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Járjuk az országot
Programot és egy modern, nyugatos ország vízióját hirdette meg Gyurcsány Ferenc az Új Köztársaságért Alapítvány  

„Választás 2018” című konferenciáján. Ezt követően a Demokratikus Koalíció vezetői országjárásra indultak, hogy több száz 
településen közvetlenül találkozhassanak a szavazókkal.

– Egy éve fogadtuk el a Sokak Magyar-
országa című programunkat, jártuk 
vele az országot, lakossági fórumokon, 
kabinetüléseken vitattuk meg, s akkor 
azt mondtuk, várjuk az észrevételeket, 
javaslatokat, hogy milyen legyen majd 
a IV. Köztársaság – kezdte programis-
mertető beszédét a pártelnök. – Fel-
merült, milyen legyen ez az ország 
Orbán Viktor után? Mi a nyugalom és 
a jólét országát szeretnénk felépíte-
ni, olyan kormányt hozni létre, amely 
amely rendbe teszi Magyarország dol-
gait, és múlt helyett jövőt épít. Nem 
vagyunk vakok, látjuk az elégedetlen-
séget. És úgy hisszük, hogy a radikális 
jobboldal – a Jobbikot és a Fideszt is 
ide sorolom – visszaszorítására több 
demokrácia kell. Több Európa kell, s 
itt nem egy földrajzi helyre gondolok, 
hanem egy eszmére. Mi nem vagyunk 
radikálisak, nem osztályharcban gon-
dolkodunk. Lehet radikálisat álmod-
ni – a Fidesz után kell is –, de a tettek 
legyenek mérsékeltek. Mi nem a gaz-
dagok ellen vagyunk, mi a szegénység 
ellen vagyunk!
– Nem jó, ha minden kormányváltásnál 
mindent ki akarunk dobni. Ebből soha 
semmi jó nem származott. És nem ér-
tek egyet a háborús kabinet működte-
tésével. Háború csak a miniszterelnök 
fejében van. El kell fogadnia, hogy az 
ő táborán kívül is vannak jó magyarok, 
akik nem fogadják el őt, mint ahogy 
engem sem fogad el mindenki – de 
ezért senkit sem lehet büntetni!

Folytatás a 2-3-4. oldalon.

A Demokratikus Koalíció  
havonta megjelenő kiadványa
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Választóinkkal találkozunk
A társadalmi béke megteremtésének, valamint a Fidesz és a Jobbik visszaszorításának az az egyetlen eszköze,  

ha javítjuk az életminőséget, demokratizáljuk a közügyeket, miközben új jóléti államot teremtünk.  
Ezt hirdeti a Demokratikus Koalíció tavaszi országjárasa során.

– Tudom, hogy a demokrácia sokat 
kopott az elmúlt 27 évben – folytatta 
beszédében a pártelnök, aki mégsem 
hiszi, hogy azt ki lehet dobni az ab-
lakon. – Nem újrakezdést javasolok, 
hanem egy új irányú folytatást, nem 
háborút szeretnék, hanem megér-
tést és együttműködést – tette hozzá, 
hangsúlyozva, az ország belefáradt 
az állandó háborúskodásba. Bármi-
lyen kabinet is alakul 2018-ban, va-
lamennyi magyart képviselnie kell, 
és tiszteletben kell tartania az övétől 
eltérő mentalitást.
– Miközben az ország egy része ki-
fejezetten jobban él, mint a rend-
szerváltozás környékén, a nagyobbik 

Az elvek és értékek 
mellett több figyelmet 

kell fordítanunk a jólétre, 
mert nincsen demokrácia a 

tömegek jóléte nélkül.
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A DK arra fog törekedni, hogy a következő öt év során a 
béremelés minden esztendőben öt százalékkal haladja 
meg az inflációt. Az oktatásban és az egészségügyben 

ez sem elég, ezért ezen a két területen évi 15 százalékos 
emelésre van szükség.

része úgy érzi, hogy ma nehezebb és 
bizonytalanabb az élete. Az elvek és 
értékek mellett több figyelmet kell 
fordítanunk a jólétre, mert nincsen 
demokrácia a tömegek jóléte nélkül. 
Ha a baloldaliak, a liberálisok és a 
mérsékelt konzervatívok megelég-
szenek azzal, hogy demokráciát és 
jogállamot kínálnak, de nem aján-
lanak élhető életet, akkor soha nem 
kapnak felhatalmazást a kormány-
zásra!
– Mindenki számára biztosítani kell 
az emberhez méltó életet. A minimá-
lis mennyiségű ivóvízhez, áramhoz, 
fűtéshez és internethez való hoz-
záférést alapjogként vagy egészen 
jelképes hozzájárulásért cserébe 
kellene adni. Nem lehet ötvenszáza-
lékos béremelést ígérni, mert abba 
belepusztulunk, ám a DK arra fog tö-
rekedni, hogy a következő öt év során 
a béremelés minden esztendőben öt 
százalékkal haladja meg az infláci-
ót – emelte ki. Az oktatásban és az 
egészségügyben ez sem elég, ezért 
ezen a két területen évi 15 százalékos 
emelésre van szükség.
– A magyar bérek alacsonyak. Ezt 
semmi sem indokolja, sem az ország 
fejlettsége, sem a munkaerő kép-
zettsége, sem a régiós versenytársak 
helyzete. 
 – Minden közösség számára meg 
kell adni a lehetőséget arra, hogy 

eldönthessék, milyen szellemiségű 
iskolát akarnak. Nem keresztény, 
nemzeti iskola kell, hanem jó, sza-
bad és korszerű iskola, miközben 
mindenki számára biztosítani kell a 
világnézetileg semleges oktatás le-
hetőségét.
– Új energiapolitikára van szükség, 
mert a paksi erőmű bővítésének az az 
egyetlen értelme, hogy a kormányon 
levők lophassanak. Amikor Orbán 
Viktor a bővítésről döntött, vagy sza-
bad akaratának vagy a tisztességé-
nek nem volt a birtokában.
A pártelnök után Molnár Csaba ügy-
vezető alelnök arra hívta fel a figyel-
met, hogy ma Budapesten több mint 
kétszer annyit keresnek, mint Borsod-
ban. 
– Ez nem így volt 2010 előtt. Ráadásul 
Magyarországon megjelent a dolgo-
zói szegénység, amely már nagyobb, 
mint a munkanélküliség. Ma számos 
dolgozó a fizetése mellett is sze-
génységben él. Ez elfogadhatatlan, 
mi tisztességes jövedelmet akarunk 
a dolgozóknak. Szegénység van Nyu-
gat-Európában is, de aki ott dolgozik, 
az képes megélni. Nálunk sokan nyo-
morognak azok közül is, akik dolgoz-
nak. Nem véletlen, hogy épp az Or-
bán-kormány állította le a dolgozói 
szegénység mérését. Szerencsére az 
EU továbbra is méri.
– Semmi nem indokolja az alacsony 
magyar béreket. Ma egymillió olyan 
magyar dolgozó van, aki kevesebbet 
keres, mint Bangladesben vagy Azer-
bajdzsánban. Spanyolországban csak 
kétszer magasabb a termelékenység, 
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mégis több mint háromszor magasab-
bak a bérek. A lengyel GDP azonos a 
miénkkel, a fizetések 30 százalékkal 
magasabbak. Horvátországban ala-
csonyabb a GDP, de a fizetések ott is 
30 százalékkal magasabbak. A meg-
emelt magyar minimálbér még így is 
alacsonyabb, mint a török, ráadásul 
a nők 20 százalékkal kevesebbet ke-
resnek – sorolta az adatokat Molnár 
Csaba. 
Niedermüller Péter alelnök, EP-képvi-
selő arról beszélt, hogy az orbáni illi-
berális demokráciát, az EU-ellenessé-
get, az autoriter és a oligarchia-építő 
rendszert nem javítgatni akarják, ha-
nem leváltani.
– A szegénységnek sokféle arca van, 
de a szegények mind félelemben él-
nek. Már nem abban reménykednek, 
hogy jobb lesz, hogy elmehetnek 
nyaralni, már csak abban remény-
kednek, hogy nem lesz rosszabb. 
Képzeljük magunkat a legszegé-
nyebb sorsból származó gyermekek 
helyébe, akik az iskolában szembe-
sülnek azzal, mennyire más világból 
jönnek, nem is tudják, hogy milyen 

együttműködésnek nincs alternatí-
vája.
Debrecenben arról beszélt, hogy el-
jött a változás időszaka, az ország 
változásért kiált.
– Lehet nyugodt országot létrehozni, 
mert sokak számára ez nem élhető 
ország, mivel a kormányfő úgy visel-
kedik, mintha háborúban állna az or-
szág egy részével. Mi nem háborúzni 
akarunk, a magunk életét akarjuk élni.
– A DK a kormány kérlelhetetlen el-
lenfele, jelenleg félmillió szavazója 
van, jövő tavaszra lesz lényegesen 
több. Ő maga politikusként képviseli 
a választóit, ez a hivatása, és senki 
kedvéért nem mond le – jelentette ki 
a résztvevők nagy tapsa mellett.
Az elnök a Fidesz politikájával való 
szembenállás gyengeségének nevez-
te, ha valaki azt mondja: 2010 előtt 
minden rossz volt. Bírálta a "fizesse-
nek a gazdagok" politikát is, mert "egy 
csoportot odadobni bűnbaknak, nincs 
rendben" – mondta, jelezve, hogy egy 
csoport megbélyegzése csak indula-
tokat szül, abból nem lesz nyugodt 
kormányzás.

