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Tőkés László európai parlamenti képviselő sajtóirodájának értesítője

A székely szabadság napja a Székely Nemzeti Ta-
nács 2012. január 6-i határozata alapján minden év 
március 10-én megtartott emléknap, a székelység ösz-
szetartozásának napja. Ezen a napon végezték ki 1854-
ben a marosvásárhelyi Postaréten azt a három székely 
hazafit, akik az elbukott magyar forradalom és sza-
badságharc lángját szerették volna újra fellobbantani. 
Életüket áldozták a szabadságért, s ezáltal a bátorság 
és hűség példaképeivé váltak. Az emléknapon az erdélyi 
magyar szervezetek Marosvásárhelyen megemlékezést 
és felvonulást tartanak, melyre Erdély magyarlakta 
településeiről érkeznek részvevők. Több magyarorszá-
gi városban szolidaritási megmozdulást szerveznek, a 
legnagyobbat a budapesti Hősök terén. Idén is ezrek 
gyűltek össze a székely vértanúk marosvásárhelyi em-
lékművénél, az esemény egyik szónoka Tőkés László 

európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke volt. A romániai magyarok önren-
delkezése melletti tüntetéssé alakult gyűlésen elfogad-
tak egy petíciót, amelyet Románia kormányának és 
parlamentjének címeztek, de eljuttatták az államfőnek 
is. A dokumentum arra emlékeztet, hogy az eltelt ne-
gyedszázad során Románia nem teljesítette kötelezett-
ségvállalásait a magyar nemzeti közösség felé, az ezzel 
kapcsolatos párbeszédet a hatóságok elutasították. 
Arra emlékeztettek, hogy a román parlament aszta-
lán van a székelyföldi autonómia törvénytervezete, így 
senki előtt nem titok, hogy mit kíván a székely nép. A 
petíciót a demonstrálók a városközponton végigvonul-
va juttatták el a kormánybiztosi hivatalba. A továb-
biakban EP-képviselőnknek a Postaréten elhangzott 
beszéde olvasható:
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Nem tehetem, hogy 450. évfordulója és az idősze-

rűség jegyében elsőképpen ne a világraszóló tordai 
vallásbékéről emlékezzem meg, amelynek jubileumát 
Kolozsvár, Torda és Brüsszel után a Magyar Ország- 
gyűlés azzal örökítette meg, hogy a törvény megszü-
letésének napját – január 13-át – a Vallásszabadság 
Napjává nyilvánította. „A tordai törvényben foglalt 
eszmeiség, a közösség vallási önrendelkezése a mo-
dern demokrácia egyik előzményeként értékelhető, (…) 
melyet méltán tekinthetünk a keresztény Európa egyik 
alapértékének” – olvashatjuk az indoklásban.

Nemzeti viszonylatban ugyanez az eszmeiség kö-
szönt vissza erdélyi székely, magyar önrendelkezési 
küzdelmeinkben. „Autonómiát Székelyföldnek, sza-
badságot a székely népnek!” – hangzik jelszavunkban. 
Ennek a legitim követelésnek a demokratikus kinyil-
vánítása végett gyűltünk össze a mai napon, ez az, 
a minden mást felülmúló nemes ügy, amely immár 
évek óta, leküzdve minden külső és belső akadályt, 
összefogásra, emlékezésre, békés tüntetésre és poli-
tikai kiállásra mozgósít bennünket. Isten hozta tehát 
„rendtartó” székely népünket, belső-erdélyi és partiumi 
Testvéreinket, történelmi egyházaink hitbéli cselekvés-
re elkötelezett híveit, a polgári és a politikai közélet 
képviselőit, közös jövőnk letéteményeseként az ifjúsá-
got, nem utolsósorban pedig a trianoni határon túlról 
érkezett nemzettársainkat, valamint az európai népek 
közösségében közöttünk lévő nyugat-európai, katalán 
és baszkföldi szövetségeseinket!

De tegyük rögtön hozzá: ez az a főbenjáró ügy – a 
magyar, székely szabadság és a közösségi önrendel-
kezés ügye –, amelyért nem csupán síkra szállni lelki-
ismereti kötelesség és mindenkori korparancs, hanem 
amelyért egykori, hősi időkben az előttünk járók még 
életüket is készek voltak odaáldozni. Éppen ezért, a 
székely szabadság napján mindenekelőtt az ő áldo-
zatuk és emlékük előtt tisztelegjünk: az 1854. már-
cius 10-én, ezen a helyen kivégzett bágyi Török Já-
nos, martonosi Gálffy Mihály és nagyváradi Horváth 
Károly, valamint a császári önkény sepsiszentgyörgyi 
áldozatai, Bartalis Ferenc és Váradi József emléke 
előtt, akik az 1848–49-es forradalom és szabadság-

harc iránti hűségükért szenvedtek vértanúhalált. Már-
cius 15-i nemzeti ünnepünk közeledtén méltó, hogy a 
szabadságharc valamennyi hősére áldón emlékezzünk, 
Kossuth Lajosnak a kápolnai csata hősi halottai fö-
lött elmondott imájának szavaival: „Mint szabad ha-
zánk szabad fiai térdelünk ez újabb temetőn”, „honfia-
ink, testvéreink roncsolt tetemein. Ilyen áldozatok árán 
szentté válik e hazának földje, ha bűnös volt is, óh 
Istenem! – mert e vérrel megszentelt földön rabnépnek 
élni nem szabad!”

„Az igaz pedig hitből él” – olvassuk Pál apostolnál. 
„És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem” 
– idézi Isten szavát. „De mi nem vagyunk a meghát-
rálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk” (Zsid 10,38-39). Egykori szabadság-
harcosaink példája az apostoli igével egybehangzóan 
biztat bennünket arra, hogy ne hátráljunk meg. Re-
ánk is fér ez a tudatosságra nevelő és bátorító buzdí-
tás, hiszen közel három évtizede meghirdetett autonó-
miaharcunk igencsak erejét és hitét vesztette a gyakori 
meghátrálásban. Negyed századdal ezelőtt a kolozsvári 
Szent Mihály-templomban esküdtek fel képviselőink 
és szenátoraink a közösségi autonómiára. A neptuni 
kerülőútra és zsákutcába tévedvén azóta is mintegy a 
pusztai vándorlás foglyai módjára vagyunk kénytelenek 
keresni az ígéret földje felé vezető kibontakozás útját.

De Erdély elszakításának centenáriuma, vagy éppen 
a Magyar Autonóm Tartomány fél évszázaddal ez-
előtti felszámolása kapcsán könnyű belátni, göröngyös 
utakon és politikai kényszerpályákon áthaladó, utat 
tévesztő „vándorlásunk” még az előbb említettnél is 
hosszabb ideje tart. És közben kidőlnek sorainkból a 
legjobbak. Másokat fondorlatos módon szed le a lá-
báról a központi hatalom. Az út próbatételeibe belefá-
radva, jobb sorsra érdemes népünk is hitét veszti, és 
már azt sem igen tudja, hogy merre van az előre, és 
kivel tartson.

Mindemellett és mindezekkel együtt mi vagyunk 
azok, akik nem hátrálunk meg, hogy elvesszünk, ha-
nem tudatos és hitbéli meggyőződéssel kitartunk, hogy 
életet nyerjünk.
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Nagy-Románia létrajöttének százados évfordulóján 
egymást érik a brüsszeli jubileumi megemlékezések. 
Ezek egyikén a moldvai előadó Besszarábia, Bukovina 
és Erdély egységre vezető önrendelkezési harcát ma-
gasztalta. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem profesz-
szora ugyanakkor azt méltatta, hogy száz évvel ezelőtt 
„az autonomizált románság” a közösségi önrendelkezés 
révén oly módon szervezkedett össze, hogy mintegy 
„párhuzamos államot hozott létre az Osztrák-Magyar 
Monarchiában”.

Hol állunk mi ettől? Semmi másra és nem többre 
törekszünk, mint az erdélyi magyar közösség Romá-
nia határain belüli, többszintű autonómiarendszerének 
a létrehozására, ennek részeképpen pedig Székelyföld 
területi autonómiájára. A román külügyminisztérium 
azonban az Európa Tanácshoz intézett minapi vála-
sziratában még a történelmi székely régió puszta létét 
is tagadja – ismételten –, a román állam intézményei 
és politikai osztálya pedig állambiztonsági veszélynek, 
alkotmányba ütköző vétségnek és területi szeparatiz-
musnak minősíti jogos autonómiaköveteléseinket.

Mi azonban ennek ellenére és ezután sem hátrálunk 
meg. A Székely Nemzeti Tanács jó példával jár előt-
tünk. Nem csoda, hogy elnöke, Izsák Balázs az utóbbi 
időben egyre erősödő külső és belső támadások cél-
táblája lett. Természetes szövetségeseik – az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
– ugyancsak a meg nem hátrálás kitartó útját járják. 
Ha tetszik: a nagy székely menetelés útvonalán…

Örvendetes fejlemény, hogy ez év elején az RMDSZ, 
az EMNP és az MPP közös állásfoglalásban vállalták 
a Kolozsvári Nyilatkozatban (1992) kinyilvánított erdé-
lyi autonómiaprogramunkat. De nem elég a fesztív nyi-
latkozat! Egy fontos lépéssel talán ma is előreléptünk, 
amikor az RMDSZ jobbik része is határozottan melléje 
állt a székely szabadság napjának. Méltó hozzájáru-
lás ez a Székely Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács idei százados emlékévéhez. 
Ugyanide tartozik, hogy a Kárpát-medencei Magyar 
Autonómiatanács februárban kelt felhívásában pár-
beszédre szóló megkereséssel fordult Románia parla-
mentjéhez, azzal a kéréssel, „hogy 2018-ban nyisson 

kaput a magyar autonómiatörekvések előtt az auto-
nómiatárgyalások kezdő időpontjának a mihamarabbi 
kitűzésével”.

Székely, magyar Testvéreim!
Tavaly az újan választott amerikai elnök hirdette 

meg, hogy számára Amerika az első („America first!”). 
A maga helyén ezzel cseng egybe az anyaországi nem-
zeti pártok jelszava: „Nekünk Magyarország az első.” 
Kölcsey Ferenc szavára fordítva ez azt jelenti, hogy: 
„A haza minden előtt.” Erdélyből, Székelyföldről nézve 
mi az értelme ennek? – teszi fel a kérdést a Székely-
hon.ro hírportál.

Ma délután közösen kimondott válaszunk erre – 
meggyőződésem szerint – csak az lehet, hogy: a ma-
gyarok joga és kötelessége eldönteni, hogy milyen or-
szágban éljenek, mint ahogyan az európai polgároknak 
kell dönteniük arról, hogy milyen Európát akarnak. 
Orbán Viktor miniszterelnök lényeglátó módon fogal-
mazta meg a nemzeti minimumot: magyar Magyaror-
szágot és európai Európát akarunk.

Ennek hasonlatosságára tegyük hozzá, hogy: Szé-
kelyföld maradjon székely föld, Erdély pedig Románia 
határai között is maradjon Erdély. A románoknak sem 
kívánjuk, hogy idegenek árasszák el országukat.

Testvérkezet nyújt Magyarország Romániának, az 
erdélyi magyarság az együttélő románságnak. Készen 
állunk a párbeszédre, a megegyezésre.

Tartjuk magunkat a gyulafehérvári népgyűlés (1918) 
és a párizsi kisebbségi szerződés (1919) reánk vonatko-
zó szakaszaihoz, valamint a Kolozsvári Nyilatkozat-
hoz. Európához!

A Székely Nemzeti Tanács mai Kiáltványa mellett 
egységesen felsorakozunk, és elvárjuk országunk parla-
mentjétől a Székelyföld területi autonómiájára vonat-
kozó törvénytervezet elfogadását.

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely 
népnek!

Tőkés László

(Elhangzott Marosvásárhelyen, a székely szabadság 
napján, 2018. március 10-én)
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2017. január 4–5. ● Vonyarcvashegy (Zala m.), 
Zenit Hotel

A Fidesz Külügyi Kabinetjének kihelyezett ülése
A Balaton-melléki kisközségben tartotta idei első 

ülését a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Külügyi 
Kabinetje, a tanácskozáson részt vett Tőkés László, 
a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjá-
nak tagja is. (Lásd rövid tudósításunkat.)

Január 8. ● Nagyvárad, EP-iroda
Új évi sajtóértekezlet

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke több aktuális 
politikai téma taglalása mellett a magyar és román 
média képviselőinek jelenlétében írta alá az őshonos 
kisebbségek és nyelvi közösségek európai polgári kez-
deményezését, a Minority SafePack néven ismert pe-
tíciót. (Az eseményről szóló közlemény és a kiadott új 
évi nyilatkozat kiadványunkban megtalálhatók.)

Január 8–11. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét
 
Január 12. ● Kolozsvár, belvárosi unitárius temp-

lom 
Az unitárius jubileumi év megnyitója
A Magyar Unitárius Egyház 2018-ban jubileumi 

rendezvényekkel emlékezik meg az Erdélyi Országgyű-
lés 1568. évi vallásügyi törvényalkotására és az egy-
ház megalakulására. E jeles történelmi esemény 450. 
évfordulóján kolozsvári és tordai ünnepségekre került 
sor. Tőkés László EP-képviselő, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület korábbi püspöke a kolozs-
vári belvárosi unitárius templomban tartott jubileumi 
évnyitón és ünnepi koncerten vett részt. A tartal-
mas ünnepi beszédek után ősbemutatóként hangzott 
el Alan Williams brit zeneszerző Híd menny és föld 
között című műve, valamint Bartók Béla több nép-

dalfeldolgozása és azok eredeti változata. A jubileumi 
hangversenyt agapé követte az egyház székhelyén.

Január 13. ● Nagyvárad, köztemető
Temetési szolgálat
Tőkés László lelkipásztori minőségében hirdette 

Isten vigasztaló igéjét özv. Gyarmati Miklósné vá-
radolaszi református gyülekezeti tag koporsója mellett.

● Nagyvárad, PKE díszterme
Újévköszöntő fogadás
Ez évben is megrendezték Nagyváradon az immár 

hagyományos polgári újévköszöntő ünnepélyt Tőkés 
László EP-képviselő központi irodájának szervezésé-
ben. (Lásd a vonatkozó beszámolót.)

Január 15–18. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Január 19. ● Budapest, EP-iroda
Fogadónap
Évfordulói és újévköszöntő ünnepség 
Ezelőtt tíz esztendővel, Tőkés László püspök európai 

parlamenti képviselőnek való megválasztatásakor több 
képviselői iroda nyílott Erdélyben, nem utolsó sorban 
pedig Budapesten. Az Andrássy-úti iroda fennállásának 
10. évfordulóját újévköszöntő összejövetellel ünnepelték 
meg Erdély európai képviseletének támogatói, illetve 
erdélyi képviselőnk barátai. Az egybegyűlteket Nemes 
Csaba irodavezető, minisztériumi főtanácsadó (EMMI) 
köszöntötte. Tőkés László az egykori európai parlamenti 
választások központi gondolata és jelszava – az „Unió, 
Erdéllyel” – mentén fejtette ki alkalomhoz illő gondola-
tait. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a Külügyi 
Bizottság elnöke Erdély és Európa összefüggésében 
szólt a határok fölötti nemzetegyesítés politikájáról.

 
Január 22–25. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

JANUÁRI ESEMÉNYNAPTÁR
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Január 23. ● Brüsszel
Unitárius jubileumi rendezvény a tordai vallásbéke 

450. évfordulója alkalmából

A Magyar Unitárius Egyházzal együttműködve és 
annak felkérésére az európai parlament székhelyén ren-
deztek konferenciát és nyitottak tárlatot Sógor Csa-
ba, Tőkés László és Winkler Gyula EP-képviselők. 
(Részletes beszámolónk, illetve képviselőnk köszöntő-
beszéde jelen lapszámunkban megtalálható.) 

● Brüsszel
Konferencia a keresztény társadalmi szolgálatról
Tőkés László EP-képviselő azon a kerekasztal-meg-

beszélésen tartott beszédet, amelyet holland képviselő-
társa, Bastiaan Belder szervezett az európai keresz-
tény oktatás, illetve a kereszténység társadalmi sze-
repe tárgyában. (A részleteket lásd kiadványunkban.) 

Január 26. ● Nagyvárad, EP-iroda
Munkamegbeszélés ● Nagyszalonta
Iskolalátogatás
Mikló Ferenc iskolaépítő ny. lelkipásztor meghívá-

sára Tőkés László püspök, európai képviselő meglá-
togatta és megtekintette az Arany János Gimnázium 
dél-bihari szórványkollégiumként is működő új épületét, 
mely a magyar kormány hathatós támogatásával, a re-
formátus egyház közreműködésével épült meg. Útjára 
elkísérte Sándor Lajos nagyvárad-újvárosi lelkipász-
tor. Az iskola előtt álló további feladatokról folytat-
tak megbeszélést, melyek megoldásához képviselőnk 
támogatását ígérte.

Január 29–31. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Január 30. ● Brüsszel
Találkozó az örmény törvényhozás külügyi bizottsá-

gának elnökével
Tőkés László brüsszeli irodájában fogadta Armen 

Asotjánt, az örmény Nemzeti Parlament Külügyi Bi-
zottságának elnökét. Képviselőnk, aki a Néppárt ré-
széről az EU–Örményország kétoldalú kapcsolatokért 
felelős EP-tag, ebben a minőségében 2017 áprilisában 
a parlament Külügyi Bizottságának (AFET) szerve-
zésében a dél-kaukázusi országba tett látogatást, egy 
héttel az ottani törvényhozási választásokat követő-

en, amikor is a Szerzs Szargszján államfőt támogató 
Örmény Köztársasági Párt alakíthatott kormányt. A 
brüsszeli találkozó a kétoldalú kapcsolatok terén vég-
bement fejlemények és a kaukázusi ország előtt álló ki-
hívások megbeszélésére nyújtott lehetőséget, tekintet-
tel arra, hogy 2017 novemberében a Keleti Partnerség 
rigai csúcstalálkozója keretében az EU–Örményország 
közti kétoldalú megállapodás aláírása megtörtént. Ah-
hoz, hogy a megállapodás hatályba léphessen, azt az 
Európai Parlamentnek is támogatnia kell. A kétoldalú 
kapcsolatok megvitatását az EP várhatóan tavasszal 
tűzi napirendjére, a jelentést pedig erdélyi képviselőnk 
terjeszti elő. Ezzel együtt a megállapodást az Unió va-
lamennyi tagállamának is ratifikálnia kell. Ezt egyelőre 
még csak Észtország tette meg.

A Balaton-melléki Vonyarcvashegyen tartotta 
idei első ülését a Fidesz Külügyi Kabinetje, Németh 
Zsoltnak, az Országgyűlés Külügyi bizottsága elnö-
kének vezetésével. Többek között Gulyás Gergely, a 
Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője Németor-
szág és Európa jövője, míg Takács Szabolcs euró-
pai ügyekben illetékes államtitkár A visegrádi négyek 
és Európa Jövője címen tartott előadást. A közelgő 
országgyűlési választások tárgyában Gyürk András 

európai parlamenti képviselő, a Fidesz választási kam-
pányfőnöke és Zsigmond Barna Pál, a párt külhoni 
magyar ügyekért felelős igazgatója voltak az előadók. 
Nemzetpolitikai kérdésekben Potápi Árpád János ál-
lamtitkár tartott beszámolót. Az ukrajnai, a romániai 
és a szerbiai magyarság ügyében Brenzovics László, 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Pásztor 
István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökei tettek 
előterjesztést.

A FIDESZ KÜLÜGYI KABINETJÉNEK
KIHELYEZETT ÜLÉSÉN
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mellett Magyarország közép-európai politikáját, illet-
ve a visegrádi négyek meghatározó európai szerepét 
méltatta, külön is a Romániával való kapcsolatok ösz-
szefüggésében. A magyar nemzet- és külhoni támoga-
táspolitika látványos teljesítményét méltatva ugyanak-
kor óvott az anyaország „gyámkodásának” egyoldalú-
ságától, valamint a magyar állampolgárság, illetve az 
ezzel járó előnyök elszívó hatásától. Az Erdély és a 
többi nemzetrészek Magyarországtól való elszakításá-
nak centenáriumáról szólva az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács évfordulói jelszavát idézte és értelmezte: 
„Válasz Trianonra: az autonómia”. Támogatásáról biz-
tosítva az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának 
kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezését 
(MinoritySafe Pack) óvatos bizakodással értékelte az 
RMDSZ-nek az utóbbi években bekövetkezett nemzet-
politikai irányváltoztatását. 

A külügyi kabinet tanácskozásán teljes egyetértés 
alakult ki abban a tekintetben, hogy az előttünk álló 
időszakban föltétlen elsőbbséget élvez a választásokra 
való felkészülés és az ennek érdekében történő, hatá-
rokon átívelő összefogás.

Idei első sajtótájékoztatóján Tőkés László európai 
parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke kijelentette: „A 28 éve elkezdődött de-
mokratikus rendszerváltozást folytatni kell ebben az 
új évben!” A püspök a nagyváradi parlamenti képviselői 
irodában a média képviselőinek jelenlétében írta alá a 
Minority SafePack néven ismert európai polgári kez-
deményezés.

A magyar és román nyelvű sajtóértekezleten rámu-
tatott: az év végén elhunyt Mihály király halála feli-
dézte az egész romániai társadalomban az uralkodó 70 
évvel azelőtti lemondatásával járó kommunista hata-
lomátvételt. Az 1989. decemberi temesvári népfölke-
lést követő forradalomra való emlékezés pedig egybe-
esett annak hivatalos elismerésével, hogy a nacionál-
kommunista diktatúrát megdöntő népakaratot meglo-
vagolva bizonyos reformkommunista körök államcsínyt 

hajtottak végre saját hatalmuk átmentése érdekében, 
a fegyveres erőszaktól sem riadva vissza. Tőkés Lász-
ló emlékeztetett: tavaly őt is kihallgatta az ügyészség 
a 1989-es események kapcsán, és neki is az volt az 
álláspontja, hogy a temesvári népfelkelést „megpucs-
csolták”. Örvendetesnek tartotta, hogy ami számára 
régóta ismert volt, az most a nyomozószervek részéről 
is megerősítést nyert. Hozzátette: az erdélyi magyar-
ság kezdettől fogva az élén állt a kommunista dikta-
túra elleni harcnak, ezért joggal várhatja el, hogy po-
litikai képviselői a kommunista visszarendeződéssel 
is következetesen szembeszálljanak. Ezzel szemben a 
parlamenti képviselettel rendelkező RMDSZ a jogálla-
miságot csorbító és a korrupció elleni küzdelmet gyön-
gítő bukaresti hatalmi struktúra szekerét tolja. „Az új 
esztendőben ezen a téren is gyökeres változásoknak 
kell történniük!” – fogalmaz európai képviselőnk a saj-
tótájékoztató kapcsán kiadott nyilatkozatában.

Tőkés László elmondta: meg kell adni a tiszteletet 
– a kölcsönösség elvárásával – az Erdély és Románia 
egyesülése egyoldalú kinyilvánításának centenáriumát 
idén ünneplő románoknak, ugyanakkor be kell látni, 
hogy az erdélyi magyaroknak ünneplésre nincsen okuk, 
amíg „nem érezhetik magukat otthon a hazában”. Azon-
ban a magyarságnak is van mire jó szívvel emlékeznie, 
hiszen idén van a centenáriuma mind a Székely Nemzeti 
Tanács 1918. novemberi megalakulásának, mind pedig 
az az év decemberében létrejött, Apáthy István elnök, 
Janovics Jenő és Vincze Sándor alelnökök nevével fém-
jelzett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak. A mai 
EMNT elnökeként Tőkés László úgy vélte: mind a ro-
mánoknak, mind a magyaroknak az lenne a legnagyobb 
centenáriumi ajándék, ha a posztkommunizmusnak 
vége szakadna, folytatódna a rendszerváltozás és ezzel 
együtt a kisebbségpolitikai rendszerváltás is végbemen-
ne. A románság józanságára apellálva így fogalmazott: 
„Az új évben közös erővel kellene megelőznünk, hogy 

2018 LEGYEN A MAGYAR
NEMZETI ÖNRENDELKEZÉS ÉVE!
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Mihály király halála a gyász tragikumával idézte 
emlékezetünkbe a 70 évvel ezelőtti lemondatásával 
járó kommunista hatalomátvételt.

1989 decemberében a forradalmi népakarat egy-
szer s mindenkorra véget akart vetni az illegitim kom-
munista önkényuralomnak. A legfőbb katonai ügyész-
ség azonban éppen a decemberi évforduló idején erő-
sítette meg hivatalos formában, hogy a román forra-
dalmat már a kezdet kezdetén megpuccsolták. A for-
radalminak álcázott új vezetőség katonai diverzió révén 
ragadta magához és próbálta legitimálni hatalmát.

Csak üdvözölni lehet, hogy Klaus Iohannis államel-
nök síkra száll az igazságtétel folytatása mellett. „Túl 
sokáig vártunk, hogy fény derüljön az igazságra” – je-
lentette ki a forradalom ügyében folyamatban lévő 
nyomozások kapcsán. Remélni merjük, hogy az embe-
riesség ellen elkövetett bűncselekmények elnyerik mél-
tó büntetésüket, és a 2018-as esztendő a Ion Iliescu 
nevével fémjelzett posztkommunista korszak végének 
a kezdetét fogja jelenteni. A 28 éve elkezdődött de-
mokratikus rendszerváltozást folytatni kell ebben az 
új évben!

Az erdélyi magyarság kezdettől fogva az élén állt a 
kommunista diktatúra elleni harcnak. Éppen ezért jog-
gal várhatja el, hogy politikai képviselői a kommunista 
visszarendeződéssel is következetesen szembeszállja-
nak. Ezt szem előtt tartva megengedhetetlen, hogy az 
RMDSZ a mostani utódpárti hatalom – Iliescu pártjá-
nak – parlamenti szövetségeseként működjön közre a 
jogállamiságot csorbító és a korrupciót kedvezményező 
bukaresti törvényalkotáshoz. Az új esztendőben ezen a 
téren is gyökeres változásoknak kell történniük!

Idén országunk Nagy-Románia centenáriumának a 
megünneplésére készül. Igazi ünneplésre azonban csak 

az adhatna okot, hogyha végképpen sikerülne megsza-
badulnia a kommunizmustól és annak gyászos öröksé-
gétől.

A romániai magyar nemzeti közösség is csak akkor 
tudna tisztelettel tekinteni a százados évfordulóra, 
hogyha a nacionálkommunista elnyomás gyakorlatá-
nak vége szakadna, és végre itthon érezhetné magát 
hazájában. Ennek megvalósítása érdekében keressük 
azon román barátokat és szövetségeseket, akikkel 
a kölcsönös tisztelet, szeretet és megbecsülés szelle-
mében, az egyenjogúság alapján párbeszédet tudunk 
folytatni és együtt tudunk működni. Az új évben közös 
erővel kellene megelőznünk, hogy bármely nacionalista 
erők alantas politikai céljaik szolgálatába állíthassák a 
centenáriumot, illetve az ehhez kapcsolódó magyarel-
lenességet!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a romániai de-
mokratikus rendszerváltozás szerves részének tekinti a 
kisebbségpolitika terén szükséges gyökeres változá-
sokat.

bármely nacionalista erők alantas politikai céljaik szol-
gálatába állíthassák a centenáriumot, illetve az ehhez 
kapcsolódó magyarellenességet!”

Az EMNT elnöke a romániai demokratikus rendszer-
változás szerves részének tekinti a kisebbségpolitika 
terén szükséges gyökeres változásokat. Ezek rendjén 
Bukarest által éppenséggel támogatandónak, nem pe-
dig elvetendőnek ítéli a Minority SafePack-ként ismert 
akciót. A Mentőcsomag a kisebbségek számára – 
Egymillió aláírás az európai sokszínűségért című, az 
Európai Nemzetiségek Föderális Uniója (FUEN) által 
elindított európai polgári kezdeményezés célja, hogy a 
nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek védelme az euró-
pai uniós jog részévé váljon, ne maradjon a nemzetál-
lamok kizárólagos hatáskörében. A kezdeményezéssel 
akkor foglalkozik érdemben az Európai Bizottság, ha 
2018. április 4-ig összesen több mint egymillió hiteles 
aláírást sikerül összegyűjteni az Európai Unió legalább 
7 tagállamában. Tőkés László a mai sajtótájékoztatón 
írta alá a petíciót Nagy József Barnával, az EMNT ré-

gióelnökével és Moldován Lajossal, az Erdélyi Magyar 
Néppárt városi szervezetének elnökével egyetemben.

