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„Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek  

haszna van belőle. Teszem, amíg tudom.”

Antall József

KÖSZÖNTŐ

ERŐS BÁSTYA A NEMZETI OLDALON – RIPORT TAR PÁLLAL

„LEZAJLIK EGY KONZERVATÍV FORRADALOM MAGYARORSZÁGON” 
– INTERJÚ KODOLÁNYI GYULÁVAL

„A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY SZEREPE, HOGY A MÉRTÉKET 
ŐRIZZE” – INTERJÚ MARTONYI JÁNOSSAL

„KÜLDETÉSÜNK, HOGY MEGTEREMTSÜK AZOKAT A FELÜLETEKET, 
AHOL SZABADON LEHET BESZÉLNI” – INTERJÚ DEZSŐ TAMÁSSAL

TÁMOGATOTT PROJEKTJEINK

A LÓNYAY–HATVANY-VILLA TÖRTÉNETE
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Harminc évvel ezelőtt a Batthyány Lajos 
Alapítvány azt a világos és egyértelmű célt tűzte 
ki maga elé, hogy a nemzeti politika intellek-
tuális támogatására összeszervezi az országban 
megtalálható szellemi képességeket. Ám mit is 
jelent a nemzeti politika? Mik azok a különös 
ismertetőjegyek, amelyek megkülönböztetik min-
den más politikai víziótól? A nemzeti politika 
lényege, hogy az ország előtt álló kihívásokra 
olyan válaszokat igyekszik találni, amelyek meg-
felelnek a sajátos magyar nemzeti karakterjegyek-
nek. Ha úgy tetszik, a sajátos magyar utat keresi.  
A nemzeti politika ilyenformán nevezhető tra-
dicionalistának. Ám ez nem valamiféle meg-
kövültséget jelent, sőt ennek az ellenkezőjét.  
A nemzeti politika mindig az újabb lehetőségeket 
kutatja. A hagyományok, a múlt viszont mindig 
mentsvárat és viszonyítási pontot jelent, amelyre 
lehet építkezni, de újra is lehet gondolni. 

Tisztelt Olvasó! A kezében tartott kötettel 
az elmúlt 30 év rezüméjét olvashatja el. Én úgy 
vélem, hogy a kitűzött feladatokat teljesítettük.  

A mögöttünk álló évtizedekben sikerrel szer-
veztük meg a nemzeti politika szellemi bázisát, 
a lap- és könyvkiadással, a tehetséggondozással, 
szakmai kezdeményezéseinkkel pedig biztosítot-
tuk azt, hogy a felgyűlt tudományos teljesítményt 
a nyilvánosság és a döntéshozók is megismerhes-
sék. Ma a Batthyány Lajos Alapítvány a magyar 
közéleti gondolkodás egyik legmeghatározóbb 
szereplője. A nemzeti politika viszont sosem 
tablószerű, s nem abból indul ki, hogy a törté-
nelem lezárult volna. Hitvallásának megfelelően 
a Batthyány Lajos Alapítvány is folyamatosan 
azon dolgozik, hogy – a sikerek megünneplése 
mellett – új utakat találjon. A kötet tehát számot 
ad a terveinkről, amelyekben a korábbi felada-
taink fejlesztése mellett a közéleti közlésmódok 
új és világszinten is előremutató formáit építjük 
fel. Az Országgyűlés döntése értelmében pedig 
mindehhez már méltó, a feladatok összetettségé-
nek megfelelő infrastruktúrát biztosító környe-
zetben, a Lónyay–Hatvany-villában kezdhetünk  
hozzá. 

Dr. Dezső Tamás,
a Batthyány Lajos Alapítvány 

kuratóriumának elnöke

TISZTELT OLVASÓ!
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A Batthyány Lajos Alapítvány három évtizeddel ezelőtti megalakulása 
apropóján beszélgettünk Tar Pállal, Magyarország korábbi washingtoni  
és szentszéki nagykövetével, aki már az Alapítvány létrehozásában is részt 
vett, és talán az egyik legnehezebb időszakban töltötte be az elnöki tisztséget.

Erős bástya 
a nemzeti oldalon
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A rendszerváltás hajnalán, 1990 őszén, egy 
franciaországi látogatás során született meg 
az ötlet, hogy a magyar demokrácia és a jobb-
közép értékrend megszilárdítása érdekében 
szükség lenne egy szervezetre, amely az ifjúság és  
a politika iránt érdeklődök számára platformként 
szolgálhat. A magyarságát és a nemzeti oldal-
hoz fűződő kapcsolatait az 1956-os forradalom 
utáni emigrációban is szilárdan őrző pénzügyi 
szakértő, Tar Pál autóban ült fiatalkori barátjá-
val, Antall József miniszterelnökkel, amikor az 
francia kollégájához, Michel Rocard-hoz tartott. 
E rövid utazás során vetette fel a kormányfő az 
Alapítvány létrehozásának tervét, s a szervezetet 
végül a mártírhalált halt első magyar miniszter-
elnökről, Antall József egyik személyes példa-
képéről, Batthyány Lajosról nevezték el – meséli  
Tar Pál. Hozzáteszi: azért is nagy szükség volt már 
a kezdetektől a jobboldali közélet támogatását 
célul tűző Batthyány Lajos Alapítványra, mert 
tulajdonképpen igazi, működő demokrácia nem-
igen létezett Magyarországon korábban – egy-két 
rövid időszaktól eltekintve –, és a rendszerváltásig 
hosszú idő telt el diktatúrában. 

