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...teszi fel folyamatosan a 
már-már hamleti mély-
ségekkel kacérkodó kér-

dést Fülig Jimmy, a forgalmi 
rendőr hiányában is jól irányí-
tott pofonok koronázatlan kirá-
lya. Rejtő Jenő többrendbéli fő-
hőse örök dilemmájának cél-
pontja pedig nem más, mint 
Piszkos Fred (Alfréd), a min-
den hájjal megkent, mindenkori, 
machiavellisztikus marionett-
mozgató, akiről mi ugyebár tud-
juk: bizony kavar.

És akiről azt is tudjuk: egyál-
talán nem volt narcisztikus al-
kat. Ami ugyebár nem mondható 
el Donald Trumpról, az Amerikai 
Egyesült Államok 45., idén janu-
ár 20-án beiktatott elnökéről. A 
demagógiával és populizmussal 
is vádolt Mr. Presidentről Philip 
Zimbardo amerikai szociálpszi-
chológus állította ki az egyálta-
lán nem hízelgő látleletet, azt is 
elismervén, hogy a fentiek elle-
nére a dollármilliárdos elnök-

jelölt népszerűségi indexe ép-
pen elég volt ahhoz, hogy kiüs-
se nyeregből a politikai-médi-
ai fősodor által a Fehér Házba 
várt Hillary Clintont. A megle-
petéselnök kampánya során fog-
lalkozott Mexikóval, a muszlim 
bevándorlással, az Obamacare 
egészségügyi biztosítási tör-
vénnyel, NATO-elavultsággal, 
szíriai, általában közép-kele-
ti válsággal, kínai gazdasági fö-
lénnyel, észak-koreai atomfe-
nyegetettséggel vagy oroszor-
szági szankciókkal. És tetszik, 
nem tetszik, el kell ismernünk: 
a beiktatása óta eltelt száztizen-
valahány nap óta letett valamit 
az asztalra. Az már más kérdés, 
hogy mit... Vagyishogy miből mit 
kavart ki a világnak?

Mexikói kerítés egyelőre any-
nyi van, mint ez idáig, ezen a té-
ren még Magyarország is jobban 
teljesít. A muszlim bevándorlás 
megfékezése felemásra sikere-
dett, sőt majdhogynem beletö-

rött Trump foga. Az Obamacare 
törvény esetében „fényes a di-
adal”, de talán túl nagy az ára: 
a megválasztása előtti 37 szá-
zalékos népszerűségi indexe 
először 46 százalékra emelke-
dett, majd hirtelen 40 száza-
lékra esett vissza. Tény, hogy 
ezekkel az arányokkal ő a min-
denkori amerikai elnökök leg-
megosztóbbja, és ebben még az 
sem segít, hogy egyes politikai 
elemzők szerint a szíriai kato-
nai támaszpont elleni amerikai 
légicsapás elrendelésében nagy 
szerepet játszott a fehér házi la-
kó külcsínfényesítő, már emlí-
tett narcisztikus elhajlása.

Amerikai szempontból pozi-
tívnak tekinthető Trump Kíná-
val való viszonya. Habár sokan 
kétkedve várták Hszi Csin-ping 
pártelnökkel való floridai talál-
kozóját, utóbb kénytelenek vol-
tak beismerni, hogy gazdasá-
gi szempontból az Egyesült Ál-
lamok számára előnyös megál-

lapodások születtek, amelyek 
eredményeképpen talán sike-
rül mérsékelni azt a 350 milli-
árd dolláros külgazdasági de-
ficitet, ami Peking és Washing-
ton között feszíti a húrt. Geopo-
litikai, katonai szempontból pe-
dig egyáltalán nem mellékes az, 
hogy Észak-Korea atombomba-
programjáról Trump kijelentet-
te: sem személyesen ő, sem a kí-
nai elnök „nem lenne boldog”, ha 
a phenjani vezetés további nuk-
leáris teszteket hajtana végre. 
Ezt követően, és minden bizony-
nyal kínai meg japán rábólintás-
sal következhetett az a tengeri 
katonai erődemonstráció, mely-
nek során a térségbe vezényel-
ték például az USS Carl Vinson 
repülőgép-anyahajót, 5000 fős 
legénységgel és mintegy hatvan 
repülővel a fedélzetén.

