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ÖTVEN EMBER ESETT ÁLDOZATUL KÉT ÚJ-ZÉLANDI MECSETBEN EGY AUSZTRÁL MERÉNYLŐ TÁMADÁSÁNAK 

Mészárlás Hunyadi Jánosék „nevében”
Hunyadi János neve is szerepelt 
több, a törökök elleni harcokban 
kitűnt hadvezér mellett annak a 
merénylőnek a fegyverén, aki pén-
teken délután 50 embert mészárolt 
le az új-zélandi Christchurch két 
mecsetében.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Két mecsetben összesen 50 ember 
vesztette életét az új-zélandi Christ-
churchben pénteken délután, ami-

kor egy fegyveres hatolt be a muzulmán 
imahelyekre, és tüzet nyitott a bent tar-
tózkodókra. A hatóságok a merénylet után 
három férfi t és egy nőt őrizetbe vettek. 
Később kiderült, hogy hármuknak nincs 
köze a merénylethez, az elkövető egy 
ausztrál szélsőséges.

A két mecset közel, mindössze néhány 
kilométerre fekszik egymástól. A fegyve-
rest egy kórház előtt fogták el. A város köz-
pontjában lévő Maszdzsid al-Núr mecset-
nél 41, Linwood külső kerület mecseténél 
hét ember halt meg, egy pedig kórházba 
szállítása után – mondta a rendőrfőkapi-
tány, aki nagyon alaposan kiterveltnek 
nevezte a kettős merényletet.

A rendőrség több házilag készített, 
járművekhez erősített robbanószerkeze-

tet talált a mecsetek környékén, ezeket 
hatástalanították. A rendőrség megerő-
sítette, hogy a fegyveres a fejére erősített 
kamerával rögzítette a merényletet, majd 
a 17 perces felvételt feltette az internet-
re. A 28 éves ausztráliai férfi , Brendon 
Tarrant egy 73 oldalas rasszista, beván-
dorlásellenes kiáltványt is közzétett. Az 
elektronikus levelet néhány perccel a me-
rényletek előtt a kormányfő is megkapta. 
Az általa közzétett felvételen az is látha-
tó, hogy a fegyvereire olyan történelmi 
személyiségek nevét írta fel, akik a ke-
reszténységet védték a muzulmán hódí-
tókkal szemben. Így ott van rajtuk – John 
Hunyadiként – Hunyadi János, mellette 
pedig Ernst Rüdiger von Starhemberg tá-
bornok neve, aki az 1683-as török ostrom 
idején védte Bécset, Edward Codrington 
admirálisé, aki 1827-ben Navarinónál 
aratott diadalt a törökök fölött, és a ve-
lencei Marcantonio Bragadiné is, aki Cip-
rust védte az 1570-es években, ugyancsak 
a törökök ellen.

Román név is szerepel az egyik fegyve-
ren:  a moldvai István vajdáé, illetve Şer-
ban Cantacuzino havasalföldi fejedelemé, 
aki 1678 és 1688 között uralkodott – őt vi-
szont valószínűleg tévedésből írta fel, mi-
vel a törökök vazallusaként ő és serege az 
ostromlók oldalán harcolt 1683-ban, Bécs 
ostromakor. Mint kiderült, Tarrant tavaly 
Bulgáriában, Romániában és Magyaror-

szágon is járt. Ezt Szotir Cacarov bolgár 
legfőbb ügyész közölte. A bolgár hatósá-
gok akkor még semmilyen terrorcselek-
ménnyel nem hozták összefüggésbe. A Ro-
mán Hírszerző Szolgálat (SRI) vizsgálatot 
indított az ügyben.  Tarrantet már elő is ál-
lították egy bíróságon, ahol tömeggyilkos-
sággal vádolták meg – sajtóbeszámolók 
szerint itt egyik kezének mutatóujját és 
hüvelykujját összeérintve mutatta az „OK” 
jelet, ami a fehér felsőbbrendűség jelének 
is számít. Jacinda Ardern új-zélandi mi-
niszterelnök közölte, amikor elfogták, Tar-
rant éppen folytatni készült a mészárlást, 
autójában két további fegyver is volt. Kije-
lentette: „Ez Új-Zéland egyik legsötétebb 
napja.” Hozzátette: rendkívüli kegyetlen-
séggel elkövetett, példa nélkül álló erősza-
kos cselekményről van szó. Szombaton ar-
ról beszélt: a jelek szerint Tarrant egyedül 
követte el a mészárást. A rendőrség szerint 
Tarrant nem szerepelt a szélsőségesként 
nyilvántartott személyek listáján. Öt fegy-
verét engedéllyel tartotta.

