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Nagyapók 
a Parlament előtt
Aligha kerül be a felsőoktatási diákmoz
galom aranykönyvébe a kedd esti Kossuth 
Lajos téri tüntetés. Valójában szomorú, 
hogy a valószínűleg jó  szándékkal verbu
vált mozgalom (tiltakozás a tandíjrend
szer ellen) a politikán hasonlott meg.

Előre látni nem lehetett, hogy így törté
nik majd, bár több jel utalt rá, valami nem 
lesz rendben. A MEFHOSZ elnökségé
nek szervezőtevékenységét két szélsősé
ges szárny befolyásolta. Az egyik oldalról 
a thürmerista Munkáspárt izgágasága, a 
másikról a Torgyánéktól, Csurkáéktól, 
mérsékeltebben az MDF-től megkörnyé
kezett diákvezér, Bercsényi László politi
kai tájékozatlansága. Nehezen lehet meg
érteni, hogy Bercsényi miért építette bele 
előzetes toborzónyilatkozatába a MIÉP 
vezérének jelszavát, kilátásba helyezve a 
„polgári engedetlenségi” mozgalmat.

Ezzel önmaga ítélte sikertelenségre a 
nagyszabásúnak hirdetett demonstrációt. 
Ha bárki utólag is megnézi majd a musz- 
tert, hacsak nem végletesen elfogult, meg
állapíthatja, hogy a Kossuth Lajos téren 
csupán elvétve lézengtek az igazi diákok, 
sokkal nagyobb számban az idősek, jobbá
ra nagyapók, akik kormányellenes jelsza
vaikkal nem elsősorban a tandíjrendszert 
ítélték el.

Fölmérések szerint a diákságnak csu
pán négy-öt százaléka érdeklődik a párt- 
politika iránt, a túlnyomó többség távol 
tartja magát tőle. Nyugtalanító tünet, 
hogy a jövendő közélet alakítói ennyire 
idegenkednek, mert hogyan is képzelik el 
a demokráciát és különösen a parlamentit 
pártok nélkül. Ugyanakkor érthető is a tá
volságtartás, mert tapasztalván a pártpoli
tika színvonalát, nem különösen vonzó az 
ifjúságnak.

V Á R K O N Y I T IB O R

Időzített ajándék 
Milosevicsnek
Fellélegezhetnek a jugoszláv politikusok: 
négy és fél évi karantén után a nemzetközi 
közösség ismét országszámba veszi a szerb- 
montenegrói államképződményt. Az ENSZ 
szankcióinak teljes feloldása könnyebben 
ment, mint ahogyan azt sokan gondolták 
és némelyek remélték.

A boszniai szerbek háborújának támo
gatása miatt kiszabott embargó súlyos ká
rokat okozott a jugoszláv (és a környező 
országok) gazdaságának, amit az ártatlan 
átlagpolgárok szenvedtek meg a legin
kább. A szankciók feloldásának azonban 
nem mindenki örül maradéktalanul.

A szarajevói bosnyák vezetőség azon
nal kinyilvánította nemtetszését, mert sze
rinte az embargó jó  eszköz volt arra, hogy 
a külföld féken tartsa a nagyszerb törekvé
seket. Márpedig a daytoni békeegyez
ménynek még egyetlen pontja sem telje
sült maradéktalanul (hacsak -  az EBESZ- 
hez hasonlóan -  el nem fogadjuk a kikény- 
szerített, csalásokkal megcsúfított boszniai 
választásokat). A  szerbiai kisebbségeket 
sokáig hitegették azzal, hogy helyzetük 
rendezését szintén megkövetelik Belgrád- 
tól, cserébe az embargó feloldásáért. A 
külföldi politikusok előbb csak a vajdasági 
magyarokról feledkeztek meg, most vi
szont már a (jóval népesebb) koszovói al
bánok problémája sem izgatja többé őket. 
Beérték azzal, hogy Milosevics szerb el
nök aláírt egy semmire sem kötelező 
egyezséget Ibrahim Rugovával.

Várhatóan a szerb-montenegrói hata
lomnak is okoz majd némi fejfájást, hogy 
a gazdasági-kereskedelmi zárlat megszűn
tével sorra megjelennek a régi hitelezők. 
Sok olyan gyár, vállalat kerül most kutya
szorítóba, amely a válság kirobbanása 
előtt részlettörlesztésre vásárolt felszere
lést, nyersanyagot külföldről. A háború és 
az embargó éveiben elszegényedett cége
ket az egykori kölcsönök visszafizetési kö
telezettsége is sújtja majd.