Az EMNT elnöke üdvözölte a Székelyföld terü-
leti autonómiájára vonatkozó törvénytervezetnek a 
román parlamentbe történt benyújtását, szomorúnak 
ítélve azonban, hogy ez csupán egyéni képviselői elő-
terjesztésként történt meg. A továbbiakban a közelgő 
magyarországi parlamenti választásoknak a nemzetpo-
litikai fontosságát hangsúlyozta: „A külhoni magyarok 
részvétele konkrét tartalommal tölti meg a magyar 
állampolgárság egyetemes intézményét, másfelől a ha-
táron túl élő magyarokat szerves módon bekapcsolja a 
nemzet vérkeringésébe.”

Tőkés László végezetül az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács hozzájárulását ígérte a romániai demokra-
tikus, illetve a kisebbségpolitikai rendszerváltozás vég-
hezviteléhez. A szervezet ennek jegyében végzi min-
dennapi munkáját és rendezi meg idei programjait – az 
idénre meghirdetett magyar nemzeti önrendelkezés 
évének szellemében.

ÚJ ÉVI NYILATKOZAT
FOLYTATÓDNIA KELL A DEMOKRATIKUS,
ILLETVE A KISEBBSÉGPOLITIKAI RENDSZERVÁLTOZÁSNAK



8

dEPutáció

Negyedszázaddal a Kolozsvári Nyilatkozat elfoga-
dása után, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a 
Székely Nemzeti Tanács hathatós közreműködésével, 
a romániai magyar pártok az időszerűség jegyében fo-
galmazták meg közös álláspontjukat az erdélyi magyar, 
illetve a székely autonómia kérdésében.

Ennek utána hideg zuhanyként ért bennünket Mihai 
Tudose miniszterelnök mosdatlan elítélő nyilatkozata, 
melyben az autonómiától egyenesen a székely zászló 
kitűzéséért felelős magyarok/székelyek felakasztásáig 
jutott el.

A lelkiismereti és vallásszabadság erdélyi kikiáltá-
sának 450. évfordulóján felháborodással tiltakozunk 
a román kormányfőnek a maga nemében csak az an-
tiszemitizmushoz hasonlítható, brutális hungarofób 
megnyilatkozása ellen. Megengedhetetlen, hogy az 
ország egyik első embere „vörös (véres) posztóként” 
lobogtassa meg a székelyek nemzeti szimbólumát, jo-
gos és törvényes autonómiaköveteléseink kriminalizá-
lása által uszítva a magyarság ellen a többségi román 
társadalmat.

Ezen már sem a bocsánatkérés, sem a visszavonás, ha-
nem csak a miniszterelnök azonnali lemondása segíthet.

Az RMDSZ elítélő nyilatkozatát üdvözölve, felké-
rem Kelemen Hunor elnököt, hogy a lemondás eset-

leges elmaradása esetén 24 órán belül függesszék fel 
a kormányzó pártokkal érvényben lévő parlamenti 
együttműködésüket.

Magyar pártjainknak és európai parlamenti képvi-
selőinknek az európai fórumokon kell tiltakozniuk a 
történtek miatt és kell védelmükbe venniük életveszé-
lyesen megfenyegetett erdélyi magyar közösségünket, 
Székelyföld magyar népét.

Nagyvárad, 2018. január 12.
Tőkés László

európai képviselő
az EMNT elnöke

TILTAKOZÁS

●  Az európai, Kárpát-medencei és romániai kisebb-
ségvédelem unióbeli törvényes kereteinek a megterem-
tése érdekében támogatjuk az Európai Nemzetiségek 
Föderális Uniója (FUEN) által benyújtott kisebbség-
védelmi kezdeményezés (Minority SafePack) érvénye-
sítéséhez szükséges egymillió aláírás összegyűjtését. 
Ezzel együtt felszólítjuk Románia kormányát, hogy 
haladéktalanul vonja vissza az Európai Bizottság vo-
natkozó döntésével szemben benyújtott keresetét az 
EU bíróságán.

● Integrált országos autonómiaprogramunk része-
képpen fenntartás nélküli támogatásunkról biztosítjuk 
partnerszervezetünknek, a Székely Nemzeti Tanácsnak 
a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó tör-
vénytervezetét, és üdvözöljük annak egyéni törvény-
kezdeményezésként való benyújtását Románia parla-
mentjében.

●  Hasonlóképpen üdvözöljük a hazai magyar pártok 
– az RMDSZ, az Erdélyi Magyar Néppárt és az MPP 
– vezetői által ma aláírandó, közös autonómia-állás-

foglalást. Sajnálatos, hogy a kialakult konszenzus nem 
volt elegendő arra, hogy az RMDSZ és az MPP kép-
viselőcsoportja egységesen nyújtsa be a parlamentben 
Székelyföld autonómiastatútumát. Ennek ellenére ör-
vendetes, hogy pártjaink egységesen állnak ki a Parti-
um sajátos közigazgatási jogállása mellett.

●  A határok fölötti nemzetegyesítés viszonylatá-
ban kiemelt fontosságot tulajdonítunk a közelgő ma-
gyarországi választások integráló erejének. A külhoni 
magyarok részvétele konkrét tartalommal tölti meg a 
magyar állampolgárság egyetemes intézményét, más-
felől a határon túl élő magyarokat szerves módon be-
kapcsolja a nemzet vérkeringésébe.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kiterjedt szer-
vezeti keretei, erdélyi irodahálózata és szakszerű tevé-
kenysége révén, az Erdélyi Magyar Néppárttal szoro-
san együttműködve kíván – ereje szerint – hozzájárulni 
a romániai demokratikus, illetve a kisebbségpolitikai 
rendszerváltozás véghezviteléhez. Nép- és nemzetszol-
gálatában az 1918-ban megalakult történelmi elődjére, 
az Erdélyi Nemzeti Tanácsra tekint vissza, melynek 
centenáriuma alkalmából a 2018. esztendőre meghir-
deti a magyar nemzeti önrendelkezés évét. 

„Add vissza nékem a Te szabadításodnak örömét, 
és engedelmesség lelkével támogass engem!” (Zsolt 
51,14) – ezzel az imakéréssel induljunk neki az új esz-
tendőnek!

Nagyvárad, 2018. január 8.

Tőkés László 
európai parlamenti képviselő

az EMNT elnöke
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A Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 
Tőkés László püspöksége idején meghonosított ha-
gyomány jegyében ez év elején is megrendezték Nagy-
váradon az újévköszöntő ünnepélyt. Eredeti célki-
tűzésének megfelelően a rendezvény a váradi és bihari 
egyházi és világi közélet nemzeti elkötelezettségű kép-
viselőit és szolgálattévőit hivatott közösségbe vonni, il-
letve hitünk és nemzeti öntudatunk szellemében útjára 
bocsátani az új esztendőt.

A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében ezút-
tal is sokan jelentek meg európai képviselőnk, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke meghívására január 
13-án. A Szózat eléneklése után Török Sándor, az 
EMNT Bihar megyei elnöke köszöntötte a vendége-
ket, majd felkérte Szomor Abigél egyetemi lelkészt az 
újévköszöntő igei áhítatra.

Az est házigazdája, Tőkés László újévnyitó beszé-
dében előbb a mögöttünk hagyott 2017-es évre tekin-
tett vissza, kegyelettel adózva azok emlékének – szű-
kebb és tágabb pátriánkra való kitekintéssel, a teljes-
ség igénye nélkül –, akik az elmúlt évben vagy épp az 
elmúlt napokban távoztak el közülünk „a minden élők 
útján”. A közösségi elkötelezettségűek közül név sze-
rint is említett lelkésztársakat, művészeket, oktatókat, 
közírókat, politikus harcostársakat. Felidézte a lezárult 
emlékéveket (a reformáció, Szent László, Arany János 
jubileumát), EMNT-elnökként a sikeres rendezvénye-
ket, konferenciákat, a könyvkiadást, EP-képviselőként 
pedig az európai parlamenti történéseket. Nem rejtette 
véka alá kétségeit és csalódásait, ami a romániai hely-
zetet illeti 28 évvel a kommunista diktatúra bukása 
után, de az európai fejleményeket is aggasztóaknak 
ítélte. Mindazonáltal – kortárs lelki vezetők és magyar 
klasszikusok öntudatos hitvallásait idézve – biztatással 

zárta szavait az elanyagiasodott, globalizált, elidegení-
tett világ kihívásai között vergődők felé fordulva. Már 
csak azért is, mert igenlő választ kell adnunk az Arany 
János-i kérdésre: „Él-e még az Isten, ki erős karjával / 
Megtartott, megőrzött ezer éven által / Egész mos-
tanáig? / Ki annyi veszély közt nem hagyá elveszni, / 
Töröknek, tatárnak martalékul esni / Árpád unokáit?” 
– hiszen maga a költő is így biztatott: „Él még, él az 
Isten... magyarok Istene! / Elfordítva sincsen még e 
népről szeme, / S az még, aki régen…”

Az új esztendőre vonatkoztatva Tőkés László rövid 
politikai helyzetelemzéssel és esélylatolgatással szol-
gált, de mindenekelőtt a vállalások és feladatok körét 
vázolta. Közelre és távolabbra tekintve egyaránt Or-
bán Viktor miniszterelnök szavait vélte mérvadóknak: 
„a magyar érdek az első”. 2018-at a magyar önren-
delkezés évének nyilvánítva emlékeztetett: egyrészt 
obskurus európai, sőt világuralmi érdekek próbálják 
kikezdeni a magyar állam és a magyar nemzet szuve-
renitását, másfelől a kisebbségben élő magyar nemzet-
részek boldogulása autonómia nélkül nem garantált. 
Az erdélyiek számára fontos centenáriumi év az idei: 
száz évvel ezelőtt alakultak meg a mai Székely Nem-
zeti Tanács és Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elődei. 
Valójában ez a két szervezet vette fel és viszi tovább 
a romániai magyarság önrendelkezésének zászlaját, s 
hozzájuk társulva valósíthatják meg az elvárt nemzeti 
akcióegységet az erdélyi magyar politikai pártok – vélte 
az EMNT elnöke. 

Ahogy tavaly a Szent László-emlékév a Partium 
fővárosára, Nagyváradra fókuszálta figyelmünket, úgy 
idén a meghirdetett Mátyás király-emlékév Erdély fővá-
rosára, Kolozsvárra irányítja majd – mondotta európai 
képviselőnk, emlékeztetve: a 450. évvel ezelőtti tordai 
országgyűlési határozat elfogadásának napján, a val-

A MAGYAR NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
ÉS ÖNRENDELKEZÉS JEGYÉBEN TELJEN EL
A 2018-AS ÉV!
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lásszabadság emléknapján van mire büszkék lennünk 
mind a velünk együtt élő népek, mind más nemzetek 
előtt megállva. Végezetül azzal a tudattal kívánt si-
keres és eredményes új esztendőt mindenkinek, hogy 
a magyarságnak ismét egyetemes feladat jutott: 
nemcsak saját védelmét kell ellátnia, hanem az euró-
pai értékekét is. „Miközben magunkat is alig tudjuk 
megvédeni, nemzetközi szinten belekapcsolódunk ebbe 
a nagy önvédelmi harcba, egész Európát, európai ér-
tékeinket, hitünket, nemzetünket, önazonosságunkat, 
családjainkat, gyermekeinket, testvéreinket szükséges 
védelmeznünk ebben a világban, erre vállalkozzon min-
denki a maga helyén, és akkor erőnk összeadódván 
Isten áldása fogja kísérni életünket és munkánkat az 
egész esztendőben” – zárta szavait Tőkés László.

Az est díszvendégeként Jávor András debrece-
ni egyetemi tanár, rektori főtanácsadó osztotta meg 
újévköszöntő gondolatait az egybegyűltekkel. A Deb-
receni Tudományegyetem küldetését és nemzetpoliti-
kai szolgálatát ecsetelve kitért a Partiumi Keresztény 
Egyetemmel folytatott gyümölcsöző együttműködés-
re is, illetve a Kárpát-medencei egységes magyar fel-
sőoktatási tér kialakításának kapcsán a magyarországi 
egyetemeknek és főiskoláknak a nemzetegyesítésben 
betöltött szerepére.

A továbbiakban sor került A Közjó Szolgálatá-
ban Díj ünnepélyes átadására, idén ezt a csíkszeredai 

Csibész Alapítvány érdemelte ki. Laudációt Vincze 
Zoltán lelkipásztor mondott, méltatva a szervezet 
szerteágazó tevékenységét, amely nem merül ki az 
árva, elhagyott, szociálisan nehéz helyzetű családokból 
származó gyermekek támogatásában, képzésében, tár-
sadalomba való integrálásában, lányanyák, családban 
agressziónak kitett anyák és gyerekek megsegítésében, 
hátrányos helyzetű fiatalok, családok lakhatásának 
támogatásában, tanulni vágyó szegény fiatalok anya-
gi ösztönzésében, idősek, rokkantak támogatásában. 
Gergely István Tiszti, az alapítvány elnöke köszönte 
meg és vette át az elismerést lélekemelő beszéd kísére-
tében. Az alapítvány Árvácska nevű gyermekegyüttese 
kétszer is megvillantotta néptánc- és zenetudását az 
est során. 

Ugyancsak ezen ünnepi alkalommal adták át az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kós Károly Díját a 
marosvásárhelyi Kincses Elődnek, aki jogászként, ki-
sebbségpolitikusként, közíróként szerzett elévülhetet-
len érdemeket az elmúlt három évtizedben. Az elisme-
rést a jogtudor „az autonómia ügyének következetes 
képviseletéért, valamint az e téren kifejtett példás te-
vékenységéért” kapta, a díj ugyanakkor „köszönet és 
elismerés azért a munkáért, amely a jövőnk zálogát 
jelentő nemzeti önrendelkezéshez vitte közelebb erdé-
lyi magyar közösségünket”. Méltatója Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke volt, aki a díjazott 
1990 márciusában játszott történelmi szerepét helyez-
te laudációja középpontjába. Kincses Előd egyebek 
mellett azzal köszönte meg az elismerést, hogy örül, 
amiért Tőkés László harcostársa és ügyvédje lehetett 
az évek során. 

Az újesztendei pohárköszöntőt idén is Szilágyi 
Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke mondta el, 
aki emlékeztetett: példás polgári összefogás nyomán 
tíz évvel ezelőtt választotta meg európai képviselőjévé 
Tőkés Lászlót az erdélyi magyarság. Hasonló összefo-
gás reményében kívánt eredményes politikai küzdelmet 
a nemzetben gondolkodóknak, határon innen és túl. 

A kötetlen beszélgetéssel társított szeretetvendég-
ség előtt a nagyszalontai köszöntőt („Serkenj fel, ke-
gyes nép”) és a Himnuszt együtt énekelték el az ünnepi 
fogadásra érkezettek, akik ezúttal a Csibész Alapítvány 
javára ajánlhatták fel adományaikat.
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Az Európai Parlament január 16-i plenáris ülésén 
Tőkés László napirend előtti felszólalásában emléke-
zett meg a tordai vallásbékéről annak 450. évforduló-
ja alkalmával, amely ediktum a XVI. századbeli erdélyi 
fejedelemséget világelsővé tette a lelkiismereti és val-
lásszabadság elismerése, valamint a vallási tolerancia 
terén, és törvénybe iktatásával mintegy megelőlegezte 
ezeknek az alapvető európai értékké válását.

A parancsoló időszerűség jegyében erdélyi képvi-
selőnk arról is szólt, hogy a történelmi horderejű, ma-
gasztos évfordulóval, valamint az erdélyi tolerancia 
szellemiségével szöges ellentétben Mihai Tudose ro-
mán miniszterelnök múlt héten akasztással fenyegette 
meg a székely zászló kitűzéséért felelős székely ma-
gyarokat.

Egy nappal korábban érkezett a szenzációt keltő hír, 
hogy a szociáldemokrata kormányfő pártja támogatá-
sának megvonását követően lemondott tisztségéről. 
Mindazáltal sajnálattal állapítható meg, hogy a legsö-
tétebb náci és kommunista időkre emlékeztető, minő-
síthetetlen megnyilatkozását mind ez ideig sem Romá-
nia, sem az Európai Unió hivatalosai nem ítélték el. 
Éppen ezért Tőkés László állásfoglalásra szólította fel 
a román és az európai illetékeseket. Az európai Nyu-
gaton használt kettős mérce ismeretében okkal felté-

telezhető, hogy amennyiben zászlójuk kitűzése miatt a 
migráns muszlimokat fenyegették volna meg akasztás-
sal, az Unió intézményei és tagországai azonnal tilta-
kozásukat fejezék volna ki ellene.

A helyzetet az is súlyosbítja, hogy a kormány elnöke 
gyilkos kijelentését a romániai magyar pártok autonó-
miáról szóló román–magyar párbeszéd kezdeményezé-
sével kapcsolatban tette. Az „akasztás” tehát – közvet-
ve – az autonómiapolitika képviselőinek és a demok-
ratikus párbeszéd híveinek szólt – ami a jogállami-
ságon alapuló Európában végképp megengedhetetlen.

STRASBOURGBAN AZ ERDÉLYI TOLERANCIÁRÓL 
ÉS A ROMÁNIAI GYŰLÖLETBESZÉDRŐL

450 évvel ezelőtt, 1568. január 13-án a jelenleg Romániához tartozó Erdélyben foglalták törvénybe a világon 
először az Európa alapvető értékei közé tartozó lelkiismereti és vallásszabadságot. 

Az akkor törvénybe iktatott vallási toleranciával éles ellentétben Mihai Tudose román miniszterelnök múlt 
héten akasztással fenyegette meg azokat a magyarokat, akik a kisebbségi autonómiáról kezdeményeztek román–
magyar párbeszédet, illetve székely-magyar zászlót mernek kitűzni. 

Elégtétellel üdvözöljük, hogy a román kormányfő tegnap benyújtotta lemondását. Kérjük azonban, hogy 
Románia politikai vezetői és pártjai, valamint az Európai Unió intézményei és elöljárói nyilvánosan ítéljék el 
ezt az Európában szinte példa nélküli, a náci és a kommunista időkre emlékeztető kisebbségellenes, xenofób és 
hungarofób, uszító és megfélemlítő gyűlöletbeszédet. 

Strasbourg, 2018. január 16. 
Tőkés László
EP-képviselő

NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS

Január 17-én, az Európai Parlament strasbourgi 
székhelyén Peter van Dalen konzervatív (ECR), Cat-
herine Stihler szocialista (S&D) európai parlamenti 
képviselők, valamint az Open Doors, a keresztények 
üldözése ellen fellépő holland székhelyű nemzetközi 

szervezet közös szervezésében közmeghallgatásra ke-
rült sor a keresztényüldözések ügyében. 

A rendezvényen, amelyen részt vett Tőkés László 
is, Michel Varton, az Open Doors elnöke szervezeté-
nek az előző évről szóló jelentését ismertette, kiemelt 

EP-KÖZMEGHALLGATÁS
A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS TÁRGYÁBAN
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figyelmet szentelve annak az ötven országnak, ahol a 
keresztényüldözés a legerősebb. Ide sorolható – pél-
dának okáért – India, a világ egyik fejlődő demokrá-
ciája, ahol azonban a hindu ultranacionalizmus egyre 
nagyobb teret hódít. A szélsőséges hinduk templomo-
kat, gyülekezeti épületeket és oktatási intézményeket 
rombolnak le és gyújtanak fel, a keresztény hívők ellen 
pedig fizikai erőszakot alkalmaznak. 

Bár kisebb mértében, Nepálban hasonló fejlemé-
nyeknek lehetünk tanúi, amikor is a hindu nacionalis-
ták keresztény honfitársaikat erőszakkal próbálják saját 
vallásukra „visszatéríteni”. 

Kínában, ahol becslések szerint már több mint 
százmillió keresztény él, a helyzet egyre súlyosbodik. 
Nemrég a kereszténység legnagyobb központjaként 
ismert kelet-kínai Vencsou (Wenzhou) városában a 
hatóságok egy olyan templomot romboltak le a gyü-
lekezet tagjainak hónapok óta tartó virrasztása ellené-
re, amely a helyi önkormányzat engedélyével, a hívők 
adományaiból mintegy hat esztendőn át épült. A helyi 

kommunista erők arra hivatkoztak, hogy a templom 
illegális szerkezetre épült. 

Soha nem látott mértéket öltött a Pakisztánban 
élő közel négymilliós keresztény közösség üldözése. 
Aggasztó fejlemény, hogy mindezt nemcsak megtűrik, 
hanem egyenesen támogatják az állami hatóságok – 
mondta a szervezet elnöke, aki az Európai Unió eddigi-
nél is határozottabb fellépését sürgette az üldözöttek 
védelmében.

Az új év első plenáris ülésszakán, január 18-án az 
Európai Parlament sürgősségi eljárásban fogadott el 
határozatot a kínai emberi jogi helyzet tárgyában, pon-
tosabban Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi 
Vangcsuk és Csöki tibeti bebörtönzött szerzetes 
védelmében. Ismeretes, hogy a kínai emberi jogok 
helyzetével az EP rendszeresen foglalkozik. Legutóbb 
2017. júliusi ülésszakán a tajvani Li Ming-cse emberi 
jogi aktivista és a Nobel-díjas Liu Hsziao-po ügyéről 
fogadtak el határozatot, amelynek – többekkel együtt 
– Tőkés László EP-képviselő is egyik társzerzője volt. 
A dokumentum arra szólította fel a kormányt, hogy 
mindkét aktivistát azonnal és feltétel nélkül bocsássa 
szabadon. A 2009-ben a tizenegy esztendei börtön-
büntetésre ítélt, halálosan beteg ellenzéki aktivista, 
Kína egyetlen Nobel-békedíjasa a külvilágtól elzárva és 
a külföldi orvosi ellátás lehetőségétől megfosztva, tíz 
nappal a határozat elfogadását követően májrákban 
hunyt el.

Sajnálatos módon az EP a mai napon elfogadott 
dokumentumában hasonló értelemben volt kénytelen 
aggodalmának hangot adni a Hszi Csin-Ping elnök 
hatalomra lépése óta az országban egyre fokozódó el-
nyomás miatt. A határozatban megnevezett, alkotmá-
nyos jogaikkal élni akaró jogvédő harcosok, valamint a 
tibeti szerzetes állandó zaklatásnak vannak kitéve. Vu 
Gant és Hszie Jangot az államhatalom felforgatásának 
vádjával súlyos börtönbüntetésre ítélték. Azonos vád-
dal tölti jelenleg ötesztendei fogságát a megelőző hatá-
rozatban szereplő Li Ming-cse. Csöki tibeti szerzetest 
2015-ben azért börtönöztek be, mivel száműzetésben 
élő vallási vezetőjének, a dalai lámának a születésnap-
járól emlékezett meg, akit a kínai kormány szeparatis-
ta törekvésekkel vádol. Tasi Vangcsuk aktivista pedig 
akár tizenöt esztendei börtönre is számíthat, ugyanis a 
kommunista rezsim a tibeti kisebbség tagjaként őt is 
szeparatizmussal vádolja.

A kínai jogsértésekről szóló vitában erdélyi képvi-
selőnk a totalitárius kommunista rendszer természe-
tében és jól ismert módszereiben jelölte meg a cinikus 
jogsértések és az elszenvedett üldözések, kínzások és 
bebörtönzések gyökerét. A Mao Ce-tung nevével fém-
jelzett kínai kommunista diktatúra örökségét tovább 
vivő, teljhatalmát a kínai alkotmányba is belefoglaló 
Hszi Csin-Ping elnök legfeljebb a szalonképes nemzet-
közi látszatra ad, de valójában ugyanazt folytatja, mint 
hírhedt elődei. „Mindezeket figyelembe véve követeljük, 
hogy a kínai kormány haladék és feltétel nélkül bocsás-
sa szabadon fogvatartottjait, közöttük is Ilham Tohti 
jeles ujgur értelmiségit, a békés interetnikai párbeszéd 
zászlóvivőjét” – zárta felszólalását Tőkés képviselő.

A határozat sürgeti a kínai hatóságokat, hogy hala-
déktalanul és feltételek nélkül valamennyi emberi jogi 
aktivistát és újságírót engedjenek szabadon, az ellenük 

KÍNÁBAN ROMLOTT
AZ EMBERI JOGOK HELYZETE
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irányuló ellenséges fellépésnek pedig mihamarabb ves-
senek véget. Továbbá a dokumentum arra is felszólítja 
a kormányt, hogy tartsa tiszteletben saját alkotmá-
nyát, különösen annak a szólásszabadságra, a sajtósza-
badságra, a vallásszabadságra, valamint a kisebbségek 
jogaira vonatkozó cikkelyeit. Végezetül a mai napon 

nagy többséggel megszavazott határozat ismételten 
felszólítja a kínai kormányt, hogy a dalai lámával és 
képviselőivel kezdjen párbeszédet, és támogatja a tibe-
ti kérdés békés, párbeszéden és tárgyalásokon alapuló 
megoldását Tibet valódi autonómiájának a kínai alkot-
mány keretében történő biztosítása céljából.

A Magyar Unitárius Egyházzal együttműködve és 
annak felkérésére Brüsszelben, az európai parlament 
székhelyén rendeztek konferenciát és nyitottak tárla-
tot Sógor Csaba, Tőkés László és Winkler Gyula 
EP-képviselők január 23-án.

Köszöntőjében Sógor Csaba az erdélyi tolerancia 
több évszázados hagyományát méltatta.

Míg Nyugat-Európában tűzzel-vassal próbálták val-
lásukat másra erőltetni a Habsburg uralkodók, addig 
Erdély a felekezeti béke földje volt – hangsúlyozta Far-
kas Emőd, az unitárius egyház főgondnoka.

Nyitóelőadásában Tőkés László örömét fejezte ki 
afölött, hogy a három magyar erdélyi képviselő együtt 
rendezte meg a konferenciát és kiállítást, és közösen 
képviselhetik az erdélyi magyar protestáns egyházak 
által Kolozsváron és Tordán 2018. január 12–13-án 
felmutatott ökuménia szellemét. Emlékeztetett: „A 
történelemben ritkán fordul elő, hogy egy partikulá-
ris esemény olyan egyetemes rangra emelkedjék, mint 
a vallásszabadságról szóló tordai vallásbéke. Kellő 
szerénységgel, de ugyanakkor egy uniós régió jogos 
büszkeségével állapíthatjuk meg, hogy ez a korszakos 
fontosságú törvény egyszerre tekinthető kimagasló 
transzilvanikumnak és hungarikumnak, ezzel együtt 

pedig európai és univerzális értéknek, amely méltó 
arra, hogy bekerüljön az UNESCO szellemi értéktárá-
ba.” Ezt szorgalmazva jelentette ki, hogy Budapesten 
a parlament ünnepi határozatba készül foglalni elődjé-
nek, az erdélyi országgyűlésnek az 1568-as ediktumát, 
hozzátéve: „erről a helyről is szorgalmazzuk és járjunk 
közben annak érdekében, hogy Bukarest is hasonló-
képpen cselekedjék, az Európai Parlament pedig nyil-

A TORDAI VALLÁSBÉKE
ÜZENETE BRÜSSZELBEN

Hszi Csin-Ping elnök uralma alatt az emberi jogok 
helyzete végletesen megromlott. A tibeti és az ujgur 
kisebbségi közösségek tagjait a „szeparatizmus” jog-
címén üldözik, kínozzák meg és vetik börtönbe. A 
kínai ellenzékieket viszont „az államhatalom felfor-

gatásának” vádjával részesítik hasonló bánásmódban.
A jogszerűnek álcázott hamis vádak az elnyomott 

kínai társadalom, ezen belül is a kisebbségek megféke-
zésére szolgálnak. A kínai kormány a totalitárius kom-
munista rezsimek jól ismert módszereit alkalmazza a 
saját alkotmánya által is biztosított alapvető emberi 
jogok sérelmére. Sőt mi több, felelős nemzetközi de-
mokratikus vállalásait sutba dobva jogsértő gyakorlatát 
immár Tajvanra is igyekszik kiterjeszteni.

