
Szarka László történész, a Magyar Tu
dományos Akadémia E tn ika i Nemzeti 
Kisebbségkutató Intézetének főmunka- 
társa a helyzet értékelése kapcsán Bibó 
Istvánt idézte: „aki mindig azt mondta, 
hogy legkétségbeesettebb pillanata ink
ban Európa lelkiismeretére szoktunk ha
gyatkozni, és ilyenkor kiderül, hogy Eu
rópának ilyen értelemben nincs lelkiis
merete. Európának nincs kisebbségvé
delmi intézményrendszere, a szomszéd 
országok diplomáciai és egyéb jellegű 
konfliktusaira is alig van intézmény- 
rendszere, tehát szerintem a kérdés 
nemzetköziesítésétől csodákat nem le
het várni.”

Joggal kérdezem, hogy m ié rt kapják 
akkor az EU illetékes diplom atái a fize
tésüket? M ié rt véli úgy Mesterházy A t t i
la, az MSZP frakcióvezetője, hogy az ál
lamfő talán választhatott vo lna  szeren
csésebb dátumot a szoboravatásra?

Az EU-s tagországoknak az az érde
kük, hogy az aszimmetrikus EU-csat
lakozás után a kelet-európai új tagok te
jeljenek, ameddig csak fu tja  a vérükből. 
N álunk a m u ltik  2008-ban több mint 
6,5 m illiá rd  euró nyereséget repatriál
tak, és nem vesznek részt a konszolidáci
ós gazdaságpolitikában sem. Tehetik, 
mert kozmopolita liberális gondolkodá
sú kormányunk ezt lehetővé teszi.

Miközben egyetértek Bayer Zsolt fe l
hívásával, hogy bojkottá ljuk a szlovák 
áru vásárlását, viszontkérdésnek felte
szem, hogy mi le tt a sorsa az osztrák áruk 
bojkottjának a veszélyes hulladékégető 
e llen i tiltakozás jegyében? Semmi. Az 
osztrákok változatlanul nyomulnak, és 
figyelmen kívül hagyják érdekeinket. 
O k  saját állampolgáraik érdekét szolgál
ják, vagyis hogy m inél tisztább levegőt 
szívjanak labanc vérű szomszédaink. 
A m  a közel tízezer, Szlovákiában be
jegyzett magyar vállalkozás tulajdonosá
ban sincs annyi jóérzés, hogy visszatér
jen hazájába, s bár i t t  nagyobb adóter
hek sújtják vállalkozását, mégiscsak a 
hazai gazdaságot erősítse, mert előbb 
vagy utóbb, de m i is el fogjuk érni, sőt 
tú l fogjuk szárnyalni a szlovák viszonyo
kat. Addig viszont a magyar vállalkozá
sok továbbra is élvezni fogják a regiszt
rációs adómentes (kérészéletű) szlovák 
„paradicsomi” állapotot.

Befejezésül hadd hívjam  segítségül 
M árai Sándort. Ez év nyarán, amikor fe
je t hajtottam Kassán e géniusz csokor
nyakkendős szobra előtt, a Kassai őrjá
ratban írt sorai ju to ttak eszembe:

„Tisztítsd meg lelked minden p illa 
na tnyi érdektől. Magyar vagy, európai 
vagy, és író vagy: egyetlen osztályt sem 
szolgálhatsz, mert az emberek ügyét kell

szolgálnod. Egyetlen osztály van csak, 
melynek szószólója lehetsz, a szenvedők 
osztálya, egyetlen párt, melynek szolgá
latára jogod van felesküdni, az értelem 
és a részvét pártja. Á ll j őrt egy tájban, 
mely hazád, mutass egész lényeddel és 
sorsoddal az ég felé, töltsd meg a hazai 
táj levegőjét ózonnal... Ne vitatkozz, 
hanem alkoss!”

Ezek a gondolatok ma is érvényesek. 
Nyissuk k i szánkat és szóljunk. A  közel
múltban az „oroszlán barlangjában” , a 
kassai Közgazdasági Egyetem diploma- 
osztó ünnepségén tettem szóvá a szlovák 
rektornak, hogy ne csak szerdán és va
sárnap délután 3 és 4 óra között tartsák 
nyitva Márai emlékszobáját, hanem fo
lyamatosan a hét minden napján. Le
gyenek büszkék arra, hogy Kassa egyút
tal egy igazi ízig-vérig humanista szülő
városa is, és adják meg szülöttüknek az 
őt megillető tiszteletet. Ezáltal nemcsak 
a magyar, hanem a szlovák és az európai 
kultúra is gazdagabb lesz.