A kapcsolatok helyreállításából eredő 
gazdasági haszon természetesen ennél jó 
val nagyobb lesz. A zárlat feloldásából 
mégis a politikusok, elsősorban Szlobodan 
Milosevics szerb elnök kovácsolhat tőkét. 
A lehető legjobbkor kapta meg jutalm át a 
négyévi véres háború után tanúsított bé- 
külékeny magatartásáért. Ajándék ez a ja 
vából a novemberi parlamenti választások 
előtt.

A jugoszláv kisember nem várhat gyors 
és látványos javulást életében az embargó 
feloldásától, a kirekesztettség évei után 
mégis megkönnyebbülhet. Maholnap talán 
a vízumkötelezettséget is eltörlik, és a nyu
gati államok határainál a jugoszláv átlagpol
gárt sem sújtja megvetés. A háborút elvégre 
nem ő indította.

N A G Y  M É L Y K Ú T I E D IT

Papp  Jó zsef

A Vektor-Tocsik-botrány 
tanulságai

Az önkormányzatoknak járó 
vagyon átadása körül kirobbant 
botrány legmélyebb tanulsága 
az, hogy az állami tulajdon -  
bármely megjelenési formájá
ban, így az önkormányzatiban is 
-  természetéből következően a 
korrupció melegágya. Nem volt 
szerencsés ötlet, hogy bizonyos 
önkormányzatok (illetve akkor 
még tanácsok) a belterületi föl
dek után olyan közpénzekhez 
jussanak, amelyek terven felüli 
bevételként eleve pazarlásra és 
lazaságra csábítanak. Jellemző, 
hogy az ezt szabályozó törvényt 
még 1989-ben, a rendszerváltás 
előtt hozták meg, mintegy lehe
tőséget teremtve az arra „érde
meseknek”, hogy a zavarosban 
halásszanak.

És az önkormányzatok éltek 
e lehetőséggel. Noha a törvény 
szerint csak véleményezési, 
nem pedig vétójoguk van a bel
területi földek értékelésében, 
az önkormányzatok az esetek 
nagy részében vitatták a könyv- 
vizsgáló által ellenjegyzett te
lekértéket, többet szerettek vol
na kapni, elfeledkezve arról, 
hogy ezek a földterületek nem 
üresek és piacképesek, hanem 
általában adóssággal terhelt, le
robbant állami vállalatokból át
alakult társaságok ingatlanjai. 
Hamar rájöttek, hogy az így 
megszerzett tagsági jogok min
den esetben kisebbségi részese
dést jelentenek, s mint ilye
nék valójában értéktelenek, ön
állóan csak jóval a többségi ré
szesedést jelentő állami tulajdo
nú tagsági jogok ára alatt érté
kesíthetők.

Később egy 1992-ben meg
hozott törvény lehetővé tette, 
hogy az önkormányzati részese
déseket -  a privatizációs vételár 
nagyságától függően -  pénzben 
is kiadják, ha a települések így 
akarják. Az állami vagyonkeze
lők értesítették is erről az ön- 
kormányzatokat, de nem álltak 
le velük vitatkozni a telkek érté
kéről. Ez ugyanis lehetetlenné 
tette volna a tömeges átalakí
tást és privatizációt. Pusztán 
annyi engedményt tettek, hogy 
akkor is készpénzben adták ki a 
részesedést, ha a cégért kárpót
lási jegyben fizettek. Ezt persze 
nem kifogásolták az önkor
mányzatok!

A  viták java része azonban 
az 1989-1992 közötti átalaku
lások körül folyik. A z önkor
mányzatok többet -  nem része
sedést, hanem készpénzt -  sze
retnének kapni, ezért perre 
mentek. És a Legfelsőbb Bíró
ság 1995-ben meghozott prece
densértékű ítéletében megerő
sítette az önkormányzati köve
telések jogosságát. (A  Va
gyonkezelő Rt. jogelődei a pe
res követeléseket nem is telje
síthették, hiszen mértékük 
csak a most záruló perek ered
ményeként vált ismertté.) 
Csakhogy kérdés: megalapo
zottnak nyilváníthatók-e olyan 
követelések, amelyeket a tör
vény szerint csak vélem énye
zési joggal felruházott önkor
mányzatok támasztanak az ál
lami vagyonkezelővel szem
ben? És ha már vannak ilyen 
jogerős ítéletek, milyen alapon 
veheti őket semmibe az állami 
vagyon kezelője?

