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Pálinkás Barnabás

„Érezzék, hogy egyek vagyunk”
Varga László erdélyi útja (1991)

Az amerikai magyar emigráció egyik jeles 
képviselője és a rendszerváltás utáni 
kereszténydemokrata politizálás egyik legjelentő-
sebb magyarországi alakja az a Varga László1 volt, 
aki 1994-től három parlamenti ciklusban is korel-
nökeként nyithatta meg az országgyűlést. 1910. 
december 18-án született Budapesten, 1939-ben 
végzett jogászként, majd 1944. november 30-án 
az ő lakásán alakult meg a Demokrata Néppárt. 
Nem sokkal később a nyilasok letartóztatták, és 
tizenegy napon át fogságban tartották. Igazán 
Budapest ostroma után fejtett ki jelentős politikai 
tevékenységet: megszerezte a Demokrata Néppárt 
működési engedélyét, majd a párt főügyésze 
és intézőbizottságának tagja lett. Az 1945. évi 
törvényhatósági választásokon a Független 
Kisgazdapárt listáján – de a Demokrata Néppártot 
képviselve – bekerült a fővárosi törvényható-
sági bizottságba. Bár az 1947. évi országgyű-
lési választásokon képviselővé választották, 
politikai üldöztetése miatt 1948. november 3-án 
elhagyta az országot.2 Először Ausztriában, majd 
Svájcban élt, végül 1950-ben az Amerikai Egyesült 
Államokban telepedett le, ahol a Szabad Európa 
Rádiónak lett a munkatársa. 1957-ben letette az 
amerikai ügyvédi vizsgát, és ekkortól ügyvédként 
praktizált New Yorkban. Tagja és szervezője volt 
a Magyar Nemzeti Bizottmánynak és az 1956-os 
emigránsokkal kiegészült Magyar Bizottságnak. 
Részt vett a Nemzetközi Keresztény Unió mega-
lakításában. 1953-ban a Szabad Magyar Jogászok 

1 Varga László (1910–2003): jogász, politikus. Vázlatos élettörténetének főbb adatait a Parlament honlapján elérhető életrajzából 

merítettük: https://www.parlament.hu/kepviselo/elet/v395.htm (Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
2 Életének emigrációja előtti időszakáról bővebben: Varga László: Kérem a vádlott felmentését! Youngstown, Magánkiadás, 1979. (illetve 

New York, Püski, 1981) 
3 Varga László: Negyvenegy év után... újra otthon… Amerikai Magyar Hírlap, 1989. 12. 05.
4 Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846–2010. Szerk. Vida István. Budapest, Gondolat, 2011, 382–385.
5 Janics Kálmán (1912–2003): orvos, író, politikus. A Bernben 1979-ben megjelent A hontalanság évei című könyve volt az első tudományos 

igénnyel megírt mű, mely a csehszlovákiai magyarság második világháború utáni kálváriájával foglalkozott. A rendszerváltáskor a 

Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke. 1990–1992-ben parlamenti képviselő volt. Bővebben: 

A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. https://adatbank.sk/lexikon/janics-kalman/ (Utolsó 

letöltés: 2021. 02. 23.).

Világszövetségének egyik alapítója, 1956-tól a 
szervezet elnöke volt.

1989-ben látogatott haza először,3 bekapcsolódott 
a Kereszténydemokrata Néppárt újjáalakításába: 
1990-ben a párt társelnökeként, majd 1991–1995 
között elnökhelyetteseként működött. 1992-ben 
települt végleg haza, amikor amerikai praxisát 
felszámolta. 1992-ben Jeszenszky Géza külügy-
miniszter előterjesztésére Göncz Árpád köztársa-
sági elnök rendkívüli követté és meghatalmazott 
miniszterré nevezte ki. Az 1994. évi országgyűlési 
választásokon a Keresztény Demokrata Néppárt 
(KDNP) listájáról került a parlamentbe. Az 1997-es 
pártszakadás után a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség (MKDSZ) alapítója lett, és csatlako-
zott a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) 
képviselőcsoportjához, amelynek listájáról 
1998-ban és 2002-ben is mandátumot szerzett. 
Hosszú pereskedés után 2002-ben visszaállí-
tották a KDNP 1997 előtti állapotát, ezután a párt 
elnökévé választották.4 2003-ban, Budapesten 
hunyt el.