Szomszédainkat pedig figyelmeztetni 
kell Zrínyi M iklós szavaira: „Ne bántsd 
a magyart!”

Összefogással és tettekkel tudjuk csak 
elérni Zrínyi Az török áfium ellen való or
vosságának záró üzenetét: Volenti nihil 
difficile. (A k i akar, annak semmi sem 
nehéz.)

Szatmári Jenő István
Diplomás sakáloktól indián kaszinókig..
F urcsa egy hely a mi kis országunk. Itt 

már nem kell természetfeletti képes
ség ahhoz, hogy amit előrelátva leír 

az ember, az megvalósuljon. Májusban 
megjelent ha lo tt barátunkról, Eduardo 
Rózsa Floresről szóló könyvem. (És itt, a 
következő sorok miatt, kénytelen va
gyok leleplezni magam: én vagyok Türk 
A ttila , az író, aki a könyvet írta, tizen
nyolc másik hasonló könyvvel együtt...) 
A kko r a bevezetőben megírtam: diplo
más, csahos sakálok fognak engem és a 
könyvet megtámadni.

Hát megtörtént. Még június 28-án, de 
csak mostanra ju to tt el hozzám az inter
neten névtelenül támadó sakál írása. 
Ebben az alábbiakat közli:

„Bárm ily nemes szándék vezette a 
szerzőt, a végeredmény bizony kevéssé 
meggyőző.

A  szerző hevesen támadja azokat, akik

olyan dolgokról mondanak véleményt, 
amelyeket nem ismerhetnek közelről, 
m iközben maga kinyilatkoztatásokat 
tesz több eseményről (pl. izraeli-palesz
tin  konfliktusok), amelyeknek közelé
ben sem járt saját bevallása szerint...” 

Ezután alaposan leteremt azért, mert 
Földközi Tengert írtam többször is az 
őszerinte egyedül helyes Földközi-tenger 
forma helyett. Aztán így folytatja: 

„Sokkal feltűnőbb, hogy a szerző, á llí
tása szerint számos történelm i esemény 
részese vo lt maga is, rengeteg fontos t i t 
ko t ismer, de természetesen semmiről 
sem beszélhet, semmire sem szolgálhat 
bizonyítékokkal. Ez pedig így csupán 
önmaga fényesítésének tűnik...”

A  folytatásban pedig ezt közli: „Nem 
mehetünk el szó nélkül azon tény mel
le tt sem, hogy a könyvet ugyanaz a 
könyvkiadó jelentette meg, amelyik ko

rábban »A világ legnagyobb terroristái« 
című kiadványában terroristának nevez
te Eduardót, azt állítva, hogy ő nemcsak 
Carlos tolmácsa volt, de munkásőr őr
nagy és horvát fejvadász is. Rózsa be is 
perelte őket [...] többek között egy ha
mis névjegykártyáért” -  és i t t  Sakál úr 
mellékeli a névjegy fotóját.

Befejezésül közli: „Meg kell jegyez
nem hogy A  világ legnagyobb terroristái 
című könyv nem azonos A  világ leghír- 
hedtebb terroristái című kötettel... E 
másik remekmű szerénységem munkája, 
nem is emelt érte kifogást egyetlen ter
rorista, szabadságharcos, vagy partizán 
sem.”

Nohát ennyi névtelen Sakál úr öm
lengéseiből. És mert az ilyen aljasságo
kat soha nem szerettem válasz nélkül 
hagyni, hát tessék, kard k i kard! Az első 
támadásról, miszerint olyan dolgokról