A  jogi képtelenségeknek ez a 
sorozata teremtett kedvező 
helyzetet a most napvilágra ke
rült korrupciós ügyeknek. Itt 
vannak egyfelől a követelésüket 
bírói ítélettel alátámasztó, nem 
várt többletpénzre váró önkor
mányzatok, másfelől pedig ott a 
vagyonkezelő, amely a követe
lések oly hatalmas összegével 
szembesül, amelyet képtelen 
egyszerre kifizetni. Ebbe a vá-

A  s z e r z ő  k a n d i d á t u s ,  a  B u d a p e s t i  
K ö z g a z d a s á g - t u d o m á n y i  E g y e t e m  
a l k a l m a z o t t  g a z d a s á g t a n  
t a n s z é k é n e k  d o c e n s e

kuumba robban be először a 
Vektor Rt., amely azt ígérte 
az önkormányzatoknak, hogy 
azonnal behajtja, sikerdíj fejé
ben, a követelés nagy részét. 
A jutalék mértékét pedig akko
rára szabták, hogy nem ártana 
vizsgálat arról: a jutalékfizető 
polgármesteri hivatalok némely 
tisztségviselőinél nincs-e feltű
nően gyors vagyongyarapodás, 
esetleg bizonyos önkormányza
ti frakciók kasszáiban nincs-e 
tisztázatlan eredetű pénzmoz
gás. Az, hogy Tocsik Márta 
színre lépett az ÁPV Rt. képvi
seletében, a Vektor Rt. sikeré
nek következménye. Felismer

te, hogy a másik oldal, a va
gyonkezelő is megcsapolható, 
hivatkozva a megtakarításokra 
és arra, hogy az alkufolyamat 
egy csapásra ésszerűsíthető.

Az önkormányzatokat meg
illető vagyon kétoldalú „lenyú- 
lása”, valljuk meg, akármilyen 
vérlázító is, zseniális ötlet a ma
ga nemében. A híradások sze
rint a belterületi földek, vala
mint a tanácsi alapítású állami 
vállalatok privatizációja után 
mintegy 57 milliárd forint járna 
az önkormányzatoknak. Ennek 
az összegnek a 10 százaléka 
(vagy ha Tocsik Márta díjazásá
nak degressziója igaz, akkor 
mondjuk 8 százaléka), azaz leg
kevesebb 4-5 milliárd forint si
kerdíj formájában, ha esik, ha 
fúj, mindenképpen magánzse
bekbe vándorol. A  konstruk
ciót úgy találták ki, hogy vagy a 
Vektor Rt. (ha a követelést 
névértéken behajtja), vagy a 
Tocsik Márta Tanácsadó Iroda 
(ha az önkormányzati követe
lést a nullára alkudja le) jusson 
hozzá a nyilvántartott és a tör
vény szerint járó követelés 10 
(de minimum átlagosan 8) szá
zalékához.

Valójában a dolog úgy tör
tént, hogy a kecske is jóllakott, 
és a káposzta is megmaradt: az 
önkormányzatok nevében eljá
ró Vektor Rt. és Tocsik Márta 
tevékenysége úgy alakult, hogy 
a z . önkormányzatok hozzájut
hassanak követelésük 70-80 szá
zalékához, a többit pedig a To- 
csik-féle iroda könyvelhesse el 
az ÁPV Rt. megtakarításának. 
(Kérdés: a Vektor Rt., amely 
sok esetben nem számlázott, va
jon befizette-e az áfát?) A  sajtó
ból nyomon követhető adatok 
ezt a tárgyalási stratégiát való
színűsítik: a Vektor Rt. a mai 
napig csaknem 2 milliárd forint 
jutalékot kaszálhatott, az állító
lagos jogásznő pedig mintegy 
800 milliót. Olyan egyezségek
ről ugyanis nincsenek hírek, 
amelyeket az önkormányzatok 
a két közbenjáró nélkül, közvet

lenül az ÁPV Rt.-vel kötött vol
na. A z már csak ráadás, hogy a 
Vektor Bróker Rt. -  a Vektor 
Rt. testvércége -  további pén
zekhez jut, ha állampapírokba 
fekteti az önkormányzatok be
hajtott járandóságát.

Aligha hihető Lovas Péter
nek, a Vektor Rt. igazgatójá
nak állítása, miszerint amatőr 
módon, az átalakult állami vál
lalatok cégbírósági adatainak 
szisztematikus áttanulmányo
zásával jutottak el az érintett 
önkormányzatok listájához. 
Ezt valószínűtlenné teszi a cég
nyilvántartás jogállamhoz mél
tatlan, megbízhatatlan állapota.

