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„Szárszó ’88 volt a magyar 
rendszerváltás 
no return point-ja”
Németh Zsolt családi háttérről, a 
klubmozgalomról és a „rendszerváltó” 
nyári táborokról

„A magyarországi ellenzéki életnek a hagyományos körei mellett – ami visszanyúlik 
a népi mozgalomig, illetőleg a demokratikus ellenzéknek az előzményét képező 
értelmiségi baloldali csoportokig – tehát egy harmadik pólus is képződött a nyolc-
vanas években. Ez az ifjúsági bázison létrejövő mozgalom aztán nyári táborokat 
szervezett: a ’85-ös szarvasi után ’86–87-ben Kunfehértón, Fehérgyarmaton 
és Velemen, majd ’88 augusztus végén a legnagyobb rendezvényként a Szárszó 
’88-as Találkozót szervezte meg.” Lapunkban a Közép-Európa Klubot, a Széchenyi 
István Szakkollégiumot és Bálványosi Szabadegyetemet megalapító Németh Zsoltot 
kérdeztük családi indíttatásról, ifjúsági klubmozgalmakról, nyári táborokról és a 
rendszerváltásról.

Mit tart a legfontosabbnak azok közül a 
hatások közül, amelyek otthonról érték, 
és politikai érdeklődését, gondolkodását 
leginkább formálták?

A családi indíttatással kezdeném. Édesapám 
Németh Géza református lelkipásztor, édesanyám 
Kriza Judit vegyészmérnök, az erdélyi Kriza família 
leszármazottja. A családi legendáriumban Kriza 
János, unitárius népballada-gyűjtő püspök a 19. 
század közepén centrális helyet foglal el. Erdélyi 
rokonságunk nagyon kiterjedt. Noha édes-
apámról gondolják sokan, hogy erdélyi volt, ő 
felvidéki gyökerekkel rendelkezett, Nagysallón 
született. Amikor szüleimről beszélünk, fontos 

1 Sánta Ferenc (1927–2008): író. Brassóban született, iskoláit Kolozsváron, majd 1945 után Debrecenben folytatta. 1954-től jelentek 

meg írásai, 1956-ban részt vett a Petőfi Kör tevékenységében. Hatvanas években megjelent regényei (Az ötödik pecsét, Húsz óra) 

a történelem és erkölcsi felelősségvállalás problematikáját, valamint legfontosabb társadalmi kérdéseket állították középpontba. 

1987-ben részt vett az első lakiteleki találkozón.
2 Mészöly Miklós (1921–2001): író. 1943-ban jelentek meg első művei, 1950 után dramaturgként, majd szabadfoglalkozású íróként 

tevékenykedett. A hatvanas években regényei és drámái (Az atléta halála, Bunker, Az ablakmosó) nem vagy csak hosszú várakoztatás 

után jelenhettek meg. 1981-től a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, 1989-ben a Magyar Helsinki Bizottság első elnöke, 1991 és 

1994 között a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke. 1993-ban a Demokratikus Charta szóvivője.
3 Borsos Miklós (1906–1990): szobrász. Nagyszebenben született, a család az 1916-as Erdélybe való román betörés után menekült 

Győrbe. 1946-tól az Iparművészeti Főiskola tanára volt, ám 1960-ban – többek között „idealizmussal” és „nacionalizmussal” vádolva 

– elbocsátották. 1960-tól rendszeresen illusztrálta a Szépirodalmi Kiadó kiadványait.

hangsúlyozni, hogy a háború utáni ébredési 
mozgalomban lettek hívő emberek, édesapámat 
ez indította el a lelkészi pálya felé. A hatvanas 
években szüleim Érden kezdtek egy nagy gyüle-
kezetépítésbe, és nagyon intenzív ifjúsági munkát 
folytattak. Kapcsolatba léptek a magyar szellemi 
élet progressziójával, az érdi gyülekezeti háznak 
és parókiának a vendége volt Sánta Ferenctől1 
Mészöly Miklóson2 át Borsos Miklósig3 a szellemi, 
művészeti élet színe-java. Ez a fajta tevékenység 
persze szemet szúrt a pártállamnak, nem tole-
rálták, és két koncepciós perben – 1968-ban és 
1971-ben – bocsátották el és fosztották meg palást-
jától édesapámat, így megakadályozva két érdi 
templomépítést. 1972-től aztán képzőművészeti 
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ügynökként tartotta el a családját, és ezáltal 
eléggé kiterjedt tevékenységet tudott folytatni az 
országban. De nem volt olyan hétfő este, amikor a 
lakásunkon ne tartott volna házi istentiszteletet. A 
rendszerváltáskor a rehabilitációja meglehetősen 
felemásra sikeredett, mint ahogy ez a magyar-
országi egyházi rendszerváltozásnak sajnos 
általános része volt: a magyar keresztény egyházi 
establishment elmismásolta a keresztényüldözés 
áldozatainak a rehabilitását, a kérdést mindegyik 
történelmi egyház meglehetősen nagyvonalúan 
és felelőtlenül kezelte. Édesapám aztán aktívan 
bekapcsolódott az erdélyi menekültek mentésébe, 
a nyolcvanas évek második felétől féllegális 
egyházi tevékenységet folytatva. Először a Csaba 
utcában, aztán a Rákosszentmihályi Református 
Gyülekezetben folyt ennek a missziónak a 
bonyolítása, amelyet apám és Pánczél Tivadar 
rákosszentmihályi lelkész irányítottak. 1992-ben 
kapták meg a Reménység Szigetét4 a honvé-
delmi tárcától, ahol formális kereteket kapott az 
Erdélyi Gyülekezet nevű egyház működése. Apám 
haláláig ez adott keretet lelkészi működésének. A 
kommunista évtizedekben alapvetően az ifjúsági 
misszió és a nemzeti összetartozás erősítése volt 
a két meghatározó irányvonala tevékenységének, 
és ezen keresztül értek engem is a legközvetle-
nebb hatások.

4 A X. kerületben, egykori szovjet laktanya helyén, az Erdélyi Gyülekezet által szervezett szociális intézményegyüttes. A Magyarországon 

élő, erdélyi születésű emberek kapcsolattartását is elősegítő gyülekezeti épületben jelenleg három intézmény működik: az Erdélyi 

Betegszállás, az Erdélyi Népfőiskola és a Károli Gáspár Református Teológiai és Missziói Intézet.
5 A budapesti közgazdasági egyetemen (akkor Marx Károly Közgazdasági Egyetem) létrejött első szakkollégiumot 1970-ben alapították, 

1973-ban vette fel az egykori kommunista politikus nevét. Alapító vezetője Chikán Attila volt. 
6 1987 februárjában, a Közgáz Társadalomtudományi Klub bázisán létrejött önszerveződő szakkollégiumi csoport, amely a budapesti 

egyetemek hallgatóinak kívánta biztosítani az elmélyültebb tudományos kutatás lehetőségét. Az Egyetemi Tanács 1988 februárjában 

ismerte el szakkollégiumként való működését. 
7 A budapesti egyetem jogi karán 1983-ban engedélyezett szakkollégium, amely 1985-ben vette fel Bibó István nevét. Alapító igazgatója 

Stumpf István volt. A szakkollégium előzményének tekinthető a Kéri László nevéhez köthető, 1977-től létező „Folyosó Szakkollégium” 

tevékenysége.
8 A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának Martos Flóra Kollégiumában létrejött, az egyetemi és közéleti kérdésekkel is 

foglalkozó körét 1980-ban alapították. Vezetője és fő szervezője Diczházi Bertalan volt.
9 A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának 1966-ban átadott kollégiuma. 1968-tól viselte a kommunista politikus nevét. 