A szegények már nem abban reménykednek, hogy 
jobb lesz, hogy elmehetnek nyaralni, már csak abban 

reménykednek, hogy nem lesz rosszabb.

filmekről, játékokról beszélnek a 
többiek, hiszen nem járnak moziba, 
nincs számítógépük, nincs interne-
tük. A DK a legszegényebbek számá-
ra is reményt akar kínálni. S nem úgy, 
hogy még kisebb szeletekre szeljük a 
tortát, hanem úgy, hogy egy nagyobb 
tortát osztunk szét – mondta Nieder-
müller Péter.
A DK országjárását Gyurcsány Ferenc 
nyitotta meg, Kecskeméten példá-
ul arról beszélt, hogy a 2018-as vá-
lasztások alapvetően új irányt szab-
hatnak Magyarországnak, mivel az 
emberek többsége ma úgy gondolja, 
nincs elég perspektíva ebben az or-
szágban. Gyurcsány Ferenc a Három 
Gúnár Rendezvényházban több mint 
kétszáz érdeklődő előtt arról is be-
szélt, el kell érni, hogy a tisztességes 
munkát fizessék meg. – Az ország je-

lentős részét ugyanis a megélhetési 
kérdések foglalkoztatják – mondta, 
kiemelve, hogy az érdemi változás-
hoz a béreknek az elkövetkező 5-10 
évben folyamatosan emelkedniük 
kell. 
Az ellenzék jövőjéről úgy fogalma-
zott: olyan világos, mint a nap. 
– A választásokon csak az juthat man-
dátumhoz, aki a legtöbb szavazatot 
éri el, a kis pártoknak így nem terem 
babér, csak listán, merjünk tehát na-
gyok lenni! – jelentette ki. Jelen poli-
tikai helyzetben ez csak együttműkö-
déssel lehetséges. 
    – Egészen biztos, hogy a DK a 2018-
as választásokon 10 százalék feletti 
támogatást fog szerezni. Közös in-
dulókkal, egy az egyben politikával 
azonban sok helyen meg lehet ver-
ni a mai kormánypárti jelölteket. Az 
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Kicsapják a rossz tanulót? 

Fogy a levegő Orbán körül 
„Hagyjatok már a szarakodást. Tudjuk, hogy mi és miért történik. Az egyetlen jogos kérdés: miért nem hagyjátok el az Európai 
Néppártot és az Európai Uniót is magatoktól?” – nem, nem baloldali képviselők üzentek így Orbán Viktornak és a Fidesznek. 

Hanem saját párttársuk, a luxemburgi néppárti EP-képviselő, Frank Engel fakadt ki így az orbáni disznóságokra, a CEU-ellenes 
törvényre, az újabb hazug plakátkampányra, a civilek megfojtására. (Molnár Csaba írása.)

Azóta vezető néppárti politikusok 
teljes hada csatlakozott az Orbán-el-
lenes táborhoz. Orbán mögül saját 
pártcsaládja is kihátrál, fogy körü-
lötte a levegő Európában. Már nem 
csak nálunk, de a néppártiaknál is 
betelt a pohár. A szalonképes euró-
pai politikusok rendre elutasítják, 
elkerülik, átnéznek rajta, a Le Pen és 
Geert Wilders féle szélsőjobb pedig 
tárt karokkal várja. Ha ez így megy 
tovább, megélhetjük azt a szégyent, 
hogy Magyarországnak a szélsőjobb-
oldali európai pártcsaládhoz tartozó 
miniszterelnöke lesz. De vegyük sor-
ra, hogy miért mondom ezt, mi történt 
az elmúlt hetekben, ami miatt Orbán 
percei meg vannak számlálva Euró-
pában. 
Az egész Máltán kezdődött pár héttel 
ezelőtt. Orbán beszédében a mene-
külteket hangyákhoz hasonlította. 
Érthető okokból a néppárti politiku-
sok döbbenten hallgatták a szélső-
séges magyar miniszterelnök ijesztő 
eszmefuttatását. Orbán tapsot nem, 
csak lesújtó pillantásokat, kínos csen-
det kapott párttársaitól. Biztos Soros 
tehet róla – gondolhatta Orbán. De 
menjünk tovább!
A máltai gyűlés végén az Európai 
Néppárt elfogadott két határozatot 
is, amelyben kimondottan a Fideszt 
akarják fegyelmezni. Az egyik hatá-
rozat arról szól, hogy az Európa-el-
lenes pártokat nem lehet anyagilag 
támogatni. A másik határozatban a 
Néppárt a korrupció ellen lépett fel és 
azt mondta, hogy „nem fogadjuk el és 
nem toleráljuk a korrupció semmilyen 
formáját sajátjaink között”. Orbánnak 
hosszú hazaútja lehetett, míg meg-
emésztette azt, hogy a 60-as éveket 
idéző pártállami dumáját, botrányos 
politikáját minden józan európai po-
litikus elutasítja. Az is fájhatott, hogy 
nem tudja a nemzetközi baloldali erő-
ket okolni mindezért, mert a sajátjai, 
a többi jobboldali kritizálja a legdur-
vábban. De biztosan megnyugtatta 
magát azzal, hogy Gyurcsány a hibás – 
elvégre ez általában be szokott jönni. 

A máltai pofont még ki sem heverte 
ez a szegény felcsúti legény, máris 
jött a felháborodás a CEU-ellenes és 
az orosz diktatúrát idéző civil-ellenes 
törvény, valamint az újabb hazug pla-
kátkampány miatt. Nem kisebb em-
ber, mint a Német Szövetségi Köztár-
saság elnöke, Frank Walter Steinmei-
er szólalt meg nyilvánosan CEU-ügy-
ben az Európai Parlament plenáris 
ülésén. Szerinte „Európa nem marad-
hat néma, amikor a civil szervezetek, 
vagy a tudományos világ elől elszív-
ják a levegőt, mint ahogy most ez a 
Közép-európai Egyetemmel történik 
Budapesten.” Mindenki, pártállástól 
függetlenül tapsolt a teremben. Kita-
lálják, kik nem? A falfehérré vált fide-
szes EP-képviselők próbáltak csend-
ben levegővé válni és eloldalogni a 
teremből. Láttam, ott voltam. 
Pár órán belül robbant a brit forrá-
sokra építő hír, hogy Magyarországot 
tényleg kitehetik az Európai Unióból. 
Orbán miatt. Azért, mert Orbán nem 
tartja be az uniós szabályokat, be-

lülről rombolja Európát évek óta. Az 
európaiak megelégelték az asztalt 
borogató, oroszpárti stílust és azt 
mondták, hogy elég. A hír szerint nem 
Brüsszelnek, hanem 23 tagállamnak 
lett elege Orbánból. Nem a menekül-
tek miatt, hanem azért mert Orbán 
egyszerűen Európa ellensége. Ezek 
tények, minden más, amit a Fidesz 
mond, hazugság. 
Orbán számtalan alkalommal lépte 
már át az alkotmányosság és a tisz-
tesség határát, de a CEU putyinista 
bezáratásával, a civil szervezetek 
megtámadásával és az újabb EU 
ellen hergelő kampányával egyér-
telműen kiírta magát az európai kö-
zösségből. A néppárt is látja, tudja, 
érzi ezt. Eddig nem fordultak nyíltan 
szembe Orbánékkal, csak zárt ajtók 
mögött dorgálták őket. Ez azonban 
megváltozott a múlt héten, több nép-
párti vezető nyíltan szállt bele Orbán-
ba, amire eddig nem volt példa. 
Az a bajor keresztényszocialista Man- 
fred Weber, a néppárt frakcióveze-

tője küldte el melegebb éghajlatra 
Orbánt, akinek a pártja volt a Fidesz 
utolsó néppárti szimpatizánsa. A múlt 
héten a francia Joseph Daul, az Eu-
rópai Néppárt elnöke mondta azt, 
hogy elég volt. Ő pár évvel ezelőtt 
még lelkesen integetett Budapesten 
a békemenetről. A héten jobboldali 
néppárti politikusok az EP balolda-
li, zöld és liberális frakcióival közös 
sajtótájékoztatón követelték, hogy 
az Európai Bizottság csapjon oda 
Orbánnak. Az Európai Néppárt pár 
órával később tartott frakcióülésén 
a fideszes EP-képviselőknek mentek 
neki párttársaik. A cinikus válaszok, 
miszerint „magukat is megtévesztet-
te Soros”, még jobban felbőszítették 
őket. Engel képviselő úr fent idézett 
mondata mindennél többet mond. 
Juncker elnök úr a plakátkampány 
miatt tiltakozott, szerinte azzal a mi-
niszterelnökkel nem stimmel valami, 
aki a hazug nemzeti konzultáció in-
dítása előtt egy héttel még hitet tett 
Rómában az európai egység mellett. 
Hamis propaganda az, hogy a kritika 
a baloldal és Soros támadása Ma-
gyarország ellen. Orbán politikája el-
fogadhatatlan Európában. Saját párt-
társaik támadják legjobban a Fideszt. 
El akarják ezért engedni a kezét. De 
biztos a Fidesz szerint őket is Soros 
utaztatja... 
A brüsszeli folyosókon a Fidesz nép-
pártból való távozását már tényként 
kezelik és már csak az nem világos, 
hogy kiteszik őket, vagy megengedik, 
hogy önként távozzanak. Április ele-
jén kerül újra terítékre Orbán és bot-
rányos politikája az Európai Bizottság 
ülésén. Sokra jóra nem számíthatnak 
Orbánék itt sem. És ez rendben is van. 
Mindebben azonban egy dolog bánt 
minket. Orbánnak a történelem süly-
lyesztőjében van a helye. Az Or-
bán-rendszer bukásra van ítélve és el 
is fog bukni. De Magyarországot nem 
ránthatja magával. Mi magyarok nem 
ilyenek vagyunk, mi Európához aka-
runk tartozni. Nem azért dolgoztunk 
annyit, hogy kitegyenek a világ leg-

Egyedül a világ ellen – de mi lesz, ha a világ is ellene fordul?

