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Soha nem elég
Donald Trump - küzdelem a sikerért
Részlet a könyvből
Mindig is azt mondtam, hogy tanulni kell a hibákból, ugyanakkor
viszont sokkal jobb mások hibáiból levonni a tanulságokat, mert így oly
módon tanulhatunk, hogy saját magunk nem követünk el baklövéseket.
Nagyon fontos dolog megtanulni győzni. Elképesztően kevesen értik
meg, miként kell ezt tenni. Nagyon kevés ember tud győzni.
Donald J. Trump

A politika fenegyereke
Trump sikerének titka hamar kiderül a választási kampány
során hangoztatott nézeteit összefoglaló, sietve összeütött
könyve, a Megnyomorított Amerika címéből és a választási jelmondatából: “Tegyük újra naggyá Amerikát!”. A nagygyűlésein
az emberek olyan plakátokat lengettek, amelyek felelevenítették Nixon elnök időszakának “csendes többségét” és gyakran
skandálták kórusban azt, hogy “vegyük vissza a hazánkat”. Arra
utaltak, hogy amerikaiak milliói voltak kénytelenek eltűrni, sőt
éppenséggel elnémítva figyelni, ahogy valamilyen külső erő elfoglalja az országukat. Trump azonban kimondta, amire ők gondoltak. A Massachusetts állambeli Everettben élő és Trumpra
szavazó Patricia Aguliar ezt nyilatkozta a The New York Timesnek: “Ez az elnökjelölt pontosan azt önti szavakba, amit ’az emberek valóban éreznek’, ám ’nem mernek kimondani’.”
Trump hangereje és elképesztő stílusa igencsak megkülönböztette a többi elnökjelölttől. Tömegek mentek el a beszédeire

és a nagygyűléseire. A tévétársaságok jóval gyakrabban számoltak be fellépéseiről, mint a többi elnökjelöltről. Amikor feltűnt a
képernyőn, olyan sokan ültek le a tévé elé, hogy Trump panaszkodni kezdett, mennyi pénz ömlik a televíziós hálózatok zsebébe,
amikor az ő kampányáról tudósítanak. Az internet világában sok
ezer Trumpot támogató csoport jött létre. Egymásnak adták a
meghamisított híreket és a támogató nyilatkozatokat. A posztolók
képszerkesztő programok segítségével hamisították meg a Trump
támogatóiról készült fényképeket (az egyik ilyen átalakított képen
például egy Trumpot éltető feliratú pólós, fekete bőrű férfi látszik).
Egyes bloggerek híres újságírók nevét felhasználva írtak álcikkeket. Ez történt a The Wall Street Journal és a The New Yorker
szerzőivel is. Sokan úgy vélték, hogy a hazugság bocsánatos bűn az
internet törvénytelen őserdejében. Ez amúgy nagyon is összhangban állt Trump saját közösségi posztjaival. Az elnökjelölt üzenetei
gyakran éltek a gúny, a harag és a torzítás eszközeivel.
A hagyományos politikusok képtelenek voltak megérteni, hogy
az ilyen… nyilvánvaló hülyeségek posztolása nagyon is egységbe
forraszthatja a hívőket és megakadályozhatja, hogy elfogadják a
külvilágban jelen lévő tényeket. A Trump-rajongók csoportjaiban
tompították a kívülről érkező kritikus hangokat, ha pedig a közösség valamelyik tagja tért le a helyes útról, azt durva kommentek
pergőtüzével büntették. A politikai élet szürke eminenciásai és a
közvélemény-kutatók hosszú hónapokon át alábecsülték Trumpot, mivel fogalmuk sem volt az internet alternatív valóságának
erejéről. 2015 júliusában Mara Liasson, a National Public Radio munkatársa arról beszélt, hogy: “Azt hiszem, Donald Trump
most jutott fel a csúcsra. Innentől kezdve a kutya sem törődik
vele”. Novemberben az U.S. News & World Report vezető politikai elemzője azt jósolta, hogy “elolvad Trump előnye” és az
adatokat elemző Nate Silver azt tanácsolta a sajtónak, hogy “ne

őrjöngjenek” Trump miatt, mert a szavazók kevesebb mint nyolc
százaléka támogatja. Mint tudjuk, az amerikai elnökválasztásra lehet fogadni a fogadó irodákban. Még 2016 januárjában is az volt a
vélemény, hogy Marco Rubio a legesélyesebb elnökjelölt.
A szakértőknek csak akkor kezdett el derengeni, hogy mi a
helyzet Trump befolyásával, amikor közel húsz ponttal nyerte
meg New Hampshire-ben az előválasztást. Ezt követően DélKarolinában és Nevadában is diadalt aratott. Március első keddjén
a tizenegy erőpróbából hetet megnyert. Úgy tűnt, Trump jó úton
halad abba az irányba, hogy ő legyen az elnökjelölt. Alig néhány
hónappal korábban ez egyszerűen elképzelhetetlen lett volna.

