
1

Cégek
Companies

IV
. é

vf
o

ly
am

 |
 2

01
4.

 m
ár

ci
us

  
• w

w
w

.v
id

ek
m

ag
az

in
.h

u 
Á
ra

: 6
90

 F
t 
• e

lő
fiz

et
ő

kn
ek

: 6
20

 F
t 

| 
Kü

lfö
ld

ö
n:

 3
 €

, 1
2 

Le
i, 

28
0 

Di
na

r

Magazin Country 
Magazine

Paks, Putyin, Pavlov
Az önkény íze

Adóváltozások, 2014
Szja, tb, társasági

Egy emlékmű-terv
Interjú Romsics Ignác történésszel

Amit a pártok terveznek és ígérnek
Merre mozdul a vidék?

Beszélgetés Lengyel Lászlóval

Lesz még demokrácia 
Magyarországon



Vidék 
Magazin

Az ország magazinja

Interjú
Interview

12

Van egy szókimondó ember, aki nem olyan, hogy délibábos rónáról beszéljen, amikor a pusztán vihar 
van, de farkast sem kiált, amikor nincsen. Szóval igazat mond és kíméletlen pontossággal fogalmaz. 
A mai Magyarországon a helyzet enyhén szólva sem rózsás, de Lengyel László azt mondja: van még 
remény.

Írta: Tóth László Levente
Fotók: Stalter György

–– Mennyire katasztrofális a helyzet?
–– Azt, hogy egy hónap múlva hogyan alakul a helyzet, 

nem tudom, de amikor elindultam otthonról, 313 forint volt 
az euró. A nemrég hozott kamatdöntés és az ezzel össze-

függő kommunikáció is egyértelművé tette, hogy a Ma-
gyar Nemzeti Bank és annak elnöke lényegében nem 
ismer határt a forint árfolyamát tekintve. Tehát nem 
okoz számára gondot, hogy az euró adott esetben 
313 vagy éppen 340 forint. Egy olyan szakaszban 
vagyunk, amikor a magyar fizetőeszközt még 
csak meg se támadta senki, de drasztikusan a 
saját Nemzeti Bankja teszi éppen tönkre. 
Többek között annak ellenére, hogy 
a pénzügyminiszter, Varga Mihály 
figyelmezteti ugyanezt a Nemzeti 
Bankot, hogy a költségvetést 296 
forintos árfolyamon tervezte. Azt el 
lehet képzelni, hogy a gyengébb 
forint milyen következmények-
kel jár a költségvetésre nézve. 
Orbán Viktor kijelentette: ő 
korlátozott hatáskörű minisz-
terelnök és nem szólhat bele 
abba, hogy a jegybank mit 
csinál. Ez azt is jelenti, hogy a 
magyar államadósság lénye-
gében teljesen ki van téve egy 
ilyen típusú forintromlásnak. 
Most a svájci frank hitele-
sekről már nem is beszélek. 
Tehát gazdasági értelemben, 

ha minden így megy tovább – összefüggésben 
azzal, hogy az országunk ugyanabban a csomag-
ban van benne, mint Ukrajna, Törökország vagy 
éppen más gyengülő valutájú országok – esetleg 
együtt fogunk a lefolyón lemenni. Ami azért a 
felelőtlenséget tekintve borzasztó. Ma szinte min-
dennapos, hogy azt kérdezik tőlem előadásaimon 
vagy éppen az utcán: mit csináljanak a forint-

jukkal, mi lesz itt, mivé változott ez? Ez a 
közgazdasági katasztrofális állapot. 

Ráadásul tudjuk, hogy négy év alatt 
ez a gazdaság 1, írd és mondd: egy 
százalékot növekedett. Ilyen nem 
fordult elő még soha a mi gazda-
ságtörténetünkben. Tehát ez azért 
egy olyan kivételes kormányzati 
teljesítmény, amely előtt csak 

kalapot emelhetünk. 2006 óta nincs 
beruházás a rendszerben és 
2007 óta nincs fogyasztás. 
Mínuszban van a beruházás 
és a fogyasztás is, így nem 
csoda, hogy nincs növeke-
dés. Az pedig engem nem 
vígasztal, hogy Orbán Viktor 
Kínában kijelenti, 4 százalé-
kos növekedés lesz és teljes 
foglalkoztatás, miközben 
ennek az előfeltételei teljesen 
hiányoznak.

–– Izgatja ez az embere-
ket?

–– Én nem azok közé 
tartozom, akik azt mondják, 
hogy a magyar társadalom-
ban valamiféle apátia és kö-
zömbösség uralkodik a poli-

Lesz még demokrácia Magyarországon
BESZÉLGETÉS LENGYEL LÁSZLÓVAL, A PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

„NÉGY ÉV ALATT EZ A GAZDASÁG 1, ÍRD ÉS 
MONDD: EGY SZÁZALÉKOT NÖVEKEDETT. 

ILYEN NEM FORDULT ELŐ MÉG SOHA A MI 
GAZDASÁGTÖRTÉNETÜNKBEN.”



