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péntek–vasárnap

Madarat tolláról,
kormányfőt tanácsosáról

Igazán „kedves” karácsonyi ajándékkal lepte meg az 
ország magyar közösségét Ludovic Orban miniszterel-
nök, amikor december 23-án kinevezte államtanácsossá 
Valentin Bretfeleant. Ha valaki esetleg nem emlékezne 
rá: ő a marosvásárhelyi önkormányzati rendészet (amely 
intézményt a román megnevezés tükörfordítását hasz-
nálva sokan helyi rendőrségnek neveznek) korábbi veze-
tője, aki „áldásos” tevékenysége során elsősorban azzal 
hívta fel magára a fi gyelmet, hogy ádáz küzdelmet folyta-
tott a magyar közösség jogainak érvényesítése ellen.

Ráadásul mindezt úgy vitte véghez, hogy közben ki-
mondottan vigyázott arra, nehogy ne provokáljon: a 
kétnyelvű utcanévtáblák és a magyar jelképek haszná-
latától is a reklámtörvény alapján kiosztott bírságokkal 
próbálta elriasztani a magyarokat, mintha a magyar 
nyelv és jelképek nyilvános használata tiltott reklám-
tevékenységnek minősülne, nem pedig a mindennapi 
normalitás részének.

Hogy mindez nem egyszerű túlbuzgóság, hanem 
egyértelmű magyarellenes koncepció része volt, az ak-
kor derült ki, amikor Bretfelean négy évvel ezelőtt szél-
sőséges román szervezetek egy rendezvényén azzal 
dicsekedett, hogy hatékonyan akadályozta a kétnyelvű-
séget Marosvásárhelyen. Például azzal, hogy a magyar 
Kinizsi Pál nevének utcanévtáblán való feltüntetését 
büntette, mert a sajátosan torz logika szerint Erdélyben 
az a természetes, ha egy erdélyi magyar ember nevét 
kizárólag annak román formájában, Paul Chinezuként 
(ami Kínai Pált jelent) használják.

Aztán Bretfelean csillaga leáldozott, a számos bot-
rányba keveredett főrendőrt tavaly visszaminősítették. 
Igaz, nem táplálunk olyan illúziókat, hogy ennek oka a 
notórius magyarellenesség volt, a normális ügymenet 
szerint ugyanis ezért Erdélyben – különösen pedig a 
még mindig frontvárosnak tekintett Marosvásárhelyen, 
ahol továbbra is román nemzetstratégiai cél a magyar 
közösség minél nagyobb mérvű háttérbe szorítása és 
megfélemlítése – kitüntetés jár.

A jelek szerint azonban egy ilyen értékes embert nem 
lehet csak úgy hagyni eltűnni a süllyesztőben, így az-
tán most hirtelen államtanácsossá „buktatták”, hogy a 
legfelsőbb szinteken osztogathassa kiváló tanácsait. A 
mesés karrier egyik oka az lehet, hogy a volt főrendőr 
a Traian Băsescu volt államfő nevéhez köthető Népi 
Mozgalom Párt (PMP) színeiben kezdett politizálni, 
márpedig a kisebbségi Orban-kormánynak ezen párt 
támogatására is szüksége van a parlamentben ahhoz, 
hogy hivatalban maradhasson. Ezért szükséges ilyen 
gesztusokkal biztosítania a PMP voksait. Azon PMP-ét, 
amely néhány évvel ezelőtti megalakulása óta politiká-
jának fő csapásirányát a rossz emlékű Nagy-Románia 
Párt lábszagú sovinizmusának, primitív magyargyűlö-
letének továbbéltetésében találta meg. 

Az őshonos magyar közösség elleni szélsőséges hang-
vételű uszítás tehát Romániában továbbra sem azt vonja 
maga után, hogy az ilyesmire vetemedő párt a politikai 
élet páriájává válik, amellyel magát civilizáltnak tartó po-
litikus és párt nem áll szóba, hanem kiemelt állami tiszt-
ségek járnak érte. Igaz, a lépés nem meglepő attól a Nem-
zeti Liberális Párttól, amelynek elnöke, Ludovic Orban már 
évek óta azzal próbálja bizonyítani, hogy magyar szárma-
zása ellenére jó román, hogy a magyar ügyekben rendsze-
rint a legócskább sovinizmus hangján szólalt meg.