Mindezeket figyelembe véve követeljük, hogy a kínai 
kormány haladék és feltétel nélkül bocsássa szabadon 
fogvatartottjait, közöttük is Ilham Tohti jeles ujgur ér-
telmiségit, a békés interetnikai párbeszéd zászlóvivőjét.

Strasbourg, 2018. január 18. 
Tőkés László
EP-képviselő

HOZZÁSZÓLÁS
A KÍNAI EMBERI JOGI HELYZETRŐL SZÓLÓ VITÁHOZ
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vánítsa a törvényt kiemelt jelentőségű európai érték-
nek, továbbá január 13-át a vallásszabadság európai 
emléknapjának”. 

Tőkés László beszédében arra is figyelmeztetett, 
hogy a lelkiismereti és vallásszabadság, a saját vallási, 
etnikai és kulturális identitáshoz való jog biztosítása 
soha sem tekinthető végleges állapotnak, hiszen min-
denkor meg kell harcolni érte. „Még egészen közel ál-
lunk azokhoz az időkhöz, amikor Ceauşescu diktátor 
Romániájában s benne Erdély földjén a nacionálkom-
munista ateizmus nevében lábbal tiporták a vallási, az 
egyházi és a kisebbségi jogokat. Ez a sötét korszak 
mind a mai napig visszakísért a vallási béke és a tole-
rancia szülőhazájában” – mondotta.

A jelenleg világszinten tapasztalható keresztényül-
dözés, a vallási türelmetlenség és muszlim fundamen-
talizmus korában itt, Brüsszelben a keresztény európai 
hagyományokat tiszteletben tartva egy olyan Európá-
ért küzdünk, amely megvédi és tovább viszi a konti-
nens vallási hagyományait és a tordai vallásbéke üze-
netét – zárta szavait az erdélyi képviselő.

Molnár Lehel, a Magyar Unitárius Egyház levéltá-
rosa történelmi visszatekintésében a 450 éves erdélyi 
vallásszabadság kezdeteit és korabeli európai környe-
zetét elemezte. Míg a XVI–XVII. században a mai 
Spanyolország, Franciaország, Hollandia és Nagy-Bri-
tannia területén kíméletlen vallási küzdelem zajlott, 
addig Erdély ebben a tekintetben „a béke szigetének” 
számított. 1571-ben például Báthory István katolikus 
fejedelem megerősítette püspöki tisztségében az an-
titrinitárius Dávid Ferencet.

1598-ig a katolikusokat külön rend szerint kezelték. 
Ekkor viszont a gyulafehérvári országgyűlés rögzítette 
a vallásszabadság alanyait, úgymint a négy erdélyi „re-
cepta religiót”, köztük a római katolikust is, valamint 
az ún. megtűrt egyházakat. A tordai ediktum egyik 
különlegessége „a hit Isten ajándéka, mely hallásból 
lészen” biblikus tétel tiszta megfogalmazása, ami az 
evangélium szabad prédikálásának jogát és az erdélyi 
vallásbéke intézményesülését tette lehetővé. 

Gyerő Dávid unitárius püspökhelyettes Angela Mer-
kel német kancellár tavaly, Wittenbergben elmondott 
előadását idézte, mely az európai tolerancia és vallási 
türelem fontosságát hangsúlyozta. Ugyanakkor arra 

hívta fel a figyelmet, hogy milyen nagy jelentőséggel 
bírna, ha az Európai Unió is aláírná az Európa Tanács 
emberi jogi egyezményét (1953). A vallás megválasz-
tása és mindennemű gyakorlása a román jogrendben 
is szavatolt, megvalósulása azonban sok kívánnivalót 
hagy maga után.

Az EU 2007-ben létrehozott Alapjogokért Ügynök-
sége (European Union Agency for Fundamental Rights) 
2017-ben közölt jelentésében a vallásszabadság védel-
me nem jelenik meg külön fejezetként, és sajnos nem 
képzi az Unió tevékenységének kiemelt területét, ezen 
pedig változtatni kell – mondotta a püspökhelyettes.

Rüsz-Fogarasi Enikő kolozsvári egyetemi tanár a 
XVI. századi európai hatalmi viszonyokat, valamint a 
bevett és a tolerált vallások erdélyi rendszerét mutatta 
be előadásában. Európában a vallási türelem ott kez-
dődött, ahol a hatalom megoszlott az uralkodó és a 
rendek között.

Rácz Norbert Zsolt kolozsvári unitárius lelkész 
történelmi visszatekintésében az európai vallási küz-
delmeket elemezte, de a tolerancia pozitív példáit is 
bemutatta. Minden vallás az egy és egyetemes Istenről 
szól, ezért meg kell találni a keresztények, zsidók és 
muszlimok közötti párbeszéd és együttélés lehetőségét 
– hangsúlyozta.

A kérdések rendjén Krivánszky Mikós, az Erdélyi 
Napló brüsszeli tudósítója a moldvai csángómagyarok 
iránti román állami toleranciára kérdezett rá. Sógor 
Csaba válaszában az Európa Tanács vonatkozó jelen-
tését méltatta, amely némi változást mégiscsak hozott 
a csángók oktatási esélyeiben és a magyar nyelvoktatás 
tolerálásában Bukarest részéről.

Winkler Gyula EP-képviselő zárszavában reményét 
fejezte ki, hogy az EU számos nehéz megoldandó kér-
dés ellenére meg fog tudni újulni. A kelet–nyugati, 
észak–déli ellentéteket fel kell váltania az együttműkö-
désnek, ennek viszonylatában a 450 éves tordai vallás-
béke is a türelmet és elfogadást hirdeti.

A konferencia után Mairead McGuinness, az Eu-
rópai Parlament alelnöke jelenlétében és beszédével 
megnyílt a tordai vallásbékét bemutató kiállítás. Az ír 
néppárti képviselőnő, utalva az észak-írországi vallási 
ellentétekre, nagyfokú empátiáról tett tanúbizonyságot 
a vallásszabadság kérdése iránt. Az EP vallási ügye-
kért is felelős alelnöke külön is kitért arra a szerepre, 
amelyet elődje, Tőkés László alelnökként játszott a 
Lisszaboni Szerződésnek a vallási párbeszédre vonat-
kozó 17. pontjának gyakorlatba ültetése terén, amikor 
is az elnökség határozata értelmében a vallásközi pár-
beszéd intézményes keretet nyert. Értékelve a korát 
messze megelőző tordai ediktumot, rámutatott arra, 
hogy miközben mind a mai napig vannak olyan véle-
mények, amelyek a vallás kérdését ki akarják iktatni a 
közéletből, ezzel szemben az erdélyi törvényhatározat 
megmutatta, hogy a tolerancia szellemében lehetséges 
a vallási ellentétek meg- és feloldása.

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház köz-
ügyigazgatója ünnepélyes formában átadta az EP al-
elnökének azt a dokumentumot, amelyben az erdélyi 
magyar és szász protestáns egyházak azt indítványoz-
zák, hogy az Európai Parlament kiemelt jelentőségű 
értékként ismerje el a tordai vallásbékét, elfogadásának 
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napját, január 13-át pedig nyilvánítsák a vallásszabad-
ság európai napjává.

A kiállítást Bálint Robert Zoltán, az unitárius egy-
ház közigazgatási előadótanácsosa mutatta be a jelen-
lévőknek. 

*

A február 20-án tartott parlamenti ülésnapon Ma-
gyarország Országgyűlése ötpárti konszenzussal el-
fogadta a törvényt, amely egyfelől a magyar nemzet 
szellemi öröksége részének tekinti az 1568. évi tor-
dai országgyűlés vallásügyi határozatát, másrészt a 
450 évvel ezelőtti törvény kihirdetésének napját, ja-
nuár 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánítja. E 
döntés előzményét képezi a Magyar Unitárius Egyház 
által kezdeményezett és az erdélyi református, illetve 

a magyar, valamint a szász evangélikus egyházak elöl-
járói által is aláírt előterjesztés, amelyet 2018. január 
13-án, Tordán, a vallásszabadság ünnepe alkalmával 
adtak át Magyarország Országgyűlése, Románia Par-
lamentje, valamint az Európai Parlament jelenlevő 
képviselőinek. Az ünnepi törvény méltó főhajtás az 
1568-ban, Tordán elfogadott vallásügyi törvény előtt, 
amely a világon először mondta ki a modern demok-
rácia egyik alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jo-
gát. Az elfogadott törvény indoklása szerint „a tordai 
törvényben foglalt eszmeiség, a közösség vallási ön-
rendelkezése a modern demokrácia egyik előzménye-
ként is értékelhető, amely a történelmi fejlődés során 
a nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és 
amelyet méltán tekinthetünk a keresztény Európa 
egyik alapértékének.”

Múlt héten az Európai Parlament strasbourgi ple-
náris ülésén a jeles évfordulónak kijáró napirend előtti 
felszólalásban emlékeztem meg arról, hogy: „450 év-
vel ezelőtt, 1568. január 13-án, a jelenleg Romániához 
tartozó Erdélyben foglalták törvénybe a világon először 
az Európa alapvető értékei közé tartozó lelkiismereti 
és vallásszabadságot.” 

Január elején odahaza, Erdély fővárosában, Ko-
lozsváron, valamint a történelmi jelentőségű törvény 
elfogadásának helyszínén, Tordán köszöntöttük pél-
dás módon a vallásszabadság kikiáltásának, valamint 
a Magyar Unitárius Egyház születésének négy és fél 
évszázados jubileumát. Az egykori esemény természe-
téhez illő módon és nagy horderejének megfelelően az 
erdélyi magyar, német és román egyházak, a protes-
tánsok, a római katolikusok, a görögkeletiek és a gö-
rögkatolikusok együtt ünnepeltek. Klaus Iohannis ál-
lamelnök külön közleményben köszöntötte és méltatta 
a világraszóló tordai törvényhatározatot.

Bálint Benczédi Ferenc erdélyi unitárius püspök 
értékelése szerint: „A vallásszabadság törvénye Erdély 
egyik legértékesebb szellemi kincse.” Ugyanakkor „Er-
dély legnagyobb ajándéka az európai kultúra számá-
ra” – olvassuk az egyház évfordulói dokumentumában. 
Méltó tehát az 1568-as tordai ediktumról nemzetközi 
szinten is megemlékeznünk, Kolozsvár és Torda után 
Európa – egyik – jelenkori fővárosában, Brüsszelben 
is felmutatva Erdély eme egyetemes érvényű szellemi 
örökségét.

A történelemben ritkán fordul elő, hogy egy parti-
kuláris esemény olyan egyetemes rangra emelkedjék, 
mint a vallásszabadságról szóló tordai vallásbéke. Kel-
lő szerénységgel, de ugyanakkor egy uniós régió jogos 
büszkeségével állapíthatjuk meg, hogy ez a korszakos 
fontosságú törvény egyszerre tekinthető kimagasló 
transzilvanikumnak és hungarikumnak, ezzel együtt 
pedig európai és univerzális értéknek, amely méltó 
arra, hogy bekerüljön az UNESCO szellemi értéktárá-
ba. Hadd javasoljuk is ezt!

Ezzel együtt, üdvözölve, hogy Budapesten a Ma-
gyar Országgyűlés ünnepi határozatba készül foglalni 

jogelődjének, az erdélyi országgyűlésnek az 1568-as 
ediktumát, erről a helyről is szorgalmazzuk és járjunk 
közben annak érdekében, hogy Bukarest is hasonló-
képpen cselekedjék, az Európai Parlament pedig nyil-
vánítsa a törvényt kiemelt jelentőségű európai érték-
nek, továbbá január 13-át a vallásszabadság európai 

emléknapjának – amiképpen ezt az erdélyi magyar és 
német-szász protestáns testvéregyházak közös ünnepi 
indítványukban kezdeményezik. 

Visszatérve a tordai vallásbéke megszületésének 
korszakára: ami akkor Erdélyben történt, az egyenes 
folytatását jelenti a reformációnak, amelynek az 500. 
évfordulóját tavaly ünnepeltük. Ilyenképpen a vallás-
szabadság korabeli kinyilvánítása kimondottan a refor-
máció egyik áldott gyümölcsének, egyik legnagyobb 
eredményének tekinthető.

A nagy erdélyi reformátor, Dávid Ferenc a lutheri 
és a kálvini reformáció előző fázisain is végighaladt, 
és – egyedülálló módon – mindkét protestáns egyház-
nak a püspöki tisztségét is betöltötte, míg végezetre 
az unitárius egyház alapítója és püspöke lett. – Erre 
való tekintettel maga az unitárius egyház is egy igazi 

A TORDAI VALLÁSBÉKE
JUBILEUMÁNAK KÖSZÖNTÉSE
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transzilvanikumnak számít. – Kimagasló személyisége 
– tanítása tartalmától, illetve radikalizmusától függet-
lenül – Luther Márton és Kálvin János reformátoro-
kéhoz fogható, akik az egyedül üdvözítőnek hitt pápai/
római egyházzal szembeni bátor kiállásukkal az Isten 
igéjén alapuló lelkiismereti szabadság és az Ő akarata 
szerinti ellenállás jogát hirdették, úgy, amiképpen Pál 
apostol hitte és cselekedte: „Istennek kell inkább en-
gedni, hogynem az embereknek” (ApCsel 5,29).  Ebben 
a személyi párhuzamban tekintve János Zsigmond, a 
széthulló Magyarország utolsó – koronázatlan – kirá-
lya és a nyomában létrejövő Erdélyi fejedelemség első 
uralkodója a vallásszabadság győzelemre vitelében a 
Bölcs Frigyes választófejedeleméhez hasonló szerepet 
játszott, aki viszont a lutheri reformáció védelmében 
szerzett elévülhetetlen érdemeket.

A tordai ediktumot (1568) és Szent Bertalan 
éjszakájának vérfürdőjét (1572) alig négy esztendő 
választja el egymástól. A vallási türelmetlenség és a 
szakadatlan konfrontáció európai korszakában, el egé-
szen a harmincéves háborúig (1618–1648), minden 
bizonnyal ettől a fájdalmas és tragikus sorstól mentet-
te meg Erdélyt a tordai vallásbéke, és tette képessé 
arra, hogy „két malomkő között” őrlődve, a török és a 
Habsburg birodalmak szorításában talpon maradjon, 
és vallási sokszínűségét saját javára fordítva megvédje 
magát külső ellenségeitől.

Az augsburgi vallásbékétől (1555) elindulva közel 
száz esztendőbe telt, amíg a vesztfáliai béke (1648) 
a korabeli hatalmi viszonyok opportunitásának megfe-
lelően Nyugat-Európában korlátozott szabadságot biz-
tosított a protestáns felekezeteknek. Az erdélyi vallási 
tolerancia evangéliumi eszményének azonban ennél is 
hosszabb időre volt szüksége, míg több közbevetett 
állomáson át az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatko-

zatában (1948) a gondolat-, a lelkiismereti és vallás-
szabadság általánosan érvényes alapvető emberi joggá 
érlelődött. Ebben a távlatban a tordai ediktum előhír-
nöke és megelőlegezője lett korunk nagy vívmányának, 
a vallási és kulturális sokszínűségnek, az egyházak de-
mokratikus egyenjogúságának.

A lelkiismereti és vallásszabadság, a saját vallási, 
etnikai és kulturális identitáshoz való jog biztosítása 
azonban soha sem tekinthető végleges állapotnak. 
Mindenkor meg kell harcolni érte. Még egészen közel 
állunk azokhoz az időkhöz, amikor Ceauşescu diktá-
tor Romániájában s benne Erdély földjén a nacionál-
kommunista ateizmus nevében lábbal tiporták a val-
lási, az egyházi és a kisebbségi jogokat. Ez a sötét 
korszak mind a mai napig visszakísért a vallási béke 
és a tolerancia szülőhazájában. Következésképpen je-
les évfordulónknak mához szóló, komoly üzenete van 
országunkban. 

És akkor még nem szóltunk a világszerte eszkalá-
lódó vallási türelmetlenségről, az állampolitikai szin-
ten gyakorolt vallási elnyomásról, a tovább élő ateista 
kommunizmusról, az iszlám fundamentalizmusról és a 
legsötétebb történelmi korokra emlékeztető keresz-
tyénüldözésekről. A hely szelleme kötelez. A keresz-
tény Európának, az Európai Uniónak és tagországai-
nak, keresztény egyházaink ökumenikus közösségének 
együttes kötelessége és hivatása síkra szállni a lel-
kiismereti és vallásszabadságért. Erre késztessen és 
vigyen előre minket a mai emlékkonferencia és ünnepi 
kiállításunk.

Tőkés László

(Elhangzott Brüsszelben, az Európai Parlamentben 
2018. január 23-án.)

2018. január 23-án az Európai Parlament brüsz-
szeli székhelyén Tőkés László EP-képviselő azon a 
kerekasztal-megbeszélésen tartott beszédet, amelyet 
holland konzervatív képviselőtársa, Bastiaan Belder 
szervezett az európai keresztény oktatás, illetve a ke-
reszténység társadalmi szerepe tárgyában. Az immár 
hatodik alkalommal megtartott rendezvényen európai 
egyházi iskolák tanárai, vezetői, a felekezetek oktatási 
szakértői vettek részt – többek között – Belgiumból, 
Hollandiából, Franciaországból, Svájcból, Angliából és 
Magyarországról. Európai képviselőnk mellett Anna 
Zaborska szlovák és Alojz Peterle szlovén néppárti 
képviselők is tartottak előadást.

„Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a só megízet-
lenül, mivel lehetne ízét visszaadni?” – idézte Tőkés 
László Jézus Krisztus hegyi beszédét, hogy előadásá-
ban kiemelhesse: egyházi oktatás és keresztény nevelés 
nélkül európai társadalmaink annyira megszegényedné-
nek, mint az ízét vesztett, élvezhetetlen étel. Az Unió 
országaiban ennek a bibliai „sónak” a funkcióját töl-

tik be a keresztény iskolák és iskolai szervezetek, de 
velük együtt egyházaink is azon törekvésükben, hogy 
a keresztény nevelés révén aktív szerepet játszanak a 
társadalomban. A szekularizált Nyugat-Európára, más-

KERESZTÉNY NEVELÉS ÉS TÁRSADALMI 
SZOLGÁLAT EURÓPÁBAN
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„Ti vagytok a földnek sója; ha pedig a 
só megízetlenül, mivel lehetne ízét visz-
szaadni?” – kérdezi Jézus a hegyi beszéd-
ben (Mt 5,13) A holland társadalomban, 
illetve az Európai Unió országaiban en-
nek a bibliai „sónak” a funkcióját töltik 
be a kicsiny keresztény pártok, valamint 
a keresztény iskolák és iskolai szerveze-
tek, de velük együtt krisztusi rendelte-
tésüket teljesítő egyházaink is azon tö-
rekvésükben, hogy a keresztény nevelés 
révén aktív szerepet játszanak a társa-
dalomban. Ennek tudatában üdvözlöm 
a Bastiaan Belder európai képviselő úr 
által szervezett hagyományos tanügyi 
konferencia részvevőit.

Noha a só közönséges természete 
és csekély mennyisége jelentéktelennek 
tűnik, használata mégis pótolhatatlan 
a főzésben. Ehhez hasonlóan az egyhá-
zi oktatás, a keresztény nevelés nélkül 
európai társadalmaink annyira megsze-
gényednének, mint az ízét vesztett, él-
vezhetetlen étel. Rendkívül fontos tehát, 
hogy az általa képviselt keresztény taní-
tás és szellemiség utat nyerjen a mindennapi életben.

A szekuláris Nyugat-Európára, másfelől a kom-
munista ateizmus alighogy magunk mögött hagyott 
korszakának kelet-közép-európai rombolásaira gondol-
va Izráel népének a honfoglalás korabeli helyzete jut 
eszembe. A szikemi országgyűlésen Józsué ekképpen 
állította élére a jövő nagy kérdését: „Ha rossznak látjá-
tok, hogy az Úrnak szolgáljatok, válasszatok magatok-
nak még ma, akit szolgáljatok; (…) én azonban és az 
én házam az Úrnak szolgálunk” (Józs 24,15).

Isten embere döntés elé állítja népét. Az Úr kegyel-
méből nyerték el az Ígéret földjét. Az Úr szövetsége 
iránti hűség élet-halál kérdése számukra. Az „idegen 
istenek” és az Úr között kell tehát választaniuk. Hogy-

ha hűtlenné válnak az Úrhoz, akár el is veszíthetik ha-
zájukat. Józsué példával jár előttük, és habozás nélkül 
az Urat választja.

Mutatis mutandis: a mi számunkra Európa megőr-
zése vagy elvesztése a tét. Robert Schuman profeti-
kus mondása értelmében: Európa vagy keresztény lesz, 
vagy nem lesz. Baljós körülmény, hogy az alkotmányo-
záskor az Unió gyakorlatilag megtagadta keresztény 
gyökereit és identitását. A bolsevik ateista ideológiával 
és materializmussal konvergens módon a nyugati sze-
kuláris fogyasztói társadalom is eljutott az istennélkü-
liségig. A fennen hirdetett lelkiismereti és vallássza-
badság korunk eszmei relativizmusa jegyében jobbára 
egyet jelent Isten és a keresztény hit megtagadásának 

KERESZTÉNY SZOLGÁLATUNK – EURÓPÁBAN

felől a kommunista ateizmus alighogy magunk mögött 
hagyott kelet-közép-európai rombolásaira gondolva, 
az egészében véve kedvezőtlen társadalmi viszonyok 
ellenére, egyházainknak semmiképpen nem a meghát-
rálás és az önfeladás útját kellene választaniuk, hanem 
éppen ellenkezőleg, Józsué hitvalló kiállását követve 
kell társadalmi szolgálatuk és hivatásuk betöltésére vál-
lalkozniuk – hangoztatta erdélyi képviselőnk. „Európa 
megőrzése vagy elvesztése a tét” – állapította meg. A 
sajnálatos nyugati, majd a fájdalmas romániai helyze-
tet jellemezve elismeréssel szólt a magyarországi fele-
kezeti oktatásról, ahol a kormány partnert lát az egy-
házakban, és ahol együttes erővel az egyházi iskolák 
széles hálózatát alakították ki.

Egy Magyarország nyugati, illetve brüsszeli nega-
tív megítélésével kapcsolatos kérdésre válaszolva Tő-
kés László emlékeztetett arra, hogy az új alkotmány 
(Alaptörvény) megalkotása idején milyen heves táma-

dások kereszttüzébe került a Himnusz istenes kezdő-
sorának a belefoglalása, valamint az Egyház történel-
mi szerepének a méltatása okán. Ennek kapcsán ért-
hetetlennek ítélte az annak előtte a vallásszabadság 
bajnokaként tisztelt, demokratikus Nyugat, nevezete-
sen pedig a Frans Timmermans nevével fémjelzett 
uniós vezérkar egyház- és vallásidegenségét, kifejezve 
ugyanakkor azon meggyőződését, hogy az állampár-
ti ateista elnyomás „babiloni fogságát” átvészelt ke-
let-közép-európai nemzeteknek joguk van megőrizni 
és megvallani keresztény örökségüket és identitásu-
kat. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
volt püspöke azzal zárta beszédét, hogy „közös kin-
cseinkkel jól és úgy kell gazdálkodnunk, hogy egyházi 
és nemzeti örökségünk részeképpen »hozzáadott ér-
téket« jelentsenek az Unió számára, és egyházainkkal 
egyetemben hozzájáruljanak egy »spirituális Európa« 
kialakulásához”.
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a szabadságával, a pluralizmus és a multikulturaliz-
mus pedig ama bibliai „idegen istenek” – vagyis az in-
dividuális felfogások, eszmék, ideológiák és importból 
származó vallási hitek – sokaságának a dezintegráció 
irányába ható elfogadásával. Mindezzel pedig szorosan 
együtt jár európainak is nevezett keresztény értéke-
ink mélyülő válsága olyan más válságjelenségekkel 
összefonódva, mint amilyen a hedonizmus eluralkodá-
sa, a szeretet, a szolidaritás és a közösségvállalás visz-
szautasítása, a házasság és a család leértékelődése, a 
szexuális szabadosság és deviancia terjedése, az élet és 
az emberi méltóság tiszteletének a meggyengülése, a 
társadalom elöregedésében és a gyermekáldás elmara-
dásában megmutatkozó demográfiai válság, a közössé-
gi, a vallási, a nemzeti és az európai identitás végletes 
fellazulása.

Az elmondottak összefüggésében a migráció eszka-
lációja és az iszlám rohamos térhódítása nem is any-
nyira külső veszélyforrásként jelentkezik, hanem sokkal 
inkább belső gyengeségeink és válságaink valóságával 
szembesít bennünket. Más szóval: nem az „idegen is-
tenek” erejétől, nem az iszlámtól – hanem sokkal in-
kább saját keresztény hitünk, kultúránk, identitásunk 
és erkölcsi tartásunk riasztó meggyengülésétől kell tar-
tanunk. 

A kellő időben népeink és Európa megvívták harca-
ikat az idegen elnyomókkal, az istentelen ideológiákkal 
és a létünkben fenyegető totalitárius hatalmakkal. Je-
lenleg azonban még elemi létfenntartási ösztönünk és 
egészséges önvédelmi reflexeink, közösségi ellenálló ké-
pességünk és belső immunrendszerünk is cserbenhagy-
ni látszanak bennünket. Az önfeladás lelki és morális 
válságába jutottunk, amely képtelenné tesz arra, hogy 
megvédjük magunkat, egymást, népeinket, országain-
kat és földrészünket. Az a veszély fenyeget, hogy elve-
szítünk mindent – mivel elveszítettük magunkat.

Ebben a kritikus és válságos helyzetben az Izráel 
sorsát meghatározó szikemi országgyűlést az Európa 
ügyében illetékes brüsszeli–strasbourgi törvényhozással 
helyettesítem be. Isten választott népének vezetője, 
Józsué nem habozott, amikor kora kihívásainak kellett 
megfelelnie. Egyértelmű, világos válaszával és szemé-
lyes példájával mutatott utat kétségeskedő, elbizonyta-
lanodott közösségének. „Én és az én házam az Úrnak 
szolgálunk” – mondotta volt a személyes meggyőződés 
és meggyőzés isteni erejével.

Krisztus Urunk követése nem puszta magányügy 
– amint a liberálisok tartják. Ő az egész embervilágra 
igényt tart, hatalma, gondviselése és egyetemes érvé-
nyű tanítása az egész emberi társadalomra kiterjed. 
Hogyha valamiben, akkor ebben a tekintetben igazán 
példát vehetnénk az iszlám vallás univerzális ember- 
és világszemléletéről, amelyről a modern kori keresz-
ténység megfeledkezni látszik. Talán nem tévedünk, 
hogyha azt gondoljuk, hogy a római egyház ennek az 
igénynek a kifejeződéseképpen hirdette meg Európa 
reevangelizációját, protestáns részről pedig ugyanez 
a törekvés fogalmazódott meg egy új reformáció szük-
ségességében. 

Mindent egybevetve: a józsuéi döntés meghoza-
tala első renden keresztény egyházainkra tartozik. A 
körülvevő világgal együtt azonban – jelek szerint – az 

általános válság alól ők sem tudják kivonni magukat. 
Nem találják a választ a kihívásokra, a kellő igét az 
iránymutatásra.