írtam, amelyeknek a közelében sem jár
tam. Nos: egyetemi doktori disszertáció
mat a Baath pártról, Szíriáról és Irakról 
készítettem. Tényleg nem személyes ta
pasztalatok alapján. De nem tudom, 
hogy Mister Sakál élt-e már mondjuk 
1967-69-ben? Ugyanis e dolgozatot a 
budapesti közgazdasági egyetemen, a 
nemzetközi kapcsolatok szak diákjaként 
követtem el. És e szak összes növendéke 
állandó titkosszolgálati megfigyelés alatt 
á llt, mert maga a szak afféle „káder-óvo
da” volt, ahol az osztálynévsor nagyjából 
megegyezett a legfelsőbb vezetés felének 
nevével. Az ő gyermekeik jártak oda 
zömmel, más csak kivételképpen, vagy 
díszből ju thato tt be oda. Hogy lássák: 
fö ld i halandó is tanulhat. Én külvárosi 
munkásgyerek voltam, és ezt ma sem 
szégyellem. És a Ki miben tudós budapes
ti történelmi győzteseként jutottam be, 
ezen kívül még néhány vidéki srácot is 
felvettek a látszat kedvéért. De a szak 
hallgatóit annyira figyelték, hogy ami
kor Joseph Ernest Halmai, egy Angliába 
szakadt magyar rock-menedzser Buda
pesten járt, az Omega és Zalatnay C in i 
ügyeit intézni, és Royal szállodabéli fő
hadiszállásán a szak három hallgatója is 
megjelent, az egyik gitározott, a másik 
tolmács vo lt ott, a harmadik pedig C in i 
sajtóügyeit intézte, másnap reggel m ind
hármunkat behivattak a tanszékvezető
helyetteshez, aki közölte: még egy ilyen 
eset, és repülünk a szakról. Hogy ezt m i
ért írtam le? Azért, mert nyugatra szóló 
útlevelet m i még véletlenül se kaphat
tunk, tehát bármennyire is szerettem 
volna disszertációm témájának közelébe 
ju tn i, arról szó sem lehetett. Viszont 
minden titkos információt megadtak 
hozzá, és a Budapesten egyáltalán nem 
kapható nyugati és arab sajtótermékek 
fordításait is. Tehát, kedves Sakál úr, 
íme a válasz: én igenis tudhattam titkos 
ügyekről, és már igen korán. Igaz, ami
kor a prágai orosz megszállás miatt t ilta 
kozásul nem írtam alá a kötelező felvé
te li kérelmet a külügybe, már repültem 
is. Normális állást sokáig nem kaptam, a 
IlI/III-as kihallgatását viszont igen.

Most lássuk a Éöldközi Tenger ügyét: 
én még így tanultam, egykori térképei
men még így írták. Aztán jö ttek a „meg
élhetési nyelvészek” , akik tízévente átír
ják a magyar helyesírás szabályait, mert 
különben miért tartanák őket? Lelkűk 
rajta, én meg csak azért is úgy írok le sza
vakat, ahogy még én tanultam. És szö
vegszerkesztő gépem nyelvhelyességi 
programja sem emelt kifogást a nevezett 
tenger általam használt írásmódja ellen.

Azután jön a vád: állítólag ismerek 
titkokat, de nem beszélek róluk. Hát 
igen, kedves Sakál úr, jó ideig dolgoz
tam a nagypolitikában, igen magas szin
ten, hírszerző is voltam, így tudom, hogy 
m iről beszélhetek, és miről nem, úgyne
vezett államtitoksértés nélkül. Eduardo 
ügyében pedig azért hallgatok bizonyos 
háttérügyekről, mert ha nem tudná, ket
ten még k in t vannak, bolíviai börtön
ben, és ha e dolgokról beszélnék, esetleg 
sokkal súlyosabb ítéletet kapnának 
Morales vérbíráitól...

Azután szóba kerül a könyvet megje
lentető Anno Könyvkiadó is. Igen, is
mertem a kiadóvezető véleményét az ön 
által említett per folytán. Mégis kiadta a 
könyvet, egyrészt azért, mert m inden
nek két oldala van, és a másik is meg
hallgatandó, másrészt meg üzleti okok
ból. De it t  jön  a sakálság tetőpontja: tán 
azért neheztel a kiadóra Sakál úr, meg 
egy ideig ő is o tt vo lt „házi szerző” , csak 
mostanában már nem jelenik meg? A  
személyes sakálságnak pedig az a csúcsa, 
hogy velem egy kötetben is megjelent ez 
az etikát csak hírből ismerő úr. Ez így 
történt: a „K ik  vagyunk mi, magyarok?” 
című könyvem már három kiadást ért 
meg, mikor a kiadóvezető megkérdezte: 
nem baj, ha legközelebb Nemere Pista 
hasonlóan jó , e témában megjelent 
könyvével és Sakál úr gyengécske férc
művével egy kötetben adja k i újra? Sa
kál úr könyvéről csak annyit, hogy ab
ban összekutyul mindent Atlantiszról 
űrhajósokig magyar őstörténet címén, 
tehát inkább való valami kótyagos zug
kiadóba, m in t egy komoly m űhely 
könyvei közé. De hogy kötetbéli szerző
társat döfjön hátba valaki...