Interjú
Interview

Country 
Magazine
Magazine of Hungary

13

tikával szemben, de nyilván én azokkal 
találkozom, akik érdeklődnek a politika 
iránt. Úgy gondolom azonban, hogy 
a társadalmi hangulat sokkal inkább 
kétségbeesett és reménytelen. Tehát az 
a probléma, hogy még a jobboldali sza-
vazók is – találkozom velük is – inkább 
kétségbe vannak esve, reménytelennek 
látják a helyzetüket. Lelkes jobboldali-
akkal most szinte egyáltalán nem talál-
kozom. Az a fajta szenvedély, ami 2012 
közepéig még csak-csak megvolt ben-
nük, mostanra teljesen elfogyott. Most 
panaszos, szomorú jobboldali szavazó-
kat látok, akik legalább annyira látják, 
hogy pokoli a korrupció és mondjuk 
„ellopták” a városukat többek között 
őtőlük is. És hihetetlenül nagy csa-
pás a munkanélküliség, illetve az, 
hogy lényegében semmi jóra nem 
számíthatnak. A gyerekeik, unokáik 
nem fognak munkához jutni. Én 
úgy látom, hogy a magyar társada-
lomnak a középrétegét hihetetlenül 
megtörte, hogy a gyerekei elmennek 
az országból. Lényegében kétszer 
annyi fiatal megy el, mint ahány 
embert 56-ban a kivándorlás miatt 
elvesztettünk. Ezek nem a szegény, 
nyomorult éhezők, hanem a kö-
zéposztály gyerekei. És a többiek is 
becsomagolva állnak… Úgy látom, 
ez lelkileg pokoli csapás. Majdnem 
minden előadásomon megkérde-
zem, hogy kinek van még itthon a 
gyereke. Amikor azt kérem, hogy 
tegye fel a kezét, akinek elment, már 
olyanok vannak, hogy mind a két 
kezüket vagy egy harmadikat is fel 
kellene tenniük, mert már minden 
gyerekük elment. Ez azért nem volt 
így korábban. A napokban éppen agrár-
vállalkozóknak adtam elő és kiderült: 
nincs kire hagyniuk – ha egyáltalán 
tudnák hagyni – a vállalkozásukat. Itt 
Magyarországon vállalkozást átvenni 
őrültség – kivéve ha „őhozzájuk tarto-
zol”. Itt a földdel komolyan foglalkozni 
őrültség, mert azt mondják: „nem lesz a 
tiéd”. Itt jövőt keresni London vagy Ber-
lin helyett őrültség. Korábban mentették 
a fiaikat a vállalkozók, hogy majd az ő 

vállalkozásukban fog elindulni, ma a 
mentés abból áll, hogy bátorítják őket: 
„Hát akkor, fiam, lányom, belátom, jobb 
neked kint. Próbálkozz 
inkább, merthogy mi 
itt nem tudunk neked 
jövőt nyújtani. Ez az 
ország nem rendelkezik 
jövővel.” Szerintem a 
kétségbeesésnek egy 
rémisztő oka, hogy elég 
egyetlen kisváros vagy 
akár nagyobb város főutcáján végig-
menni és látni, hogy minden házra, 
boltra, vendéglőre az van kiírva: eladó, 
kiadó. A város fölött nem óriásdaruk 
köröznek, nincs építkezés. Nemcsak 
a számok mutatnak rémes állapotot, 

hanem a mindennapi életben is ez 
tapasztalható. A minap éppen a pécsiek 
mondták, hogy Pécsen, ha este 9 után 
kimennek az utcára, egy tökéletesen sö-
tét várost találnak, nincs semmi. Ez Ma-
gyarország egyik legnagyobb városa, 
de ezt elmondhatták volna bármelyik 
városunkról. Ez azért nem így volt öt 
vagy tíz éve. Ez az, amivel szerintem 
szembe kell nézni. Ami miatt pedig a 
reménytelenség fokozódott, hogy az 

emberek érzik: az ellenzék nem tudott 
olyan alternatívát nyújtani, ami igazán 
föllelkesítette volna pozitívan a válasz-

tókat. Ezért teljesen tanácstalanok. Csak 
abban gondolkodnak, hogy melyik 
rosszabbat válasszák a kettő közül.

–– Sokan az idősebbek közül is 
elmennének innét, de ők nyilván-

valóan nehezebben mozdulnak. 
Azonban ha az említett folyama-
tok folytatódnak, el fog öregedni 
az ország. Ez a rezsim átlépte a 
Rubicont, ami már elkerülhetetlen 
konfliktust jelent, mégis hagyják.

–– Én nem gondolom, hogy a 
társadalom hibáztatható volna 
mondjuk azért, mert hallgat, vagy 
nincs kint az utcán, mint éppen Uk-
rajnában. Először is azért gondolom, 
hogy itt megváltoztak a viszonyok, 
mert ez egy nagyon nyugodt és 
békés ország, amely a rendszervál-
tást egy pofon nélkül csinálta végig 
és alapvetően nem következett be 
1989-től 2006-ig semmi. Sem egy 
komoly sztrájk, se egy tüntetés, sem-
mi olyasmi nem történt, ami arról 
tanúskodott volna, hogy a társada-
lom erős reakciókat akarna mutatni. 
Ehhez képest 2006-2007-ben az 
utcán láthattuk, mit jelent, amikor 
valami kirobban. Ez sok tekintetben 
hasonlatos volt ahhoz, ami ma Uk-
rajnában történik. Úgy gondolom, 

az ilyen reakciók közé tartozik a Fidesz 
által 2008-ban végrehajtott, úgynevezett 
szociális népszavazás is, a népesség egy 
igen nagy részének felhajtásával egy 
olyan dolog ellen, amit én egyébként 
baromságnak tartok. Azonban nagyon 
nagy hatású volt és több százezres 
tüntetéseket és békemeneteket vittek ki 
az utcára. Azt persze, hogy ez mennyire 
volt békés, én óvatosan kezelném. Arra 
pedig korábban már utaltam, hogy ez a 

„KÉTSZER ANNYI FIATAL MEGY EL, MINT 
AHÁNY EMBERT 56-BAN A KIVÁNDOR-
LÁS MIATT ELVESZTETTÜNK. EZEK NEM 
A SZEGÉNY, NYOMORULT ÉHEZŐK, HA-
NEM A KÖZÉPOSZTÁLY GYEREKEI. ÉS A 
TÖBBIEK IS BECSOMAGOLVA ÁLLNAK…”
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robbanékony szenvedély a jobboldalon, 
amivel itt embereket mozgattak, ami 
konfliktusokhoz vezetett, mára elfo-
gyott. Én nem látom, hogy megvolna, 
beleértve a Jobbikot is. Baloldalon meg 
egyáltalán nem látom, hogy valaki 
itt erőszakos szenvedélyeket akarna 
mutatni. Azt hiszem, éppen elege lett 
a társadalomnak 2006 és 2012 között 
abból, hogy rángatták jobbra és balra 
különböző politikai erők. Békét akar-
nak. A magyar társadalom alapjában 
véve növényevő, amely vadállatoknak 
van kitéve. Tehát a politikusai különbö-
ző nagyságrendű vadállatok, a tigristől 

