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Parlamenti fizetések, bizottsági, alapítványi pénzek és sportállások, jutányos közbeszerzések
és privatizációk, továbbá eltüntetett iratok, nagyvonalú és elnéző APEH – alapvetően ezekről
fog dönteni az MDF mai elnökválasztó küldöttgyűlése és az SZDSZ országos tanácsának
tisztújító ülése. Arról, hogy ez mit ér meg nekik. Nem kockáztatunk sokat azzal a jóslattal, hogy
az említett pártok vezetésében ülő hölgyek és urak meghatározó része nem kockáztatja a fenti
juttatásokat olyan semmiség miatt, mint az ország érdeke. Mindkét szervezet ezt a saját maga
módján fogja majd megtenni.

Az egykor magas morális normákat és normális Magyarországot hirdető MDF mára
természetesnek érzi a titkosszolgálati módszerek pártpolitikai alkalmazását. Aki nincs velünk,
pontosabban a pártvezetés mellett, azok ellen bármi megengedhető. Az MDF helyét a
jobboldalon kereső – ami egy konzervatív párt esetében talán nem feltétlenül eszement
gondolat – Almássy Kornél nem biztos, hogy le tudta volna győzni Dávid Ibolyát, de már maga
az esély is sok volt a kockáztatáshoz. A demokráciához. No meg demonstrálni kellett a többi
"elhajló" párttagnak is, mi lesz azzal, aki ellenszegül. Almássy tegnapi kizárását meg is
szavazta az egész frakció, amiben nincs túl sok meglepő, hiszen 2006-ban többségük tudott a
szocialistákkal kötött titkos választási alkuról vagy legalábbis elfogadta-elnézte.
Akkor is a parlamenti jólét volt az első, miért változott volna bármi azóta? Almássy mert lépni, a
mai küldöttgyűlésen gyaníthatóan várja is majd egy marcona biztonsági őr vagy NBH-s kisegítő.
A küldöttgyűlés, az elnökválasztás nyugodt és csendes lesz. Hallgatásbiztos.

A szabad demokrata szónokok hangosak lesznek. Lesz szabad vita, hiszen ez náluk a
demokrácia lényege… Pontosabban ennyi maradt ma a demokráciából számukra: a szabad
duma. Merthogy a párt nagyjai a jelek szerint már döntöttek a jövőről, pontosabban
megalkudtak Gyurcsányékkal. Ma az országos tanács ülésén csak az dől el, hogy ki mennyiben
részesedik az alkuból, ki kap többet, Fodorék vagy Kókáék, kiknek az érdekei lesznek
dominánsabbak a jövőben.

Cinikus diagnózis ez a rendszerváltás két meghatározó pártjáról? Elképzelhető másik
forgatókönyv is? Hát hogyne. Természetesen készült B terv is. Az MDF dönthet úgy is, hogy
ténylegesen ellenzéki párt lesz, az SZDSZ is szakíthat véglegesen a szocialistákkal.
S akkor végük. Szakadnak a frakciók, megszűnik a parlamenti lét, s minden, ami ezzel jár. A
tervek készítői ezzel sem kockáztatnak sokat, frakciók nélkül talán még egyszerűbb is lesz a
megfelelő számú volt MDF-es és SZDSZ-es képviselőt a megfelelő voksolásra rábírni a
költségvetési szavazás idején. Mert egy másodpercig se legyen kétségünk afelől, hogy a két
törpepártban kialakult hatalmi színjáték egyedül Gyurcsány és az MSZP, a körülöttük tömörült
gazdasági lobbi érdekeit szolgálja. Ők is a rendezői. S hát igen, vannak lelkes és jól fizetett
színészeik is.
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Ők ezt úgy hívják: demokrácia. Így fogják fel, így szeretik. Így profitál nekik.
Forrás: Magyar Hírlap
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