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Különutasból 
kollaboráns

Kollaboránsnak tartja az LMP-t a DK, amiért meg-
egyezett a kormánypártokkal az alkotmánybíró-
jelöltekről. Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnö-
ke közleményében azt írta: az Alkotmánybíróság 
(Ab) éppen azért nem látja el feladatát, mert a 
testületben többségében fideszes pártkatonák 
ülnek független szakemberek helyett. Ennek fenn-
tartásában segít most az LMP azzal, hogy megsza-
vazza a Fidesz új alkotmánybíró-jelöltjeit.
Az a párt, amely részt vesz az orbáni önkény fenn-
tartásában, nem különutas, hanem kollaboráns. 
A DK azokat, akik Tusnádfürdőn odaülnek Orbán 
mellé, majd egyetértenek a kormánnyal az álnép-
szavazási kérdésében és még az Alkotmánybíró-
ság megszállva tartásában is segédkeznek, nem 
tudja a továbbiakban ellenzékieknek tekinteni.
Ebben a témában Molnár Csaba vitát is folytatott 
az ATV-ben Hadházy Ákossal, az LMP társelnöké-
vel.
– Az önök által jelölt, illetve támogatott jogászok 
sok esetben több szálon kapcsolódnak a Fidesz-
hez, van aki korábban az Orbán-kormányban volt 
tisztségviselő , van akinek az Orbán-kormány adott 
kitüntetést és van olyan, akit az Orbán-kormány 
jelölt – sikertelenül – a strasbourgi bíróságba. Az 
egyik jelölt relativizálni próbálta a papi pedofíliát 
és szélső séges álláspontot képviselt az abortusz 
ügyében, a másik a szélső jobboldali Gaudi-Nagy 
Tamással és Morvai Krisztinával együtt próbált 
nem jogállami koncepciós eljárásokat kezdemé-
nyezni, a harmadik bíróként sorra akadályozta 
meg a népszavazási kezdeményezéseket.
Molnár Csaba nyílt levélben kérdezte az LMP 
politikusát: megvizsgálták-e a jelöltek elő életét, 
politikai tartalmú nyilatkozatait? A DK ügyvezető 
elnöke szerint az LMP-nek nemet kellene mon-
dania a Fidesz által megszállt Alkotmánybíróság 
legitimálására.
– Hiszem, hogy csakis ez szolgálja Magyarorszá-
got, amelyet épp a demokratikus intézmények 
megszállásával tart fogva az Orbán-kormány. Em-
lékeztetem: ha végül mégis megszavazzák a jelöl-
teket, azt nem tudjuk másként érteni, mint hogy 
az LMP végleg megszű nik ellenzéki pártnak lenni 
és Ön személyesen is elveszíti minden hitelét, amit 
korrupciós ügyek vizsgálatával szerzett – írja nyílt 
levelében Molnár Csaba.
Korábban Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője be-
jelentette, hogy megegyezett a Fidesz, a KDNP és 
az LMP az Ab hiányzó bírói helyeire a jelöltekről. Folytatás a 4. oldalon

Pharaon-ügy: 
Orbán házi terroristája

Elképesztő esetnek vagyunk szemtanúi: miközben a kormány 17 milliárd (!) 
forintot költött a migráns- és Európaellenes referendum kampányára, maga 

Orbán Viktor enged be az országba – mi több, saját szomszédságába – a 
terrorizmus pénzeléséért az FBI által körözött személyt. Ráadásként még üzletel 

is vele! Vadai Ágnes DK-alelnök igyekszik minél többet megtudni az esetről.

A magát kereszténynek nevező kormány 
átszentsége és gátlástalansága minden kép-
zeletet felülmúl.  A magát kommunistaelle-
nesnek mondó, Putyin- és Erdogan-barát Or-
bán-kormány már eddig is lehetőségei szerint 
követte a kommunista módszereket, hogy 
pártját állampárttá, a médiát pártmédiává, 
az állampolgárt pedig alattvalóvá változtas-
sa, de most azt is láthatjuk, hogy a szüntelen 
migránsozás és terroristázás szépen megfér 
egy olyan személy vízumhoz juttatásával, 
akit terrorista szervezeteknek nyújtott anya-
gi támogatás miatt keresnek az amerikai ha-
tóságok. A jelek szerint Orbánt azt vezérli, 
hogy „ellenségem ellensége a barátom”, így 

