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Valóra válhat Orbán Viktor álma,
a legalább félig hazai bankszektor
O A Széchenyi Bank és az OTP versenyezhet a Raiﬀeisen-leányért.
O Az Erste nem tervezi, hogy kivonul a piacról. Gazdaság e9

Választás Mesterházy Attila és Bajnai Gordon újra tárgyalóasztalhoz ül

Még lehet közös lista
Bár hosszú ellenzéki huzavona után
az MSZP és az Együtt–PM tavaly
augusztus végén megegyezett abban,
hogy közös egyéni jelölteket állítanak, de külön országos listán indulnak, most mégis – az Együtt–PM-et
képviselő Bajnai Gordon kezdeményezésére – visszatértek a kiindulóponthoz. A meglévő megállapodás
áttekintését Mesterházy Attila, az
MSZP elnöke is támogatta.
Az Együtt–PM hétvégi elnökségi
ülésén egyértelművé vált a Bajnai
vezette szövetség álláspontja: érdemes felülvizsgálni a szövetséget, és
azt szükség esetén (nyilvánvalóan a
Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval) megerősíteni. Forrásaink szerint ez már hetek óta érlelődött Bajnaiéknál, de csak az elmúlt
napokban gyorsultak fel az események. Többen is megerősítették, hogy
Gyurcsány Ferenccel is volt előzetes
egyeztetés az ügyben. Az is tény, hogy
a múlt hét végén Mesterházy Attila
és Bajnai Gordon több órán keresztül egyeztetett, ahol állítólag ez a kezdeményezés is elhangzott. Állítólag e
megbeszélés során még nem esett szó
konkrét bejelentésről, sokkal inkább
a lehetséges megoldásokról. Arról
például, hogy az Együtt–PM a DKval, az MSZP pedig a Szocdemekkel
erősítené az együttműködést. Tegnap reggel az ATV-ben viszont Bajnai
Gordon már azt mondta: vissza kell
adni a kormányváltást akaróknak a
győzelembe vetett hitet, ehhez pedig
az Együtt–PM szerint a lehető legszorosabb együttműködésre, akár közös
listára van szükség az ellenzék érdemi támogatottsággal rendelkező erői
között.
Információink szerint az MSZPben erős megütközést keltett az
Együtt–PM lépése, mondván, egy
ilyen kezdeményezés konzerválja a
bizonytalanságot, s ezzel eltereli a
ﬁgyelmet a valódi kérdésekről és a
kormánykritikáról, ráadásul szerintük egy ilyen szándékot jobb lett volna korábban és másképp jelezni. A
szocialisták attól is tartanak, hogy
az Együtt–PM egyfajta újabb miniszterelnök-jelölti „castingba” kíván fogni, amelyre szerintük végképp
nincs idő. Egymástól független forrásaink szerint az MSZP mielőbb tisztázni és véglegesíteni akarja a helyzetet, lehetőleg már e héten. Úgy tudjuk, hogy a szocialisták nem zárkóznak el végső esetben a közös listaál-

lítástól sem (ők korábban is ezt képviselték), ugyanakkor ez ismét felveti azt a kérdést, hogy a közös névsorban Gyurcsány Ferenc helyet kaphat-e. Az MSZP szerint nem. Ez korábban is vízválasztó volt, igaz, Gyurcsány korábban jelezte, hogy ha ő a
megállapodás akadálya, kész hátralépni. Közös lista esetén a PM politikusainak is felül kell vizsgálniuk
korábbi álláspontjukat – ők ugyanis
a szocialistákkal nem akartak közös
listán szerepelni. Viszont az Együtt–
PM mostani álláspontját már az ökopártiak is osztják.
A lehetséges megállapodással kapcsolatban forrásaink azt is leszögezték, hogy közös lista esetén „nehezen képzelhető el”, hogy a közös miniszterelnök-jelölt ne Mesterházy Attila legyen (vagy ne az MSZP mondja meg, hogy ki az első számú vezető), s a 75 egyéni körzetből sem kívánnak a szocialisták továbbiakat átadni. Úgy gondolják, az Együtt–PMnek adott 31 is igen gáláns volt: szerintük Bajnai és Gyurcsány egyezzen
meg ennek újraosztásáról. Hozzá kell
tenni, hogy közös lista esetén nem
kell a jelölő szervezeteknek legalább
27 egyéni körzetben jelöltet állítaniuk, vagyis a szóban forgó 31 kerületet bármilyen arányban el lehet osztani. Kérdés, hogy ez esetben menynyiben érvényesül a Bajnai által megfogalmazott „egyenlő áldozathozatal”
elve. Az szintén további feszültséget
okozhat, hogy a közös listán törvényszerűen mindenki hátrébb csúszik,
vagyis például az MSZP-s névsorban
most még befutónak hitt helyek közül több billegőnek számít majd. Az is
igaz ugyanakkor, hogy a közös lista és
közös jelöltek esetén nagyobb lehet a
szavazói aktivitás, vagyis a magasabb
össztámogatottság több befutóhelyet
is eredményezhet. A Népszabadság
úgy tudja, hogy Mesterházy Attila és
Bajnai Gordon már ma tárgyalóasztalhoz ül. Hogy máris születik-e végeredmény, még kérdéses.
A Demokratikus Koalíció csak
szűkszavúan kommentálta az általuk a nyilvánosságban kívánatosnak
tartott fordulatot. Forrásaink szerint Gyurcsány (aki jelenleg külföldön van) tisztában van vele, hogy azzal árt a legtöbbet az „összekapaszkodásnak”, ha most érdemben beleszól
az eseményekbe. Ezért a volt miniszterelnök és szervezete egyelőre megvárja a fejleményeket, azt továbbra is
fenntartva, hogy az arányos alapon
történő osztozkodásban továbbra is
partnerek. Az ügy e4