Mi mindent megteszünk, hogy az unióban maradjunk, 
de ehhez rátok is szükség van: tiltakozzatok, lázadjatok 

Orbán és Európa-ellenes politikája ellen!
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fejlettebb közösségéből. Az Európai 
Uniónak nincs alternatívája. A Fidesz-
nek viszont van. 
A DK nem fogja megengedni Orbán-
nak, hogy elhagyja Európát. Az Or-
bán-rendszer mindent és mindenkit 
el akar hallgattatni, amit és akit nem 
tud az uralma alá hajtani. Ennek leg-
újabb tanúbizonysága a CEU-ellenes 
támadása, amely jól mutatja az Or-
bán-rendszer működésének lényegét: 
„Eltaposni mindent, ami nem a mienk”. 
A Demokratikus Koalíciót nem le-
het elhallgattatni. Nem engedjük 
meg Orbánnak, hogy azt tehessen, 
amit akar. A DK továbbra is az Or-
bán-rendszer legádázabb ellenfele. A 
DK sosem fog behódolni a Fidesznek, 
minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
2018-ben elzavarjuk Európa egyetlen 
diktátorát, Orbán Viktort.
Semmi nem lehet nagyobb, mint az 
ország érdeke, még Orbán sem. Nem 
fogjuk megengedni, hogy csak azért 
kivezessen minket Európából, mert 
jobban tetszik neki Putyin két szép 
szeme. Orbánnak köszönhetően kü-
szöbön áll a nemzeti tragédia. Ha 
hazánkat kizárják az EU-ból, örökre 
elveszítjük az Európához való felzár-
kózás történelmi lehetőségét. Ha ez 
megtörténik, nehéz lesz olyan mér-
tékű hazaárulást találnunk a magyar 
történelemben, mint amilyet az évek 
óta EU-ellenes politikát folytató Or-
bán Viktor követett el Magyarország 
és a magyar emberek ellen.
Orbánnak jövőre mennie kell, mert 
ha nem, sem mi, sem a gyerekeink 
nem maradnak uniós polgárok. Ez az 
igazi tétje a jövő évi választásoknak. 
Hét év orbáni kormányzás után ide 
jutottunk. Mi mindent megteszünk, 
hogy az unióban maradjunk, de eh-
hez rátok is szükség van: tiltakozza-
tok, lázadjatok Orbán és Európa-elle-
nes politikája ellen!

Molnár Csaba
ügyvezető alelnök, DK

európai parlamenti képviselő

Hungarikum: a haragvezér botrányai
A közéleti botrányok az elmúlt évek során olyan mérték-
ben kötődtek a magyar kormányhoz, nevezetesen Orbán 
Viktorhoz, hogy akár le is védethetnénk, mint tipikus orbáni 
jelenséget. A CEU-üggyel most sikerült rekordot döntenünk: 
már nemcsak Európa, de a fél világ is felkapta a fejét a ma-
gyar haragvezér újabb antidemokratikus húzására. A politi-
kai sorozatgyilkossság legfrissebb áldozata a Népszabad-
ság után a CEU lenne, de az egyetem eltüntetése nehezebb 
diónak ígérkezik, mint azt zsebsztálinunk hitte. 
Vadai Ágnes, a DK alelnöke máris bejelentette: a Demok-
ratikus Koalíció elindítja népszavazási kezdeményezését, 
hogy így akadályozza meg a CEU bezáratását, és minden-
ki – pártok és civil szervezetek – csatlakozását várják. 
Arató Gergely, a DK oktatáspolitikusa így nyilatkozott la-

punknak: – A Közép Európai Egyeteme bezárása önma-
gában is világraszóló botrány, hiszen az egyetemi auto-
nómia ilyen durva megsértése példátlan és elképzelhe-
tetlen a Európai Unióban. De ez csak a jéghegy csúcsa. 
Az Orbán kormány az elmúlt években minden elkövetett 
azért, hogy elvegye az oktatás szabadságát és a gyereke-
ink esélyeit. A KLIK  működésképtelen rendszerével kötöt-
ték gúzsba az iskolákat, elvették a pedagógusok szakmai 
önállóságát, ostoba bürokratikus szabályokkal veszik el 
az időt a neveléstől és tanítástól. Az egyetemek nyaká-
ba kancellárokat ültettek, népszerű szakokat szüntettek 
meg hatalmi szóval. Orbánnak a szabad oktatás, a szel-
lemi önállóság az igazi ellensége, amitől a hatalmát félti. 
Mi ez ellen a kormánypolitika ellen is tiltakozunk.

Most pedig a világ közvéleményéből idézünk:
„A magyar kormánynak nagyon sürgős az Amerikából finanszí-
rozott Közép-Európai Egyetem (CEU) bezárása. Az indítványt 
még beterjesztése napján megszavazták – ez is azt mutatja, 
hogy az Orbán-rezsim milyen mértékben építette át a magyar-
országi parlamenti demokráciát puszta szavazógépezetté.”   
 Der Standard

„Európa nem hallgathat, amikor a civil társadalom, illetve maga 
a tudomány elől veszik el a levegőt, ahogy az történik éppen 
Budapesten”     Frank-Walter Steinmeier német államfő

„Szót fogunk emelni a CEU függetlenségéért és háborítatlan ma-
gyarországi működéséért”

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége

„Az amerikai kormánynak harcolnia kell a CEU megőrzéséért…. 
Közép-Európában a hatalmi egyensúly elfelé billen az Egyesült 
Államoktól. Orbán legújabb lépése pedig ennek látványos jele, 
de vissza lehet és vissza kell fordítani.”
 The National Interest 

„A politikusok – például Harrach Péter – megszólalásaiból pusz-
ta gyűlölet sugárzik, amely Soros György ellen irányul. Amikor 
Orbán csatlósai harcos metaforákkal beszélnek az ország leg-

kiemelkedőbb egyeteméről, akkor mindenekelőtt azt a pontot 
mutatják meg, ahol a kormány sebezhetőnek érzi magát.” 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

„Bécs számára ugyan a CEU nagy nyereség lenne, de az egyetem 
helye Budapesten, Varsóban, vagy Prágában van. Az egyetemet 
Soros György egykor azért alapította, hogy erősítse a civil társa-
dalmat az egykori kommunista államokban. Ausztria ne próbál-
jon hasznot húzni a magyarországi liberálisok gondjaiból.”  
 Der Standard

„Soros György személye kiváló bűnbak azoknak a kormányok-
nak a számára, amelyek a független hangokat külföldi ügynö-
kökként akarják diszkreditálni. Remek ködfüggöny, amely mö-
gött ezek a kormányok le tudják bontani a civil társadalmat.”
 Financial Times

„Ha most nem állunk ki, hamarosan hasonló lépésekkel szem-
besülünk Lengyelországban és másutt. Az Orbánt befogadó 
időszaknak most kell véget érni. Kudarcot vallott. Nem mérsé-
kelte őt, ahogyan azt az Európai Néppárt vezetői hangoztatják. 
Ellenkezőleg, másokat is radikalizált, és kiüresíti mindazokat az 
értékeket, amelyeket állítólag az EU és az Európai Néppárt kép-
visel.”  The Guardian

Az Ifjú Demokraták Egyesülete  
(IDE) – a Demokratikus 
Koalíció ifjúsági szervezete – 
a Parlamentnél demonstrált 
a Közép-európai Egyetem 
(CEU) mellett 
Fotó: MTI
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Az ellenségépítés államfilozófiája 
Már a legenyhébb skrupulusok, a legcsekényebb szégyenérzet, de még csak a látszat sem tartja vissza Magyarországon az 

ellenségkeresés politikáját. Az elszántság már nem is – részben – az 50-es évek hazai viszonyait, hanem az 1930-as évek 
Szovjetunióját idézi, hiszen ha már akkor is létezett volna az az egyébként magyar innovációnak számító rágalomszó, hogy 

„Brüsszel”, a sztálini Moszkvában sem utálták volna jobban, mint az EU-tag Magyarország kormánya. Lassan Putyin már nem 
csupán a kötelező évi vállveregetést kiosztani jön Budapestre, hanem már tapasztalatszerzésre is.

Ruszik haza – kiabálta 1989-ben az akkor 
még nem Putyin-porontyként ismert Or-
bán Viktor vezényelte tömeg, s a ruszkik 
tényleg hazamentek. Csak azt nem látta 
senki előre, hogy hatalomra kerülve, az 
egykori hosszúhajú fiatalember olyan 
nosztalgiát fog érezni a ruszkik iránt, 
hogy ha már NATO-tagállamként vissza 
nem hívhatja őket, felépít egy olyan or-
szágot, amilyenben a ruszkik ma is élnek. 
Már egy kis Oroszország szökken szárba 
a magyar ugaron, amelyet ironikus mó-
don az Európai Unió támogatásából vett 
gépekkel készítettek elő.
Putyin már nem csupán megsimogatja 
budapesti pincsijét, de attól tartok, hogy 
buzgón jegyzetel is, tanítvány kezdi túl-
szárnyalni mesterét, pedig Putyint nem 
is tartják vissza azok a korlátok, ame-
lyet az Európai Uniónak köszönhetően 
még valamennyire megzabolázzák a 
magyar kormányfőt, noha erősen dolgo-
zik a korlátok leépítésén. S mivel nyíltan 
kilépni nem mer – ahhoz a népet is meg 
kellene kérdezni, amit kormányfőként 
csupán egyszer mert, akkor is kudarcot 
vallott –, mivel a lakosság 70 százaléka 
a fel-felszított Brüsszel-gyűlölet dacára 
is EU-párti, hát megpróbálja lerombolni 
az uniót. Legalábbis amennyire bírja. Ha 
már nincs unió, nem lesz mit szeretni.
Állítsuk meg Brüsszelt?
Ideje, itt lopakodik már a kertek alatt.
Állítsuk meg az onnan kapott eurómil-
liárdokat? Azokat már elköltöttük. Par-
don, elköltötték.
Jobb plakát kellene. Állítsuk meg Orbán 
Viktort! Erről mára számos netes mém 
született, rengeteg plakátot átragasztot-

tak, így ez az újabb kormánypropaganda 
remek felvezetése lehet a jövő évi Or-
bán-ellenes választási kampánynak…

A császárság a béke

Ezt mondta anno Napóleon is  – akitől 
tízszeresen is bocsánatot kérek, mert 
Orbán Viktorral egy lapon emlegetem. 
De amint az ő uralma is a – valóságos – 
háborúké volt, úgy Orbán uralma is a – 
virtuális – háborúk szűnni nem akaró so-
rozata, tetszőlegesen kiválasztott és ter-
mészetesen képzelt ellenségek ellen. Or-
bán mellett ma már Don Quijote felelős 
államférfinak tűnne, hiszen a nem létező 
“Brüsszel-ellenség” helyett ő legalább 
valóságos szélmalmok ellen vívta csa-
táját, s egy szélmalom még valami fura 
módon akár kárt is tehet az emberben – 
például jól megforgatja, ha felakad rá, s 
ez mindenképp veszélyesebb, mint amit 
a gonoszság legfrissebb szinonimájává 
vált Brüsszel és Soros művelhet velünk.
Don Quijote még beszédében is szelí-
debb volt, igaz a fociban Orbánnak is 
megvan a maga Dulcineája, épp olyan 
eredménytelen és viszonzatlan szere-
lemmel. De hol halandzsázott olyan har-
ciasan Don Quijote, mint Orbán? 

