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„Viam meam persequor.”
„A saját utamat járom.”

Gróf Batthyány Lajos

LECTORI SALUTEM!

Amikor 1991-ben Magyarország első szabadon választott
miniszterelnöke, dr. Antall József kezdeményezésére és
adományából létrejött a Batthyány Lajos Alapítvány,
az alapítók megfogalmazták azokat az örök értékeket,
amelyek a mai napig irányt mutatnak a szervezet munkájában és tágabb értelemben vett filozófiai, szellemi
és politikai közössége életében is. Ezekre az elvekre,
a független, magyar, nemzeti és keresztény konzervatív
értékrendre alapozzuk munkánkat. Ezek ápolását, támogatását tűztük az Alapítvány zászlajára. Ennek a nemzeti
és keresztény-konzervatív gondolatnak, a Batthyány-féle
hazafiságnak, a hazaszeretetnek, a kultúra és a tudomány
ápolásának szeretnénk az egyik hazai fellegvára lenni.
Ezt az – Alapítvány életében harminc évre, a magyar
történelemben pedig évszázadokra visszanyúló – hagyományt büszkén ápoljuk, és partnerei vagyunk minden
olyan szervezetnek és magánembernek, amely és aki
ebben a szellemben szeretne élni és alkotni.
Mindezekért:
Változatlanul hívei vagyunk annak az alapítók által
ránk hagyott küldetésnek, hogy a nemzeti és keresztény-
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konzervatív értékrendünkben velünk osztozó közösségeket és magánszemélyeket támogassuk. E programban
évente közel negyven olyan szervezetet támogatunk,
amelynek munkája segít közös céljaink megvalósításában.
Változatlanul hívei vagyunk annak az értékrendnek,
amely alapítványunk legfontosabb szellemi üzenete.
E szerint olyan társadalomban kell élnünk, olyan társadalmat kell építenünk, amely elődeink hagyományaira
alapozva építi a jövőt. Azt a jelenkori és jövőbeli társadalmat, amelyben szabad a gondolat és szabad a vélemény. Amelyben szabad a vallás és szabad a lelkiismeret.
Amelyben szabad a szólás és szabad az írás. Amelyben
az igazság kimondását nem korlátozza, nem köti gúzsba
a politikai célok kiszolgálását szolgáló más elv, kizárólag
az erkölcs. A szólásszabadság eszméjét már korábban
is érték támadások. Újabban azonban a jogállamiság
legfontosabb pillérét, minden plurális demokrácia alapját,
az alkotmányosság eszméjét is kikezdeni látszik az önző,
rövid távú politikai érdek. Alapítványunk értékrendjében
az alkotmányos rend keretei között egy alkotmányban,
alaptörvényben megfogalmazott keretek között működő

társadalomnak és államszervezetnek nincs alternatívája.
Feladatunk, hogy olyan alkotmányos renden alapuló
társadalmat hagyjunk örökül utódainknak, a következő
nemzedékeknek, amelyben még ők is hozhatnak döntéseket, és rossz döntéseink nem állítják őket kényszerpályára. E következő generációk szolgálatában végezzük
munkánkat.
Mindezek értelmében:
Változatlanul hívei vagyunk annak, hogy a jövő záloga
a következő nemzedékek képzése, támogatása. Ezért
indítottunk olyan doktori tehetséggondozási programot,
amelynek segítségével támogathatjuk a jövő értékrendjükben hozzánk hasonló véleményformálóit, azokat
a fiatalokat, akik nyomot kívánnak hagyni maguk után
az életben. Akik úgy gondolják, hogy van mondanivalójuk az embereknek. Akik úgy gondolják, hogy tenni
is képesek és hajlandók azért, hogy embertársaik javát
szolgálják. Akik úgy gondolják, hogy kutatásaikkal és
tudományuk művelésével gazdagíthatják a hazai és
az egyetemes tudomány tárházát. Akik úgy gondolják, hogy mindezzel előrevihetik az emberiség ügyét.

Ezért a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriuma 2019-ben
úgy döntött, hogy ösztöndíjat alapít olyan tehetséges doktoranduszoknak, akik a humán tudományok (bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány,
állam- és jogtudomány, hadtudomány, illetve teológia)
területén folytatják tanulmányaikat és kutatásaikat.
Jelenleg negyven, a humán tudományok területén doktori
tanulmányokat folytató ösztöndíjassal dolgozunk, akit az
ösztöndíjprogramban havi ösztöndíjjal, rendezvényekkel,
kutatási, előadási és publikációs lehetőségekkel segítünk
céljaik elérésében. Támogatjuk ösztöndíjasainkat abban,
hogy doktori tanulmányaikra, kutatásaikra, publikációikra és a disszertáció elkészítésére, illetve megvédésére
koncentrálhassanak.
Változatlanul hívei vagyunk az európai integrációnak
azon a bázison, amelyen alapításunk idején, 1991-ben
a szovjet megszállás alól felszabaduló kelet- és középeurópai országokban el tudták képzelni az Európai Uniót:
erős nemzetállamok szövetsége Európa további felvirágoztatásáért. Akkoriban senki sem támogatott volna
egy olyan, ideológiailag homogén alapokon nyugvó,
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rendszerszerű integrációt, amelynek közvetett, de lehet,
hogy közvetlen eredménye egyrészt jogilag, politikailag
és gazdaságilag a nehezen visszanyert szuverenitás csorbulása vagy elvesztése, másrészt filozófiailag és érzelmileg
a nemzetben, anyanyelvben, hagyományban, családban,
vallásban való gondolkodás megszűnése lenne.
A 2013-ban alapított Danube Institute, az Alapítvány
think tankje, kutatóintézete – húsz kutatójával és féltucatnyi külföldi visiting fellow-jával – jelentős, a nemzetközi
közéleti térben értelmezhető kutató- és elemzőmunkát
folytat történelem- és politikai filozófiai, közéleti és geopolitikai területeken. Ennek keretei között nagyszámú
hazai és nemzetközi rendezvénnyel segíti a szakmai és
közéleti párbeszédet.
Az Alapítvány médiaportfóliója – gondolataink terjesztésének másik fontos fóruma – is örvendetes bővülésen
ment keresztül. Mint az jelen beszámolónkból is kitűnik,
immáron négy saját kiadású folyóiratból áll: Magyar
Krónika, Hungarian Conservative, Hungarian Review,
Hype and Hyper, ezenkívül támogatjuk a European
Conservative kiadását is. Ezek a felületek, számos hazai
és külföldi szerző munkásságának eredményeként,
a konzervatív gondolkodás nemzetközi világának egyik
központjává tették alapítványunkat.

2021-ben mindezen gondolatoknak valósítottuk
meg egy, fizikai valóságában a Lónyay–Hatvany-villa
formájában testet öltő közösségi terét, ahol – mint azt
ebből a számadásból is láthatja a tisztelt Olvasó – rengeteg rendezvénnyel teremtünk alkalmat a párbeszédre.
A Batthyány Lajos Alapítvány új székházát, a Lónyay–
Hatvany-villát olyan szellemi otthonná, olyan közösségi
térré alakítottuk, ahol nemcsak a gondolat és a szólás
szabadsága lelt otthonra, hanem ahol rendezvényeinkkel
tovább építhetjük formálódó konzervatív közösségeinket.
Tisztelt Olvasó!
Jelen kötetünk ennek a számadásnak az eredménye.
Ebben a kötetben adunk számot a 2021-es évben elért
eredményeinkről, arról a nagyszámú rendezvényről,
amellyel szellemi közösségünket szolgáljuk. Amennyiben
munkánk elnyerte tetszését, kérem, csatlakozzon közösségünkhöz.

Prof. dr. Dezső Tamás,
a Batthyány Lajos Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Prof. dr. Dezső Tamás
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Alapítványunk története röviden

10

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

Már a rendszerváltás hajnalán megfogalmazódott az igény,
hogy a fiatal magyar demokrácia és a nemzeti értékrend
megszilárdítása érdekében szükség van egy olyan szervezetre, amely az ifjúság és a politika iránt elkötelezett
polgárok számára egyfajta platformként szolgálhat.
Antall József, a demokratikus fordulatot követő első
szabadon választott miniszterelnök egy franciaországi
hivatalos látogatáson döntött az Alapítvány létrehozásáról. A szervezet 1991-ben alakult meg, és nevét az első
felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnöke,
Batthyány Lajos iránti tiszteletből kapta.
A Batthyány Lajos Alapítvány számára azt a világos és
egyértelmű célt tűzték ki, hogy az országban fellelhető
szellemi képességeket összeszervezve intellektuálisan
támogassa a nemzeti politikát.
A kilencvenes években – ha időnként ellenszélben
is, de – sikerült élénk közéleti és intellektuális erőteret
kialakítani a Batthyány Lajos Alapítvány körül. Számos
neves előadókat felvonultató szakmai programra és

heves vitákat generáló, de az együttműködést előmozdító
kerekasztal-beszélgetésre került sor ezekben az időkben.
Az elmúlt immáron több mint harminc évben az Alapítvány lap- és könyvkiadással, tehetséggondozással és
szakmai kezdeményezésekkel gondoskodott arról, hogy
a felgyűlt tudományos teljesítményt a nyilvánosság és
a döntéshozók is megismerhessék. Mára a Batthyány Lajos
Alapítvány a magyar közéleti gondolkodás megkerülhetetlen szereplőjévé vált.
Ezt a több évtizedes küldetést méltányolta az Országgyűlés
2021 tavaszán, amikor jogszabályban ismerte el a szervezetet közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A közjogi aktussal együtt az Alapítvány új székhelyet
is kapott, a Lónyay–Hatvany-villát. Az épület ugyan
a Batthyány Lajos Alapítvány tulajdonába került, nyitva
áll a köz számára, hiszen a szervezet szándéka és feladata
megalapítása óta változatlan: egy élettel teli értékközösség
fejlődésének támogatása.
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„Viam meam persecutus sum” – gróf Batthyány Lajos
szavai nemcsak életére, hanem a magyar konzervatív
gondolkodókra is igazak: a könnyebb utat mindig elkerülve, életüket és munkásságukat a nemzet, a patriotizmus és a tradíció mögé helyezve igyekeztek cselekedni.
Így alakult meg 1991-ben Antall József miniszterelnök
kezdeményezésére a Batthyány Lajos Alapítvány is.
Alapítványunk kiemelkedő célja a nemzeti értékek
és érdekek, illetve a közös keresztény és európai kulturális értékek iránt elkötelezett, demokratikus magyar
közélet támogatása, ilyen tematikájú közösségi események, társasági élet, illetve tudományos – különösen elemző- és kutató- – és ismeretterjesztő tevékenység folytatása és támogatása.
A Batthyány Lajos Alapítvány a magyar konzervatív
gondolkodás fontos szellemi műhelye, így kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozási, képzési, illetve különösen az Alapítvány céljai körébe tartozó kutatási,
valamint a társadalom műveltségi szintjének emelésére,
a kultúra széles körű terjesztésére irányuló tudományos
és közéleti tevékenység folytatását és támogatását.
E céljaink mellett jelentős érték számunkra a Kárpátmedence összmagyarsága kulturális és művészeti
örökségének, értékeinek felfedezése, megőrzése és
fejlesztése, illetve szociális tevékenységek, a család-,
gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a társadalom
egészségi állapotának javítása.
Nem csupán feladatunknak, hanem küldetésünknek
is tekintjük, hogy támogassuk azokat a civil kezdemé-

nyezéseket és szervezeteket, amelyek szellemiségünkkel
és céljainkkal egyező tevékenységet végeznek. Ennek
megfelelően az elmúlt három évtizedben a társadalom
majd minden rétegét érintették azok a programok, kezdeményezések és kutatások, amelyek alapítványunk
közreműködésével és támogatásával jöttek létre.
A Batthyány Lajos Alapítvány mindenkori vezetőségének és kuratóriumának célja, hogy a tudományos és
közéleti kutatások területén is kiemelkedő teljesítményt
nyújtson. Ezért jött létre 2013-ban a Danube Institute, amelynek célja, hogy Közép-Európában független,
értelmiségi vitafórumot teremtsen a konzervatív és
klasszikus liberális értékeket képviselőknek, valamint
szellemi kihívóiknak. Emellett kiemelt feladatunknak
tartjuk azon fiatalok támogatását is, akik kutatási területükkel, munkájukkal tovább erősítik a magyar nemzeti gondolkodás eszméjét. Ennek érdekében 2020-ban
doktori ösztöndíjprogramot hoztunk létre. 2020 őszétől több programsorozatban közéleti, tudományos és
kulturális rendezvényeket szervezünk. Programjaink
célja, hogy olyan szellemi és fizikai találkozóhelyet tartsunk fenn, amely a közélet, a tudományos kérdések és a
kultúra iránt érdeklődők előtt egyaránt nyitva áll.
Alapítványunk a létrehozása óta eltelt három évtizedben kiépített széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatait is igénybe véve valósítja meg céljait, az alapítók
célkitűzéseit és eszméit mindig szem előtt tartva.
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Az első harminc év
Az Eötvös utcától a Lónyay–Hatvany-villáig
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2021. szeptember 3-a késő nyári estéjén a budai Vár
keleti lejtője felett, a poraiból újjáépített Lónyay–
Hatvany-villa nagy, modern termeiben ünnepeltük
meg a Batthyány Lajos Alapítvány 30. születésnapját.
A harminc év történetére Martonyi Jánossal ketten
tekintettünk vissza egy pódiumbeszélgetésen, s előtte
itthon végigpergettem magamban az emlékeket, a
hosszú történet sok-sok képét. Barátok tűntek fel,
akiknek felejthetetlen lénye világította be ezeket az
éveket az egykor fényűző bérpalota fakult díszletei
közt, az Eötvös utca 24.-ben, ahol több mint húsz éven
át volt irodám.
Mielőtt felérkeztem a Magyar Szemle vagy a Hungarian Review szerkesztőségébe, az előadóterembe vagy
az elnöki iroda mennyezetig érő könyvespolcai közé,
végig kellett baktatnom a Krúdy- és Mándy-novellákba
illő, homályos kapufolyosón, majd fel a lekoptatott,
grandiózus lépcsősoron, amely körbeveszi a meg sosem
épült lift tágas és magas terét, majd tovább a lodzsafolyosón, melynek tökéletes neoreneszánsz íveiről sosem tűnt el a por, s ahol a sokszor újrafestett fekete ablakés folyosórácsok kovácsolt vasa máig dicséri a régi
Budapest mestereinek utánozhatatlan díszítőtudását.
Illett ez a helyszín ahhoz az alapítványhoz, amely
1991-ben Antall József elhatározásával s az ő pénzén
született, azzal a küldetéssel, hogy a magyar középjobb
szellemisége, politikai filozófiája otthonra leljen több
mint negyven év után, ami alatt a kommunista párt
nemcsak a politikában sajátította ki a hatalmat a szovjet
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fegyverek támogatásával, de a közgondolkodás minden
fórumán is. Csoda volt az, hogy a rendszerváltozás hároméves békés forradalma 1987–1990-ben olyan magyar
vezetőkre talált, akik szellemileg és politikailag is felkészültek arra az előzmény nélküli, páratlan történelmi
feladatra, amit egy kommunista rendszer lebontása és
a normalitáshoz való visszatérés jelentett a nemzet életében. A feladatra, melyhez a Nyugat a nemzetközi intézményes keret s a kedvező politikai éghajlat megteremtésén túl bizony kevés segítséget adott akár anyagilag, akár
szellemileg. A jobbak, nem kétséges, valódi szimpátiát és
némi segítséget – a kevésbé jók rossz recepteket.
Antall messze tekintő gondolkodása ezen a téren is
megmutatkozott. Tudta, hogy szükség van Magyarországon olyan intézményre, amely a középjobb korszerű magyar ideológiáit kimunkálja és terjeszti,
otthont ad a politikai agytrösztöknek, és a fiatalság
politikai nevelését is megindítja. Még négy hónapja sem töltötte be miniszterelnöki tisztségét, amikor
Párizsban a tiszteletére rendezett díszvacsorán nemcsak a feladatokról és kilátásainkról világosította fel
a befolyásos francia közönséget, de a belépőjegyek
bevételéből gyűlt szép összeget mindjárt félre is tette alapítványunk alaptőkéjének.. Az ultramodern
kormányépület, a L’Arche reprezentatív éttermébe
Jacques Chirac, a középjobb Tömörülés a Köztársaságért (RPR) párt elnöke hívta össze a francia politikai
és társadalmi élet krémjét vacsorára, a szervezésben
részünkről Tar Pál és Granasztói György vett részt.

A jó kétszázra rúgó közönség elegendő pénzt adott
össze ahhoz, hogy Tar Pál francia állampolgárként
Párizsban létrehozza az Alapítványt, s annak működése 1991-ben Budapesten meginduljon. Az évfordulón
a működés harminc évére tekinthettünk vissza, de az
alapító párizsi vacsora éppen harmincegy évvel azelőtt,
1990 szeptemberében történt.
Ha a gondolatok és az emberi hálózatok jól működnek, mert a jóra törő elhivatottság és a tehetség fűti őket,
a fizikai körülmények másodlagossá válnak. Vagy mondjuk inkább így: a jó ügyekben fáradozók sokáig tudnak
működni a szűkös körülmények közt is. Elég egy szoba
négy íróasztallal vagy egy íróasztallal és egy tárgyalósarokkal. Antall József példaadó volt abban is, hogy köreiben a rendszerváltozás társadalmi és gazdasági sokkja
idején nem tűrte a látványos költekezést. Az Eötvös utcai
egykori lakást rendbe hozták az Alapítvány működéséhez, de a kormányközeliség kivételezett, tüntető tehetősségének nyoma sem volt. Még az Alapítvány harmadik
korszakában, 1998 és 2002 között sem, amikor az első
Orbán-kormány jóvoltából a szervezet terjeszkedni tudott a házban, és létrejött a nagy eseményeket szolgáló,
modern előadóterem. A régi helyiségek némelyikében –
mint a lépcsőházban is – szolidan tovább uralkodott a
leromlott belvárosi környezetek ifjúkorunkban megszokott kopottsága. Valahogy a polgáriságunk négy évtizedes sorsát jelképezte ez a helyszín: erkölcse volt annak,
hogy vállaltuk egy halálra ítélt, de a mélyben tovább élő
és feltámadott nemzeti szellem jegyében.

Hangulatunkat is megülte olykor, hogy a szellemi
életben csak lassan tudtuk érvényesíteni a korszerű
konzervativizmus gondolkodását és lelkületét. Az értelmiség többségének szemében nem volt sikk nemzetinek és mérsékelt jobboldalinak lenni még 2000-ben
sem. A posztkádári beidegződések kellemes fölényérzetet kínáltak, hiszen a tovább élő nómenklatúra birtokolta a gazdasági és kulturális struktúrák nagy részét.
A tudományosnak nevezett ideológiai intézetek harciasan tengették tovább életüket a politikai korrektséggé
ekkoriban alakuló baloldali dogmák és a sajtófölény
biztonságában. Pótolhatatlan Granasztói György barátunk – ahogy Martonyi János jellemezte őt jubileumi
beszélgetésünkben – így foglalta egyetlen gondolatmenetbe helyzetünket 2000-ben:
„Lehangoltan üldögélünk egymással szemben, poros
ez a szoba. Jól látszik a délutáni fényben. Békebeli, bérházi hangulat. Most beszéltük meg éppen, hogy kiváló
és tiszteletre méltó szerzőnknek nemrég a következőt
vágták a fejéhez: »Minek ’irigál’ maga annyit egy olyan
szélsőjobboldali folyóiratban, mint a Magyar Szemle?«
Kodolányi Gyula főszerkesztő barátom a tőle megszokott módon köhécsel, és a homlokát dörzsöli, ami kezdődő fejfájásának a jele. Nézegetem elcsigázott arcát,
várom a jól ismert, lemondó kézlegyintését. Ez nála
erőteljes lelki folyamatokat jelez. […]
»Szabad-e manapság optimistának lenni?« – teszem fel
a kérdést, még mindig lehunyt szemmel. »A válasz az,
hogy igen, feltéve, hogy nem a jövő miatt vagy optimista.
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« Ez magyarázatot kíván. »Mit jelent akkor az, hogy
igen?« Tovább magyarázok tehát magamnak. »Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de azt tudom, hogy minden
pillanatban tehetek valami jót, amitől a dolgok kedvezőbben alakulhatnak. Az optimizmus a jelenre vonatkozik. A jövőbe vetett hit, hogy tudniillik úgyis jó lesz vagy
úgyis rossz, közönséges cinizmus.«”
Tehát maradtunk realisták és optimisták, s éltünk a jelenben, ahogy kell. Jelen voltunk tisztes szegénységben.
Szegények voltunk, de a nagyterem előadásain olyanok
szerepeltek, mint Herczegh Géza, Cseh-Szombathy
László, Jeszenszky Géza, Czakó Gábor, M. Kiss Sándor és
Egedy Gergely. Ekkoriban, Granasztói György 1998tól 2016-ig tartó elnöksége kezdetén alakult meg
a Professzorok Batthyány Köre, a Batthyány külügyi
klub és egy sor más intézmény az Alapítvány ernyője
alatt. Ekkoriban választották köztársasági elnöknek
Mádl Ferencet, akinek hivatalában helyet kapott Balog
Zoltán és Gróh Gáspár is, és elnöki tanácsadó lett
a Batthyány Lajos Alapítvány aurájának sok vezető tagja, köztük mi ketten Granasztói Györggyel.
Ily módon akkor, az imént említett kesernyés délutánon már nevezhettük volna dicsőségesnek is a múltat
Granasztói Györggyel, hiszen az Eötvös utcában alakult
meg és működött 1996-tól a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, amelynek égisze alatt a Fidesz 1994es választási kudarca és az MDF 1995-ös kettéhasadása után egyesült a magyar középjobb. Megkezdődnek
a Polgári gondola nevű hajókonferenciák – minden
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ősszel százak töltöttek remek hangulatú vitanapot
a Duna egy sétahajóján.
Ekkor emelkedett a középjobb második nagy vezetőjévé Mádl Ferenc, aki aztán a második Batthyányelnökkel, a pozíciót 1994 és 1998 közt betöltő Tar Pállal
együtt főszerepet játszott az 1998-as kormánykoalíció
összekovácsolásában – a háttérben olyan történelmi
szereplőkkel, mint Szabad György. Az Alapítvány volt
a kezdeményezője, sokáig a rendezője is Orbán Viktor
évértékelőinek.
A feketeleves csak ezután következett, 2002 és 2010
között ismét küzdeni kellett a fennmaradásért – de
ekkor már kiépült a polgári körök közösségi hálózata,
és lett polgári elektronikus média, megalakult a Hír TV,
majd az Echo TV. A Batthyány Lajos Alapítvány adminisztrációját ezekben a szűkös években egyetlen személy vitte, hol Simon Edina, hol Takács Éva,
Granasztói György pedig anyagi juttatás nélkül igazgatta az Alapítvány egyre terebélyesedő életét. A működés folytonosságát az Eötvös utcában a Magyar
Szemle képviselte, amelyet csak a Mádl Ferenc által összehívott szponzori kör óvott meg a padlóra jutástól – ebbe
a lapba írta értekező prózáját az Eötvös utca 24. körének színe-virága, s a könyvbemutatók és a viták a közgondolkozás eseményeivé lettek.
Ismét a sanyarú években bizonyosodott be a Batthyány
Lajos Alapítvány szellemi és erkölcsi ereje. Csak ízelítőnek: ekkor izmosodott meg a Professzorok Batthyány
Köre. Balog Zoltán és Granasztói György ekkor alapozta

Kodolányi Gyula harminc éve töretlenül, szívvel-lélekkel szolgálja az Alapítványt munkájával és gondolataival

meg rendszeres összejöveteleken a Fidesz romapolitikáját, és kerekasztal-sorozaton folyt közös gondolkodás az
egyházi vezetőkkel.
2005-ben létrejött a leköszönő köztársasági elnök körül működő informális Mádl Ferenc Kör. Két nemzetstratégiai kötete is megjelent a Magyar Szemlénél:
2007-ben a Magyarország ma és holnap, 2011-ben
a Magyarország fordulóban, benne Mádl Ferenc egyik
utolsó írásával. A többi szerző: Bod Péter Ákos, Bogsch
Erik, Fodor István, Freund Tamás, Granasztói György,
Király Miklós, Kodolányi Gyula, Martonyi János, Vizi
E. Szilveszter – és csak az elsőben Körösényi András
és Roska Tamás. A kör ma is működik, az idők során
elhunytak és kilépők helyére meghívással Illyés Mária,
Kulin Ferenc, Náray-Szabó Gábor, Prőhle Gergely és
Vízkelety Mariann lépett.
Emlékezésem óhatatlanul névsorolvasásba duzzad – a
névsorok a kívülállónak keveset mondanak, a bennfentesnek pedig alkalmat adnak arra, hogy spekuláljon, kinek a nevét felejtettem ki e történelmi vázlatból. Bízom
a józan olvasóban, aki érti, hogy ezeken az oldalakon
az új magyar középjobb éltető személyi hálózatának kis
vázlatát kapta meg, a Batthyány Lajos Alapítvány mint
központ köré felrajzolva. A történetben nem a formális
rangok említése a fontos, hanem a mentalitás, a szellemiség karaktere s a problémakör, amely olykor a feljegyzetlen vitákban mutatkozik meg világosan.
Emlékszem például egy informális késő délutáni tanácskozásra. Ülhettünk 2000 elején nyolcan-tízen az
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Eötvös utcában, egy azóta átalakított szobában egy
négyszögletes asztal körül, s a vita tárgya a Napi
Magyarország megszüntetése volt. Az idősebbek, például Solymosi Frigyes, Szabad György és jómagam
amellett érveltünk, hogy a műfaji sokszínűség jegyében élhetne egymás mellett egy reggeli és egy esti lap:
a Magyar Nemzet és a Napi Magyarország. Kövér László
viszont, aki ismerte a pénzügyi helyzetet, határozott érvekkel bizonygatta, hogy sajnos a Napi Maóra – ahogy
a pesti humor hátsó gondolatok nélkül becézte a lapot–
már nem futja. S persze ez lett a döntés.
2009 nyarán, amikor hazaérkeztem atlantai tanítási
félévemről, nyilvánvaló lett az, amit néhányan felismertünk 2006. október 23-án: hogy aznap az ünneplő polgárok elleni rendőrrohammal a balliberális oldal már elvesztette a 2010-es választást. Granasztói
Györggyel belefogtunk régi tervünk, a Hungarian
Review című, angol nyelvű magazin kidolgozásába,
s Orbán Viktor és Balog Zoltán a terv mellé állt.
A Batthyány Lajos Alapítvány lett a lapgazda, és
a választás után egyre szélesült az Eötvös utcai paletta. Megindult a rendszerváltozás elmaradt második
hulláma, 2013-ban létrejött az Alapítványon belül
a Danube Institute John O’Sullivan vezetésével, aki
előtte a Szabad Európa Rádió igazgatója volt Prágában,
korábban pedig egy évtizeden át szerkesztője a világ vezető konzervatív hetilapjának, a National Review-nak.
Budapestre költözvén főmunkatársa lett a Hungarian
Review-nak is, és az ő meghívására a világ konzervatív

közíróinak, politikai gondolkodóinak krémje kezdett
hozzánk járni előadást tartani, konferencián szerepelni, cikket adni lapunknak.
A felpörgő működés közepette tragikus veszteség
ért bennünket 2016 augusztusának elején Granasztói György hirtelen halálával. Martonyi János lett
a Batthyány új elnöke, Entz Géza pedig a Magyar
Szemle Alapítványé, amelyet Antall György Andrással és a londoni Magyar Péterrel alapítottunk hárman
1991-ben. A kormány stratégiai gondolkodásának
eredményeként 2020-ban a Batthyány Lajos Alapítvány hivatását, szerepét az Alaptörvényben rögzítették, olyan feladatkörrel és költségvetéssel, amely végre
méltó az antalli célokhoz, s amely igazolta harminc év
sok erőfeszítését, kitartását és sikerét. Remélhető, hogy
más intézmények mellett a Batthyány Lajos Alapítvány
szilárd és tartós pillére lesz a demokratikus középjobb
gondolkodásának Magyarországon – olyan intézmény,
amely természetesen szolgálja a választók többségének
támogatását élvező politikai magatartást.
A székházavatón Martonyi János az érték és a mérték tiszteletét nevezte meg hosszú távú küldetésként, az
én gondolataim a hagyomány és az újítás éltető összefonódását emelték ki. Az intézmény új korszakának szervezeti építkezését már Dezső Tamás asszirológus mutatta be. Elnökként ő vezeti most az Alapítványt Pallós
Nikoletta jogász főigazgató segítségével. A lapportfólió gazdagodott a Hungarian Conservative-vel, és
most megvalósulni látszik még egy eredeti, Antall által

megjelölt küldetés is: a keretek ahhoz, hogy fiatalok
széles köre ismerje meg a magyar és európai demokrácia működésének szellemét és hagyományait. Különös
jelentősége van ennek egy olyan pillanatban, amikor az
euroatlanti világban egy harcos politikai elit igyekszik
ráerőltetni a szavazói többségre, hogy vesse el a demokrácia európai és keresztény jogrendjét és a kultúrát,
amelyből fakadt.
Az Eötvös utcai székhely szellemi műhelyei is viszik
tovább a hagyományt: végzik a mindennapok szellemi aprómunkáját az eddigi igényességgel. Köztük
olyan közfeladatot ellátó nemzeti intézmény is, mint
a magyar műemlékügy pillére határokon innen és túl,
a Teleki László Alapítvány.
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FOTÓ: FORTEPAN / BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA / KLÖSZ GYÖRGY

A Lónyay–Hatvany-villa története

22

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

FOTÓ: FORTEPAN / KRAMER ISTVÁN DR.

