
Arany rögök a közgazdász vándorgyűlésen

Érdekeset álmodtam az elmúlt éjjel.
A két legnagyobb párt vezetői egy hajó fedélzetén tartózkodtak a nyílt tengeren. 
Több napi útra voltak a legközelebbi szárazföldtől. 

Az egyik hajnalon a kormánypártiak szivárgást észleltek a hajó fenékterében. 
Összedugták a fejüket és megállapodtak abban, hogy nem riogatják a hajó utasait, 
hanem megkísérlik betömni a léket.
Hogy-hogy nem, az ellenzékiek rövidesen tudomást szereztek a dologról. Ők 
azonban korántsem voltak ilyen diszkrétek. Azonnal szétkürtölték, hogy léket kapott 
a hajó és követelték, hogy a kormány sürgősen szüntesse meg a veszély helyzetet.

A kormánypártiak egy ideig tagadták,hogy létezik egy ilyen rés. Amit azonban 
legalább két ember tud, annak kicsi az esélye, hogy titokban maradjon. Bizonyítékok 
kerültek napvilágra arra vonatkozóan, hogy a vezető párt is tud a lék létezéséről.
Végül kénytelenek voltak beismerő nyilatkozatot tenni. Bizonyos jelek arra utalnak, 
hogy  szivárgás tapasztalható a hajó fenékterében – hangzott a kommüniké. Rögtön 
hozzátették azonban, hogy aggodalomra semmi ok, teljes mértékben urai a 
helyzetnek.

A következő napokban ádáz bizonyítási eljárásokba kezdett mindkét fél. Számítások 
tömegével igyekeztek alá támasztani, hogy a merülési szint változatlan, sőt még 
kissé javult is a helyzet. A másik oldal kimutatta , hogy a vízszint  a hajótest oldalán 
jelentős mértékben növekedett.

Elérkezett az a nap is, amikor megszülettek az első javaslatok a lék betömését 
illetően. Természetesen a két pártnak radikálisan különböztek az elképzelései. Amint 
a kormánypártiak nekifogtak kijavítani a hibát, az ellenzékiek felbuzdították az 
utasokat, hogy keményen lépjenek fel az eljárással szemben, mert ez a napi adagok 
komoly megnyirbálásával jár. 
Az utasoknak több sem kellet. Megakadályozták a műveletet. 

A többség bátorításából merítve, az ellenzékiek felkérték a kormánypártiakat, hogy 
hagyják őket vezetni. Majd ők betömik a léket. 
Az általuk javasolt módszer azonban elfogadhatatlan volt a másik fél számára.

A hajó közben tényleg süllyedt.

Ekkor a legnagyobb ellenzéki párt kiválasztotta a legjobbnak tartott szakértőit és 
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tárgyalást kezdeményezett a kormánypárttal. Első javaslatát, miszerint a 
kormánypárt is tegyen hasonló módon és jelölje ki a legkiválóbb szakembereit,- 
azonnal elfogadták.

Közeledett a kitűzött nap. Az ellenzék vezére összehívta a tárgyalásra készülő 
embereit és a következőket mondta nekik:
- Tüzetesen vizsgáljátok meg a kormánypárt minden javaslatát. Amit csak lehet 
fogadjatok el. Nemsokára választás lesz. Nyerésre állunk. Nem hinném, hogy a hajó 
utasai a gyengeségünknek könyvelnék el, ha segédkezünk a kormánypártiaknak 
betömni a léket. Egyébként is, az utasok élete a legfontosabb.

A kormánypártiak vezére is összehívta főtárgyalóit.
– Jól figyeljetek - mondta a vezérük, - Igyekezzetek elfogadni az ellenzékiek 

minden javaslatát, amely közelebb vihet a megoldáshoz. Addig nem jöttök ki a 
tárgyalásról, amíg meg nem egyeztetek. Mindketten tudjuk, hogy a lék betömése 
áldozatokkal jár. Bármelyikünk is próbálná elnyerni az utasok támogatását, nem 
járna sikerrel. Az emberek azt szeretnék, hogy növeljék napi adagjukat. Hallani 
sem akarnak róla, hogy a megszerzett jogaikat valaki megkurtítsa.

– Csak akkor megy a dolog - folytatta a vezér, - ha együtt állunk ki és közöljük, 
hogy nincs más választás. Megállapodtunk, hogy ki mekkora részt kell vállaljon a 
siker érdekében. Felkérünk mindenkit, hogy támogassa a közös projektet. 
Pártunk jelenleg vesztésre áll. Ettől biztosan nem fogunk rosszabb helyzetbe 
kerülni. Mindenek előtt az utasok élete a legfontosabb. Ha három napon belül 
nem tömjük be a léket, akkor visszafordíthatatlanul süllyedésnek indul a hajó.

A tárgyaláson sok-sok ötlet, indítvány hangzott el. Egyik sem volt teljes körű 
megoldás. De az arany rögök, amelyeket a szakemberek hoztak magukkal meg-meg 
csillantak a megoldás-kosárban. A mesterelme pedig működni kezdett. A mesterelme 
ugyanis az a virtuális tárgyaló, amely végül is összehozza a projektet, amelyet a 
résztvevők egyike sem lenne képes egymaga kitalálni.

Sajnos felébredtem. Nem tudom mi lett a hajó sorsa. Egyben azonban biztos vagyok. 
Amíg nincs konszenzus az utasok áldozatvállalása és hosszútávú érdeke 
tekintetében, addig a partot érés hiú remény és  nem születhet jó megoldás.

Mezőtúr, 2008. 06. 29.
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