a sakálig, akik lényegében nem hagyják 
békén. Folyamatosan zaklatják ezt a 
békés, növényevő, mezőt, vizet, nyugal-
mat akaró társadalmat. Amely például 
a gyerekeinek olyan jövőt akar, amiben 
világosan látszik, hogy „ez a mező a 
mienk, nem fogják elvenni, nem fognak 
ránk rohanni se ellenséges, se saját fene-
vadjaink”. Mert itt a sajátjaiktól legalább 
annyira kell félniük. Úgy gondolom, ez 
a fajta rémület uralkodik most, hogy 

nem tudjuk megvédeni saját magunkat 
és a gyerekeinket. Ez a választásokon is 
borzasztóan befolyásolja ezt a társadal-
mat. A rémület attól, hogy bármelyik 
szakmát, annak bármelyik, legkiválób-
ban képzett emberét egyik napról a má-
sikra ki lehet rúgni, meg lehet hurcolni, 
félre lehet tenni. Ellenállást tulajdon-
képpen hiába próbálna kifejteni, mert 
az utca se segít – de ha tüntetni kezde-
nének, azt is lesöprik –, és a tárgyalás 
se segít, mert tárgyalni se hajlandók. 
Vagyis nagyon kiszolgáltatottnak érzi 
magát ez a társadalom szinte minden 
területén az országnak.

–– Mi lehet ennek 
a következménye?

–– Ez az, amiért 
bizonytalan vagyok a 
választások kimene-

telében. Ezért gondolom azt, hogy a 
törzsszavazókon kívül legalább egymil-
lió szavazó otthonában már eldöntötte, 
hogy nem tetszik neki ez a kormány és 
azt szeretné, hogy menjen. Az egymil-
lióból a felmérők szerint lehet 200-250 
ezer jobbikos, de a többi nagy valószí-
nűség szerint balra vagy mondjuk, az 
Összefogásra szavazna. Ha szavazna. 
De nem tudja – és ezt próbáltam kifej-
teni –, hogy ez tényleg alternatíva-e, 

másrészt attól tart, hogy „mi lesz velem, 
ha a szavazatomat odaadom és mégis a 
Fidesz folytatja? Mi fog velem történni 
másnap?” Mindenki ezen gondolkodik. 
„Megengedhetem-e magamnak ebben a 
faluban, megengedhetem-e magamnak 
ebben a kisvárosban, ahol mindenki is-
mer, hogy kilépjek a házam kapuján és 
egyenes léptekkel odamenjek a válasz-
tási helyiségbe és leszavazzak? Mi lesz 
ennek a következménye? Ugyanis az 
előző négy évet, mivel szintén ismer-
tek, azért töltöttem, úgy ahogy töltöt-
tem, adott esetben azért vagyok most 
munkanélküli, mert tudják rólam, hogy 
ha kilépek az ajtón, kire szavazok.” 
Hihetetlen dilemma. Ez korábban dikta-
túrákban merült föl dilemmaként, mert 
akkor forradalmakat kellett csinálni. A 
kapun való kilépés ezt jelentette, mivel 
nem volt szavazás. Itt azonban az a bor-
zasztó – én ezt látom –, hogy még Bu-
dapesten is felmerül: „vajon a szomszé-
dom, aki éppen most adja a kezembe a 
papírt arról, hogy mennyit takarítottam 
meg ebben a rezsicsökkentésben, mit 
fog szólni, ha elindulok a szavazóhelyi-
ség felé? Milyen következményei lesz-
nek ennek? Rám nézve, a feleségemre 
nézve, a gyerekeimre nézve, az apámra 
nézve, az anyámra nézve, a vállalkozá-
somra nézve, a munkahelyemre nézve. 
Annak, hogy én itt most elindultam. 
És köszöntem a szembejövőnek. Aki 
tudja, hogy ha én elmentem szavaz-
ni, akkor kire szavazok. Hacsak nem 
akarom nyíltan kijelenteni az utcán, 
hogy én irtózatosan szeretem Orbán 
Viktort és utána a szavazóhelyiségben 
az ellenkezőjét szavazom.” Hozzáte-
szem, szerintem nagyon sokan lesznek 
ilyenek. Ez fényesen mutatja, hogy 
hova jutott ez az ország. Én ebben látom 
a legfélelmetesebb dolgot. Az egyik 
nagy probléma pedig, hogy jogilag 
mik egy ilyen rendszernek a korlátai 
vagy vannak-e. A kiszolgáltatottságot 
azért érti mindenki, mert ez nem egy 
emberjogi, egy általános szabadság-
jogi kérdés. Mindennapi kérdés, hogy 
jogilag teljesen védtelen valaki, hogy 
belenyomják két diplomával a közmun-

„VISSZAÁLLT EGY ÚR-SZOLGA VISZONY 
A RENDSZERBEN. EZ MA A FONTOSAK 

ÉS A SENKIK, BENNFENTESEK ÉS KITA-
SZÍTOTTAK VILÁGA...”
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kába, hogy bozótirtásra fogják és nincs 
tovább. Belenyomják valami megalá-
zásba – legyen pedagógus vagy orvos 
–, miközben a jobboldalra szavazott ko-
rábban. És egyszer csak ott találja magát 
abban a kórházban, amelynek kapcsán 
ő is tiltakozott, hogy a kommunisták 
mit tettek azzal a kórházzal, és azt 
látja, hogy a kórház most, négy év után 
sokkal rosszabb állapotban van, mint 
amikor ő tiltakozott. És most még csak 
nem is tiltakozhat. Mert ha tiltakozik, 
akkor „mars!” És tényleg csak aközött 
választhat, hogy Norvégiába, Német-
országba megy vagy itthon kushad, 
lehajtott fejjel. Ilyen az, ha valaki jogilag 
védtelen, mert nincs hova fordulnia, 
nincs az a bíróság, nincs az az alkot-
mánybíróság, nincs semmi, ami meg-
védené. És tudja, hogy a vele szemben 
állók fenyegetése elég erős ahhoz, hogy 
ő meg kell, hogy alázkodjon. Visszaállt 
egy úr-szolga viszony a rendszerben. Ez 
ma a fontosak és a senkik, bennfente-
sek és kitaszítottak világa, ahol semmit 
nem számít, újra mondom: az égvilágon 

semmit nem számít, hogy valaki 35-40 
évet ledolgozott és mondjuk ő a legjobb 
tanára az iskolának vagy a legkiválóbb 

agysebész. Az égvilágon semmit 
nem jelent, hogy alkotmánybíró 
volt és egyetemi tanár. Ugyanúgy 
kirúgják. Két perc alatt, egyetlen 
e-maillel. „Ide tegye le a kulcsait és 
délben már nem akarom látni.” És 
nincs hova fordulnia.