(Persze, lehetséges az is, hogy megren
delésre tette. Például a „H ihetetlen” cí
mű magazin főszerkesztője kérte meg rá, 
akinek lapjánál Sakál úr mostanában 
tüsténkedik, és akiből annak idején én 
„csináltam” írót és újságírót, de az utób
bi tíz évben köpködve utál. Vagy az A n 
no Kiadó vezetője bánta meg, hogy 
Eduardót kiadta, és ő vadítja rám ezt a 
sakált? Próbáltam ezt vele tisztázni tele
fonon, de négy hívásból négyszer nem 
kapcsolták. Könyvek sokasága után, me
lyeket kiadójának írtam, ezt nem értem. 
De ismétlem: ezek csak kérdések, ha va
laki úgy érzi, hogy hozzá méltatlanok, 
megkereshet.)

A m i pedig a kérdéses névjegyet illeti? 
Az van rajta, hogy Eduardo munkásőr 
őrnagy! Hogy ez miért baj? Ha valaki 
kissé is ismerte ezt a testületet, tudhatja, 
hogy o tt rangok vagy rendfokozatok so

ha nem voltak. Csak azt ne mondja Sa
kál úr, hogy én is munkásőr voltam, és 
ezt onnan tudom. Nem, hanem néhány 
barátomtól, akik meggyőződésből szol
gáltak o tt, és én más ügyekből ismertem 
meg őket. Igaz, hogy olyasmiket is meg
tudtam tőlük, amellyel helyre is á llít
hatnám beteg kollégám, Siposhegyi Pé
ter perben meghurcolt becsületét, de 
vagyok oly óvatos, hogy mindez csak 
halálom után jelenhet meg...

Végül: Sakál úr merő szerénységből 
„remekműnek” nevezi a terroristákról 
szóló könyvét, ezzel leminősítve az A n 
no Kiadó hasonló című kötetét. Ez is a 
sakálság ismérve, ha nem tudná... És 
hogy egyetlen terrorista vagy partizán 
sem emelt műve ellen kifogást? Igen 
egyszerű oka van ennek, Sakál úr: mert 
senki sem olvasta el... És utolsó szóként, 
mert többet e témára nem i l l ik  pazarol
ni, én megnevezem önt, Sakál úr, a ny il
vánosság előtt, amelyet ön elfelejtett 
megtenni: Bolyki Tamásnak hívják.

Apróságok

M iután Eduardo és a könyv becsületét 
így megvédtem, térjünk rá talán a hét
köznapok dühítő ügyeire, mert abból 
valahogy nem tudunk kifogyni. Am ikor 
az SZDSZ új elnökét némi (némi?) bel- 
harc után megválasztották, a nyilvános
ság e lőtt az egyik első mondata így szólt: 
„Nem akarom, hogy m inket Strabag- 
demokratáknak h ív janak!” A k i nem 
tudná, a Strabag az az osztrák tulajdonú 
cég, melynek sötét ügyeiről, vesztegetési 
kísérleteiről már az osztrák sajtó is több
ször írt, utalva arra, hogy a zsíros hazai 
megrendeléseket „kenés útján” kapják 
meg. Nos, Retkes A ttila , m in t új ember, 
elhatárolta magát ettől, amiért őt csak 
tisztelni lehet. Viszont most szocialista 
alvezérek lettek a Strabag kifu tó i. A lig  
pár héttel Retkes úr szavai után egy té
véhíradó e le jte tt mellékmondatából 
tudtuk meg, hogy a nagy vihart kavart 
kispesti metró-végállomás m elletti giga
beruházást is a Strabag építi. Szóval 
ezért ke lle tt kereskedők tucatja it elza
varni onnan, környezetvédők sokszori 
tiltakozását lesöpörni az asztalról, hogy a 
Strabagtól még bekasszírozhassa a pénzt 
a pestlőrinci szocialista városvezetés, 
amíg még tart az uralkodásuk? ( Tévedé
sek elkerülése végett a metróvégállomás 
csak a nevében kispesti és kőbányai. A  
metrótól délre, ahol építkeznek, már 
Pestlőrinc van...)