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 világháborúban, majd romjait a háború után elbontották. Valódi újjáépítés kezdődött
a 2000-es években: az Ybl-féle terveket követve – a régészeti ásatások elvégzése után – Kerényi József építész elképzelése
alapján újonnan felépítették a villát.
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YBL MIKLÓS – AZ ÉPÍTÉSZ

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, Yblféle, finoman klasszicizáló terveket mind a homlokzatok nyíláskiosztása,
mind külsejének mészkőborítása tekintetében. A látványosabb belső terek
és a lenyűgöző panoráma minél teljesebb bemutatsához megnövelték az
üvegfelületek 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 széles,
8 centiméter vastag vasbeton panel, melyek akár egyetlen gombnyomásra
elfordulva felnyitják a homlokzatot”.1

Forrás: bordstudio.hu

1
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AZ EGYKORI TULAJDONOSOK:
GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT
ÉS BÁRÓ HATVANY FERENC
Az épület különleges példája múlt és jelen találkozásának 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.
Ybl Miklós (1814–1891) a magyar építészettörténet egyik legmeghatározóbb, 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 önállósodva 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 krisztinavárosi szárnya. Műveit a historizmus szellemében,
többnyire klasszicizáló és neoreneszánsz stílusban alkotta meg, törekedve a harmonikus tömegformálásra, a szimmetrikus elrendezésre
és a részletek kiegyensúlyozott arányaira.

Báró Hatvany Ferenc gyűjteményének egyik ékköve, Edouard Manet, A Folies-Bergère bárja című festménye
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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 szereplője volt a közéletnek, nem
töltött be semmilyen politikai tisztséget. Báró Hatvany Ferenc az
egyik legjelentősebb gyűjtőnek számított a századfordulótól, mintegy
nyolcszáz alkotásból álló műgyűjteményének főbb darabjai – Tintoretto,
Courbet, Manet, Monet, Cézanne, Renoir festményei – a legnevesebb
magyar és külföldi múzeumok falait díszítik. Báró Hatvany Ferenc
maga is kiváló festőművész volt, életében is számos alkalommal mutatták be műveit mind külföldön, mind Magyarországon. Jelenleg a villa
galériája ad otthont egy kisebb válogatásnak az életművéből.
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Az épületet 1915-ben vásárolta meg, és itt rendezte 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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Az Alapítvány tevékenysége

34

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

A Lónyay–Hatvany-villába költözés új korszakot hozott a Batthyány Lajos Alapítvány életében és működésében. Új távlatokat nyitott mind az alapítvány, mind
pedig partnerei számára.
Már az új székház elfoglalása előtt egyértelműen megfogalmaztuk: nem zárhatjuk magunkra ennek a csodálatos épületnek a kapuit, épp ellenkezőleg: ki kell tárjuk
a magyar közélet, tudományos és kulturális élet, hozzáértő szakemberek és érdeklődő vendégek előtt.
Ezzel a döntéssel egy régi-új szerepet is vállalt az Alapítvány: egy stabil találkozási pont biztosítását a kereszténykonzervatív gondolat iránt érdeklődőknek. Ennek jegyében több rendezvényközpontú programsorozatot elindítottunk, egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a doktori programunkra, s ugyanúgy igyekszünk az eddigi
tevékenységeinket is – a lapkiadást, a think tank aktivitást a Danube Institute-on keresztül – magasabb szintre
emelni. Az egyre kiterjedtebb portfólió egyre nagyobb

médiaérdeklődést eredményez, mi pedig igyekszünk
eleget tenni a meghívásoknak, hallatni a hangunkat
hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
A Batthyány Lajos Alapítvány a magyar konzervatív
gondolkodás fontos szellemi műhelye. Nem csupán feladatunknak, hanem küldetésünknek is tekintjük, hogy
tevékenységünk mellett különféle együttműködésekben
támogassuk azokat a civil kezdeményezéseket és szervezeteket, amelyek a szellemiségünkkel és céljainkkal
egyező tevékenységet folytatnak.
A következő fejezetekben az Alapítvány kiterjedt tevékenységét szeretnénk részletesen is bemutatni: a saját
és partnereinkkel közösen tartott rendezvényeinket,
a médiamegjelenéseket, a lapkiadást, think tank tevékenységünket és a doktori ösztöndíjprogramunkat
olyan képekkel kiegészítve, amelyek a mindennapi életünkbe, munkánkba engednek betekintést.
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Rendezvényeink
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A 2022-ES VÁLASZTÁS TÉTJÉRŐL VITÁZOTT LÁNCZI TAMÁS ÉS HORN GÁBOR

A Lónyay–Hatvany-villában rendezték 2021 szeptemberében a Prokon Politikatudományi Szakkollégium és
a Batthyány Lajos Alapítvány közös programját Mi a
2022-es választás tétje? címmel. A Reaktor.hu szerkesztett beszámolója.
Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke
és Lánczi Tamás, a Prokon Politikatudományi Szakkollégium igazgatója csapott össze Kereki Gergőnek,
a Mandiner.hu főszerkesztőjének moderálásával.
A moderátor először a hazai politikai helyzetről kérdezte a feleket, és arról, vajon valóban megroppant-e
a Fidesz–KDNP, tekintettel arra, hogy február-március
táján 6-8 százalékkal esett vissza a támogatottsága.
Horn Gábor erre határozott nemmel felelt, azzal magyarázva válaszát, hogy a február-márciusi holtpontot
követő oltáskampány után Orbán Viktor az ország
megmentőjeként tetszelgett, stabilizálva a Fidesz helyzetét. Bár elismerte, hogy a kormánypárt helyzete nem
rossz, azt erősen kétségbe vonta, hogy a kormányfő
megfelelően kezelte a koronavírus-problémát, és azt
állította, hogy a Fidesz–KDNP és az ellenzéki összefogás kiegyensúlyozott helyzetben van a potenciális szavazatokat tekintve. Lánczi Tamás megerősítette, hogy
nem roppant meg a Fidesz–KDNP támogatottsága, sőt
hozzátette: lényegesen magasabb, mint az előző választási időszakban. Úgy vélekedett, hogy az ellenzék nehéz
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helyzetbe hozta magát a Gyurcsány-csapdával: ahelyett,
hogy perifériára szorították volna az exkormányfőt,
hagyták, hogy ő legyen az ellenzéki összefogás kovásza.
Horn Gábor erre úgy reagált, hogy Gyurcsány Ferencet
már önmagában igazolja tekintélyes követőtábora.
Megjegyezte: felháborító, hogy az adófizetők pénzéből
finanszírozzák a Gyurcsány Ferenc elleni kampányt, és a
kormánypárttal ellentétben Karácsony Gergely nem kreált
Orbán Viktorból ördögöt. Lánczi Tamás azt mondta:
ha sorra vesszük, mit kínál az ellenzéki koalíció, rájöhetünk, mennyire vehetők komolyan az ígéretek.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

EGY NAPPAL A NÉMET VÁLASZTÁS UTÁN

Bármi és annak az ellentéte is megtörténhet a német választás után – összegezhetők a Batthyány Lajos Alapítvány Németország, egy nappal a választások után című,
kiemelt érdeklődés mellett megtartott rendezvényén elhangzottak. Az esemény kötetlen beszélgetés volt Nógrádi
György biztonságpolitikai szakértő és Pócza István, alapítványunk szakmai programvezetője között.
A kitüntetett érdeklődés nem véletlen, hiszen Németország az Európai Unió meghatározó hatalma, Magyarország egyik legfontosabb gazdasági és politikai partnere.
Nógrádi György arra hívta fel a jelenlévők figyelmét,
hogy még nem lehet biztosat mondani arról, ki lesz a következő kancellár, ugyanis több szempontból is furcsa választási eredmény született, a pártoknak mindenekelőtt
értékelniük kell az eredményeket és a kialakult helyzetet, s azt követően tudják majd felvázolni stratégiájukat.
Bárki lesz is a kancellár – tette hozzá Pócza István –,
óriási teljesítménykényszerben lesz már az első száz
napban, ugyanis tevékenységét bel- és külföldön egyaránt Angela Merkeléhez fogják mérni. Szerinte még
a németek sem álltak át teljesen fejben, ennek következménye, hogy egyik kancellárjelölt esetében sem regisztráltak kiugróan magas társadalmi támogatottságot.
Bármilyen koalíció alakuljon, az a német belpolitika további balratolódását segítheti elő – hangsúlyozta
Pócza István. A centrumpolitizálás Nógrádi György
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szerint is az egyik kulcs a német politika utóbbi évekbeli
trendjeinek megértéséhez, ez azonban a hagyományos
két nagy formáció, a Német Szociáldemokrata Párt és
a Kereszténydemokrata Unió – Keresztényszociális
Unió szövetsége jelentős, soha nem látott népszerűségcsökkenésével járt.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

GÁZVITA ÉS ENERGIABIZTONSÁG

Alapítványunk Gázvita a magyar–ukrán–orosz háromszögben címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést,
amelyen hazánk energiaellátása, a magyar–orosz gázszerződés, illetve a magyar–ukrán kapcsolatok voltak
a témák, emellett az európai és nemzetközi összefüggések okán igen hamar szóba került az európai
energiaellátás, a klímavédelem és a kapcsolódó geopolitikai érdekek témája is. Az összefüggések megértésében segítségünkre volt Demkó Attila, az MCC
Geopolitikai Műhelyének vezetője és Deák András,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. A rendezvény moderátora Bendarzsevszkij
Anton, a Danube Institute kutatási igazgatója volt.
Demkó Attila az európai összefüggések megértése
érdekében a rendezvény elején rögzítette, hogy sem
Magyarországnak, sem pedig a régió többi országának
nem fűződik érdeke az Északi Áramlat 2. vezeték megépítéséhez, azonban ez nem a mi dolgunk, a kialakult
helyzethez kell alkalmazkodnunk.
Deák András a magyar–orosz megállapodás kapcsán
elmondta: a rendelkezésre álló információk alapján az
mondható, hogy alapvetően előnyös szerződést sikerült
kötni. A hosszú távú szerződések egyik lényege az, hogy
ne az ellátást biztosító Gazprom jelenjen meg közvetlenül az európai magánfogyasztói piacon – ezzel befolyást
szerezve. Demkó Attila a hosszú távú szerződés kapcsán
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hangsúlyozta, hogy tíz-tizenkét évre előre senki nem
láthatja a gáz árát, illetve szerepét, ezért is stratégiai lépés a szerződés az energiabiztonság szavatolására.
Az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője felhívta
a figyelmet arra, hogy az ukrán–magyar kapcsolatok
2014 óta lefelé tartó spirálban vannak, és ebben jelentős részben Ukrajna a felelős. Nem indokolt diplomáciai és rendvédelmi lépésekre került sor, amelyek
erősen próbára teszik a jó viszonyt. Az ukránok egyre
erőteljesebben fogalmaznak meg kritikát a németekkel és az amerikaiakkal szemben is, de a magyarokra
könnyebb dühösnek lenniük a földrajzi közelség és
történelmi okok miatt.
A rendezvény végén az előadók egyetértettek abban,
hogy nem várható, hogy évtizedek múlva nem kell
majd az orosz gáz.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

MI LESZ VELED, AFGANISZTÁN?

Az Egyesült Államok afganisztáni kivonulása sokat szerepelt a sajtóban, az utóbbi időben azonban mintha kissé
alábbhagyott volna a média érdeklődése. Pedig az azóta
történt események a legkevésbé sem unalmasak vagy
lényegtelenek. Alapítványunk kerekasztal-beszélgetést
szervezett az afganisztáni helyzetről és a várható geopolitikai következményekről Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Dezső Tamás történész, a Batthyány
Lajos Alapítvány kuratóriumi elnöke részvételével.
A történész közvetlenül a rendezvény előtt tért vissza
a Közel-Keletről, sok háttér-információval a birtokában.
Dezső Tamás mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet,
hogy nem szabad az európai, illetve a nyugati világ
szűrőjén keresztül közelíteni az afganisztáni helyzethez, ugyanis akkor vagy nem értjük, vagy félreértjük
a történéseket. Az afgánok nem a nyugati racionalitás,
sokkal inkább a hitük mentén hozzák döntéseiket.
Nógrádi György szerint lényeges kérdés, hogy lesz-e
béke, de talán pontosabb, ha úgy fogalmazunk, lehet-e
béke egy olyan országban, ahol a különféle terrorista
csoportok folyamatosan aktívak, s ebben nem is várható változás. Az amerikai kivonulás ebben a tekintetben új helyzetet teremtett, de ezzel ma még szinte
senki nem számol.
A migrációs hatásokat feszegető kérdés kapcsán
Dezső Tamás elmondta: az afgán migráció már elérte
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és folyamatosan érinti Európát, s abban a pillanatban,
hogy az utolsó amerikai katona elhagyta az országot,
az addig nem jogszerűen Nyugat-Európában tartózkodó, kitoloncolásra váró afgánok azonnal menekültstátuszúak lettek, kiutasítani, visszaküldeni nem lehet
őket. Nógrádi György jelentések alapján arra hívta fel
a figyelmet, hogy tömegesen indultak meg Afganisztánból, illetve a Közel-Keletről Európa felé a nyugatbalkáni útvonalon, s ennek hatását már most érzékeljük.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

CSEHÜL JÁRT OSZTRÁKOK – MI TÖRTÉNT AUSZTRIÁBAN ÉS CSEHORSZÁGBAN?

Váratlan fordulatokat hozott október első fele Ausztriában és Csehországban, de a történések az egész európai politikára hatással vannak. Mi történt, miért, s mik
az említett hatások? Ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője,
Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója és Pócza István,
a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője. Alább a Kontra szerkesztett tudósítását olvashatják
rendezvényünkről.
Vajon jogos volt-e az ellenzéki politikusok és a hozzájuk közel álló sajtó észrevétele, miszerint Orbán Viktor
térségbeli szövetségesei bajba kerültek hazájukban, illetve a magyar kormány külpolitikai mozgástere szűkült a történtek következtében? A kérdés megválaszolásához sorra vették, mi látszik a tények alapján.
Andrej Babiš Csehország leggazdagabb embere, továbbra is nagy befolyása lesz az ország politikai irányvonalának alakulására. Akár kormányon van, akár ellenzékben, Babiš meghatározó szereplője a cseh politikának.
Hangsúlyozták, hogy az erőviszonyokban nem történt nagy változás. Babiš pártja egy hajszállal maradt le
az első helyről, és továbbra is a legnagyobb támogatottsággal bíró formáció, csupán annyi történt, hogy riválisai összeálltak egy tömbbe.
Elhangzott, hogy ha megtörténik is a nagy ellenzéki
összeborulás, mint Magyarországon, a vetélkedésnek
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korántsem lesz vége a pártközi megállapodással. Babiš
ellenzéke ugyanis még a magyarországi ellenzéknél is
megosztottabb.
A résztvevők kiemelték, hogy a cseh jobboldali összefogás vezető ereje nem „Orbán-fóbiás”, sőt. Mint
mondták, kormányváltás esetén jó esély van arra, hogy
Magyarországgal szemben még barátságosabb kabinet
jön létre Prágában.
A felszólalók megjegyezték, hogy Ausztria esetében
a csehországi választáshoz képest is csekélyebb oka
van az örömre a magyarországi ellenzéknek. Sebastian
Kurz kancellár megbukott, „nem nagyon, csak kicsit”.
Jó ütemben lépett le a színről, így a mesterségesen keltett vihar elülte után újra jelentős szerepet játszhat majd
az osztrák és az európai politikában – hangzott el.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

GYORSABBAN ÉRKEZIK EL A DEMOGRÁFIAI VÁLSÁG, MINT GONDOLTUK?

A Demográfia és migráció címen rendezett kerekasztalbeszélgetés kiindulópontját Tóth I. Jánosnak, a Szegedi
Tudományegyetem habilitált egyetemi docensének
Demográfiai tél című munkája adta, amely a világ jelenlegi és jövőbeli demográfiai folyamatait vizsgálja.
A beszélgetés a nyugati társadalom – különösen Európa –
cseppet sem reményteli jövőjét járta körbe. A helyzeti
okai között megemlítették a csökkenő népességet, valamint a közel-keleti és afrikai migrációs tendenciákat.
Tóth I. János beszélgetőpartnere Molnár Balázs, a Kopp
Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért stratégiai és koordinációs elnökhelyettese, valamint Dezső
Tamás, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Batthyány
Lajos Alapítvány kuratóriumi elnöke volt.
A rendezvény első részében Tóth I. János prezentációban mutatta be Demográfiai tél című könyvét.
A fejlődő világban dinamikus a népességnövekedés,
a modernizáltabb társadalmakra pedig erős népességcsökkenés jellemző. A modernizációnak kettős a hatása: az átlagéletkor növekedése és a termékenység csökkenése. Az előadó szerint a világban kulturális háború
zajlik az antinatalista (születésellenes) és a pronatalista (születéspárti) erők között, amit lehet értelmezni
a globalisták és a szuverenisták küzdelmeként is.
Az előadás utáni diskurzusban Molnár Balázs rávilágított arra, hogy az Európai Unióban már nincs
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olyan tagállam, ahol növekedne a népesség, Nyugat- és
Észak-Európában a bevándorlásban látják a megoldást.
A probléma nem magával a bevándorlással van, hanem azzal, hogy teljesen más kultúrközegből érkeznek
a migránsok.
Dezső Tamás úgy fogalmazott, hogy egy európányi
muszlimmal leszünk majd többen. A fiatal átlagéletkor,
a vízkészlethiány, valamint a munkanélküliség továbbra is tömeges migrációra fogja sarkallni a lakosságot
a Közel-Keleten és Afrikában egyaránt.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

A SZUVERENITÁS VÉDELME A CÉL

A Magyarország külpolitikája 2010–2020 címen rendezett kerekasztal-beszélgetés apropóját Pesti Sándornak,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara docensének azonos című, a közelmúltban megjelent könyve adta. Pesti Sándor rövid könyvbemutatója után Magyarics Tamás korábbi nagykövet,
a Hungarian Conservative főszerkesztője és Hóvári János
történész, korábbi nagykövet, valamint Stepper Péter,
a Külügyi és Külgazdasági Intézet programvezetője
részvételével elemezték a magyar diplomácia elmúlt
évtizedbeli tevékenységét.
Pesti Sándor könyvismertetőjében felvázolta, hogy
munkája a legfontosabb külpolitikai történéseket és
vitákat tartalmazza, törekedve a tudományos megközelítésre, a szubjektivitás, az értékítélet kizárására.
Hangsúlyozta: nyilvános forrásokból dolgozott, soha
nem tartozott a politika alakítói közé. Pesti Sándor fontosnak tartotta leszögezni, hogy 2010 után, a második
Orbán-kormány idején hangsúlyváltás következett be
a magyar külpolitikában. A Martonyi János-féle külpolitikát értékelvű, antimachiavellista politikának nevezte, mely szerinte a nemzeti érdek védelmét is jelentette.
Hóvári János, aki korábban Izraelben, Kuvaitban és
Törökországban is volt nagykövet, úgy vélekedett, hogy
a szerző jellemző és jó képet adott az elmúlt tíz év külpolitikai dinamikájáról. Hóvári szerint a külpolitika
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olyan, mint a jéghegy: amit a nyilvánosság lát, az csak
a felszín, a nagyobbik rész, a viták és a tárgyalások
nem láthatók.
Magyarics Tamás arról beszélt, hogy a 2010 utáni külpolitikai vezetés jól ismerte fel, hogy az EU érdekérvényesítő szervezet, s a kiegyensúlyozásáért erősíteni kell
a regionális szövetséget.
Stepper Péter szerint az egyoldalú nyugati gazdasági
függés megmutatta a 2008–2009-es gazdasági világválság idején, hogy más utat is kell keresni. A kormányzat
ezért is igyekszik diverzifikálni lehetőségeit a külpolitikai dimenzióban.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

EGYENSÚLYRA TÖREKVÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁG ÁTALAKÍTÁSÁBAN

Az Európai Unió versenyképessége állt a Batthyány Lajos
Alapítvány és a JÖSZ Intézet közös rendezvényének
fókuszában. Az eseményen Győri Enikő európai parlamenti képviselő, volt madridi és római nagykövet osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel. Az esemény
moderátora Vizler Kitti, a JÖSZ alumnája volt.
Győri Enikő elmondta, hogy az unió jogalapja folyamatosan változik, bár a szerződésekhez szerencsére
ritkán nyúlnak hozzá. Egy jótanáccsal élt a megjelent
joghallgatóknak: tanulják meg minél jobban az uniós
jog alapjait, s akkor nem lehet majd őket megvezetni.
Beszélt az unió elveit, értékeit rögzítő 2. cikkelyről,
valamint a 4.-ről is, amely a nemzetek identitását és
egyenlőségét erősíti meg. Úgy vélekedett, hogy ma
mindenki beszél az előbbiről, de elfelejti az utóbbit.
A képviselő szerint nincs garancia arra, hogy az értékvitákat nem használják fel a pénzek visszatartására.
Kiemelte, hogy az Európai Tanács nem társjogalkotó
szerv, szerepe „pusztán” a politikai döntések meghozatala. Az Európai Parlament azonban azzal, hogy szinte
semmibe vette ezen intézmény döntését és megállapodását, szembement az intézmények közötti lojalitás
elvével. Győri Enikő kitért még a bizottság jogállamisági jelentéseire is. Szerinte ezeket a tanulmányokat
felbérelt szerzőkkel ngó-k információi alapján állítják
össze, és nagyon sok a kérdés, amit nem tesz fel senki.
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A folyamat nincs jól megszervezve, kevés az ellenőrzött
adat, emiatt nehezen lehet komolyan venni a dokumentumot – mutatott rá.
A versenyképességgel szerinte súlyos problémák
vannak, ami már a válság előtt is megmutatkozott.
A britek kiszállása megrengette az uniót, ő óriási hibának tartja. További problémának nevezte, hogy az
EU lemarad a versenytársaktól a túl sok előre megszabott jogi feltétel miatt.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

GYERMEKVÉDELMI KONFERENCIA A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY
SZÉKHELYÉN
Nagy médiaérdeklődés övezte a Batthyány Lajos Alapítvány, az Alapjogokért Központ és a Szent István Intézet
Következő ezer év a gyermekekért című konferenciáját. Magyar politikusok és szakértők mellett külföldi
előadók is gazdagították a programot. Az MTI szerkesztett tudósítása.
Az egybegyűlteket és a közvetítésbe bekapcsolódó
nézőket Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő és alapítványunk nevében dr. Pallós Nikoletta főigazgató
köszöntötte. A Batthyány Lajos Alapítvány főigazgatója kiemelte: a szervezet célja a tehetséggondozás,
a fiatalok és a családok támogatása, mert ők jelentik
a magyar nemzet jövőjét.
A konferencia első panelje Kocsis Máténak, a Fidesz
frakcióvezetőjének felszólalásával kezdődött. Kijelentette: Magyarország azon országok közé tartozik, ahol
a gyermekek jövőjét sorskérdésnek tekintik, és emiatt
egyre többen vállalják a liberális sajtó és a közösségi
média retorzióit.
Varga Judit igazságügyi miniszter felszólalásában
leszögezte: a gyermekvédelmi törvény azt az evidenciát rögzíti, hogy a gyermek nevelése meghatározásának joga egyedül a szülőt érinti. A Velencei Bizottság
úgy találta, hogy a törvény összhangban áll az európai
standardokkal, és az Európai Unió alapjogi chartája
szerint is a szülők joga, hogy gyermekeiknek vallási,
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világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak – emelte ki.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezető-helyettese előadásában az időtálló értékek hosszú távú képviseletéről,
illetve a hiteles és a hamis emberkép különbségéről, valamint a teremtett világ rendjéről beszélt. Szólt arról, hogy
a gyermeknek joga van megszületni, családban felnőni.
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója arról beszélt, hogy a genderideológia és az lmbtqpropaganda nem a toleranciáról, az elfogadásról szól,
hanem az ezt sulykolók saját világnézetüket akarják
ráerőltetni a társadalomra és annak minden tagjára,
így a gyerekekre is.
A külföldi előadók közül az első Rev. D. Paul Sullins,
PhD szociológiaprofesszor volt, aki a washingtoni
Amerikai Katolikus Egyetemen oktat. Szakterülete
a vallásszociológia, a genderelmélet és a szexuális orientációk, az abortusz és a házasságban élő családok témája.
Több tanulmányában is vizsgálta, hogy a különféle családmodellek milyen hatást gyakorolnak a gyermekek
pszichológiai és lelki egészségére. Az Amerikai Egyesült
Államokban a Harvard Egyetem kutatása alapján
készült elemzés szerint az eltérő nemű szülőkkel élő
gyermekeket éri a legkevesebb pszichológiai probléma,
az azonos nemű felnőttek gondozásában élők több érzelmi terhelést szenvednek el.

