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Lomnici Zoltán, az Emberi Méltó-
ság Tanácsának elnöke közmeg-
hallgatást szervezne és petíciót 
nyújtana be Brüsszelben, hogy 
felhívják a fi gyelmet a romániai 
magyarság helyzetére, és a Beke–
Szűcs-ügy törvénysértő voltára. 
Fejér László Ödön RMDSZ-es 
szenátor szerint a román legfel-
sőbb bíróság meg akarja félemlí-
teni a magyarokat.

 » KRÓNIKA

N emzetközi síkon folytatódik a 
küzdelem a Romániában terro-
rizmus vádjával öt-öt év szabad-

ságvesztésre ítélt székelyföldi férfi ak, 
Beke István és Szőcs Zoltán érdekében 
– jelentette be Lomnici Zoltán, az Em-
beri Méltóság Tanácsa civil szervezet 
elnöke pénteken Budapesten, sajtótá-
jékoztatón. Lomnici Zoltán, a magyar 
Legfelsőbb Bíróság volt elnöke közöl-
te, a – szerinte ártatlanul elítélt – két 
férfi  érdekében már a strasbourgi em-
berjogi bírósághoz fordultak, az eljá-
rás elősegítéséhez pedig Bajkai István 
fi deszes országgyűlési képviselő saját 
költségén lefordíttatta a peranyagot 
angol és magyar nyelvre. Az európai 
parlamenti választások után szeret-
nének mihamarabb közmeghallgatást 
Brüsszelben, amelyen felhívnák a fi -
gyelmet a romániai magyarság helyze-
tére, és a Beke–Szűcs-ügy törvénysértő 
voltára, továbbá petíciót nyújtanak be 
az Európai Parlamentnek is, amelynek 
révén ráirányítják a fi gyelmet a román 
hatóságok magyarellenes tevékenysé-

gére, különösen a bebörtönzött széke-
lyek ügyére – mondta az MTI szerint 
Lomnici Zoltán, hozzátéve, hogy Baj-
kai Istvánnal továbbra is együttmű-
ködnek az ügyben.

„Politikai határozatot hoztak”
Emlékeztetett, az újabb lépésekre 
azért van szükség, mivel kedden a ro-
mán legfelsőbb bíróság elutasította az 
elítéltek felülvizsgálati kérelmét annak 
ellenére, hogy az ügyvédek egyértel-
műen elmondták, milyen súlyos eljá-
rási szabálytalanságok történtek, és 
hogy miért nem áll meg a terrorizmus 
vádja. Ennek alapján biztosak voltak 
benne, hogy az Európai Unió tagjának 
számító Romániában jogszerű döntés 
születik, ehelyett politikai határozatot 
hoztak, amellyel – véleménye szerint 
– azt szerették volna üzenni, hogyha a 
magyarság a megmaradása érdekében 
a véleményét bármilyen módon kifejti, 
akkor megtorlásra számíthat – han-
goztatta az Emberi Méltóság Tanácsa 
elnöke.

Lomnici: a román állam
„keresztényüldözést" folytat
Lomnici Zoltán a döntést elfogadha-
tatlannak és az egész magyar nemzetet 
sértőnek minősítette, hozzátéve, hogy 
a két székely elítéltet politikai fogoly-
nak tekintik. Hozzátette, a külhonban 
élő magyarság ma Európában a legin-
kább üldözött nemzet, a román állam 
pedig „keresztényüldözést" folytat, az 
emberi jogok mellett ugyanis a magyar 
keresztény kisebbség jogait is csorbít-
ja. Erre a nemzetközi közvélemény fi -
gyelmét is fel kell hívni a csíksomlyói 
pápalátogatás pedig jó alkalom lehet 
erre – jegyezte meg.

