TERRORKOMMANDÓ BOLÍVIÁBAN – 3. rész

OLCSÓBB EGY GOLYÓ, MINT A REPÜLŐJEGY
Fegyvercsempész, bűnöző és politikus a patrónusok között
Dudog Gábor és Gáspár Dániel megszöktek Bolíviából.
*
Amint azt Pablo Ortiz, az El Deber Nacional szerkesztője a magyar tudósítóhoz is
eljuttatott híranyagában közölte: a bolíviai belbiztonsági szervek nyilvánosságra
hozták az Evo Morales elnök és több más politikus ellen merényleteket tervezett
csoport egyik elfogott tagjának, Tóásó Elődnek azt a vallomását, melyet a székely
gárdista – az államellenes összeesküvéssel gyanúsítottak egyike – tett 2009.
április 16-án a nyomozó hatóságok előtt. (Acta de Declaracion, Caso No. 3372/09,
La Paz – Bolívia)
Tóásó Előd vallomása alapján Eduardo Rózsa-Flores meghívására utazott társával,
Magyarosi Árpáddal együtt 2009 februárjában Bolíviába és állítása szerint nem
tudtak semmit a dél-amerikai országban terrorizmussal gyanúsított csoportok és
személyek tevékenységéről. Tóásó – egyebek mellett – arról beszélt, hogy csak
„informatikai” feladatokkal foglalkozott, fizetést nem kapott, ugyanakkor RózsaFlores minden kiadását, költségét fedezte. Úgy vallott, hogy a csoport (sejt?)
vezetőjével nem állt baráti viszonyban – Eduardo kihasználta őt és a többieket is.
*
Lovagok, diplomaták és kalandorok
Józsa Mátyást, Buenos Aires-i magyar nagykövetet, úgy tűnik, bizalmas
kapcsolatok fűzik a bolíviai lakosság 10-15 százalékának érdekeit képviselő, a
gazdag Santa Cruz tartomány elszakadásáért harcoló gerillák szervezeteihez –
mert meglehetős magabiztossággal jelentette ki az elmúlt napokban, hogy „a
hatóságok által körözött két magyar állampolgár, Dudog Gábor és Gáspár Dániel,
még márciusban elhagyta Bolíviát. Érkezésükhöz hasonlóan a zöldhatáron
(Braziliába) távoztak, m
A titokzatos kapcsolatokkal rendelkező magyar diplomata vélekedése alapján
Mario Fardig Astorga Tadic – a Tóásóval egyidejűleg elfogott zsoldos –
manipulálható és kibillent a lelki egyensúlyából. Vallomása szerint, mikor
visszakérte útlevelét Rózsa-Florestől, azt a választ kapta, hogy „olcsóbb egy
golyó, mint egy repülőjegy”. – A bolíviai terrorelhárítók által keresett két magyar
már nincs életben, mert Rózsa-Flores meggyilkolta őket…
*
Marcelo Sosa vizsgáló ügyész úgy nyilatkozott, hogy a csoportnak legalább nyolc
tagja volt, a fedőnevükön („Superman”, „Lucas” és „Viejo”) említettek közül 2009.

május 6-án meg is nevezett kettőt: Hugo Alberto Achá illetve Alejandro Melgar
Pereira ügyvédeket, akik az ügyészség birtokában lévő tanúvallomás szerint az
összekötő szerepét töltötték be a terroristák és a bolíviai ellenzék pénzemberei
között. A két ügyvéd külföldre szökött és egyelőre nem kívánnak hazatérni az
ügyészségi idézés ellenére sem.
Az Egyesült Államokban tartózkodó Achá („Superman”) – az ellenzéki Roxana
Gentile országgyűlési képviselőnő férje – ugyan visszautasította a gyanúsításokat,
de azt elismerte, hogy ő maga háromszor is találkozott Rózsa-Flores ezredessel,
aki a BBC és az olasz ANSA tudósítójaként mutatkozott be neki.
Időközben az amerikai alapítású Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai
Lovagrend is akcióba lépett. – A magát önálló államnak tekintő és saját
kormánnyal (de mindössze száz magyar „lovaggal”) rendelkező, bizonytalan
identitású szervezet miniszterelnöke „gróf” és „miniszterelnök” Popper György,
valamint Nagy Károly András „külügyminiszter” bejelentették, hogy az egyik
legjobb bolíviai ügyvédi irodát bízták meg a dél-amerikai államban terrorizmus
vádjával letartóztatott Tóásó Előd védelmére. A Magyarországon rendkivűl aktív
organizáció, melynek a latin-amerikai kontinensen is sok tagja és támogatója van,
már felvette a kapcsolatot a bolíviai kormánnyal és a magyar
Külügyminisztériummal – és közleményeikben azt hangsúlyozták ki, hogy az
elfogott magyarnak semmilyen köze sincs a lovagrendhez, ők csak „humanitárius
misszió keretében igyekeznek rajta segíteni”. A magyarországi lovagrend
külügyminisztere azt is közölte: sikerült egy bizonyos összeget eljuttatniuk a
börtönben lévő magyar fiatalembernek, melyből az élelmezését gond nélkül
megoldhatja.
*
A „humanitárius támogatás” több más magyarországi anarchista és
szélsőjobboldali szervezet részéről is megnyilvánult az utóbbi hetekben. Mert bár a
Santa Cruzban lelőtt Magyarosi Árpád holttestét 10. 000.- USA dollár ellenében a
Magyar Vöröskereszt hazaszállítatta – az Ante Gotovina tábornok és Eduardo
Rózsa-Flores ezredes mellett nemzeti hősnek tekintett zsoldos földi maradványai
Magyarországra szállítása ügyében jelenleg is gyűjtéseket folytatnak a radikális
ellenzéki csoportok, valamint a nemzeti ellenforradalomról átmenetileg lemondott
Nemzeti Anarchista Párt (NAP), melynek egyik alapítója éppen Eduardo RózsaFlores volt.
*
Fegyvercsempész, bűnöző és politikus
a patrónusok között
A bolíviai terroristák megsegítésére két budapesti bankfiókban is számlát nyitott
vörös köpenyes lovagok tevékenységére akkor figyeltek fel a magyarországi
közélettel foglalkozók, mikor nyilvánosságra került, hogy a többrendbeli csalásért,

