
Tiszteletem! 

Időnként (különösen a már beletörődött, az alkalmazkodó, a pártpreferencia nélküliek rengetegjében) 

folytonosan találkozok hasonlóan gondolkodókkal.  

Választ nem várok, de talán nem reménytelen feltételeznem, hogy szűkebb csoportban megvitatják az alábbi 

gondolatokat. 

Barátsággal, Nagylaci 

 

A lényeg röviden: Valamennyi ellenzéki pártnak tudnia kell, hogy egyszerű többségi kormányzás 

tehetetlen a bebetonozásokkal szemben és egyre többen félünk attól, hogy gyűlöletteli megosztottság, 

nem kizárt: erőszakos anarchiához vezethet már 2022. tavaszán…, pedig: 

„ez lenne az utolsó lehetőség arra, hogy békésen váltsuk le ezt a mostani hatalmat…”  

Kulcsszavak: az „együtműködés”, az „összefogás”, már 2018. előtt is megfogalmazódtak, de még 

ma is hiányzik kiegészítésük, hogy: „feladatkorlátosan” és „időkorlátosan” lehet sikeres. 

 

Az alábbi levelet írtam a Mikulásnak. 

 

Kedves Mikulás, az a kívánságom, hogy az ellenzéki pártok 2020. december eléjéig hozzák nyilvánosságra 

azt a közös nyilatkozatukat, miszerint: 

„Megalapítottuk a Demokratikus Jogállamért Választási Koalíciót”! 

Ennek a koalíciónak valamennyi pártja egységesen kötelezi magát arra, hogy a parlamentbe jutó összes tagja 

a választást követő 50. napon lemond a mandátumáról és a köztársasági elnöktől kérik az új előre hozott 

választás kiírását (jelképesen: 2022. augusztus 20-ára, az államalapítás, az alkotmány, az új  köztársaság,…,  

ünnepnapjára). 

A koalíció mindazoknak a honfitársainknak a voksaira számít, akik már felismerték, hogy valójában a 

választásra jogosultaknak még az 1/3-a által sem támogatott NER valójában nem létezik, hazugság, és a 

kormánypárt („demokratikus választásokon szerzettnek” hazudott) háromszor 2/3-os választási eredménye 

sem más, mint a rezsim által önkényesen átírt, a valós népakarat megmérésére alkalmatlan választási 

szabályok eredménye.  

Önmagában abszurd és elfogadhatatlan, hogy a mérési módszerhez annak kell hozzá alakulni, amit mérni 

kívánunk vele. A jelenlegi választási szabályok arra kényszerítik az ellenzéki pártokat, hogy adják fel 

egymástól megkülönböztető elveiket és egyetlen „pártként” fogjanak össze??? Különbözőek vagyunk, éppen 

úgy, mint a támogatóink, de vannak közös érdekeink, vannak olyan közös alapvető feladataink, amelyek 

ideológiáktól és programoktól függetlenül együttműködve, teljes konszenzusban megoldhatók. Ez az 

„együttműködés” sokkal több, mint "összefogás". A közös cél, a közös érdek, a közös feladat sokkal több, 

mint csupán a rezsim leváltása. 

Heller Ágnes, a 2015. február 1-i tüntetés egyik szónokaként, a haza bölcsének Deák Ferencnek  

a "félregombolt kabátos" demonstratív szimbólumát idézte: Az újragombolást ugyanis meg kell előzze: a 

hibás torzó kigombolása! Előbb "gomboljuk ki a kabátot" és az egységünket megosztó "hogyan tovább" csak 

ezután következzen!  

 

Be kell látnunk, hogy az autokrata rezsim, társadalmi és pártpolitikai egyeztetés nélkül, már 11.éve működő 

törvénygyára által átalakított kancellária jellegű államszervezet, a teljes autokrata centralizáció, a fékek és 

ellensúlyok feudális átrendezése, az egyszemélyi parancsnokláshoz felépített államvezetés és végrehajtás  

szervezeti struktúrája, mindezek túlkapásai, nemcsak a jogállamiság hiányát jelzik, de a bebetonozott 

sarkalatos törvények, a szabályok betartásával leválthatatlan janicsárok, a hazánkban kialakított gyűlöletre 

épített megosztottság lehetetleníti az ország az egyszerű többséggel történő kormányzását. Mindezek 

lebontására és újraépítésére korlátozódó feladatok függetlenek valamennyi demokratikus párt 

különböző nézeteitől és programjaitól. Mindenek előtt, ezt a munkát kell (és lehet is!!!) teljes 

egyetértésben elvégeznünk. 



