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BALOGH LEVENTE

Kit szolgálnak 
a titkosszolgák?

G yakorlatilag az összes jelentős állami intézményre 
kiterjedt a kormányoldal és az államfő közötti konflik-
tus annak nyomán, hogy Klaus Johannis elnök úgy 

próbálta meg elkaszálni a hírszerző szolgálatok büdzséjét 
jelentős mértékben megkurtító költségvetés-kiigazítást, hogy 
felfüggesztette a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését, 
amelyen a testületnek véleményeznie kellett volna a módosí-
tás nemzetbiztonsági intézményeket érintő részét.

Az egyik legfontosabb kérdés az, miért gondolta úgy a kor-
mány, hogy pénzeket kell elvonni a hírszerzéstől. Az intézke-
dés kimondatlanul is beleillik a kormányoldal azon narratívá-
jába, miszerint a titkosszolgálatok megpróbálnak beépülni az 
állami intézményekbe, és átvenni felettük a hatalmat, hogy 
aztán – többek között az ügyészségekkel karöltve – koholt 
vádak alapján állítsák félre az útból azokat a választott politi-
kusokat, akik nem engedelmeskednek nekik.

Bármennyire is összeesküvés-elméletnek tűnik az ügy, a 
kormány a jelek szerint komolyan gondolja, hogy a hírszerzés 
– különösképpen pedig a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), 
amelynek költségvetését jelentős, 113 millió lejes összeggel 
nyirbálta meg – az egyik legfőbb ellensége.

Mi is beszámoltunk már arról az elméletről, amely szerint 
a SRI Johannis államfő és a jelenlegi jobbközép ellenzék olda-
lán próbál beavatkozni a politikai folyamatokba, és megőriz-
ni, illetve kibővíteni a befolyását az intézmények fölött, míg a 
szociálliberális kormányoldal a belügyi hírszerzés támogatá-
sára számíthat a csatározásokban.

A legutóbbi fejlemények alapján akár még lehet is valami 
benne, hiszen az államfő tűzzel-vassal megpróbálta meg-
akadályozni a SRI költségvetésének csökkentését, amit a 
kormány meglehetősen nyakatekert érveléssel fogadott el 
CSAT-beleegyezés nélkül is, hiszen elismerte ugyan, hogy a 
testület álláspontját ki kell kérnie, de – mivel az konzultatív 
jellegű – nem kell megvárnia a döntés meghozatalával. Per-
sze Johannis sem jobb, hiszen ő is átlátszó kommunikációs 
trükkel, a kormányfőnek szándékosan annak spanyolországi 
útjára időzítve küldött, ezért értelemszerűen elutasított 
„egyeztetésre” szóló meghívóval próbálja manipulálni a 
közvéleményt, olyan látszatot keltve, mintha ő hajlandó 
lenne a párbeszédre, a miniszterelnök viszont visszautasítja 
a kinyújtott kezet.

Eközben a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt 
elnökét, Liviu Dragneát az utóbbi napokban keményen 
bíráló bukaresti főpolgármester, Gabriela Firea azzal vádolta 
meg Carmen Dan belügyminisztert, hogy a belügyi hírszer-
zés segítségével nyert betekintést egyes tisztségviselők 
 WhatsApp-kommunikációjába.

Az minden esetre szinte példátlan, hogy egy ország kormá-
nya ennyire eltökélten próbáljon mindent megtenni a jelentő-
sebb nemzetbiztonsági intézmények szétverése érdekében. 
Lehet persze azzal magyarázni mindezt, hogy a legkorrup-
tabbnak tartott PSD így próbálja ellehetetleníteni azt, hogy a 
hírszerzés segíthessen az igazságszolgáltatásnak a korrupt 
politikusok leleplezésében, ugyanakkor az is egyre szembe-
tűnőbb, hogy a különféle titkosszolgálatok az indokolt és egy 
parlamenti demokráciában megengedhető szintnél nagyobb 
mértékben jelen vannak a közéletben. Gondoljunk csak az 
igazságügyi szervek és a SRI közötti titkos paktumokra, illet-
ve arra, hogy a parlament hírszerzést felügyelő bizottságának 
elnöke szerint George Maior volt SRI-igazgató elismerte: a 
médiában jelenleg is vannak fedett ügynökök.

Úgyhogy a biztonság kedvéért nem ártana átvilágítani az 
összes fontos intézményt – beleértve a közvélemény tájékoz-
tatásában kulcsszerepet játszó, de beépített „téglák” révén 
akár szándékos félretájékoztatásra, manipulálásra is felhasz-
nálható sajtót is –, hogy valóban létezik-e, és ha igen, milyen 
mértékben létezik összefonódás a titkosszolgálatokkal.

Arról ugyanis nemigen lehet vita, hogy egy normálisan mű-
ködő országban a hírszerző szolgálatoknak az összes polgár 
érdekeit kell szolgálniuk, nem szűk klikkekét.

