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Mérték

Orbán mindig is gondosan kerülte, hogy a környezetének az igazi titkai kiderüljenek.
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A magyarországi baloldal és a liberálisok, újabban már csak az utóbbiak, mert el?bbiek gyakorlatilag
megsz?ntek, lassan harminc éve folytat totális háborút a Fidesz és Orbán Viktor ellen. Tulajdonképpen a
haldokló liberális pártok helyét átvenni próbáló propagandagépezet tevékenysége is ebben a
konstellációban értelmezend?k. Lázár János „alteregójának” megjelenése az Indexen, már majdnem
pozitív kontextusban, minimum gyanakvásra ad okot, bizonyosan valamilyen ártó szándék van mögötte. Az
eredetit ugyanis nem szerették er?s emberként, kivéve, ha konfliktusa volt egyéb fideszesekkel.
Miután a Fidesz ebben a helyzetben még a legoptimistább liberális helyzetértékelés szerint is közel van a teljes
gy?zelemhez és kívülr?l sem nagyon gy?zhet? már le (nem fognak bevonulni sem a migránsok, sem az ENSZ
csapatok), az utolsó lehet?ség az öngyilkos merénylet el?tt (amihez hála istennek habár elég hülyék, de nem elég
bátrak) egy bels? ellenzék és egy esélyes bels? kihívó felépítése. Aki (a hitük szerint) a liberálisok irányába is
rendelkezik vegyértékekkel.
Lázár az elmúlt években kiváló standuposként új karriert épített és bemutatta, hogy nem csak kiváló reagáló és
bírja a gy?r?dést, hanem tényleg teljesen önálló független személyiségként létezik. És kétségtelen, hogy mindig
szóltak arról hírek, hogy a liberális oldalon sok emberrel tart fenn a szokásosnál er?sebb beszél? viszonyt. Orbán
Viktorhoz való kapcsolata pedig teljes rejtély maradt az elmúlt években. Mondjuk Orbán mindig is gondosan
kerülte, hogy a környezetének az igazi titkai kiderüljenek. Ezzel nem csak saját integritását tudta megvédeni,
hanem a munkatársai lojalitását is meg tudta tartani.

Mert Fidesz sikeressége ezen a példátlan lojalitáson alapul, ami nem
csökken a bels? körökb?l id?r?l id?re kilép? vagy kikerül? emberek esetében
sem.
Lázár kétségtelenül az egyik leger?sebb szerepl? volt az elmúlt harminc évben, de önálló arculatépítése nem
idegen test a Fideszben, ezt Kövér László, Áder János és Navracsics Tibor is megtette annak idején. Arculatot
persze nem csak kifelé, hanem befelé is épít egy pártpolitikus, és hogy, hogy nem, mindenki Orbán embereként
tette ezt. Kívülr?l ez talán nehezen hihet?, de Orbánnak, különösen a Fideszes derékhad és szavazótábor
ismeretében nem igazán kell azon t?n?dnie, hogy valamiféle kamarillaforradalom fenyegetné. Különösen nem a
pályája csúcsán.

Lázár eddigi sikeressége alapján valóban utódjelölt is lehet.
Ebben az esetben a jelölt szó szerint értend? és a jelöl? meg Orbán Viktor. Ha csak valami nem változik meg
nagyon az eddigiekhez képest, akkor ugyanis Orbán fogja kijelölni az utódját is. Természetesen vannak
pozícióharcok a Fideszben is, csakhogy itt van valaki, aki az igazi destrukciót meg tudja büntetni.

Ezért van még Fidesz és ezért nincs már MSZP.
Orbán meglátta a magyar választópolgárok között azt a tömeget, amelynek az élére állhat, amelyet aztán egyre
nagyobb többséggé fejlesztett az elmúlt években. Ha felmerül az utódlás kérdése csak olyan ember jöhet szóba,
aki képes megérteni, hogy a Fidesz és egy Fidesz kormány vezetése, gy?zelemre vezetése nem önmegvalósítás,
hanem ennek a tömegnek megtartása, a bizalmának megszolgálása.
Én személy szerint Lázár képességeit nem vitatnám avval kapcsolatban, hogy alkalmas csúcsvezet?nek, de azt,
hogy megvan-e benne az ehhez szükséges er? az önkorlátozásra, csak ? és a felesége tudja. Na meg Orbán
Viktor.
Lázár jó és sikeres munkatársa volt a miniszterelnöknek, kvázi pihenési szándéka is érthet? ennyi munka után,
mint ahogy az is teljesen jogosan gondolható, hogy más típusú (háttér) feladatokat kapott a miniszterelnökt?l. Vagy
talált ki magának olyanokat, amelyekhez megkapta Orbán jóváhagyását.

De ha szimplán elfáradt vagy megbukott, akkor is elegánsan tette azt.
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Az meg teljesen nyilvánvaló hogy ma Magyarországon az a kormánypárti politikus, aki az Indexet akarja használni
arculatépítésre, vagy közvetlenül személyes politikai célok elérésére, az teljesen hülye. Ma már egy pozitív Indexes
cikk egy ellenzéki politikust is lejárat, nem hogy egy kormánypártit. Jelen esetben ugye az a gyanús, hogy az írás
nem eléggé lejárató. Mi jöhet még?

Talán pont ez a baj, hogy Lázár Jánosnak van jöv?je, ami másokat nem tölt
el felh?tlen örömmel.
Az ellenzéki sajtó fideszológusai az elmúlt nyolc évben is kudarcot kudarcra halmoztak. Ne hagyatkozzunk a
„szakértelmükre”.
https://kiettemeg.pestisracok.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
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