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Új fejezet nyílt a hazai tüntetések 
 történetében: ötven-hatvan, főként 
fi atal, egyetemista blokád alá vette a 
Fidesz fővárosi, Lendvay utcában lévő 
székházát tegnap. A tüntetők átmász-
tak a kerítésen, és megpróbáltak be-
hatolni az irodaházba. Az épületbe vé-
gül nem jutottak be, de már azzal is jó-
kora felfordulást okoztak, hogy elfog-
lalták a Fidesz-székház udvarát.

Az „Alkotmány nem játék” feliratú 
transzparenst feszítettek ki az udva-
ron, a nyakukba pedig táblákat akasz-
tottak, amelyekre követeléseiket írták: 
„Tisztességes kampányt, szabad válasz-
tásokat!”; „Hajléktalannak lenni nem 
bűn!”; „Szabad egyetemen, szabad ta-
nulást!; „Szabad sajtót, szólásszabad-
ságot!” A demonstrációra gyorsan rea-
gált a rendőrség, ám a helyszínre érke-
ző járőrök csak egyetlen esetben intéz-
kedtek: az egyik fi atal – saját elmondá-
sa szerint – „passzív ellenállást” tanúsí-
tott, nem engedelmeskedett a felszólí-
tásnak, ezért őt előállították.

A többi tüntető zavartalanul foly-
tathatta akcióját, ami lényegében ab-

ból állt: békésen, piknikhangulatban 
ültek az udvaron, olykor pedig azt 
skandálták, hogy az „alkotmány nem 
játék”, „alkotmányt, jogállamot, de-
mokráciát!”. – Ez egy fl ashmob jelle-
gű akció, senki nem szervezte. Jóma-
gam csak egy lelkiismeretes állampol-
gár vagyok, aki fontosnak tartja, hogy 
tiltakozzon a Fidesz–KDNP elnyomó 
rendszere és az újabb, elfogadhatatlan 
alkotmánymódosítás ellen – fogalma-
zott az egyik tüntető, Rózsa Milán.

A rendőrség nagy erőkkel vonult 
fel a székház előtt, de órákon át nem 
avatkozott közbe. Sőt nem sokkal dél 
után – kevéssel Kocsis Máté, a Fidesz 
kommunikációs igazgatója és Selme-
czi Gabriella pártszóvivő „utcai” saj-
tótájékoztatója előtt – váratlanul elvo-
nult a 70-80 fős rendőri egység, csak 
néhány járőr maradt hátra. A két fi de-
szes politikus besétált a tüntetők kö-
zé, de a fi atalok nem álltak velük szó-
ba, csak a korábbi szólamokat skan-
dálták. Selmeczi Gabriella nehezmé-
nyezte, hogy „agresszió” fogadta őket, 
pedig – tette hozzá – ők szeretettel jöt-
tek, még sütemény is hoztak.

Kocsis Máté mindenekelőtt arról 
szólt, hogy a Fidesz híve a párbeszéd-

nek, és szívesen tárgyal a tüntetőkkel. 
Akiket egyébként szerinte Bajnai Gor-
don heccelt fel, ráadásul – jegyezte meg 
– a volt kormányfő és a demonstrálók 
között szervezeti és személyi kapcso-
latok is kimutathatók. Erről a diákok 
később határozott véleményt alkottak: 
egyszerűen kinevették Kocsis Máté ál-
lításait. Az Együtt 2014 mozgalom pe-
dig visszautasította az állítást.

Miközben a két fi deszes politikus az 
utcán beszélt, a tüntetők megpróbál-
tak bejutni a székházba. Kisebb dula-
kodás alakult ki a biztonsági őrökkel. 
Rózsa Milán beszámolója szerint több 
demonstrálót megütöttek az őrök. Vé-
gül állóháború alakult ki: a tüntetők 
csak az előtérig jutottak, ott lecövekel-
tek. Ezután a biztonsági szolgálat erő-
sítést kapott, több kopasz, kigyúrt fér-
fi  érkezett az épületbe a hátsó bejára-
ton. Válaszul a tüntetők ezt a kaput is 
„elfoglalták” néhány percre. Az őrök az 
ajtó elé ülő diákokat megfogták, fel-
emelték és odébbvitték.

Kora délután az okozott izgalmakat 
a tüntetők körében, hogy eljutott hoz-
zájuk a hír: Bencsik András, a Demok-
rata főszerkesztője, a békemenetek 
egyik szervezője a Facebookon arra 

buzdította „híveit”, hogy menjenek el 
a Fidesz-székházhoz, amit „törvényte-
lenül, a kerítésen átmászva blokád alá 
vettek nehezen defi niálható alakok”.

Hogy felhívására vagy sem, min-
denesetre délután öt órára már negy-
ven-ötven ellentüntető sorakozott fel 
a székházzal szemben, többen magyar 
zászlót hoztak, más „Gyászol a nem-
zet! Hazaárulóktól szenved”  feliratú, 
szo cialista politikusok képével díszí-
tett molinót hozott magával. Az ellen-
tüntetők folyamatosan átkiabáltak a 
fi a taloknak, és hazaárulónak, terroris-
tának nevezték őket, de volt, aki Jeru-
zsálembe kívánta a székházfoglalókat. 
Mindezek dacára a fi atalok nem ültek 
fel a provokációnak.