Ennek következtében – ha lehet – a keresztény ne-
velésügy ennél is nehezebb helyzetben található, és 
ezen viszonyok korlátai között keresi a kiutat. Keletről 
nézve a nyugati keresztény nevelés a mieinknél is 
nagyobb nehézségekkel kénytelen szembenézni. Tár-
sadalmilag elszigetelt helyzetében nehezen tud érdemi 
tényezővé válni az általános oktatási rendszerben, az 
ifjúság nevelésében és a közfelfogás alakításában. Par-
tikuláris szerepkörében eleve kisebbségbe szorul, annak 
minden létező hátrányával. Mindazáltal semmiképpen 
nem volna helyes a sorsába való beletörődés és a val-
lásidegen viszonyok előli meghátrálás, hanem éppen 
ellenkezőleg, a bibliai minta hitvalló indulatával kellene 
törekednie hivatása betöltésére – hiszen Krisztus igaz 
tanítványai is mindenkor „ama kicsinyek” és kevesek 
közé tartoztak…

Az állami ateizmus visszahúzó örökségével küszködő 
keleti és közép-európai országokban kezdettől fogva 
sok minden a régiben maradt. Romániai történelmi 
magyar egyházaink – példának okáért – a kommuniz-
mus idején erővel megszüntetett, kiterjedt iskolarend-
szerük minél teljesebb helyreállítására szövetkeztek, 
ez azonban a tovább élő román nacionalizmus, illetve 
a román többségi ortodox államegyház iskolai hagyo-
mányainak a hiánya miatt csak nagyon kis mértékben 
sikerülhetett. A társadalom kommunista szellemű át-
nevelésének évtizedei után ugyanakkor kellő közösségi 
igény sem mutatkozott a felekezeti oktatás visszaállí-
tása iránt. A mégis újraalakított kéttucatnyi katolikus 
és protestáns egyházi iskolánk mindezek miatt állami 
kegyelemkenyéren kénytelen működni és várni a jobb 
napokat...

Ezzel szemben Magyarországon ennél lényegesen 
jobb és alapvetően más a helyzet. Felismervén az egy-
házaknak a társadalomépítés és a közhasznú szolgálat 
terén játszott hagyományos szerepe fontosságát, a je-
lenkori magyar kormány partnert lát bennük, és a régi 
iskolák helyreállítását hathatósan támogatva, valamint 
új tanintézetek alapítását elősegítve a felekezeti iskolák 
széles körű hálózatát alakították ki, különösképpen az 
utóbbi esztendőkben.

Keleti és nyugati felekezeti iskolarendszerünk egé-
szében véve igen vegyes képet mutat, és a kedvezőtlen 
társadalmi viszonyok, valamint az uralkodó korszellem 
miatt nehezen tud megfelelni az iránta támasztott 
hagyományos és korszerű elvárásoknak. Mindazáltal 
meglévő iskoláinkkal, közös kincseinkkel jól és úgy kell 
gazdálkodnunk, hogy egyházi és nemzeti örökségünk 
részeképpen országaink „hozzáadott értéket” jelentse-
nek országaink és az Unió számára, és egyházainkkal 
egyetemben hozzájáruljanak egy „spirituális Európa” 
kialakulásához.

Tőkés László

(Elhangzott az Európai Parlament Keresztények és ak-
tív szerepük a társadalomban című, a keresztény ne-
velésről tartott brüsszeli konferenciáján, 2018. január 
23-án.)
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TALÁLKOZÁS A SZÁMŰZÖTT TIBETI 
KÖZIGAZGATÁS VEZETŐJÉVEL

Az Európai Parlament szakbizottsági munkahete 
keretében január 24-én az Emberi Jogi Albizottság 
(DROI) – többek között – Tibet ügyét tűzte napi-
rendjére. Az ülés vendége a Tibeti Közigazgatás elnö-
ke, azaz a száműzetésben működő tibeti kormány feje, 
Loszang Szenge (Lobsang Sangay) volt, akit a világ 
közel negyven országában emigrációban élő tibeti kö-
zösség 2016-ban politikai vezetőjeként választott újra. 

A tibeti nép iránti szolidaritása és támogatása ki-
fejezéseképpen a tibeti vezetőt egy előző alkalommal 
már az EP Külügyi Bizottsága (AFET) is vendégül 
látta. Az évek során a parlament több ízben is állást 
foglalt a kommunista Kína egyre erősödő elnyomása 
alatt szenvedő tibetiek védelmében. Legutóbbi, 2017 
januárjában elfogadott sürgősségi határozatában arra 
szólította fel a kínai hatóságokat, hogy az alkotmányos 
jogaikkal élni akaró emberi jogi aktivistákat azonnal 
bocsássák szabadon, a dalai lámával és képviselőivel 
pedig kezdjenek őszinte párbeszédet, érdemi tárgyalá-
sokat. 

A jeles vendég mindenekelőtt az Európai Parlament-
nek, az egyes képviselőknek mondott köszönetet népé-
nek nyújtott támogatásukért. „Tibet hatvan esztendeje 
él kínai kommunista megszállás alatt. Ez a hat évti-
zed az elnyomást, a terrort és szabadságjogaink durva 

korlátozását jelenti. A nyelvi és kulturális önazonos-
ságában s ilyenképpen puszta létében fenyegetett kö-
zösségnek az eddigieknél is nagyobb támogatásra van 
szüksége, hiszen Hszi Csin-ping kínai elnök megvá-
lasztatása óta a helyzet tovább romlott. A megoldást 
az autonómia jelentené, illetve az a békés párbeszéden 
alapuló »középút« (ún. Middle-Way Approach), ame-
lyet a dalai láma évtizedek óta szorgalmaz. Ez lehetővé 
tenné, hogy a tibeti nép megőrizze és tovább fejlessze 
gazdag kultúráját” – mondotta a tibeti vezető.

Hozzászólásában Tőkés László képviselő a dalai 
lámának, illetve a tibeti nép száműzetésben élő kor-
mányának erőszakmentes, párbeszéden alapuló közé-
putas politikáját méltatta egy olyan világban, amely-
ben világszerte eluralkodott az erőszak, és szélsőséges 
politikai erők, radikális iszlamisták tartják félelemben 
az embereket és országokat. Részletesen kitérve a ti-
beti népet etnikai és vallási mivoltában sújtó emberi 
és közösségi jogsértésekre, védelmére kelt a bebörtön-
zött ellenállóknak és felemelte szavát a Larung Gar 
buddhista szerzetesközpont folyamatban lévő kímélet-
len felszámolása, illetve lebontása ellen. Erdélyi képvi-
selőnk külön is foglalkozott a kínai hatóságok által be-
vezetett ún. bilingvális oktatással, amely a kínai nyelv 
megtanításának, illetve az elmaradottabb nyugat-kí-

nai kisebbségi régiók – Tibet és 
Hszincsiang (Ujgúria) tartományok 
– fejlesztésének az ürügye alatt a 
tibeti és az ujgur nyelvek háttérbe 
szorítására, ezáltal pedig a lakosság 
végleges megtörésére és átnevelésé-
re törekszik. Tiltakozva a hatalom 
azon terve ellen, hogy 2020-ig ter-
jedően mintegy 30 ezer kínai tanárt 
telepítsen az említett régiókba, Tő-
kés László azt javasolta, hogy az 
Európai Külügyi Szolgálat, illetve 
ennek emberi jogi különleges meg-
bízottja tételes formában tűzze az 
EU–Kína közötti párbeszéd napi-
rendjére az ún. bilingvalizmus kér-
dését, és legyen segítségére a ne-
vezett kisebbségeknek nyelvi-etnikai 
önazonosságuk megőrzésében.

A külügyi szolgálat jelen lévő 
képviselője sajnálattal állapította 
meg, hogy noha az éppen 70 évvel 
ezelőtt elfogadott Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát Kína is 
aláírta, annak betartását „követke-
zetesen” elmulasztja.

Antonio Panzeri elnök a DROI 
bizottság nevében további elköte-
lezett támogatásáról biztosította a 
tibeti nép jogos küzdelmét.
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Február 1.  ● Brüsszel 
Európai parlamenti munkahét

Február 2.  ● Nagyvárad, EP-iroda
Munkamegbeszélés 

Február 5–8. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Február 9. ● Budapest, Országház
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumá-

nak plenáris ülése

A KMKF Kövér László házelnök vezetésével 
tartotta meg évi rendes plenáris ülését. Megnyitó 
beszédében az Országgyűlés elnöke nemzetpolitikai 
szempontból az elmúlt három évtized legsikerese-
bb időszakaként értékelte az utóbbi négy esztendőt 
(2014–2018), melyben – úgymond – lezárultak a 
testvérharcok, és új együttműködés vette kezdetét 
– példának okáért – Kárpátalján és Erdélyben. A 
nemrégen elhalálozott Verestóy Attila szenátor tisz-
teletére tartott megemlékezés és kegyeleti csend kap-
csán felszólalásában Tőkés László erdélyi képviselő 
szintén együttérzésének adott hangot, majd ezeket 
mondotta: „Vele együtt gyászolom erdélyi politikánk 
neptuni örökségét. Örvendek viszont annak, hogy a 
Fidesz–KDNP oldalán az RMDSZ mostani vezetősé-
ge ezen visszahúzó örökség leküzdésén fáradozik.” 
Ennek összefüggésében külön is üdvözölte a három 
erdélyi magyar párt – az RMDSZ, az EMNP és az 
MPP – nemrégen elfogadott, közös autonómianyi-
latkozatát.

Február 10. ● Pécs, Latterum Szálloda
A Fidesz polgári bálja
A Fidesz–Magyar Polgári Szövetség idén immár a ti-

zenharmadik alkalommal szervezte meg farsangi bálját. 
A bál fővédnökei Hoppál Péter kulturális államtitkár, 
a helyi szervezet elnöke, valamint Csizi Péter ország- 
gyűlési képviselő voltak. Tőkés László európai parla-
menti képviselő, az EMNT elnöke, valamint Szilágyi 
Zsolt, az EMNP elnöke az est díszvendégeiként vettek 

részt a bálban és szóltak a népes közösséghez. Erdélyi 
képviselőnk a Janus Pannonius megénekelte városból, 
Nagyváradról jövet köszöntötte első ismert költőnk, 
utóbb pécsi püspök székhelyének közönségét. Köszö-
netet mondva Magyarország külhoni magyarok iránti 
gondoskodásáért, a magyarság és Európa közös ön-
védelme jegyében kívánt sok sikert a nemzeti-polgári 
erőknek a közelgő választásokon.

Február 13. ● Kolozsvár, református püspökség
Látogatás Kató Béla erdélyi püspöknél

Február 14–15. ● Visegrád, Thermal Hotel
A Fidesz–KDNP kihelyezett frakciószövetségi ülése
A hagyományossá vált, kihelyezett frakcióülések vi-

segrádi alkalma a vendéglátó önkormányzati és orszá-
ggyűlési képviselők, valamint a frakcióvezetők köszön-
tőbeszédeivel vette kezdetét. Ezután Orbán Viktor 
miniszterelnök tartotta meg helyzetértékelő beszédét, 
hangsúlyosan kitérve az április elején sorra kerülő 
választásokra. A választás tétje az, hogy független 
vagy zsarolható kormány jön létre annak utána – je-
lentette ki a kormányfő. A következő napon – mások 
mellett – Pintér Sándor belügyminiszter szólt a mi-
grációval kapcsolatos belügyi kérdésekről. A tanács-
kozáson hivatalból részt vettek a Fidesz és a KDNP 
országgyűlési, valamint európai parlamenti képviselői, 
köztük Tőkés László erdélyi, Deli Andor délvidéki és 
Bocskor Andrea kárpátaljai képviselők.

Február 16. ● Nagyvárad 
Munkamegbeszélés a Partiumi Keresztény Egye-

temen
Munkamegbeszélés az EP-képviselői irodában

Február 17. ● Válaszút, Kallós-kúria
Kallós Zoltán néprajztudós búcsúztatása

A Kossuth-nagydíjas erdélyi magyar néprajzkuta-
tó, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Cor-
vin-lánc tulajdonosa, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, az erdélyi és a magyarországi táncházmozga-
lom egyik atyja 92 éves korában hunyt el. A 2017-

FEBRUÁRI ESEMÉNYNAPTÁR
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es Europa Nostra-díjas és -közönségdíjas kiválóságot 
szülőfalujában búcsúztatták. A Kallós Zoltán alapí-
totta válaszúti népművészeti és szórványközpont te-
rületén tartott gyászszertartáson Kató Béla erdélyi 
református püspök hirdette Isten igéjét, jeles erdélyi 
és magyarországi méltatói mondottak beszédet népes 
gyülekezet előtt. Orbán Viktor miniszterelnök rész-
vétét és üzenetét Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes tolmácsolta. „Zoli bácsi” végtisztességtételén 
tanítványai sokasága vett részt, és mindazok, akik 
az Ő révén kerültek kapcsolatba a táncházzal és a 
népművészettel – köztük Tőkés László egykori dési 
lelkipásztor, a helyi kulturális élet, a népzenei és nép-
táncmozgalom aktivistája és támogatója.

● Kolozsvár, Házsongárdi temető
Kallós Zoltán és Vitályos Ildikó temetése
Délután a református egyház szertartása szerint 

helyezték végső nyugalomra Kallós Zoltánt, az erdé-
lyi művelődési és egyházi közélet, valamint szűkebb 
pátriája, a Mezőség népének nagy részvéte mellett. 
Ugyanezen a napon kísérték utolsó földi útjára Vi-
tályos Ildikó színművésznőt, a kolozsvári színművé-
szet fénykorának kitűnő alakját, akinek temetésén 
– egykori nézőjeként és művészete csodálójaként – 
EP-képviselőnk szintén részt vett.

Február 19–22. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Február 23. ● Budapest, XXII. kerületi városháza 
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól
A kerületi önkormányzat meghívására Tőkés 

László mondott emlékbeszédet a budafok-tétényi 
városházán a kommunizmus áldozatainak közelgő 
emléknapja alkalmával, majd részt vett az azt követő 
koszorúzáson. (Részletek jelen lapszámunkban.)

 
Február 25. ● Nagyvárad, PKE székháza 
A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Ebben az évben is a Partiumi Keresztény Egye-
tem belső udvarán található, 2004-ben állított em-
léktáblánál tartott megemlékezést és koszorúzást az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, amelyen részt vett 
Tőkés László EP-képviselő. (Lásd az erről szóló be-
számolót.)

Február 26–28. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Hölvényi György és Tőkés László néppárti 
EP-képviselők közösen feltett, írásbeli választ igénylő 
kérdésükkel az Eldorado Gold Corporation kanadai 
társaság felsőcsertési (Certejul de Sus, Románia) bá-
nyászati projektjének környezetvédelmi kockázatai felől 
érdeklődtek az Európai Bizottságnál 2017 novemberé-
ben. A cég arany- és ezüstbányászati tervet indított az 
erdélyi, Hunyad megyei községben, amely évente több 
mint 1600 tonnányi nátrium-cianid alkalmazását vetíti 
előre, és 187 hektár erdő kiirtását feltételezi ahhoz, 
hogy – többek között – két zagygátat (egy 169 méter 
és egy 70 méter magasat) létesítsen. Tekintettel arra, 
hogy az elmúlt másfél évtizedben a verespataki bánya-
nyitással kapcsolatban bizonyítást nyert egy ilyen terv 
környezetvédelmi kockázata, a képviselők arra kérdez-
tek rá, hogy az érintettek tiszteletben tartják-e a vizek 
tisztaságára vonatkozó vízügyi irányelvet és vannak-e 
pénzügyi garanciák, mivel mindkettőt uniós dokumen-
tumok írják elő.

Karmenu Vella környezetvédelmi biztos a Bizott-
ság nevében adott válaszában elismeri, hogy Románia 
mind ez idáig semmilyen pénzügyi garanciát nem te-
remtett meg a projekttel kapcsolatban, ennek ellenére 
az engedélyezést teljesen rendben valónak találta. A 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZERINT
NEM LENNE VESZÉLYES A FELSŐCSERTÉSI 
CIÁNTECHNOLÓGIÁS ARANYBÁNYÁSZAT
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tagállamok számára a környezeti felelősségről szóló 
irányelv (azaz a 2004/35/EK irányelv) írja elő, hogy a 
gazdasági szereplőket pénzügyi garanciák létrehozásá-
ra kötelezzék.

Az Európai Parlament 2010. május 5-én elsöprő 
többséggel szavazta meg azt a határozatot, amely a 
ciántehnológiák betiltására kéri az Európai Bizottsá-
got. Ez utóbbi mind a mai napig nem szerzett érvényt 
a parlament határozatának. A felsőcsertési bányabe-

ruházást a szakértők „kis-Verespataknak” is nevezik, 
ugyanis miután a Roșia Montană Gold Corporation 
verespataki bányászati terve meghiúsult, a szintén ka-
nadai Eldorado Gold a szomszédos településen, Fel-
sőcsertésen kíván ciántehnológián alapuló kitermelést 
beindítani. 1971 őszén száznál több halálos áldozatot 
követelt egy itt bekövetkezett gátszakadás, amelynek 
során az aranybánya zagytározójából kiömlő iszap el-
árasztotta a települést.

2016 októberében az Európai Parlament Néppárti 
Frakciójának és a Wilfried Martens Európai Tanulmányi 
Központnak a szervezésében rangos konferenciára ke-
rült sor Brüsszelben Európa elrablása egykor és most 
címen. A szépséges föníciai királylány, Európé elrablása 
mitológiai történetének metaforikus értelmében a ta-
nácskozás a XX. század totalitárius rendszereit, köztük 
is elsősorban a szovjet kommunizmust jelölte meg Eu-
rópa újkori „elrablójaként”. Bemutatva a megrabolt föld-
részünk „visszaszerzését” sikerre vivő ellenállók és szabad-
ságharcosok küzdelmét, mely a kommunizmus bukásá-
hoz és Európa újraegyesüléséhez vezetett, másodsorban 
arra a jelenkori veszélyre kívánta felhívni a figyelmet, 
hogy a populizmus, az irredentizmus, az idegengyűlölet, 
a tekintélyuralom és a Nyugat-ellenesség Európa ismé-
telt elrablásának a kockázatát hordozza magában.

Tőkés László képviselő február 5-i európai parla-
menti felszólalásában a hivatkozott konferencia gon-
dolatmenetétől eltérően a globalista hatalmi erők által 
programszerűen meghirdetett és támogatott migráci-
óban jelölte meg azt a veszélyforrást, mely Európa 
újbéli „elrablásával” fenyeget. 

Az Európai Parlamentnek a dublini rendszer re-
formjára vonatkozó novemberi határozata, valamint a 
decemberi uniós csúcstalálkozó egyaránt arra mutat-
nak, hogy Brüsszel nem megállítani akarja a migráci-
ót, hanem – épp ellenkezőleg – be akarja hozni, majd 
kötelező erővel szét akarja osztani a migránsokat. A 
Magyarországgal szemben foganatosított különféle 

intézkedések és eljárások 
(jelentés a magyar jog-
államiságról, kötelezett-
ségszegési, illetve bírósági 
eljárások a menekültk-
vóták és a CEU ügyében 
stb.) ugyanebbe az irány-
ban mutatnak. Az ún. 
Soros-tervvel konvergáló 
ENSZ-migrációs paktum 
pedig az ENSZ alapok-
mányában előírt nemzeti 
önrendelkezés elvének, illetve a tagállamok szuvere-
nitásának a súlyos sérelmére immár globális szintre 
terjesztené ki a központilag eltervezett és menedzselt 
bevándorlás rendszerét.

Magyarország, illetve a néppárti Fidesz–KDNP-kor-
mány álláspontjának megfelelően erdélyi képviselőnk 
kijelentette, hogy mind az Uniónak, mind tagállamai-
nak meg kell védeniük saját európai és nemzeti iden-
titásukat. Ragaszkodva keresztény kultúránkhoz és 
életformánkhoz – visegrádi szövetségeseinkkel egyet-
értésben – szuverén jogunk dönteni arról, hogy kikkel 
éljünk együtt, és hogy ne váljunk „bevándorló ország-
gá”. Tőkés László szerint Magyarországnak magyar or-
szágnak kell maradnia. Korábban többször is annak a 
meggyőződésének adott hangot, hogy Románia is meg 
akar maradni Romániának, miképpen Erdély is Erdély-
nek a régiók Európájában.

AZ UNIÓNAK ÉS TAGÁLLAMAINAK MEG KELL 
VÉDENIÜK SAJÁT EURÓPAI
ÉS NEMZETI IDENTITÁSUKAT

Egy 2016 őszén megrendezett európai parlamenti 
konferencián az ókori mitológiai történet metaforikus 
értelmében tanácskoztunk „Európa újkori elrablásá-
ról”. A XX. században ezt tették a totalitárius rendsze-
rek, nevezetesen a szovjet kommunizmus.

Másmilyen módon és eszközökkel szintén Európa 
„elrablására” törekszenek azok a globalista hatalmi 
erők, amelyek a migráció – eme jelenkori népvándorlás 
– programszerű támogatása, előmozdítása és kiterjesz-
tése révén létében fenyegetik földrészünket.

Álláspontunk szerint Magyarországnak magyar 
országnak kell maradnia. Az Uniónak és tagállamainak 
ebben az értelemben kell megvédeniük saját európai 
és nemzeti identitásukat – mindenféle világhatalmi 
merénylettel szemben.

Strasbourg, 2018. február 5.
Tőkés László
EP-képviselő

FELSZÓLALÁS EURÓPA ELRABLÁSÁRÓL
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A folyamatban lévő törvényhozási ciklus elején 
Jean-Claude Juncker elnök a bizonytalan jövőbe 
utalta a nyugat-balkáni országok integrációját. Ez a 
körülmény igencsak visszavetette ezen országok elő-
rehaladását és teljesítményét.

Örvendetes, hogy az Unió nyugat-balkáni bővítési 
stratégiájáról szóló mostani határozat új lendületet kí-
ván adni az elfáradt és elakadt integrációs folyamatnak. 
Ezt segíti elő, hogy az új bolgár elnökség prioritásként 
kezeli nyugat-balkáni szomszédai csatlakozását. Ma-
gyarország és a visegrádi négyek, valamint Románia 
szintén elkötelezettek ebben az irányban.

Fontos előrelépésnek számít, hogy legutóbbi belg-
rádi látogatásakor Antonio Tajani elnök Szerbia és 
Montenegró 2025 előtti csatlakozását valószínűsítet-

te. További konkrét lépésekre és eredményekre van 
szükség. Macedónia és Albánia esetében ki kell tűz-
ni a csatlakozási tárgyalások elkezdésének időpontját. 
Bosznia-Hercegovinát fel kell venni a tagjelöltek so-
rába. Végérvényesen rendezni kell a koszovói kérdést.

Mindazonáltal: kettőn áll a vásár. A nyugat-balkáni 
országoknak is maradéktalanul teljesíteniük kell euró-
pai vállalásaikat.

Az uniós határvédelem, illetve a balkáni migrációs 
útvonal lezárása szempontjából is közös európai ér-
dek ezen régió integrálása.

Strasbourg, 2018. február 6.
Tőkés László
EP-képviselő

HOZZÁSZÓLÁS AZ EU NYUGAT-BALKÁNI 
BŐVÍTÉSI STRATÉGIÁJÁRÓL ELFOGADOTT 
HATÁROZAT TÁRGYÁBAN

KÖZÖS EURÓPAI ÉRDEK A NYUGAT-
BALKÁNI ORSZÁGOK INTEGRÁLÁSA

Az Európai Parlament február 6-i plenáris ülésén 
Federica Mogherini külügyi és biztonságpolitikai fő-
képviselő, az Európai Bizottság alelnöke és Johannes 
Hahn bővítési biztos ismertették az Európai Unió nyu-
gat-balkáni bővítési stratégiáját. A Bizottság erre vo-
natkozó határozatának elfogadását mindketten kivéte-
les jelentőségű eseménynek ítélték. Európa jövője nem 
képzelhető el a nyugat-balkáni országok nélkül – mon-
dotta Mogherini főképviselő. Ezen országoknak nincs 
más alternatívájuk – hangsúlyozta az illetékes biztos.

A felszólalók többsége szintén jelentős fejlemény-
ként értékelte az új stratégia elfogadását. Hozzászó-
lásában Tőkés László képviselő annak a reményének 
adott kifejezést, hogy ezáltal „az elfáradt és elakadt 
integrációs folyamat új lendületet kap”. Az új bolgár el-
nökség, valamint Magyarország, Románia és a visegrá-
di négyek támogatása ugyanezt segíti elő – mondotta.

Erdélyi képviselőnk konkrét lépéseket és eredménye-
ket tart szükségeseknek ahhoz, hogy a stratégiai cél-
kitűzések ne maradjanak papíron. Néhány fontos elvá-
rást felsorolva a koszovói kérdés rendezését sürgette, 
amely hosszú ideje a legfőbb akadályát képezi Szerbia 
csatlakozásának. Az érdekelt országok egymás közötti 
határvitáinak rendezése általában véve is elengedhe-
tetlen előfeltétele a bővítésnek – ezt az integrációért 
felelős európai biztos is hangoztatta.

Arra való tekintettel, hogy a szomszédos balkáni 
országok Magyarország oldalán meghatározó szere-
pet játszottak a balkáni migrációs útvonal lezárásában, 
ezzel együtt pedig az EU külső, illetve schengeni ha-
tárainak védelmében, közös európai érdek ezek in-
tegrálása – zárta hozzászólását európai képviselőnk 
Strasbourgban.
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A JOGFOSZTOTT ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG 
KIÁLL A ROMÁNIAI JOGÁLLAMISÁG VÉDELMÉBEN

2018. január 24-én Monica Macovei európai kép-
viselő, volt igazságügy-miniszter szervezésében került 
sor Brüsszelben egy nagy érdeklődés által övezett fo-
tókiállításra, A románok az utcákra vonulnak címmel. 
Az egy éve tartó utcai tüntetéseket bemutató ren-
dezvény mottója: „Igazságot akarunk, nem korrupciót!”

Február 7-én délután az Európai Parlament plénuma 
is napirendjére tűzte a romániai igazságügyi törvények 
európai jogállamiságba ütköző módosításának a kér-
dését.

Hozzászólásában Tőkés László képviselő határo-
zottan síkra szállt az utódkommunista szocialista ha-
talom azon kísérlete ellen, hogy – sürgősségi eljárással 
– a politikum befolyása alá vonja az igazságszolgál-
tatást. Klaus Iohannis államfőt idézve figyelmeztette 
a román kormányt a jogállamiság védelmében tüntető 
százezrek üzenetére. Ugyanakkor elismerően szólt ar-
ról, hogy az Európai Bizottság képes volt félretenni 
az ez idáig alkalmazott, többnyire az egyes jobboldali 
kormányokat megrovásban részesítő kettős mércét, és 
ez alkalommal a korrupt román szocialista rendszerre 
is kiterjesztette a számonkérést. Beszédében külön is 
utalt a frissen beiktatott Viorica Dǎncilǎ miniszter-
elnökre, aki annak idején – közismert módon – már a 
méltán elhíresült 2017/13-es sürgősségi kormányren-
deletet is védelmébe vette az Európai Parlamentben.

Befejezésképpen erdélyi képviselőnk a romániai ma-
gyar közösség szolidaritásáról biztosította a jogállami-
ság védelmében utcára vonuló többségi románságot. 
Ennek összefüggésében Tőkés László elfogadhatatlan-
nak tartja a bukaresti magyar közképviselet opportunis-
ta magatartását, hiszen köztudott, hogy az RMDSZ 
szavazatai nélkül az egyes igazságügyi törvénymódosí-
tások nem mentek volna át a parlamenten. Magyarsá-
gunk jogos követeléseinek a teljesítése csakis egy va-
lóban demokratikus román jogállamban képzelhető el.

Üdvözlöm a romániai jogállamiság kérdésének a 
napirendre tűzését. Ideje volt már, hogy az Európai 
Bizottság szakítson a kettős mérce alkalmazásá-
val, és pártpolitikai elfogultsággal ne csupán Ma-
gyarország és Lengyelország ellenében folytasson 
eljárást a jogállamiság megsértése miatt, hanem 
végre Románia szocialista kormányán is számon 
kérje azt. 

Jean-Claude Juncker elnökkel tartott brüssze-
li sajtóértekezletén Klaus Iohannis határozottan 
kiállt a romániai igazságszolgáltatás függetlensé-
ge mellett. Megelőzőleg, az új román kormányfő, 
Viorica Dǎncilǎ beiktatásán az államfő szintén 
kijelentette, hogy az igazságszolgáltatás függet-
lenségének megsértése elfogadhatatlan, és hogy az 
utcákon a jogállamiság védelmében egy éve tünte-

tő százezrek üzenetét nem szabad figyelmen kívül 
hagyni.

Az igazságügyet nem szabad alárendelni a politi-
kumnak, nevezetesen a csontja velejéig korrupt, utód-
kommunista szocialista pártnak!

