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Bekéék benyújtották az óvást a terrorperben 
A bírósági ítélet megsemmisítését, a büntetés végrehajtásának felfüggesztését kérik
• A „székely terrorper-
ként” elhíresült ügyben 
idén nyáron kimondott 
végleges bírósági ítélet 
megsemmisítését kéri 
nemrég beterjesztett 
óvásában a terroriz-
mus vádjával öt-öt év 
börtönnel sújtott Beke 
István és Szőcs Zoltán.

B Í R Ó  B L A N K A

A törvényes határidő lejárta 
előtt nem sokkal benyúj-
tották az óvást a terrorvád-

dal elítélt Beke István és Szőcs Zol-
tán ügyében – jelentette be Beke 
Csilla, az öt év letöltendő börtön-
büntetésre ítélt Beke István felesé-
ge. Az óvás az ítélet törvényességé-
re vonatkozik: az érintettek kérik 
annak megsemmisítését, Beke és 
Szőcs felmentését, illetve az óvás 
idejére a büntetés végrehajtásának 
felfüggesztését. A fellebbezéseket 
november 23-án, illetve 28-án ik-
tatták, arra hivatkozva, hogy a tett, 
amiért elítélték a Hatvannégy Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 
két székelyföldi aktivistáját, nem 
összesíti a bűntény alkotóelemeit. 
Erre az egyetlen különleges jog-
orvoslati lehetőség az ítélet felül-
vizsgálat utáni megsemmisítése, 
arra alapozva, hogy a vádlottakat 
olyan tettért ítélték el, melyet a 

büntetőjog nem ír elő. „Jogállam-
ban nem történhetett volna meg az 
ártatlanság teljes mellőzése, a tisz-
tességtelen eljárás, a bizonyítékok 
hiányában való elítélés, a jogi be-
sorolás megváltoztatása – vagyis, 
hogy nem azért ítélték el, amivel 
megvádolták –, hogy börtönbe zá-
rásuk után négy hónappal indokol-

ták meg az ítéletet, akadályozva a 
védelmet az utolsó védekezési le-
hetőségében, az óvásban is!” – fo-
galmazott közösségi oldalán Beke 
Csilla. Felidézi, hogy férje és Szőcs 
Zoltán kálváriája három éve, Szent 
András napján kezdődött. „Meg-
alkották az évszázad «terrorista 
ügyét», röhejessé téve egy ország 

nyomozóhatóságát, igazságszol-
gáltatását, megnyomorították ár-
tatlan emberek, családok életét. 
Bizonyítékok hiányában, az időhú-
zásra játszva, három éve próbálják 
kitörni az ügy nyakát!” – olvasható 
a bejegyzésben. Beke Csilla feli-
dézi azt is, hogy alapfokon napra 
pontosan annyi időre ítélték el a 

két vádlottat, amennyit előzetes-
ben már letöltöttek, majd végül 
öt-öt év letöltendőt kaptak. Ha le-
vonnák a büntetésükből az eddig 
letöltött időszakot, és beleszámíta-
nák a börtönben végzett munkát, a 
rossz fogvatartási körülményeket, 
jó magaviseletüket, Bekéék jövőre 
törvényesen szabadulhatnának.

Beke Istvánt, a HVIM kézdivá-
sárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, 
a mozgalom erdélyi szervezetének 
vezetőjét júliusban öt-öt éves bör-
tönbüntetésre ítélte terrorizmusért 
a bukaresti legfelsőbb bíróság. 
Azért állították őket bíróság elé, 
mert lehallgatott beszélgetéseik-
ből és az előbbi lakásán talált pe-
tárdákból a román hatóságok arra 
következtettek, hogy házi készí-
tésű bombát akartak robbantani 
Kézdivásárhely főterén 2015-ben, 
a december elsejei román nem-
zeti ünnepre szervezett katonai 
parádén. Romániai magyar par-
lamenti képviselők november-
ben levélben fordultak Klaus 
Johannis államelnökhöz, hogy 
tegyen lépéseket a „székely ter-
rorperben” szerintük ártatlanul 
elítélt kézdivásárhelyi fiatalok 
ügyének megnyugtató rendezése 
érdekében, és egyúttal iktattak 
egy több mint 10 ezer támogató 
aláírást tartalmazó petíciót is.

