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Befolyásos milliárdosok álltak Karácsony mellé az el?választási kampányban

Ahogy halott író Nobel-díjára nem érdemes fogadni, úgy Karácsony Gergely miniszterelnökségére sem. Az esélyek
persze néhány hete még némileg jobbak voltak, amikor a gazdasági elit befolyásos tagjai egy közös fotón
mosolyogtak együtt a f?polgármesterrel. A nemes célok, amiért a kit?n? társaság összever?dött, nem lehettek
mások, mint a budapestiek vágyainak beteljesítése: a „köz- és magánszféra közötti partnerség”, a „globális
nyitottság” és – még miel?tt valaki nagyon hiányolná – a sokszín?ség.
A Budapest Globál fed?nev? szakmai szervezet, amely papíron az „összetett és folyamatosan változó kihívásokra
adandó válaszokat” keresi, valójában Karácsony Gergely miniszterelnökségének támogatására jött létre. Olyan
prominens személyek álltak a f?polgármester mellé, mint Csányi Sándor OTP-vezér, Hernádi Zsolt, a Mol elnökvezérigazgatója vagy Varga Zoltán baloldali médiatulajdonos. De a Budapest Airport, a Graphisoft, az IKEA, a
Prezi, a Vodafone is besoroltak a hatalomváltás érdekében.
Rögzítsük a tényt, a Karácsony iránt érzett bizalom kinyilvánítása épp az el?választás kell?s közepén történt meg.
Azt a politikust er?sítette a gazdasági elit, aki plakátokon hirdette, hogy csak ? tudja legy?zni Orbán Viktort.
Magyarország milliárdosai azt a városvezet?t vették körbe támogató oltalommal, aki rövid regnálása alatt építési
területté tette Budapestet, zöldpolitikusként forgalmi dugókat és haszontalan méhlegel?ket hozott létre.
Hogy Karácsony még ilyen gazdasági háttérrel is képes volt elbukni, az persze egy másik történet, de
mindenképpen min?síti támogatóit. A Budapest Globál névsora persze csak azoknak volt meglep?, akik nem
ismerik a felsorolt cégek és vezet?ik világnézeti beállítottságát és a pénzemberek gondolkodásmódját. A Prezialapító Árvai Péter médiában tett kijelentései alapján nem okozott meglepetést Karácsony bátorításával.
Varga Zoltán baloldali nagyvállalkozó pedig már évekkel ezel?tt a Fidesz-kormányra irányította médiaportfóliójának
t?zerejét. Az állampárti múltú, körülbelül negyvenmilliárdos vagyonnal rendelkez? üzletember elég nyíltan segítette
eddig is a baloldal gy?zelmét. Jelenléte egy ilyen társaságban teljesen nyilvánvaló. Más természet? azonban
például az IVSZ elnökének, Vinnai Balázsnak a felt?nése, aki nemrég elnöki f?tanácsadóként csatlakozott a
jobboldali üzleti körök által m?ködtetett Magyar Bankholdinghoz, de ezek szerint nagy lehet?séget lát a
Karácsonnyal való együttm?ködésben is.
Helyezkedésnél azonban többnek t?nik, hogy Karácsony Gergely balján Csányi Sándor, Magyarország egyik
leggazdagabb embere áll. A Budapest Globál megalakulásáról beszámoló cikkében a Forbes kötelességének
érezte, hogy tisztázza a bankelnököt az esetleg felvet?d? kétlelk?ség vádja alól. A gazdasági magazin kerülte a
szembesítést és a politikai szálak felgöngyölítését, Csányit egyenesen „diplomatának” nevezve úgy magyarázta a
milliárdos szereplését: „A Karácsonnyal közös fotó egyik üzenete az is, hogy ha tartja is a távolságot, Csányi
minden oldal irányába nyit, ami jól felfogott üzleti érdeke is.”
– Üzletben nincs barátság – mondta a viccbeli rend?r, aki a boltba lépve pofon vágta a kollégáját. Ez igaz. Vannak
viszont szimbolikus kiállások. Egy választási kampányban tudjuk, hogy ez a „jól felfogott üzleti érdek” mit jelent.
Nem távolságtartást, nem diplomatikus lépést, hanem állásfoglalást. Persze hogy mi mellett, az nem egyértelm?.
Az idei hétszázalékos gazdasági növekedés, az OTP rekordnyereségei, a milliárdos osztalékok ellenére mi hajtja a
t?két a megszorításokat és adóemeléseket – köztük a társasági adó növelését – belenget? baloldalhoz, azt csak ?k
tudják.
Hernádi Zsolt is emlékezhet rosszabb évekre: ellenséges kivásárlásra, oroszoknak eladott Mol-pakettre a
Gyurcsány-kormány idejéb?l. A Molt már sokan temették a régióban. Az elnök-vezérigazgató mégis képes volt
nemrég egy évek óta húzódó büntet?ügy terhével, Interpol-körözéssel a vállán az általa vezetett olajtársaság
történetének legjobb negyedéves eredményét produkálni. A szállodabizniszben is sikeressé vált üzletember
esztergomi beruházásai mögött a gyanakvó baloldali sajtó fideszes összefonódásokat észlelt, mert a Mol-vezér
többmilliárdos támogatást kapott az Orbán-kormánytól a luxushoteljére. Ám ahogy a Karácsony által közzétett
fényképen is látható, Hernádi köt?dése nem is olyan egyértelm?.
A „jól felfogott érdekek” szférájában nevetséges lenne moralizálni.
A tanulság azonban világos: ahogy a pénznek nincs szaga, a t?késeknek sincs színe. Akik eddig a futballmeccsek
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díszpáholyáról készült fotókból, közös projektekb?l, szalagátvágásokból és kameráknak szóló vállveregetésekb?l
indultak ki, csalódniuk kellett. Naivan állnak a jöv?höz azok, akik a pénzemberekben a meger?söd? Magyarország
örök garanciáját látják. Ugyancsak hiba lenne az üzleti körökre bízni a miniszterelnök kiválasztását is. Hiszen ha a
leggazdagabbaknak szakmailag, politikailag és emberileg az a Karácsony felelt meg a legjobban, aki a saját
lábában bukott el a rajtvonalon, akkor nem Csányiéktól érdemes politikai tippeket kérni.
A Fidesznek és személy szerint Orbán Viktornak is szükséges átgondolnia, kikre számíthat jöv? tavasszal. A jól
felfogott érdek is ezt diktálja.
Szikszai Péter
A szerz? a Mediaworks hírigazgatója
Borítókép: Facebook/Karácsony Gergely
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Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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