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Eltörött a varázspálcasaságok segítségével, köztük a Tiszai Ve
gyi Kombináttal és a százhalombattai ön- 
kormányzattal. Ha valaki „bevette” a 
tőzsdei bevezetés ígéretét, akkor a mai na
pig várhat arra, hogy részvényének árfo
lyama majd a tőzsdén fog szárnyalni. A 
Postabank-részvényt talán a kibocsátás 
árfolyamán, azaz maximum ezer forintért 
értékesítheti a tőzsdén kívül! Közben pél
dául az ugyanabban az időben 1200 forin
ton tőzsdére került OTP-részvény most 
éppen 12 ezer forint közelében jár, azaz 
árfolyama a tízszeresére szökött. Nem fe
ledve, hogy az OTP más helyzetből in
dult, ráadásul ott sincs egyetlen tulajdo
nos, de a közkézhányad jelentős, ami vé
gül is biztosítja a tulajdonosi ellenőrzést.

Ezt a párhuzamot azért is érdemes vé
giggondolni, mert ha 1995-ben a Posta
bankot egy valódi tulajdonos veszi kézbe, 
akkor a részvények talán már rég a tőzs
dén vannak, s az 1996-97-es fantasztikus 
és megismételhetetlen tőzsdei árhullámot 
is sikerül meglovagolnia. Arról nem is be
szélve, hogy most nem azon kellene el
mélkedni, hogy százmilliárdba fog kerül
ni a bank rendbetétele, vagy ennél is töb
be.

Talán 1995-96 fordulóján lehetett vol
na megállítani a lejtőn a bankot. Király 
Júlia ugyanis azt állítja, hogy piaci érte
lemben már 1994 után elvesztette tőkéjét 
a pénzintézet. Ez azt jelenti, hogy hitelei
nek és befektetéseinek piaci értékeiből 
már nem tudta volna kifizetni betéteseit. 
Felcsuti az állam felelősségét húzza alá: 
ha az állam szorgalmazza a Postabank tő
keleszállítását -  ahogy az a többi konszo
lidált nagybanknál megtörtént - , akkor a 
menedzsment felelőssége és leváltása 
megkerülhetetlen lett volna.

Érthetetlen roham?
Bár a közmondás szerint utólag könnyű 
okosnak lenni, a megkérdezett szakértők 
szerint nem volt olyan váratlan a Posta
bank elleni 1997. februári roham, mint 
ahogy azt a bank vezetése beállítani igye
kezett. A Postabank mérlegfőösszege 
ugyanis egy év alatt negyven százalékkal 
nőtt -  nem is menekülés, rohanás előre! - , 
miközben a nyereség nullára zsugorodott. 
A lényeg: öt nap alatt 26 milliárdnyi beté
tet vontak ki a bankból, majd további né
hány hét alatt még 41 milliárdot. A roham 
mérlegét megvonva a most kiadott doku
mentum hatmilliárd forintnyi veszteséget 
említ.

A következmények ismertek: az állam 
12 milliárdos hitelgaranciát ad, majd 11 
milliárdos portfóliócsere keretében a Pos
tabank legrosszabb befektetései helyett 
azonnal értékesíthető vagyontárgyakat ad 
át, s 1998-ban megemeli a bank tőkéjét 24 
milliárd forinttal.

Ez persze már a végjáték. Hogy mi tör
tént 1997 tavaszától 1998 nyaráig, azt ma 
még csak sejteni lehet. Király Júlia úgy 
fogalmaz, hogy a rossz portfolió nem tűnt 
el, csak átalakult: előbb befektetéssé, 
majd befektetéscsomaggá, majd mások 
befektetésévé. Utólag visszagörgetve az 
eseményeket, úgy tűnik, hogy Princz, il
letve a menedzsment már teljesen abszurd 
dolgokat művelt. Két példa erre: az idén 
májusban, amikor már naponta hallani a 
tőkebevonás azonnali szükségességéről, a 
Postabank licitál a Napi Gazdaság című 
újságra, 260 millióig emelgeti a táblát, s 
csak 270 milliónál száll ki. A bank ugyan
csak tavasszal veszi meg 1,7 milliárd fo
rintért a Birdland golfklubot. Ez Palotás 
János cégének, a Hungária Golf Kft.-nek 
a tulajdonában volt.