A Batthyány Lajos Alapítványt 1991-es megala-
kulásától 1994-ig Joó Rudolf, Magyarországnak 
az ENSZ genfi központjába akkreditált későbbi 
nagykövete vezette. Az 1994-es választás aztán 
merőben új helyzetet teremtett a jobboldalon. 
Az azokban az időkben tapasztalható politi-
kai klímára mégis jó szívvel emlékezik vissza  
Tar Pál, aki ekkor vette át az Alapítvány vezetését. 
Hangsúlyozza, hogy a helyenkénti ellenszélben 
is sikerült élénk közéleti és intellektuális erő-
teret kialakítaniuk a Batthyány Lajos Alapítvány 
körül. Számos, neves előadókat felvonultató 
szakmai programra és heves vitákat generáló, 
de az együttműködést előmozdító kerekasztal- 
beszélgetésre került sor ebben az időszakban. 
Ez a szellemi közeg ágyazott meg az akkoriban 
igencsak fragmentált magyar jobboldal későbbi 
egységesülésének. Az építkezésnek köszön-
hetően a nemzeti oldal szellemi hátországa is 
megerősödött. A Batthyány Lajos Alapítvány 
az 1998-as választás során történelmi szerepet 
játszott, amikor nyilvános vitát rendezett Horn 
Gyula hivatalban lévő miniszterelnök és kihí-
vója, Orbán Viktor között – emlékeztet Tar Pál.  
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A vitát magabiztosan nyerte a Fidesz elnöke, és számos politika-
tudós értékelése szerint ez nagyban hozzájárult a párt győzel-
méhez az országgyűlési választáson. 

A rendszerváltást követő évekre visszaemlékezve Tar Pál 
elmondja: akkoriban sokan atlantistaként aposztrofálták őket, 
és ők hittek is abban, hogy Magyarország értékes és egyenrangú 
tagja lehet a nyugati szövetségi rendszernek. Megállapítása sze-
rint az utóbbi húsz-harminc évben a nyugati és a közép-európai 
társadalmak fejlődési irányaiban jelentkeztek különbségek, így 
jelenleg bizonyos törésvonalak figyelhetők meg az Európai 
Unió nyugati és keleti fele között.

Biztatásul azért hozzáfűzi: volt ennél rosszabb is, utalva 
ezzel arra, hogy ő élete során átélte a második világháborút, 
Budapest ostromát, a kommunista diktatúra általi kitelepítést 
és az ezzel járó társadalmi megbélyegzést, valamint az 1956-os 
forradalmat is.

Tar Pált Granasztói György követte a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának élén, a testületet 1998 és 2016 között elnökölte
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Filmbe illő jelenettel kezdődött harminc éve a Batthyány Lajos Alapítvány története. 
Van, aki harminc éve töretlenül, szívvel-lélekkel szolgálja az Alapítványt munkájával 
és gondolataival. Kodolányi Gyulával beszélgettünk.

„Lezajlik egy konzervatív 
forradalom Magyarországon”
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Antall József számára fontos volt Batthyány 
Lajos mint az első független, demokratikus 
kormány miniszterelnöke, kiváló nemzeti- 
liberális gondolkodó személye. Antall nagyon 
közel állt Batthyányhoz gondolkodásmód-
jában, ezért az ő arcképét tette ki a dolgo-
zószobájába. Egyszer egy külföldi vendég 
társaságában ültem a miniszterelnök dolgozó-
szobájában, és azt mondta: az ott Batthyány 
Lajos, aki Magyarország első miniszterelnöke 
volt, és életét adta az elveiért. Én úgy éreztem, 
hogy ebben van valami profetikus. 

HA VALAKI VÉGIGNÉZI AZ ELMÚLT HARMINC 
ÉV KURATÓRIUMAINAK, ELNÖKEINEK NÉVSO-
RÁT, AKKOR A MAGYAR JOBBOLDALI POLITI-
KAI ÉS SZELLEMI ÉLET SZÍNE-JAVÁT LÁTHATJA.  
ÖN PEDIG EZ EGÉSZET VÉGIGKÍSÉRTE. HOGY 
LÁTJA EZT AZ ELTELT HARMINC ÉVET?

A névsor valóban különleges. Az első elnök 
Joó Rudolf volt 1994-ig, aztán Tar Pál vette 
át a stafétát, aki az első demokratikus 
kormányban a miniszterelnök személyes 
tanácsadója volt, majd washingtoni nagy-
követként szolgált. Őt szintén egy diplo-
mata, Granasztói György követte, 18 évig 
volt elnök. 1998-ban az első Orbán-kormány 
jelentős támogatással tette lehetővé, hogy 

HOGY ZAJLOTT EZ A VACSORA?

