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Lebontják a Közös Ország Mozgalom (KOM) által épített Agórát, mivel alig egy hónapos
fennállása alapján a mozgalmárok teljesítettnek tekintik küldetését, miszerint az ellenzéki pártok
konszenzusos módon közös választási törvénymódosító javaslatot dolgoztak ki. Méghozzá
olyat, melyet – állítólag – széles társadalmi rétegek támogatnak, hiszen mint az „köztudott”, a
többség kormányváltást akar. A demokrácia ünnepének beállított színjátékon jártunk, ahol
Gyurcsánytól a Momentumig minden MSZP-utódpárt képviseltette magát.

„Orbán elvonul egy távoli országba, Rogán és Lázár egymás nyakának esve feldarabolják a
pártot”

Az aláírás napjának délelőttjén az Alkotmány utcába mentünk, hogy feltehessük kérdéseinket,
hiszen ahogyan a honlapon tájékozódhattunk, „nyílt nap és ismerkedés a mozgalommal” volt a
program. Meglepve tapasztaltuk, hogy egy-két aktivistán kívül senki sem volt a helyszínen. A
szervezők beszélgetésébe belehallgattunk, akik kissé kétségbe esve mondták, már nem tudnak
több embert meghívni az estére, miközben az egyik kereskedelmi televízió stábja megérkezett,
hogy felvételt készítsen a „sürgés-forgásról”, ahogy készülődnek a fiatalok az estére. A
készülődés annyiból állt, hogy egy hatalmas lufit próbáltak hol leereszteni, hol fölfújni és
mindezt kamerára vették. A legnagyobb jóindulattal nézve is komikus volt.

Közben hosszasan beszélgettünk a személyi kérdésekért felelős mozgalmárral, aki időnként
olyannyira szabadjára engedte fantáziáját, hogy realitásérzékét teljes mértékben elveszítve
forradalmi helyzetet vizionált. Amikor a Gulyás Márton által – a törvénymódosítási javaslat el
nem fogadásának esetére – meghirdetett, polgári engedetlenséggel fémjelzett törvényellenes
cselekedetekről kérdeztük, Martin Luther Kingről és Gandhiról kezdett el beszélni. Arról, hogy
majd az ő polgári engedetlenségük, csakúgy, mint ezeknél a történelemformáló folyamatoknál,
felhívja az emberek figyelmét, hogy milyen hatalmas elnyomásban élünk ebben az országban.
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Ezek hallatán csak arra tudtunk gyanakodni, hogy ebben a társadalmi bázis nélküli, lázadó
szerepben egyszerűen jól érzik magukat ezek a fiatalok, és valamiért nagyon kifizetődő
számukra azzal tölteni az időt, hogy forradalmárokként tekintsenek saját magukra.

Kicsit később elképzelt jelenetet festett elénk, mely szerint őt csak azért fogják rács mögé zárni,
mert párbeszédet akar folytatni a fideszesekkel („légyszi, gyertek és beszélgessünk” – ahogy ő
fogalmazott rendszerint). Mindezt a televíziók közvetíteni fogják, ahogy azt is, hogy édesanyja
sír az ártatlanul börtönbe vetett gyermekéért. Na majd, ha ezt látja a társadalom, akkor
felébred. Képzelgéseit folytatva azt ecsetelte, hogy az új választási törvénnyel a Fidesz 40% alá
szorul 2018-ban, és még így is a legerősebb párt lesz Magyarországon, Rogán és Lázár
egymás torkának esik, Orbán pedig olyan országba menekül az elszámoltatás elől, ahol nincs
kiadatási egyezmény és a párt darabokra hullik. Elképzelhető, hogy meggyőzési szándékkal
esett elragadtatásba, de ezen a ponton vált nyilvánvalóvá számunkra, hogy másik csatornát
nézünk.

Széplaky Bálint

2/2