A közép-európai rendszerváltásokat követően 
az anyaországhoz hasonlóan az utódállamokban 
élő magyar közösségek többpártrendszerben 
való gondolkodásában is markáns elemként 
jelent meg a kereszténydemokrata irányzat. 
Elég csak a KDNP Antall-kormányban való rész-
vételére, a (Cseh)Szlovákiában Janics Kálmán5 
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vezetésével létrejött Magyar Kereszténydemokrata 
Mozgalomra (MKDM) és a Romániai Magyar 
Kereszténydemokrata Pártra (RMKDP)6 gondol-
nunk. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, 
hogy 1991 őszén már javában zajlott a délszláv 
háború, Dubrovnik és Vukovár brutális ostro-
máról7 rémisztő hírek érkeztek, míg a Szovjetunió 
szétesése is utolsó fejezetéhez érkezett, hisz a 
balti államok függetlenségét már el is fogadta a 
szovjet parlament.8 A romániai magyar közösség 
életében a forradalom katarzisa utáni kegyetlen 
kijózanodás időszaka következett román sovi-
niszta kirohanásokkal és a „fekete márciussal”, 
amikor is – ahogy látni fogjuk – vita tárgya lesz 
ugyan az autonómia követelése, de annak köve-
telését óvatosságból nem tartják időszerűnek. A 
kérdés a mai napig megoldatlan. 

Varga László a Keresztény Demokrata Néppárt 
elnökhelyetteseként 1991. szeptember 13–16. 
között a Romániai Magyar Kereszténydemokrata 
Párt meghívására négynapos hivatalos utazás 
keretében Erdélybe látogatott. Utazása, a KDNP 
és az RMKDP kapcsolatkeresése több okból is 
érthető, habár az utazás pontos körülményei, a 
konkrét meghívás egyelőre nem ismert, de felté-
telezhető, hogy az út elsődleges célja az RMKDP és 
a KDNP személyes és intézményi kapcsolatainak 
erősítése, valamint a helyhatósági választásokra 
készülő erdélyi szövetségesek támogatása volt. Az 
úti jelentés is csak Varga László személyes hagya-
tékában maradt fent, melynek egy töredéke M. 
Szabó Imre kereszténydemokrata kötődésű televí-
ziós-rádiós újságíró9 iratai között került a RETÖRKI 
Archívumába.

6 Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt: 1990. március 9-én, Kolozsváron alakult, keresztény világnézetű pártként. A szervezet 

március 19-én Tőkés Istvánt választotta elnöknek. A párt kezdetektől – a magyar nemzetiség egységére tekintettel – „a közös magyar 

listán” (RMDSZ) indított jelölteket a választások alkalmával. Az 1999-es új választási törvényt követően a párt mozgalommá alakult, és 

továbbra is az RMDSZ-szel működik együtt. Vö. Új pártok, csoportosulások. Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt. Romániai 

Magyar Szó, 1990. 04. 03. 6. illetve Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1990–2017. https://udvardy.

adatbank.transindex.ro/ (Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
7 A világörökség részét képező Dubrovnik ostroma 1991 októbere és 1992 májusa között több mint hét hónapon át tartott. Vukovár 

1991 augusztusa és novembere közt lezajlott 87 napos ostroma több ezer halálos áldozatot követelt, a szerb paramilitáris erők 

az ostrom után több száz horvát katonát és civilt gyilkoltak meg, és tízezreket deportáltak. Vö. Juhász József: A délszláv háborúk. 

Budapest, Napvilág, 1994, 80.; illetve Mák Ferenc: Horvátország, 1991–1999. In: Útkeresés és integráció. Válogatás a határon 

túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból, 1989–1999. Szerk. Bárdi Nándor – Éger György. Budapest, Teleki László 

Alapítvány, 2000, [813–824.] 814. 
8 A balti államok 1990–1991 között nyerték el függetlenségüket, melyet 1991 szeptemberében a Szovjetunió is elismert.
9 M. Szabó Imre (1941–2018): újságíró, dokumentumfilmes. 1960-tól a Magyar Rádióban dolgozott, majd a Népszava munkatársa lett. 

A rendszerváltás után a Duna Televízióban Amerikai magyar életsorsok címmel 70 portré- és dokumentumfilmet forgatott Amerikában 

és Kanadában az ottani emigráció történelmileg jelentős alakjairól, tanúiról. A 2003-ban a Népszabadságban megjelent, hamis 

„Teller-levél” leleplezése az ő nevéhez fűződik. Bővebben: Elhunyt M Szabó Imre. Demokrata.hu, 2018. 03. 07. https://demokrata.hu/

magyarorszag/elhunyt-m-szabo-imre-102422/ (Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)

A most közölt dokumentum egy rövid útijelentés, 
amely számos érdekes momentumot tartalmaz az 
1990 utáni erdélyi állapotokról, a még formálódó 
magyar pártokról, illetve – a találkozók sorát 
tekintve – a közösség vezető személyiségeiről. Az 
igazsághoz hozzátartozik az is, hogy mindezt egy 
Amerikából frissen hazatelepült politikus szem-
üvegén keresztül látjuk. A Ceaușescu-rendszer 
végórái, majd a forradalom utáni időszak társa-
dalmi, gazdasági viszonyai, az élet kilátástalansága 
főbb vonalakban Magyarországon és a magyar 
emigrációban is ismertek voltak, Varga László 
mégis elképedt, amikor Marosvásárhelyen tehén-
csordával, Nagyváradon a modern házak között 
„gágogó libákkal találkozott”.

