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„Azt akartam, hogy 

szerethessem az embereket" 
Bába Istvánnal beszélget Dlusztus Imre 

_ 

*ít 
«B .Jmr-

(Folytatás az I• oldalról.) 
- Ez még nem jelenti azt. hogy ügyvéd legyen. 
- így van. Engem eredetileg az egyetemi vég-

zettség érdekelt, de aztán a harmadév végén 
gyakorlatra beosztottak néhai dr. Lóránt László-
hoz. akinek a családját deportálták, kiirtották a 
háborúban, s velem úgy bánt. mint az édes gyer-
mekével. Én őt egészen a haláláig a nevelő-
apámnak tekintettem. Tőle tanultam a szakmát. 
Mellesleg akkoriban ő volt a megyei ügyvédi 
kamara elnöke. 

- Tehát egy zsidó ügyvédtől tanulta a szak-
mát. Mit gondol Csurka István eszmerendsze-
réről? 

- Ha Csurka pártot alapítana, akkor abba be-
lépnék, azzal együtt, hogy a híressé lett tanul-
mányában foglaltakkal szemben vannak bizo-
nyos fenntartásaim. Én nem úgy képzelem el a 
rendszerváltást , hogy faji vagy nemzetiségi 
megkülönböztetést teszünk, de úgy sem, ahogy 
most zajlik. Azokat az embereket ugyanis, akik 
a kommunista rezsim idején kompromittálták 
magukat, az államigazgatásból ki kellett volna 
emelni. 

- Ez komoly generációs problémát jelentene. 
- Pontosan erről van szó, mivel - ha megfor-

dítom a logikát - két érintett generáció maradása 
okozza a jelenlegi problémákat . Azok, akik 
kialakították a rezsimet és azok, akik beleszü-
lettek a kommunizmusba, ma már nem tudnak 
váltani, ezért át kellene adniuk a helyet a rend-
szerváltást képviselő új generációnak. Bizonyos 
vagyok abban, hogy aki egy praxist hosszú időn 
át múvel, még két év alatt sem tudja átalakítani a 
gondolkozását . Következésképp Csurkának 
igaza van, amikor azt állítja, hogy ez a vezetői 
garnitúra nem tudja megvalósítani a piacgaz-
daságot. Valójában a pártállam gazdasági műkö-
dését akarják leképezni még ma is. A másik 
igazsága Csurkának az. hogy ez a privatizáció 
teljesen kiszolgáltatja Magyarországot a külföldi 
tőkének. 

- Ön hány vegyes vállalatban érdekelt? 
- Kettőben. 
- Nem lát itt ellentmondást? 
- Nem, mert én azt a privatizációt tartom 

nemzetellenesnek, amellyel a külföldi a már 
meglévő magyar vagyont szerzi meg, én viszont 
olyan vegyes vállalatban tartom a pénzem, aho-
vá a külföldi tárgyi apportot hozott be. 

- Bába úr. mi már pereskedtünk is, tgy meg-
ismerhettem nézeteit a tárgyalóteremben és 
hallottam mór politikusként is, amikor a nemzeti 
tőkéről beszélt. Hol van ez a pénz? 

- Szomorúan kell mondanom, hogy ez a pénz 
el van rejtve, mert a polgárok nem merik elő-
venni Elég nagy a tapasztalatom az üzleti világ-
ban, tehát bátran kijelenthetem, hogy lelentős 
nemzeti tőke állna rendelkezésünkre, ha törvény 
garantálná a védelmét. Nem lenne szabad firtat-
ni, honnan a pénz. Túl vagyunk a rendszerváltá-
son, új fejezet kezdődik, jöjjenek a befektetők, 
de az. adóprést hagyjuk pihenni. 

- Adómoratóriumra gondol? 
- Pontosan. Ma ugyanis mindenki félti a 

pénzét a hivatalos adópolitikától. Csak két év tü-
relmi idő kellene a magyar tőkének, és befek-
tetések sora indulna el. 

- Ön komoly politikusnak gondolja azt a 
Torgyán Józsefet, akivel már többször ült egy 
asztalnál? 

- Egy időben szimpatizáltam az elgondolá-
saival, különösen az államadósságról, a nemzeti 
tokéról és a rendszerváltásról vallott nézeteivel. 
Ma már visszavonultam a politizálástól. 

- Csurka vagy Torgyán áll közelebb önhöz? 
-Gondolatmenetében Csurka. 
- Mi lenne ön, ha nem ügyvédként keresné 

kenyerét? 
- Kuplerájtulajdonos. 
- Miért? 
- Mert ez az üzlet a legkisebb befektetéssel a 

legnagyobb nyereséget hozza. Tőke rizikó nél-
kül. 