A milliárdos gyermekkora
Donald Trump az előkelő Kew-Forest magániskolába járt.
Alsótagozatosként nagy bajkeverőnek számított. Gyakran dobálta
meg radírral a tanárait, és a születésnapi zsúrokon is előfordult,
hogy tortát vágott a többi gyerekhez. Eléggé eltért az osztálytársaitól. A Kew-Forest iskolát 1918-ban alapították... Queens járás
északi partvidékének legkedveltebb elit iskolájává vált, ennek
megfelelően az elit gyermekei jártak ide. Gyakran még az esküvői
meghívókon is feltüntették, ha a vőlegény vagy a menyasszony a
patinás intézmény diákja volt. Az irányító testület tagjaként Fred
Trump annyi építőanyagot adományozott, hogy abból felépülhetett az iskola új szárnya. Valamennyi gyermekét ide íratta be.
Donald Trump a tanárok réme lett. Egyszer elmesélte, hogy
folyamatosan lázadt az egyik tanára ellen, mivel “úgy véltem,
hogy semmit sem tud a zenéről”. Trump azt állította, hogy már
akkor is pontosan olyan volt, mint manapság.
– Nem hiszem, hogy az emberek nagyon megváltoznának –
mesélte nekem. – Ha megnézem, hogy milyen voltam az általá-

nos iskola első osztályában, meg azt, hogy ma ki vagyok, akkor
elmondhatom, alapvetően ugyanazt az embert látom magam
előtt. A személyiségem nem sokat változott.
Donald nővére, Maryanne Trump Barry leírása szerint az
öccse fiatalkorában “kifejezetten lázadozó” volt. Donald egyik
osztálytársa szerint ez a fiú állandóan szembeszegült a szabályokkal, a tanárokkal, és a végsőkig elment. Táborozáskor az egyik
mentorára rendkívül nagy hatást tett az ifjú Donald “csökönyös”
hozzáállása. Az ifjú minden tőle telhetőt elkövetett azért, hogy
rákényszerítse akaratát a környezetére. Pontosan ugyanígy
viselkedett a vasárnapi hittan órákon is, vagy otthon, amikor
még az olyan helyzeteken is szembeszállt az apjával, amikor
a bátyja, Fred már rég meghunyászkodott volna. Valamivel
később Donald úgy vélte, hogy az apja pontosan azért tisztelte,
mert “minden körülmény között keményen ellenálltam”.
Az öreg Trumpnak nagyon tetszett, hogy Donaldot ennyire
érdekli az ingatlankereskedelem és az építkezés. A középső fia mindig elkísérte az apját, ha arra lehetősége nyílott. Fred előszeretettel
járta be az ingatlanjait és az építkezéseket. Így győződött meg arról,
hogy minden rendben halad. Mivel valamikor maga is egyszerű
munkásként dolgozott, jól ismerte a trükköket, ezért magabiztosan tudott tárgyalni a vízvezeték-szerelőkkel, a kőművesekkel,
a villanyszerelőkkel és a karbantartókkal. Ragaszkodott ahhoz,
hogy a legrövidebb idő alatt a legolcsóbban, a legjobb minőségű
munkát végezzék. Donald magába szívta az apja módszereit.
– Nem mondott semmi olyasmit, hogy fiam, figyelj minden
szavamra. Ennek ellenére is nyitva tartottam a fülemet… Mindent
teljesen ösztönösen sajátítottam el – emlékezett vissza Donald. Az
így “felcsipegetett” tanulságok közül az volt a legfontosabb, hogy
a nagyravágyás és a kemény munka örömmel tölti el az embert. –
Az apám élvezte az életét, pedig éjjel-nappal dolgozott.

A Trump család hozzáállását a munkához apa és fia egyaránt a sikert biztosító öröklött tehetségnek tartotta. Nézeteik szerint van, aki
győztesnek született. Amikor Fred Trump felfedezte az adottságot
Donaldban, azonnal a fia tudtára arra, hogy egyszer még sokra viszi.
– Az apám arra számított, hogy iszonyúan sikeres leszek –
magyarázta Donald jóval később.

Fényűző élet
A Trump: A talpra állás művészete című könyvében azt
írta, hogy “a házassági szerződésekkel kapcsolatban alapvetően
három fajta nő létezik, akik a maguk sajátos módján reagálnak.
Az első csoport tagjai elvi okok miatt nem hajlandóak aláírni a
szerződést”. Az ilyen nőket dobni kell. A második csoport asszonyai azért nem írják alá a papírt, mert a “szerencsétlen, csőbe
húzott, mit sem sejtő paprikajancsi” kiszipolyozására készülnek. A harmadik csoport képviselői gyorsan aláírják a megállapodást, majd hamarosan benyújtják a válókeresetet, mivel “kis
munka árán nagyot akarnak kaszálni”. A szerző beismerte, hogy
markáns nézeteivel talán felháborítja azokat, akik “hétköznapibb
életet élnek, mint én”, ám kitartott amellett, hogy “az emberek
igazi vadállatok. A mohóságukat sehol sem lehet olyan durván
tetten érni, mint a másik nemmel kialakított kapcsolatuk során”.
Marla és Trump házasságkötésére, majd az ezt követő esküvői
ünnepségre a Plazában került sor... Maples zavarba jött a vakító
fényűzés miatt. Mindenekelőtt az bizonytalanította el, hogy egy
kétszázötvenezer dollár értékű, gyémántokkal díszített koronát
tettek a fejére, amelyet aznapra egy manhattani ékszerésztől
béreltek ki. Később felidézte az anyja és a nevelőapja szavait:
– Próbáld meg élvezni a dolgot! Az emberek imádják, ha a
gazdagok szórják a pénzt.

