
Bajnai a jólfésült úri fiú
egy jelentéktelen kisember gondolatai a „nagy” emberekről

Hallgatom a rádiót, talán ugyanúgy, ahogy apáink tették 55 éve. Nem tudom 
mi lesz itt, de érezhetően nagy a várakozás: az emberek jobb hírekre várnak. Van ki 
cselekvőn, van ki bizonytalanul, s van ki meggyőződéstől terhelten.

Ez utóbbi kisemberként figyelem az eseményeket, s kíváncsian várom: vajon a 
sakktáblán lezajlik-e az a játék, amit előre lejátszottam?

Mennyire  törvényszerűek,  logikusak,  kiszámíthatóak  a  figurák  lépései; 
helyesen ítéltem meg a helyzetet, vagy tévesen mozgattam őket?

Legelőször  gyurcsányt  hallgatom:  a  bukott  de  szenvedélyesen  kívánt 
politikust; azt az embert, aki a mai helyzetet közvetve előidézte. Szánalmas, de ő 
most is, ugyanúgy és ugyanazt mondja. A mai beszéde már-már polgárháborút szít. 
Ellenségkép  tombol  benne,  mint  anno,  mikor  anno  kiemelte  a  jobbikot  az 
ismeretlenség  homályából.  Soha  akkora  propagandát  nem  kapott  a  szélsőség 
Magyarországon, mint amit ő a riogatásával felszította a magyar rasszista-előítéletes 
vélemény-özönt.  Nem  kezelte,  érvekkel  háttérbe  szorította,  hanem  kiemelte  a 
közélet első vonalába, az érdekei szerint felnagyított társadalmi veszélyt.

 Nem zavarja őt az állítólagos demokrata pártok teljességgel népképviseletet 
elutasító, antidemokratikus programalkotása, hiszen a demokrácia csak egy beszéd, 
csak szónoki duma. Ő csak a választást szeretné megnyerni, nem a demokratikus 
Magyar Köztársaságot felépíteni. Miért is ne rizsázna, hiszen ő csak restaurációt 
akar  visszajutva  a  hatalomba,  nem  népképviseleti  demokráciát.  Saját hatalmát 
állítaná vissza, nem a népét! Azt mondja gyurcsány: vissza kell állítani a 2010. előtti 
alkotmányos  állapotokat!  Nem merül  fel  benne egy  pillanatra  sem,  hogy az  az 
állapot már sokszorosan megbukott, hiszen mára már nem maradt egyetlen olyan 
politikai párt sem, mely ne alázta volna meg saját választóit; mely ne vesztette volna 
el  a  hazug  kampányokra  alapozott  hitelét.  Látható  volt  azonban,  hogy  már 
gyurcsány is kezdi megérteni: a személye, és a neki kreált dk pártocskának esélye 
sem lesz a hatalom közelébe jutni.  Az orbán mellett még 2014-ig ücsöröghet a 
parlamentben mint képviselő, s jelenlétével legitimálhatja a személyi kultuszát építő 
vezér  rendszerét.  Amikor  megnevezte  Bajnait,  mint  az  orbán  elleni  összefogás 
vezérét, nem tudtam hirtelen, mi is a szándéka: beprotezsálni akarja a kedvencét, 
vagy  kinyírni  őt  a  magyar  közéletből?  Szánalmas,  hogy  ez  a  valaha  nagyívű 
politikusnak  LÁTSZÓ  ember  mennyire  vak  és  süket  a  demokrácia  társadalmi 
igényével szemben. Tényleg nem érti, hogy mára már nem csupán pártjaink buktak 
meg csúfosan,  de a  rendszerváltás  teljes  politikai-gazdasági  rendszere is  csődbe 
ment?

A következő szónoklat amit hallottam, a Szolidaritást vezető Kónya Péteré 
volt.  Aránylag  rövid,  szenvedélyes,  mégis  diplomatikus  volt.  Teljes  mértékben 
egyetértettem vele annak ellenére, hogy meggyőződésem szerint a Szolidaritásnak, 
vagy  az  esetlegesen  felálló  „választási  összefogásnak”  sincs  esélye  az  orbáni 



választási rendszerben. A nagyvadat saját barlangjában nem lehet legyőzni: ki kell 
csalogatni,  hogy  vékony  jégre  lépve,  saját  csapdáiban  vérezzen  el.  Add  meg  a 
népnek ami jár, s a császárnak amit követel -  mondja az általam torzított köz. A 
jelen helyzetben ennél több nem tehető. Kíváncsian várom az általa is bejelentett 
összefogást, hogy áll majd fel ez az álom, s ki fogja majdan elbuktatni. Én már nem 
hiszek a rendszerváltó elit egyikének sem.

Klub  Rádió  hallgatóként  várom  Bajnait,  hiszen  az  általam  elérhető  szinte 
egyetlen  ellenzéki  (tipikusan  szoci)  hírforrásként  már  hetek  óta  ő  a  baloldali 
messiásvárás alanya.

 Megjött,  és hallgatom a rádióban, miközben Orbánt nézem a Tv-ben. Jól 
fésült, jó kiállású érett fiatalember – láthatóan európéer civilizációs jegyekkel.

Érthető,  kiválóan  megfogalmazott,  láthatóan  sok  ember  által  tudatosan 
felépített  beszéd.  Megszólal  bennem a kisördög:  mi  maradna  az  emberben,  ha 
eltűnne a betanult szöveg, s ott helyben kéne rögtönöznie?

