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Tőkés László európai parlamenti képviselő sajtóirodájának értesítője

Az Európai Parlament belgiumi székhelyén április 
24-én került sor az Európai Emlékezet és Lelkiisme-
ret Platformja (The Platform of European Memory 
and Conscience) egy évvel ezelőtt meghirdetett pályá-
zatának eredményhirdetésére. A szervezet az európai 
totalitárius rendszerek áldozatainak szentelt brüsszeli 
köztéri emlékmű létrehozására irányuló pályázati felhí-
vását éppen egy évvel ezelőtt tette közzé.

 Az irodája által szervezett rendezvény megnyitása-
ként Tőkés László EP-képviselő, a platform védnöki 
testületének tagja azt hangsúlyozta, hogy a kommu-
nizmus és a fasizmus áldozatainak száma és szenve-
dése szinte felmérhetetlen, az ifjú nemzedéknek pedig 
tudnia kell, hogy minő pusztítást végzett a XX. szá-
zadban tomboló két diktatúra. A művészet a valóság 
és a transzcendens találkozási pontján jön létre, s jelen 

esetben ily módon segít az áldozatok emlékét megidéz-
ni. A szabadság szeretete mindig áldozattal jár, a sza-
badság pedig olyan, mint a levegő, mely nélkül nem tu-
dunk teljes értékű életet élni. Természetes tehát, hogy 
azt szorgalmazzuk: Brüsszelben, a békén és jóléten 
alapuló Unió fővárosában legyen egy olyan emlékmű, 
amely a gyűlölet és a terror áldozatainak állít emléket. 
Ez a legkevesebb, amit tehetünk – zárta szavait erdélyi 
képviselőnk.

 A lengyel Lukasz Kaminski, akit nemrég válasz-
tottak meg a platform elnökének, megköszönte a 39 
beérkezett pályamű alkotójának munkáját, és nagyra 
értékeléséről biztosította őket. Az eseményen, ame-
lyen a brüsszeli lengyel és litván nagykövetség is kép-
viseltette magát, Jitka Pánek Jurková, a brüsszeli 
cseh kulturális intézet igazgatója országa nagykövete, 
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Jaroslav Kurfürst üzenetét tolmácsolta, aki Antonio 
Tajani EP-elnökkel és Navracsics Tibor európai biz-
tossal együtt védnöke volt a pályázatnak.

A szabadság és az emlékezet közös nyelven beszél 
egész Európában – mondotta a rendezvényt moderá-
ló Szilágyi Zsolt, aki maga is a platform vezetőségi 
tagja. Az a körülmény, hogy Spanyolországtól Orosz-
országig, Angliától Szlovéniáig több tucatnyi ország 
képviseltette magát a pályázaton, azt mutatja, hogy 
a kollektív emlékezet nem felejtkezik meg a diktatúrák 
hőseiről és áldozatairól.  „Habár csak egyetlen nyertest 
hirdethetünk, biztos vagyok benne, hogy a művészek 
munkája nem hiábavaló, hanem kihatással van saját 
közösségükre. Ugyanakkor a zsűri tagjainak is köszön-
jük a munkát. Ebben a platform vezetőségi tagjain, 
valamint Tőkés Lászlón és Navracsics Tiboron kívül 
olyan nagynevű építészek is helyet kaptak, mint példá-
ul Michael Arad, aki a 2001. szeptember 11-i amerikai 
terrortámadás emlékmúzeumát tervezte, vagy Julie 

Beckman és Keith Kaseman, akik a Pentagon elleni 
támadás áldozatainak szentelt emlékmű tervezői vol-
tak” – mondta zárszavában az erdélyi politikus.

A nyertes pályamunkát Tszwai So Londonban élő, 
műépítész készítette. Alkotása egy olyan tér megva-
lósítását tűzte ki célul, amelynek burkolatfelületén az 
áldozatok családjaikhoz intézett leveleiből lesznek lát-
hatók szuggesztív részletek. A hongkongi származású 
brit művész mellett a második helyezettek, a hollandiai 
illetőségű Sabina Tanovis és Dario Kristic, valamint 
a harmadik helyezettek, a litván Mantas Maziliaus-
kas, Povilas Sorys és Gitana Stankiene is anyagi el-
ismerésben részesültek. A rendezvény egyben arra is 
alkalmat adott, hogy a pályázat első tíz helyezettje 
vetítettképes formában mutassa be saját pályaművét.

Említésre és elismerésre méltó, hogy az Európai 
Emlékezet és Lelkiismeret Platformja munkáját, ezzel 
együtt pedig az emlékmű létrehozatalát a magyar kor-
mány anyagilag is támogatja.

2018. április 1. ● Nagyvárad, olaszi ref. templom
Húsvéti istentisztelet. Úrvacsoraosztás

2018. április 4. ● Nagyvárad, EP-iroda
Húsvét utáni munkahelyi köszöntő

Április 8. ● Mándok, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.
Részvétel a vasárnap délelőtti istentiszteleten
Szavazás az országgyűlési választáson
● Nagyvárad, EMNT-EMNP-székház
Választási eredményváró

A magyar országgyűlési választások estéjén kör-
vonalazódó eredmények láttán Tőkés László, a Fi-
desz-KDNP európai parlamenti képviselője, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy vélte: a sze-
retet aratott győzelmet a gyűlölet fölött. Véleménye 
szerint azok szenvedtek csúfos vereséget a választási 
versenyben, akik „a nemzet megosztásán ügyködtek”, 

ÁPRILISI ESEMÉNYNAPTÁR



3

dEPutáció
és azok arattak elsöprő sikert, akik „a magyarság ön-
védelmi harcának ügyét tűzték zászlajukra”. Megál-
lapította továbbá: a külhoni magyarok ellen irányuló 
kampánypropagandának nem volt foganatja, sőt a 
külhoniak jelentős mértékben járultak hozzá a nem-
zeti erők sorsdöntő győzelméhez. A püspök szívből 
jövő elismerését fejezte ki Orbán Viktor miniszter-
elnöknek, a győztes Fidesz – Magyar Polgári Szövet-
ség elnökének, akitől pár nap múlva köszönőlevelet 
kapott.

Április 9–12. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Április 16–19. ● Strasbourg
Európai parlamenti munkahét

Április 20. ● Nagyvárad, Ady-líceum 
Nagy Zoltán tanár kitüntetése
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyar-

ország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje állami kitüntetést adományozta mások 
mellett Nagy Zoltánnak, a nagyváradi Ady Endre 
Gimnázium matematika- és informatikatanárának. Az 
elismerést alkalmi ünnepély keretében adták át az Er-
délyi Magyar Néppárt nagyváradi vezetőségi tagjának. 
(Lásd az erről szóló közleményt.)

● Nagyvárad, Emerald rendezvényterem
Borbál
A Vura Vinotéka és a Nagyváradi Borbarátnők Tár-

sasága negyedik alkalommal szervezte meg a magyar 
borkultúrának adózó, azt népszerűsítő és támogató 
borbált. A Kárpát-medencei kitekintésű közösségi 
rendezvény fővédnöke Papp László debreceni polgár-
mester volt, az eseményen Tőkés László EP-képviselő 
és neje is részt vett. A bál bevételét a szervezők a 
ma már ébredező, egykor nagyhírű érmelléki borvidék 
segítésére, a tájjellegű bakator szőlőfajta újrahonosí-
tására, szakmai fórumok szervezésére fordítják.

Április 23–26. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Április 26. ● Budapest, EP-iroda
Fogadónap 

● Budapest, Duna Palota
Filmbemutató
A Béres József Szép magyar ének című rendhagyó 

énekeskönyve által ihletett, azonos című film rende-
zőpárosa Petényi Katalin és Kabay Barna. Kettejük 
nevéhez fűződik – egyebek mellett – a Szigorúan el-
lenőrzött életek című dokumentumfilm, mely Már-
ton Áron püspök és a Tőkés család története révén 
drámai erővel mutatja be a néhai hírhedt Securitate 
erdélyi magyar történelmi egyházainkat sújtó paran-
csuralmi tevékenységét. A mostani premieren Béres 
Klára bevezetője és felvezetése nyomán a könyv és 
a film szerzői vallottak munkájukról a díszbemutató 
meghívott közönségének, és tettek bizonyságot Er-
dély és páratlan népművészete iránti csodálatukról. 

Április 28. ● Nagyvárad, olaszi református temp-
lom

Keresztelési szolgálat
● Nagyvárad, vár
Tárlat Berde Mária író és Dóczyné Berde Amál fes-

tőművész munkásságáról
A Varadinum ünnepi hét előrendezvényeként, a 

Szent László Egyesület és a Balassi Intézet sep-
siszentgyörgyi fiókja közös szervezésében rendezték 
meg a neves erdélyi testvérpár életét, pályáját, mun-
kásságát bemutató kiállítást Tehetségük az „isteni in-
gyen kegyelem” ajándéka címmel a várban. Tudnivaló, 
hogy Várad várának törököktől való visszafoglalása 
300. évfordulóján, Tempfli József és Tőkés László 
püspökök hathatós közreműködésével indult útjára 
1992-ben a Festum Varadinum évenkénti rendezvény-
sorozata. A tárlatot Zatykó Gyula egyesületi vezető 
és Angela Lupșea, a házigazda Nagyváradi Város- és 
Vártörténeti Múzeum igazgatója nyitotta meg, majd 
a kiállítás létrejöttében oroszlánrészt vállaló Szebeni 
Zsuzsa intézeti fiókvezető és Gergely Istvánné Tőkés 
Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke méltatta a 
Berde nővérek életművét. A kiállítás megrendezésében 
európai képviselőnk is aktív szerepet vállalt, vele együtt 
szintén részt vett a megnyitón Tőkés Eszter fogorvos, 
Berde Amál művésznő egykori gondviselője.



4

dEPutáció

Az ENSZ Közgyűlés által tavaly szeptemberben el-
fogadott New York-i nyilatkozat célkitűzéseinek meg-
felelően immár javában tart a migránsokról és mene-
kültekről szóló globális dokumentumtervezet többfor-
dulós vitája. Áprilisi strasbourgi ülésszaka keretében a 
vitába az Európai Parlament is bekapcsolódott, ezen 
hónap 17-én állásfoglalási indítványt terjesztve elő a 
világszervezetnek a biztonságos, rendezett és szabá-
lyos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális 
megállapodásának támogatása céljából.

Ennek összefüggésében nyilvánvaló, hogy Magyar-
ország, illetve az április 8-i választáson rendkívüli de-
mokratikus meghatalmazást nyert, Orbán Viktor ve-
zette kormány migrációs politikája a két nemzetközi 
szervezet „harapófogójába” került. A választások előtt 
az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága intézett élestáma-
dást országunk ellen, a választások után viszont az EP 
Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottságában 
(LIBE), utóbb pedig az EP plenárisán folytatódott az 
ellenséges propagandakampány Magyarország ellen.

Hozzászólásában Tőkés László EP-képviselő – 
egyebek mellett – határozottan visszautasította, hogy 
az Unió a migrációellenes álláspontja miatt bélyegezze 
meg és büntesse Magyarországot és szövetségeseit. 
Míg az ENSZ készülő dokumentuma egészében véve 
pozitív jelenségnek tekinti a népvándorlást, Antonio 
Guterres főtitkár pedig egyenesen egy olyan világot 
vizionál, melyben „örömmel fogadjuk a migrációt és 
annak pozitív hatásait”, ezzel szemben Magyarország 
„rossz és veszélyes folyamatnak” ítéli a népvándorlást, 
melyet fel kell tartóztatni – idézte képviselőnk Szijjár-
tó Péter külügyminiszter szavait.

Manfred Weber, az EP néppárti frakciójának elnö-
ke szerint szintén nem egy kedvező jelenségről, hanem 
„migrációs válságról” beszélünk, mely „hosszan tartó 
kihívást” jelent a világ számára. Ki kell állnunk Európa 

biztonságáért – mondotta a német keresztényszocia-
lista politikus. Erdélyi képviselőnk felszólalásában őt is 
idézte, akinek véleménye szerint: „Világos, hogy vagy 
biztonságos Európa lesz, vagy nem lesz Európa egy-
általán.”

Tőkés László azzal a felhívással fordult az Európai 
Parlamenthez, hogy „opportunista módon ne támogas-
sa az ENSZ migrációs paktumtervezetét”.

Vitazáró beszédében Federica Mogherini külügyi 
főképviselő föltétlen támogatásáról biztosította az 
ENSZ eleve elhibázott megállapodástervezetét, kije-
lentve, hogy a nemzetközi elvek és szabályok tiszte-
letben tartására alapozott dokumentum elsőrenden a 
migránsok emberi jogainak a védelmére épít, amely 
kérdésről egyáltalán nincsen helye vitának. Az olasz po-
litikus az európai polgárok emberi jogairól, valamint az 
Unió tagországainak önrendelkezési jogairól és szuve-
renitásáról nem tett említést.

AZ EU VEZETŐI TÁMOGATNÁK
AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT

Az ENSZ migrációs dokumentumtervezete egészé-
ben véve pozitív jelenségként értékeli a globális mé-
reteket öltött népvándorlást, melyet ösztönözni és 
szervezni kíván. Ezzel szemben Magyarország rossz 
és veszélyes folyamatnak ítéli a migrációt, melyet kor-
látozni, sőt feltartóztatni kell.

Európa biztonsága érdekében, illetve a terrorveszély 
miatt a migrációs válság nem átmeneti krízis, hanem 
hosszan tartó kihívás mindnyájunk számára – figyel-
meztet Manfred Weber néppárti politikus.

Ezeket szem előtt tartva, ugyanakkor a globális 
együttműködés fontosságát nem tagadva, arra kérem 
fel az Európai Parlamentet, hogy opportunista módon 

ne támogassa az ENSZ migrációs paktumtervezetét.
Azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy az Unió a 

migrációellenes álláspontja miatt bélyegezze meg és 
büntesse Magyarországot és szövetségeseit.

Nem engedhetünk szabad utat a migrációnak. A 
migráció nem tekinthető alapvető emberi jognak. Tisz-
teletben kell tartani a nemzeteknek az ENSZ alapok-
mánya által biztosított önrendelkezési jogát, valamint 
tagállami szuverenitását!

Strasbourg, 2018. április 17.
Tőkés László
EP-képviselő

HOZZÁSZÓLÁS
AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE MIGRÁCIÓRÓL SZÓLÓ 
GLOBÁLIS MEGÁLLAPODÁSTERVEZETÉNEK EP-VITÁJÁHOZ
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Az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, 
Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munka-
csoportja (az ún. Kisebbségi Intergroup) április 19-i 
strasbourgi ülésén Tőkés László erdélyi EP-képviselő 
egy újabb magyarellenes román intézkedésről tájékoz-
tatta – elsőként – felszólalásában a képviselőtársakat, 
mégpedig a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem (MOGYE) és a román tannyelvű Pet-
ru Maior Egyetem tervezett egyesítéséről. A MOGYE 
kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 
1945-ben, s csak a kommunista pártvezetés szóbeli 
utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű ok-
tatást is, amely aztán fokozatosan háttérbe szorította 
a magyar képzést. Ma az egyetem vezető testületei a 
román oktatók kétharmados többségével működnek, és 
a magyar tagozat elsorvasztására törekednek. Ezt csak 
tetézi az a nemrég kiderült „egyesítési” szándék, ami 
nagy felháborodást és aggodalmat keltett a romániai 
magyar közösség soraiban: a MOGYE multikulturális 
jellegének felszámolására, a magyar oktatás meggyen-
gítésére irányuló bekebelezési kezdeményezés egyértel-
műen a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 
megszűnéséhez vezet a következő években. Tőkés 
László felhívta a figyelmet, hogy e végkifejlet csakis az 
önálló magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem visz-
szaállításával kerülhető el.

A Gál Kinga fideszes EP-képviselő vezette munka-
csoport ülésének vendégei a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) képviselői voltak. Izsák Balázs elnök és Da-
bis Attila külügyi titkár bemutatták az uniós kohézi-
ós politika kudarcát a magyarok lakta közép-romá-
niai régióban. Az SZNT elnöke elmondta, hogy amíg 
2007–2013 között a GDP növekedése a Közép-Ro-
mániai Fejlesztési Régió román többségű megyéiben 
folyamatos volt, addig a magyarlakta megyékben a 
növekedés elhanyagolhatónak bizonyult, 2013–2017 
között pedig ez a szakadék csak nőtt. A román több-
ségű megyék tovább fejlődtek, a magyarlakta megyék 

pedig stagnáltak. Mivel 1997-ben az egy főre jutó GDP 
nagyon közel állt egymáshoz ezekben a megyékben, a 
fejlődésben való megtorpanás az uniós pénzek egyen-
lőtlen elosztása vagy az ezekhez való hozzáférés hiánya 
miatt történt. Ezáltal közvetve uniós források járulnak 
hozzá a nemzeti, hagyományos értékek rombolásához 
– mutatott rá Izsák Balázs. 

A felszólalók kérése az volt, hogy az intergroup, 
illetve a képviselők kezdeményezzenek jogszabályt az 
EP-ben a hátrányos helyzetű nemzeti régiók védel-
mében. Továbbá kérték, hogy szüntessék meg a ki-
mutatható közvetett diszkriminációt a székely megyék 
esetében. Gál Kinga rámutatott: „Az Uniónak a kultu-
rális sokszínűségét kellene védenie, de ha már nem te-
szi, legalább ne rombolja ott, ahol a nemzeti kisebbségi 
közösségek a többséget alkotják”.

Az ülésen megvitatták Dabis Attila magyar jogvé-
dő Romániából való kitiltásának ügyét is. Eldöntötték, 
hogy ez ügyben a Kisebbségi Munkacsoport tagjai kér-
dést intéznek majd az Európai Bizottsághoz, Frans 
Timmermans első alelnöknek címezve.

ROMÁNIAI MAGYAR
SÉRELMEKRŐL AZ EP-BEN

Az idei magyar nemzeti ünnep, március 15-e alkal-
mából Magyarország köztársasági elnöke a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést adomá-
nyozta mások mellett Nagy Zoltánnak, a nagyváradi 
Ady Endre Gimnázium matematika- és informatikata-
nárának. Az elismerés átadására április 20-án nyílott al-
kalom, amikor is rövid, bensőséges, felemelő ünnepség 
keretében kapta kézhez az érdemes oktató a magas 
kitüntetést. A ceremónia helyszínéül stílusosan Nagy 
Zoltán ama munkahelye szolgált, ahol diplomaszerzése, 
azaz 1981 óta megszakítás nélkül oktatja-neveli a város 
és Bihar megye magyar gyermekeit, vagyis a tekintélyes 
múltú, 1990-ben újjászületett Ady Endre Gimnázium.

A romániai szóhasználatban líceumként emlegetett 
patinás tanintézet dísztermében Demeter Katalin 
konzul – aki maga is az iskola végzettje – köszöntötte 
a megjelent tisztelgőket, érdeklődőket: meghívott köz-
életi szereplőket, egykori és mai tanárokat, diákokat, 
szülőket, rokonokat és barátokat. Vad Márta igazgató 
üdvözlőszavaiból az iskolai közösség öröme mellett a 
kitüntetett kolléga iránti elismerés is kiérződött. 

Tanulók egy csoportja rövid zenés-irodalmi ösz-
szeállítással alapozta meg a díjátadó hangulatát, 
majd a laudáció következett. Szilágyi Zsolt – szintén 
volt adys diák –, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 
Nagy Zoltán szakmai és közéleti pályafutása mellett 

AZ OKTATÓI MUNKA ELISMERÉSE
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a viszontagságos iskolatörténetről is szólt, méltatva a 
most kitüntetett tanárembert, elődeivel és kortársai-
val együtt. „Példamutató a magyar közösségnek, hogy 
Nagy Zoltán ’89 előtt és után is vállalta véleményét, 
és kiállt mellette. Akkor is, most is volt és van mit 
veszítenie. És mégis, nem a félelem és a megfélemlítés 
sötét bajnokainak, hanem neki van igaza, a gyerekek, 
a tanulók előtti hiteles példamutatásnál egyetlen peda-
gógiai eszköz sem hatékonyabb” – mondotta annak a 
pártnak az elnöke, amelynek helyi szervezetében Nagy 
Zoltán is vezető szerepet vállalt.