- Mikor volt utoljára elkeseredve? . 
- Néhány hónapja, amikor megtudtam, hogy 

műteni kell a szívemet. Kovács Gábor pro-
fesszor úr nyolcórás műtéttel hozta rendbe a bil-
lentyűimet. Neki már másodszor köszönhetem 
az életem. 

- Vannak ellenségei? 
- Perbeli ellenfeleim vannak csupán. A bíró-

ságon az ügyfelemet képviselem, nem az indu-
latokat. 

- Milyen viszonyban van a cinizmussal? 
- Közel áll hozzám. Az előző rendszerben 
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nem én voltam a példakép vagy a kedvenc. Vé-
dekezésül vettem föl a cinikus pózt, amiről kí-
vülről gyakran többet gondolnak, mint amennyit 
valójában ér. Elismerem: cinikus vagyok. 

- A telefonban azt mondta, az a legfontosabb, 
hogy menjen az üzlet. Ezt hogyan kell érteni? 

- Úgy, ahogy mondtam: üzletembernek is 
érzem magam, aki megbízható, tisztességes part-
nereket keres. Olyanokat, akik nem azonnal 
akarnak meggazdagodni. 

- Kik a barátai? 
- Kevés barátom van. de inkább nem kezdem 

el a fölsorolást, ugyanis senkit sem bántanék 
meg szívesen. 

- Mekkora a magánvagyona? 
- Elég nagy 
- Ötvenmilliónál több ' 

• - Ha megengedi, erre nem válaszolok. 
- Ön kacérkodott a politikával, lapalapításon 

is törte a fejét. Azt akarta talán, hogy szeressék 
az emberek ? 

- Nem így fogalmaznék. Azt akartam, hogy 
szerethessem az embereket. A politikus, ha ha-
tékony, sokat tehet másokért. 

- Mégiscsak vágyott a viszontszeretetre. 
- Ez igaz. Sót ha nem kapom meg a viszont-

szeretetet, akkor olyan vagyok, mint az elefánt. 
Nem felejtek. 

- Melyik az az üzletág, amiben nem tudná 
hatékonyan működtetni a tőkéjét? 

- Ez az üzletág a politika. Ma már a politikus 
arra használja föl a hatalmát, a kapcsolatrend-
szerét, hogy üzletet indítson be vagy pénzt cso-
portosítson át. Ez a direkt anyagi haszonszerzés 
riaszt engem a politikától. Én azt tartom normá-
lisnak, ha az üzletből akarunk pénzt csinálni, a 
politikát pedig, lévén érdekképviselet, az általá-
nos elvekért kell működtetni. Magyarán: nem jó 
politikus az, aki a politikával akar vagyont sze-
rezni. 

- Ha nem Antall József lenne a miniszter-
elnök, kit képzelne a kormányfői bársonyszékbe? 

- Antall Józsefet nagyon nagyra tartom. Ta-
lán csak azért lehet hibáztatni, mert nem eléggé 
kemény a rendszerváltásban és azon gazdasági 
törvények kezdeményezésében, melyekkel élve 
kialakulhatna a piacgazdaságot működtető pol-
gárság. Mivel Antall nagyvonalú és lenyűgözően 
intelligens politikus, ezt a hibáját annak tudom 
be, hogy a tanácsadói gárdája nem megfelelő. 

- Nem válaszolt a kérdésemre. 
- Politikusi tudásban senki sem veszi föl An-

tall Józseffel a versenyt. 
- Horn Gyula? 
- Olyan személyiség, aki a balközép politika 

fölkészült képviselőjeként bármilyen feladatra 
alkalmas lenne, ha nem volna pártállami múltja. 

- Orbán Viktor? 
- A felnövekvő generáció jeles tagja, aki kel-

lő gazdasági és politikai tapasztalattal talán An-
tall utódja is lehet. 

- Több kollégájától kérdeztem, kit tartanak 
Szeged legjobb ügyvédjének. Nagyon sokan önre 
szavaztak, mondván: ösztönösen érzi, mit kell 
csinálni. 

- Köszönöm a kollégák jóindulatát . Talán 
azért értékelnek, mert az ügyfeleimmel igyek-
szem a lehető legjobb kapcsolatot kialakítani, 
hogy aztán erről az alapról indulva kitaláljam, 
hogy mit gondol az ellenfél. 

- Ennek a stratégiának része, hogy lelki 
nyomást gyakorol az ellenfélre vagy annak 
tanújára ? 

- Bizonyos értelemben igen. 
- Mit érez akkor, amikor látja, hogy fél öntől 

az ellenfél? 
- Akkor azt a kérdést is megkockáztatom, 

amit egy magabiztos tanúnak nem tettem volna 
fel. 

