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Pilvax, március és Majtényi
Bár Majtényi László nem csupán a DK államfőjelöltje volt, és a március 15-i ellenzéki sétát sem a párt 

szervezte, a Demokratikus Koalíció ezer szállal kapcsolódik az eseményekhez. Majtényi ugyanis pontosan 
azt az integráló, higgadt, mélyen demokratikus és európai arcú politikát testesíti meg, amelyet  

a DK megalakulása óta képvisel, illetve a márciusi meneten látványosan sok DK-s politikus és szimpatizáns 
vett részt, lobogtak a kék zászlók.

A márciusi ünnepség a DK hagyományos Pil-
vax közi koszorúzásával kezdőtt, ahova majd-
nem odáig hallatszott a sípszó, amely Orbán 
beszédét kísérte a Múzeum körúton. Az a 
sípszó, amelyet az a hatalom akart betiltani, 
amelyik 2006 és 2010 között jobboldali sport-
ágat faragott az akkori baloldali politikusok 
meg a főpolgármester összes rendezvényé-
nek megzavarásából. De hát tapasztaljuk nap 
mint nap, hogy ami ellenzékben még fehér 
volt a Fidesz számára, az kormányra kerülve 
egyből fekete lett. Akárcsak többek között a 
demokrácia, amelyet elképesztő arcátlan-
sággal – és jogtalanul, mint azt a bíróság ki-
mondta – még a szabadságharc évfordulójára 
készülve is igyekeztek szűkebbre szabni. Erre 
utalt Gyurcsány Ferenc pártelnök is, amikor 
azt mondta beszédében: – Az önkényúr most 
pár kilométerre arrébb épp a szabadságról 
hazudik. Fülemet jobban sérti az önkényúr ri-
kácsolása, mint több száz síp hangja. 
– A Demokratikus Koalíció tagjai megrögzött 
európaiak, mert életünk hasonló kultúrára, 

hagyományokra épül, mint a többi európai 
népé. Ennek a hagyománynak a legfontosabb 
része az emberi méltóság tisztelete, amit a 
mai kormány sutba vet, pedig az emberi mél-
tóság nem a kormánytól kapott jog, hanem 
velünk születik, és mindenkinek kijár – mond-
ta a volt kormányfő.
Délután került sor a demokratikus ellenzék 

közös menetelésére, amely az Andrásssy 
úttól a Kossuth térig tartott, ahol Majtényi 
László volt államfőjelölt tartott beszédet: – 
Szabadságszerető nemzetből nem akkor lesz 
szabad egy nemzet, amikor idegen elnyomás 
alól szabadul fel, hanem amikor a saját urait 
zavarja el. 
– Bármennyire elviselhetetlen a helyzet, órá-
kon belül megváltozhat – mondta Majtényi, 
aki arról is beszélt, hogy vannak idők, amikor 
a politika nem piszkos, ilyen volt például 1956.  
– Jöjjön el az idő, hogy megint ne legyen pisz-
kos, és legyen mindenki politikus. 
Az ember képtelen nem arra gondolni, hogy 
egy olyan személyt látott,  aki mögött fel 
tudott sorakozni a demokratikus ellenzék 
a köztársasági elnökválasztás során, olyan 
személyt, aki nem a tárgyalások szétzilálá-
sával és az elkerülhetetlenül egymásra utalt 
pártok sértegetésével tölti az idejét, hanem 
igazi államférfiként fogadja el a vele azonos 
elveket képviselő politikai erők támogatását, 
a DK-tól az LMP-ig. – ml –



Választásra készülünk Zuglóban

Éspedig igen jó eséllyel: Bitskey Bence, a 
DK, az MSZP, a Párbeszéd és az Összefo-
gás Zuglóért Egyesület közös jelöltje már 
az aláírásgyűjtés első napján a szükséges 
ajánlások többszörösét gyűjtötte össze, 
így elsőként vették fel a jelöltek listájá-
ra. A 30 éves, tősgyökeres zuglói fiatal-
ember – amúgy Bitskey Tibor, az egykori 
Nemzet Színésze unokája – egyik legfon-
tosabb feladatának az önkormányzat és 
Karácsony Gergely polgármester hatéko-
nyabb munkájának elősegítését tekinti, 
amelyet sokszor hátráltat a kerületben 
ellenzékbe szorult kormánypárt… A kam-

pány egyik látványos megmozdulása a 
DK és az MSZP aktivistáinak kirajzása 
volt: a két csapat a Fogarasi úti Tesco 
előtt találkozott. A közös jelölt Bitskey 
Bence mellett ott volt Élő Norbert, Gy. 
Németh Erzsébet és Berényi Erzsébet 
elnökségi tagok, Hajdu László XV. kerü-
leti polgármester, Horváth Zsolt, kerületi 
DK-elnök, Kunhalmi Ágnes, az MSZP bu-
dapesti elnöke, Tóth Csaba, Zugló szoci-
alista országgyűlési képviselője, Horváth 
Csaba fővárosi képviselő. Sokan voltunk, 
kékre és pirosra festettük a Fogarasi utat 
meg a választókerület utcáit.

