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A kamatos kamat a világ nyolcadik csodája. Aki érti, keres rajta, aki nem, az fizeti. 
(Albert Einstein) 

„… ha tudom a jót, azt is cselekszem!” 
Szókratész (Kr.e. 469-399) 

„Tıke és fasizmus jegyesek” 
József Attila 

 
 
 
1. 
Mi és miért történik itt? 
„A nyitott szemmel járó, logikusan gondolkozó emberek a világ elmúlt éveinek, 
mondjuk úgy 2001. szeptember 11. óta bekövetkezett eseményeit látva mind azt 
kérdezik: Mi történik? Egyre erısödı erıszakhullám, háborúk, kézzelfogható 
hazugságok, megszállás, megrendezett támadások, társadalmi zavargások, 
elszegényedés, romlás és halál.” [37] Mi történik itt? Miért történik ez velünk? 
Véletlen ez? Kiknek az érdeke, ami történik? Írásommal a laikusokat szeretném 
képbe hozni. 
 
2. 
„A pénz: hatalom”, a mai istenek 

  
 
3. 
„A pénz: hatalom”, a pénz és a széplelkek 
A pénz és a hatalom egymástól elválaszthatatlan két fogalom. 
„Az emberek többségének a pénz a biztonságot jelenti, de van, aki a hatalmat, vagy 
a függetlenséget társítja hozzá, derül ki az ING Biztosító felmérésébıl. 
A válaszadók 53 százaléka számára a pénz a biztonságot jelenti, a megkérdezettek 
negyede úgy gondolja, hogy erıt és hatalmat nyújt, míg a többiek függetlenséget, 
szeretetet, vagy egyéb dolgot társítanak hozzá.” [38] 



„Ma szabadnak - legalább a nyilvános rabszolgaság szempontjából - csak 
az érzi magát, kinek pénze van. /WAGNER/” 
„Pénzért mindent meg lehet vásárolni,a mővészetet is.  …” /BERLAGE/” 
„Nincs olyan erı, amit a pénz ne vehetne el.” /Cicero/ 
„Jogállamban a pénz a fegyver.” /József Attila/ 
„Kétségkívül vannak a világon olyan szent élető emberek, akik közömbösek a pénz 
iránt. Én azonban még sohasem találkoztam eggyel sem.”  
„A világ minden baját a pénzre lehet visszavezetni... vagy a hiányára.” 
/Agatha Christiee/ [39] 

 
4. 
A pénz = hatalom, a közgazdák, a szakértık szerint 

 
[40] 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
[41] 

„SUSAN STRANGE szerint a „piac közeli hatalmi struktúrák” veszélybe sodorhatják az 
államhatalom jelentıs szegmensét. A világpiac személytelen erıi (impersonal 
forces) ma már nem elhanyagolható befolyással rendelkeznek. A multi-és 
transznacionális vállalatok, a bankárok, a biztosítók és kockázatkezelık, a „maffia” (a 
világmérető és nagyhatalmú bőnszövetkezetek, mint az olasz maffia, a kínai triádok, 
a kolumbiai drogkartellek, a japán yakuzák), a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi 
auditáló és könyvelı cégek más-más aspektusból, de a hatalom birtokosaiként 
tételezhetık. Ilyen minıségükben pedig az alábbi jogosítványok közül rendelkeznek 
eggyel vagy többel: biztonságot nyújthatnak; hitelt nyújthatnak, vagy ezt 
megtagadhatják; ellenırizhetik, hogy ki és milyen információkhoz juthat hozzá; 
valamint meghatározhatják, hogy milyen termékeket, hol és milyen feltételek mellett 
lehet elıállítani.” 
„MATTHEWS tanulmányában a hatalom megváltozásának (power shift) 
világmérető folyamatáról írt, amelynek során az állam szuverenitása olyan „állam 
alatti”, „állam melletti” és „állam feletti” szereplıkre tevıdik át, mint a transz-és 
multinacionális vállalatok, a nem kormányzati szervezetek, illetve a diffúz civil 
társadalmi kezdeményezések.” 
„Amennyiben ez a szabályozás (TTIP-RM) hatályba lépne, a transz-és 
multinacionális vállalatok gyakorlatilag felhatalmazást kapnának arra, 
hogy „kerékbe törjék” a nemzetállamok fogyasztóvédelmi, 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, közegészségügyi szabályozásait. 
Ezáltal lehetetlenné tenné ıket a szociális és gazdasági vonatkozású ügyek 
önálló vitelére, megfosztva ezzel az államokat a „cselekvıképességüktıl.” 
„…végül a gazdaságról (a transznacionális társaságok - RM) áttérnek az 
állam politikájára, hogy annak hatalmi szerveit céljaik szolgálatába 
állítsák. A gazdasági hierarchia csúcsai ütköznek a demokratikus alapokon létesült 
politikai szervezettel. Igyekeznek az államok kül-, gazdaság-és szociálpolitikáját, a 
kormány és az államigazgatás összetételét, a pártokat döntıen befolyásolni, a 
gazdasági hatalmat közvetlenül politikai hatalommá átültetni.” 
„A világ 200 legnagyobb vállalata között szereplı 82 amerikai TNC a 2000. 
évi kampány során a magyar GDP kétharmadának megfelelı összeggel, 
mintegy 33 milliárd dollárral támogatta az elnökjelölteket.” 
„„Ha a világszerte dollárszázmilliárdokkal zsonglırködı spekulánsok úgy döntenek, 
hogy a kormányzati politikák a spekulatív érdekekkel szemben a környezetvédık, 