–– Mi vár ránk?
–– Hogy ezt egy társadalom 

meddig viseli? Azt is mondhatnám, 
hogy elvileg hozzá lehet szoktatni 
ehhez egy társa-
dalmat, tudjuk, 
hogy ez sikerült 
évtizedekre a ko-
rábbi időszakban. 
Nekem azonban az 
az érzésem, ezért is beszéltem a 
fiatalok távozásáról, mert a mögött 
az anyagi okon túl, sőt még azzal 
szemben is, valójában a megalázta-
tásoknak az el nem tűrése húzódik 
meg. A fiaink és az unokáink nin-
csenek hozzászokva az úr-szolga 
viszonyhoz. A tehetségtelen bunkó 

ordításához, hogy „kuss!” „Miközben te 
értesz hozzá, miközben te megtanultad, 
miközben te nyelveket tudsz, miközben 
te valaki vagy…” Miközben Londonban 
ezt soha nem csinálnák meg vele, még 
ha mosogató, akkor se. Itt nálunk azon-
nal megaláztatás éri, 22 évesen. Azon-
nal seggbe rúgják, a legdurvább módon, 
senkik. Akikről megkérdezhetnénk: 
mihez ért, hol szerezte a diplomáját, mi 
a szakmája? Semmi. Ő a főnök. Ő van. 
Őt bízták meg. Hofitól tudjuk, hogy „én 
párttitkár vagyok, miért kéne valamihez 
értenem?” Na, hogy most ez újra hely-
reállt? Képzeljük csak el egy pillanatra, 
mi is van. Itt van az egész diplomáciai 
testület, amelyet arra készítettek fel, 
hogy tárgyaljon és fölöttük egyszer 
csak megjelenik egy Szíjártó Péter nevű 
szereplő, aki folyamatosan nemzetközi 
szerződéseket köt. Mi van? Itt van egy 
egész közgazdász szakma, egy gaz-
daság, és fölöttük megjelenik Rogán 
Antal, aki az egész gazdaságot irányítja. 
Mi van? Hogy egyetlen éjszaka alatt el 
lehet dönteni, hogy adott esetben egy 

szakmát szinte megsemmisítenek egy 
törvénytervezettel. Nem tetszik? Tessék! 
Egyetlen törvénnyel pillanatok alatt el 
lehet venni egy nyugdíjvagyont. Egyet-
len törvénnyel lényegében az egész föld-
bérleti viszonyt meg lehet kérdőjelezni. 
Ott állnak emberek a beruházásaikkal, 
a befektetéseikkel, a megtakarításaikkal 
és minden további nélkül elveszik tőlük. 
Ez korábban – azt kell mondanom –, le-
hetetlennek látszott. Most hallatszik egy 
segélykiáltás valahonnan a mélyből, de 
nem jut fel arra a politikai szintre, ahol 
foganatja lenne. És akkor visszatértünk 
oda, hogy a választó aközött dönthet, 

hogy akarja-e ezt tovább tűrni vagy 
reménykedhet-e abban, hogy ha ezt 
nem tűri tovább, akkor valami pozitív 
változás lesz. Én most azt gondolom, 
hogy ha a választó ránéz a beszélgetés 
elején említett euró/forint árfolyamra, 
és elgondolkodik azon, mit fog csinálni, 
amikor ez az árfolyam majd 320 lesz 
vagy 325, s az is eszébe jut, hogy néz 
majd ki a bankbetétje ezek után, úgy 
véli majd, hogy talán nem volna célsze-
rű, ha ezekre szavazna. De lehet, hogy 
tévedek.

–– Az emberek többsége valószínű-
leg valóban nyugodtan szeretné élni az 
életét, jöhetne is hát egy új Kádáriz-
mus vagy király, apa, Orbán, nevezze 
mindenki, ahogy akarja. Csakhogy ez 
nem jön be. Mégpedig azért, mert akiké 
most a hatalom, azok nem hagynak 
élni másokat. Csak a sajtóban szétnéz-
ve, Simicska az egyik előző évben csak 
a médiavállalkozásaiból több mint 
1 milliárdot vett ki nyereségként. A 
mezőgazdaságban is megtaláljuk őt és 
Nyergest. Azt mondják róluk, ők leg-
alább pontosan fizetnek. Van nekik mi-
ből. Mi lesz, ha megint nyer a Fidesz?