A második külföldi előadó Roger Kiska nemzetközi
jogász, a Christian Concern nonprofit érdekképviseleti csoport tagja volt. Kiska az Egyesült Királyságban
ügyvédként jogvédelemmel foglalkozik, és segítő kezet
nyújt a szülőknek, hogy megvédjék alapvető nevelési
jogaikat a brit oktatási rendszer túlkapásaival szemben.
Előadásában megemlítette, hogy a szigetországban az
lmbtq-nevelést és szexuális érzékenyítést alapvetően
tartalmazza a nemzeti oktatási tanterv. A jogász szólt
arról is, hogy az Egyesült Királyságban gyakran előfordul, hogy az iskolák kirekesztik és megbélyegzik
a szülőket és gyermekeiket, ha nem fogadják el az általuk megszabott értékrendet.

A rendezvényt a Szent István Intézet vezető kutatójának előadása zárta. Puskás Balázs a Jelenések könyvéből idézte fel a nagy vörös sárkány alakját, aki elragadja
a gyermekeket. Szerinte most éppen ez zajlik a világban: az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Egészségügyi Világszervezet nyilatkozatai szerint a gyermekek
szexuális nevelését ötéves kor körül kell elkezdeni.
Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:
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MIT VÁRHATUNK AZ ÚJ NÉMET KORMÁNYTÓL?

Az Összeáll az új német kormány – Mire számíthat Magyarország? címmel szervezett kerekasztalbeszélgetés középpontjában a megalakuló német kabinet lehetséges belpolitikai irányvonalai, valamint az
Európai Unióhoz és hazánkhoz fűződő viszonya állt.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, Szalai
Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője és Pócza
István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője elemezte a helyzetet.
Szalai Zoltán az új szövetségi kormány összetétele kapcsán kiemelte, hogy a külügyminiszteri tárcát
Annalena Baerbock, a Zöldek vezetője fogja kapni, a liberális Szabad Demokrata Párt Christian Lindnerrel az
élén a pénzügyminiszteri posztot tudhatja magáénak,
a kancellárt pedig a Német Szociáldemokrata Párt adhatja Olaf Scholz személyében. Szalai új irányvonalnak
nevezte, hogy a következő ciklusban az állam nagyobb
befolyást kíván gyakorolni a gyermekek jogai felett, és az
új hullámos baloldali, woke ideológiát helyezi előtérbe.
Nógrádi György rávilágított arra, hogy a választás előtt
hosszú ideig a Kereszténydemokrata Unió – Keresztényszociális Unió pártkoalíció vezetett, viszont Armin
Laschet kancellárjelölt nem volt eléggé karizmatikus,
botrányai miatt a választópolgárok nem szavaztak
bizalmat a pártszövetségnek. Úgy vélekedett, hogy
Baerbock a választási kampány huzamosabb részében
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a jó marketingjének köszönhetően nagyon erős volt,
viszont a doktori ösztöndíját is érintő plágiumbotránya
miatt az előnye elolvadt.
Pócza István komplikált helyzetnek nevezte, hogy
három pártnak kell összehangolnia az álláspontját.
Scholznak bizonyítania kell a német állampolgároknak
kancellári rátermettségét és azt, hogy erős kormányt
képes felállítani.
Szalai Zoltán is rámutatott, hogy a baloldali-zöldliberális koalíció továbbra is a multikulturalizmust
tartja prioritásnak, így nem fogja útját állni a migrációnak.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

MEDDIG GYŰRŰZIK AZ ENERGIAVÁLSÁG EURÓPÁBAN?

A Fázni fog-e télen Európa? – Küszöbön az energiaválság címmel tartott kerekasztal-beszélgetés vendége
Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója és Hortay Olivér, a Századvég
Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője volt.
A beszélgetést Bendarzsevszkij Anton, a Danube Institute kutatási igazgatója moderálta.
Hortay Olivér biztosnak nevezte, hogy az ellátás bizonytalansága évről évre növekedni fog, egyértelmű az
energiaválság kockázata. Pásztor Szabolcs hozzáfűzte, hogy kritikus jelentőségű beruházások és energiafejlesztések maradtak el az Európai Unióban az energiahordozók alacsony piaci ára miatt, ugyanis nem volt
meg a kényszer a sürgős innovációra.
Bendarzsevszkij Anton kérdésére, hogy az európai
politikának vannak-e előre elkészített szakpolitikai tervei, a Századvég üzletágvezetője kiemelte: az energiapolitikában felülreprezentált célkitűzés a környezetvédelem, energetikusok helyett egyre inkább környezetgazdászok döntenek. Az Oeconomus kutatója egyetértett azzal, hogy a környezetvédelem oltárán
feláldozták a szakmai érveket. Hozzátette: teljesen más
kontextusban jelentkezik az egyes országok állampolgárainak környezetszennyezéshez való hozzáállása,
amit oktatóként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
a külföldi hallgatók körében is tapasztal.
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Adódott a kérdés, hogy hazánk mire számíthat a jövőben az energiahelyzet tekintetében. Hortay Olivér
szerint a magyarországi gázellátás kiegyensúlyozott,
elég a tartalék, de kialakulhatnak váratlan helyzetek,
például ha egyes tagállamok exportkorlátozást vezetnek be elégtelen energiaellátásuk miatt. Úgy látja, 2010
óta az állam jobban támogatja az energiapiac működését, és egyfajta védőernyőt tart a fogyasztók fölé.
Pásztor Szabolcs szerint ha tartós lesz az energiaár-emelkedés, még versenyképtelenebbek lesznek EU-s
országok, mivel innováció hiányában nem tudnak
megfelelni az aktuális trendeknek.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

LEHET-E ROSSZ TESTBE SZÜLETNI? – VITA A GYERMEKVÉDELMI
NÉPSZAVAZÁSRÓL
Szükség van-e a gyermekvédelmi törvényre, illetve
a népszavazásra? Van-e hatása az lmbtq-propagandának a személyiségfejlődésük folyamatában lévő
gyermekekre? Álprobléma-e a nemváltó műtétek propagálásának ügye? Erről vitatkozott Lukácsi Katalin,
a Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnöke,
Vágvölgyi Gergely, a Mandiner főmunkatársa és Bohár
Dániel, a Pesti TV szerkesztő-műsorvezetője a Prokon
Ifjúsági Szervezet és Politikatudományi Szakkollégium,
valamint a Batthyány Lajos Alapítvány Gyújtópontok ’22
című rendezvényén. A beszélgetés moderátora Szilvay
Gergely, a Mandiner főmunkatársa volt.
A vita alaphangját a moderátor azzal a kérdéssel adta
meg, hogy lehet-e rossz testbe születni. A kérdés megválaszolása egy külföldi példával kezdődött: 2015-ben
hat brit gyermek úgy érezte, hogy a nemi identitása különbözik a született nemétől, ezt a felismerését a szülei
is támogatták, az ő engedélyükkel pedig hormongátló
szereket is kaphatott, és tizennyolc évesen nemváltó
műtéten eshet át.
Lukácsi Katalin szintén példával folytatta, egy személyes élménnyel. Nem sokkal korábban alkalma volt
hosszabban elbeszélgetni egy transznemű személ�lyel. Elmondása szerint miután saját női identitásával kapcsolatban soha nem merült fel kérdőjel, ennek
a személynek a beszámolója gondolkodtatta el, milyen
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dilemmáik és fájdalmaik lehetnek a nemi identitásukban elbizonytalanodó embereknek.
Szilvay Gergely – aki nemrég a gender témakörében
fontos könyvet írt – felhívta a figyelmet, hogy a kutatások alapján a gyermekkori nemi identitászavart a gyermekek túlnyomó többsége kamaszkorban kinövi, ebbe
a folyamatba nem ildomos beavatkozni kívülről.
Arra a moderátori kérdésre, hogy van-e létjogosultságuk a kormány által felvetett, a népszavazási kérdésekben is tükröződő aggodalmaknak, Lukácsi Katalin azt
válaszolta: a kormány propagandája kontraproduktív,
ugyanis felerősíti a transzneműkérdést, emiatt most
minden szülőnek ezzel kell foglalkoznia. Vágvölgyi
Gergely éppen ellenkezőleg gondolja, szerinte a kormány egy nyugaton már megjelent problémára reagál
a kérdéskör napirendre vételével.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

ELSZÁNTSÁGGAL ÉS ERŐVEL AZ IGAZSÁGHÁBORÚBAN

Varga Judit igazságügyi miniszter és Koltay András, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság újonnan megválasztott elnöke is felszólalt az Igazságháborúk címmel
tartott konferencián, amelyet a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, az Alapjogokért Központ és a Batthyány
Lajos Alapítvány rendezett a sajtószabadságról. A Magyar
Nemzet szerkesztett riportja.
Varga Judit felszólalásában a szólásszabadságról és
a kettős mércéről beszélve azt mondta, valóban igazságháborúról van szó, szabadságharcainkat Európában vívjuk. „A véleménynyilvánítás szabadsága jog, és az alapjogokért, a szabadságokért folyó történelmi küzdelem
kontextusában lehet bemutatni a legjobban. A magyar
alaptörvény deklarálja, hogy hazánkban mindenkinek
joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.”
A tárcavezető hangsúlyozta azt is, hogy a vita nem
a szabadságjogi kérdésekben húzódik, hanem az értékekről zajlik: a családok, a nemzetek meghaladásáról, a bevándorlás ösztönzéséről. „A társadalmi fundamentumok
a jövőnk záloga. A család-hit-haza hármasban vagyunk
más nevezőn, ez a fundamentum, melyen belül Európában erős nemzetek erős szövetségére koncentrálunk.”
Koltay András a közösségimédia-platformok szabályozásának dilemmáit járta körül előadásában. Mint rámutatott: Mark Zuckerberg és a többi közösségimédiavezér egészen 2016-ig tagadta, hogy médiaplatformokat
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üzemeltet. Az NMHH elnöke hangsúlyozta, hogy negatív irányú, forradalmi változás volt, amikor egy uniós
rendelet értelmében magánkézbe került a szólásszabadság elbírálásának joga. Ma már ugyanis a Facebook és
más platformok ellenőrei dönthetnek arról, hogy mely
tartalmak jogellenesek vagy károsak. Szerinte az európai
országok már érzékelték ezt a problémát, különféle jogi
megoldásokkal álltak elő, s ezek általában a szigorúbb
korlátozás felé mutatnak.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

BLA|globus programsorozat
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KURDISZTÁN EGY BÉKÉS ÉS BIZTONSÁGOS IRAKBAN ÉRDEKELT

A Batthyány Lajos Alapítvány, a Migrációkutató Intézet
és a Danube Institute közös szervezésében zajlott le
a BLA|globus biztonságpolitikai programsorozat első
rendezvénye. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői iraki
kurd vezérkari tábornokok voltak, akik az októberben
tartott iraki választásról, a térségben zajló folyamatokról és a Közel-Kelet jövőjéről értekeztek. A házigazda
prof. dr. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány
elnöke, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt.
A vezérkari tábornokok értékelése szerint az októberi választás fontos volt abból a szempontból, hogy
az újonnan alakuló kormány más politikát folytasson Kurdisztánnal kapcsolatban. A rosszul szereplő
Irán-barát, síita pártok a hivatalos eredmény bejelentése után megkérdőjelezték a választás legitimitását, az
eredmény érvénytelenítését követelték.
A koalíciós tárgyalások jelenleg is zajlanak. A kurd
delegáció tagjai elmondták, hogy bizakodva várják
a következő időszakot, konstruktívan szeretnének hozzájárulni a diskurzushoz. Megerősítették, hogy a kurd
milíciáknak továbbra is az egyik legfőbb feladatuk,
hogy védelmet nyújtsanak az Iszlám Állammal szemben, ezt az iraki központi kormányzat is támogatja.
A lengyel–fehérorosz határon kialakult migrációs válságról is kifejtették véleményüket. A vezérkar szerint
a fehéroroszok gazdasági és politikai hasznot reméltek
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az akciótól. A lengyel határra irányított több ezer bevándorló valószínűsíthetően megvásárolt vízummal
érkezett törökországi repülőgépjáratokkal.
A tábornokok elmondták, számos környező ország
agresszív propagandát folytat Iraki Kurdisztán régió
ellen. Példaként említették, hogy a környező arab országok azt sugallják, baráti kapcsolatot ápolnak Izraellel, ami nem felel meg a valóságnak.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

EURÓPA ÉS A VILÁG JÖVŐJE A DEMOGRÁFIAI ROBBANÁS ÁRNYÉKÁBAN

A Kül- és biztonságpolitikai szalon programsorozatban A muszlim világ túlnépesedése és Európa jövője
címen adott elő prof. dr. Dezső Tamás, a Batthyány
Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Migrációkutató Intézet igazgatója.
Dezső Tamás az előadás kezdetén emlékeztetett arra,
hogy a jelenlegi migrációs helyzet kiváltó okai az arab
tavasz idején kirobbant polgárháborúkhoz és forradalmakhoz köthetők. Leszögezte: nem tartja megfelelőnek az Európai Unió migrációs kezelési tervét. Úgy
látja, sokkal költségesebb a menekültek és a gazdasági
migránsok befogadása az EU-s országokba, mint ha a
pénzügyi erőforrásokat a háborúval sújtott térségekbe
csatornáznák be.
Kutatásai alapján összehasonlította a bevándorlókat
kibocsátó országok népességszámát, annak növekedését 1955 és 2018 között. Afganisztánban 439 százalékos nettó népességnövekedés volt megfigyelhető
a vizsgált időszakban, és a közeljövőben erősödni fog
az onnan induló migráció. Dezső Tamás elképzelhetetlennek tartja, hogy a zárt társadalmi rendszerű és a
hagyományokat erősen megtartó távol-keleti országok
támogatnák a tömeges bevándorlást. India és Oroszország vonatkozásában pedig kijelentette: múltbeli és
jelenlegi geopolitikai stratégiájuk alapján nincs realitása annak, hogy engednének a migrációnak.
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Súlyos veszély fenyegeti a migránsokat kibocsátó országokat – hívta fel a figyelmet az előadó. Az egyik
az olajipart érintő, az elektromos autók elterjedésével
összefüggő változás, amely jelentős bevételkieséssel jár
az olajexportáló államoknak. A másik nagy veszély,
hogy 2040-re égető probléma lesz a Közel-Keleten
az édesvízkészlet csökkenése a klímaváltozás, illetve
a duzzasztógátak kiépítése miatt. A hiány már most
érezhető.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

KAZAHSZTÁNRA SZEGEZŐDIK A VILÁG SZEME

Kazahsztánban feszültséggel és zavargásokkal indult az
év. Sokakat foglalkoztat a kérdés, mi is történt, illetve történik pontosan. Erre a kérdésre kereste a választ
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Hóvári
János történész, korábbi nagykövet, a Türk Államok
Szervezete magyarországi irodájának vezetője. Moderátorként Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány
szakmai programvezetője működött közre.
Nógrádi György már elöljáróban kifejtette, hogy Kazahsztán természeti erőforrásait illetően a világ egyik
leggazdagabb országának is tekinthető. A belpolitikában
elszánt hatalmi harc dúlt Kaszim-Zsomart Tokajev jelenlegi és Nurszultan Nazarbajev korábbi államfő között.
Hóvári János úgy fogalmazott, a kazahsztáni események politikai földrengéssel értek fel, amely az egész világra hatással volt. A kormány eltörölte a cseppfolyósított
gáz árplafonját, így a benzin népszerű alternatívájának
számító autógáz ára a többszörösére ugrott. Az olajkitermelés központjának számító Zsanaozenből induló tüntetések országossá dagadtak, elérve a legnagyobb várost,
Almatit is, és helyenként erőszakba torkolltak.
Pócza István a felálló kormány stabilitásáról is kérdezte a szakértőket, illetve arról, hogy várható-e a jövőben hasonló „földrengés”. Hóvári János úgy ítélte
meg, a kormány stabilitása helyreállt, a rendfenntartó
erők kézben tartják az eseményeket. Nógrádi György
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úgy zárta a beszélgetést, hogy akiknek szerepük van
a politika alakításában Kazahsztánban, azoknak mind
érdekük a stabilitás fenntartása.
A rendezvényen részt vett több diplomata is Kazahsztán budapesti nagykövetségének képviseletében, akik a
közönségkérdések idején szót kértek, hogy megosszák
álláspontjukat.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

KORUNK KIHÍVÁSAI – BÍZHATUNK-E A JÖVŐBEN?

A demográfiai robbanás és a migráció jelenünk és jövőnk egyik legégetőbb problémája, kezelése leginkább
a gazdag és fejlett társadalmakra hárul. A Batthyány
Lajos Alapítvány és a Magyar Polgári Együttműködés
Egyesület szervezésében megvalósuló konferencián a
téma neves szakértői adtak elő a túlnépesedésről és az
azzal összefüggő migrációs hatásról, illetve a párhuzamos jogrendszerek jellemzőiről.
Prof. dr. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Migrációkutató Intézet igazgatója előadásában kifejtette, hogy az arab
tavasz és az abból kifejlődő polgárháborúk okozták
a 2015-ben berobbanó migrációs válságot. Felhívta a
figyelmet, hogy előrejelzések alapján a muszlim világ
népességszáma 2050-ben 1,282 milliárd fő lesz, tehát a
következő huszonnyolc évben 403 millióval emelkedik
a lélekszáma, ez közel az Európai Unió nagyságának
megfelelő növekedés. A migrációs nyomás továbbra is
Európára fog hárulni.
Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
elnöke a migráció hatásairól és a párhuzamos jogrendszerekről adott elő. Megdöbbentő statisztikával érzékeltette a népesedési válságot: Kenyának száz évvel
ezelőtt 1 millió lakosa volt, jelenleg 40 millió. A migrációs hullám a jövőben erősödni fog, és nem csupán
a muszlim térségekből érkeznek bevándorlók, hanem
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Afrika szubszaharai területéről is. A számítások azt
mutatják, Európának több embert kellene befogadnia,
mint amennyien jelenleg itt élnek. Az ELKH elnökének értékelése alapján Európa rosszul interpretálja az
iszlám országokban dúló polgárháborúk okait, nem
ismeri az érintett területek társadalmi hagyományait.
Kiemelte, hogy az ide érkező muszlimok nagy része
nem integrálódik, továbbra is a kibocsátó országa vallási törvényeihez lojális.
A konferencia zárásaként Gellén Márton és Varga
Zsolt ismertette röviden a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület értékrendi politizálással kapcsolatos kutatási eredményeit.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

A MAGYAR HONVÉDSÉG A TÁRSADALOMBÓL ÉPÍTKEZIK

Az elődeink által megteremtett értékeket kötelességünk megvédeni – hangsúlyozta előadásában
dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Honvédelem.hu szerkesztett beszámolója.
Benkő Tibor hangsúlyozta: a biztonsági környezet
változik, egyértelműen romló tendenciát mutat. Kitért a közel-keleti és észak-afrikai instabil államokra,
valamint a hozzájuk kötődő migrációs folyamatokra.
„Magyarország célkitűzése az, hogy a problémákat ott
kell kezelni, ahol keletkeznek, nem szabad megengednünk, hogy begyűrűzzenek Európába” – szögezte le.
A NATO afganisztáni szerepvállalásával kapcsolatban
kijelentette: a misszió lezárása nem nevezhető kivonulásnak, hanem inkább kimenekítésnek, ami azonban
a szövetség politikai és katonai egységét is megmutatta.
Az orosz–ukrán konfliktussal kapcsolatban azt hangoztatta, hogy „ne akarjunk hidegháborús retorikával
olyan helyzetet teremteni Közép-Európában, amelyre
nincs szükségünk”. A miniszter utalt a magyar–ukrán
kapcsolatokra is. Felidézte a kétoldalú védelmi miniszteri találkozón szóba kerülő kérdéseket, valamint
kiemelte a hazánk által az ukrán félnek nyújtott folyamatos gyakorlati támogatást.
Benkő Tibor visszatekintett a honvédelem elmúlt
harminc évének alakulására, ezen belül a Magyar Néphadsereg, valamint a Magyar Honvédség helyzetére is.
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Emlékeztetett: 1989-ben még 155 000 katona szolgált a
néphadseregben, ez a létszám rövid idő alatt 23 950-re
csökkent.
A tárcavezető hangsúlyozta: a Honvédelmi és haderőfejlesztési program a katonát, az embert helyezi
a középpontba, akinek kiszámítható életpályát kell biztosítani. Idetartozik az illetményfejlesztés, a lakhatási
támogatás, az egészségkárosodási ellátási rendszer,
valamint az előmeneteli rendszer is.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

BLA|katedra
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AZ ÖSZTÖNDÍJPROGRAMBA FELVETT KUTATÓK KÖSZÖNTÉSE

Alapítványunk új székhelyén, a Lónyay–Hatvanyvillában tartották a doktori program évnyitóját.
A 2021–2022-es tanévben 39 doktorandusz pályázatát
ítélte támogatásra méltónak a bíráló testület. Az évnyitón Ekler Gergely, a családokért felelős tárca nélküli
miniszter stratégiáért és koordinációért felelős államtitkára és prof. dr. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át az okleveleket.
Ekler Gergely köszöntőjében a tudás és a tudomány
fontosságára hívta fel a figyelmet, emlékeztetve arra,
hogy a célnak a kiválóságra törekvésnek kell lennie,
nem pedig tudományterületek közötti hasztalan versengésnek. A doktoranduszok mindig is fontosak
voltak Magyarország jövője szempontjából, s különösen így van ez a változó és sok kihívással terhelt
mai világban – fogalmazott. Az államtitkár gratulált
a doktori programba felvett kutatóknak, kitartó munkát és sok sikert kívánt a kutatásukhoz, szakmai előmenetelükhöz.
A Batthyány Lajos Alapítvány nevében Dezső Tamás
kuratóriumi elnök köszöntötte a kutatókat. Beszédében kiemelte: bár az ösztöndíj elismerés, nem végcél,
hanem lehetőség. Hozzátette, hogy a doktori program
nemcsak a doktoranduszok, hanem az Alapítvány számára is lehetőség, kiváltság, megtiszteltetés, hiszen
a kiválók között is kiváló kutatókkal működhet együtt.
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A díszoklevelet Dezső Tamás és Ekler Gergely közösen adta át a kutatóknak. A program résztvevői emellett egy-egy csomagot is átvehettek, mely a mindennapi
kutatómunkát megkönnyítő ajándéktárgyakat rejtett.
A tehetséggondozás és a tehetségképzés már a kezdetektől fontos szerepet játszik a Batthyány Lajos Alapítvány életében. A szervezet az elmúlt évtizedekben számos, a nemzeti gondolat iránt elkötelezett, tehetséges
fiatalnak kínált lehetőséget a szakmai fejlődésre.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

CÉLPONTBAN: A BOKO HARAM

A Batthyány Lajos Alapítvány doktori programjának
szakmai találkozóján tartott előadást Tóth Klaudia
ösztöndíjas, a Migrációkutató Intézet kutatója a Boko
Haram terrorszervezetről. A szakértő hozzászóló témavezetője, dr. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet
kutatási igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
oktatója volt.
Tóth Klaudia bemutatta, hogy Nigéria 213 millió fős
népessége dinamikusan növekszik, és projekciók alapján lehetséges, hogy az évszázad végére 700 millióra emelkedik a népességszám. Az ország tehát mindenképpen fontos szerepet tölt be majd a jövőben – akár globálisan is. Mint a kutató fogalmazott,
a 2002-ben alapított Boko Haram „politikai, klimatikus, gazdasági, társadalmi feszültségek terméke”, így
komplex kérdéskörről van szó.
Az előadó a durvább részletekre nem kiterjedő fotókkal szemléltette a csoport brutális módszereit, eljárásait. Elmondta, hogy napjainkig mintegy 38 000 halálos
áldozatot követeltek az akciói, és 2,5-3 millió embernek
kellett elhagynia az otthonát.
Tóth Klaudia előadása után doktori témavezetője,
Marsai Viktor fűzött kiegészítéseket az elhangzottakhoz. Elmondta, hogy a Boko Haram szétverése azért is
várat magára, mert egyelőre nem jelent egzisztenciális
fenyegetést a nigériai államra.
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A kérdésekre áttérve Tóth Klaudia izgalmas betekintést engedett PhD-kutatásának folyamatába is.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

ÁSATÁS A FEGYVEREK ÁRNYÉKÁBAN – IRAKI HELYZETÉRTÉKELÉS

Prof. dr. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány
elnöke, a Migrációkutató Intézet igazgatója, történész, asszirológus, egyetemi tanár szűk körben számolt be legfrissebb iraki kurdisztáni látogatásáról,
melynek során a régészeti kutatás mellett a biztonságpolitikai helyzet felmérésével is foglalkozott.
Dezső Tamás 2014 óta nyolc alkalommal járt Iraki
Kurdisztán régióban, ahol ásatásokat végzett, és számos alkalommal megfordult az Iszlám Állam elleni
harc frontvonalában. A képekkel és prezentációval illusztrált előadás betekintést engedett a régészet mindennapjaiba, a helyi viszonyokba, valamint a háborús
frontról is valóságos képet kaphattunk.
Az ELTE hallgatóival és helyiekkel együtt végzett
régészeti munkáról szóló prezentációt a hely természeti adottságait bemutató, lenyűgöző képekkel gazdagította az előadó. Az ásatáson hozzávetőlegesen
negyven fő dolgozott, a csoport felét a helyi kurdok
adták. A munkát napfelkeltekor kezdték, és délután
egy órakor fejezték be, amikor a hőség már elviselhetetlen volt.
A szakember elmondta, hogy a kurd társadalom
törzsi nemzetségen alapul, amelynek sokkal erősebb
kötőereje van, mint az államigazgatási rendszernek.
A Migrációkutató Intézet élen jár abban, hogy a kutatók terepre menjenek, ahogyan ő is rendszeresen
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teszi, így világosabb képet kapnak a történésekről, és
megfelelő kapcsolatrendszert tudnak kialakítani.
Dezső Tamás ottléte alatt számos helyi vezetővel találkozott, a kurd alelnökkel is tárgyalt. Szerződéses
katonákkal járta körbe a frontot, akik havi 500-600
dollárért szolgálnak Iraki Kurdisztán haderejében,
a Pesmergában. Európában a menekülttáborban
élő emberek 500-600 euró szociális segélyt kapnak,
a kurd zsoldosok pedig kevesebbért teszik kockára az
életüket – jegyezte meg. Az előadó kifejtette abbéli
meggyőződését is, hogy a jelenlegi állapotok alapján
nem várható a háborús konfliktus befejeződése.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS BIZTONSÁGI KONFERENCIA
A LÓNYAY–HATVANY-VILLÁBAN
A magyar tudomány ünnepéhez kapcsolódva rendezték meg 2021 novemberében a Lónyay–Hatvanyvillában a Közép-európai kritikus infrastruktúra védelméről szóló nemzetközi konferenciát (ICCECIP).
A sorban immár harmadik eseményt az Óbudai
Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kara, a Milton Friedman Egyetem és a
Batthyány Lajos Alapítvány szervezte. A konferencia
idei mottója a „Kinetikus és kibereszközök a kritikus
infrastruktúra védelmében” volt.
Dr. Varga Ferenc Attila ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője
üdvözölte a résztvevőket a fővédnök Németh Szilárd,
a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese nevében. Az Óbudai Egyetem
Bánki-kara részéről prof. dr. Rajnai Zoltán dékán,
a konferencia tiszteletbeli elnöke mondott köszöntőt, majd a Milton Friedman Egyetem nevében
dr. Perényi János rektor nyitóbeszéde hangzott el. Végül
a házigazda Batthyány Lajos Alapítvány nevében Pócza
István, a szervezet szakmai programvezetője üdvözölte a résztvevőket.
A rendezvény első plenáris előadását prof. dr. Alexis
Rusinek, a francia nagykövetség tudományos és kulturális attaséja tartotta. Őt prof. dr. Kovács Tibor, az Óbudai
Egyetem docense, dr. Konsztantin Afanaszenko, az
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Ukrán Nemzeti Polgári Védelmi Egyetem docense
és dr. Robert Kasztel (nemzetközileg használt nevén:
Robert C. Castel), az Izraeli Nemzeti Parkok Hatóságának biztonsági vezetője követte. A plenárisok sorát
prof. dr. Lazányi Kornélia, az Óbudai Egyetem professzora zárta előadásával.
Az esemény végén Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem
Bánki-karának dékánja, a konferencia tiszteletbeli
elnöke mondott köszönetet a szerzők, az előadók és
a szervezők munkájáért.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