1990 óta Kármán Tódor Kollégium néven működik. 
10 A budapesti Tanárképző Főiskolai Karon az 1986–87-es tanévben jött létre az Erdei Ferenc Társadalompolitikai Kör, amely elsősorban 

a magyar társadalomfejlődés kérdéseiről szervezett előadássorozatot, filmvetítéseket.
11 A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Teleki Blanka Kollégiuma 1963-ban kezdte meg működését.
12 A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Németh László Szakkollégiuma 1987 szeptemberében jött létre.
13 A debreceni tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 1985-ben alakult meg a Jászi Oszkár Kör, többek között Valuch Tibor 

és Nagy István vezetésével.

Hogyan jutunk el az Ön személyes életében a 
Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) mega-
lapításáig? Hogyan emlékszik vissza az ezt 
előkészítő időszakra?

1982-ben érettségiztem Budapesten. Egy év 
katonaság után 1983-tól az egyetemista közéletbe 
kapcsolódtam be, társaimmal a Közgázon létre-
hoztunk egy Közép-Európa Klubot, majd 1984-ben 
felvettek a Rajk László Szakkollégiumba.5 
Barátaimmal 1987-ben a Közép-Európa Klub 
bázisán alapítottam meg a Közgázon a Széchenyi 
István Szakkollégiumot.6 Mindezekkel párhuza-
mosan ’83-ban létrejött a Bibó Szakkollégium a 
jogon.7 1985-ben már közös szakkollégiumi talál-
kozót tartottunk Szarvason, ahol részt vettek a 
Bibó és a Rajk mellett olyan Műegyetemről és a 
bölcsészkarról származó barátaink, műhelyek 
is, mint a 405-ös kör a Martos Kollégiumban,8 a 
Münnich Ferenc Kollégium9 és a budapesti tanár-
képző Erdei Ferenc Köre,10 illetőleg az országból 
fokozatosan kapcsolódtak hozzánk szegedi tanár-
képzősök,11 a szombathelyiek által létrehozott 
Németh László Szakkollégium,12 illetve a debre-
ceniek Jászi Oszkár Köre.13 Tehát egy országos 
hálózat jelentette a klubmozgalomnak, a szak-
kollégiumi mozgalomnak a szociológiai hátterét, 
amire aztán később a FIDESZ is épült. A magyar-
országi ellenzéki életnek a hagyományos körei 
mellett – ami visszanyúlik a népi mozgalomig, 
illetőleg a demokratikus ellenzéknek az előzmé-
nyét képező értelmiségi baloldali csoportokig 
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– tehát egy harmadik pólus is képződött a nyolc-
vanas években. Ez az ifjúsági bázison létrejövő 
mozgalom aztán nyári táborokat szervezett: a 
’85-ös szarvasi után ’86–87-ben Kunfehértón, 
Fehérgyarmaton és Velemen, majd ’88. augusztus 
végén a legnagyobb rendezvényként a Szárszó 
’88-as Találkozót szervezte meg. 

Ön egy interjújában Szárszó ’88-at a 
rendszerváltás egyik kulcsmomentumának 
nevezi.14 Miért tartja annak?

Ekkorra a FIDESZ már megszerveződött és e 
keretek között, politikai szervezetként vett részt. 
Az MDF már kvázi mozgalomként 1987 szeptem-
berében megjelent, de még a szervezetszerű 
megalakulás előtt állt, hisz az csak néhány nappal 
később Lakiteleken, a második lakiteleki találkozó 
keretei között indult el. Az utolsó csillagállása 
a magyar ellenzéknek, progressziónak, amikor 
együtt állt mindenki egy fronton, a népi ellenzék, 
a demokratikus ellenzék, a szocializmusnak a 
reformer rétege, illetőleg az ifjúsági szakkollégium 
és klubmozgalom, ez a ’88-as szárszói táborban 
volt. Kitüntetett szerepe van tehát a magyar rend-
szerváltozásnak a történetében. Ez volt az, amikor 
a no return point-ot elhaladta a magyar rendszer-
változás. Az 1988 márciusa és augusztusa közötti 
fél évben sok minden történt az országban.15 Sok 
olvasata van ennek az időszaknak. Áprilisban négy 
reformert kizártak az MSZMP-ből.16 Májusban a 
pünkösdi pártkongresszuson Kádár János átadta 
a stafétát Grósz Károlynak. Ebben az időszakban 
érlelődött meg az MDF-ben is, hogy nem elég a 
formátlan mozgalmi jelleg, meglehetősen fluid 
karakterrel, hanem politikai szervezetet kell létre-
hozni a FIDESZ mintájára, amelyik már létrehozta 
a maga politikai szervezetét. Ebben a fél évben 
tehát átléptük azt a pontot, amikor a magyar rend-
szerváltozás visszafordíthatatlanná vált. Fontos, 
hogy Lengyelországban is ezzel párhuzamosan 
– éppen ’88 nyarán – a hatalom és az ellenzék 

14 Elek István: A Fidesz létrehozását komoly játéknak tekintettük – Németh Zsolt. In: Uő: Rendszerváltoztatók húsz év után. Budapest, 

Magyar Rádió – Heti Válasz, 2009, [24–29.] 27–28.
15 Erről bővebben: Riba András László: Hatalomtechnika a pártállam végóráiban. 1987–1989. Budapest, RETÖRKI, 2021.
16 Bihari Mihály, Bíró Zoltán, Király Zoltán és Lengyel László. A velük készült kortárs interjúkat lásd: Bihari Mihály – Bíró Zoltán – Király 

Zoltán – Lengyel László: Kizárt a párt. Szerk. Ács Zoltán – Hollai Andrea. Budapest, Primo, 1988.
17 Jónás Róbert: Grósz Károly és Nicolae Ceaușescu aradi találkozója. In: A rendszerváltás mérföldkövei. Szerk. Házi Balázs – Jónás Róbert 

– Nagymihály Zoltán – Rapali Vivien – Strausz Péter. Budapest, RETÖRKI, 2020. 68–72.
18 A táborról való tudósítást, köztük az aradi találkozót értékelő közleményt lásd: G. [Béki Gabriella]: Szárszó ’88. Újra tudjunk 

együttgondolkodni nemzetünk jövőjéről. Beszélő 25 (1988), 129–131. 
19 Bővebben: Szekér Nóra: „Dunának, Oltnak egy a hangja”. Az 1988-as Erdély-tüntetés szervezésének háttere. In: A történelem útján. 

