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Kedves barátom, magyar szavazópolgár

Két út áll előttünk a következő választáson: 
1. Szavazhatunk a  jelenlegi,  a  rendszerváltó  elit  által  működtetett  politikai 

felépítmény  tovább  folytatására,  egy  kurzusváltásra.  Ha  ezt  szeretnénk, 
akkor elfogadjuk a husszon-éve belénk sulykolt dogmát, hogy a politika 
a politikai pártoké; csak ők értenek hozzá, közülük kell választanunk. 
Felelősséget  gyakorlatilag  nem  vállalnak,  hiszen  a  politikai  felelősség 
fogalmát sohasem definiálták, és a valóságban ilyen felelősség nem is 
létezik! Választhatunk  a  fidesz-kdnp-jobbik-mdf-kisgazda  csapat,  és  az 
mszp-lmp-együtt 2014-dk-munkáspárt-centrum- ismeretlen új pártok csapat, 
azaz  a  formális  jobb  és  baloldal  között. Az  úgynevezett  „szakemberek” 
folyamatosan  azzal  a  téves  következtetéssel  hülyítik  az  embereket,  amely 
szerint  a  pártok,  szervezetek,  mozgalmak összefogása lehet  a megoldás a 
jelen autokráciája ellen. De ez a valóságban naiv ábrándozás, hiszen a mai 
magyar rendszer a szavazás elleni utolsó pillanatig MINDENT megtehet a 
potenciális ellenfél szervezetek ellen. Ez az út még egy baloldali összefogás 
választási  győzelme  esetén  is  a  jelenlegi  autokrata  rendszer  győzelméhez 
vezet.

2. Szavazhatunk egy új, a hagyományostól eltérő, a XXI. század technikáját és 
az  általánosan  elfogadott  politikai  és  erkölcsi  elvekre  épülő 
rendszerváltásra.  Ennek az útnak nincs múltja,  és  a  jelene is  csak most 
kezdődik.  Ezzel  szemben az elvi  és  gyakorlati  érvrendszere kőkemény és 
rugalmas egyben. Az egész szisztéma arra az egyszerű tényre épül, hogy a 
demokrácia az embereké, nem a pártoké.  Hogy ez az út jó-e az már 2014 
előtt  egyértelműen  ki  fog  derülni,  s  ha  jól  működik,  akkor  több  mint 
kétharmaddal  nyerni  fog.  Nem  lehet  szétverni,  szétzilálni,  hiszen  nincs 
szervezet így nincsenek vezetők sem, nem lehet őket kitúrni. A terjedés sem 
akadályozható meg, hiszen az egész rendszer alapja a személyes kapcsolat, 
melyet egy nagyságrend felett már az internet megszüntetésével sem lehet 
korlátozni. 

Kedves barátom.
Ne higgy nekem, gondolkozz, és kérdezz ha valami nem érthető. Szeptemberben 
már útra keltünk, de minden rugalmas, minden változó.
Cáfolj meg, szidhatsz is, csak vitatkozz, és ne törődj bele!
Üdv menyus



Kedves barátom, magyar szavazópolgár

Néhány kiegészítő gondolat a topicnyitó után.
Tavaly  óta  kavarog  az  agyamban  a  gondolat:  menekülni,  vagy  harcolni  az 
országomért. Az állás ma is döntetlen, de sok utána-olvasás és elemzés után látom 
már az alagút végét. Kisember létemre, pénz és hatalom nélkül nyüzsgök megint,  
mint két évtizedes civil voltomban mindenkor. Nem vagyok felkent „szakértő”, bár 
az  egyetemen  elvégeztem  statisztika,  politológia,  szociológia,  jog,  mikro~  és 
makroökonómia, számvitel, pszichológia és szociálpolitika kurzusokat. 
Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Németh László – azok az emberek akikre 
felnézek, akiket szívesen követnék. Ideálok? Lehetnek ilyen ideáljaim a focisták-
médiaguruk-sztárok és celebek helyett?
Lehet  az  ócska  kapitalizmust  emberibbé  tenni;  a  demokráciát  valóságossá  és 
működővé alakítani? Reménykedem, mert pozitív a szemléletem.
Egyébként én magam is tévedtem abban, hogy mi egy 3. erő lehetünk. Minél több 
emberrel beszélek,  annál  tisztább a politikai megítélésem. Most már látom, hgy 
3.erő csak abban a koordináta rendszerben lehetnénk, amit most a két választási 
lehetőség egyikeként definiálok. Persze, szokatlan, hiszen a fideszt legyőzni csak az 
általa  kreált  bürokrácia  rendszerében  lehetséges,  de  a  megoldásunk  valójában 
érdemben több annál, mintha 3. erőként jellemezném.
Még néhány gondolat a két útról:

