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Tisztelt Elnök Asszony!

� Orwell, 1984?!" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr.
Lamperth Mónika Belügyminiszter Asszonyhoz . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

K/144 .

2002 . június 02-án Nagykanizsán társadalmi szervezetek egy megemlékezést szervezetek a
trianoni békeszerződés 82. évfordulójára . Ennek a megemlékezésnek a helyszíne egy 1934-
ben állított, a Rákosi korszakban árokba döntött és eltemetett, majd tavaly újraállított �Nagy-
Magyarország" nevet kapott emlékmű előtt volt .
A megemlékezés után keresett meg valaki és mesélte el nekem mi történt vele . Ez a valaki a
megemlékezés helyszínére a program kezdete elő tt érkezett, s odamenet kapott néhány
cédulát. A cédulákon a következő szöveg állt :
�Én már lemondtam a . . . . . Hírlapot /itt a megyei újság neve állt/, s előfizettem a Magyar
Nemzetre . Add tovább, ha elolvastad!" Az idézet természetesen nem pontos .
Hasonló szövegű lap volt több változatban is a téren . Ő ezeket a kapott cédulákat szétosztotta,
majd megnézte a megemlékezést . A megemlékezés alatt a hírlap egyik újságírója és egy a
lapnak dolgozó fotós ment oda hozzá, s kérdezték, mit osztott, honnét szerezte a lapokat, s
kérték adjon egyet nekik is . Az említett személy elmondta, hogyan jutott a lapokhoz, s
sajnálattal közölte, hogy nincs már nála egy sem, mivel megfogadta az irományon levő
felszólítást és elosztogatta mindet . A program befejezése után indult volna haza, de pár lépés
után két rendőr állította meg, s igazoltatta ő t, s az igazoltatás végén adatait is felírták . Arra a
kérdésre, hogy miért igazoltatják, és miért írják fel az adatait az volt a válasz, hogy parancsot
kaptak rá . Az igazoltatás közben egy civil ruhás rendőr lépett hozzájuk és utasította a két
kollégáját, hogy az igazoltatás után a tér másik oldalán is igazoltassanak bizonyos más
embereket . A civil ruhás rendőrnek is feltette a kérdést az igazoltatott személy :
�Megkérdezhetem-e miért igazoltatnak és miért írják fel az adataimat?" A civil ruhás rendőr
válaszként csak annyit mondott, hogy �Igen" és ezzel otthagyta őket, tehát a kérdésre
érdemben nem válaszolt .
Mivel az igazoltatott személyt célirányosan választották ki, csak őt igazoltatták a
környezetében állók közül, és az egész eljárás előtt a hírlap munkatársai érdekes módon
nagyon érdeklődtek a cetlik iránt, az a kérdés fogalmazódott meg bennem: mi történhetett?
Íme néhány a lehetséges válaszok közül:



1 . A megyei lap szoros kapcsolatban álla nagykanizsai Rendőrkapitánysággal, s
megkérte a rendőröket az új Ságtól valaki, nézzenek a körmére annak, aki a fenti
szövegű szórólapokat osztogatta.

2 . A rendőrök nem megfelelően jártak el, mert egy igazoltatás során, ha nincs
különösebb indok, nem kell felírni az igazoltatott személy adatait .

3 . A múlt elkezdődött . Visszajöttek a rendszerváltás elő tti szocialista reflexek, aki
szórólapot osztogat az gyanús . Ne legyen senkinek önálló véleménye, s főképp ne
terjessze azt . Innen már csak egy lépés az 1984 című utópiában megfogalmazott
orwelli világ .

Kérdezem ezért a Tisztelt Miniszter Asszonyt : Mi az igazság? Melyik válasz igaz a három
megoldás közül? Mit csinál a rendőrség a felvett adatokkal? Kérem, nevezze meg miért,
milyen indokból, okból vették fel az adatokat? Lehetséges-e ilyen jellegű �munkakapcsolat"
egy megyei lap és a rendőrség között?!

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2002 . június 06.
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