
zem, nincs magánéletem, és valahányszor ész-
reveszem a „személyes kapcsolat” létezését, ki 
is mondom jókívánságaimat, amelyek bizonyos 
esetekben nem tűrnek nyomdafestéket.

Hogyan látja a magyar politikum és közélet hoz-
záállását Beke István és Szőcs Zoltán meghur-
colásához? 
A magyar kormány támogatását érezzük és kö-
szönjük! Most már létezik közös cél, hisznek ár-
tatlanságukban, de három év elteltével sem látom 
vagy érzem, hogy pártpolitikai szinten maximális, 
tettekben megnyilvánuló stratégiai összefogás lé-
tezne. Ezt sikerült egyszer tető alá hozni az utolsó 
tüntetés megszervezésekor, amit folytatni kelle-
ne. Kiemelném Kulcsár-Terza József parlamenti 
képviselő lankadatlan kiállását az ügyben – aki 
első pillanattól kezdve hitelt adott nekünk – és 
Fejér László-Ödön szenátor támogatását. Ugyan-
akkor sok politikus és civilszervezet vezetője állt 
mellénk. Köszönjük, amit tettek és tesznek: Csóti 
Györgynek (Kisebbségi Jogvédő Intézet), Bajkai 
Istvánnak (országgyűlési képviselő, aki jogi támo-
gatást nyújtott), Lomnici Zoltánnak (a Legfelsőbb 
Bíróság volt elnöke), Gaudi-Nagy Tamás (ügyvéd, 
jogvédő), Morvai Krisztina (európai parlamenti 
képviselő), Tőkés Lászlónak (európai parlamenti 
képviselő), Kékesi Raymundnak (jogász, aki több 
mint tízezer személyt állított petíciója mögé), Árus 
Zsoltnak (a Székely Figyelő Alapítvány elnöke), 
Tőke Ervinnek (az Erdélyi Magyar Néppárt alelnö-
ke), Sándor Krisztinának (az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács ügyvezető elnöke) és Sorbán Attila 
Örsnek (Erdélyi Magyar Ifj ak). Kiálltak mellettük 
a Kárpát-medencei magyar ifj úsági szervezetek, 
a Magyarok Világszövetsége, a Székelyek Világ-
szövetsége, Tarlós István Budapest főpolgármes-
tere, Magyarország Főkonzulátusa (Csíkszereda), 
Magyarország Nagykövetsége (Bukarest), és ez-
zel nincs vége a sornak. Köszönöm a megértését 
azoknak, akiket kifelejtettem. Sajnos mindezek el-
lenére Isti és Zoli rácsok mögött van, az eredmény 
valahogy nem arányos a befektetett munkával. 
Úgy gondolom, hogy amíg Romániának nemzet-
közi szinten nem lesz eléggé kényelmetlen ez az 
ügy, amíg nemzetközi fórumokon, politikai téren 
és az igazságszolgáltatásban minden szinten, egy-
ségesen nem kérik számon tőle az emberi jogok és 
a jogállamiság sárba tiprását, nem hiszem, hogy 
visszalépnének.

Szűkebb és tágabb családja hogyan éli meg jelen-
legi helyzetüket?
Ez olyan kérdés, amire személyes dolgokkal kel-
lene válaszolnom, és azt nem szívesen teszem. A 
családunk három éve ki van téve a meghurcolás-
nak, gyerekeinket kényszerítették felnőni – amit 
elvettek tőlünk, azért csak Isten kárpótolhat. Te-
gyék magukat a férjem helyébe, és gondolkozza-
nak el azon, mi lenne a családjukkal, a feleségük-
kel, a gyermekeikkel, ha egy szép napon önöket 
is csak úgy „ellógatnák”, ártatlanul kínoznák, 
pszichikailag próbálnák tönkretenni, és minden 
szinten ellehetetleníteni. Mindezt bizonyítékok 
nélkül, éveken keresztül. A hit és az emberek tá-
mogatása segít túlélni.