A laudálást követően Barabás János, a kolozsvá-
ri magyar főkonzulátus vezető konzulja felolvasta az 
Áder János köztársasági elnök szignálta oklevelet, 
majd átadta az érdemrendet. A kitüntetett a megha-
tódás hangján köszönte meg azt, majd anekdotikus 
elemeket sem mellőzve beszélt az életéről, a munká-
járól, az elért eredményeiről, sorra megemlítve minda-
zokat – a családtól a kollégákon át a tanítványokig –, 

akik végig mellette álltak. Az udvarhelyszékiből bihari-
vá lett Nagy Zoltán elmondása szerint csak azt tette 
az évek során, amit tennie kellett, amire elszegődött: 
a mindennapi tanítói-nevelői feladatok ellátása mellett 
az iskola 1990-béli „visszaszerzésében” is részt vállalva, 
illetve nemzetközi sikerekhez segítve a tehetséggel és 
tudásszomjjal megáldott diákokat.

Végezetül Tőkés László püspök, európai parlamenti 
képviselő köszöntötte az ünnepeltet és 
az ünneplőket, arra hívva fel a figyel-
met, hogy krisztusi hivatás az oktató-
ké-nevelőké, hiszen a Megváltó maga 
is elsődlegesen tanítóként állt az őt 
követők élére. Merő favágás a tanári 
munka, ha nem párosul elhivatottság-
gal, küldetéstudattal, nemzetszolgá-
lattal. Nagy Zoltán és a hozzá ha-
sonlók ezt tudják, ennek szellemében 
dolgoznak. Aggodalommal szólt okta-
tásunk jelenéről és jövőjéről, megem-
lítve azokat a konkrét eseteket, ame-
lyek cáfolni látszanak azt, hogy 1989-
ben itt rendszerváltozás történt, hogy 
Románia demokrácia és jogállam. Az 
erdélyi magyar oktatást pártérdekek 
feletti ügyként kell kezelni, az óvodá-
tól az egyetemig terjedően. A romá-
niai magyar közösségi önrendelkezés-
nek talán egyik legfontosabb eleme 
a tanügyi autonómia, mert e nélkül 
megállíthatatlan a beolvadás és a fel-
morzsolódás – vélte az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke.



7

dEPutáció

Amint erről már előzőleg beszámoltunk, márciusban 
egyetlen hét alatt két brüsszeli konferencián is meg-
emlékeztek az úgynevezett Nagy-Románia létrejötté-
ről. Norica Nicolai liberális képviselőnő március 6-i, 
majd Victor Boștinaru szocialista képviselő március 
7-i centenáriumi rendezvénye nyomán alig egy hónapot 
kellett várni Laurențiu Rebega konzervatív képviselő 
(a European Conservatives and Reformists Group tag-
ja) kiállítására, Az európai Románia – az 1918-as Nagy 
Egyesülés következménye címen.

A korabeli fotókkal és dokumentumokkal gazdagon 
illusztrált kiállítást maga a szervező képviselő nyitotta 
meg április 25-én. Az I. világháború, illetve „a nemzet 
kiegészüléséért” (románul: ȋntregirea neamului) folyta-
tott „nagy háború”, valamint Besszarábia, Bukovina 
és Erdély „visszatérésének” eseménysorozatáról Ioan 
Opriș történész beszélt, aki I. C. Brǎtianu néhai mi-
niszterelnököt idézve „történelmi csodaként” magasz-
talta Nagy-Románia megszületését. Gheorghe Onișo-
ru történész, a Securitate Levéltárát Tanulmányozó 
Országos Tanács (CNSAS) volt tagja, illetve elnöke 
a francia–német modell mintájára szorgalmazta az 
európai népek békés együttműködését. A múltidézés 
rendjén az is elhangzott, hogy Erdélynek a Román Ki-
rálysággal való egyesüléséhez 1919 folyamán a szászok 
és a svábok is csatlakoztak a medgyesi, illetve lugosi 
nagygyűléseiken kimondott határozataikkal.

A megemlékezés alkalmára kinyomtatott, ünnepi 
kivitelezésű szórólap megfogalmazása szerint a száz 
éve „megalakított (újraalakított, kiegészült) európai 
nemzetállamok létrehozatala az illető népek akaratá-
nak a kifejeződése, és semmiképpen nem a nagyha-
talmak béketárgyalásokon elfogadott akaratának az 
eredménye volt”. 

Laurențiu Rebega meghívására Tőkés László 
EP-képviselő is részt vett a centenáriumi rendezvé-

nyen, és tisztelettel adózott a románság ünnepi esemé-
nye előtt. Mindazáltal saját megítélése szerint a „Nagy 
Egyesülés” egyoldalú hangoztatása nem egyéb, mint 
történelmi mítosz, hiszen Nagy-Románia – Erdély 
katonai megszállása nyomán – végül is a háborúban 
győztes nagyhatalmak békebíráskodásának köszönhe-
tően, 1920-ban jött létre.

Erdélyi képviselőnk szerint a centenáriumi időszak 
(2018–2020) fontos feladata volna a történelmi va-
lóság román–magyar egyetértéssel való helyreállítása, 
valamint az ezelőtt száz évvel történtek közös jele-
nünkre és jövőnkre tekintő következtetéseinek a levo-
nása. Csak ilyen módon volna elérhető, hogy az erdélyi 
magyarság ne maradjon kárvallottja az egykori törté-
nelmi változásnak, hanem a románokéval együtt az ő 
sorsa is jobbra forduljon.

„NAGY ROMÁN EGYESÜLÉS” 
NAPRÓL NAPRA

2018. május 1–3. ● Brüsszel 
Európai parlamenti munkahét 

Május 4. ● Nagyvárad, EP-iroda
Fogadónap
Munkamegbeszélés
Gyászszertartás a Rulikowski temetőben
A nagyvárad-olaszi református gyülekezeti közös-

ség hűséges tagjának, Gurka Ferencnek a temetésén 
Csuka Melinda lelkipásztor hirdette a vigasztalás igé-
jét. Imát mondott Tőkés László ny. olaszi lelkipásztor, 
áldón emlékezve meg „Feri bácsi” istenes hitéről és 
szeretetéről.

Május 7. ● Kolozsvár
Doina Cornea temetése
Több százan vettek végső búcsút a kolozsvári Egye-

temiek Házában a romániai antikommunista mozgalom 

MÁJUSI ESEMÉNYNAPTÁR



8

dEPutáció
egyik legismertebb alakjától, Doina Corneától, a Ba-
beș-Bolyai Tudományegyetem volt tanárától. A május 
4-én, 88 éves korában elhunyt forradalmár görögkato-
likus szertartású gyászmiséjén részt vett Tőkés László 
európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács elnöke is. A Házsongárdi temetőben katonai 
tiszteletadással búcsúztak a Ceaușescu-diktatúra egyik 
legismertebb ellenfelétől. (Lásd képviselőnk részvétnyi-
latkozatát jelen kiadványunkban.)

Május 8. ● Budapest, Országház
A Magyar Országgyűlés alakuló ülése

Az egy hónappal korábban megválasztott országy-
gyűlési képviselők eskütételével alakult meg az új ma-
gyar parlament. Áder János köztársasági elnök beje-
lentette: a leköszönő kormányfőt, Orbán Viktort, a 
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnökét kérte fel 
ismét az új kormány megalakítására, egyben javasolta, 
hogy az Országgyűlés válassza meg miniszterelnöknek. 
Az államfő a következő négy évre ugyanazt az idéze-
tet adta útravalóul a képviselőknek, amit 2014-ben: 
„A haza minden előtt.” Az ülésen a törvényhozásba 
bejutott pártok megalakították képviselőcsoportjaikat. 
A ház elnökévé újraválasztották Kövér Lászlót. Az 
ünnepi ülésen meghívottként részt vett Tőkés László 
európai parlamenti képviselő (Fidesz–KDNP), az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

Május 9. ● Debrecen 
Találkozó Papp László polgármesterrel

A Debreceni–Nagyváradi Értesítő (Denagy.hu) hír-
portál bemutatója 

A 175. évvel ezelőtt megindult Debreczen-Nagy-
váradi Értesítőre koszorúzással emlékezve indították 
útjára a két város közös médiaprojektjét, amely az év-
tizedekre megszakadt kommunikációs folytonosságot 
hivatott helyreállítani a két, magyarországi és romániai 
megyeszékhely között. (Lásd beszámolónkat.)

Május 10. ● Marosvásárhely 
Sajtótájékoztató a MOGYE helyzetéről
Sütő András sírjának megkoszorúzása
Találkozó a MOGYE tanári karának magyar képvi-

selőivel
Közös sajtótájékoztatót tartott Tőkés László, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs, 
a Székely Nemzeti Tanács elnöke és Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) ügyében, majd a Sütő András Baráti Tár-
saság tagjaival és másokkal együtt megkoszorúzták 
a jeles erdélyi író, közösségi vezető sírját.  A délután 
folyamán a polgári vezetők a MOGYE tanári karának 
magyar képviselőivel folytattak megbeszélést. (Részle-
tek jelen lapszámunkban.)

Május 12. ● Balatonfüred
Johannita Lovagi Napok
A május 11–13. között meg-

rendezett idei lovagi napok 
második napja a helybéli re-
formátus templomban tartott, 
hagyományos úrvacsorás isten-
tisztelettel kezdődött, melyen 
Steinbach József dunántúli re-
formátus püspök hirdette Isten-
nek igéjét. A Kárpát-medencé-
ből egybegyülekezett johannita 
ispotályos lovagokat Tomcsányi István kommendátor 
köszöntötte. A Johannita Rend Magyar Tagozatának 
éves közgyűlésén elhangzott elnöki beszámolója nyo-
mán a rend tisztségviselőinek referátumai hangzottak 
el. A felszólalások rendjén Tőkés László a németorszá-
gi katolikus és evangélikus egyházak iszlamista migrá-
cióval és Karl Marx születési évfordulójával kapcsolatos 
elvtelen és megalkuvó magatartását bírálta, és a lo-
vagrend hithű kiállását szorgalmazta keresztyén európai 
értékeink védelmében. A lovagok által feltett kérdések-
re a szintén jelen lévő Oszkár porosz herceg (Oskar 
Michael Hans Karl Prinz von Preußen), a Johannita 
Lovagrend  úrmestere válaszolt.

Május 14–17. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Május 18. ● Zilah, Kálvin otthon 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács választmányi 

ülése
A választmány áttekintette a decemberi ülés óta el-

telt időszak főbb eseményeit, kiértékelték a magyaror-
szági országgyűlési választást megelőző regisztrációs 
kampányt, valamint a szavazatbegyűjtés folyamatát, 
végezetül pedig meghatározták az EMNT elkövetkező 
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időszakra szóló cselekvési tervét – különös figyelmet 
fordítva a 2018–2020-as időszakot felölelő centenári-
umi és Trianon-emlékévi programokra. (Lásd az erről 
szóló beszámolót.)

Május 22–24. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Május 24. ● Budapest 
A Partiumi Egyetem Alapítvány kuratóriumi ülése
A Marosvásárhelyről elszármazott Gárdonyiné 

Brassai Klára által létrehozot t alapítvány nevébe fog-
lalt elsődleges célkitűzése a Partiumi Keresztény Egye-
tem támogatása, ezzel együtt pedig a partiumi ma-
gyar oktatásügy felkarolása. A kuratórium elégtétellel 
vette számba az előző évben nyújtott támogatásokat, 
és – egyebek mellett – célul tűzte ki a hagyományossá 
vált szórványösztöndíj-programja folytatását. Az ala-
pítvány vezető testületének elnöke Kreutzer Dezső, 
tagjai pedig Szabados András (mindketten Németor-
szágból), valamint maga az alapító Tőkés László, a 
PKE elnöke és Tőkés József, aki a titkári tisztséget 
is betölti.

Május 25. ● Nagyvárad
A Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriumi 

ülése 
A kuratórium Pálfi József rektor és Szabó Simon 

gazdasági igazgató beszámolói alapján elégtétellel vet-
te tudomásul az előző válságból kibontakozó egyetem 
helyzetének általános rendeződését. Napirendre térve 
a korábbi gazdasági igazgató okozta károk fölött, az 
egyetem jó hírnevének fontosságát szem előtt tartva, 
elállott a vele szemben indítható peres eljárástól, mind-
azáltal ismételten felszólítva őt a számlájára írott kint-
lévőség visszatérítésére. Tőkés László elnök kezde-
ményezésére a kuratórium keretprogram kidolgozását 
irányozta elő az egyetem keresztény és nemzeti jellege 
erősítésére. Ugyanakkor elengedhetetlenül fontosnak 
ítélte új szakok indítását, az egyetem emelkedő pályá-
ra állítása és fejlődése szempontjából. Szilágyi Zsolt 
kurátor javaslatára a testület határozati állásfoglalást 
fogadott el a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem védelmében.

Május 28–31. ● Strasbourg 
Európai parlamenti munkahét

Május 31. ● Strasbourg, Európai Parlament
A frakcióközi kisebbségügyi munkacsoport (inter- 

group) ülése

Rendhagyó módon, a kisebbségügyi munkacsoport 
e havi ülésén Lettország orosz kisebbségének a hely-
zetével foglalkozott. Közismert, hogy az Unióhoz tar-
tozó balti államokban jelentős számú orosz kisebbség 
él, rendkívül hátrányos körülmények között. A népes 
lettországi orosz közösség jogfosztottságáról, romló 
helyzetéről Aleksandrs Filejs, a Lettországi Orosz 
Szövetség vezetőségi tagja tartott beszámolót. Egye-
bek mellett kijelentette, hogy mivel a balti állam tagja 
az EU-nak, rá is ugyanazok a kisebbségvédelmi normák 
érvényesek. Ezzel szemben a lett kormány hátrányos 
megkülönböztetésben részesíti az orosz közösséget, 
és tanügyi reform címén egyenesen likvidálni akarja az 
orosz nyelvű oktatást. Hozzászólásában Tőkés László 
elvi szinten foglalt állást a kisebbségi anyanyelvű ok-
tatás joga mellett, az ukrajnai magyar nyelvű oktatás 
szorongatott helyzetével vonva párhuzamot. Felrótta, 
hogy az EU-ban politikailag inkorrektnek számít a bal-
tikumi orosz kisebbségek vagy éppen a spanyolországi 
katalánok védelmében felszólalni. Azt a kérdést tette 
fel az előadónak, hogy netalán az egykori – szovjet-
unióbeli – gyarmatosítási és oroszosítási politika visz-
szahatásának tekinthető-e az orosz közösség háttérbe 
szorítása. A helyzettel kapcsolatosan említésre méltó, 
hogy az európai képviselők egy népes csoportja folya-
modványban kérte fel a lett kormányt az orosz nyelvű 
oktatás terén mutatkozó hátrányos megkülönböztetés 
orvoslására.

Az Európai Parlament május 2-i, éjszakába nyúló 
brüsszeli miniplenárisán Tőkés László EP-képviselő a 
rendszerszintű romániai magyarellenesség tárgyában, 
illetve a veszélyeztetett romániai magyar orvosképzés 
védelmében szólalt fel. Mindenekelőtt arra mutatott 
rá, hogy miközben az Európai Parlament Állampolgá-
ri Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) Ma-
gyarországról készülő különjelentésében, más illetékes 

EP-bizottságok pedig ehhez kapcsolódó véleményeik-
ben veszik össztűz alá az országot, egyebek mellett 
kisebbségellenességgel, nevezetesen antiszemitiz-
mussal és romaellenességgel vádolva meg a magyar 
államot – ezzel szemben engedékeny és részrehajló 
módon szemet hunynak a Romániában elhatalmasodó 
magyarellenesség felett. Két uniós tagország esetéről 
lévén szó, képviselőnk tiltakozott az erdélyi magyarsá-

EURÓPAI VÉDELMET
A ROMÁNIAI MAGYARSÁGNAK!



10

dEPutáció
got sújtó hátrányos megkülönböztetés, illetve a romá-
nokkal és a magyarokkal szemben alkalmazott kettős 
mérce ellen.

Erdélyi képviselőnk az államnacionalista magyarel-
lenesség kirívó példájaként mutatta be a kétnyelvű 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE), valamint a román tannyelvű Petru 
Maior Egyetem összeolvasztására irányuló azon pró-
bálkozást, melynek tulajdonképpeni célja az 1962-ig 
tisztán magyar tannyelvű egészségügyi felsőoktatási 
intézmény végleges megszüntetése, ezzel együtt pedig 
a magyar orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztása. 
Tőkés László vészterhes mementóként idézte fel a ko-
lozsvári magyar Bolyai Tudományegyetem hatvan év-

vel ezelőtti felszámolását, amelyet 1959-ben a későbbi 
diktátor, Nicolae Ceauşescu vezényletével olvasztot-
tak bele a román Babeş-egyetembe. 

Emlékezetre méltó, hogy 2011 novemberében, az 
EP frakcióközi kisebbségügyi munkacsoportjának (Mi-
nority Intergroup) strasbourgi ülésén – képviselőnk 
meghívottjaként – Brassai Attila, a MOGYE profesz-
szora nyújtott tájékoztatást arról, hogy a Leonard 
Azamfirei rektor vezette tanintézet miként szabotálta 
el a román felsőoktatási törvény ún. multikulturális ok-
tatásra, nevezetesen a magyar főtanszékek létrehozá-
sára vonatkozó rendelkezéseit. Ennek összefüggésében, 
illetve a magyar nyelvű orvosképzés ellehetetlenítésére 
irányuló nacionalista törekvések folytatódására való te-
kintettel felszólalása zárásaképpen erdélyi képviselőnk 
az európai intézmények, jelesen az Európai Parlament 
védelmét kérte romániai magyar közösségünk, ma-
gyar intézményeink és az erdélyi magyar orvosképzés 
számára.

Miközben az EP Magyarországról készülő különje-
lentése alaptalan módon antiszemitizmussal és roma-
ellenességgel vádolja meg az országot, ezzel szemben 
az EU és az EP rendszeresen és részrehajló módon 

szemet huny a Romániában elhatalmasodó, rendszer-
szintű magyarellenesség felett. Tiltakozom a kisebb-
ségi magyar közösséget sújtó diszkrimináció, illetve a 
kettős mérce alkalmazása ellen!

1959-ben a későbbi diktátor, Nicolae Ceaușescu 
vezényletével számolták fel a kolozsvári magyar Bo-
lyai Tudományegyetemet. Hatvan év után, most is a 
román nacionálkommunista múlt kísért, amikor is Le-
onard Azamfirei nacionalista rektor a marosvásárhelyi 
nagy múltú magyar orvostudományi egyetem időköz-
ben jórészt elrománosított intézményét akarja végképp 
megszüntetni, illetve egy helyi román egyetembe beol-
vasztani.

Joggal várjuk el az európai intézményektől – köztük 
az Európai Parlamenttől –, hogy keljenek védelmére 
romániai magyarságunknak, magyar intézményeinknek, 
az erdélyi magyar orvosképzésnek.

Brüsszel, 2018. május 2.
Tőkés László
EP-képviselő

FELSZÓLALÁS
A ROMÁNIAI MAGYARSÁG, A ROMÁNIAI MAGYAR ORVOSKÉPZÉS VÉDELMÉBEN
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TŐKÉS LÁSZLÓ JELEN VOLT DEBRECEN ÉS 
NAGYVÁRAD KÖZÖS HÍRPORTÁLJÁNAK AVATÁSÁN

Doina Cornea halálhírének hallatán a gyászoló Csa-
lád és a román nép iránti őszinte együttérzéssel idé-
zem fel a megboldogultnak a kommunista rezsim, a 
Ceaușescu-diktatúra elleni következetes és halálmegve-
tő küzdelmét. Különleges megtiszteltetésnek tartom, 
hogy „a Gonosz birodalmával” (the evil empire – R. 
Reagan) szembeni ellenállásban útjaink találkoztak, 
majd a románok és magyarok összefogása jegyében a 
forradalmat követően országunk népét együtt képvisel-
hettük Bukarestben.