Varga László ügyvédi kamarai igazolványa 1947-ből. 
Forrás: RETÖRKI Archívum, Varga László töredékes 
irathagyatéka.
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1.

Budapest, 1991. október 8.

Varga László a KDNP elnökhelyettesének jelentése erdélyi útjáról

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE VOLKSPARTEI (CDVP)

CHRISTIAN DEMOCRATIC PEOPLE’S PARTY (CDPP)

PARTI POPULAIRE DÉMOCRATE CHRÉTIEN (PPDC)

686/1991

Országos Elnökség / Zentralvorstand / Central Presidency / Büreau Central

H 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 5.

Tel.: (36-1) 1553-658; (36-1) 1553-367; Fax: (36-1) 1555-772

Jelentés:

Átmentem a Királyhágón,10 de a Hargitán is!

A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt (RMKP)11 meghívására Erdélybe utaztam.

1991. szeptember 13-án, pénteken délben érkeztem Kolozsvárra, a Párt alelnökének, dr. Ujváry Ferenc12 
nyugalmazott ügyvéd lakására. Délután 6 órakor a Brassai Kollégiumban13 (magyar tulajdonban) tartottam 
meg a beszámolómat.

10 Utalás az Átmegyek a Királyhágón című, két világháború között népszerű katonadalra.
11 A pártot mind a sajtóban, mind hivatalos dokumentumaiban RMKP-ként és/vagy RMKDP-ként rövidítették.
12 Ujvári Ferenc [egyes helyeken Újvári] (1922–2010): erdélyi magyar ügyvéd, kisebbségpolitikai író, újságíró. 1944–45-ben 

a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke volt. 1946–1987 között mint gyakorló ügyvéd működött Kolozsváron. 1989 

szeptemberében többek között Tőkés István nyugalmazott kolozsvári teológiai professzorral együtt egyike volt annak a tizenhét 

értelmiséginek, aki nyílt levelet fogalmazott Tőkés László ügyében. 1990-ben a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt 

egyik alapítója és két éven keresztül országos alelnöke. Bővebben: Beke György: Magyar jogászsors Erdélyben. Beszélgetés dr. 

Újvári Ferenccel. Kritika, 1990. augusztus, 22–24.
13 Brassai Kollégium: Más néven Új unitárius kollégium. Az épületben 1902 óta működött unitárius kollégium, amelyet azonban 1948-

ban megszüntették. Ezt követően 1-es számú Magyar Fiúlíceum, míg 1957-től Brassai Sámuel Líceum néven működött itt iskola. A 

működést és az elnevezést érintő több változtatás mellett az 1985-ös tanévtől kezdődően a nappali tagozaton is indítottak román 

tannyelvű osztályokat. A forradalom után, a román tagozat 2500 tanulójával kiköltözött az épületből. A 2011-es tanévtől kezdődően 

a János Zsigmond Unitárius Kollégium mellett unitárius óvoda és az unitárius egyház központi irodái foglalnak helyet az épületben. 

Ezzel egy időben a Brassai Sámuel Elméleti Líceum átköltözött a régi unitárius kollégium épületébe. Bővebben: Romániai Magyar 

Lexikon. https://lexikon.adatbank.transindex.ro/ (utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
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A beszámolón jelen volt a Párt elnöke, Tőkés 
István14 (Tőkés László édesapja). A megbeszélés 
után átmentem az RMDSZ (Romániai Magyar 
Demokratikus Szövetség)15 helyi vezetőségi ülésére, 
ahol egymást tájékoztattuk működésünkről.

Másnap, szeptember 14-én kora délután érkeztünk 
Csíkszeredára, ahol az RMKP helyi vezetőivel talál-
koztam, majd részt vettem az RMDSZ értekezletén, 
ahol fel is szólaltam. Még aznap meglátogattam a 
csíkszeredai plébánost, Borbély Gábor16 esperes 
urat, majd utána Csíksomlyón Albert17 ferences 
atyát, plébános urat.

Még aznap, 14-én visszamentünk Marosvásárhelyre, 
ahol másnap délután 6 órakor Varga László18 református lelkipásztor egyházának kultúrtermében tartottam 
meg a beszámolómat.