A párizsi kormánynegyedben található  
a L’Arche nevet viselő épület, és annak a tetején 
van egy fényűző étterem. Tar Pál Jacques Chirac 
vezetésével szervezett oda egy jótékonysági dísz-
vacsorát. Ez egy nyugati műfaj: egy kör vagy 
egy előkelő intézmény vacsorát szervez, amely-
nek van egy meghívott díszszónoka, a résztve-
vők pedig a társadalmi és politikai elit tagjai.  
1990 szeptemberében Antall József tiszteletére 
szerveztek egy ilyen eseményt. A szervezés rész-
letkérdéseiben Tar Pál és Granasztói György járt 
el. Nagyon sikeres vacsora volt, részt vett rajta 
a francia közélet színe-virága, és tekintélyes 
összeg gyűlt össze támogatásként. Antall József 
azt kérte Tar Páltól, hogy ebből hozzon létre egy 
Batthyány Lajos nevét viselő alapítványt. Akkor 
még nem lehetett tudni, hogy a fiatal magyar 
demokráciának mekkora jövője lesz. Kezdettől 
fogva az volt a cél, hogy kialakuljon egy olyan 
közéleti, szellemi műhely, amely segíti a fiatal 
magyar parlamentáris középjobbot gondolatai 
kidolgozásában és terjesztésében. 

MIÉRT ÉPPEN BATTHYÁNY LAJOS NEVÉT VISELI 
AZ ALAPÍTVÁNY?

HONNAN INDULT AZ ALAPÍTVÁNY GONDOLATA? 

Antall József már miniszterelnökké válasz-
tása előtt elkezdett intenzív kapcsolatokat 
kiépíteni a francia politikai élet vezetőivel, 
ugyanis meggyőződése volt, hogy a magyar–
francia viszonyt helyre kell és helyre is 
lehet hozni. Hogy ne legyünk egyolda-
lúan német orientációjú ország, és hogy 
az a rossz kép, amely Franciaországban  

– a trianoni béke után – kialakult, változzék 
meg. Tulajdonképpen ezt már az 1956-os 
forradalom megváltoztatta, mert nagyon jó 
imázst alakított ki Magyarországról, majd ezt 
erősítették a kiérkező tehetséges menekül-
tek is. E menekültek közt volt Tar Pál, Antall 
József egyik legrégebbi barátja is, aki a Banque 
nationale de Paris-nak volt az egyik igazgatója. 
Antall Józsefnek a francia politikai életbe való 
bevezetése elsősorban az ő erőfeszítései nyo-
mán indult meg. Ennek mérföldköve volt egy 
párizsi díszvacsora Antall József tiszteletére.
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SOKAT BESZÉLTÜNK A MÚLTRÓL, A KEZDETEK-
RŐL. ÖN HOGY LÁTJA, MI A BATTHYÁNY LAJOS 
ALAPÍTVÁNY SZEREPE A KÖVETKEZŐ 30 ÉVBEN?

Mivel költő és szerkesztő vagyok, aki a poli-
tikából is kivette a részét Antall József fő -
tanácsadójaként, óvatosságot tanultam, s ezért 
óvatos lennék a harminc évre szóló tervekkel. 
Korunk egyértelműen legfontosabb szellemi 
jelensége, hogy lezajlik egy konzervatív for-
radalom Magyarországon is. Elsősorban az 
angolszász országokban kialakult egy olyan 
konzervativizmus, amelynek a lényege, hogy 
egyrészt hagyományban gondolkodik, más-
részt újító, de mindig az itt és mostból indul 
el az újításaival. Nem dogmák szerint gon-
dolkodik például emberi jogokról, hanem  
a társadalom valós szükségleteiből kiindulva. 
Ez a folyamat történelmi okok miatt megle-
hetősen későn indult el Magyarországon, de  
a 2010–2020-as években nyilvánvalóvá vált  
a konzervatív forradalom. Ilyen értelemben  
a Batthyány Lajos Alapítványnak hivatása 
volt, amit előre látott Antall József: hogy 
ernyőszervezetté váljon. Ennek része lett  
a nagyon tág spektrumú Magyar Szemle is, majd  
a 2010-ben alapított Hungarian Review, ma 
pedig a Magyar Krónika és a Hungarian 
Conservative.

Granasztói György elnök alatt az Alapítvány 
működése magasabb fokozatba kapcsoljon. 
Granasztói György halála után, 2016-ban 
Martonyi János lett a BLA elnöke.. Érdekes 
a titkárok személye is: az első titkár Nahimi 
Péter volt, aki az MDF ifjúsági tagozata egyik 
oszlopának számított. Majd Rogán Antal 
érkezett, ő 1996-tól 1998-ig volt az alapít-
vány titkára, Tar Pál mellett. Gondolom, 
ez politikai iskola is volt ezeknek a fiatal 
politikusoknak és diplomatáknak.

ÖN A TESTÜLETEKBEN NEM VÁLLALT SZERE-
PET, DE ANNÁL NAGYOBB FELADATOT VETT 
MAGÁRA A MAGYAR SZEMLE FŐSZERKESZTŐ-
JEKÉNT.

A Magyar Szemle megalapítását is Antall 
József indítványozta 1991-ben, és én lettem 
az első főszerkesztő. Voltak olyan esztendők, 
például 2002-től 2010-ig, amikor az egyet-
len, valódi háttérrel rendelkező intézmény 
a Batthyány Lajos Alapítványban a Magyar 
Szemle volt. A Magyar Szemlében jelent meg 
ennek a széles körnek a legtöbb kiemelkedő 
szellemi alkotása, de később természetesen 
alakultak más, rendkívül színvonalas folyó-
iratok is az alapítvány berkeiben.
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Mit tehet egy, a nemzeti értékeket őrző alapítvány a 21. század értékválságával 
szemben? Hogyan kísérte végig a Batthyány Lajos Alapítvány három évtizedét  
a mértékőrzés? Martonyi János korábbi külügyminisztert, az Alapítvány egykori 
kuratóriumi elnökét kérdeztük.

