
A kollaboráns értelmiség tévedései
személyes helyzetértékelésem / vízióm

A felismeréseim fordulópontjai.
1994. Az SZDSZ, mint az egyetlen személyeiben is hiteles párt a hatalomért 

lepaktált a szocikkal – ezzel szavazóinak jelentős hányadát elvesztette.
1997-98. a szocialista kormány a hetvenes évek gazdaságpolitikáját  követve 

megszorításokat vezetett be, elárulva ezzel a szociáldemokrácia eszméjét.
1999-2002. a  fidesz  elkezdi  kiépíteni  hitbizományát,  melyhez  a  szocik  is 

csatlakoznak. A két böszme párt amerikás kétpólusú rendszert akar a társadalmi 
sokszínűség helyett.

2004. Medgyessy  megpuccsolása  bizonyíték  arra,  hogy  nem  Európa  felé 
haladunk. A politikai elit vakhitű tömegekre, és marketing rendszerű félrevezetésre 
építve ellenőrizetlen hatalomra tör. Végleges csalódás a rendszerváltó elitben.

2006. A gyurcsány csapat személyi kultusz építésbe kezd. A szoci kormányzat 
tettei  ellentétbe  kerülnek  a  baloldali  elvekkel.  A  baloldali  támogatók  és 
szimpatizánsok  2007.  és  2010.  között  rájönnek,  hogy  az  mszp  nem 
szociáldemokrata, hanem bolsevik párttá vált. A 2010-res választásokon a baloldali 
szavazó tömeg kiáll az mszp mögül; kivonul a szavazásból. Kis részük az lmp-t és a 
jobbikot támogatja, egy nagyon csekély rész a fideszre szavaz.

2011. A  fidesz  fajlagos  győzelmet,  formálisan  kétharmadot  szerezve 
ámokfutásba kezd.  Nyilvánvalóvá válik,  hogy  ez  a  párt  egy autokrata,  személyi 
kultuszt építő formációvá vált, melynek eszközei bolsevik jellegük miatt leginkább 
a Rákosi rendszer építéséhez hasonlíthatók. Az mszp bár későn és körülményesen 
megszabadul  gyurcsánytól,  de  nem néz  szembe a  saját  hibáival,  változatlanul  a 
2004-2006-os politikáját folytatja.

2012. Az  ellenzéki  pártok  és  tömörülések  változatlanul  a  karrier  alapú 
pártokrácia  követői.  Partnerségre,  együttműködésre  alkalmatlanok.  A  fidesz 
személyi  kultusza  gyakorlatilag  teljesen  elfoglalta  a  végrehajtó  hatalmat,  és 
megszűnt  a  valós  önkormányzatiság.  A  munka  világa  szétverve:  a  dolgozók 
kiszolgáltatottsága  szinte  tejessé  vált.  A  hétköznapi  embereket  egyre  inkább 
hatalmába  keríti  a  félelem  vagy  a  menekülési  ösztön.  Kezdenek  mindentől 
elzárkózni,  vagy külföldre menekülni  kiemelkedően növekszik  a  migráció  és  az 
emigráció egyaránt.

2013. Pesszimista valószínűség: a  fidesz  leszámol  minden  potenciális 
ellenfelével;  szétzilálja  és  megfélemlíti  a  lakossági  mozgalmakat.  Az  ellenzéki 
pártok egyfajta összefogásra jutnak a túlélés reményében – megtörténik a karrier-
helyek elosztása, és a marketing típusú programalkotás. Az ellenzéki erők a hiányzó 
nyilvánosság, és az emberek fokozódó félelme, bizalmatlansága miatt nem tudnak 
kellően  hatni  az  emberekre,  ezért  képtelenek  lesznek  a  regisztrációra  jelentős 
tömegeket  rábeszélni.  A  hazug  és  torz  közvélemény-kutatások,  valamint  a 
kollaboráns értelmiség átállása a fideszt leváltani képes egység ellen hat. A hatalom 
legfőbb célja,  hogy elriassza  az  embereket  a  szavazástól,  nyilvános  eszközökkel 
nem akadályozható meg.