ha valakit az USA köröztet, annak helye van 
Magyarországon. Már lassan nem is tudjuk, 
az iráni vagy a magyar kormány utálja jobban 
Washingtont, noha Teherán legalább nem 
játssza el közben, hogy szövetséges ország. 
A kommunista módszerekkel vont párhuzam 
azzal is folytatható, hogy annak idején is nyúj-
tottak menedéket terrorizmussal kapcsolato-
san körözött személynek, Carlosnak. 
Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője 
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 
igyekezett utánajárni, miként kaphatott egy 
nemzetközileg körözött személy vízumot a 
magyar hatóságoktól. 
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Vadai Ágnes a külügy épülete előtt nyilatkozik



5 éves lett a DK!

A második pofon
Egy tíz éve már folyamatos győzelemhez szokott, autoriter stílusú politikusnak már egy kisebb kudarc is 
nagy kudarc. A kisebbítések dacára ráadásul Orbán Viktor nem is annyira kis kudarcokat szenvedett el 

az elmúlt hetekben: miután a számolatlan milliárdok dacára sem sikerült érvényesre kihozni népszavazását, 
az alkotmánymódosítást is elbukta a parlamentben.

Nem lett meg a kétharmad a parlamentben, Orbánnak nem sike-
rült az érvénytelen népszavazás eredményét az Alaptörvénybe 
foglalnia. A Fidesznek és a KDNP-nek összesen 131 képviselője 
van, ami a 199 fős országgyűlésben nem kétharmad, kellett volna 
két ellenzéki szavazat a 133 vokshoz, de ez nem jött össze, így 
bukott a kormány kezdeményezése.
– Egy bukott népszavazásra alkotmánymódosítással válaszolni 
politikai gazemberség – mondta Gyurcsány Ferenc. A Demokra-
tikus Koalíció elnöke szerint amikor egy kormány népszavazást 
ír ki, akkor engedélyt kér a néptől, hogy megtegyen valamit. Az 
érvénytelen referendum azt jelenti, hogy a nép nem adott enge-
délyt az Orbán-kormánynak, hogy folytassa eddigi politikáját, 
arra pedig végképp nem, hogy módosítsák az alaptörvényt. – A 
népakarattal nyíltan szembefordulni, az a nép elárulása, maga az 
önkény, ha megteszi, akkor Orbán Viktor pária lesz hazájában és 
Európában, egy szó- és hitszegő önkényúr – jelentette ki az elnök.
A javaslat tiltotta volna idegen népesség Magyarországra telepí-
tését. Két ellenzéki voksra lett volna szükség, de ezt nem kapta 
meg a kormány.
Az öt cikkből álló változtatás értelmében bekerült volna az alap-
törvénybe, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthe-
tő be, idegen állampolgár – a szabad mozgás és tartózkodás jogá-

val rendelkező személyek kivételével – Magyarország területén 
az Országgyűlés által megalkotott törvény szerinti eljárásban, a 
magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet.
Az igazi kérdés ezután az lesz, hogy a bukott népszavazás és a 
szintén elbukott alkotmánymódosítás után meddig lehet még el-
kendőzni az ország valódi próblémáit a nem létező menekültek 
elleni riogatással?

Van egy párt, amelynek sokan öt évvel ezelőtt nem jósoltak nagy jövőt. Ma ez a párt 106 választókerületben, 
összesen 1095 településen működtet önálló szervezetet, több mint 11 ezer tagja van. Havonta átlagosan 5 új 

települési csoporttal bővül.

