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Hogy mennyire ellentmondá-
sosak a SRI-vel kapcsolatos in-
formációk, Csoma szerint jól bi-
zonyítja több történet is. Az egyik 
szerint a SRI jogi osztályán azt 
mondták a parlamenti képvise-
lőknek, hogy a hírszerzés nem 
vett részt semmiféle bűnvádi és 
nyomozati cselekményben. „Eh-
hez képest két hét múlva eljött 
hozzánk egy ügyész kihallgatás-
ra a Legfelsőbb Igazságszolgál-
tatási Tanács (CSM) engedélyé-
vel – aki korábban a DNA-nál dol-
gozott –, és elmondta: bizonyos 
dossziékban a hírszerzés azt 
kérte tőle, tartsanak házkutatást, 
vagy vegyenek valakit őrizetbe, 
amit ő megtagadott. Ekkor a felet-
tes ügyész elvette tőle a dosszi-
ét, és egy olyan kollégájának ad-
ta, aki teljesítette a titkosszolgá-
lat kérését. Most kinek higgyek?” 
– teszi fel a kérdést Csoma Bo-
tond, aki szerint az igazságügyi 
szervekkel kötött titkos megálla-
podások nyilvánosságra hozata-
la is azt bizonyítja, nehéz hinni a 
hírszerzés embereinek.

Először azt mondták, ilyen 
megegyezések nincsenek. Utá-
na kiderült, mégis vannak. Majd 
az is kiderült, olyan cikkelyeket 
is tartalmaztak, amelyek alap-
ján az ügyészeknek jelenteniük 
kellett a hírszerzésnek, hogy mit 
kezdtek azokkal az információk-
kal, amelyek a SRI-től származ-
tak. „Ez alárendeltségi viszonyt 
is kialakíthatott a hírszerzés és 
az ügyészség között. Úgy érzem, 
a bizottság nagy fába vágta a fej-
széjét, mert erre eddig nem volt 
előzmény” – magyarázza Csoma.

Jogszabályokat kell módosítani

A nemzetbiztonságra vonatkozó 
törvények átfésülésével Csoma 
Botond szerint olyan jogszabály-
módosításokat kell kidolgozni, 
amelyek világosan behatárolják 
a hírszerzés hatáskörét. Ennek 
az alapja lehet a most készülő 
szakbizottsági jelentés, amiben 
az ellenzéki pártok nem akarnak 
részt venni. Egyes becslések sze-
rint a német vagy francia titkos-
szolgálatok emberállományát há-
romszor vagy négyszer meghala-
dó román titkos ügynökök rend-
szerének megfelelő törvényi meg-
zabolázása nélkül esély sincs ar-
ra, hogy ebben a homályban bár-
milyen törvénytelenséget ki le-
hessen deríteni.

Erőcsoportok harca

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNT) ügyvezető elnö-
ke más szemszögből is megvilá-
gítja a lehallgatási történetet: „Je-
lenleg rendkívül éles belpolitikai 
hatalmi harc folyik az állami in-
tézmények feletti ellenőrzésért 
a különböző erőcsoportok között 
és ebben a harcban a titkosszol-
gálatok kiemelt szerepet játsza-
nak. Érdemes tehát minden nyi-
latkozatot és döntést ebből a ha-
talomtechnikai szempontból is 
megvizsgálni és értelmezni” – fo-
galmaz az ellenzéki politikus. A 
végrehajtó hatalom két pólusát, a 
kormányt és az államelnöki hi-
vatalt a két egymással szemben 
álló politikai szekértábor képvi-
selői – Liviu Dragnea és Klaus 

Johannis – irányítják. Toró sze-
rint a Dragnea vezette erőcsoport 
a kormány és a parlament rendel-
kezésére álló eszközökkel pró-
bálja maga alá gyűrni azokat az 
intézményeket is, amelyek felett 
jelenleg nem rendelkezik korlát-
lan hatalommal. A SRI tevékeny-
ségét felügyelő parlamenti bizott-
ság az egyik eszköz erre, elnöké-
nek, a Dragnea emberének számí-
tó Claudiu Manda képviselő nyi-
latkozata a hatmillió lehallgatott-
ról ennek a csatának része – véle-
kedik Toró, aki szerint ez a szám-
háború nem a valóságról, hanem 
a hatalmi érdekekről szól. „Nem 
hiszek a Claudiu Manda által be-
dobott hatmillióban. Ennek egy-
részt technikai korlátjai vannak, 
másrészt ha tökéletlenül is, de va-
lamelyest mégis létezik egy jog-
állami keret és pontosan az egy-
mással vetélkedődő hatalmi cso-
portok nem engedik annak teljes 
mértékű semmibevételét. Persze, 
nem emberjogi vagy erkölcsi meg-
fontolásokból, hanem az ellenfél 
túlhatalmának megakadályozá-
sa érdekében. Ezért veszélyes az 
egyközpontú, úgymond önmagát 
ellenőrző hatalmi struktúra. Más-
részt nem hiszem el a SRI hivata-
los adatsorát sem, bármilyen kör-
mönfont módon csomagolják is 
azt. A valós számok valahol a ket-
tő között vannak. Ha nem is milli-
ós, de azért százezres nagyság-
rendben” – fogalmazza meg fenn-
tartásait Toró T. Tibor volt parla-
menti képviselő.