- Melyik volt az a pillanat az életében, ami-/ 
kor már vagyonos embernek mondhatta magát'' 

- Igaz, hogy 1945 előtt szegényparasztok vol-
tunk. de a kitelepítéses időkben már csaknem 
kuláknak számítottunk. Tehát jól elindítottak a 
szüleim, s a jogászi tevékenységem elsó néhány 
éve után már az ország tizennégy legjobban fi-
zetett ügyvédje közé tartoztam 

- Hivő ember? 
- Nem járok templomba, de minden este 

imádkozom. 
- Mikor gyónt utoljára ? 
- Harminc éve. 

PROGRAMAJÁNLAT Nagy erőt ígér 
(Budapesti tudósttónktól.) 
A kü ldö t t ek száma 2046 

volt azon a t anácskozáson , 
amit tegnap délután tartott a 
Magyar S z a k s z e r v e z e t e k 
Országos Szövetsége és a szö-
vetséget alkotó szakszerveze-
tek Budapes t en , az Épí tők 
székházában . Csak huszon-
egyen szólaltak fel, s termés-
ze tesen Nagv Sándor, az 
M S Z O S Z e lnöke . Volt egy 
idős vasas, aki nosztalgiázott, 
milyen jó megint ilyen sokan 
együtt lenni, ahogy a régi szép 
időkben, a többiek azonban 
jogos sérelmeiket sorolták. A 
Vasasszakszervezet Szövetségi 
Tanácsának állásfoglalását a 
sztrájkészültségről már min-
denki tudta, a vasutasok kép-
viselője a helyszínen jelentette 

2. hét 

be, hogy hason lón gondol -
kodnak, mert a vasút roppant 
lepusztult állapotban van, még 
az is lehet , hogy meg kell 
szüntetni a három műszakot, 
ami magyarra fordítva annyit 
tesz, hogy éjjel nem járnának a 
vona tok . Juhász Péterné, a 
szegedi ruhások képviseleté-
ben arról beszélt, hogy húsz-
huszonöttel kell beszorozni a 
j e len lévők számát , s a vég-
eredmény után megtudhatja a 
t á r sada lom, s a ko rmány , 
hányan vannak! Mint mon-
dotta, ma a sors kényszeríti a 
s zaksze rveze t ek sora iba az 
embereket: soha ilyen kiszol-
gáltatottak nem voltak a bérből 
és fizetésből élők. Össze kell 
fogn i , mond ta Juhászné , a 
többi hat szakszervezeti tömö-

rü lésse l , mert az 1993-ra 
te rveze t t in tézkedések már 
túlvannak az emberek tűrő-
képességén. 

Ez volt a fő téma! Erőt mu-
tatni, de hogyan? Utcai de-
monstrációval vagy sztrájkkal? 
A múlt rendszerben is és most 
is kompromisszumkész Nagy 
Sándor erőt ígért, de azt java-
solta zárszavában, hogy ezt 
csak akkor kell megmutatni, ha 
november 22-ig a kormánnyal 
fo ly ta to t t t á rgya lások nem 
hoznak eredményt. „Akkor fel 
tudunk lépni a munkahelyen az 
egész országban. " A tanácsko-
zás tegnap késő délután - a 
honvédség és a határőrség dol-
gozóit képviselő küldöttek tar-
tózkodása mellett - megsza-
vazta az országos figyelmeztető 
sztrájkot, ha a kormánytól nem 
azt kapják, amit várnak. A fi-
gyelmeztető sztrájk maximális 
ideje a törvényben két óra. 
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A H0R0SZ£ 
^ SZERDAI nyerőszámai 

MA 
BATÁNÉ BERTUS TERÉZIA 

amatőr festő meghívást kapott 
Hódmezővásárhelyre, a DÁTE 
Főiskolai Kar Kollégiumába (Pe-
tőfi u. 10-12.), ahol olajfestényei 
november 22-ig, naponta 10-18 
óráig láthatók. 

AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI 
NAPON, a Közép fasor 1-3. szám 
alatt 12 órától gyógynövények és 
illóolajok bemutatója; 13 órától 
Aromaterápia címmel dr. Sisák 
Gyöngyi háziorvos tart előadást. 

KEZMŰVES FOGLALKOZÁS 
- madzagnap lesz 14.30-16 óráig a 
Százszorszép Gyermekházban. 

AZ IFJÚSÁGI H Á Z B A N a 
Kaláka együttes Pelikán ctmű 
gyermekműsora 14 órakor - a 
Boldog szomorú dal című elő-
adásuk felnótteknek 18 órakor 
kezdődik; 16.30-tól ingyenes jogi 
tanácsadást tart dr. Szokol Márta; a 
videóklubban 18 órakor az Egész-
séges erotika ctmű filmet vetítik. 

