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NAGYREMÉNYÛ KEZDET
A bárénekes ifjú Berlusconi az Elba-szigeti
Kontiki bárban a ’60-as évek elején.
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EGY OLASZ TÖRTÉNET



Silvio Berlusconi, Olaszország politikussá átalakult leg-
gazdagabb üzletembere, kereskedelmi televíziók és újságok gar-
madát tulajdonló médiacsászár, aki immár negyedik kormánya
élén az ország miniszterelnöke, halandók, még inkább újságírók
számára nehezen megközelíthetõ. Testközelbõl elõször 2001-ben
láttam õt pártja, a Hajrá Olaszország (Forza Italia) választási
nagygyûlésén, a római sportcsarnokban. Akkor már hetedik éve
volt bukott miniszterelnök, az ellenzék vezére, aki azonban – a
közvélemény-kutatások egyértelmû jelzése szerint – a visszatérés
küszöbén állt. Egy héttel a szavazás elõtt fölényesen vezette az esé-
lyesek listáját a széthúzó, dicstelen kormányzást felmutató balol-
dallal szemben. Ez a kampányzáró eseménynek hirdetett nagy-
gyûlés eltért minden hasonlótól, amelyet korábban alkalmam
volt végignézni e mûfajban Olaszországban. Inkább tûnt valami-
féle popkoncertnek. Színes léggömbök, plakátok, jelmondatok,
óriás képernyõs kivetítõk töltötték be a csarnok terét. Hangos
zenétõl felajzott hívõk várták a sztár színre lépését. „Silvio! Silvio!
Silvio!” – zengték kórusban. Berlusconi testõrök kettõs sorfala
között a nézõtéren átvágva tartott a pódiumra. Hangszórók har-
sogták a párt himnuszát („Gyõzni fogunk…”). A Vezér ruganyos
léptekkel sietett fel a színpadra. Apró termetét – 167 centi csu-
pán – dinamikával pótolta, csak úgy sugárzott róla a magabiztos
határozottság. Hibátlan, sötét öltöny, amit ráöntöttek a szabók,
domború mellkas, széles mosoly – egy filmsztár vagy rockénekes
és egy banktisztviselõ furcsa keverékeként hatott.

Az ilyen gyûléseken a politikusok általában szónoki pulpitus
mögé állnak, papírt tesznek maguk elé, és felolvassák vagy leg-
alábbis idõrõl idõre a megírt szövegbe pislantva elmondják



mondókájukat. Berlusconi hordozható mikrofont vett a kezébe,
és ide-oda járkált a színpadon. Igyekezett megszólítani sokezres
– valószínûleg szervezett – közönségét. Ifjúkorában állítólag ten-
geri sétahajókon bárénekesként kereste kenyerét az egyetemi évek
szünideiben. A közönség megnyerésének fogásait minden bi-
zonnyal akkor tanulhatta meg. A római sportcsarnokban min-
denestre céltudatosan igyekezett megnyerni hallgatóságát. Kerek
egy órán át beszélt, összefüggõen, papír nélkül, sohasem veszítve
el a fonalat. Nem a politikusok bikkfanyelvét használta, került
minden fellengzõsséget, a bonyolult okfejtéseket. Ellenkezõleg,
igyekezett a nép nyelvén szólni, a köznapi emberek köznapi kife-
jezéseivel élni.

„Berlusconi azzal vált nyerõvé, hogy új politikai nyelvezetet
alakított ki” – állítja Renato Mannheimer, a Római Egyetem szo-
ciológiatanára. „Egymillió új munkahelyet teremtek!” – mondta
például. Teljesen mindegy, hogy akkor Olaszországban volt-e
ennek bármiféle közgazdasági megalapozottsága vagy sem. Köz-
gazdászok elvitatkozgattak errõl késõbb, a római sportcsarnok
közönségére azonban hatott a jelmondat. Ahogyan a többi popu-
lista ízû ígéret is, mint az adócsökkentés vagy a közbiztonság
növelése. Berlusconi szemléletes példával illusztrálta hallgatósá-
gának az adóterhelés – szerinte túlzott és elviselhetetlen – mérté-
két a balközép által kormányzott Olaszországban: „Én minden
évben januártól július végéig csak a kormánynak dolgozom
(értsd: 50%-ot meghaladó az adóterhelés), és csak azután a csalá-
domnak.” Nem azt mondta: magamnak; tehát az év rövidebb
felében szerzett jövedelmet tarthatom csak meg magamnak, ha-
nem, építve a családszeretõ, családközpontú olasz átlagember
érzéseire, a „családomnak” kifejezést használta. Azonosította így
magát az olasz dolgozó átlagemberrel, aki egész évben gürcöl, és
jövedelme tekintélyes részét köteles – vagy köteles lenne – azután
befizetni adók formájában. Berlusconi vagyonát akkor a Forbes

amerikai szakfolyóirat mintegy 9,6 milliárd dollárra becsülte,
egyike volt a világ leggazdagabb embereinek. Ma is az, ám õ a
választási kampányban – tudatosan és színészkedve – azonos
szintre helyezte magát az olasz átlagemberekkel.
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Másnap még rátett egy lapáttal. A RAI állami televízió legnézet-
tebb politikai mûsorában, Bruno Vespa sztármûsorvezetõ Porta

a Porta (Házhoz viszem) címû mûsorában nézõk és választók
milliói elõtt teátrális gesztussal aláírta a „Szerzõdést az olaszok-
kal”. Öt pontból álló vállalás vagy ígéret volt ez. Kivetítõn egy ille-
tékbélyeges hivatalos okmánynak tûnt, olyan, trafikokban vásá-
rolható okmánybélyeges papírnak, amire olaszok milliói írják
évtizedek óta a lakbérszerzõdéseket vagy egyéb, közjegyzõ elõtt
készült okiratokat. Ilyen kivetített, ál-okmánybélyeges papírra
került az öt pont, a kormányfõségre törekvõ politikus és az olasz
választók szerzõdése. Ha rám szavaztok, és én leszek a miniszter-
elnök – ígérte Berlusconi –, akkor 1. nagyarányú adócsökkentést
hajtok végre; 2. felére csökkentem a munkanélküliséget egymillió
új munkahelyet teremtve; 3. elindítok több száz nagyszabású köz-
munkát; 4. emelem a legalacsonyabb nyugdíjakat azok reálérté-
kének megõrzésére; és 5. a közbiztonság növelése érdekében erõ-
teljesen csökkentem a bûncselekmények számát. „Ha az ötbõl
legalább négy nem teljesül, nem jelöltetem magam a legköze-
lebbi választásokon, önként visszavonulok” – hangzott az ünne-
pélyes fogadalom.

