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Fél éve készítettünk interjút Szőke 
László újságíróval, aki internetes 
blogján (www.fekete-feher.info) az 
udvarhelyszéki alvilág feltérképezé-
sén, leleplezésén dolgozik. Szőke, 
aki az eltelt időszakban többször 
többeknél „kiütötte a biztosítékot”, 
most munkamódszert váltott: ha-
vonta rendszeres „vendég” lesz 
Székelyudvarhelyen, a helyszínen 
folytatja a nyomozást. 

– Folytassuk ott, ahol fél éve abba-
hagytuk. Akkor azt mondta, készül egy 
képes tájékoztató füzet…

– Készül, de egyelőre képek nélkül, 
hiszen a legnehezebb fotót készíteni 
azokról, akikről beszélünk. Van, akik 
közösségi oldalakon fent vannak, ám 
tisztázni kell a személyiségi jogokat, 
azt, hogyan használható a fotó.  

– Gondolom, azóta sem perelte be 
senki…

– Nem, és most is azt mondom, 
egy perrel megkönnyítenék a dolgom. 
Szabad ország, bárki, aki úgy érzi, sér-
tettem jogait, pereljen, ez természetes. 
Sem a pertől nem tartok, és fel sem ro-
vom, ha valaki beperelne. 

– Blogján nemrég azt írta, rendsze-
res vendég lesz Székelyudvarhelyen, és 
már itthon is van.

– Be kellett látnom, hogy érdek-
lődő, olvasó nem vállalhatja, hogy 
lefotózza őket, autójukat, vagy hogy 
megmondja, melyek azok a kocsmák, 
ahol gyakrabban előfordulnak – ezt 
nekem kell megcsinálnom. Ugyanak-
kor elérkezett az a szakasz, hogy bíró-
sági ítéleteket, telekkönyveket keressek 
archívumokban, és mivel a tulajdonos 
értesül, ha ezeket valaki kikéri, nem 
kérhetek meg senkit, hogy ő csinálja. 

– Majdnem húsz évvel ezelőtt volt 
egy „Fekete Fehér” tévés adása. A gyöke-
rei ennek a „rendcsinálási” próbálkozás-
nak már akkor megvoltak önben…

– Nem rendcsinálás. A bajom 
inkább az, hogy vannak témák, ame-
lyekről nem beszélünk, mondván, 
hogy így nem is létezik. Annak idején 
ilyen volt a korrupció, most pedig az 
alvilág. Kis közösségben, ha tabukat 
döntögetsz, ideges lesz a közösség, 
ezért négy-öt adás múlva megszűnt a 
műsor, az internet viszont erre alkal-
mas felület, itt a magam ura vagyok. 

– Úgy raktam össze a képet, hogy 
már korábban megvolt önben ez a „hi-
bás” tabudöntögető gén, a Kőkereszt téri 
verekedés miatt pedig véletlenül belesod-
ródott egy történetbe, mely után aztán 
nyomozni kezdett. 

– Véletlenül vagyok benne, de 
nem lehet kiszállni, benne is maradok, 
és egyre jobban elmélyülök benne. 

– Összeáll lassan kép, alakul a tör-
ténet?

– Mintha megtalálta volna a he-
lyét a kezdeményezés, hiszen bűnmeg-
előzési fórummá válhat a blog, ahol 
esetek archívumaként visszakereshe-
tő lesz, kik érintettek ilyen ügyekben. 
Ha pedig valaki gyanakszik, hogy 
ilyen helyzetbe kerülhet, lesz hely, 
ahol megnézheti, melyek azok a kö-
rök, akik ezzel foglalkoznak. Nagy 
durranás hamarosan nem várható, 
hosszas adatgyűjtő munka követke-
zik, átléptem egy másik szakaszba, 
mélyebb összefüggéseket keresek, 
és talán majd a végcél, a végkifejlet 
úgy is az lesz, hogy a téma átvonul 
a helyi médiába, és akkor a blogon 
kezdhetek írni irodalomról. De ez 
még odébb van, egy-két év. Néhány 
hónaposra terveztem a történetet, 
de ahhoz hogy összeálljon például az 
arcképcsarnok, egy adatbázis, sokkal 
több idő kell. Kampányt is terveztem, 
az is tolódik, ám remélem, háttértá-
mogatók segítségével késő ősszel, a 
télen meglesz, ugyanakkor szórólap-
ok, fórumok, találkozók is lesznek. 
Havonta jövök, itt a helyszínen részt 
akarok venni ebben az egészben. So-
kan mondták, hogy félek, de nem, ide 
tartozom, úgyhogy el kell viselniük 
engem. 