Ennél már az is gyorsabb és ke
vésbé munkaigényes, ha egy
szerűen végigtelefonálják a na
gyobb települések polgármes
teri hivatalait.

Itt bizony nagyszabású ak
cióról van szó, amelynek szálai 
messze túlmutatnak a példátla
nul magas sikerdíjjal botrány
hőssé vált Vektor Rt.-n és To
csik Mártán. Vajon kik ezek a 
pénzügyi zsenik és a mögöttük 
álló szürke eminenciások? A  
fergeteges gyorsasággal kifize
tett jutalékok megdöbbentően 
magas összege -  finoman szól
va -  nem gördített akadályt az 
elé, hogy maradéktalanul érvé
nyesülhessen a „jut is, marad 
is” elve. Nehéz vitatkozni a fi- 
deszes Deutsch Tamás Objek
tív-beli állításával, hogy e pén
zek egy része az MSZP holdud
varába tartozó vállalkozásokba 
áramlik.

A  Magyar Hírlap jóvoltából 
tudható, hogy a Vektor Rt.-hez 
és testvércégéhez -  az utóbbi el
nöke, Veres Tibor révén -  köze 
van annak a Wallis Holdingnak, 
amelyet a moszkvai diplomata
főiskolán végzett Veres Tibor 
neve fémjelez. A  Wallis Hol
ding hazánkban -  többek kö
zött -  képviseli a Saab céget is, 
amely a Horn Gyula baleseté
ben elhíresült kocsit szállította. 
Ez a vállalatóriás egyébként an
nak a Wallenberg-csoportnak a 
tagja, amelyik hadseregünknek 
a Gripen repülőket ajánlja. 
A  holding közismerten jó kap
csolatokat ápol a nagyobb kor
mányzó párttal, de az OTP-nek 
is egyik „udvari szállítója”. 
Egyik vezető alkalmazottja a 
kormányváltás után hazánk 
ENSZ-képviseletére került.

Akar László (az MSZP által 
delegált politikai államtitkár a 
PM-ben) vezető tisztségviselő 
volt a holding egyik érdekeltsé
gében. Becsületére legyen 
mondva, államtitkári kinevezé
se előtt lemondott erről a poszt
ról, akárcsak a Vektor Bróker 
Rt. felügyelőbizottsági tagságá

ról. Nehezen hihető azonban, 
hogy az informális szálak meg
szakadtak volna a cégcsoport
tal. Egy biztos: kinevezése nem 
ártott a Wallis Holdingnak. 
Hogy tudomása volt-e a Vek
tor-akcióról vagy nem, ez ebben 
a kényes és botrányos ügyben 
tulajdonképpen mindegy. Kíno
san kellett volna ügyelnie, hogy 
ezek a cégek az állami szférában 
megrendelésekhez ne juthassa
nak. Minthogy ez nem történt 
meg, bizony a vádak nehezen 
lesznek kivédhetők!

Tocsik Mártáról és rejtélyes 
irodájáról nincsenek informá
ciók. Nem lennék meglepve, ha 
kiderülne, van némi köze a fen
tebb említett érdekkörhöz. Ha 
nincs, akkor valószínűleg csak 
az ÁPV Rt. illetékeseinek buli
járól van szó. Teljesen meggyő
zőek Krecz Tibornak, a Figye
lő főszerkesztőjének állításai, 
hogy a szakértő kiválasztásakor 
nem volt semmilyen pályázat. 
Ha lett volna, akkor a sikerdíj 
kulcsa közelebb kerül a három 
százalékhoz a tíz helyett. Ha pe
dig volt pályázat, mint ahogy az 
Á PV Rt. vezérigazgatója és jogi 
igazgatója a közjegyzői jegyző
könyvben foglaltakra hivatkoz
va állítja, akkor miért egy telje
sen ismeretlen, referenciátlan 
iroda kapta a megbízást?