A jogállamiság sarokköve az, hogy senki se állhasson 
a törvények felett. Liviu Dragnea büntetett előéletű 
és büntető eljárás alatt álló oligarchikus pártvezér sem!

A jogfosztott romániai magyar közösség az euró-
pai demokrácia követelményeivel összhangban, a ro-
mán többségi társadalommal együtt kiáll a jogállami-
ság helyreállítása mellett.

Strasbourg, 2018. február 7.

Tőkés László

HOZZÁSZÓLÁS A ROMÁNIAI 
JOGÁLLAMISÁGRA LESELKEDŐ 
VESZÉLYEKRŐL SZÓLÓ EP-VITÁHOZ
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2017. február 21-én, az Európai Parlament bizott-
sági hetén, a Külügyi Bizottság (AFET) Edvard Nal-
bandjánt, az Örmény Köztársaság külügyminiszterét 
látta vendégül egy eszmecsere keretében. 2017. no-
vemberében, a Keleti Partnerség rigai csúcstalálkozó-
ján az Európai Unió és Örményország ún. átfogó és 
megerősített partnerségi megállapodást írt alá, amely 
a két fél számára lehetővé teszi, hogy a közös kihívá-
sok kezelésében szorosabban együttműködjenek, vala-
mint hogy az előttük megnyíló lehetőségeket a lehe-
tő legjobban kihasználják. A tegnapi eszmecsere arra 
szolgált, hogy a nemrég aláírt megállapodás gyakorlati 
vetületeit és prioritásait ismertessék és megvitassák. 

Az örmény külügyminiszter köszönetet mondott az 
Európai Parlamentnek eddigi támogatásáért, és afelől 
biztosította a képviselőket, hogy – a megállapodás-
nak megfelelően – a demokrácia, a jogállamiság és az 
emberi jogok Jereván számára is elsőrendű fontos-
sággal bírnak. A 2017-ben megszervezett parlamenti 
választások is – melyek nyomán a Szerzs Szargszján 
államfő által vezetett Örmény Köztársasági Párt ala-
kíthatott kormányt – azt tükrözik, hogy ezen alapvető 
értékek mentén komoly előrelépés történt országában, 
s ez nagymértékben hozzájárul az elindított reform-
folyamat sikeréhez. A politikus arról is beszélt, hogy 
bár országa a nyugati értékek mentén kíván Európa 
irányába tovább haladni, ezzel együtt a régióra ráne-
hezedő konfliktusokról sem feledkezhet meg. Törökor-
szág zárva tartja közös határaikat, az Azerbajdzsán-
nal fennálló karabahi konfliktus pedig nem csupán az 
örmény nép jövőjét, hanem az egész térség stabilitását 
veszélyezteti. 

Felszólalásában Tőkés László mint az EU–Örmény-
ország közötti kapcsolatokért felelős EP-jelentéstévő 
elégtétellel üdvözölte az örmények integrációja terén 
új kezdetet jelentő fontos dokumentum aláírását, mely 
valamennyi keleti partner számára példaértékű lehet. 

Külön is nagyra értékelte azt, hogy a dél-kaukázusi or-
szág az Eurázsiai Gazdasági Unió tagjaként az EU-val 
is partneri megállapodást kötött, ami kedvező prece-
denst jelent a kölcsönös előnyökön alapuló, win-win 
típusú politizálás számára. Magyarország barátságáról 
és támogatásáról biztosítva az örmény népet, a szemé-
lyesség hangján méltatta azt a sorsközösséget, mely az 
évszázadok során az erdélyi magyarokat és örményeket 
összekapcsolta, és amely a legsötétebb romániai kom-
munista diktatúra próbáját is kiállta. Végül a közös 
megállapodás, valamint a tavaly elfogadott új örmény 
alkotmány szellemében azt szorgalmazta, hogy Ör-
ményország gyors ütemben és hatékony módon hajtsa 
végre a célul kitűzött demokratikus reformokat.

Az európai–örmény partneri egyezményt valamennyi 
uniós tagállamnak ratifikálnia kell. „Európa fővárosai-
nak Jerevánon a szeme. Most van az ideje annak, hogy 
bebizonyítsa: érdemes a tagállamok támogatására” – 
zárta beszédét erdélyi képviselőnk.

 „EURÓPA FŐVÁROSAINAK
JEREVÁNON A SZEME”

A kommunizmus áldozatainak magyar emléknapja 
alkalmából február 23-án délután megemlékező ren-
dezvényt tartottak Budapest XXII. kerületében, Bu-
dafok-Tétényben. A városháza dísztermében Karsay 
Ferenc, a kerület polgármestere köszöntötte elsőként 
Tőkés László európai parlamenti képviselőt, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnökét, majd Lengyel Já-
nost, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének elnö-
két, Németh Árpádné Majzik Klára elnökhelyettest 
és Szalay Zoltánt, a Politikai Foglyok Országos Szö-
vetségének budapesti elnökét, valamint Máthé Áront, 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettesét. A 

megemlékezésen részt vett Németh Zsolt országy-
gyűlési képviselő, a külügyi bizottság elnöke, Szabolcs 
Attila országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás 
bizottságának alelnöke. Ott voltak Szepesfalvy Anna, 
Németh Zoltán és Zugmann Péter alpolgármesterek, 
valamint önkormányzati képviselők és kerületi díszpol-
gárok is. Az Erdélyi Magyar Néppártot Mátis Jenő 
választmányi elnök képviselte a rendezvényen.

Tőkés László megemlékező beszédében előbb arra 
tért ki, hogy nemzetközi téren mennyire körülményes 
és nehézkes az ítélkezés a kommunizmus fölött, mi-
vel mindmáig kettős mérce használatos a nácizmus és 

MEGEMLÉKEZTEK A MAGYAR FŐVÁROSBAN 
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL
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a kommunizmus megítélése tekintetében, holott ez 
utóbbi sokkal hosszabb ideig és sokkal több áldozatot 
követelve sújtotta Európa népeit, sőt a világ jelentős 
részén, több  országban mindmáig tovább él és szedi 
áldozatait. „Nem kis elégtétellel és büszkeséggel gon-
dolok vissza 2009 áprilisára, amikor is – hosszú vajúdás 
után – az Európai Parlament történelmi jelentőségű-
nek nevezhető határozatban mondott ítéletet a XX. 
század totalitárius önkényuralmi rendszerei, köztük a 
kommunista diktatúra fölött” – mondotta, majd hoz-
zátette: „Mai megemlékezésünkön hasonló elégtétellel 
és büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy Magyarország 
élen járt ezen a téren, amikor is Európát jócskán meg-
előzve február 25-ét a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította, Európa élő lelkiismerete 
lévén ebben az ügyben.”

Erdélyi EP-képviselőnk a romániai magyarság 
múltjáról és jelenéről szólva rámutatott, hogy „Romá-
niában még mindig várat magára az igazi és tényleges 
rendszerváltozás, s az erdélyi magyarok továbbra is egy 
alapvetően nacionálkommunista természetű, többségi 
nemzetállami politika foglyaiként és áldozataiként 
kénytelenek megharcolni szabadságukért, emberi és 
nemzeti jogaikért, közösségi önrendelkezésükért – a 

puszta túlélésért.” Ezért is jelentheti ki, hogy „Magyar-
ország helyzete számunkra már-már irigylésre méltó, 
hiszen meggyőződésem szerint itt már 2010-ben si-
került végérvényesen megszabadulni a kommunizmus 
visszahúzó örökségétől, és a soron következő válasz-
tások minden bizonnyal visszafordíthatatlanná teszik a 
hosszan elnyúló demokratikus rendszerváltozás folya-
matát”. 

 Tőkés László azzal zárta beszédét, hogy a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapja méltó alkalom arra, 
hogy köszönetet mondjon mindazért, amit a nemzeti 
összetartozás és a határok fölötti nemzetegyesítés 
politikájának keretében Magyarország megtett és meg-
tesz a határon túli magyarságért. Külön is méltatta azt 
a kitartó testvéri szolidaritást, amit Budafok-Tétény – 
ez a „kisváros a nagyvárosban” – Erdély, Székelyföld és 
Partium iránt mindenkor tanúsított. 

A továbbiakban a meghívott közméltóságok alkal-
mi beszédei hangzottak el, majd átadták a Hazáért 
Érdemkereszt kitüntetést Németh Zsolt országgyűlési 
képviselőnek. A megemlékezés, amelyen közreműkö-
dött Györffy Gergely hegedűművész, koszorúzással 
zárult a Városház téri 56-os emlékműnél, melyen részt 
vettek a díszvendégek, az önkormányzati vezetők, több 
kerületi állami, egyházi és civil szervezet képviselői, va-
lamint a politikai pártok kerületi képviselői.

Polgármester úr! Elnök úr! Elnökhelyettes úr!
Kedves budafoki és tétényi Testvéreim!
Nem kis elégtétellel és büszkeséggel gondolok vissza 

2009 áprilisára, amikor is – hosszú vajúdás után – az 
Európai Parlament történelmi jelentőségűnek nevez-
hető határozatban mondott ítéletet a XX. század tota-
litárius önkényuralmi rendszerei, köztük a kommunista 
diktatúra fölött, szakítva a mindmáig használatos ket-
tős mércével a nácizmus és a kommunizmus megítélése 
tekintetében.

Újdonsült EP-képviselőként, Václav Havel kez-
deményezése nyomán, Vytautas Landsbergis volt 

litván elnök, Tunne Kelam észt antikommunista 
nemzeti ellenálló és Schöpflin György fideszes kép-
viselő oldalán – hogy csak őket említsem – kivételes 
élmény volt számomra ennek a nevezetes dokumen-
tumnak az előkészítésében és sikerre vitelében való 
cselekvő részvétel.  Ez az EP-határozat irányozta elő 
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platform-
jának létrehozatalát, melynek kezdettől fogva egyik 
védnöke vagyok, s amely a kommunista múlt feltá-
rásának és a kommunizmus által elkövetett bűnök 
számonkérésének intézményes európai kerete lett. 
S ugyanekkor nyilvánította az EP augusztus 23-át 

MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD A KOMMUNIZMUS 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL
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a totalitárius önkényuralmi rendszerek áldozatainak 
emléknapjává.

Mai megemlékezésünkön hasonló elégtétellel és 
büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy Magyarország 
élen járt ezen a téren, amikor is Európát jócskán meg-
előzve február 25-ét a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította, Európa élő lelkiismerete 
lévén ebben az ügyben. 

A megemlékezők általában elsiklanak Kovács Béla, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárának 1947. február 
25-i letartóztatása és szovjetek általi elhurcolása tragi-
kus eseménye mellett. Anélkül, hogy ennek a részletes 
elemzésébe bocsátkoznék, a fájdalmas eseménynek azt 
a vonatkozását emelem ki, hogy a hajthatatlan bolse-
vizmusellenességéről ismert Kovács Béla brutális fél-
reállítása nyitányát jelentette a magyarországi kom-
munista hatalomátvételnek, nevezetesen a Magyar 
Testvéri Közösség ellen beinduló koncepciós pernek, 
ezzel együtt pedig a szovjet-bolsevik megszállás vég-
legesülésének és a zsenge magyar demokrácia össze- 
zúzásának.

Az idegen uralom a Rákosi Mátyás nevével fém-
jelzett haza- és nemzetáruló magyar kommunistákkal 
karöltve járt el. Különösképpen fájdalmas pedig az a 
körülmény, hogy a Kovács Béláéhoz hasonló sorsra ju-
tott független kisgazda vezetők, úgymint Nagy Fe-
renc miniszterelnök, Tildy Zoltán köztársasági elnök 
és Varga Béla országgyűlési elnök – úgymond – cinkos 
áldozatként, vétkes jóhiszeműséggel nyújtottak segéd-
kezet Rákosi, Rajk László és Péter Gábor elvetemült 
bandájának terv- és forgatókönyvszerűen véghezvitt 
rendszerbuktató államcsínyéhez.

„Ne higgy, magyar, a németnek” – juthat eszünkbe 
eleinknek a néhai Habsburg-elnyomással kapcsolatos, 
magvas következtetése. A hosszúra nyúló posztkom-
munista átmenet időszakában, valamint a hazai és a 
külhoni magyarság jelenkori önvédelmi küzdelmében 
hasonló következetességgel kell szembeszállnunk min-
denfajta idegen uralom veszélyével, valamint mostani 
magyar politikai és közéletünk azon gyászos szereplőivel 
és szerveződéseivel, akik és amelyek a Kun Bélák és 
Rákosiak, valamint a Lenin által „hasznos idiótáknak” 
nevezett cinkosaik módjára képesek újból elárulni és 
idegen érdekek kényére-kedvére kiszolgáltatni nemze-

tünket.
A kommunizmus halálos és egész életükre szóló 

áldozatainak emléknapján a mindmáig kísértő múlt 
aggasztó jelei, illetve jelenségei késztetnek fokozott 
odafigyelésre és éberségre – a világ több országában 
(pl. Kínában, Észak-Koreában, Kubában stb.) tovább 
élő kommunista diktatúráról nem is beszélve. Hetek-
kel ezelőtt Mihai Tudose előző román miniszterelnök 
akasztással fenyegette meg azokat, akik – egyébként a 
budafokiakhoz hasonlóan – székely zászlót merészel-
nek kitűzni a középületekre. Ugyanide kívánkozik an-
nak az MSZP-és politikusnak az esete, aki közösségi 
oldalán posztolt fényképével Miniszterelnökünk főbelö-
vésére adott jelt. Mindkét ominózus „merényletkísérlet-
re” érvényes Gulyás Gergely frakcióvezető kérdése: az 
utódkommunista pártok bár az elhatárolódás szintjén 
mikor szakítanak már végre állampárti elődeik erősza-
kos gyakorlatával, ti. politikai ellenfeleik likvidálásának 
hagyományával?

Nekünk, erdélyi magyaroknak – ha lehet – még az 
anyaországiakénál is rosszabb tapasztalataink vannak a 
kommunista önkényuralmat illetően. A Vladimir Tis-
mǎneanu román politológus által „szovjetellenes sztá-
linizmusként” jellemzett román nacionálkommunista 
diktatúra kiválóan megjátszott szovjetellenességével 
leplezte a nyugati demokratikus világ előtt azt a sztáli-
ni brutalitással véghezvitt, jobbára vértelen népirtó po-
litikát, melyet magyar közösségünk ellen folytatott. Az 
idegen és a kommunista elnyomás kettőssége – más-
milyen módon – tehát itt is tetten érhető. Ironikusan 
szólva, talán annyi írható a román kommunisták ment-
ségére, hogy ők legalább nem fordultak saját nációjuk 
ellen – amiképpen ezt a nemzetáruló magyar kommu-
nista párt tette…

Egyszóval: miként a kicsiny balti államok és a krími 
tatárok vagy az 1956-ban kivéreztetett Magyarország 
és a szintén a szovjet birodalom ellen lázadó Lengyel-
ország, úgy erdélyi és többi külhoni magyar nemzet-
részeink is a kommunizmus kollektív áldozataiként 
emlékeznek ezekben a napokban.

Ha szabad így fogalmaznom: Magyarország hely-
zete számunkra már-már irigylésre méltó, hiszen meg- 
győződésem szerint itt már 2010-ben sikerült végér-
vényesen megszabadulni a kommunizmus visszahúzó 
örökségétől, és a soron következő választások minden 
bizonnyal visszafordíthatatlanná teszik a demokratikus 
rendszerváltozás hosszúra nyúló folyamatát.

Nem így Romániában, amely 2016-ban csúcsot 
döntött a kelet-közép-európai visszarendeződés terén, 
amikor is a szociáldemokratáknak nevezett utódkom-
munisták – vagyis a román MSZP – a hatalomba újból 
visszatértek. 

Kisebbségpolitikai téren Romániában még mindig 
várat magára az igazi és tényleges rendszerváltozás, 
s az erdélyi magyarok továbbra is egy alapvetően na-
cionálkommunista természetű, többségi nemzetállami 
politika foglyaiként és áldozataiként kénytelenek meg-
harcolni szabadságukért, emberi és nemzeti jogaikért, 
közösségi önrendelkezésükért – a puszta túlélésért.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja méltó al-
kalom arra, hogy köszönetet mondjak mindazért, amit a 
nemzeti összetartozás és a határok fölötti nemzetegye-
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sítés politikájának keretében értünk tesz az Anyaország. 
Külön köszönet illesse Budafok-Tétényt – ezt a „kisvá-
rost a nagyvárosban” – azért a testvéri szolidaritásért, 
melyet Erdély, Székelyföld és Partium iránt mindenkor 
tanúsít. Azt sem mulaszthatom el, hogy Németh Zsolt 
képviselő és képviselőjelölt úrnak köszönetet mondjak, 
aki az erdélyi misszió és menekültügy élén járt Édesap-
ja, néhai Németh Géza nyomdokaiba lépve, a Fidesz 
– Magyar Polgári Szövetség színeiben és az erdélyi ma-
gyar polgári erőkkel szoros szövetségben kezdettől fogva 
híven képviseli a nemzet és a külhoni magyarság ügyét.

„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igaz-
ságért” (Mt 5,10) – zárom szavaimat a hegyi beszéd 
mennyei emelkedettségével, a megdicsőült Krisztus-
nak és követőinek az értünk vállalt áldozataira te-
kintve. És ennek jegyében kívánok áldott húsvéti ünne-
peket hitbeli reménységben emlékező közösségünknek.

Tőkés László

(Elhangzott a budafok-tétényi városházán,
2018. február 23-án.)

A Magyar Országgyűlés 2000-ben határozott ar-
ról, hogy február 25-e a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja legyen. Azóta a magyarság minden évben 
megemlékezik ekkortájt azokról, akik az ország hatá-
rain belül vagy azokon túl váltak a totalitárius, népirtó 
rendszer áldozataivá. 

Nagyváradon ebben az évben is a Partiumi Keresz-
tény Egyetem belső udvarán található emléktáblánál 
tartottak ezen a napon rövid tisztelgő múltidézést. A 
megjelenteket Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács régióelnöke köszöntötte, emlékez-
tetve: Deák Árpád szobrász bronz domborműves al-
kotását Tőkés László református püspök, az 1989-es 
romániai antikommunista népfölkelés hőse Rózsás Já-

nossal együtt leplezte le 2004. február 25-én. Utóbbi 
a II. világháború után kilenc éven át ártatlanul rabos-
kodott szovjet munkatáborokban, s bár 1962-ben re-
habilitálták, kálváriájának memoárja ezután sem jelen-
hetett meg Magyarországon. Csak a rendszerváltást 
követően számolhatott be a Gulágról, 2012-es haláláig 
több rendben is. 

Az emléktábla előtt Tőkés László európai parlamen-
ti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
a Szentírást idézve biztatott hálaadásra a szabadítá-
sért: „Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek 
előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az 
ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták 
a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.” 
(Zsolt 98,2-3) A püspök elmondta: örök gyászunkat 
éljünk meg, valahányszor felidézzük a kommunizmus 
áldozatainak emlékét. Hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni arról, hogy ezen ideológia nevében mintegy száz-
millió embert pusztítottak el szerte a világon, ráadásul 
a kommunizmus tovább él sok helyütt, és a múlt terhes 
örökségeként, valamint jelenkori igazságtalanságok ké-
pében a posztkommunista társadalmakban is tovább 
hat. A meggyilkoltakon túl hányan lehetnek azok a csa-
ládok, családtagok, rokonok, üldözöttek, megfigyeltek, 
túlélők, akiket egy egész életre megnyomorítottak, 
megrövidítettek, kisemmiztek? Hányan sínylődhetnek 
még ma is, mert elmaradt az igazságtétel és a jogos 
kárpótlás, a végső leszámolás a kommunizmussal, an-
nak következményeivel? 

Tőkés László úgy vélte: az1989-es sorsfordító esz-
tendővel véget ért az a korszak, amely több mint 
egymillió halálos áldozatot követelt csak Kelet-Kö-

A BŰNÖK BŰNÖS ELHALLGATÁSA
TOVÁBB TART
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Az Európai Parlament február 28-i, éjszakába nyú-
ló miniplenárisán Tőkés László európai képviselő az 
idegengyűlölet és a nacionalizmus tárgyában szólalt fel 
és utasította vissza az ezek vonatkozásában Orbán 
Viktor miniszterelnököt, illetve a magyarságot érő vá-
daskodásokat.

A napokban az ENSZ egész világra kiterjedő mig-
rációs egyezménytervezetének tárgyalásán Zeid Raad 
al-Husszein emberi jogi főbiztos tisztségéhez méltat-
lan módon idegengyűlölettel és rasszizmussal vádolta 
meg Magyarország kormányfőjét. Ehhez kapcsolódott 
európai képviselőnk felszólalása, valamint ahhoz, a 

nyugati körökben gyakran elhangzó, igaztalan előíté-
lethez, mely szerint „a magyarok nacionalisták”.

Tőkés László megítélése szerint a szomszédos or-
szágokkal összehasonlítva Magyarországra a legkevés-

bé jellemző a nacionalizmus. Ez sokkal inkább elmond-
ható – példának okáért – Romániáról, ahol nemrégen 
a volt kormányfő következmények nélkül akasztással 
fenyegette meg a magyarokat, illetve székelyeket, 
valamint Ukrajnáról, ahol egy hónap leforgása alatt 
szélsőséges nacionalisták immár másodszor intéztek 
terrortámadást a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség ungvári székháza ellen, és ahol a kisebbségek 
anyanyelvhasználatát drasztikusan korlátozzák.

Felszólalásában erdélyi képviselőnk Illyés Gyula 
költőt idézte, aki a Herder-díj 1970-béli átvételekor 
ekképpen fogalmazott: „A nacionalista jogot sért 

(más népekét, önző előnyért); a patrióta jogot véd 
(voltaképpen nem is a maga népéért, hanem az Em-
berért, az Emberiségért)”. Ennek értelmében világos, 
hogy nem a magyarság és Európa népeinek védelmé-
ben kiálló Orbán Viktort illeti vád, hanem a migránsok 
invázióját pártoló azon politikusokat, akik saját népük 
és polgáraik rovására cselekszenek. Ehhez hasonlóan 
a migránsok emberi jogaiért aggódó, „polkorrekt” nyu-
gati politikusoknak nem a „magyar nacionalizmustól” 
kellene félniük, hanem „igaz hazafiakként” a védtelen 
európai kisebbségeket és a saját polgáraikat fenyegető 
terrorveszéllyel szemben kellene fellépniük.

Ide tartozik Janice Atkinson brit EP-képviselő 
azon nyílt levele, melyben Orbán Viktor miniszterelnök 
és Magyarország iránti szolidaritását fejezi ki a migrá-
ció „példátlan válsága” elleni harcukban. Tőkés László 
levélben fejezte ki elismerését és mondott köszönetet 
képviselőtársának.

A NACIONALISTA JOGOT SÉRT –
A PATRIÓTA JOGOT VÉD

zép-Európában, és bizonyosan másként festene a ro-
mán vagy magyar társadalom ma, ha nem kellett vol-
na elszenvednie a diktatúra időszakát, üldöztetéseit. 
„Még nem került sor erkölcsi igazságtételre, amely által 
meghálálhatnánk a kommunizmus áldozatainak példa-
mutatását és az 1989-es szabadulás hatalmát” – mon-
dotta, hiányolva a teljesen őszinte, feltáró, katartikus, 
mentegetőzés és maszatolás nélküli szembenézést a 
kommunista múlttal. Romániában például még most is 
döntögetni kell a hallgatás falát, folyik a birkózás múlt 
és jelen között. Kitartás kívánt a küzdelemhez a mai 
derékhadnak és főként az ifjúságnak, hogy mindnyájan 

bölcsen dönthessenek és választhassanak a jövőben.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

emlékeztetett: „A 20. században három tragédia súj-
tott bennünket: Trianon, a nácizmus és a kommuniz-
mus. Az általuk hátrahagyott rendetlenség, zűrzavar, 
nyomorúság felszámolásában nemzedékek összefogá-
sára és az egész nemzet erejére szükség van.” 

A kommunizmus áldozatainak emléktábláján, amely-
nél az EMNT és az EMNP jelenlévő vezetői elhelyezték 
koszorúikat, Jékely Zoltán verssora áll: „Kiket kiirtott 
az idő gazul”. A főhajtást követően a Szózat eléneklé-
sével zárult a rájuk való emlékezés.

Zeid 
Raad al-
Husszein

Orbán 
Viktor
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Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ emberi jogi fő-
biztosa idegengyűlölettel és rasszizmussal rágalmazta 
meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Tegnap – ettől 
függetlenül – egyik beszélgetőpartnerem nacionalisták-
nak minősítette a magyarokat.

Határozottan visszautasítom ezeket és a hasonló, 
megalapozatlan vádaskodásokat. Nacionalista az, aki 
jogot sért – a patrióta viszont jogot véd. Orbán Vik-
tor a saját és Európa nemzeteit védelmezi – tehát jó 
patrióta és jó európai. A migránsok invázióját pártoló 
politikusok ellenben saját népük és polgáraik rovására 
cselekszenek.

Az irántunk felerősödött magyarellenességgel 
szemben mi, külföldön élő kisebbségi magyarok is saját 
népünket védjük, példának okáért Ukrajnában, ahol 
február 27-én nacionalista terrortámadás érte magyar 
közösségünk ungvári székházát.  

Igaz hazafiakként közös erővel lépjünk fel Európa és 
népeink védelmében!

Brüsszel, 2018. február 28.

Tőkés László
EP-képviselő

Tisztelt Képviselőnő!
Elégtétellel olvastam a „magyar barátaihoz” intézett nyílt levelét. Őszin-

tén meg kell mondanom, hogy az Önéhez hasonló, lényegre törő elemzéssel 
még alig találkoztam az utóbbi időben. Találóan írja, hogy olyan ideológiák 
érvényesülnek az Európai Parlamentben, melyek „az idegen kultúrák erősza-
kos, tömeges bevándorlásával le akarják rombolni országaink identitását, kul-
túráját, életmódját”.

Erdélyi – romániai – magyarként és a Fidesz néppárti képviselőjeként őszin-
te elismeréssel mondok köszönetet irántunk tanúsított szolidaritásáért! Hasonlóképpen együttérzésemet feje-
zem ki a Brexit útjára kényszerített Nagy-Britannia iránt, amelyet természetes szövetségesünknek tekintek.

A migrációs válság leküzdése reményében tisztelettel küldöm jókívánságaimat:

Brüsszel, 2018. február 27.
Tőkés László

FILM* Négy erdélyi városban mutatták be márciusban a Janus című, az 
1980-as évek Romániájában játszódó tévéfilmet. A bemutatókörút 

keretében Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is 
láthatták a nézők a 2015-ben készült alkotást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szer-
vezésében. A részben Tőkés László élettörténetéből inspirálódott játékfilm azt mutatja 
be, miként befolyásolta a román totalitárius rendszer titkosszolgálata, a Securitate a 
családok mindennapjait. A történet középpontjában egy nagyváradi család áll, melybe 
sikeresen beférkőzött a titkos szervezet „kétarcú ügynöke”, hogy végül a magánélet 
legintimebb pillanatait is kontrollálja, és elárulja a családtagok legszemélyesebb érzel-
meit. A film cselekménye több olyan megtörtént temesvári vagy kolozsvári eseményt 
fűz össze egységes történetté, amelyekkel a film készítői a Securitate működéséről 
forgatott 2012-es dokumentumfilm, a Szigorúan ellenőrzött életek készítésekor talál-
koztak. A Janus az elmúlt évek hasonló témákban készült filmjeitől elsősorban a törté-
netmesélés módja tekintetében különbözik, ugyanis egyszerre két idősíkban zajlanak az 
események, s a történet egésze az egyik főszereplő visszaemlékezései alapján áll össze. 
A forgatókönyvet a rendező Gyöngyössy Bence és Fonyódi Tibor jegyzi, a dramaturg 
Petényi Katalin volt, a főbb szerepekben Seress Zoltán, Marozsán Erika, Blaskó Péter, 
Jordán Tamás, Adorjáni Bálint, Hatházi András, Dunai Tamás, Lábodi Ádám, Gyön-
gyössy Katalin és Barabás Kiss Zoltán látható. A film ősbemutatóját a 2015. május 
30-31-én Nagyváradon  megrendezett, Szabadulás az egyház babiloni fogságából 
– 1989 című konferencia és hálaadó emlékünnepély keretében tartották meg.