1990. január 23-án azonban Doina Cornea távozott 
a Nemzeti Megmentési Front Tanácsából, mivel rá-
döbbent, hogy nincs mit keresnie az Iliescu-féle „forra-
dalmárok” között, akiknek legfőbb törekvése a kom-
munista struktúrák és hatalmi viszonyok, valamint a 
bukott rezsim embereinek átmentése volt. Ő elsőként 
vette észre, hogy a temesvári népfölkelés örve alatt a 
Securitate egy része és a román hadsereg belső hírszer-
ző szolgálatai puccsot hajtottak végre, és elárulták a 
forradalmat.

Közel húsz évvel a sorsfordító temesvári események 
után Doina Cornea ezenképpen nyilatkozott az időköz-
ben kialakult helyzetről: „Hiszékenységünk és gyávasá-
gunk árát fizetjük ma.”  Halála szolgáljon mementó 

gyanánt a romániai forradalom iránti hűség megőrzésé-
re és az egykor elkezdett demokratikus rendszerválto-
zás folytatására nézve. Az Ő hitével és bátorságával 
térjünk vissza az általa járt útra, és haladjunk azon 
tovább!

Nagyvárad, 2018. május 5. 
Tőkés László

európai parlamenti képviselő
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

RÉSZVÉTNYILATKOZAT
IN MEMORIAM DOINA CORNEA

Ismét van közös sajtóterméke Debrecennek és 
Nagyváradnak: a Debrecen–Nagyváradi Értesítő 
(Denagy.hu) internetes hírportált május 9-én délben 
mutatták be hivatalosan a kelet-magyarországi nagy-
városban, több hetes próbaüzem után.

Az esemény előtt Papp László, Debrecen polgár-
mestere (Fidesz-KDNP) a városházán fogadta a por-
tálbemutatóra meghívott, Nagyváradról érkező Tőkés 

László európai parlamenti képviselőt, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnökét. Eszmecseréjükön átte-
kintették a két város, valamint a két szomszéd megye 
és régió közötti eddigi viszonyt, együttműködést és 
a felmerülő kihívásokat. Több nemzetpolitikai téma 
megbeszélésére is sort kerítettek.

Ezt követően a püspök és a polgármester együtt 
indultak el a „Debreczen-Nagyváradi Értesítő” egyko-
ri szerkesztőségének otthont adó belvárosi épülethez, 
ahol másokkal egyetemben megkoszorúzták az itt lévő 
emléktáblát. Mint Stanik István projektigazgató el-
mondta: a Denagy.hu hírportál Debrecen első magyar 
nyelvű újságja, a 175 éve megjelent értesítő szellemi 
utódjának tekinti magát.

A koszorúzást követő portálbemutatón – amely-
nek helyszínéül a Csokonai étterem rendezvényterme 
szolgált – Papp László polgármester hosszan sorolta, 
milyen fontos szálak kötik össze Debrecent és Nagyvá-
radot a gazdaság, a kultúra, az oktatás és a személyes 
emberi kapcsolatok terén, hozzátéve, ez az intenzív 
együttműködés bővül most tovább a sajtó területén. 
Emlékeztetett arra, hogy Debrecen megpályázta az 
Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban címet, és ebben 
fontos szerepet szán a Nagyváraddal való együttműkö-
désnek. Szerinte a két város közötti 60–70 kilométeres 

Tőkés 
László 
és Doina 
Cornea 
1990-ben
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Néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke, 
Jean-Claude Juncker beszédet mondott a németor-
szági Trierben Karl Marx születésének 200. évfordu-

lója alkalmából, akit a kommunista rezsimek legfőbb 
ideológusuknak tartottak.

Az Európai Unió – amely a tényleges demokrácia 
összes alapelvére és az emberi jogokra épült – magas 
rangú tisztségviselőjének részvétele a kommunista 
bűnök egyik ihletőjére való tisztelgő emlékezésen ön-
magában is elítélendő, hiszen Marx éppenséggel azokra 
az értékekre hányt fiattyet, amelyek az Európai Unió 
építményének fundamentumául szolgálnak.

Mi több, Jean-Claude Juncker elnök Marx Károlyt 
olyan filozófusként idézte meg, akinek az elméletei 
nem ítélhetők el csupán azért, mert azokat rosszul ül-
tették gyakorlatba az utána jövők.

Annak a doktrínának ilyetén való értelmezése, amely 
az összes földrész több tucat országában hitvallásul 
szolgált a gyilkos kommunista rezsimeknek egy évszá-
zadon át, sérti a kommunizmus áldozatainak emlékét, 
relativizálja szenvedéseiket.

TILTAKOZÁS
EGY MEGDÖBBENTŐ GESZTUS ELLEN

távolság megtételének ideje hamarosan húsz-harminc 
percnyire rövidülhet, hiszen 2020-ig a magyar oldalon 
a határig mindenképpen kiépül az autópálya. (Köztu-
dott, hogy a romániai oldalon egyetlen kilométer sem 
készült el a tervezett észak-erdélyi sztráda partiumi 
szakaszából.)

Tőkés László a két város közös egyházi múltját 
emelte ki, rámutatva, hogy az általa közel két évti-
zeden át vezetett Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület a trianoni békediktátum előtt a debreceni 
központú Tiszántúli Református Egyházkerület része 
volt. Az új hírportál indulását úgy értékelte, hogy évti-
zedekre megszakadt folytonosságot sikerült helyreállí-
tani a két város között a média területén. Arra intett, 
hogy ne csak a múlt legyen közös, hanem a jövőt is 
együtt építsék.

Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesterének ma-
gyar ügyekkel megbízott tanácsosa – az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt egyik alelnöke – arról biztosította a 

jelenlévőket, hogy a Körös-parti önkormányzat teljes 
mértékben támogatja Debrecent az Európa kulturális 
fővárosa cím elnyerésében. Hiszen ha Debrecen nyer, 
annak a két város régiói is nyertesei lesznek – muta-
tott rá.

Fleisz János történész Debrecen és Nagyvárad 
párhuzamos történetéből szemezgetett, Bakó Endre 
irodalomtörténész pedig a Debreczen-Nagyváradi Ér-
tesítő történetéről tartott előadást.

A hírportált bemutató Stanik István kiemelte, hogy 
kimondottan tájékoztató jellegű internetes újságot 
készítenek. A portál magyar és román nyelven közli 
a két város, illetve a magyarországi Hajdú-Bihar és a 
romániai Bihar megyék lakóinak érdeklődésére számot 
tartó információkat, de azoknak is hasznos lehet, akik 
a régióba készülnek utazni valamilyen okból, céllal. El-
hangzott, hogy a jövőben Debrecenben és Nagyvára-
don is információs irodát tervez nyitni a Denagy.hu 
hírportál.
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PETÍCIÓ AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR ORVOS- ÉS 
GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT

Az utóbbi két évtizedben nemzetközi szervezetek 
egész sora ítélte el a kommunizmust és a marxis-
ta ideológia nevében elkövetett bűnöket. Az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlése (2006. január 25.), az 
Európai Parlament (2009. április 2.) és az Európai Biz-
tonsági és Együttműködési Szervezet Parlamenti Köz-
gyűlése (2009. július 2.) elfogadott határozataikban 
elítélték a kommunizmust. 2008. június 3-án Prágá-
ban kiadták Az európai lelkiismeret és a kommunizmus 
című nyilatkozatot, amelyet mások mellett Vacláv Ha-
vel és Joachim Gauck is aláírtak.

Úgy véljük, hogy az Európai Bizottság elnökének 
becsületbeli kötelessége, hogy nyilvánosan bocsánatot 
kérjen ezért a politikai és erkölcsi eltévelyedéséért. 

2018. május 10.

Temesvár Társaság (Societatea Timișoara)
az Európai Polgár-díj birtokosa (2014)
az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának 
tagja

Az 1989. december 21. Egyesület, Bukarest (Aso-
ciația 21 decembrie 1989, Bucuresti)

A Baragán-pusztába Deportáltak Egyesülete 
(Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan)

A Társadalmi Párbeszédért Csoport (Grupul pent-
ru Dialog Social – GDS)
az 1989 decemberében alakult első romániai civil szer-
vezet

Az 1989-es Temesvár Emlékbizottság

http://mnemosyne.ee/en/participation-of-the-europe-
ancommissions-leader-in-marxs-birthday-party-is-ig-
norance-of-victims-of-communism/ 
https://www.memoryandconscience.eu/
http://www.gds.ong.ro 
http://www.societateatimisoara.ro/ 

Közös sajtótájékoztatót tartott Marosvásárhelyen 
május 10-én Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt ügyvezető elnöke és Izsák Balázs, a Székely 
Nemzeti Tanács elnöke a Marosvásárhelyi Orvosi- és 
Gyógyszerészeti Egyetem ügyében. Bejelentették: 
közös petíciót indítanak az önálló magyar orvos- és 
gyógyszerészképzés maradéktalan helyreállítása céljá-
ból. A sajtótájékoztatót követően a részvevők és a De-
meter József lelkipásztor által vezetett Sütő András 
Baráti Társaság tagjai – az érdeklődőkkel egyetem-
ben – megkoszorúzták Sütő András sírját, emlékezve 
és emlékeztetve, hogy az erdélyi író kulcsfontosságú 
szerepet töltött be az 1990-es években a romániai ma-
gyar oktatásért vívott harcban, és a marosvásárhelyi 
gyertyás-könyves tüntetés megszervezéséből is aktívan 
kivette részét.

„Lesújtó hírként fogadtuk a Marosvásárhelyi Orvosi- 
és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Petru Maior 
Egyetem egyesüléséről szóló híreket, hiszen a folyamat 
a magyar fél megkérdezése nélkül menne végbe, az 
amúgy is jogfosztott magyar tagozat jogainak további 
csorbításával. Jogosan érezzük végveszélyben a ma-
gyar nyelvű erdélyi orvosképzést, s ezért is tartjuk 
fontosnak, hogy kifejezzük tiltakozásunkat a jogsze-
rűnek álcázott egyesítéssel szemben” – kezdte felszó-
lalását Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke emlékeztetett: a magyar pártok, a civil 
szervezetek, a MOGYE oktatói és diákjai is ellenzik a 
fúziót, ő maga pedig személyesen is felszólalt az egye-
tem védelmében Strasbourgban és Brüsszelben. „Fon-
tosnak tartom, hogy az autonómia gondolatához és 
a nemzetpolitikánkhoz a rendszerváltozás óta hűséges 
közéleti vezetőinkkel közösen adjunk hangot tiltakozá-
sunknak. Amiképpen kiálltunk a Partiumi Keresztény 

Egyetemért és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem megalapításáért, azonképpen a magyar nyel-
vű orvosképzéshez való jogunkat sem adhatjuk fel. A 
MOGYE ügyében sem ismerünk megalkuvást: nem elé-
gedhetünk meg részjogokkal, az anyanyelvünkön zajló 
oktatás pedig éppen olyan célkitűzésünk, mint az ön-
rendelkezés megvalósítása” – jelentette ki az EP-képvi-
selő. „200 évvel Karl Marx születése után még mindig 
él a posztkommunizmus és a nacionálkommunizmus. 
Látható: az 1989-es forradalom után a kisebbségi jo-
gok terén még mindig nem történt meg a rendszervál-
tozás. A békés gyertyás-könyves-bibliás tüntetés szel-
lemében vonulunk Sütő András sírjához, aki áldozata 
volt a Marosvásárhelyen tovább élő magyarellenesség-
nek, és vezető alakja volt az 1990-ben az erdélyi ma-
gyar oktatásért szervezett ellenállásnak. Erdélyi írónk 
példát mutatott mindannyiunk számára abban, hogy 
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miként álljunk ki jogaink védelmében. E helyről is hadd 
emlékeztessük a román államvezetést mind az 1918-
as gyulafehérvári, mind az 1989-es rendszerváltozta-
tás-kori ígéretekre” – zárta felszólalását Tőkés László. 

„A Székely Nemzeti Tanács minden egyes alka-
lommal megszólal, amikor a Székelyföld jövőjét érintő 
kérdésekről van szó. A MOGYE-ügy hatványozottan 
ilyen, ezért nem is kérdéses kiállásunk. Victor Pon-
ta korábbi román miniszterelnök 2013 áprilisában – az 
Európa Tanács közgyűlése előtt – azt ígérte, hogy a 
magyarság igényeinek megfelelően rendezik a MOGYE 
helyzetét. Az akkori miniszterelnök Románia nevében 
tett ígéretet, amely azóta is beváltatlan maradt. Fon-
tos tehát megjegyeznünk: ha az Európa Tanács figyel-
men kívül hagyja a kialakult helyzetet, könnyen hitelét 
veszítheti” – jelentette ki Izsák Balázs. Az SZNT elnö-
ke hozzátette: a MOGYE a székelyföldi egészségügyi 
ellátásban is kulcsszerepet tölt be, s ezért különöskép-
pen fontosnak tartja a kiállást mellette. 

„Pártpolitikai ellentétektől függetlenül ideje közö-
sen fellépnünk a MOGYE helyzetének mihamarabbi 

megoldása érdekében. Épp ezért felhívással fordulunk 
mindenkihez, aki számára fontos ez az ügy. A Nép-
párt szövetségeseivel együtt közösen indítja útjára azt 
a petíciót, amelynek célja az önálló magyar orvos- és 
gyógyszerészképzés maradéktalan helyreállítása” – je-
lentette ki Toró T. Tibor, majd hozzátette: az év ele-
jén aláírt hárompárti autonómianyilatkozat alkalmával 
is jelezték, nemcsak elvi megállapodásra törekszenek, 
hanem közös cselekvési terv kidolgozásán fáradoznak. 
„Reméljük, a MOGYE-ügy nyújt alkalmat arra, hogy 
tervünket megvalósítsuk. Tudjuk, nem egy egyszerű 
oktatáspolitikai kérdéssel van dolgunk. A »multikultu-
rális« jelleggel bizonyos kötelezettségek is járnak, me-
lyeket az egyetem nem tartott be. E látszat-multikul-
turalitásra a kulturális- és oktatási autonómia jelentene 
megoldást. Épp ezért régi célkitűzéseinkhez hűen kell 
megoldást találnunk a felmerült problémákra” – mond-
ta a Néppárt ügyvezető elnöke. „Közösen kiadott felhí-
vásunkban minden politikai- és civil-szakmai szervezet 
csatlakozására számítunk, kiváltképpen az RMDSZ-re, 
amely bukaresti parlamenti képviselettel is rendelkezik. 
Stratégiai válságcsoport létrehozására van szükség, s 
nem fogadhatjuk el azt az utat, mely a beletörődés és 
hallgatás irányába vezet. Magas szintű politikai dele-
gációnak kell képviselnie közösségünk álláspontját, s a 
nemzetközi közvéleményt is tájékoztatnunk kell hely-
zetünkről. A Néppárt az Európai Szabad Szövetségben 
betöltött tagságát hasznosítja e célra, Tőkés László 
és az RMDSZ pedig az Európai Néppárt kötelékében 
tehet lépéseket” – mondta Toró, aki felszólalása végén 
a Civil Elkötelezettség Mozgalom és más civil szerve-
zetek kiállásáról is elismeréssel szólt.

A sajtótájékoztató végén a három szervezet veze-
tői elsőként írták alá a meghirdetett petíciót, melyhez 
bárki csatlakozhat az alábbi linkre kattintva: https://
www.peticiok.com/peticio_az_onallo_magyar_or-
vos-_es_gyogyszereszkepzes_maradektalan_helyre-
allitasa_celjabol

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temnek (MOGYE) a román tannyelvű Petru Maior 
Egyetemmel való összeolvasztása végveszéllyel fenye-
geti az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzést.

Mi, Románia törvénytisztelő és adófizető polgárai 
tiltakozunk a MOGYE nacionalista, magyarellenes 
vezetőségének a magyar orvos- és gyógyszerészképzés 
elsorvasztására irányuló, eme újabb célzatos kísérlete 
ellen, mely az egykori kolozsvári Bolyai Tudomány-
egyetemnek a román Babeș Tudományegyetembe való 
erőszakos beolvasztását idézi emlékezetünkbe (1959).

Tiltakozunk ennek a nacionálkommunista időket és 
módszereket idéző, a romániai magyar közösség meg-
kérdezése nélkül lebonyolított, jogszerűnek álcázott, 
de valójában mélységesen diszkriminatív és jogfosztó 
„egyetemegyesítésnek” a véghezvitele ellen, ami vég-

képpen megpecsételné az eredetileg magyar tannyelvű 
MOGYE keretében amúgy is sokszorosan megcsorbí-
tott anyanyelvű orvosképzésünk sorsát. 

Felszólítjuk a román állami hatóságokat, hogy tart-
sák tiszteletben a magyar közösség önálló anyanyelvű 
oktatáshoz való jogát az óvodától az egyetemig, és ne 
engedélyezzék a MOGYE intézményes asszimilációját.

A magyarok 1990. februári gyertyás-könyves-bibliás 
marosvásárhelyi békés tüntetésének a szellemében kö-
veteljük anyanyelvű oktatáshoz való alapvető jogunk 
maradéktalan biztosítását.

Ezzel együtt követeljük az önálló magyar orvos- és 
gyógyszerészképzés intézményes helyreállítását Maros-
vásárhelyen.

Marosvásárhely, 2018. május 10.

PETÍCIÓ
AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS
MARADÉKTALAN HELYREÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL
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ESZMECSERE AZ UJGÚRIAI EMBERI JOGOKRÓL 
Május 15-én az Európai Parlament Emberi Jogi 

Bizottsága (DROI) a kínai Hszincsiang-Ujgur Au-
tonóm Területen érvényesülő emberi jogokról tartott 
eszmecserét. A Tőkés László erdélyi fideszes képviselő 
által kezdeményezett bizottsági napirendi programpont 
vendégei Sophie Richardson, a Human Rights Wat-
ch Kínáért felelős igazgatója, Dolkun Isa, az Ujgur 
Világkongresszus elnöke és Ulrich Delius, a Society 
for Endangered Peoples szervezet igazgatója voltak. 
A szakértők a Hszi Csin-ping kínai kommunista elnök 
2012-ben megtörtént hatalomra kerülése óta tapasz-
talt fejlemények tükrében értékelték a jelenlegi helyze-
tet az autonóm területen, ami egyre komolyabb aggá-
lyokra ad okot. 

Az ország nemzetközi vállalásaival, sőt még saját 
alkotmányával is szemben az alapvető jogok hely-
zete Kínában egyre csak romlik – hangsúlyozták. A 
washingtoni székhelyű Human Rights Watch iroda 
közbenjárásával Tőkés EP-képviselő irodája a Tom 
Lantos Emberi Jogi Bizottság (Tom Lantos Human 
Rights Commission) társelnökeit egy támogató üze-
net tolmácsolására kérte fel, tekintettel arra, hogy a 
transzatlanti kapcsolatokban, valamint az Amerikai 
Egyesült Államok Kongresszusa és az Európai Parla-

ment együttműködésében az emberi jogok, a demok-
rácia és a jogállamiság védelme egy alapvető közös 
érték és érdek, egyben célkitűzés is. A videóüzenetben 
James McGovern demokrata és Randy Hultgren re-
publikánus társelnökök hangsúlyozták, hogy Kína egyre 
növekvő nemzetközi szerepére és befolyására való te-
kintettel az emberi jogok és a demokrácia védelmében 
az eddigieknél is határozottabban, közös erővel kell 
fellépnünk.