Bízva a 2/3-os sikerben, kilépve a parlamenti biodíszlet-szerepből, már a választás előtti egy év alatt, egy 

ellenzéki kerekasztal körül előre hozva a tárgyalásokat, egyeztetéseket…, …, a teljes konszenzusban 

meghozott döntéseket ..., már nyomda- és közlöny-kész törvényszövegekkel úgy kidolgozzuk, amelyek 

azután már egy „50-üléses törvénygyárban” is beélesíthetők lehetnek.  

A FIDESZ-től megtanulhattuk: a 2/3-dal bármit lehet, akár visszamenőlegesen is, de mi nem élünk vissza a 

választáson megszerzett 2/3-dal.  

Csupán arra használjuk, hogy egyszerű többséggel is kormányozható legyen az ország és olyan 

rendszerváltást ígérünk, ami ellenőrizhető lesz. Az 50 napos „törvénygyár” media-követését garantáljuk, és 

2022. augusztus 20-án pedig biztosítjuk azt a társadalmi kontrollt, hogy értékeljétek: mennyire feleltünk 

meg az ígéretünknek. Új alkotmány, új államszervezet, …, …, …, …, …, …, …, …   

Mindössze, a bizalom mellett, csak 100 nap türelmet kérünk és 2022-ben megmérhetjük a folytatást 

támogató, vagy elutasító többségi népakaratot, hogy mit akar a magyar.  

   

Összefogás és verseny egyszerre? Igen ez lehetséges!  

Lehetséges akkor, ha a kormányváltás két lépcsőben történik.  

Az elsőben (a „kigombolásban” megoszthatatlanul egyetértő) 2/3-os többséggel, egyetlen, a választás 

idejére egységesen összeállt demokraták „kormányváltó pártjára” szavazva, elküldeni a rezsimet, 

majd a helyzetnek leginkább megfelelő: kétfordulós választás során program-alapú koalíció…  

 

Kedves Mikulás! 

Tudom, hogy nem létezel, de ha netán-netán mégis… akkor az az egyetlen kérésem, hogy dolgoztasd át ezt a 

fenti „nyilatkozatot” és kampánytervet nálam okosabb, hozzáértő szakértőkkel és adj reményt a 

magyaroknak…  

 

Megígérem, hogy ez az utolsó kívánságom és előre is hálásan köszönöm: 

 

egy 70 feletti nyugdíjas mérnök/közgazda, akit a barátai „táblajátékos Nagylaci”-ként ismernek, aki 

(„szellemi terroristaként”, „virtuális kivándorlóként”) letörölte a Hálóról pedagógusokat célzó 25 éves 

munkáját.  

„Bezár a Játéktan! 

2017. 08. 20-án (a tűzijáték alatt) végleg törlöm a már nem frissített Játéktan oldalakat.  

Parányi, de a tőlem telhető maximális, nyilvános tiltakozásként mindaz ellen,  

ami 8-10 éve (újra) folyik hazánkban, amik miatt szégyellenem kell a magyarságomat.  

Ez a NO POLITIKA dolog, beleértve a korszellem LESZAROM önbecsapó immunitását, nálam már nem 

működik.  

Nem akarok a forró nyár után forró őszt és attól az anarchiától is mentse meg védőszentje ezt az 

országot, ami az ellenzék egy esetleges egyszerű többséggel szerzett választási győzelme után 

következne...” (>>>https://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/2017kkk.pdf ) 

================================================= 

 

 

Ui.: Fentiekben nincs egyetlen új gondolat sem, érvei és tézisei 10 éve változatlanok. Mi több, időnként 

(különösen a beletörődött, az alkalmazkodó, a pártpreferencia nélküliek rengetegjében) folytonosan 

találkozok hasonlóan gondolkodókkal:   

 

Humorosan, de komolyan átgondolt érvekkel 2017-ből („100 napig 100 %-ban női parlament”): 

http://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/az_okori_gorogok_is.pdf 

https://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/2017kkk.pdf
http://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/az_okori_gorogok_is.pdf