„A Batthyány Lajos Alapítvány 
szerepe, hogy a mértéket őrizze”
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ÁLTALÁNOS KÖZÉLET SZINTJÉN IS. HOL VAN AZ 
ALAPÍTVÁNY SZEREPE EBBEN A KORSZAKBAN?

A Batthyány Lajos Alapítvány szerepe, hogy  
a mértéket őrizze. Vannak nagyon fontos kér-
dések, amelyek nem kétséges, hogy befolyá-
solják a jövőnket, Európa jövőjét. Fontosnak 
tartom én is a hagyományos, keresztény érté-
kek védelmét, a közösségi, nemzeti iden titást. 
Ezeket meg kell őrizni. Az alapítványnak 
ebben is fontos szerepe van. Sokat beszélnek 
ma például a liberális demokráciáról. Én híve 
vagyok a liberális demokráciának. Ha elolva-
sok egy tanulmányt erről, akkor utána persze 
felteszem magamban a kérdést: tessék mon-
dani, nem lehet ugyanerre azt mondani, hogy 
konzervatív demokrácia? Értékek, normák, 
egy bizonyos stabilitás, ezeknek a megőrzése. 
Nyugodtan mondhatnám, hogy ez konzer-
vatív demokrácia. A szabadság fontos dolog, 
és az is, hogy ami jó ebben a világban, azt 
lehetőleg őrizzük meg. Mindig azt hallottuk 
– az én generációm különösen –, hogy ha 
valami be fog következni, akkor siettetni kell 
a bekövetkezését, mert erre halad a világ, ez 
a történelem útja. Tulajdonképpen az úgyne-
vezett „tudományos szocializmusnak” az a fő 
tétele, hogy a világ úgyis erre halad, hát akkor 
segítsük. Ez a haladó gondolkodás: gyorsít-
suk fel a fejlődést, a haladást. A konzervatív 
gondolat lényege az, hogy nem biztos, hogy 
a világ tényleg jó irányba mozdul. Lehet,  

„VIAM MEAM PERSEQUOR” – VAGYIS A MAGAM 
ÚTJÁT JÁRTAM. TALÁN AZ EGYIK LEGISMERTEBB 
IDÉZET BATTHYÁNY LAJOSTÓL. A RÓLA ELNE-
VEZETT ALAPÍTVÁNYNAK A MUNKÁJA SORÁN 
MENNYIRE KELLETT A MAGA ÚTJÁT JÁRNIA?

Antall Józsefre is áll ez a tétel, ő is mindig, 
az utolsó pillanatokig a maga útját járta. 
Más az életút, mégis Antall József esetében 
is valamifajta mártíromság jelent meg, nem 
abban a formában, mint Batthyány Lajosnál. 
Az Alapítvány elmúlt harminc éve pedig az 
antalli gondolatok jegyében telt. Annak ide-
jén, még a kilencvenes évek elején kitaláltunk 

egy kifejezést azokra, akik az antalli örökséget 
és hagyományt akarták politikai szempont-
ból, szellemileg, spirituálisan is továbbvinni: 
antalliánus. Mádl Ferenc és Granasztói György 
idetartoztak – hogy csak két nevet említsek. 
Nem sokkal a rendszerváltást követően elér-
keztünk egy olyan ponthoz a magyar polgári 
oldal történetében, amikor el kellett dönteni, 
hogyan tovább. Ezt két eseményhez kötném: 
az egyik Antall József 1993 végi halála, a másik 
az 1994-es választások elvesztése. Ezt köve-
tően döntenie kellett a polgári oldalnak, merre 
megy. Rájöttünk arra, hogy ha itt még egyszer 
polgári kormányt szeretnénk, akkor meg kell 
nézni, hogy ki tudja ezt vezetni, kik legyenek 
ennek a hagyománynak az örökösei, letétemé-

nyesei. S itt volt a Batthyány Lajos Alapítvány.  
Ez a csoport lényegében antalliánusokból állt: 
idetartozott O’sváth György, Antall József 
legjobb barátja, és természetesen Tar Pál is.  
Ők a Batthyány Lajos Alapítványban is jelen-
tős szerepet kaptak: Tar a kezdetekben az 
Alapítvány elnöke, O’sváth pedig a szervezet 
felügyelőbizottságának elnöke volt. Jómagam  
a felügyelőbizottság tagja voltam. A kilenc-
venes évek elején, közepén megformálódott 
gondolat az antalli hagyomány követésé-
ről végigvonult a három évtizeden, s ma is 
visszük tovább. Ez a legfontosabb feladat. 
A személyek természetesen változnak, de 
az értékek változatlanok. Az első tragikus 
veszteség Antall József halála volt, ma már 
sajnos O’sváth György sincs közöttünk.  
De akik itt vannak, azok ezt a hagyományt 
viszik tovább. A mi politikai családunk – ha 
szabad így mondanom – ennek a bizonyos 
polgári Magyarországnak a családja. E család 
értékei között nagyon erősen jelen van a kon-
zervatív világkép és gondolat. Természetesen 
benne van a hazafiasság, a szabadság s  
a magyar szabadelvű hagyomány is.