Mindenki számíthatott hát valamire: adófizetõ, nyugdíjas,
munkanélküli, a közbiztonság hiányától rettegõ polgár. És hogy
hihetõbb legyen, legalább négy ígéretet – nem mindet, hiszen
akadhatnak nehézségek, váratlan akadályok is, de legalább négyet
az ötbõl – beváltok, ha pedig nem, önként távozom, lelépek a
színrõl. 17 millió szavazó hitte ezt el, és szavazott vasárnap Ber-
lusconira. A szerzõdés – amelyet a gyõztes pártvezér, így ígérte, a
hálószobája ajtajára rajzszögez majd, hogy állandóan a szeme
elõtt legyen – a szakértõk szerint meglehetõsen populista ízû
kampányfogás volt. Nem csökkenthetett adót és emelhetett nyug-
díjakat az ígért mértékben anélkül, hogy jócskán áthágná az euró-
övezetben vállalt szigorú pénzügyi korlátokat. Ugyanezen korlá-
tok miatt nem sikerült a munkahelyteremtés a remélt mértékben
– noha a munkanélküliség csökkenõ irányt vett – az elõzõ, balkö-
zép kormányok számára. A közmunkák szintén túlköltekezéssel
jártak volna. Aligha teremthet 1–1,5 millió új munkahelyet, ha
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rögtön azzal kezdi – ahogyan szintén kilátásba helyezte –, hogy
a korszerû számítógépes szolgáltató közigazgatás megteremtése
érdekében alaposan csökkenti a közigazgatásban dolgozók szá-
mát – mutattak rá ellenzéki közírók, publicisták. Ám a választók
többsége nem törõdött mindezzel, mert hinni akart a Berlus-
coni-legendában. „Válasszatok engem, s ti is lehettek olyan sike-
resek és gazdagok, mint én” – sugallta a lakások millióiba elkül-
dött propagandaanyag.

A „nép nyelvén” beszélõ, átlagemberekhez hasonlítani igyek-
võ Berlusconi azonban csak az egyik arca ennek az összetett figu-
rának a sok közül. Egészen mást mutatott például az a tévériport,
amit brit televíziósok forgattak vele néhány évvel azelõtt. Berlus-
coni nem sokkal korábban berendezett római rezidenciáján fo-
gadta a BBC-stábot, a Navona tér mögött egy XVI. századi barokk
palotában, amit valaha X. Ince pápa lakott. Nem lépcsõn kellett
felmenni az emeleti lakosztályokba, hanem csigavonalú, tég-
lákból rakott rámpán. Valaha az öszvérek vitték fel ezen az ellát-
mányt a pápai konyhába, háztartásba. A mennyezeten freskók, a
falakon kárpitok, aranyozás. Berlusconi sportosan öltözve, hal-
ványkék trikóban, vászonnadrágban, tornacipõsen fogadta ven-
dégeit, és rögtön eldicsekedett: rendszeresen fut, igyekszik formá-
ban tartani magát. Ritkuló haja gondosan volt fésülve, minden
egyes szál a helyén. (Néhány évvel késõbb, a fiatalosabb külsõ
érdekében hajbeültetést és ránctalanítást végeztetett magán egy
amerikai klinikán.) A jólfésültség egyébként a mániája. Alkalma-
zottainak cégeinél megtiltotta például hosszú szakáll, bajusz vise-
lését. S bár politikusi népszerûsége érdekében szívesen vegyül el a
nagy tömegben, irtózik az idegen testek érintésétõl, kezet mos
minden kézfogás után. A tévériportban perceket töltött ki az,
hogy dicsekedett palotájával, gazdagságával, mint egy modern
egyeduralkodó.

Vagyonát a ’60-as, ’70-es években alapozta meg ingatlanfej-
lesztõ vállalkozásaival. Az építészethez ugyan nem sokat értett,
annál nagyobb érzékrõl tett tanúságot az eladásokat illetõen. Az
ügynökök legfontosabb tulajdonságaival rendelkezett: hihetetlen
energia, önbizalom és kellõ figyelem az apró részletek iránt is.
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Abban az idõben az amerikai sikerrecepteket falta és követte:
Dale Carnegie üzleti tréningjeit („Hogyan szerezzünk barátokat
és befolyásoljuk az embereket?”), Norman Vincent Peale „pozitív
gondolkodását”. Õ maga is tréningeket tartott cége üzletkötõinek.
„Nézzenek minden reggel a tükörbe – adta ki parancsba nekik –,
és tessék tetszeni önmaguknak!” Gyakran mondja magáról, hogy
„képes a vízen járni” (mint Jézus a Bibliában), és beosztottjait is
arra biztatja, legyen határtalan önbizalmuk.

Politikai sikerét jelentõs részben köszönheti ennek a képessé-
gének, hogy olaszok millióival hiteti el, õ képes megoldani a
gondjaikat, ha õk maguk is bíznak önmagukban. Minden jel sze-
rint – a megfigyelõk zöme legalábbis így véli – õ maga szintén
hisz abban, hogy bármit képes megoldani. Õszintén beleéli
magát, ha valamirõl gyõzködi a hallgatóit, igyekszik a pillanatnyi
hallgatóság szája íze szerint beszélni, és cseppet sem izgatja, hogy
amit éppen mond, nem felel meg a tényeknek, vagy annak, amit
korábban õ maga mondott. Így iskolázta például cége reklámügy-
nökeit: ha meg akarsz gyõzni valakit, találj ki egy odavágó, jól
hangzó közmondást vagy idézetet, és add valami híres ember szá-
jába. „Amint Carnegie mondta volt… vagy Arisztotelész vagy
Cézár vagy tudom is én, Garibaldi… Ki a fene fog utánanézni?
Az emberek hiszékenyek, és imádják az idézeteket.”

Az említett tévériportban is lazán bánt a tényekkel. A BBC
riportere nem gyõzte utólag helyre tenni a hallottakat. A Media-
set (Berlusconi nagy médiaholdingja) egyik vezetõjétõl hallot-
tam egy fogadáson: „Berlusconi pszichológiai alkatához tartozik,
hogy tele van vitalitással, és mélységesen meg van gyõzõdve ar-
ról, hogy igaza van. Mindig mindenben neki van igaza. Nem is
érti, hogy mások ezt hogy nem fogják fel.” A BBC az összeférhetet-
lenségrõl faggatta, miként a londoni The Economist is ezt fesze-
gette abban az idõben az egész világsajtót bejáró cikkében: nem
lehet valaki egyszerre miniszterelnök és az összes televíziót,
újságot kézben tartó médiacsászár, nem jelöltetheti magát valaki
kormányfõnek, ha bíróság elõtt áll, ügyei vannak függõben az
igazságszolgáltatásnál. Berlusconi számára azonban ez a kér-
dés egyszerûen nem létezik. Amikor a BBC riportere, szemléltetõ

13
1.