14 Tőkés István (1916–2016): református lelkész, író, teológiai professzor. A Kolozsvári Református Teológiai Fakultáson végzett 

1938-ban, majd Svájcban és Németországban tanult. Hazatérve 1941-ben püspöki titkárrá nevezték ki, majd 1946-tól 1973-ig az 

egyházkerület igazgatótanácsának tagja, 1973-tól 1983-as kényszernyugdíjazásáig a kolozsvári Protestáns Teológia professzora 

volt. 1990-ben a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt alapító elnöke lett, mely tisztséget 1992. december 19-ig töltötte be. 

Utódja Varga László református lelkész lett. Nyolc gyermeke közül László (1952) 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki református 

egyházkerület püspöke volt, majd 2007-től 2019-ig európai parlamenti képviselőként dolgozott. Csinta Samu: Száz év a gondviselés 

jegyében. Tőkés István emlékezete. Háromszék, 2016. 01. 23. 6.
15 Helyesen: Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A Ceaușescu-diktatúra bukását követően, 1989. december 25-én alakult 

meg a romániai magyarság nemzetiségi közképviseleti és érdekvédelmi szervezeteként. A Szövetség a romániai magyarság 

különböző érdekvédelmi és politikai szervezeteinek legfőbb közössége, mely országos és helyi szinten is – más kisebb pártok és 

szervezetek mellett – ellátja a magyarság politikai- és közképviseletét. 1990-től minden választáson parlamentbe tudott jutni, 

a Képviselőházba és a Szenátusba is képviselőket juttatott. Elnökei: Domokos Géza (1989–1993), Markó Béla (1993–2011) és 

Kelemen Hunor (2011–). Vö. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ideiglenes Intéző Bizottságának Kiáltványa. Romániai 

Magyar Szó, 1989. 12. 26. 1.; illetve Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség helyzetének változásai, társadalmi, kulturális 

önszerveződésének eredményei In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka 

László. Budapest, Gondolat, 2008, 330–339.
16 Borbély Gábor (1930–2013): római katolikus pap. 1957-es szentelését követően Jobbágyfalván, Brassóban, Kézdivásárhelyen, 

Altorján, majd 1979-től nyugdíjazásáig Csíkszeredán szolgált, itt mint a kerület főesperese. Elhunyt Borbély Gábor ny. főesperes-

plébános. Székelyhon.ro, 2013. 09. 28. https://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/elhunyt-borbely-gabor-ny-foesperes-plebanos 

(Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
17 Bartók Barabás P. Albert OFM (1927–2004): római katolikus pap, ferences rendi szerzetes. A rendbe lépése után nem sokkal 

átélte, hogy a kommunista államhatalom szétkergette a kolostorok közösségeit, majd három év kényszermunka és 13 év 

kényszerlakhely várt rá. 1957-es pappá szentelését követően Vicében, Vajdahunyadon, Esztelneken, Kolozsváron, Csíksomlyón és 

Székelyudvarhelyen szolgált. A rendszerváltás után a csíksomlyói rendház első vezetője volt. Bővebben: Borsodi L. László: Crypta 

franciscanorum. Látó, 2018. január, 70–71.
18 Varga László (1928–2017): erdélyi magyar református lelkész, író. 1946-tól jogot tanult, de politikai nézetei miatt eltávolították a Bolyai 

Tudományegyetemről, végül a Protestáns Teológián végzett lelkészként. 1956 őszén Budapesten tartózkodott, részt vett a magyar 

forradalom eseményeiben, s hazatérése után sem hallgatta el együttérzését az akkor már levert forradalommal. 1957 márciusában 

letartóztatták és hazaárulás vádjával életfogytiglani kényszermunkára ítélték. Szamosújváron, Pitești-en, Désen raboskodott, 1964-

ben a közkegyelmi rendelet alapján szabadult. Több szolgálati hely után 1988-tól Marosvásárhelyen volt lelkész. 1990-ben alapítója 

volt a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Pártnak, míg 1992–1995 között a párt elnöki tisztét is betöltötte. Bővebben: Feke 

György – Czanik András: „Hit, humorérzék, a vállalás öntudata”. Portré az életfogytiglanra ítélt Varga László erdélyi ny. lelkipásztorról. 

Confessio, 2016/3, 52–61. http://confessio.reformatus.hu/v/186/#page1 (Utolsó letöltés: 2021. 02. 20.)

Domokos Géza író (1928–2007), az RMDSZ elnöke és 
Tőkés László (1952), tiszteletbeli elnök az RMDSZ II. 
kongresszusán Maros vásárhelyen, 1991. május 24-26. 
Forrás: www.azopan.ro / Török Gáspár
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Az előadás és a vita után még este Kolozsvárra érkeztünk, ahol a helyi Kereszténydemokrata Párt hat vezető-
ségi tagja várt a megbeszélésre. Találkoztam Jakab Gábor19 plébános úrral, a Keresztény Szó20 főszerkesztőjével.