FELSZÓLALÁS
AZ IDEGENGYŰLÖLET ÉS A NACIONALIZMUS TÁRGYÁBAN

LEVÉL JANICE ATKINSON KÉPVISELŐNEK
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2017. március 1. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Március 2. ● Budapest, EP-képviselői iroda
A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács ülé-

se. Sajtóértekezlet
Tőkés László, a KMAT elnöke a szervezet főváro-

si tanácskozását követően elmondta, hogy az autonó-
miatörekvések ügyében az elmúlt évben több előrelépés 
történt: megerősödött a KMAT, valamint az erdélyi 
szervezetek, pártok közötti egyetértés. Ennek legkivá-
lóbb példája az a közös állásfoglalás, amelyet január 
8-án írt alá az autonómiaelképzelések összehangolásá-
ról a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Er-
délyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt elnöke. 
A KMAT egyebek mellett folyamatosan monitorozza és 
dokumentálja a Kárpát-medencei magyarellenes meg-
nyilvánulásokat, kilengéseket, intézkedéseket.

● Budapest, Farkasréti temető
Barsiné Pataky Etelka temetése
Az 1989-es rendszerváltozással kezdődő időszak 

kiemelkedő közéleti személyiségét búcsúztatták el 
Barsiné Pataky Etelka volt országgyűlési és európai 
képviselő, kormánybiztos, ausztriai nagykövet, a Ma-
gyar Mérnöki Kamara elnöke személyében. Temetésén 
Orbán Viktor miniszterelnök mondott méltató be-
szédet. Tőkés László EP-képviselő volt kollégája előtt 
tisztelgett a Farkasréti temetőben.

● Visegrád, Városháza
Bene Béla könyvének bemutatója
A Magyarok Világszövetsége egykori munkatársá-

nak Visegrádi napszentület című könyvét ünnepélyes 
keretek között mutatták be a városháza tanácstermé-
ben. Félegyházi András polgármester köszöntője nyo-
mán Domonkos László író méltatta a Féltett kishazák 
című könyvsorozatban megjelent kötetet. Hozzászó-
lásában Tőkés László a „szerelmes földrajz” műfajába 
sorolta Bene Bélának a szülőföld szeretetéről tanús-
kodó könyvét.

Március 5–8. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Március 10. ● Marosvásárhely
A székely szabadság napja

Március 11. ● Kolozsvár, EMNT-EMNP-székház
EMNT–EMNP-sajtóértekezlet
A nemzetközi sajtótájékoztatón az előző napon 

Marosvásárhelyen lezajlott tömegrendezvény esemé-
nyei és a romániai magyarok autonómiatörekvései vol-
tak napirenden, beleértve az európai vonatkozásokat. 
(Összefoglalónkat lásd kiadványunkban.)

Március 12–15. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Március 14. ● Strasbourg, Petőfi-emlékjel
Magyar nemzeti ünnep
A Fidesz-KDNP delegációjának tagjai és munka-

társai, valamint az erdélyi és felvidéki európai képvi-
selők március 15-e alkalmából idén is lerótták kegyele-
tüket Petőfi Sándor emlékoszlopánál az Európai Parla-
ment strasbourgi székhelyének közelében lévő parkban, 
az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 
hősei előtt tisztelegve. 

Március 19–22. ● Brüsszel 
Európai parlamenti munkahét

Március 19. ● Brüsszel, Saint-Géry rendezvény-
központ

Fidesz-KDNP-ünnepély március 15. alkalmából
A magyar néppárti delegáció, valamint a Magyar 

Hullám Közéleti és Kulturális Társaság szervezésében 
Brüsszelben is tartottak műsoros ünnepi megemlé-
kezést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából, amelynek díszvendége és 
előadója Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövet-
ség (Szerbia) elnöke volt. 

Március 20. ● Brüsszel
Találkozó Magyarországon tanuló közel-keleti és 

afrikai keresztény fiataloknak az EP-be látogató cso-
portjával

MÁRCIUSI ESEMÉNYNAPTÁR
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Az Európai Parlament brüsszeli székhelyén Tőkés 
László magyar néppárti képviselő, az Európai Unió–
Örményország kétoldalú kapcsolatokért felelős je-
lentéstévő, valamint Norica Nicolai román liberális 
képviselő, az Európai Unió–Azerbajdzsán kapcsolatok 
jelentéstévője azeri és örmény fiatal politikai vezetők 
és a civil szférában tevékenykedő aktivisták népes 
csoportjával találkozott a Fiatal Politikai Vezetők 
(Young Political Leaders) uniós program keretében 
március 7-én. A program feltett szándéka közel hozni 
egymáshoz és nyílt párbeszédre késztetni az egymás-

sal súlyos ellentétben álló két dél-kaukázusi ország fi-
atal képviselőit, a hazájuk között fennálló konfliktusok 
békés rendezése és demokratikus jövőjük munkálása 
érdekében. Háromnapos brüsszeli látogatásuk során 
a fiatalok uniós intézmények képviselőivel találkoztak, 
és a dél-kaukázusi térség és az Európai Unió közötti 
kapcsolatokról, valamint az Uniónak a térségben vállalt 
szerepéről és befolyásáról folytattak megbeszéléseket.

Tudnivaló, hogy az Európai Uniónak a két országgal 
fenntartott kapcsolatai – hosszabb visszaesés nyomán 
– az utóbbi időben megélénkültek. 2017 novemberében 
az EU ún. átfogó és megerősített partnerségi megálla-
podást írt alá Örményországgal, ezzel szinte egy idő-
ben pedig egy hasonló egyezmény kidolgozása végett 
kezdődtek el a tárgyalások Azerbajdzsánnal.

A két európai parlamenti raportőr szívélyesen kö-
szöntötte a fiatalok küldöttségét, és az országaikkal 
kapcsolatos fejleményekről, az aláírt, illetve előkészü-
letben lévő megállapodásokról, valamint saját állás-
pontjukról és feladataikról nyújtottak tájékoztatást.

Erdélyi képviselőnk elismerését fejezte ki a fiatal 
politikai vezetők iránt, hogy míg a két szomszédos or-
szág között megszűntek a hivatalos kapcsolatok, ezzel 
szemben ők készek vállalni a párbeszédet egymással, 
a kibontakozás érdekében. Ugyanakkor igényét fejezte 
ki aziránt, hogy jelentéstévői munkájában véleményük-
kel és tanácsaikkal segítségére legyenek. Reményét 
fejezte ki, hogy küszöbön álló jereváni látogatása al-

PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉG MINDENÜTT

Március 22. ● Budapest, EP-iroda
Sajtóértekezlet a budapesti képviselői iroda megnyi-

tásának 10. évfordulóján
Tőkés László európai parlamenti képviselő Balog 

Zoltánnal, a magyarországi Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának vezetőjével közösen tartott sajtótájé-
koztatót abból az alkalomból, hogy tíz éve nyílt meg 
a fővárosi képviselői iroda. (Lásd az erről szóló közle-
ményt.)

Március 23. ● Nagyvárad, EP-iroda
Fogadónap és munkamegbeszélés

Március 26. ● Nagyvárad, PKE díszterme
A Partiumi Egyetemi Napok megnyitója
Ez évben március 26-28. között kilencedik alkalom-

mal rendezték meg a Partiumi Egyetemi Napokat 
Nagyváradon. Tőkés László, az egyházi hátterű, ma-
gyar kormánytámogatással működő Partiumi Keresz-
tény Egyetemet alapító és fenntartó Pro Universitate 
Partium Alapítvány elnöke mondott nyitóbeszédet a 
megjelent oktatók és hallgatók körében. (Részletek je-
len kiadványunkban.)

Március 26–28. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Március 29. ● Budapest
Találkozó Szijjártó Péter külügyminiszterrel 

Március 30. ● Nagyvárad, Agnulli Dei Idősek Ott-
hona

Húsvéti jószolgálati látogatás
Tőkés László európai parlamenti képviselő idén is 

elvitte a húsvéti örömüzenetet egy hátrányos helyze-
tű kisközösségbe. Nagypéntek napján a váradvelencei 
református egyházközség Agnulli Dei öregotthonát 
kereste fel munkatársai kíséretében, a szokásos aján-
dékcsomagokkal, amelyeket az ünnepi áhítatot követő 
beszélgetés során nyújtott át a gondozottaknak. (Lásd 
az erről szóló tudósítást.)
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Egy héten belül két konferenciára is sor került az 
Európai Parlament brüsszeli székházában, Nagy-Ro-
mánia megszületésének centenáriuma alkalmából. Vi-
ctor Boştinaru szocialista EP-képviselő Románia és 
az antant (Entente) címen, rangos romániai és külföldi 
akadémiai előadók felléptetésével rendezett tudomá-
nyos értekezletet. Norica Nicolai liberális EP-képvise-
lő volt a házigazdája a 100 év a románok nagy egye-
sülése óta: 1918–2018; 2500 év történelem Európában 
című reprezentatív megemlékezésnek, Románia Eu-
rópai Unió melletti Állandó Képviselete és a brüsszeli 
Román Kulturális Intézet szervezésében.

Az utóbbi rendezvény központi üzenetének azt 
tekinthetjük, hogy Nagy-Románia létrejötte nem a 
„nagy háborúban” győztes hatalmak 1920-béli békedik-
tátumának, hanem a román nép magasztos egység-
harcának és akaratának tulajdonítható. Besszarábia 
1918. április 9-én, valamint Bukovina 1918. november 
28-án kinyilvánított egységesülési döntése nyomán Er-
dély 1918. december 1-én, Gyulafehérváron nyilvání-
totta ki egyesülését a román királysággal – ekképpen 
hangzott a konferencián Nagy-Románia megalakulásá-
nak történelmi alaptétele, ami kizárólag az akkori ro-
mánság egyoldalú akaratát közvetíti.

Anélkül, hogy tagadni lehetne a 
román politikusok valós érdemeit 
a bámulatos mértékű területszer-
zés tekintetében, valamint a román 
néptömegek történelmi szerepét az 
új Románia létrejöttében – minda-
záltal akár Lenin „kapitalista rab-
lóbékére” vonatkozó megfogalma-
zását is idézve állapítható meg, 
hogy Nagy-Románia a trianoni 
békediktátum eredményeképpen 
nem 1918-ban, hanem 1920-ban 
jött létre. Ez a nemzeti mítoszoktól 
mentes, történelmi valóság.

NYILATKOZAT
EURÓPAI PARLAMENTI RENDEZVÉNYEK NAGY-ROMÁNIA 
LÉTREJÖTTÉNEK CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL

kalmával ott is lehetőségük nyílik majd a találkozásra.
Norica Nicolai képviselőnő azzal a javaslattal élt, 

hogy a bizalomépítés és a béketeremtés céljából az 
azeri–örmény ifjúsági csoport tagjaival Bakuban és 
Jerevánban is sor kerülhessen egy-egy találkozóra. Az 
örmény fiatalok egyik képviselője viszont azt indítvá-
nyozta, hogy Temesváron vagy Kolozsváron szervez-
zenek egy hasonló összejövetelt, ahol a szinte kibékít-
hetetlen ellentétek által megosztott örmény és azeri fél 
a románok és a magyarok esetét tanulmányozhatná a 
békés párbeszéd és a megbékélés viszonylatában. 

Az erdélyi magyarokra és autonómiatörekvéseikre 
vonatkozó – váratlan – kérdésekre válaszolva a román 
EP-képviselő megszépítő módon állította be a ma-
gyar közösség romániai helyzetét. Erdélyi képviselőnk 
azonban tisztázta, hogy a román fél hallani sem akar 
a magyarok, a székelyek autonómiájáról, és a párbe-
szédtől is mereven elzárkózik ebben a kérdésben. Mi 
viszont azt szorgalmazzuk Örményország és Azerbaj-
dzsán esetében, hogy még a szinte kimozdíthatatlan 
hegyi-karabahi konfliktus ügyében is erőszaktól men-
tes, párbeszéd útján való megoldásra törekedjenek – 
tette hozzá képviselőnk.

Tőkés László az 1989 decemberében egymásra 
talált románok és magyarok közös harcáról is szólt. 
Képviselőtársaival együtt Magyarország és Románia 
támogatásáról biztosította a dél-kaukázusi országok 

európai irányvételű politikáját, amely egyben a volt 
szovjet kommunizmus visszahúzó örökségétől való sza-
badulást is szükségessé teszi.

Képviselőnk a két keleti partnerországot arról biz-
tosította, hogy az Unió azonos elbírálásban részesíti 
mindkettőjüket, és hogy az EBESZ minszki csoportjá-
val összhangban a karabahi válság kölcsönös megegye-
zésen alapuló, békés rendezését támogatja.
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Azt már csak az emlékkonferencia „diszkrét bája-

ként” könyvelhetjük el, hogy Ioan Bolovan, a kolozsvá-
ri Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettesének 
előadása idején mindvégig a dúsgazdag erdélyi épített 
örökség kiemelkedő darabjainak színpompás képei pe-
regtek a központi képernyőn – köztük a magyar, a 
szász és a székelyföldi építészet remekei – olyképpen, 
minthogyha ezek szerves részét képeznék az egységes 
román kultúrának.

Ez a fajta román egységünneplés nagy kihívás elé 
állítja a magyar Erdélyi Fejedelemség jogutódait az 
Erdély elszakításáról, illetve a trianoni döntésről való 
hiteles centenáriumi megemlékezés tekintetében.

Brüsszel, 2018. március 8.
Tőkés László
EP-képviselő,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak március 
11-én Kolozsvárott az előző napon Marosvásárhelyen 
lezajlott, a székely szabadság napja alkalmával rende-
zett tömegrendezvényt követően. Az Erdélyi Magyar 
Néppárt kolozsvári székházában Szilágyi Zsolt, a párt 
elnöke fogadta a média képviselőit, mellette Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Jordi 
Xuclà i Costa, a Katalán Európai Demokrata Párt 
tagjaként spanyol alsóházi képviselő, Jokin Bildarratz 
Sorron, a Baszk Nemzeti Párt spanyol szenátusbéli 
tagja és szóvivője, valamint Gio Paolo Baglioni, az 
Európai Szabad Szövetség jogi tanácsadója foglaltak 
helyet az asztalnál.

Tőkés László a maga során a következőket mon-
dotta: „Nemcsak hogy hagyományos rendezvény volt a 
tegnapi, hanem ezen túlmenően azt hangsúlyoznám ki, 
hogy kedves katalán, baszk és olaszországi vendégeink 
az autonómia nagyköveteiként jöttek el hozzánk, és 
már ebből is hagyomány lett. Köszönetem ezért első-
sorban Izsák Balázs elnök úrnak, a Székely Nemzeti 
Tanács vezetőjének szól. Hangsúlyozom, hogy ven-
dégeink szövetségeseink is egyben, és kölcsönösségen 
alapul ez a kapcsolat, hiszen ők is a saját nemzeti kö-
zösségeik jogaiért harcolnak. Külön is szolidaritásomat 
fejezem ki Katalónia iránt. Egyes vezetőik börtönben 
ülnek. Azt kívánjuk, hogy mihamarabb kiszabaduljanak 
a fogságból, rendeződjön a katalóniai helyzet, és hogy 

normális kerékvágásba terelődjön a katalán–spanyol vi-
szony.” 

Európai parlamenti képviselőnk így folytatta: „Az 
Európai Szabad Szövetségnek az Erdélyi Magyar 
Néppárt is tagja, ez egy autonomista pártszövetség, 
amelynek egy darabig én is frakcióbéli tagja voltam az 
Európai Parlamentben, tehát egészen közel állnak a 
szívemhez, és ha lehet azt mondani, az Európai Nép-
párt parlamenti frakciójának tagjaként én az autono-
mista szárnyat képviselem az Európai Szabad Szövet-
ség szellemében.”

A továbbiakban az EMNT elnöke kifejtette: „Jeles 
év ez az idei, ugyanis nemcsak a román többség ün-
nepli Románia egyesülésének centenáriumát, hanem az 
SZNT és az EMNT is a székely, magyar nemzeti ön-
rendelkezés évének nyilvánította a 2018. esztendőt, 
hiszen éppen száz évvel ezelőtt alakult meg a Székely 
Nemzeti Tanács, ezt követően pedig az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács. Tehát, ha tetszik, a Székely Nemzeti 
Tanács jogutódja az elődjének, az EMNT pedig tör-
ténelmi utódja az akkor megalakult Erdélyi Nemzeti 
Tanácsnak. Ezek a tanácsok egyenes és nemleges vá-
laszt adtak Erdély elszakítására, és azóta is az önálló 
autonóm politizálás, az önrendelkezés folytonosságát 
képviseljük Erdélyben, amelyet csak a nacionálkommu-
nista diktatúra szakított meg közel ötven esztendeig. 
De töretlenül folytatjuk az önrendelkezés politikáját 
Erdélyben, a Románián belüli nemzeti önrendelkezés 
elve alapján, visszautasítva a szeparatizmus vádját, 
amelyet szokványos módon ellenünk hangoztatnak. 
A tegnapi marosvásárhelyi megemlékezés egyben til-
takozást is jelentett Románia mesterséges regionális 
átszervezésének a terve ellen. Mit mondjak? Szerintem 
Erdély területi átszervezése éppen olyan katasztrofális 
lenne, mint amilyen a maga idejében Ceaușescunak a 
területrendezési terve volt, a „Planul de sistematiza-
re”, ahogyan nevezték, amely valójában Erdélyt, sőt az 
egész országot tönkretette volna. De nemcsak tilta-
koztunk, hanem Székelyföld területi autonómiája és a 
romániai magyar közösség többszintű autonómiájának 
ügye mellett is határozottan kiálltunk.”

Tőkés László hozzátette: „Örömmel mondhat-
juk el, hogy az autonómia terén előrelépés történt 
ebben az esztendőben, amikor is valamennyi romá-
niai magyar párt és a civil szervezet felsorakoznak a 
magyarság nemzeti önrendelkezése mellett, és ebben 

TŐKÉS LÁSZLÓ: „NYISSANAK KAPUT A 
MAGYAR AUTONÓMIATÖREKVÉSEK ELŐTT”
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a törekvésükben élvezik a magyar történelmi egyhá-
zak támogatását. Ma sem mondhatok egyebet, mint 
amit a Kolozsvári Nyilatkozat elfogadásakor, 1992 
októberében mondottunk: a gyulafehérvári román nép-
gyűlés reánk vonatkozó rendelkezéseihez, cikkelyeihez 
ragaszkodunk, és követeljük a magyar közösség teljes 
körű autonómiáját. Ezzel együtt hadd hivatkozzam 
még a párizsi kisebbségi szerződésre (1919), amelyet 
tegnapi beszédemben is említettem, s amely szintén a 
székelyek és a szászok autonómiáját említi, vallási és 
közigazgatási téren. Tehát ezekhez ragaszkodunk, és 
ezt képviseljük az EMNT, az SZNT és az EMNP kö-
zösségében, miközben az RMDSZ is megerősítette az 
autonómia melletti elkötelezettségét. Elvárjuk, hogy 
az RMDSZ ne csak fesztív nyilatkozatokban, hanem a 
gyakorlatban is képviselje az autonómiát Románia par-
lamentjében. Éppenséggel a tavaly ősszel benyújtott 
székely autonómiatervezet ügyében.”

A továbbiakban a püspök megjegyezte: „Egyébként 
a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanácsnak 
is elnöke vagyok, amely idén februárban egy felhívást 
tett közzé, és ezt a felhívást elküldte Románia parla-
mentjéhez. Ennek értelmében a KMAT felkéri Románia 
parlamentjét, hogy 2018-ban nyisson kaput a magyar 
autonómiatörekvések előtt az autonómiatárgyalások 
kezdő időpontjának mihamarabbi kitűzésével. Ebből is 
kitűnik, és ugyanez a romániai magyar álláspontunk, 
hogy párbeszédet kell kezdenünk a magyar autonómia 
ügyében. Erre vonatkozik a tegnap elfogadott kiált-
vány is, amelyet Izsák Balázs elnök terjesztett elő a 

marosvásárhelyi megemlékezés alkalmával. Örömmel 
emelem ki a Szabad Emberek Pártjának (Partidul 
Oamenilor Liberi) üzenetét, melyet szintén felolvastak 
a tegnapi megemlékezésen. Dan Mașca elnök jegyez-
te ezt az üzenetet. Inkább szimbolikus és jelzésértékű 
számomra, hogy egy regionális román párt közösséget 
vállal a székelységgel, és kiáll Románia decentralizá-
ciója mellett. Ez a gesztus az erdélyi transzilvanista, 
autonomista mozgalmak irányába mutat. Életbevágó-
an fontos, hogy a román többséggel is szót értsünk. 
Bukarest állandóan éket ver az erdélyi magyarok és 
a románok közé. Megpróbálja a divide et impera elve 
szerint megosztani a magyarokat és a románokat. És 
sajnos a mostani romániai centenárium alkalmával is 
ezek a tendenciák a dominánsak.” 

Végezetül kiemelte: „Kellő román–magyar párbeszéd 
és szótértés nyomán, száz év után végre megoldódhat 
a magyar kérdés, és ezt úgy képzeljük el, amint a teg-
nap mondtam, hogy Erdély legyen erdélyi, Székelyföld 
legyen székely föld, őrizzük identitásunkat; ez etnikai 
értelemben is igaz, és interetnikai értelemben is igaz. 
Erdély úgy lehet erdélyi, hogyha őrzi erdélyi regioná-
lis identitását, amelybe beleértődnek a románok, ma-
gyarok, németek és más nemzetiségek is. Székelyföld 
is őrizze székely identitását, azonosságát. Számítunk 
arra, hogy fel fog erősödni ez a transzilvanista irány-
zat, és végre elkezdődhet a párbeszéd minden szinten, 
mind parlamenti, mind politikai, mind a civil élet szint-
jén, amit az EMNT maga is szervez és támogat már 
kezdettől fogva.” 

A román sajtó által feltett kérdésekre válaszolva 
Tőkés László leszögezte: „Száz évvel ezelőtt mi, ma-
gyarok és székelyek nem voltunk megkérdezve a saját 
sorsunk, elvárásaink felől. A mi politikai akaratunk fe-
lől. Ideje lenne egy évszázad elmúltával, hogy mi is 
elmondhassuk ezeket egy békés dialógus keretében, 
ahogy erre mindnyájan utaltunk.” Az ország közigaz-
gatása és területi átszervezése kapcsán elmondta még, 
hogy az igazi demokrácia alapelve: meg kell kérdezni 
mindenik közösséget arról, hogy mit lát jónak és üd-
vösnek. Ne tartsunk egymásnak történelmi leckéket, ne 
polemizáljunk arról, hogy ki hogyan élte meg a múltat, 
például az országhatárok ide-oda mozgatását. Másfél 
évszázaddal ezelőtt pl. a székelyek támogatták az ak-
kori megyésítést, de ma mások a körülmények, ám nem 
kevésbé bonyolultak. Egyenlő felekként mindent meg 
lehet beszélni, mindig is ezt szorgalmaztam – nyoma-
tékosította az EMNT elnöke.

A székely szabadság napjának szervezői és rész-
vevői bizakodásra okot adó elégtétellel könyvelték el, 
hogy a marosvásárhelyi megemlékezés és tiltakozó fel-
vonulás törvényes és normális keretek között zajlott le 
március 10-én, s hogy az előző években alkalmazott 
hatósági önkény, korlátozó intézkedések és retorziók 
egyelőre elmaradtak.

Amint az köztudott, a román hatóságok azonban ez 
alkalommal is gondoskodtak egy immár megszokott, 
jól célzott atrocitásról, amikor is a Székely Nemzeti 
Tanács Marosvásárhelyre utazó külügyi megbízottját, 
Dabis Attila jogvédőt március 9-én a borsi határát-
kelőnél önkényesen feltartóztatták, majd az országból 
kiutasították.

MAGYAR- ÉS TÖRVÉNYELLENES 
KIUTASÍTÁS A ROMÁN HATÁRON
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Tőkés László erdélyi képviselő a szabadságnapi 

rendezvényről Strasbourgba érkezvén, már március 12-
én az Európai Parlament elé tárta a botrányos esetet. 
Rámutatott, hogy Dabis Attilának a Ceaușescu-idők 
módszereire emlékeztető kiutasítása nem egyedi eset. 
Amint erről az Európai Bizottságnál már 2015-ben 
is panaszt tett, Romániában, nevezetesen Marosvá-
sárhelyen már kezdettől fogva hatósági zaklatásnak, 
retorzióknak és szankcióknak vannak kitéve a székely 
autonómiamozgalom képviselői.

Dabis Attilának a magyar–román országhatáron egy 
konkrét indoklás nélküli iratot nyomtak a kezébe, mely 
a 2005/102. számú sürgősségi kormányrendeletre való 
hivatkozással vonja meg tőle az országba való belépés 
jogát. A hivatkozott jogszabály egyébként azon sze-
mélyek „nemkívánatossá” nyilvánításáról rendelkezik, 
akik „veszélyt jelentenek a közrendre, a nemzeti bizton-
ságra vagy a közegészségügyre”. Az ő esetében egyik 
sem forog fenn. Csak találgatni lehet, hogy mit rónak 
fel neki. (A román határrendészet parancsnoka által 

jegyzett, március 9-ei keltezésű kiutasító dokumentu-
mot csak április 3-án kézbesítették az érintettnek, s 
abból az derül ki, hogy a belépési tilalom 2021. március 
8-ig van érvényben. Az indoklásban az áll, hogy olyan 
cselekedetek következtében jártak el, amelyek veszé-
lyeztetik Románia nemzetbiztonságát. Ezek úgymond 
„valós, súlyos és érvényes fenyegetést jelentettek a tör-
vényességre, a szociális, gazdasági, politikai egyensúly-
ra és stabilitásra, mely a román nemzetállam szuverén, 
független, egységes és oszthatatlan jellegének a fenn-
tartásához és fejlesztéséhez, valamint a törvényes rend 
megőrzéséhez szükséges”. A határozat a nemzetbiz-
tonsági törvénynek arra a cikkelyére hivatkozott, amely 
felsorolja a Romániát veszélyeztető tényezőket.)

Tőkés László jogfosztónak ítélte a hatósági eljárást, 
mely ellentmond Románia törvényeinek s magának az 
idézett kormányrendeletnek, ami bírósági végzéshez 
köti az érintett személyek kiutasítását. Ugyanakkor az 
intézkedés az Európai Unió négy szabadságelvének 
egyikét is megsérti, mely az európai állampolgárok sza-
bad mozgását szavatolja az Unió országaiban. „Dabis 
Attila semmi törvénytelenséget nem követett el, ha-
nem csak a romániai magyar nemzeti közösség jogait 
és érdekeit védelmezi” – zárta tiltakozó felszólalását 
erdélyi képviselőnk. Feltételezés szerint Dabis egyetlen 
„bűne” az, hogy Székelyföld területi autonómiájának 
nagyköveteként képviseli az ügyet a nagyvilágban; leg-
utóbb pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az 
SZNT azon közös árnyékjelentésének volt az egyik 
megfogalmazója, melynek nyomán az Európa Tanács 
illetékes bizottsága – egyebek mellett – az erdélyi ma-
gyarok jogainak a tiszteletben tartására szólította fel 
Romániát.

Dabis Attila önkényes kiutasítása tulajdonképpen a 
törvényes magyar jogvédelem és a székely autonómia 
elleni megtorló intézkedésnek számít – ami ellen az 
EP-képviselő szerint határozottan tiltakozni kell az eu-
rópai fórumokon.

Romániában kezdettől fogva hatósági zaklatásnak, 
retorzióknak és szankcióknak vannak kitéve a székely 
autonómiamozgalom képviselői, illetve a Székely 
Nemzeti Tanács által szervezett Székely Szabadság 
Napjának szervezői és résztvevői.

Ennek egyik legutóbbi, kirívó esete Dabis Attilá-
nak, az SZNT külügyi megbízottjának Romániából 
való indoklás nélküli kiutasítása. A Ceaușescu-idők-
re emlékeztető jogfosztás ellentmond Románia törvé-
nyeinek, és megszegi az európai állampolgárok szabad 
mozgására vonatkozó alapvető szabadságelvet.

