Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Gondolja el, a svájci kormány, no és a bankárok hogy összeszarhatták magukat, midőn meghallották kormányunk legújabb ötletét. Valamelyik nagyokos azt találta ki, hogy felszólítjuk a bank országot, adja ki azon magyar állampolgárok névsorát, akik vannak oly galádok, és a svájci bankokban rejtegetik pénzüket. Magam előtt látom a hegyvidéki embereket, amint szemüket lesütve sétálgatnak Zürich belvárosában. Közben azt taglalják egymás közt, vajon mekkora haraggal fog rájuk lesújtani a magyar kétharmad, ha esetleg nemet mondanak józannak cseppet sem nevezhető kérésünkre? Vagy gondolja el a másik borzalmat! Mondjuk a szorgos Tell Vili utódok a hír hallatán felfegyverkeznek, barikádokat emelnek, és úgy várják a rossz hírt hozó postást, aki mellesleg kétszer csenget. Két hosszút, és ezzel Svájcnak is csengetnek. Képzelje el a legrosszabbat! Nemet mondanak kérésünkre, vagy egész egyszerűen kinevetnek minket! Akkor persze majd a Nemzetközi Bírósághoz fordulunk, ahol lehet, hogy megint kinevetnek bennünket. Persze, az is lehet, hogy foglalkoznak kérésünkkel. Svájcot fizetésképtelennek nyilvánítják, mivel az összes pénzük nálunk van devizahitel formájában. Felszámolják, és miénk lesz végre a bicska, és persze a sapka elkészítésének a titka. Mi persze összehozzuk a Matyóval, és lesz végre svájcisapkás Matyó babánk, piros bicskával a kezében. Az órát tutira nem adják, hisz nem hülyék. Ebből is látszik, hogy nagyon okos honatyáink ötlete jónak tűnik, legalábbis, az ötletadónak nagyon tetszik, arra mérget veszek, de! Valahogy megfeledkeztek a svájci banktitokról, ami tán a legnagyobb titkolózás mióta a svájcisapkát, a svájci bicskát, a pénzt, no és magát a bankintézményt kitalálták. Svájc ebből él! Ettől gazdag! Attól gazdag, hogy a világ összes csirkefogója odamenekítette és odamenekíti összeharácsolt pénzét, tudva azt, hogy biztonságosabb, jobb helyre nem is vihetné. Ezt ne tudná a magyar politikai elit? Dehogynem! Gyanítom, így szeretnének megbizonyosodni arról, vajon az ő pénzük biztonságban van e? Vajon ha a következő kormány utánuk akar nézni, megtudja e tenni? Szóval az ok nem mindig az, ami a világhírű magyar kommunikáció által napvilágot lát. Mert lehet hogy az elhintett ok mögött jogos majré lapul. Természetesen lehet, hogy sincs igazam.  Elképzelhető, hogy ezt is rosszul látom, mint sok más kérdést. De azt ne feledjük, hogy ez is lehetne a jó pénzért létrejövő vizsgálóbizottság igazi feladata. Megállapítani, vajon biztonságban van e társaink és a mi pénzünk, vagy sem? Vajon továbbra is feltörhetetlen a svájci banktitok, vagy némi keményebb követelés hatására összeomlik, és bevall mindent? Betétesek neveit, számlaszámokat, összegeket.  Na jó, nem kell felkapni a narancslevet Pali bátyám! Csak eljátszottam a gondolattal. Játszani meg szabad, nem? Mit tetszett kérdezni? Hogy jön ide a svájcisapka és a piros nyelű bugyli? Mivel nekem pénzem nincs, gondolom megkérdezik majd, a külföldi sapót, no és a bicsakomat vajon hol szereztem? Hisz mostantól minden gyanús, ami svájci. Bicska, sapka, bankszámla, nénike, hogy azt a jó svájci nénikéjüket! Ahhoz mit tetszik szólni, hogy a Kúria a Nemzetközi Bíróság állásfoglalását kérte, a hozzá benyújtott devizaszerződés kivizsgálása és értelmezése ügyében. Több bíró nyolc havi vizsgálódás után sem tudta értelmezni a