– Az újmédiás, figyelmeztető jelle-
gen túl várható, hogy a blogon jegyzet-
tek valaha hivatalossá válnak, például 
a rendőrség elkezd foglalkozni az ott 
írottakkal.

– Csak azért, mert megjelenik a 
blogon, nem, ez nem elég. A rendőr-
ség alapvetően óvatosan kezeli a témát. 
Nyilvánvaló, hogy a fekete-fehéren 
lévő információk egy része téves, pon-
tatlan, sok esetben sértett sincs, így a 
rendőrség nem indít eljárást. Azért 
még nem bukott le senki, mert szere-
pelt a fekete-fehéren. 

– Készített statisztikát, hány káro-
sultról beszélhetünk, hogy az a világ, 
amit ön vizsgál, hány emberből áll? 

– Az utóbbi öt évben Ud-
varhelyszéken mondjuk százas nagy-
ságrendű a lakásmaffiás és zsarolási, 
illetve uzsorakölcsönös ügyek száma, 
úgy számoltam, több mint százan 
élnek ebből. Kiderült az, hogy van 
két-három csoport, akik érdekeltek 
a témában, akik ezen a területen mo-
zognak. Van köztük átjárás, kommu-
nikáció, de azért viszonylag egymástól 
függetlenül tevékenykednek, inkább 
zavarják egymást, és úgy látom, nincs 
egy kiemelhető vezetőjük, nincs egy 
Al Capone. Van egy nagyobb kör, 
melyhez független párok társulnak, 
akik kijárják az ügyeket, végül aztán 
összeérnek a szálak, hisz az értéke-
sítésnél belépnek mások is. A drog-
ügyletekről viszonylag keveset tudok. 
Kiskorúak árulják, partidrogokról van 
szó, a tettenérés nehéz – ki van ez talál-
va. A magyarországi kapcsolataik jók, 
nemrég vettek egy kocsmát találkozó-
helynek. 

– A százas szám például Pesthez 
képest sok vagy kevés?  

– Sok. A legrosszabb, hogy min-
den tevékenységi területre van már 
felelős, minden területet lefedtek. 

– Volt egy érdekes megállapítás: ha 
nem a helyiek, akkor a nagyobb városok-
ban működő csoportok lennének jelen. 

– Vannak ilyen megkeresések 
is, az ellenérdekeltek – inkább a vá-
sárhelyi alvilági körök – kiszolgál-
tatnák őket, illetve belső emberek is 
jelentkeznek. Van, aki a pénzre hajt, 
van, aki próbált megvezetni, ez sike-
rült is, de ez benne van. Lassan én is 
tanulok: az alvilágot nem lehet fel-
számolni, de elérhető célként meg-
fogalmazható, hogy működésük 
„egészséges” mederbe terelődjön. 
Az be fog következni, hogy támoga-
tóik, mindazok, akik haszonélvezői 
a tevékenységüknek, kénytelenek 
lesznek sokkal jobban odafigyelni. 
Megszűnik például az, hogy nyilvá-
nos helyen együtt mutatkozzanak 
velük a rendőrök, mert lebuknak. 
Ugyanakkor csak óvatosabbak lettek, 
de az is igaz, hogy kevesebb az utcai 
verekedés, a nyilvános botrányokat 
kevésbé vállalják, de azért nem ijed-
tek meg, továbbra sem úgy értékelik, 
hogy én veszélyt jelentek számukra, 
le fogom buktatni őket. 