Tiltakozom bírói végzés nélküli kitiltása és nemkí-
vánatos személlyé való nyilvánítása ellen, hiszen Dabis 
Attila semmi törvénytelenséget nem követett el, ha-
nem csak a romániai magyar nemzeti közösség jogait 
és érdekeit védelmezi. 

Strasbourg, 2018. március 12.

Tőkés László
EP-képviselő

FELSZÓLALÁS
A ROMÁN HATÓSÁGOK MAGYARELLENES RETORZIÓI TÁRGYÁBAN
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Az Európai Parlament strasbourgi székhelyének köz-
vetlen közelében fekvő, tágas parkban található Petőfi 
Sándornak, a nemzet költőjének az az emlékműve, 
melyet minden év március 15-e környékén az európai 
magyar néppárti képviselők hagyományos módon fel-
keresnek, koszorúzással tisztelegve nemzeti ünnepünk 
alkalmából.

A Fidesz-KDNP delegációjának tagjai és munka-
társai, valamint az erdélyi és felvidéki európai képvi-
selők idén március 14-én vonultak az emlékoszlophoz, 
és rótták le kegyeletüket az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hősének emléke előtt.

Keresve sem lehetne jobb helyszínt találni a mél-
tó megemlékezésre, mint a világszabadság költőjének 
strasbourgi kegyhelyét – nyilatkozta az eseménnyel 
kapcsolatban Tőkés László európai képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke –, hiszen „Európa 
tavaszának” talán a legkiemelkedőbb fejezete volt a 
magyar szabadságharc és egyik legnagyobb hőse Petőfi 
Sándor. Változott körülmények között európai létünk-
nek a jelenben is az a tétje, hogy népeink ki tudják-e 
vívni és meg tudják-e őrizni szabadságukat és függet-
lenségüket. A magyar nemzet és külhoni közösségei 
napjainkban is szabadságharcukat vívják az elnemze-
tietlenítő globális háttérhatalmakkal és az elnyomó 
többségi nacionalizmusokkal szemben – jelentette ki 
erdélyi képviselőnk.

A magyar néppárti delegáció, valamint a Magyar 
Hullám Közéleti és Kulturális Társaság szervezésében 
Brüsszelben is tartottak megemlékezést az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmá-
ból, mégpedig március 19-én. Elhangzott egyebek mel-
lett, hogy a szabadságért minden nemzedéknek meg 

kell küzdenie. Ez 1848 hőseinek üzenete. De tudták 
ezt a magyarok 1956-ban, amikor a szovjet-kommu-
nista terror ellen lázadtak, és tudták ezt 1989-ben is, 
amikor a szocialista diktatúrával szemben, egy demok-
ratikus, európai jövőért álltak ki. A magyar nemzet 
tagjai együtt, egymásba kapaszkodva nagyon sok min-
dent elértek az elmúlt években is, de az elért eredmé-
nyek komoly veszélybe kerültek napjainkra. Bennünket, 

magyarokat a sors és a történelem már megtanított 
arra, hogy a szabadság egy nagyon nehezen elérhető, 
ugyanakkor nagyon illékony tünemény. A szabadságot 
tudni kell megszerezni, de ugyanúgy tudni kell meg-
őrizni is.

Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbsé-
gek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakciókö-
zi Munkacsoportja (az ún. Kisebbségi Intergroup) 
március 15-i strasbourgi ülésén Tőkés László erdélyi 
EP-képviselő a legutóbbi magyarellenes román intéz-
kedésről tájékoztatott napirend előtti felszólalásában. 

Mint ismeretes, Dabis Attilát, a Székely Nemze-
ti Tanács (SZNT) külügyi képviselőjét március 9-én 
feltartóztatták a román–magyar határon, és megta-
gadták a Romániába való belépését, holott erről bírói 
végzést a határrendészek nem mutattak fel. A jogi-
lag kellően meg nem alapozott hatósági intézkedés a 
kommunista diktatúra önkényét idézte, amikor is pár-
tutasítások és politikai döntések mentén hatósági fellé-
pésekkel korlátozták a rezsim által nemkívánatosnak 

nyilvánított személyek 
jogait. A múlt heti in-
tézkedés is sérti a négy 
alapvető uniós jog leg-
alább egyikét, mégpe-
dig a személyek sza-
bad mozgáshoz való 
jogát – szögezte le Tő-
kés László, aki egyben 
valószínűsítette, hogy 
Dabis Attila kiutasítás 
mögött mi állhat: ő az 
autonomista Székely Nemzeti Tanácsnak nemcsak kül-
ügyi képviselője, hanem a civil szervezet európai polgá-
ri törvénykezdeményezésének indítványozója, valamint 

STRASBOURGI ÉS BRÜSSZELI MEGEMLÉKEZÉS 
NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁVAL

EURÓPAI PARLAMENTI TÉMA VOLT
A DABIS-ÜGY
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az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az SZNT ár-
nyékjelentéseinek egyik szerzője.

Európai képviselőnk kijelentette: az eset rávilágít 
arra, hogy a román hatalom elnyomja a kisebbsé-
gi jogok, a székely, magyar közösségi jogok kivívására 
irányuló törekvéseket, és egyáltalán nem felel meg a 
valóságnak az, hogy Románia minta- és modellértékű 
kisebbségpolitikát folytat. A román nemzetpolitika kri-
tikusait retorziók érik.

Tőkés László ezen felül arra is rámutatott, hogy 
a jelenlegi kormánytöbbség olyan törvénykezdemé-
nyezést jelentett be, amely azok felelősségre vonását 
irányozza elő, akik úgymond „lejáratják az országot”. 
A szólás- és véleményszabadságot súlyosan veszélyez-
tető, riasztó szándék elsődlegesen épp azon romániai 
EP-képviselők és egyéb politikusok ellen van kihegyez-
ve, akik nem fújnak egy követ a regnáló hatalommal.

Schöpflin György néppárti képviselő arra kérdezett 
rá, hogy a javasolt jogszabály netalán azokat a kül-
földieket – példának okért őt magát is – sújtja, akik 
kritikát fogalmaznak meg Romániával szemben. Vá-
laszában Tőkés László Dabis Attila esetére utalt, aki 
éppen ebbe a kategóriába tartozik.

Morvai Krisztina független képviselő afelől érdek-
lődött, hogy az inkriminált esetben az intergroup mi-
lyen konkrét lépéseket kíván tenni. Továbbá javasolta 
a román nagykövet meghívását a csoport egyik ülésére.

Gál Kinga társelnök közölte, hogy egy előzetes meg-
hívás értelmében Dabis Attila rövidesen vendége lesz a 
frakcióközi kisebbségi munkacsoportnak. Josep-Maria 
Terricabras katalán társelnök támogatta kolleganője 
azon javaslatát, hogy az intergroup levél útján kérjen 
magyarázatot a román hatóságoktól az SZNT külügyi 
megbízottjának az országból való kiutasítása ügyében. 
Ugyanakkor mindketten egyetértéssel fogadták az EU-
nál akkreditált román nagykövet esetleges meghívására 
vonatkozó javaslatot.

Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képvise-
lő, a néppárti képviselőcsoport vallásközi párbeszédért 
felelős munkacsoportjának társelnöke meghívására 
Magyarországon tanuló közel-keleti és afrikai keresz-
tény fiatalok csoportja tanulmányi úton járt Brüsszel-
ben március hónap közepén.

A látogatás során az egyetemista fiatalok részvéte-
lével meghallgatást tartottak az Európai Parlament-
ben, melyen az ösztöndíjasok személyes vallomások 
keretében számoltak be a vallási kisebbségek helyzeté-
ről országaikban, többek között Irakban és Nigériában. 
Megosztották tapasztalataikat az európai parlamenti 
képviselőkkel a magyar kormány keresztény fiataloknak 
szóló ösztöndíjprogramjáról, valamint magyarországi 
tanulmányaik keretében szerzett tapasztalataikról.

Tőkés László EP-képviselő méltatta a magyar kor-
mány rendhagyó ösztöndíjprogramját, és nagyrabecsü-
léssel szólt a fiatalok azon hivatásáról, hogy tanulmá-
nyaik befejeztével és amikor ezt az otthoni viszonyok 
lehetővé teszik, készek lesznek kivenni részüket országa-
ik és tönkrement társadalmuk újjáépítésének felelősség-
teljes munkájából. Az ateista-kommunista diktatúra ide-
jén elszenvedett üldözések emlékét felidézve ugyanakkor 
kifejezte reményét, hogy Isten segítségével és a nemzet-
közi közösség támogatásával a közel-keleti és az afrikai 
üldözött keresztények sorsa is előbb-utóbb jóra fordul, 
és a menekültek százezrei is visszatérhetnek hazájukba.

KÖZEL-KELETI ÉS AFRIKAI ÖSZTÖNDÍJASOK 
BRÜSSZELI TANULMÁNYÚTON
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Március 20-án Tőkés László, az EU–Örményország 
kétoldalú kapcsolatokért felelős néppárti jelentéstévő 
fiatal örmény aktivistákat fogadott brüsszeli képvise-
lői irodájában. Hripszimé Aszatraján, az Emberi Jo-
gok Nemzetközi Helsinki Szövetsége örményországi 
bizottságának és Szófia Manukján, az Örmény Kör-
nyezetvédelmi Frontnak a képviselője egy, az Európai 
Parlament és az Európai Biztonsági és Együttműködé-
si Szervezet (EBESZ) által közösen rendezett konfe-
rencián vett részt Brüsszelben, amelyen közel harminc 
dél-kaukázusi (Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia) 
és közép-ázsiai (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisz-
tán és Üzbegisztán) civil aktivistát láttak vendégül. A 
konferencia célja az EP és a térség civil társadalma 
közötti párbeszéd erősítése, valamint az unió és az 
érintett országok közötti kapcsolatok elősegítése volt.  

Az Örmény Helsinki Bizottság képviselője, aki je-
lenleg tanulmányait uniós ösztöndíjjal Varsóban vég-
zi, nagy érdeklődéssel követi országa és az EU közötti 
tárgyalásokat. Az unió nagymértékben hozzájárul a 
fiataloknak a tagállamokban folyó képzéséhez, és ez 
jelentősen meghatározza ezen fiatalok szerepét Ör-
ményország demokratikus törekvéseiben és európai jö-
vőjében. Fontos tehát, hogy az EU az ifjúságot ezentúl 
is támogassa, az örmény civil társadalomban végbe-
menő fejleményeket pedig az eddigieknél is nagyobb 
figyelemmel kísérje, hiszen a korrupció elleni küzdelem-
ben, az alapvető jogok biztosításában még elég sok 
a tennivaló – emelte ki Hripszimé Aszatraján. Bár az 
európai integrációs folyamatban Jereván továbbra is 
elkötelezett az alapvető jogok iránt, fontos, hogy a 
tárgyalások során Brüsszel nagyobb hatást gyakoroljon 
az ottani kormányzatra annak érdekében, hogy a civil 
társadalom szerepe bővülhessen.

Jereván a környezetvédelem terén is kihívásokkal 
néz szembe – hangsúlyozta Szófia Manukján. Külföl-
di cégek ciánalapú bányászati befektetései rendkívüli 
károkat okoznak az örményországi környezetnek, va-
lamint az ott élő közösségeknek. Az országnak szük-

sége van befektetésre, hangsúlyozta, mindazonáltal a 
külföldi tőke csakis abban szívesen látott, ha a helyi 
lakosság jólétéhez hozzájárul, munkahelyeket teremt 
és a környezetet nem teszi tönkre. Sajnos a mai állás 
szerint ez nem így van, állapította meg. 

Ehhez kapcsolódva erdélyi képviselőnk arról a 2008-
ban elsöprő többséggel elfogadott EP-határozatról tett 
említést, melyet a ciántechnológia betiltásáról Áder 
Jánossal, akkori fideszes képviselőtársával közösen in-
dítványoztak. Sajnálatos módon, az Európai Bizottság 
a ciántechnológián alapuló bányászat betiltásár azóta 
sem tett intézkedéseket – mondotta. Ezen a területen 
tehát mindkét fél nehézségekkel néz szembe. Éppen 
ezért elkötelezett és előrelátó civil aktivistákra mind az 
európai, mind az örmény társadalomnak szüksége van. 
Az EP az uniós–örmény tárgyalásokon mindezt szem 
előtt tartja és prioritásként kezeli – biztosította támo-
gatásáról a fiatal aktivistákat Tőkés László.

TALÁLKOZÓ FIATAL ÖRMÉNY 
JOGVÉDŐKKEL BRÜSSZELBEN

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke Balog Zoltánnal, 
a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának 
vezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatót március 
22-én Budapesten abból az alkalomból, hogy tíz éve 
működik a fővárosi képviselői iroda az Andrássy út 46. 
szám alatt.

Elöljáróban az iroda vezetője, Nemes Csaba lelki-
pásztor, minisztériumi főtanácsadó idézte fel a 2007-es, 

rendkívüli erdélyi EP-választások utáni irodanyitás indo-
kait és körülményeit, kiemelve: Tőkés László királyhágó-
melléki református püspöknek az unió törvényhozásába 
való beválasztásával nem egy pártnak, nem az egyház-
nak, de még csak nem is egy őt mandátummal ellátó 
szavazóközösségnek a képviselője került be a legmaga-
sabb európai fórumba, hanem az egész magyar nemzeté.

A sajtótájékoztató során hangsúlyt kapott az a 
megállapítás, hogy Tőkés László európai parlamenti 

AZ ERDÉLYI, MAGYAR ÉS EURÓPAI 
IDENTITÁSPOLITIKÁRÓL
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2018. március 26-28. között rendezték meg a IX. 
Partiumi Egyetemi Napokat Nagyváradon. A háromna-
pos rendezvénysorozat ünnepi megnyitóján részt vett 
Tőkés László európai parlamenti képviselő, Tolnay 
István, a Pro Universitate Partium Alapítvány (PUPA) 
alelnöke és Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egye-
tem (PKE) rektora. Szomor Abigél egyetemi lelkész a 
bibliai tálentumok példázatáról (Mt 25, 13-30) tartott 
igei bevezetőt.

Tőkés László, az egyetemet alapító és fenntartó 
PUPA elnöke köszöntötte a tanári kar megjelent tagja-
it és a diákokat, majd a tálentumok történetéről szóló 
igemagyarázatokhoz kapcsolódva, a közgazdaságra is 

érvényes alapelvként idézte az igét: „akinek van, adatik 
és megszaporíttatik, akinek pedig nincsen, attól az is 
elvétetik, amije van” (Mt. 25,29). Egyéni és közösségi 
jövőnk építésében az Isteni „befektetésnek” eme gya-
korlatias haszna térülhet meg, hogyha Isten ajándékai-
val jól és híven sáfárkodunk, „gazdálkodunk” – mondot-
ta. Majd az egyetem történetének főbb mozzanatait 
felelevenítve arra figyelmeztetett, hogy a 21. század 
elején, egy új korszak kezdetén, a magyar nemzetnek 
fel kell ébrednie, ha meg akar maradni. 

A reformkor példáját és Kölcsey Ferenc gondolatait 
elénk állító Rókusfalvy Pál professzor szavait idézte, 
aki szerint: „Számunkra csak egy választás van: a tu-

A PARTIUMI EGYETEMI NAPOK 
MEGNYITÁSÁN

képviselőként mindig a magyarság összefogásának 
szimbóluma volt. 2007-ben, amikor függetlenként 
nyerte első mandátumát Erdélyben, azok fogtak össze 
sikeresen, akik a posztkommunista romániai magyar 
egypártrendszeren kívántak felülemelkedni, 2009-ben, 
amikor az RMDSZ listáját vezette, az erdélyi magyar 
belpolitikai kompromisszum és külpolitikai pragmatiz-
mus győzött. Azt már maga Balog Zoltán domborí-
totta ki, hogy a Fidesz-KDNP 2014-ben ugyancsak 
a magyarság összetartozása melletti kiállást kívánta 
jelezni Brüsszel számára azzal, hogy EP-képviselője-
löltjeinek listáján helyet biztosított egy kárpátaljai, egy 
délvidéki és egy erdélyi magyar politikusnak, utóbbiként 
Tőkés Lászlónak. Akinek tevékenysége nem kizárólag 
a romániai magyarság képviseletét jelenti Európában, 
hanem azt, hogy a magyarság közös ügyei nem ismer-
nek országhatárokat – mondta a miniszter.

Erdélyi, magyar és európai identitáspolitika című 
expozéjában maga Tőkés László is beszélt a kezde-
tektől, mondván: 2007-es választási sikere az egyik 
legnagyobb elégtétel volt számára az 1989-es rend-
szerváltozás óta, mivel Temesvár népe után az erdélyi 
választópolgárok is melléje álltak, támogatták. Akko-

ri, Unió, Erdéllyel című programját röviden vázolva 
emelte ki, hogy ebben egyszerre kapott hangsúlyt az 
erdélyi magyar ügy nemzetköziesítése és a magyar 
nemzet határok fölötti egyesítése. A tíz évvel ezelőtt 
megfogalmazott célok és törekvések ma is érvénye-
sek – ennek mentén vázolta erdélyi képviselőnk eddig 
parlamenti munkájának főbb területeit, kihívásait. Po-
litikai tevékenységét összegezve elmondta, hogy an-
nak középpontjában a kisebbségek, a kereszténység, 
a környezet védelme, a kulturális örökség megőrzése 
állt. Valahányszor az egész magyar nemzet és a külhoni 
magyarság érdekeinek védelmében kiállt, azt tartotta 
szem előtt, hogy nem csupán az „utódállamokban” ta-
pasztalható tartós magyarellenesség, hanem ez sajnos 
változatos formában – európai, nemzetközi szintre is 
kiterjedt mára. Ennek összefüggésében beszélt arról 
az ön- és nemzetvédelmi harcról, amelynek szükséges-
ségét számos aktuális nemzetközi, Kárpát-medencei, 
illetve magyarországi vészjelenség indokolja. Az illegá-
lis migráció kapcsán az Európai Unióval, az ENSZ-szel, 
a nehezen azonosítható sötét háttérhatalmakkal és a 
„sorosi diabolikus boszorkánykonyhákkal” folytatott 
magyar küzdelem is ebbe a körbe illeszkedik. Tőkés 
László szerint a bevándorlást szabályozó európai uni-
ós dokumentum, a dublini egyezmény reformja sem 
jelent mást, mint a gátnélküli, özönvízszerű migráció 
legitimálását. „A magyarságvédelem, ezzel együtt pe-
dig európai és keresztény identitásunk védelme az a 
platform, amelyen kifejtem tevékenységemet” – fogal-
mazott.

A közelgő magyarországi választások is a nemzet-
védelem jegyében fognak lezajlani. Egyetértve Orbán 
Viktor miniszterelnökkel abban, hogy ezúttal nemcsak 
a választásokat, hanem a jövőnket kell megnyerni, er-
délyi képviselőnk úgy vélte: a külhoni magyarságnak is 
elemi érdeke, hogy a Fidesz-KDNP nyerjen, és foly-
tathassa a nemzeti együttműködés rendszerében kifej-
tett nemzetpolitikáját. A keresztény és nemzeti identi-
tás kohéziós erejében kell bízni: Európa legyen európai, 
Székelyföld legyen székely föld, Magyarország pedig 
magyar ország – szögezte el ezúttal is Tőkés László.
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Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Izsák Balázs, a Szé-
kely Nemzeti Tanács elnöke közös levélben fordult Ro-
mánia elnökéhez, Klaus Werner Iohannishoz, valamint 
Călin Popescu-Tăriceanuhoz és Nicolae-Liviu Dragne-
ához, Románia Parlamentje két házának elnökeihez. 

A március 27-én Kolozsvárott kelt levélben arra em-
lékeztetik az állam legfőbb közjogi méltóságait, hogy 
az 1989-es romániai forradalom napjaiban egyértel-
mű bizonyságot nyert az országban élő nemzetiségek 
közötti szolidaritás, és hogy az itteni magyarok már 
a rendszerváltás hajnalán kifejezték óhajukat egy ro-
mán–magyar kerekasztal felállítására és működteté-
sére, amely dialógus egy stratégiai partnerséget ala-
pozna meg a két egymás mellett élő náció között. 

Sajnos az eltelt közel három évtizedben alattomos 
szándékok és tragikus események árnyékolták be ezt 
az együttélést. Folyamatos elutasításra talált a romá-
niai magyar nemzeti közösség békés törekvése a jogos, 
alkotmányos, megígért önrendelkezésre. Az erdélyi ro-
mánok gyulafehérvári proklamációjának centenáriumi 
évében erről különösen beszélni kell. Őszinte és alapos 
intézményes párbeszédre van szükség a többségi ro-
mánság és a kisebbségi magyarság képviselői között, új 
alapokra kell helyezni a kapcsolatokat, mind a nemzet-
közi és regionális fejlemények, mind a belpolitikai reali-

tások fényében, különös tekintettel a Székelyföldön és 
a Románia más részein élő magyarok szűnni nem akaró 
autonómiaigényére.

Ennek a dialógusnak az elősegítésére kérik fel leve-
lükben a megszólítottakat annak aláírói. Tőkés László 
és Izsák Balázs így fogalmaz: „Tisztelettel kérjük, hogy 
adjanak esélyt egy személyes találkozóra, amelynek 
során az átfogó, rendszerezett román–magyar párbe-
szédre vonatkozó javaslatunkat bemutathassuk.” En-
nek keretében nyílna esély az autonómiáról és a stabi-
litásról szóló demokratikus dialógusra.

A két nemzeti tanács elnökei húsvéti jókívánságok-
kal zárták a román államfőnek és a törvényhozás két 
elnökének küldött levelüket.

Tőkés László lelkipásztor, európai parlamenti képvi-
selő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke ebben az 
évben is ellátogatott a húsvéti örömüzenettel egy kis-
közösségbe. Még a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület püspökeként honosította meg, hogy minden 
húsvét és karácsony előtt felkeres egy-egy hátrányos 
helyzetű magyar közösséget. 

Tavaly húsvétkor a római katolikus egyház által fenntar-
tott váradszőllősi Szent Márton Idősotthonba látogatott 
el, ebben az esztendőben a váradvelencei református egy-
házközség által alapított, az Agnulli Dei (Isten Bárány-
kái) Egyesület fenntartásában működő öregotthont keres-
te fel. Elkísérte őt Nagy József Barna, az EMNT partiumi 
régióelnöke, a Magyar Polgári Egyesület vezetője is.

AZ EMNT ÉS AZ SZNT ELNÖKEI LEVELET 
ÍRTAK A ROMÁN ÁLLAMI VEZETŐKNEK

HÚSVÉTI JÓSZOLGÁLATI LÁTOGATÁS

dásalapú társadalom felé vezető út, a magyar felvi-
lágosodás útja (…) a természet szabta fejlődésnek az 
útja, az erkölcsi fejlődésnek az útja, Krisztus követé-
sének az útja.” Amilyennek az ifjúságot neveljük, olyan 
lesz negyedszázad múlva a magyar társadalom, olyan 
lesz erdélyi-partiumi közösségünk.

A szintén az egyetemalapítók közé tartozó Tolnay 
István beszédében az univerzitás létrejöttének mozza-
natait mintegy „alulnézetben” felidézve, kitért arra a 
– politikai ellenszélben folytatott – küzdelemre, mely-
nek sokszor nagyon prózai vonatkozásai, máskor pedig 
felemelő pillanatai voltak. A távolabbi vagy közelebbi 
múltunk megismerése nélkül nem építhetünk jövőt. A 
partiumi magyarság múltjának fontos fejezete ma már 
a harmincadik születésnapjához közeledő PKE törté-
nete is egyben. Arra kérte a fiatalokat, hogy jó ered-
ményekkel, nemzeti és hitbeli identitásunk erősítésével 
vigyék jó hírét az első önálló erdélyi magyar egyete-
münknek.
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Tőkés László január 16-án Strasbourgban elhang-
zott napirend előtti felszólalásában (ami kiadvá-
nyunkban is megtalálható a róla szóló közleménnyel 
együtt) megemlékezett a tordai vallásbékéről annak 
450. évfordulója alkalmával, amely törvény a korabeli 
erdélyi fejedelemséget világelsővé tette a lelkiismereti 
és vallásszabadság elismerése, valamint a vallási tole-
rancia terén, ugyanakkor pedig arról is szólt, hogy e 

szellemiséggel ellentétben az akkori román kormány-
fő akasztással fenyegette meg a magyar nemzeti 
szimbólumokat Romániában használókat. Az erdélyi 
EP-képviselő felszólalása elvtelen ellentámadásra kész-

tette Maria Grapini román EP-képviselőt, a Szocialis-
ták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai 
Parlamentben nevű képviselőcsoport tagját. 

A dél-moldvai Galac megyéből származó, textilmér-
nöki végzettségű Grapinit – aki rövid ideig a második 
Ponta-kormánynak is tagja volt – az azóta köztörvé-
nyes bűnözőként elítélt Dan Voiculescu Humanista 
(majd Konzervatív) Pártja repítette a politikába. A za-
varos ideológiájú és irányultságú, folyton nevet változ-
tató politikai formációkat megjárt politikusnő végül a 
2014-es választásokon a Szociáldemokrata Párt vezet-
te többpárti alkalmi szövetség listáján lett megválaszt-
va és jutott be az EP-be, de ott már a Szociálliberális 
Humanista Erő Pártja nevű, csak 2015-ben alapított s 
Romániában kvázi nem létező alakulat képviselőjeként 
foglal helyet. 

Maria Grapini felszólalásában rendreutasítani és 
kioktatni próbálta az előtte szóló Tőkés Lászlót, a 
tárgyhoz nem illően arra szólítva föl, hogy kormány-
párti magyar képviselőként kérjen bocsánatot, amiért 
a román miniszterelnök gyilkos kijelentésének hatására 
felháborodott tüntetők „zászlóként el nem ismert szö-
vetdarabokkal” takarták le a budapesti román nagy-
követség firmamentumát. Kijelentette továbbá, hogy 
Székelyföld sosem volt független, és Tőkés László sér-
tő módon kéri e régió elszakadását Romániától éppen 
„az 1918-as nagy egyesülés centenáriumának évében”, 
amikor az országban „a független román állam létre-
jöttét” ünneplik. (Nota bene: a független román állam 
1878-ban, a San Stefanó-i békeszerződés és a berlini 

ELRUGASZKODVA  A VALÓSÁGTÓL

Március 30-án, nagypéntek délutánján a Nagy-
várad Velence nevű városrészében található otthon 
társalgójában fogadták az idős, járóképes gondozot-
tak a püspököt, aki később az ágyhoz kötötteket is 
felkereste. Az ismerkedő beszélgetést követően közös 
énekléssel készültek az igehallgatásra. Tőkés László a 
gyásznaphoz illően Máté evangéliumát idézve (27,16-
26) elevenítette fel az emberi gyarlóságból és bűntu-
datból fakadó nagypénteki „népítéletet”, ami megelőz-
te Jézus Krisztus kínszenvedését, kereszthalálát és 
temetését, illetve csodálatos feltámadását. Igemagya-
rázatában a kétezer évvel ezelőtt történteket korunk 
jelenségeivel is párhuzamba állította, hiszen a Fiúisten 
feláldozásának politikai-társadalmi, teológiai és emberi 
dimenziói egyaránt voltak. Abban a tekintetben nem 
sokat változott a helyzet, hogy a világ nagyjai ma is 
egyre-másra úgy alakítják a dolgok menetét, a hatal-
masok kényük-kedvük szerint úgy irányítják az egyé-
nek és közösségek sorsát, hogy mélyüljön a szakadék 
a gazdagok és a szegények, az uralgók és az aláve-
tettek között. „Nagypénteken gyászolunk ugyan, de a 
húsvétban, a feltámadás ünnepén a bűneinktől való 
krisztusi szabadítást várjuk és reméljük” – mondotta a 
püspök, aki imájában az Úr gondoskodó szeretetéért 
és jelenlétéért annak bizonyosságával fohászkodott, 
hogy Isten fia a csüggedőkkel, betegekkel, rászorulók-
kal mindenkoron közösséget vállal.

Az egybegyűltek végezetül elénekelték a Győzhetet-
len én kőszálom kezdetű egyházi éneket, amely úgy is 
ismert, mint II. Rákóczi Ferenc imádsága Jézusról.