Soros, az új gonosz

Nézzünk csak bele felületesen a szótárá-
ba, az embernek szilárd meggyőződése 
lesz, hogy hadban áll az ország – mikor 
kivel –, vagy hogy a kormányfő kizárólag 

katonai hasonlatokat képes alkalmazni: 
fülkeforradalom, szabadságharc Brüsz-
szel ellen (orosz támogatással, Kossuth 
forog a sírjában), szebben csillog a lán-
dzsa hegye, újabb offenzívák következ-
nek, állunk a támadás elé, ostromolnak, 
kikergetjük, eltakarítjuk. Kérem szépen, 
háborúban állunk, csak erről egyelőre a 
egyedül a kormányfő tud. A fejében ját-
szódik le az a háború, amit az új gonosz, 
Soros indított ellene. Annyi stratégiai 
kifejezést pufogtat, amennyi legutóbb 
talán a Hitler-bunkerben hangzott el. Az 
ismert eredménnyel.

Európa dühbe  jön?

Mi lesz, ha Brüsszel is elkezdi kiplaká-
tolni, hogy állítsuk meg Budapestet? 
Erre valószínűleg nem fog sor kerülni, 
de az uniós integráció mellett mélyen 
elkötelezett országok elunhatják, hogy 
ellenségként tekintünk rájuk, és ők is 
elkezdhetnek ellenségként viszonyulni 
hozzánk. Ha Martin Schulz lesz a né-
met kancellár, ez bekövetkezhet, hi-
szen nyiltan kijelentette, hogy Merkel 
konfliktuskerülő politikájával szakítva 
Orbán Viktor első számú ellenfele lesz, 
amennyiben német kancellárrá választ-
ják. Aligha kétséges, ki jár rosszul egy 
ilyen erőpróbában. Orbánék személy 
szerint persze nem, ők már eurómillió-
kat loptak össze, de az ország felkészül-
het egy olyan csapásra, amelynek ki-
heveréséhez generációk kellenek. Már 
amennyiben azok a generációk itthon 
maradnak.

Lopakodó vereség

Ha már szóba hóztam Napóleont, egy 
mondat erejéig térjünk még vissza rá. 
Amikor a francia császár 1812 decem-
berében, hadát hátrahagyva Oroszor-
szágból visszatért Párizsba, még nem 
sejtette, hogy már bukott politikus. Még 
kellett egy kis idő, még kellett Jéna, Elba, 
Waterloo, hogy aztán Szent Ilona szikla-
szigetén tudatosuljon benne a bukás.
Még Orbán sem látja a bukás elősze-
lét, aki begyökeresedett a hatalomba, 
eltéphetetlennek hiszi gyökereit. Pedig 
sorjáznak a pofonok: a sorban elbukott 
időközi választások, az odalett kéthar-
mad, a sikertelen EU-ellenes népszava-
zás, az alaptörvény-módosítási kudarc, 
és most a nagy CEU-konfliktus, amelyet 
Orbán nyilvánvalóan alábecsült. Jönnek 
is az ellenségek: Soros, az EU, lassan már 
az eddig istenített Trump is, hiszen neki 
se tetszik az ügy. Ebből pedig nehezebb 
lesz kihátrálni, mint korábban a netadó-
ból. Az csak egy kósza ötlet volt, erre 
évek alatt építettek fel stratégiát. Innen 
nem olyan könnyű meghátrálni, mint az 
olimpiai népszavazás elől. Innen vissza-
lépni komoly arcvesztéssel jár.
Bár Orbánnak már nincs olyan arca, 
amelynek elvesztéséért kár lenne. 
De az nagy nyereség lenne, ha elveszí-
tenénk az ország egyetlen igazi ellensé-
gét. Mert tényleg van nekünk egy. Orbán 
Viktor.

Marton Levente
a Külügyi Kabinet tagja

elnökségi tag, Zugló
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Az elmúlt egy év változásai egészen ellentétes dinamikát idéztek elő nyugaton és keleten. Homlokegyenest ellentétesen 
reagáltak a társadalmak, s az még hosszú viták tárgya lesz, hogy a történeti, civilizációkra és azok konfrontációjára hagyatkozva 

magyarázzuk majd ezt, vagy szociológiai gazdasági-szociális paraméterek alapján.

Egyre szűkebb Orbán nemzetközi mozgástere

Az inga visszaüt

A Brexit (június 23.), illetve Donald Trump 
megválasztása az Egyesült Államok elnö-
kévé (november 8.) legalább olyan váratlan 
volt, mint e két esemény későbbi kihatása. 
Gyakorlatilag azok sem számítottak ko-
molyan ilyen fordulatra, akik – ilyen vagy 
olyan megfontolásokból – szerették volna 
azok bekövetkeztét. Látványosan nem so-
rakozott fel azok mögé az elit; tipikusan az 
adott társadalmak alsóbb és kevéssé isko-
lázott rétegei voltak a támogatók mindkét 
esetben. A kiépülő új hatalmi struktúrában 
így olyan értelmiségi rétegre kell a vezetés 
támaszkodjon, mely vagy csak fél szívvel 
vesz részt az események alakításában, vagy 
éppenséggel minden eszközzel hátráltatni 
igyekszik a döntések végrehajtását. Hang-
súlyosan mutatkozik meg ez Trump elnök-
ségének első hónapjaiban; állandó harcot 
tapasztalunk, és a támogatás csökkenését 
a Republikánus pártnál. Az elnök pedig 
állandóan eltávolításának szégyennel teli 
lehetősége és korábbi ígéreteinek soro-
zatos feladása között kénytelen lavírozni. 
Egyetlen olyan döntés sincs, melyet haté-
konyan végre tudott volna hajtani, viszont 
gyarapszik azon lista hossza, mely támoga-
tóinak szemrehányásával van teleírva.
Theresa May brit miniszterelnök, aki egyéb-
ként eredetileg nem támogatta a Brexitet, 
igazi demokrataként tudomásul vette a 
döntést, és azóta következetesen országa 
uniós kivonulásán dolgozik. Kezdeti tervei 
nagyon ésszerűek voltak: megőrizni min-
dent abból, ami Angliának jó volt a koráb-
bi tagságból, a legkevesebbet végrehajtani 
azokból a követelésekből, melyeket a 2016 
júniusát megelőző kampányban a UKIP és a 
populista Boris Johnsonék hallattak, s gyors 
szabadkereskedelmi megállapodásokat 
kötni a gazdasági élet globális szereplőivel, 
hogy ezzel ellensúlyozzák a távozás anya-
gi következményeit. Csakhogy az Egyesült 
Államokkal kötendő szabadkereskedelmi 
megállapodásnak épp az az ember a leg-
főbb akadálya, aki a leghangosabban örült 
a Brexitnak, vagyis Donald Trump. Mások-
nak, így elsősorban Kínának pedig minde-
nekelőtt a 420 milliós európai piac a fontos, 
nem pedig a 60 milliós brit. Így a tárgyalások 
elhúzódására lehet számítani.
Theresa May számára van még egy – az 
amerikai elnökéhez hasonlatos – problé-
mája: országának egyre gyarapodó több-
sége már megbánta a múlt évi választást. 
Azaz, ha ma kellene dönteni a Brexitről, 

biztos többséggel a britek a maradás mel-
lett szavaznának, mint ahogy Trump esé-
lyeire sem lenne érdemes nagy tételekben 
fogadni, ha ma kellene szembenézzen egy 
újabb választás kihívásával. (Igen, ezt a ké-
pet még mindig átszínezhetné egy orosz 
beavatkozás, akár a kibertérben, akár más-
hogyan, de az amerikai intézmények nagy 
energiákkal küzdenek, hogy Putyin – Trum-
pot a Fehér Házba segítő – ötödik amerikai 
hadoszlopát megfékezzék.)
És akkor nem beszéltünk az egyre heve-
sebb skót és észak-ír tiltakozásoktól. May 
ugyan még ellenáll annak, hogy belemen-
jen egy, Skócia kiválását eredményező 
népszavazásba, s az észak-írek esetében 
is iszonyatos diplomáciai erőfeszítéseket 
tesz, hogy Írország felé a szabad határt biz-
tosíthassa – erre egyébként van lehetőség, 
hisz a nem uniós tag Svájccal vagy Norvégi-
ával ez kitűnően működik –, csakhogy a bri-
tek sok tekintetben távolabb kívánnak len-
ni az unió gazdaságától, mint az említett 
két ország. A két terület lakói viszont hal-
lani sem akarnak arról, hogy ne az eddigi 
viszonyrendszer maradjon fenn az unióval.
Az általános, a 2016-os döntéseket ellenző 
hangulat nem csak az Egyesült Államok-
ban és Nagy Britanniában változott meg, 
de szerte Európában is. Egyre biztosabban 
kijelenthető, hogy ha a britek nem sza-
vaznak – jellemzően egyébként: minimá-
lis többséggel – a Brexit mellett, s ha az 
amerikai elektorok többsége nem Trumpra 
voksol, akkor aligha lehetnénk tanúi annak 
az ellenállásnak, mely szerte Nyugat-Eu-
rópában kibontakozóban van mindazzal 
szemben, amit Trump megválasztása és a 

