteni. A 
szocializmus sárkánya még mindig 

él, és a levágott fejek helyett újak 
nőnek. Ti, a fiatalság vagytok a 
szabadság Szent György-kardja, 
amely leteríti a szörnyet. Hisz, 
ahogy a diktátor is mindegyre hang-
súlyozta, a történelem kerekét nem 
lehet visszafordítani. Így legyen!”28

Németh Zsolt beszédében tolmá-
csolta a magyarországi közhan-
gulatot és az összefogást, hogy 
mindenki segíteni akar a romániai 
magyarságnak. Felhívta a fiatalok 
figyelmét, hogy a gyökeres válto-
zások véghezviteléhez nekik is 
tenni kell, akár az idősebbekkel is 
vitába szállva. „Örülök, hogy újból 
Romániában lehetek. Öt évig nem 
jöhettem, ki voltam tiltva, mert 
a moldvai csángóknál elkapott a 
milícia, s a feketelistára kerültem. 
De azért – másokkal együtt – 
figyeltem a romániai eseményeket, 
ha kevesebb is volt, lehetett az infor-
mációm. Most a kézdivásárhelyi 
MADISZ29 vendégeként nemcsak a 
magam, hanem a FIDESZ nevében 
is beszélek. Elmondhatom, hogy 
a romániai forradalomnak óriási 
hatása van a magyarországi 
közhangulatra. Valóságos mámor 
úszik a levegőben is: az emberek 
rádióval járnak az utcán, pezsgős 

Hallgatóság az I. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Fotó: Fortepan / Szűcs 
Tamás, 196691-es számú fotó.
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Műhely

üvegek durrannak, így köszöntik, 
hogy Romániában vége a dikta-
túrának. A Vöröskereszt, a Máltai 
Szeretetszolgálat falai között 
megindult az élet, adományok 
érkeznek, egyfolytában arról van 
szó, ki mit ajánl fel, ki mikor indul. 
A legszebb az volt, amikor egy öreg 
néni megmaradt gyógyszerét és 
ötven forintot vitt be. Minden réteg 
megmozdult, a taxisok ingyen 
szállítják a Romániába indulókat. 
Mindenki tenni akar valamit az 
itteni forradalomért. Mindezek 
jelzik, mennyire súlyos nyomás-
ként nehezedett a magyarságra 
mindaz, ami Romániában volt, 
ami a romániai magyarsággal 
történt. Most mindenki felszaba-
dult! Örömmel hallottuk, hogy 
itt már létrejött a MADISZ és az 
RMDSZ.30 A FIDESZ nevében csak 
üdvözölni tudlak benneteket, hogy 
ilyen rövid idő alatt szervezetet 
alakítottatok, s már programotok is 
van. Hiszem, hogy a románságnak 
nemzeti érdeke a szabadság köve-
telése, s ez a kisebbségek szabad-
ságát is kell, hogy jelentse. Hiszen 
a román nem nacionalista nép, 
csak az elmúlt évtizedek sovi-
niszta demagógiája tette magyar- 
ellenessé a tömegeket. S hogy ez 
megszűnik-e egyik pillanatról a 
másikra? Nem! Ehhez hosszú évti-
zedekre lesz szükség, de a folyamat 
elkezdődött. A magyarság jövőjét 
egyébként Romániában nemcsak 
az szabja meg, hogy mennyire lesz 
szervezett, hanem hogy milyen 
teret adnak a nemzetiségeknek a 
központi szervek. Nagyon fontos, 

30 Romániai Magyar Demokrata Szövetség: A Ceaușescu-diktatúra bukását követően, 1989. december 25-én alakult meg a romániai 

magyarság nemzetiségi közképviseleti és érdekvédelmi szervezeteként. A szövetség a romániai magyarság különböző érdekvédelmi 

és politikai szervezeteinek legfőbb közössége, mely országos és helyi szinten is – más kisebb pártok és szervezetek mellett – ellátja a 

magyarság politikai- és közképviseletét. 1990-től minden választáson parlamentbe tudott jutni, a Képviselőházba és a Szenátusba is 

képviselőket juttatott. Elnökei: Domokos Géza (1989–1993), Markó Béla (1993–2011) és Kelemen Hunor (2011–).
31 Meg kell tanulnunk a morális politizálást. Részletek Németh Zsolt, a FIDESZ képviselőjének beszédéből. (Lejegyezte: Ambrus Ágnes). 