Tőkés László a lelkipásztori áldásmondás után hús-
véti üdvözlőlappal kedveskedett az idősotthon lakóinak 
és munkatársainak, majd gyümölcsök és édességek 
ajándékozásával, valamint kölcsönös ünnepi jókívánsá-
gokkal zárult a látogatás. Az adományok az EMNT 
és az MPE jóvoltából kerültek az Agnulli Dei Idősek 
Otthonába. 
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Tizenkettedik alkalommal szervezték meg a ma-
gyarországi hajdútelepülések elöljárói a Bocskai 
Zarándoklatot, amely a hajdú múlt ápolása és őrzése 
mellett a határok fölötti magyar nemzeti egységet is 
hivatott szolgálni és demonstrálni. 

A Hajdúnánás–Debrecen–Kolozsvár–Gyulafehér-
vár–Nagyenyed–Nagyvárad–Debrecen–Hajdúnánás 
útvonalat követő delegáció a Bocskai István (1557–
1606) életéhez és uralkodásához kapcsolódó helyszíne-
ket, emlékhelyeket kereste fel február 16-án és 17-én. 
Bocskait 1605. február 21-én az erdélyi országgyűlés 
Nyárádszeredában Erdély, április 20-án a szerencsi 
országgyűlés Magyarország fejedelmévé választotta, 
majd pedig az év november 11-én királlyá is koronáz-
ták. Tisztségeit a következő év december 29-én be-
következett korai haláláig viselte olyan uralkodóként, 
akinek legnagyobb történelmi érdeme Erdély szuvereni-
tásának és a Magyar Királyság jogállásának megtartá-
sa volt nagyhatalmi torzsalkodások, háborús viszonyok 
és politikai megosztottság közepette.

A Bocskai Zarándoklat részvevői a hazaúton érkez-
tek február 17-én délben Váradra, ahol Bocskai István 
egykor várkapitány volt, és ahol 2009-ben felavatták 

AZ IDEI BOCSKAI ZARÁNDOKLAT ZÁRÓ 
ALKALMÁRÓL

kongresszus döntése alapján jött létre, az 1920-as tria-
noni szerződés csupán területgyarapodást hozott.)

Erdélyi képviselőnknek már nem nyílt lehetősége a 
plénumban reagálni Maria Grapini kijelentéseire, ezért 
Nyílt levélben volt kénytelen helyükre tenni a dolgokat: 
„Tisztelt Grapini Képviselőnő! Igazán sajnálom, hogy a 
tegnapi plenárison Ön konfrontálódott velem. Pedig a 
legjobb az lett volna, ha szolidaritásból Ön is elhatároló-
dik Mihai Tudose gyilkos fenyegetésétől. Én az erdélyi 
és a temesvári tolerancia szellemében szóltam, amely 
kizárja, hogy valakit is a székely zászló kitűzése vagy az 
autonómiáról szóló román–magyar párbeszéd kezdemé-
nyezése miatt életveszélyesen megfenyegessenek. Tehát 
nincs miért ’bocsánatot kérnem’. Amúgy az Ön által fel-
rótt budapesti inzultussal magam sem értek egyet. A 
magyarországi román nagykövetség intézményi feliratá-
nak a székely zászlóval való letakarása azonban távolról 
nem hasonlítható össze Románia miniszterelnökének 
(!) minősíthetetlen megnyilatkozásával. Ráadásul a cse-
lekmény elkövetőihez semmi köze a magyar kormánynak, 
mint ahogyan egyetlen komoly romániai magyar párt 
vagy szervezet sem áll kapcsolatban velük. Székelyföld 
’függetlenségét’ pedig végképp nincs miért emlegetnie, 
hiszen az autonómia képviselői Románia határainak és 
szuverenitásának a tiszteletben tartásával kívánják kivív-
ni a magyar közösség jogait. Annak reményében, hogy 
egy nyílt és becsületes román–magyar párbeszéd előbb-
utóbb mégiscsak meg fog valósulni – tisztelettel küldöm 
az új esztendőre szóló jókívánságaimat.”

Válaszlevelében a román EP-képviselő arra hívta fel 
a figyelmet, hogy ő maga már elítélte az időközben 
menesztett kormányfő „kifejezésmódját”, bár normális 
reagálásnak tartja azt, hiszen Mihai Tudose a „Szé-
kelyföld függetlenségét követelők” ellen szólt, Romá-
nia területi épségét, szuverenitását féltette, illetve az 
alkotmány és a törvények betartásáért szállt síkra. 
Grapini a továbbiakban a valóságtól elrugaszkodva 

felhozta, hogy a „magyar kisebbség egy része” meg-
sérti a románok jogait a magyarok által többségben 
lakott megyékben. Pedig Romániában  modellértékű 
a kisebbségi jogok biztosítása, a román–magyar dialó-
gus „nyílt és becsületes” a románok részéről, hiszen „az 
RMDSZ 28 éve kormányon van”. Szerinte már csak a 
magyaroknak kell bizonyítaniuk tiszteletüket azon or-
szág iránt, amelyben élnek, a többségi románság és a 
román törvények iránt. Ugyanakkor Magyarország nem 
avatkozhat be Románia belügyeibe.

Tőkés László román képviselőtársa épületes kinyi-
latkoztatásai láttán már csak egy rövid válaszlevél-
ben reagált: „Kedves Képviselőnő! Köszönöm szíves 
válaszát. Utánanézek hivatkozott nyilatkozatának. Et-
től függetlenül azonban megdöbbenéssel olvastam a 
román sajtóban megjelent rosszindulatú és egyoldalú 
tájékoztatást az én felszólalásomról és az Ön ’jogos, 
frappáns replikájáról’. Székelyföld függetlensége példá-
ul szóba sem került soha. A románok jogait sem sértik 
a székelyek. Ön valóságalap nélkül vádaskodik. Ami pe-
dig Magyarország ’beavatkozását’ illeti – megfogalma-
zása nagy mértékben emlékeztet Ceaușescu diktátor 
’be nem avatkozási’ doktrínájára…”
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emléktábláját a most a Partiumi Keresztény Egyetem-
nek otthont adó református püspöki palota belső udva-
rán található ún. partiumi panteonban.

A vendégeket Pálfi József, a PKE rektora köszön-
tötte rámutatva, hogy a fejedelem történelmi szerepe 
példamutató a szabadságért való küzdelem, a keresz-
ténység védelme és a vallásszabadság biztosítása te-
kintetében. Ezek a törekvések máig élők, és meg is kell 
határozzák mindennapjainkat.

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke szinte mindig jelen volt 
a nagyváradi Bocskai-megemlékezéseken, az említett 
emléktáblát is az ő kezdeményezésére állították. Ezúttal 
azonban Kallós Zoltán és Vitályos Ildikó búcsúztatására 
szólította el a kegyelet és a kötelesség Válaszútra, illetve 
Kolozsvárra. A püspök üdvözletét Nagy József Barna 
EMNT-régióelnök adta át a zarándokoknak. 

Szólláth Tibor hajdúnánási polgármester, a zarán-
dokút főszervezője röviden köszöntötte a megjelente-
ket, kiemelve, hogy a hajdúk leszármazottai soha nem 
feledik el Bocskait, akinek a felmenőik igen sokat kö-
szönhetnek. Buczkó József néprajzkutató, a hajdúná-
nási Móricz Pál Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
igazgatója a fejedelem koronájának történetét ismer-
tette, annak magukkal hozott hasonmását két ifjú haj-
dú őrzésében mutatták be. 

A rendezvényen szavalattal Meleg Vilmos színmű-
vész, énekszóval Kátai Zoltán énekmondó működött 
közre.

A megemlékezés Bocskai István emléktáblájánál 
folytatódott, ahol előbb Gacsályi Gábor hajdúnánási 
református lelkipásztor mondott igei köszöntőt, majd 
koszorúzásra került sor. Tőkés László EMNT-elnök 
nevében munkatársai, az Erdélyi Magyar Néppárt ne-
vében pedig Csomortányi István megyei elnök és 
vezetőtársai koszorúztak, majd a hajdútelepülések 
képviselői hajtottak fejet a Győrfi Lajos püspökladá-
nyi szobrászművész alkotta domborműves emléktáb-
lánál.

Száz éve, 1918. február 16-án született meg az ön-
álló litván állam. Február 21-én ennek tiszteletére ren-
deztek emlékünnepélyt Brüsszelben. A litván néppárti 
képviselőcsoport nevében Laima Liucija Andrikiene 
elnök köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédet mon-
dottak Antonio Tajani, az EP elnöke, Jean-Claude 

Juncker, a Bizottság elnöke és Viktoras Pranckietis 
litván házelnök. Tőkés László alkalmi levélben fejezte 
ki jókívánságait a litván delegáció vezetőjének.

Az Andrikiené képviselőnek címzett levél így szólt: 
„Kedves Delegációvezető Asszony! Fontosnak tartom, 
hogy ne csak a centenáriumi ünnepségen való sze-

mélyes részvételemmel, hanem 
ezúton is örömömet és jókíván-
ságaimat fejezzem ki Litvánia 
önálló állami léte helyreállításá-
nak 100. évfordulója alkalmából. 
Tegnap este elmondott beszéde, 
valamint csodálatos fiataljaik 
művészi előadása a szabadságát 
visszanyert és függetlenségét ki-
vívott litván nép nemzeti mél-
tóságát sugározták felénk. Az 
est jeles szónokainak felszólalá-
sai ugyanezt az értést támasz-
tották alá. A hajdani lengyel–
litván–magyar közös múltat is 
felidézve osztozom történelmi 
ünnepük örömében, egy jobb 
Európa közösségében kérve Is-
ten gazdag áldását egész hazá-
ja népére – testvéri szeretettel: 
Tőkés László.”

SZÁZÉVES LITVÁNIA
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Annak köszönhetően, hogy az európai kisebbség-
védelmi kezdeményezéshez több mint egymillió alá-
írás gyűlt össze, bátran kijelenthetjük: jogérvényesítő 
küzdelmünk végérvényesen európai színtérre került, 
és ezenképpen a 2007-ben nemzetközi fórumokon is 
megkezdett munkánk minden eddiginél szélesebb körű 
támogatást élvez. 

Illesse köszönet mindazokat, akik kézjegyükkel tá-
mogatták az európai őshonos kisebbségek védelmét – 
ezzel együtt pedig erdélyi magyar közösségünk ügyét. 
Európai parlamenti képviselőként, valamint az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács elnökeként is többször hang-
súlyoztam: autonómiaharcunknak és mindennapi, ki-
tartó jogérvényesítő küzdelmeinknek csak akkor lehet-
nek hosszú távú eredményei, ha ezeket nem csupán 
a bukaresti hatalommal szemben vívjuk meg, hanem 
európai támogatókra lelve nemzetköziesítjük. 

Az a tény, hogy egy ilyen kiemelten fontos nemze-
ti ügy mellett több mint egymillió aláírás gyűlt össze, 
reményt és új lendületet adhat közös céljaink követé-
séhez és vállalásaink teljesítéséhez. Példás melléállá-
sukért ezúton külön is illesse köszönet az anyaországi 

aláírókat, a maga helyén pedig az Európai Szabad Szö-
vetség vezetőségét és tagpártjait az aláírások össze-
gyűjtésében vállalt aktív részvételükért!

Nagyvárad, 2018. április 5.

Tőkés László EP-képviselő, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

NYILATKOZAT
JOGÉRVÉNYESÍTŐ KÜZDELMÜNK
EURÓPAI SZÍNTÉRRE KERÜLT

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács 
örömmel vette tudomásul és üdvözli a három romániai 
magyar párt 2018. január 8-án Kolozsvárt kiadott kö-
zös nyilatkozatát a romániai magyar nemzetrész auto-
nómiájának a szükségességéről.

Mivel a nyilatkozatot mindhárom magyar politikai 
párt egyetértésben adta ki, valamint a nyilatkozatot 
előzetesen támogatta mind az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács, mind a Székely Nemzeti Tanács, megállapít-
juk, hogy ez a nyilatkozat a teljes romániai magyar 
társadalom nevében, annak támogatásával jött létre.

A magyar autonómia ügyében tett nyilatkozat nem-
csak örvendetes, hanem időszerű is. 2018 centenáriumi 
éve a gyulafehérvári román nagygyűlésen kiadott nyi-
latkozatnak, melyben világosan megfogalmazták, hogy 
a nemzeti együttműködés jövőbeli útja az autonómiák 
kialakítása kell legyen.

Az eltelt száz évben Romániában az eredeti felfogás 
szerinti autonómiák kialakítása nem valósult meg.

A megvalósulásnak első, megkerülhetetlen lépése 
nem lehet más, mint a román nemzet és a Romániában 
élő magyar nemzetrész képviselői közötti autonómia-
tárgyalások megkezdése.

A centenáriumnak nemcsak jelképesen, de a való-
ságban is kaput kellene nyitnia a román és a magyar 
nemzet jövőbeli harmonikus együttműködése előtt, 

melynek nyitánya éppenséggel a párbeszéd megkezdé-
se lehetne.

Ennek értelmében a Kárpát-medencei Magyar Au-
tonómiatanács felkéri Románia Parlamentjét, hogy 
2018-ban nyisson kaput a magyar autonómiatörekvé-
sek előtt az autonómiatárgyalások kezdő időpontjának 
mihamarabbi kitűzésével.

Az együttműködés és az autonómia a megfelelő 
megoldás Trianonra!

 
Budapest, 2018. február 8.

A KMAT tagszervezetei nevében
Tőkés László

elnök

FELHÍVÁS A ROMÁNIAI MAGYAR 
AUTONÓMIA ÜGYÉBEN
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Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke vasárnap délben a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mándokon, a 4. sza-
vazókörben adta le szavazatát az országgyűlési válasz-
tásokon. Ezt megelőzően a helybéli református temp-
lomban vett részt a délelőtti istentiszteleten és szólt a 
gyülekezethez. Vasárnap este viszont az EMNT nagy-
váradi demokráciaközpontjában tartott eredményvá-
rón értékelte a választási eredményeket és nyilatkozott 
a sajtónak.

A Fidesz-KDNP erdélyi EP-képviselője a Tiszántúli 
Református Egyházkerületből kiszakadt Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület volt püspökeként az 
anyaszentegyház határokon átívelő lelki-nemzeti kö-
zösségében köszöntötte a mándoki templomos gyüle-
kezetet. Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bihar és 
Hajdú-Bihar, Arad és Békés, valamint Temes és Csong-
rád megyék határtalan összetartozását hangsúlyozva „a 
szeretet himnuszának” apostoli igéit idézte, rámutatva, 
hogy az egyetemes isteni és emberi szeretet körébe a 
hazaszeretet és a nemzettársaink iránti szeretet is 
értelemszerűen beletartozik. A választások részvevőit 
ez a szeretet hassa át, mint ahogy a bizalmukra ér-
demes felelős vezetőknek és képviselőknek is ugyanet-
től az érzéstől indíttatva kell gondját viselniük a rájuk 
bízottaknak: a nemzetnek, a határon innenieknek és 
túliaknak, a városoknak, falvaknak, egyházaknak, kö-
zösségeknek, családoknak és az egész társadalomnak 
– mondotta a volt temesvári lelkipásztor.

Az eredményvárón elhangzott beszédében Tőkés 
László a szeretetnek a gyűlölet fölött aratott győ-
zelmeként értékelte a választási eredményeket. Azok, 
akik a nemzet megosztásán ügyködtek, csúfos vere-

séget szenvedtek. Ezzel szemben viszont azok, akik a 
magyarság önvédelmi harcának ügyét tűzték zászlajuk-
ra, elsöprő sikert arattak – mutatott rá erdélyi képvi-
selőnk, külön is kiemelve, hogy a külhoni magyarok el-
len irányuló kampánypropagandának nem volt foganat-
ja, sőt a külhoni magyarok jelentős mértékben járultak 
hozzá a nemzeti erők, a Fidesz-KDNP-pártszövetség 
sorsdöntő győzelméhez.

Európai képviselőnk szívbéli elismerését fejezte ki 
Orbán Viktor elnöknek, a nemzet miniszterelnökének, 
és külön is köszönetet mondott az erdélyi magyar vá-
lasztópolgároknak, valamint a levélszavazatok leadá-
sában oroszlánrészt vállaló Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanácsnak és Erdélyi Magyar Néppártnak. 

„Holnap a magyar választási eredmények jó hírét vi-
szem Brüsszelbe” – zárta beszédét az EMNT elnöke.

MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSOK:
„A SZERETETNEK A GYŰLÖLET FÖLÖTT 
ARATOTT GYŐZELME”

A magyarországi parlamenti választások nyomán 
több néppárti európai parlamenti képviselő, köztük 
Gunnar Hökmark, a svéd és Othmar Karas, az oszt-
rák néppárti delegációk elnökei populizmussal, Euró-
pa-ellenességgel, nacionalizmussal, idegengyűlölettel 
és antiszemitizmussal vádolták meg Orbán Viktor mi-
niszterelnököt, illetve a választásokon győztes Fideszt.

Ezen előzményeket követően került sor a magyar or-
szággyűlési választásokat értékelő informális vitára az 
Európai Parlament néppárti frakcióülésén április 11-én.

Manfred Weber frakcióvezető gratulációja és érté-
kelése mellett azokra a kritikákra is kénytelen volt re-
agálni, melyek éppen a Fidesznek küldött jókívánságai 

miatt érték. Egyebek mellett azt is sajnálattal említet-
te meg, hogy az „Európa kulturális alapjainak megőrzé-
sét” szorgalmazó húsvéti gondolatait Guy Verhofstadt 
belga liberális kollégája „kirekesztőnek” minősítette.

Szájer József frakcióelnök választási értékelője 
után, a hozzászólások rendjén Tőkés László európai 
képviselő köszönetet mondott az elhangzott jókíván-
ságokért. Romániai kisebbségi magyarként külön is 
említést tett a határon túli magyarok szavazási lehe-
tőségéről, és örömmel üdvözölte a magyarországi né-
met közösség képviselőjének az országgyűlésbe való 
beválasztatását. Kétség sem fér ahhoz, hogy Magyar-
országon demokratikus és legitim módon nyerte meg 

VITA A NÉPPÁRTI EP-FRAKCIÓBAN A 
MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSOK KAPCSÁN
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2018. április 11-én – amint az egyébként várha-
tó volt – a román képviselőház ismét leszavazta a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott, a 
székelyföldi területi autonómia részletes statútumát 
tartalmazó törvénytervezetet. A bukaresti törvény-
hozás elsöprő többséggel megszületett elutasító ha-
tározatát követően mind a Székely Nemzeti Tanács, 
mind pedig az Erdélyi Magyar Néppárt nyilatkozatban 
foglalt állást az autonómiaküzdelem folytatása mel-
lett.  Az SZNT elnöke egyebek mellett így fogalma-
zott: „Nyilvánvalóvá vált, hogy az elutasítás mögött 
egy irracionális ellenérv áll az autonómia fogalmával 
szemben, sem a román képviselők, sem a román köz-
vélemény nem értette meg, hogy milyen, Románia 
számára is fontos értékek hordozói a törvényterve-
zetbe foglalt közjogi megoldások. Ebből az is követ-
kezik, hogy nem kell változtatnunk az autonómiasta-
tútumon! Semmilyen ellenérv nem teszi indokolttá, 
hogy elbizonytalanodjunk, vagy saját céljainkat meg-
kérdőjelezzük!” 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége el-
fogadhatatlannak tartja a bukaresti döntéshozók elzár-
kózását a valós társadalmi és gazdasági problémákra 
tényleges megoldásokat kínáló autonómiatervezetnek 
még az érdemi vitájától is. „Mi továbbra is valljuk: a 
békés együttélés megteremtésének, valamint nemzeti 
identitásunk és kultúránk megtartásának egyetlen tör-
vényi záloga a belső önrendelkezés elvén alapuló auto-
nómia. Különösen aggasztónak tartjuk a képviselőház 
döntését egy olyan pillanatban – a centenárium évében 
–, amikor nem a zsigeri elutasításnak, hanem a román–
magyar párbeszédnek lenne ideje. Úgy tűnik, Románia 
vezetői még nem értik: az erdélyi magyarság autonómi-
aigénye a lehető legerősebb lojalitási nyilatkozat, me-
lyet Románia mellett tehetünk, ráadásul az önrendel-
kezés nagyban hozzájárulhat az ország stabilitásának 
és gazdasági fellendülésének megteremtéséhez is.”

A Néppárt szerint a törvénytervezet ellen szavazó 
román törvényhozók azt jelezték: Románia nemcsak 
olyan európai értékeket és gyakorlatot utasít el, mint 
a nemzeti közösségek önigazgatási joga, hanem a de-
mokrácia lényegét jelentő, közös dolgainkról szóló, ér-
demi vitát is. „Meggyőződésünk, hogy a Székelyföld 
sajátos közigazgatási jogállása nemcsak a székelyek, 
hanem Románia teljes népességének közös érdeke. A 
mostani szavazás ellenére is fenntartjuk: minden ren-
delkezésünkre álló törvényes eszközzel fel fogunk lépni 
önrendelkezési törekvésünk sikerre vitelében, s ebben 
számíthatunk – az Európai Szabad Szövetség (EFA) 
tagpártjaként – nemzetközi támogatóinkra is” – áll az 
Erdélyi Magyar Néppárt április 12-i közleményében.

TOVÁBBRA IS AZ AUTONÓMIA
A MEGOLDÁS!

a választásokat a Fidesz-KDNP pártszövetség – jelen-
tette ki –, ami egyben a kommunizmus végérvényes 
vereségét és a szélsőségesek fölött aratott győzelmet 
is jelenti.

Erdélyi képviselőnk ugyanakkor Guy Verhofstadt 
idézett megnyilatkozására visszautalva, határozottan 
visszautasította nevezett frakcióbeli képviselőtársai 
igaztalan és alaptalan vádaskodásait. Közös frakciónk 
tagjaiként netalán Verhofstadttal, Martin Schulz volt 
EP-elnökkel vagy a LIBE-bizottság hírhedt raportő-
rével, Sargentini képviselőnővel, vagy éppenséggel a 
levitézlett Gyurcsány Ferenccel és Vona Gáborral, 
netán Niedermüller Péter és Szanyi Tibor posztkom-
munista EP-képviselőkkel vállalnak közösséget? – tette 
fel a kérdést. Amúgy sokkal jobb volna, hogyha a rágal-
mazók nem a magyarok antiszemitizmusával foglal-
koznának, és nem Soros György nagytőkést védenék, 
hiszen a vele szemben fellépő izraeli hatóságok vég-
képp nem nevezhetők „antiszemitáknak” – tette hozzá 
képviselőnk. Ezzel egybehangzóan Schöpflin György 
fideszes képviselő is úgy fogalmazott: netalán Ben-
jamin Netanjahu izraeli kormányfő is „antiszemita” 
volna? egy politikai személyt nem lehet elítélni amiatt, 
mert történetesen zsidó?   

Jobb volna, hogyha együttes erővel védenénk meg 
Európát és nemzeteinket: Svédországot a no-go zó-
náktól, Ausztriát és Magyarországot az illegális be-
vándorlóktól. A maga helyén ezt teszi Orbán Viktor 
miniszterelnök – zárta szavait Tőkés László, óva attól 
az európai képviselőket, hogy a jelenlegi helyzet súlyos-
bodása esetén nehogy „veszélyességi pótlékot” kellene 
igényelniük brüsszeli és strasbourgi tartózkodásaikért…

A vita lezárásaképpen Manfred Weber frakcióelnök 
– egyebek mellett – azon véleményének adott hangot, 
hogy noha a migrációs kvóták elutasításával nem ért 
egyet, mindazáltal az elutasítás politikai megfogalma-
zását jogosultnak tartja.



A prominens emberi jogi központ, az 1955-ben 
Hollandiában létrejött Open Doors megállapítja idei, 
World Watch List elnevezésű jelentésében, hogy a ke-
resztényüldözés növekvő tendenciát mutat világszerte, 
de legfőképpen Ázsiában. 

A civil szervezet 50 olyan országot vizsgál évente, 
ahol a keresztényüldözés a legerőteljesebb. A 2016 ok-
tóbere és 2017 novembere közötti vizsgált időszakban 
3066 keresztényt mészároltak le a hitükért, az előző 
periódusnak ez a szám több mint a készterese. Az 
Open Doors Észak-Koreát, Afganisztánt, Szomáliát, 
Szudánt, Pakisztánt, Eritreát, Líbiát, Irakot, Jement, 
Iránt és Indiát jelöli meg mint az üldöztetés legfőbb 
régióit, emellett újonnan került a listára Nepál és Az-
erbajdzsán, ahol a vallásos nacionalizmus, valamint a 
rendőri túlkapások fokozzák a feszültséget.  

Az évet meghatározó fő trendek:
1. Ázsia: a vallási fundamentalizmus, az etnikai és 

nemzeti identitás, sőt az állampolgárság meghatározá-
sa a felekezeti kisebbségeket kirekesztette és kiszolgál-
tatottá tette. 

2. Az extrémista csoportok katonai legyőzése nem 
jelentette az üldöztetés csökkenését. Az iszlám ideoló-
gia elterjedt, és a különböző közösségek radikalizálódá-
sához vezet majd. 

3. Afrika továbbra is a leg keresztényellenesebb kon-
tinens – tízből nyolc problémás ország Afrika területén 
található. 

A vallásos köntösbe öltöztetett nacionalizmus mi-
att a keresztények szabadsága nagymértékben sérült a 
vizsgált időszakban. Ez ellentmond az Európai Unió ál-
tal alapvetőnek tartott, a vallási és hitéleti szabadság-
hoz való jognak, közvetve pedig sérti a demokráciát, 
amely mellett az Európai Parlament folyamatosan kiáll. 

Az Open Doors azt ajánlja a tagállamoknak, hogy:
– minden olyan nemzetközi fórumon, ahol az EP 

közbenjárása szükséges, emeljék ki a vallási és hitéleti 
szabadság fontosságát;

– minden területen vizsgálják a vallási és hitéleti sza-
badság megsértésére irányuló próbálkozásokat, és arra 
buzdítsák a kormányokat, hogy átdolgozzanak, módo-
sítsanak vagy eltöröljenek olyan törvényeket, amelyek 
ezeket a tetteket és kísérleteket lehetővé teszik;

– anyagi és humanitárius segítséget nyújtsanak 
olyan országokban, ahol a vallási diszkrimináció elleni 
küzdelemben erre szükség van;

– látogatások alkalmával tárgyalják meg és keresse-
nek megoldást a problémákra a helyi emberi jogi ak-
tivistákkal, vallási vezetőkkel és egyházi képviselőkkel.  

Az Uniónak arra kell ösztönöznie a kínai kormányt, 
hogy kezdjen párbeszédet a helyi egyházakkal, és is-
merje fel, hogy a kereszténység pozitív hatással lehet 
Kína társadalmára.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Szövetsé-
gének tett ígérete értelmében Pakisztánnak el kellene 
törölnie az 1986-os istenkáromlási törvényét, védelmet 
kellene biztosítania a problémával foglalkozó bíráknak 
és garantálnia kellene a szabályos, tisztességes jogi el-
járást. 

Az EU-nak sürgősen integrálnia kellene a vallási sza-
badság kérdését az Indiával kötött kettő vagy többol-
dalú üzleti egyezményekbe, szorgalmaznia kellene az 
1950-es elnöki rendelet eltörlését, amely megtagadja 
a keresztényektől (és muszlimoktól) a hindu, buddhis-
ta, szik közösségeknek járó jogokat, de az egyes indiai 
államokban érvényes áttérésellenes törvények visszavo-
nását is követelni kell. 

 Az Open Doors egy sor ajánlást is megfogalma-
zott a közel-keleti fegyveres konfliktusok miatt lakó-
helyüket elhagyni kényszerült személyek megsegítésé-
re, különös tekintettel a Szíriából, Irakból elüldözött 
keresztényekre. Szorgalmazza a vallási vezetők bevo-
nását a békekötési folyamatokba, a Szíria és Irak kö-
zötti kapcsolatok rendezésébe a béke visszaállításának 
érdekében. Hasonló odafigyelést és törődést igényel a 
pakisztáni és afganisztáni helyzet is.

KERESZTÉNYÜLDÖZÉS:
EGY VILÁGMÉRETŰ PROBLÉMA