–– Hogy így fog-e folytatódni Orbán 
Viktor és pártja győzelme esetén min-
den, ahogy most tapasztaljuk? Talán 
még szélesebbre nyitott szájjal, mert 
újabb négy évet kapnak arra, hogy 

„A FIAINK ÉS AZ UNOKÁINK NINCSE-
NEK HOZZÁSZOKVA AZ ÚR-SZOLGA VI-
SZONYHOZ. A TEHETSÉGTELEN BUNKÓ 
ORDÍTÁSÁHOZ, HOGY »KUSS«!”
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Az ország magazinjaakit még nem faltak föl, azt fölfalják? Ez 
benne van a jelenlegi forgatókönyvekben. 
Én úgy gondolom, hogy most rakják össze 
azt a portfóliót, aminek lényegében az a 
célja, hogy az egész országra kiterjedően a 
politikai és a jogi hatalom mellé a gazda-
sági hatalmat is tartósan megteremtsék. 
Ezt kiterjed az energetikától a sajtóig, az 
építőipartól az informatikáig, de mondhat-
nám azt is, hogy az ingatlanos piactól tulaj-
donképpen minden területig, amit be lehet 
látni. Ez a rendszer most próbálja „leven-
ni” – részben már meg is tette – a korábbi 
nagyhatalmú oligarchákat. Ha minden 
így folytatódik, akkor én Csányi Sándor 
birodalmáért egy forintot nem adnék, 
illetve annyit fog kapni. Mert az OTP-re 
megy ez már ki. Nézzük csak meg, hogy 
történt a takarékszövetkezetekkel. Demjánt 
lényegében már „levették”, egész birodal-
mával. Ha tehát minden így folytatódik, ez 
így fog működni. Rögtön mondom ennek a 
foglalásnak a korlátját is. Nincs és nem lesz 
forrás. Én nem látom, hogy azután, hogy 
elveszik ezeket a javakat, tudnák működ-
tetni is vagy beruháznának. Látszania 
kéne a rendszerben, hogy az így kiszedett 
pénzek – legyen az a médiabirodalomból 
vagy a Közgépből kiszedett óriási osztalék 
– megjelenne a piacon – beruházásként, 
működési feltételként. Nincs itt. Ez pedig 
azt jelenti, hogy valahonnét forrást kell 
szerezni. Pillanatnyilag fejlesztési forrás 
kizárólag az Európai Unióból van. Most 
próbálnak Paksból szerezni, szerintem 
nem lesz. Nincs forrás. Ez a rendszer halad 
előre és zabálja föl önmagát. Tehát tökéle-
tesen megszerez mindent, bemegy, elveszi, 
csak utána az a kérdés, hogy működik-e ez 
a rendszer – szerintem nem tudják működ-
tetni –, ráadásul biztos, hogy nem fejlődik. 
A kapitalizmus működésre van „kitalálva”, 
tehát nem arról szól, hogy „elraboltam va-
lamit”. Itt nincs működés, ezt minden nap 
látjuk. Négy év alatt ezért csak 1 százalékot 
növekedtek, mert egyszerűen nem tett bele 
senki plusz pénzt a rendszerbe. A multina-
cionálisok azért nem, mert elvették tőlük a 
fejlesztési forrásaikat, a hazaiak azért nem, 
mert nem bíznak az itteni gazdaságban és 
elvitték a pénzüket Szingapúrba, a Kaj-
mán-szigetekre vagy Zürichbe. És nincs itt. 
Ennek következtében a magyar szereplők – 
közszereplők és magánszereplők – nem itt 
hasznosítják a jövedelmeiket. Ez tehát úgy 

nem működik, ahogy van. Abban pedig 
már nem hiszek, hogy megint kéthar-
mada lehet a Fidesznek. Az Összefogás 
azért azt a lehetőséget megteremtette, hogy 
lényegében az ellenzéknek egyharmadnál 
többje legyen.

–– Mi következik ebből?
–– A most működő rendszer kéthar-

madra van kialakítva, az egész műkö-
dési feltételeivel együtt, jogi és politikai 
értelemben egyaránt, sőt, furcsa módon 
gazdasági értelemben is. Erre a kéthar-
madra van alapozva minden fenyegetés. 
Ha a hatalomnak csak tíz képviselővel van 
többje, már alkudoznia kell, miközben ki 
kell elégítenie a sajátjai mindegyikének az 
igényét is. Láttuk, hogy kínlódott például 
a Gyurcsány kormány. Hiába volt többsé-
ge, a saját képviselőivel, szövetségeseivel 
kínlódott. Ilyen alkuhelyzetben minden 
egyes képviselőnek súlya és jelentősé-
ge van. Megjelennek a csajkáikkal. „Ide 
nekem, Debrecennek, Hódmezővásárhely-
nek, ágazatomnak, vállalkozásomnak még 
egy kis pénzt! Ide nekem, ide nekem, ide 
nekem!” Ma azt közli velük a főnök, hogy 
„kuss”. „Nem tetszik? Ki vagy zárva!” 
Megteheti, egy ekkora frakcióból azt zár 
ki, akit akar. És tudja, hogy az halott. 
No de mit csinál akkor, ha tudja, hogy 
tíz emberből, ha egyet is kizár, már baj 
van? Ha csak egy átül, mint Ángyán, 
ha csak öt nem jön be a parlamentbe, ha 
öten nem úgy szavaznak! Ez az egyik 
korlát. A másik, hogy kis többség mellett 
nem fenyegethetők jogi eszközökkel a 
gazdasági szereplők, nem mondhatók 
könnyedén ilyen mondatok: „ha nem 
teljesítesz, törvényt hozok ellened!” A 
harmadik korlát az Európai Unió és 
Amerika. Ezek hihetetlenül lassan és 
óvatosan mozognak. Ezek demokráciák. 
Nem úgy avatkoznak be egy másik or-
szágba, ahogyan Oroszország avatkozik 
be, vagy ahogy a Szovjetunió avatkozott 
be. Ezeknek a szankciói lassan érnek 
ide, de ideérnek. Még nem kezdték el 
komolyan megnézni, hogy hová tette az 
európai pénzeket a Közgép. Előbb-utóbb 
azonban ide fognak jönni. Meg fogják 
nézni, hogy miért minden pályázatot 
ő nyert meg. Előbb-utóbb a nyakukon 
lesznek. Előbb-utóbb ki kell majd fizetni 
a büntetéseket. Ez tehát nem egy vicces 