Szeptember 16-án, hétfőn délután érkeztem vissza Budapestre.

BESZÁMOLÓ:

A beszámoló témái – a hallgatóságtól függően – a következők voltak: A kereszténydemokrácia eredete, a 
keresztény reform-mozgalmak [a] két világháború között, a Demokrata Néppárt működése, az újjáalakult 
Kereszténydemokrata Néppárt, a koalíció, Magyarország kül- és belpolitikai helyzete, gazdasági nehézségek, 
a nép közömbössége a közélet iránt, Európába való bekapcsolódásunk.

BENYOMÁSAIM:

A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt 1990-ben alakult meg és jelenleg Kolozsvárott, 
Marosvásárhelyen és Csíkszeredán kisebb csoportokban működik. Körülbelül 1000 tagja van és igyekeznek 
az erdélyi magyarság politikai, kulturális és gazdasági ügyeit segíteni. Elnökük Tőkés István, a nagy tekin-
télynek örvendő személy, aki biztosítja a Párt tekintélyét.

Az RMDSZ-[sz]el lényegében együttműködnek és igyekeznek őket olyan feladatok ellátására sarkallni, vagy a 
figyelmüket felhívni, ami világnézeti elkötelezettségükből ered.

Beszélgetésünk során külön felhívtam a figyelmet az RMDSZ-[sz]el-való együttműködésre.

A marosvásárhelyi református lelkész, Varga László (szép neve van), igazi lelkipásztor, akinek a segítsége 
jelentős az RMKP-nak.

Találkoztam a magyarságért sokat tevő Lestyák Ferenc21 plébános úrral is.

Az RMKP jövője attól függ, hogy egyrészt a fiatalokat be tudják-e kapcsolni, másrészt, hogy miként alakult a 
magyarság sorsa Romániában.

Csíkszereda:

Az RMDSZ 3 megye képviselőinek értekezletén a fő téma a Székelyföld területi autonómiájának kimondása 
volt. A területi autonómia kinyilatkoztatásában az értekezlet egyetértett, abban volt különbség, hogy ezt 
most tegyék-e meg, vagy a közelgő önkormányzati választások után.

19 Jakab Gábor (1938): pápai káplán, szentszéki tanácsos, a Kolozsvár-Kerekdombi egyházközség plébánosa. Vö. „A legfontosabb, hogy 

igazat mondjunk”. Beszélgetés Jakab Gábor kolozsvári plébános, lapszerkesztővel. Új Ember, 2003. 11. 02. 8.
20 A Keresztény Szó 1990-ben indult, Kolozsváron megjelenő katolikus kulturális lap. Kezdetben heti, majd 1991 októberétől havi 

rendszerességgel jelenik meg. Vö. A Romániában megjelenő magyar lapok jegyzéke. Szerk. Spalier Árpád. Magyar Sajtó, 1994. 

11. 14. 20–21.
21 Helyesen: Léstyán Ferenc (1913–2008): római katolikus lelkipásztor, író, egyháztörténész. Papi szolgálatot teljesített Torda, 

Gyulafehérvár, Kolozsvár mellett egy sor erdélyi egyházközségeben. Az Antonescu-diktatúra nagyszebeni hadbírósága halálra 

ítélte, majd egy kommunista koncepciós perben börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulva 1955-től plébános, majd főesperes-

plébános Marosvásárhelyen. 1992–2006 között Gyulafehérváron szolgált. Vö. Mezey Sarolta: Örök emlék Léstyán Ferencnek. 

Népújság, 2013. 02. 13. 2.
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A többség az utóbbit javasolta. A határozat sürgősségére valószínűen a balti államok függetlensége és a 
horvát, szlovén helyzet22 adott alapot, és többen úgy vélték a fontos döntésükre elérkezett a történelmi 
pillanat.

A Székelyföldön kb. 600.000 székely él, egy szoros tömbben. A nagy kérdés, amit nem vitattak meg, legalábbis, 
amig ott voltam, hogy ez milyen hatással lesz a közel 2 milliónyi szórvány magyarságra… Ez egy súlyos kérdés, 
amely alaposan átgondolandó, mielőtt bármilyen lépés történne a területi autonómia ügyében.

Felszólalásomban kifejtettem, hogy távol áll tőlem, hogy beleszóljak az erdélyi magyarság ügyébe, amit 
az arra hivatottak kitűnően képviselnek, de politikailag helytelennek, emberileg etikátlannak tartanám, ha 
csak tanácsot is adnék. Csupán arra hívtam fel a figyelmet, hogy ilyen fontos lépés előtt meg kell szerezni a 
nemzetközi támogatást, a hátteret, különben cselekvésükre nem lesz visszhang és egyedül maradnak.