Ünnepi tanulmányok Bíró Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Nagymihály Zoltán. Lakitelek, Antológia, 2016, 203–216.

között komoly kiegyezési tárgyalási folyamat 
kezdődött el. Ezek a folyamatok tehát még 
egyfajta térségi konstellációban is szemlélhetőek. 
Augusztus végén a szárszói táborral egy időben, 
egyfajta utózöngéjeként került sor Grósz Károly 
és Ceaușescu találkozójára,17 ami arra inspirálta 
a tábor résztvevőit, hogy felhívással forduljanak 
Grószhoz, hogy álljon ki az erdélyi magyarok 
mellett.18 Tudjuk, hogy nem sokkal ezelőtt, 1988 
júniusában volt a falurombolás elleni gigatün-
tetés, ami ’56 után a legjelentősebb tömegren-
dezvény volt, mintegy 80–100 ezer ember gyűlt 
össze a Hősök terén az MDF, a Bajcsy-Zsilinszky 
Társaság és több szervezet, köztük a FIDESZ 
együttműködéseként.19 Ezek azok a pillanatok, 
amikor egy magyarországi felszín alatti ellenzéki 
élet megszervezi önmagát és létrejönnek, kikris-
tályosodnak azok a szereplői a magyar politi-
kának, amelyek aztán mind a mai napig vala-
milyen formában tovább élnek. E hónapok 
fejleményei, ezen átalakulási folyamatnak a 
mélyreható ismerete nélkül nem igazán érthető 
a magyarországi politikai, szellemi, gondolko-
dásbeli rétegződés. A FIDESZ mai kohéziójának a 
legfontosabb oka is éppen ezekben az években 
található meg, amikor is a klubmozgalomban és 
a szakkollégium mozgalomban egy meglehetősen 
szolidáris közösség alakult ki.

Az Ön által említett szarvasi, és hosszabban 
taglalt szárszói találkozó is eléggé kiesett a 
közgondolkodásból. A kettő között – Szarvas 
nagyjából a monori ellenzéki találkozóval 
egy időben zajlott – eltelt három év, számos 
eseménnyel. Mennyire voltak jelen már 
Szarvason azok a kérdések, amelyekről a nagy 
nyilvánosság előtt kevéssé lehetett beszélni, 
mennyire volt már kiforrott politikai jellege?

Szarvas volt az első alkalom, amikor összeálltak 
a szakkollégiumok. A témák nagyon kurrens, 
meghatározó kérdések voltak: közgazdasági 
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reform, társadalmi egyenlőtlenség, környezet-
védelem, külhoni magyarság kérdései. Azok 
a témák jelentek meg, amelyek meghatározó 
módon formálták a magyar fiatalság és a magyar 
szellemi élet arculatát. Mindegyik napért, és 
azon belül minden témáért néhány személy volt 
felelős. Kaderják Péter20 a Rajk Szakkollégiumból 
például a környezetvédelmi napért felelt. 
Jogászok voltak felelősek a társadalompoliti-
káért. Emlékeim szerint Urbán Laci21 a közgazda-
sági reformnapért. Minden témához meg voltak 
hívva ismert – elsősorban az ellenzéki és a legális 
szféra határmezsgyéjén mozgó – személyiségek, 
kiemelkedő koponyák, akik előadásokat tartottak. 
Természetesen nem lehetett meghívni nyílt 
ellenzéki személyeket, ugyanakkor a „krém” már 
jelen lehetett Szarvason is. A határon túli témáért 
én voltam felelős. Kiadtunk egy kis kiadványt is,22 
amely tartalmazza az egyes témáknak a fölve-
zetését és az előadókat. A szarvasi találkozónak 
ez a dokumentuma már nagyon jól tükrözi azt a 
gondolkodást, ami aztán következő lépésként 
a FIDESZ alapító nyilatkozatában is megjelent. 
A szakkollégiumi találkozónak egyébként a IV. 
Szakkollégiumi Találkozó nevet adtuk. Ennek 
van is egy legendája: a negyedik megnevezést 
taktikai alapon kapta, ezáltal sikerült a párt-
központ figyelmét elaltatni. Ezt későbbiekben 
egyébként nekem vissza is igazolta a pártközpont 
egyetemi és főiskolai ügyekért felelős vezetője. 
Egyszer egy külföldi úton mondta nekem, hogy 
őt őrjöngve hívta az egyik KB-titkár, hogy mi 
ez a IV. Szakkollégiumi Találkozó a nyár kellős 
közepén. Elmondása szerint éppen üdült, és 
azonnali hatállyal meg kellett szakítania a szabad-
ságát, és Pesten kellett referálnia az ellenzéki 
összejövetelről. Nyilvánvalóan a figyelmet Monor 
elvonhatta, de ez hasonló hatással bírhatott 
az egész politikai vezetésre 1985 nyarán, mint 
Monor. Monor ügye egyébként teljesen benne 

20 Kaderják Péter (1963): közgazdász. 1987-ben végzett a Marx Károly Kögazdaságtudományi Egyetemen, ahol ettől az évtől tanított is. A 

Rajk Szakkollégium tagja, 1988 márciusában a FIDESZ alapítója, később a párt környezetvédelmi szakértője. 1998–99-ben a gazdasági 

minisztériumban és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. igazgatóságában, 2000 és 2003 között a Magyar Energia Hivatal 

főigazgatójaként dolgozott. 2018 és 2021 között az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára.
21 Urbán László (1959): közgazdász. 1982-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1983-tól a Műszaki Egyetemen, 

1985-től az ELTE jogi karán tanított. 1989 és 1995 között a FIDESZ tagja, 1993–94-ben országgyűlési képviselője. 1995 óta különböző 

bankok (PostaBank, Magyar Nemzeti Bank, OTP Bank, EBRD) igazgatótanácsában dolgozott. 
22 A kiadvány 200 példányban jelent meg, „belső használatra”. IV. Országos Szakkollégiumi Tábor. Előadások, viták, törekvések. Szerk. 