Brexit megszavazása ma jelent. Legyen az 
a nemzetállami elkülönülés, a populizmus, 
az illiberális államiság, az oroszokkal való 
kollaboráció és nem utolsó sorban a jobb- 
és baloldali szélsőség.
Jól mutatja mindezt az osztrák elnökvá-
lasztás, melyen a demokraták közös je-
löltje, Akexander van der Bellen legyőzte a 
szélsőjobboldal politikusát, vagy a hollan-
diai parlamenti választás, melyen a liberá-
lis VVD fölényesen verte meg a pár hónapja 
még győztesnek hitt, Geeert Wilders vezet-
te PVV-t.
Hogy ez mennyire tekinthető tényleges ten-
denciaváltásnak, azt az április végi-május 
eleji, kétfordulós francia elnökválasztás, il-
letve az őszi német parlamenti választások 
fogják megmutatni, de Németországban 
markáns szembefordulás mutatkozik a 
szélsőséges opcióval, és Emmanuel Mac-
ron centrista politikus esélyeinek növeke-
dése az oroszok által mozgatott Marine Le 
Pennel szemben enyhén szólva is biztató.
Egészen más dinamikák és reakciók szín-
tere Kelet-Európa, ahol a meghatározó 
pártok – legyenek azok jobboldaliak vagy 
baloldaliak – szinte versenyt futottak egy-
mással, hogy a Brexit, s főként a Trump 
megválasztása teremtette zavarosban ha-
lásszanak. Magyarország, Lengyelország, 
Horvátország és most Románia különböző 
színezetű kormányai egymásra licitálnak, 
hogy megragadják a populizmus keltette 
felhajtóerőt. Ám már itt is látszanak a kor-
látok, amelyek a kormányerők előtt állnak: 
Lengyelországban már egészen biztosan 
nem nyerne a PiS, ha ma lennének a vá-
lasztások, Magyarországon sem nyerne a 

Fidesz, ha a választójogi törvényt nem ala-
kította volna át saját antidemokratikus ké-
pére és torz hasonlatosságára. De még így 
is jó adag gátlástalanságra lesz szükség, 
hogy a mechanizmus működjék, viszont 
a lépések kiszámíthatók. Jelenleg – a kül-
földhöz köthető – demokratikus intézmé-
nyek erőszakos felszámolása zajlik (civil 
szervezetek, CEU stb.), ám ha szükség lesz 
rá, hasonló sorsra jutnak majd az ellenzé-
ki pártok, s nem kérdéses, végső esetben 
a választások meghamisítását, illetve el-
csalását sem zárhatjuk ki. A forgatókönyv 
igen egyszerű és ismert: 2012 óta Putyin ezt 
folyamatosan alkalmazza, ha legitimációs 
szüksége arra kényszeríti. Orbán pedig már 
jó ideje mást se tesz, mint amit Putyin.
Kérdés, meddig tudják ezek a kelet-európai 
vezetők magukat a felszínen tartani? Annál 
is aktuálisabb ezt firtatni, mert Lengyelor-
szágban és Romániában komoly legitimá-
ciós hiátussal kezdenek a megválasztott 
kormánypártok küzdeni; azaz, hiába sze-
reztek az elmúlt választások alkalmával 
komoly támogatottságot, a közhangulat 
alapvetően megváltozott. Nem utolsó 
sorban azért, mert a fölény elbizakodottá 
tette őket, s szeretnék politikai befolyásu-
kat a legitim módszereket mellőzve bebe-
tonozni. Orbánon kívül ez eddig senkinek 
sem sikerült. Legtöbbjük – beleérve Orbánt 
is – igyekszik kihasználni az Egyesült Álla-
mokban tapasztalható megosztottságot, s 
a demokratikus intézmények és a kétpárti, 
elkötelezetten demokratikus Kongresz-
szussal és Szenátussal szemben Trumpot 
támogatni. 
Ám egyre kevésbé kedvez ennek a nem-
zetközi helyzet. Trump visszaszorulóban 
gyakorlatilag minden fronton, a Brexit és 
a populizmus, valamint a szélsőségek és 
az azokat támogató orosz beavatkozás új 
megfontolásokat hoztak világra Európá-
ban is. A Jean-Claude Juncker által az asz-
talra letett Fehér Könyv, az uniós államfők 
Rómában aláírt márciusi nyilatkozata, s 
az abban foglaltak szellemiségét tükröző 
máltai néppárti nyilatkozat azt mutatja: 
egyre kevesebb mozgástere marad azok-
nak, akik a politikai katasztrófákkal terhes 
2016-ben a nagy esélyek évét látták. Az Or-
bánhoz hasonló kelet-európai politikusok 
eddigi szabadportyázásainak vége.

Ara-Kovács Attila
elnökségi tag, DK

a Külügyi Kabinet vezetője
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Orbán Viktor minden bizonnyal lop
Nem tudja kizárni, hogy újra miniszterelnök lesz, az őszödi beszéd kiszivárogtatása és a 2006-os utcai zavargások 

megszervezése mögött is Fideszt látja, a jelenlegi kormányfőt szerinte az oroszok zsarolhatják – egyebek között erről beszélt 
a Magyar Nemzetnek adott interjújában Gyurcsány Ferenc. Az interjút – amelyet Török László és Lőrinc Tamás készített – 

terjedelme miatt rövidítve közöljük.
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– Politikai pályájának sarokpontja az 
őszödi beszéd. Sokak szerint az ott el-
hangzottak ennek a pályának a végét 
kellett volna hogy jelentsék. Ön soha nem 
érzett olyat, hogy vége?
– Nem.
– A beszéd nyilvánosságra kerülése után 
sem?
– Bizalmi szavazást kértem magam ellen, 
és a koalíciós pártok valamennyien arra 
szavaztak, hogy folytassam. Nagyon he-
lyesen szerintem.
– Egy előre hozott választással talán nem 
borultak volna fel annyira a politikai erő-
viszonyok, a baloldal is kisebb sebeket 
szerezve tudott volna kijönni a történet-
ből. Nem lett volna ideálisabb pillanat 
félreállni 2009 előtt?
– De igen. 2008-ban a népszavazás után 
kezdeményeztem az MSZP elnökségé-
ben, hogy mondjon le a kormány. Két tá-
mogató szavazat volt, Ujhelyi Istváné és 
az enyém. 2008 decemberében 32 száza-
léka volt az MSZP-nek, a nagy bezuhanás 
a távozásom után következett be.
– Lát azért bármilyen hibát, amelyet kor-
mányon elrontott?
– Hibákat követtem el, mint valamennyi 
kormányfő. De ha azt nézzük, hogy mit 
mondanak az emberek és a nemzetközi 
kutatások például az egészségügyről, ok-
tatásról, korrupcióról, akkor az a helyzet, 
hogy Orbán előtt jobb volt, és Orbán után 
is jobb lesz.  
– 2006 májusában Őszödön kifejtette, 
hogy élete legjobb része volt, hogy mi-
niszterelnökként vezette az országot. 
Mekkora esélyt lát arra, hogy ez újra be-
következik?
– Nem tudom kizárni.   
– Magára ma is úgy tekint, mint az ország 
egyik vezetőjére. Évértékelőjében azt 
mondta, hogy az volt, és az is lesz. Tizen-
egy éve azonban ön a legelutasítottabb 
politikusok között van. Ez nem probléma?
– A politikus erejét nem a személyes nép-
szerűsége adja, hanem a mögötte lévő 
erő. Úgy látom, hogy ez gyarapszik.
– Miután Lengyel Lászlót egy ön ellen 
szerveződő összeesküvéssel vádolta 
meg, a közgazdász arról beszélt, hogy 
Gyurcsány Ferenc politikailag alkalmat-
lan a vezetésre.
– A politikai alkalmassága bárkinek 
megkérdőjelezhető. Lengyel László egy 
választó a sokból, azt hiszem, nem fog 

rám szavazni. Azt hiszem, túlélem. Soha, 
egyetlen napig nem voltam jóban Len-
gyel Lászlóval, ennek története van, ame-
lyet nem fogok elmondani.
– Kormányzása idején szinte hetente je-
lentettek be nagyszabású stratégiákat.
– Ezt a kritikát ismerem. Én ugyanazt a 
programot sokszor mondtam el sokfé-
leképpen, sokszor csomagoltam be. De 
ezek mindig ugyanarról szóltak, hogy ho-
gyan lehet siettetni kormányzati eszkö-
zökkel egy nyugatos polgárosodást. Én 27 
éve ugyanazon a pályán mozgok. A mai 
miniszterelnök ezzel szemben minden 
volt már életében. 
– Amikor a polgári demokráciáról beszél, 
abba hogyan fér bele az, ami 2006 őszén 
történt? 
–Az egy kormány elleni, jól felépített 
puccskísérlet volt, amely a Fidesz mai 
vezetőinek közvetlen szervezésével és 
részvételével történt. Ilyen típusú konflik-
tusok mindennaposak Párizstól az Egye-
sült Államokig.
– Magyarországon a rendszerváltozás óta 
nem volt ilyen.
– Nem volt ilyen, ez a rendőrség fogyaté-
kosságain is meglátszott. Én abban nem 

értek egyet önnel, hogy ezek a konflik-
tusok nem részei a polgári demokráci-
áknak.
– Mire alapozza azt, hogy a Fidesz veze-
tői részt vettek a zavargások megszerve-
zésében?
– Egyebek között az önök lapjában kö-
zölt, Orbán Viktor által jegyzett egész 
oldalas cikkekből. Már akkor folyamato-
san hazugozta a kormányt, és az utcára 
hívott. Ha egyszer lesz rá lehetősége – 
bár úgy látom, ez nem a közeljövőben 
fog bekövetkezni –, akkor kérdezze meg 
tőle, hogy miért volt lehetősége ezeket a 
cikkeket július közepétől megírni.
– Van konkrét tudomása arról, hogy ho-
gyan történt a zavargások megszervezése?
– Igen.
– Hogy történt mindez?
– A Fidesz legfelsőbb vezetői vettek eb-
ben részt, és egészen konkrétan szervez-
ték az erőszakos megmozdulásokat.
– Kik? Orbán Viktor?
– Is.
– Kövér László?
– Is.
– Mit jelent a szervezés? Konkrétan hív-
tak oda embereket?