Véleményem szerint az erdélyi magyarság a lenni, vagy nem lenni történelmi helyzetbe került, amikoris nehéz 
tétlenül nézni az erdélyi szórvány-magyarság szétszóródását és számának, erejének és befolyásának csökkenését.

Marosvásárhelyen 57%, Kolozsvárott 27% a magyarság aránya, de más városokban is csökken a létszám. 
Marosvásárhely 50 évvel ezelőtt szinte tiszta magyar város volt.

Nem nehéz kiszámolni, hogy a szórvány magyarság, ha a helyzet nem változik fél évszázad múlva milyen 
arányban csökken, mert a románok túlzó sovinizmusa (VATRA)23 fel akarja számolni a magyar területeken a 
szellemi gócpontokat és a magyar történelmi múltat.

22 Varga László erdélyi útjának időpontjában már tartott Horvátország függetlenségi háborúja és ezekben a napokban zajlott Vukovár 

több ezer áldozatot követelő és népirtásba torkolló ostroma. 1991. június 28. és július 7. között lezajlott tíznapos háborúval pedig 

Szlovénia is elnyerte függetlenségét.
23 Vatra Românească (magyar jelentése: Román Tűzhely/Román Otthon): 1990-ben alakult, formailag kulturális, valójában 

ultranacionalista politikai szervezet, mely a marosvásárhelyi magyarellenes pogrom kirobbantásában is kulcsszerepet játszott. A 

Vatra megalakulásáról és a marosvásárhelyi fekete márciusban játszott szerepéről lásd: László Márton – Novák Csaba Zoltán: A 

szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16–21. Csíkszereda, Pro-Print, 2012.

Kiégett busz Marosvásárhelyen a „Fekete március” napjaiban (1990. március 20-21.). Forrás: www.azopan.ro / Bálint 
Zsigmond
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Nem hinném, hogy a VATRA működése huzamos lesz, mert tevékenységük a józanabb románokban is vissza-
tetszést kelt, nem utolsó sorban gyűlölettel izgatni lehet, de a jobb élethez munka, szorgalom és megértés kell.

Gyötrő gondok között élnek magyarjaink Erdélyben, hogy miként őrizhetik meg történelmüket, nyelvüket és 
kultúrájukat.

Soha nem élt és nem is él bennem megkülönböztetés fajokkal, emberekkel szemben, csupán egy érdekelt és 
érdekel: milyen értékű az ember, színére, fajára, vallására, származására való tekintet nélkül. Ha egy néger 
ember felemel egy elesettet éppen olyan humanistának tartom, mint a miséző papot. De mégis orrba vágott, 
hogy mi lett Marosvásárhelyből, ahol az utcán gépkocsinkkal hajtva tehéncsordát kellett kikerülnünk, vagy 
Nagyváradból, ahol a modern épületek mellett gágogó libákkal találkoztunk. Ez már nem, vagy még nem 
Európa.

A katolikus és református papok apostoli munkát végeznek, nélkülük, már kevesebb lenne Erdélyben a 
magyar szó.

Egyházi vonalon vannak biztató jelek is, és ahogyan a csíksomlyói Albert atya mondta, székházukat már 
majdnem teljes egészében visszakapták24 és megindult a fiatalok hitoktatása is. Ha már Csíksomlyónál 
vagyunk meg kell említenem, hogy egy egyszerű öreg nénit láttam a templom kapujánál és megkérdeztem, 
hogy miért búsul? Mielőtt felelt volna rám nézett és tudakozódott, honnan jövök. Budapestről, mondtam, 
ekkor boldogan átölelt és csak annyit mondott: de szép helyről jött! Majd szomorúságának okát is közölte: 
szeretne II. János Pál pápa képéhez hozzájutni, mert már nem kapott. Természetesen megígértem neki, 
hogy fogok részére küldeni, megadta a nevét és címét: Balla Anna, Jobbágytelke. Ezután megkérdeztem, 
hogy mi a román neve a falujának, amire ő megrándította a vállát és igy felelt: magyar falu ez, csak a 
magyar nevét tudom.

Marosvásárhelyhez közel fekszik Székelycsóka község, ahová az RMKP főtitkára, Kelemen Kálmán25 kérésére 
elmentem. A községben nincs villany, nincs folyóvíz, gyakran petróleum sem, igy a téli estéken sötétedéstől 
virradatig alszanak. 1950-ben a községnek 650 színtiszta magyar lakosa volt, ma csak 43. Öregek és betegek.

Szomorú kép ez, elhagyottak és jövőjük reménytelen. Székelycsóka Marosvásárhelytől 20 kilométerre van, 
de Európától több ezer kilométerre.

