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A gyulafehérvári egyoldalú ro-
mán nyilatkozat századik év-
fordulóján tombolni kezd a ro-

mán sovinizmus Erdélyben azzal a 
nehezen titkolható céllal, hogy meg-
félemlítsék a maradék magyarságot. 
Két székely fiatalembert, Beke Ist-
vánt és Szőcs Zoltánt a román titkos-
szolgálat által koholt vádak alapján, 
bizonyítékok nélkül, az ügyvédi vé-
delem megtagadása mellett öt-öt év 
letöltendő börtönbüntetésre ítéltek 
másodfokon jogerősen, holott első fo-
kon bizonyítékok hiányában felmen-
tették őket. A védelem megtagadása 
az alapvető emberi jogok egyik leg-
súlyosabb megsértése.

Lecsap a Szekuritáte utódja

A két magyar fiatallal az a baja a ro-
mán politikának, hogy nyíltan köve-
telik az 1918. december elsején kelt 
nyilatkozatban foglalt ígéretet: „Az új 
román állam kialakításának alapel-
vei alapján a nemzetgyűlés kijelenti 
a következőket: Teljes nemzeti sza-
badság az összes együtt élő népnek. 
Minden nép számára a saját nyel-
vén biztosít oktatást, közigazgatást 
és ítélkezést az illető néphez tartozó 
személyek által, és a lakosok számá-
nak arányában minden nép képvise-
leti jogot fog kapni a törvényhozó tes-
tületben és a kormányzati szervek-
ben.” Aki még nem ismerte ezt a szö-
veget, kérem, olvassa el még egyszer, 
ennek fényében értékelje az erdélyi 
magyarok mai helyzetét és az elkö-
vetkező hónapok eseményeit. A gyu-
lafehérvári nyilatkozat, amelyet ha-
tározatnak is szoktak nevezni, a mai 
román állam kikezdhetetlen funda-
mentuma.

Nemcsak Beke István és Szőcs 
Zoltán harcol a fenti ígéretek betar-
tásáért. Polgármesterek, politiku-
sok, civil szervezetek, magánszemé-
lyek emelik fel időről időre a szavu-
kat, különböző hangnemben, eltérő 
módokon, de mindig ugyanazt kér-
ve-követelve: az anyanyelv haszná-

latát az élet minden területén a szü-
letéstől a halálig, az önrendelkezés 
minél szélesebb formáit, kulturális 
és/vagy területi autonómiát az euró-
pai uniós gyakorlatnak megfelelően. 
A román titkosszolgálat, a hírhedt 
Szekuritáte utódaként, annak jól be-
vált módszereit alkalmazva, lámpás-
sal keresi a vélt vagy valós okokat, 
hogy a nemzeti érzelmű és öntudatos 
magyarokra lecsapjon. Félelmet akar 
kelteni a többiekben, hogy ne növe-
kedjék az európai szintű kisebbsé-
gi jogokért küzdők tábora. Beke Ist-
ván és Szőcs Zoltán esetében talál-
ni véltek egy okot a velük való leszá-
molásra, de miután rájöttek, hogy ár-
nyékra vetődtek, meghamisítottak 
mindent az üggyel kapcsolatban, és 
a kommunista diktatúrákra jellemző 
koncepciós pert fabrikáltak. Főhőse-
inket a titkosszolgálat folyamatosan 
megfigyelte, telefonbeszélgetéseiket 
és társadalmi életük minden esemé-
nyét lehallgatta. Így akadt fenn a há-
lón néhány felelőtlen mondat, ame-
lyek tréfálkozások is lehettek, de ta-
lán inkább a nemzeti elnyomás gyöt-
relmeit elszenvedő emberek váratlan 
indulati kifakadásai.

Az történt ugyanis, hogy a sovi-
niszta román hatalom úgy döntött 
2015-ben: a szinte kizárólag magyar 
lakosságú Kézdivásárhelyen ünne-
pelteti december elsején a székelyek-
kel az Erdély elveszítését szimboli-
záló gyulafehérvári nyilatkozat év-
fordulóját, a román nemzeti ünnepet. 
Színtiszta, embertelen provokáció. 
Erre fakadt ki valaki az állandóan le-
hallgatott néhány fős baráti körben: 
fel kellene robbantani őket! Néhá-
nyan még élcelődtek ezen, ami lehe-
tett a tehetetlen düh levezetése vagy 
éppen a lehallgatók nem éppen ész-
szerű bosszantása. Mert jól tudták, 
hogy lehallgatják őket. A társaság 
szellemi vezetőjénél, Beke Istvánnál 
házkutatást rendeltek el, amelynek 
során szilveszteri petárdákat, két tű-
zijátékot és tortára való csillagszóró-
kat találtak nála, amelyeket bizonyí-

tott módon egy évvel korábban ren-
delt meg, de a cég csak 2015 novem-
berében szállította az árukat, ép-
pen az ominózus beszélgetések ide-
jén. Beke Istvánt azonnal letartóztat-
ták, egy hónappal később a felbujtás-
sal vádolt barátját, Szőcs Zoltánt is. 
Kellett ugyanis legalább még egy em-
ber, hogy terrorakció előkészítése le-
hessen a vád.