Sophie 
Richardson 
és Dolkun 
Isa

FELSZÓLALÁS A DROI-ALBIZOTTSÁG ÜLÉSÉN
Hálás vagyok az albizottságunknak, amiért napi-

rendre tűzte az emberi jogok kérdését Kína tekinte-
tében, különös tekintettel a Hsziancsang-Ujgur au-
tonóm régióra. A mai eszmecsere egy tavalyi hasonló 
eseményünk időszerű folyománya. Örülök, hogy újra 
üdvözölhetem Sophie Richardson asszonyt, és körünk-
ben köszönthetem Dolunk Isát, a Ujgur Világkong-
resszus elnökét. Szakértelmét és odaadását nagyra 
értékeljük. Szeretnék köszönetet mondani a Tom Lan-
tos Emberi Jogi Bizottságának a közreműködésért. 
Bízom benne, hogy ama közös célkitűzésünk, miszerint 
ma kiálljunk az elnyomottak védelmében, megfelelő 
alapot teremt a jövőbeni együttműködéshez. 

Továbbra is aggodalommal figyeljük az emberi jo-
goknak Kínában tapasztalható hanyatlását. Elismerjük 
Kína növekvő regionális és globális befolyását, és báto-
rítjuk a folyamat békés folytatását. Egy dolog azonban 
világos: ez nem folytatódhat az emberi jogok és az 

emberi méltóság rovására. Elméletileg a kínai vezetés 
azt állítja, hogy tiszteletben tartja ezeket az értékeket, 
és azokat még az Alkotmányban is rögzítette. A gya-
korlatban azonban az erőszakos események sora egy-
re bővül. A kormány állandó erőfeszítései az ujgurok 
elhallgattatására etnikai identitásukat veszélyeztetik. 
Lassacskán elveszítik saját nyelvük használatának jo-
gát és a vallásszabadságukat, amielkerülhetetlenül a 
teljes asszimilációhoz vezet. Magam is egy korábbi 
kommunista országból érkeztem, így attól tartok, ez a 
folyamat már elkezdődött. Félek, hogy gazdag kulturá-
lis örökségük és életük egy autoriter, brutális rendszer 
áldozatává válik.

A 12 és 65 év közötti lakosság DNS-mintáinak be-
gyűjtését célzó ujgúriai kampány egy újabb kísérlet a 
már így is tömeges megfigyelés alatt élő lakosság el-
lenőrzésének kiterjesztésére. Ezreket küldtek eddig is 
„politikai oktatási központokba”. Továbbra is támoga-
tást kell nyújtanunk az otthonukban üldözöttek számá-
ra, és segítenünk kell őket abban, hogy menedéket ta-
láljanak országainkban. Arra szólítjuk fel a kínai ható-
ságokat, hogy engedjék szabadon a fogvatartottakat, 
és tartsák tiszteletben saját alkotmányukat. Legyen ez 
a mai találkozó üzenete.

Köszönöm a figyelmet.

Brüsszel, 2018. május 15.
Tőkés László
EP-képviselő
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Csáky Pál felvidéki európai képviselő kezdeménye-
zésére 2018. május 16-án rendkívüli konferenciára ke-
rült sor Brüsszelben. Miután február 7-én az Európai 
Parlament az őshonos európai kisebbségek védelméről 
szóló határozatot fogadott el, és ezzel együtt az euró-
pai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés (Minority 
Safe Pack Initiative – MSPI) aláírásgyűjtési akciója is 
sikeresen zárult, a Kárpát-medencei néppárti magyar 
képviselők az európai kisebbségvédelmi politika folyta-
tásának a lehetőségeiről rendeztek tanácskozást.

A rendezvényt Menyhárt József, a szlovákiai Ma-
gyar Közösség Pártjának elnöke nyitotta meg. Az 
előadók között szerepeltek: Josep-Maria Terricabras 
katalán és Nils Torvalds finnországi svéd képviselők, 
a frakcióközi kisebbségi munkacsoport (intergroup) 
társelnökei, továbbá Irena Moozova esélyegyenlő-
ségi igazgató, Frans Timmermans EP-bizottsági al-

elnök megbízottja, valamint 
Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott és Kalmár Ferenc 
miniszteri biztos.

Felszólalásában Tőkés 
László erdélyi képviselő önk-
ritikus, de ugyanakkor elis-
merő módon szólt arról, hogy 
a kisebbségvédelmi európai 
kezdeményezéshez szükséges 
egymilliónyi aláírás mintegy 
80%-át a Kárpát-medencei 
magyarok, elsőrenden pedig 
a magyar kormány segítségé-
vel gyűjtötték össze, s ez a 
körülmény az európai kisebb-
ségek, nevezetesen az Euró-
pai Nemzetiségek Föderális 
Uniójának (FUEN) a nagyfo-
kú tehetetlenségére, illetve a 
nyugat-európai országok ál-

talános érdektelenségére vall. Ennek ellenére a maga 
nemében páratlan akció olyan sikernek számít, mely a 
kisebbségpolitika terén az áttörés ígéretét hordozza.

Erdélyi képviselőnk sajnálattal állapította meg, hogy 
az Unió területén a hagyományos nemzeti kisebbségek 
jogainál előbbre valónak tartják a migránsok emberi 
jogait. Ennek ellenére azt szorgalmazta, hogy akár a 
folyamatban lévő európai polgári kezdeményezés, akár 
egy rendes európai parlamenti törvénykezdeményezés 
révén közös összefogással törekedjenek az európai 
kisebbségvédelem jogi és intézményes kereteinek a 
megteremtésére. A Székely Nemzeti Tanács európai 
polgári kezdeményezésére, valamint Nagy József fel-
vidéki néppárti képviselő kisebbségvédelmi tervezetére 
is kitérve az együttható fellépés és az erőegyesítés 
fontosságára hívta fel a figyelmet, óva intve az egyes 
próbálkozások egymást gyengítő hatásának a veszé-
lyétől.

Bocskor Andrea kárpátaljai, Deli Andor délvidé-
ki, valamint Sógor Csaba és Winkler Gyula erdélyi 
RMDSZ-es képviselők szintén az európai és magyar 
összefogás jegyében szólaltak fel.

HOGYAN TOVÁBB
AZ EURÓPAI KISEBBSÉGPOLITIKÁBAN?

Május 16-án az Európai Parlament Külügyi Bi-
zottsága (AFET) megszavazta az Európai Unió és 
az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített 
partnerségi megállapodásról szóló jelentést, valamint 

az erről szóló egyetértést tartalmazó állásfoglalást. 
Tőkés László erdélyi fideszes képviselő, néppárti jelen-
téstévő üdvözölte a jelentés egyöntetű támogatását, 
és reményét fejezte ki aziránt, hogy a megállapodás je-
lentős előrelépést jelent a kétoldalú kapcsolatok terén, 
és nagymértékben hozzájárul a politikai és gazdasági 
együttműködés elmélyítéséhez. 

Az elmúlt hetekben a dél-kaukázusi országban le-
zajlott drámai fejlemények nyomán az Európai Parla-
ment elégtétellel fogadta az ott végbemenő békés és 
alkotmányos hatalomátvételt. „Nagy öröm számunkra, 

ELŐRELÉPÉS AZ EU–ÖRMÉNY 
EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

Nikol
Pasinján
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Szilágy megye székhelyén, Zilahon tartotta idei első 
választmányi ülését az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács május 18-án. Az esemény résztvevői – az EMNT 
Országos Elnökségének tagjai, valamint a megyei és 
széki szervezetek képviselői – áttekintették a legutóbbi 
(decemberi) választmányi ülés óta eltelt időszak főbb 
eseményeit, kiértékelték a magyarországi országgyű-
lési választást megelőző regisztrációs kampányt, va-
lamint a szavazatbegyűjtés folyamatát, végezetül pe-
dig meghatározták az EMNT elkövetkező időszakra 
szóló cselekvési tervét – különös figyelmet fordítva a 
2018–2020-as periódust felölelő centenáriumi és Tria-
non-emlékévi programokra. 

A tanácskozás Tőkés László EMNT-elnök köszön-
tőjével és helyzetértékelésével kezdődött, majd Sán-
dor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke tartotta 
meg beszámolóját. Ezt követően Mátis Jenő, az 
EMNT országos alelnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt 
országos választmányának elnöke ismertette röviden 
a Néppárt jelenlegi helyzetét, majd Csomortányi Ist-
ván, a Partiumi Autonómiatanács alelnöke beszélt te-
vékenységükről. 

A magyarországi választásokat megelőző regisztrá-
ciós kampány, valamint az azt követő szavazatbegyűj-
tés kapcsán elhangzott: az EMNT demokráciaköz-
pontjainak munkatársai, valamint a Néppárt önkén-
tesei és önkormányzati képviselői kiemelkedően teljesí-
tettek. A magyar kormány szakmailag legfelkészültebb 
erdélyi partnereiként, az erdélyi együttműködő szer-
vezetek által összegyűjtött levélszavazatok közel felét 
(szám szerint 67 264-et) juttatták el biztonságosan a 
két erdélyi főkonzulátusra. 

Az elkövetkező időszak prioritásainak meghatározá-
sakor a választmányi ülés részvevői külön hangsúlyt 
fektettek a 2018–2020-as időszakban a centenáriumok 
és a Trianon-emlékév kapcsán tervezett programokra, 
amelyeknek a részleteit a későbbiekben ismertetik. 

A választmányi ülés keretében a jelenlevő területi 
szervezetek képviselői beszámoltak megyei, széki szin-
tű tevékenységeikről, a közeljövőben tervezett prog-
ramokról. Az EMNT választmánya külön értékelte az 
elmúlt időszak országos rendezvényeit, a tanácskozás 
végén pedig három alkalmi határozatot is elfogadott 
– a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem, az újonnan beiktatott magyarországi miniszterek, 
valamint a Zilahi Református Wesselényi Kollégium és 
a restitúciós folyamat témájában.

AZ EMNT VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉRŐL

hogy a Brüsszel és Jereván közötti partnerségi tárgya-
lások folyamatával párhuzamosan történő örményor-
szági események nem hiúsították meg a megállapodás 
kétoldalú elfogadását, és ennek köszönhetően a mai 
bizottsági szavazásra is sor kerülhetett. Üdvözöljük az 
örmény népnek a demokrácia és a jogállamiság melletti 

elkötelezettségét, egyben pedig gratulálunk Nikol Pa-
sinján miniszterelnöknek, akit a népakarat jóvoltából 
állított az ország kormánya élére a parlament” – hang-
súlyozta a jelentéstévő. 

A jelentés parlamenti végszavazására a júliusi plená-
rison kerül sor.

ROMÁNIA ÁLLAMFŐJE ELZÁRKÓZIK
A ROMÁN–MAGYAR PÁRBESZÉDTŐL

Udvarias, ám kitérő válasz kapott május végén Tő-
kés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnö-
ke és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 
Laurențiu-Mihai Ștefan államelnöki tanácsostól arra 
a levélre, melyet az EMNT és az SZNT elnökei még 
idén márciusban juttattak el Klaus Werner Iohannis 
román államelnökhöz. 

Mint ismeretes, Tőkés László és Izsák Balázs arra 
emlékeztették az állam legfőbb közjogi méltóságait, 
hogy az 1989-es romániai forradalom napjaiban egyér-
telmű bizonyságot nyert az országban élő nemzetisé-
gek közötti szolidaritás, és hogy az itteni magyarok 
már a rendszerváltozás hajnalán kifejezték óhajukat 

egy román–magyar kerekasztal felállítására, amely a 
párbeszéd útján alapozná meg a többségi és a kisebb-
ségi nemzeti közösség közötti megbékélést és stratégi-
ai partneri együttműködést. 

Az EMNT és az SZNT elnökei rámutattak: az el-
telt közel három évtizedben folyamatos elutasításra 
talált a romániai magyar nemzeti közösség békés tö-
rekvése a jogos, alkotmányos, megígért önrendelke-
zésre, majd hangsúlyozták, őszinte és alapos intézmé-
nyes párbeszédre van szükség a többségi románság és 
a kisebbségi magyarság képviselői között, új alapokra 
kell helyezni a kapcsolatokat, mind a nemzetközi és 
regionális fejlemények, mind a belpolitikai realitások 
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fényében – különös tekintettel a Székelyföldön és 
a Románia más részein élő magyarok állhatatos és 
megalapozott autonómiaigényére. Ennek a dialógus-
nak az elősegítésére kérték levelükben az államelnö-
köt, valamint Călin Popescu-Tăriceanu szenátusi és 
Nicolae-Liviu Dragnea képviselőházi elnököt. Izsák 
Balázs és Tőkés László március 27-én kelt levelükben 
találkozót indítványoztak, amelyen bemutathatják a 
román–magyar intézményes párbeszédre vonatkozó 
elképzelésüket.

Az államelnöki hivatal nevében válaszoló Lau-
rențiu-Mihai Ștefan államelnöki tanácsos levelében 
hangsúlyozta, hogy az államfő kiemelt figyelmet szen-
tel a román–magyar kapcsolatoknak, és nagyon fon-
tosnak tartja a román–magyar viszonyt, ezért is láto-
gatott tavaly nyáron Hargita és Kovászna megyébe. A 
centenárium évében a jövő közösen támogatható pro-
jektjeire kell összpontosítani, nem a múltra – olvasható 
a levélben.  Az erdélyi magyar közösség jogos auto-
nómiaigényével kapcsolatosan az államelnöki tanácsos 

levelében azt írja: Románia államelnöke több esetben is 
hangsúlyozta, hogy az etnikai alapú autonómia nem 
támogatható, mivel meglátása szerint az a társadalmi 
béke helyett békétlenséget eredményezne. A javasolt 
párbeszéd kezdeményezéséről a válaszlevél diplomati-
kusan hallgat.

JUNCKERRŐL, MARXRÓL ÉS AZ UNIÓ 
JÖVŐJÉRŐL AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

Áprilisban adtunk hírt arról, hogy az Európai Emlé-
kezet és Lelkiismeret Platformjának jóvoltából rövide-
sen emlékművet állítanak Brüsszelben a totalitárius 
rendszerek áldozatainak emlékére.

Ezzel szemben viszont a legvéresebb diktatúra, a 
kommunizmus százmilliónyi halálos áldozatának és 
több százmillió üldözöttjének az emlékét gyalázza meg 
Karl Marx május elején, a németországi Trierben fel-
állított öt és fél méter magas bronzszobra, melyet a 
hírhedt kínai marxista diktátor, Mao Ce-tung orszá-
ga adományozott Marx szülővárosának. A tömeggyil-
kos kommunista ideológia szellemi atyja születésének 
200. évfordulója alkalmából rendezett fényes ünnepség 
egyik díszvendége és szónoka Jean-Claude Juncker, 
az Európai Bizottság elnöke volt, aki méltató beszédé-
ben az Európai Unió „szociális dimenzióját” eredeztette 
Marxtól, felmentést adva neki azon rémtettek elköve-
tésének felelőssége alól, melyeket örökösei a marxiz-
mus nevében követtek el.

Jean-Claude Juncker elfogadhatatlan magatartása 
nagy felháborodást váltott ki Európa-szerte. Az Euró-

pai Parlament magyar néppárti küldöttsége már elő-
zőleg arra szólította fel a luxemburgi politikust, hogy 
mondja le részvételét az eseményen. Fellépése ellen 
külön állásfoglalásban tiltakozott az Európai Emléke-
zet és Lelkiismeret Platformja, valamint több romániai 
antikommunista szervezet – köztük is a Temesvár Tár-
saság (Societatea Timișoara) és az 1989-es Temesvári 
Emlékbizottság.

Tőkés László európai képviselő az EP május 29-i 
strasbourgi plenáris ülésén napirend előtt próbálta til-
takozását kifejezni, de mivel megvonták tőle a szót, 
e-mail útján juttatta el mondanivalóját az EP képvi-
selőinek. Minekutána az Európai Unió jövőjéről szóló, 
Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök részvételével 
rendezett másnapi, 30-i vitában sem jutott szóhoz, 
hozzászólását írásbeli úton nyújtotta be a parlament-
hez.

Írásos megnyilatkozásaiban arra az éles ellentmon-
dásra mutatott rá, mely a fennen hirdetett európai 
értékek és a gyilkos marxista ideológia, illetve a to-
talitárius rezsimek EP általi elítélése és Marx európai 
felmagasztalása között feszül.

A migrációs válság összefüggésében erdélyi képvi-
selőnk arra a tudathasadásos állapotra is kitért, hogy 
miközben az európai intézmények valóságos hadjáratot 
folytatnak a határait, polgárait és keresztény kultúrá-
ját védelmező Magyarország ellen – ezzel szemben 
saját európai polgáraik jogos érdekvédelme helyett az 
illegálisan beözönlő muszlimok térhódítását pártolják 
fel, történelmi viszonylatban pedig a kommunizmus ke-
let-közép-európai kárvallottjaira sincsenek tekintettel.

Záró szavaiban Tőkés László elhatárolódásra szó-
lította fel a luxemburgi miniszterelnököt, Juncker bi-
zottsági elnököt pedig arra, hogy kövesse meg azokat, 
akiket durván megsértett.
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Karl Marx születésének 200. évfordulóján, Trier-
ben Jean-Claude Juncker ünnepi beszédet tartott. Az 
Unió, a Bizottság és a Parlament nem adott neki erre 
felhatalmazást.

Marx a róla elnevezett tömeggyilkos kommunista 
ideológia atyja, mely százmillió ember halálához, az 
egész emberiség egyik legnagyobb tragédiájához veze-
tett.

2009-ben az EP egységesen elítélte a totalitárius 
rezsimeket.

Tiltakozom Juncker elnök minősíthetetlen maga-
tartása ellen, mely a kommunizmus áldozatainak, illet-
ve európai értékeinknek az arculcsapását jelenti.

Felszólítom, hogy kövesse meg, akiket durván meg-
sértett, vagy pedig vonja le elfogadhatatlan tettének 
következményét!

Strasbourg, 2018. május 29. 
Tőkés László
EP-képviselő

NAPIREND ELŐTTI FELSZÓLALÁS

Több éve tartó előítéletes és célzatos gyakorlata 
folytatásaképpen az Európai Parlament, kiváltképpen 
pedig a LIBE-bizottság jelenleg is valóságos hadjára-
tot folytat Magyarország ellen, az EU-alapszerződés 
7-es cikke szerinti eljárás beindításával fenyegetve. A 
támadások hátterében mindenek előtt a migránsügy 
húzódik meg.

Mit gondol, Miniszterelnök úr, fennen hangozta-
tott európai értékeinket valójában ki sérti meg? Az, 
aki a saját állampolgárait és országhatárait, keresz-
tény kultúráját és hagyományait védelmezi – vagy 
pedig azok, akik európai választópolgáraik jogos ér-
dekvédelme helyett az illegálisan beözönlő muszlimok 
térhódításának elősegítésében jeleskednek?

És mit gondolnak Önök, luxemburgiak és a töb-
bi nyugati demokrata Jean-Claude Juncker elnök 

botrányos szerepléséről a tömeggyilkos kommunista 
ideológia szellemi atyjának, Karl Marxnak a jubile-
umi évfordulóján? A kommunista diktatúra százmil-
liónyi áldozata és többször száz millió elnyomottja 
nevében kérdezem: Marx Kína elvtársi adományából 
származó, hatalmas szobrával is Európa értékvilágát 
és jövőjét kívánják szolgálni? Kérem, foglaljon állást 
ebben a szégyenletes ügyben, még mielőtt Juncker 
elnök úr személyesen megkövetné a marxizmus ke-
let-közép-európai kárvallottjait!

Strasbourg, 2018. május 30.