Az új-zélandi rádió szerint a merénylet 
pillanatában mintegy 300 ember tartózko-
dott az imahelyen. Musztafa Faruk, a helyi 
muzulmán közösség egyik szóvivője sze-
rint mintegy ötszázan voltak a mecsetben. 
Kiderült, hogy egy bangladesi krikettcsa-
pat is a helyszínre tartott, de még nem 
szálltak le a buszról, így közülük senkinek 
sem esett baja. 

Tömeggyilkosság. Az elkövető, Brendon Tarrant rögzítette és nyilvánosságra hozta a mészárlás képeit

 » RÖVIDEN

Az EPP kiáll Kövesi mellett
Romániának büszkének kellene lennie 
arra, hogy az első európai főügyész egy 
honfi társuk lehet – jelentette ki szombaton 
Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) 
helyi és regionális vezetőinek bukaresti 
csúcstalálkozóján. A néppárt részéről az 
Európai Bizottság elnöki tisztségére jelölt 
Weber megerősítette: az EPP támogatja 
Laura Codruţa Kövesi főügyészi kinevezé-
sét. „Először lesz egy európai főügyészünk, 
akinek lehetősége lesz felvenni a harcot a 
korrupcióval nemcsak nemzeti, de európai 
szinten is. Erre a funkcióra egy román jelölt 
a legesélyesebb. Számomra meglepő, hogy 
a román kormány nem támogatja ezt a 
hölgyet. Romániának büszkének kellene 
lennie arra, hogy az első európai főügyész 
egy honfi társuk” – mondta Weber.

Koalíciós vita a polgármesterek 
megválasztásáról
A kormány fő erejét adó Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) továbbra is az egyfordulós 
polgármester-választást támogatja – 
jelentette ki tegnap Daniel Suciu minisz-
terelnök-helyettes. A politikus ezzel arra 
reagált, hogy Călin Popescu-Tăriceanu, 
a kisebbik koalíciós partner Liberálisok 
és Demokraták Szövetségének (ALDE) 
elnöke szombaton arról beszélt: pártja 
szeretné visszahozni a kétfordulós polgár-
mester-választást, az egyfordulós voksolás 
ugyanis hátrányos számukra, hiszen az a 
nagy pártoknak jelent meg nem érdemelt 
előnyt”. A kérdésben az ALDE mellé állt 
az USR–PLUS 2020 ellenzéki pártszövet-
ség is. A szövetség két vezetője, Dan Barna 
(Mentsétek meg Romániát Szövetség – 
USR) és Dacian Cioloş (Igazság, Egység 
és Szolidaritás Párt – PLUS) amellett 
kampányolt tegnap Konstancán, hogy a 
parlament ebben az értelemben módosít-
sa a választási törvényt.

Halasztanák a Brexitet, 
nő a hizonytalanság
A brit pénzügyminiszter szerint a kormány 
csak akkor terjeszti ismét az alsóház 
elé szavazásra a héten a brit EU-tagság 
megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő 
megállapodást, ha biztos abban, hogy az 
eddig kétszer is nagy többséggel elutasí-
tott egyezmény elfogadásához megvan a 
többség. A konzervatív párti brit kormány 
kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés 
törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i 
határidejének meghosszabbítását, és ezt 
a kezdeményezést az alsóház csütörtökön 
támogatta. A kormány június 30-áig kéri 
a hosszabbítást, de ez a viszonylag rövid, 
meghatározott ideig szóló halasztás a kor-
mányzati indítvány szerint akkor reális, ha 
az alsóház március 20-áig – a jövő heti EU-
csúcs kezdete előtti nap végéig – elfogadja 
a Brexit-megállapodást. Philip Hammond 
pénzügyminiszter azonban a BBC televízió 
vasárnapi politikai magazinműsorában 
kijelentette: a kormány csak abban az 
esetben terjeszti be újból szavazásra a 
Brexit-megállapodást, ha bízik abban, 
hogy ezúttal elegendő számú képviselő 
hajlandó támogatni az egyezményt. „Még 
nem tartunk itt” – tette hozzá.

