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A Szetetem Budapestet Mozga|om míivészettiirtÉnész alapít ja még az e|ílzo

menesztette. A diintés |rapcsán a polgármester annyit em|ített: tanácsadríjá.
nak ,,belsó lrtite|essége'' lett vo|na pontosítani az elsíiként a Heti Uálaszban
megje|ent á|lításolrat, ame|yelr szerint a BlÜ.iigy egyi|r gyanrÍsítottiának segédkezve tiintetett el
bizonyíté|tolrat egy titokatos fehér furgon kiizbeiktatásáva!. A menesztett tanácsadrí ak*or azt mondta: riem.
ber nem cáfo! idiríta hazugságokat, legÚeIjebb perel. A perelr máta le is zárulta|r. SZTA1{KAY ÁDÁM interirÚja.

városvezetÉs idején lett városatcutati tanácsno|r
0ábort válttí Tar|rís lstván e|óbb malasztalta, ám

a ffiuálosná|. A Demszky

végiil tavaly okt berben

dokumentum nem juthat k i ,  de van
Vagy tizenot vád|ott, akiknek az ugy-
védjei hozzáférhetnek az iratokhoz.
Ugy látsz ik,  jÓ  rut innal várt k i  a Het i
Yá|asz: a másodfok után a perkoltsé-

DlÓhé

gek mel lett  a lap ugr r Ljdi  k iat l iísait  is
nekem kel l  megtérítenenl.

} De még e|óbb kitették a r.áros.
házi á||ásábó|, Kinek vo|t ennyire
az (ltjában?

> AZ riember e|égtéte|t kapott?
- A HVG és a Magyar Hírlap már a
kérésemre helyesbíte tt, Érezték, hogy
aggályos az ugy, nem akartak bírÓság-
ra menni. A Heti Válasszal szemben
elscí fokon pert nyertem, ahol a bírá-
nak még volt lehetósége a korti lmé-
nyek mérlegelésére. Kiderii lt, amit a
Heti Válasz á||ított, aZnem torténhetett
meg. Viszont a másodfokot _ amikor
az inkriminá|t szovegrész sziíken vett
érte|mezését alkalmazta a bírÓ _ jog-
ercísen elvesztettem.

} Hirte|en igazság |ett a hazug.
ságből?

_ A Heti Yá|asz nem állította, hogy én
bármit is megtettem, csak annyit: az
tigyészség látÓkorébe kertilt egy fur-
gonos fickÓ, va|ami Bojár lván And-
rás, aki ottan lopőzott meg hurcolko-
dott.

} Vo|t fehér furgon, vagy nem volt
fehér furgon?

- AZ iigyészség nálam jobban tudja:
ez a sztori .igy htilyeség, ahogy van.
Engem még csak tanrinak se idéztek
be soha. Itt a technika érdekes: adott
egy feljelentés ismeret|en feljelentó-
tó l ,  ame|y szer int engem éjnek
évadján fehér furgonnal lopőzni or-
rontott. Az á||ítás bekeriil egy BKV-
per négyszázezer oldalas iratanyagá-
ba, ahonnan aztán valaki pont azt az
egy lapot h(lzza ki és juttatja el a Heti
Yá|asz,,tényfe|tárÓ rijságír ójához,, .

} Mégis miként landolhatott az
iigyészségi anyag egy szerkesztó.
ségben? Vagy a lege|ejéról nézve:
ki volt a fe|jelentó?

_ Ha tudnám' beperelném rágalmazá-
sért. Normális országban az ugyész-
séget is simán bírőság elé citálhat-
nám, amiért így bánik a gondjárabí-
zott hivatalos papírokkal. Itt ók gond
nélktil mondhatják: tól i ik semmilyen

<friP;|68  Ú ra



a Ui haÍban
I

Ku nÍ nn
osztá|yba. A kozigazgatásban is rom.
lottak a kortilmények, nincs erós, haté-
kony háttérszerkezet az e|képzelések
mogott. Másrészt mi magunk is feleló-
sek vagyunk azért, hogy itt tartunk.

) Amennyiben?
_ F ékeznek az egzisztenciális félelme-
ink, mikozben a politika gátlástalanul
folytatja az intellektuális értékek pusz-
títását. Gond nélktil emel piedesztálra
elfogadhatatlan, szélsóséges világné-
zetíi írókat, hasonlő gondolkodással
lehet elnyerni a,Úi Színház direktori
posztját. A filozőfusokat a |egszé|e-
sebb médianyilvánosság elótt hurcol.
ták meg, rehabilitálásuk fií alatt tor-
tént. SzÓvátettevalaki jől hallhatÓan a
jobboldalon, hogy ez nincs rendben?!
A politikai manipul áció, a tájékoztatás
metodikájának hatásait jelzi az is,
hogy atévészékház e|ott ttintetó Nagy-
Navarro Ba|ázs a szélesebb kozvéle-
mény elótt csak egy izgága bajkeveró,
mert arről nincs hír: sorra kapja EurÓ-
pában a sajtőszabadságdíjakat. Mind-
ez -ha nem is kozvetleniil - szimpto-
matikusan hozzájárul Budapest roha-
mos prov incializál'ődásához, Magyar-
ország szellemi elszigetelódéséhez,
iz|eti m argi n al i zá|ó dásához.

tiink?
_ Civil kurázsi, szolidaritás, az egytitt-
miíkodési kultírra tudatos fejlesztése.
Ami persze a baloldal végtelen indivi-
dualizmusa miatt Sosem volt eróssé-
gtink.

} on is erósen egyedi karakter.
- Bennem is van individualizmus, de
kozben sráckorom Óta kozosségekben
gondolkodom. Am gy ha így megy
tovább, nem lesz nagy buli 2014-ben
nyerni.

