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Szabó Róbert                               
Száz éve született Keresztes Sándor, aki a XX. 
században háromszor is alapította a KDNP-t                  

SzázéveszületettKeresztes Sándor, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt első, alapító-
elnöke.1944novemberébenegyikalapító
tagja lett azakkormég illegálisDemok-
rata Néppártnak. 1946-tól feladatot ka-
pottapártvégrehajtóbizottságában.1956
novemberében részt vett a Demokrata
Néppárt orszá-
gos újraszerve-
zésében, szerepet 
vállalt a budafoki
szervezet életre 
hívásában is.
1988-tól adódott
ismétlehetőségea
nyíltpolitizálásra:
december 3.-án
a Márton Áron 
Társaság alapító
elnöke lett, majd
1989. március
17-éntöbbtársávalbejelentetteaKeresz-
ténydemokrata Néppárt megalakulását. 
Ő vezette a párt szervezőbizottságát.
1989.szeptember30.és1990.május27.
között aKDNPelnökevolt,majd a párt
tiszteletbelielnökévéválasztották.Azév-
fordulóalkalmából KeresztesSándorés
MártonÁrongyulafehérváripüspökkap-
csolatánakfelidézésévelemlékezünk.
„És itt jött életemben az óriási for-

dulat, hogy kapcsolatba kerültemMár-
tonÁronnal, afiatalpüspökkel, akinek
ott voltam a szentelésén, mint ilyen
rendfenntartó”. Ezekkel a szavakkal
idézte fel első emlékeit életinterjújá-
ban a száz éve a Kolozs vármegyei 

MagyarókerekénszületettKeresztesSán-
dor,amikoracsíkszentdomokosiszékely
földművelő családban, a huszonhárom
évvel nála korábban napvilágot látott
MártonÁronrólkérdezték.
Keresztes az Erdélyi Magyar Közmű-

velődési Egyesület alkalmazásában álló
szerény vagyonú 
tanítócsalád ha-
todik gyermeke-
ként tanult, apja 
halála után népes 
családjuk Bán-
ffyhunyadra köl-
tözött az anyai
nagyszülők köze-
lébe. Innen „ki-
emelve” 1931-től
tanulmányait az
Erdélyi Katolikus
Státus fenntartá-

sában működő kolozsvári piarista gim-
náziumban már egyházi támogatással
végezte. Iskolai osztályfőnöke hatására
bekapcsolódott a cserkészmozgalomba,
amelyben az elsajátított alapvető etikai
normákelmélyítettékbenneaközösségi
felelősségtudatot, amelyre,mintkisebb-
ségisorbanélőmagyardiáknakigencsak
szüksége volt.
A kolozsvári kollégiumban harmadik

gimnazistakorában szervitor lett (tandíj-
mentesség és ellátás, lakhatás fejében kol-
légiumiszolgálatokatvállalódiák)sottani
munkája során láttamegelőszörMárton
Áront,akiakkoregyetemilelkészkéntés
hitszónokként dolgozott (előtte 1932-től

püspöki titkár volt). Márton már akkor
ismert volt szociális érdeklődéséről, erre
utalazis,hogyaRerum novarum40.év-
fordulójára kiadottQuadragesimo anno, 
az egyház társadalmi tanításáról szóló
pápai enciklikát a vezetése alatt állóEr-
délyi Római Katolikus Népszövetség fő-
iskolaiésegyetemiszakosztályábanazért
dolgoztákfel,hogyahallgatók látókörét
szélesítse,szociálisérzékenységéttovább
fejlessze.
Személyes találkozásuk 1940 kora ta-

vaszán történt, amikorKeresztes Sándor
első éves joghallgató az időközben gyu-
lafehérváripüspöknekfelszenteltMárton
Áronnál tett látogatást. A megkeresés 
okaakisebbségisorsbakényszerítettma-
gyarság érdekképviseletének csorbítása
volt. (A román király 1938-ban kiadott
rendeletében a kormánypárt kivételével
az összes pártot betiltotta, pártképviselet
helyett rendi képviselet jött létre s csak
ebbebelépve lehetetta romániaimagyar
kisebbségnek érdekképviseleti szerve.
Az így létrejöttRomániai Magyar Nép-
közösség különböző szakosztályai kere-
tében kulturális, gazdasági és szociális
tevékenységet fejthettek ki, politikai te-
vékenység művelésére nem volt lehető-
ségük.Akatolikus egyetemistákat tömö-
rítőMajláth-kördelegáltjaként,Keresztes
Sándortmegválasztottákafelekezetiala-
ponmegalakuló magyar ifjúsági szerve-
zeteket tömörítő Diáktanács titkárának.
Egy református társával együtt, immár
az interkonfesszionális együttműködés
keretében a szervezetek egyházi keretbe
történtrendelésévelakartáklegalizálniés
biztosítaniaz ifjúságiszervezetekműkö-
dését.Egyetemihitoktatójarábeszélésére
ekkorkihallgatásrajelentkezettahetiegy
napotKolozsvárotttöltőpüspöknél,hogy
ismertesseveleelképzelésüket.

1940-benismertettékösszeKovrig Bélá-
val,akiTeleki PálminiszterelnökNemzet-
politikai Szakszolgálatát vezette, később
Erdélybe költözött, a kolozsvári egyetem
professzora,majd rektora lett.Széles látó-
körű társadalomtudósként, szociálpoli-
tikusként írtamegaMagyar társadalom-
politika 1920–1945címűalapvetőművét,
amely az 1945utánkorszerűmagyar ke-
reszténydemokrácia szociális programját
istartalmazta.Kezdeményezőjeésszerve-
zője volt az 1943. augusztusban,Győrött
megalakított Katolikus Szociális Népmoz-
galomnak,majdazebbőlkisarjadóaz1944
őszén létrehozott Keresztény Demokrata 
Néppártnak, s fontos szerepe volt a De-
mokrataNéppártelindulásábanis.

 
1944.május18-ánakolozsváriSzent

Mihály-templombantartottbeszédében,
ahova névleg papszentelés miatt uta-
zott,MártonÁronazsidófelekezetűek
elhurcolásaésdeportálásamiattemelte
fel szavát a magyar polgári hatóságok
jelenlétében,sőtelőzőnapatéglagyárba
összegyűjtöttemberekközött ismegje-
lent.MásnapKovrigkezdeményezésére
aMária-kongregáció férfi tagozatát fo-
gadta (ennekKeresztesSándor is tagja
volt)ésazösszejövetelenmegindokolta
beszéde elmondásának okait.A vendé-
gek bemutatásakor „… a végén álltam, 
mint legfiatalabb tag, mikor hozzánk
ért… engem is be akart mutatni, és
Kovrig kicsit ilyen barokk egyéniség
volt…aligkezdettbeleamondókájába,
apüspökleállította:“Professzorúr,ne-
kemnemkellőtbemutatni,mirégebben
ismerjükegymást,mintahogyÖntvagy
Ön őt ismerte volna”. Emlékezett így,
ennyiidőtávolságábólarraabizonyos,
már említett találkozásunkra.”

(részlet)