Összeesküvés petárdákkal?

Nem kívánom untatni a kedves ol-
vasót a hároméves történet minden 
részletével, csak néhány fontos ele-
met ismertetek címszavakban. A le-
hallgatási hanganyagot összevágták, 
hogy valami összeesküvés-félének 
tűnjék. A két áldozatot nagyjából egy 
éven át vizsgálati fogságban tartották 
Bukarestben köztörvényes bűnözők 
mellett, embertelen körülmények kö-
zött összezsúfolva, bogarak társasá-
gában, szennyezett ivóvizű cellában. 
A Kisebbségi Jogvédő Intézet támo-
gatásával román ügyvédek védték a 
fiatalokat. Bukaresti bíróság tárgyal-
ta az ügyet, mert államellenes cse-
lekmény volt a vád!

Első fokon, bizonyíték hiányában, 
felmentette őket a színtiszta román 
bíróság. Helyi tűzszerészi szakvéle-
mény szerint ugyanis a petárdákból 
nem lehet merénylet elkövetésére al-
kalmas bombát készíteni. De hogy ne 
kelljen kártérítést fizetni a jogtalan 
fogva tartásért, a bíróság tűzszeré-
szeti anyagok szabálytalan tárolása 
miatt napra pontosan annyi szabad-
ságvesztésre ítélte a két székely fia-
talt, ahány napot fogdában ültek (!). 
Az ügyészség a titkosszolgálat kö-
vetelésére fellebbezett, ezt követő-
en az alperesek is ártatlanságuk ki-
mondásáért. Másodfokon elképesz-
tő, az Európai Unióban példátlan íté-
let született 2018. július 5-én. A vád-
ló semmiféle bizonyítékot nem muta-
tott be, a bíróság pedig nem hallgatta 
meg a védelem egyik fontos tanúját, 
egy volt titkosszolgálati tisztet, aki 

hitelt érdemlően tudta volna bizonyí-
tani, hogy koncepciós perről van szó.

A jogerős ítélet kihirdetése előtt 
fondorlatos módon átminősítették 
a fő vádpontot, ennek alapján öt-öt 
év letöltendő börtönre ítélték a vád-
lottakat, és a védelem nem kapott 
szót! Nem volt lehetőség az új vád-
dal szemben az alperesek ügyvéde-
inek kifogást emelni. Ami történt, az 
az alapvető emberi jogok sárba tiprá-
sa, az európai jogrend és kultúra bru-
tális tagadása. Beke Istvánt és Szőcs 
Zoltánt még aznap bilincsbe verve 
vitték a Brassó melletti feketehalmi 
börtönbe. Embertelen körülmények 
között sínylődtek ismét több mint egy 
hónapig, életfontosságú gyógyszerek 
bevitelét is megtagadták a hozzátar-
tozóktól, a magyar főkonzult három 
hétig nem engedték be látogatásra. 
Bejelentették, átszállítják őket Ó-Ro-
mániába, több száz kilométerre la-
kóhelyüktől, hozzátartozóiktól, a leg-
szigorúbb magánzárkákba zárva 
őket, tömeggyilkosoknak kijáró kö-
rülmények közé. Politikai nyomásra, 
civil szervezetek akcióinak eredmé-
nyeként elálltak ettől, végül a csík-
szeredai börtönbe kerültek, ott vár-
ják sorsuk jobbra fordulását.

Nicolae Ceaușescu szelleme ismét 
tombol Romániában, mindenekelőtt a 
közel száz éve odacsatolt Erdélyben. 
A románok minden elképesztő arcát-
lanságot bevetnek a magyarüldözés 
során. Törvényeik alapján a bírósá-
gi ítélet kihirdetését követő harminc 
napon belül ki kell adni az indokolást 
is. Esetünkben ez augusztus 4-én le-
járt. Egy hónapja hiába követeljük 
minden szinten az indokolást, süket 
fülekre találunk. Romániai ügyvédek 
szerint ez hónapokig, sőt akár egy 
évig is eltarthat, mert nincs törvé-
nyi szankciója a bíróság ilyen jellegű 
mulasztásának. És koncepciós perek 
esetében, mert több ilyen is van, ezt a 
gyakorlatot folytatják, ugyanis amíg 
nincs indokolás, semmiféle továb-
bi jogorvoslat nem kezdődhet el. Te-
hát az áldozatok helyi ügyvédei nem 

nyújthatnak be törvényességi óvást 
a védekezés lehetőségének kizárása 
miatt, és nem küldhetjük el beadvá-
nyunkat Strasbourgba, az Emberi Jo-
gok Európai Bíróságához.