Nyugodt remek beszéd, azonban a gondolatain hamar kiakadok. Bajnai már 
most  megoszt  és  kirekeszt,  bár  még  csak  a  baloldal  által  kedvelt  jobboldali 
szélsőségeket.  Nem kezelni,  tolerálni,  meggyőzni  vagy  megnevelni  akarja  őket, 
hanem eltüntetni, eltávolítani az útból! Nem rajongok a szélsőségekért, de ebben a 
népben ők is léteznek, ők is ugyanolyan polgárok, mint Bajnai. Beszél behízelgőn. 
Azt  mondja,  amit  várnak  tőle,  amit  egy  volt  miniszterelnöktől  elvárhatnak  az 
emberek.  Minden szavából  kiolvasható,  hogy  ő a  rendszerváltó  elit  része:  nem 
demokráciát, nem népképviseletet akar, csupán egy restaurációt mint gyurcsány.

A  népképviselet  helyett  ő  csupán  egy  új  garnitúrát,  egy  általa  felállított 
„centrumot”  akar,  a  változatlanul  hagyott,  jelenlegi  politikai  felépítményben. 
Mókás,  de frazeológiájában ötvözi  a  bolsevik  és  a  nacionalista  retorika  elemeit. 
Bajnai ragyogóan mondja azt, amit a legtöbben várhatnak tőle. Napjaink kérdéseit 
azonban nem teszi fel, így válaszokat sem adhat rájuk. Ígér programokat, haladást, 
összefogást,  a  magyarság  határokon  belüli  újraegyesítését,  de  nem  ígéri  a 
népképviseleti demokrácia felépítését.

Mellébeszél  összefogásról,  de  minduntalan  előtüremkedik  belőle  a 
hatalomvágy; az „...ország középen találkozik ...” jól hangzó szlogen-hazugságában.

A  professzionális,  remekül  megszerkesztett  beszéd  nekem  csak  elkenő, 
maszatoló, semmit nem vállaló dumává áll össze.

Példát mutat az együttműködésre: utánam mindenki; azaz szerinte a tézisei alá 
kéne gyűrni az egész lázadozó népet. Aki nem áll mögé-alá, azt kirekeszti. Hazug, 
félrevezető, nyálas – ez az én személyes érzetem; amit belőlem váltott ki. Ő nem is  
látja, nem érti, hogy nincsen érdemi különbség az elmúlt 2 és a 8 év között, hiszen 
orbánt a gyurcsányék kreálták é helyezték trónra, s az autokrácia építését orbán 
gyurcsányéktól vette át, s fejleszti tökélyre.

Összefoglalva:
Bajnai  a  behízelgő,  semleges  kémhatású  közép-messiást  nyújtja  az  ország 

népének.  Hazugság  korszerűsített  kiviteleben.  Megint  meg  akarnak  téveszteni 
minket, hiszen nem rendszert akarnak váltani, csak REZSIMET!



Haza,  haladás,  szolidaritás,  Európa  –  az  ország  új,  erős  közepe.  Szlogen 
csupán, marketing duma. Hülyít azzal, hogy van remény, csak orbánt kell elűzni.

Könyörgöm: a népet felébreszteni, öntudatára éleszteni kell, nem bedrogozni!
Azt  mondja:  nincs  bocsánat,  de  azt  nem,  hogy  neki  megbocsátottak-e  a 

libások?  Beszéde  csupán  a  mindenki  által  szívesen  hallott  közhely-zuhatag,  a 
személyes  szembenézése nélkül!  Azt  mondja:  a  rossz  politikának kell  elmennie. 
Igen, neked is, mert amit előadtál az csupán tömegmanipuáció.

Vajon melyik hazug kell nekünk? A te hazugod jobb mint az én hazugom???
Azt mondja a Klub Rádió:
Az  a  bizonyos  több  mint  50%  pártot  nem  választó,  kiábrándult,  párt-

preferenciával nem rendelkező szavazó nem tudja mit gondol. Bajnai elkapta ezt a 
közhangulatot.

Miért  kell  a  népet  lenézni?  Kedves  kollaboráns  értelmiség.  A  pártot  nem 
választók szándékosan nem választják egyik bukott, hitelét vesztett bagázst sem!

 Csakhogy ez a nép már intelligens, gondolkodó emberekből áll. Nekünk nem 
az  a  kérdésfeltevésünk,  hogy  ki  lesz  az  ellenzék  „vezető  ereje”,  ki  lesz  az  új 
handabanda „vezér”.

Végül  eljött  az  idő,  s  orbán  atyánkat  hallgathattam végre.  A  vezér  magát 
ismételgette: már-már szánalmat gerjesztett a hazudozó. Szerintetek ő maga elhiszi 
amit mond?

Jöttek a fárasztó közhelyei a munkaalapú társadalom (értelmes munka nélkül); 
a méltányos teherelosztás (a családjának méltányos az a havi félmilla többlet, amit a 
csórók zsebéből kiemelt); a mások mondák meg mi jó nekünk (mert nekünk csak a 
pénzük  kell,  a  feltételek  nem),  az  idegenek  kormányoznának  kifinomult 
módszerekkel, és az elfogadjuk a közös erkölcsi mércét () ha elfogadjuk, miért nem 
élünk is vele?); etc.

Beszéde értéke még ennyit sem érdemel.
Vége, gondolkodom.
Miben  különbözik  orbán,  gyurcsány  vagy  Bajnai?  Szerintem  érdemben, 

semmiben.
Üdv menyus