Magyar földügy
Erdélyben: vevő
volna a kormány,
vagy mégsem?

Síelés közben
baleset érte
Angela Merkel
német kancellárt

Életjáradék-programban vásárolna a kabinet Erdélyben
földeket – mondta egy interjúban a bukaresti nagykövetség mezőgazdasági attaséja.
A külügy tagad. e8

Részleges medencetöréssel
otthonában pihen és onnan
látja el teendőit a síbalesetben
megsérült Angela Merkel.
A német kormányfő külföldi
programjait törölték. e8

Szalay Tamás Lajos

TABUKAT
DÖNTÖTT
A FEJKENDŐS
RAPPER
Portré e13
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HASÁB

Ideje

Bajnai Gordon volt az, aki az
autentikusak közül kimondta:
újra kell szervezni az ellenzéki
együttműködést. Valakinek ki
kellett már mondania. És az áthidalás eleve az ő szerepe lett volna.
Semmiképpen nem mondhatjuk, hogy éppen jó időben, netán
korán lépett volna. Talán még azt
sem, hogy már elkésve, időn túl.
De van-e még más idődimenzió?
Igen: holtidőben jelentette be az
Együtt–PM vezetője, hogy félő,
kevesen lesznek ketten az MSZPvel ahhoz, hogy eséllyel küzdjenek meg a Fidesz–KDNP-vel.
Nem ezt mondta, de ezt mondta.
Holtidő van, mert politikai
emberemlékezet óta nem mozdulnak a pártok közötti erőviszonyok: a Fidesz drámai előnnyel
vezet. És még csak most kezd
igazán a választási malacok csordáinak nyársra tűzéséhez. A másik oldal pedig még saját csapatait sem tudta felállítani. Nem tudja, ki kivel van. Ebbe, az ellenzék
számára végzetes következményeket ígérő holtidőbe lépett
bele Bajnai. Az utolsó pillanatban ahhoz, hogy legalább azzal
ne kelljen a lelkiismeretüket tépni, hogy messze nem tettek meg
mindent az Orbán-féle premodern képződmény leváltásáért.
Szokás azt mondani, hogy a
személyes érdekek bénítják az
ellenzéket. Rosszabb: a helyzet
maga. A három nagy demokratikus tömörülés egy centrumból
szóródott szét, nem utolsósorban
azért, mert vezetői mást gondolnak az életről és nem túl sok jót
egymásról. És mégis nekik kell
összefogniuk, mert ha nem taposnak együtt, együtt tapossák el
őket (is). Nekik roppant kényelmetlen, akár kínos is lehet az,
ami viszont az őket támogatóknak szinte természetes: együtt
kell megpróbálni kitörni a holtidőből. Az esélyesség terhe nem
nyomhatja őket, idő már szinte
semmi. Ideje van a halált megvető
kompromisszumoknak. (A szerk.)

Vélemény

Bajnai Gordon és Mesterházy Attila az eredeti megállapodás októberi hivatalos aláírásakor FOTÓ: MÓRICZ SIMON

MEGDÖBBENTŐ
KERÉNYI�KRÓNIKA
Orbán Viktorra hivatkozva alapít májusi indulással lapot Magyar
Krónika néven Kerényi
Imre miniszterelnöki
megbízott, az újság
„producere”. Állami
pénzekre is számítanak,
száz, jobboldalhoz köthető szerzőt kértek fel
levélben, ám többen
máris lemondták
a részvételt. e6
FOTÓ: REVICZKY ZSOLT

Sorvezető
A Magyar Krónika terve
azt mutatja, mit gondol
a Fidesz a sajtó szerepéről
– írja Bednárik Imre. e11

Az irányvonal
Orbán Viktor és rendszere
elbulvárosítja a jövőt – állapítja meg Rab László. e11
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