Tőkés László
EP-képviselő

HOZZÁSZÓLÁS
AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVŐJÉRŐL SZÓLÓ VITÁHOZ
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2018. június 3. ● Kötcse, Dobozi-kúria
Kötcsei találkozó

A Polgári Magyarországért 
Alapítvány szervezésében im-
már 17. alkalommal került sor 
a hagyományos találkozóra a 
Somogy megyei településen. 
A mostani soron kívüli ösz-
szejövetelre a Fidesz-KDNP 
pártszövetség áprilisi győzel-
me nyomán felállott új magyar 
kormány előtt álló ügyek és 
feladatok megbeszélése adott 
okot. A meghívottak között 
szerepelt Tőkés László euró-
pai képviselő, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács elnöke, 
továbbá az erdélyi nemze-
ti-polgári politikai oldal kép-
viselői, nevezetesen Szilágyi 
Zsolt és Toró T. Tibor, az 
Erdélyi Magyar Néppárt elnö-
ke és ügyvezető elnöke. Balog 
Zoltán alapítványi elnök va-
sárnapi elmélkedését követően 

Kövér László értekezett Mi volt – mi lesz? címen. Be-
mutatkozó beszédet tartott Gulyás Gergely Minisz-
terelnökséget vezető miniszter (a képen). Az új minisz-
tertanács tagjainak rendhagyó bemutatkozása nyomán 
Orbán Viktor kormányfő programerejű beszéde zárta 
az összejövetelt. A miniszterelnök – egyebek mellett 
– a nyugati bevándorláspárti, a multikulturalizmus el-
sőbbségét hirdető, valamint a bevándorlást ellenző és 
a keresztény kultúra elsőbbségét képviselő erők szem-
benállásáról szólt, ami a közelgő európai parlamenti 
választásokon „az értékek és a kultúrák küzdelmét” 
fogja jelenteni. „Mi Európán és az EU-n belül képzeljük 
el a jövőnket, de számunkra Magyarország az első” – 
hangsúlyozta.

Június 4–5. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Június 5. ● Nagyvárad, PKE díszterme
Emlékezés Trianonra
A nemzeti összetartozás jegyében, a Magyar Pol-

gári Egyesület és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
szervezésében emlékeztek a 98. évvel ezelőtt hatályba 
lépett trianoni békediktátumra a Partiumi Keresztény 
Egyeteme dísztermét megtöltő váradi magyarok. (Be-
számolónkat lásd kiadványunkban.)

Június 7. ● Nagyvárad, Nevis Hotel
A PKE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

végzős hallgatóinak bankettje

Június 9. ● Nagyvárad, PKE, újvárosi ref. templom

A Partiumi Keresztény Egyetem tanévzáró ünnepélye
Az idén is két helyszínen zajlott a tanévzárás: az 

egyetem két épületében a szakonkénti búcsúztatókra, 
az újvárosi templomban pedig a ballagási és tanévzáró 
istentiszteletre és ünnepélyre került sor. (Részletek je-
len lapszámunkban.)

Június 11–14. ● Strasbourg 
Európai parlamenti munkahét

Június 18–19. ● Jereván
Hivatalos látogatás Örményországban

Az Európai Parlament Külügyi Bizottsága népes 
küldöttségének tagjaként Tőkés László, az EP ör-
mény országjelentésének raportőre egy év leforgása 
alatt másodszor utazott a dél-kaukázusi ország fővá-
rosába. (Lásd az erről szóló közleményt.)

Június 18–24. ● Nagyvárad, vár
6. Szent László Napok

JÚNIUSI ESEMÉNYNAPTÁR
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Az egy hétig tartó „nagyváradi magyar fesztivál” 

második felében Tőkés László több programon is 
részt tudott venni, családjával és munkatársaival egye-
temben. A húsz éve Nagyváradon elhunyt László Gyu-

la régész, történész emlékére megrendezett nyitónapi 
konferencia idején még Örményországban tartózko-
dott, ezért a konferencia előadóinak – köztük Kásler 
Miklós orvosprofesszornak, az emberi erőforrások mi-
niszterének – és részvevőinek Nemes Csaba, a buda-
pesti EP-iroda vezetője adta át a püspök köszöntését. 

Június 22. ● Nagyvárad, vár 
Konferencia a vallásbéke 450. évfordulója alkalmá-

ból

A vallásszabadság erdélyi hídja az európai sza-
kadék fölött: Torda, 1568 című rendezvény tárlatnyi-
tóval kezdődött, előadásokkal folytatódott és könyv-
bemutatóval zárult.  A Szent László Napok keretében 
megtartott rendezvény szervezője Hermán M. János 
egyháztörténész, valamint Tőkés László püspök euró-
pai parlamenti irodája volt. (Részletek a továbbiakban.)

Tárlatnyitó: A Hunyadiak kora
A Mátyás király-emlékévben az utolsó magyar 

származású király személyét, tevékenységét és kul-
tuszát középpontba állító, nagysága előtt tisztelgő ki-
állítást a budapesti Magyarság Háza állította össze. 
A Pro Patria Egyesület és a Szent László Egyesület 
szervezésében megvalósuló tárlatot Gaal Gergely or-
szággyűlési képviselő, az emlékév tanácsadó testületé-
nek elnöke nyitotta meg, köszöntőt Lomnici Zoltán, 
az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Zatykó 

Gyula, a fesztivál főszervezője mondott. Üdvözölték 
az eseményen megjelent Tőkés László EP-képviselőt.

Június 23. ● Nagyvárad, vár 
Az Aranycsapat, a magyar példakép 
A Szent László Napok egyik programpontjaként tar-

tottak panelbeszélgetést az Aranycsapat-emlékév alkal-
mából. Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesz-
tője, a magyar futballhagyomány és a Puskás-ügyek 
hivatalos nagykövete kijelentette: ahogy Szent László 
példaértékű, illetve ahogy Tőkés László helytállása 
példaértékű, ugyanúgy példaértékű a Puskás Ferenc 
nevével fémjelzett legendás magyar futballválogatott, 
az Aranycsapat egykori teljesítménye is. A nagyszámú 
érdeklődőt köszöntő európai parlamenti képviselőnk a 
maga során kifejezte reményét, hogy a nagyváradi, il-
letve általában véve a magyar futballhagyományokra 

építve sikerül a jövőben a korábbihoz hasonló eredmé-
nyeket elérni. Az eseményen id. Lomnici Zoltán, az 
Emberi Méltóság Tanácsa és az Aranycsapat Emlékév 
Testület elnöke is részt vett, hangsúlyozva: a magyar 
sportsikerek a nemzeti összetartozást is erősítik. Fe-
lelevenítődött, hogy a tizenéves Puskás épp az ellen a 
Nagyváradi Atlétikai Club (NAC) ellen játszotta első 
hivatalos bajnoki mérkőzését, amely a világon egyedül 
álló módon két ország nemzeti bajnokságát is meg-
nyerte az 1940-es években. 

Június 23. ● Nagyvárad, újvárosi ref. templom 
Ünnepi istentisztelet és könyvbemutató
A 6. Szent László Napok zárónapján megtartott 

templomi ünnepélyen a reformáció 500, a debreceni 
református alkotmányozó zsinat, valamint a tordai val-
lásbéke 450 éve, valamint Melius Juhász Péternek a 
négy és fél évszázada Váradon megjelentetett biblia-
fordítása (Jelenések könyve), illetve annak idei újraki-
adása állt a középpontban. (Tudósításunk jelen lapszá-
munkban.)

Június 25–28. ● Brüsszel
Európai parlamenti munkahét

Nemes 
Csaba
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ÖNVIZSGÁLAT TRIANON EMLÉKNAPJÁN
Trianoni országcsonkítás és nemzeti összetartozás. 

Éles ellentétben áll egymással a kettő. Az összetarto-
zás öröme sem feledtetheti velünk mélységes fájdal-
munkat a magyarsággal szemben elkövetett égbekiáltó 
igazságtalanság miatt. Első szavunk tehát a nemzeti 
gyásznapról szól, melyről nemzedékről-nemzedékre 
megemlékezünk. Olyanképpen, ahogy Karinthy Fri-
gyes is emlékezetébe idézte fiának: „valami fáj, ami 
nincs… mint akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig 
érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt 
hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok 
– meg fogod tudni, mire gondoltam”.

Oltja viszont fájdalmunkat, hogy az évfordulón, fe-
lülemelkedve a mohácsi mértékű történelmi tragédián, 
határon innen és túl együtt van a nemzet. Helyes dolog 
ugyanis, hogy nem süppedünk a mérhetetlen gyászba, 
hanem – úgymond – egy pozitív stratégiát követve, 
mesterségesen szétszakított nemzetünk összetarto-
zását éljük meg és erősítjük, ezáltal gyógyítva és meg-
haladva Trianon traumáját.

Azonban összetartozásunk ünnepi érzéseitől átha-
ladva nem szabad a ló másik oldalára átesnünk. Ezek-
ben a napokban némelyek nemes túlzással valóságos 
„sikertörténetként” emlegetik, hogy minket Trianon 
sem tudott megtörni”, sőt „megerősödve kerültünk ki” 
a katasztrófából. Sajnos, ennek éppen az ellenkezője 
igaz, ugyanis nap mint nap szembesülnünk kell azzal, 
hogy mincsoda nagy pusztítást végzett és végez ben-
nünk, ami közel száz éve szakadt reánk.

Nézzünk szembe hát valós helyzetünkkel, és tartsunk 
önvizsgálatot, s itt most legfőképpen arra gondolok, 
amit Beke György annak idején „önkéntes Trianonként” 
nevezett meg. Vagyis arra, hogy amit ellenségeink kö-
nyörtelen brutalitással követtek el velünk szemben, azt 
mi magunk vétkes módon még csak tovább tetézzük az 
öngyilkossághoz fogható öncsonkítással.

Für Lajostól olvastam az ezredfordulón a követke-
ző adatokat. Kis Magyarországon több mint egymillió 
gyermektelen, továbbá hasonló számú egygyermekes 
házaspár él. Lélekszámuk együttvéve több mint ötmil-
lió – vagyis az ország lakosságának több mint a fele. 
És hogyha ehhez még a szintén egymilliónyi egyszülős 
családot is hozzávesszük, akkor arra kell rádöbben-
nünk, hogy Magyarországnak nem csupán a határai, 

hanem a társadalma, népességi szerkezet is csonka. 
Így állunk hát „csonka-Magyarországgal” – és akkor 
még az elcsatolt területek kisebbségbe kényszerített 
magyarságának külső és belső „csonkaságáról” nem is 
beszéltünk…

Ezen kell tehát változtatnunk, hogyha – amint az 
előttem szóló mondotta – nemcsak emlékezni, hanem 
egy jobb jövőt merünk és akarunk építeni.

Raffay Ernővel együtt üdvözlöm a régi-új magyar 
kormány család- és honvédelmi politikáját, amely az 
egyesült Európa önfeladó politikájával szemben büsz-
keséggel tölthet el bennünket. Ezért viszont nem elég 
szavakkal lelkesedni, hanem nekünk, külhoni magya-
roknak is cselekednünk kell. Migránsok módjára nem 
szabad idehagynunk szülőhazánkat. Röpke harminc év 
alatt Nagyvárad magyarsága 40%-ról mintegy 25%-
ra apadt. És a mi népesedési mutatóink is mélyponton 
állnak…

Életrevaló atyáink és eleink örökségét tovább kell 
vinnünk, hogyha – az V. parancsolat szavával szólva 
– azt akarjuk, hogy: „hosszú ideig éljünk ezen a föl-
dön, melyet az Úr, a mi Istenünk adott minékünk”. Így 
legyen!

Brüsszel–Nagyvárad, 2018. június 4.

Tőkés László

A nemzeti összetartozás jegyében emlékeztek meg 
a trianoni békediktátumról Nagyváradon június 5-én 
a Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács szervezésében.

A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermét megtöl-
tő közönséget Nagy József Barna, az MPE elnöke, az 
EMNT országos alelnöke köszöntötte. Mint elmondta, 
„a trianoni diktátum évfordulója és a nemzeti összetar-
tozás napja kapcsán immár több éve felmerül a kérdés, 
hogy emlékezésünket a szétszakíttatás vagy az össze-

tartozás érzése köré építsük-e. Emlékezni és emlékez-
tetni kell Trianonra, mert végtelenül igazságtalan volt 
az, ahogy szétszaggatták hazánkat. Emlékezni kell, de 
az összetartozás és az egymásrautaltság érzésével, hi-
szen csak akkor tudjuk Trianont feldolgozni, csak akkor 
tudunk magyar jövőt tervezni a Kárpát-medencében, 
ha mindig és mindenhol azt hirdetjük, hogy a magyar 
nemzet egy és oszthatatlan. (…) Magyarország saját 
magával határos, és ezt mi, a határ mellett élők érez-
zük a legjobban. Nekünk Biharkeresztesen vagy éppen 

EMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN
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Debrecenben testvéreink élnek. Dolgozzunk azon, hogy 
a köztünk lévő kapcsok és kapcsolatok még erősebbek 
legyenek, hogy semmilyen határ, ideológia, hatalom ne 
állhasson magyar és magyar közé. Ha ezen munkálko-
dunk, akkor Trianont meg tudjuk haladni, akkor nem-
csak múltunk, de jövőnk is lesz, itt, a Kárpát-medencei 
hazában.” 

A rövid köszöntő után Ligeti Dávid történész, a Ve-
ritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa 
tartott előadást Háború Erdélyért 1916–1917 címmel. 
Az előadó az 1916-os román betörés körülményeit mu-
tatta be az érdeklődőknek, majd az intervenciós had-
sereg kiűzetéséről és Dél-Románia elfoglalásáról szólt, 
bemutatva azt is, hogyan fogadták az Osztrák-Magyar 
Monarchia bevonuló katonáit Bukarestben.

Az előadás után Tőkés László európai parlamenti 
képviselő, az EMNT elnöke szólt az egybegyűltekhez. 

Kiemelte, hogy a trianoni döntést a mohácsi vésszel 
szokták együtt emlegetni mint nemzetünk két súlyos 
tragédiáját. A kettő között azonban óriási a különb-
ség, mert míg az előbbi egy súlyos csatavesztés volt, 
az utóbbi egy teljesen jogtalan és igazságtalan, a ma-
gyar nemzetre ráerőszakolt békediktátum. Trianon egy 
olyan nemzedékeken átívelő történelmi trauma, amely 

manapság is nyomasztja az egész nemzetet – mondot-
ta a püspök, hozzátéve: nagyon fontos lenne ebből a 
transzgenerációs traumából kigyógyulni. Az ország, a 
nemzet akkori keresztre feszítését csak a feltámadás 
orvosolhatja, ezzel párhuzamosan a külhoni magyarok 
legtalálóbb és legéletrevalóbb válasza Trianonra az ön-
rendelkezés, az autonómia volna. 

A megemlékezésen szavalatokkal közreműködtek 
Gáll Annamária és Péterfy Lajos színművészek, lelke-
sítő, hazafias dalokkal a Nagyváradi Asszonykórus és 
a Váradi Dalnokok.

Ligeti 
Dávid

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 2017–
2018-as tanévének ünnepélyes zárását június 9-én 
tartották meg. Akárcsak az előző években, reggel az 
oktatási célokat szolgáló két épületben rendezték meg 
a szakonkénti búcsúztatókat, a református egyházke-
rületi székháznak épült régebbiben és a mögötte fel-
húzott, tavaly átadott újban. Ezen búcsúalkalmakon a 
másodéves hallgatók és az egyetemi oktatók köszöntek 
el a végzősöktől, bensőséges nosztalgiázással, jelképes 
diplomaosztással és feltarisznyázással. 

A legnagyobb létszámú Gazdaság és Társadalom-
tudományi Kar közgazdászhallgatóinak tanévzáró ösz-
szejövetelét az egyházkerületi székház dísztermében 

tartották, amelyen ifj. Szilágyi Ferenc dékán meghí-
vására részt vett az egyetemet alapító Pro Universitate 
Partium Alapítvány elnöke, Tőkés László európai par-
lamenti képviselő is, aki gratulált a végzősöknek, majd 
mindketten díszoklevelet adtak át nekik.

A szakonkénti búcsúztatók után az egyetem két ka-
rának végzősei és oktatóik énekszóval ballagtak át az 
egyetemi templomként is szolgáló nagyvárad-újvárosi 
református istenházába, ahol Szomor Abigél egyete-
mi lelkész köszöntötte a „nagykorúvá vált” univerzitás 
polgárságát, hozzátartozóikat és vendégeiket. Mint is-
meretes, a Partiumi Keresztény Egyetem az 1990-ben, 
rögtön a kommunista diktatúra bukása után Nagyvá-

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG A „NAGYKORÚVÁ 
VÁLT” PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEMEN
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radon létrehozott Sulyok István Református Főisko-
la jogutódaként alakult meg az ezredfordulón. A Pro 
Universitate Partium Alapítványt, mely a létrehozandó 
egyetem jogi hátterét biztosította, 1999 őszén sikerült 
bejegyeztetni, a történelmi magyar egyházak támoga-
tásával, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
akkori püspöke, Tőkés László elnökletével. Ekkor indí-
tották el az akkreditációs folyamatot is. Egy év múlva, 
a 2000. év őszén kapta meg a működési engedélyt 
ezen a néven a Partiumi Keresztény Egyetem. A bo-
nyodalmas akkreditációs folyamat 2008-ig húzódott, 
ezen év októberében foglalta törvénybe Románia Par-
lamentje, hogy közel fél évszázados megszakítás után 
létrejött az erdélyi magyarság első, államilag elismert, 
önálló magyar felsőoktatási intézménye. Amihez még 
érdemes hozzátenni: 2012 februárjában a magyar kor-
mány nemzetpolitikai tárcaközi bizottságának döntése 
értelmében a Partiumi Keresztény Egyetem felkerült a 
magyarság megmaradását és fejlődését szolgáló nem-
zeti jelentőségű intézmények listájára.

A templomban a Szózat eléneklése után ünnepi is-
tentisztelettel kezdődött a tanévzáró. Igehirdetésében 
Tőkés László Pál apostolt idézte: „Azért immár nem 
vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai 
a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépíttette-
tek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a 
szegletkő maga a Jézus Krisztus, akiben az egész épü-
let szép renddel rakattatván, nevekedik szent temp-
lommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten 
hajlékává a Lélek által.” (Ef 2,19-22) Az újszövetségi 
igehely veretes Károlyi-fordítását mai köznyelven ma-
gyarázva mutatott rá a püspök arra, hogy bár az idők 
és a viszonyok változnak, az ősi kihívások és feladatok 
aligha: közösségszervezés, megmaradás, külső és belső 
építkezés, a külső és belső erózióval szembeni ellenál-
lás, helytállás, tudással való felvérteződés, családala-
pú nemzetépítés – egyen-egyenként sorolva fel azo-
kat a tényezőket, amelyek meggyengítették és tovább 
gyengítik minden építkezésünket, lett légyen szó az 
egyházról, az univerzitásról vagy a nemzetről. A lelki, 
szellemi, hitbéli építkezés momentumait, példáit, ered-
ményeit ecsetelve az igehirdető öntudatnövelő, bizta-
tó szavakkal törekedett megerősíteni a végzősökben 
és minden hallgatóban azt a meggyőződést, hogy ők 

maguk is „élő kövek” az Isten hajlékában, akik „az Úr 
házának” építését annak tudatában végzik, hogy annak 
és az épülő életnek Jézus Krisztus a „szegeletköve”. 

Rövid történeti áttekintésében Tőkés László a ma-
gyar felsőoktatás olykor dicső, máskor sanyarú múltját 
is felidézte, a minapi évforduló kapcsán pedig a tri-
anoni tragédiát, ami ugyancsak az építkezés aktuális 
feladataira irányítja figyelmünket, mert „nem ragadha-
tunk meg a múltban”. A magyar összetartozás ékes 
példájaként utalt mindarra, ami a PKE létrehozása, fej-
lődése és megőrzése terén történt, hathatós nemzet-
politikai támogatással. A szülőföldön való boldogulás 
imperatívusza is ott áll az apostoli üzenetben, mert mi 
nem vagyunk jövevények, saját hazánkban idegenek és 
zsellérek, a jogfosztottságot és az alárendeltséget nem 
fogadhatjuk el, hanem ifjainkkal az élen elesett állapo-
tunkból fel kell emelkednünk, Trianon romjaiból fel kell 
épülnünk – mondotta igei alapú üzenetében a püspök.

