
Lencsés Károly

Tényleges életfogytig tartó szabad-
ságvesztésre ítélte a Budapest Kör-
nyéki Törvényszék Miszori László 
 vezette tanácsa a romagyilkosságok 
első-, másod- és harmadrendű vád-
lottját kedden. Negyedik társuknak 
tizenhárom évet kell rács mögött töl-
tenie, és feltételesen sem helyezhető 
szabadlábra. Az elítélteknek a több 
mint százmilliós perköltséget is meg 
kell fizetniük. A verdikt nem jogerős.

Az ítélethirdetést minden ko-
rábbinál nagyobb érdeklődés kísér-
te, így többtucatnyian be sem jutot-
tak a délelőtt kilenc órára meghirde-
tett tárgyalás kezdetéig az épületbe. 
Végül csaknem mindenkit bebocsá-
tottak, de sokan csak televízión kí-
sérhették figyelemmel az eseménye-
ket. Közülük néhányan az ítélet ren-
delkező részének elhangzása után – 
bár Horváth Aladár roma polgárjogi 
vezető igyekezett csitítani a kedélye-
ket – azonnal hangosan tiltakoztak. 
Az első szünetben a bíróság épülete 
előtt flashmob is szerveződött, ahol 
páran azt skandálták, hogy a tizen-
három év kevés, s a bíró mondja ki a 
rasszista indítékot. Késő délután ki-
mondta.

A négy férfi kilenc településen tá-
madott fegyverekkel és Molotov-kok-
téllal romákra. Galgagyörkön 2008. 
július 21-én, Piricsén augusztus 8-án, 
Nyíradonyban szeptember 5-én, Tar-
nabodon szeptember 29-én, Nagy-
csécsen november 3-án, Alsózsolcán 
december 15-én, majd 2009. febru-
ár 23-án Tatárszentgyörgyön, ápri-
lis 22-én Tiszalökön, augusztus 3-án 
pedig Kislétán követtek el bűncselek-
ményt.

A támadások következtében Kis-
létán és Tiszalökön egy-egy, Nagy-
csécsen két ember halt meg, Tatár-
szentgyörgyön egy 27 éves férfit és 
a kisfiát lőtték agyon. Így a tragikus 
események összesen hat áldozatot 
követeltek. Emellett öten életveszé-
lyes, öten súlyos sérüléseket szenved-
tek, s köztük nők és gyerekek is vol-
tak. Kiss Árpádot és a testvérét, Kiss 
Istvánt, valamint Pető Zsoltot, illet-
ve az utolsó két gyilkosságban sofőr-
ként közreműködő Csontos Istvánt 
mindezek alapján előre kitervelten, 

aljas indokból, több emberen, rész-
ben sok ember életét  veszélyeztetve, 
részben 14. életévét be nem töltött 
személy ellen elkövetett emberölés 
bűntettével és más bűncselekmé-
nyekkel vádolták.

Miszori bíró az elkövetők életút-
ját ismertetve többször jelezte, hogy 
a Kiss testvérek és Pető tudatosan ké-
szültek a bűncselekményekre: mind-
hárman egyetértettek abban, hogy 
a romák „megregulázásában” aktí-
vabb szerepet kell vállalniuk. Abban 
is megegyeztek, hogy ehhez fegyver 
kell, ezért az interneten kerestek el-
adó vadászpuskákat. Persze nem vá-
sárolni akartak, hanem a kiszemelt 
eladót kirabolták, s hat golyós és sö-
rétes fegyvert zsákmányoltak.

Ezután kiválasztották azokat a te-
lepüléseket, amelyeken romák követ-
tek el valamilyen bűncselekményt, 
majd a helyszíneket előzetesen fel-
mérték. Először csak vaktában lakó-
házakra lövöldöztek, majd Molotov-
koktélt is bevetettek, de úgy látták, 
hogy szélesebb körben félelmet kel-
teni csak úgy tudnak, ha embereket 
vesznek célba – mondta a bíró. E te-
kintetben Nagycsécse volt a forduló-
pont, ahol ketten életüket vesztették, 
míg egy roma könnyű sérülést szen-
vedett. Tatárszentgyörgyön pedig 
már szabályosan lemészárolták azt a 
férfit és gyermekét, akik a felgyújtott 
házukból menekültek.

Miután úgy látták, hogy egy jól 
szervezett akcióhoz sofőrre van szük-
ségük, a tiszalöki támadás előtt be-
szervezték Csontost is, aki a bíró sze-
rint pontosan tudta, hogy milyen fel-
adatot szánnak neki. Olyannyira tud-
ta – tette hozzá –, hogy az utolsó, a 
kislétai akció helyszínén maga vég-
zett előzetes felderítést. Azt, hogy ő 
tizenhárom évvel megúszta, valószí-
nűleg annak köszönheti, hogy egye-
düliként tett részletes beismerő val-
lomást.