Bartók István – Dobránszky János – Diczházi Bertalan – Hahn Csaba – Kovács István – Kövér László. Szarvas, 1985.
23 Csengey Dénes (1953–1991): író, politikus. 1978-tól jelentek meg írásai a magyar sajtóban. A Fiatal Írók József Attila Körének 

titkáraként vett részt az ellenzék mozgolódásában. Részt vett és felszólalt a monori és az első lakiteleki találkozón. Az MDF alapítója, 

1990–91-ben a párt országgyűlési képviselője. 
24 Az ef-Lapok a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának 1985-től megjelent kiadványa. 

volt a figyelmünk középpontjában, ahogy később 
Lakitelek is, amelyek nagyon foglalkoztatták az 
ifjúságot és a szellemi életet ezekben az időkben. A 
’88-as szárszói találkozó ebből a szempontból még 
látványosabb volt: egyszerre jelent meg karakte-
resen Mészöly Miklós és Csengey Dénes23 például. 
Szarvasnak inkább szakmai jellege volt még: szak-
politikai elit vett részt rajta, a szárszói tábornak a 
résztvevői és előadói listája viszont már verte az 
összes hasonló szellemi kezdeményezést. A szak-
kollégiumközi nyári táborok gyakorlata – NYATA 
(Nyári Szakkollégiumi Találkozó) – igazán ekkor 
vette kezdetét, de a mai napig létezik. E folya-
matot leginkább az ef-Lapokban24 lehet végigkö-
vetni, amely a KISZ KB kiadványa volt. Prominens 

Az 1985-ös szarvasi találkozó jegyzőkönyve.
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szerepet játszott a mi közgázos akcióinkban B. 
Kiss Tamás,25 aki a Széchenyi Kollégiumnak lett 
később az igazgatója. Ő a párt felől érkezett be a 
mozgalomba. Részt vett egyébként még a ’81-es 
EFOTT-on,26 ami után komoly politikai retorzi-
óban részesült, pártkarrierje hátrányt szenve-
dett, de megőrizte kapcsolatait. Sok esetben 
védelmet tudott nyújtani a Közgázon folytatott 
tevékenységhez. Mint ahogy Horváth István27 
belügyminiszter veje, Stumpf István28 is jelentős 
védelmet adott a Bibónak. Chikán Attila – aki a 
Közgáz pártbizottságnak volt tagja és így a Rajk 
Szakkollégium számára biztosította ezt a fajta 
párthátteret, védelmet – a szarvasi találkozó után 
például pártfegyelmit kapott. Mindhárman fontos 
szereplői voltak ennek az egyetemista és szakkol-
légiumi és klubmozgalomnak. Még egy legitimáló 
védőernyőről meg kell emlékeznünk a nyolcvanas 
évek rendszerváltást megelőző időszakában. Ezt 
a pártban egyre inkább marginalizálódó és az 
ellenzék irányába orientálódó Pozsgay Imre, a 
Hazafias Népfront titkára nyújtotta, nemcsak az 
MDF, hanem a klub- és szakkollégiumi mozgalmak 
irányába is. A Hazafias Népfront alatt létrejött az 
úgynevezett Klubtanács, amelyben például Bogár 
Laci29 – közgazdász, gondolkodó – Pozsgay jobb 

25 B. Kiss Tamás (1958–2016): közgazdász. Az ef-Lapok szerkesztője, a Széchenyi István Szakkollégium alapítója és első igazgatója, majd 

a Rákóczi Szövetség által alapított A Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány titkára volt.
26 Az Egyetemisták és Főiskolák Országos Turisztikai Találkozóját (EFOTT) 1976 óta rendezték meg, kezdetben a KISZ szervezésében. 

1981-ben Fonyódligeten került megrendezésre.
27 Horváth István (1935): jogász, bíró, politikus. 1971–1975 között országgyűlési képviselő és az Elnöki Tanács tagja volt. Két ízben, 1980–

1985 között, majd 1987-től 1990 januárjáig volt belügyminiszter. A Dunagate-botrány kirobbanása után kénytelen volt lemondani 

tisztségéről.
28 Stumpf István (1957): jogász, politológus. 1982-ben diplomázott az ELTE jogi karán, majd 1985-ben a BTK szociológia szakán. 1982 és 

1988 között a Bibó István Szakkollégium alapító igazgatója, 1987-től az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa. 1985 és 1988 között a Századvég felelős kiadója. 1991-ben a Századvég Politikai Iskola alapítója. 1988 és 1990 között 

a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) elnöke, 1989 és 1990 között a Hazafias Népfront alelnöke. 1998 és 

2002 között a Miniszterelnöki Hivatal vezetője. 2010 és 2019 között alkotmánybíró. Jelenleg a felsőoktatási modellváltásért felelős 

kormánybiztos.
29 Bogár László (1951): közgazdász, politikus. 1973-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász 

diplomát. Részt vett az első és a második lakiteleki találkozón, majd az MDF gazdasági programjának kidolgozásában. 1990-től 1998-

ig országgyűlési képviselő, 1990 és 1994 között a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, 1998 és 2002 között pedig a Miniszterelnöki 

Hivatal politikai államtitkára volt. 2002-től a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója.
30 Halász Péter (1939): agrármérnök, művelődésszervező, szerkesztő. Az 1956-os forradalom első évfordulója megünneplésének 

megszervezésében való részvételért elbocsájtották a Toldy Ferenc Gimnáziumból. Agrármérnök lett, de önkéntes néprajzosként 

leginkább a Moldvában élő csángómagyarok életét kutatta. Évtizedeken keresztül volt a Honismeret folyóirat főszerkesztője. 1990 

után, az Antall-kormány idején a Magyar Művelődési Intézet igazgatója, később a Duna Televízió főszerkesztője volt.
31 Dragon Pál (1945–2010): újságíró, ügyvéd, politikus. Részt vett a lakiteleki találkozókon, az MDF megalakításában és a Független 

Kisgazdapárt újjászervezésében. 1990–1994 között, majd 2009–2010 között országgyűlési képviselő volt.
32 Németh Zsolt beszédét lásd: A Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptember 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja. Szerk. 

Szeredi Pál. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI Könyvek 35., 2018, 44–49. 
33 Kodolányi Gyula (1942): költő, irodalomtörténész. 1988-ban a második lakiteleki találkozó résztvevője. 1990 és 1994 között a 

miniszterelnöki tanácsadó testület vezetője. 1992-től a Magyar Szemle főszerkesztője volt.

kezeként tevékenykedett ebben az időszakban. A 
Klubtanács nem ifjúsági köröket is integrált, ennek 
a jelentősége kifejezetten erős volt. A honisme-
reti körök is becsatlakoztak, itt Halász Péter30 
nevét kellene megemlíteni, aki a Honismeret című 
folyóiratnak volt a vezetője. Az elmúlt húsz évben 
a gyimesi csángókhoz költözött, köztük él népraj-
zosként. Vagy megemlíteném a szentendrei Petőfi 
Kört, amelyet Dragon Pali31 vezetett, aki később a 
Kisgazdapártban kötött ki. Ő szintén részt vett az 
első és második lakiteleki találkozón is. 

Ön 1988-ban Szárszóról Lakitelekre ment. 
Milyen kapcsolatban, ismeretségben volt az 
MDF alapítóival?