Eg
y

ol
as

z
tö

rté
ne

t



példaként, azt fejtegette, hogy Nagy-Britanniában annak idején
Harold Macmillan, amint miniszterelnökké választották, azonnal
lemondott kiadóvállalatáról, eladta részesedését benne, pedig az
a cég nem is volt piacvezetõ, Berlusconi válasza csak ennyi volt:
„Ugyan már, miért?”

Berlusconi rendszerint úgy állítja be ezt kérdést, hogy õ áldoza-
tot hozott országáért és népéért azzal, hogy vezetõjéül szegõdött.
„Azelõtt, hogy színre léptem a politikában, közszerepléseim
alkalmával mindenki megtapsolt; most a közönség fele tapsol,
a fele kifütyül… Gyökeresen megújítottam a politikai rend-
szert, a közerkölcsöt… Más politikusoknak anyagi hasznuk szár-
mazik a közéleti tevékenységükbõl, nekem csak károm és hát-
rányom származott belõle. Rengeteget költöttem a politikára”
– panaszolta több ízben is. Ez egyébként igaz. Rengeteget költött
rá – csak õ és legközelebbi munkatársai tudják, mennyit. De hogy
kára származott volna ebbõl, és nem haszna? Ez – késõbb látni
fogjuk – nem egészen így van. Õ azonban megsértõdik, ha valaki
kétségbe vonja indítékai önzetlenségét, és önös haszonszerzést
lát tettében. „Állandóan támadnak – panaszolta a BBC-nek is. –
Miért nem fogják fel, hogy én vagyok az egyetlen személy, aki
rendbe teheti ezt az országot?”

Ez már valóságos küldetéstudat nála. „Én az életben mindent
elértem, amire csak egy ember vágyhat. Személy szerint nem érhe-
tek el vagy nem nyerhetek semmit a politikai szerepvállalással” –
mondta mély meggyõzõdéssel a kamerába, luxussal berendezett
szalonja díványán, de olyan energiával, ahogyan egy ügynök
gyõzködi potenciális vásárlóit. „Egyedüli cél, ami vezet, hogy
hasznára lehetek nemzetemnek. Tudok új dolgokat létrehozni,
tudok irányítani, vezetni, és meg tudom szerettetni magam.”1

Valószínûleg ez utóbbi kulcsmondat. Az, hogy elfogadtassa,
megszerettesse magát a tömegekkel, fontosabb, mint hogy meg-
gyõzõ programot vagy meggyõzõ kormányzati teljesítményt
mutasson fel. Berlusconi rövid idõre 1994-ben már volt kormá-
nyon. Azért kényszerült lemondásra, mert egyik szövetségese, az
Északi Liga (Lega Nord, LN) kihátrált mögüle. Hét hónapos kor-
mányzása nem volt alkalmas arra, hogy meggyõzze az olaszokat:
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valóban jól választottak, de arra sem, hogy kiderüljön, nem jól.
Ám ez nem igazán mérvadó. Az emberek többsége érzelmi ala-
pon dönt, és a tévéképernyõk millióin átjövõ, karizmatikus
vezetõ – ez az az új modell, amit Berlusconi megtestesít, és amire
tudatosan törekszik. Errõl árulkodott az említett BBC-interjú,
ahogyan sok más megnyilatkozása is.

Hatalmas meggyõzõdéssel és meggyõzõ erõvel hangoztatott
teljesen hamis állításokat. Állította például, hogy õ sohasem igye-
kezett a birtokában lévõ médiumokat – övé volt s máig övé az
összes országos sugárzású kereskedelmi televízió és a nyomtatott
sajtó jó fele – politikai befolyásolásra használni. Hogy a televíziói
teljesen tárgyilagosak, nem neki csinálnak reklámot. Állította,
hogy semmiféle önérdek nem vezette, amikor politikai szerepet
vállalt, hogy a politikusi szerepvállalás nem hasznot, hanem kárt
okozott cégei üzletmenetének. Hogy sohasem próbálkozna a tör-
vények olyan megváltoztatásával, ami a cégeit hozná kedvezõbb
helyzetbe. Mindez egyáltalán nem volt igaz, ám mélységes hittel
és meggyõzõ erõvel mondta a kamerába.

Megalomániás öntömjénezõ – mondhatná erre bárki vállvo-
nogatással. Az ilyen elõbb-utóbb leleplezõdik az emberek szemé-
ben, és menthetetlenül megbukik. Berlusconi különlegessége és
tehetsége, hogy a maga javára képes fordítani az ellene szóló
tényeket is; nem kötik gúzsba a tények, hanem azokat a saját
interpretációjának szolgálatába képes állítani, képes meggyõzni
tömegeket arról, hogy fogadják el az õ nézõpontját. Meg van gyõ-
zõdve arról, hogy õ körülötte forog a világ – és képes volt azt
elérni, hogy az olasz világ immár tizenhetedik éve valóban õ
körülötte forog. Megkerülhetetlen, az ellene szóló tények tömege
ellenére. Akkor most megalomániás, vagy ellenkezõleg, õ áll a
leginkább a realitások talaján?

Nem könnyû a válasz.
Berlusconi – nem tudni, pusztán reklámfogásból-e, vagy

õszinte hittel – önmagát gyakran délibábokat kergetõnek nevezi.
Szeret úgy beszélni üzleti és egyéb sikereirõl, mint valamiféle
„csodákról”, amik vele történtek. Csodatévõ. Állítja, egyik legna-
gyobb erénye, hogy képes elérni a lehetetlent is. „Nincs nálam
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nagyobb álmodozó, de én gyakorlatias álmodozó vagyok, mert
másoktól eltérõen, meg is valósítom az álmaimat” – mondta egy
interjúban.2 Az üzleti sikereihez kétségtelenül szüksége volt olyan
erényekre, mint az elszántság, a jó helyzetfelismerés, a képesség
arra, hogy egyre nagyobb léptékekben gondolkozzék, merjen na-
gyokat álmodni.

A 2001-ben aratott biztos választási gyõzelme új korszakot
nyitott Olaszországban. Valójában ez már 1994-ben megtörtént,
elsõ választási sikerével, de akkor a körülmények megtorpanásra
késztették, hosszúra nyúlt „sivatagi menetelésre”. Ez a vele meg-
nyílt új kor pedig a televíziókra, a tömegtájékoztatásra épülõ poli-
tizálás korszaka, és a gátlástalan populizmusé, amely nem a té-
nyekkel, eredményekkel operál, hanem azzal, hogy kialakít
magáról egy bizonyos képet, és elfogadtat az emberekkel megva-
lósíthatatlan ígéreteket. Nem a tények számítanak, hanem a kom-
munikáció – mit hitetünk el, sugallunk ezekrõl az embereknek.
Nem az számít, mi történt valójában, hanem az, hogy az emberek
mit hisznek, vélnek arról, hogyan történt. Berlusconi ilyenformán
egy posztmodern kor embere és megtestesítõje, akinek azóta szá-
mos követõje akadt Európában. „Fogd már fel végre – mondta
egyszer legközelebbi munkatársának, Marcello Dell’Utrinak –,
hogy a televízión kívül semmi sincs. Ami nincs a tévében, az
nincs. Sem termék, sem politikus, sem bármilyen eszme.”3

Pontosan ezért nem jelenhetett meg Berlusconi televízióiban
soha, még véletlenül sem, amit összeférhetetlenségnek hív a nem-
zetközi sajtó. Sem pedig bírósági ügyei – egészen a legutóbbi idõ-
kig. Ami nincs a tévében, az nem létezik.