NAPJAINKBAN SOKAN BESZÉLNEK ÉRTÉKVÁL-
SÁGRÓL, A TÖRÉSVONALAK MÉLYÜLÉSÉRŐL 
MIND A BEL-, MIND A KÜLPOLITIKA TERÉN S AZ 
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hogy éppen lassítani kell a folyamatot. Még 
az is lehet, hogy akadályozni szükséges.  
A konzervatív nem biztos, hogy fel akarja 
gyorsítani a folyamatokat, mert lehet őket 
kicsit kiigazítani, emberibbé, észszerűbbé 
tenni, és igen, ha szükséges, lehet lassítani 
vagy akadályozni is.

HA MÁR A NEMZETKÖZI FOLYAMATOK KERÜLTEK 
SZÓBA, A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY INTÉ-
ZETE, A DANUBE INSTITUTE FELTETT SZÁNDÉKA, 
HOGY A MAGYAR JÓ GYAKORLATOT EXPORTÁLJA, 
S PÁRBESZÉDET TEREMTSEN, EGYFAJTA GON-
DOLATI HIDAT KÉPEZZEN. HOGY LÁTJA, MIÉRT 
FONTOS ENNEK AZ INTÉZETNEK A MŰKÖDÉSE?

Sok szempontból nehéz helyzetben vagyunk 
már hosszabb ideje. Alapvető érdekünk, hogy 
a tényeket világítsuk meg. A Magyarország 

és a világ közötti eszmecserében, vitákban 
is ezt a szerepet kell betöltenünk, a Danube 
Institute munkája éppen ezért kiemelten fon-
tos. Minket sokszor azzal vádolnak, hogy 
nem tartjuk magunkat az értékekhez. Nem 
az értékekről kellene vitatkozni, nem is az 
európai uniós szerződés 2. cikkében szereplő 
értékekről kellene vitázni, ugyanis azokat 
teljes mértékben osztjuk. A tényekről kell 
hogy vitatkozzunk, mert a tények tekinte-
tében ma a világ tele van – a legfinomabb, 
amit mondhatok – egyszerűsítéssel, túlzással, 
torzítással. Lehet ezt persze hazugságnak 
is mondani, sajnos az is van. A világban 
egyre hangsúlyosabban megjelent egy leegy-
szerűsített, torz kép. Ezt csak akkor lehet 
kiigazítani, ha a tényekről vitatkozunk. 
És tényszerűen bizonyítanunk kell, hogy 
egy sor állítás egész egyszerűen nem igaz.  
A legfontosabb pedig az, hogy az értékel-
kötelezettségünket senki ne vonja kétségbe.



26 BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY          27

Napjainkban a multipolkorrektség vélt vagy valós indokai alapján próbálják 
korlátok közé szorítani a közbeszédet. Sokan nem értik az ezzel kapcsolatos 
reakcióinkat, pedig a magyar hagyományban erősen él annak az emlékezete, hogy 
ha a gondolat, a vélemény, a lelkiismeret, a beszéd és az írás szabadságát korlátok 
közé szorítják, akkor azt úgy hívják, hogy diktatúra – mondta dr. Dezső Tamás.  
A Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának elnökével az Alapítvány küldetéséről, 
régi és új feladatairól és a 21. század kihívásairól beszélgettünk. 

„Küldetésünk, hogy megteremtsük 
azokat a felületeket, ahol szabadon 
lehet beszélni”
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A SZERVEZETET PÁRIZSBAN ALAPÍTOTTÁK.  
MI ENNEK JELENTŐSÉGE AZ ALAPÍTVÁNY KÜL-
DETÉSÉBEN?

Ennek üzenete a szabad világhoz való tartozás 
és az európai integráció melletti elkötelező-
dés. Az alapítói üzenetben kiemelt szerepet 
kapott az európai integráció. Ekkor az európai 
integráció melletti kiállás – a szovjet blokk-
hoz tartozás negyven éve után – kizárólag  
a szuverén nemzetek békés, gyümölcsöző egy-
más mellett élését jelentette. A mi európai 
integrációval kapcsolatos gondolkodásunk 
mind a mai napig ebben a mederben folyik. 
A történelmi tapasztalatok alapján a magyarok 
amellett álltak ki, hogy nem akarnak többé 
olyan rendszerbe betagozódni, amely elvenné  
a nemzeti szuverenitás bizonyos lényegi ele-
meit, megszüntetné a nemzeti értékek külön-
bözőségét, és ilyen módon egységesítené 
Európát. Mi, magyarok a szabad, szuverén 
nemzetek szabad együttműködésében hittünk 
akkor is és most is. 

ENNEK A KÉPVISELETÉVEL ISMERT KÖZÉLETI 
GONDOLKODÓKAT, POLITIKUSOKAT BÍZOTT 
MEG AZ ALAPÍTVÁNY.

Hogy ezt látványosan szemléltessem, elég, 
ha csak a két legutóbbi elődömet említem:  
közvetlen elődöm Martonyi János miniszter 
úr volt, előtte pedig Granasztói György töltötte 
be a pozíciót. A professzor úr egyébként az 
ELTE bölcsészkarán kedves kollégám, bará-
tom volt. Granasztói György rengeteget tett 
az Alapítványért, emléke most is velünk van, 
hiszen ez az interjú is az általa létrehozott 
könyvtárban készül. 

VISSZATÉRVE A MÁBA: ÖN SZERINT MIK AZ 
ALAPÍTVÁNY LEGFONTOSABB FELADATAI?