A SZEGÉNY LEGÉNYEK ct-
mű magyar filmet vetítik 15 órától . 
nyugdíjasoknak a Dugonics mozi-
ban (Kossuth L. sgt. 53.). 

EREDMÉNYESSÉG A BIO-
LÓGIATANÍTÁSBAN címmel 
Jámbor Gyuláné tart előadást Hód-
mezővásárelyen. a Testnevelés Ta-
gozatos Általános Iskolában, 14 
órakor. 

A MAGYAR BIOLÓGIAI 
TÁRSASÁG szegedi csoportja 
15.30 órától tartja ülését, a JATE*. 
Egyetem utcai épületében (nö-
vénytani tanszék tanterme), ame-
lyen dr. Ttmár Lajosra emlékez-
nek. Előadást tart dr. Csongor 
Győző és dr. Bagi István. 

MADARÁSZ KLUB 17 órától 
a BBMK Belvárosi klubjában. 
Vezeti: Molnár Gyula. 

NYITOTT SZELLEMI MŰHELY 
19 órától a Juhász Gyula Művelő-
dési Központ pinceklubjában. 
Bajnóczy Sándor filozófiai estjén 
közreműködik Palágyi Klára. 

TÁRSASTÁNCHÁZ 20 órától 
a Tamási Áron szabadidőközpont-
ban. Táncot tanft Lázár György. 
Az est második felében zenél az 
EX-port együttes. 

A JATE-KLUBBAN: Utazás a 
Napkirály országába - dr. Lelkes 
István elóadása a barokkról, 18 
órától. A nagy testamentum -
összeá l l í tás Francois Vil lon 
műveiből. Előadja Galkó Bence, 
közreműködik Koczka Ferenc 
(zongora), 20 órától. 

HOLNAP 
AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI 

N A P a P e d a g ó g i a i I n t é z e t b e n 
(Közép fasor 1-3.): 10 órától Bitó 
Sándomé előadása: Egészségmeg-
órzés - táplá lkozás- jóga; 12-től 
biotermékek bemutatója. 

IRODALOM BIRODALOM: 
A csodálatos Mary Poppins és 
barátai 14 .30 -16 óráig a Száz-
szorszép Gyermekházban. 

AZ IFJÚSÁGI H Á Z B A N 
14 .30-16 .30 óráig Kincskereső 
klub irodalomkedvelő általános 
iskolásoknak - Exupéry: A kis 
herceg: az Alba klub heti talál-
kozója 18 órakor kezdődik; 20 órá-
tól PANGEA etno-jazz koncert. 
Közreműködik: Binder Károly, 
Juhász Gábor, Szalai Péter, Szóké 
Szabolcs. 

A PIRAMISOK TÖVÉBEN: 
Egyiptomi élmények címmel tart 

diavetítéssel egybekötött útiél-
mény-beszámolót dr. Somogyi Ká-
rolyné, délután 4 órai kezdettel a 
Bálint Sándor Művelődési Házban, 
az újszegei nyugdíjas klub szer-
vezésében. 

SZÍN-JÁTÉKOS ILLEMTAN 
stúdió általános iskolásoknak 16, 
középiskolásoknak 18 órától a 
BBMK Belvárosi klubjában. 
Vezeti: Dálnoky Zsóka. 

BESZÉLGETÉSEK AZ OPE-
RÁRÓL - Mozart: Figaro házas-
sága - 17 órától a JATE-klubban. 
Vendégek: Molnár László kar-
mester, Galgóczy Judit rendezó és 
az opera néhány szereplője. Házi-
gazda: Márok Tamás. - A nosztal-
giabuli 20 órakor kezdődik, házi-
gazda: Poór Zsolt. 

PAPP GYÖRGY grafikusmű-
vészt mutatja be Tandi Lajos új-
ságíró a Virág Kávéház vendé-
geinek, este 7 órakor. (Telefon: 
311-459, 321-040) 

SASFÉSZEK ROCK A N D 
ROLL KLUB a Juhász Gyula Mű-
velődési Központban 19-10 óráig. 

EGY PROTESTÁNS TEOLÓ-
GUS - Schneller István pedagógiai 
rendszere cfmmel dr. Pukánszky 
Béla docens előadást tart a SZAB 
Dóm téri székházában, 19 órakor. 

HOLLYVOODI BICIGLI kon-
cert 20 órától a Tamási Áron Sza-
badidőközpontban. 

A BONANZA BANZAI buda-
pesti koncertjére busz indít a Sze-
gedi Diákok és Pedagógusok Szöv-
etsége. Jelentkezni lehel a Közép-
Pontban (Takarék utca 2., tel.: 321-103). 