EU-s kiállás Ukrajna mellett
Öt évvel azután, hogy Oroszország 
jogellenesen annektálta a Krími Autonóm 
Köztársaságot és Szevasztopol városát, az 
Európai Unió (EU) továbbra is szilárdan 
elkötelezett Ukrajna szuverenitása és te-
rületi integritása mellett – jelentette ki Fe-
derica Mogherini, az Európai Unió kül- és 
biztonságpolitikai fő képviselője tegnap. 
A fő képviselő hangsúlyozza, az Unió nem 
ismeri el és változatlanul elítéli Oroszor-
szág nemzetközi jogot sértő lépését.

 » PATAKY ISTVÁN

A túlideologizált brüsszeli bürokrácia 
sajnos képtelennek tűnik annak megér-

tésére, hogy az Unió nem folytathatja úgy, 
ahogyan eddig – véli Bogdan Duca román 
politológus. A bukaresti elemző kérdésünkre 
válaszolva elhibázott elképzelésnek nevezte 
azt, hogy a szuverenitásukat elveszítő nem-
zeti kormányok mindenáron az Európai Bi-
zottság és a strasbourgi parlament ideológiai 
útmutatásainak vessék alá magukat.

„Az Európa megreformálására irányuló 
elgondolások ütköztetése helyett a brüsz-
szeli fősodor erőinek görcsös ragaszkodását 
tapasztaljuk ahhoz a jelenlegi projekthez, 
amely éppenséggel radikális reformra szo-
rul. A politikai pragmatizmust háttérbe szo-

rítják az ideo lógiai rögeszmék. Az Európai 
Parlament fősodratú erői annak ellenére 
bújnak ideológiák mögé, hogy ez képviselő-
ik számának csökkenésével jár” – fogalma-
zott Bogdan Duca. Hozzátette: ez a merev ál-
láspont tesz egyre inkább elfogadhatatlanná 
mindenfajta különutas politikát az európai 
pártcsaládok berkeiben.

Mint ismeretes, az Európai Néppárt több 
tagja a magyar kormányzó párt, a Fidesz 
kizárását kezdeményezte a konzervatív for-
mációkat törmörítő pártcsaládból. A Buka-
restben hatalmon lévő Szocidáldemokrata 
Párt is a bírálatok keresztüzébe került saját 
baloldali pártcsaládjában.  

A román politikai elemző úgy véli, érde-
mes átgondolni, hogy olyan pártoknak, mint 
a PSD vagy a Fidesz,  megéri-e tagként erősí-

teni a fősodratú Euró pa-politikát képviselő 
pártcsaládokat, amikor a saját retorikájuk 
egyértelműen szuverenista – mint a Fide-
szé – vagy egyre erőteljesebben szuverenis-
ta hangsúlyokkal élő, akárcsak a PSD-é. „E 
pártok választhatnak: kormányaik eddigi 
irányvonalát támogatják, vagy azoknak 
az európai pártcsaládoknak az útját köve-
tik, amelyeknek részei” – mondta Bogdan 
Duca. A politológus azt is megjegyezte, hogy 
a sokat emlegetett jogállam fogalmát egyre 
tágabban értelmezik. Példaként említette 
Frans Timmermans európai bizottsági alel-
nök bukaresti fejtegetését, amiből az derült 
ki, hogy a holland politikus értelmezésében 
az jelenti a jól működő jogállamot, ha Ro-
mánia az Európai Bizottság engedélyével 
törvénykezik.

Nem érzi a változtatás fontosságát az EU-bürokrácia