A bíró az ítélet indokolása során 
késő délután azt is leszögezte: erköl-
csileg elfogadhatatlan, hogy bárkik 
egy kisebbség „megrendszabályozá-
sára” szövetkezzenek. A rasszista in-
díték tehát tetten érhető, amit a vád-
lottak sem tagadtak. A Btk.-ban azon-
ban ez nem szerepel, ezért minősítő 
körülményként az aljas indokot kel-
lett megállapítania. Az ügy e4

ötödik 
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A verdikt
Az igazságszolgáltatás akár kö-
szönetet is mondhatna a vádlot-
taknak, Kiss Árpádnak, öccsének, 
Kiss Istvánnak, Pető Zsoltnak és 
Csontos Istvánnak, mert – mivel 
láthatóan nagyon elegük volt az 
egészből – nem törték magukat, 
hogy tovább nyújtsák az eljárást. 
Pedig, ha csupán csak két héttel 
is tovább tart a per, a Magyaror-
szágon eddig egyedülálló rasszis-
ta indíttatású sorozatgyilkosság 
vádlottjait ki kellett volna enged-
ni az előzetesből, ami akkor is 
világraszóló botrány és szégyen 
lett volna, ha a rendőrség sorfalat 
állít az otthonaik köré, hogy meg 
ne szökhessenek.

Nem a vádlottakon múlt, hogy 
az elfogásuktól számított négy év 
éppen csak elég volt az elsőfokú 
ítélet meghozatalára. Ezért talán 
ideje volna a végére járni, miért 
húzódott el ennyire az eljárás. 
Nem úgy, mint az ároktői eset 
után, amikor hirtelen mindenki 
rájött, mennyivel gyorsabban is 
végezhetné a dolgát, ha még több 
bírója, ügyésze, rendőre és ügy-
intézője lenne és persze műszere, 
autója és számítógépe is!

Mert itt nem csak a már-már 
elfogadhatatlanul hosszú bünte-
tőeljárásról van szó csupán. Még-
csak nem is arról, hogy a titkos-
szolgálatok nem vették komolyan 
a törvényben előírt feladataikat, 
fontos információkat nem osztot-
tak meg a rendőrséggel, sőt ha-
zudtak a nyomozóknak, majd a 
történtek kivizsgálására felállított 
parlamenti munkacsoportnak is.

Inkább előbb, mint utóbb 
arra a kérdésre is választ kellene 
azonban adni, hogy a titkosszol-
gálat orra előtt miképp válhatott 
néhány szkinhed sorozatgyilkos-
sá. Ha hónapokig tartó megfi-
gyelésük után senki nem nézte 
ki belőlük, hogy „ezek bármire 
képesek”, akkor óriási baj van. 
És van még ennél is rosszabb: 
az, hogy ebben az esetben mind-
az, ami történt, bármikor meg-
ismétlődhet. (A szerk.)

Nemzeti fröccs
El kell-e fogadnunk szavak 
és jelképek kurzusonkénti 
jelentésmódosulását? – kér-
dezi Hajba Ferenc. e11

Az Akcióterv
Uj Péter pontról pontra fel-
fedi, milyen összeesküvésre 
készül Szabó György. e11
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„Egymást múlták 
felül a fiúk, ennek 
volt köszönhető 
a vb-diadal”
Szivós Márton a családi hagyo-
mányok méltó folytatója – 
mondja olimpiai bajnok apja 
a barcelonai világverseny után. 
Szivós István nem csak fiát lát-
ta kiemelkedőnek. e19

Székely Lászlót 
jelölheti Áder 
János alapjogi 
ombudsmannak
Az államfő csütörtökön telefo-
non értesíti a pártokat, kit jelöl 
Szabó Máté utódjának. Tegnap 
Áder egyeztetést folytatott a 
frakcióvezetőkkel, de ezeken 
csak elvekről beszéltek. e5

Az értékrend 
nem változik
Síri csend fogadta 
a Washington Post szer-
kesztőségében a beje-
lentést: a Graham csa-
lád eladja a lapot. A ve-
vő az internetes világból, 
az Amazontól érkezik. 
Jeff Bezos (képünkön) 
250 millió dollárt adott 
a lapért, és fel van ké-
szülve a következő évek 
veszteségeire is. e8
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A házak fele üres, lasszóval kell 
fogni Ócsára a bérlőket
O A mintatelep hatoda van meg, aligha építik tovább.
O A település a kudarccal is jól járt. Magyarország e6
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romagyilkosságok Az ítélet szerint a tetteseket rasszista indíték vezette

Három elkövető 
soha nem szabadul