– A lebuktatásról a klasszikus Al 
Capone-s eset jut eszembe: adócsalásért 
zárták be.

– Volt itt is előállítás egy 800 ezer 
eurós számlagyár kapcsán. Ez a fő be-
vételi forrásuk, de egyre ügyesebbek, 
egyre több pénzük van, és a kapcso-
lat egyre nehezebben bizonyítható 
köztük és a „csicskások” között. A 
konstrukció egyszerű: létrehoznak 

a csicskás nevére egy céget, melyhez 
semmi közük, az pedig, ha lebukik, 
jobb esetben kap egy kis pénzt azért 
a pár évért. 

– Nem gondolt arra soha, meglehet, 
szívességet tesz nekik, hiszen ön miatt tö-
kéletesíteniük kell a módszereiket?!

– Ezt még nem futtattam meg, de 
mérlegre kell állítani a dolgokat, hogy 
kiderüljön, melyik több: a haszon 
vagy a kár. Még úgy érzem, előbbi, de 
ha a bűnüldöző szervek nem kapcso-
lódnak be hangsúlyosabban, akkor 
módszert is kell változtatni. Én viszont 
nyertem, hiszen nekik köszönhetően 
belekóstoltam a bűnügyi újságírás rej-
telmeibe. 

– Milyen a kapcsolata a rendőr-
séggel? 

– Informális, különösen a ro-
mánnal. Mivel Magyarországon 
dolgozom, ott élőbb, jobb a kapcso-
lat a rendőrséggel, és a fiúk is ismer-
tek, hiszen többségüknek van priu-
sza, az árut például Magyarországon 
keresztül hozzák be. Itt viszont azt 
mondják, politikai érdekeltség állhat 
mögöttem, ezért visszafogottabbak. 

– A „fiúkkal” van kapcsolata? 

– Nincs. Megszűntek a fenyegeté-
sek, és amíg ismert, hogy kik után nyo-
mozok, érthető is, hogy óvatosabbak. 

– Jól tudom, van fegyvere? 

– Van. Nem hiszem, hogy meg-
véd, de nyugodtabb vagyok. Néhány 
biztonsági intézkedést azért még 
megtettem, kütyükkel járok, nyom-
követőm van, amit figyelnek, alapve-
tően óvatosabb vagyok sokkal. 

Máthé László Ferenc

Egy gyanúsnak titulált lakásátírás 
miatt az eladó fia, Tövissi Attila 
feljelentette a szerződést hitelesí-
tő Márton József közjegyzőt, aki 
ellen a Marosvásárhelyi Táblabíró-
ság melletti Ügyészség kivizsgálást 
indított. Az esetet Szőke László is 
megszellőztette blogján, a kivizsgá-
lás során pedig grafológus elemez-
te a szerződésben szereplő eladói 
aláírást, majd több hónap múlva 
az ügyészség meghozta döntését. 
Lapunknak Márton József mutatta 
meg az ügyészség által kiközölte-
ket. Ebben az áll, az aláírás az idős 
nénié, ezért befejezték Márton el-
len a bűnügyi kivizsgálást. „Nem 
vagyok egy bosszúálló típus, eddig 
lenyeltem az eszméletlen megaláz-
tatást, ám most ezekre perrel fo-
gok válaszolni. Nem kell senkinek 
sem a pénze, szimbolikus összeget 
fogok kérni: Tövissi ellen hamis 
vádolás miatt bűnügyi feljelentést 
teszek, a helyi napilap, a rólam 

anyagot készítő Duna tévés tudó-
sítónő és Szőke ellen pedig polgári 
perben gondolkodom” – mondta 
Márton, aki korábban lapunknak 
azt közölte: tízezer eurós kártérí-
tési összegre gondolt, melyet majd 
egy öregotthonnak ajánl fel. 
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