Az első lakiteleki találkozón azért nem voltam ott, 
mert akkor az Egyesült Államokban voltam egy 
családi, baráti körúton, ahol végigjártam egész 
Amerikát, és megismerkedtem az amerikai emig-
rációval. A másodikon már jelen lehettem, így 
tulajdonképpen a FIDESZ mellett az MDF alapítója 
is lettem, 330-as tagkönyvvel, 1988 szeptembe-
rében. Beszédet is mondtam,32 amelyet legutóbb 
Kodolányi Gyuszi33 említett nekem a beszél-
getésünk során, emlékeztetve annak radikális 
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hangvételére (ő egyébként most megjelent 
könyvében szépen rekonstruálja ezt az idősza-
kot).34 Arra hívtam fel ott az MDF-eseket, hogy itt 
az ideje a párttá alakulásnak, és ezt a fajta fluid 
mozgalmi, szervezet nélküli jelleget adják fel, mert 
nekik kell kivezetni a nemzetet a kommunizmus 
erdejéből. A beszédemet azzal fejeztem be, hogy 
éppen akkor jelent meg Cseh Tamás35 Mélyrepülés 
című lemeze, melynek végén az előadó, amikor 
már nem tudja szavakkal elmondani a gondolatait, 
így szól: „most hadd érzékeltessem zeneileg azt, 
hogy mi a szabadság”, és elfütyül egy dallamot. 
Ezt a néhány taktust egy walkmanen a mikrofonba 
játszottam le, bekapcsolva az MDF alapító nagy 
öregjeinek. Éreztem a rosszallásukat akkor, de a 
FIDESZ szóvivőjétől – hatan voltunk ekkor, és más 
pozíció még nem is volt a szervezetben – végül is 
tolerálták. Viszonylag korán megvoltak a kapcso-
latok egyébként az MDF-fel: miután március 30-án 
megalakultunk, és hat embert rendőrhatósági 
figyelmeztetésben részesítettek (ekkor egyébként 
néhányakat úgy megfenyegettek – például Csaba 
Ivánt36 és Andrási Miklóst37, két rajkos srácot –, 
hogy kiléptek a szervezetből), április 10-én Csurka 
István38 meghívott magához, a Böszörményi úti 

34 Kodolányi Gyula: A világfa ágain. Budapest, Nap, 2021.
35 Cseh Tamás (1943–2009): zenész, előadóművész. 1970-től kezdtek közösen dalokat írni Bereményi Gézával, első lemeze 1977-ben 

jelent meg. A Mélyrepülés című album – melynek egyetlenként Csengey Dénes írta a szövegét – 1988-ban látott napvilágot.
36 Csaba Iván: közgazdász. A Rajk Kollégium tagja, a FIDESZ alapítója. Április 8-án – négy társával – rendőrhatósági figyelmeztetésben 

részesítették. A későbbi években a Magyar Tudományos Akadémia tanácsadójaként, a Közép-Európai Egyetem (CEU) oktatójaként, 

a Költségvetési Tanács osztályvezetőjeként, a Magyar Nemzeti Bank vezető elemzőjeként, majd az Európai Bizottság Gazdasági és 

Pénzügyi Főigazgatósága elemzőjeként dolgozott. 
37 Andrási Miklós: közgazdász. A Rajk Kollégium tagja, a FIDESZ alapítója. Április 8-án – négy társával – rendőrhatósági figyelmeztetésben 

részesítették. A kilencvenes években brókerházakban dolgozott ügyvezető igazgatóként. 2000-től az ÁPV Rt. vezérigazgató-

helyetteseként, majd a Budapesti Értéktőzsde felügyelőbizottsági elnökeként és az MVM Rt. vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 

2009–10-ben a MÁV elnök-vezérigazgatója. 2014-től a KPMG helyettes igazgatója.
38 Csurka István (1934–2012): író, politikus. Részt vett és felszólalt a monori és az első lakiteleki találkozón, a nyolcvanas években 

a nemzeti sorskérdések iránt fogékony értelmiség egyik jellegzetes képviselője. 1987-ben az MDF alapítója, 1988-tól elnökségi 

tagja, 1991–92-ben alelnöke. 1990 és 1993 között a párt országgyűlési képviselője, ez utóbbi évben kizárták a pártból, 1993–94-ben 

függetlenként tevékenykedett. 1993-tól haláláig az általa alapított Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) elnöke. 1998 és 2002 között a 

párt színeiben országgyűlési képviselő.
39 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.
40 A részben a prágai Szent György Kör falujáró mozgalmából és a Losoncon megjelenő A Mi Lapunk c. folyóirat szellemi holdudvarából 

szerveződő baloldali magyar ifjúsági mozgalom a két világháború közötti Csehszlovákiában. A vezéralakjai közé többek között Balogh 

Edgár, Boross Zoltán, Brogyányi Kálmán, Dobossy Imre, Jócsik Lajos, Peéry Rezső tartoztak. Bővebben: Bajcsi Ildikó: Kisebbségi magyar 

küldetés Csehszlovákiában. A sarlós nemzedék közösségi szerepvállalása Trianon után. Budapest, L’Harmattan, 2021.
41 Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete (CSEMADOK): 1949 márciusában, a „hontalanság évei” után létrehozott kulturális 

szervezet. A kezdeti erőteljes pártirányítás után a hatvanas évektől kezdte növelni mozgásterét, és megfelelni a magyar kultúra 

művelésére vonatkozó feladatának, számos országos rendezvény megszervezését indítva el. 1957-től Zselízen, majd Gombaszögön 

szervezték meg az „országos dal- és táncünnepélyt”. 1968-ban Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, 1990-től 

Csehszlovákiai Magyarok Demokratikus Szövetsége, 1993-tól Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség 

néven működik és ma is az egyik legjelentősebb szlovákiai magyar társadalmi szervezetnek számít.

lakására. Ő ekkor az MDF nevében 10 ezer forintos 
támogatásban részesítette a FIDESZ-t. Bár ezután 
persze voltak hullámhegyek és –völgyek a FIDESZ 
és az MDF viszonyában, tény: az első tíz napban 
ők reagáltak először a megalakulásunkra. Ez 
mindenképpen szép gesztus volt az MDF részéről.

Egész politikai munkássága összekapcsolódik 
a határon túli magyarság sorskérdéseivel. A 
klubmozgalmak39 sem csak Magyarországon, 
de a szomszédos országok magyar közössé-
geiben is egyre fontosabb szerepet kaptak. 
Ha a felvidéki magyarokra és az örsújfalusi 
táborokra gondolunk: ezeknek nagyon komoly 
előtörténete van a csehszlovákiai magyarság 
köreiben, egészen a harmincas évekig. A ma is 
élő Gombaszegi Táborok és az ehhez kapcso-
lódó mozgalom itt gyökerezik.

