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Akiket közvetlenül érint a kire-
kesztő politika, a súlyos etnikai 
diszkrimináció, sok esetben a 
féktelen sovinizmus, azok nem 
maradhatnak tétlen – jelentette 
ki a Krónikának Csóti György. 
A budapesti Kisebbségi Jogvé-
dő Intézet igazgatója szerint 
minden ellenkező híreszteléssel 
szemben szép számmal van-
nak hazafi as érzelmű magyar 
fi atalok.

 » PATAKY ISTVÁN

R endhagyó módon online for-
mában rendezi meg ebben az 
évben a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet (KJI) és a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet a Kisebbségvédelem 
Európában című nyári egyetemet. 
A kilencedik alkalommal tető alá 
hozott rendezvény céljával kapcso-
latban Csóti György, a Kisebbségi 
Jogvédő Intézet igazgatója az elsza-
kított nemzetrészek jogvédelmének 
erősítését emelte ki e a fi atal joghall-
gatók és kezdő jogvédők képzése 
által. „Így próbálunk hozzájárulni 
egy erős jogvédelmi együttműkö-
dési hálózat kialakításához a Kár-
pát-medencében” – fogalmazott az 
egykori diplomata. Kihangsúlyozta: 
az intézet Kárpát-medencei külhoni 
partnereivel együttműködve ingye-
nes jogsegélyszolgálatot biztosít 
magánszemélyeknek, társadalmi 
csoportoknak, intézményeknek, 
akiket, illetve amelyeket jogsére-
lem ér magyarságuk vagy vélhetően 
magyarságuk miatt. „Ehhez a mun-
kához keresünk új jogvédőket, de 
azt sem bánjuk, ha tőlünk függetle-
nül végeznek ilyen tevékenységet” 
– tette hozzá.

A KJI idei online nyári egyetemé-
re egyébként július 14. és 17. között 
kerül sor. Jelentkezni június 15-éig 
lehet. Az órarend és a jelentkezés 
feltételei a www.kji.hu honlapon 
találhatók meg. Elsősorban fi atal 
külhoni joghallgatók, PhD-jelöltek, 
kezdő jogászok és ügyvédek, vala-
mint civil jogvédők jelentkezését 
várják, de a téma iránt érdeklődő, 
más szakterületen tanuló felsőfokú 
intézményben tanulók jelentkezé-
sét is elfogadják.

Az eddigi sokéves tapasztalat 
alapján van-e fogékonyság a fi ata-
lok körében a nemzeti kisebbségek 
jogvédelme iránt egy olyan európai 
uniós közegben, amely látványosan 
mellőzi ezt a tematikát? – kérdez-
tük Csóti Györgytől. „Hála Isten-
nek, van. Az európai uniós közeg 
távolságtartása ettől a kérdéstől 

vagy a kettős mércéje sok esetben 
történelmi bűn. Akiket viszont köz-
vetlenül érint egyes szomszédaink 
kirekesztő politikája, súlyos etnikai 
diszkriminációi, sok esetben fékte-
len sovinizmusa, azok nem marad-
hatnak tétlen. Azoknak védekezni 
kell széles körű Kárpát-medencei 
összefogással. Minden ellenkező hí-
reszteléssel szemben szép számmal 
vannak hazafi as érzelmű magyar fi -
atalok, de még több kellene. Magyar 
haza ott van, ahol magyarok élnek a 
Kárpát-medencében! Ez a haza nem 
ismer határokat, csak közös nyelvet, 
kultúrát és az összetartozás érzést” 
– mondta a jogvédő intézet vezetője.