Optimista valószínűség: A CÉL Magyarország Hálózat a  kapcsolatfelvétel 
után  állandó  együttműködést  alakít  ki  a  különböző  demokratikus  rétegeket 
megcélzó  szervezetekkel,  alakulatokkal  (a  rendszerváltó  politikai  pártok 
kivételével).  A Hálózat szavazóbázisa év közepére meghaladja a politikai pártok 
létszámát, év végére több százezres létszámot ér el. A zárt rendszerű, tagi kóddal és 
jelszóval  védett  anonimitású  társadalmi  egyeztető  rendszerben  az  év  közepétől 
pontos kidolgozásra kerülnek az átmenetet lehetővé tevő jogszabályok; az átmenet 
forgatókönyve;  a  kormányprogram;  és  az  új  társadalmi  rendszer/struktúra 
gazdasági  és  elméleti/szakpolitikai  átalakításának  alapvető  forrásai.  A  választás 
előtt a létszám két millió fölé nő; az egyéni körzetek többségében biztosan nyerő 
szavazó  taglétszám  épül  fel.  A  szükséges  képviselő  jelöltek,  szakértők,  leendő 
vezetők megkeresése és kiválasztása folyamatosan zajlik. A választás előtt feláll a 
kétharmados  többséget  kapó  kormány  személyi  struktúrája:  miniszterelnök  és 
miniszter jelöltek.

2014. Pesszimista valószínűség: A választásokon a várható szavazó-tömeg 
nem éri el a 3 milliót. Ebből a fidesz egymillió körüli, az mszp közel egymillió, az 
összes többi párt néhány tízezres, max százezres támogatottságot érhet el.

A  fidesz  ötvenegynéhány  %-kal,  alig-többségi  kormányt  alakít  a  jobbikkal 
közösen.  A  kormányzás  kényszerpályán  folytatódik.  A fidesz  csekély  többségű 
torz, autokrata pártokrácia az úgynevezett demokratikus ellenzék asszisztálásával 
továbbrongálja  az  ország  állapotát.  Összeomlik  az  egészségügy  és  a 
nyugdíjrendszer jelentős veszteségeket szenved el. Ugrásszerűen romlik a lakosság 
egészségügyi  állapota;  jelentősen  nő  a  halálozás;  érzékelhetően  csökken  az 
élettartam.  A  fidesz  évtizedekre  bebetonozza  néhány  százezernyi  vazallusa 
gazdasági és politikai hatalmát, ezzel megalkotva az új arisztokráciát. Az ellenzék 
törekvése a néhány ezer tűz közeli megélhetési politikus helyzetének biztosítása.

Optimista  valószínűség: A  választásokon  a  várható  szavazó-tömeg  eléri 
vagy meg is haladja az 5 millió főt. Ebből a fidesz max. egymillió, az mszp max. 8-
9 százezer, a CÉL Magyarország partner szervezetei összességükben legalább 1,5 
millió, az összes többi párt néhány tízezres, max százezres támogatottságot érhet 
el. A CÉL Magyarország partner szervezetei több mint kétharmados eredménnyel 
kormányt  alakítanak.  A  CÉL  Magyarország  Hálózat  a  népképviseletet  juttatja 
elsöprő  nagyságrendű  hatalomra.  A  népképviseletet  megjelenítő  partner 
szerveződések  lebontják  a  2006-2014.  között  kiépült  torz  rendszert,  és  új 
rendszerváltást kezdenek. A választás évében a gazdaság stabilitásának megőrzése, 
és  a fidesz elhelyezte politikai-vezetői  „aknák” hatástalanítása,  valamint  a  fidesz 
vezetői  elit  károkozásának  megakadályozása  történik  az  átmeneti  jogalkotás 
szabályaival.  A  második  évben  megindul  az  alkotmányozás  a  teljes  struktúra 
átállítás mind az államigazgatásban, mind a közszféra teljes vertikumában. 2018-ra 
olyan népképviseleti demokrácia alapokat (teljesen új választási rendszerrel együtt) 
kell  megteremteni,  amely  biztosítja  az  első  népképviseleti-demokratikus 
választásokat, új politikai és társadalmi pártokkal, szerveződésekkel.
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