Kicsoda ez az ember? Honnan jön? Erre nem is olyan
könnyû a válasz, mert Silvio Berlusconi életérõl a legtöbbet egy
propagandakiadványból tudhatjuk meg. Ez a 2001-es válasz-
tási kampány során készült. Akkor nyomtatták ki és küldték
szét ingyen 12 millió olasz család postaládájába Una storia ita-

liana (Egy olasz történet) címmel. Egyfajta képeskönyv, afféle
modern szentek élete, 125 oldalon, kevés szöveggel, sok képpel.
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A költségét csak becsülték szakértõk, valahol a 20 és 80 millió
euró között.

Azt azonban tudjuk, hogy 1936-ban született, Milánóban, egy
banktisztviselõ elsõ gyermekeként. Gyermekkoráról azt írja az
„olasz történetben”, hogy sok nehézséggel, anyagi gondokkal
küszködtek, noha apja, Luigi, szorgalmasan dolgozott, és lépege-
tett felfelé a ranglétrán egy kis pénzintézetben, a Rasini bankház-
ban, ahol végül fiókvezetõvé léptették elõ. Az biztos, hogy a
világháborút megelõzõ idõszak, majd maguk a háborús évek
minden olasz családnak szûkösséggel, nélkülözésekkel jártak.
Édesanyja, Rosella a Pirelli cégnél volt titkárnõ, majd a férjhez
menetel után háziasszonyként otthon nevelte a gyerekeket. Sil-
vio testvérei – Maria Antonietta, aki táncosnõ lett, és Paolo, aki
ugyancsak vállalkozó – már a háború alatt és utána születtek. A
német megszállás idején az apa Svájcba menekült, nehogy beso-
rozzák a fasiszta hadseregbe.

A Berlusconi-féle „szentek élettörténete” olyan képet rajzol a
család életérõl a háború utáni években, mint amilyet a neorea-
lista olasz filmekbõl ismerünk. Azt írja, Milánó egy lebombázott
negyedében laktak, és a parókia udvara volt a játszóterük, ahol
fociztak, „bár nem mindig volt igazi labda”. Apját „gyengéd, de
szigorú” embernek írja le, aki esténként is dolgozott, hazavitte a
munkát a hivatalból, hogy eltartsa családját. Család, templom és
a foci – ezek az értékek jelennek meg hangsúlyosan a Berlusconi
családról rajzolt idilli képben. Apa és fia vasárnap együtt mennek
a misére, majd hazafelé süteményt vesznek a cukrászdában a
vasárnapi ebédhez, amivel Rosa mama várja õket otthon. Délután
pedig együtt mennek a meccsre, ahol a belépéskor a fiú kicsinek
tetteti magát, hogy ingyen mehessen be, ezzel is spóroljon a szû-
kös családi költségvetésnek. Berlusconiék – apa és fia – már akkor
is a piros-feketéknek, a Milannak szurkoltak. Nyilván nem vélet-
len, gondolhatja az olvasó, hogy a már gazdag Berlusconi éppen
ezt a klubot vásárolta meg, és virágoztatta fel – dehogyis azért,
mert a futball révén nagyban növelhetõ a népszerûség, és épít-
hetõ kedvezõ kép a közvéleményben, hanem fiúi tiszteletadás-
sal az apának, aki a háború utáni szegény években még csak
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álmodhatott arról, hogy kedvence egyszer Európa és a világ elsõ
klubja lehet.

Vagyis nem tudjuk, ezek a tartalmak az „Isten, haza, család”
hagyományos olasz kispolgári értékrendhez igazodva a 2001-es
választási kampányt szolgálták-e, ahhoz igazodtak-e jobban, vagy
a valósághoz. Mindenesetre sok-sok olasz polgári család õrzött
hasonló emlékeket három évtizede még, amikor hosszabb ideig
éltem Olaszországban. Mára, három-négy nemzedékkel a háború
után már elenyészõben vannak ezek az emlékek.

Az is biztos, hogy Berlusconi 1954-ben szerzett érettségit a sza-
léziánus rend által mûködtetett Szent Ambrus Gimnáziumban,
Milánóban. „Sokat kellett tanulni… Olmi atya már korán reggel
kínozott bennünket a latin és görög nyelvtannal. Mindennap volt
felelés. Muszáj volt tudni az összes ragozást…”4 Silvio éles eszû
diák volt, s némi kis zsebpénzért cserébe szívesen segített társai-
nak az iskolai feladatokban. A vevõkörét tudatosan építõ kereske-
dõszellem korai megnyilvánulásaként a pénzt visszaadta, ha a fel-
adat nem ért el jó osztályzatot. Az iskolai évek rajza is az alsó
középosztálybeli gyerekek átlagos sorsát ábrázolja, amolyan Pál
utcai fiúk hangulatot. Azt azért tudni kell, hogy a szaléziánusok
gimnáziuma egyike volt a legjobbaknak Milánóban, és az apa
1957-ben már fiókvezetõ volt bankjában, a család nem igazán
számíthatott alsó középosztálybelinek. És Silvio ekkor már az
egyetemre járt.

A Milánói Egyetem jogi fakultására iratkozott be. Az egyetemi
évek alatt barátjával, Fedele Confalonierivel zenekart alapítottak,
és éjszakai mulatókban játszottak szalonzenét. Silvio kabaréjele-
neteket adott elõ, rézfúvós hangszereken játszott, és énekelt is, de
ha csinos ifjú hölgyek tûntek fel a láthatáron, otthagyta a pódiu-
mot, hogy táncra kérje õket. Emiatt többször összevesztek Confa-
lonierivel. A nyári szünetekben tengerjáró sétahajókon muzsikált
és énekelt. Egyszer Libanonig is elhajóztak a Földközi-tengeren.
Közben két évet hallgatott a párizsi Sorbonne-on, ezt õ maga sok-
szor elmondta, említi az „olasz történetben” is, bár egyik életrajz-
írója szerint nincs nyoma a párizsi egyetemlátogatásnak. Megint
nem tudhatjuk, a Párizstól Libanonig vándorló, szegény, pénzte-
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len, muzsikáló diák képe nem a hatáskeltés céljával került-e be a
történetbe az igazság elemeinek célszerû összerakásával és kiszí-
nezésével, hogy nagyobb legyen a kontraszt a késõbbi sikerek, a
kiemelkedés ábrázolásához. A diákévek pénzszerzõ foglalatossá-
gai között viszont dokumentálható, hogy házról házra járó ügy-
nökösködést is vállalt. Elektromos padlókefékkel és porszívókkal
házalt, ezek akkor újdonságnak számítottak még, gyõzködni kel-
lett a vásárlókat, hogy megvegyék. Ebben meglehetõsen nagy gya-
korlatra tett szert.