ARANYVADÁSZOK

Bemutatkozott az Aurum Alapítvány a Batthyány Lajos
Alapítvány akadémiai programsorozatában.
Deli Gergely egyetemi docens, a szervezet alapító
tagja bemutatkozásában elmondta, hogy az Aurum
Alapítvány célja az értékteremtés, a tehetséges fiatalok
felkutatása. Az alapítvány tevékenységét metaforikusan
aranyvadászatnak nevezte – erre utal a névválasztás is.
A szervezet könyvkiadással is foglalkozik. Deli Gergely
a társszerzőként Horváth Dórával írt, Tudásnak tett
panasz című, a viselkedési közgazdaságtan elméletére
fókuszáló kötetét is bemutatta. Deli hallgatóként a New
York-i Egyetemen találkozott a speciális szakterülettel,
azóta is a viselkedési közgazdaságtan népszerűsítésén
és megismertetésén dolgozik. Ennek egyik építőköve a
nemrég megjelent könyv.
Mercz Mónika, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója személyes tapasztalatait
osztotta meg az Aurum Alapítvány mentorprogramjáról. A Miskolci Egyetem Facebook-oldalán figyelt fel
a szervezet hirdetésére, ez ösztönözte arra, hogy részt
vegyen egy szakmai programban.
Zárásként Schultz Balázs, az Aurum Alapítvány jogi
szakvizsgára felkészítő applikációjának egyik fejlesztője
vázolta a program működését. Az app játékos kvízekkel,
interaktív feladatokkal és jegyzetekkel segíti az alkotmányjogi záró- és szakvizsgára készülő hallgatókat.
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Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

DROGKUTATÁS 2021 KONFERENCIA

A legújabb trendekről és kutatási eredményekről számoltak be a kábítószer témájának legelismertebb hazai
szakértői a Batthyány Lajos Alapítvány és a Drogkutató Intézet közösen rendezett szakmai konferenciáján.
A rendezvényen bemutatták az Interdiszciplináris
Drogszemle című szakfolyóiratot, amely átfogó képet
kíván adni a kábítószerkérdésről.
Dr. Christián László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense, a folyóirat főszerkesztője a rövid
megnyitó után a Drogkutató Intézet tevékenységét ismertette. A szervezetnek hármas küldetése van: egyrészt
hiteles és széles körű információt szolgáltatni a társadalomnak, másrészt szakmai diskurzust folytatni, aminek
része a tudományos folyóirat kiadása, harmadrészt – ehhez kapcsolódva – nemzetközi színvonalú tudományos
kutatásokat végezni.
Dr. Sivadó Máté, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kriminológiai Tanszékének adjunktusa a koronavírus-járvány következményeiről, a drogszcéna folyamatairól szóló prezentációjában rámutatott arra, hogy
a pandémia a korlátozások miatt megnehezítette az országhatárokon átívelő drogszállítást.
Somogyvári Mihály büntetés-végrehajtási ezredes
A kábítószerkérdés vetületei a börtönökben című előadásában a fogvatartottak szerhasználati szokásairól
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mutatott be statisztikát, mely a börtönpszichológusnak
bevallott információkon alapult.
Prof. dr. Haller József, a Drogkutató Intézet igazgatója, az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kara doktori iskolájának vezetője a kannabiszfogyasztás és a depresszió kapcsolatáról
tartott előadást. Haller József és csapata vizsgálódása
115 felmérés alapján azt állapította meg, hogy a depressziós állapot a túlzott kannabiszfogyasztás hatására
súlyosbodott.
Prof. dr. Rácz József pszichiáter, az MTA doktora, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoportjának és a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kara Addiktológiai Tanszékének
vezetője, a Kék Pont Alapítvány igazgatója zárta a sorozatot Az addiktológiai ártalomcsökkentés hatékonyságát igazoló új metaanalízis-eredmények áttekintése
című előadással. Kutatásukban azt vizsgálták, hogy
az ártalomcsökkentő programokat hogyan használják
a drogpolitikában.
Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

A MEDENCÉTŐL A SZÍVKLINIKÁIG

Gyógyítás szívvel-lélekkel címmel jelent meg a
dr. Merkely Béla Széchenyi-díjas kardiológus szakorvos életpályáját bemutató könyv a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával, a Lexica Kiadó gondozásában.
A kötetet a BLA|katedra programsorozaton ismerhette
meg a nagyközönség.
A rendezvény elején a házigazda Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke, prof. dr. Dezső Tamás
köszönetet mondott dr. Merkely Bélának az egészségügyben és a pandémia idején végzett heroikus munkájáért.
Az életrajzi kötet szerzője, Ézsiás Erzsébet betegsége
miatt nem tudott jelen lenni, beszédét megbízottja tolmácsolta. Mint elmondta, a járvány második hullámában kezdték el a beszélgetéseket a professzorral, a közel
egy évig tartó közös munkát két helyszínen végezték,
kezdetben a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri központjában, majd a járvány kritikus időszakának lecsengése után a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.
Zárásként dr. Merkely Béla számolt be a kötet születéséről. Hangsúlyozta: büszke a családjára, hogy végigkísérte és támogatta, s külön öröm számára, hogy
két gyermeke is az orvosi pályát választotta. Családja
mellett a városmajori klinikára a legbüszkébb.
A beszédek után Pócza István, a Batthyány Lajos
Alapítvány szakmai programvezetője moderálta azt
a rövid kerekasztal-beszélgetést, amelyen Merkely Béla
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és Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó vett részt.
Merkely Béla hétéves koráig úszott, utána vízilabdázott, tízéves volt 1976-ban, amikor Faragó Tamásék
megnyerték a montréali ötkarikás játékok tornáját.
Ekkortájt találkozott vele először a margitszigeti uszodában. A felvetésre, miszerint gondolkoztak-e azon,
hogy más irányt vegyen az életük, Merkely elmondta:
mindig orvos szeretett volna lenni, s az új orvostechnológiai módszerek keresése továbbra is célja marad.
Faragó Tamás életét az uszoda és a vízilabda határozta
meg, de a sportolói pályafutása utáni időkre gondolva
elvégezte az Állatorvostudományi Egyetemet.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

KÖNYV A TABU DÉLISÉGRŐL

A karácsony közelsége ellenére telt ház fogadta Szilvay
Gergely új könyvének bemutatóját, amelyet a Batthyány
Lajos Alapítvány, a Rubicon Intézet és a Mathias
Corvinus Collegium közös szervezésében tartottak
a Lónyay–Hatvany-villában. A Mandiner szerkesztett
beszámolója.
Alaposan szétszedi Az amerikai Dél – Régi rend az
Újvilágban című kötet azt a neomarxista mítoszt, miszerint a déli államok egyenlők a rabszolgasággal, az
északiak pedig a felszabadítással. A bemutatón szó
esett egyebek mellett arról, hogy miben hasonlít hazánk lelkiállapota a déli állambeliekére, Magyarország
huszadik századi gazdasági sorvadása Virginiáéra.
Szilvay Gergely bevallotta, igen prózai oka volt annak,
hogy megszületett ez a könyv: amikor a Kőrösi Csoma
Sándor-programnak köszönhetően 2016–2017-ben az
Egyesült Államokban élt, volt szerencséje egy rövid
időt a déli államokban tölteni, és amellett, hogy „szerethető embereket és nagyszerű tájakat” ismert meg,
óhatatlanul tanulmányozni kezdte környezetét, főleg
eszmetörténeti szempontból.
Izgalmas perspektívákat hozott be a diskurzusba
a Mathias Corvinus Collegium amerikai vendégoktatója, Stephen Sholl. Mint fogalmazott, texasi születésű
virginiaiként lényegében az ottani csatatereken nőtt fel.
Elmondta, hogy számára döbbenetes tapasztalás volt,
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amikor megkérdezte édesapját, hogy a jófiúk nyertek-e
a polgárháborúban, ő pedig igennel felelt, a cserkészetben viszont ugyanerre a kérdésre az volt a válasz, hogy
nem, a jók vesztettek.
Előkerült a konföderációs zászló kérdése is, amely,
mint arra Szilvay rámutatott, nem az Amerikai Konföderációs Államok zászlaja volt, hanem a virginiai
hadseregé. Sholl szerint nem lehet egyvalaki érzékenysége miatt lemondani szimbólumokról – a Trianon
előtti Magyarország határait sem lehet leradírozni
szimbólumokról azért, mert valakinek nem tetszik.
Maráczi Tamás moderátor, a Mandiner főmunkatársa
feltette a kérdést: vajon a kötet megjelenhetett volna
az Egyesült Államokban? Sholl nemmel felelt, mert ez
súlyosan átpolitizált téma, és a Dél történetét mindenki
a rabszolgasághoz és a szegregációhoz köti. A legtöbbeknek egyszerűbb volt feladni, mint vég nélkül védeni, hogy a Dél nem csak erről szólt.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

BLA|kult programsorozat

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

97

2006 MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A Batthyány Lajos Alapítvány a Prokon Politikatudományi Szakkollégiummal és a Prokon Ifjúsági Szervezettel közösen rendezett filmelemző estet Így láttuk az
ElkXrtukat címmel. Az esemény vendége Császár Attila
riporter-műsorvezető, Lánczi Tamás, a Prokon Politikatudományi Szakkollégium igazgatója és Pesty László
filmrendező-producer volt. Az eseményt Ádám Rebeka
Nóra, a Mandiner újságírója, a Prokon tagja moderálta.
Pesty László az esemény elején leszögezte: a jobboldal igenis tud önreflexiót gyakorolni, s hozzátette, hogy
a tévészékház ostromlóival nem tud azonosulni. Úgy
vélekedett, hogy nehéz volt az ElkXrtuk megalkotása, hisz olyan ösvényt jártak be a rendezők, amelyet
Magyarországon még nem tapostak ki.
Lánczi Tamás szerint a filmben a fikció hihetően keveredik a tényekkel, s mindenki átélheti, megélheti
a 2006-os történéseket, hisz a magánember perspektívája is megjelenik. Lánczinak csupán egy hiányérzete van
az alkotás kapcsán: az idő szűkössége miatt a rendezők
nem tudták bemutatni, hogyan próbálta még 2006 után
is makacsul megtartani a hatalmat a miniszterelnök.
Császár Attila azt mondta, hogy az őszödi beszéd a politika övön aluli ütése volt a magyar társadalomnak. Szerinte Gyurcsány Ferenc a sajátjainak is üzent a beszéddel.
Pesty László szerint Demszky Gábor SZDSZ-es főpolgármesterről is kell beszélni az események kapcsán,
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hisz a városvezető korábban a demokratikus ellenzék
tagja volt, és maga is súlyos rendőri atrocitásokat szenvedett el a nyolcvanas években. Ennek fényében a rendező tragikusnak tartja a 2006-os asszisztálását.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

ÖSSZETARTOZÁS ÉS HAZASZERETET A MOZGÓKÉPEN KERESZTÜL

A kulturális filmek nemzeterősítő szerepéről beszélgetett Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, Bolyáki
Attila, a Kulturális filmek fesztiváljának alapítója és fő
szervezője, valamint Pócza István, a Batthyány Lajos
Alapítvány szakmai programvezetője. A résztvevők
a filmfesztiválon díjazott, e rendezvényen is bemutatott
alkotásokat elemezték.
A felszólalók alapvetően a pályaművek azon motívumait emelték ki, amelyek reflektálnak a magyarság
kortárs, határokkal szabdalt Kárpát-medencei sorsára
és a szellemi-fizikai túlélés lehetőségeire. Pócza István
kérdésére Bolyáki Attila elmondta, hogy a határon túli
magyarság sorsának kérdése személyes okok miatt játszik nagy szerepet az életében. Koltay Gábor megerősítette, hogy számára is rendkívül fontos ügy Trianon
és az elcsatolt magyar területek sorsa, ezzel sokat foglalkozott karrierje során.
Tomojka Vojtko Béla Végrendelet című művének
megtekintése után Pócza István kérdésére Koltay Gábor
kifejtette, hogy az alkotás azért érdemelte ki a filmfesztiválon a legjobb operatőrnek járó díjat, mert a készítők egy nem egyszerű műfajban – négy-öt perces „etűd”
a rendező szavaival – nyújtottak rendkívül magas
színvonalú teljesítményt. Ezután a fesztiválon első
díjat nyerő alkotást, Kovács Géza, Vass Tamás és
Bereczki Tamás A reménytelenségből érkeztek című,
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egy kárpátaljai árvaház vezetőjéről szóló alkotását
tekintették meg a résztvevők. Koltay Gábor kiemelte: nem utolsósorban azért nyert a kisfilm első díjat,
mert a főszereplőt, a kárpátaljai árvák között heroikus
munkát végző Katona Terézt egyszerűen nem ismerik
szűkebb környezetén kívül.
Bolyáki Attila elmondta, hogy következő nyáron is
szeretnék megrendezni a fesztivált a tállyai Márton
Birtokon. Örülnek, hogy egyre nagyobb nyilvánosságot kap a program a Hír TV-n, a Magyar Nemzetben
és a Batthyány Lajos Alapítvány rendezvényein. Ezután
borkóstolóval folytatódott a program, a résztvevők
a Márton Birtok borait ízlelhették meg.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS BESZÉLGETÉS KODOLÁNYI GYULA ÉLETPÁLYÁJÁRÓL

Kodolányi Gyula Kossuth-díjas író, műfordító, egyetemi tanár – aki Antall József miniszterelnök főtanácsadójaként is munkálkodott – életpályája összekapcsolódik
az utolsó fél évszázad magyar történelmével. Nemrégiben újabb művel jelentkezett, amely, mint a rendezvény
házigazdája, Pócza István idézte, „nem emlékirat, nem
önéletrajz, hanem a szerző által megélt korok szellemét,
érzésvilágát idézi vissza”. A könyvbemutatón Lánczi
András filozófus és Gazsó L. Ferenc újságíró, médiaszakember beszélgetett Kodolányi Gyulával.
A bevezető után elhangzó kérdés megalapozta a beszélgetést: hogyan kezdett el a közélettel foglalkozni?
Az író válaszából kiderült, hogy a folyamat magától
értetődött, mégis különleges volt.
Szóba került a közelmúltban elhunyt nagy formátumú
politikus, Király Károly találkozása Kodolányi Gyulával.
Az író beszámolt arról, hogyan jelent meg apósa, Illyés
Gyula nyaralójában Király Károly, amikor 1977 nyarán
maga is ott tartózkodott.
A házigazda kérésére a résztvevők a rendszerváltoztatás folyamatáról és az azzal kapcsolatos élményeikről
beszéltek. Kodolányi Gyula elmondta, hogy az ellenzéki lét a hagyományosan puha diktatúrának nevezett
Kádár-korszakban sem volt egyszerű. Lánczi András
úgy fogalmazott, hogy fontos a rendszerváltozás megértése, hogy felfoghassuk a jelenlegi magyar politikai
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rendszer megszületésének folyamatát. Gazsó L. Ferenc
megjegyezte, hogy fontos lenne felépíteni a történeti
pillanatról alkotott általános képet a mai fiatal korosztályban, hiszen sokkal többet tudnak 1945-ről vagy
1956-ról, mint a sokkal közelebb levő 1989-ről.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

TRIANON: EGY NEMZET TRAGÉDIÁJA

Színházi előadással emlékezett a trianoni békeszerződés aláírására a Batthyány Lajos Alapítvány. Az MTI
tudósításának szerkesztett változata.
Az Alapítvány felkérésére készült előadást Rátóti
Zoltán rendezte, szereplői Katona Kinga, a Nemzeti
Színház színésze, Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti
Színház igazgatója, Rátóti Zoltán, valamint a Déryné
Társulat három fiatal színésze: Tarpai Viktória,
Habodász István és Kárpáti Barnabás. Az előadás két
zenei világ versengésével mutatja be a magyarok és
a Nyugat között feszülő ellentétet. A magyar zenét hegedű, a Nyugat zenéjét egy, a Győri Filharmonikusokból alakult vonósnégyes jeleníti meg, melyet Berkes
Kálmán klarinétművész, karmester vezényel. A rendezői koncepció Michael O’Sullivan forgatókönyvét
alapjául véve azt kívánja bizonyítani, hogy a Trianon
okozta fájdalom bemutatására a zene és az irodalom
a legalkalmasabb. Ezért is hangoznak el magyar versek is az előadásban, egyebek között Babits Mihály
Áldás a magyarra című műve. Az előadás kuriózuma
a színpad mögött felállított vásznon Novák Tamás
filmrendező kisfilmje, mely segít a nézőnek a trianoni döntés igazságtalanságának mélyebb átélésében.
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Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

LÁSD, MIT MÍVEL A SZERELEM

A 2015-ben elhunyt, Kossuth-díjas és Liszt Ferencdíjas énekes, zenész, zenetanár, Kobzos Kiss Tamás emlékére szervezett koncertet a Batthyány Lajos Alapítvány és a Yunus Emre Intézet.
A rendezvény kapcsolódott a UNESCO Yunus Emreemlékévéhez is, melyet a török misztikus költő halálának 700. évfordulója alkalmából hirdettek meg. Yunus
Emre énekeit Magyarországon elsőként Kobzos Kiss
Tamás és török barátja, Erdal Şalikoğlu énekelte 1991ben, éppen harminc esztendővel az emlékkoncert előtt.
Közös munkásságuk során sokszor műsorra tűzték a
dalokat, 2008-ban pedig közös lemezt készítettek török
és magyar nyelven.
A koncerten nemcsak Yunus Emre művei, hanem a középkori trubadúrok és vágánsok – Bernart de Ventadorn,
Albertet de Sisteron, Marcabru de Gascogne – énekei
és a végvári vitéz költő, Balassi Bálint művei is felhangzottak török és magyar nyelven. Szerelemről, misztikus
elmélyedésről, a világ visszásságairól és örömeiről szóltak ezek a versek a Földközi-tenger két partján, ma is
egyetemes üzenettel.
Az esemény vendége volt Miquèu Montanaro provence-i
zeneszerző, Kobzos Kiss Tamás legendás zenésztársa,
az okszitán népzene és régi dallamok apostola, továbbá
Csörsz Rumen István régizenész, irodalomtudós, az
MTA tudományos főmunkatársa.
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Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

ÉRTÉKTEREMTŐK NÓGRÁDBAN

A hely szelleme című dokumentumfilm-sorozat hiteles emberekről, közösségszervezőkről és országépítőkről szól a fenntarthatóság és a hazaszeretet jegyében.
Bemutattuk a sorozat Értékteremtők Nógrádban című
első részét. Az alkotás a Batthyány Lajos Alapítvány
támogatásával, a Magyar Krónika magazin és a Karnevál Film együttműködésében jött létre.
A film nézői látogatást tehettek a Fáy házaspárnál.
Dániel és Judit miután tandemmel bejárta Európát Liverpooltól Krétáig, hat gyermekével a cserháti Terényben teremtette meg saját világát. Valóban teremtő munkát vittek végbe, a háromszáz lelkes faluban
mesekönyvbe illő, felújított parasztházak, csipkemúzeum, kávézó, vendégház, színházi és kulturális
rendezvények viselik magukon kezük nyomát.
Terényben talált otthonra egy másik fiatal házaspár,
Dezsény Zoltán és felesége, Judit, akik a MagosVölgy
Ökológiai Gazdaság megálmodásával közel ötszáz fős
zöldségközösséget teremtettek. A MagosVölgy nemcsak zöldséget, de a közös cselekvés örömét is adja
a tagjainak.
A kis településről megismerhetjük Szedlák Józsefné
Ilonka harangozót, a hetvennyolc éves palóc asszonyt,
az utolsók egyikét, aki nemcsak érti, de „beszéli” is a
harangok nyelvét.
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Terénytől keletre, a Mátra nyugati kapujában, Szurdokpüspöki felett terül el a Mátrai Bivalyrezervátum.
A tulajdonos, Szalai Ferenc valódi értékmentő mis�sziót valósít meg itt. Bár sosem tervezte, valódi bivalyos ember lett. A film bemutatja az ő példáját és
a fajtamentés történetét az első egyedekkel való véletlen találkozástól a jelenig. A kozárdi Vadvirág étterem
tulajdonosától, Hajas Pétertől és séfjétől, Debreceni
Zoltántól megtudjuk, hogy a magyar gasztronómiában miért lehet kitüntetett helye a bivaly-, illetve
a szamárhúsnak.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

NAPFÉNY, MERÉSZ SZÍNEK, TERMÉSZET

Majális, Pipacsos mező, Lilaruhás nő és Léghajó – néhány alkotás a 19. századi magyar képzőművészet egyik
legjelentősebb alakjától. Szinyei Merse Pál életművét
mutatta be a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása, melynek
apropóján a művész mindmáig tartó hatásáról, a személyéhez és művészetéhez egyaránt fűződő kultuszról tartott előadást a Lónyay–Hatvany-villában Prágai Adrienn
művészettörténész, muzeológus, a tárlat egyik kurátora.
A Kép és kultusz. Szinyei Merse Pál (1845–1920) művészete című kiállítást 2020-ban, a művész születésének
175. és halálának 100. évfordulója alkalmából tervezte
megrendezni a Magyar Nemzeti Galéria, a világjárvány azonban felülírta a terveket, így a múzeum 2021
novemberétől 2022 februárjáig várta a látogatókat.
A mintegy százhúsz művet felvonultató tárlat kép és
kultusz összefüggéseit vizsgálta Szinyei életművében.
A párhuzamosan kibomló kultusz- és képtörténet
a művész kultúrtörténeti helyéről és művészetének jelentőségéről alkotott új összképet. A kiállítás Szinyei
fő műveit magyar és nemzetközi – elsősorban osztrák,
német és francia – kontextusban, az egykorú rokon törekvések és tematikus összefüggések tükrében mutatta
be. A tárlat központi alkotása a magyar festészet egyik
legismertebb műve, a Majális. A kép nemcsak a művész
kultuszában játszott főszerepet, hanem önmagában is
ikonikus jelentőséggel bír.
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Szinyei Merse Pál a 19. századi magyar képzőművészet formabontó, úttörő alakja, a magyar festészet első
nagy koloristája. A művész müncheni tanulmányai
alatt Carl von Piloty legendás osztályában tanult, és
a korabeli müncheni művészeti élet legkiválóbb festőivel barátkozott. Fő művei a legismertebb magyar
festmények közé tartoznak, kulturális emlékezetünk
fontos részét képezik már több mint egy évszázada.
Festményei – a tökéletes kompozíció, a képek átütő
ereje, üdesége, merész színhasználata és sajátos természetábrázolása – mindannyiunkra hatnak.
Prágai Adrienn Kultuszon innen és túl – Szinyei
Merse Pál élete és utóélete című előadásában elmondta, hogy a kutatások 1896-ra datálják
a Szinyei-kultusz kiépülését. Ekkor a Majális nagy
sikere nyomán millenniumi aranyéremmel díjazta
az állam a hosszúra nyúlt alkotói válságából vis�szatérő művészt. Szinyei 1900-ban Hóolvadás című
képével a párizsi világkiállításon ezüstérmet nyert,
1901-ben a müncheni világkiállítás „bearanyozta”
a Majálist, 1910-ben a Parkban című festményt állami
aranydíjjal honorálták. Halála előtt, 1912-ben márvány mellszobrot mintázott róla Ligeti Miklós, amely
a Magyar Nemzeti Galériában található. 1914-ben
a Szépművészeti Múzeumban az idős festő maga rendezte be a Szinyei-termet.

Az elmúlt bő száz évben neves festők foglalkoztak
Szinyei Merse Pál műveivel, az ő kultusza érezhető
Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Wilhelm Leibl,
Bernáth Aurél, kortársaink közül pedig Patay László,
Eigel István, Konkoly Gyula, Tót Endre és Szabó Ábel
reflexióin, parafrázisain keresztül.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

További rendezvényeink
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ÚJ KÖZPONTBAN A SZELLEMI HÁTORSZÁG

Szeptember elején átadták a Batthyány Lajos Alapítvány új székházát, a felújított Lónyay–Hatvany-villát.
„Fontos, hogy legyen egy olyan szellemi háttér, olyan
konzervatív-keresztény bázis, amely távlatokban tud
gondolkodni, és képes meghatározni azokat a nemzetstratégiai célokat, amelyek nélkül a kormányzás
értelmét veszti – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a felújított épület átadásán. – A Batthyány Lajos Alapítvány, amely létrejötte
óta mindig hátteret biztosított más közéleti szerveződéseknek, szervezeteknek és programoknak, bebizonyította, hogy szellemi hátországa a polgári oldalnak, s
kulcsfontosságú szerepet töltött be a polgári oldal megerősödésében.” Gulyás Gergely kijelentette: a Lónyay–
Hatvany-villa méltó elismerése az Alapítvány közéleti
tevékenységének.
Pallós Nikoletta, a Batthyány Lajos Alapítvány főigazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt három évtizedben a magyar közéleti gondolkodás egyik
meghatározó szereplőjévé vált, s névadójához híven
a nemzeti érdek útját járja.
A villa történetét Sepsey Zsófia művészettörténész ismertette. Az Ybl Miklós tervezte épület Lónyay Menyhért,
az Andrássy-kabinet pénzügyminisztere, későbbi
miniszterelnök megrendelésére készült el a Csónak
utcában. Hatvany Ferenc festőművész és műgyűjtő

114

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

1915-ben megvásárolta, s beköltöztette mintegy 800 műtárgyból álló – főként festményeket, szobrokat és bútorokat tartalmazó – gyűjteményét. A villát 1944-ben
bombatalálat érte, emiatt nem maradt meg eredeti formájában. Az újjáépítés 2000-ben kezdődött meg Kerényi
József építészmérnök tervei alapján, a teljes körű renoválás a külső és belső terek újjáépítését egyaránt magába foglalta.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

HARMINC ÉV TÁVLATÁBÓL – HAJDANI ÉS MAI KURATÓRIUMI VEZETŐK
A BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY ELSŐ ÉVTIZEDEIRŐL
A nemzeti oldal egységén való munkálkodás, a rendszerváltozás utáni első kormánykoalíció létrehozásában szerzett elévülhetetlen érdemek, jelentős kiadói és
tudományos tevékenység és értékes társadalmi-közéleti
küldetést végző szervezetek támogatása – csupán néhány a Batthyány Lajos Alapítvány által az első harminc évben elért legfőbb eredmények közül.
A harmincadik évforduló alkalmából rendezett ünnepi
eseményen a Batthyány Lajos Alapítvány múltját, jelenét
és jövőjét körüljáró kerekasztal-beszélgetést szerveztek
Martonyi János korábbi külügyminiszter, az Alapítvány
egykori kuratóriumi elnöke, Kodolányi Gyula Kossuthdíjas költő, a szervezet egyik meghatározó alakja és
Dezső Tamás, az Alapítvány jelenlegi kuratóriumi elnöke részvételével. A beszélgetést Pócza István, az Alapítvány szakmai programvezetője moderálta.
A névválasztás nagyon tudatos, szinte sorsszerű döntés volt – mondta Martonyi János. Úgy vélekedett, hogy
sok hasonlóságot fedezhetünk fel gróf Batthyány Lajos és
Antall József élete és tevékenysége között. Antall egyrészt
tiszteletből, másrészt tudatosan, a múlt és a jelen értékeit
kiemelő és kijelölő módon választotta ezt a nevet az Alapítványnak – részletezte a kuratórium korábbi elnöke.
A Batthyány Lajos Alapítvány meghatározó közéleti szerepe nem a közelmúltban kezdődött, hiszen
már 1994 és 1998 között nagy ernyőszervezetté vált,
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s kiemelkedő, mondhatni, történelmi, szerepet játszott
a szétesett magyar nemzeti oldal egyesítésében – hangsúlyozta Kodolányi Gyula.
Az Alapítvány a magyar konzervatív, nemzeti gondolat ápolásának egyik letéteményese – jelentette ki Dezső
Tamás. A kuratórium elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy ez a tevékenység nem a múlt része, hanem a jelen,
sőt a jövő is: az Alapítvány aktív publikációs és tudományos tevékenységet végez, illetve támogat.

