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 „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz” 
(Robert Schumann volt francia miniszterelnök)

H
a manapság százéves évfordulóról 
hall az erdélyi ember, akaratlanul is 
összerezzen, legyen az magyar vagy 
román. Mert míg előbbinek nincs mit 
ünnepelnie, utóbbit sem veti fel a 

büszkeség, ha csak nem szász és államelnök. Mert 
egy évszázad alatt nem Óromániát sikerült Erdély-
hez felemelni, hanem éppen visszafejleszteni azt 
az előbbi szintjére.

Ám mivel egy közösség, nemzet eredményét 
az egyének teljesítményeinek összessége adja, 
mégis találunk üdítő példát még a centenárium 
környékén is. Ilyen a Magyarókerekén 1919. már-
cius 9-én Keresztes Károly helyi tanító és Fazakas 
Erzsébet hatodik gyerekeként megszületett Ke-
resztes Sándor. Édesapja előbb Magyarókerekén, 
majd Magyarfenesen tanítóskodott, ám korai ha-
lála után a család Bánff yhunyadra költözött, ahol 
nagy szegénységben élt.

Az ifj ú Keresztes élete szinte lenyomata a kö-
zép-európai ember 20. századi kálváriájának. 
Maga is megélte a barna és vörös diktatúra szo-
rongatását. Középiskoláját a piaristáknál, míg az 
egyetemet szintén Kolozsváron végezte, és közben 
bekapcsolódott a társadalmi, egyházi élet szerve-
zésébe. Ekkor ismerkedett meg Márton Áron püs-
pökkel, akivel annak haláláig tartotta a kapcsola-
tot. De a világháború olyannyira közbeszólt, hogy 
1944 decemberében embermentő tevékenységéért 
a nyilasok letartóztatták, és csodával határos mó-
don menekült meg a Sopronkőhidára való szállí-
tástól, így a haláltól is.

Később lelkesen bekapcsolódott az újjáépítés-
be, 1947-ben képviselő lett Budapesten a Demok-
rata Néppárt színeiben. De politikai karrierjét is-
mét kettőbe törte a berendezkedő vörös diktatúra, 

N
incs szükségünk Ronaldóra. Nélküle 
is boldogulunk – mondták tavaly ősz-
szel a Real Madrid játékosai. Egyesek 
még azt is kijelentették, hogy a csa-
pat még jobb lesz, mert egységeseb-

ben lép majd pályára. – Nem kell állandóan érte 
játszani, a csapatért fogunk – tették hozzá.

Már akkor furcsán hangzott a sok fogadko-
zás, a gyenge eredmények láttán azonban még 
nevetségesebb lett. Persze mondhatja bárki, 
hogy a csapnivaló játék nem Cristiano hiányának 
tulajdonítható, hanem Lopetegui mester hozzá 
nem értésének. Csakhogy azóta már újabb edző 
is bizonyíthatott volna – ugyancsak Ronaldo 
nélkül. Nem tudott. Múlt héten ugyanis Santiago 
Solarinak is mennie kellett, bár a csapat átvétele 
után egy 7-8 meccses győzelmi sorozattal mutat-
kozott be. A kupából és a BL-ből való kiesést, a 
hazai pályán a Barcától való egymás utáni két-
szeri vereséget azonban Florentino Perez elnök 
nem nyelte le. Ekkor már Modric is hangnemet 
váltott. „Cristiano hiányát a világ bármelyik csa-
pata megérezné, az ő pótlását megoldani szinte 
lehetetlen feladat” – nyilatkozta a horvát közép-
pályás az ötszörös aranylabdás portugál sztárról, 
aki tavaly júliusban szerződött az olasz bajnoki 
címvédő Juventushoz. „Ő egy idény alatt ötven 

és klerikofasiszta múlt hamis vádjával megfosz-
tották mandátumától. Ezután kétkezi munkával 
próbálta fenntartani egyre népesebb családját – 
rendőri megfi gyelés mellett.

Az 1956-os forradalom leverése után inter-
nálták. Tekintettel nyolc gyerekére, felajánlották 
neki a szabadulást együttműködés fejében. De az 
általa adott három jelentés operatív érték nélküli 
volt, ezért két év múlva alkalmatlanként kizárták 
a hálózatból. Ilyen lelki tortúrák közepette nevelte 
nyolc gyerekét. A diktatúra enyhülésével fokoza-
tosan bekapcsolódott az egyházi életbe, az Új Em-
ber kiadóhivatalnál dolgozott.

Az 1989-es romániai diktatúra bukását köve-
tően, bár még lövöldöztek a szekusok, ő fi aival 
segélyszállítmányt hozott Erdélybe. A mámoros 
szabadság első pillanataiban került sor a ma-
gyar–erdélyi kereszténydemokrata „csúcstalálko-
zóra” Kolozsváron. Mit meg nem adnék, ha e be-
szélgetésnek némán meghúzódva egy kisszéken a 
részese lehettem volna. Találkozott a székelyföldi 
születésű keresztyén teológiai professzor a kalota-

szegi születésű keresztény magyarországi jogás-
szal. Ekkor már mindketten elmúltak 70 évesek, 
de szívükben ifj úi reménnyel a jövőt fürkészték, 
annak lehetőségeit latolgatták. Mert mindketten 
felneveltek nyolc gyereket. De újabb csalódás kö-
vetkezett, mert a diktatúrából magukat átmentett 
rendszer/gengszterváltók a nyolc gyereket felne-
velő családapákat, közösségi embereket kiszorí-
tották a hatalomból. Pedig meg vagyok győződve: 
ha a magyarországi és erdélyi magyarság politikai 
irányát a 90-es évek elején Tőkés István és Ke-
resztes Sándor határozzák meg, akkor ma nem itt 
tartana a Kárpát-medencei magyarság, nem küsz-
ködne a demográfi ai csőddel sem.