1961-ben szerzett diplomát „cum laude” minõsítéssel – vagyis
nem kitûnõ, de valóban jó eredménnyel – a Milánói Állami Egye-
temen, szakdolgozatát kereskedelmi jogból készítette, az apró-
hirdetésekre vonatkozó szerzõdések jogi hátterének vázolásával.
Azért errõl, mert díjat tûztek ki a témára, amit el is nyert. Munká-
ját kétmillió lírával díjazta a Manzoni hirdetési ügynökség – ez
akkor elég nagy pénznek számított. Huszonöt éves volt ekkor.
Már pontosan tudta, mit akar. Esze ágában sem volt jogászként
állást keresni, hanem építõipari vállalkozásba fogott.

A ‘60-as évek eleje, a „gazdasági csoda” idõszaka aranykor volt
az építõiparnak is Olaszországban. Mindenütt építkezések, laká-
sok, ipari létesítmények, bevásárlócsarnokok nõttek ki a földbõl.
Milánóban legalább 600 ezer ember költözött új lakásba abban
az évtizedben, zömmel vidékrõl érkezett emberek, akik a nagyvá-
rosban kerestek és találtak munkát. Zajlott az újkori népvándor-
lás, a városon kívül modern lakóparkok születtek. Ebbe a lázas
építkezési tevékenységbe igyekezett bekapcsolódni az ifjú Ber-
lusconi. Belépett egy építõipari céghez, majd meggyõzte fõnökét,
társuljon vele, és megalakította saját cégét, a Cantieri Riuniti
Milanesi Kft.-t. A milánói Via Alciatiban vettek egy hatalmas tel-
ket 190 millió líráért, hogy lakóépület-együttest építsenek rá.
Ennyi pénzük persze nem volt, bankhitelt vettek fel, a hitelhez
pedig kezességvállalásra volt szükségük. Ezt a Rasini Bank nyúj-
totta, ahol apja fiókvezetõ volt, és önerõként Luigi Berlusconi tel-
jes végkielégítését is fia rendelkezésére bocsátotta a vállalkozás-
hoz. Az ingatlanfejlesztés megvalósult, senki sem fizetett rá. Silvio
pedig két év múlva, 1963-ban nagyot gondolt, és immár egy 4000
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lakásos óriás lakópark kivitelezésébe vágott bele. A lakóparkot
Milánó egy távoli külterületén, ipari üzemek, vegyi gyárak köze-
lébe szánta. Új céget alapított rá, az Edilnordot, amelyben õ volt
a beltag, a kültagok pedig Carlo Rasini bankár és egy olasz-svájci
befektetõ, Carlo Rezzonico. Utóbbi egy luganói pénzintézet, a
Finanzierungsgesellschaft für Residenzen révén szerzett tõkét a
nagyszabású projekthez. A 27 éves, kezdõ vállalkozó kockázatos
tervéhez tapasztalt bankárokat nyert meg tehát, s ez valószínûleg
nem kis meggyõzõ erõt kívánt.

1964-ben indult az építkezés, Berlusconi hitelt és engedélyeket
szerzett, felügyelte az építkezést. 1965-re elkészült az elsõ 140
lakás, de addigra éppen megtorpant a nagy fellendülés, az ingat-
lanpiac kissé visszaesett. Jó reklámra volt szükség, hogy eladhas-
sák a lakásokat. Az egyik hirdetésszövegük így szólt: „Milánóban
esik, de Brugherióban mindig süt a nap!” A közeli vegyi üzemek
miatt ez ugyan éppen nem volt igaz, de mint tudvalevõ, a reklám-
nak nem is az a célja, hogy igazat mondjon. „Nem arról volt szó,
hogy kevés lakást sikerült eladnunk, egyáltalán nem tudtunk
eladni egyet sem” – emlékezett erre késõbb Berlusconi. Carlo Ra-
sini, apja fõnöke, egyre idegesebb lett. A városközponttól mesz-
sze esõ, 4000 lakásos lakópark közelében nem voltak üzletek,
bevásárlóhelyek, sem iskola, mozi, semmi. „Ki fog ide jönni
lakni?” – aggodalmaskodott a bankár. A társak azon a vélemé-
nyen voltak, hogy az építkezést le kell állítani, az elkészült laká-
sokat pedig adják bérbe, hogy legalább valami megtérüljön. Ber-
lusconi két hónapot kért tõlük, hogy megmentse a vállalkozást.
Olyan ötlete támadt, hogy ha magánszemélyek nem vesznek
lakást, vegye meg az egész telepet vagy egy részét valamelyik
nyugdíjpénztár. Ehhez azonban a fõvárosban, Rómában kellettek
volna kapcsolatok, ismeretségek. Szorultságában a hirdetési ügy-
nökség vezetõjéhez fordult, akinél szakdolgozatával díjat nyert, és
aki már vett tõle egy lakást elsõ projektje alkalmával. Az illetõ
ismert egy vezetõ embert az egyik nagy nyugdíjpénztárnál, és
rávette, látogassa meg a brugheriói ingatlanfejlesztést.

Berlusconi alaposan elõkészített színházzal várta a megmen-
tõnek remélt látogatót. Kitakaríttatott és növényekkel kicsinosí-
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tott egy mintának szánt lakóépületet. Az értékesítési irodát teleül-
tette rokonaival, ismerõseivel, fiktív érdeklõdõket, vevõket szer-
vezett, akik egymás után jöttek, és úgy tettek, mintha mind lakást
akarnának venni. Már-már mûködött, de amikor az egyik álvá-
sárló belépve melegen üdvözölt minden ismerõst, rokont, a nyug-
díjpénztári alelnök rájött a turpisságra. „Úgy tûnik, itt mindenki
ismeri egymást. Fiatalember, mondja meg õszintén, hányan vet-
tek már itt lakást? Hiszen a legközelebbi trafik is egy óra járásra
van ide.” A történet azonban folytatódott. Berlusconi, saját el-
mondása szerint Rómába utazott, összeismerkedett az alelnök
csinos titkárnõjével. Addig udvarolt neki, sõt meg is hódította,
amíg az ráállt, hogy a segítségére lesz. Megtelefonálta, mikor uta-
zik a fõnöke legközelebb Milánóba. Berlusconi Rómába repült,
felszállt ugyanarra a vonatra, leült az alelnökkel szemben. „Beve-
tettem minden sármomat… Mire a vonat Milánóba ért, már meg-
ittunk két felest az étkezõkocsiban, és nõügyeket tárgyaltunk, õ
eldicsekedett a kalandjaival, a legjobb barátok lettünk” – mesélte
késõbb.5 Summa summarum, a nyugdíjpénztár mégiscsak vett
lakásokat Brugherióban.