Kérdésünkre, hogy összeegyeztet-
hető-e a kisebbségi jogvédelem kér-
dése a térségbeli nemzetek közötti 
együttműködéssel, a közép-európai 
összefogással, és van-e valamiféle 
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Fiatal magyar jogvédőkre van szükség

Csóti György szerint alapvető értékeket tiszteletben tartó nemzetek között nem lehet
az összefogás akadálya a kisebbségvédelmi kérdés
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bizalomerősítő kapcsolatépítés a 
térségbeli országok fi ataljai között, 
Csóti György leszögezte: alapve-
tő emberi értékeket tiszteletben 
tartó nemzetek között nem lehet 
az összefogás akadálya a kisebb-
ségvédelmi kérdés. „Ukrajnában 
féktelen sovinizmus dúl, velük 
most kormányközi szinten nem 
lehet összefogni. Velük vitatkozni, 
egyezkedni kell, végszükségben 
harcolni ellenük a nemzetközi po-
litika színpadán. Többi szomszé-
dunkkal úgy tudunk összefogni, 
hogy bár napirenden tartjuk az ott 
élő magyarok jogvédelmét, de kö-
zös érdekek érvényesítése terüle-
tén együttműködünk a nemzetközi 
porondon, mindenekelőtt az Euró-
pai Unióban” – fogalmazott az egy-
kori nagykövet. Kitűnő példának 
nevezte a sikeresen tevékenykedő 
visegrádi együttműködést. Szerin-
te ez sok esetben nehéz gyakorlat 
Budapest részéről, ügyes diplomá-
ciát, érzékeny kiegyenlítést igényel 
a két kérdés között.

„A budapesti kormány nem-
zetpolitikai államtitkársága több 
olyan nemzetközi programot in-
dít minden évben, ami közvetve a 
Kárpát-medencei magyar és nem 
magyar fi atalok közötti kapcsolat-
építést is elősegíti. Külhoni magyar 
intézményeknek és civil szerveze-
teknek is van ilyen erőfeszítése. De 
mindig kettőn áll a vásár. Kérdés, 
milyen a fogadókészség a másik 
oldalon. Nekünk elsősorban a ma-
gyar–magyar kapcsolatok erősítése 
fontos, a már nem csak nyelvileg, 
kulturálisan, hanem közjogilag is 
összetartozó magyarság együttmű-
ködésének elmélyítése. Ugyanak-
kor természetesen nagyon fontos a 
velünk együtt élő nemzetekkel való 
bizalomerősítő kapcsolatépítés is” 
– összegezte Csóti György.

 » A kilencedik 
alkalommal tető 
alá hozott ren-
dezvény céljával 
kapcsolatban 
Csóti György, 
a Kisebbségi 
Jogvédő Inté-
zet igazgatója 
az elszakított 
nemzetrészek 
jogvédelmének 
erősítését emel-
te ki e a fi atal 
joghallgatók és 
kezdő jogvédők 
képzése által.

A nem múló fájdalom
– a sepsiszentgyörgyi

szoborrobbantási provokáció

Harminchét év… 1984. június 5. Egy ostobán megter-
vezett robbanás ezen a nyári napon megölte Vaszi Já-
noska 12 éves kisdiákot. Miért? Hogyan? Nem tudjuk, 
azaz valaki vagy valakik meg akarták rongálni a Vitéz 
Mihály (Mihai Viteazul) többalakos szoborcsoportot 
Sepsiszentgyörgyön. Talán ennél többet nem is tudunk, 
ezért aztán elburjánzott a számos feltevések sokasága. 
Bár azóta sem felejtjük, akik akkor éltünk, feltételeztük, 
hogy a kommunista államvédelmi hatóságok rendezték 
meg, hogy eltávolítsák hivatalukból a magyar nemze-
tiségű belügyi tiszteket. Így volt? Nem így volt? Nos, 
ne kérdezzük önmagunktól vagy olvasóinktól. Hiteles 
feleletet a számos kérdésre nem tudunk adni. Néhá-
nyan meg is emlékeztünk a tragikus történetről minden 
évben. Csendesen, egy szál virággal a szobor hátsó 
részén, ahol az odahelyezett, primitív elképzeléssel 
időzített robbanóanyag felrobbant, és megölte János-
kát. Láttam a helyszínt egy zárt körű fi lm vetítésekor, a 
szörnyű látványt azóta sem felejtem. A közvetlen közel-
ben Jánoska letépett lába volt, a test többi része távo-
labb. Amikor a rendszer bukása után szülei megkeresték 
a volt politikai elítéltek megyei szervezetét, én vettem ke-