Székely Újság, 1990. 01. 13. 3.
32 Európa Fiataljai! i. m. 1992, 231.
33 „Alig egy héttel a forradalom kitörése után, miközben fegyveresek vigyázták a kézdivásárhelyi garzonlakást, melyben három ország 

ifjúsági szervezeteinek képviselői szorongtak, olyan ötlet született, amely nemcsak korábban, de néhány hónappal később is 

abszurdnak tűnhetett.” Sántha Attila: Európai horizontok felé. Jegyzetek egy nyári szabadegyetemről. Művelődés, 1990/8, [13–15.] 13.

hogy milyen rendszert képzelnek el 
Bukarestben. Ha ott az »emberarcú 
szocializmus« eszméjét képviselik, 
az zsákutca. Mert a kommunizmus 
és sovinizmus egy tőről fakadnak, 
édestestvérek. Véleményem 
szerint nagyon kell figyelni arra, 
ami az egész országban történik, 
nem szabad elszigetelődni, kapcso-
latot kell teremteni a román 
szervezetekkel. Hiszem, hogy a 
liberális románság segítőkész és 
hajlandó az együttműködésre. A 
MADISZ-nak fontos szerepe lehet 
az RMDSZ-ben is, akár a vitát is kell 
vállalnia az »idősek« szervezetével. 
Véleményem szerint ezeknek a 
szervezeteknek nemcsak az érdek-, 
hanem a politikai képviseletet is 
kell vállalniuk. Mert feltétlenül 
szükséges az általános politikai 
keretek megteremtése, amelyek 
tudják biztosítani a magyarság 
jogait. Romániában egyszer már 
megjátszották a nagylelkűt a 
nemzetiségekkel. Intézményeket 
adtak, de lehetőséget nem, hogy 
azokat megvédjék. És – hosszú 
távon gazdasági bázisra is szüksége 
van a romániai magyarságnak. 
Ezért a szervezeteknek gazdasági 
programja is legyen. S minden 
szervezetnek a morális politizálást 
kell megtanulnia és gyakorolnia.”31

Másnap a MADISZ, az angol Fiatal 
Szociál-Liberális Demokraták és a 
FIDESZ közös nyilatkozatot adtak 
ki Európa fiataljaihoz: „Európa 
Fiataljai! Mi, Nagy-Britannia, 
Magyarország és Románia fiatal 
demokratái kifejezzük közös 

eszméinket és törekvéseinket. 
1.) Európa még mindig megosz-
tott. A kontinens egységesülését 
nem lehet a kelet-közép-európai 
régió nélkül elképzelni. Tegyünk 
meg mindent, hogy a vasfüggöny 
maradványait is felszámoljuk. 2.) 
Üdvözöljük a kontinens kommu-
nista rendszereinek felborulását, és 
a piacgazdaságon és parlamentáris 
demokrácián alapuló rendszerek 
kialakulását. 3.) Hitet teszünk az 
emberi szabadságjogok megterem-
tése mellett. Követeljük a vallási, 
nemzetiségi kisebbségek közösségi 
jogainak feltétlen biztosítását. 
4.) Felkérjük Nyugat nemzeteit, 
kormányait, politikai szervezeteit, 
hogy minden eszközzel járuljanak 
hozzá Közép-Kelet-Európa forra-
dalmainak sikereihez, a békés és 
demokratikus átmenethez.”32

Ezt követően, a forradalmi 
mámorban, az óévet és a 
Ceaușescu-rendszert búcsúztató 
szilveszteri házibuliban született 
a nyári tábor ötlete.33 Már 
konkrét előadók neve is felmerült 
a tervezgetéskor, hiszen Kovács 
Attila MADISZ szervező a Székely 
Újság januári interjújában ekképp 
fogalmazott: „Július folyamán 
szervezünk egy politikai tábort, 
amelyen angol, magyar és román 
előadók beszélnének. Angliából 
például David Steel és Schöpflin 
György, az oxfordi egyetem 
tanárai jönnek. Esténként pedig 
a magyar nyelvterület tánc-
együttesei húznák a talpalávalót. 
Ám egyelőre a legfontosabb, 
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ne hagyjuk, hogy a forradalom 
elsekélyesedjen.”34