A  sikerdíjbotrány egy jogál
lamban már önmagában is ele
gendő ahhoz, hogy az illetéke
sek levonják a konzekvenciá
kat. Suchman Tamás miniszter 
azonban nem mond le, mert 
szerinte e kis malőr nem érinti 
az alapjában véve tiszta és átlát
ható privatizáció lényeges fo
lyamatait. A  tisztaság és az át
láthatóság persze nézőpont kér
dése. Suchman minisztersége 
idején, 1996 májusában hozott a 
kormány egy olyan, a vagyon
kezelő privatizációs pályázati 
eljárását szabályozó rendeletet, 
amely enyhén szólva sem ked
vez a tisztaságnak és az átlátha
tóságnak. Ez legalább akkora, 
ha nem nagyobb botrány, mint 
a Tocsik-ügy, és • sajnálatos, 
hogy nem tűnt fel sem a sajtó
nak, sem pedig az ellenzéknek. 
Talán azért, mert a vagyonkeze
lő elődei is hajlamosak voltak 
arra a gyakorlatra, amelyet 
most jogszabály szentesít. Arról 
van szó, hogy a privatizációs pá
lyázatokon részt vevők nem 
szerezhetnek tudomást a ver
senytársak ajánlatainak érdemi 
részleteiről (még a megajánlott 
vételárakról sem), sőt az esetek 
többségében az sem tudható, 
kik a versenytársak. A  rendelet 
ugyanis előírja, hogy a pályázati 
bontás vagy zártkörű (amelyen 
csak a közjegyző és a kiíró kép
viselője vehet részt), vagy nyílt, 
ahol a pályázók is jelen lehet
nek, de más pályázóknak csak 
az adatait tudhatják meg, a 
megajánlott vételárakat nem. 
A  szerződés részletei ezért nem 
kerülhetnek nyilvánosságra, a 
verseny tisztaságának egyik leg
fontosabb biztosítéka, a ver
senytársak egymás feletti kont
rollja tehát nem valósulhat meg. 
Ebben a szisztémában benne 
van a lehetőség, hogy annak ad
ják oda a meghirdetett részese
dést, akinek akarják. Egyes 
ajánlatok utólagos módosítását 
a közjegyző jelenléte nem zárja 
ki (gondoljunk csak a Tocsik-fé- 
le állítólagos pályázat felettébb 
furcsa közjegyzői jegyzőköny
véből közreadott idézetekre). 
Saját közvetlen tapasztalataim 
is alátámasztják a feltételezést, 
hogy utólag történhetett aján
latmódosítás.

És ez egy jogállamban önma
gában is hatalmas botrány! 
Az önkormányzati járandóság 
módszeres megcsapolásának fé
nyében már-már elviselhetetlen 
botrány. Talán a kormányren
delet meghozatala is összefügg 
a Vektor-Tocsik-üggyel?

A kiskapu

KAJÁN TIBOR RAJZA

„Az, hogy Tocsik M árta  színre lépett az ÁPV Rt. 
képviseletében, a Vektor Rt. sikerének következménye.

Felism erte, hogy a m ásik oldal, a vagyonkezelő is 
megcsapolható, hivatkozva a m egtakarításokra és a rra , 

hogy az alkufolyam at egy csapásra ésszerűsíthető. 
Az önkorm ányzatokat megillető vagyon kétoldalú 
»lenyúlása«, valljuk meg, akárm ilyen vérlázító is, 

zseniális ötlet a maga nemében.”

A cipőpucoló

T
erpeszkedik egy dagadt pasas a székben, beleröhög a kame
rába, miközben egy sovány térdel előtte, és a cipőjét fénye
síti. Számtalanszor láttuk már a képet a gazdag-szegény, 
hatalmas-kiszolgáltatott ellentétpár illusztrációjaként. Csakhogy 

ez a fotó más. A  terpeszkedő dagadt egy fekete fiatalember, s az 
előtte térdepelő a „felsőbbrendű” fehér. A kép a Magyar Fórum
ban jelent meg, úgyhogy felesleges meglepődünk a kicsit sértő
dött képaláíráson, amely valami olyasmiről szól, hogy hova is ju
tott a világ, ha már ilyenek is előfordulhatnak.

Pedig ez a kép az etnikai, nemzeti ellentétektől sújtott világban 
az utóbbi idők egyik legszívetmelengetőbb alkotása. Talán a fény
képész csak azért nyomta meg a gombot, mert valami furcsát 
akart megmutatni. Ám ha sokat látjuk, az egészen szokatlan dol
gokhoz is hozzá lehet edződni.

