
Kövér László üzent az EMI-tábor 
szervezőinek: rá ne számítsanak. 
Az emisek információi szerint a 
Magyar Országgyűlés elnöke 
azért mondta vissza tábori rész-
vételét, mert barátját, Szász Je-
nőt nem hívták meg a táborba. 
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Tegnap közel 700 táborlakóval 
nyílt meg a VII. EMI-tábor 
Gyergyószentmiklós hatá-

rában. Az ünnepélyes megnyitón 
– a Magyarlapádi Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes műsorát követően 
– Batiz Attila IKE-elnök elmond-
ta, tükörként kell szolgáljon e tábor, 
mindenki nézzen magába, hogy meg-
számláláskor híjával ne találtassuk.

– Népünk akkor fog megerősöd-
ni, ha Isten felé fordulunk – tanácsol-
ta az elnök, majd Mezei János polgár-
mester házigazdaként e gondolatot 
folytatva idézett: „Egy az Isten, egy a 
nemzet.”

Az idei tábor mottójára építette 
üdvözlőbeszédét Csergő Tibor, a Ta-
risznyás Márton Múzeum igazgatója, 
jelezve, jó lett volna a Bánffy-trilógia 
harmadik részének címét is idézni a 
mottóban, mintegy figyelmeztetés-
ként: „Darabokra szaggattatol”. 

Az ünnepélyes megnyitót köve-
tően sajtótájékoztatón jelentették be 
a táborszervezők: bár korábban meg-
ígérte, mégsem lesz a tábor vendége a 
Magyar Országgyűlés elnöke. 

– Kövér László tavaly itt volt, 
idénre is elfogadta meghívásun-

kat, tegnap egyéb elfoglaltságaira 
hivatkozva jelezte: mégsem jön 
közénk. Keresve az okot, kiderült, 
hogy ez politikai döntés, a gátoló 
elem Szász Jenő, a Magyar Polgári 
Párt elnöke: szeretett volna ő is itt 
lenni, de nekünk jó okunk van rá, 
hogy ne hívjuk meg. Kövér Lász-
ló kabinetfőnöke jelezte, szerették 
volna, ha e táborban Szásznak is 
helye van, Kövér pedig közölte 
velünk, olyan táborban vesz csak 
részt, ahol nincsenek kirekeszté-
sek – tájékoztatott Soós Sándor, a 
tábor főszervezője.

Elhangzott: nem a Magyar Pol-
gári Pártot akarják távol tartani az 
eseménytől – a politikai alakulat-
nak több képviselője is jelen van, 
lesz –, viszont úgy vélik, Szásznak 

nincs itt helye emberként, párt-
elnökként. Mint mondta, olyan 
személyeket hívnak meg, akik le-
gitimek és szavaikat tevékenységek 
támasztják alá. 

– Szász nyomására született meg 
Kövér döntése. Sajnáljuk, hogy a 
pártelnöknek ilyen hátsó játszmái 
vannak. Ebből nem mi veszítünk, 
és Szász Jenő személye még ennyi-
re sem lesz szimpatikus ezek után 
számunkra – fogalmazott Soós 
Sándor.

Hozzáfűzte, nem ez az első, 
EMI ellen irányuló lépése az MPP 
elnökének.

– Ennek a legnagyobb vesztesei 
mi vagyunk: én és családom – kö-
zölte megkeresésünkre Szász Jenő. 
– Ha Kövér László nem mondja 

vissza tábori részvételét és teljes er-
délyi körútját, két estét, éjszakát lett 
volna vendégünk. Tiszteletem irán-
ta nagyobb, mint barátságunk, 
elfogadom döntését. Azt viszont 
kijelenthetem: a visszalépést nem 
én javasoltam, érdemben mi szót 
sem váltottunk az EMI-táborról 
– szögezte le az MPP elnöke, aki 
nem kívánt azon kérdésre vála-
szolni, hogy meglátása szerint ő 
miért nem kapott meghívást a 
táborba.

A táborszervezők elmondták, a 
tervezett két órát szombatig fenn-
tartják Kövér László számára, ha 
meggondolná magát. Amennyiben 
mégsem jön, a vasárnapi EMI ke-
rekasztal-beszélgetést hozzák át egy 
nappal korábbra. 
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Hiába lenne elvben sajtós uborkaszezon, most így a nyári sza-
badságok idején, amikor vakáción van a parlament, illetve min-
den Illetékes, vagy válogatott Észosztó, a témák áradata mégsem 
csökken.

Az idegenből érkező hírek borús, nehéz időket vetítenek elő. 
Egekig szökött a svájci frank, ami miatt sokan – nem éppen pénz-
ügyi szakszóval, de igen kifejezően szólva – megszívták. A nemzet-
közi tőzsde összeomlóban, a szakértők igen mély gazdasági válságot 
jósolnak, a közgazdasági értékrend gyökeres átalakulását jövendö-
lik. Angliában a rendőrök kezéből kicsúszott a helyzet, rombolnak, 
gyújtogatnak a huligánok. A nyílt utcán vetkőztetik pucérra és ra-
bolják ki a járókelőket, miközben a bobbyk tehetetlenek.