Célpont az erdélyi magyarság

A budapesti székhelyű Kisebbségi 
Jogvédő Intézet ugyanis kiviszi a pél-
dátlan esetet a nemzetközi színtér-
re, mindenekelőtt a strasbourgi Em-
beri Jogok Európai Bírósága elé, és 
más nemzetközi intézményeket is 
megszólít. A védelem megtagadása 
és az ítéletindokolás kiadásának sza-
botálása ellenkezik az európai uniós 
joggyakorlattal, ezért megfontolan-
dó az Európai Unió luxemburgi bíró-
ságához fordulás kérdése is. (A vé-
delem megtagadása jelen esetben le-
het valamilyen román törvénykezési 
joghézag eredménye, de sehol nincs 
ilyen az Unióban.) Mindezekkel pár-
huzamosan felkértük a magyar kor-
mányt, tegyen meg minden lehetsé-
ges politikai lépést, hogy az áldozato-
kat helyezzék szabadlábra vagy leg-
rosszabb esetben házi őrizetbe, amíg 
valamennyi jogorvoslati lehetőség ki-
merül. Gyakoroljanak nyomást ro-
mán barátainkra, hogy uniós tagor-
szágként tartsák tiszteletben és kö-
vessék az európai joggyakorlatot.

A magyar kül- és nemzetpoliti-
ka legfontosabb feladata most Er-
dély vonatkozásában a sovén meg-
félemlítési folyamat megállítása. Ez 
már nemcsak Beke István és Szőcs 
Zoltán ügye, ez az egész erdélyi ma-
gyar nemzeti közösség sorsát meg-
határozó kérdés. A célpont nem a két 
székely fiatalember, hanem az erdé-
lyi, bánsági, partiumi és máramarosi 
magyar emberek. Makovecz Imre 
gyurcsányi időkben tett kijelentését 
idézem: Cselekedni kell!

CSÓTI GYÖRGY

A szerző a budapesti Kisebbségi 
Jogvédő Intézet igazgatója

– A személyes kapcsolat nagyon so-
kat jelent, sokszor jóval többet, mint 
maga az ösztöndíj. Megható történe-
tei vannak az elmúlt másfél évtized-
nek: életre szóló emberi kapcsolatok 
a családok között is, nem csupán a tá-
mogató és az ösztöndíjas közt. A kap-
csolat sok esetben mégis egyoldalú: 
az ösztöndíjast kötelezhetjük és kö-
telezzük is arra, hogy rendszeresen 
beszámoljon támogatójának, a tá-
mogatót viszont semmire nem köte-
lezhetjük. Neki ebben szabad dönté-
se van, és mi ezt tiszteletben tartjuk.

– Jelenleg hány diák részesül 
ösztöndíjban, és főként milyen 
megyékből, iskolákból jelent-
keztek a programba?
– Jelenleg az alapprogramban (7–
12. osztály) 220-an vannak, a Barát-
ság programban (egyetemi hallga-
tók) 96-an. Honlapunkon megtalálha-
tó az ösztöndíjasok térképe: azon lát-
ni lehet, hogy Erdély minden részéből 
vannak ösztöndíjasaink. A pályázat-
ban megfogalmazott feltételeink min-
denkire egyformán érvényesek: a pá-
lyázók között nem teszünk különbsé-
get sem regionálisan, sem felekeze-
ti, sem etnikai szempontból (cigány 

ösztöndíjasaink is vannak természe-
tesen, lehetnek románok is, ameny-
nyiben magyar iskolába járnak). De a 
másfél évtized pályázati anyagaiból, a 
tanulók által jelzett problémákból lát-
ni lehet, hol sűrűsödnek a „hátrányos 
helyzetek, és hogy hol vannak nagy 
gondok a magyar nyelvű oktatással.

– Pontosan hol?
– A nagy régiók közül érzékelhetően 
nehéz helyzetben vannak a partiumi 
falusi családok és iskolák, hasonló-
képpen a székelyföldi kistelepülések, 
a kistelepüléseken élő nagycsaládok, 
nagyon sok falusi iskola, a mezőségi 
szórványok.