Miközben az aligha vitatható, hogy ta
valy márciusban úgymond melegében 
nem lehetett leváltani a bank vezetését, a 
későbbi halogatás már magyarázatra szo
rul. Felcsuti Péter például úgy véli, hogy 
már 1995-től nem szakmai, hanem társa
dalmi-politikai kérdéssé vált a Postabank 
ügye. Medgyessy Péter viszont kérdé
sünkre azt tette egyértelművé a Postabank 
1997-es veszteséges gazdálkodása kap
csán: a világon mindenütt érvényesül az 
íratlan szabály, hogy ilyenkor a vezetés
nek mennie kell.

N a g y  N . P é t e r

Ritkaság, hogy idegenforgalmi ismertető 
adjon kulcsot egy jelenség megértéséhez. 
Ha azonban elolvassuk az Intemettón, az 
IDG angol nyelvű városismertetőjének a 
Postabank központját bemutató címét, 
ilyesmivel találkozhatunk. A szöveg 
majd’ másfél századot fog össze.

„Postabank székház, V, József nádor 
tér 1. Az épületet egy különlegesen sike
res osztrák-magyar vegyes vállalat, a 
Postabank teljesen felújította. A bank ex
centrikus alapítója és főnöke, a média
nagytőkés és művészetpártoló Princz Gá
bor tágas dolgozószobája a legfelső eme
leten található, azon a szinten, amellyel 
1922-ben bővítették az épületet. A gondo
san berendezett helyiségben magyar és 
külföldi könyvritkaságok mellett Fehér 
László festőművész néhány különleges, 
térbeli alkotása is helyet kapott. Hatalmas 
fotó kínál kárpótlást, amiért a székház 
előtti épületek eltakarják a budai Várat. 
Ezen a felvételen olyan látvány tárul a 
vendég elé, mintha a Duna felé nem zárná 
le semmi a panorámát. Mintha eltüntették 
volna a közbeeső épületeket. Ugyanezt a 
trükköt alkalmazzák a belső udvarban is. 
Egy gigantikus falfestmény azt a látszatot 
kelti, mintha a Gerbeaud kávéház épülete 
ott sem lenne, s egyenesen a Váci utca lát
ványa tárulna fel az udvarból.”

Az épületleírás költői erejű metaforát 
rejt. Nézőpont kérdése ugyanis, hogy az 
említett falfestményben a valóság aka
dályt nem ismerő, esetleg gátlástalan át
rajzolásának motívumát találjuk meghatá
rozónak, vagy a fantázia dicséretét, a mű
vészetek -  ez esetben a fotózás és a fres
kófestészet -  pártolásának mozzanatát.

Jelentős űr keletkezik a magyar kultu
rális életben Princz Gábor után. Valószí
nű, hogy most sok helyen eltolják a festett 
falakat, és marad helyükön a puszta tégla. 
Hivatalosan a Postabank „csak” évi 150- 
200 millió forinttal támogatta a hazai szel
lemi, kulturális és -  közvetetten -  politi
kai életet, de ha ehhez hozzáadjuk a sajtó
holdingon keresztül nyújtott segítségeket 
és a bankvezető magánmecenatúráját, va
lószínűsíthetjük, hogy ennél sokkal na
gyobb lehet a távozásával járó deficit. (Te
gyük zárójelbe, hogy ez az adófizetők 
számára esetleg nyereség, hiszen az itt kö
vetkező pazar támogatási lista egy veszte
séges állami bank kasszáját terhelte.)

Princz Gáborhoz két nagy művészi kör 
ált különösen közel. A gyűjtőpontok: a 
Vígszínház, illetve a Merlin Színház.

A Postabank 1992-ben lett a Vígszín
ház kizárólagos szponzora, bár a kapcso
lat a hírek szerint az utóbbi időkben meg
lazult. Mindazonáltal márványtábla jelzi 
az előcsarnokban a színháziak el nem mú
ló háláját. A Víg felújításában, illetve ez 
idő alatt a Sátor működtetésében is nagy 
segítségére volt a társulatnak Princz Gá
bor. A színház zenei vezetőjét, Presser 
Gábort tartják Princz fő zenei szövetsége
sének. (A volt bankelnök egyébként maga 
is szívesen zongorázik.) Az LGT nagy, 
Nyugati pályaudvarbeli búcsúkoncertje, 
az erről készült lemez éppúgy, mint Pres
ser szólóalbumai számíthattak a Posta
bank segítségére. A Vígszínháznál össze
ért a privát és a banki vonal is.

Princz Gábor volt nemrégiben Kern 
András Sztracsatella című filmjének pro
ducere. Ez nem postabankos támogatás 
volt, hanem Princz magánvállalkozása, 
ahogy a forgalmazásban is saját cége, az 
fntent vett részt. A Sztracsatella stábja pe
dig Kerntől Eszenyi Enikőn át Presserig a 
Vígszínházra épült.