Ez a párt képviselteti magát az Európai Parlamentben és a magyar 
országgyűlésben. polgármestereket, alpolgármestereket, fővá-
rosi, kerületi, megyei és települési képviselőket ad az országnak, 
több, mint 200 önkormányzati tisztségviselője hirdeti a demokrá-
cia, a szabadság és a szolidaritás eszméjét. Ma ennek a pártnak 
– Sokak Magyarországa címmel – kongresszus által elfogadott 
programja van. Megszervezett több tucat tüntetést, konferenciát, 
ez a párt segít a rászorultakon, és már újságot is működtet.
Ma ennek a pártnak a felmérések szerint félmillió biztos szavazó-
ja van, így megkerülhetetlen erővé vált a demokratikus ellenzéki 
oldalon. Ez a párt képviseli a leginkább Európa-párti politikát és 
ez a párt az Orbán-rezsim legádázabb ellenfele. Az utóbbi öt év-
ben alapított szervezetek közül csak ez a párt volt képes stabil, 
növekedni tudó politikai erővé válni.
Hogy büszke és elégedett vagyok-e? Büszke igen, elégedett nem. 
Orbán még hatalmon van és minden nap pusztítja a hazámat. 
Elégedett akkor leszek, ha új, demokrata kormánya lesz Magyar-
országnak. Amikor ismét Köztársaság leszünk, amikor a bűnösök 
meglakolnak, amikor új Alkotmányunk lesz, amikor a szegényt 
nem lenézik, hanem ételt és életesélyt kap, amikor a lopás nem 
erény, amikor a hatalom valóban ellenőrizhető lesz, amikor sza-

bad lesz a sajtó és szabadok lesznek az önkormányzatok. Amikor 
piacgazdaság leszünk ismét, és jönnek a befektetők, amikor nem 
lenéznek minket a miniszterelnökünk miatt, hanem újra partnerei 
leszünk a világnak. Ahonnan nem menekülni kell, hanem ahol jó 
élni. Ezért dolgozunk...
Boldog születésnapot, 5 éves Demokratikus Koalíció!

Gréczy Zsolt
szóvivő

Gyurcsány Ferenc és Varju László a parlamentben – a DK erre a fontos 
szavazásra visszatért az országgyűlésbe
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Az elnök felszeleteli a DK logójával díszített tortát 
a születésnapi ünnepségen



Trump jön, Amerika marad
A keserű ébredésen a demokraták már túl vannak, most már csak józan önvizsgálat vár rájuk. 

A ma oly magabiztos Republikánus Párt viszont holnap igencsak rámehet e győzelemre, 
s nem kevésbé arra, ami ezt megelőzte…

Kétségeim vannak Guy Verhofstadtnak, az Európai Parla-
ment liberális frakcióvezetőjének azon véleményét illető-
en, hogy november 8-a óta Európa – biztonsági szempont-
ból – nem számíthat az Egyesült Államokra.  Úgy vélem 
ugyanis, hogy az európai inkoherencia, a szükséges aka-
rat hiánya, valamint az orosz ügynökként viselkedő poli-
tikusok nagyobb veszélyt jelentenek, mint Donald Trump 
parttalan inkompetenciája.
Trumppal vagy Trump nélkül ugyanis az Egyesült Álla-
mokban demokrácia van. Viszont Orbánnal Magyaror-
szág nem olyan, mint Orbán nélkül lenne: az első esetben 
nyilvánvalóan már rég nem beszélhetünk demokráciáról, 
a második lehetőség egyelőre csak vágyálmainkban él. 
Azt sem hiszem, hogy életünk gyökeres fordulatot venne. 
Ez vonzó perspektíva mindazoknak, akik szeretik a Nyu-
gat alkonyát vizionálni, de tény: a második világháborút 
követően a Nyugat megtanult néhány leckét. 
Ha lesz valamilyen fordulat, az inkább 1968-ra fog majd 
hasonlítani. Kelet-Európában persze mások a viszonyok, 
az itteni társadalmak végzetesen képtelenek arra, hogy 
ne veszélyesen éljenek. Ami ma Magyarországon és Len-
gyelországban zajlik, mindent elmond arról a folyamat-
ról, melyet James Robinsonn és Daron Acemoglu leírt ar-
ról, „hogyan buknak el nemzetek”. Csakhogy Kelet-Európa 
nem szakítható ki a kollektív európai biztonsági rendszer-
ből, ráadásul akkora piacot jelent, amit Nyugat-Európa 
gazdasága – főleg a német – nem nélkülözhet. Elég egy 
felületes pillantást vetni, hogy az ember ezeket a banális 
igazságokat visszaigazolva lássa még olyan aberrált ese-
tekben is, mint a magyar: nincs az a tróger gátlástalanság, 