zembe – lehetőleg megoldásra – az elkeseredett asszony 
panaszát és kérését a halált közvetve okozó személy kilé-
tének a felderítésére és megbüntetésére. Nagyon bíztam 
az akkor még lehetséges megoldásban. Ebben társamul 
szegődött néhai Simó Erzsébet, a Háromszék című megyei 
újság szerkesztője, újságírója. Az üggyel kapcsolatos le-
velezéseket ma is őrzöm, ezek közül a legfontosabb az, 
amely az elévülési törvényre hivatkozva megszünteti a to-
vábbi nyomozást a büntető törvénykönyv 122-es cikkelye 
első bekezdése A pontjára hivatkozva, amely szerint 15 
év elteltével a bűntett felderítése megszűnik. Addig halo-
gatták a vizsgálatot, amíg törvényre hivatkozva el lehetett 
„temetni” az ügyet. Ami pedig a tényleges rögtöni cselek-
vést illeti, a bukaresti belügyesek többeket, így engem is 
kihallgattak. A többkötetes dossziékba foglalt ügycsomót 
1996 márciusában kérésünkre átadta a SRI a brassói táb-
labíróságnak, amelyet mindketten (Simó Erzsébettel) lát-
tunk a főügyész, Nicolae Vasilescu íróasztalán. A megyei 
magyar belügyis tiszteket leváltotta Tudor Postelnicu ak-
kori belügyminiszter.

A helyiek közül Rab István akkori megyei első titkár 1990. 
március 2–10. között kérésre interjút adott Torma Sándor-
nak (Robot voltam én is), amely során Rab azt nyilatkozta: 
„A szoborrobbantás provokáció volt, s a sors furcsa fi ntora 
folytán annak áldozata épp egy magyar kisgyermek volt.” 
De ugyanígy nyilatkozik Ioan Hancheș, a belügyminisztéri-
um Kovászna megyei főfelügyelője Benkő Leventének egy 
1996-ban adott interjújában. A történteket Aulich Sándor 
nyugalmazott belügyi ezredes – aki egy kolozsvári rokon 
révén ismerősöm volt – ugyanígy látja. Egybehangzó 

(rendszerváltás utáni!) véleményük az volt, hogy az aradi 
gyártmányú ébresztőórával időzített robbanásnak éjszaka 
kellett volna történnie. Az óra azonban nem jelzett a beál-
lításra. Délben, amikor épp indultak volna a kicsik, sorok-
ba rendeződve, a bábszínház után a szakszervezeti mű-
velődési házból – a nagyobb tragédiát megelőzendő – a 
cukrászda külső asztalánál ülő szekusok küldték volna az 
ott játszadozó gyereket, hogy nézné meg, mi van a zászló-
rúddal megtámasztva. Nem tudjuk. Ha így volt, a bűnösök 
száma sokszorozódik. Én ezt a változatot nem hiszem, 
túlságosan kockázatos lett volna. A gyermeki kíváncsiság 
természetesebb feltételezés a történtekre.

Vaszi Jánoskának a szentgyörgyi katolikus temető 
elején nyugvó sírja lesz az idei emlékezés helye a rob-
banás időpontjában, fél egykor. Személyes beadvá-
nyomra Sepsiszentgyörgy polgármestere meghallgatá-
somkor pozitívan válaszolt, és elmondta, hogy Vargha 
Mihály szobrászművész (a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeum igazgatója – szerk.) kapta a megbí-
zást az emlékmű kivitelezésére. Vargha Mihály más 
sürgős munkáira hivatkozva azt mondta nekem, hogy a 
teljes alakos szobrot megtervezte (megmutatta nekem), 
a 2022-es megemlékezésre fog állni a Vitéz Mihály tér 
és a park széle között. A helyszínt együtt néztük meg. 
Bár távolabb áll a történtektől, az alkotásban megje-
lenő mozdulatlanságával örök életűvé lett Jánoska a 
szobor felé fordul tekintetével. Késői emlékezés annyi 
év(tized) után, de őrizni fogja Jánoska emlékét.

A szerző helytörténész, volt politikai fogoly
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