– Konkrétan.
– Ön az őszödi beszédet egy jól sikerült 
igazságbeszédnek tartja. Tehát önnek és 
csapatának is érdekében állhatott a kiszi-
várogtatás.
– Ismert ez a vád, és azt is tudom, hogy ki 
terjesztette rólam.
– Kicsoda?
– Egy vezető MSZP-s politikus.
– Van keresztneve?
– Attól tartok, vezetékneve is van.
– László a keresztneve?
– Nem válaszolhatok a kérdésére.
– Beszéljünk kicsit üzletemberi ténykedé-
séről.
–Az elmúlt években a tulajdonomban 
lévő cégeknél és nálam több száz hatósá-
gi ellenőrzés volt, még azt is megnézték, 
hogy a megvásárolt kávéscsészéket nem 
vittük-e haza. Soha semmilyen hibát nem 
találtak. Én egy éttermi számlát sem szá-
moltam el. Nincsenek offshore cégeim, 
nincsenek be nem jelentett külföldi bank-
számláim, soha a korrupció legkisebb 
gyanúja nem vetült rám. Tisztességesen 
adózok, mert adózni hazafias kötelesség.
–De például az őszödi kormányüdülőt 
úgy vette meg hitelből, hogy azonnal visz-
szabérelte az állam, épp a havi törlesztő-
részletnek megfelelő összegért. A  Sza-
lay utcai ingatlan megvételekor pedig a 
Miniszterelnöki Hivatal részéről Szilvásy 
György vett részt az ügyletben.
– Mindkettőt rendes nyilvános pályáza-
ton vettük meg. Mindenki adhatott be 
pályázatot. Az lenne a bűn önmagában, 
hogy Szilvásy György is részt vett ebben?
– Rendben van, de akkor mi alapján kifo-
gásolja, hogy egy brancsból jönnek az el-
adók és a vevők most is, ha állami vagyon-
nal kapcsolatos tranzakciókról van szó?
– Erről Simicska Lajos, a maga laptulaj-
donosa sokat tudna mesélni. Ha készít 
vele egy interjút, amelyben feltárja, hogy 
hogyan gazdagodott meg, és a Magyar 
Nemzet elszámol saját múltjával, azzal, 
hogy ennek a folyamatnak milyen módon 
volt részese, akkor esetleg szerezhet arra 
jogot, hogy önmagában azzal támadjon, 
hogy egy nyilvános pályázaton a legjobb 
ajánlattevőként nyertem, és egyetlen bű-
nöm, hogy ismertem az állam részéről 
szerepet játszó egyik szereplőt.
– Akkor ezek szerint nem kifogásolható, 
hogy egy érdekkör tagjai állami vagyone-
lemeket játszanak át egymásnak?
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– Nem hiszem, hogy ugyanaz lenne az én 
esetem és Simicska Lajos esete. Ha átlát-
hatók a folyamatok, és nincs előnyöd a 
személyi kapcsolataidból, nem bűnösen 
használod őket, az rendben van. De a 
Magyar Nemzet tulajdonosa megengedte 
magának, hogy a pénzügyminiszternek 
azt mondja, »hagyjuk már a szakmázást 
a francba, más döntéseket kell hozni«. 
Nálunk rendszerhibák voltak, de a jelen-
legi rendszernek maga a bűn a működtető 
eleme. A szocialista kormányzás idején a 
korrupt személyeket elvitte az ügyészség. 
A  mostani világban minden érdemi nyo-
mozás nélkül elutasítják a feljelentéseket. 
Ez a bűn világa. Ebben a világban a maguk 
tulajdonosa masszívan részt vett.
– Ha ilyen komoly fenntartásai vannak a 
Magyar Nemzettel kapcsolatban, akkor 
miért adott interjút? Korábban hiába pró-
báltunk öntől interjút kérni.
– Mert volt egy peren kívüli egyezség. Le-
zárjuk a pert, az anyagi igényemet mér-
séklem, cserébe önök teret adnak ennek 
az interjúnak.
– Az őszödi beszédben arról is beszélt, 
hogy soha nem ártana a baloldalnak. Ott 
azonban egyre többen fogalmazzák meg, 
hogy vissza kellene lépnie, mert jelenleg 
terhet jelent a kormányváltás szempont-
jából. Botka László nyíltan kimondta, hogy 
nem akar önnel szövetkezni, és mások 
mellett Szigetvári Viktor is inkább problé-
maként tekint az ön személyére.
– Nem mondja, ők éppen a vetélytársaim, 
érthető, hogy nem akarnak engem látni. 
Mások viszont úgy gondolják, hogy jó az, 
amit csinálunk, ennek ráadásul félmillió 
követője van.
– Igen, de ez a félmillió ember valószínű-
leg a szocialistákra is leadná a voksát…
– A legutóbbi felmérések szerint az 
MSZP-szavazók egyharmada simán átsza-
vazna a DK-ra. A demokratikus politika a 
versengésen alapul. Nekem azokat kell 
szolgálnom, akiknek az általunk folyta-
tott politikai alternatíva tetszik, értük 
vagyok felelős. Semmi sem akadályozza 
meg Botka Lászlót, hogy tőlem függetle-
nül gyűjtsön egymillió szavazót a szocia-
lista pártnak. Sok sikert!
– De ha önnel nem sikerülhet a kormány-
váltás, akkor miért nem lép hátrébb?
– Ezt maga állítja, én az ellenkezőjét állí-
tom. Szerintem enélkül a félmillió szavazat 
nélkül nem lehet leváltani a mostani kor-
mányt. De ha már az összefogásnál tartunk: 
Budapesten már kipróbáltuk az ellenzéki 
együttműködés minden formáját. Amikor 
megnézzük az eredményeket, akkor azt 
látjuk, hogy az együttműködő pártok ösz-
szesített szavazatszáma nem tért el érdem-
ben egyik variáció esetében sem. Azt javas-
lom Szigetvári Viktornak, volt barátomnak, 
hogy nyugodtan csináljon 15 százalékot, és 
megkerülhetetlen erő lesz. A szocialisták-
nak pedig azt, hogy legyen legalább annyi 

támogatójuk, mint akkor, amikor még ott 
voltam. Nem zavarom őket, miért nem ér-
nek el nagyobb támogatást?
– Ha valamilyen csoda folytán megálla-
podna az ellenzék összes pártja, és csak 
azt szabnák feltételül, hogy ön lépjen visz-
sza, akkor belemenne?
– Akkor a DK önállóan indulna a válasz-
tásokon.  

– Botka László személyéről mit gondol, 
tudná támogatni miniszterelnök-jelölt-
ként?
– Nem tudom, hogy tudnánk-e támogatni, er-
ről még nem született döntés a párton belül.  
– Mikor beszélt vele utoljára?
– Botka Lászlóval utoljára tavaly ősszel 
beszéltem személyesen, az egy kifejezet-
ten jó másfél órás politikai fecsegés volt. 
Azóta azért nem kerestem őt, mert azt 
mondta, hogy nem akar egyeztetni ve-
lünk. Január közepén ráadásul már az el-
lenzéki megállapodás küszöbén voltunk, 
amikor színre lépett, és közölte, hogy az 
MSZP nem tárgyal tovább.  
– Küszöbén?
– Igen, két dokumentum készült el, ame-
lyek már csak arra vártak, hogy aláírjuk 
őket. Aztán jött Botka, az MSZP pedig fel-
állt a tárgyalóasztaltól.  
– Ön szerint milyen formációban indul vé-
gül az ellenzék?
– Azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy 
külön listák lesznek, az egyéni körzetek-
ben pedig koordinált jelöltállítás lesz.
– Programhirdető beszédében beszélt ar-
ról is, hogy nyugodt Magyarországot sze-
retne. Ez azt jelenti, hogy ha hatalomra 
kerülnének, nem is lenne elszámoltatás?
– A politikai elszámoltatást választásnak 
hívják, az ezen túlmenő pedig az igazság-
szolgáltatásra tartozik. Utóbbinál nem 
szeretem a politikusok által kinevezett 
elszámoltatási biztosokat. Meg kell te-
remteni a független bíróság és ügyészség 
működési feltételeit.  
– Polt Péterrel ez hogyan menne?
– Polt Péterrel sehogy. A mostani legfőbb 
ügyész akadályozza az eljárásokat, ezért 
meg kell találni az eltávolításának a mód-
ját. Szerintem ezt megtaláltuk.
– És hogyan mozdítaná el? A jelenlegi sza-
bályok Polt Péter leváltásához kétharma-
dos többség kell.
– Nem mondom meg.
– Adjon tippet, hátha más jut kormányra.
– Hülye lennék elmondani. Csak bezárnák 
azt a kiskaput, amelyre nekünk még egy-
szer szükségünk lesz.  
– Mit kezdene a határon túli magyarok 
szavazati jogával?

– Szerintem azok vegyenek részt a kö-
zös döntésben, akik viselik a döntésük 
következményeit, azaz életvitelszerűen 
Magyarországon laknak. A határon túliak 
szavazati joga alapján én is szavazhatnék 
a pápai polgármester-választáson, pedig 
már Budapesten élek. Ez nonszensz len-
ne, csakúgy mint az, hogy egy negyven 
éve Sydney-ben élő magyar még mindig 

beleszólhat a magyar közügyekbe. Állam-
polgárságot természetesen nem veszünk 
vissza, az a diktatúrák módszere, de a tar-
tósan külföldön élők tíz-tizenöt év után 
elveszítenék szavazati jogukat.  
– A programjuk alapján újra lenne tandíj 
is.
– Mi azt támogatjuk, hogy a közoktatás 
legyen ingyenes és szabad, a felsőokta-
tásban viszont összenyitnánk az önköltsé-
ges képzést az államilag finanszírozottal. 
Ez azt jelenti, hogy mindegy, hova veszik 
fel a jelentkezőt, ingyenesen kezdi meg a 
képzést, majd a második, harmadik évfo-
lyamban a teljesítménye alapján kerülne 
fizetős rendszerbe vagy maradna állami-
lag támogatott szisztémában. A  jól ta-
nulók emiatt többet kapnának ösztöndíj-
ként, mint amennyit be kell fizetniük.
– A tandíj mellett visszahozná a vizitdíjat 
is?
– Nem. Politikai értelemben meghalt ez az 
ügy, még akkor is, ha szakmailag indokolt 
lenne. Mi több, a legutóbbi felmérések 
szerint a magyarok mintegy kétharmada 
szerint ma rosszabb az egészségügy álla-
pota, mint a Gyurcsány-kormány idején, 
és akár a vizitdíjat is elfogadnák. De ha az 
ember egyszer megégette magát, akkor 
már a langyos víztől is félni fog.
– Ha viszont nem kerülnek kormányra, ak-
kor ellenzékből kellene politizálni. Most 
viszont nem járnak be a parlamentbe. Ak-
kor miért szavazzanak önökre?
–Többet érünk azzal, ha például képvi-
selői jogainkat kihasználva szabadon 
beléphetünk kórházakba, iskolákba, 
személyesen tájékoztatást kérhetünk az 
igazgatóktól bizonyos ügyekben. Talál-
kozhatunk rendőrkapitányokkal. Látják, 
hogy járjuk az országot, kétszáz telepü-
lést látogatunk meg ezekben a hetekben. 
Szerintem többet tudunk az országról, 
mint Orbán Viktor.
– Ellenzékiként mi az, amit elértek?
– Az önkény világában az ellenzék moz-
gástere annyi, amennyit adnak neki. De 
azt látni kell, hogy a DK az a párt, amely 
éhségsztrájkolt az előzetes regisztráció 
ellen, ez a kezdeményezés el is bukott. Mi 
voltunk, akik a Népszabadság megszünte-