Estére hangosbeszélőkkel szerel-
keztek fel itt is, ott is a tüntetők, így 
tartós szócsatába keveredett a két tá-
bor. A demonstráción kisebb atrocitá-
sok történtek: egy fi atalt „megránga-
tott” egy ellentüntető, egy másik pedig 
munkatársunk, a videoriportot készí-
tő Fekete Norbert kezéből próbálta ki-
csavarni a kamerát. Késő este a fi ata-
lok elhagyták a Fidesz székházát, és – 
rendőri felvezetés mellett – az Alkot-
mánybírósághoz vonultak.

ÖTÖDIK
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Félreértés
A Fidesz-frakció vezetője, Rogán 
Antal szerint „nyilvánvaló félreér-
tés”, amit az Európa Tanács főtit-
kára, Thorbjorn Jagland állít –  
nem, a kormány természetesen 
nem akarja újra bevezetni azokat 
az átmeneti intézkedéseket, ame-
lyeket az Alkotmánybíróság meg-
semmisített. Erről hétfőn Navra-
csics Tibor nem tudta meggyőzni 
az Európa Tanács főtitkárát, pedig 
biztosan lehengerlően magyaráz-
ta, hogy Jagland úr, ön nyilván-
valóan félreértésben van, hiszen 
csak rosszindulatú pletyka lehet, 
hogy a tervezett alaptörvény-mó-
dosítás egyik célja az Alkotmány-
bíróság jogköreinek szűkítése 
volna, mert az, hogy az Alkot-
mánybíróság nem vizsgálhatja 
az alaptörvényt, igenis szélesíti 
a jogkörét.

Jagland nem hitt neki, inkább 
a kiegészítésről szóló szavazás 
elhalasztását kérte. Kérésének 
jó oka van. És nem csak az, 
hogy igaza van.

Jagland úr ugyanis valóban 
félreértésben volt. Csak éppen 
nem az alkotmányt, hanem 
a magyar kormányt illetően. 
Ő ugyanis hitt neki. E kormány 
ígérte meg, hogy nem lesz meg-
hosszabbítható az Országos Bíró-
sági Hivatal elnökének mandá-
tuma, és e kormány tájékoztatta 
utóbb úgy, hogy e kérése – mily 
fájdalom – „nem ment át”. Magya-
rul: a kormány azt közölte vele, 
hogy a megállapodást, amit kötöt-
tek, nem tudta átverni a Fideszen. 
Mármint: a kétharmadon. Rogán 
Antal és Orbán Viktor frakcióján. 
Igazán életszerű. Kicselezték az 
ET főtitkárát. Átverték. És rájött. 
Most meg azt várják, hogy ő ezt 
ugyanolyan elnéző mosollyal 
fogadja, mint azok, akik a nagy 
politikus védjegyeként láttatják 
a „pávatáncot”, azt, hogy kor-
mánystratégiát lehet építeni a 
hazugságra. És lehet is: idehaza. 
De azt hinni, hogy ez Európában 
is sikerülhet – nos, ez a nyilván-
való félreértés. (A szerk.)

Ketrecben
A társadalom túlnyomó 
többsége máris ejtette
a felsőoktatás témáját
– írja N. Kósa Judit. e11

Magyar bűnök
A humánus magyar kato-
naság legendája – Czene 
Gábor szerint – mítosz. e11

Vélemény
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Munkácsy Mihály 
vagy a tanítványa 
festette 
a különös képet?
A mai napig vitatják szakértők, 
hogy valóban Munkácsy műve-e 
a Vérvád című festmény. Sem 
a fény használata, sem a kom-
pozíció nem vall rá. A kép tulaj-
donosa rejtőzködik. e15

KÍNA TAGADJA 
A KIBERVÁDAKAT
Egy amerikai bizton-
ságtechnikai cég jelen-
tése először köti össze 
nyíltan a kínai hacker-
támadásokat az ország 
hadseregével, így a kor-
mánnyal. Peking persze 
tagad. A képen Liang 
Guanglie kínai védelmi 
miniszter tart sajtótá-
jékoztatót a Penta-
gonban. Az ügy e4
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Átmásztak a kerítésen a tüntetők, akiket később Selmeczi Gabriella pártszóvivő süteménnyel próbált meggyőzni FOTÓ: KURUCZ ÁRPÁD

Átalakítja a vezetési rendszert 
a jegybankban Matolcsy György
O Az MNB irányításában jelentős szerep jut volt minisztériumi kollégáinak.
O Csökkentik az egymilliárd forintos bónuszalapot. Gazdaság e9
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Demonstráció Az alkotmánymódosítás ellen tiltakoztak fi atalok a székháznál

Blokád alatt a Fidesz

Szombat reggel

hétvége
O Közösségi oldalak, avagy 
a marketingesek titkos álmai.

O Szénporos az uzsonna:
bányariport a távolból.

O Japánul is tudnak 
az óvodás „hegymászók”.