„ÉN ÚGY GONDOLOM, 
HOGY MOST RAKJÁK 
ÖSSZE AZT A PORTFÓ-
LIÓT, AMINEK LÉNYE-
GÉBEN AZ A CÉLJA, 
HOGY AZ EGÉSZ OR-
SZÁGRA KITERJEDŐ-
EN A POLITIKAI ÉS A 
JOGI HATALOM MELLÉ 
A GAZDASÁGI HATAL-
MAT IS TARTÓSAN 
MEGTEREMTSÉK.”
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cióval működött mellettünk Görögország-
tól Portugáliáig egész Dél-Európa. Egyszer 
azonban kihúzták a lapjukat és megnézték, 
hogyan működött a kreatív könyvelésük. 
Megnézték, hogy miből épült, ami épült. 
Megnézték, hogy mire költik az euró-
pai pénzeket. Az említett demokráciák 
tehát lassúak, ők is „növényevők”, Merkel 
kancellár nem egy „vadállat”. Lassan fog 
ideérni, de ide fog érni és növényevő sváb 
alapossággal meg fogja nézni a magyar 
számokat. És előadhatja a legkülönbözőbb 
számokat a magyar kormány. Beleordíthat 
a híg levegőbe akármit: „Nem leszünk 
Európa gyarmata!” Nos, ha mással nem, 
hát többek között a forinton keresztül, a 
kötvények hozamán keresztül pokoli nyo-
mást tudnak gyakorolni erre az országra. 
De említhetem akár a strukturális alapokat 
is. Mi van, ha nem akarnak adni belőle? 
Ezt figyelembe véve tehát ne gondolja azt 
senki, hogy Orbán Viktor szabadon tovább 
fog tudni rohangálni a következő négy év-
ben is úgy, ahogy eddig tette. Nem enged-
heti már meg magának azokat a hibákat, 
amiket megcsinált az előző négy évben. 
Mert az előző négy évben – amikor szintén 

voltak azért korlátai külföldön 
– ezt megtehette. Úgy gondo-
lom, az Európai Unió mostanra 
tökéletesen tudja már, ki Orbán 
Viktor és pontosan tudják, hogy 
milyen a kormánya. Arról nem 
is beszélve, hogy milyen az a 
Matolcsy György, tehát látják a 
gazdaságot. Ez tehát a harmadik 
korlát. A negyedik pedig – és ez 
az, amit évek óta várok, jóso-
lok, bár egyre bizonytalanabb 
vagyok abban, hogy igaz lesz-e 
–, hogy a jobboldali politikai 
erő is rendkívüli törékeny. Nem 
hiszek abban, hogy a Fidesz és 
a kormányoldal „hadipártként” 
tovább működtethető a követke-
ző négy évben. Egyrészt komoly 
ellentmondás van belül ideoló-
giailag. Tehát Orbán Viktorral 
szemben a „Pokorniknak” 
komoly fenntartása van szinte 
mindenben – és most Pokornit 
egy szimbolikus figuraként 
tekintem. Annak a polgári 
Magyarországnak, amelyet 

Dunántúl és Budapest képvisel, komoly 
fenntartásai vannak azzal szemben, amit 
Orbán Viktor hirdet. Ezek számára például 
az Európa-ellenesség és Nyugat-ellenesség 
tökéletesen elfogadhatatlan. Európából és a 
Nyugatból élnek.

–– Számukra Orbán egy bugris.
–– Hát így is mondhatjuk. Elfogadha-

tatlan, rossz párttitkár. Ugyanakkor az is 
látszik, hogy a zsákmányon is összevesz-
tek. Azok a cinikus, fiatal gazemberek, 
akik most a pártban és a gazdasági hatalmi 
elitben vannak, hatalmas pénzeket nyelnek 
itt le, de én már egyáltalán nem gondo-
lom, hogy egymással egységben. Nem! Itt 
nagyon komoly belső háború van egymás 
között arról, hogy „ki mit nyelt le és áten-
gedjük-e a másiknak”. Tehát itt pillanatok 
alatt utódlási harcok lesznek, régiók közötti 
harcok lesznek. Például Rogán Antalnak 
rá kell ébrednie, ha Budapestet kiengedi 
a keze közül a Fidesz, akkor neki egész 
más helyzete van ebben az országban. 
Miközben ő egy várományos. Ugyanúgy, 
ha például Lázár János nem tud pénzeket 
vinni Kelet-Magyarországra, ha csődbe 
jut Hódmezővásárhely, Debrecen, stb. 
– ami bekövetkezett volna, ha az adóssá-
gaikat el nem törlik – akkor neki itt vége 
van. Egy korábbi cikkemben Berijának és 
Malenkovnak neveztem a két fiút, akik 
Sztálin elvtárs halálára várnak. Lehet, 
hogy Sztálin elvtárs nem fog meghalni, 
hanem őket végzi ki, de úgy gondolom, Be-
rija és Malenkov is egymást nézte és éppen 
azt fixírozta, hogy mikor fogja a másikat 
leölni. Láttam a baloldal összeomlását és 
úgy gondolom, abban az összeomlásban 
is jelentős tényező volt, hogy ideológiailag 
is össze nem illő csoportok jöttek össze, 
teljesen mások voltak a választói csopor-
tok. Például valami hihetetlen különbség 
van éppen a budapesti és az északkelet-
magyarországi baloldal között. Vérvörös 
kommunisták és szociálliberális szereplők, 
akiknek köze nincs egymáshoz. De nem 
csak az ideológia volt más, az anyagia-
kon ott is pokolian összevesztek. Tehát én 
legalább annyira várom ezt a Fidesznél is, 
különösen, ha vereséget szenvednek. De ha 
csak alig győznek, akkor is föl fog merül-
ni, hogy jó irányba menetelnek-e. Van-e 
jövőjük azzal a politikával, amivel Orbán 
Viktor vezeti őket. Lehet-e arra menni, 

„ANNAK A POLGÁRI 
MAGYARORSZÁGNAK, 

AMELYET DUNÁN-
TÚL ÉS BUDAPEST 

KÉPVISEL, KOMOLY 
FENNTARTÁSAI VAN-

NAK AZZAL SZEMBEN, 
AMIT ORBÁN VIKTOR 

HIRDET. EZEK SZÁMÁ-
RA PÉLDÁUL AZ EU-

RÓPA-ELLENESSÉG ÉS 
NYUGAT-ELLENESSÉG 

TÖKÉLETESEN ELFO-
GADHATATLAN. EU-
RÓPÁBÓL ÉS A NYU-

GATBÓL ÉLNEK.”
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Az ország magazinjavissza a Káma menti őshazába, hogy 
ez-e a jó? Szerintem valamennyien azért 
titkon Berlinbe, Londonba, New Yorkba 

vágynak és nem Kijevbe vagy Jekatye-
rinburgba. Én nem láttam, hogy ezek 
át akarnának ülni egy Ladába vagy 
megnézve Szíjártót, Lázárt, Rogánt, 
nem hiszem, hogy úgy gondolják, nekik 
oroszul kéne tanulniuk és ez volna az 
igazi jövő. 