tésekor kivonultunk a parlamentből, és mi 
értük el azt is, hogy az ellenzék bojkottál-
ja az alaptörvény elfogadását.
– Tehát továbbra sem járnának be?
– Ez a tiltakozás valami ellen szólt, és csak 
a ciklus végéig tart. A  következő parla-
mentben nagy frakciónk lesz, az egy má-
sik helyzet lesz. Ha mi kormányzunk, nem 
leszek frakcióvezető sem, hogy ne velem 
kelljen egyeztetnie a kormányfőnek, nem 
akarom zavarni a köreit. Ha pedig ellen-
zékben maradunk, akkor nem lesz könnyű 
dolga a miniszterelnöknek.
– Ön szerint minek a következménye az 
egyre erősebb orosz befolyás?
– Putyin tudatosan az Európai Unió dest-
abilizálására tör. Kitervelten támogatja 
az EU-ellenes radikális szervezeteket, 
és Magyarország ebben a leggyengébb 
láncszem. Orbán Viktor pálfordulása lo-
gikailag mással nem magyarázható, mint 
hogy feltételezzük, valamivel megzsarol-
ták az oroszok. Ez nem áll messze tőlük, 
és biztosan van olyan momentum Orbán 
életében, ami erre alkalmas lehet.
– Tudna példát említeni?
– Tudok.
– Kérem, tegye meg.
– Nem teszem.
– Miért nem?
– Csak olyanokat állítok, amiket százszá-
zalékosan be tudok bizonyítani, és nem-
csak feltételezni.
– Mégis segítsen legalább annyit, hogy 
rendszerváltás előtti vagy utáni ügy.
– Utáni.
– Közéleti vagy magánéleti témájú lehet a 
zsarolás tárgya?
– Közéleti biztos, és nem zárom ki a ma-
gánéletit sem.
– Orbán Viktor vagyonával kapcsolatban 
is kételyeik vannak?
– Azt látni kell, hogy a mai magyar minisz-
terelnök abból a jövedelméből, amelyet 
hivatalosan keres, nem tud eltartani egy 
ötgyerekes családot, még akkor sem, ha 
az egyik már a saját lábára állt. Higgyék 
el nekem – nekem is ennyi gyerekem van. 
Azt állítom, hogy vannak más jövedelmei 
Orbán Viktornak, amelyek nincsenek fel-
tüntetve a vagyonnyilatkozatában. Nem 
lehet ennyi pénzből fenntartani egy Sza-
badság-hegyi házat. Közben ráadásul néha 
magánrepülővel elutazik Olaszországba 
megnézni egy focimeccset. Ilyen nincs, a 
mai miniszterelnök minden bizonnyal lop. 
Soha nem volt más, mint politikus. Ha pe-
dig valaki politikus, és a Szabadság-hegyen 
van villája úgy, hogy korábban nem volt, 
akkor valószínűleg lopott. És ez nem csak 
a miniszterelnökre vonatkozik.

Az interjú teljes terjedemében itt ovasha-
tó: 
https://mno.hu/belfold/gyurcsany-fe-
renc-orban-v iktor-minden-bizony-
nyal-lop-2393668

A politikus erejét nem a személyes népszerűsége adja, 
hanem a mögötte lévő erő.  

Úgy látom, hogy ez nálunk gyarapszik.



Földi Judit kidekorálta Orbán házát

Földi Judit fehérvári önkormányzati képviselő, a párt elnökségi tagja ragasztott transz-
parenseket a kormányfő házának kapujára, és zászlót is tűzött a bejárathoz. A Magyar 
Narancsnak azt mondta, gyakorlatilag senki sem zavarta meg abban, hogy kirakja a pla-
kátokat, holott látható volt, hogy a házban égett a villany, vagyis valaki lehetett otthon.

A magyar 
egészségügy már 

életveszélyes…
– Amikor tavaly szeptemberben és no-
vemberben az embereket arról kérdez-
ték, hogy mi nyugtalanítja a legjobban, 
mindkét alkalommal legtöbben az 
egészségügyet, az ellátással kapcsolatos 
problémákat jelölték meg. Pontosan azt, 
amit a DK már évek óta, egyre türelmet-
lenebbül, egyre több tény bemutatásával 
hangsúlyoz – mondta László Imre, a DK 
egészségügyi kabinetjének vezetője. 

Meghallgatjuk választóinkat

Varju László, a Demokratikus Koalíció alelnöke, országgyűlési képviselője tartott la-
kossági fogadóórát a DK Victor Hugo utcai információs központjában, nagy érdeklő-
dés mellett.
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DK-hírek képekben

Hazai András: 

Konok vágy

Már nem szólsz.
Gondolataid
magadnak éled,
csak a röpke
pillanatokat 
élvezed.
Egyik nap
a másik után,
monoton
egyhangúság.
Álmaidban
foszló emlék
a boldog 
ölelés,kézfogás. 
Csak a 
becsvágy éltet.
Következetes
kegyetlen 
szigorral
követed
ösztönöd.
Mindenkit
és mindent
túlélni.
Ridegen
várod a 
pillanatot,
amikor
felbukkan
a fény,
a tiszta
levegő,
vágyaid
testet öltve
legyőzzék
a gonoszt.
Igazad
nem csak
a tiéd,
immáron a
tömegeké.

Angyal Péter

Bukás 
(ORBÁNIÁDA)
Orbán király, magyar? király

baktat fakó lován

körötte csend, csak néma csend

s a néma ingovány.

Vigyázz király!

Kerüld a lápot, 

mert elsüllyedsz benne!

Minden másképp volna e hazában,

ha szíved-lelked lenne!

De csak saját hatalmad 

zakatol abroncsos fejedben,

szívedben üresség, nihil, a nagy semmi,

de eszedbe sem jut ezek ellen

egy fikarcnyit is tenni.

Népednek jó része

már elszivárgott innen

vissza ssem jönnek,

nem látod már őket:

tudós apát, tehetséges fiút,

okos, tettre kész nőket.

Mint kiskakas a szemétdombján

kukorékolsz majd te,

de nem lesz kimeghallja,

s mozduljon érte.
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Budapest ostroma
Olyan veszteségekre, mint amilyet 2010 óta a főváros elszenvedett, nem volt példa az 1944-45-ös ostrom óta. Most nincsenek 

csapatok a város előtt, csak egy magát generalisszimusznak képzelő miniszterelnök, és egy olyan főpolgármester, aki hajlongó 
tanácselnök módjára már átnyújtotta a város vagyonának felét. Közben füstöl a 3-as metró, naponta leáll a méregdrága régi-új 

metrószerelvény, most meg sztrájk készül a BKV-nál.

Ámbár lassan nem is lesz szükség sztrájkra, mert egy-
szerűen nem marad ember, aki felvegye a munkát, any-
nyian távoznak a BKV-tól. Attól a cégtől, amelyet a kor-
mány évek óta bunkósbotként forgat – az amúgy szin-
tén fideszes vezetésű – főváros ellen, de lassan kihullik 
ez a fegyver a kezéből, mint ahogy kihullanak sorban 
a BKV buszai is a közlekedésből. De mit számít, hogy 
nincs metró – már többször leírtuk, mennyi kritikát 
kaptunk a 4-es metróért, ám ennyi idő alatt a ballibe-
rális vezetés felépített egy új vonalat, míg a fideszesek 
még egy felújítást sem voltak képesek elkezdeni. Talán 
gyorsabban menne, hogy a metró stadion alakú lenne, 
ahol közepes alatti focisták játszanak rossz meccseket, 
ez feltehetőleg inspirálná a miniszterelnököt, ám saj-
nos a metrón csak utazni lehet, ott is jobbára csak „kis-
embereknek” (fideszes szóhasználat), akik csakis akkor 
számítanak valamit, ha a szavazófülkében a Fidesz 
mellé kell tenni az ikszet. Csakhogy minél többször 
füstöl a régi metró, minél sűrűbben áll le a drágán ki-
kozmetikázott „új”, minél jobban lerabolják fővárosun-
kat, annál kevesebb iksz lesz a Fidesz mellett… A végén 
így az uralkodó – mert egyértelműen uralkodik, s noha 
még nem király, mert nem volt koronázás, lehet, hogy 
ez is csak idő kérdése, elvégre alig egy mondatot kell 
beírni a “gránitszilárdságú” alaptörvényükbe –, szóval 
az uralkodó tán megint hoppon marad, ahogy 2002-

ben sem tudott beköltözni a Sándor palotába, most az 
új miniszterelnöki rezidenciáról kell majd lemondania.
Budpest meg itt áll kifosztva, vagyona felét elvették, is-
koláit és kórházait elvették, hogy sokkal rosszabb hely-
zetbe kerüljenek, mint mikor még fővárosi tulajdonban 
álltak, főpolgármesterünk meg néha dörmög egy kicsit, 
vádolja a sajtót, amiért gaz módon van képe mindezt 
megírni, aztán átad mindent a miniszterelnöknek, amit 
csak kér. Talán még féltérdre is ereszkedik közben, 
hűbérurak előtt így szokás.
Közben az iszonyú milliádokért felújított metró olyan rit-
ka vendég a sineken, hogy amikor éppen jár, be kellene 
mondani: „Figyelem, a mai napon a felújított orosz met-
rószerelvény előre nem látott körülmények miatt közle-
kedik." S ha ilyenek az orosz metrókocsik, bele se gon-
doljunk, mi lesz, ha Paks II is ilyen színvonalon készül el.
Gy. Németh Erzsébet – Tarlós István sértegetéseinek 
egyik fő céltáblája, ami azt jelenti, hogy a képviselőnő 
jól végzi munkáját – azt mondta: nem csak a külföldi 
lehetőségek, hanem a hazai állami közlekedési válla-
latok is elszipkázhatják a BKV dolgozóit.
– A Demokratikus Koalíció csak ismételni tudja magát: 
azonnali béremelésre van szükség a BKV-nál! Az nem 
járja, hogy aki sárga buszt vezet a fővárosban, az har-
minc százalékkal többet keres, mint az, aki kéket. A DK 
szerint a Fővárosnak ki kellene kényszerítenie, hogy az 

állam fedezze a BKV béremelését, ehhez persze egy fe-
lelős főpolgármesterre is nagy szükség lenne.
Élő Norbert, a DK fővárosi koordinátora szintén úgy véli 
lapunknak adott nyilatkozatában, hogy Budapesten a 
hármas metro építése, a BKV-dolgozók bérének rende-
zése a legnagyobb kihívás. – Emellett sorra meg kell 
akadályoznunk Budapest maradék vagyonának felélé-
sét és elkótyavetyélését, ahogy ezt például a Rácz-für-
dő esetében sikerült is – mondta.