Az pedig végképp elfogadhatatlan, hogy a politikai küzdel-
mekbe is beavatkozzanak.

Cassandra 
és a Néppárt

„Tudok én küzdeni remény nélkül is” – 
idézte Deák Ferencet kedd esti strasbourgi 
sajtótájékoztatóján Orbán Viktor arra a kér-
désre válaszolva, hogy mire számít a szerdai 
EP-szavazással, illetve a Fidesz és a Néppárt 
viszonyának alakulásával kapcsolatban. Deák 
mondata, melyet Kossuthhoz 1844 novembe-
rében írt levele tartalmaz, így folytatódik: „ér-
zem keblemben az erőt, Istenemre mondom: 
érzem, hogy csüggedést nem ismertem soha, 
s az elhatározottság, mely nálam kötelessé-
gérzeten alapul, nem kisebb, mint másoké, 
kiket a remény lelkesedésre gyújt.”

A magyar miniszterelnök, aki csaknem há-
rom évtizede jelen van a politika élvonalában, 
s az európai küzdőtéren is sokat tapasztalt, 
kipróbált politikusnak számít, elmondta, 
hogy tisztában van vele: az EP meg fogja 
szavazni a Magyarország elítélését és a 7. 
cikkely szerinti büntetőeljárás megindítását 
javasló ún. „Sargentini-jelentést”. Mégpedig 
azért, mert nemcsak a kereszténydemokrata, 
bevándorlásellenes magyar kormányt gyűlölő 
baloldali (szocialista, liberális, kommunista, 
zöld) frakciók szavaznak ellenünk – az ő ösz-
szes képviselőjük is kevés a jelentés elfoga-
dásához –, hanem a Fidesz pártcsaládjának 
egy része is. A kormányfő nyíltan kimondta, 
hogy a migráció kérdése súlyosan megosztja 
a Néppártot, amely – mint fogalmazott – ked-
vére próbál tenni a szo ciáldemokratáknak és 
a liberálisoknak, hogy a jövő évi EP-választá-
sok után koalíciót tudjon velük alkotni.

A tegnapi szavazásnak nem Magyarország 
tényleges jogi és pénzügyi szankcionálása 
volt az igazi tétje – hiszen ahhoz a hosszú 
egyeztetési, alkudozási procedúra végén az 

Európai Tanácsban (a magyar kormányfőn 
kívül) valamennyi tagállam vezetőjének teljes 
konszenzusa volna szükséges, s ez szinte 
kizárt. Hanem az, hogy a Néppárton belül 
hányan és kik szavazzák meg az abszurd 
hazugságoktól és hamis vádaktól hemzsegő 
fércművet. Vagyis feketén-fehéren kiderül, 
milyen állapotban van a legnagyobb európai 
pártcsalád, s milyenek a belső erőviszonyok.

Orbán már a tavaly áprilisi európai par-
lamenti felszólalásában megjósolta, hogy a 
szocialisták és a liberálisok a Fidesz elleni 
frontális támadással „föl akarják szalámizni” 
az Európai Néppártot, hogy ők irányíthassák 
az EP-t és az uniót, ezért arra figyelmeztette 
pártját, hogy ne lépjen bele ebbe a csapdába. 
Cassandra-jóslatának akkor sajnos nem sokan 
hittek, de ma már jól látszik, mennyire igaza 
volt és van.

A Néppárt ugyanis bajban van, és jelen-
legi vezetői még mindig nem látják, hogy 
az Orbán-kormány elleni baloldali bosszú-
hadjárathoz való csatlakozással, a Fidesz 
lenyomásával, esetleg kizárásával önmagukat 
gyengítik, saját esélyüket rontják a jövő máju-
si EP-választásokon. Akaratlanul is elősegítik 
a bevándorláspárti, multikulti baloldali erők 
győzelmét, egy Macron vezette – és a németek 
által finanszírozott – európai egyesült államok 
létrehozását, és akkor a bevándorlás és a 
káosz el fogja árasztani Európát. Manfred We-
ber frakcióvezető keddi gyáva és képmutató 
szereplése és a koncepciós ítélet – vele együtt 
– több mint száztíz néppárti képviselő (a 219-
ből) által történt megszavazása is bizonyítja, 
a Néppárt elhagyta az alapító atyák értékeit 
és tanításait, s „úgy ugrál, ahogy a szocialis-
ták meg a liberálisok fütyülnek”.

Bár Orbán Viktor előre megmondta, ő a 
migráció megállítása, a keresztény Európa vé-
delme kérdésében jelenleg kisebbségben van 
a Néppárton belül, a Fidesz a botrányos, csaló 
döntés után sem akar távozni a konzervatív 
pártcsaládból, hanem annak megreformálásá-
ért és megerősítéséért küzd ezután is. Ha kell, 
„remény nélkül is”. De az ismert szállóige arra 
int mindannyiunkat: amíg élünk, remélünk. 
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