Bretfelean karrierjének másik oka az lehet, hogy 
hosszú évekig volt a román hírszerzés oszlopos tagja. 
Már csak ilyen minőségében is fontosak lehetnek a ta-
pasztalatai, elvégre az állampolitikává emelt magyarel-
lenesség fő zászlóvivőjeként közismertté vált hírhedt 
kommunista titkosrendőrség, a Szekuritáté utódszerve-
zetének számító, az éppen egy Marosvásárhelyen meg-
szervezett magyarellenes pogrom ürügyével létrehozott 
SRI tisztjeként bizonyosan értékes javaslatokkal járul 
majd hozzá a kormány politikájának hatékonyságához.

Egyelőre nem tudni, milyen téren számítanak a volt 
hírszerző-főrendőr tanácsaira, de sejtéseink azért van-
nak. Annyi mindenesetre kĳ elenthető, hogy az árul-
kodó, üzenetértékű lépést – amelynek gesztusértékét 
tovább növeli, hogy éppen az 1989-es forradalom 30. 
évfordulóján került rá sor – nehéz úgy értékelni, hogy az 
új kormány fő célja a magyar–román viszony kulturált, 
civilizált párbeszéden, mindkét fél számára előnyöket 
hozó megegyezésen alapuló rendezése lenne.

BALOGH
LEVENTE

VEZÉRCIKK

Államtanácsosnak nevezte ki 
Ludovic Orban miniszterelnök 
Valentin Constantin Bretfeleant, 
a marosvásárhelyi polgármes-
teri hivatalnak alárendelt helyi 
rendőrség magyarellenességéről 
ismert egykori parancsnokát.

 » KRÓNIKA

L udovic Orban kormányfő állam-
tanácsossá nevezte ki a magya-
rellenes megnyilvánulásairól 

elhíresült Valentin Bretfeleant, a 
marosvásárhelyi helyi rendőrség 
volt igazgatóját (képünkön). A Hi-
vatalos Közlönyben hétfőn publikált 
miniszterelnöki rendelet nem téri ki 
arra, hogy Bretfelean milyen terüle-
tért felel majd. A kormány honlapján 
közölt adatok szerint a miniszterel-
nökség keretében jelenleg hat állam-
tanácsos és két államtitkár dolgozik 
a hivatalt vezető miniszter és a kabi-
netfőnök mellett. Az idén márciustól 
az ellenzéki Népi Mozgalom Pártja 
(PMP) marosvásárhelyi szervezetét 
irányító Bretfelean 18 évig tevékeny-
kedett a Román Hírszerző Szolgálat 
(SRI) tisztjeként, majd több alkalom-
mal összetűzésbe került a marosvá-
sárhelyi magyar közösség politikai 
képviseletével.

Az általa vezetett marosvásárhelyi 
rendőrség a magyar jogkövetelések 

akadályozásáról vált híressé az elmúlt 
években. Bretfelean rendőrei 2012-
ben bekísérték és megbírságolták az 
egyik román–magyar tannyelvű ma-
rosvásárhelyi iskola szülői bizottsá-
gának magyar tagját, amiért magyar 
nyelvű iratot próbált iktatni az isko-
lában, és akkor is kitartott szándéka 
mellett, amikor ezt megtagadták tőle 
és távozásra szólították fel. A ma-
rosvásárhelyi tömegrendezvények 
bejelentését láttamozó bizottság ve-
zetőjeként évről évre akadályozta a 
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) már-
cius 10-re szervezett autonómiapárti 
felvonulásait vagy a marosvásárhelyi 
magyarok tiltakozó megmozdulásait. 
Bretfelean beosztottai a reklámtör-
vényre hivatkozva róttak ki bírságot 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsra 
(EMNT) a székházára kitűzött szé-

kely zászló miatt, és a rendőrfőnök a 
kétnyelvű utcanévtáblákat is illegális 
reklámoknak tekintette, és tetemes 
bírságot rótt ki azokra a civil aktivis-
tákra, akik ilyen táblákat tűztek ki. A 
bíróság azonban jogerős ítéletben ér-
vénytelenítette mind a székely zászló, 
mind az utcanévtáblák miatti rendőr-
ségi bírságolási jegyzőkönyveket.