Térjünk talán át más témára: egyre 
pimaszabbak és hangosabbak a „biciklis



érdekeket védők” . Most már a Nagykör
ú t forgalm i sávjainak rovására is kerék
párutat követelnek. És ez egy húsz-har- 
mincezer főnyi harsány kisebbség. A k ik  
„C ritica l Mass” című balhéikkal lezárják 
a fél Budapestet, nemcsak az autósok, de 
a BKV járművei elől is! Nos, ha más 
nem teszi meg, hát én, a fővárosból v i
dékre menekült ember, m in t érdeken 
k ívü li, megszólalok:

Tessék mondani, meddig megy még el 
ez a b iciklis őrültség? Végiggondolta 
már ezt valaha bárki is? Üzle ti tárgyalás
ra, elegáns öltönyben b ic ik lin  lehet 
menni? Tán szakadó esőben is? (Igaz, 
ekkor más is megázik...) Télben, hóban, 
fagyban, azaz az év öt hónapjában mun
kába lehet menni bringával tüdőgyulla
dás nélkül? Ráadásul a budai oldal csupa 
hegy! És visszafelé a hegyekben lakók 
hogy menjenek drótszamárral a tüdejük 
kiköpése nélkül? (Ne essünk tévedésbe: 
nemcsak Rózsadomb és Pasarét hegyes. 
De Őrmező, Budakeszi, és a többi budai 
vagy határos rész is az!) Aztán: a két kis
gyereket, esőben, hidegben hogy vinné 
suliba vagy óvodába a sok nagypofájú 
bringás „szószóló” ? És: ha valakinek a 
munkájához kell ám szerszámok sokasá
ga, eladásra kínált áruk halmaza, az m it 
tegyen? És az idősek, 50 év felett, a sú
lyos betegek, légzőszerviek, szívesek, 
végtagbántalomban szenvedők meg dö
göljenek meg? Persze, van egyszerű vá
lasz is: tegyünk négy kereket a bringára, 
két ülést, fűtést, tetőt, és m otort a hegy
menethez? Uraim, ezt már feltalálták! 
És autónak híják!

Autósok, hej! Ha meguntátok már az 
állandó toszogatást, hát szervezzetek egy 
napot, amikor százezer autó szállja meg a 
belvárost, autós „C ritica l Mass” címén, 
a többi fé lm illió  meg dudáljon veszettül 
a külvárosokban! Hogy belássa végre a 
sok marha: Budapest az nem a síksági 
Amszterdam vagy Koppenhága! És a 
gazdasági válság közepén a főváros pén
ze nem arra való, hogy egy pofátlan k i
sebbség hobbyjára költse. Ha kell, akár 
helyi népszavazást is lehet k iírn i erről.

És ha már a témánál vagyunk: hirde
tések özöne ugatja: ne használj autót, 
hiszen o tt van a tömegközlekedés! Nos, 
ha már gazdasági válságról vo lt szó, hát 
számoljunk egy picit!

M ondjuk valaki 60 kilométerről jön a 
fővárosba, párjával együtt. A  Volán 
buszjegyei oda is, vissza is fejenként egy 
ezresbe kerülnek. És ha ú ti célját csak 
három átszállással érheti el a népligeti 
buszpályaudvarról, akkor az oda-vissza 
hat darab vonaljegy, de fejenként. Azaz

két személyre tizenkettő! 300 fo rin tta l 
számolva 3600 fo rin t. A  Volán jegyeivel 
együtt tehát ez 7600 forint! Kocsival 
mindez 120 kilométerre legyen, a városi 
forgalmat is számítva 7 liter. Azaz 2100 
fo rin t. Ugye, tisztelt városvezető urak, 
nem mindegy? Vagy az önök zsebéhez 
mérve igen?

És még egy közlekedési apróság: a vas
ú t részbeni megszüntetéséért lobbizik a 
sok „közlekedési szakértő” , mert kevés 
az utasforgalom. És a teherfuvarozás? 
M ert elhiszem azt, hogy kavicsbányától 
a sztrádaépítésig kényelmesebb a sok 
Schmitz kamionnal szállítani a sódert. 
De megnézte valaki is azokat a kétsávos 
utakat, ahol ez a sok nagy dög végig
megy? Világháborús harci terephez in 
kább hasonlítanak még a két számjegyű 
főutak is, m in t úthoz. És mi fog többe 
kerülni? A  kétévenkénti út-újraépítés a 
sóderszállítók tatárjárása után, vagy az, 
hogy mindezt vasútra tereljük, akár a fé
lig  már megszűnt, de még fel nem sze
dett síneken át? Persze, a böhönc nagy 
országúti rémségek importőreinek, és a 
betonmaffiának így jobb és nyugalma
sabb az ügy. Biztos, hogy nem ők állnak 
a vasút-leépítések mögött? (Ráadásul a 
jó  fele e sóderbányacégeknek nem is 
magyar, és ha leraboltak egy-egy kavics
mezőt, akkor még a megmaradt holdbé
l i  tájak rekultiválása is az önkormány
zatokra marad. Döntsük hát el végre, mi 
a fontosabb? A  közúti sóderszállítás, 
vagy az ország nyugalma...