Magyarországon a legfontosabb kérdés persze nem a fekete, 
hanem a cigány kisebbségé. Tetszik, nem tetszik, cigányoknak és 
nem cigányoknak (is) együtt kell élniük, úgyhogy különösen fon
tos az, milyen kép él a többségi társadalomban a kisebbségekről, 
a cigányokról. Nekünk kötelességünk, hogy megmutassuk, ho
gyan élnek a romák. Hogy mekkora a szegénység, hogy fiatalon 
arat a halál körükben, hogy mert szociális helyzetük miatt ala
csony iskolázottságúak, szinte esélyük sincs munkát találni, ezért 
termelődik újra a nyomoruk. Mindezt tudnia kell a világ dolgai 
iránt érdeklődő polgárnak. Ugyanakkor sajnos vannak hírek, me
lyek építik tovább azt az előítéletet, hogy na igen, minden cigány 
szegény, szerencsétlen, iskolázatlan. Ami persze hogy nem igaz. 
Mit tesz erre az egyensúly fenntartására kényes szerkesztő? Sze
rez egy cikket egy derék, becsületes, érettségizett cigány emberről 
is, hogy megmutassa, tessék, ilyenek is akadnak.

Sajnos ez sem megoldás. Hiszen a sajtót a hír érdekli. Hír pedig 
az, ha a postás harapja meg a kutyát, és nem fordítva. Vagyis ha 
arról írunk, hogy akadnak azért rendes cigányok is, azt sugalljuk, 
mindez a rendkívüli, a szokatlan, mert a cigányok általában nem 
ilyenek. Vagyis puszta jószándékból épül tovább az előítélet.

Nemrégiben Prágában néhány nagy nemzetközi alapítvány 
(Open Media Research Institute, Project on Ethnic Relations, Of
fice for Democratic Institutions and Human Rights) arról rende
zett konferenciát, hogy mi okosat lehet ebben a helyzetben kita
lálni. Ebben a Közép-Európában nagyjából hasonló helyzetben. 
Ahol már túl kellene jutnunk azon, hogy megállapítjuk, bizony a 
polgárok egy része csúnya előítéletektől terhes, és hibás az a kép, 
amely a társadalom egy jelentős részében él.

Magyarország élöljárhat a jó példával. Alig egy éve működik 
Budapesten a Roma Sajtóközpont. A mini hírügynökség naponta 
bombázza a sajtót híreivel. Munkatársai arra számítanak, hogy 
előbb-utóbb kiderül, az ország legnagyobb kisebbségének tagjai 
ugyanolyan érdekesek lehetnek az olvasóknak, mint mások, akik
ről naponta olvashatunk. S így talán nemcsak a bűnügyi hírekben 
szerepelnek majd romák.

Feleségem, aki lelkesen meghallgat a rádióban minden gyerek
nevelési műsort, állítja, hogy mint átlagos anya cigány asszony 
gyakorlatilag soha nem szerepel e programokban. Miközben azt 
azért nem lehet állítani, hogy ne nevelnének gyereket.

Pedig csak néhány ilyen műsor, és a hallgatók talán arra a kor
szakos felismerésre jutnának, hogy na hát, a cigányok is ugyan
olyan emberek, mint a nem cigányok. Ami ugyan nem eredeti 
gondolat, de kétségtelenül sok benne az igazság. (Az sem lenne 
rossz, ha elemi iskolai tanulmányaik közben a gyerekek legalább 
egy cigány mesével találkozhatnának, vagy akadna roma dadus az 
óvodában. De éppúgy nincs, mint ahogy a közszolgálati Magyar 
Televízió főműsoridejében roma bemondó sincs. Persze nem dísz
cigányokra van szükség, de azt talán senki nem hiszi el, hogy egy 
több mint félmilliós közösségben egyetlenegy ember sem akad. 
aki alkalmas volna erre a feladatra.)

Most talán elér azzal is valamit a sajtóközpont, ha fiatal roma 
értelmiségieknek segíti ösztöndíjjal, hogy megismerkedhessenek 
az országos médiumok működésével, és a tehetségesek talán ott is 
maradhassanak. A  sajtóközpont munkatársai is tettek egy kor
szakalkotó felfedezést. Honnan tudjuk, hogy az indiánok nemes 
szívű, bátor harcosok, szeretetre méltó figurák? Onnan, hogy egy 
Kari May nevű író kitalálta mindezt, és mi azóta is elhisszük neki. 
Vagyis a magyarországi cigányok befogadásáért lehet hogy a leg
többet az tenné, ha valamelyik népszerű szappanoperában lenne 
egy cigány szereplő -  éppen mint az életben -, aki ha más is, talán 
majdnem olyan, mint mi.