Gy. Németh Erzsébet fővárosi önkormányzati 
képviselő egy lakossági fórumon. Mellette  
Keszthelyi Dorottya, a DK XIII. kerületi (7. vk) elnöke
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A helyes megfejtést beküldők között egy dedikált “Gyurcsány a konyhában” című 
szakácskönyvet sorsolunk ki. A megfejtést beküldhetik postán:
DK Információs Központ,  1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Vagy e-mailben: info@dkp.hu

Kérjük, mind a postai, mind az elektronikus úton beküldött megfejtésekre írják rá: 
DK Hírek keresztrejtvény – és természetesen a postacímüket is, ahova a nyereményt 
küldhetjük.
Legutóbbi rejtvényünk megfejtése:  Európai Egyesült Államok 
Nyertes: Gyüker Andrásné (Komló). Nyereményét postázzuk.
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Az egészségdiktatúra előtt született hamburger
Ugyanaz a helyzet a hamburgerrel, mint számos világszerte 

ismert étellel: homályos az eredetmítosza. A hamburger 
esetében azonban két fővonal világosan megkülönböztethető: 

az egyik tábor az európai, a másik az amerikai gyökerekre 
esküszik. Akármelyik is igaz, nyakunkkon a nyár és 

grillezhetünk otthon is hamburgert, ha van hozzá grillünk, 
hamburgerünk és időnk. Az étvágyunk biztosan meglesz hozzá

Az európai eredet mellett olyan érvek 
szólnak, mint hogy a 19. században Ham-
burgból indult a legtöbb német emigráns 
az Újvilágba, s ők hozhatták magukkal 
akkor még különösnek számító lapos 
vagdaltjukat, az meg amúgy is köztudott, 
hogy Németország fasírtnagyhatalom, ott 
számos helyen számtalan változatban 
készítik, miközben az angolszász kony-
hában alig-alig fordul elő. Az ő hamuban 
sült pogácsa gyanánt készített fasírtjukat 
nevezték aztán az amerikaiak hamburgi 

húsnak, majd simán csak hamburgernek. 
Ezt a nevet még egy angol anyanyelvű is 
könnyen ki tudja mondani, ezért nagy baj 
lett volna, ha a legnagyobb német kikötő 
neve nem Hamburg, hanem mondjuk Für-
stenfeldbach lenne. Amerikában fürsten-
feldbachert a kutya se kért volna, mert ki 
se tudnák mondani. Amitől még persze a 
hamburger ebben a kis bajor városkában 
is születhetett volna…
S mivel a hamburger annyira amerikai, 
akár a westernfilm, mégiscsak kellett egy 
amerikai eredetlegenda is, ami legalább 
annyira hihetőnek tűnik, mint az előbbi. 
Ezen változat azt meséli el nekünk, hogy 
a New York (NY) állam nyugati szegletén, 
az Erie tó partja mellett fekvő Hamburg 
városkájában született meg az ellapí-
tott, pogácsába illeszthető fasírt forra-
dalmi gondolata, amely legalább akko-
ra szemléletváltásról tanúskodik, mint 
Kopernikusz Nap-központú elmélete, 
amellyel az emberiség búcsút intett ama 
hízelgő hitnek, miszerint a Nap kering a 
Föld körül, és nem fordítva. A hamburger 
népszerűségét látva akár azt is megkoc-
káztathatjuk, hogy Kopernikusz is idejét 
múlta már, hiszen az egész univerzum 
a hamburger körül forog, de az ilyen ki-
jelentéseknek a gyorsétterem-gyűlölő 

franciák bizonyosan nem örülnének. Szó-
val, az amerikai verzió szerint egy bizo-
nyos Charlie Nagreen tálalta fel az első, 
cipóba helyezett laposfasírtot 1885-ben, 
a Hamburgban (NY) megrendezett Sey-
mour Fair nevű vásáron. 
Bár mit lehet tudni, nem kizárt az sem, 
hogy a németországi Hamburgból érke-
zettek vitték magukkal a militáns ger-
mán kultúrimperializmusban kiteljese-
dett húspogácsa gondolatát az amerikai 
Hamburgba, elvégre az egy városból 

egyszerre érkező bevándorlókolóniák 
hajlamosak voltak arra, hogy szülőváro-
sukról nevezzék el az általuk alapított 
települést. Elvégre New York is Új York, 

elhalványítva az angliai régi York hírne-
vét, de előtte meg Új Amszterdam volt, 
ami szintén beszédesen utal az alapítók 
kiindulási pontjára.
Nos, amennyiben feltevésünk helyes, 
akkor a két eredetteória közös pontban 
találkozik, és átvágtuk az ellentmondást, 
mint Nagy Sándor azt a bizonyos csomót. 
Legfeljebb mi nem karddal, hanem kony-
hakéssel. 
Ami pedig a lényeget, azaz a hambur-
gert illeti, az első számú szabály az, hogy 
színtiszta marhahúsból, lehetőleg hát-
színből kell sütni. 
Második számú szabály nincs is. 

80 dkg–1 kg darált marhahátszín
20 dkg kéksajt (danish blue, roquefort, 
márványsajt)
10 dkg puha vaj
1 gerezd fokhagyma, összezúzva
1 evőkanál felaprított friss petrezselyem
4-5 méretes zsömle

1. Ne döbbenjenek meg, a nagy hambur-
gerhús kissé összemegy a sütésben, de 
tény, hogy ez az étel még az egészség-
diktatúra megjelenése előtt született, és 
kákabélűeknek valóban nem ajánlott. 

Fogjuk tehát a – lehetőleg általunk leda-
rált – marhahúst, kissé sózzuk-borsozzuk 
meg, több fűszer nem is kell, itt nem sza-
bad elkendőzni a hús teltkarcsú ízeit. 
2. A masszát osszuk négy egyenlő gom-
bócra, majd mindegyik közepébe nyom-
junk hüvelykujjunkkal egy mélyedést. 
Ebbe tegyünk egy-egy darab sajtot, ak-
korát, hogy kényelmesen be tudjuk bur-
kolni majd a hússal, és adjunk hozzá még 
egy kiskanálnyi fokhagymás vajat. 
3. Ezt úgy kapjuk, hogy 100 g szobahő-
mérsékletű vajat összedolgozunk a zú-
zott fokhagymával és a petrezselyem-
mel. A sajtot és a vajat takarjuk be a 
hamburgerhússal, majd a két tenyerünk 
között óvatosan lapítsuk ki.
4. Ha mind a négy húspogácsa készen 
van, akkor kiolajozott nagyon forró ser-
penyőben – de még inkább faszén fölött 
rostélyon vagy vaslapon – oldalanként 
5-7 perc alatt süssük készre. Sütés közben 
ne mozgassuk, nehogy szétrepedjen. Eny-
nyi idő alatt a hús is átsül, az olvadó sajt 
és a vaj viszont nem engedi kiszáradni. 
Ha marad sajt vagy vaj, a megsült hambu-
gersteakre is tehetünk egy-egy darabot, 
majd zsömle között megehetjük. 
Semmi más nem kell hozzá, de ha hiá-
nyérzetünk van, akkor a mustár, a salá-
talevél, a vékonyra szelt lilahagyma és a 
ketchup  jó választás lehet a hiánypótlás-
ra. Egy ilyen vadnyugati hamburger után 
a szőrén is megüljük a lovat. Már ha ké-
pesek leszünk felkapaszkodni a hátára…

Marton Levente

A hamburger nevét még 
egy angol anyanyelvű is 

könnyen ki tudja mondani, 
ezért nagy baj lett volna, ha 
a legnagyobb német kikötő 
neve nem Hamburg, hanem 
mondjuk Fürstenfeldbach 

lenne.

….nem kizárt az sem, hogy a 
németországi Hamburgból 
érkezettek vitték magukkal 

a militáns germán 
kultúrimperializmusban 
kiteljesedett húspogácsa 
gondolatát az amerikai 

Hamburgba…
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Miért a Demokratikus Koalíció?
• MERT a DK a legkövetkezetesebben áll ki elvei mellett és áll szemben a 

fidesz politikájával 
• MERT a DK-nak 500 ezer szavazója és kiépített országos szervezete van 
• MERT az utóbbi 3 hónapban 450 új tag csatlakozott a DK-hoz 
• MERT a DK-nak 11.000 tagja van és 1100 településen van jelen

Ha úgy érzeD eljött a tetteK iDeje, 
aKKor csatlaKozz HozzánK! 
jelentkezz aktivistának: aktivista.dkp.hu

támogasd kezdeményezéseinket: alairas.dkp.hu
itt találsz meg minket: ittvagyunk.dkp.hu

„Aki tanulni akar,  
az tanulhasson.”

„Aki beteg,  
az gyógyulhasson.”

„Ha valaki ledolgozott  
egy életet, legyen  
tisztességes nyugdíja.”

„Aki 40 órát dolgozik,  
tisztességes bért kapjon.”

legyél te is DK aKtiVista!

Készült a DEMoKRaTiKus Koalíció megbízásából. cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. 

DK inforMációs Központ
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Telefon:  06-21-300-1000
e-mail: info@dkp.hu • www.dkp.hu
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