A büszkeség nem balítélet

Nem tagadható, hogy az önkritika igen nemes 
tulajdonság, különösen manapság, amikor szem-
beöltő a hiánya a politikai szféra kormánypárti 
részében. 
Viszont a már önostorozásba és önmarcangolás-
ba hajló önkritika nemcsak értelmetlen, de rop-
pant káros. Sajnos, a baloldalnak megvan erre a 
hajlama, amely hajlamot jó lenne kordában tar-
tani, mert az elmúlt hét év – amely lassan nyolc 
lesz – fényében egyre kevésbé tűnik indokoltnak 
a politikai ruhaszaggatás.
Mert ha jobban belegondolunk, miért is kellene 
nekünk olyan nagyon szégyenkeznünk? Mi építet-
tük ki a virágzó magyar oligarchiát? Mi hoztunk 
létre familiáris viszonyt a gazdaságban a nemzet 
vője körül? Mi csináltunk pártteleviziót és gyű-
löletcsatornákat a közszolgálati médiából? Mi 
indítottunk sorra koncepciósnak bizonyuló és fel-
mentésekkel végződő pereket baloldali politiku-
sok meghurcolására? A pártkatona ügyészünkkel, 
amely az elmúlt hét év szembeszökően gyanús, a 
Fidesszel összefonódó korrupciós ügyeiben egy-
szer sem lépett, viszont minden erejével falazott 
nekik? Mi gyurmáztunk kénye-kedvünkre a „grá-
nitszilárdságú”, erőből átvitt alkotmánnyal? Mi 
rúgtunk ki valakit egy olimpiaellenes Facebook-
like miatt? Mi korlátoztuk a jogállamot, a mi Nép-
stadionunk lesz feleakkora kétszer annyi pénzből, 
mi építettünk szellemvasútat és óriástadiont nagy 
vezetőnk háza mellé? A mi vizes vb-nk került a 
tervezettnél háromszor többe? Mi engedtünk út-
jára a közpénzből finanszírozott úszításpolitikát? 
Mi nem voltunk képesek egyetlen nagy beruházót 
sem Magyarországra hozni a Mercedes óta? Mi 
indítottunk boszorkányüldözést a Heineken ellen, 
mert üzletpolitikája nem követte teljes mértékben 
a kormány által elvártakat? Mondhatunk ördögül-
dözést is, hiszen épp most nevezték ördögnek a 
céget, így láthatjuk: borban az igazság, sörben az 
ördög, főleg Heineken-sörben. A Vatikánban buz-
gón jegyzetelnek, tanulják tőlünk az új ördögűzé-
si technikákat... És a mi államtitkárunk fenyegette 
meg a kivitelezési hibákat szóvá tevő fogathajtót 
a minap? És mi tagadtuk le szemrebbenés nélkül 
az egészet, amikor előkerült a hangfelvétel?!
Nem. Nos, akkor ideje lenne arra gondolni, hogy 
alig egy év múlva az elmúltnyolcévezés igencsak 
mást fog jelenteni. Ezeket fogja jelenteni. Mi pe-
dig legyünk büszkék ara, hogy ilyesmi baloldali 
kormányok alatt nem fordult elő.

Marton Levente
elnökségi tag, DK Zugló

Tavaszi országjárás
A mai, a kormánypárt által uralt médiavi-
szonyok között még fontosabb közvetlenül 
találkozni a választókkal. – Ezért kezde-
ményez a DK országszerte csaknem száz 
helyi ügyben aláírásgyűjtést – mondta 
Molnár Csaba ügyvezető alelnök. Az ak-
ciók túlnyomó többsége az egészségügy-
höz kapcsolódik. Gyurcsány Ferenc, a DK 

elnöke a tisztújító kongresszuson is arról beszélt, hogy népszavazásokkal és alá-
írásgyűjtésekkel, vagyis „népakarat-cunamival” kell bombázni a hatalmat. Szintén 
a választókkal folytatott közvetlen párbeszédet segíti a DK vezetőinek tavaszi or-
szágjárása, amelynek során több mint kétszáz települést keresnek fel. Gyurcsány 
Ferenc első állomása Debrecenben volt – ahol szintén lesz helyi választás –, itt a 
pártelnök azt mondta: – Az elmúlt hét év sokkal szörnyűbb volt, mint az azt meg-
előző nyolc, amire olyan sokat hivatkozik a jelenlegi kormányzat. – A DK és én azért 
küzdünk, hogy bebizonyítsuk: lehet nyugodt országot létrehozni, mert a kormányfő 
úgy viselkedik, mintha háborúban állna az ország egy részével – mondta az elnök.