A  véleményalakító értelmiség feladata végül is az, hogy ne cso
dálkozzunk majd egy olyan képen, amelyen egy „fehér” ember fé
nyesíti egy roma cipőjét.

A  bűnös fasírt
A romantikus nevű Bangalore városában fiatalok ostromolták meg 
a Pizza Hut éttermét. A  magyar szokással ellentétben nem azért, 
hogy mielőbb pizzához jussanak, hanem hogy a berendezést szétver
jék. Szerintük ugyanis a Pizza Hut a külföldi multinacionális cégek 
szimbóluma. A város amúgy is kezd híres lenni az ilyen jelképes har
cokról. A  helyi parasztok a Kentucky Fried Chickent támadták meg, 
jobboldali nőszervezetek pedig a novemberben Bangaloréban tar
tandó világszépeversenyt kívánják megakadályozni.

Emlékeznek még a kispolgári csökevények és a nyugati métely 
elleni hazai harcokra? A  csőnadrágra, a farmerra, a dzsesszre, a 
twistre, a Coca-Colára, a frizsiderszocializmusra? Visszatekintve ne
vetséges. pedig ma is sokan, és nem csak Indiában próbálják az ide- 
genség szimbólumává növeszteni a jámbor fasírt és üdítőital-keres
kedőket és társaikat. Ha elég elvakultak vagyunk, mindent jelképpé 
növeszthetünk -  csak nem érdemes.

A  bangaloreiak gazdasági érdekeik és nemzeti kultúrájuk vé
delmében ragadtak bambuszrudat, vascsövet, mint német harcos
társaik gyújtópalackot a török bevándorlók ellen. Az ilyen mozgal
mak persze sosem emberek, mindig jelképek ellen irányulnak, a 
baj csak az, hogy a végén általában emberek halnak bele, s nem a 
szimbólumok.

B A R A B A S T . J A N O S

B
etegnek lenni sehol sem jó. A  magyar 
egészségügy alanyának (tárgyának?) azon
ban egyenesen katasztrofális a helyzete. És 
nemcsak azért, mert kevés a pénz, hanem mert a 

magyar egészségbiztosítás rendszere elavult, mé
lyen bürokratikus, és mindezek következtében 
embertelen.

Súlyos állítások, de álljon itt csupán egyetlen -  
nagyon egyszerű -  példa. Akit berendelnek orvosi 
felülvizsgálatra, már rendszerint igen sok megpró
báltatáson, infarktusokon, műtéteken átesett em
ber. Kap egy levelezőlapot, mikor jelenjék meg a 
vizsgálatra. Az értesítő szövegének, amely egyet
len napot és azon belül pontos órát jelöl meg, nyá
jassága vetekszik egy rendőrségi vagy adóhatósági 
idézés hangnemével. Mármost egész Nagy-Buda- 
pest területéről -  Óbudáról, Soroksárról, Csepelről 
-  odavánszoroghatnak a Népliget tövébe a beidé
zettek. A  jámbor biztosított azt gondolhatja, hogy 
ha pontosan déli 12 órát jelöltek meg, akkor legfel
jebb fél egykor sorra kerül. No igen. Két és fél órai 
(nem tévedés: 150 percnyi!) várakozás után jut be. 
Sehol egy kiírás, sehol egy emberi szó, hogy elné
zést, csúszunk, talán tessék addig sétálni, ebédelni -  
semmi. Kafkai kastély, szigorú folyosók, zárt ajtók,

A z  a b s z o lú t  s e le j t
rajtuk csupa főorvos neve (orvos egy sincs közöt
tük). Információ semmi. Aki végre bejut, egyetlen 
orvossal meg egy írnokkal találja szembe magát. 
Nem szakbizottsággal, amely megállapítaná, vajon 
valóban áll-e mindaz, amit javaslatában a kezelő
orvos leírt. Kérdés, mennyivel biztosabb megálla
pításokat tud tenni az az egyébként valószínűleg 
igen jó képességű felülvizsgáló, aki akkor látja elő
ször a vizsgálandó személyt, akkor olvassa át elő
ször némelyikük vaskos kötegnyi előtörténetét, 
mint a kezelőorvos? Még csak nem is bizottság, 
hanem egyetlen szál orvos, ő vizsgál, ad javaslatot 
szívbajosról, mozgásszervi sérültről, halláskáro
sultról egyaránt. Minden krimiolvasó tudja, hogy a 
rendőrségen például a vallomás, a szembesítés 
eredményét ismertetik tanúval, vádlottal egya
ránt, aki azután aláírásával hitelesíti a jegyzőköny
vet. A  bűntelen beteg azonban nem érdemes arra, 
hogy a személyét abszolút közelről érintő megálla
pításokat megismerje. Majd egy fő-fő bizottság 
dönt -  ez minden, amit megtudhat. Bár, ha nagyon