A másik postabankos színházi centrum 
a Merlin, amely nem egyszerűen színház, 
hanem ahogyan mondani szokás Hely, 
amely a budapesti Városháza épülettömb
jén belül található. Ide tartozik a Kapolcs- 
hoz való kötődés, hiszen a Művészetek

Völgyének megszervezésében sok Mer- 
lin-közeli alkotónak, előadónak volt meg
határozó szerepe. Kapolcsot viszont bő
kezűen támogatta a Postabank, s ma már 
Princz Gábornak a Balaton-felvidéki köz
ségben saját -  névvel vállalt -  kocsmája is 
van, ahol állítólag igen jó borokat mérnek.

Viszonylag friss a kapcsolat a Szabad 
Tér Színházzal, de nem előzmények nél
kül való. A Szabad Tér vezetőjéhez, 
Koltay Gáborhoz Princzet régi kapcsolat 
köti. Már a kilencvenes évek legelején, a 
Koltay által megálmodott nagy Népstadi
onbeli Illés-koncert támogatói között ott 
volt a Postabank. Az 1994-es választáso
kat megelőző kampányidőszak egyik leg
vitatottabb produkciója volt a Szörényi- 
Lezsák alkotópárosnak a Margitszigeten 
bemutatott Attila című rockoperája -  ren
dező Koltay Gábor. Ez sem nélkülözte a 
Postabank segítségét. Az eddigiek alapján 
is szembetűnő, hogy e kulturális támoga
tásoknak a minőségpártoláson kívül más 
rendező elve is van. Könnyen belátható 
ez, ha például a Vígszínházát középre he
lyezzük. Ehhez képest a Merlin -  túlolda
li megfogalmazás szerint -  liberális fé
szek, Koltay és vállalkozásai viszont min
dig is a magát szívesen nemzetinek neve
ző politikai-ideológiai vonulathoz álltak 
közel. Mindez nem a véletlen műve. A 
Postabank körültekintően pártolta a mű
vészeteket. A kifejezés elsődleges értel
mében is, amennyiben a horizonton balról 
jobbra és fordítva gondosan körbehordo- 
zott tekintet arányosan válogatva válasz
totta ki a pártolandókat. Hozzá kell tenni: 
méltatlan, silány produkciókra nemigen 
költött a bank. Volt néhány pillanat, ami
kor úgy tűnt, az is kiderülhet, milyen 
Princz saját ízlése. Például akkor, amikor 
a volt Tivoli moziból a főváros által kiala
kított színházi játszóhely működtetésére 
kiírt pályázatot az Intent, illetve a TEART 
nevű cég nyerte. Mindkettő mögött Princz 
és Traub Pál állt a soha senki által nem cá
folt sajtóhírek szerint. Minthogy az érde
mi munkát épp a tavaly tavaszi Posta
bank-pánik idején kellett volna elkezdeni, 
nem meglepő, hogy a győztesek végül 
visszaléptek.

Rövid ideig az Élet és Irodalomhoz is 
szoros kapcsolat fűzte Princz Gábort. 
1994 novemberében szerezte meg a lap 
kiadói jogát az a kft. amelynek egyhar- 
mad - egyharmad arányban Princz Gábor, 
Szvák Gyula és az Élet és Irodalom Ala
pítvány volt a tulajdonosa. Nem kellett 
hozzá több mint két hónap, hogy kiderül
jön, a szerkesztőség nem képes a bankel
nök elvárásai szerint működni. Kovács 
Zoltán, a lap főszerkesztője úgy emlék
szik vissza erre az időszalaa, hogy nem
csak a látványos ügyek okoztak konfliktu
sokat, amilyen például a postabanki szen
zációs négyes reklámkampányát megren
dítő erővel kigúnyoló publicisztika volt. 
Ennél messzebbre hordó vita kavarodott 
egy akkori miniszterrel készült interjú 
kapcsán. Az újdonsült tulajdonosok ezt 
követően kikötötték, ezentúl miniszterrel 
vagy vezető politikussal készített interjú 
csak akkor jelenhet meg a lapban, ha eh
hez hozzájárulnak. Ezt a szerkesztőség 
vezetői nem fogadták el, erre Princz és 
Szvák kivonult a kft.-ből. Viszont jelké
pes, ezerforintos áron adták át üzletrészü
ket.