Az örökzöld magyar kérdés

A hatalom megszerzésére, gya-
korlására és az ebből eredő, akár 
személyes gyarapodást is ered-
ményező érdekek érvényesítésére 
irányuló politikai küzdelem végle-
tesen megosztotta a román politi-
kai elitet és ennek megfelelően a 
SRI belső struktúráit is. Van azon-
ban egy kérdés, amelyben ez az 
áthidalhatatlannak tűnő törésvo-
nal áthidalható: ez a magyar kér-
dés és ezen belül főleg a székely-
földi magyar tömbrégió helyzete, 
amelyet mindkét tábor az egysé-
ges nemzetállam létét érintő ve-
szélyforrásként kezel – summáz-
za Toró. Ennek a román homogén 
nemzetállam-rezont meghatáro-

zó problémának lett írásos bizo-
nyítéka a SRI 2015-ös jelentése, 
ami igazából semmi újat nem ho-
zott, hiszen ennek létezéséről ad-
dig is sokan meg voltak győződve.

„Minden olyan törekvésünk, 
amely a román államhatalmat 
gyakorlók szerint esélyt ad meg-
maradásunknak, megerősödé-
sünknek, a politikai, kulturális 
és etnikai asszimilációs folya-
matok megfordításának, azt el 
kell lehetetleníteni. Ez állandó a 
román nemzetpolitikában. A vál-
tozás csak ennek intenzitásában 
van, és az elmúlt években ennek 
erősödését éreztük mindannyi-
an” – fogalmaz a néppárti politi-
kus. Toró szerint nem kétséges, a 
román titkosszolgálat szempont-
jából kiemelt „gondoskodásban” 
részesül minden olyan személy 
– politikus, önkormányzati vagy 
civil szervezeti közéleti ember 
–, aki az erdélyi közösségi auto-
nómiák kérdésében cselekvően 
nyilvánul meg. Ezt akkor érezte 
a saját bőrén, amikor a 2015. no-
vemberi párizsi terrortámadás 

után az EU tagállamaiban, így 
Romániában is sajátos terrorel-
hárító intézkedéseket foganatosí-
tottak. Ennek ürügyén külön ak-
ciótervet dolgoztak ki az erdélyi 
autonomisták megfigyelésére is. 
Az addig formalitásnak számí-
tó határátlépési ellenőrzés egyes 
személyeknél – így az ő esetében 
is – sokszor félórákat vett igény-
be, mert a határőröknek jelen-
teniük kellett az ellenőrzést el-
rendelő hatóságnak – vélhetően 
a SRI illetékesének. „Mivel isme-
rem az eljárási rendet, elég gyor-
san átláttam, miről van szó. Egy 
idő után derültem a szegény ha-
tárrendőr igyekezetén, hogy – 
az előírásnak megfelelően – hi-
hetően leplezze az amúgy titok-
ban tartandó ellenőrzést. Tudo-
másom szerint nem én voltam az 
egyetlen, akivel ez előfordult, sőt, 
egyesek esetében mind mai napig 
ez a gyakorlat”. Toró szerint ebbe 

nem szabad beletörődni, mert az 
autonómiaharcot nyílt, demok-
ratikus és békés eszközökkel 
vívják, ezért egyik legfontosabb 
fegyverük a nyilvánosság.

Politikamentes 
igazságszolgáltatást!

Az igazságszolgáltatás, a titkos-
szolgálatok, valamint a politikum 
egyes szereplőinek az összefonó-
dásáról szóló forgatókönyvekre 
reagálva Toró úgy véli: nem állja 
meg a helyét az a kijelentés, hogy 
a román igazságszolgáltatás in-
tézményesen politikai ellenőrzés 
alatt működik. Kétségtelen, van-
nak befolyásolható vagy zsarolha-
tó bírák és ügyészek, akiktől nem 
idegen a politikai megrendelésre 
való cselekvés, de ez így nem igaz 
a rendszer egészére. Az igazság 
inkább az, hogy a rendszer gyen-
ge pontjait kihasználva a Dragnea 
vezette jelenlegi kormánykoalíció 
megpróbálja intézményesíteni az 
eddig eseti szinteken létező politi-
kai befolyásolás lehetőségét.