–– Ki tudna egyezni olyan 
címmel, hogy Lesz még demok-
rácia Magyarországon? 

–– Reménykedem, igen. Úgy gon-
dolom, hogy politikai értelemben a 
demokráciának bizonyos formális 
elemei – többek között a választás vagy 
az, hogy mi erről beszélgetünk – meg-

vannak, ezek olyanok, amelyeket egy 
diktatórikus rendszerben megsemmisí-
tenének. Én azért azt elég jól fel tudom 
mérni, hogy a Kádár-rendszer relatíve 
szabadabb volt, mint Ceaușescu vagy 

a Honecker rendszere, de a jelenlegi 
Népszabadság kiadhatatlan lett volna 
a Kádár-rendszerben és a magamfajták 

legfeljebb egy éjféli mű-
sorban kerülhettek volna 
képernyőre 1987-ben, 
ott mondhattam volna 
el azt, amit elmondok. 
Tehát én itt ma relatíve 
szabadabban beszélek. 
Annyiban ez a demok-

rácia legföljebb azért nem olyan, mint 
a német vagy a holland, hogy azért 
beszélhetek szabadon, mert a hatalom 
tudja, semmilyen hatást nem gyakorol 
rá.

–– Ungváry Krisztián mondta a 
minap: alaptalanul vádolják a kor-
mányt sokszor azzal, hogy különböző 
ideológiák rabja, szerinte ugyanis 
semmilyen ideológiát nem képvisel 
a pénzszerzésen kívül. Beszélhetünk 
mi szabadon, ha náluk van a pénz.

–– Ebben a vonatkozásban ez nagyon 
egyértelmű. Ezzel viszont visszaju-
tottunk az előző kérdéshez. Ebben 

nagyon erőteljesen benne van az, ami 
szerintem egy kivételes állapot, hogy 
Orbán kétharmaddal birtokolt egy 
parlamentet, egy jogi rendszert, hogy az 
alkotmányt és az alkotmányos intézmé-

nyeket lényegében le tudta építeni, mert 
ekkora többsége volt. Ha neki ekkora 
többsége nem adatott volna meg, akkor 
mindez lehetetlen lett volna. Most pedig 
úgy gondolom, hogy nem lesz ekkora 
többsége. Nem azt mondom ezzel, hogy 
a demokrácia automatikusan vissza-
épül, de rá fog kényszerülni bizonyos 
demokratikus szabályok betartására 
egyszerűen azért, mert nem tud dik-
tatórikusan föllépni. Nem azért, mert 
ő egy demokrata, félreértés ne essék. 
Nem demokrata. De rá fog kénysze-
rülni arra, hogy bizonyos szabályokat, 
jogszabályokat betartson. Egyszerűen 
azért, mert nem fog rendelkezni azzal 
a többséggel, amivel tegnap rendel-
kezett. És még egy különbség van itt 
szerintem a diktatúrákhoz képest, ezt 
most egy Putyin-rendszerrel vagy egy 
Janukovics-rendszerrel összevetve mon-
dom. Nálunk nem birtokolják igazán az 
erőszakhatalmat. Nincs igazán erőszak-
hatalmuk. Én nem hiszek abban, hogy 
ez a rendszer komoly erőszakot tudna 
felléptetni a saját népével szemben. 
Ellentétben mondjuk Janukoviccsal, 
aki igenis ki tudja vezényelni a fegy-
vereseket és agyon tud veretni, vagy le 
tud lövetni embereket. Én elég közelről 
láttam a rendőrtábornokokat és a rend-
őröket. Sok mindent hiszek, de hogy ezt 
megcsinálják, azt nem. Tehát rendőri 
oldalról sincs meg a háttere ennek. 1989-
ben sem volt meg és 2006-ban is inkább 
azt tapasztaltuk, hogy a rendőrség 
önmagát kereste, tehát végképp nem 
azt, amit most előadnak, hogy zsarnoki 
módon viselkedett. És abszolút hiányzik 
az erőszakszervezeti háttér az igazság-
szolgáltatás intézményeiben is. Számra 
meg tudom mondani, hány ügyész és 
bíró van, aki ilyen ügyekkel foglalkozik. 
De azt a feltevést, hogy az ügyészég 
többségét mondjuk átvették volna, hogy 
a bíróság az övék volna, én abszolút 
megkérdőjelezem. Ha belegondolunk, 
elindítottak – Budai Gyula, előtte 
Papcsák Ferenc – számtalan ügyet, de 
a legtöbb még a vádemelésig se tudott 
eljutni. Ha mégis volt vádemelés, akkor 
meg a bírói szakaszban nem tudott 