Gombaszög eredetileg a két háború közötti 
baloldali felvidéki mozgalomnak, a Sarlónak40 
volt a hagyománya. Ennek a feltámasztását a 
hatvanas években a CSEMADOK-hoz41 köthetjük. 
A felvidéki magyarok egészen a hatvanas 
évektől képesek voltak arra, hogy ezeket a 
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művelődési táborokat működtessék.42 Én legelő-
ször 1982-ben keveredtem ezekbe a táborokba. 
A művelődési táborokhoz általában nagyon 
szorosan kapcsolódott a felvidéki biciklitúra. 
Ezeknek – a táborokkal együtt – Magyarországon 
is kialakult egy támogatói köre: a későbbi Rákóczi 
Szövetség megalapítói – Simén András,43 Kun 
Ferencz,44 Czenthe Miklós,45 Balázs Gyuri46 
– nagyon aktívan részt vettek ebben. Ők 
bekapcsolódtak a magyarországi klubéletbe is, 
emellett fontosnak tartották a felvidéki mellett 
az erdélyi baráti kapcsolatoknak az ápolását is. 
Előbbiben a civil világ egy fokkal szabadabban 
létezhetett, különösen a nyolcvanas években, 
amikor Erdélyben megkeményedett a diktatúra: 
ekkor már a természetjáró összejövetelek lebo-
nyolítása is nehézségekbe ütközött. E civil kezde-
ményezések értelmezése nélkül nem igazán 
lehet megérteni a felvidéki és erdélyi magyarság 
korabeli történetét sem. Az egyházak szerepe 
szintén kiemelkedő volt a túlélési technikák 
elsajátításában. Az első felvidéki biciklitúrám az 

42 A prágai Szent György Diákkör, majd a cserkészmozgalom táboraiból nőtt ki 1928-tól a Sarló gombaszögi tábora. 1965 és 1972 között 

az Ady Endre Diákkör szervezésében került sor először Berzétekőrösön a Nyári Ifjúsági Találkozóra (NYIT). 1977-ben indult újra a 

Nyári Művelődési Tábor, az első tábort Örsújfalun rendezték. Tartottak tábort Somodin, Ipolyságon, Gombaszögön, Jászón, Gímesen, 

Köbölkúton, Krasznahorkaváralján, majd 2016 óta folyamatosan Gombaszögön rendezik meg a tábort, de ezzel párhuzamosan él a 

Gímesi Művelődési Tábor is, amely felvidéki magyar egyetemisták és főiskolások nem hivatalos közös gólyatábora.
43 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.
44 Kun Ferencz (1941–2021): a Rákóczi Szövetség kezdeményezője és egyik alapítója, haláláig több alkalommal az alelnöki tisztséget 

is betöltötte. Az 1980-as évek elejétől járta a csehszlovákiai magyar településeket, gyűjtötte a helyi magyarság emlékeit. Közösség- 

és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként 2020-ban Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott. Privát ösvény 

címmel 2020-ban jelent meg a rendszerváltás éveit is megörökítő naplója. Kun Ferencz: Privát ösvény. Naplótöredékek... 1988-2001. 

Budapest, 2020.
45 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.
46 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.
47 Himmler György (1954): gimnáziumi tanár, szerkesztő, művelődésszervező. 1979-ben a pozsonyi Comenius Egyetem történelem–

filozófia szakán végzett. 1981-től nyugdíjazásáig a párkányi gimnázium tanára. 1994-től a Párkány és Vidéke Társulás elnöke. 1992–

2008 között a Párkány és Vidéke regionális havilap főszerkesztője volt.
48 1982-ben, Párkányban megalakult független kulturális szerveződés, a szlovákiai magyar klubmozgalom egyik legjelentősebb 

csoportosulása, a másként gondolkodók meghatározó fóruma. 1982 óta vezetője Himmler György gimnáziumi tanár, 

művelődésszervező.
49 Balázs Zoltán (1966): közgazdász, politológus. 1985 és 1990 között a Budapesti Közgazdasági Egyetem pénzügy szakán tanult, 1987 

és 1990 között a Széchenyi István Szakkollégium tagja. 2011 óta az MTA Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
50 Szalai Péter (1965): közgazdász. 1989-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve ezen belül az általa is 

alapított Széchenyi István Szakkollégiumban. 1991–1992 között a Pro Minoritate folyóirat főszerkesztője. 1991-től több magyarországi 

biztosítónál dolgozott középvezetőként, 2013–2014 között a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosaként tevékenykedett. 

Ipolyságon volt, engem idősebb műegyetemista 
barátaim, akik nálam idősebbek voltak, és a gyüle-
kezetünkbe tartoztak – a körmendi Németh Ernő, 
a debreceni Papp András –, csábítottak. A felvi-
dékiek közül kiemelném még Himmler György47 
nevét, aki a nyolcvanas években középiskolai 
tanárként a diákjaival nagyon aktívan vett részt 
ezekben az eseményekben. A nyolcvanas évek 
elejétől fogva a Felvidéknek egyre kitüntetettebb 
szerepe lett – számomra is, engem 1985-ben egy 
moldvai csángójárás után kitiltottak Romániából. 
Ezek után egyetemistaként többször meghívott 
a párkányi Balassi Klub,48 ahol a magyaror-
szági ifjúsági mozgalmakról tartottam előadást. 
Az Erdély-járásnak nemcsak a házi gyülekeze-
tünkben, de a szakkollégiumban is nagyon erős 
kultúrája volt. Gyógyszer, élelmiszer, irodalom 
(egyházi is), Bibliák becsempészése a közösségi 
élet legizgalmasabb fejezete volt. A Széchenyi 
Szakkollégiumban a legkeményebb időszakban 
– 1986–87–88-ban kifejezetten komoly gyakor-
lattá vált: Balázs Zoltán,49 Szalai Péter,50 Foltányi 
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Árpád,51 Both Vilmos52 és Ludányi Arnold53 is 
aktívan vett részt ebben a munkában – Both 
Vilmos FIDESZ-alapító lett, Foltányi Árpi pedig az 
MDF irányába tájékozódott.

A felvidéki művelődési táborok alapvetően a 
kultúrára, néprajzra koncentráltak, a népi kultúra, 
népzene és –tánc elemeiből épültek fel. Mind a 
mai napig – Gombaszögön is – nagyon jellegzetes 
eleme ezeknek a táboroknak a kopjafaállítás. Meg 
is mentettek néhányat az elmúlt évtizedek kopjafái 
közül, és ezeket most Gombaszögön fölállították 
Orosz Örsék,54 a Sine Metu.55 Ezek olyan izgalmas 
és egyedülálló hagyományok, amelyeket az 
ember csak csodálni tud. A rendszerváltozással a 
felvidéki klubokban és nyári táborokban is egyre 
határozottabban megjelent a politika. 1988-cal 
kezdődően a FIDESZ is mindig nagyon jelentős 
kontingenssel vett részt a nyári táborokban. 
Jómagam például az 1992-es táborban, Örsújfalun 
ismertem meg a későbbi feleségemet is. 

E táborok milyen befolyással bírtak a 
Bálványosi Szabadegyetem megalapítására?

