
Pártokrácia – a magyar tévút

Kedves barátaim!

A  rendszerváltás  Magyarországon  napjainkra  válaszút  elé  ért.  A  rendszerváltó 
politikai-gazdasági  elit  1988.  óta  határozza  meg  a  magyar  nép  sorsát.  Önjelölt 
értelmiségiek voltak: többségükben a Kádár rendszer politikai szervezeteinek tagjai 
vagy  kollaboránsai.  Egyetlen  párt  tagjainak  volt  hiteles  múltja  (SZDSZ),  mivel 
vezetőit a rendszer folyamatosan üldözte, zaklatta.
A gulyáskommunista diktatúra vezetőinek politikai értelemben harmadik-negyedik 
vonala  alkudozott  a  hatalom  megszerzéséért,  az  aktuálpolitikai  helyzetet  jól 
értékelő, reálpolitikus reform-szocialista vezetőkkel.
A  létrehozott  PÁRTOK és  pártszerű  társadalmi  formációk  többsége  a  háború 
utáni  magyar  közélet  ideáira  próbálta  magát  elhelyezni.  Kialakultak  „oldalak”, 
melyek azonban nem egyeztek meg a klasszikus ideológiai oldalakkal.
Ezek a  csoportosulások azonban nem ideológia  mentén,  hanem inkább baráti-
munkatársi-szövetségesi érdekcsoportok voltak. Egyetlen, egyértelmű azonosságuk 
a hatalom megragadása és az rendszerváltó elit  hatalmi pozícióba bebetonozása 
volt.  Jól megfigyelhető az ideológiai szerepek álságos volta a fidesz esetében. A 
volt  KISZ vezetők által  alapított  és  vezetett  ifjú  értelmiség  (erőteljes  mszmp-s 
családi háttérrel) kiválóan elsajátította a politikai marketing eszközeit amerikai és 
nyugat-európai tanulmányai, munkái során.
Ismereteik a magyar valóságról azonban meglehetősen könyvszerűek: gyakorlatilag 
semmilyen  valós  munkát  nem  végeztek  még,  mivel  munkahelyeiket  leginkább 
protekciós  „puszi”  állásoknak  nevezhetnénk.  Szakmai  tanulmányaikat  papíron 
befejezték ugyan, de valós ismeretük még ezeken a területeken sem volt.
Az  oldalak  zavarossága  az  eltelt  évek  alatt  fokozódott:  belső  és  külső  hatalmi 
harcok folytak, érdekes ideológiai átrendeződésekkel. Így lett a liberális-demokrata 
indulású fideszből néppárt, jobboldali konzervatív alakulat, majd a 2004-2005 -ös 
évek népi populáris-demokratikus-keresztény-konzervatív szervezet.
Eközben a másik oldal, az mszmp utódpárt is a rendszerváltó elit egyetlen közös 
„ideológiája” a zsákmányszerzés irányába mozdult el.
A fidesz által kezdett, és az mszp által felkarolt duális-demokrácia törekvés 1998-
tól egyre terebélyesebbé vált. A kis pártok képviseletből kiszorítása a XX. század 
utolsó éveiben gyakorlatilag megvalósult. A rendszerváltó elit a zsákmányszerzés és 
hatalom-bebetonozási  tevékenysége  mellett  megkezdte  a  népképviselet  elvi 
lehetőségének lebontását, és a nép teljes kiszorítását a hatalomból.
Az  ország  lakosságát  a  családok  szintjéig  megosztó  gyűlöletkeltésben, 
gerjesztésben  részt  vett  a  teljes  rendszerváltó  elit,  függetlenül  az  ideológiai 
elhelyezkedésüktől. 
A magyar pártok látszólag demokratikus képződmények, azonban a valóságban ez 
nem  igaz.  Tényszerűen  hatalmi  centrumoknak  nevezhetnénk  őket,  melyeknek 



működése a nyilvánosságot nem igényli, sőt nem is viseli el.
Pártjaink  elvileg  a  demokrácia  alapkövei,  miközben  belső  működésük 
demokratikusnak  nem  nevezhető.  Nem  demokratikus  a  tisztségviselők  és 
képviselőjelöltek  kiválasztása,  de  antidemokratikus  a  pártközpontok  és  a  helyi 
szervezetek kapcsolata is. Abszolút diktatórikus valamennyi pártnak a gazdasági-
pénzügyi tevékenysége, mely már-már a korrupció fellegvárának is tekinthető!
Beszédesen  antidemokratikus  jellemzője  a  pártoknak  a  szervezetépítési 
tevékenysége.  A magyar politikai pártok állami pénzelés nélkül rövid időn belül 
csődbe mennének, mert tevékenységük nem irányul a tagság növelésére!
A  legnagyobb  magyar  pártok  is  maximum  néhány  tízezres  párttagsággal 
büszkélkedhetnek. A sok tag veszélyezteti a hatalmi centrum belső erőviszonyait, 
tagozódását, és ezt egyik magyar párt sem engedi meg.
Már a pátokon belül sem működik demokratikus nyilvánosság, s a népképviselet 
gyakorlata teljesen kizárható.
Egyes esetekben a pártok a diktatúra megtestesítői: ilyen a fidesz szervezete, mely 
ráadásul a személyi kultusz hordozója is. Árulkodó volt az ellen-oldal reakciója is: 
gyurcsány  pont  ugyanolyan  személyi  autokrata  kultusszá  formálta  az  mszpét. 
Pechére,  a  tömeg  rossz  néven  vette  tőle  a  nyílt  jobboldaliságát,  és  a  2010-es 
választáson kiálltak az mszp mögül.
A  mai  magyar  közéleti  összhangzattal  ellentétben  a  fidesz  nem  nyerte  meg 
kétharmaddal  a választásokat,  mert győzelmét kizárólag az mszp csúfos bukása 
okozta.
A  fidesz  viselkedése  a  10-es  választás  után  egyértelműen  és  teljes  mértékben 
alkotmányellenesnek és népellenesnek tekinthető. Jogsértő és esküszegő képviselet 
léte  semmisnek  tekintendő,  mivel  felhatalmazásuktól  eltérően  a  választók 
képviselete helyett alkotmánysértő, autokrata személyi kultusz építést kezdett.
A 2010.-ben megkezdett és azóta folyamatosan gyakorolt jog és alkotmánysértő 
jogalkotás óta hozott valamennyi jogszabály alkotmányellenesnek, ezért semmisnek 
tekintendő, melyet a 2014.-es parlamentnek azonnal ki kell mondania.
Összességükben  a  rendszerváltó  és  a  jelen  parlamentben  szereplő  pártok 
működése korruptnak, alkotmányellenesnek és demokrácia ellenesnek tekinthető.