Keresztes Sándor a Vatikánban lett nagykövet. 
Ennek most a pápalátogatás küszöbén az ad aktu-
alitást, hogy az ő áldozatos munkájának köszön-
hetően 1991-ben II. János Pál pápa érseki rangra 
emelte a Gyulafehérvári Egyházmegyét. 2013-as 
halálát követően egy évvel helyi kezdeményezés-
re a Barankovics Alapítvány támogatásával tábla 
őrzi emlékét a helyi templom falán.

gólt szerzett, és manapság nem lehet olyan já-
tékost találni, aki ugyanennyire eredményes” – 
tette hozzá Modric, aki szerint a megoldás az 
lenne, ha két-három futballista osztozna ezen a 
gólmennyiségen, de jelenleg a Real Madrid kere-
tében nincsenek olyanok, akik erre alkalmasak 
lennének.

Vagyis néhány hónap elteltével kénytelenek 
voltak beismerni: az idényenként 40–50 gólig jutó 
szupersztárt nem lehet egyik napról a másikra pó-
tolni. Mint ahogy valószínűleg Messit sem lehet 
majd a Barcánál, amely az argentin klasszis nél-
kül nem egyszer botladozik a pályán.

A Real Madridnál azonban nem csupán Ro-
naldo hiánya volt a probléma. Valóban lehetett 
volna nélküle is jól játszani, ha nem is annyira 
hatékonyan. A gond inkább az volt, hogy Ro-
naldo távozásával Zidane is faképnél hagyta a 
csapatot. Tudta, hogy a portugál sztár nélkül 
nehezen lehet megismételni a kiváló eredménye-
ket. Hiába próbálkozott Perez két szakemberrel 
is: túl kicsik és jelentéktelenek voltak az edzők, 
túl nagy sztárok a játékosok. Úgy tűnik, kilenc 
hónap kellett ahhoz, hogy rájöjjön: az öltözőt is 
rendbe kell tenni. No nem a falakat, hanem in-
kább a játékosokat. Mert ha nem is volt a világ 
legnagyobb zsenije a kopasz francia, egy biztos: 
kitűnő motivátor, és óriási tisztelet övezi. Ráadá-
sul immár nemcsak mint játékost, hanem mint 
edzőt is, aki képes volt három év alatt három Baj-
nokok Ligája-serleget vinni a spanyol fővárosba.

Perez ugyanakkor azt is belátta: kár a pénzt 
a Santiago Bernabeu felújítására spórolni, mert 
erős játékoskeret nélkül nincs eredmény. Ne fe-

ledjük, Zinedine Zidane akkor csillogott a kispa-
don, amikor a királyiak mezében olyanok léphet-
tek pályára csereként, mint Pepé, Morata vagy 
James Rodriguez. Talán ezért is lebegtette meg 
a több száz milliós keretet, illetve néhány nevet. 
Mint utólag kiderült, Zidane kemény feltételek 
mellett csapott a kezébe a spanyol ingatlanmág-
násnak: köztük a csapat feletti teljes kontroll és 
néhány név, mint például az Mbappeé, akit az 
arab sejk valószínűleg rekordösszegért sem biz-
tos, hogy elenged a párizsi klubtól.

Florentino Perez elnök most a realosok sze-
mében megmentőként tetszeleghet, mint aki 
visszacsábította Zizout. A spanyol presidente 
tudta: most csak olyat hozhat a klub élére, akibe 
még a Barca-drukkerek sem akadhatnak bele, 
nemhogy a Real-szurkolók. A francia szakember 
is jókor mondott igent, mert sokak szerint a kirá-
lyi gárda annyira maga alatt van, hogy innen az 
út már csak felfelé vezet(het). Zidane edzői nim-
buszát azonban az elkövetkező időszak igencsak 
megtépázhatja. Egyrészt azért, mert a korábbi 
mandátuma idején két és fél év alatt megszer-
zett kilenc trófeát szinte lehetetlen túlszárnyalni, 
másodszor azért, mert visszatérni a korábbi sike-
rek helyszínére és ismét elölről kezdeni a mun-
kát mindig sokkal nehezebb.

Egy biztos, Zizou a kilenc hónapnyi feltöltő-
dés után örömmel vállalta az újabb megbízatást. 
A kérdés csak az, mire megy a Real Madriddal a 
második mandátumában. A válaszra alighanem 
legalább egy évet várnunk kell majd, mert idén 
már nincs miért harcolni, a következő idény pe-
dig a királyi gárdának csak „tavasszal kezdődik”.
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