Trump viszonya az Európai 
Unióval ambivalens. A Brexitet 
majdhogynem pártolta, Nagy-
Britanniáról azt mondta, hogy 
az AEÁ külpolitikája szempont-
jából nem a sor végén kell kul-
lognia, hanem éppen ellenkező-
leg, prioritást kell élveznie. Egy-
értelműnek látszik Trump abbéli 
szándéka, hogy Németország és 
Angela Merkel Unión belüli veze-
tő pozícióját némiképp gyengít-
se. Kérdés, hogy mit fog majd lép-
ni a körvonalazódó, sokak sze-
rint Macron franciaországi meg-
választását követően tovább ja-
vuló francia–német együttműkö-
dés nyomán. A NATO tekinteté-
ben pedig egyértelmű olvadás ér-
zékelhető, a választási kampány 
során elhangzott számonkérő 
dörgedelmek – költségvetési szá-
mokról volt szó – enyhülni lát-
szanak. Persze ehhez kellettek a 
NATO-elnök amerikai látogatása 
és a katonai tömb működésének 
korszerűsítésére tett ígéretei.

A legkeményebb dió Orosz-
ország, mégpedig bel- és kül-
politikai téren egyaránt. Még 
nem bizonyított, hogy az ame-
rikai elnökválasztási kampány 
során valóban történt-e moszk-

vai beavatkozás, de nagyon so-
kan tudni vélik, hogy a Trump 
washingtoni győzelme utáni so-
rozatos magas szintű lemon-
dások, félreállások és legutóbb 
az FBI igazgatójának, James 
Comey-nak a teljességgel szo-
katlan és az Államok történeté-
ben majdhogynem előzményte-
len – legalábbis az eljárás gyor-
sasága, hirtelensége tekinteté-
ben az – menesztése összefüg-
gésben áll az új elnök, illetve né-
hány közeli munkatársának az 
eddigitől merőben eltérő ameri-
kai–orosz viszony percepciójá-
val. Kampánya során, még csak 
jelöltként Trump kijelentette: 
„hülye az, aki nem akar együtt-
működni Oroszországgal”. S ha-
bár a szíriai Tomahawk-rakétás 
légicsapás visszavett egy kicsit 
a Washington–Moszkva-köze-
ledés dinamizmusából, Szergej 
Lavrov orosz külügyminiszter 
legutóbbi fehér házbeli látoga-
tása azt tűnik igazolni: Trump 
komolyan gondolja az Oroszor-
szággal való együttműködés ja-
vítását még a Putyinékat érin-
tő gazdasági szankciók eny-
hítése árán is. Az a tény, hogy 
a Lavrovval és a washingtoni
orosz nagykövettel folytatott, 
igencsak jókedvűnek tűnő, ová-
lis irodai megbeszélésről csak a 
TASzSz orosz hírügynökség fo-
tósa készíthetett felvételeket – 
amelyeket aztán Moszkva, állí-
tólag ígéretét megszegvén, ha-
mar közzé is tett –, már csak 
hab a tortán.

Vagy azon a másfajta anyagon, 
amit kavarnak. Mert valljuk be 
töredelmesen: kavarás az van, 
az anyag mibenléte talán még 
kétséges és a főszakács sze-
mélye szintúgy. A narcisztikus 
Trump vagy a szocsi jégpályán 
bodycheckeket férfiasan vállaló 
Putyin? Kavar vagy nem kavar?
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A szerző kolozsvári televíziós 
újságíró

Csaknem 200 településen ké-
szülnek arra, hogy Alekszej 
Navalnij orosz ellenzéki (képün-
kön) kezdeményezésére június 
12-én korrupcióellenes megmoz-
dulásokat tartsanak. Szakértők 
egyelőre nem jutottak egyetér-
tésre abban, hogy vajon Navalnij 
politikussá nőtte-e ki magát, 
avagy pusztán az oroszorszá-
gi politikai folyamat egyik olyan 
tényezője ő, amelyet a hatalom 
is kihasznál – írta csütörtöki 
számában az MTI által idézett 
Nyezaviszimaja Gazeta című 
orosz napilap. Az ellenzéki han-
gadó szerint 193 városban – köz-
tük 10 külföldi helyszínen – lesz-
nek tiltakozások. Az elnöki am-
bíciókkal rendelkező Navalnij 
emellett Oroszország 30 régió-
jában hozott létre képviseletet, 
tervszerűen növelve általános-
nak nem nevezhető ismertségét. 
A lap szerint az ellenzéki blogger 
számára nem az a fontos, hogy 
hányan vesznek majd részt a jú-
niusi rendezvényen, hanem az, 
hogy olyan ember reputációjára 
tegyen szert, aki képes kellemet-
lenséget okozni a hatalomnak.