közpénzek hűtlen kezeléséért, hivatali visszaélésért előzetes letartóztatásba
helyezett erzsébetvárosi polgármester, Hunvald György is tagja a lovagrendnek…
A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek
Szövetsége a közelmúltban (2008-ban) a máltaiak vallásos ágának legmagasabb
kitüntetését adományozta Gyurcsány Ferencnek és Szili Katalinnak. – S bár
önmagát pártsemlegesként hirdeti, tagjai között olyan aktív politikusokat
sorakoztathat fel mint Bárándy Gergely MSZP-s képviselő (a szocialista párt etikai
bizottságának tagja), Danielisz Béla, a kormányzó párt fővárosi képviselője,
Perjési Klára országgyűlési képviselő (Gyula város polgármestere), valamint a
Tisztelet Társaságát menedzselő ex-szocialista, Schmuck Andor.
A jobboldalnak mondott prominensek sorában ott találjuk a „közép-magyarországi
bailiff” címet viselő Milesz Sándor lovagot (Orbán Viktor nagy barátját), Király Béla
urat, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alapítóját, több fideszes polgármestert,
Szász Attilát, Orbánék családi vállalkozásának egykori üzlettársát is. –
Mindazonáltal a sok tiszta múltú és feddhetetlen jelenű „sir” és „lady” között
leginkább a miniszterelnök, Popper György és a szír Hilarion Capucci érsek tűnik
ki.
*

„Carapintadas” - Tények és feltételezések
Az ABI bolíviai hírügynökség álláspontja szerint mintegy 17 főből álló nemzetközi
szélsőjobboldali csoport szivárgott be az országba Eduardo Rózsa-Flores
vezetésével, akiket a horvát hadsereg ezredese Magyarországon toborzott. – Az El
Deber és a Página 12 című bolíviai illetve argentín újság tényfeltáró újságírói azt is
tudni vélik, hogy a terrorkommandó vezetőjének kapcsolata volt az Argentínában
csak „festett arcúaknak” (carapintadas) nevezett szélsőjobboldali katonai
csoporttal – akaratából elnökké választott Evo Morales államfőt.
Ezek az erőknek, valamint a Santa Cruz-i, az ország lakossága 10-15 százalékára
támaszkodó ellenzéki szervezeteknek érdekében áll eltakarítani a szegények és az
indián többség A kormányhű, többnyire Amerika-ellenes és antikapitalista
megfigyelők az elmúlt hetekben rámutattak, hogy az indián elnök ellen
szervezkedők a Santa Cruz-i fehér és kreol nagybirtokosok és vállalkozók pénzéből
hoztak létre titkos hadsereget az országban – ezek a neonáci és usztasa erők szét
akarják szakítani Bolíviát (a leggazdagabb és legtermékenyebb tartomány
függetlenné válását szorgalmazzák, a szegény indiánok kárára.)
*
E fegyveres és paramilitáris szervezetek élén Branko Gora Marinkovic horvátbolíviai kettős állampolgár áll, a latin-amerikai ország leggazdagabb embere – a
szocialistaellenes ellenzék emblematikus figurája.
Családja az ötvenes években vándorolt be a dél-amerikai országba, információim
szerint azért, hogy elkerüljék apja (Silvio Marinkovic) felelősségrevonását a

második világháború alatti náci kollaborációért.
Abból a tényből, hogy az ismert öt terrorista merénylő a város egyik
legelegánsabb szállodájában lakott hosszú ideig, fegyvert és személygépkocsikat
vásároltak – minden esetben amerikai dollárral és készpénzben fizetve – megdönti
Tóásó Előd azon védekezését, hogy ő csak munkát keresni ment Bolíviába…
Az eddigi történésekből, úgy vélem, nem nehéz kitalálni, hogy a Santa Cruz-i
ellenzék miért éppen Eduardo Rózs-Florest kérte fel a helyi „védelmi” erő
megszervezésére – a kalandor eddig megismert életútja szinte predesztinálta erre
a feladatra és az élete dicstelen befejezésére.
*
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