1. Pártok – oldalak és közép. Tulajdonképpen egyik sincs.  Valóságos centrum 
azért sem létezhet, mert a két tömb sem valódi eszmeiséget tükröz, inkább 
érdek  partnerségeket.  A  politikai  pártok  kisajátítják  maguknak  a  jogokat, 
hiszen a rendszerváltás óta egyik kurzus sem engedett érdemi beleszólást az 
ország dolgaiba sem az ellenzéki pártoknak, sem a civil szférának. A politikai 
pártok  egyike  sem  törekedett  arra,  hogy  saját  szervezetében  minél  több 
elkötelezett, a tagságot vállaló ember legyen, hiszen így a vezető elit hatalma 
a  demokratikus  játékszabályok szerint  nem biztosítható.  Ezt  a  vízfejet  az 
egész  társadalom munkája  tartja  ki  –  akár  a  selyemfiúkat  a  prostituáltak. 
Semmilyen felelősségük nincsen, hiszen a magyar jogrendbe ezek a honatyák 
elfelejtettek  olyan  konkrét  retorziókat  illeszteni,  amelyek  alapján  az 
ESKÜSZEGŐ,  a  HAZUG,  a  CSALÓ  és  a  KÁROKOZÓ  tényállások 
értelmezhetők és büntethetők lennének.

2. Újdonság, vagy csak a már létező dolgok összerendezése egy új nézőpont 
szerin? Én semmi olyat nem találtam ki, amit már sokan, sokszor le ne írtak 
volna, csupán az olvasmányaimat másként rendeztem el. Nincsen bennem 
tekintélytisztelet, így mindegy nekem hogy ki mondta azt a véleményt, ami 
jó,  ami  szinte  magával  ragad.  Ha másként  nézem a  jelen  fogalmait,  más 
látszik fontosnak. A képviselet például az emberek szolgálata, tehát a szavazó 
polgár a lényeg, nem a párt vagy a képviselő „úr” Az új út tehát a szavazók 
összegyűjtését  szervezi  egy  olyan  internet  és  személyes  kapcsolat  alapú 
hálózatba, ami mindenki számára elérhető; teljes körű közéleti részvételt tesz 



lehetővé,  és  a  lényeges  szavazást  leviszi  az  emberek  számára  hihető-
értelmezhető szintre, a helyi közösségekbe.  Az elkövetkező másfél év alatt, 
az  új  szisztéma matematikai  modellje  alapján mintegy  2,5-3 millió  ember 
élhető  el  a  személyes  kapcsolatháló  alapján,  és  válhat  a  hálózat  tagjává, 
szavazó  polgárává.  Mindegy,  hogy  a  személy  jobb  vagy  baloldali;  cigány, 
horvát, vagy magyar nemzetiségű;  férfi vagy nő; öreg vagy fiatal. Mindenki 
EGY  SZAVAZAT,  és  ha  a  sok  egy  összeadódik,  az  rengeteg!  Az  új 
rendszerben nincsenek „pofák”, akik majd behülyíthetik a szavazókat, hiszen 
az egyes funkciókra jelentkezők közül az érintett érdekelt közösség választja 
ki  a  legmegfelelőbbet.  Lesz-e  felelőssége?  Igen  lesz,  hiszen  a  közösség 
szavazásánál  használt  számok  mindegyike  valós  személy,  egyedileg 
azonosítható és mégis titkos! A képviseletre küldött személyt így az őt küldő 
számok  megfelelő  hányada  vissza  is  hívhatja  a  szavazás  titkosságának 
megsértése nélkül. Sokan mondják, hogy a regisztrációs eljárásnál a fidesz a 
saját listáival összevetve már a szavazás előtt fogja tudni, hogy hol és mennyi 
ellenfele  lehet.  Ezzel  lehetősége  lesz  mindenféle  legális  vagy  nem jellegű 
megoldásra. Igen, ezzel én is számoltam, de az én végkövetkeztetésem nem 
az lett, mint akik azt mondják: bojkottálni kell a szavazást. Ha az új rendszert 
használjuk, akkor a mi célunk az: mindenkit meg kell győzni az ő személyes, 
1db szavazatának fontosságáról. Minél nagyobb ugyanis a mi, szavazni akaró 
hálózatunk,  annál  kisebb  az  esélye  a  választási  csalásnak,  ami  egyébként 
kódolva van a jelen rendszerben.

KÉRDEZZ vagy KRITIZÁLJ.
Üdv menyus