Részletes
összefoglaló
a rendezvényről:

Alapítványunk a kommunikációs térben
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2021 több szempontból is fordulópont volt a megalakulásának harmincadik évfordulóját ünneplő Batthyány
Lajos Alapítvány számára. A jubileumi évben alapítványunk új székhelyre, az Ybl Miklós eredeti tervei
nyomán újjáépült Lónyay–Hatvany-villába költözött.
Az impozáns épületből – újonnan induló programsorozatainknak köszönhetően – rövid idő alatt sikerült élettel teli kulturális teret létesíteni, bevonzva a
közélet, a kultúra és az akadémiai előadások iránt érdeklődő közönséget. Az új feladatokkal párhuzamosan
megújultak kommunikációs felületeink is. Honlapunkat az aktuális esztétikai trendeket figyelembe véve,
az általános felhasználói igényeket maradéktalanul
kiszolgáló struktúrát középpontba állítva alakítottuk
át. A BLA.hu-n új menüpontként jelent meg az alapítványunk tevékenységének aktualitásait bemutató Hírek
és a programsorozatainkkal kapcsolatos információkat tartalmazó Események. Utóbbi menüpont egyben a rendezvényeinkre való regisztrációkat is kezeli.

A Google Naptár szolgáltatásán alapuló rendszer lehetővé teszi az egyszerű és gyors szinkronizálást online
programtervezés esetén. Megújult honlapunk mellett
2021 szeptemberében elindítottuk hivatalos oldalunkat a hazai felhasználók körében legnépszerűbb közösségi felületen, a Facebookon. Rövid idő alatt több
ezer követőre tettünk szert javarészt organikus eléréseken keresztül. Legnépszerűbb tartalmaink több tízezer emberhez jutottak el. Saját felületeinken is időről
időre megosztjuk az országos média alapítványunkkal
kapcsolatos tudósításait. 2021-ben az objektív mutatószámok alapján kifejezetten erős évet zártunk a médiamegjelenés tekintetében. A nyomtatott sajtóban
84 alkalommal szerepeltünk, rádiós műsorokban 81,
televíziós műsorokban kereken 100 esetben kerültünk
adásba, a mértékadó hírportálokon 631 írás született
a tevékenységünkről. A következő oldalakon részletesebben is bemutatjuk e statisztikáinkat infografikák
segítségével.

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

121

Online

DANUBEINSTITUTE.BLOG.HU

12

MTI.HU

14

MANDINER.HU

46

ATLATSZO.HU

15

PESTISRACOK.HU

16

ORIGO.HU

23
MAGYARHIRLAP.HU

19

HIRADO.HU

20

124

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

MAGYARNEMZET.HU

20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

mandiner.hu46
origo.hu23
magyarnemzet.hu20
hirado.hu20
magyarhirlap.hu19
pestisracok.hu16
atlatszo.hu15
mti.hu14
danubeinstitute.blog.hu12
nool.hu12
neokohn.hu11
bama.hu11
baon.hu11
beol.hu11
boon.hu11
duol.hu11
haon.hu11
heol.hu11
kemma.hu11
kisalfold.hu11
sonline.hu11
szoljon.hu11
teol.hu11
zaol.hu11
vaol.hu10
gondola.hu10
index.hu10
delmagyar.hu9
szon.hu9
nyugatifeny.hu9
telex.hu8
feol.hu8
veol.hu8
24.hu8
vasarnap.hu7
hirklikk.hu7
blog.atlatszo.hu7
demokrata.hu6
888.hu6
webradio.hu6
hang.hu6

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

444.hu6
ripost.hu5
alfahir.hu5
novekedes.hu4
kultura.hu4
trendfm.hu4
hellodelsomogy.hu4
klubradio.hu4
propeller.hu4
168.hu4
olkt.net4
hvg.hu4
hirtv.hu4
media1.hu4
hetek.hu3
ezalenyeg.hu3
karcfm.hu3
reaktor.hu3
pestbuda.hu2
kepmas.hu2
forbes.hu2
hu.euronews.com2
magyarnarancs.hu2
kontra.hu2
mediapiac.com2
flagmagazin.hu2
karpatinfo.net2
hirek.sk2
dailynewshungary.com2
atv.hu2
civilhetes.net2
valaszonline.hu2
azonnali.hu2
figyelo.hu2
kuruc.info2
szombat.org2
szeged.hu2
fecsego.eu2
nepszava.hu2
octogon.hu1
semmelweis.hu1

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

borsonline.hu1
privatbankar.hu1
infovilag.hu1
vadhajtasok.hu1
precedens.mandiner.hu1
hungarytoday.hu1
budapestherald.hu1
ma.hu1
1.kerulet.ittlakunk.hu1
travelo.hu1
nepszava.us1
hir.ma1
os.mti.hu1
bcoolmagazin.hu1
topagrarmagazin.hu1

98. blikk.hu1
99. itbusiness.hu1
100. kkvmagazin.com1
101. frisss.hu1
102. 5.kerulet.ittlakunk.hu1
103. direkt36.hu1
104. kronikaonline.ro1
105. portfolio.hu1
106. kreativ.hu1
107. hirextra.hu1
108. orulunkvincent.blog.hu1
109. napi.hu1
110. szabadeuropa.hu1
111. promenad.hu1
112. infostart.hu1

MAGYAR NEMZET
HÉTVÉGI MAGAZIN
MELLÉKLET

3

MAGYAR
NARANCS

2

NAPLÓ

2

Nyomtatott sajtó
MAGYAR HÍRLAP

17

HETEK

4

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

HVG

6

MANDINER

MAGYAR HANG

9

7

MAGYAR NEMZET

8

126

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

Magyar Hírlap
17
Mandiner9
Magyar Nemzet
8
Magyar Hang
7
HVG6
Hetek4
Magyar Nemzet Hétvégi
Magazin melléklet
3
Magyar Narancs
2
Napló2
Új Élet
2
Népszava2
168 Óra
1
Ripost71
Békés Megyei Hírlap
1
Délmagyarország1
Dunántúli Napló
1

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Dunaújvárosi Hírlap
1
Észak-Magyarország1
Fejér Megyei Hírlap
1
Hajdú-bihari Napló
1
Heves Megyei Hírlap
1
Kelet-Magyarország1
Kisalföld1
Nógrád Megyei Hírlap
1
Petőfi Népe
1
Somogyi Hírlap
1
Tolnai Népújság
1
Új Néplap
1
Vas Népe
1
Zalai Hírlap
1
24 Óra
1
Élet és Irodalom
1
Krónika1

KATOLIKUS
RÁDIÓ

RTL KLUB
DUNA TV
PESTI TV

4

3

HÍR TV

13

2

TV2

1

KLUBRÁDIÓ

5

INFORÁDIÓ

2 1

M1

77

KOSSUTH RÁDIÓ

49

KARC FM

11

TREND FM

13

Televízió

128

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M177
Hír TV
13
Pesti TV
4
Duna TV
3
RTL Klub
2
TV21

Rádió

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kossuth Rádió
49
Trend FM
13
Karc FM
11
Klubrádió5
Katolikus Rádió
2
Inforádió1

PESTISRACOK.HU
MAGYAR HÍRLAP

17

16

Összes megjelenés
M1

77

MAGYARHIRLAP.HU

19

HIRADO.HU

20

MAGYARNEMZET.HU

20

KOSSUTH RÁDIÓ

ORIGO.HU

49

23
MANDINER.HU

46

130

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

M177
Kossuth Rádió
49
mandiner.hu46
origo.hu23
magyarnemzet.hu20
hirado.hu20
magyarhirlap.hu19
Magyar Hírlap
17
pestisracok.hu16
atlatszo.hu15
mti.hu14
Trend FM
13
Hír TV
13
danubeinstitute.blog.hu12
nool.hu12
neokohn.hu11
Karc FM
11
bama.hu11
baon.hu11
beol.hu11
boon.hu11
duol.hu11
haon.hu11
heol.hu11
kemma.hu11
kisalfold.hu11
sonline.hu11
szoljon.hu11
teol.hu11
zaol.hu11
vaol.hu10
gondola.hu10
index.hu10
delmagyar.hu9
szon.hu9
nyugatifeny.hu9
Mandiner9
Magyar Nemzet
8
telex.hu8
feol.hu8
veol.hu8

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

24.hu8
vasarnap.hu7
Magyar Hang
7
hirklikk.hu7
blog.atlatszo.hu7
demokrata.hu6
888.hu6
webradio.hu6
HVG6
hang.hu6
444.hu6
ripost.hu5
alfahir.hu5
Klubrádió5
novekedes.hu4
kultura.hu4
Hetek4
trendfm.hu4
hellodelsomogy.hu4
klubradio.hu4
propeller.hu4
168.hu4
Pesti TV
4
olkt.net4
hvg.hu4
hirtv.hu4
media1.hu4
hetek.hu3
Duna TV
3
ezalenyeg.hu3
Magyar Nemzet Hétvégi
Magazin melléklet
3
karcfm.hu3
reaktor.hu3
pestbuda.hu2
Magyar Narancs
2
kepmas.hu2
forbes.hu2
hu.euronews.com2
Katolikus Rádió
2
magyarnarancs.hu2

82. kontra.hu2
83. mediapiac.com2
84. Napló2
85. flagmagazin.hu2
86. karpatinfo.net2
87. hirek.sk2
88. dailynewshungary.com2
89. atv.hu2
90. civilhetes.net2
91. valaszonline.hu2
92. azonnali.hu2
93. Új Élet
2
94. figyelo.hu2
95. kuruc.info2
96. szombat.org2
97. szeged.hu2
98. fecsego.eu2
99. nepszava.hu2
100. RTL Klub
2
101. Népszava2
102. octogon.hu1
103. semmelweis.hu1
104. borsonline.hu1
105. TV21
106. privatbankar.hu1
107. infovilag.hu1
108. vadhajtasok.hu1
109. 168 Óra
1
110. Ripost71
111. precedens.mandiner.hu1
112. Békés Megyei Hírlap
1
113. Délmagyarország1
114. Dunántúli Napló
1
115. Dunaújvárosi Hírlap
1
116. Észak-Magyarország1
117. Fejér Megyei Hírlap
1
118. Hajdú-bihari Napló
1
119. Heves Megyei Hírlap
1
120. Kelet-Magyarország1
121. Kisalföld1
122. Nógrád Megyei Hírlap
1

123. Petőfi Népe
1
124. Somogyi Hírlap
1
125. Tolnai Népújság
1
126. Új Néplap
1
127. Vas Népe
1
128. Zalai Hírlap
1
129. 24 Óra
1
130. hungarytoday.hu1
131. budapestherald.hu1
132. ma.hu1
133. 1.kerulet.ittlakunk.hu1
134. travelo.hu1
135. nepszava.us1
136. hir.ma1
137. os.mti.hu1
138. bcoolmagazin.hu1
139. topagrarmagazin.hu1
140. blikk.hu1
141. itbusiness.hu1
142. kkvmagazin.com1
143. frisss.hu1
144. 5.kerulet.ittlakunk.hu1
145. Élet és Irodalom
1
146. direkt36.hu1
147. kronikaonline.ro1
148. Krónika1
149. portfolio.hu1
150. Inforádió1
151. kreativ.hu1
152. hirextra.hu1
153. orulunkvincent.blog.hu1
154. napi.hu1
155. szabadeuropa.hu1
156. promenad.hu1
157. infostart.hu1

2021.

2021.

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER
2022.

2021.

FEBRUÁR

OKTÓBER
2022.

FEBRUÁR
2021.

OKTÓBER
2022.

JANUÁR

2022.

JANUÁR
2021.

NOVEMBER

2021.

DECEMBER
2021.

NOVEMBER
2021.

DECEMBER

Facebook-oldal elérése

132

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

november
232 068
február
152 815
január
103 237
október
103 141
december
97 252
szeptember4988

Facebook-oldal kedvelései

1.
2.
3.
4.
5.
6.

november1956
október1601
február941
december938
január785
szeptember239

Lapkiadás

134

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

A Batthyány Lajos Alapítvány 2010-ben létrehozta a BL Nonprofit Kft.-t azzal a céllal, hogy
Magyarország hangja legyen a világban, és képviselje, terjessze a magyar kultúrát külföldön.
A kiadó 2010-ben elsőként a Hungarian Review című, angol nyelvű folyóiratot indította el,
majd a magyar nyelvű híreket angolul és németül ismertető BudaPostot és a külföldi sajtó
cikkeit magyarul szemléző Metazint. Az Alapítvány és kiadója 2020-tól új kiadványai útján
tárja mind a hazai, mind a nemzetközi olvasóközönség elé a Magyarországon zajló folyamatokat és azok eredményeit, az országépítő kezdeményezéseket és innovációkat, a nemzeti
hagyományokat és a szellemi értékeket.
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Magyar Krónika

A BL Nonprofit Kft. 2020 szeptemberétől adja ki a
megújult Magyar Krónika magazint, amely a Kárpátmedence világítótornyait, a magyarság igazi közösségformálóit és értékteremtőit mutatja be releváns és időtálló módon.

A LAPRÓL

mas riportokon, interjúkon, portrékon, képsorozatokon
keresztül. Mindezt a 21. század történetmesélési eszközeivel, friss arculattal és vizualitással, hogy az olvasás valódi élményét adja mindannyiunknak.
A folyóirat küldetése, hogy életszagú riportokkal, bölcsességgel teli portrékkal mutassa be azt, ami a magyarság igazi természetét jellemzi: a szakadatlan törekvést
a jóra, a küzdőszellemet, a mindenkori újrakezdést.
A hazaszeretet valódi élményét.

A hazaszeretet élménye mindannyiunkban megvan, ám
elveszik,megkopik,hanemfigyelünkrá.AMagyarKrónika
ezt a mindannyiunkban rejlő értéket szeretné gondozni,
újjáéleszteni, számtalan izgalmas, lelkesítő, emberközeli
élményt, történetet tolmácsolva a magyarság, a kultúra,
a történelem vagy épp a közélet iránt érdeklődő olvasótáborának. A Kárpát-medence lenyűgöző helyszínein
a magyarság leginspirálóbb karaktereit hozza el tartal-
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Hungarian Conservative
2021 áprilisában jelent meg először a BL Nonprofit Kft.
gondozásában a Hungarian Conservative nevű, angol
nyelvű kéthavi lap azzal a céllal, hogy megismertesse
a hazai konzervatív véleményeket a nemzetközi olvasóközönséggel.

A LAPRÓL
Napjainkban társadalmaink kihívások korábban nem látott konstellációjával néznek szembe: közösségi és vallási
értékeink és hagyományaink aláásása, a család gyengülése, a középosztály hanyatlása, hogy csak néhányat említsünk. A progresszivizmus, amely korábban talán csak
jelentéktelen intellektuális törekvésnek tűnt, ma már
valóban akadályozza a tisztánlátást ezekben a létfontosságú kérdésekben. Ezért a racionális, józan konzervativizmus hangját kell támogatnunk úgy, mint még soha.
A Batthyány Lajos Alapítvány által 2021-ben indított,
kéthavonta megjelenő folyóirat ezért a nemes célért kíván tenni.
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Úgy véljük, hogy a magyar konzervativizmus elmúlt
tíz évének politikai sikerei és szellemi reneszánsza bőséges alapot ad arra, hogy a külföldi barátokkal és szellemi ellenfelekkel egyaránt megosszuk gondolatainkat
és tapasztalatainkat ezekben a kérdésekben. A folyóirat
a huszonegyedik századi magyar konzervativizmus első
számú angol nyelvű hangja kíván lenni, a jövőnkről
szóló racionális vita fóruma. Célunk, hogy a konzervatív gondolkodás kiemelkedő kérdéseivel foglalkozzunk
a politika, a társadalom, a vallás és a kultúra területén,
a múlt és a jelen síkján egyaránt.
A folyóirat küldetése, hogy rávilágítson azokra az értékekre, amelyek számos esetben hiányoznak mindennapjainkból. A Hungarian Conservative minőségi, konzervatív stílusban szeretné átadni azon eszméket, amelyek
megbízható útmutatók voltak a múltban, azok a jelenben, és – meggyőződésünk szerint – a jövőben is hasonlóan megbízhatók maradnak.
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Hungarian Review

A 2010-ben elindított Hungarian Review büszke arra,
hogy magyar egy olyan világban, amely túlságosan hajlamos arra, hogy a hazaszeretetet valami régimódi vagy
másokkal szemben ellenséges érzületként értelmezze.

A LAPRÓL
Az alapítvány történetéhez hosszú évek óta szorosan
kapcsolódó folyóirat friss és magas színvonalú tanulmányok, esszék, aktuális szemlék, interjúk, valamint
izgalmas régi dokumentumok tolmácsolásával igyekszik
átfogó képet nyújtani a közösségi és egyéni sorsunkat
befolyásoló erőkről, a magyar és a külföldi szellemi élet
különböző áramlatairól, a magyarság világban elfoglalt
helyéről.
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Hagyomány és időszerűség, a magyar szellemi élet
évszázadokra visszanyúló folyamatossága és határokon
túllépő egysége, a politikai szélrózsa minden irányában
nyitott értelmiségi tájékozódás és a nemzeti újrakezdés
stratégiái mind olyan törekvések, témák és eszmények,
amelyek nap mint nap alakítják a lap arculatát. Témáink
igyekeznek mindent felölelni a gazdaságtól a tudományos
kutatás etikájáig, a történelemtől a vallásig, a művészettől a filozófiáig.
A folyóirat küldetése, hogy megismertesse a jelen és
a jövő magyar társadalmának problémáit és perspektíváját, tudományos gondossággal tárgyalva mindennapjaink kérdéseit.
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A doktori ösztöndíjprogram

142

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

A Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriuma 2019-ben úgy
döntött, hogy ösztöndíjat alapít olyan tehetséges doktoranduszoknak, akik a humán tudományok (bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudomány,
állam- és jogtudomány, hadtudomány, illetve teológia) területén folytatják tanulmányaikat és kutatásaikat. A program havi ösztöndíjjal, rendezvényekkel,
kutatási, előadási és publikációs lehetőségekkel segíti
a doktoranduszokat céljaik elérésében. Tamogatjuk
ösztöndíjasainkat abban, hogy doktori tanulmányaikra, kutatásaikra, publikációikra és a disszertáció elkészítésére, illetve megvédésére koncentrálhassanak.
Ösztöndíjasaink kutatási területei a humán tudományok területén belül szerteágazók, ahogy alapítványunk társadalmi felelősségvállalási programjai is – az
alapító okiratban megfogalmazott célok keretei között
– sokszínűek.
Olyan doktoranduszokat választottunk, akik nyomot
kívánnak hagyni maguk után az életben. Akik úgy
gondolják, hogy van mondanivalójuk az embereknek.
Akik úgy gondolják, hogy tenni is képesek és hajlandók azért, hogy embertársaik javát szolgálják. Akik úgy

gondolják, hogy kutatásaikkal és tudományuk művelésével gazdagíthatják a hazai és az egyetemes tudomány
tárházát. Akik úgy gondolják, hogy mindezzel előrevihetik ez emberiség ügyét.
Olyan doktoranduszokat választottunk, akik velünk
együtt osztják az Alapítvány egyik legfontosabb szellemi üzenetét, mely szerint olyan társadalomban kell élnünk, olyan társadalmat kell építenünk, amely elődeink
hagyományaira alapozva építi a jövőt. Azt a jelenkori
és jövőbeli társadalmat, amelyben szabad a gondolat és
szabad a vélemény. Amelyben szabad a vallás és szabad
a lelkiismeret. Amelyben szabad a szólás és szabad az
írás. Amelyben az igazság kimondását nem korlátozza,
nem köti gúzsba más elv, kizárólg az erkölcs.
Doktoranduszaink a Batthyány Lajos Alapítvány új
székházában, a Lónyay–Hatvany-villában szellemi otthonra és olyan közösségi térre leltek, ahol rendezvényeikkel tovább építhetik formálódó közösségeiket. Olyan
szellemi otthonra leltek, ahol előadásaikkal számot adhatnak kutatásaikról. Olyan otthonra leltek, ahol segítséget kapnak ahhoz, hogy megvalósítsák álmaikat.
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Think tank tevékenységünk:

a Danube Institute
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A Danube Institute 2021-es éve elsősorban a szakmai
építésről szólt. A hosszú távú stratégia, hogy az intézmény magasan jegyzett kutatási műhellyé, nyugati típusú
think tankké váljon, amelyet belföldön és külföldön is jól
ismernek, és amely a közép-európai térséggel kapcsolatos gondolkodás legfontosabb kiindulópontjává válhat.
A régióról szóló cikkeink és elemzéseink magas minőségű, idézhető és felhasználható elsődleges forrásként kell
hogy segítsék a külföldi gondolkodók, véleményvezérek,
döntéshozók és újságírók munkáját.
A Danube Institute fennállása óta eltelt nyolc évben az
volt az egyik legfontosabb küldetés, hogy Magyarországra
hozzuk korszakunk legfontosabb konzervatív gondolkodóit és döntéshozóit, és ezáltal építsük a kétoldalú
kapcsolatokat Magyarország és az angolszász világ
között. 2020 nyarán indulhatott el az építkezés következő
fázisa, a kutatás és a szakmai elemzőmunka megteremtése. Ekkor jöttek létre a Danube Institute első műhelyei, a Geopolitika, a Nemzeti Szuverenitás, valamint
a Kereszténység és Demokrácia Kutatócsoport.

Az építkezés a 2021-es évben töretlenül folytatódott:
kialakítottuk a szakmai talajt megfelelő rendszerrel,
munkafolyamatokkal és a kutatók munkáját segítő
adatbázisok, előfizetések hozzáférésének biztosításával. Új termékeket hoztunk létre, mint amilyen a geopolitikai podcastsorozatunk, az elemzőfüzeteink vagy
a projektalapú kiadványaink. Ez idő alatt kutatói csapatunk több taggal bővült, a munkánkat és az elérésünket
pedig a szintén újonnan csatlakozó grafikus és fotósvideós kollégák segítették.
A Danube Institute kutatási részlegében tizenkét kutató
dolgozik, heten főállású kutatóként, öten pedig külső
munkatársként vagy részmunkaidőben. Emellett hét
gyakornok segíti az intézet magyar blogját, a rendezvényeinket és a kutatók munkáját. 2021-ben kutatóink több
mint 100 elemzést vagy külső szakmai cikket publikáltak,
130 cikket írtak a Danube Institute közreműködésével
készülő Hungarian Conservative nyomtatott és online
folyóiratba, valamint egyre többet szerepelnek szakmai
konferenciákon, illetve a hazai és a külföldi sajtóban.
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Kutatócsoportok

I.Geopolitika Kutatócsoport
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A geopolitikai kutatócsoport 2020 novemberében alakult. A létrehozása mögött meghúzódó alapgondolat szerint a 21. században a geopolitikai folyamatok megértése
fontosabb, mint valaha. Ez különösen igaz a térségünkben: mérete, erőforrásai, lakossága
és még inkább az állam földrajzi pozíciója meghatározza az adott ország nemzetközi
mozgásterét és külpolitikáját. A geopolitika segítségével érthetjük meg alapjaiban
a nemzetközi kapcsolatokat, valamint a globális szereplők motivációit és viselkedését. Még fontosabb: előre jelezhetjük ezeket a külpolitikai folyamatokat, és ezáltal
felkészülhetünk rájuk, aktív részeseivé és alakítóivá válhatunk. Legyen szó energiaellátásról, védelempolitikáról, EU-bővítésről, a nemzetközi intézmények működéséről
vagy vízpolitikáról, fontos, hogy ne pusztán passzív szemlélői maradjunk a globális
eseményeknek. A Danube Institute Geopolitika Kutatócsoportja ezeket a folyamatokat
elemzi és értelmezi a hazai és a külföldi olvasók és döntéshozók számára – a visegrádi
négyek nézőpontjából.
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Nemzeti Szuverenitás Kutatócsoport
II.
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A kutatócsoport elméleti szinten vizsgálja az aktuális jogi és politikai ügyeket.
A múlt évben főként a jogállam és a joguralom problematikáját tekintette át, ehhez
kapcsolódva pedig a szuverenitás kérdését, aminek speciális hangsúlyt ad az EU-hoz
való viszony, tehát az, hogy az Európai Unió milyen módon befolyásolja a tagállamok
nemzeti szuverenitását. A szuverenitás problémakörét jól láthatóan gazdag fogalmi
rendszer veszi körül, így az ez irányú kutatásoknak érinteniük kell a rule of law
és a Rechtsstaat különbözőségét és hasonlóságát, már csak azért is, mert az EU
vonatkozásában – mivel nem állam – csak a rule of law tárgyalható, a tagállamokkal
szemben viszont tipikusan a Rechtsstaat követelménye fogalmazódik meg. Vizsgálni
kell a szuverenitás fogalomtörténetét, jelentésének és alanyainak történelmi változását,
az EU és a tagállamok vonatkozásában a szuverenitás megosztásának kérdését, illetve
a demokrácia értelmezését és ennek viszonyát a köztársasághoz.
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Kereszténység és Demokrácia Kutatócsoport
III.
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A csoport fő kutatási témája a kereszténység, amely napjainkban is alapvető szerepet
játszik az európai politika formálásában. A legegyértelműbb hatás a kereszténydemokrácia elvei és értékei mentén jelenik meg, de legalább ilyen fontosak azok a
gyakorlatok és intézmények, amelyek Európában a keresztény középkor idején jöttek
létre. Ezen elvek, értékek, gyakorlatok és intézmények tanulmányozása hozzájárulhat
a modern Európa keresztény gyökereinek újrafelfedezéséhez, és szilárd alapot nyújthat
a keresztény politikai hagyomány megőrzéséhez elméleti és gyakorlati értelemben
egyaránt. Ennek elősegítése képezi a kutatások elsődleges célját.
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Jeffrey Kaplan kutatócsoportja
IV.

