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Három éve tart Beke István és 
Szőcs Zoltán jogi meghurcol-
tatása az elhíresült „székely 
terroristaperben”, hat hónap-
ja ismét börtönben vannak, 
ezúttal öt évre elítélve. A csík-
szeredai fegyházban rabos-
kodó Beke István feleségével, 
Beke Csillával beszélgettünk 
a család meghurcoltatásáról.

→ MAKKAY JÓZSEF 

Hogyan teltek el az utóbbi hóna-
pok, amióta a férje börtönben 
van? 
Folyamatos megalázás és harc a 
széllel szemben: három éve ez az 
életünk! Mégsem szeretném, hogy 
ezt panaszként értelmezzék. Te-
szem a dolgom, nevelem gyerme-
keinket, vezetem vállalkozásun-
kat, próbálok minden nap tenni 
valamit, amiben esélyt látok arra, 
hogy vége legyen a gazemberség-
nek. Az „éles kövek meg a tövis-
bokrok” kettőnk kapcsolatát még 
inkább megerősítették. Az eltelt fél 
év a tehetetlenség és a hiány miatt 
borzalmasan hosszú volt. Hetente 
találkozunk vele, családként havi 
öt látogatáshoz van jogunk, de 
ezek közül csak egy jelent „aszta-
li látogatást,” amikor ölbe veheti 
gyerekeit, és nem üvegfalon ke-
resztül erősítjük egymást. Köszön-
hetően a rendszer embertelensé-
gének, amely elítéltet és családot 
egyaránt büntet.

Férje hogyan viseli a börtönt?
A férjem kitart. Január 4-én, bebör-
tönzésük hathónapos „évforduló-
jára” ezt írta: „fél éve rácsok mö-
gött! Köszönet az imákért! 2018 év 
vége nem hozta el bűntelenségünk 
igazolását, de nem törte meg ben-
nünk a kitartás bátorságát! Teleki 
Pál mondta valamikor, hogy »ne-
héz ma igaz úton járni, de lehet!«, 
és azt is, hogy »Az üldöztetés, az 
igazságtalanság, az érthetetlenség 
és az értelmetlenség több embert 
kovácsolt össze a hit által, mint az 
utóbbi évszázad bármelyik ügye«. 
A személyes megpróbáltatás ér-
zése eltörpül amellett, hogy több 
ezer ember ajánlja fel imáját bízva 
tisztaságunkban, egy igazságos 
jövőben. Aki kapni akar, annak 
adnia kell, és ez sosem könnyű. 
Lehet, hogy gyűlöljük azt a kár-
tyát, amit az élet nekünk osztott, 
de nem vagyunk gyávák, és nem 
félünk kiállni igazunkért, még ha 
szenvedünk is miatta. Hit nélkül 
nincs kiút a káoszból, és a korláto-
zott jogi lehetőségek mellett imá-
val is kérjük a csodát a gerinctelen 
igazságszolgáltatás világában, 
felajánlva nemzetünknek a szen-
vedést. Tisztelettel és köszönettel, 
Beke István”.

Meddig jutott el a védelem az 
ominózus bukaresti ítélethirde-
tés óta? 
A védőügyvédek hazai szinten 
megtették az egyetlen lehetséges 
lépést: a törvényes határidő utol-
só napjaiban, november 23-án, 
illetve 28-án óvást nyújtottunk 
be az ítélet törvényességével kap-
csolatban. Kértük ennek meg-
semmisítését, István és Zoltán 
felmentését, illetve az óvás ideje 

alatt a büntetés felfüggesztését. A 
„tett”, amiért elítélték, nem össze-
síti a bűntény alkotó elemeit – a 
2004/535-ös törvény 32. cikkelye 
3. bekezdésének a. pontja szerint 
–, amelyre az egyetlen különle-
ges jogorvoslati lehetőség a felül-
vizsgálat utáni megsemmisítés. 
Hiszen a vádlottakat olyan tettért 
ítélték el, amelyet a büntetőjog 
nem ír elő. A fellebbviteli bíróság 
indoklása szerint a bűntett abból 
a célból volt elkövetve, hogy az-
zal a román etnikumú közösséget 
megfélemlítsék és meggyőzzék a 
román nemzeti hatóságokat arról, 

hogy az elkövetkezőkben szán-
dékukban se álljon ilyen jellegű 
rendezvényeket szervezni. A bí-
rósági indoklás a Kézdivásárhely 
főterén megszervezett december 
elsejei ünnepségre céloz.  Azzal, 
hogy a fellebbviteli bíróság az elő-
terjesztett vádirattól egy teljesen 
idegen elkövetési szándékot álla-
pított meg, jogszerűtlenül történt 
a bűntény jogi besorolása a Bün-
tető Perrendtartási Törvénykönyv 
386. paragrafusának megszegésé-
vel. Gyakorlatilag azt a bűntényt, 
amellyel Beke István Attilát bíró-
ság elé állították, és alapfokon fel-
mentették, a fellebbviteli bíróság 
egy másik, a vádiratban nem sze-
replő bűnténnyel helyettesítette 
be, holott bármelyik eljárási fokon 
a bíróságoknak korlátozódniuk 
kell a vádiratban leírt bűntettekre 
és az elkövető személyekre.