Az ötletet követően hét hónappal 
– túl a marosvásárhelyi fekete 
márciuson és az országgyűlési 
választásokon – Bálványosfürdőn 
Átmenet a diktatúrából a 
demokráciába mottóval kezdődött 
a szabadegyetem, melyen első 
alkalommal mintegy hatvanan35 
vettek részt. Az első alkalom 
időpontja is szimbolikus volt, 
hiszen éppen az Anna-napi búcsú 
idejére került, amely a rendszer-
váltás előtt a romániai ellenzé-
kiek fontos találkozóhelye volt.36 
A tábor előadói között volt a 
Londonban tanító Schöpflin 
György, Litván György történész, 
Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész, Lengyel László közgazdász és 
Norman Stone brit történész, de 
a Ceauşescu-korszakban üldözött 
értelmiségi csoport, a Limes Kör 
tagjainak – Balázs Sándor, Bíró 
Béla, Fábián Ernő, Lőrincz Csaba 

34 Sántha Attila: „Ki kell ejtenünk: antikommunizmus”. Beszélgetés MADISZ-képviselőkkel. Székely Újság, 1990. 01. 06. 3.
35 Németh Zsolt egy „Egy 60 fős, jó hangulatú, ám szűk körű bálványosi táborozásra” emlékszik. Mások, például Pomogáts Béla jóval 

nagyobbnak érzékelte a résztvevők létszámát: „A táborozáson egyetemi hallgatók és fiatal értelmiségiek gyülekeztek vagy kétszázan” A 

Háromszék tudósítója szintén 200–250 főre tette a szabadegyetem létszámát és megjegyzete: „Többnyire erdélyiek, de legalább harmincan 

vannak Magyarországról, átjöttek Csehszlovákiából és Kárpátaljáról is. A létszámok nem véglegesek, naponként látni most is fémvázas 

hátizsákokkal Bálványosfürdő felé tartó kirándulókat.” In: Németh Zsolt: Tusnádi jubileumra. Pro Minoritate, 2009/2, [3–4.] 3.; Pomogáts 

Béla: Bálványosi utazás. Élet és Irodalom, 1990. 08. 10. 4.; Sylvester Lajos: Bálványosi bálványdöntögetés. Háromszék, 1990. 07. 28. 1., 7.
36 Löffler Anna: Bálványostól Tusványosig, avagy egy tábor, amely politikai folyamattá érett. Polgári Szemle, 2009/4. https://epa.oszk.

hu/00800/00890/00041/EPA00890_Polgari_Szemle_345.html (Utolsó letöltés: 2022. 03. 10.)
37 A transzilvanizmus politikai megközelítésben az erdélyi régió érdekeinek érvényesítését kitűző politikai ideológia, míg az irodalomi 

síkon a Trianon után az együttélő népek közeledését, megértését elősegíteni kívánó sajátos „erdélyi gondolat”. A táborban Pomogáts 

Béla és Kántor Lajos (irodalomkritikus, esszéiró, a kolozsvári Korunk főszerkesztője) tartott előadást a transzilvanizmusról.
38 Enache, Smaranda (1950): tanár, emberi jogi aktivista. 1989 decemberében létrehozta az első marosvásárhelyi civil szervezetet, a Pro 

Európa Ligát, mely a demokrácia értékeinek tudatosítását tűzte ki céljául. A Bálványosi és Tusványosi Táborok rendszeres résztvevője 

volt. 1998 és 2001 között Románia finnországi nagykövete volt.
39 A 1991-es tábor idején már román politikai partnere is lett a Bálványosi folyamatnak, ekkor a Polgári Szövetség is a társszervezők 

között volt. Lásd: Löffler i. m. 2009, illetve Uő: A bálványosi-folyamat, avagy egy generáció a Kárpát-medencei magyar politikában. Pro 