A történet sok mindent elárul. Nemcsak az ifjú vállalkozó talá-
lékonyságáról és kitartó igyekezetérõl, hanem arról is, hogy ha-
bozás nélkül kész bevetni bármilyen trükköt, s ezzel késõbb, sike-
res üzletemberként szívesen dicsekszik is. És hogy a nõk meghó-
dítása, lefektetése, a nõügyek vaskos kitárgyalása – melyiknek
mekkora a melle – az õ felfogása szerint beletartozik az üzleti
élet mindennapi ügymenetébe. Olaszországban persze ezen
nincs semmi meglepõ. A téma ott mindig kéznél van, Berlusconi
azonban már ismert nagyvállalkozóként is számtalan alkalom-
mal dicsekedett társaságban, nyilvános eseményeken a nõügyei-
vel, hódításaival. A trágárság, a durva szavak használata végigkí-
sérte pályáján.

Amúgy az Edilnorddal kezdett vállalkozás kellõs közepén
megnõsült. 1964-ben ismerte meg a nála négy évvel fiatalabb
Carla Dall’Ogliót, akivel 1965-ben összeházasodott. Két gyerme-
kük született. A házasság 15 évig mûködött, amíg 1980-ban a
milánói Manzoni Színházban Berlusconi össze nem futott egy
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akkor 24 éves, gyönyörû színésznõvel, mûvésznevén Veronica
Larióval, akivel rögtön viszonyt kezdett, gyakorlatilag élettársául
fogadta, bár Carlától csak 5 évvel késõbb, 1985-ben vált el.

Említést érdemel a Brugherio lakótelep egy másik mozzanata
is. Az építési engedély eredetileg ötemeletes lakóházakra szólt,
a városi önkormányzat levegõs, a környezetbe jobban belesi-
muló épületegyüttest látott ott jónak, ám Berlusconi cége végül
nyolcemeletes házakat húzott fel. Hogy elkerülje a huzakodást
az építési hatósággal, Berlusconi felfogadta projektigazgató-
nak az önkormányzati hivatal városrendezési felelõsét, egy helyi
kereszténydemokrata politikust. Az azután nem is talált semmi
kifogásolnivalót. Amikor ezt számon kérte tõle a sajtó, igyekezett
elbagatellizálni az ügyet: „Ugyan már… Nem történt kirívó sza-
bálytalanság. Különben is, az Edilnord végül felépített ingyen
egy óvodát is a telepen, és még valami bírságot is fizetett.”6

Az Edilnord végül talpon maradt, Brugherióban elkelt a lakó-
park, Berlusconi pedig már jelentékenynek számító ingatlanfej-
lesztõ vállalkozóvá lépett elõ, amikor 1968-ban még nagyobb
fába vágta a fejszéjét. Gyanús eredetû tõkék bevonásával rész-
vénytársasággá alakította a céget (ez lett az Edilnord 2), és megvá-
sárolt Milánótól mintegy 10 kilométerre fekvõ község, Segrate
területén egy 712 ezer négyzetméternyi birtokot, hogy felépítsen
rá egy új városrészt, a Milánó–2-t. Ehhez át kellett minõsíteni a
területet lakóövezetté, ami 1971-re történt meg, és építési engedé-
lyek tömegét kellett beszerezni. Az ország üzleti központjának
számító nagyváros zsúfolt körzetében, ahol szinte már minden
négyzetmétert beépítettek, ez volt szinte az utolsó egybefüggõ
zöldterület. Nemesi földbirtok volt régen, most gazdátlan, az
önkormányzat által birtokolt terület. Berlusconi 14 ezer lakosú
városnegyedet terveztetett ide, ahol minden van, mint mondta, a
szülészeti klinikától a temetõig. Ligetes, zöld környezetbe simuló
lakóházak, mesterséges tó, sétautak, teniszpályák, iskolák, óvo-
dák, játszótér, boltok, kerékpárutak, sok zöld, akárcsak egy angol-
parkban, de szolgáltatások is. Szóval luxuslakóhely a jómódú
középosztálybelieknek olyan idõpontban, amikor mindenkinek
kezdett elege lenni a nagyvárosból, ahol a lepusztult, régi külvá-
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rosi lakóházakba lakásfoglalók költöztek, idõrõl idõre utcai za-
vargások idéztek elõ káoszt. 1968-at írtak, rendszeres volt a szél-
sõbalos és újfasiszta csoportok összecsapása az utcákon, rendõr-
ségi oszlatással a végén. Milánó–2 olyan lakóhelynek ígérkezett,
ahol ki lehetett lépni bundában vagy estélyiben az utcára, és nem
törték össze a parkoló autót kõhajigálók vagy gyújtópalackot
dobálók. A feltörekvõ új osztály, az olasz gazdasági csodával szü-
letõ fiatalabb menedzserek, ügyvédek, kisvállalkozók, tõzsdeal-
kuszok, reklámszakemberek – amerikai szóval a yuppie-k – szá-
mára kínált megfelelõ, jó minõségû lakókörnyezetet.

Ez a projekt méretei és természete révén Berlusconit az in-
gatlanfejlesztési szakma élvonalába helyezte. Országosan ismert
nagyvállalkozó lett már a végén. A megvalósítás persze nem ment
simán. Akadt egy-két probléma: a legnagyobb, hogy az új város-
rész Milánó repülõtere, a Linate közelében, a leszállópályák men-
tén feküdt. A le- és felszálló gépek zaja szinte elviselhetetlen volt,
egyes részein meghaladta a 100 decibelt is. Ezért is maradt koráb-
ban beépítetlen a terület, és vehette meg Berlusconi viszonylag
olcsón. A lakásokat így nehezen lehetett eladni. A probléma meg-
oldásához el kellett téríteni a városrész fölötti légifolyosót. Ehhez
már kormányzati szintû politikai kapcsolatok kellettek. Berlus-
coni nem rendelkezett ilyen kapcsolatokkal. Korábban mindig
megvetõen nyilatkozott a „római maffiáról”, ahogyan a milánói
üzleti körökben a fõvárosi államigazgatásról általában beszéltek.
Tudta azonban, hogy nincs más út, a kormányzó Keresztényde-
mokrata Párt (Democrazia Cristiana, DC) korifeusai között kell
támogatót keresnie, különben keresztet vethet vállalkozására.