Végül is; nekünk itthon a feladatunk – a lehetőségek határain belül, de még azon is túl – hogy ahol lehet az 
erdélyi magyarság sorsát nemzetközi fórumon napirenden tartsuk és az Erdélyből jövő kéréseket teljesítsük, 
érezzék, hogy egyek vagyunk.

24 Fontos megjegyeznünk, hogy a romániai restitúció, különösen az egyházi ingatlanok rendezése mind a mai napig ütközőzóna a 

magyar közösség és a többségi hatalom között. Erről bővebben a Pro Minoritate folyóirat 2020 nyári számában olvashatunk: Csendes 

László: Az egyházi ingatlanok tulajdonviszonyainak változása Romániában. Egy konferencia margójára. Pro Minoritate, 2020/2 (nyár), 

3–7.; Veress Emőd: Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium 

ügyére. Pro Minoritate, 2020/2 (nyár), 76–94.
25 Kelemen Kálmán (1938): gépészmérnök, politikus, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke. 1956-ban 

egyetemista volt a kolozsvári Bolyai Egyetemen, ahol beválasztották az első nem kommunista diákszövetség vezetésébe, ezért 

később letartóztatták és 3 év börtönre, majd 4 évre kényszerlakhelyre ítélték. 1990-ben a Romániai Magyar Kereszténydemokrata 

Párt alapítója, 1990–1995 között a párt főtitkára, majd Varga László elnök leköszönése után, 1995-től a szervezet elnöke volt. 1999-

ben a pártból létrejött Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke, az RMDSZ-ben a Kereszténydemokrata Platform elnöke. Bővebben: 

Kelemen Kálmán: „Nekem a legnagyobb erőt a hit adta”. Népújság, 2006. 10. 18. 5., illetve Uő: Isten büntetése a kommunizmus. 

Erdélyi Magyarság, 1992. november, 14–15.
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A katolikus egyházi körökben örömmel vették, hogy 
a Szentatya Bálint Lajos26 gyulafehérvári megyés 
püspököt érsekké nevezte ki és a gyulafehérvári 
egyházmegyét érseki rangra emelte.

Ugyanakkor Templi József27 nagyváradi megyés-
püspök és Reiser Pál28 szatmári megyéspüspök 
udvarias, de határozott hangú beadványban kérték a 
Szentatyát, hogy a szatmári és a nagyváradi egyház-
megyéket csatolja a gyulafehérvári érsekséghez. 
A kérés alapja az, hogy a három egyházmegyének 
900 éves történelmi hagyományai vannak és híveik 
85%-a magyar anyanyelvű.

Bármennyire is reálisnak kell lennem, de amikor a 
Királyhágón átmentem, utána a Hargitán is és az 
osztrák, a svájci természeti szépségeket is felülmúló, 
zöldben ékeskedő hegyvidéket láttam, a természet 
lenyűgöző szépsége sem tudta elhomályosítani azt 
a szörnyű igazságtalanságot, amelyet az első világ-
háború után, a francia Clemenceauval az élen, az 
erdélyi magyarokkal szemben elkövettek és ezer év 
történelmét egy tollvonással megváltoztatták.

Tudom, hogy a történelemben nincs „ha”, hanem csak „volt” és „van”, de mégsem tudok ellenállni annak az 
elmefuttatásnak, hogy egy igazságos Trianoni szerződésnél mi lehetett volna Erdély sorsa.

Ha az Erdélyi magyarság egytömbben marad (10–20% román vagy szász lakosság ezt nem zavarta volna), 
akkor a II. világháború után az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulása után szóba jöhettek volna, mint 
az ENSZ-nek tagja, amely sem Romániához, sem Magyarországhoz nem tartozott volna.

Körülbelül ugyanaz a helyzete lett volna, mint Mongóliának, amelyen a Szovjetunió és Kína vitatkoztak, de 
végül is megegyeztek, hogy legyen önálló és így, 1961. október 27-én az ország 1.710.000 lakosával az ENSZ 
tagja lett. Ezt Transylvánia is elérte volna.

Az ENSZ-nek jelenleg kb. 42 olyan tagja van, amelynek lakossága kevesebb, mint Erdély magyarságáé.

Fentiek alapján a zárt tömbben élő székelyek jövőjét közvetlen veszély nem fenyegeti, viszont a szórvány-ma-
gyarság sorsa aggasztó.

A történelem folyamán népünk már volt hasonló, sőt rosszabb helyzetben is, például többek között a török 
megszállás idején, amikor tizezer számra hurcolták el a magyarokat, vagy II. József uralma alatt, aki a közigaz-
gatás nyelvéül a német nyelv használatát rendelte el.