RMDSZ-es szenátor:
a titkosszolgálatokat védik
Fejér László Ödön RMDSZ-es szenátor 
úgy vélekedett, a román legfelsőbb 
bíróság a felülvizsgálati kérelem eluta-
sításával a titkosszolgálatokat védi, és 
meg akarja félemlíteni a magyarokat, 
a székelyeket, hogy beolvadjanak a 
többségi társadalomba vagy hagyják 
el az országot. Elmondta azt is, hogy 
beadvánnyal fordultak az Európai 
Tanács főtitkárához és elnökéhez is, 
amelyben ismertették a magyarság 
sérelmeit, levelükre várják a választ. 
Továbbá személyesen beszélt a feke-
tehalmi börtön igazgatójával is, hogy 
könnyítsenek azokon a körülménye-
ken, amelyeken lehetséges – közölte 
Fejér László.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 
júliusában öt-öt év börtönbüntetésre 
ítélte terrorizmusért a legfelsőbb bí-
róság, mert lehallgatott beszélgetése-
ikből és a Beke István lakásán talált 
petárdákból a román hatóságok arra 
következtettek, hogy házi készítésű 
pokolgépet akartak robbantani Kézdi-
vásárhely főterén 2015-ben, a decem-
ber elsejei román nemzeti ünnepre 
szervezett katonai parádén. A vádirat 
szerint a két székelyföldi férfi  a helyi 
román közösségre akart ráijeszteni, 
hogy máskor ne szervezzen katonai 
parádét a nemzeti ünnepen. Az elí-
téltek jogi képviselői szerint azonban 
az állítólagos robbanószerkezethez 
használatos petárdák senkinek az 
életét nem veszélyeztették, másfelől a 
vádiratban leírt bűncselekmény célja 
nem felel meg a terrorizmusról szóló 
törvényben felsorolt, országos és nem-
zetközi szintű fenyegetést feltételező 
meghatározásnak.

 » BÍRÓ BLANKA

Több mint 250 fiatal 62 kezde-
ményezést nevezett a Com’ON 

Sepsiszentgyörgyre. Az önkormány-
zat a kolozsvári PONT csoporttal 
közösen dolgozta ki a keretkon-
cepciót: a közösségi élet frissítésé-

hez várnak a fi ataloktól terveket, 
ötleteket. A kezdeményezések tech-
nikai ellenőrzésen esnek át, majd 
Sepsiszentgyörgy lakossága szavaz 
róluk. A szavazás nyomán az első 
30 kezdeményezés egyenként leg-
feljebb 2500 lejes támogatásban 
részesül. Ezek egy része a sepsi-

szentgyörgyi terek újragondolásá-
ról szól, de vannak, amelyek újsze-
rű témákat vetnek fel, a felnőtté 
válás folyamatával foglalkoznak, 
a város multikulturalitását mutat-
ják be, vagy a városban élő és a 
távol levő sepsiszentgyörgyiek kap-
csolatát erősítik.
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Brüsszelbe „viszik” a terrorügyet
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A két politikai tábor között egyre jobban elmérgese-
dő viszony és a közelgő EP-választások oldalvizein 
újabb és újabb témák kerülnek a romániai közbe-
szédbe. Ezek hátsó szándéka rendszerint a másik 
fél lejáratása, kibeszélésüknek mégis van hozomá-
nya a politikától megcsömörlött társadalom szá-
mára. Augustin Lazăr főügyésznek a nyolcvanas 
évekbeli tevékenységét fi rtató állásfoglalások első 
látásra a romániai politikai klánok közötti jellegze-
tes leszámolás jegyeit viselik, a történet azonban 
lényegesen több ennél.