Beke István és Szőcs Zoltán a csíkszeredai 
börtönben raboskodnak
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ATrianonhoz vezet út
É letének 90. évében elhunyt Hajdu 

Győző marosvásárhelyi író, szer-
kesztő, egykori politikus. Hosszú időn 
keresztül vezette az Igaz Szó folyóira-
tot, azonban igazán „maradandót” a 
kommunista diktatúra teljes kiszolgá-
lásával, majd az 1989 után tanúsított 
magyarellenességével alkotott.

Román–magyar vegyes párt létre-
hozásán ügyködött az élők sorából 89 
éves korában, november 30-án távozott 
Hajdu Győző. A marosvásárhelyi Re-
formátus Kollégiumban érettségizett 
1948-ban, majd a Bolyai Tudomány-
egyetemen magyar nyelv és irodalom 
szakon szerzett diplomát 1952-ben. 
Egy évvel később az akkor induló Igaz 
Szó folyóirathoz került – főszerkesztői 
állásba, amit az 1989 decemberében 
bekövetkezett elkergetéséig töltött be. 
A Ceaușescu-diktatúra udvari költő-
je életének legvégső szakaszáig aktív 
volt: a magyarságot és vezetőit sértő 
cikkek és tanulmányok százait írta és 
közölte saját lapjában, valamint ba-
rátjai újságaiban. A Székelykocsárdon 
született író – sok más egykori magyar 
pályatársától eltérően – egy percig 
sem tagadta meg önmagát és politikai 

nézeteit: mindvégig a román nacio-
nalista rendszer szlogenjeit szajkózta. 
A Román Kommunista Párt központi 
bizottságának póttagja többször leszö-
gezte: Románia szuverén, független, 
egységes és oszthatatlan nemzetállam, 
ugyanakkor azt is nyomatékosította, 

hogy a hivatalos nyelv a román, az or-
szággal szembeni lojalitás pedig szent. 
Hajdu Győzőről olyan dokumentumok 
kerültek nyilvánosságra, amelyek bi-
zonyítják, hogy nemcsak kiszolgálta 
a kommunista rendszert, de szorosan 
együttműködött ennek elnyomó szer-
vével, a Securitatéval is. Rendszeresen 
jelentett író és újságíró kollégáiról, 
valamint színésznő feleségei, Erdős 

Irma és Ádám Erzsébet pályatársairól. 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
magyar tagozatának művészeit 1984-
ben egyenesen Nicolae Ceauşescunál 
panaszolta be, mert egy mezőcsávási 
előadás utáni buliban elénekelték a 
magyar és a székely himnuszt, szerinte 
„sovén magatartásról téve tanúbizony-
ságot”. Ha akarta, és esetleg valamiféle 
érdek is fűzte hozzá, Hajdu Győző a jó 
oldalát is képes volt megmutatni; a ha-
talom bizalmijaként számos emberen 
segített lakáskiutalásban, különböző 
kisebb törvénytelenségek eltussolásá-
ban vagy útlevél megszerzésében. 

Magatartása az 1989-es rend-
szerváltás után sem változott. A nép 
haragja elől Bukarestbe menekült, 
majd írásaival szélsőséges román 
lapok hasábjain jelentkezett. A 90-es 
évek elején, az Iliescu-rezsim hatha-
tós segítségével létrehozta az Együtt 
– Împreună kétnyelvű újságot. Éle-
te legvégső időszakáig árasztotta a 
magyarellenes cikkeket, miközben 
olyan ultranacionalista román sze-
mélyiségeket hozsannázott, mint 
Adrian Păunescu és Corneliu Va-
dim Tudor. (Szucher Ervin)

Elment a diktatúra magyar talpnyalója