Pálfi József rektor tanévzáró beszédében lelki és 
elvi útravalóval is szolgált a ballagóknak, miközben a 
PKE elmúlt évének főbb eseményeit, eredményeit, si-
kereit vázolta, az egyetemnek a romániai, a magyar 
és az egész Kárpát-medencei oktatási térben elfoglalt 
helyét pontosítva. Maga is további öntudatos helytál-
lásra biztatta az idén végzett 284, azaz a 209 alap-
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A balti országok európai képviselői minden év júni-
usában megemlékezést tartanak annál a strasbourgi 
parlamenti emléktáblánál, amely a megszálló szovjet 
hatalom által Litvániában, Lettországban és Észtor-
szágban elkövetett első tömeges deportálások áldo-
zatainak állít emléket. Az 1941. június 14-én Szibé-
riába és a távoli északra elhurcolt mintegy ötvenezer 
ártatlan polgárt „osztályellenségnek” kiáltották ki. Fele 
részük soha nem tért vissza kényszerlakhelyéről, illetve 
a munkatáborokból. A sztálini tisztogatásnak azonban 
ez még csak a kezdete volt.

Az idén egybegyűlteket Tunne Kelam rangidős 
észt néppárti képviselő, volt antikommunista harcos 
köszöntötte Európa népeinek szolidaritása jegyében. 
A június 13-i rendezvényt megtisztelte jelenlétével és 
beszédével Antonio Tajani EP-elnök, valamint az ép-
pen az Európai Parlament vendégeként Strasbourgban 
tartózkodó Mark Rutte holland miniszterelnök. 

Alkalmi felszólalásában Tőkés László erdélyi képvi-
selő a balti népek „krisztusi keresztútjának” folytatása-
képpen arról a „balti útnak” elnevezett, többszázezer 
embert magába egyesítő élőláncról is megemlékezett, 
amely Tallinnt, Rigát és Vilniust egybekapcsolva 1989. 

augusztus 23-án a három szomszédos ország szovjet 
uralom elleni közös fellépését, szabadságvágyát és 
nemzeti függetlenség iránti követelését jelenítette meg 
példás formában.

MEGEMLÉKEZTEK AZ EP-BEN
A BALTIKUMIAK DEPORTÁLÁSÁRÓL

képzésben és 75 mesterképzésben részesült hallgatót. 
Közülük többeknek nyújtott át érdemoklevelet tanul-
mányi előmenetelük és közösségi aktivitásuk elismeré-
seképpen.

A köszöntőbeszédek során Szurovszky Katalin, a 
Kolozsvári Magyar Főkonzulátus képviselője elsőként 
szólt, aki egyebek mellett a harmadjára is népi felhatal-
mazást nyert nemzeti kormány további támogatásáról 
biztosította az egész erdélyi magyar oktatást, felidéz-
ve, hogy a tavalyi tanévnyitón maga Orbán Viktor mi-
niszterelnök avatta fel a PKE új épületét. A továbbiak-
ban Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök kapott 
szót, az egyházak képviseletében pedig Forró László 
királyhágómelléki főjegyző, valamint Pék Sándor ró-
mai katolikus esperes. 

A PKE testvér- és partnerintézményeinek jelen- és 
távollévő vezetőit is köszöntötték, átadva közös ünne-
pi jókívánságaikat a tanévzáró minden részvevőjének. 
Amely esemény a végzősök és a másodévesek közötti 
hagyományos biblia- és kulcsátadással-átvétellel zárult.

A kétórás tanévzáró ünnepséget egyházzenei mo-
mentumok gazdagították, külön említésre méltó az 
egyetem énekkarának szolgálata, amely Kovács Gá-
bor irányításával újabb nemzetközi sikerekkel büszkél-
kedhet. A templomot zsúfolásig megtöltött ünneplők 
a Himnusz eléneklését követően vonultak ki a tavalyi 
évzárón felavatott Arany János-szobor ékesítette kol-
légiumi térre, ahol még hosszú perceken át tartott az 
ilyenkor megszokott zsibongás, üdvözlés, fotózás, bú-
csúzkodás.

Kedves Tunne!
Tisztelt balti Kollégák!
Kedves Mindnyájan!
Most, amikor a balti országok rövid ideig tartó füg-

getlenségük kivívásának a 100. évfordulóját ünneplik, 
és itt, az Európai Parlamentben az Unió szabad népe-
inek közösségében osztozhatunk örömükben – ugyan-
akkor arról a hosszú, göröngyös és megpróbáltatások-
kal teli útról sem feledkezhetünk meg, amely a balti út 
(1989) emberi élőláncán át vezetett a jelenbe.

Ennek a krisztusi keresztútnak volt az egyik leg-
szörnyűbb stációja a litvániai, lett- és észtországi 
ártatlan polgárok első tömeges deportációja, akiket 

Sztálin parancsára 1941. június 14. napjával kezdődően 
Szibériába és a távoli északra hurcoltak el.

Emlékük legyen áldott!
Erdélyi magyarként és Krisztus követőjeként az egy-

kori „rab népek” sorsközösségében, valamint az egye-
sült Európa szellemében fejezem ki testvéri szolidaritá-
somat keresztet hordozó és szabadságszerető népeitek 
iránt.

Isten áldja meg Észtországot, Lettországot és Lit-
vániát!

Strasbourg, 2018. június 13.
Tőkés László

ALKALMI FELSZÓLALÁS
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Tőkés László, az Európai Parlamentnek az Unió és 
Örményország közötti kapcsolatokért felelős néppár-
ti jelentéstévője Nikol Pasinjánnak, a dél-kaukázusi 
ország május 8-án megválasztott miniszterelnökének 
levélben gratulált. 

Mint ismeretes, a két hétig tartó békés utcai tün-
tetéseket követően április végén az egy évtizede hatal-
mon lévő republikánus Szerzs Szargszján lemondott 
kormányfői tisztségéről. A társadalom, valamint a po-
litika minden területén tapasztalható korrupció ellen 
tüntetők több nagyvárosban is utcára vonultak, eltor-
laszolták az utakat és sztrájkot hirdettek. A tömeges 
megmozdulások végül is elérték céljukat.

„Üdvözöljük a békés átmeneti folyamatot, amelyet 
az örmény népnek az alapvető jogai és a szabadság 
iránti elkötelezettsége inspirált. Ebben a szellemben az 
együttműködés elmélyítését az Európai Unió, ezen be-
lül pedig az Európai Parlament Külügyi Bizottsága vál-
tozatlanul támogatja. A kétoldalú kapcsolatokért fele-
lős jelentéstévőként örömömre szolgált a két országot 
összekötő gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális 
szálak megerősítésén munkálkodni” – írta gratuláló le-
velében erdélyi képviselőnk.

Pasinján kormányfő köszönő válaszlevelében ekkép-
pen fogalmazott: „Az örmény forradalom a nép szilárd 
akaratát és a jogállamiság, a demokrácia és az emberi 
jogok iránti elkötelezettségét fejezte ki. Meggyőződé-
sem, hogy az Európai Unióval fenntartott kapcsolata-
inkban most új fejezet indul. Az EU–Örményország 

Átfogó és Megerősített Partnerségi Megegyezés 
sikeres megkötésében a parlamentközi együttműködés 
döntő szerepet játszott. Örményországnak Európában 
a helye, hiszen a kultúránk és a nemzeti örökségünk 
közös. Készen állunk a további reformok megvalósí-
tására annak érdekében, hogy kapcsolataink tovább 
erősödjenek”.

Június 18-19-én az EP Külügyi Bizottságának a 
küldöttsége látogatást tett a demokratikus átalakulás 
útját járó dél-kaukázusi országban, európai képviselőnk 
részvételével.

LEVÉLVÁLTÁS TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ
ÉS NIKOL PASINJÁN ÖRMÉNY MINISZTERELNÖK KÖZÖTT

Az Európai Parlament június 13-i plenáris ülésén 
Tőkés László a következő tárgypontokban szólalt fel 
írásbeli, illetve szóbeli úton: humanitárius vészhely-
zetek a Földközi-tengeren és szolidaritás az EU-ban, 
valamint a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 
keretének végrehajtása és nyomon követése.

A különféle civil szervezetek által működtetett 
Aquarius hajón rekedt afrikai migránsok drámai hely-
zete rövid időn belül az EP-be is begyűrűzött, olyany-
nyira, hogy a Földközi-tengeren kialakult „vészhelyze-
tet” máris a testület napirendjére tűzték. Írásbeli hoz-
zászólalásában erdélyi képviselőnk ugyan együttérzését 
fejezte ki a bajba jutott mintegy 600 migráns iránt, a 
hamis szolidaritást azonban határozottan visszautasí-
totta. Nem Olaszországot, nevezetesen nem Matteo 
Salvini belügyminisztert és nem Orbán Viktor minisz-
terelnököt és józan migrációs politikáját kellene kárhoz-
tatni a kialakult vészhelyzetért, hanem Angela Merkel 
német kancellár és Brüsszel elhibázott bevándorlási 
politikáját, amely az egyre súlyosbodó migránsválsá-
got előidézte – fejtette ki Tőkés László, Európa ve-
szélyeztetett helyzetére nézve Henri Boulad egyiptomi 
jezsuita atyát idézve. Ugyanakkor elismeréssel szólt az 
olasz belügyminiszter és német hivatali kollégája, Horst 
Seehofer azon közös migrációs és biztonságpolitikai 
törekvéséről, hogy Orbán Viktor kormányfőhöz és a 
visegrádi négyekhez hasonlóan megvédjék Európa kül-

TŐKÉS LÁSZLÓ EP-KÉPVISELŐ ÁLLÁSPONTJA
A MIGRÁCIÓS VÁLSÁGHELYZET,
VALAMINT A ROMAINTEGRÁCIÓS STRATÉGIA KÉRDÉSÉBEN
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Megkönnyebbüléssel üdvözölhetjük, hogy a spanyol kormány segít-
ségére sietett az Aquarius hajó fedélzetére kimentett afrikai migrán-
soknak. A bajba jutottakon valakinek segítenie kellett.

Emmanuel Macron francia miniszterelnökkel az élen sokan tá-
madják Matteo Salvini olasz belügyminisztert, aki új migrációs poli-
tikájának megfelelően okkal és joggal kíván véget vetni az országában 
tetőző mediterrán migránsválságnak.

Valójában nem őt és nem Orbán Viktor miniszterelnököt kellene 
gyalázni a kialakult vészhelyzetért, hanem azokat, akik az évek óta 
tartó válságot Európára rászabadították. Első sorban is Angela Mer-
kel kancellárt és az ő meghívásszámba menő „willkommens kultur”-ját, 
valamint Brüsszel elhibázott bevándorlási politikáját, mely egész Eu-
rópát veszélybe sodorja. Az Aquarius „hajótöröttjeinek” humanitárius 
válsága csupán következmény, melyet az említett politikusok, velük 
együtt pedig a kapzsi embercsempészek és a felelőtlen migránsbarát 
civil szervezetek idéztek elő. Szolidárisnak kell lenni – de nem így!

Boulad atyának van igaza, aki a hajó metaforájával élve helyesen állapította meg: senkitől nem várható el, 
hogy a süllyedés kockázatával terhelje túl a hajót, mert akkor mindannyian odavesznek. Ez a hajó pedig a jelen 
helyzetben: maga Európa.

Üdvözlöm az olasz belügyminiszter és német hivatali kollégája, Horst Seehofer Európa külső határainak 
védelmére irányuló törekvését. Magyarország és a visegrádi négyek felfogásának megfelelően az Uniónak gyöke-
resen meg kell változtatnia bevándorlási politikáját.

Strasbourg, 2018. június 13.

Járóka Lívia alelnökasszonnyal, az ügy jelentésté-
vőjével együtt büszke vagyok arra, hogy 2011-ben az 
EP a magyar elnökség égisze alatt fogadta el az Euró-
pai Roma Stratégiát. A Sargentini-jelentés vádasko-

dásaival ellentétben Magyarország azóta is élen jár a 
stratégia életbe léptetése terén.

Azt viszont szégyellem, hogy az EU és egyes érin-
tett tagországok milyen keveset valósítottak meg stra-
tégiai vállalásaikból. Az EU sokszorosan több gondot 
fordít és pénzt költ az illegális bevándorlókra, mint 
saját európai cigány polgáraira s az ő integrációjukra.

Az eddigiekből levonva a következtetéseket, nem 
szabad a polkorrekt verbalizmusnál megrekedni, ha-
nem végre cselekednünk kell a mélyszegénységben 
élő romák millióinak a szociális, gazdasági, oktatási és 
egészségügyi integrációja érdekében! A 2020 utáni 
stratégiánk erre kötelez bennünket.

Strasbourg, 2018. június 13.

ső határait, és gyökeres változást érjenek el az Unió 
bevándorláspolitikájában.

Az Európai Roma Stratégia vonatkozásában szin-
tén felvetődik a migránskérdés. Miközben a 2011-ben 
nagy dérrel-dúrral elfogadott és meghirdetett keret-
stratégia életbe léptetése terén az EU és tagországai 
igencsak szerény eredményeket könyvelhetnek el, ezzel 
szemben Brüsszel sokszorosan nagyobb figyelmet for-

dít és több pénzt költ az illegális bevándorlókra, mint 
saját európai cigány polgáraira – mutatott rá Tőkés 
László. A cigányellenesség „polkorrekt” szapulásánál 
többre van szükség. Ideje volna, hogy a migránsok in-
tegrációja mellett a 2020 utáni romastratégia kereté-
ben és költségvetésében Európa „történelmi vándorai-
nak” az integrációjára is méltóképpen odafigyelnének 
– szorgalmazta képviselőnk.

HOZZÁSZÓLÁS
A MEDITERRÁN TÉRSÉGBELI MIGRÁCIÓS-HUMANITÁRIUS
VÉSZHELYZET VITÁJÁHOZ

HOZZÁSZÓLÁS
A NEMZETI ROMAINTEGRÁCIÓS STRATÉGIÁK VÉGREHAJTÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ

Tőkés László
EP-képviselő

Tőkés László
EP-képviselő

Matteo 
Salvini

Járóka Lívia   
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Annak nyomán, hogy idén áprilisban-májusban „bár-
sonyos forradalomnak” nevezett kiterjedt tömegmeg-
mozdulások zajlottak le Örményországban és hoztak 
gyökeres változásokat politikai helyzetében, az Európai 
Parlament Külügyi Bizottságának (AFET) egy népes 
küldöttsége látogatott június 18-án Jerevánba, David 
McAllister bizottsági elnök vezetésével. A kilencfős 
delegáció tagjaként Tőkés László EP-képviselő, az 
örmény országjelentés raportőre egy év leforgása alatt 
másodszor utazott a dél-kaukázusi ország fővárosába. A 
külügyi missziós út közvetlenül megelőzi az EU és Ör-
ményország között létrejött ún. Átfogó és Megerősített 
Partnerségi Megállapodás (CEPA) európai parlamenti 
ratifikációja, valamint a hozzá kapcsolódó országjelen-
tés tárgyában júliusra kitűzött strasbourgi végszavazást.

A helyszíni látogatás célja az volt, hogy az országban 
végbement forradalmi változásokat követően hiteles 
képet nyerjenek az örményországi politikai helyzetről, 
továbbá hogy a változott körülmények között hozzá-
járuljanak az EU–örmény kapcsolatok megerősítésé-
hez, és támogatásukról biztosítsák az országban zajló 
demokratikus átalakulásokat. A delegáció többpár-
ti reprezentatív összetétele (néppártiak, szocialisták, 
konzervatívok, liberálisok, zöldek – öt tagországból) 
az EP teljeskörű támogatását volt hivatott kifejezésre 
juttatni a történelmi-politikai fordulópontjára érkezett, 
Európa keleti határvonalán elhelyezkedő volt szovjet 
köztársaság iránt.

A sürgősség jegyében sorra került, rendkívüli lá-
togatás egyetlen napra szorítkozó, zsúfolt programja 
keretében az EP küldöttjeinek alkalmuk volt találkoz-
ni Nikol Pasinján demokratikus népakaratból frissen 
megválasztott miniszterelnökkel, továbbá Ara Bablo-
ján parlamenti házelnökkel, Armen Asotján külügyi 
bizottsági elnökkel és Zohráb Mnacakanján külügy-
miniszterrel, valamint a parlamenti pártok, a miniszté-
riumok és a civil szervezetek képviselőivel.

Valamennyi megbeszélés központi témáját képezték 
a szükségessé vált előrehozott választások. Amint 
egyik parlamenti képviselő rámutatott: az új miniszter-
elnök közakaratból történő kinevezésével a belpolitikai 
válság mindaddig nem érhet véget, amíg a rendszer-
változtató erők a nemzetgyűlésben nincsenek többség-
ben. Pasinján kicsiny pártszövetsége, a Kiút Szövet-
ség és támogatóik kisebbségben vannak a parlament-
ben, ahol a fontos pozíciók többségét változatlanul az 
Örmény Republikánus Párt politikusai töltik be, akikkel 
szemben a Szerzs Szargszján volt államelnököt, illetve 
miniszterelnököt megbuktatott népharag és utcai tün-
tetések kirobbantak. A jelenlegi felemás helyzetet csak 
az előrehozott választások oldhatják fel és meg, éppen 
ezért a legsürgősebb feladat jelen pillanatban egy új 
választási törvény kidolgozása és elfogadása, ennek 
nyomán pedig a választások mihamarabbi kitűzése – 
mondották egybehangzóan a különböző pártvallású 
tárgyalópartnerek, akik valamennyien számítanak az 
EU ebben nyújtott segítségére és támogatására, vala-
mint majdani választási megfigyelőik jelenlétére.

A megbeszélések során rendkívüli élességgel vető-
dött fel a főképpen a republikánus párthoz kapcsolódó 
korrupció leküzdésének kérdése, ami a Pasinján-kor-
mány programjának is prioritása. Ebben a vonatkozás-
ban a miniszterelnök komoly kritikát fogalmazott meg 
az Unió iránt, amely úgymond „rejtett konszenzussal” 
járult hozzá ahhoz, hogy az előző hatalom idején a 
valós korrupciós helyzetet ignorálják.

McAllister külügyi bizottsági elnök és delegációveze-
tő az EP elismerését fejezte ki az országban végbement 
békés és demokratikus átalakulások, az örmény demok-
rácia megerősítése iránt, és a rendszerváltó folyamat 
európai támogatásának módjáról és lehetőségeiről kér-
dezte a kormányfőt. A pártok és az egyes politikusok 
között egyetértés mutatkozott az ország Európa-ba-
rát külpolitikája, illetve a demokratikus átalakulások 
folytatása tekintetében, valamint – konkrét módon – 
olyan fontos kérdésekben, mint: a partnerségi egyez-

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÜLÜGYI BIZOTTSÁGA
KÜLDÖTTSÉGÉNEK RENDKÍVÜLI LÁTOGATÁSA 
ÖRMÉNYORSZÁGBAN
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mény (CEPA) életbe léptetése, a demokratikus refor-
mfolyamat felgyorsítása, a választási rendszer átalakí-
tása, az igazságszolgálás reformja és a hegyi-karabahi 
válság békés megoldása. A közös nemzeti ügyek, illetve 
az ország demokratizációja és modernizációja ügyében 
a – vesztes – republikánusok is meglepő rugalmasságról 
és együttműködési készségről tettek tanúbizonyságot. 
Az Európai Néppárt politikai családjába tartozó Re-
publikánus Párt képviselőjeként Armen Asotján külügyi 
bizottsági elnök testvérpártjaik segítsége iránti igényét 
fejezte ki az átalakulások és a reformok rendjén, a de-
mokratikus többpártrendszer, illetve a politikai pluraliz-
mus megőrzésének fontosságát hangsúlyozva.