Legfőbb feladatunk, hogy támogassuk az 
alapítók által lefektetett értékeket valló szer-
vezeteket, amelyek száma szerencsére megle-
hetősen nagy – s ez talán annak is köszönhető, 
hogy az elmúlt harminc évben jelentős hazai 
és nemzetközi kapcsolatrendszert építet-
tünk ki. Támogatottjaink köre igen sokféle:  
klasszikus think tank tevékenységet végző 
szervezetek, kulturális és művészeti alapítvá-
nyok, támogatunk könyvkiadást és tehetség-
gondozó programot is. Munkánk egyik 
legfontosabb eleme, hogy támogatjuk és koor-
dináljuk azoknak a tevékenységét, akik ebben 
a közös misszióban részt szeretnének venni. 
Emellett a Batthyány Lajos Alapítványnak 

2018-BAN CSATLAKOZOTT A BATTHYÁNY LAJOS 
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁHOZ. MILYEN GON-
DOLATOKKAL, ELVÁRÁSOKKAL LÁTOTT NEKI  
A FELADATNAK? 

Amikor felkértek kuratóriumi elnöknek, tud-
tam, hogy olyan vállalásokkal kell szembe-
néznem, amelyeknek megfelelni nagy kihívást 
jelent. Az Alapítványt 1991-ben hozta létre 
Antall József, a hosszú-hosszú idő után újra 
szabadon választott első magyar miniszterelnök. 
Ez eufórikus érzés volt: a szocializmus negy-
ven éve alatt elnyomott konzervatív, keresztény, 

nemzeti gondolatok, amelyeket az emberek csak 
a szívükben őriztek, elemi erővel törtek elő azzal 
az igénnyel együtt, hogy megteremtődjön az  
e gondolatokat a társadalomban képviselni 
képes intézményrendszer. Számos alapítvány, 
egyesület alakult akkoriban, amelyek jelentős 
része ma is működik. Ezek közül a Batthyány 
Lajos Alapítványnak kiemelt szerep jutott és 
jut ma is. A feladata világos, hiszen az alapító  
okirat 1991 óta kijelöli ezt: a keresztény- 
nemzeti-konzervatív gondolat őrzése, kultu-
rális hátterének gondozása, valamint a politi-
kai közbeszéd élénkítése ennek szellemében.  
Ez az a gondolat, amely egyfajta elköteleződést 
kíván meg mindazoktól, akik ide belépnek.



30 BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY          31

egyre növekvő volumenben és egyre szélesebb 
körben van saját hozzáadott értéket teremtő 
tevékenysége is. Nyolc évvel ezelőtt Granasztói 
György hozta létre a Danube Institute-ot, 
vagyis a „Duna Intézetet”, amely klasszikus 
think tank tevékenységet végző kutatóinté-
zet. A feladata, hogy külföldön, idegen nyel-
ven terjessze azokat a gondolatokat, amelyek 
Alapítványunk számára kiemelt jelentőséggel 
bírnak, és emellett megteremtse azokat a felü-
leteteket, amelyek lehetővé teszik e gondolatok 
cseréjét, nemzetközi szintű megmérését. 

EMLÍTETTE AZ ALAPÍTVÁNY KIADÓI TEVÉKENY-
SÉGÉT. RENDSZERESEN ADNAK KI KIEMELKE-
DŐEN MAGAS SZÍNVONALÚ LAPOKAT. HONNAN 
INDULT EZ?

Ezt a magasztos feladatot részben meg-
örököltük, részben mi építettük fel. Tavaly 
ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját  
a Hungarian Review angol nyelvű, konzervatív 
kulturális közéleti folyóiratunk. 2020-ban az  
a megtiszteltetés ért bennünket, hogy átvehet-
tük a Magyar Krónika kiadását, megújítottuk, 
formátumában és tartalmában felfrissítettük 
a lapot, s úgy látom, közmegelégedéssel látja 
el a feladatát, jelentős olvasótáborral rendel-
kezik. A médiaportfóliónk harmadik eleme 

az idén alapított idegen nyelvű folyóiratunk, 
a Hungarian Conservative. Beszélő név, a lap 
angol nyelven szeretné a magyar keresztény- 
nemzeti-konzervatív gondolat legfontosabb 
üzeneteit terjeszteni. Európában sajnos a sza-
bad gondolkodásnak és párbeszédnek egyre 
több felülete visszaszorulni látszik. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy a magyar nemzeti- 
konzervatív gondolatot, a magyar elképzelé-
seket idegen nyelven is terjeszteni fogjuk, s 
ezzel a velünk hasonlóan gondolkodóknak 
is felületet biztosítunk. 

2020-BAN NAGY VÁLTOZÁS KÖVETKEZETT BE 
A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY ÉLETÉBEN. 
MIBEN LESZ MÁS A SZERVEZET ÉLETE, TEVÉ-
KENYSÉGE AZÁLTAL, HOGY KÖZFELADATOT 
ELLÁTÓ KÖZÉRDEKŰ VAGYONKEZELŐ ALAPÍT-
VÁNNYÁ VÁLT?