Lazăr sokáig nem szólalt meg az ellene felhozott 
vádakkal kapcsolatban, hogy a nagyenyedi börtön 
szabadlábra helyezési bizottságának tagjaként 
politikai foglyok sorsáról döntött. Erről egy volt po-
litikai elítélt beszélt a nagy nyilvánosság előtt. Más-
részt a nyolcvanas években a rabtársaira vigyázó 
egyik köztörvényes fogvatartott nemrég azt nyilat-
kozta, hogy Augustin Lazăr ügyészként rendszere-
sen bejárt az enyedi börtön földszintjén raboskodó 
politikai foglyok celláiba. Miközben a vádakat Lazăr 
hívei tagadták – azt állítva, hogy puszta névrokon-
ságról van szó –, a napokban mégis megszólalt a 
főügyész, és elismerte, hogy fi atal ügyészként va-
lóban tevékenykedett a nagyenyedi börtönben, de 
soha nem tőle függött a politikai foglyok szabadláb-
ra helyezése. Ha már ekkora sajtónyilvánosságot 
kapott, valószínűleg hamarosan kiderül az is, hogy 
a mandátuma végén járó főügyésznek fi atal igaz-
ságügyi alkalmazottként mekkora szerepe lehetett 
a politikai üldözöttek sorsának alakításában.

Augustin Lazărnak mégsem kell aggódnia a nyolc-
vanas évekbeli viselt dolgaiért, hiszen az ügyészsé-
gekről és bíróságokról az elmúlt harminc évben ilyen 
indokkal nem távolítottak el embereket. Még az egy-
kori vérbírók is – akik eddig nem hunytak el – idős 
korukra emelt szintű, speciális nyugdíjukat élvezik.

A feltáratlan kommunista múlt miatt felcsapó hul-
lámok három évtizeddel a rendszerváltás után is tö-
kéletesen jelzik, hogyan történt Romániában a dik-
tatúrával való szembenézés. A főügyész személye 
csepp a tengerben, hiszen nemcsak az ügyészsé-
gek és a bíróságok hemzsegnek ilyen emberektől, 
hanem a parlament, a közigazgatás, a felsőoktatás, 
azaz az élet minden területe fertőzött, igazi átvilágí-
tás és elszámoltatás ugyanis nem történt.

A 2010-es alkotmánybírósági óvás után a 2012-
ben több módosítással újra megszavazott lusztrá-
ciós törvény öt évre tiltotta volna el a kommunista 
nomenklatúra tagjait a közéleti szerepvállalástól, 
a jogszabály azonban másodjára sem ment át az 
alkotmánybírósági szűrőn: a kommunizmus ide-
jén karriert befutó bírók egyhangúlag leszavazták. 
A Vladimir Tismăneanu által vezetett államelnöki 
bizottság 2006-ban tette közzé 660 oldalas jelen-
tését a totalitárius rendszerről, és ennek alapján 
ítélte el a volt államfő, Traian Băsescu a román 
kommunizmust. Harminc év alatt ennyire futotta a 
kommunista múlttal történő szembenézésből.

Kutatók szerint a kommunista rendszer bő négy 
évtizede alatt Romániában mintegy kétmillió ember 
ellen foganatosítottak politikai okokból kénysze-
rintézkedést – ezek közül hivatalosan hatszázezer 
embert ítéltek börtönbüntetésre, és több tízezren 
haltak meg –, „cserébe” pedig két volt börtönpa-
rancsnok került a rendszerváltás után rácsok mögé. 
A Lazăr-féle cirkusz kapcsán most döbben rá a köz-
vélemény, hogy a nagyenyedi börtön a nyolcvanas 
évek második felében (is) az egész országból „fo-
gadta” a kommunista rendszer bírálóit. Falain belül 
az ötvenes évekre emlékeztető körülmények között 
kínozták a politikai foglyokat. Ha ehhez hozzászá-
mítjuk, hogy Romániában 1948 és 1989 között 230 
büntetés-végrehajtási intézetben – börtönökben, 
kényszermunkatáborokban és más deportálási he-
lyeken – tartottak fogva politikai okokból rabokat, 
akkor a közöttünk élő aktív vagy jórészt már nyugdí-
jas börtönapparátus, és az őket kiszolgáló más ál-
lami intézmények hadseregnyi emberének kellene 
szembenéznie bűnös múltjával.  

Ezt az embertelenséget nem lehet elintézni egy 
Augustin Lazăr-féle bocsánatkéréssel.
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Kitartanak. Lomnici Zoltán és Fejér László Ödön nemzetközi szintre tereli a székelyföldi elítéltek ügyét
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