amit a Nyugattal szemben Orbán meg ne engedne magá-
nak, mindemellett igencsak ügyel rá, hogy a biztonsági 
együttműködés szándékát újra és újra deklarálja, s hogy a 
magyar piacot megtartsa uniós keretek között.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene válaszo-
kat keresnünk azokra a zavarba ejtő kérdésekre, hogy 
miért is szavaztak a britek az unióból történő távozásra, 
s hogy mi is katapultált egy jelenséget, mint a trumpi az 
ovális irodába? Ha volt e két eseménynek haszna, az épp 
az, hogy máris komoly intellektuális válaszok születtek 
rájuk. Egyrészt az ész váratlan, de annál látványosabb 
trónfosztása miatt, másrészt a mindennek nyomán kibon-
takozó bizonytalanság következtében. Könnyen lehet, 
hogy az amerikai elnökválasztás drámájából, minden el-

lenkező várakozás dacára, hamarabb von le józan követ-
keztetéseket a jelenleg a szélsőségesektől rettegő Euró-
pa; mintsem az az amerikai, aki Trumpra szavazott, s még 
eltart egy ideig, amíg rájön: a kampányígéretek legtöbbje 
betarthatatlan, miközben a trumpi inkompetencia megke-
seríti a hétköznapjait. A keserű ébredésen a demokraták 
már túl vannak, most józan önvizsgálat vár rájuk. A ma oly 
magabiztos Republikánus Párt viszont igencsak rámehet 
erre a győzelemre…
Játsszunk el a gondolattal: mi lett volna, ha Clinton nyer? 
Politikusi, sőt emberi karakterét már rég felfalta a jobbról 
is, balról is, s főként az elitelleneségből kiáramló indulat. 
Trump jó előre jelezte: a haza, vagyis ő, nem lehet ellen-
zékben, így ha elbukja a választásokat, az csak csalás kö-
vetkezménye lehet. Hogy felszínen tartsa s vesztesként 
is megsokszorozza ambícióit, még inkább a szélsőségek 
felé vitorlázott volna, miközben Clinton napi állóhábo-
rúját vívja a republikánus többségű Kongresszussal és 
Szenátussal, a Legfelsőbb Bírósággal. Ez a politikai erő 
kevés lett volna, hogy 2020-ban is versenyben tartsa az 
akkor már tényleg éltes Trumpot, arra viszont tökélete-
sen megfelelt volna, hogy a Republikánus Párt karakterét 
még inkább a „teapartik” szellemiségéhez igazítsa, s hogy 
rögzítse a szavazóbázisban: nem csak szabad populistá-
nak lenni, de egy sikeres politikusnak csak populistának 
szabad lennie.
Trump győzelmével – meggyőződésem – a republikánus 
közösség nagyobb kihívások előtt áll most, mintha elve-
szítették volna a választást. Trump egyszerre fog szembe-
sülni a demokraták, valamint az utca éles és permanens 
bírálatával, és republikánus ellenlábasainak kárörömével.
Bármi lehetséges, csak egy nem, hogy változna bármi is 
az amerikai demokrácia működésében. És ez – akárhogy 
is nézzük – megnyugtató.

Ara-Kovács Attila 
elnökségi tag, DK

elnök, Külügyi Kabinet

A kelet-európai társadalamak
végzetesen képtelenek arra,
hogy ne veszélyesen éljenek



Ki akarják radírozni a baloldalt 
1956-ból

Vásárhelyi Mária szociológus, 
Vásárhelyi Miklós, a Nagy Imre-
kormány szóvivőjének lánya volt 
a Demokratikus Koalíció vendége 
az 1956 meggyalázása után című 
fórumon. A Gréczy Zsolt által mo-
derált beszélgetésen Vásárhelyi 
Mária Mária nyílt történelemha-

misításnak nevezte azt, ami az 56-os forradalom 60. évforduló-
ján zajlott, mintha a forradalmat csak a pesti srácoknak neve-
zett fővárosi fiatalok harcolták volna meg. 
– Eltűnt 1956 baloldali jellege, és lényegében eltűnt maga Nagy 
Imre is a Fidesz által diktált történelemértelmezésben – mond-
ta Vásárhelyi Mária, aki egyike az úgynevezett „snagovi árvák-
nak”, miután családjával őt is oda internálták a forradalom le-
verése után. – Ráadásul a kormány még a saját narratívájába is 
belezavarodik, amit szépen mutat a Dózsa László fotója körül 
kialakult botrány – mondta a szociloógus.

Folytatás az1. oldalról
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Az ujjlenyomat nélküli emberek

Aki gyurcsányozik, az Orbánnal van!