Valóban jelentős változás, hogy 2020 őszén 
az Országgyűlés lehetővé tette, hogy szerve
zetünk átalakuljon, és közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá váljon. 
Ezzel együtt új infrastrukturális központot is 
kaptunk, a Lónyay–Hatvanyvillát. Ez az épü-
let nem csak a Batthyány Lajos Alapítványé 
lesz, hiszen szándékunk és feladatunk, hogy 
egy élettel teli közösségi teret alakítsunk ki. 
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Ez a hely lesz az, ahol a rendezvényeinket 
tartjuk, és akár heti rendszerességgel is meg-
jelenünk a kulturális és intellektuális köz-
életben. Ez lesz az a bázis, ahol kiteljesedhet 
Alapítványunk saját szakmai tevékenysége, 
illetve ahol lehetőséget tudunk biztosítani  
a partnereinknek is, hogy megjelenjenek 
közéleti estekkel, tudományos előadások-
kal, izgalmas vitákkal.

AZ ALAPÍTVÁNY NEMRÉG DOKTORI ÖSZTÖN-
DÍJPROGRAMOT IS INDÍTOTT.

Ez az egyik olyan projekt, amelyet a leginkább 
magaménak érzek. Negyven doktorandusszal 
dolgozunk együtt. Az ő szakmai munkájukat, 
tudományos előmenetelük eredményességét 
nem csupán mentorálás, szakmai programok 
szervezése és a rendelkezésünkre álló szá-
mos tudományos és közösségi eszköz, hanem 
ösztöndíj útján is támogatjuk. Nekik is vannak 
rendszeres rendezvényeik, konferenciáik, 
vitaestjeik, amelyek friss gondolatokkal 
töltik meg a Batthyány Lajos Alapítványt és 
rövidesen a Lónyay–Hatvany-villát. 

AZ ELMÚLT HARMINC ÉV SZÁMOS FEL-
ADATÁNAK, TEVÉKENYSÉGÉNEK FELSORO-
LÁSA UTÁN TEKINTSÜNK ELŐRE. MIT TART  
A JÖVŐ LEGFONTOSABB KÜLDETÉSÉNEK?

Feltétlenül hisszük és képviseljük a gondolat, 
a szólás, a vélemény, a vallás és a lelkiisme-
ret szabadságát. Alapvető feladatunk, hogy 
megteremtsük azt a közéletet, amelyben min-
dennek továbbra is megvan a létjogosultsága. 
Ennek a mondatnak az akusztikája harminc, 
húsz és tíz évvel ezelőtt is egész más volt, mint 
most, hiszen sok mindent látunk a világban, 
a multipolkorrektség vélt vagy valós indokai 
alapján próbálják a szabad közbeszédet kor-
látok közé szorítani. Sokan nem értik még  
a Nyugaton, de a magyar élő hagyományban 
megvan annak az emlékezete, hogy ha az alap-
vető szabadságjogokat korlátok közé szorítják, 
akkor azt úgy hívják, hogy diktatúra. A mi 
legfontosabb küldetésünk, hogy megteremt-
sük és fenntartsuk azokat a felületeket, ahol 
szabadon lehet beszélni. Külföldieket hívunk 
meg, tudományos, szakmai diskurzusokat 
folyatunk, és egyre inkább részévé válunk 
annak a nemzetközi körforgásnak, amelyben 
a legfőbb küldetésünk a gondolat, a szólás,  
a vélemény, a vallás és a lelkiismeret szabad-
ságának megőrzése.
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A Batthyány Lajos Alapítvány küldetésének fontos eleme olyan 
szervezetek támogatása, amelyek tevékenységükkel, munkájukkal 
elősegítik a nemzeti értékek és érdekek megőrzését, támogatását, 
valamint hozzájárulnak a magyar társadalom és közélet fejlődéséhez.  
A támogatott tevékenységek széles skálán mozognak: az elmúlt 
években közreműködésünknek köszönhetően számos kötet jelent 
meg, és több nagyszabású rendezvényt – konferenciákat, expókat, 
díjátadókat, valamint nyári táborokat – tartottak. A támogatások 
keretében lehetőség nyílik a tehetséggondozás ügyének előmozdítá-
sára, kutatási tevékenység fejlesztésére középiskolai, felsőoktatási 
és szakkollégiumi szinteken. Az Alapítvány támogatásával létrejött 
kiemelten közérdekű projektek a magyar társadalom széles rétegét 
elérik, előmozdítva a nemzeti értékek és érdekek elsődlegességén 
alapuló demokratikus magyar közélet fejlődését.

Támogatott 
projektjeink

Mathias Corvinus Collegium (MCC), nemzetközi közéleti, társadalmi rendezvények
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Alapjogokért Központ, elemző- és kutatóintézeti tevékenység Alapjogokért Központ, közéleti konferencia Joghallgatók Önképző Szervezete (JÖSz), nyári egyetem

Mathias Corvinus Collegium (MCC),  
tehetséggondozó előadássorozat

Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány,  
bangladesi sziámi ikerpár műtétje

Mathias Corvinus Collegium (MCC), kiemelten tehetséges fiatalok támogatása
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Danube Institute, közéleti konferencia

Kommentár Alapítvány, Tranzit fesztiválAurum Alapítvány, jogi workshop

Kismackó Alapítvány, családügyi konferencia

Poket Nonprofit Kft., könyvbemutató

Youth Business Group Egyesület, workshop egyetemi hallgatóknak
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AZ ÉPÜLET – JELEN ÉS MÚLT

Budapest egyik legszebb panorámát nyújtó épülete, az eredetileg 1871-ben  
Ybl Miklós tervezte Lónyay–Hatvany-villa nem mindennapi átalakuláson ment 
keresztül az elmúlt évtizedekben. A Várhegy lejtőjén, a Király lépcső és a Hunyadi 
János út sarkán elhelyezkedő villa esetében sem felújításról, sem átépítésről nem 
beszélhetünk, hiszen az épület súlyos bombatalálatot kapott a második világ-
háborúban, majd romjait a háború után elbontották. Valódi újjápítés kezdődött 
a 2000-es években: az Ybl-féle terveket követve – a régészeti ásatások elvégzése 
után – Kerényi József építész elképzelése alapján újonnan felépítették a villát. 