kíváncsi, azt is megmondja a fáradt és kelletlen 
vizsgálóorvos, hogy nem ők hívják -  mit hívják, 
idézik! -  be a pácienseket, hanem a Fiumei úti 
központ, amely egyszerre öt embernek küldi ki 
ugyanazt az időpontot. Mármost ha a tisztelt hiva
talnokokban csupán minimális késztetés volna a 
gondolkodásra, tudhatnák, hogy egy ember felül
vizsgálatára átlagosan 20-30 perc kell, hiszen: 1. az 
orvosnak el kell olvasnia a kórelőzményeket (mi
nimálisan 5 perc); 2. a betegnek le kell vetkeznie, 
majd felöltöznie (3-5 perc); 3. a vizsgálat maga az 
eset súlyosságától, bonyolultságától függően 10-20 
perc; 4. az orvosnak le kell diktálnia a vizsgálat 
eredményeit (3-5 perc). Aztán az orvosnak is kell 
néha egy-egy szusszanásnyi pillanat. Vagyis az 
egyszerre beidézett öt ember ideje már jócskán be
lenyúlik a következő csoportéba, miközben a cso
port utolsó tagjaiként érkezett pechesebbeknek 
mindenképp legalább két órát kell várakozniuk. 
Mindez azért, mert kényelmesebb egy arctalan 
központból egyetlen időpontot megjelölni, mint

átgondoltan ütemezni a behívást. És ez nyilván így 
megy napról napra, évről évre. Nyilvánvalóan nem 
pénzkérdés, hanem gondolkodás, figyelem dolga. 
Miként az is lényegtelen többletkiadásba kerülne, 
hogy az ágyon, amelyre levetkőzve kell feküdni, 
ne legyen olyan mocskos, gyűrött a lepedő, mint 
egy elhanyagoltabb hajléktalanszálláson.

Idője volna, hogy az egészségügy minden érin
tettje észrevegye: nem szívességről van szó, hanem 
szolgáltatásról. Éppolyan biztosítási szolgáltatás
ról, mint amilyet a profitra dolgozó biztosítóintéze
tek nyájas ügynökei árulnak az embernek. Azzal a 
kétségtelenül hátrányos különbséggel, hogy a tár
sadalombiztosítást kötelezően levonják, még mi
előtt megkapnánk a fizetésünket. Szó nincs itt ada
kozó állam bácsiról vagy néniről, aki ellát minket, 
hanem a polgárok előzetesen befizetett biztosítási 
járulékairól van szó. Ezért a pénzért a biztosítónak 
(adott esetben az egészségbiztosítási pénztárnak) 
tisztességes, jól megszervezett szolgáltatásokat kell 
adnia, a biztosító alkalmazottaitól pedig, akik e já

rulékokból kapják a fizetésüket, készséges és jól át
gondolt munkát kell elvárni. Nemcsak az említett, 
voltaképpen primitív módon korrigálható esetek
ben persze, hanem akkor is, amikor semmivel nem 
kompatíbilis számítógéprendszert, egyszer haszná
latos biztosítási kártyákat rendelnek és vesznek 
meg tíz-, sőt százmilliókért, amikor megvalósítha
tósági tanulmányok, jól átgondolt tervek híján ren
delnek el leépítéseket, amikor előbb szüntetnek 
meg gyógyítóhelyeket, mielőtt új megoldásokkal 
pótolnák őket, amikor kapkodó intézkedések és 
azok korrigálása miatt (1. fogászati díjak) súlyos 
veszteségeket generálnak.

No persze mást sem hallunk, mint hogy megre
formálják a társadalombiztosítást. Attól tartok, ez 
nem elég. A  gyártástechnológiából jól ismert foga
lom: a javítható és az abszolút selejt. Az előző némi 
átalakítgatásokkal, pótlásokkal használható még, 
vagy eladható másod-harmad osztályú áruként. Az 
utóbbit azonban be kell olvasztani vagy ki kell dob
ni. Valószínű, hogy egészségbiztosításunk, amely
nek szenvedői részesei a betegek is, a gyógyítást, 
rehabilitálást végző orvosok, ápolók is, a második 
kategóriába tartozik.
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