Minoritate, 2009/2, 9–25.
40 A korabeli tudósítások közül – Sántha Attila Művelődésben írt beszámolója mellett – ez adja a legteljesebb összeállítást az egyes 

elhangzott előadásokról. Toró T. Tibor: Átmenet a diktatúrából a demokráciába... Temesvári Új Szó, benne: Vétó. (A Temesvári Magyar 

Ifjúsági Szervezet Lapja). 1990. 08. 18. III., illetve Sántha Attila i. m. 1990. 13–15.
41 „Egy majdani összegezést megelőzve máris kijelenthetjük: Bálványosfürdőn pillanatnyilag talán a legjelentősebb demokratikus 

szellemi önösszeszedésnek vagyunk tanúi. Mennyit féltettük az utánunk érkező generációkat, hogy visszaszorították, ki- meg 

beszorították, kiiktatták, leírták… Bálványosfürdőn a bálványok, a társadalmi tabuk olyféle döntögetése folyik, olyan felkészültséggel 

és receptivitással, s higgyük, hogy olyan hatással is, ami, nem is olyan soká, eme hírneves hely maradandó mondáinak, legendáinak 

magasságába emeli az itt történteket.” Sylvester Lajos i. m. 1990. 7.

és Molnár Gusztáv – részvétele is 
szimbolikus jelentőséggel bírt. A 
szervezők célja egyrészt az volt, 
hogy megkezdődjék a román–
magyar párbeszéd, másrészt, hogy 
a fiatalok szokják és „tanulják” a 
demokráciát, a politizálást, mindezt 
mégsem aktuálpolitika, hanem 
naponta egy-egy tudományág – 
irodalom, történelem, szociológia 
közgazdaságtan, jog, politológia – 
egyetemesebb megközelítésének 
keretei között. Így foglalkoztak 
a transzilvanizmussal37, Közép-
Európa kérdésével, az elvándor-
lással és az asszimilációval, a jogál-
lamisággal, a kisebbségi jogokkal 
és a többpártrendszer kérdéseivel. 
A román–magyar párbeszédet 
Smaranda Enache38 vezetésével 
egy erdélyi civil szervezet, a maros-
vásárhelyi székhelyű Pro Európa 
Liga biztosította. 39

Toró T. Tibor tudosításából azt is 
megtudhatjuk, hogy már az első 
szabadegyetem programjában 

voltak lazább elemek is: „Az 
előadások magyarul, románul 
és angolul folytak, hat napon át, 
napi 3-4 órában, a viták többször 
átcsúsztak a délutánba. Persze 
azért a Szent Anna-tóra, a 
Bálványosvárra, a Büdös-barlangra 
vagy a borvízstrandra is maradt 
idő, esténként pedig táncház és 
rockzene váltogatta egymást. 
Külön színfoltja volt minden 
napnak a tábori (Bálványosi Büdös) 
rádió műsora, főleg reggel szidták, 
amikor ébreszteni próbálta a 
hajnalbanyúló beszélgetések, nótá-
zások résztvevőit.”40

Az első tábor valóban „bálványdön-
tögetőre”41 sikerült, sőt beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket, és hagyo-
mányteremtő lett. Hiányérzetünk 
abból adódhat, hogy a program-
füzet azt ígérte, hogy az előadások 
szövegét a Századvég Kiadó megje-
lenteti, de erre nem került sor. 
Ugyanakkor a FIDESZ – alapvetően 
a táborszervezők körével nagy 
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Műhely

átfedésben lévő – Közép-Európai és 
Kisebbségi Csoportjának tájékoz-
tatójaként a 1991-es Bálványosra 
jelent meg a Pro Minoritate folyóirat, 
ami „a határokat túlélő kisebbségek 
lapja” kívánt lenni.