£s az indián kaszinók históriája

A  tömeges tiltakozás, és a k ibukott 
simlis ügyek hatására talán nem lesz a 
Velencei-tó partján kaszinóváros, Blum 
úr nagy bánatára. (Ő  a fifikás befekte
tő.) De Bajnai úr már közölte: azért a 
kormány még másik nyolc nagy kaszinó
építést kiemelt programként kezel ám! 
M ive l az ember nehezen fogja fel, hogy 
m inek tízm illió  szegény magyarnak 
nyolc nagy kaszinó, és az ország ho l jár 
jó l azzal, ha kü lfö ld i befektetők zsebel
nek majd be jó  pár m illiárdot, hát emlé
kezzünk egy kicsit. O lyan dolgokra, 
amelyeket a magyar köztudat jórészt el
feledett már, de mégis megtörténtek. 
M ind járt könnyebb lesz az egész ügy 
megértése...

Egy másik tévéállomás azt is elkotyog
ta, hogy az egyik nyugat-magyarországi 
ilyen kaszinó azért is jó üzlet, mert az 
ilyesmiben nagy tapasztalatú indián ka
szinók egyik vezére is i t t  járt, és dicsérte 
ezt. Indián kaszinók? No, hát it t  már ér

demes tudn i valamit, merthogy az indi
ánoknak ritkán  van pénzük kaszinózni... 
Az U SA  kormánya, kárpótlásul az indi
ánok ellen elkövetett bűneiért, a XX. 
században teljes önkormányzatot adott a 
megmaradt indián törzsek rezervátumai
nak. N o de m it kezdjenek ezzel a sze
gény rézbőrűek, ha oda még ipar se tele
pül, részben a hagyományok féltése 
okán, részben az infrastruktúra hiányá
ban? Hát jö tt  a nagy ötlet: a rezervátu
mok bizonyos fokú területen kívüliségét 
kihasználva épüljenek o tt „ind ián kaszi
nók” , és az ebből származó bevétel még
is ad pár morzsát a bennszülötteknek... 
Meg jó néhány m illiárdot a befektetők
nek... Le tt is belőle ma már világra szó
ló birodalom!

És hogy ehhez mi köze Magyarország
nak? Nos, a történet a nyolcvanas évek 
második felében kezdődött. A kkor lett 
M. Péterből először miniszterelnök-he
lyettes. És első lépéseinek egyike az volt, 
hogy két új külkerminiszter-helyettest 
nevezett k i. M ind a kettő valamikor ta
nítványa vo lt a közgáz már említett 
nemzetközi szakán. Patkó András és 
Apró Piroska. Ez utóbbi hölgy az egye
tem után egy bolgár diplomatához ment 
férjhez, Petar Dobrev vo lt a neve az úr
nak. Vele é lt Szófiában. Dobrev halála 
után hazatelepült. De jö tt vele Dobrev 
egyik jó  barátja, bizonyos Bisser D im it
rov is. És az akkori bizalmas szóbeszéd 
szerint ez az úr a bolgár titkosszolgálat, a 
KGB dédelgetett fiókintézményének 
munkatársa volt. És az vo lt a feladata, 
hogy a közelgő rendszerösszeomlás elől 
kimenekítse a „cég” pénzét. Hát ezt is 
hozta. Egy másik vonalon pedig a hír
hedt Stasi, az NDK-s „testvércég” va
gyona is ide került. (Hogy van-e ehhez 
köze ifjabb Apró Antalnak, aki főtiszti 
rangban szolgált a berlini magyar követ
ségen, azt úgyis csak 80 év múlva tudja 
meg valaki, ha egyáltalán napvilágra ke
rül...)