Végül megtalálta a megoldást. Épített a városnegyede közelé-
ben egy kórházat is, a San Raffaele kórházat, amit a város és az
egyházi karitatív intézmények rendelkezésére bocsátott. Amikor
Rómába ment, hogy a légifolyosó áthelyezését kérje, a kórházra
hivatkozott, a betegek érdekeire, a közérdekre, és nagy H betûkkel
– a kórházak jelével – telerajzolt térképeken mutatta meg a római
illetékeseknek, hová kéne áthelyezni a zavaró légifolyosót. Igen-
csak sûrûn díszelgett a H betû a térképen, nemcsak a kórházi pavi-
lonokat jelölõ épületeken, hanem a luxuslakóházakon is. Ám a
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célját elérte, a légifolyosót áthelyezték, Berlusconi pedig kap-
csolatokat épített ki a mindenható kormánypárt bizonyos körei-
vel. A kórház pedig végül mégsem közintézményként, hanem
fizetõs magánklinikaként mûködött.

Segrate községben, az ófalu lakosai egyszer csak azt észlelték,
hogy a repülõgépek immár az õ fejük fölött szállnak le és fel. 3000
aláírással petíciót nyújtottak be számos hivatalhoz tiltakozásul.
Nem tetszett a módosítás az Alitalia légitársaság pilótáinak sem,
akik megszokták a régi folyosót. Az új kockázatosabb – állították
tiltakozó akciójukban. Mindhiába. Az Edilnord rendelt egy kör-
nyezeti hatástanulmányt a Milánói Mûegyetemtõl, s az kimutatta,
hogy az új leszállópályák „optimális megoldást” jelentenek a zaj-
terhelés szempontjából, a környezeti hatásuk kedvezõbb a régie-
kénél. A sajtó késõbb kikutatta, hogy a tanulmányt Berlusconi
cége rendelte meg, az korántsem minõsíthetõ függetlennek, ám
ez már semmit sem változtatott a kialakult helyzeten. A légifo-
lyosó maradt, a Milánó–2 lakónegyed lakásainak négyzetméter-
ára 130 ezer líráról 280 ezer lírára nõtt. Berlusconi a projekt végén
vezetõ építõipari nagyvállalkozó, a „Téglakirály” volt már, egyike
az ország nagyon gazdag embereinek.

A légifolyosó-áthelyezés történetét hosszú évekkel késõbb Ca-
milla Cederna neves baloldali olasz újságírónõ, közéleti szemé-
lyiség derítette fel, és írta meg. Akkor, amikor Berlusconi már az
ország vezetõ nagyvállalkozójaként közéleti szerepet is játszott.
A riportkönyv nemcsak a korrupt üzletembert, hanem még inkább
a korrupt politikát leplezte le, az érdekkijárás útjait a keresztény-
demokrácia uralta országban. Berlusconi maga inkább dicsekvés-
sel, kedélyesen anekdotázva mesélt arról, hogyan járta a római
minisztériumokban a folyosókat. „Nagy csokor rózsát vittem a tit-
kárnõnek, hogy beengedjen a fõosztályvezetõhöz” – mondta volt
egy ízben.

A ’70-es években szépen épült tovább a Berlusconi-cégbiroda-
lom is. 1973-ban közmunkák kivitelezésére megalakította elõbb
kft.-ként, majd részvénytársaságként az Italcantieri céget. Ezekkel
már állami megrendeléseket teljesített, azokat pedig ki kellett
járni. Egyre szilárdabbak és kiterjedtebbek voltak svájci bank-
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kapcsolatai. A tõkeemelésekhez és kezességvállalásokhoz olasz-
svájci bankárok, pénzemberek segítették hozzá. Akadt azonban
jócskán homály is e téren: gyanús eredetû pénzek is mozogtak
cégei, vállalkozásai között. A különbözõ feladatokra külön cége-
ket létesített, ezek egymásnak adtak fel megrendeléseket, számláz-
tak, átláthatatlan szövevényt alkotva. A tõzsdét, ahol követel-
mény a cégek átláthatósága, gondosan elkerülte, mint az olasz
vállalkozók többsége. 1974-ben jegyezték be Rómában az Im-
mobiliare San Martino céget, amelynek vezetõje már nem maga
Berlusconi, hanem egy ifjúkori barát, Marcello Dell’Utri (akirõl
még sok szó esik), a finanszírozás pedig a Banca Nazionale del
Lavoro, az olasz állami bankrendszer egyik fontos intézménye
révén történt, ami a politikai kapcsolatok erõsödésének biztos
jele.

1977-ben az akkori köztársasági elnök, Giovanni Leone a
Munka Lovagrendje rangos állami kitüntetésben részesítette a sok-
szoros cégtulajdonos nagyvállalkozót a Quirinale palotában. Ná-
lunk munkaérdemrendnek nevezték sokáig a hasonló kitünteté-
seket, amivel a politikai vezetés ismerte el a hozzá közel állók
munkáját. Olaszországban ezt a kitüntetést vállalkozók kapták,
kapják – mégpedig a politikai vezetés által támogatott, a vezetõk-
nél érdemeket szerzett vállalkozók. Berlusconi ennek a kitüntetés-
nek köszönhetõen nyerte el a sajtóban a „Lovag” – félig gunyoros,
félig elismerõ – melléknevet. A sajtó egyre többet foglalkozott
személyével, s õ egyre több okot is adott erre.

A ‘70-es évek közepén jött el annak is az ideje, hogy a
„Téglakirály” – megannyi luxusház építõje – végre vagyonához
és társadalmi elismertségéhez méltó lakóhelyet teremtsen magá-
nak. Ezt végül Arcoréban, egy Milánótól 20 kilométerre északke-
letre fekvõ településen találta meg, ahol egy eladó, XVIII. századi
fõúri barokk kastélyra bukkant. Ez volt a Villa San Martino.

Egy bencés rendházból a Giulini grófok alakították ki maguk-
nak az 1700-as évek elején, nagy mûértéssel, képekkel, szobrok-
kal, pazar berendezéssel. A XIX. században az örökös, Giulini
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grófnõ férjhez ment Camillo Casatihoz, a korabeli milánói arisz-
tokrácia egyik vezetõ tagjához. A több szárnyból álló kastélyban
145 szoba található, a 90 hektáros birtok egyik része zárt vadász-
terület, a könyvtárban tízezer kötet, köztük antik különlegessé-
gek. A képtárban Tintoretto- és Guarini-képek, a velencei iskola
jeles darabjai. A kastélyt mûemlékké nyilvánították, de ma eggyé
vált Berlusconi imázsával. Innen, az arcorei villa fejedelmi pom-
pával berendezett irodájából intéz fontos alkalmakkor televíziós
szózatot a néphez. 2001-es választási gyõzelmét és visszatértét a
kormányfõi székbe is itt jelentette be, mint ahogy 1994-ben azt,
hogy a politikai küzdõtérre lép. Azelõtt vállalati tanácskozásokat,
vezetõi értekezleteket tartott a kastélyban. Kormányfõként gyak-
ran fogad itt külföldi állam- és kormányfõket, megfordultak nála
Gorbacsovéktól kezdve Sarkozyékig sokan. A televíziós stábok
révén, amelyek seregestõl érkeznek ide egy-egy hazai vagy nem-
zetközi közszereplés alkalmával, az arcorei villa képei bejárták
már a világot.