26 Bálint Lajos (1929–2010): a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye rendszerváltás utáni első püspöke (1990–1993), majd az 

egyházmegye érseki rangra emelésével az első gyulafehérvári érsek (1991–1993). Elhunyt Bálint Lajos nyugalmazott gyulafehérvári 

érsek. Magyar Kurír, 2010. 04. 04. https://www.magyarkurir.hu/hirek/elhunyt-balint-lajos-nyugalmazott-gyulafehervari-ersek 

(Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
27 Helyesen: Tempfli József (1931–2016): a nagyváradi római katolikus egyházmegye rendszerváltás utáni első püspöke (1990–2008). 

Bővebben: Tőkés László: Tempfli József Bethlen Gábor-díja. Hitel, 2000. január, 23–24.
28 Helyesen: Reizer Pál (1943–2002): a szatmári római katolikus egyházmegye rendszerváltás utáni első püspöke (1990–2002). Püspöksége 

idején visszaszerezte az egyházmegye vagyonának egy részét, illetve a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Iskolaközpont és a 

nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont megalapításával a katolikus oktatást is újjászervezte. Bővebben: A 

Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa. Szerk. Ilyés Csaba. Szatmárnémeti, Szatmári Római Katolikus Püspökség, 2006, 71–75.

Tempfli József (1931–2016), a nagyváradi római katolikus 
egyházmegye rendszerváltás utáni első püspöke (1990–
2008). Forrás: Wikimedia Commons
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A korok változnak és velük új eszmék jönnek, amik esetleg segíthetnek a komor jövő elé néző erdélyi 
magyarságon.

Gondolok a Helsinki Egyezményre29 és a párizsi Chartára30, amelyek élő fegyverek lehetnek a román elnyo-
mással szemben. Nem hinném, hogy a románok elnyomó politikájukkal az Európai Közösség tagjai lehetnek. 
Ennek állandó hangoztatása segítheti az erdélyi magyarság ügyét.

Az Olasz Keresztény Párt Észak-Olaszországban (Trevisoban) rendezett konferenciáján (amiről az előző jelen-
tésemben már írtam) a tartományok (népközösségek) szerepe új jelentést kapott és egyre erősebb beleszó-
lásuk lehet a központi kormány működésébe. Romániában a közeljövőben rendeznek önkormányzati válasz-
tásokat és szerencsés esetben a szórvány-magyarság is szerepet kaphat több önkormányzati testületben.

Ha ez megtörténne, akkor már a népközösségük sorsa is jobbra fordulna, mert politikai befolyásuk is lehetne, 
a kulturális tevékenységük mellett. De ha ez a túlnyomóan román lakosság miatt nem sikerülne, akkor is 
a népközösségük kulturális munkájával és együtt tartásával kivívhat magának bizonyos beleszólást a helyi 
önkormányzatok munkájába.

A nemzetek önrendelkezési jogának – mely korunk politikai eszméje – a kisebb népcsoportoknál is érvénye-
sülnie kell. Nem utolsó sorban Romániának is észhez kell térnie, hogy politikai és gazdasági fejlődéséhez 
okosabb, a nemzeti kisebbségi jogok gyakorlását megengedni, mint a központi hatalom ellen ingerelni őket.

Végül is a szórvány magyarság jövője komor, de az új Európa felépítésében és eszméinek érvényesülésében 
nem reménytelen.

Budapest, 1991. X. 8.

Dr. Varga László elnökhelyettes

RETÖRKI Archívum, Varga László töredékes irathagyatéka.

29 A kelet–nyugati együttműködés kialakításában és az enyhülési folyamatban döntő fontosságú Európai Biztonsági és Együttműködési 

Értekezlet 1973. július 3-án nyílt meg Helsinkiben 33 európai állam, illetve USA és Kanada részvételével. A tanácskozás 

záródokumentumát 1975. augusztus 1-jén írták alá. Ez három fő kérdéskörre (kosárra) oszlik: az első a biztonságpolitikai és katonai 

aspektusokra, a második a gazdasági, technológiai és környezetvédelmi együttműködés kérdéseire, a harmadik pedig a humanitárius 

és egyéb területeken történő együttműködést szabályozza, beleértve az emberi jogok és kapcsolatok kérdéskörét is. Vö. Világpolitikai 

lexikon 1945–2005. Szerk. Horváth Jenő. Budapest, Osiris, 2005.
30 Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet tagállamai 1990. december 1-jén Párizsban aláírták a Párizsi charta az új Európáért 

című dokumentumot, melyben üdvözölték az európai megosztottság végét, és megerősítették a Helsinkiben elfogadott elveket, 

elkötelezve magukat az emberi jogok, a szabadságjogok tiszteletben tartása, így a (nemzeti) kisebbségek identitásának, valamint a 

demokrácia és a jogállamiság védelme mellett. Uo.