Akkoriban nyílt a magyar hivatalos 
bank bécsi fiókvállalata, a C W  bank. És 
ezek a pénzek o tt landoltak. A  hírek sze
rin t az egész ügyet a két új miniszterhe
lyettes felügyelte. Olyan jó l, hogy a 
rendszerváltáskor Patkó András már a 
C W  bank amerikai fiókjának vo lt a ve
zetője... Közben Bisser D im itrov a t i t 
kosszolgálatok pénzét (köztük a magya
rét is) Bécsből átvitte Pranciaországba. 
És o tt egy hatalmas szélhámosságba fek
tette. Egy Gigastorage nevű állítólagos 
erőműépítésbe. Am iből erőmű ugyan 
sosem le tt, viszont jó l megfejték a fran
cia államot hatm illiárd frank (!) támo-



gatásra, munkahelyteremtés címén... 
Párizs nyomására az Interpol nyomozni 
kezdett néhány e ltűnt szélhámos után. 
Egyik Bisser D im itrov volt, a másik egy 
Hargittai György nevű magyar (elné
zést, nem rokona a hasonló nevet viselő 
Hargittai Sziriusz György nevű budapes
t i  újságírónak...) És vo lt még egy magyar 
az ügyben, akinek nevét sajnos már én is 
elfelejtettem. A  körözötteket azóta sem 
találták meg. A  pénz viszont, szintén

korabeli hírek szerint, átköltözött a CW  
bank amerikai fiókjába. És onnan befek
tetésként indián kaszinókhoz került!

Tessék mondani, nagyon logikátlan 
annak feltételezése, hogy most ezt a 
pénzt akarják visszahozni Magyarország
ra, az összes fenti adat figyelembevételé
vel? És ezért „kiemelten fontos” a nyolc 
kaszinó beruházása? („Ind ián  kaszinó
szakértők” bevonásával?)

Vagy ez a kérdéses pénztömeg már ko

rábban, a Horn-kormány idején, esetleg 
később, a 2002 óta regnáló kormányok 
időszakában került haza, a pártkasszát 
gyarapítva?

Hiszen az eredeti tranzakció k iv ite le 
zői most jóval közelebb voltak a hata
lomhoz, m in t akár Hom ék alatt.

Nos, ennyire futotta most betegség 
korlátozta erőmből. De ezt az utóbbi 
ügyet már mégsem akartam magammal 
v in n i a sírba...

A listás választás margójára
Ä  miniszterelnök legújabb ötletével a 

listás választással véleményem szerint 
nem az a fő probléma, hogy kiknek 

kedvez vagy előnyös, és kiknek nem. A  
listás választás ugyanis a legantide- 
mokratikusabb választási lehetőség, mely 
a legtávolabb van a népképviselettől.

Az A lkotm ány szerint a népképvise
let értelmében a nép a hatalmat -  köz
vetve -  választott képviselői útján gya
korolja. Ennek értelmében a parlament
ben és az önkormányzatokban ülő kép
viselőknek Magyarország és népének ill. 
a települések érdekeit kell(ene) szolgál
niuk. Hát ilyen tartalmú tevékenységet 
hosszú idő óta nem vo lt alkalmunk ta
pasztalni a parlamenti döntéseket figyel
ve. A  hírek is szinte naponta ennek el
lenkezőjéről számolnak be.

Jelenleg a képviselők vissza nem hív
hatóak, vagyis választóik által felelős
ségre nem vonhatók. Azt tehetnek, 
amit akarnak büntetlenül. Mentelm i 
joggal is rendelkeznek.

Legtöbb, ami elérhető esetükben, ha a 
következő 4 évre nem választják őket 
újra.

Ez a helyzet azt eredményezte, hogy a 
képviselők -  tisztelet a kevéske kivétel
nek -  megélhetési politikusok lettek, 
akik párt utasításokra nyomják meg az 
igen vagy a nem gombot a „parlamenti 
k ik iá ltó ” előjelzése alapján. Az előter
jesztéseket, melyekről döntenek, nem 
ismerik, azok anyagát „nincs idejük vagy 
alkalmuk” elolvasni.

A  felelőtlenség legriasztóbb példája
ként a lisszaboni szerződés megszavazá
sát említeném.