A politikailag gondosan mérlegelő tá
mogatási szerkezet egyébként szinte min
den fontos ügyben tetten érhető. Az Élet 
és Irodalommal való próbálkozás idején 
még csak a csírái voltak meg a mai Posta- 
bank-lapcsaládnak. Ez most, kiteljesedett 
formájában már a szabad szellemű Ma
gyar Narancstól a Kuríron és a liberális 
szellemű 168 Órán át az elfogulatlan Vi
lággazdaságon keresztül a kormánypártok 
sajtos zászlóshajójának mondható Ma
gyar Nemzetig a legkülönfélébb világné
zeti töltésű lapokat jelenteti meg. A bank 
kívülről támogatja a szabaddemokrata

szellemiségű Beszélőt és a Café Bábelt. 
A Postabank egyik legfigyelemreméltóbb 
pártfogoltja a Éáthatatlan Kollégium. A 
kiemelkedő képességű egyetemistáknak 
különleges lehetőséget biztosító Láthatat
lan Kollégiumot Princz Gábor, Bencze 
György filozófus és Veér András orvos- 
professzor hozta létre 1992-ben. Bencze 
akkor a Fidesz körüli szellemi elithez tar
tozott, és ma sem áll távol tőle. Veér poli
tikai pályáját a Köztársaság Párt vezetésé
ben kezdte, míg legutóbb az SZDSZ or
szágos listáján kapott helyet.

A Lezsák Sándor vezette Lakiteleki 
Népfőiskola épületkomplexumának telkét 
köszönheti a Postabank segítségének. A 
politikai egyensúlyok kedvéért itt emlí
tendők Hóm Gyula házának kivitelezési 
munkálatai, meg az a történet is, amely 
szerint a nevezetes székházeladási ügy ki
robbanásának napján a Rádió Bridge 
Princz szavára műsort váltott: a Fidesz ne
vében Ader János magyarázhatta a miér
tet. Bár mindennek már valóban semmi 
köze a mecenatúrához, amiről e cikk szól.

Nemrégiben a debreceni Széchenyi Ist
ván király téren épült református templom 
avatásakor is hálával emlékeztek meg a 
támogatókról, köztük Princz Gáborról. A 
Pannonhalmi Apátság híres könyvtára ré
szesült a Postabank pártfogásából, bár a 
bencések és a bank között ennél összetet
tebb gazdasági kapcsolat is volt.

Üdítően pártsemleges a Postabank ala
pítójának képzőművészeti elkötelezettsé
ge. Ha igaz a hír, Princz magángalériát is 
működtet Szentendrén.

Komoly segítséget nyújtott Bachman 
Gábornak is a bank, aki ennek köszönhe
tően vehetett részt a Velencei Építészeti 
Biennálén. Megbízást kapott egy új Posta
bank-fiók tervezésére is, bár félő, hogy ez 
most már tényleg csak terv marad.

Ugyancsak a tisztán szórakoztató mű
fajhoz tartozik Bujtor István Három testőr 
Afrikában című filmjének szponzorálása 
is. Itt már az önszórakoztatás motívuma is 
belépett, hiszen Princznek jelenete is volt 
a filmben: bankárt játszott.

Nem alkalmi megmutatkozási vágyról 
volt szó, amit bizonyít, hogy a Postabank 
elnök-vezérigazgatója ez év elejétől mű
sorvezetőként is szerepet vállal a Rádió 
Bridge-ben. (A kereskedelmi adó tulajdo
nosi szerkezete bonyolult, de fő tulajdo
nosa a Postabank.) A legutóbbi hallgató
szerző offenzíva meghatározó része volt 
Villám Géza lemezlovas és Princz Gábor 
mint műsorvezető bevetése. A bankelnök 
ízlésének következetességét mutatja, 
hogy egyik első nagyinterjúját éppen az 
idegenforgalmi leírásban is említett festő
művésszel, Fehér Lászlóval készítette.