Milyennek érzékeli a helyi magyar és az erdélyi 
közösség támogatását?
A sok rossz, ami ez idő alatt történt a fi úkkal, ve-
lünk, úgy érzem, tompul, ha arra gondolunk, mit 
éreztünk, amikor a lakosság összefogott, kiállt 
értünk. Sokan és sok helyen álltak ki, amit soha 
nem fogunk tudni megköszönni. Akik ezt meg-
tervezték, nem számoltak a civil összefogással, 
hogy a közösség utcára megy, hogy jobban bízik 
egy székely ember becsületében, mint a hatóságo-
kéban. A bizalom, amit kapunk, kiapadhatatlan 
reményforrást jelent. 2015. november 30-án „bom-
bát robbantottak”, de ezt nem Beke István tette. E 
„bombának” a hatása kimerült a lakosság mani-
pulálásában, a közvélemény teljes félrevezetésé-
ben és az emberek megfélemlítésében. Megalkot-
ták az évszázad „terrorista ügyét” röhejessé téve 
egy ország nyomozóhatóságát, igazságszolgálta-
tását. Úgy gondolom, a kezdetektől sokan látták 
és tudták az igazságot. Nem tisztességes kérdésre 
kérdéssel válaszolni: kinek a becsületéért mentek 
még utcára emberek?
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N
em is leplezik a központosított, né-
met–francia érdekeket képviselő 
uniós intézményvezetők, hogy szá-
mukra Klaus Johannis a megfelelő 
román vezér. Őt akarják joviális ko-

mornyikként látni a féléves EU-elnökség idején és 
akkor lennének elégedettek, ha a volt nagyszebe-
ni polgármester nyerné az év végi elnökválasztást. 
Hogy miért? Végre rátaláltak arra a kelet-európai 
vezetőre, aki szembemegy az egyre olajozottab-
ban működő térségbeli összefogással, bólogató 
Jánosként viszonyul Brüsszelhez és ami a legfon-
tosabb: támogatja a tagállamok jogköreit gyengítő 
nagy uniós tervet. 

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság 
leköszönni készülő elnöke egy személyben pró-
bálja leosztani a jó, illetve a rossz fi ú szerepeket 
a „posztkommunista” periférián. Azt már régóta 
tudjuk, hogy a fekete bárány Orbán Viktor. A visz-
szatérő dülöngéseiért rendre isiászát okoló lu-
xemburgi ítész most éppen a Fideszt penderítené 
ki az Európai Néppártból. Ezzel szemben nemrég 
Strasbourgban szerelmi vallomást tett Johannis-
nak, egy minapi interjúban pedig úgy bírálta a 
szociáldemokrata bukaresti kormányt, mintha az 
ellenzéki Nemzeti Liberális Párt parlamenti frak-
ciójától kapná a fi zetését. Juncker Johannisban 
végre megtalálta a követendő példaként színpad-
ra emelhető kelet-európait, ha úgy tetszik, Orbán 
Viktor ellenpárját. 

A magyar miniszterelnök ellen nyíltan harcot 
hirdető francia elnök Johannis iránti rajongása 
úgyszintén közismert. Az odahaza egyre népsze-
rűtlenebb Emmanuel Macron egy interjúban azt 
mondta, az illiberális demokráciák korában – itt 

N
em tudom, mennyi naivságot, 
balekséget felételezne, hogy el-
higgyük: ma, a 21. század Romá-
niájában bárki is képes lenne úgy 
megélni a politikában/politiká-

ból, hogy távol tartja magát a korrupciótól. 
Nem lehet. Illetve egyesek számára esetleg le-
hetne, de akkor az holtbiztos, hogy emberünk 
túl sok kenyeret nem pusztíthat a politikában. 
Hát igen, a nemrég félreállított pártelnök 
klasszikusnak számító megállapítását idézve 
„ez egy ilyen k...rva ország”! Legalábbis jelen-
leg. De ilyen volt korábban is, s feltételezhető-
en ilyen lesz ezután is. 

Nincs ez így jól, ezen lehetőleg gyorsan 
változtatni kell! A kérdés: hogyan? Egyáltalán 
lehetséges? Mert az nem mentség a cselekvés 
elodázására, hogy ezen mi úgysem tudunk 
változtatni. Ismertem én élhetetlennek tar-

példaként említette Lengyelországot és Magyar-
országot – a román elnök „ellenőrzés alatt tartja 
a dolgokat”. Az sem titok, hogy európai berkek-
ben a szász származású államfőt Angela Merkel 
német kancellár bábjaként tartják számon. Bernd 
Fabritius, a berlini kormány kisebbségügyi meg-
bízottja az RFI rádiónak nyilatkozva azt is leszö-
gezte, hogy kinek kellene képviselnie Romániát 
az Európai Tanácsban az uniós elnökség idején: 
természetesen Johannisnak. Merkel embere (aki 
mellesleg szintén erdélyi szász, így neki talán 
könnyebb elnézni a diplomáciában szokatlanul 
durva elfogultságot) szerint a román államfő igazi 
mozdonya lehetne az EU-elnökségnek. 