156

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

Jeffrey Kaplan nemzetközileg elismert professzor fő kutatási területe a terrorizmus
és a fundamentalizmus. A professzor vezetésével működő kutatócsoport a múlt
évben két fő kutatási projekten dolgozott. Az egyik, már lezárás alatt lévő projekt
a magyarországi antiszemitizmus nyugati percepciójával foglalkozott. A csoport
tagjai együttműködések és mélyinterjúk révén bontották ki a témát. 2021 júniusában
nemzetközi konferenciát is szerveztek a témakörben, a kutatóanyagról szóló kötet
várhatóan 2022 elején lát napvilágot. A csoport másik projektje a keresztényüldözéssel
foglalkozik. Ez a kutatómunka 2021 novemberében indult, a terepmunkát is magába
foglaló kutatás 2022-ben bontakozik ki.
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KONFERENCIA

4

KÖNYVBEMUTATÓ

2

KÖZÖS SZERVEZÉSŰ
ESEMÉNY

3

Fontosabb elemzéseink

ELŐADÁS

31
A Danube Institute rendezvényei 2021-ben

V4-PROJEKT

A kisebb cikkek és egyedi elemzések mellett kutatóink 2021-ben több nagy közös kutatási
projekten dolgoztak. Ezek nemcsak az együttműködésüket és a munkamegosztásukat
serkentették, hanem külső kutatók, professzorok bevonását is.
A múlt év egyik kiemelt projektje a visegrádi négyekkel foglalkozott. Több jeles dátum
is mutatta, hogy igen időszerű a téma: egyrészt februárban ünnepelte a Visegrádi
Együttműködés fennállása harmincadik évfordulóját, másrészt nyáron hazánk vette
át a csoport soros elnökségét, ami magyar szempontból kiemelt fontosságot adott
a témának. Hangsúlyosan foglalkoztunk a Visegrádi Együttműködés múltjával és
jövőjével, a tagok egymás közötti kapcsolataival, valamint külső felek szerepével.
E projektbe külső szereplőket is be tudtunk vonni többek között a Külügyi és Külgazdasági
Intézet, valamint az Antall József Tudásközpont részéről.
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CÍM

SZERZŐ

1

Thirty years of Visegrad. Summits, meetings and themes
of a Central European cooperation

Orbán Tamás

2

The Institualization of the V4

Nagy Dávid

3

30 years of cooperation. Aims and successes of the V4

Bagoly Enikő

4

The Visegrád Four – a bug or a feature of European cooperation

Ugrósdy Márton

5

The Visegrad Fund

Orbán Tamás

6

Trade Relations between the Visegrád Group Countries

Németh Viktória

7

Infrastructural projects of the V4, North-South connection

Bendarzsevszkij Anton

8

The military cooperation of the V4

Szitás Péter

9

Foreign and Economic Policy of the V4

Bagoly Enikő

10

Political cooperation and disagreements

Szitás Péter

11

The V4 in the European structures

Szitás Péter

12

Aspects of neighbourhood policy in the V4

Dobrowieczki Péter és Stepper Péter

13

The V4 brand

Bagoly Enikő

14

V4+

Nagy Dávid

15

The Future Prospects of the V4

Bendarzsevszkij Anton

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

161

2021 egy másik fontos témája a déli energiafolyosók, illetve Magyarország és KözépEurópa energiaellátása volt. A kutatócsoportban jól érzékeltük a téma időszerűségét: októberben kiderült, hogy az új magyar–orosz gázszerződés értelmében éppen
a déli, balkáni útvonalon érkezik majd hazánk területére az orosz gáz, a kereslet és az
energiaárak növekedésével pedig elhúzódó energetikai válság köszöntött Európára.
A projektben készült elemzésekkel foglalkoztunk a TAP és a Tanap vezetékkel, a Krken
található új lng-terminállal, a tavaly átadott Török Áramlat gázvezetékkel és a korábbi,
meghiúsult energetikai projektekkel.
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DÉLI ENERGIAFOLYOSÓK
CÍM

SZERZŐ

1

Southern Gas Corridor

Nagy Dávid

2

The Krk LNG terminal

Bagoly Enikő

3

Alternative Version of the South Stream – “TurkStream”

Szitás Péter

4

Cancelled Pipeline Projects in the Balkans

Orbán Tamás
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VÁL ASZTÁS NÉMETORSZÁGBAN

Magyarország és a közép-európai régió számára kiemelten fontos volt a németországi választás végeredménye. Angela Merkel kancellár tizenhat év után köszönt le a
posztról, és 2021 végén fontos belpolitikai küzdelem bontakozott ki a Magyarország
legfontosabb kereskedelmi partnerének számító országban. Elemzéseink elsősorban
azt a kérdést járták körül, hogy mi várható a választáson, és a lehetséges eredmények
milyen következményekkel járhatnak a régiónkra nézve.
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CÍM

SZERZŐ

1

German Christian democracy – an insight

Darabos Ádám

2

The stability and flexibility of Christian democratic values
in the government programs

Darabos Ádám

3

Hungarian-German relations in the ‘Merkel era’

Nagy Dávid

4

German-Polish relations. Points of agreement and collision

Bagoly Enikő

5

„Szélturbinák a templomtornyokon”: katolikus dilemmák
a német választásokon

Jancsó András

6

Czech-German-Slovak Trilateral Relations in 2021

Szitás Péter

7

“CDU with a left-wing profile?” – interview with Gerhard Papke

Hegedős Soma
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AZ AMERIKAI SZÖVETSÉGI RENDSZER ÁTRENDEZŐDÉSE

Elemzéseinkben igyekeztünk megfogni azt a folyamatot is, ahogy átrendeződik a
globális világrend, és eltolódik az Egyesült Államok fókusza: a korábban Európa- és
Közel-Kelet-orientált amerikai hangsúly a csendes-óceáni térségre helyeződik át, ahogy
Kína lép elő az Egyesült Államok elsődleges ellenfelévé. Az erről szóló elemzéseinkben
kiemelten foglalkoztunk az Egyesült Államok, Ausztrália és az Egyesült Királyság közötti
AUKUS egyezménnyel, a francia és az európai reakciókkal, Kína és az Egyesült Államok
kapcsolatával, valamint Tajvan és az USA csendes-óceáni szövetségeseinek helyzetével.
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CÍM

SZERZŐ

1

Alliances in the Indo-Ocean region

Orbán Tamás

2

French response to the AUKUS deal

Tietze Bátor

3

US policy in the Middle-East, how does it correspond to the new events

Nagy Dávid

4

US–China rivalry in context of European countries and the V4

Bagoly Enikő

5

The evolution of USA–China conflict

Szitás Péter

6

An explosive flashpoint in US–China relations: Taiwan

Lőrincz Virág

7

French geopolitics with regards to decreasing US presence in Europe

Korpics Fanni
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AZ EURÓPAI UNIÓ EVOLÚCIÓJA
A következő, folyamatban lévő projektünk az Európai Unióról fog szólni. Az eddig elkészült elemzéseinkben azt néztük meg, hogy miként változott az EU politikai összetétele
és jogosítványai, és milyen irányban hat mindez. Ez egy szolid háttérbázis, amelyből ki
tudunk indulni. A projekt következő fázisa az lesz, amikor a múltból kiindulva az unió
jövőjéről gondolkodunk. Ehhez a terveink szerint neves nemzetközi gondolkodókat,
döntéshozókat és politikusokat kérnénk fel arra, hogy röviden vázolják fel víziójukat
Európa jövőjéről. Ezeket a honlapunkon és a kiadványainkban publikálnánk.
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CÍM

SZERZŐ

1

Az Európai Bizottság politikai szerepének evolúciója

Kéri Veronika

2

The greatest challenges in EU history

Orbán Tamás

3

The EU and the new legal order

Tóth-Bíró Zsófia

4

The evolutions of the human right’s protection in EU

Hegedős Soma

5

Robert Schuman és a keresztény Európa

Jancsó András
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TEOLÓ GUSOK A MODERN POLITIKÁRÓL

Kutatóintézetünk egy másik, ősszel indított sorozatában neves nemzetközi teológusok
modern politikai felfogásával és eszmei rendszerével foglalkozunk, azzal, hogy mit
árulnak el nekünk a mai politika szemüvegén keresztül.

170

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

CÍM

SZERZŐ

1

Theologians on modern politics – Reinhold Niebuhr

Darabos Ádám

2

Theologians on modern politics – H. Richard Niebuhr

Darabos Ádám

3

Theologians on modern politics – Paul Tillich

Darabos Ádám

4

Theologians on modern politics – Karl Barth

Darabos Ádám

5

Theologians on modern politics – John Coleman Bennett

Darabos Ádám

6

Theologians on modern politics – Joseph Ratzinger

Jancsó András

7

Theologians on modern politics – Johann Baptist Metz

Jancsó András

8

Theologians on modern politics – Ernst-Wolfgang Böckenförde

Jancsó András

9

Theologians on modern politics – Erik Peterson

Jancsó András

10

Theologians on modern politics – Mihelics Vid
(or another Hungarian author)

Jancsó András

11

Theologians on modern politics – Carl Schmitt

Jancsó András
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Kiemelt vendégkutatóink

Jeffrey Kaplan
2020. október –
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Dr. prof. Jeffrey Kaplan az Óbudai Egyetem
Biztonságtudományi Doktori Iskolájának vendégprofesszora, húsz könyvet írt vagy szerkesztett, és több mint
kilencven referált cikket és antológiai fejezetet publikált.
Legfrissebb monográfiája 2019-ben a Routledge kiadásában Apocalypse, Revolution and Terrorism: From the
Sicari to the American Revolt Against the Modern World
címmel jelent meg. A Radical Religion and Violence:
Theory and Case Studies című könyv szerzője, a Terrorism
and Political Violence akadémiai folyóirat szerkesztője.
Első alapdiplomáját 1975-ben a Colorado Állami
Egyetemen szerezte történelem szakon. 1981-ben ugyanitt tette le első mesterdiplomáját nyelvészetből, kutatási
témája a szudáni nyelvtervezési politika volt. 1989-ben
a Massachusetts állambeli Medfordban a Tufts Egyetem
Fletcher Jogi és Diplomáciai Karán nemzetközi kapcsolatok
szakon végzett. Ebben az időszakban fő kutatási területe a
délnyugat-ázsiai térség, az iszlám és az Egyesült Államok
biztonsága volt. Szakdolgozatának alapjául a libanoni síita
politika évezredes vonatkozásairól végzett saját kutatásai
szolgáltak. 1993-ban a Chicagói Egyetemen szerezte meg
PhD fokozatát kultúrtörténetből. Disszertációjának címe:
Revolutionary Millenarianism in the Modern World: From
Christian Identity to Gush Emunim.
1993-tól napjainkig folyamatosan publikál, tanít, és
együttműködik számos világszínvonalú egyetemmel
és intézettel. Az alaszkai Ilisaġvik Főiskola vendégprofesszora volt, ahol vallástudomány-, történelem-,
filozófia- és politikatudomány-órákat tartott. A 2000es évek elején együttműködött a Helsinki Egyetemmel,
Finnország legrégebbi és legnagyobb felsőoktatási
intézményével. Dolgozott az egyetem keretein belül

működő Renvall Intézetnél, a Közel-keleti Finn Intézetnél
pedig projektvezető volt. Svédországban a Stockholmi
Nemzetközi Fórum intolerancia elleni küzdelemről szóló
projektjében a publikálást irányította. 2004-től 2016-ig
a Wisconsin–oshkoshi Egyetem Vallás-, Erőszak- és
Emlékezettudományi Intézetét igazgatta. 2016–2017ben az északkelet-kínai Csangcsunban működő Csilini
Egyetem professzoraként dolgozott. Később vendégkutató
volt Szaúd-Arábiában a Fahd Király Biztonságtudományi
Főiskolán, majd Pakisztánban a Habib Egyetemen. 2020
augusztusában érkezett Magyarországra az Óbudai
Egyetem meghívására, ahol a Biztonságtudományi
Doktori Iskolában vendégprofesszorként tanított 2021.
augusztusig. Ezenkívül az elmúlt bő negyven évben számos további egyetemmel és intézettel dolgozott együtt
Indonéziától Iránon, Szaúd-Arábián és Izraelen át az
Egyesült Államokig, köztük a Harvard Egyetemmel. Ezek
mind hozzájárultak tudásának elmélyítéséhez.
Kaplan 2020 szeptembere óta a Danube Institute kiemelt
visiting fellow-ja. Egy kutatócsoportot vezet a Közel-Kelet
témájára összpontosítva. A Danube Institute-ot képviselve Antisemitism in Hungary, Appearance and Reality
címen szervezett kétnapos, nagyszabású konferenciát
a Magyar Tudományos Akadémián, egy négyfős csoport
több hónapos kutatási munkáját lezárva. A kutatás eredményeiről idén könyvet is megjelentet. Emellett több
rendezvényünkön is fellépett mint előadó vagy moderátor,
és részt vett a Danube Dialogues videósorozatban.
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Rod Dreher
2021. április–július
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Rod Dreher író, a The American Conservative vezető
szerkesztője és számos könyv, publikáció szerzője.
Írásaiban főként a vallás, a kultúra és a politika keresztmetszetére fókuszál. Újságíróként, rovatvezetőként publikál többek között a New York Postban, a The Dallas
Morning Newsban és a National Review-ban. Könyvei
között három is szerepel a The New York Times bestsellerlistáján: a 2013-as The Little Way of Ruthie Leming,
a 2017-es The Benedict Option (magyarul Szent Benedek
válaszútján címmel jelent meg) és a 2020-as Live Not by
Lies: a Manual for Christian Dissidents (Hazugság nélkül
élni – Keresztény másként gondolkodók kézikönyve).
Emellett írt köteteket Dante Alighieriről és a modern
világ hagyományos konzervativizmusáról is. Louisiana
állam déli részén él feleségével és gyermekeivel. Ortodox
keresztény vallású.
Dreher több hónapra érkezett a Danube Institutehoz, hogy részt vegyen az intézet programjaiban és
kutatásaiban elsősorban a kereszténység és a politika
területén. Ittléte alatt több eseményt szerveztünk részvételével, közte a magyarul megjelent két könyvének
bemutatóját. Részt vett és az egyik fő szervezője volt
a Canceling Cancel Culture című nemzetközi konferenciánknak, illetve az MCC feszt egyik kiemelt előadója
volt. Fontos szerepet töltött be Tucker Carlson amerikai
tévészemélyiség meghívásában is.
Kiterjedt, egész Európát lefedő kapcsolati hálózatával segítséget nyújtott abban, hogy javítsa és erősítse a
konzervatívok egymás közti és a Danube Institute-tal
való összeköttetését a régió egészében. A Danube
Institute kutatójaként számos előadást tartott többek
között Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában,

Romániában, Ausztriában, Szlovéniában, Olaszországban,
Franciaországban és Spanyolországban.
Számos interjút adott magyar médiumoknak, többek
között a Mandinernek, a Magyar Hírlapnak, a Heteknek,
az Origónak, a Hír TV-nek és a Kossuth Rádiónak. Ittléte
alatt folyamatosan cikkekben, blogbejegyzésekben és
interjúkban számolt be magyarországi tapasztalatairól.
Csak a The American Conservative hasábjain több
mint harminc teljes cikket szentelt Magyarországnak,
és számos más írásában is pozitív példaként hivatkozott
hazánkra.
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Calum T. M. Nicholson
2021. július –
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Dr. Calum Nicholson a Cambridge-i Egyetemen szerzett diplomát társadalomantropológiából, az Oxfordi
Egyetemen mesterdiplomát migrációs tanulmányokból,
majd doktori címet társadalomföldrajzból. Korábban az
Oxfordi Egyetem vendégkutatójaként dolgozott, és a brit
parlament kutatójaként is tevékenykedett. Az éghajlatváltozás társadalmi következményeinek megértését új alapokra helyező kutatásokat végez, különösen a migrációval
és a nemzetközi fejlesztéssel való kapcsolat összefüggésében, valamint a közösségi média történelmi jelentőségének vizsgálatával. Jelenleg a nemzetközi fejlődésről,
a migrációról és a közösségi média hatásáról tart tanfolyamokat a Cambridge-i Egyetemen. E témáról könyvet
is ír. Emellett számos társadalmi, politikai és kulturális kérdésben publikál és tart beszédet különféle lapoknak, társaságoknak, többek között a The Economic Standardnek,
a New Humanistnek és az Austrian Economics Centernek.
Nicholson 2021 júliusában érkezett Magyarországra.
A Mathias Corvinus Collegiummal és Migrációkutató
Intézettel közösen fogadta a Danube Institute mint vendégkutatót, előadót és vendégoktatót. Számos eseményen,
konferencián, panelbeszélgetésen jelenik meg előadóként,
moderátorként, a Mathias Corvinus Collegiumban előadásokat tart a klímaváltozás, a kulturális antropológia,
a szociológia különféle témaköreiben, részt vett az esztergomi MCC feszt Is the ground getting hotter under
our feet? – Global challenges of climate change című
közéleti beszélgetésén. Ellátogatott Erdélybe, Paksra és
Magyarország számos más jelentős részére, hogy jobban megismerje az országot. A Danube Institute-ban
egy előadás-trilógiát fog tartani, bemutatva kutatásait.
Ezenkívül folytatja a rendszeres cikkírást mind hazai,

mind külföldi platformokon, illetve akadémiai publikációkban. Egy minipodcastet tervez vezetni az alázat és
a szerénység nyugati kultúrkörben tapasztalható hiányáról,
és egy konferenciát is szervez Culture in Crisis: what the
handling of the pandemic reveals about the West and its
prospects címmel. Tervei közé tartozik, hogy befejezze
a The Widening Gyre kéziratát, amely mű a közösségi
média társadalomformáló hatásairól fog szólni.
Dr. Calum Nicholson rendszeresen közreműködik
a Danube Institute médiamegjelenéseiben. Meglátásaival,
hozzászólásaival, megbeszéléseken való részvételével
hozzájárul az intézet életének, munkájának és intellektuális irányzatának formálásához. A cégmenedzsment,
a márkaépítés, a marketing és a business branding területein szerzett tapasztalataival a Danube Institute sikeres
és hatékony működéséhez is nagyban hozzá tud járulni.
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David Lloyd Dusenbury
2021. szeptember –
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David Lloyd Dusenbury a Walesi Egyetemen szerzett
mesterdiplomát filozófiából, majd a Leuveni Katolikus
Egyetemen középkori történelemből. Ezután Leuvenben
doktorált filozófiából, kutatási témája Szent Ágoston
időértelmezése volt. Tanulmányai befejeztével több
magas rangú intézményben oktatott, illetve kutatásokat végzett egyebek mellett a Harvard Egyetemen,
a Marylandi Loyola Egyetemen és a Pennsylvaniai
Egyetemen. Legutóbb az elismert Jeruzsálemi Héber
Egyetem posztdoktori kutatója volt, Poncius Pilátussal
foglalkozott. Jelenleg a Leuveni Katolikus Egyetem
professzora, és alkotói szabadságát tölti intézetünknél.
A korai keresztény filozófia elismert kutatója négy
könyvet is írt az utóbbi nyolc évben. A Szent Ágoston
időfelfogását bemutató kötete 2014-ben a Brillnél, a platóni
törvények kereszténységre gyakorolt hatásáról szóló műve
2017-ben a Springernél, a Poncius Pilátus megítélésével
foglalkozó könyve 2021-ben a Hurtsnél, a korai keresztény
egyház antropológiai felfogásáról szóló kötete szintén
tavaly jelent meg az Oxford University Press gondozásában.
Dusenbury több európai előadói turnét tartott a korai
kereszténység filozófiája témakörében, valamint általános
keresztény és filozófiai témákban. Emellett rendszeresen
jelennek meg írásai és recenziói olyan neves lapokban,
mint a The Times, a Los Angeles Review of Books, az
American Affairs, a The Spectator, és a legjelentősebb
amerikai keresztény folyóiratban, a First Thingsben is
találkozhatunk cikkeivel.
A kutató 2021 szeptembere óta a Danube Institute
visiting fellow-ja. Azóta tartott egy hatrészes előadássorozatot a 20. századi közép- és kelet-európai dis�szidens, elsősorban konzervatív filozófiáról; a sorozat

központi alakja Jan Patočka, a hazánkban méltatlanul
kevéssé ismert cseh filozófus, aki 1977-ben a kommunista
szervek vallatása közben halt meg. Dusenbury kutatása
alapjául Patočka 1975-ös könyve szolgált. Szeptember
végén sor került egy videófelvételre, amelyben David
Lloyd Dusenbury és John O’Sullivan bemutatta az előadás-sorozatot.
Dusenbury meghívást kapott az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Filozófia Intézetétől egy előadássorozatra, amely a Pilátusról szóló könyvéhez kapcsolódó témákat járja körül. A Károli Gáspár Református
Egyetemen Pilátus életéről tart előadást.
A kutató több rendezvényünkön fellépett mint előadó
vagy moderátor, és készített egy kétrészes filmet is.
Itt töltött ideje alatt folytatja 2022-ben megjelenő könyvének (The Necessary Death: A Political Life of Jesus)
szerkesztését és írását, amivel kapcsolatban folyamatosan egyeztet a londoni Hurst és a New York-i Oxford
University Press kiadóval.
David Lloyd Dusenbury személye azért is fontos számunkra, mert akadémiai munkáját nem konzervatív
körök is elismerik, az ELTE mellett a Közép-európai
Egyetemre is hívták már előadónak. Ennek köszönhetően
nagyban segítette akadémiai kapcsolataink bővítését.
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MI KELTETTE FEL AZ ÉRDEKLŐDÉSÉT A POLITIKA IRÁNT,
ÉS HOGYAN KEZDTE EL A PÁLYAFUTÁSÁT?

A Temzétől a Dunáig –
Interjú John O’Sullivannel,
a Danube Institute elnökével
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1956-ban kezdett el érdekelni a politika, méghozzá
két dolog miatt. Az egyik a szuezi válság volt, a másik
pedig a magyar forradalom. Mindkettő érdekelt, de
a magyar forradalom számomra jelentősebb volt,
részben azért, mert a Mindszenty-pereket végigkövettem a The Universe nevű katolikus újságon
keresztül. A katolikusok általában mindenkinél
tájékozottabbak voltak arról, hogy a keleti blokkban hogyan nyomják el az egyházakat a kommunisták. A Mindszenty-ügy nagy hatással volt
rám, de még nagyobb hatással volt a forradalom.
Természetesen rendkívüli módon meghatott,
lenyűgözött a fiatal magyar felkelők bátorsága, és
felháborított a Szovjetunió viselkedése és magyarországi embereinek kicsinyes árulása. Lényegében
a magyar forradalom olyan reakciót váltott ki belőlem, amilyenhez hasonlót egy fiatal baloldali érezhetett, miközben a spanyol polgárháborút szemlélte
1937-ben. Én már akkor is a konzervativizmus felé
haladtam anélkül, hogy igazán észrevettem volna, de
a forradalom, ahogyan Szuez is, még inkább jobbra
terelt. Aztán megpróbáltam csatlakozni a Fiatal
Konzervatívokhoz, ahol elutasítottak. Valószínűleg
én voltam az egyetlen Anglia történelmében, aki
hazudott a koráról, hogy csatlakozhasson a Fiatal
Konzervatívokhoz. A Konzervatív Párt ügynöke,
akit azért fizettek, hogy embereket toborozzon,

azt mondta nekem: „Nem kellene még ilyesmivel
foglalkoznod. Miért nem élvezed még inkább az életet? Később bármikor beléphetsz a politikába, addig
pedig kergesd a lányokat és krikettezz.” Szerintem ez
nem az a tanács, amit bármelyik baloldali párt adna
egy lelkes aktivistajelöltnek. És ez egy kicsit jobban
megkedveltette velem a Konzervatív Pártot, bár sok
tekintetben csalódtam benne. De az egyetemen végül
mégis bekapcsolódtam a politikába. Egyfajta politikai
főiskolát végeztem Észak-Yorkshire-ben, amelyet
a Konzervatív Párt működtetett az aktivistáinak.
Négy évig voltam ott, és nagyon jól éreztem magam.
Ez a négy év automatikusan két dologhoz vezetett.
Az egyik, hogy az 1970-es parlamenti választáson
konzervatívként indultam – nem nyertem. Az nem
olyan hely volt, ahol egy konzervatív győzhetett
volna. A másik dolog, hogy a politikai újságírás
felé vettem az irányt, és végül azt is választottam
a politika helyett, mert azt hiszem, a tehetségem
inkább annak az iránynak kedvez.

HOGYAN KERÜLT A DOWNING STREET 10.-BE, KÖZVETLENÜL A MINISZTERELNÖK MELLÉ?

Akkoriban a The Daily Telegraphnak, Anglia fő
konzervatív újságjának a parlamenti tudósítójaként
dolgoztam, csodálatos munka volt. Az volt a dolgom, hogy „drámakritikus” legyek, aki az újságnak
összegzi az előző napi parlamenti történéseket úgy,
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hogy ötvözi a színházi kritikus, a politikai elemző és
a humorista szerepét. A cikkeket könnyed hangvételben kellett írnom, de pontos képet kellett adnom
a történtekről. Mindenki irigyelte ezt a munkát
a szakmában, sokan akarták ezt az állást, mert nagy
hatalmat is jelentett. Lényegében minden politikus a barátod akart lenni, mert az emberek nagy
része csak a te cikkeidben olvasott róluk, hiszen
a parlamenti jegyzőkönyvet értelemszerűen nem
olvasták. Egy alkalommal Margaret Thatcher volt
a parlamenti szkeccsírók ebédjének vendége, ott
találkoztam vele. Nagy benyomást tettem rá azzal,
hogy hatalmas vitába bonyolódtam vele. Én a szabad
oktatási rendszer híve voltam, miszerint a szülők
választhatják meg, hova járjanak iskolába a gyerekeik.
Ő egy konzervatív, nagyon óvatos kormány tagja volt,
így nem tudott egyetérteni. Nagyot vitatkoztunk, és
amikor visszament dolgozni, a teremben mindenki
összeesett a nevetéstől, mert nemcsak hogy én voltam
az egyetlen konzervatív, de én voltam az egyetlen,
aki össze is veszett vele. Aztán később rájöttem, hogy
szereti azokat az embereket, akik vitatkoznak vele.
Emiatt meg is jegyezte, hogy ki vagyok. Tíz évvel
később munkát ajánlott nekem, két évig voltam
a Downing Street 10.-ben különleges tanácsadóként,
aztán a következő néhány évben is vele maradtam
mint különleges tanácsadó és beszédíró, és közben
több más munkahelyen is dolgoztam.
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AZ ELŐBB AZT MONDTA, HOGY CSALÓDÁST IS OKOZTAK ÖNNEK A KONZERVATÍVOK. KIFEJTENÉ EZT EGYKÉT PÉLDÁVAL?