2015 októberében a székelyföldi 
román civil szervezetek marosvá-
sárhelyi tanácskozásán felszólalva 
Bretfelean személyes érdemének 
tekintette, hogy Marosvásárhelyen 
sikerült megakadályozni a kétnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezését. Arra buz-
dította a székelyföldi román szerveze-
teket, hogy álljanak ellen a „magyar 
nyomásnak”. A kijelentések miatt az 
RMDSZ a rendőrfőnök leváltását kö-
vetelte, ám ez nem történt meg. Do-
rin Florea polgármester kijelentette, 
büntetést szabott ki a rendőrfőnökre 
a kijelentései miatt, és megtiltotta 
neki, hogy politikai rendezvényekre 
járjon; városvezető nem részletezte, 
hogy miben állt a büntetése. Valen-
tin Bretfelean – aki ezentúl a buka-
resti miniszterelnöki hivatalban fog 
tevékenykedni – tíz évig irányította 
a marosvásárhelyi helyi rendőrséget, 
amelynek éléről 2018 januárjában 
váltotta le Dorin Florea polgármester. 
Korábban súlyos fegyelmi vétségek 
miatt mentették fel a SRI Máramaros 
megyei részlegének éléről.

 » BÍRÓ BLANKA

Válaszra sem méltatta Klaus Jo-
hannis államfő a székely „ter-

rorperben” elítélt kézdivásárhelyi 
fi atalok számára benyújtott kegyel-
mi kérvényt. A Fejér László Ödön 
háromszéki RMDSZ-es szenátor és 
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke által benyújtott 
petíciót a szenátus október 9-én ik-
tatta, a törvény szerint pedig Johan-
nisnak 45 napon belül kötelessége 
lett volna válaszolni, ám mindeddig 
ezt nem tette meg, amivel jogsértést 
követett el. „A koncepciós perben, 
terrorizmus vádjával elítélt Beke Ist-

ván és Szőcs Zoltán kézdivásárhelyi 
székely férfi ak ügye újra süket fü-
lekre talált a második mandátumát 
elkezdő államelnöknél” – állapítják 
meg a beadvány benyújtói. Lomnici 
az elnök lépését udvariatlannak és 
elfogadhatatlannak minősíti. Fejér 
pedig hangsúlyozza, a jogsértő eljá-
rással az államfő a szenátust sértette 
meg. „Románia első embere semmi-
be veszi a törvényeket, jól mutatja, 
hogy mit jelent számára a jogállam, 
de egyben üzenet is az őshonos ma-
gyar kisebbségnek, hogy nem fontos 
számára azok képviselete” – vélik a 
kezdeményezők. A szenátor lapunk-
nak elmondta, újabb levélben kér 

magyarázatot az államfőtől a válasz 
elmulasztására, egyúttal személyes 
kihallgatást is kér, bár az előzmé-
nyek ismeretében ezek kimenetele is 
kétséges.

Az év elején már kértek audienciát 
az elnöktől, akkor azt a választ kap-
ták, hogy zsúfolt programja miatt 
nem tudja fogadni őket, és javasolta, 
hogy az elítéltek kérjenek személye-
sen kegyelmet. Beke és Szőcs azon-
ban több ízben kifejtették, nem kér-
nek kegyelmet, mert azzal elismernék 
az ítélet jogosságát.

Kérdésünkkel megkerestük a buka-
resti államelnöki hivatalt, ám lapzár-
tánkig nem kaptunk választ.

A ROMÁN KORMÁNYFŐ FELKAROLTA A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAROK „JÓ BARÁTJÁT” 

Államtanácsos lett Bretfelean

Magyarázatot várnak. Klaus Johannis válaszra se méltatta Lomnici Zoltán és Fejér László Ödön (balról jobbra) kérését

Beke-ügy: jogsértést követett el Johannis
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