A megszerzése sem volt mindennapi történet. 1970-ben az
utolsó Casati márki, a 43 éves Camillo Casati Stampa di Soncino
– miután rajtakapta õket – féltékenységbõl vadászpuskával lelõtte
41 éves, közrendû feleségét és annak szeretõjét, egy 25 éves diá-
kot, majd magával is végzett. A bûntény hónapokra témát adott a
képes újságoknak, pletykalapoknak. A birtok, benne a kastély
öröksége a fõúr 19 éves leányára, Annamariára szállt. Ám az örök-
séget megtámadták a feleség mohó rokonai: a meggyilkolt már-
kiné, érveltek, ha csak percekkel is, de netán túlélte férjét, õ volt az
örökös arra a néhány percre, s utána eltérõ öröklési rend lépett
volna életbe. Az ügyvédek találékonysága, mint látható, nem
ismer határt. A márkiné rokonainak körmönfont ügyvédjét, aki-
nek segítségével harcba szálltak a birtok egy részéért, Cesare Pre-
vitinek hívták. Harminchat éves volt akkor, Rómában volt iro-
dája, és nem ment a szomszédba jogi trükkökért, ha úgy érezte,
nyerhet egy ügyön.

Ezen végül nem nyert, mert az igazságügyi orvosszakértõ min-
den kétséget kizáróan megállapította, hogy a márkiné halála
azonnal bekövetkezett. Previti azonban zsákmányt szimatolt az
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ügyön, és átállt a másik oldalra: sikerült meggyõznie az ifjú már-
kikisasszonyt, hogy õ láthassa el jogi képviseletét. Annamariát
feldúlta szülei tragédiája, menekült a sajtó gátlástalan rohama, a
család magánéletét kiteregetõ cikkek áradata elõl. Áttelepült Bra-
zíliába, és 1973-ban úgy döntött, eladja a San Martino kastélyt,
hogy szabaduljon a kínzó emlékektõl, és ki tudja fizetni a tetemes
örökösödési illetéket. Kikötötte, hogy mindenképpen megtartja
a családi képtárat, könyvtárat és a környezõ földbirtokot. Megbí-
zott ügyvédjében, Previtiben, akinek szinte szabad kezet adott az
eladásra. Az ügyvéd nem sokkal késõbb fel is hívta Brazíliában:
nagyszerû vevõt talált. Ez volt Silvio Berlusconi.

A vagyont érõ mûemlék kastély és berendezése hihetetlenül
olcsón, 500 millió líráért került az új tulajdonos birtokába. Ber-
lusconi némi huzavona árán megszerezte a könyvtárat és a képtá-
rat is, vagyis a birtok egészét. Volt a képek között egy Tintoretto és
egy Tiepolo, továbbá egy lombard festõ, Bernardo Luini 14 kép-
bõl álló Via Crucis (Kálvária) sorozata. Ezek akármelyike egyma-
gában megérte a teljes vételárat. A birtokszerzés történetét jó húsz
évvel késõbb két újságíró, Giovanni Ruggeri és Mario Guarino
dolgozta fel jól dokumentált könyvben. Szerintük Berlusconi éve-
kig késleltette, elhúzta még ennek a méltatlanul alacsony összeg-
nek a kifizetését is, noha 1974-ben már birtokba vette a San
Martino kastélyt. A végleges adásvétel és átírás 1980-ban történt
csak meg. Addig Annamaria fizetni volt kénytelen a birtok min-
den adóterhét, miközben Berlusconiék lakták a kastélyt.

A márkikisasszony nem tudta, hogy ügyvédje, aki õt az adás-
vételi ügyben képviseli, idõközben már a vevõnek dolgozik. 1977-
ben Previti tagja lett az egyik Berlusconi-cég igazgatótanácsának,
az Immobiliare Idra ingatlankezelõnek, pontosan annak a cég-
nek, amely a Villa San Martino vevõjeként szerepelt. Previti ha-
mar felismerte, hogy Berlusconi mellett nagypályás játékos lehet.
Felajánlkozott, és el is fogadták ajánlkozását. Így elõállt az a jogi
képtelenség, hogy a Villa San Martino adásvételében mindkét
felet, eladót és vevõt, ugyanaz az ügyvéd, Cesare Previti képviselte.

Az ügyvéd 1979-ben megszerezte fõnökének a Casati Stampa-
örökség egy másik becses darabját is: 246 hektárt Cusago község-
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ben, egy középkori részeket is megõrzõ faluban. Az örökséghez
tartozott egy középkori vár, a község történelmi magja, körülötte
régi házak és mezõgazdasági területek. Berlusconi mindezért egy
fillért sem fizetett, Casati Stampa márkinõt ellenértékként része-
sedéshez juttatta a Berlusconi-cégek egyikében, az Immobiliare
Coriascóban. A részesedést 1,7 milliárd lírára taksálták a szerzõ-
désben, ez azonban fiktív összeg volt, hiszen a céget nem jegyez-
ték a tõzsdén, a részvénycsomagnak nem volt piaci értéke. Amikor
a márkinõ el akarta adni, nem is adhatta másnak, csak egy másik
Berlusconi-cégnek (Cantieri Riuniti Milanesi) 850 millió líráért,
vagyis az elvi részesedés feléért. Amikor mindez tudatosult ben-
ne, Annamaria Casati Stampa megszakított minden kapcsolatot
Cesare Previti ügyvéddel. Berlusconi pedig újabb vagyont keresett
az ügyön: a cusagói földeket az önkormányzattal átminõsíttette
lakóövezetté, beépíttette õket társasházakkal, és így a négyzetmé-
terenként 345 lírás földár 3-4 milliós lakásnégyzetméter-árrá vál-
tozott, tízezerszeres áron kelt el.

Sokak szerint Previtit számos országban kizárták volna az
ügyvédi kamarából azért, mert egyszerre képviselte a vevõt és
az eladót egy több százmilliós ügyben. Olaszországban ez nem
történt meg. Sõt Previti vezetõ szerephez jutott a Berlusconi-
birodalomban, amíg azután el nem ítélték jogerõsen egy bûn-
perben. Ez volt eddig az egyetlen büntetõeljárás, amelyben – köz-
vetve – Berlusconit, illetve emberei egyikét elmarasztalták. Ez
azonban már egy másik történet.
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