szerződésben foglaltakat, és ezért fordultak a Nemzetközi Bírósághoz. Nyolc hónap nem rövid idő, bár egy kicsit hosszabb, mint az a húsz perc, amennyi idő alatt egy hitelfelvevőnek végig kell olvasnia és értelmeznie saját szerződését. Gondolja el, micsoda csűrés csavarás, átverés folyik a bankok részéről, és mennyire átejtenek bennünket kisembereket, ha már a jogászok sem értik a szerződésekbe foglaltakat. Vajon a bankok értik a saját szerződésüket? Nem hinném. Szerintem nekik is csak annyi világos belőle, hogy a kölcsönadott pénzt kamatos kamatokkal, kezelési költséggel, és minden egyéb költséggel együtt be kell szedniük. Ha törik, ha szakad, ha belepusztul az ügyfél, akkor is. Képzelje! Van jogász ismerősöm, aki szintén adósságspirálba került, és ő is húsz perc alatt írt alá. Vajon ő megértette? Vagy csak aláírt, mint a többség, akinek kellett a pénz, mert kényszerpályán van, mert lakni szeretne valahol. Tudja mi a közös a bankok és a politikusok között? Hogy mindkettő az emberek nyomorát és hiszékenységét használja ki, és fordítja a maga javára. A bank a pénzünkre hajt, a politikus is, megspékelve némi hatalomvággyal. A bökkenő az egészben az, hogy akinél a pénz, annál a hatalom. Vagyis, a pénzemberek kézi vezérléssel irányítják a politikusokat, ők pedig bennünket terelnek a bankok igájába. Óvakodjunk minden politikusok által kitalált, és mosolyogva elénk tálalt adósmentő akciótól, mert nem hinném, hogy a mi javunkat szolgálná, és nem a bankokét. Lehet, hogy rövidtávon, néhány hónapig, esetleg évig, jónak tűnik az ajánlat, de hogy hosszútávon megszívjuk, az biztos. Pali bátyám! Egy tanácsot azért fogadjon el tőlem! Politikusnak és bankárnak sose higgyen, mert keselyű a keselyűnek kurvára mossa a kezeit. Mit tetszik mondani? Hogy a keselyűnek nincs keze? A politikusnak és a bankárnak meg szárnya nincs, mégis addig köröznek felettünk, míg ki nem nyúlunk, illetve, míg nem lakmározhatnak belőlünk. Na és persze, itt a legújabb találós kérdés. Ki lesz az MNB elnöke? Ha az, akire a pénzvilág gondol, akkor igen csak rácseszik a sok csóró devizahiteles. Persze gyanítom, ez cseppet sem érdekli a hatalom pillanatnyi gyakorlóját. Neki az érdekei azt diktálják, az állami buksza jelenlegi ura üljön bele abba a bizonyos székbe, ha a fene, fenét eszik, akkor is. Gondolom Pali bátyám, ez a lépés is gazdasági szabadságharcunk, és a gonosz nyugatnak mutatott fricskáink szerves része. Az pedig senkit sem érdekel, ha a butusnak tűnő, ugyanakkor remek(?) döntés mögött nyomós önös érdekek húzódnak meg. A kormány önös érdekei. És az sem érdekel senkit, vezető politikusainkat végképp nem, ha a baljóslatú kinevezés után netán meredeken zuhan majd a forint, és a devizások pénznemét aranyáron számolják majd. Egy a lényeg! Hogy a kinevezés és az utána történő események úgy legyenek tálalva a média által, hogy mindenki azt mondja, ennél jobb, tisztességesebb döntés nem is születhetett volna. És ha ez így lesz, és miért lenne másképp, akkor közeledő nemzeti ünnepünkön, majd ismét dübörög a szép volt fiúk, és a hajrá Magyarország!

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, ő is elmegy majd megköszönni azt a sok szépet és jót, amit az utóbbi években kapott. Szépeket álmodott, és álmában jókat evett. Csak az a baj, amikor éhesen felébredt, rájött, hogy az álom szöges ellentétben van a valósággal.                 