> Miért nem?
_ A torténelem legnagyobb gazdasági
vá|ságát éljtik' Magyarország aprÓ
diőhéj a viharban. Tlisszent valaki a
New York-i tózsdén, és nézhediik ma.
gunkat. Ugyanakkor a magyar belpoli-
tikai bolhacirkusznál sokkal komo-
lyabb globális problémák, kornyezeti
v áItozások elótt állunk, amelyekn ek az
tigyében nek{ink is van felelósségtink,
lenne feladatunk. Persze vannak. akik
ez igyben is unortodox megoldások.
ban hisznek. George Bush pé|dáu| azt
nyilatkozta egyszer: az USA azért sem
csatlakozott a kiotÓi egyezményhez,
mert iírtechnolÓgiájuk arra a szintre
ért, hogy baj esetén |azán átcuccolnak
a Marsra. Azt gondolom: a konzerva-
tív exelnok vízióinál vannak azért jó-
zanabb megoldások is. l

_ Ez nem rőlam szőlt. ThrlÓs István nító taxik bevezetését, napirenden
mindig is szeretett a legki.ilonbozóbb Yan a buszok színezése. Mind ttibb
politikai oldalakről embereket gyííjte- sző esik vesszóparipájána\ a ,,Bu.
ni maga mellé. Á- u Fideszben roSZ- dapest márkanév'' koncepcíőnak a
szul vannak az ilyesmitól. Eltávolítá- gyakorlati megva|Ósításáről is.
som volt az e|só lépés a fópolgármes- Nem zavarja, hogy már nem jegy.
ter kornyezetének deliberalizá|ására. zikaz tletekszii|óatyjaként?
Je|zés Tarlősnak: nehogy már elhiggye - Ez nem. De van, ami igen. Egy rend-
magárő|, hogy cí itt valaki. szerszemléletíí stratégiábÓl otletszerÍí-

} Nyi|atkozta, hogy még Tar|ős ta. en kikapkodni tetszóleges elemeket _
nácsadőjaként azt éreztez senkit ostoba dolog. Eredménytelen lesz, és
nem érdekelnek a városfej|esztési fÓlosleges konfliktusokhoz vezet.
koncepciői, csak bokréta a kala. } Részese vo|t a Fidesz alapításá.
pon. Percig is e|hitte, hogy liberá|is na\ a ki|encvenes évek e|ején az
gondo|kodőként ttibb lehet? akkor még a párthoz ktitódó na.

_ A kiábrándulások bizonyos men\'- rancsos lap fószerkesztóje. Ezt.azt
nyiség felett már mulatságosak. Két megtapaszta|vamit gondol: a nagy
éve még reméltem: a Fidesz ott folr - orbáni akarások miigti| hová szti.
tatja, aho| 2002-ben abbahagr'ta' Elsti kik rendre a képesség?
kormányzásuk idején kezdtek ossze- _ orbán Viktor Óriási szervezó. Nagy
rakni valamit, ami ugyan meSSZe \-an kapacitásír, elképesztó munkabírásír
aZ ízlésemt |, stílusomtol. de eg}'- organizátor. Amit kistit, az ''nagyon
részt nem Vagyunk egr'formák. más- meg lesz csinálva''. Á- megesik, hogy
részt volt benne S\'ung. tartott r.alaho- valakinek olyasmire van komoly indít-
vá mindaz, amit az ország mríkod- tatása, amihez a lényeget tekintve
tetéséról gondclltak. Talán nem ért. ott hibázik, amikor
jobban jár az trrszág. ha kistiti a dolgokat.
akkor meguj razzak a > onnek |ett állása?

5;i''}'.íJ;.:ni,i]. 0rbán Uilrtor Sokfelé dolgo-
zom. Messze job-

i';;':::i;:T.ij: dicséretesen gyols !:L,.ffiT ^\2
r'rxffiÍ.ál. diinteni tudással csinál ';;lá''j'lil"j;-
bán Viktor 2010- '-.lal i 7n,í,',,a|,al írva, hátha
eS megválas ,ti,u poltoli ltátokat. YZ, vz

reflektál valaki egy
utáni elsó, a diplo- e|képze|éSemre.
matáknak tartott nem-
zetkozi saj tÓtáj ék oztatő-
ján beszélt, én a hangvétele, a
foga|mazása alapján azt éreztem, fe-
lelcísségérzette| gondolkodik a társa-
dalomrol, van kompetenciája a kor-
mányzáshoz. Azota kidertilt, hogy
tiszteletre méltő magabiztossággal,
dicséretesen gyors donteni tudással
csinál pokoli károkat.

mintha kezdenék megvalrÓsítani az
tin néhány szakmai e|képzelését:
tervezik a Várkertbazár 

" ijá,..
élesztését,,, az egységes színíi és
szolgá|tatás ' hÍénákat e||ehetetle.

még?
_ Szeretem' naná! Ugyanakkor

nem látom reményét, hogy A kategőri-
ás metropolisszá válhatna. A Szeretem
Budapestet Mozgalom alapításának
idején, 2004-ben még volt erre SanSZ.
Ezért vágtunk bele a munkába, és
ezért is áldoztam aZ életemból éveket
a politikára. B ligásként is olyan váro-
sokkal volt pariban, mint Madrid, Bar-
celona, Milánő, Bécs. UtÓbbiak azőta
meSSZe elhíztak tóltink. Barcelona be
is érte az élcsoportot _ Londont, Ber-
lint, Párizst, Moszkvát _, mikozben
Budapest viszszacsírszott a harmad-
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