Talán az eddigiekből is kitetszik, mi az 
oka annak, hogy az úgynevezett konzer
vatív bankárok, a szakma évszázados 
alapszabályait ma is áthághatatlannak tar
tó pénzemberek nem tartják maguk közé 
tartozónak Princz Gábort. Számukra elfo
gadhatatlan, hogy valaki „link” filmekben 
játszik, kereskedelmi rádióban műsort ve
zet, ritkán köt nyakkendőt, vesz fel öl
tönyt, kocsmát tart fenn, maga sem csak a 
bevett, elegáns helyekre jár, hanem min
denfelé fel-felbukkan, és jól érzi magát. 
Azt is a szemére vetik, hogy a bankszak
mában kívánatosnál és illőnél sokkal in
tenzívebb kapcsolatok kötik politikusok
hoz. Szerepet kap a termet is. Ahogy 
mondják, senki nem hisz egy cingár hen
tesnek, és nem bízik egy testes bankárban. 
Egy pénzembernek soványnak kell len
nie, hogy érzékeltesse -  akármilyen pri
mitívnek is tűnik a szempont - , nem a sa
ját hasára dolgozik. Princz kétségtelenül 
nem felelt meg e kívánalmaknak. Kollé
gáinak jó része e formai jegyeket nem ön
magukban kifogásolta, hanem árulkodó 
jeleknek tartotta: a kockázatkedvelő, a kö
töttségeket, a kötelező banki fegyelmet le
rázó vállalkozó attitűdjét fedezték fel ben
nük. Az ellenkezőjét az általuk kívánatos-
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nak tartott mentalitásnak, amelyet a meg
bízhatóságjellemez. A kép csak akkor tel
jes, ha az eddigiekhez hozzátesszük, szin
te mindenki egyetért abban, hogy Princz 
nemcsak pénzzel és politikai kapcsolatok
kal tudott elintézni fontos ügyeket. Ha 
akart, olyan megnyerő és figyelmes tudott 
lenni, mint rajta kívül a pénzemberek kö
zül senki. Ide tartozik az is, hogy e kiter
jedt mecenatúra nem jöhetett volna létre, 
ha Princz nem vonzódott volna, sokak 
szerint a pénzügyi életnél is sokkal jobban 
a szellemi élet és a politika világához. 
Princz egy nyilatkozatában említette, 
hogy kötetnyi verse vár sajtó alá rende
zésre, de még nem talált a feladatra ki
adót. Mellette szól, hogy -  ha csak álné
ven nem -  e költemények nem kerültek a 
támogatott művek listájára.

Princz Gábor a Magyar Vízilabda Szö
vetség elnöke, s így természetes, hogy 
bankja a sportág főszponzora. Ez a szö
vetség hirdetett meg nemrég egy olyan tő
keigényes tervet, amely egyébként külön
féle formákban mostanában a legtöbb 
egykori szocialista országban felmerül. 
Megpróbálják visszavásárolni külföldről 
a hazai sztárjátékosokat. Ezt például a 
bolgár futballban csak a már leszálló ág
ban lévő kulcsemberekkel tudták megten
ni. Nálunk -  nyilván nem függetlenül a 
sportág alacsonyabb áraitól -  virágkoruk
ban lévő pólósokkal tervezték. Kérdés, 
hogy van-e még esély a megvalósításra.

A bankpiacon nagy a harc a lakossági 
megtakarításokért. A főszereplők rokon
szenvesebbnek kívánnak látszani, mint a 
vetélytársak. Ezért mindent megtesznek, 
de csak amennyit muszáj. Figyelemre 
méltó, hogy a magyar úszósport támoga
tói közül éppen akkor vonult vissza az 
OTP és a CIB, amikor látható lett, hogy a 
vízilabdázás patrónusa, a Postabank meg
roggyan, már nem nagy vetélytárs.

Ha ez a logika az egyéb szférákra is így 
érvényes, félő, hogy a Postabank kivonu
lása a magyar szellemi életből nemcsak 
akkora űrt hagy maga után, amekkora tá
mogatást nyújtott eddig, hanem nagyob
bat. Arról nem is beszélve, hogy e pilla
nattól annak, aki mecénásként kíván mu
tatkozni, egy ideig egy bizonyos szomorú 
sorsra jutott bankvezér árnyával is meg 
kell küzdenie.

A bevezetőben idézett angol nyelvű ide
genforgalmi ismertető így fejeződik be: 
„A dolgozószobát, illetve a belső udvart a 
turisták természetesen nem tekinthetik 
meg, de mert az épület alatt nincs garázs, 
mégiscsak összefuthatnak az erődítmé
nyéből távozó vagy onnan kilépő zömök, 
fekete, göndör, negyvenes éveinek elején 
járó Princz Gáborral. Nyakkendőt csak ak
kor visel, ha muszáj, inkább fekete, magas 
nyakú pulóverben mutatkozik. Ha mégis 
nyakkendőt kell kötnie, gyakran választ 
élénkvöröset. Vajon felesége, a híres pri
madonna (Malek Andrea -  a szerző) vá
lasztja ezeket a színeket? Az biztos, hogy 
gyakran látni őket együtt bemutatókon, 
koncerteken, kiállítások megnyitóján.” 

Úgy fest, ezt a brosúrát a következő 
szezonra át kell írni.

A  hely: A  József nádor téri székház, az esem ény: Postabank-pánik 1997. február 28. A  volt bankelnök a vízilabda-szövetség elnöke NÉPSZABADSÁG-FOTÓK


