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A 47 éves Heinz-Christian Strache, az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője, nemrég Washingtonban járt,
és magával hozta csinos, majd húsz évvel ﬁatalabb barátnőjét, Philippa Becket is. Trump elnök
beiktatására volt hivatalos, és január 19-én twitterben tudatta, hogy „remek megbeszéléseket” folytatott
Steve King és Michele Bachmann kongresszusi képviselőkkel. Mindketten a Republikánus Párt konzervatív
hátországában, az amerikai politikai paletta szélsőjobbján helyezkednek el, a Tea Party mozgalom
támogatói.
Néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy kongresszusi képviselők megbeszéléseket
folytassanak szélsőjobboldali vagy más szélsőséges nézeteket valló európai pártvezetőkkel, de ma már
azon sem csodálkozunk, ha a New York-i Trump-torony egyik kávézójában feltűnik Marine Le Pen, a francia
Nemzeti Front vezetője és elnökjelöltje. Trump elnök baráti kapcsolatokat ápol a Brexitet támogató Nigel
Farage-zsal is, aki a brit UKIP párt volt vezetője, de markánsan elhatárolódott az őt üdvözlő amerikai
újfasisztától, David Duke-tól. Duke lelkesedése még Trump gyomrát is megfeküdte.
Strache viszont szalonképes Washingtonban. Pedig pártját az egykori SS Brigadeführer, Anton Reinthaller
alapította. Sokunk emlékszik még az FPÖ későbbi vezetőjére, Jörg Haiderre is, akinek temetésére 2008-ban
a Jobbik is küldött delegációt. 2015-ben már Orbán Viktor is találkozott volna Strachéval, „a jövő
emberével”, de sajtóhírek szerint a Fidesz testvérpártja, az Osztrák Néppárt (ÖVP) erőteljes jelzései miatt
elállt a randevútól.
Strache az említett twitterben azzal is eldicsekedett (csupa nagybetűkkel), hogy Orbán bizalmasával,
Szemerkényi Réka magyar nagykövettel is találkozott az amerikai fővárosban. Hozzátette, hogy saját
hazájának nagykövetét még „nem sikerült felfedeznie”. Az osztrák nagykövet egyébként a Néppárthoz
kötődő Wolfgang Waldner, aki nemrég még Budapesten képviselte hazáját.
Szemerkényi hallgatott a Strache-találkozóról, inkább egy ügyes twitterrel (és fotósorozattal) az Amerikai
Zsidó Bizottság (AJC) tagjaival való találkozójáról számolt be. A magas szintű kapcsolat már megvan a
szélsőjobboldali Szabadságpárttal, de a Fidesz politikusai még nem akarják azt nyilvánosságra hozni.
Végül is zsenáns az, ezért a diszkréció. Legalábbis még egy ideig.