Nagyon jelentős szerepük volt. Amikor 1989 
decemberében lezajlott az erdélyi forradalom, és 
mi is elvetődtünk Székelyföldre, és részt vettünk 
az ottani MADISZ-ok56 első, alakuló ülésein, 
akkor a kézdivásárhelyi ülést követően – amelyen 

2010 óta a Corvinus Egyetem oktatója, illetve a Biztosítás és Kockázat szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
51 Foltányi Árpád: közgazdász. 1989-től az MDF Országos Választmányának tagja, az Ifjúsági Demokrata Fórum (IDF) egyik vezetője.
52 Both Vilmos (1966): közgazdász. 1986 és 1992 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult, 1986 és 1991 között a 

Széchenyi István Szakkollégium alapítója volt. 1988-ban a FIDESZ alapító tagja. 1999–2000-ben a Napi Gazdaság főszerkesztője volt.
53 Ludányi Arnold (1967): közgazdász. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult, majd 2003-ban ugyanitt szerzett PhD 

fokozatot. Dolgozott a Pénzügykutató Rt-nél és a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál, illetve tanított a Corvinus Egyetemen és a Károli 

Gáspár Református Egyetemen is. A Colosseum Budapest – államigazgatási és vállalati stratégiai tanácsadó cég tulajdonosa.
54 Orosz Örs (1985): politikus, jogvédő. A Gombaszögi Nyári Tábor újraalapítója, 2009 óta főszervezője. 2010-ben a tábort szervező Sine 

Metu Polgári Társulás alapítója, vezetője. 2019-ben a Magyar Közösségi Összefogás alapítója, 2020 óta alelnöke.
55 Sine Metu Polgári Társulás: 2010-ben létrehozott szervezet, melynek fő feladata kezdetben a Gombaszögi Nyári Tábor szervezése 

volt. 2011-ben a szervezet kezdeményezésére jött létre a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom, de szintén fontos feladatának tartja a 

felvidéki magyarság elpusztított vagy pusztításra ítélt emlékeinek felkutatását és megmentését.
56 Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ): A romániai forradalom napjaiban, egymással és a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) helyi szervezeteivel párhuzamosan megalakuló magyar ifjúsági szerveződések, amelyek országos, egységes 

szervezetté 1990 januárjában váltak a kézdivásárhelyi találkozón. Néhány héttel később, Nagyváradon kapta a Magyar Ifjúsági 

Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) nevet.
57 Campanale, David: brit újságíró. A BBC munkatársaként és a Fiatal Angol Liberális Demokrata Párt aktivistájaként tevékenykedett 

Magyarországon és Erdélyben. A Bálványosi Szabadegyetem egyik ötletgazdája. Saját visszaemlékezései szerint kezdeti liberális 

demokrata felfogását ekkorra már a kereszténydemokrata eszmerendszer felvállalása váltotta fel. Bővebben a szabadegyetem 

alapítóinak visszaemlékezéseivel: Dénes Ida: Forradalomból született szellemi tábor. Erdélyi Napló, 2014. 07. 28.  
58 Szabó Miklós (1964): neonatológus. 1988-ban végzett a Semmelweis Egyetem általános orvosi szakán. Dolgozott a Sopron Városi 

Kórházban, a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálatánál. Jelenleg a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája 

Újszülött Intenzív Osztályának vezetője, a SOTE egyetemi tanára, a Neonatológiai Tanszéki Csoport vezetője.

egy angol barátommal, David Campanale-
val57 és egy magyarországi orvos barátommal, 
Szabó Miklóssal58 vettünk részt –, december 
29-éről 30-ára virradóra született meg a bálvá-
nyosi tábornak a gondolata, ami nyilvánvalóan 
nem vonatkoztatható el attól a művelődési 
táborkultúrától, ami Felvidéken már volt. A 
gondolat, hogy Erdélyben egy ilyen keretben 
lehetne a magyar-román ifjúsági párbeszédet, 
jövőépítést elindítani, összefügg a felvidéki 
hagyománnyal, a helyszínválasztás pedig a kézdi-
vásárhelyiek ötlete volt (a településnek mind a 
mai napig Bálványosfürdő az üdülőhelye). Így 
került sor az első Bálványosi Szabadegyetemre 

Orbán Viktor FIDESZ-alapító és Körösényi András poli-
tológus az I. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. 
Fotó: Fortepan / Szűcs Tamás, 196688-as számú fotó.
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1990 nyarán. A brit elem nagyon fontos volt: 
Campanale barátommal 1987-ben barátkoztunk 
össze Magyarországon, ahová keresztény misszio-
náriusként érkezett, a következő évben, 1988-ban 
pedig én kerültem Oxfordba a Soros Alapítvány 
ösztöndíjával – amivel előttem Szájer József,59 
utánam Orbán Viktor60 volt kinn –, és ekkor nagyon 
sok kapcsolatot építettem ki. Az első táborunkban 
ennek köszönhetően is vett részt Norman Stone61 
professzor, zseniális történész, az Osztrák-Magyar 
Monarchia történetének kitüntetett szakértője, 
aki a közelmúltban hunyt el, itt, Magyarországon, 
és utolsó könyvét Magyarországról írta, Hungary: 
a short history címmel.62 (Hasonló könyve 
Törökországról is megjelent.)63 Vagy éppen a 
résztvevők közül Schöpflin György64 nevét is meg 

59 Szájer József (1961): jogász, politikus. 1981 és 1986 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, 1983 és 1986 között a 

Bibó Szakkollégium tagja. 1986–87-ben Soros-ösztöndíjasként oxfordi vendéghallgató volt. 1988-ban a FIDESZ alapítója, 1990 és 2004 

között országgyűlési képviselője, 1993–94-ben az Országos Választmány elnöke, 1994 és 2002 között parlamenti frakcióvezetője. 

2004 és 2020 között a párt európai parlamenti képviselője. 2020 novemberében egy brüsszeli szexpartin való részvétele miatt 

lemondott képviselői mandátumáról, és kilépett a pártból.
60 Orbán Viktor (1963): politikus. 1987-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1983 és 1987 között a Bibó 

Szakkollégium tagja. 1989–90-ben Soros-ösztöndíjasként oxfordi vendéghallgató volt. 1988-ban a FIDESZ alapítója, 1990 óta 

országgyűlési képviselője, 1990 és 1994 között frakcióvezetője, 1993 és 2000 között, majd 2003 óta a párt elnöke. 1998 és 2002 

között, majd 2010 óta Magyarország miniszterelnöke.
61 Stone, Norman (1941–2019): történész. Az oxfordi egyetem professzora és a cambridge-i egyetem rendszeres előadója, Margaret 

Thatcher miniszterelnök tanácsadója volt. 1962-tól magyar nyelvet tanult Debrecenben. 1997-től ankarai és isztambuli egyetemeken 

oktatott. Életének utolsó éveit Budapesten töltötte.
62 Stone, Norman: Hungary: a short history. Budapest, Profile Books, 2009. Magyar nyelven: Magyarország. Rövid történelmi vázlat. 