– Az egyesület a 2015/2016-os 
tanévtől a kárpátaljai, magyar 
nyelven tanuló, tehetséges és 
hátrányos helyzetű tanulókat 
is bevonja az ösztöndíjprog-
ramba. Mekkora érdeklődés 
mutatkozott részükről?
– Kárpátalján még nehezebb helyzet-
ben vannak a családok, a magyarul 
tanuló gyermekek, mint nálunk. Van, 
kiket támogatni, és indokolt a támo-
gatásuk. Ezt a támogatók közül töb-
ben szorgalmazták, mi azonban in-
nen Kolozsvárról ezt közvetlenül nem 
tudtuk megszervezni, adminisztrál-

ni. De megtehettük ezt a budapesti 
alapítványunkon keresztül, és vállal-
kozó is akadt Kurtán Zsuzsanna pro-
fesszor asszony személyében, aki-
nek a sokféle nehézség ellenére sike-
rült megszerveznie az ottani támoga-
tást jelenleg 22 ösztöndíjassal.

– A Barátság program mi-
ben tér el a tehetségtámoga-
tó programtól, milyen feltét-
elei vannak?
– A Barátság programnak egyetlen 
feltétele van azon kívül, hogy a ko-
rábbi ösztöndíjas egyetemen tanul 
tovább, és ez az, hogy a támogató vál-
lalja a folytatólagos támogatást. Ebbe 
a döntésbe, a további kapcsolatba mi 
már nem avatkozunk bele, csak ad-
minisztráljuk az ösztöndíjat.

– A Bánffy Miklós- és Tanítvány 
ösztöndíjnak köszönhetően 
már az egyetemisták is támo-
gatásban részesülhetnek. Ese-
tükben milyen szempontokat 
vesznek figyelembe?
– Egyetemistákat eddig is támogat-
tunk a Barátság programban. Még 
nincs két éve, hogy kivételesen két, 
nagy összegű támogatáshoz jutot-
tunk. Az egyik Oplatka András Zü-
richben élő, nemzetközileg is is-

mert történésznek, újságírónak, for-
dítónak köszönhető, aki a Prima 
Primissima díjának teljes össze-
gét osztotta meg egy hasonló cé-
lú kelet-magyarországi egyesület 
és a mi egyesületünk között. A má-
sik adomány egy zentai orvosnő, dr. 
Korponai Erzsébet hagyatékaként 
került hozzánk. Az adományozóval 
egyetértésben kapta ez a kiemelt ösz-
töndíj a Bánffy Miklós-ösztöndíj ne-
vet: kiemelkedően tehetséges és rá-
szoruló, esetleg krízishelyzetben lé-
vő egyetemi hallgatónak ítéljük oda, 
havi mintegy 100 euró értékben (kivé-
teles rászorultság esetén és kiemel-
kedő teljesítmény alapján középisko-
lás tanuló is megkaphatja). Jelenleg 4 
egyetemi hallgató és 1 középiskolás 
tanuló részesül ilyen ösztöndíjban. A 
Tanítvány ösztöndíjat nagyjából ha-
sonló feltételekkel 2017-ben alapítot-
tuk a kolozsvári kőszikla baptista 
gyülekezet támogatásával.

– Jelenleg milyen feltételeknek 
kell eleget tenniük az ösztön-
díjprogramokba jelentkező di-
ákoknak, illetve mi a pályázat 
határideje?
– Az alapprogram szokásos évi pá-
lyázatát hirdettük meg májusban 
július végi jelentkezési határidő-

vel. Az alapfeltételek nem változtak: 
olyan, arra érdemes és rászoruló ta-
nulók szülei vagy gyámjai pályáz-
hatnak, akik az előző tanévben leg-
alább 8.50-es általánossal zárták a 
6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályt, és tanul-
mányaikat továbbra is magyar nyel-
ven folytatják. Feltétele még a pályá-
zatnak, hogy a családban az egy fő-
re eső havi jövedelem ne haladja meg 
a 650 lejt. Nagyon fontos, hogy csak 
olyanok pályázzanak, akik a megha-
tározott feltételeknek nemcsak for-
málisan felelnek meg, hanem a va-
lóságban is. A pályázat teljes anya-
gáról az egyesület honlapján (www.
nyilasmisi.ro) vagy telefonon (0264-
531153) lehet tájékozódni. Az elbírá-
lást az egyesület kuratóriuma végzi 
fele részben a hátrányos helyzet fi-
gyelembevételével (a család nagysá-
ga, helyzete, betegség, munkanélkü-
liség, ingázás stb.), fele részben pe-
dig mindazok alapján, amelyek a ta-
nuló képességeit, tehetségét, tanu-
lási kedvét és szorgalmát bizonyít-
ják. A pályázati felhívás egyébként 
mindig az erdélyi civil világ egészé-
hez szól: aki teheti, lépjen be a támo-
gatók közé. Ennek nincs határideje, 
bárki bármikor megteheti. 

BEDE LAURAA

Az önámítástól mentes hazaszeretet példája
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Ceaușescu szelleme Romániában