Tőkés László erdélyi képviselő hozzászólásaiban el-
ismerését fejezte ki aziránt, hogy az éles konfliktusok 
és a radikális kormányváltozás ellenére a szembenálló 
pártoknak és feleknek sikerült a békés átmenetet és a 
politikai folytonosságot biztosítaniuk, és továbbra is 
készek együttműködni a belpolitikai válság megoldása, 
a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok tisz-
teletben tartása érdekében. Pasinján miniszterelnökhöz 
intézett szavaiban méltatta, hogy újságírói múltjának 
köszönhetően a szólásszabadság híveként állott a for-
radalom élére. Párhuzamot állítva Romániával rámuta-
tott arra, hogy a volt kommunista országokban közel 
három évtized után is folytatni kell a demokratikus 
rendszerváltozást – és ezen a téren az örmény minisz-
terelnök és országa jó példával jár elöl. Örményország 
– rövid ideig tartó – függetlenségének a centenáriuma 
alkalmából (1918–2018) Isten áldását kérte az örmény 
népre és társadalomra.

Suren Krmoján igazságügyi miniszterhelyettessel 
a nap folyamán elmélyült eszmecserére került sor a 
korrupcióellenes küzdelem tárgyában. Az örmény po-
litikus elégtétellel újságolta, hogy befejezés előtt áll a 
büntető törvénykönyv revíziója, és kormánya eltökélt-
ségét fejezte ki a korrupcióellenes törvények kidol-
gozása vonatkozásában. Tőkés László a posztkommu-
nista rendszerek sajátosságaként jellemezte a korrup-
ció társadalmainkban való eluralkodását, és a jelenlegi 
romániai belpolitikai válsággal példázta a jelenséget. 
Ezen túlmenően csodálkozását fejezet ki amiatt, hogy 

a Nemzetgyűlés épületében az 1918-as kezdetektől 
napjainkig valamennyi házelnök fényképe ott szerepel, 
beleértve az egykori leninista, sztálinista és az ösz-
szes szovjet parlamenti elnök arcképét.  Ennek kap-
csán erdélyi képviselőnk a kommunista múlttal való 
szembenézés, illetve a kommunizmus bűneivel kap-
csolatos igazságtétel ügyében érdeklődött. Válaszában 
a miniszterhelyettes azokkal az időszerű gondokkal és 
kihívásokkal magyarázta a kérdés – nyilvánvaló – el-
hanyagolását, amelyek megoldása háttérbe szorítja a 
történelmi-társadalmi igazságosság ügyét. Valamikor 
szerepelt ugyan egy lusztrációs törvényjavaslat a par-
lament napirendjén, de ebből végül is nem lett semmi 
– tette hozzá.

Az EP küldöttségének késő estébe nyúló programja 
egy ünnepélyes fogadással zárult, melyet Piotr Swital-
ski, az EU jereváni kirendeltségének vezetője adott a 
vendégek tiszteletére.

A 6. Szent László Napok keretében egy kiállítással 
és könyvbemutatóval egybekötött konferencia dombo-
rította ki a 450. évvel ezelőtt kihirdetett erdélyi vallási 
tolerancia történelmi jelentőségét. 

A nagyváradi várban június 22-én megtartott, A val-
lásszabadság erdélyi hídja az európai szakadék fölött: 
Torda, 1568 című rendezvényen Hermán M. János ny. 
ref. lelkipásztor, teológiai professzor, egyháztörténész 
főszervezőként köszöntötte a meghívott előadókat és 
az érdeklődő közönséget. Szabó László lelkipásztor, a 
Magyar Unitárius Egyház fejlesztési előadó-tanácsosa 
a konferenciaterem előterében berendezett informatív, 
kétnyelvű (magyar és román) kiállításról beszélt, amely 

egy nagyobb, Unitarizmus: múlt és jelen című repre-
zentatív, képi-szövegi megjelenítésű, illetve digitalizált 
prezentációnak a része. A kétrészes anyag pannóinak 
azon sorozata jutott el Váradra, amely a jeles évfor-
dulóhoz kötődő konferencia témáját illusztrálta: a Val-
lásszabadság és unitarizmus című összeállítás a tordai 
ediktumot megelőző történelmi-politikai konstellációt, 
az 1568. évi országgyűlést, a korszakalkotó vallásügyi 
törvényt, annak örökségét és a 450 éves – többnyire – 
békés felekezeti együttélést domborítja ki. Az örökség 
rendjén irányul – természetszerűleg – kiemelt figyelem 
az egyetlen magyar alapítású egyházra, az unitáriusra, 
amely a létrejöttét köszönheti a tordai országgyűlé-

A VALLÁSSZABADSÁGRÓL NAGYVÁRADON: 
KONFERENCIA, KIÁLLÍTÁS, KÖNYVBEMUTATÓ
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seken végbement törvényalkotási folyamatnak. A tár-
latnyitón Brugós Anikó, Szilágyi Ágnes és Márkus 
Zoltán alkalmi énekes-hangszeres triója szolgált nép-
dalzsoltárokkal. 

A konferencia a Győzhetetlen én kőszálom című 
kuruc dal – amely II. Rákóczi Ferenc imájaként is is-
mert – eléneklésével kezdődött. Elsőként Tőkés Lász-
ló európai parlamenti képviselő, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület korábbi püspöke osztotta 
meg gondolatait a jelenlévőkkel, bevezetőjében ki-
emelve: az 500. éves reformáció emlékévének kereté-
ben nemzetközi téren is több fontos eseményre került 
sor a tavaly, ideértve az Európai Parlamentet is mint 
helyszínt. Ennek folytonosságában ünnepeljük idén a 
vallásszabadság esztendejét és az unitárius egyház 
születésnapját. Illendőnek tartják ezen évforduló előtt 
tisztelegni a Szent László Napok keretében is, hiszen a 
történelemben ritkán fordul elő, hogy egy partikuláris 
esemény olyan egyetemes rangra emelkedjék, mint a 
vallásszabadságról szóló tordai ediktum. „E korszakos 
fontosságú törvény egyszerre tekinthető kimagasló 

transzilvanikumnak és hungarikumnak, ezzel együtt 
pedig európai és univerzális értéknek” – mondotta a 
püspök, aki rávilágított: míg a magyarság „ajándéka” a 
keresztény világnak a pálos rend volt, addig Erdélyé a 
vallásbéke és az unitárius egyház. 

A tordai momentumot eredményező történelmi 
eseményeket vizsgálva az előadó kiemelte: az 1568-
ban törvénybe iktatott vallási tolerancia a természetes 
jogfejlődés, a párbeszéden, egyeztetésen és kölcsönös 
tiszteleten alapuló, a fokozatosság jegyébe lezajlott 
folyamat kikristályosodása volt, ami nem csupán a lel-
kiismereti szabadságról, hanem a közösségek ön-
kormányzati jogáról is szólt. Ezen a konfrontációt 
mellőző úton volt lehetséges eljutni „Erdély aranykorá-
hoz”. Nem a vallásszabadságot- és békét megvalósító 
„3 natión és 4 confessión” múlott, hogy a nagyhatalmi 
mesterkedések folytonos szabadságharcokra, nemzeti 
ellenállásra és függetlenségi háborúkra késztették a 
magyarságot. Az önkényuralmakkal szembeni küz-
delmekhez az erdélyi tolerancia egyfajta lelki és jogi 
erőforrást is biztosított – vélte Tőkés László, rámu-
tatva: a sors iróniája folytán éppen Erdély és az azt 

bekebelező Románia vált a 20. századi, újkori vallási 
és nemzeti intolerancia terepévé, amelyen burjánzott a 
kommunista ateizmus, a pánortodox és pánromán ki-
zárólagosság – máig hatóan. Az elnyomás és önfeladás 
ellen hitbéli identitásunk erejével küzdhetünk – ez az 
elmúlt négy és fél évszázad egyik fő üzenete. Európai 
képviselőnk végül a földrészünkön és a nagyvilágban 
terjedő újkori totalitárius vallási rendszerről, a politi-
kai iszlámról, illetve a keresztényüldözésekről is szólt, 
valamint a liberális, baloldali szekuláris intoleranciáról, 
amelyek együtt hatva veszélyeztetik Európának és 
nemzeteinek a jövőjét. Így válik világossá, hogy meny-
nyire egzisztenciális ügy a vallásszabadság – mondotta 
Tőkés László.

Hoppál Péter, az előző magyar kormány kultúrá-
ért felelős államtitkára, az új Országgyűlés kulturális 
bizottságának alelnöke személyes vonatkozásokat is 
tartalmazó köszöntésében méltatta a Szent László 
Napok szervezőit, valamint magát a konferenciát, a 
témaválasztást és az előadókat. Pécsiként kitért előa-
dásában a magyar reformáció egyes baranyai előzmé-
nyeire és történéseire, korabeli aspektusaira, a tordai 
vallásbékéhez kapcsolódókra is. Kidomborította az 
egyházi élet akkoriban kibontakozó demokratizmusát, 
az egyéni és közösségi lelkiismereti szabadság meggyö-
keresedését és hagyománnyá válását, a tordai ediktum 
globális dimenzióit. Mint mondotta: a vallási türelmet-
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lenségtől izzó Európában Erdély jó időre a felekezeti 
béke szigete lett, ennek tiszteletére és emlékezetére 
nyilvánította idén február 20-án a Magyar Országgyű-
lés a vallásszabadság napjává január 13-át, tudniillik 
ezen a napon fogadta el az 1568-as erdélyi országgyű-
lés Tordán a toleranciatörvényt.

Szabó László előadó-tanácsos elsőként azokról a 
tévhitekről beszélt, amelyek ezzel a dátummal, illetve 
az unitárius egyházzal kapcsolatban (pl. a csíksomlyói 
búcsú ürügyén) terjengnek régóta. A továbbiakban a 
tordai országgyűlés vallási, hitéleti vonatkozású határo-
zatainak közvetlen körülményeit vázolta, pontosította, 
ezek utóhatásait is körvonalazva. Előadásában megy-
győző erővel mutatott rá, hogy milyen nagybecsű szel-
lemi és anyagi kincsek örökösei vagyunk mindnyájan 
itt, Erdélyben és szerte a Kárpát-medencében.

Hermán M. János az erdélyi, majd hollandiai 
működése során végzett kutatásaiból merítve tar-

tott élvezetes, példázatos előadást az európai pro-
testantizmus kibontakozásáról, annak németalföldi 
fejleményeiről, illetve összmagyar és erdélyi kihatá-
sairól, vonatkozásairól. A nyugat- és közép-európai 
békés-békétlen történések, jelenségek párhuzamában 
domborította ki a tolerancia-intolerancia dichotómi-
áját. Adatgazdag előterjesztésében kitért a tordai 
ediktum nemzetközi visszhangjaira, ismertségére. Vé-
gül pedig bemutatta az általa szerkesztett, kimon-
dottan erre az alkalomra időzített kiadványt, amely-
nek címe megegyezik a lezajlott rendezvényével. A 
kis kötet előszavát Tőkés László jegyzi „A te hited 
megtartott téged” (Mt 9,22) címmel, és tartalmazza 
Csetri Elek A vallásszabadság kinyilvánítása Erdély-
ben, Torda – 1568 című tanulmányát, Csohány János 
Vallási türelem a magyar törvényekben című összegző 
dolgozatát, valamint a fentebb említett 2018. évi I. 
törvényt.

A 6. Szent László Napok zárónapján, június 24-én 
ünnepi istentiszteletet és könyvbemutatót tartottak a 
nagyvárad-újvárosi református templomban, ahol el-
hangzott: jeles évfordulók keretezik a váradi magyar-
ság ünneplésének ezen alkalmát, ha a reformáció 500, 
a debreceni református alkotmányozó zsinat, valamint 
a tordai vallásbéke 450 évére gondolunk, de akár a 
Mátyás király-emlékév kerek számaira. A templomi 
együttlét keresztelővel kezdődött: Herdeán Gyöngyi 
újvárosi lelkipásztor szolgáltatta ki a keresztség sákra-
mentumát a gyülekezet legfiatalabb tagjának.

Meghívott igehirdetőként Hafenscher Károly, a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelké-
szi elnöke, a reformáció jubileumi emlékévének volt 
miniszteri biztosa Péter apostol első leveléből idéz-
ve (3,8-17) építette fel prédikációját annak mentén, 
hogy „az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei 
azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt 
cselekvőkön”. Jeles történelmi események és személyi 
cselekedetek példázataival keretezett igemagyarázatá-
ban az isteni jelenlét, gondoskodás és szeretet állandó-
ságát domborította ki. A keresztényi élet, a Krisztus 
egyházán belüli lelki és fizikai építkezés világformáló 
eredményeire rámutatva biztatott hitbéli és erkölcsi 
helytállásra, minden nehézségek között, „e farkastörvé-
nyű világban”. Az Isten színe előtt vagyunk hivatottak 
élni, Krisztust kell szentnek tartanunk szíveinkben, ez 
az üzenet és az útravaló abban a 21. században, amely 
a kereszténység hitbéli megerősödésének százada lesz 
– mondotta meggyőződéssel, minden ezzel ellenkező 
esemény és jelenség dacára. Igehirdetését a közelmúlt-
ban elhunyt Kányádi Sándor Szelíd fohászának idézé-
sével zárta.

A továbbiakban Sándor Lajos parókus lelkész kö-
szöntötte és mutatta be a meghívottakat és az alkalmi 
vendégeket. Tőkés László európai parlamenti képvise-
lő, a Királyhágómelléki Református Egyház előző püs-

pöke a magyar bibliafordításokat és azok kimunkálóit 
méltatva az „Ige forradalmának” megörökítőiként szólt 
azokról, akik „mint ezüst tálcán az aranyalmát” hozták 
elénk Isten szavát. Fel is mutatta a becses jubileumi 
kiadványt, amelynek kiadásához maga is hozzájárult: 
Melius Juhász Péter (1532–1572) magyarázatos bib-
liafordításának hasonmás kiadását. A Méliusz Juhász 
Péter, Horhi Juhász Péter, Horhi Melius Péter vagy 
Melius Juhász Péter neveken is ismert debreceni prédi-
kátor és tiszántúli szuperintendens (ekként Váradnak is 
egykori püspöke), a Magyarországi Református Egyház 
megszervezője nem túl hosszú élete során oly sokoldalú 
munkát végzett, hogy az utókor méltán csodálkozik: 
miként jutott arra is ideje és ereje, hogy a Károlyi Gás-
párék monumentális vállalkozását évekkel megelőzve 
veretes fordításokban nyújtsa át a Szentírás több ré-
szét azoknak, akik addig sosem hallhatták anyanyel-
vükön az Úr szavát. Különös fintora a sorsnak, hogy 

„REJTETT KINCSÜNK”
FELSZÍNRE HOZATALÁRÓL
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Melius egyik legjelentősebb műve, a Jelenések köny-
vének fordítása, amely először és utoljára épp Váradon 
jelent meg 1568-ban (legalábbis a fennmaradt korabeli 
példány kolofonja szerint), négy és fél évszázadon át 
maradt kiadatlan és jószerével ismeretlen. 

Tőkés László „hitünk harcosának méltó utódjaként” 
üdvözölte Nagyváradon Ötvös László ny. lelkipásztort, 
bibliakutatót, aki a lappangó kincset könyvtári rejteké-
ből kihozta, majd áldozatos és értő törődéssel újra kiad-
ta. Ezen munkája mellett más, hasonló előzményekről 
is szólt, hiszen Ötvös László egy egész bibliai kiadvány-
sorozat szerkesztőjeként és kiadójaként vált ismertté 
az elmúlt húsz évben, több évtizedes lelkészi szolgálat 
mellett. Sokrétű könyves munkálkodásának gyümölcse 
volt egyebek mellett a hanaui (1608), a leideni (1685), 
az oppenheimi (1612) magyar bibliák újrakiadása (1998, 
2000, 2002), valamint még két, 1565-ban keletkezett 

méliusi mű közkinccsé tétele hasonmás formában: Az  
két Sámuel könyveinek, és az két királyi könyveknek az 
sidó nyelvnek igazságából, és igaz és bölcs magyarázók 
fordításából, igazán való fordítása magyar nyelvre című 
2010-ben, Debrecenben, illetve A Szent Jób könyvének 
a sidó nyelvből és a bölcs magyarázók fordításából iga-
zán való fordítása magyar nyelvre 1565-ben című Nagy-
váradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
kiadásában, 2008-ban, ami a biblia éve volt Magyaror-
szágon és a magyarok lakta világban.

A bibliatudós a maga során az önzetlen segítőknek 
és támogatóknak mondott köszönetet az úrasztalától, 
jogos büszkeséggel szólva A Szent Jánosnak tett jele-
nések igaz és írás szerint való magyarázása prédikációk 
szerint, a jámbor bölcs és tudós emberek írásából sze-
reztetett Melius Péter által című, elő- és utószóval el-
látott hasonmás kiadásról, amely a Reformáció Emlék-
bizottságának égisze alatt jelent meg. Röviden vázolta 
a magyarországi reformáció legeredetibb és legnagyobb, 
legszélesebb hatású vezéregyéniségének, Melius Juhász 
Péternek az életét és pályáját, akinek „rejtett kincs-
ként újra felfedezett és újra kiadott műve szolgáljon 
Anyaszentegyházunk és mindnyájunk gazdagodására!” 
– idézte a kötet előszavának szerzőjét, Tőkés Lászlót. 

Végezetül Hermán M. János ny. egyetemi tanár, 
egyháztörténész a tudós, kutató teológusok – köztük 
Ötvös László – életére és munkálkodására mondott ál-
dást, megköszönve mindazoknak a hozzáállását, viszo-
nyulását, erőfeszítését, akik hitünk és nemzetünk „nagy 
ügyeinek” hordozói. Megemlítette még, hogy tudomása 
szerint a korai magyar reformáció több szellemi termé-
ke lappang még kéziratban a világon. Előkerítésükhöz 
és közkinccsé tételükhöz kívánt erőt és egészséget az 
ezen munkálkodóknak. „Hallják meg az angyalok, s a 
pénz ne legyen akadálya a kiadásnak!” – hangzott el a 
jelenkorhoz igazított fohász.

Az Európai Parlamentben további hullámokat vet 
Jean-Claude Juncker EU-bizottsági elnök botrány-
keltő részvétele a Karl Marx születésének 200. év-
fordulója alkalmából rendezett trieri (Németország) 
ünnepségen.

Ebben az ügyben Tőkés László európai képviselő 
megkereséssel fordult képviselőtársaihoz, támogatásu-
kat kérve egy parlamenti vita kitűzéséhez az európai 
törvényhozás plenárisán. Számos kollégája, valamint a 
néppárti magyar küldöttség egyetértésével a néppárti 
külügyi munkacsoport tegnapi ülésén be is nyújtotta 
javaslatát – a következők szerint:

„Sokunkban nagy megdöbbenést keltett Jean-Claude 
Juncker elnök részvétele és ünnepi beszéde a Karl Marx 
születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett tri-
eri ünnepségen. Mit beszélünk itt a totalitárius rend-
szerek elítéléséről és az Európai Történelem – közös 
– Házáról, miközben a brutális kínai kommunista állam 
által adományozott szobor felállításával ünnepeljük a 
tömeggyilkos kommunista ideológia szellemi atyját?!

Mivel ebben a tekintetben ilyen nagy szakadék tá-
tong Kelet és Nyugat között, és ilyen tudathasadásos 
állapot osztja meg a közös értékrendjére büszke Eu-
rópai Uniót, javasolom, hogy legyünk kezdeményezői 
egy, az Európai Tanácshoz intézett szóbeli kérdés-
nek a kommunizmus és a marxizmus tárgyában, az 
ügy plenáris ülésen való megvitatása céljából. Ha már 
a »kommunizmus pere« el is maradt, legalább a »kom-

PARLAMENTI VITÁT INDÍTVÁNYOZOTT
TŐKÉS LÁSZLÓ A TOVÁBB ÉLŐ KOMMUNIZMUSRÓL
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Mint arról a Deputáció idei első számában beszá-
moltunk, Hölvényi György és Tőkés László néppárti 
EP-képviselők közösen feltett, írásbeli választ igénylő 
kérdésükkel fordultak az Európai Bizottsághoz 2017 
novemberében az Eldorado Gold Corporation kanadai 
társaság felsőcsertési (Certejul de Sus, Románia) bá-
nyászati projektjének környezetvédelmi kockázatai fe-
lől érdeklődve. A cég arany- és ezüstbányászati tervet 
indított az erdélyi, Hunyad megyei községben, amely 
évente több mint 1600 tonnányi nátrium-cianid alkal-
mazását vetíti előre, és 187 hektár erdő kiirtását fel-
tételezi ahhoz, hogy – többek között – két zagygátat 
(egy 169 méter és egy 70 méter magasat) létesítsen. 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt másfél évtizedben a 
verespataki bányanyitással kapcsolatban bizonyítást 
nyert egy ilyen terv környezetvédelmi kockázata, a 
képviselők arra kérdeztek rá, hogy az érintettek tiszte-
letben tartják-e a vizek tisztaságára vonatkozó vízügyi 
irányelvet és vannak-e pénzügyi garanciák, mivel mind-
kettőt uniós dokumentumok írják elő.