Ezt a sok európai rajongást hallva, olvasva, 
talán nem túlzás azt mondani, hogy Klaus Jo-
hannis sínen van azoknak az uniós vezetőknek 
a körében, akik alkoholistákhoz hasonlóan vi-
selkednek: képtelenek szembenézni válságos 
helyzetükkel.

Sínen lévő mozdonyként ennyi külföldi támo-
gatóval a vagonokban az igazán hatékony lépés 
az lenne, ha Nagyszeben büszkesége meg sem 
állna Brüsszelig. Ha ilyen reményteljes várako-
zással tekintenek néhányan az ország határain 
túl a második mandátumára készülő elnökre, hát 
vegyék, vigyék! Szépen beleszürkülne a bürok-
ratikus EU-tájba, itthon pedig maradna elnöki 
tevékenységének eredmények híján felidézhetet-
len emléke. Felednünk csak azt lenne nehezebb, 
hogy milyen kitörő örömmel fogadtuk 2014-ben 
Juncker leendő kebelbarátjának győzelmét.

tott, sőt együgyűnek nevezett településéveze-
tőt, aki képtelen volt csúszópénz vagy „spá-
ga” elfogadására, átadására. Meg is vádolták 
azzal, hogy felelőtlenül bánik a közpénzzel… 
Mert milyen dolog az, hogy akkor, amikor 
mindenki megvesztegethető, ő szándékosan 
árt a településének azáltal, hogy képtelen azt 
a fránya, korrumpálásra szánt összeget meg-
felelően célba juttatni... 

Mintha megbűvöltek volna, elképzelhe-
tetlennek tartjuk, hogy valamit is, bármit is 
el tudunk „intézni” oly módon, hogy közben 
ne korrumpáljunk másokat, önmagunkat. 
Hatalom és az azzal járó, annak árnyékában 
meglapuló, koncentrálódó korrupció mérgezi 
mindennapjainkat. Minél nagyobb a feltéte-
lezett hatalom, annál nagyobb a korrupció, 
s minél nagyobb a korrupció, annál kibogoz-
hatatlanabb a hatalom csáprendszere… Aztán 
csak nézünk bambán, hogy velünk ilyen ho-
gyan fordulhatott elő, amikor ellopjuk a saját 
kalapunkat...

Nem éppen a legépületesebb a példa, de 
elmondom: a hetvenes években ismertem egy 
pincért, nem volt már fi atal, még a régi idők-
ből maradt mutatóul, s mivel nyugdíja annyira 
kevés volt, hogy abból képtelen volt megélni, 
hát dolgoznia kellett. Soha egyetlen peták bor-
ravalót el nem fogadott, azt mondta: számára 
létfontosságú, hogy dolgozhasson, bármennyi-
re keveset fi zetnek érte, neki az jelenti a bizton-
ságot. Ha jóízűeket beszélgethetett a vendégek 
némelyikével, az jelentette számára a ráadást. 
Ilyen emberekkel – bár némileg csodabogárnak 
számított – lehetne új fejezetet nyitni. Sőt, csak 
ilyenekkel lehetne... 

Van esély rá? Döntse el ki-ki maga!

Juncker barátja

Esély  és esélytelenség

Szentgyörgyi László

→ Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság 
leköszönni készülő elnöke egy személyben pró-
bálja leosztani a jó, illetve a rossz fi ú szerepeket 
a „posztkommunista” periférián. Azt már régóta 
tudjuk, hogy a fekete bárány Orbán Viktor. A 
luxemburgi ítész most éppen a Fideszt penderí-
tené ki az Európai Néppártból. 

→ Mintha megbűvöltek volna, elképzelhe-
tetlennek tartjuk, hogy valamit is, bármit is 
el tudunk „intézni” oly módon, hogy köz-
ben ne korrumpáljunk másokat, önmagun-
kat. Hatalom és az azzal járó, annak árnyé-
kában meglapuló, koncentrálódó korrupció 
mérgezi mindennapjainkat. 

Pataky István