A Lónyay–Hatvany-villa 
története
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A szerkezetkész épület tervezését 2006-ban a Bord 
Építész Stúdió vette át, s Bordás Péter felelős tervező 
irányításával egyedülálló megoldást alkalmazott. 
Igazodva az előírásokhoz, az épület követi az eredeti,  
Ybl-féle, finoman klasszicizáló terveket mind  
a homlokzatok nyíláskiosztása, mind külsejének 
mészkőborítása tekintetében. A látványosabb belső 
terek és a lenyűgöző panoráma minél teljesebb 
bemutatása érdekében megnövelték az üvegfelü-
letek arányát, azonban ez akár rejtve is maradhat 
az épületet vizsgáló szem előtt. Ezt úgy érték el, 
hogy a klasszicista homlokzat hordozója „nem egy 
zárt, tömör falazat, hanem 48 darab 55 centiméter 

1Forrás : bordstudio.hu

széles, 8 centiméter vastag vasbeton panel, melyek 
akár egyetlen gombnyomásra elfordulva felnyitják 
a homlokzatot”.1 

Az épület különleges példája múlt és jelen talál-
kozásának is, hiszen Ybl Miklós nem mindennapi 
helyszínre álmodta meg ezt a villát: a török kori 
védmű, az Aranybástya romjaira. Az újjáépítéskor 
a megváltozott műemlékvédelmi szempontokat is 
figyelembe kellett venni. Az izgalmas építészeti 
megoldásoknak köszönhetően a támpillérekkel 
sűrűn erősített bástyafal maradványai és a további 
feltárt középkori falmaradványok együtt élnek  
a megújult épülettel.
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Ybl Miklós (1814–1891) a magyar építészettörténet egyik leg-
meghatározóbb, nemzetközileg is elismert alakja.  

Művei szerte az országban, de elsősorban Budapesten láthatók. 
A 19. század neves építészénél, a Magyar Nemzeti Múzeum 
tervezőjénél, Pollack Mihálynál tanult, majd hamar önálló-
sódva számos főúri és állami megbízásnak tett eleget. Nevéhez  
köthetők a főváros jelenlegi arculatának meghatározó épületei, 
többek között a Magyar Állami Operaház, a Szent István-
bazilika, a Várkert Bazár és az egykori királyi palota krisztina-
városi szárnya. Műveit a historizmus szellemében, többnyire  
klasszicizáló és neoreneszánsz stílusban alkotta meg, törekedve 
 a harmonikus tömegformálásra, a szimmetrikus elrendezésre 
és a részletek kiegyensúlyozott arányaira. 

YBL MIKLÓS – AZ ÉPÍTÉSZ
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A harmonikus arányú, eredetileg háromszintes villa építésével 
gróf Lónyay Menyhért bízta meg Ybl Miklóst. Az építész 
családi otthont és egyben reprezentatív épületet tervezett 
Lónyaynak. Az arisztokrata gróf pénzügyminiszterként 
irányította előbb Magyarország, majd az Osztrák–Magyar 
Monarchia pénzügyeit, 1871–72-ben pedig miniszterelnök 
volt. Fontos szerepet játszott a tudományos életben is, 1871-től 
egészen 1884-es haláláig a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökeként tevékenykedett.

A villa történetének másik kiemelkedő időszaka újabb 
tulajdonosához köthető, aki jóllehet szintén fontos szerep-
lője volt a közéletnek, nem töltött be semmilyen politikai 
szerepet. Báró Hatvany Ferenc az egyik legjelentősebb gyűj-
tőnek számított a századfordulótól, mintegy nyolcszáz alko-
tásból álló műgyűjteményének főbb darabjai – Tintoretto, 
Courbet, Manet, Monet, Cézanne, Renoir festményei –  
a legnevesebb magyar és külföldi múzeumok falait díszitik.  

AZ EGYKORI TULAJDONOSOK:  
GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT 
ÉS BÁRÓ HATVANY FERENC
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Báró Hatvany Ferenc maga is kiváló festő művész 
volt, életében is számos alkalommal mutatták be 
műveit mind külföldön, mind Magyarországon. 
Jelenleg a villa galériája ad otthont egy kisebb 
válogatásnak az életművéből.

Az épületet 1915-ben vásárolta meg, és itt ren-
dezte be fényűző, gyűjteményének kiemelkedő 

alkotásait is bemutató fővárosi otthonát. Hosszan 
elhúzódó átalakítások után 1923-ban költözött 
be a villába, s egészen 1944-ig ott lakott, amikor  
menekülnie kellett a német megszállás elől.  
Az épület bombatalálatot kapott, a gyűjtemény 
darabjait előbb a német, majd a szovjet megszálló 
csapatok tulajdonították el. 
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„Viam meam persequor.”

Gróf Batthyány Lajos