Budapest, Pallas Athéné, 2021.
63 Uő: Turkey: a short history. London, Thames & Hudson, 2010.
64 Schöpflin György (1939–2021): történész, politológus, politikus. Családjával együtt 1950-ben hagyta el Magyarországot. 1967 és 1976 

között a BBC újságírója. Különböző brit egyetemeken tanította a közép- és kelet-európai politikatörténetet, fő kutatási területe a 

nacionalizmus, a nemzettudat és a nemzeti kisebbségek kérdésköre. 2004 és 2019 között európai parlamenti képviselő a FIDESZ 

színeiben.

kell említenem, akivel hasonló érdeklődésünk 
lévén – én is a nacionalizmusnak a politikai elmé-
leteit kutattam az oxfordi évem során – szintén 
ebben az időben barátkoztunk össze, és aki a 
FIDESZ-nek az egyik legnagyobb tekintélyű támo-
gatója. Az első években még nagyon erős volt az 
SZDSZ hátteréből származó szellemi embereknek 
a jelenléte, látványosabb, mint az MDF-eseké. 
Utóbbiakat persze lefoglalta ebben az időszakban 
a kormányzás kérdése is, de azért törekedtünk 
arra, hogy ők is jelen legyenek, és minél szélesebb 
legyen a résztvevői kör. Több táborunkban részt 
vett például a határon túliakkal foglalkozó, akkor 
Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi Hivatalnak hívott 
szervezetnek az elnökhelyettese, Zalatnay István. 
1991-ben arra is kísérletet tettünk, hogy a magyar 

Előadói „sátor” az I. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. A kép bal szélén 
járógipszben a főszervező Németh Zsolt. Fotó: Fortepan / Szűcs Tamás, 
196692-es számú fotó.
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és a román szellemi élet krémjét összetereljük 
egy külön konferencia keretében, ami az idősebb 
professzorok számára is megfelelő feltételeket 
jelentett. Megfejeltük Bálványost egy egyhetes 
illyefalvi konferenciával, éppen ezelőtt készült el 
frissen Kató Béla püspök úrnak a konferenciaköz-
pontja. Nagyon rangos román és magyar értelmi-
ségi közönséget trombitáltunk össze: előbbi részről 
Emil Constantinescu,65 utóbbi részről például 
Vásárhelyi Miklós66 nevét említhetjük meg. Sajnos 
azonban Constantinescuék és a párbeszédre 
fogékonyabb körök fokozatosan kiszorultak a 
román közéletből. Bálványosról Tusnádfürdőre 
költözve67 lett egyre inkább egy nagyon karak-
teres nemzetpolitikai fókusza „Tusványosnak”, a 
román részvétel azonban meglehetősen vékonyra 
redukálódott. Voltak azért szórványos alkalmak, 
amikor például Traian Băsescu államelnök úr 
vagy a mai védelmi miniszter, Vasile Dîncu velünk 
volt. A román-magyar párbeszéd szálát tehát 
sosem ejtette Bálványos/ Tusványos. Mai napig 
is fontosnak tartom, hogy amint lehetőség van 
rá, akkor adjunk ennek egy nagyobb hangsúlyt a 
nemzetpolitikai párbeszéden túlmutatóan. 

Mi Tusványos jelentősége három évtized távla-
tából? Mennyiben lenne más a „magyar világ” 
nélküle?

Hogyha össze kellene foglalni ennek a bálványosi/
tusványosi vonulatnak a jelentőségét, akkor azt 
mondanám, hogy a FIDESZ számára nagyon 
fontos nemzetpolitikai felismeréseknek és iden-
titásképzésnek lehetett az eszköze. Az, hogy ma 
centrális helyet foglal el a magyarság, a nemzeti 
identitás, a nemzetpolitika a FIDESZ identitá-
sában, abban azt gondolom, hogy ennek az intéz-
ménynek fontos szerepe volt. A külhoni magyarok, 
az erdélyi magyarok számára is nagy jelentősége 
volt, hogy ráhangolódjanak Magyarország aktuális 
állapotára, illetőleg a magyar és térségi, európai 
politikai összefüggéseknek az összetettségére, és 
hogy ebben a dimenzióban helyezzék el, lássák 

65 Constantinescu, Emil (1939): román geológus, politikus. A romániai forradalom után a Polgári Szövetség, 1991-ben pedig a Romániai 

Demokratikus Konvenció (CDR) alapítója. 1992 és 1996 között a Bukaresti Egyetem rektora, 1996 és 2000 között Románia köztársasági 

elnöke. 
66 Vásárhelyi Miklós (1917–2001): újságíró, politikus. 1945-től a Szabad Nép munkatársa, 1950-ben a Magyar Rádió elnöke volt. 1953-tól 

Nagy Imre politikájának támogatója, 1955 decemberében kizárták a Magyar Dolgozók Pártjából. 1956. november 1-jétől a Nagy Imre-

kormány sajtófőnöke, november 4-én a miniszterelnökkel és több kormánytaggal a jugoszláv nagykövetségre menekült, november 

23-án őt is Snagovba deportálták. A Nagy Imre-perben öt év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban amnesztiával szabadult. 1988-ban 

az Új Márciusi Front, a Történelmi Igazságtétel Bizottság (TIB) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapítója, 1990 és 1994 

között a párt országgyűlési képviselője. 1994 és 2001 között a Soros Alapítvány kuratóriumi elnöke.
67 A résztvevők növekvő száma miatt 1997-ben költözött át a szabadegyetem a közeli Tusnádfürdőre.

önmagukat. Abban, hogy ma azt mondhatjuk, 
hogy az erdélyi magyarság szervezett, nagyon 
komoly stabilizáló tényező Románián belül, és sok 
eredményt tud fölmutatni az elmúlt évtizedekben 
a nemzeti érdekérvényesítés terén is, illetve hogy 
általában a külhoni magyar politikai elitek fölhal-
moztak számos olyan eredményt, amire büszkék 
lehetnek, van szerepe a tusványosi folyamatnak.

Nagymihály ZoltáN – PáliNkás BarNaBás

Németh Zsolt (1963): közgazdász, politikus. 
1987-ben végzett a budapesti közgazdasági 
egyetemen (akkor Marx Károly Közgazdasági 
Egyetem). Egyetemi évei során a Rajk László 
Szakkollégium tagja, ill. a Széchenyi István 
Szakkollégium alapítója volt. 1988–1989 között 
Soros-ösztöndíjjal Oxfordban tanult. 1987–1990 
között a Magyarságkutató Intézetben dolgozott. 
A FIDESZ alapítója, 1990 óta a párt országgyűlési 
képviselője. 1998–2002, majd 2010–2014 között 
a Külügyminisztérium államtitkára. A Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem egyik elindítója, az Erdélyi 
Gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka, a Rákóczi 
Szövetség alelnöke.