Karmenu Vella környezetvédelmi biztos a Bizott-
ság nevében adott januári válaszában elismerte, hogy 
Románia mind ez idáig semmilyen pénzügyi garanciát 

nem teremtett meg a ciánalapú bányászati projekttel 
kapcsolatban, ennek ellenére az engedélyezést teljesen 
rendben valónak találta, mivel „a Bizottságnak e sza-
kaszban semmiféle bizonyíték nincs a birtokában arra 
vonatkozóan, hogy a Felsőcsertésen (Certej) indított 
arany‐ és ezüstbányászati projekt engedélyezési eljá-
rása sértené a 2011/92/EK(1) és a 2000/60/EK(2) 
irányelvet.”

Újabban a kanadai-román befektetők a felsőcsertési 
bányaprojektet a Deva Gold Rt. vegyesvállalat neve 
alatt futtatják, bár a Mining Watch România civil mo-

nitoringszervezet információi szerint a beruházás egye-
lőre még mindig a különböző engedélyek beszerzésé-
nek fázisában van.

Ugyancsak tavaly novemberben fordultak Hölvényi 
és Tőkés képviselők írásbeli választ igénylő kérdéssel a 
Bizottsághoz egy Nagybánya (Románia) melletti üle-
pítőgátnál történt „véletlenszerű környezetszennyezés” 
ügyében. Helyi civil szervezetek és a sajtó beszámolói 
szerint a 2017. október 16-áról 17-ére virradó éjszaka a 
zagytározóból kiáramlásra került sor egy műszaki hiba 
miatt, és ellenőrizetlen, esővízzel kevert zagy került 
a Lápos és a Szamos folyókba is. Beadványukban a 
képviselők így fogalmaztak: „A fent említett zagytá-
rozó magas koncentrációban tartalmaz nehézfémeket. 
Ugyanakkor a nyilvánosság számára nincs információ 
sem a kiáramlott szennyező anyagok pontos mennyi-
ségéről, sem jellegükről vagy koncentrációjukról. Tájé-
koztatták-e az illetékes román hatóságok a Bizottsá-
got erről a véletlenszerű folyószennyezésről az ásvány-
inyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék keze-
léséről szóló 2006/21/EK irányelv előírásainak megfe-
lelően? Rendelkezik-e a Bizottság pontos adatokkal a 
szóban forgó anyagokról és mennyiségekről, valamint 
arról, hogy az alsó folyás mentén léteznek-e ivóvíztá-
rozók vagy öntözőberendezések, illetve bármilyen más 
releváns szempontról, arra vonatkozóan, hogy miként 
érinti a szennyezés a helyi közösségeket? Minthogy a 
múltban a Máramaros vidéki bányászat nyomán súlyos 
környezetvédelmi problémák merültek fel, amelyek bár-
mikor környezeti katasztrófákhoz vezethetnek, milyen 
lépéseket tervez a Bizottság az említett helyszínek mi-
előbbi helyreállításának ösztönzésére?”

Az EU környezetvédelmi biztosa válaszában a kö-
vetkezőket írta: „A román hatóságok még nem értesí-
tették a Bizottságot erről a szennyezési esetről. Az ás-

munizmus vitáját« rendezzük meg az Európai Parla-
mentben!” – mondotta erdélyi képviselőnk, a napirendi 
vita kezdeményezését kérve az Európai Néppárt frak-
ciója nevében.

A javaslatot a néppárti munkacsoport tagjai egyön-
tetűen támogatták. Cristian Preda román néppárti 

képviselő egy Juncker elnökkel való előzetes találko-
zást is indítványozott a frakció keretében, amivel a 
képviselők szintén egyetértettek. 

Csak bizakodni lehet abban, hogy a Parlament végül 
is napirendjére fogja venni a marxizmus, illetve a totali-
tárius kommunista világrendszer megvitatását.

CIANID ÉS NEHÉZFÉMEK: MINDEN RENDBEN?
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ványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék 
kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv 18. cikke ér-
telmében a tagállamok évente tájékoztatják a Bizott-
ságot az ásványinyersanyag-kitermelésből származó 
hulladék kezeléséért felelős üzemeltetők által jelentett 
eseményekről. Következésképpen Románia nem köte-
les azonnal tájékoztatni a Bizottságot a tisztelt képvi-
selők által említett esetről. Mindazonáltal a Bizottság 
részletesen át fogja tekintetni a román hatóságok éves 
jelentését, amint az rendelkezésére áll. Ami a bezárt 
bányákat illeti, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
nyilvántartás készüljön a területükön található bezárt, 
illetve elhagyatott bányászati hulladékkezelő létesítmé-

nyekről, annak érdekében, hogy azonosítani lehessen 
azokat, amelyek súlyosan káros környezeti hatással 
bírnak, vagy közép-, illetve rövid távon komoly fenye-
getést jelenthetnek az emberi egészségre vagy a kör-
nyezetre nézve. E nyilvántartások képezik a megfelelő 
intézkedési programok alapját. A barnamezők, többek 
között az elhagyott, bányászati hulladékot tároló léte-
sítmények rehabilitálását és kármentesítését évek óta 
támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a 
Kohéziós Alap is. Ez a támogatás a 2014–2020 közötti 
időszakban is elérhető, amennyiben a releváns nemzeti 
vagy regionális operatív program rendelkezik ilyen in-
tézkedésről.”

Románia kormánya hivatalos tájékoztatást nyújtott 
be arról június elején, hogy nem támogatja Verespa-
taknak (Roșia Montană) az UNESCO világörökségi lis-
tájára történő felterjesztését, amelyet még 2016-ban 
készített elő a Cioloș-kabinet. 

A pályázat visszavonásáról Adrian Cioroianu, Ro-
mánia UNESCO-nagykövete, volt külügyminiszter el-
mondta: a világörökségi felterjesztésről való lemondás 
a Viorica Dăncilă vezette kormány kulturális minisz-
tériumától származik, a dokumentumot pedig a kül-
ügyminisztérium juttatta el az Egyesült Nemzetek 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez 
(UNESCO). Cioroianu sajnálatának adott hangot, hogy 
a román kormány előzetes közvita nélkül döntött a fel-
terjesztés visszavonásáról, holott nemrég a Műemlé-
kek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága (ICOMOS) 
is támogatásáról biztosította a kezdeményezést, hogy 
az Erdélyi-szigethegységben található, ókori alapítású 
települést a világörökség részévé nyilvánítsák. 

A nagykövet közölte, a Dăncilă-kabinet arra hivat-
kozva döntött így, hogy a kanadai Gabriel Resources 
társaság – amely cianid alapú aranykitermelést indított 
volna Verespatakon és környékén – kártérítési pert in-
dított Románia ellen. Egyébként a felterjesztést már a 

Mihai Tudose vezette kormány sem támogatta, a volt 
miniszterelnök szerint ugyanis „előnytelen” lenne, ha Ve-
respatak felkerülne az UNESCO világörökségi listájára. 

A román kulturális minisztérium 2017-ben védett 
műemlékvédelmi területté nyilvánította Verespatak 
két kilométeres övezetét, ennek nyomán a területen 
nem lehet bányászati tevékenységet folytatni. Ugyan-
akkor a kulturális, illetve környezetvédelmi tárca 2016 
februárjában levélben értesítette az UNESCO pári-
zsi világörökség-központját, hogy Románia felvette 
Verespatakot a világörökséggé nyilvánításra javasolt 
helyszínek listájára. Megkeresésében Bukarest arra az 
egyedi kulturális tájra, az ember és környezete közti 
értékteremtő kölcsönhatásra hivatkozik, amely a több 
ezer éves aranybányászat során alakult ki a Fehér me-
gyei településen. Verespatak számára civil szervezetek 
kértek nemzetközi védelmet, követelve, hogy a román 
hatóságok terjesszék fel a bányatelepülést az épített 
örökséget védő UNESCO-listára annak reményében, 
hogy ezzel megakadályozhatják a környező hegyek 
apróra őrlésével és ciántechnológiás átmosásával járó 
aranybányaprojektet. 

Verespatakon a kanadai többségi tőkével alapított 
Roşia Montană Gold Corporation Európa legnagyobb 
külszíni aranybányájának megnyitását próbálta enge-
délyeztetni, ahol ciántechnológiás eljárással akart 300 
tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt kitermelni. A bu-
karesti hatóságok tizenöt év elteltével sem engedélyez-
ték a kitermelést, a román parlament 2014. júniusában 
elutasította a verespataki aranybánya-beruházást elő-
segítő törvénytervezetet, azóta a kérdés lekerült napi-
rendről. Az RMGC anyavállalata, a Gabriel Resources 
2017-ben pert indított a román állam ellen, 4,4 milli-
árd dollár kártérítést követelve, amiért Bukarest meg-
akadályozta a beruházás megvalósítását. A Világbank 
egyik kereskedelmi bíróságához beterjesztett kereseté-
ben a kanadai cég azt állítja, Románia megsértette a 
beruházási szabályokat azzal, hogy engedélyezte a bá-
nyalicenc megvásárlását, majd később megakadályozta 
a beruházást. Azt állítják, ezáltal 4,4 milliárd dollár kár 
érte őket.

Az UNESCO világörökségi bizottsága a Bahrein fő-
városában, Manamában június 24. és július 2. között 

ROMÁNIA LEMONDOTT ARRÓL, HOGY VERESPATAK 
FELKERÜLJÖN A VILÁGÖRÖKSÉG LISTÁJÁRA
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Közvetlenül azután, hogy folyó év július 1-jei hatály-
lyal Ausztria vette át az Európai Unió soros elnöksé-
gét, az Európai Parlament Sebastian Kurz kancellár 
részvételével vitatta meg az osztrák elnökség tevé-
kenységi programját.

A július 3-i vitához intézett írásbeli hozzászólalá-
sában Tőkés László európai képviselő kedvező körül-
ményként értékelte azt, hogy az Európai Tanács múlt 
heti csúcstalálkozóján végre megegyezés született a 
migráció kérdésében, ami döntő lépést jelent az euró-
pai bevándorlási politika átalakításában.

Előzőleg a visegrádi négyek és a szövetséges 
Ausztria kormányfői Budapesten egyeztettek a mig-
rációs politika általuk követendő új irányvonaláról. Az 
osztrák kancellár strasbourgi előterjesztésében az ál-
tala vezetett elnökség programjának prioritásaiként 
hirdette meg a biztonság- és védelempolitika megerő-
sítését, az illegális migráció elleni küzdelmet és a kö-
telező elosztási kvóták elvetését. Erdélyi képviselőnk 
Magyarország elkötelezett támogatásáról biztosította 
a „Védelmező Európa” címszavával meghirdetett oszt-
rák programot, sok sikert kívánva a közelgő európai 
parlamenti választások előtti utolsó teljes körű soros 
elnökségének.

Antonio Tajani parlamenti elnök – több más hoz-
zászólóval együtt – szintén üdvözölte a bevándorlási 
politika reformjára irányuló osztrák törekvéseket. Je-
an-Claude Juncker bizottsági elnök beszédében azt 
méltatta, hogy Sebastian Kurz és kormánya program-
ját az Európa-pártiság jellemzi.

Az EP-képviselők hozzászólásai a föltétlen támo-
gatás és az elvtelen támadások végletei között széles 
skálán mozogtak. Udo Bullmann szocialista frakció-
vezető egyenesen az Unió „orbanizálódásáról” beszélt. 
Guy Verhofstadt liberális frakcióvezető – a tőle meg-
szokott hangnemben – még a migránsválság tényét is 
tagadta, és a nemzetek Európájával szemben – beval-
lottan – a föderális Egyesült Európa kialakítása mellett 
kardoskodott. Nigel Farage, a Szabadság és Közvet-
len Demokrácia frakciójának brit elnöke viszont az EU 
bevándorláspolitikáját „teljes katasztrófának”, liberális 
kollégája tervét pedig „Európa halálának” minősítette.

Záróbeszédében Kurz kancellár a feléje hangzó 
vádakat sommás módon azzal utasította el, hogy a 
migráció ügyében az osztrák program és az Európai 
Tanács legutóbbi állásfoglalása teljes összhangban áll. 
Ami pedig Magyarországnak és közép-európai szövet-
ségeseinek a folyamatos „kioktatását” illeti – ezzel kap-
csolatban az Európai Tanács új ügyvezető elnöke elfo-
gadhatatlannak tartotta, hogy az Unió egyes országait 
„másodrendű tagokként” kezeljék.

AZ OSZTRÁK EU-ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGI 
PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA ÉS MEGVITATÁSA

megtartott 42-ik ülésén elhalasztotta Verespatak vé-
dett műemlékek listájára való felvételét. A balliberális 
román kormány ugyanis elküldte egyik államtitkárát, 
hogy az rábírja a bizottsági tagokat: a felvételről való 
szavazás halasszák el, mert Románia 4 milliárd eurót 
veszíthet az RMGC javára. 

George Ivaşcu kulturális és nemzeti identitásért 
felelős román miniszter a döntés után közleményben 
próbálta megmagyarázni kormánya visszakozását. Ki-
fejtette: Bukarest nem az UNESCO-dosszié visszavo-
nását, hanem a döntés elhalasztását kérte mindaddig, 
amíg ítélet születik a kanadai bányatársaság által in-
dított kártérítési perben. A tárcavezető beszámolója 
szerint az egyetlen ország, amely a halasztás ellen 

foglalt állást a tárgyalások első szakaszában, Magyar-
ország volt. 

A romániai politikai ellenzék és a civil szféra képvise-
lői szerint a szocialista-liberális kormányzat elárulta az 
ország érdekeit. „Ez a legszégyenletesebb pillanata Ro-
mániának, amióta az UNESCO tagja. Minden tagállam 
meg akarta szavazni a felvételt, senkinek nem volt ez-
zel kapcsolatban ellenvetése. Senkinek, éppen Romá-
niát kivéve. Nagyvállalatok és egy 20 éve megvásárolt 
politikai osztály érdekei fontosabbak voltak a nemzeti 
érdeknél. A kormány ezzel a gazemberséggel elárulta 
Románia érdekeit” – olvasható Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség közleményében, amely szerint ezzel Ve-
respatak megmaradási esélyei jelentősen csökkentek.

Sebastian
Kurz



Az 1989-es temesvári népfölkelés és romániai forra-
dalom hőse, Florian-Răzvan Mihalcea által elnökölt 
Temesvár Társaság (Societatea Timișoara) civil 
szervezet már 2016 tavaszán azt kérte nyílt levélben 
Klaus Iohannis államfőtől, hogy vonja vissza a Romá-
nia Csillaga állami kitüntetést azoktól, akiket köztör-
vényes bűnözőkként jogerősen elítéltek, vagy akikről 
megállapították, hogy besúgóként együttműködtek a 
volt kommunista titkosszolgálattal. Az 1989-es romá-
niai forradalom emlékét ápoló Temesvár Társaság – 
amely 2014-ben megkapta az Európai Parlamenttől az 
Európai Polgár-díjat – idén júniusban ismét a román 
államfőhöz fordult, látván, hogy ez ügyben semmi nem 
történt, továbbra is súlyosan kompromittált egyének 
bitorolnak magas állami kitüntetéseket és díjakat, sze-
mélyükkel és cselekedeteikkel szégyent hozva az or-
szágra és népére, hiteltelenné és komolytalanná téve 
ezen elismeréseket. A jó két esztendeje megválaszolat-
lanul ágaskodó kérdés: milyen mértékben érvényesül a 
Románia Csillaga elismerés odaítélését szabályozó tör-
vény azon cikkelye, amely kimondja, hogy a kitüntetést 
vissza kell vonni a börtönbüntetésre ítéltektől, valamint 
a más okok miatt méltatlanná vált személyektől?

A Temesvár Társaság friss folyamodványában szóvá 
teszi: olyan román állami díjakkal rendelkező közszerep-
lők fitogtatják hazafiságukat, nemzeti büszkeségüket, 
erkölcsi fölényüket a széles nyilvánosság előtt, akiknek 
semmi keresnivalójuk a közélet élvonalában, a társada-
lom elitjében, hiszen bűnözőkként hoztak szégyent Ro-
mániára és az ország minden becsületes, törvénytisz-
telő polgárára. A szervezet ismételten színvallásra és 
haladéktalan intézkedésre szólítja fel az államfőt, egy 
olyan 17 nevet és leírást tartalmazó listát is eljuttatva 
hozzá, amely a legmagasabb állami kitüntetéseket bir-
tokló „jeles bűnözőkről” informálja őt.

Tőkés László EP-képviselő a romániai rendszervál-
tozásban játszott elévülhetetlen érdemeiért 2009-ben, 

a temesvári forradalom 20. évfordulóján maga is meg-
kapta a Románia Csillaga kitüntetést az akkori román 
államfőtől, ám az örökébe lépő köztársasági elnök visz-
szavette azt a nacionálkommunista körök mesterkedé-
se nyomán. A Mihalcea elnökhöz írott levelében a volt 
temesvári református lelkipásztor így fogalmaz: „Őszin-
te elégtétellel olvastam a Temesvár Társaság nevé-
ben Klaus Iohannis államelnökhöz intézett levelüket, 
melyben állhatatos módon a magas állami kitüntetések 
azonnali visszavonására szólítják fel azok esetében, 
akik méltatlanná váltak azok viselésére. Ennek kapcsán 
jegyzem meg, hogy a Románia Csillaga kitüntetésem 
ügyében indított közigazgatási eljárás már több mint 
egy éve megfeneklett, és az újabb tárgyalás kitűzését 
egyre halogatják.” 

Az 1990 elején megalakult Temesvár Társaság évről 
évre kitüntet olyanokat, akik a demokrácia és az euró-
pai értékek romániai meghonosításán munkálkodnak, 
az antikommunista Temesvári Kiáltvány szellemében. 
Tőkés László levelének további részében így fogalmaz: 
„Köszönöm a Temesvár Társaság június 22-i díjkiosztó 
ünnepélyére szóló meghívást, melyen sajnos nem tud-
tam részt venni. Telitalálatnak tartom az áldott em-
lékű Ion Monoranról nevezett díj odaítélését Mădălin 
Hodornak, valamint az Országos Korrupcióellenes 
Igazgatóság (DNA) kitüntetését, a ’Sarló és kalapács’ 
díjazottjairól nem is beszélve…” Ion Monoran (1953–
1993) költő, publicista volt az a temesvári polgár, aki 
1989 decemberében a református parókia köré gyűlt 
Tőkés-szimpatizánsokat diktatúraellenes demonstráci-
óra biztatta és vezényelte. A róla elnevezett díjat az 
a történész kapta, aki nemrég leplezte le a Securitate 
Archívumát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) egyes 
mesterkedéseit. A Temesvár Társaság sarlós-kalapá-
csos szégyendiplomáját a jelenlegi román kormánykoa-
líciót irányító Liviu Dragnea és Călin Popescu Tăricea-
nu nevére állították ki.

BŰNÖZŐK IS BIRTOKOLHATNAK 
ÁLLAMI DÍJAKAT ROMÁNIÁBAN

Florian-
Răzvan 
Mihalcea