„NEM AZÉRT, MERT Ő EGY DEMOKRA-
TA, FÉLREÉRTÉS NE ESSÉK. NEM DE-

MOKRATA. DE RÁ FOG KÉNYSZERÜLNI 
ARRA, HOGY BIZONYOS SZABÁLYO-

KAT, JOGSZABÁLYOKAT BETARTSON.”
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semerre se jutni vagy fölmentéssel vég-
ződött. Egy igazi diktatúrában – Putyint 
véve alapul – mi van? „Az ellenfelem 
9 évet kap és azt Szibériában le is üli. 
Nem szórakozunk itt!” Azok, akiket 
most Ukrajnában elkapnak, ha csak 
meg nem bukik a Janukovics rendszer, 
ilyesmire számíthatnak. Timosenko ott 
van a börtönkórházban, előtte éveket 
töltött a cellában. Nálunk is elindítot-
tak eljárásokat két volt miniszterelnök 
ellen is, de egyikkel se jutottak semmi-
re. Nem azért, mert jó szándékú, derék 
emberek a vádlók, hanem mert látható-
an az igazságszolgáltatást sem sikerült 
legyűrniük. Tehát se a rendőrséget, se 
az igazságszolgáltatást. Nehogy azt 
gondolja valaki, hogy Horváth András 
Putyin országában létezne és szaba-
don beszélhetne. Az, hogy a NAV-ból 
kiugorhat egy ember és elkezdheti azt 
mondani, amit ő elmondott, arra utal, 
hogy Magyarországon valahol a mély-
ben fenntartunk egy demokrácia szobát. 
A szabadságnak vannak olyan szigetei, 
amelyek Magyarországon így vagy úgy, 
de kialakultak. Ahová behatolnak újra 
meg újra, de aztán mégis csak eltűn-
nek. Ilyennek lehet tekinteni a saját 
vállalkozásokat is. Igen, behatolnak, 
megpróbálnak, egy kicsit igyekeznek, 
de nem tudják elfoglalni. Úgy gondo-
lom például, hogy vissza fogja foglalni 
az ellenzék – és ebben a vonatkozásban 
is egy civil és gazdasági szempontból 
is szabad világ – Budapestet. Erről meg 
vagyok győződve. A tavaszi parlamenti 
választáson szerintem a budapesti kerü-
leteket többségében nyerni fog az ellen-
zék. Minden felmérés erre utal. Csak az 
a néhány kerület marad jobboldali, ami 
korábban is az volt. Az, hogy a főváros 
lényegében kiszínesedik és egy balolda-
li polgármester lesz és a kerületek élén 
a mostani ellenzékiek lesznek, egy más 
világot jelent majd. Ezt a különbséget 
én akkor is érzem, amikor belépek a 
XIII. kerületbe. Ahogy átlépem a kerület 
határát, azonnal érződik, hogy egy más 
világban vagyok. Már az első vendég-
lőben, az első boltban érezni ezt. Ez a 
bizodalmam is. Kialakul ugyanis az 

ellenállás. Felemeljük a fejünket, hogy 
autonómok vagyunk, mégse lehet ve-
lünk mindent megcsi-
nálni. Hogy egy bíró 
fogja azt mondani, 
„az igazság mégse 
az, amit itt tetszett 
mondani” vagy egy 
színházigazgató vagy 
egy magamfajta köz-
gazdász, politikai elemző, az mindegy. 
És ez összetalálkozik egymással. És 

hogy ezt mindannyian Magyarorszá-
gon mondjuk és nem Londonban vagy 

Berlinben, az arra utal, hogy még van 
valamennyi remény.

„ÉN NEM HISZEK ABBAN, HOGY EZ 
A RENDSZER KOMOLY ERŐSZAKOT 
TUDNA FELLÉPTETNI A SAJÁT NÉPÉ-
VEL SZEMBEN… RENDŐRI OLDALRÓL 
SINCS MEG A HÁTTERE ENNEK.”

“TWO-THIRD MAJORITY IS THE BREAD AND BUT-
TER OF THE REGIME. IF THEY LOSE IT, THEY 
HAVE TO MAKE POLITICAL COMPROMISES AND 
BECOME ACCOUNTABLE FOR MISMANAGEMENT 
AND SPENDING PUBLIC MONEY. IT TAKES TIME 
BUT EU SANCTIONS CATCH UP WITH US EVENTU-
ALLY. GREECE AND PORTUGAL COULD NOT GET 
AWAY WITH IT, WHY SHOULD HUNGARY?”

Herbivores vs. Carnivores
The Future of  Democracy in Hungary
László Lengyel, chair and CEO of Financial Research Plc.
The head of Hungary’s leading fiscal re-
search institute has a painful insight into 
where the nation is heading. With the 
Forint rolling downhill and the economy 
having achieved a meagre one percent 
growth in four years, Mr. Lengyel reck-
ons that catastrophy is looming.

Left, right and centre, Hungarians 
are worried sick about what the future 
holds. A long-running lack of invest-
ments and hibernated domestic con-
sumption hinders any economic devel-
opment. As always, the Prime Minister 
washes his hands, while the president 
of the National Bank sounds all too 
vague about defending 
the Forint. This year’s 
national budget was 
calculated at 296 HUF 
in a Euro. The exhange 
rate was soaring close 
to 315 recently. You do 
the math.

Unemployment is 
another pressing is-
sue, affecting all gen-
erations. Twice as many youth have left 
Hungary already as emigrated in 1956, 
much to the detriment of their parents. 
It’s not the poor and the needy who are 
pulling up stakes but middle class chil-
dren and young professionals. Thou-
sans are packing their suitcases to fol-
low suit. Getting a job is hard enough 
but investing or starting a business is 
outright crazy, unless you have connec-
tions in the right places.

Government has obviously gone 
too far. One wonders why the Hungar-
ian people put up with it, not taking to 

the streets like their Ukrainian neigh-
bours. “Hungarians want peace and 
quiet after all,” says Mr. Lengyel, who 
likens the majority to herbivores and 
our politicians to predators, ranging 
from scavengers to voracious tigers. 
On top of those who vote left come what 
may, close to a million voters have had 
enough. 200 thousand are Jobbik sup-
porters but the rest would cast their bal-
lot for a sensible coalition. “Yet people 
are apprehensive and afraid of the con-
sequences, should Fidesz win.”

Ordinary people are torn apart in 
painful deliberation, aware of the un-

lawful practices of the powers that be, 
bypassing the decomcratic process 
wherever they can. Some might rea-
son that, bad as it is, a clearcut status 
quo is better than the uncertainty of a 
seesaw change of regime every four 
years. At least you know wher the wind 
blows. “How can you be sure that a sec-
ond term would not bring more radical 
exploitation?” Hungarians know how 
to live in fear and deception, we did it 
for forty years. But the young genera-
tion cannot face that humiliation. They 
rather pack it all up and leave.