ÖSSZEGZÉS

A magyar–román viszony rende-
ződésébe vetett kezdeti opti-
mizmus később több kisebb-na-
gyobb hullámvölgyet is megélt. 
Már a második tábor idején az 
volt a szervezők tapasztalata, hogy 
„Közép-Európa népei egyre nehe-
zebben értenek szót egymással, 
ugyanakkor sokak reménye szerint 

42 Németh Zsolt: „Napforduló után”. Pro Minoritate, 1991/2-3, 8-9.
43 Az 1991-es Bálványosi Tábor után a Beszélő riportere, Bretter Zoltán „szemrehányóan” szembesítette Németh Zsoltot azzal, hogy 

„Nemigen láttam SZDSZ-es szakértőket, résztvevőket sem, és főként nem előadókat”. Németh Zsolt válaszában elmarasztalóan 

szólt az SZDSZ magyarságpolitikájának gyengeségéről, és egyszersind előrevetítette a tábor politikai arcélének alakulását: „Ebben 

semmilyen tudatosság nincsen. A szervezéshez elegendőek voltunk a MISZSZ [Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége]-szel. Ami 

pedig azt illeti, hogy a határokon túli ügyeket össznemzeti alapon kellene csinálni, annak olyan kényszeres jellege van, amit mi nem 

szeretnénk felvállalni. Megkockáztatom azt a kijelentést is, hogy az SZDSZ kisebbségpolitikája eléggé gyönge lábakon áll. A kisebbségi 

törvénnyel kapcsolatos előkészítő munkákban a tárgyalások és az  álláspontok kialakítása elkezdődött, s ebben a folyamatban 

Törzsök Erika, az SZDSZ kisebbségi csoportjának vezetője intenzíven részt vett. Ugyanakkor az az érzésünk, hogy az SZDSZ-álláspont 

még kialakulatlan. Azt sem érzem, hogy az SZDSZ egyenlő hangsúlyt tehetne a kisebbségi kérdésre a határokon innen és túl. Ez pedig 

azért lenne igazán fontos, mert könnyen kialakulhat egy olyan polarizáció, amelyben az MDF, illetve a kormánypártok hitbizományává 

az idegenben élő, míg az SZDSZ hitbizományává a hazai kisebbségeket teszi. Azt hiszem, ez sem a hazaiaknak, sem a határokon 

túliaknak nem kedvező.” Bretter Zoltán: Interjú Németh Zsolttal: Folyosói beszélgetések helyett. Kisebbségekről és némely liberális 

pártokról. Beszélő, 1991. 08. 03. 22.
44 Németh i. m. 2009, 4.
45 2021-ben Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség táborában Újraindítás-megújulás, reStart-reNewal mottóval került megrendezésre a 

Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem egyfajta „pót-Tusványosként”.

a Nyugat nem csupán partnerévé 
válik a közép-európai népeknek 
az elkövetkező években, hanem 
egyrészt mintájává, másrészt 
vitáikban és együttműködésükben 
»mediátorává«, közvetítőjévé is.”42 
A szabadegyetem és a kisebbségi 
kérdés párthovatartozástól függet-
lenül sokakat megmozgatott, de a 
kezdetektől egyértelműen megha-
tározó a szervezők személyén 
keresztül is a FIDESZ.43

A harmincéves folyamat elemzé-
sére ez a tanulmány nem vállal-
kozhat, de elmondható, hogy a 
FIDESZ-kormányzatok magyarság- 
politikájának meghatározó irá- 

nyának alakulásához a bálványosi, 
majd tusnádfürdői sátrak alatt 
született gondolatok is hozzá-
járultak, így a Magyar Állandó 
Értekezlet (MÁÉRT), státustörvény, 
határokon átívelő újraegyesítés az 
Európai Unióban, önkormányza-
tiság és autonómia, regionalizmus 
és összmagyar fejlesztési politika is 
részben ide kötődik.44