Sokkal viccesebbek az itthoni hírek, ugyanis legtöbbjük igen 
előkelő helyet foglalna el a bárgyúsági ranglistán. Kezdeném pél-
dául a bizakodó államelnökkel, aki szerint jó úton járunk, s úgy 
helyreállt a nemzetgazdaság, hogy csak na. Persze főként neki meg 
a holdudvarának köszönhetően. Sőt a tőzsde összeomlása sem érint 
bennünket, noha a legtöbb elemző szerint ez igen súlyos gazdasági 
válságot – és ezúttal valósat, nem léggömbként felfújt hisztériára 
alapozottat – idéz elő. Némely pénzügyi nagyágyú szerint éppen 
ezt előzték volna meg két évvel ezelőtt, azzal, hogy a világgazdaság 
felrobbanás előtt álló tartályát megpróbálták mesterségesen gene-
rált válsággal kissé nyomásmentesíteni. A trükk nem jött be – leg-
alábbis nemzetközi szinten nem –, de itthon nem lesz semmi baj, 
sőt államelnöki ajánlásra senki emberfia ne merje riogatni a népet 
a „válság” szóval, mert olyan nálunk nem lesz. Csak tudnánk, 

mire alapozza az optimista előrejelzéseket a nagyember. Talán 
térképnézegetés közben jutott arra a következtetésre, hogy a nyu-
gat felől érkező újabb válsághullámot feltehetően az ország hegye 
– mintegy szélcsatornába helyezett tárgyként – kétfelé választja, 
és az alul-felül szépen elkerül majd bennünket. Így megmarad ne-
künk érintetlenül az a tejjel-mézzel folyó Kánaán, amelyben most 
élünk. Széljegyzetként megemlíteném, különösen viccesnek tűnik, 
hogy nálunk ugyan papíron vége a válságnak, de az összes emiatt 
hozott, vagy ezzel magyarázott megszigorító intézkedés életben 
marad. A helyzet egészséges paraszti logikával úgy értelmezhető, 
hogy a „zseniális” makrogazdasági húzásokkal állandósítani si-
került a válsághelyzetet, véget vetni annak azonban nem. Alátá-
masztja a gondolatmenetet az államelnöki pulpitusról elharsanó 
szó: béremelkedésről, adócsökkentésről egyelőre senki ne merjen 
szövegelni. Talán csak egy elfogadható érv szól amellett, hogy nem 
mélyül tovább a nyomor: ha romlana a helyzet, előbb legelni – ter-
mészetesen a közös agrárpiac szellemében, teljesen EU-konform 
módon – kellene megtanuljon a lakosság igen nagy százaléka, 

majd később csendben csoportosan halna éhen. De nem így lesz, 
ígérik, és az államkassza újabb azonosított bevételi forrásairól be-
szélnek. Például ismételten ráestek a maneles muzsikusokra. Mert, 
hogy jön ahhoz egy cigány muzsikus, hogy villát építsen magának 
és több ezer eurót zsebeljen be fellépésenként? Gyorsan be velük az 
adóprés alá! Ezzel nincs is baj, hiszen akinek jövedelme van, az 
adózzon, a gond az, hogy mintha senki nem akarná megadóztatni 
azokat, akik lepengetik a muzsikusnak azt a több ezer eurót egy-
egy éjszakai nyekergésért. Államkasszába tehát az ezres bankóval 
a cigányprímás vonójáról, de a lószőr közé pénzt húzó úr vagyonát 
ki merné adóztatási szándékkal illetni?

Szóval jön a tévéből, hogy semmi baj nincs, nem is lesz, mi igen 
jól élünk.

Talán onnan, egy jólpárnázott bukaresti klikk burkából tény-
leg így tűnik. Hihető. Főként, ha a statisztikagyártók visszatértek a 
néhány évtizeddel ezelőtti gyakorlathoz, és úgy alkotnak okos táb-
lázatokat, hogy papíron minden rendben legyen.

Innen lentről azonban határozottan úgy látszik, hogy az ész-
osztó urak egy teljesen párhuzamos világban élnek: a kisember 
mindennapi valóságától teljesen elszakadt világban. Jelezném, 
idelentről, a hivatalos sikerpropagandával ellentétben határozot-
tan úgy tűnik, hogy burjánzik a korrupció, a nepotizmus, hogy 
ellehetetlenítik a termelőket, tovább tart az elszegényedés, és az em-
berek rettegnek az újabb válsághullámtól.

De hát a vámosok ügyét sem tetszett elhinni nekünk, noha már 
húsz éve mindenki róla beszélt…

Látószögek
     NézőpoNt n Hompoth Loránd
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Szászt nem hívták, Kövér nem jön
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