Nos, például rendkívül elégedetlen voltam Edward
Heath kormányával. Először is ráerőltette NagyBritanniára az európai uniós tagságot, ami súlyos
hiba volt – bár azóta már helyrehozták –, és negyven
évig nagy problémákat okozott a kormányzatnak.
Úgy gondolom, Heath feladta korai elképzeléseit
is egy gazdaságilag sokkal kreatívabb megközelítésről; vállalkozóbb szabadpiaci rendszert kellett
volna kiépítenie. Végül 1974-ben odáig jutott, hogy
háromoldalú kormányzati struktúrát ajánlott az
országnak, amelyben a szakszervezetek, a vállalatok és a kormány egyenrangú partnerek lettek volna
a gazdaság- és szociálpolitikai döntések meghozatalában. Ez nyilvánvalóan jóval közelebb állt a szocializmushoz – vagy egyfajta korporatizmushoz –, mint
amit én bármikor is támogattam volna, hisz túlságosan beleszól a társadalom szabadságába. Ez volt az
egyik oka annak, hogy nem maradtam a politikában,
hanem újságíró lettem. És úgy döntöttem, hogy ott
is maradok. Aztán a választási kampányban a kormány kritikusa lettem. Azt sajnáltam, hogy a baloldalt megválasztották, annak viszont örültem, hogy
a konzervatívok veszítettek. Ami Nagy-Britanniában
történt, az nagyon hasonlít ahhoz, ami kicsit később
Amerikában is lezajlott, vagyis hogy a konzervatívok
kikaptak. Nagy-Britanniában munkáspárti kormány

került hatalomra, Amerikában pedig egy demokrata
párti elnök – mindketten megbuktak, mindketten
egy nagy gazdasági, afféle stagflációs összeomlásban
végezték. Ronald Reagan és Margaret Thatcher hivatalba lépő kormánya sokkal ambiciózusabb politikát
indított el a szabad gazdaság újjáélesztésére – és
persze azóta tudjuk, hogy rendkívül sikeresen. Ezzel
egyidejűleg nekiláttak, hogy sokkal erősebb ellenállást építsenek ki a Szovjetunióval szemben, mint
amilyet az 1917 óta bármikor is tapasztalt volna.
Nagyon érdekes belegondolni, hogy mindössze tíz
évvel Thatcher 1979-es és Reagan 1981-es megválasztása után a szovjet kommunizmus egész építménye összeomlott, Közép- és Kelet-Európa országai
pedig szabadon járhatták a saját útjukat. Szerintem
ez rendkívüli történelmi eredmény, és a szabadság
egyik legnagyobb győzelme az emberiség történelmében. Örülök, hogy vérontás nélkül valósulhatott
meg, hogy nem volt szükség akkora emberáldozatra,
mint amekkora a nácizmus felszámolásához kellett. Szerencsés voltam, hogy úgymond közkatona
lehettem ebben a küzdelemben, mert közel álltam
Thatcherhöz. És később a The Heritage Foundation
révén, ahol akkoriban dolgoztam, közel kerültem a
Reagan-adminisztrációhoz is. Ezek meghatározó
tapasztalatok voltak.

ERRŐL SZÓL NEM MELLESLEG A LEGHÍRESEBB KÖNYVE IS,
AZ ELNÖK, A PÁPA ÉS A MINISZTERELNÖK. ÖN SZERINT
MI THATCHER LEGFONTOSABB POLITIKAI, IDEOLÓGIAI
VAGY ERKÖLCSI ÖRÖKSÉGE?

Nos, először is szerintem sikerült egy olyan felszabadult gazdaságot létrehoznia, amely szabadpiaci
intézményeivel sokkal hatékonyabbnak bizonyult.
Ugyanez igaz Reaganre is, aki újjáélesztette az amerikai gazdaságot, ami rendkívüli teljesítmény volt
akkor. És ez nyilvánvalóan sok más eredmény alapja
is volt. A másik dolog, ami szintén különösen fontos, hogy mindkét kormányzat a konzervatívokra
támaszkodott – méghozzá a legkiválóbbakra – a
Szovjetunióval szemben. Thatcher nagyon közel állt
a gulág és a sztálini kirakatperek angol történészéhez,
Robert Conquesthez. A hetvenes években Conquest
nem hivatalos tanácsosa és szövegírója volt, és
a nyolcvanas években, Thatcher hatalomra kerülése
után is közel állt hozzá. Csodálatos volt látni, ahogy
ezek az első osztályú elmék és rendkívüli emberek
a szabadabb, hatékonyabb és virágzóbb világ megteremtésére fordítják figyelmüket. Nem gyakran fordul
elő az életben, hogy a kudarc, az erőfeszítés, majd
a siker mind-mind belátható időn belül következik
be. Nem árt emlékezni arra, hogy ki érdemli meg
az elismerést ezért az elképesztő teljesítményért.
Én pedig jelen voltam, hogy úgy mondjam, a
„hatalom oldalfolyosóján”, ami igencsak izgalmas
volt. Akik közülünk a Downing Streeten dolgoztak
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Thatcher mellett, bizonyára mind érezték ezt, és
voltak barátaim a Reagan-adminisztrációban is, akik
pontosan úgy éreztek, mint én.

KÉSŐBB ÍRÓKÉNT ÉS RANGOS FOLYÓIRATOK SZERKESZTŐJEKÉNT, ILLETVE AZ ÚGYNEVEZETT O’SULLIVANTÖRVÉNY MIATT IS KÖZISMERTTÉ VÁLT: „MINDEN
SZERVEZET, AMELY VALÓJÁBAN NEM JOBBOLDALI,
IDŐVEL BALOLDALIVÁ VÁLIK.” MIT JELENT EZ A TÖRVÉNY?

Nos, ez nem igazán törvény, hanem megfigyelés,
amelyről újra és újra bebizonyosodott, hogy helyes.
Helyes például az anglikán egyház esetében és részben a katolikus egyház esetében is. Az anglikán egyház mint intézmény korábban az ország alkotmányos
berendezkedését megtartó és a konzervatív világ
számára alapvető erőt adó establishment szilárd
része volt. Mára ez a szerepe megszűnt. Úgy gondolom, hogy amikor az ember elveszti az Istenbe
vagy a hazába és a hazaszeretetbe vetett hitét, akkor
a szívében lévő üres helyet valami más foglalja el.
És ez a valami más általában a szocializmus egyik
vagy másik változata. Ha úgy gondolod, hogy ez
a világ minden, ami van, és ha úgy látod, hogy tele
van igazságtalansággal – és bizonyára van igazságtalanság a világban, a vallás ezt soha nem tagadta, sőt
az ember bukása, a paradicsom elvesztése ennek az
igazságtalanságnak az allegóriája –, akkor tényleg
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meg akarsz próbálni tenni valamit ellene. Ha a ma
igazságtalanságát egy másik világ nem orvosolhatja,
akkor az a lelkesedés, amely az egyenlőséget még
ebben a valóságban akarja megvalósítani, szükségképpen valamiféle szocializmust fog eredményezni.
Tudjuk, hogy a szocializmus nem működik. Tudjuk,
hogy ha erkölcsileg jó emberek kezdeményezik is,
akkor sem maradhatnak azok, mert a hatalom
megrontja őket. És ha működésképtelen rendszert
vezetsz, akkor egyszer csak azon kapod magad, hogy
olyan lépéseket teszel, amelyek bármi áron megőrzik
a hatalmadat, még akkor is, ha a legtöbb ember azt
szeretné, ha távoznál. Ez a szocialista dilemmája:
újra és újra megígér valamit, amit nem tud teljesíteni,
mégsem lép ki, mert nem akarja beismerni egy olyan
eszme kudarcát, amely neki személyesen annyira
fontossá vált. Ez a szocialista rendszerek alapja. Nos,
ha ez a helyzet, akkor arra kell számítani, hogy az
intézmények mind ugyanabba a hibába esnek: az
őket vezető emberek baloldali szervezeteket akarnak
majd csinálni belőlük, mert már nem hisznek abban,
amit maguk az intézmények valóban képviselnének.
Ezért akarják őket a szocializmus szerveivé alakítani,
hiszen, ahogy mondtam, a szocializmus tölti ki azt
az űrt a szívben, amit Isten vagy a haza eszméinek
elvetése üresen hagyott.
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HOGYAN KERÜLT MAGYARORSZÁGRA? MILYEN
BENYOMÁSA VOLT AZ ORSZÁGRÓL, ÉS MIKÉNT JÖTT
LÉTRE A DANUBE INSTITUTE?

Nos, 1956-nak az eszmei fejlődésemre gyakorolt hatása
miatt látogattam el először Magyarországra 1971-ben.
Lenyűgözött Budapest, gyönyörű város, és a magyar
életmód számos aspektusa is. Nyilvánvaló, hogy
a kommunista kormányt már nem kedveltem annyira.
Igenis elnyomó volt, de nyilvánvalóan Magyarországot
még mindig sokkal enyhébben kormányozták, mint a
többi kommunista államot, ahol jártam, Csehszlovákiát
és Kelet-Németországot. Későbbi újságírói pályafutásom során intenzíven foglalkoztam a kelet–nyugati
kapcsolatokkal. Szenvedélyesen támogattam a szabadság elterjesztésének gondolatát Európa keleti felében.
Rendkívül izgalommal követtem azt, ami II. János Pál
pápasága idején történt, a lengyelországi Szolidaritást,
majd a szabadság fokozatos terjedését 1989-ben. Az év
karácsonyán újra Magyarországra jöttem, és a kilencvenes években gyakran látogattam ide konferenciákra.
Aztán a szomszédba, Prágába költöztem, ahol a Szabad
Európa Rádió vezető szerkesztője voltam. Nagyon
érdekes tapasztalatokat szereztem, élveztem azt a munkát, és büszke is voltam arra, hogy ennyi elkötelezett
emberrel dolgozhatok együtt, akik mind az igazságot
próbálták eljuttatni a saját országukba. Amikor ez
véget ért, Kodolányi Gyula és mások meghívtak ide,
hogy dolgozzak a Hungarian Review-n, majd talán
alapítsam meg a Danube Institute-ot. Mindaz, ami
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ezután történt, annak itt látható az eredménye, és
igencsak meg vagyok elégedve. Azt hiszem, jó munkát végeztünk. A feleségem, Melissa is beleszeretett
Magyarországba, amikor idejött. Mindig is szerettük
volna látni, hogy ez az ország felvirágzik. A magyaroknak mintha lenne egy olyan érzésük, hogy valahányszor
jól mennek a dolgok, megjelenik a történelem egy
bunkósbottal, és fejbe vágja őket. Én megértem ezt
az érzést. Ezúttal a történelem a koronavírus-járvány
formájában jelent meg. De egyébként Magyarország
szépen fejlődött az utóbbi időben, megvolt az az érzés,
hogy újjáéled és virágzik az ország, gazdaságilag főleg,
de más szempontból is. Aztán jön egy szörnyű járvány,
amely mindannyiunkat bezárt az otthonunkba, és
megbénította a gazdaságot. De ez már lassan a múlté.
Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki kívülállóként
nézi a magyar történelmet, akkor szimpatizál azzal
a gondolattal, hogy bár adna Isten a magyaroknak
egy kis nyugalmat, hadd lássuk, mit hoznak ki belőle.
És jó látni, hogy ez talán végre megtörténik.

EGY KICSIT SZEMÉLYESEBB, UGYANAKKOR FILOZÓFIAI
KÉRDÉSSEL SZERETNÉM BEFEJEZNI: HOGYAN JELLEMEZNÉ A POLITIKAI NÉZETEIT, ÉS HOGYAN ÍRNÁ LE
AZ IDEÁLIS KONZERVATIVIZMUST?

Szerintem az az érdekes a konzervativizmusban, hogy
nem egységes, lecsupaszított ideológia, amely egyrészt
mindenre választ ad, másrészt minden válaszát egy

vagy két szűk felismerésben gyökerezteti, mint például
a marxista felismerés, hogy a termelési viszonyok
változása minden mást meghatároz a politikában.
Szerintem ez azért van, mert a konzervativizmus sokkal gazdagabb eszmékből áll, és kevésbé szisztematikus.
Azt mondanám, hogy én egyfajta liberálkonzervatív
vagyok, vagyis olyan ember, aki hisz az „élni és élni
hagyni” társadalmi berendezkedésben. Hogy egy kicsit
szakszerűbbet mondjak: szerintem a baloldali pártok
hajlamosak azt hinni, hogy az államnak kell irányítania a társadalmat, és domináns hatalomként kell
fellépnie. A jobboldali pártok ezzel szemben abban
hisznek, hogy a társadalomnak elsősorban magának
kell a saját életét igazgatnia. Az államnak reagálnia
kell erre, de nem határozhat meg mindent. Ezért tehát
az állam és a társadalom viszonyában a konzervatívok sokkal inkább hajlandók a társadalom kezébe
adni az önmaga fölötti felelősséget. Van itt azonban
egy paradoxon. Nem mindig érvényes, de a jelenre
annál inkább. Mégpedig a „woke forradalom” miatt,
vagyis hogy az intézmények dominóként dőlnek le,
az agresszív woke bürokraták magukévá tették az
egyetemeket és a hivatalokat, és egyre inkább úgy próbálják irányítani a társadalmat, mintha ők lennének a
tejhatalmú kormány, mi többiek pedig az alattvalóik.
Ez a folyamat már a hatvannyolcasokkal megindult.
A konzervatívok most azon kapják magukat, hogy az
államot kell megpróbálniuk arra használni, hogy megvédjék a társadalmat az állam intézményeivel szemben.
A konzervatívoknak újra a demokratikus választójog
alá kell vonniuk az államot, nehogy – meglehetősen
agresszív módon – erőltessen bizonyos politikákat,

sőt még társadalmi attitűdöket és meggyőződéseket
is diktáljon az átlagos szavazóknak. Tehát itt nagyon
szokatlan helyzetről van szó. Azt hiszem, ha megnézzük Nagy-Britanniát, Magyarországot vagy a nyugati országok bármelyikét, a jobboldali erők most
azt mondják: kérlek, adjatok nekünk választói hatalmat, hogy visszaadhassuk nektek a szabadságotokat,
hiszen az államot most egy olyan baloldal bitorolja,
amelyet sem leváltani, sem felelősségre vonni nem
lehet, és amely agresszíven akarja diktálni a ti erkölcsi
nézeteiteket, hogy végül létrehozhassa utópisztikus
társadalmát. Az EU-val kapcsolatban pedig mindig is úgy gondoltam, hogy Bábel tornyát építjük
Brüsszelben. A Bábelről szóló bibliai beszámolóban az
építők mind egy nyelven beszéltek kezdetben, és csak
amikor a gőgjüket megbünteti Isten, akkor kezdenek
más nyelveken beszélni. Bábel tornyának európai
építői azonban kezdettől fogva különböző nyelveken
beszélnek. Nehéz elképzelni, hogyan lehet egyetlen
egységesítő politikai víziót ráerőltetni olyan emberekre, akik nem ugyanazt a nyelvet használják. És jó,
hogy nem lehet. Ahogy Michael Oakeshott is kiemelte,
ez a fajta politika mindig a legrövidebb úton akarja
elérni a tökéletességet, ám az képtelenség. Én tehát
a Bábel tornyával szemben álló konzervatív vagyok;
azt vallom, a konzervatívok feladata a politikában az,
hogy a szavazók akaratából rájuk bízott lehetőségek
által újra az emberek szabadságának rendeljék alá az
állami hatalmat.
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Tekintettel a covid-19-világjárvány okozta helyzetre,
a Danube Institute eseményei – és azok szervezése,
lebonyolítása – is megváltozott: az év első felében az
online megvalósítandó rendezvények kerültek előtérbe, a második felében pedig leginkább személyes részvételű eseményeket tartottunk.
Rendezvényeink ebben az évben alapvetően négy típusba sorolhatók: konferenciák (személyes vagy hibrid formában), könyvbemutatók, közös szervezésű
események (online, offline formában), illetve előadások és kerekasztal-beszélgetések.
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NÉHÁNY KIEMELKEDŐ
ESEMÉNYÜNK A 9 ÉVBŐL:
The ﬁnancial crisis of 2008
The Future of the European Left
Immigration: Cost or Beneﬁt?
What future for Europe?
The World after Brexit and Trump
Making Hungarians, Making Europeans: Problems, Solutions
Human Rights and Political Wrongs
Geopolitics Matter: The Future Of The Transatlantic Alliance

2021-BEN AZ ALÁBBI RENDEZVÉNYEKET
SZERVEZTE A DANUBE INSTITUTE:
•
•
•
•

•

Az év során minden eseményünket rögzítettük,
a felvételek nagy részét már megosztottuk a Danube
Institute YouTube-csatornáján. A hivatalos YouTubeprofil célja az intézet tevékenységének, eseményeinek,
programjainak bemutatása és promotálása napjaink
legnépszerűbb videómegosztó platformján. Csatornánkon alapvetően háromféle tartalmat publikálunk:
a konferenciáinkról készült felvételeinket, a könyvbemutató eseményeinkről készült videóinkat, valamint
a szakértőkkel készült online és offline interjúink és az
előadások felvételét. A múlt évben 27 videó került fel,
melyek az alábbi adatokat eredményezték:
• megtekintések száma: 733 200,
• nézési idő: 162 900 óra,
• feliratkozók számának változása a 2020-as évhez
képest: +7200,
• megjelenítések száma: 13,6 millió.

négy nagyszabású (esetenként többalkalmas, személyes, hibrid vagy online formában megtartott)
konferencia,
egy személyes részvételű és egy hibrid formában
tartott könyvbemutató,
három közös szervezésű esemény (MCC, Friends
of Hungary, The New Culture Forum),
harmincegy, külföldről érkező vendég által tartott
előadás (ebben szerepel egy kilencrészes online
és egy hatrészes személyes részvételű eseménysorozat),
egy online kerekasztal-beszélgetés.
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ALLIANCES AND MISALLIANCES:
THE CHANGING FACE OF THE MIDDLE EAST

Időpont: 2022. január 19.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Az utóbbi néhány évben drámai geopolitikai átrendeződés zajlott le a közel-keleti diplomáciában. A magyar diplomáciai közösség tagjai, dr. Kveck Péter, dr. Hóvári János
és dr. Jungbert Béla vettek részt az eseményen, és arról
beszéltek, milyen jövő várhat a térségre. Csatlakozott
hozzájuk a Danube Institute vendégkutatója, prof. Jeffrey
Kaplan. Az eseményt dr. George Bogden, a Hungary
Foundation vezető vendégkutatója moderálta, az előadókat pedig John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
mutatta be.

TÉMÁK
• A Közel-Kelet a pax Americana után
• Biztonságpolitika: vákuum – A közel-keleti
konfliktus
• Régi-új regionális erőközpontok kialakulása: Irán,
Szaúd-Arábia, Törökország
• Oroszország közel-keleti motivációi
• Csendes Kína a Közel-Keleten
• Az EU közel-keleti motiválatlanságának okai
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•
•
•
•

A 2011-es arab tavasz bukása és annak politikai és
társadalmi következményei
A palesztin ügy nemzetközi hanyatlása és annak
belpolitikai hatásai
Izrael pozíciója a Közel-Kelet új védelmi képletében
Szaúd-Arábia a Trump utáni időszakban

ELŐADÓK
• Dr. George Bogden, a Hungary Foundation
ösztöndíjas kutatója
• Dr. Hóvári János történész, turkológus, diplomata,
Magyarország izraeli, kuvaiti és törökországi
nagykövete, globális ügyekért felelős helyettes
államtitkár
• Dr. Kveck Péter diplomata, Magyarország egyiptomi nagykövete
• Dr. Jungbert Béla diplomata, nyugalmazott
nagykövet, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes docense, a jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend
magyarországi helytartója
• Prof. Jeffrey Kaplan, a Danube Institute kiemelt
vendégkutatója
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke

CANCELLING CANCEL CULTURE

Időpont: 2021. május 25.
Helyszín: online (YouTube)

•

LEÍRÁS
A nyugati világban mindenütt azt mondják azoknak a
megszólalóknak, médiaszereplőknek, akik népszerűtlen
– pontosabban a baloldal körében nem népszerű – nézeteket vallanak, hogy nem tudnak beszélni, vagy egyszerűen
csak nem engednek platformot számukra a megszólalásra.
Előfordul, hogy elbocsátják őket. Van, hogy az újságok
fogadják a cikkeiket, aztán mégsem közlik, mert néhány
újságíró tiltakozik ellenük. Azért hoztunk létre egy több
országból származó, kiváló akadémikusokból, újságírókból és művészekből álló csoportot, hogy megvitassuk
ezt az új trendet, amely a jövőben sok gondot okozhat a
konzervatív nézeteket valló embereknek.

ELŐADÓK
• Douglas Murray angol kommentátor, A tömegek
tébolya című könyv szerzője
• Kovács Ákos előadóművész és költő
• Laurence Fox angol színész, a Reclaim párt alapítója
• Ryszard Legutko lengyel filozófusprofesszor, politikus,
a The Demon in Democracy könyv szerzője
• Charles C. W. Cooke, a National Review kiemelt
szerkesztője, a National Review Online korábbi
szerkesztője, a Mad Dogs and Englishmen podcast
egyik házigazdája
• Rod Dreher amerikai író, a Hazugság nélkül élni és
a Szent Benedek válaszútján nemzetközi bestseller
könyvek szerzője, a The American Conservative
munkatársa
• Dr. James Lindsay, a Cynical Theories: How Activist
Scholarship Made Everything about Race, Gender,
and Identity – and Why This Harms Everybody című
könyv szerzője és a New Discourses alapítója
• Éric Zemmour francia esszéíró, politikai újságíró és író
• Erik Tegnér francia politikai aktivista és újságíró
• Moderátor: John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke

TÉMÁK
• A cancel culture eredete
• A művészetek szerepe a szólásszabadság védelmezésében és előmozdításában
• Cancel culture az akadémiai közegben
• A populáris kultúra és a cancel culture szorítása
• A nagyvállalati vezetők reakciója
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Sikeres ellenállás a cancel culture-rel szemben egyénileg és intézményi szinten

JAMES JOYCE AND HUNGARY

Időpont: 2021. június 18.
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia
LEÍRÁS
Szimpózium Joyce halálának 80. évfordulója alkalmából munkásságának magyarországi kapcsolatairól.
Az eseményen levetítették a Joyce-ról szóló díjnyertes
dokumentumfilmet, az íróhoz köthető válogatott élőzenét játszott Cserményi Zsombor énekes és Dóri Eszter
zongoraművész.

ELŐADÓK
A Joyce-hoz leginkább kötődő hét nemzet nagykövete:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ronan Gargan, Írország nagykövete
Pascale Andréani, Franciaország nagykövete
Jean-François Paroz, Svájc nagykövete
Paul Fox, az Egyesült Királyság nagykövete
Dr. Gian Luca Borghese, a budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója
Dr. Mladen Andrlić, Horvátország nagykövete
Dr. Alexander Grubmayr, Ausztria nagykövete
Thomas Sneddon fordító
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•

•

Takács Ferenc professzor, a Magyarországi James
Joyce Társaság elnöke, az ELTE professor emeritusa,
A Hérosz és a kultusz – James Joyce című könyv
szerzője
John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke

ANTI-SEMITISM IN HUNGARY:
APPEARANCE AND REALITY

Időpont: 2021. június 28–29.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
A konferencia a mai magyarországi antiszemitizmus
témájában végzett, közel egyéves kutatási projekt
csúcspontja volt. Alcímét (megjelenés és valóság) azért
adták, mert kérdéses, hogy a Magyarországról a nyugati
médiában kialakított kép az igazságot tükrözi-e. Valóban
igaz-e, hogy az antiszemitizmus a magyarságnak szinte
benne van a génjeiben, és hogy a kormányzat manipulálja az antiszemita érzelmeket politikai célokból?
Az elvégzett kutatás – amely a magyarországi zsidó
közösség valamennyi szegmensének vezetőivel, valamint az EU-ból, Izraelből és az Egyesült Államokból
származó külföldi tudósokkal is tartalmazott interjúkat – arra kereste a választ, hogy a Magyarországról
kialakult antiszemitizmus-képet a valóság vagy pedig
szándékos információtorzítások formálták. A konferencián részt vettek a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége és az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség, illetve elsődleges zsidó szervezetek vezetői,
képviselői, Izrael magyarországi nagykövete, újságírók,
valamint Magyarország, Németország, Franciaország,
Lengyelország és az Egyesült Államok tudósai. Az eredmények feltűnők voltak. Bár a közösség aligha beszélt

202

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

egy hangon, abban mindenki egyetértett, hogy a magyarországi zsidóság helyzete az elmúlt évtizedben jelentősen javult, és a zsidók nagyobb biztonságban vannak
Magyarországon, mint bármely más országban, kivéve
Izraelt. A konferencia eredményeként egy kétkötetes
kiadvány is megjelent az egyesült államokbeli Helena
Historical Press gondozásában, a kemény fedeles változat
2022 februárjában került ki a nyomdából.

ELŐADÓK
Tiszteletbeli társelnökök:
• Frölich Róbert, Magyarország volt országos főrabbija,
a Dohány utcai zsinagóga rabbija
• Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány elnöke
Köszöntőbeszédet mondott:
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
• Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael nagykövete
• Baruch Oberlander rabbi, a Budapesti Ortodox
Rabbinátus vezetője
• Andrew Baker rabbi, az Amerikai Zsidó Bizottság
elnöke
• Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége elnöke

•
•

•
•
•

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség vezető rabbija
Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért
felelős államtitkár
Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség
Közalapítvány elnöke
Frölich Róbert, Magyarország volt országos főrabbija,
a Dohány utcai zsinagóga rabbija
Jeffrey Kaplan, a Danube Institute vendégkutatója

1. PANEL
• Bodó Béla, a Bonni Egyetem alávetettséggel és rabszolgasággal foglalkozó központjának kutatója
• Frölich Róbert, Magyarország volt országos főrabbija,
a Dohány utcai zsinagóga rabbija
• Pécsi Tibor történész, az Élet Menete Alapítvány
aktivistája
• Menáchem Keren-Krac, a szatmár haszidizmus
izraeli kutatója
• Jehuda Hartman, az izraeli Bar-Ilan Egyetem történésze
2. PANEL
• Dr. Kovács Tamás, a Holokauszt Emlékközpont
igazgatója
• Szalai Kálmán, a Tett és Védelem Alapítvány vezetője
• Tamir Vercberger, a Tett és Védelem Liga külügyi
igazgatója
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3. PANEL
• Prof. Kürti László, a Miskolci Egyetem tanára
• Ruth Daskalopoulou-Isaac, az Európai Zsidó
Szövetség Európai Unióval foglalkozó vezetője
• Gadó János, a Szombat szerkesztője
• Gulyás Virág aktivista, az Almost Jewish oldal szerkesztője, az End Jew Hatred mozgalom vezető tagja
4. PANEL
• Günther Jikeli, a németországi központú Nemzetközi
Antiszemitizmus-kutató és -oktató Intézet igazgatótanácsának alelnöke
• Marc Weitzmann francia újságíró, író
• Andrew Baker rabbi, az Amerikai Zsidó Bizottság
elnöke
• Shaul Magid, az amerikai Dartmouth Főiskola professzora
• Marek Kucia, a Jagelló Egyetem docense
• Sebastian Rejak, az Amerikai Zsidó Bizottság
közép-európai irodájának ügyvezetője

WHAT IS HAPPENING
IN THE UNITED STATES?
Időpont: 2021. július 19.
Helyszín: Károlyi Étterem és Kávéház
LEÍRÁS
A The Age of Reagan könyv szerzője, Steven F. Hayward az
Egyesült Államok politikájáról tartott előadást. Személyes
tapasztalataival átfogó képet nyújtott több, jelenleg is zajló
kulturális folyamatról, mozgalomról, amely nem csak az
Egyesült Államok számára fontos. Fokozott politikai megosztottság, nyugtalanság és erőszak az utcákon, növekvő
bűnözés, ingatag és különös választások, destabilizálódó
gazdaság. A mai történések nagy része az 1960-as években
tapasztalt instabilitáshoz és megosztottsághoz hasonlít.