Az eleinte „szűk”, meghívásos-ba-
ráti alapon alakuló táborozók 
köre 1997-re kinőtte a bálványosi 
helyszínt. A szabadegyetem átköl-
tözött Tusnádfürdőre, ráadásul 
a homoródfürdői éves Erdélyi 
Diáktábor 1995-ös megszűnése 
után a lazább, fesztiválos irány is 
beépült a rendezvény program-
jába. A 2019-es harmincadik tábor 
után a 2020-as 31. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor a 
pandémia miatt elmaradt: először 
2021-re halasztották, majd az újabb 
járványhullámok miatt 2022. július 
19–24. között tervezik megren-
dezni.45 „Tusványos” az elmúlt 
harminc évben a baráti táboro-
zástól és politikai „önképzéstől” 
eljutott odáig, hogy a FIDESZ, így a 
jelenlegi kormányzat egyik legfon-
tosabb nemzetpolitikai műhelyévé 
váljék, s egyben politikai találkozó-
hellyé és igazi tömegrendezvénnyé 
nőtte ki magát.

A rövidnadrágos politizálás egyik megteremtője Toró T. Tibor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) későbbi elnöke. Mellette: Pomogáts Béla iroda-
lomtudós és Kántor Lajos író, akik a transzilvanizmusról tartottak előadást.
Fotó: tusvanyos.ro
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AZ EDDIG MEGVALÓSULT BÁLVÁNYOSI NYÁRI SZABADEGYETEM ÉS DIÁKTÁBOROK IDŐRENDBEN

Ssz. Időpont Helyszín Mottó

1. 1990. július 21–29. Bálványosfürdő Átmenet a diktatúrából a demokráciába

2. 1991. július 21–28. Bálványosfürdő Napforduló után

3. 1992. július 19–26. Bálványosfürdő III. Nyári Szabadegyetem

4. 1993. július 20–24. Bálványosfürdő Románia Kelet és Nyugat között

5. 1994. július 20–23. Bálványosfürdő A baloldali nosztalgia Közép- és Kelet-Európában

6. 1995. július 17–22. Bálványosfürdő Közös kihívások az átmenet során

7. 1996. július 22–27. Bálványosfürdő VII. Nyári Szabadegyetem

8. 1997. július 21–26. Tusnádfürdő A posztkommunizmus nyomorúsága

9. 1998. július 20–25. Tusnádfürdő Kelet-Közép Európából Európa felé

10 1999. július 19–25. Tusnádfürdő Közép-Európa? Kelet-Európa? Balkán? – regionalizmus 
és integráció

11. 2000. július 24–29. Tusnádfürdő Politikusok rövidnadrágban

12. 2001. július 23–28. Tusnádfürdő Tíz évvel a Napforduló után – kényszerek és lehetőségek

13. 2002. július 21–28. Tusnádfürdő A polgári kibontakozás Európában

14. 2003. július 20–27. Tusnádfürdő Együtt vagy külön utakon – Integráció és nemzeti érdek

15 2004. július 18–25. Tusnádfürdő Tusványos az igazi – Kelet-Közép-Európa az Európai 
Unió bővítése után

16. 2005. július 17–24. Tusnádfürdő Összetartozunk?! – Az Európai Unió kihívásai és 
lehetőségei

17. 2006. július 18–23. Tusnádfürdő Így is lehet – Egy másik Románia, egy másik 
Magyarország

18. 2007. július 17–22. Tusnádfürdő Vitán felül

19. 2008. július 15–20. Tusnádfürdő Más kép

20. 2009. július 14–19. Tusnádfürdő Tusványos, természetesen! Húsz esztendőm hatalom

21. 2010. július 20–25. Tusnádfürdő Nyílt lapokkal. Tusványos 21.

22. 2011. július 19–24. Tusnádfürdő Összenő, ami összetartozik!

23. 2012. július 24–29. Tusnádfürdő Tusványos a világ közepe!

24. 2013. július 23–28. Tusnádfürdő A mi időnk

25. 2014. július 22–27. Tusnádfürdő Történetekből történelem!

26. 2015. július 21–26. Tusnádfürdő Több, mint fesztivál!

27. 2016. július 19–24. Tusnádfürdő Itthon voltunk, vagyunk, leszünk Európában!

28. 2017. július 18–23. Tusnádfürdő A biztos pont

29. 2018. július 24–29. Tusnádfürdő Szenvedélyünk Tusványos!

30. 2019. július 23–28. Tusnádfürdő Egy a tábor! Tusványos harminc!