A hatalom értelemszerűen 
ugyanígy válaszol neki. Navalnij 

stábjai ellen kipróbált módsze-
reket alkalmaz, például meg-
akadályozza, hogy helyisége-
ket béreljen a támogatóival tar-
tandó találkozóihoz, vagy elbo-
csátással fenyegeti meg híveit. 
Az aktivistának a hatóságok, a 
Kreml-barát mozgalmak és az 
állami média támadásaival kell 
szembenéznie. Az Antimajdan 
elnevezésű mozgalom példá-
ul azt hirdeti, hogy az ellenzé-
kit támogatják az ukrán naci-
onalisták, mert azt remélik tő-
le, hogy Oroszországban esetleg 
hatalomra jutva Ukrajna javára 
dönti majd el a Donyec-meden-
ce és a Krím problémáját. Noha 
egyelőre nem dőlt el, hogy mi-
lyen politikai jövő vár Alekszej 
Navalnijra, személye körül nagy 
a felhajtás. „Ő az egyetlen, akik 
a verseny elemét jeleníti meg egy 
olyan rendszerben, amely eluta-
sítja a versenyt, közpolitikussá 
nőtte ki magát, holott közpoliti-
ka ma nem létezik” – jelentette 
ki a Nyezaviszimaja Gazetának 
Nyikolaj Petrov, a Politikai és 
Földrajzi Kutatások Központjá-
nak vezetője. A szakértő sze-
rint Navalnij olyan erős ténye-
zővé vált, amely képes megha-

tároznia közbeszédet, reagá-
lásra kényszerítve Kremlt, bizo-
nyos mértékben egyesítve a la-
kosság tiltakozásra hajló réte-
geit. Petrov ugyanakkor rámu-
tatott, hogy a Kreml, amelynek 
ugyan nem sikerült eltávolítania 
a Navalnij-tényezőt, eredménye-
sen minimalizálja azt.

„A Navalnij-jelenség jelen van 
ugyan a politikában, de maga 
Navalnij nem politikus” – vé-
lekedett Alekszej Muhin, a Po-
litikai Információközpont ve-
zérigazgatója. Muhin a jelen-
ség lényegét abban látja, hogy 
Navalnij „sikeresen használ-
ja fel a társadalom félelmeit, ér-
zelmeit és trendjeit”, de egyelő-
re nem világos, hogy ezt miért 
teszi. Meglátása szerint az ak-
tivista „a politikai helyzet irritá-
ló szere, allergén a hatalom szá-
mára”. „A rendszer rombolója-
ként lép fel, nem annak a meg-
változtatására vagy a javításá-
ra, hanem a megdöntésére tö-
rekszik. Radioaktív a politikai 
rendszerünk számára” – mond-
ta. A szakértő szerint Navalnij 
ugyanakkor „kényelmes” az el-
nöki adminisztráció egyes cso-
portjai számára, mert „akar-

va-akaratlanul segít az olyan 
problémák megoldásában, ame-
lyeket ők nem képesek megolda-
ni”. Muhin meggyőződése, hogy 
az aktivistát kihasználják, egye-
bek között azzal, hogy álszerep-
lőkön keresztül információkat 
szivárogtatnak ki neki. Emel-
lett azért sem bántják Navalnijt, 
mert „sikeresen romba dönti a 
rendszeren kívüli ellenzék ösz-
szes összefogási kísérletét”.

Nyikolaj Mironov, a Gazda-
sági és Politikai Reformok Köz-
pontjának vezetője úgy látja, 
hogy Navalnij képes néhány he-
lyen akkumulálni a tiltakozási 
potenciált, ám a március 26-ai 
korrupcióellenes megmozdu-
lás is azt mutatta meg, hogy bár 
abban sokan vettek részt, nem 
mindenki támogatta feltétel nél-
kül az aktivistát. „Navalnij egy-
szerűen megtalálta az ellenzé-
ki és ellenzékkörnyéki csopor-
tok érdekeinek metszéspontja-
it, ami nem jelent számára sta-
bil támogatást. Ő egyelőre csak 
koordinátor és kommunikátor, 
nem pedig a tiltakozás vezé-
re, igaz, megvan benne a képes-
ség, hogy azzá váljon” – mond-
ta. Mironov ugyanakkor egyet-

ért azzal a megállapítással, hogy 
Navalnij monopolizálta a tilta-
kozási narratívát. A szakértő 
egyúttal hangot adott meggyő-
ződésének, hogy a hatalom egy-
előre akkor sem kényszerül le-
csukni az aktivistát, ha koor-
dinátorból a tiltakozás vezéré-
vé válna, mert szerinte Navalnij 
függ egyes Kreml-beli csopor-
toktól és oligarcháktól. Ugyan-
akkor az ellenzékinek nincs 
programja és a hatóságok által 
nyilvántartásba vett vidéki tá-
mogatói sem tekinthetők veszé-
lyes forradalmároknak.
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Kavar vagy nem kavar...

Alekszej Navalnij: politikus vagy csak politikai tényező?
Szergej Lavrov és Donald Trump a Fehér Házban