Fellebbezésében az ügyészség 
egy új „bűntényre” hivatkozva 
kérte a fellebbviteli bíróság dön-
tését? 
A Legfelsőbb Ítélő- és Semmí-
tőszék helyet adott a Szervezett 
Bűnözés és Terrorizmus Elleni 
Igazgatóság kérésének arra vonat-
kozóan, hogy megváltoztassák a 
Beke István Attila ellen felhozott 
vád jogi besorolását. Gyakorlati-
lag tehát a bűntény behelyettesíté-
sét kérték egy másik bűntényre. Ez 
az eljárás súlyos jogi kihágás, mert 
megszegte a büntetőtörvénykönyv 
előírásait, miszerint a fellebbviteli 
jogi fórumokon a bűntett leírása 
nem lehet eltérő a vádiratban le-
írtaknál. Egy törvénytelenséggel 
gyakorlatilag a büntetőeljárást 
kiterjesztették egy új, addig nem 
szereplő bűntettre, holott a jelen-
legi Büntető Perrendtartási Tör-
vénykönyv ilyen eljárásra nem ad 

lehetőséget. Csóti Györgynek, a 
Kisebbségi Jogvédő Intézet vezető-
jének támogatásával Grád András 
ügyvéd kérvényt tett le az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához, mert 
igazságos elégtételt szeretnénk a 
jogsértések miatt, amelynek a fi úk 
az áldozatai. Szintén fontosnak 
tartom Bajkai István és Lomnici 
Zoltán urak kegyelmi kérvényét, 
illetve Kékesi Raymund petícióját 
az ítélet felülvizsgálata céljából.

Amennyiben a kormány elfogad-
ná az amnesztiarendeletet, ez 
mennyire lenne védőöv a terroris-
taper két áldozatának? 
Erre a kérdésre nem tudok érdem-
ben válaszolni. A román politikai 
életet teljes mértékben a káosz 
jellemzi. Hiányzik belőle a követ-
kezetesség, lehetetlen konkrétu-
mokról tárgyalni, hogy általános 
amnesztiáról beszélnek, vagy épp 
célzott mentőövként dobják be 
bizonyos elítéltek számára a bün-
tetés-végrehajtás enyhítésének 
valamely formájára. „Bizalmat” 
előlegezve megtörténhet, hogy 
amnesztiában részesítik azo-
kat, akiket az elmúlt években az 
ügyészség és a hírszerzés törvény-
telen együttműködése miatti jog-
sértések nyomán zártak be. De ezt 
akkor hiszem, ha látom, és a tör-
téntek fényében még akkor sem.

Az elmúlt években mennyire vol-
tak tisztában azzal, hogy a román 
titkosszolgálat megfi gyeli önöket? 
Voltak-e ennek érezhető jelei?
Biztonságtechnikai cégünk van, 
így munkánkból adódóan már 
1999-től volt némi sejtésünk ar-
ról, hogy fi gyelnek. Például az 
engedélyek kiállításakor szom-
szédok véleményét is kikérték 
arról, hogy milyen emberek va-

gyunk. 2014-ig a megfi gyelés 
mondhatni „normális” volt. Öt 
évvel ezelőtt a férjem autós bal-
esetet szenvedett, és úgy érez-
te, kapott egy újabb esélyt az 
életre, ezért többet kell tennie a 
közösségért, amelyben élünk, 
mint addig. A Hatvannégy Vár-
megye civilszervezet keretében 
megemlékezéseket szerveztek: 
gyerekkarácsonyt, gyerektábort, 
véradásokat. Akaratlanul is maga 
mellé állította az embereket. Ez-
zel „kiérdemelte” a román ha-
tóságok megfi gyelését is. Ekkor 
már zavaró jelei voltak a megfi -
gyelésnek. Egyik alkalommal a 
Perkőn voltunk a családdal és 
egy paksi diáklánnyal, akinek 
a kereszt mellől próbáltuk meg-
mutatni a festői vidéket. Ekkor a 
csendőrség terepjárója megállt 
mellettünk, végignéztek, lefi l-
meztek, majd elmentek. Akkor 
nem értettünk semmit belőle, 
hogy mit jelent ez, viszont mi is 
lefényképeztük őket…

Volt-e valamilyen kapcsolata a 
nyomozó hatósággal? Önt is ki-
hallgatták?
Tudomásom van róla, hogy az 
ügyben rám vonatkozóan is kiál-
lítottak megfi gyelési parancsot, 
annak megszüntetéséről azon-
ban nem tudok. Nem hallgattak 
ki, azonban többször megtörtént, 
hogy az utcánk végén, vagy ki-
csit odébb ismeretlen egyének 
álldogáltak, többször is követtek 
személygépkocsival, „véletlenül” 
álltak a jellegzetesen nehezen 
megjegyezhető rendszámú Da-
cia Dusterrel a fodrászat előtt, 
ahol éppen benn voltam – erről 
fényképem is van a műszerfalon 
több telefonnal, jegyzettömbbel 
a kezükben. Valahogy úgy ér-

BESZÉLGETÉS A RABOSKODÓ BEKE ISTVÁN NEJÉVEL, BEKE CSILLÁVAL, AZ ELHÍRESÜLT „SZÉKELY TERRORISTAPER” ÁLDOZATAIRÓL

Nem Bekéék, hanem a bíróság „robbantott” 

Boldog békeidők, amikor a családot a román titkosszolgálat megfi gyelte, de Beke István még szabad volt, együtt a feleségével, Csillával

→ A személyes megpró-
báltatás érzése eltörpül 
amellett, hogy több ezer 
ember ajánlja fel imáját 
bízva tisztaságunkban, 
egy igazságos jövőben. 
Aki kapni akar, annak 
adnia kell, és ez sosem 
könnyű. Lehet, hogy gyű-
löljük azt a kártyát, amit 
az élet nekünk osztott, de 
nem vagyunk gyávák, és 
nem félünk kiállni igazun-
kért, még ha szenvedünk 
is miatta. Hit nélkül nincs 
kiút a káoszból.

CÍMLAPFOTÓ: Tőkés László 
EP-képviselő és Beke Csilla 
a csíkszeredai börtön előtt 
újságírók gyűrűjében