Ma o tt tartunk, hogy a parlamenti 
ülések a komolytalanság és felelőtlenség 
látszatát ke ltik, időnként cirkuszi elő
adáshoz hasonlíthatóak, ahol az ottha
gyott szemétdombok jellemzően bizo

nyítják a képviselők kulturáltsági szint
jét. Erkölcsi szintjükről most nem is 
szólva. A  hatalmon lévők az országot sa
ját kft.-j üknek, vállalkozásuknak tekin
tik, a lakosságot meg az alattvalójuknak. 
Felelősségük nincs, még csak nem is 
korlátolt.

Az, hogy a választók, akiket képvisel
niük és szolgálniuk kellene, m it szeret
nének, m i az érdekük, az aztán igazán 
nem szempont a szavazásaiknál. A  lé
nyeg a képviselői bérek és juttatások, 
amit érdemtelenül felvehetnek.

Ma arányos egyéni és listás választási 
rendszerünk van, ami alapvetően a nagy 
pártok számára előnyös. A  parlamenti 
küszöb 5%, ami nem teszi lehetővé a va
lóságos választói akaratot tükröző képvi
selői összetételt, mert az 5%-ot el nem 
ért pártok szavazatait arányosan szét
osztják a bejutottak között.

Viszont a vegyes választási rendszer
ben az egyéni választókerületekben be
ju to tt képviselők -  ha látszatból is -  
kapcsolatot kénytelenek tartani a vá
lasztókerületük választóival. Meghall
gatják a problémákat, majd elmennek, s 
vagy tesznek értük, vagy elfelejtik.

Jogosan merül fel az az igény a válasz
tópolgárok részéről, hogy képviselőik, 
ha elégedetlenek a ténykedésükkel, 
visszahívhatók legyenek. Lesznek, akik 
ezt demagógnak mondják majd. Persze, 
hogy nem tetszik a kényelmesen beren
dezkedni kívánó párt-alattvalóknak, 
akik választóik fölé helyezik magukat.

A  visszahívhatóság viszont csak az 
egyéni választókerületekben megválasz
to tt képviselők esetében lenne érvénye
síthető.

A  listás választás a legantidemok- 
ratikusabb választási lehetőség.

A  lista ugyanis pártlista. A  „pártköz
pont” dönt. Nem jó tehát a párt tagjai

nak, és nem jó a választóinak sem, mert 
arctalan, k i tudja, milyen személyek 
lesznek a listára kerülő kedvezményezet
tek. M ilyen érdek- és erőviszonyok dön
tik  majd el?

Gondolják végig, amiről a nagykö
zönség nem is tud, bár az Alkotmányban 
rögzítették. Tudják, hogy az önkor
mányzati választások jelölésénél a kép
viselőjelöltnek nem kell magyar állam- 
polgársággal rendelkeznie, csak a pol
gármesterek és a főpolgármester eseté
ben? Elegendő egy magyarországi beje
len te tt lakcím. Gondolják ezt végig!

A  parlamenti képviselők esetében 
nem kizáró ok, ha a képviselők több ál
lamnak is állampolgárai. Erről nincs 
nyilvános nyilvántartás. Az állampol
gárok, akik megválasztották vagy majd 
megválasztják, erről nem is tudnak. So
kunk véleménye szerint a parlamentbe 
csak olyan képviselőket volna szabad je
lö ln i, akik kizárólagosan magyar állam
polgárok, vagy igazoltan Kárpát-meden
cei elszakított testvéreink.

Ha végiggondoljuk, nehéz elképzelni, 
hogy a többes állampolgársággal rendel
kezők magyar nemzeti érdekeket tudja
nak egyértelműen képviselni, hisz aka
ratukon kívül függvényei egy vagy több 
másik államnak is. Konkrétan melyik 
állam érdekeit tek in ti elsődlegesnek az a 
képviselő, aki több állampolgársággal 
rendelkezik? Nehezen tudom elhinni, 
hogy a magyart. Hisz azt tapasztaljuk 
nap m in t nap, hogy az elsődleges megfe
lelési kényszer a nemzetközieknek vagy 
egy adott állam elvárásainak való meg
felelés, a korábbi szovjet, most nyugati 
vazallusi szerepnek való tökéletes meg
felelés.

A  csak listás választásnál, a képvise
lők kiválasztásánál vajon mely nemzet
közi po litika i vagy gazdasági lobbicso
portok győznének?

Ha sürgősen nem születik erős c iv il 
összefogás egy új alkotmány és új válasz
tási törvény kiharcolásához, a következő 
választáskor a mainál is sötétebb jövő 
elé nézhetünk.

Orbán Éva