„A SRI ilyen mértékű össze-
fonódása a nyomozóhatósággal 
nem egészséges, főleg ha ez el-
lenőrizetlen és átláthatatlan. Tu-
dom, naivitásnak tűnik, de leg-
alább törekedni kellene a kérdés 
depolitizálására, továbbá a titkos-
szolgálatok valós ellenőrzésére. 
Ez még a nyugati demokráciák-
ban sem egyszerű mutatvány, hát 
még nálunk, ahol ennek éppen el-
lenkező hagyománya van” – fogal-
maz Toró, aki úgy véli, megvan a 
sajátos Dâmboviţa-parti bája an-
nak, hogy báránybőrbe bújva azok 
kiáltanak farkast, akik eddig gát-
lástalanul garázdálkodtak a nyáj-
ban. Azok tűzik zászlójukra az 
igazságszolgáltatás függetlensé-
gét, akik folyamatosan azon mun-
kálkodnak, hogy önmaguk védel-
mében politikai befolyásukat ki-
terjesszék rá. Toró sajnálatosnak 
tartja, hogy a magyarság szava-
zataival megválasztott egyes kép-

viselők a szükséges igazságügyi 
reformok mellett olyan intézkedé-
seket is cselekvően támogatnak, 
amelyek nem szélesítik, hanem 
inkább szűkítik a jogállami kere-
tet, és nem növelik, hanem inkább 
ellehetetlenítik a korrupció elleni 
fellépést. Hogy ezt meggyőződés-
ből vagy önös érdekből teszik, az 
eredmény szempontjából mind-
egy. Erre a választónak kell majd 
reagálnia.

Az autonomisták kiemelt 
megfigyelése

Izsák Balázs, a Székely Nemze-
ti Tanács elnöke többször is meg-
tapasztalta a román titkosszolgá-
lat és más belügyi szervek éber-
ségét. Még februárban kérte a bel-
ügyminisztertől, hogy töröljék az 
autonómiakövetelések hangadó-
it a nyilvántartott személyek lis-
tájáról. Beadványára március vé-
gén kapott választ, amelyben kö-
zölték, nem szerepel a határrend-
őrség nyilvántartásában. A levél 
ugyanakkor kitér a következőre 
is: a határellenőrzés során nem-
csak az úti okmányok hitelessé-
gét vizsgálják, hanem az országos 
adatbázisban is ellenőrzik, hogy 
az adott személy nem jelent-e fe-
nyegetést a közbiztonságra, az ál-
lambiztonságra, a közegészség-
re vagy a tagállamok nemzetkö-
zi kapcsolataira. Izsák ezt elhárí-
tó válasznak tartja, de tény, hogy 
amióta levelét elküldte, többé nem 
tartóztatták fel az országhatáron.

Az SZNT elnöke tisztában van 
azzal, hogy a székelyföldi auto-
nómiamozgalmat zászlajára tű-
ző szervezet tagjait megfigye-
lik. „Ennek számtalan jele van. 
A rendezvényeink szervezésekor 
kapcsolatba lépünk a hatóságok-
kal, ők rendszerint olyan iratcso-
móval érkeznek, amelyek idéze-
teket, részleteket tartalmaznak a 
dokumentumainkból gyakran ál-
taluk vagy a megfigyelő szervek 
által készített fordításban”.

A harmadszorra elutasított 
székelyföldi autonómiatervezet 
kapcsán úgy fogalmaz: ha a ro-
mán álláspont nem is tartalmaz-
za a nemzetbiztonsági kockázat 
minősítést, de minden csúszta-
tást, minden félreértelmezést ez 
az állítólagos kockázat indokol.

Az SZNT megfigyelésére nem-
csak belföldön, hanem külföldön 
is van kapacitása a román titkos-
szolgálatoknak. Erről szól egy 
dél-tiroli történetük. „A Dél-Tiro-
li Akadémián tartottam előadást 
hét évvel ezelőtt. Az előadás előtt 
egy nappal a bolzanói csendőr-
ség civil ruhás tisztje érdeklő-
dött felőlem és az egész Székely 
Nemzeti Tanács küldöttsége fe-
lől, neveket akart tudni, lakcímet, 
és hagyott a titkárságon egy név-
jegykártyát. Elmentünk a csend-
őrségi laktanyába, megkerestük 
a tisztet, átadtuk névjegykártyá-
inkat, és meghívtuk a másnapi 
előadásra. Mindannyiunknak az 
volt a benyomása, hogy ezt a ki-
emelt érdeklődést diplomáciai 
eszközökkel Bukarest gerjesz-
tette, hiszen a dél-tiroliaknak is 
szokatlan esemény volt. Az aka-
démia adminisztrációja szerint 
ez náluk még nem történt meg, 
bár a világ minden tájáról fogad-
nak előadókat”.

MAKKAY JÓZSEF

Jelenleg rendkívül éles belpolitikai hatalmi harc folyik 
az állami intézmények feletti ellenőrzésért a különböző 
erőcsoportok között. 
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Jó barátok: hatalomra kerülésekor Johannis államfő Eduard Raul Hellviget nevezte ki a SRI élére