– Magyar Levente államtitkár azt közölte, 
hogy a férfi 2014 szeptemberében nyúj-
totta be vízumkérelmét a bejrúti magyar 
követségen – mondta Vadai Ágnes a Kül-
ügyminisztérium előtt tartott sajtótájé-
koztatóján. A vízumot 2014. október 15-én 
kibocsátottak, annak ellenére, hogy a ha-
tóságok tudtak Ghaith Pharaon múltjáról.
– A Külügy állította, hogy 2015. október 15. 
után az üzletembernek nem volt érvényes 
beutazási engedélye, de azt nem tudják, 
hogy járt-e Magyarországon vagy fordult-e 
a Bevándorlási és Állampolgársági Hiva-
talhoz bármilyen engedélyért – mondta 
Vadai Ágnes. Hozátette: Magyar Levente 
semmilyen dokumentumot nem mutatott, 
csak az elbeszélésére tudnak hagyatkozni.

Az arab befektető ellen 1991 óta folyama-
tosan érvényes nemzetközi elfogatópa-
rancs van érvényben, mégis tartózkodási 
engedélyt kapott Magyarországon, és 
közvetett módon ingatlanokat vásárol-
hatott. Október végén a miniszterelnök is 
beismerte a parlamentben, hogy már ta-
lálkozott a „professzorral”, és szerinte ez 
az ügy nem más, mint „egy amerikai titkos-
szolgálati játszma”.
Colleen Bell amerikai nagykövet ezzel 
kapcsolatban közölte, semmilyen titkos-
szolgálati játszma nincs Pharaon körözése 
mögött, és remélik, lesz lehetőség arra, 
hogy bíróság elé állítsák.
A kormányzati ködösítések és mellébe-
szélések sorában alighanem Lázár János 
kancelláriaminiszter vitte a prímet: sze-

rinte a rendőrség azért nem vett ujjlenyo-
matot a körözött arab bűnözőtől, amikor 
tartózkodási engedélyt adott neki, mert 
lehet, hogy nincs is ujjlenyomata, ahogy 
például neki sincs. Kár, hogy korábban azt 
mondták: az amerikaiaktól kapott ujjle-
nyomat alapján azonosították Pharaon-t.
A Demokratikus Koalíció figyelmeztet-
te Lá zár Jánost, hogy ha esetleg valóban 
nem lenne ujjlenyomata, még ne ringassa 
magát hamis biztonságérzetbe. Egy em-
bert nem csak az ujjlenyomata alapján 
lehet rabosítani: lehet DNS alapján, reti-
na alapján és fogászati karton alapján is. 
Lehet, hogy emiatt kicsit körülményesebb 
lesz Lázár János felelősségre vonása a 
kormány bukása után, de a DK szereti a 
kihívásokat.

Az Orbán-kormány leváltását, új rendszerváltást és ennek érdekében az összefogást sürgettek a demokratikus 
ellenzéki pártok elnökei október 23-án, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján, a Blaha Lujza téren.

– A változáshoz együttműködés kell  – mondta Gyurcsány Ferenc, a 
Demokratikus Koalíció elnöke a tüntetésen. A 2014-es választás előtti 
baloldali összefogásra utalva hozzátette: sok kritika érheti az össze-
fogást, de anélkül most még rosszabb lenne a helyzet. Kijelentette, 
nekik most az a dolguk, hogy megtanulják az akkori leckét, és az asz-
talhoz kell hívni mindazokat, akik lehet, hogy ma kevesebb támoga-
tással rendelkeznek, de tisztességesek és ugyanazt akarják, mint ők.
– Nincs középút, nincs egyet a kurucnak, egyet a labancnak, aki nincs 
Orbán ellen, az Orbánnal van – mondta. – Aki megosztja az ellenzé-
ket, sápítozik, aki csak önmagát és pártját látja, aki nem érzi a tör-
ténelmi felelősségből fakadó kötelezettséget, az Orbánnal van. Aki 

szemet huny a rablás felett, aki kifogást keres, elmúlt nyolcévezik, 
gyurcsányozik, az Orbánnal van – fogalmazott.
  – Én Orbán ellen vagyok és mi le fogjuk győzni Orbánt és mi új Ma-
gyarországot teremtünk. Ti meg mi! – zárta beszédét az elnök.