ELŐADÓK
• Steven F. Hayward, a Berkeley-i Kaliforniai
Egyetemen működő Kormányzati Tanulmányok
Intézetének tudósa, valamint az egyetem jogi karának vendégoktatója
• Magyarics Tamás volt nagykövet, Amerika-szakértő,
a Hungarian Review és a Hungarian Conservative
főszerkesztője
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
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THE POLICY MAKERS DISCUSSION:
THE RULE OF LAW AND MASS MIGRATION

Időpont: 2021. szeptember 6.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Jeff Sessions több mint negyven éve a konzervativizmus
egyik vezető alakja az Egyesült Államokban. 1981-ben
kapta meg ügyészi kinevezését Ronald Reagan elnöktől, később húsz évig szenátor volt, majd a Trumpadminisztráció első két évében legfőbb ügyészként az
igazságügyi minisztériumot vezette. Pozíciójából fakadóan
kiváló rálátása van az eseményekre, szót ejt az Egyesült
Államok globális vezetése előtt álló kihívásokról, a terrorizmusról, a feltörekvő Kína és a meggyengült NATO
helyzetéről, valamint az USA afganisztáni kivonulásáról és
a tálib hatalomátvételről. Ebben az előadásban elsősorban
a jogállamiság és a tömeges migráció kérdését vitatták
meg az előadók.

ELŐADÓK
• Jeff Sessions, az Amerikai Egyesült Államok korábbi
legfőbb ügyésze és szenátora
• Dr. Orbán Balázs jogász, politológus, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai
államtitkára, a miniszterelnök politikai igazgatója

208

BATTHYÁNY LAJOS ALAPÍTVÁNY

•
•

Kiss István, a Danube Institute ügyvezető igazgatója
John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke

THE POLICY MAKERS DISCUSSION:
THE U.S. AND THE CURRENT CRISIS

Időpont: 2021. szeptember 7.
Helyszín: Főőrség Kávéház
LEÍRÁS
Jeff Sessions második előadásán a nyugati szövetség
afganisztáni kivonulásáról, annak Magyarországra és az
Európai Unió többi tagállamára, illetve a közeli külföldre
gyakorolt lehetséges hatásairól esett szó.

ELŐADÓK
• Jeff Sessions, az Amerikai Egyesült Államok korábbi
legfőbb ügyésze és szenátora
• Dr. Calum T. M. Nicholson, a Danube Institute
vendégkutatója
• Prof. Jeffrey Kaplan, a Danube Institute kiemelt
vendégkutatója
• Dr. David L. Dusenbury, a Danube Institute vendégkutatója
• Orbán Tamás, a Danube Institute kutatója
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DISCUSSION OF THE 30 YEAR PERIOD SINCE
THE DISSOLUTION OF THE USSR
Időpont: 2021. szeptember 13.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
A Szovjetunió felbomlásához vezető 1991. augusztusi
puccs óta eltelt időszakot vitatta meg David Satter. Mit
tanultunk? Ki nyer? Milyen lesz a helyzet újabb harminc
év múlva? David Satter legújabb, Never Speak to Strangers
című könyvét használta fel a beszélgetés kiindulópontjaként, amely a Szovjetunió és Oroszország történetének
utóbbi negyven évét feldolgozó esszégyűjtemény. David
Sattert 2013 szeptemberében a Szabadság Rádió tudósítójaként akkreditálták Moszkvába, majd nem sokkal
később kiutasították; ő lett a hidegháború utáni időszak
első amerikai tudósítója, akit kitiltottak Oroszországból.

ELŐADÓK
• David Satter Oroszország-szakértő újságíró
• Melissa O’Sullivan, a Danube Institute ügyvezető
igazgatóhelyettese
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DAVID SATTER’S AWARD-WINNING FILM,
“AGE OF DELIRIUM” FOLLOWED BY DISCUSSION
Időpont: 2021. szeptember 14.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Az eseményen David Satter díjnyertes filmje, az Age of
Delirium vetítése után kötetlen beszélgetés során lehetett
kérdezni a film cselekményéről. A film az azonos című
könyvön alapul, amely a történelem első, kifejezetten
ateizmusra épülő államának kialakulását követi nyomon.
A Szovjetunió Isten tulajdonságaival ruházta fel magát.
A film egyéni történeteken keresztül mutatja be, hogy mit
jelent egy hamis elképzelés alapján egy egész államot felépíteni, hogyan kényszerítették az embereket ennek a fiktív
valóságnak a megjátszására, és milyen tragikus emberi ára
volt annak, hogy a valóságot erőszakkal akarták újjáépíteni. Az Age of Delirium elmeséli a Szovjetunió bukásának
történetét, ahogyan azt a nép megélte és megtapasztalta.
Satter filmje Alekszandr Satravka történetét tárja a néző
elé. Azzal, hogy személyes életutakon keresztül újrateremti
a Szovjetunió világának hátborzongató valóságát, Satter
megmutatja, mit jelent egy hamis elképzelésen alapuló
társadalomban élni, illetve hogy milyen tragikus következményekkel jár az emberi természet újraalkotására
irányuló szovjet kísérlet. A film rávilágít a Brezsnyevkorszak, valamint Gorbacsov és a peresztrojka hatásaira is.
Az alkotás az 1991-es eseményekkel, a vilniusi tévétoronyban
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történt mészárlással, a moszkvai tömegtüntetésekkel és az
1991. augusztusi puccsal zárul, amelyek a Szovjetunió
1991. december 25-ei összeomlásához vezettek.

ELŐADÓK
• David Satter Oroszország-szakértő újságíró
• Melissa O’Sullivan, a Danube Institute ügyvezető
igazgatóhelyettese

CHALLENGES TO JOURNALISTS –
LECTURES BY DAVID SATTER
Időpont: 2021. szeptember 15.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Az előadáson David Satter személyes tapasztalatait
adta át a közönségnek. Satter 1976 júniusában érkezett a Szovjetunióba a Financial Times tudósítójaként.
1982-től ki volt tiltva a Szovjetunióból, de 1990-től ismét
beengedték, 2013-ban aztán Oroszország is kiutasította
azzal az indokkal, hogy a titkosszolgálat nemkívánatosnak
tartja a jelenlétét. 1976-tól napjainkig négy különböző
Oroszországot látott, és a nehézségekről beszélt a téma
iránt érdeklődő újságíróknak.

ELŐADÓK
• David Satter Oroszország-szakértő újságíró
• Melissa O’Sullivan, a Danube Institute ügyvezető
igazgatóhelyettese
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TERROR IN THE WESTERN MIND:
CULTURAL RESPONSES TO 9/11

Időpont: 2021. szeptember 21.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
A rendezvényen a Terror in the Western Mind: Cultural
Responses to 9/11 című könyvről beszélgettek. David
Martin Jones professzor előadásában szó volt a European
Conservative-ben megjelent cikkéről is. „Ahogy eltelik
a szeptember 11-ei események huszadik évfordulója,
a homályban láthatjuk, hogyan érintette a hosszú terrorellenes háború a Nyugat kulturális énjét. Stratégiai
szempontból a szeptember 11-e után indult örök háborúk
a status quo anténál többet nem tudtak elérni. A katonai
beavatkozás hatással volt a nyugati populáris kultúrára.
A filmek, a regények, a művészetek és a könnyűzene
műfajai különböző nézőpontokból foglalkoztak a terror
elleni hosszú háborúval – de az uralkodó hangnem a
legjobb esetben is tartózkodó, mazochista és lehangoló.

ELŐADÓK
• Dr. David Martin Jones, a Terror in the Western
Mind: Cultural Responses to 9/11 című könyv írója
• Dr. Calum T. M. Nicholson, a Danube Institute
vendégkutatója
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•
•

Prof. Jeffrey Kaplan, a Danube Institute kiemelt
vendégkutatója
Nagy Dávid, a Danube Institute kutatója

BOOKS LAUNCHES

Időpont: 2021. szeptember 27.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa

•

LEÍRÁS
Könyvbemutatót rendezett a Danube Institute és a Friends
of Hungary Foundation. Három kötetet mutattak be,
amely Mindszenty József bíboros levelezéseivel foglalkozik az amerikai nagykövetségen töltött időszakból.
A John Sabo and Cardinal Mindszenty, 1957–1971
című kötetet Somorjai Ádám írta, a Correspondence
of Cardinal József Mindszenty with the Holy See from
the American Legation, 1956–1971 és a Do Not Forget
This Small Honest Nation című könyvet pedig Somorjai
Ádám és Zinner Tibor közösen.

Az esemény végén kérdezz-felelek során
választ kaphattunk az alábbi kérdésekre:
• Miért éppen ebben a sorrendben tették közzé a
könyveket?
• Milyen szabályok vonatkoztak a bíboros levelezésére?
• Hogyan kerültek levelei Budapestről Washingtonba
és a Vatikánba?
• Mik a levelek fő témái?
• Hány választ kapott a bíboros?
• Miért levelezett az Indiana állambeli South Bendben
élő John Sabóval?
• Milyen részleteket tudhatunk meg a menedékről a
levelekből?

Az esemény legfontosabb kérdései:
• Melyik a helyes jogi kifejezés: menedékjog vagy
menedékhely, és miért?
• 1956 kapcsán beszélhetünk amerikai nagykövetségről
vagy budapesti követségről?
• Ki kérte és ki adta meg a menedéket 1956. november
4-én a hajnali órákban?
• Miért tartózkodott a bíboros ilyen sokáig, közel
tizenöt évig a menhelyén?

ELŐADÓK
• Somorjai Ádám OSB, pannonhalmi bencés szerzetes
• Verseghi-Nagy Miklós, a Friends of Hungary ügyvezetője
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
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Milyen körülmények között távozott Mindszenty
1971. szeptember 28-án?

WHAT WENT WRONG? HOW AMERICA DESTROYED ITSELF
AND THE WORLD IT BUILT IN A GENERATION –
AND HOW IT MIGHT STILL BE SAVED
Időpont: 2021. október 5.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Gerard Baker előadásában azt vizsgálta, hogyan pusztította el Amerika önmagát és az általa felépített világot
egy generáció alatt – és hogyan lehet még megmenteni. A beszélgetéshez csatlakozott John O’Sullivan,
a Danube Institute elnöke és John Prout tőkepiaci szakértő.
Az előadás azokra a gazdaságpolitikákra és katasztrofális
szociálpolitikákra összpontosított, amelyek egy eladósodott nemzet társadalmi kohéziójának elvesztéséhez
vezettek, ezenkívül megvizsgálta, hogyan nyerheti vissza
az USA az egyensúlyát.

ELŐADÓK
• Gerard Baker, a The Wall Street Journal korábbi
főszerkesztője, a WSJ at Large with Gerry Baker
műsor házigazdája
• John Prout tőkepiaci szakértő
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
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JAN PATOČKA’S DISSIDENT PHILOSOPHY
OF HISTORY
Időpont: 2021. október 12. – december 14.
Helyszín: Scruton Belváros és Scruton Feneketlen-tó
LEÍRÁS
Dr. David Lloyd Dusenbury hatrészes előadássorozatot
tartott a 20. századi disszidens, elsősorban konzervatív filozófiájáról híres, hazánkban méltatlanul kevéssé
ismert cseh filozófusról, Jan Patočkáról. Patočka 1977ben halt meg a rendőrség vallatása közben. Dusenbury
kutatása alapjául a Heretical Essays in the History of
Philosophy című, eredetileg 1975-ben írt könyv szolgált.
A hatrészes sorozat mindegyik előadása egy-egy esszét
dolgozott fel. .

KÖZREMŰKÖDŐ VENDÉG ELŐADÓK
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
• Dr. Calum T. M. Nicholson, a Danube Institute
vendégkutatója
• Pásztor Péter, az Országút szerkesztője
• Hörcher Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
kutatóprofesszora
• Prof. Dimitry Kochenov, a Közép-európai Egyetem
vezető kutatója
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1. Human Bondage and the Risk of History
Patočka első esszéjében azt sugallja, hogy a történelem
előtti világ gazdag jelentéssel bír, de az emberi kötöttség
radikális formája határozza meg – „az élet önmaga rabsága”.
2. Philosophy and the Experience of History
„A történelem nem érthető szabad felelősség nélkül” – ez
Patočka számos „eretnek” állításának egyike. Szöges ellentétben áll a materialista történelemelméletekkel, mindenekelőtt a marxistával azzal, hogy a szabadság elsőbbségét
állítja. És mire való a szabadság? „A szabadság – olvassuk
második esszéjében – az igazság szabadsága.”
3. Politics and the Core of Mystery
Patočka harmadik esszéjében azt vizsgálja, hogy van-e
értelme a történelemnek. A modern nihilizmus tagadja,
hogy a történelemnek bármi értelme is lenne, a marxizmus pedig a történelem jelentésének pozitív tanát
vallja. Egy mára elfeledett német filozófusra, Wilhelm
Weischedelre támaszkodva Jan Patočka azt állítja, hogy
a nihilizmus szó szerint halálos.
4. Christianity and the Rise of Europe
Patočka negyedik esszében azt igyekszik bebizonyítani,
hogy az európai kultúra a kereszténységben gyökerezik.
Azt állítja, hogy „a lélekkel való törődés hozta létre

Európát”, amit a kereszténység hozott Európába, az a
platonizmus emberi lélekkel való törődésének évszázados „elmélyítése”. Az európaiak csak a 16. században
kezdték el tömegesen elutasítani ezt a platóni-keresztény
örökséget.

5. Decadence and the Cult of Machines
Ötödik esszéjében Patočka az általa technológiainak
nevezett civilizáció dilemmáira reflektál. Nem hajlandó
dekadensnek nevezni civilizációnkat, de bírálja az erő
modern európai „istenítését” és az azzal járó „mechanikus kultuszt”. Úgy véli, hogy a géprendszerekre való

egyre nagyobb támaszkodásunk veszélyezteti a földet
– és minket magunkat is.

6. War and the Fate of Europe
Hatodik, egyben utolsó esszéjében Jan Patočka azt kérdezi,
mi volt „az a félelmetes akarat, amely éveken át emberek
millióit űzte tüzes kemencébe”. Az első világháborúra utal,
egy „monumentális autodaféra”, amely lidérces módon a
második világháborúhoz vezetett – és végső soron ahhoz,
amit Európa végleges összeomlásának nevez.
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NATIONAL CONSERVATISM CONFERENCE 2021

Időpont: 2021. október 31. – november 2.
Helyszín: Orlando (Florida)
LEÍRÁS
A konferencián olyan közéleti személyiségek, újságírók,
tudósok és hallgatók gyűlnek össze, akik megértik, hogy
a konzervativizmus múltja és jövője elválaszthatatlanul
kötődik a nemzet eszméjéhez, a nemzeti függetlenség elvéhez és az egyedülálló nemzeti hagyományok
felelevenítéséhez. Csak ezeknek van hatalmuk arra, hogy
összekössék az embereket. A nemzeti konzervativizmust látjuk a legjobb útnak egy olyan demokratikus
világ számára, amely külföldön a felemelkedő Kínával,
itthon pedig egy erőteljes új marxizmussal szembesül.
A nemzeti konzervatív gondolkodás gazdag hagyományát
a purista libertarizmus túlzása intellektuálisan komoly
alternatívájának tekintjük, és éles ellentétben áll a faji
alapokon nyugvó politikai elméletekkel.
A National Conservatism Conference, az Edmund
Burke Alapítvány projektje 2019 januárjában alakult azzal
a céllal, hogy erősítse a nemzeti konzervativizmus elveit a
nyugati és más demokratikus országokban. A konferencián közös kiállítói standja volt a Danube Institute-nak és
a Hungarian Conservative-nek. Munkatársaink feladata
kiadványaink népszerűsítése volt. A konferencián részt
vett a Danube Institute ügyvezető igazgatója, Kiss István,
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az intézet korábbi vendégkutatói, Rod Dreher amerikai
író, Douglas Murray brit író és politikai kommentátor,
valamint a Cancelling Cancel Culture videósorozat egyik
előadója, Dave Rubin.

FROM AQUINAS TO OAKESHOTT:
THE CONSERVATIVE-LIBERAL TRADITION

Időpont: 2021. november 8.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Hannes Hólmsteinn Gissurarson izlandi politológusprofesszor arról a konzervatív-liberális hagyományról beszélt,
amelyet főként a 18. században fejlesztettek ki David
Hume, Adam Smith és Edmund Burke vezetésével, de
gyökerei egészen Snorri Sturluson és Aquinói Szent Tamás
középkori írókig nyúlnak vissza. E konzervatív-liberális
hagyomány legkiválóbb modern kori képviselői Friedrich
August von Hayek, Wilhelm Röpke, Michael Oakeshott
és Bertrand de Jouvenel. Gissurarson ebben a témában
tartotta első előadását, amire dr. David L. Dusenbury és
Hörcher Ferenc reagált.

KÖZREMŰKÖDŐ VENDÉG ELŐADÓK
•
•
•
•

Hannes Hólmsteinn Gissurarson, az Izlandi Egyetem
politikatudomány-professzora
John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
Dr. David L. Dusenbury, a Danube Institute vendégkutatója
Hörcher Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
kutatóprofesszora
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IS THATCHERISM CONSERVATIVE?

Időpont: 2021. november 10.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Az esemény Hannes Hólmsteinn Gissurarson „a thatcherizmus torz képéről” a The Guardianben megjelent
cikkén alapult. Gissurarson professzor előadásában
azt kívánta bemutatni, hogy Margaret Thatcher
megvalósította azt, amit a szocializmus előretörésének megállítására szánt; konzervatív politikát hajtott
végre, a termelés helyett a kiadásokat adóztatta meg,
hogy stimulálja a növekedést. A kormányfő 1979-ben
83-ról 60 százalékra, 1987-ben pedig 40 százalékra
csökkentette a jövedelemadó legmagasabb mértékét,
az áfát pedig 8-ról 15 százalékra emelte. Nem úgy
ösztönözte a jövedelemteremtést, hogy pénzt öntött
a gazdaságba, hanem rákényszerítette a szereplőket
a fegyelmezett gazdálkodásra. Az Egyesült Királyság
1976-ban kénytelen volt hatalmas sürgősségi kölcsönt
kérni a Nemzetközi Valutaalaptól. Mindenki tudta,
hogy nem mehetnek tovább úgy a dolgok, ahogy addig,
de Thatcherön és követőinek kicsiny csoportján kívül
senkinek nem volt bátorsága, jártassága és elszántsága,
hogy irányt váltson.
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ELŐADÓK
• Hannes Hólmsteinn Gissurarson, az Izlandi Egyetem
politikatudomány-professzora
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke

CONSERVATISM AND CHRISTIAN DEMOCRACY:
HALF-BROTHERS IN ARMS

Időpont: 2021. november 18.
Helyszín: London

•

LEÍRÁS

•

Az esemény fő kérdése: mi a kapcsolat a konzervativizmus
és a kereszténydemokrácia között? A londoni szemináriumon egy politikai szakértőkből, politikusokból, akadémikusokból, kommentátorokból álló, kiváló társaság
gyűlt össze, hogy megvizsgálja, milyen kapcsolat van a
konzervativizmus és a kereszténydemokrácia, a pártok
és az ideológiák között. Az eseményt a kereszténydemokraták elképesztő németországi veresége után rendezték
meg. A szeminárium egyik részében a második világháborútól a rendszerváltozás kezdetéig tartó időszakban,
a másik részében az 1989 óta eltelt időben vizsgálták
a kereszténydemokraták és a konzervatívok szerepét.

ELŐADÓK
Főbb témák
• 1945 után – Konzervatívok és kereszténydemokraták
sivár tájon
Előadó: Jesse Norman
Válaszadók: Felix Dane, Dan Hannan
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•

•

•

Európa újjáépítése: szabadpiac vagy szociális piac?
Előadó: Brian Griffiths
Válaszadó: Norman Lamont
Virágozhatnak-e a keresztény pártok a kereszténység
utáni Európában?
Előadó: Rocco Buttiglione
Válaszadók: David Martin Jones,
Ruth Dudley Edwards
Konzervativizmus, kereszténydemokrácia,
populizmus és Európa
Előadó: Frank Furedi
Válaszadó: John O’Sullivan
Amerika, Kína és Oroszország
Előadó: Németh Zsolt
Válaszadó: David Martin Jones
Hidak újjáépítése, bulik újjáépítése
Előadó: Felix Dane
Válaszadók: Kumin Ferenc, Freddy Gray

TALES FROM A HOLLYWOOD SCREENWRITER

Időpont: 2021. december
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
A filmek sokat elárulnak az emberekről és a nemzetekről: milyen hátterük van, milyen jövőjük lehet.
Az előadáson Rob Long öt filmből mutatott be jeleneteket
– a Délidőből, az Életünk legszebb éveiből, a Szerelmek
városából, Ip Man – A becsület útján-ból és a Cinema
Paradisóból –, és ezek alapján összefoglalta, hogy az
egyes alkotások milyen üzenetet hordoznak, és hogyan
tudják formálni a nemzeti identitást.

ELŐADÓK
• Rob Long amerikai forgatókönyvíró és rendező
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
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HUNGARIAN REVIEW CHRISTMAS BOOK FAIR

Időpont: 2021. december 9.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
A Christmas Bookfair résztvevői olyan könyveket ismerhettek meg, amelyeket a Hungarian Review publikált a
közelmúltban. Bemutatta köteteit Kodolányi Gyula, John
O’Sullivan, Nicholas T. Parsons és David A. J. Reynolds,
a művek a magyar történelmet, kultúrát és társadalmat
vizsgálják részben külső, részben magyar nézőpontból.
David A. J. Reynolds elmondta, sokáig fogalma sem volt
az itteni kultúráról, amikor ideköltözött, egy új világ nyílt
meg előtte, minden alkalommal egy mélyebb rétegét
tudta felfedezni a magyar kultúrának és történelemnek.
Többek között ennek az új világnak a felfedezése inspirálta legutóbbi könyve, a Within The Grace of Meaning
megírását.

ELŐADÓK
• Kodolányi Gyula Kossuth-díjas költő, műfordító,
irodalomtörténész, egykori miniszterelnökségi
államtitkár
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
• David A. J. Reynolds brit író, tanár, szerkesztő
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•
•

Nicholas T. Parsons brit író, fordító, szerkesztő
Dr. Calum T. M. Nicholson, a Danube Institute
vendégkutatója

KÖNYVEK:
• Kodolányi Gyula: For All This Here
• John O’Sullivan: The Woke versus the West
• David A. J. Reynolds: Within The Grace of Meaning
• Nicholas T. Parsons: Civilisation and Its Malcontents
• A Nation Dismembered – The 1920 Treaty of Trianon
in Hungarian Poetry
• Down Fell the Statue of Goliath – Hungarian Poets
and Writers on the Revolution of 1956

CULTURE IN CRISIS: WHAT THE COVID-19 PANDEMIC
REVEALS ABOUT THE WEST AND ITS PROSPECTS
Időpont: 2021. december 13.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Mivel a koronavírus-járvány kapcsán gyakran elhangzik,
hogy apokaliptikus közegészségügyi következményekkel
jár, dr. Calum T. M. Nicholson előadásában arról beszélt,
hogy ez is apokalipszis, a szó eredeti értelmében: annak
feltárása, amit korábban eltitkoltak. Ahogyan a válságban
feltárul valakinek a jelleme, úgy a covidkrízis feltárta a
Nyugat valódi jellemét és különösen az intézményeit.
Nicholson rávilágított, hogy mit mutatott meg a válság
a tudományhoz, az államhoz, a gazdasághoz, a médiához, a múlthoz, a jövőhöz, az egymáshoz és ami talán
a legfontosabb: az önmagunkhoz való viszonyunkról.

ELŐADÓK
• Dr. Calum T. M. Nicholson, a Danube Institute
vendégkutatója
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
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CONSTITUTIONAL LAW AND ITS CHALLENGES

Időpont: 2022. január 19.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
James Allan ausztrál politikai kommentátor, alkotmányjogi tudós, a Queenslandi Egyetem nagy tiszteletben álló
kiemelt professzora tartott előadást. A rendezvényen
felszólalt Stumpf István jogász, kormánybiztos, volt alkotmánybíró, egykori miniszter is. A beszédekben felvetett
kérdések közvetve olyan izgalmas és aktuális témákhoz
kapcsolódnak, mint az emberi jogokról, a jogállamiságról
és a bírói jogról, az úgynevezett jogászi jogról szóló,
nemzetközi jelentőségű viták.

Témák
• Ausztrália válasza a vírushelyzetre
• Emberjogi kérdések
• Kanadai választások
• Kanada politikai helyzete konzervatív szemszögből
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ELŐADÓK
• Prof. James Allan ausztrál alkotmányjogász és politikai kommentátor
• Prof. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás
koordinációjáért felelős kormánybiztos
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke

IS LEFTISM A RELIGION?

Időpont: 2022. január 31.
Helyszín: Lónyay–Hatvany-villa
LEÍRÁS
Míg a kereszténység, az Istenbe vetett hit egyre inkább
háttérbe szorul az amerikai és a nyugati kultúrában, a
baloldal felváltotta Istent a saját vallásával. Ahogyan
láthatjuk, a nyugati kultúrában egyre inkább megerősödik
az a folyamat, amely minden területen igyekszik megakadályozni a konzervatív-keresztény hit, értékrend és
kultúra érvényesülését, nemcsak társadalmi, jogi, hanem
egyéni szinten is. Will Witt, a Los Angeles-i székhelyű
PragerU népszerű médiaszakembere, politikai kommentátora előadásában körüljárta, hogyan zajlott le ez
a folyamat, mit okozott, és hova fog vezetni, emellett
szó esett a woke ideológia, az új szocializmus, a lmbtqpropaganda térnyeréséről is, illetve arról, miért fontos
az, hogy merjünk bátran beszélni az igazságról.

ELŐADÓK
• Will Witt influenszer és bestselleríró, a Prager
University szervezet munkatársa, médiaszereplője
• John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke
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Aranybástya Étterem és Kávéház
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Épületünk egy minden tekintetben kiemelkedő étterem és kávéház
számára is otthont biztosít.

Az étteremről:
„Pesti konyhából a Kárpát-medence őszinte ízeire fókuszálva”

Az Aranybástya modern formában őrzi évszázadokat
is felölelő emlékeit. Arra vágyunk, hogy feledhetetlen
vendégvárást és élményt nyújtsunk, valamint kiállításokkal és kulturális programokkal pezsdítsük fel a hazai és külföldi érdeklődők életét. Szeretnénk alkalmat
teremteni inspiráló, izgalmas beszélgetésekre, varázslatos panorámával és környezettel helyszínt adni bensőséges vacsoráknak, eseményeknek és rendezvényeknek.
Egy csodálatos helyen elköltött vacsorát, egy koktélt
vagy egy délutáni süteményt kínálni, mely ellenállhatatlan a szemnek és feledhetetlen élmény vendégeinknek.
A 77 év után ismét élénk társasági életnek helyszínt
adó Aranybástya Étterem és Kávéház nem titkolt szándéka az egyszerűségében nemes, tiszta ízek tálalása.

Hiszünk a magyaros konyhában és azokban az ételekben, amelyeket a pesti konyhából ismerhetünk: fellengzősség nélküli fogások, melyek egykor a polgárok asztalára kerültek, magyaros ízeket idéző fogások modern
köntösbe bújtatva, 21. századi technikával elkészítve.
Alapanyagainkat gondosan, szezonálisan válogatjuk
meg a Kárpát-medence minden tájáról érkező forrásokból, a hazai ízek előtt tisztelegve.
A lokáció és a lenyűgöző panoráma kiváló adottság,
és mindenkit megragad. Az a célunk, hogy éttermünkből mind a magyar, mind a külföldi vendégek úgy lépjenek ki, hogy szeretnének visszatérni.
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