vagy a dolgozó szegények érdekeit képviselik, máshová viszik a pénzüket, gazdasági 
válságfolyamatot beindítva” – fogalmaz KORTEN.” 
„A termelés és a szolgáltatások más országba történı áthelyezésével (delokalizáció), 
azaz a tıke kivándorlásával jól kimutatható negatív foglalkoztatási hatások 
keletkeznek: a munkahelyek elvesztése miatt növekszik a munkanélküliség, és 
csökkennek a jövedelmek. Sok esetben figyelhetı meg, hogy az új telephelyet 
választható vállalatot követik a beszállítóik is. Ez lokális vagy regionális szinten is 
súlyos strukturális konfliktushelyzeteket, szociális feszültségeket generálhat, tekintve, 
hogy egy térséghez szorosan kapcsolódó vállalat elköltözése a helyi gazdaság 
szereplıire is direkten hat.” 
„Sokak szerint egy „csendes hatalomváltásnak” lehetünk tanúi, amelynek folyamán a 
TNC-k (transznacionális társaságok – RM) egyre több ponton a nemzetállamok 
helyébe lépnek.” 
„…megerısíthetik vagy „leszavazhatják” a kormányok gazdaság-
politikáját, kikényszeríthetnek vagy megakadályozhatnak bizonyos 
kormányzati intézkedéseket …” [42] 
 
5. 
Kik az irányítók? 
A válasz egyszerő, hiszen amennyiben a pénz hatalom, annak van sok hatalma, 
akinek sok a pénze! Az irányítók tehát minden bizonnyal a világ leggazdagabb 
emberei, csoportjai. Mondják ezeket pénzhatalomnak. 
 
6. 
Hogyan oszlik el a gazdagság az emberek között? 
Az Oxfam nevő, szegénység ellenes szervezet csinált egy összeállítást a jövedelmi 
egyenlıtlenségekrıl. Kiderül belıle, hogy 

• a válság kitörése óta a dollármilliárdosok száma a világon 
megduplázódott. 

• Most 1645 van belılük. 
• A világ 85 leggazdagabb emberének több pénze van, mint a 

szegényebb felének együttvéve. 
• A milliárdosok vagyona az elmúlt 4 évben 124 százalékkal gyarapodott. 
• A világ 30 leggazdagabb embere közül csak 3 nı. 
• A világ 500 legnagyobb cége közül csak 23-at vezet nı. İk jellemzıen 

kevesebbet keresnek, mint a hasonló pozícióban lévı férfi kollégáik. 
• A milliárdosok gazdagodásából nem csorog le a szegényeknek. Hiába lett több 

pénze a mexikói Carlos Simsnek, Mexikóban a szegények száma folyamatosan 
nı. 

• Egy ország gazdasági növekedésébıl sem jut a szegényeknek. Zambia 
gazdasága az elmúlt évtizedben átlagosan évi 6 százalékot nıtt, eközben a 
szegénységben elı zambiaiak száma 65 rıl 74 százalékra nıtt. 

• Aki szegénynek születik az is marad. Amerikában a szegénységbe született 
gyerek fele felnıtt korában is szegény lesz, Peruban ez az arány kétharmados. 

• Dánia a kivétel, ott minden 7 szegénységbe született gyerek közül csak egy 
marad szegény, mikor felnı. 



A jövedelmi különbségek erıszakhoz vezetnek. A helyzet az egyenlıtlenség 
szempontjából Latin-Amerikában a legrosszabb, és a világ 50 legveszélyesebb 
városából 41 ott található.” [11] 
„Az emberiség leggazdagabb 1 százaléka birtokolja a világ vagyonának 
felét.” 
„Eközben a világ lakosságának szegényebbik fele együtt csak a teljes 
vagyon 1 százaléka felett rendelkezik, míg a felsı 10 százaléknál van a vagyon 
87 százaléka.” 
„A szegények viszont még annak ellenére is egyre szegényebbek, hogy a világ teljes 
vagyona továbbra is növekszik, a 2000-ben mért szinthez képest mostanra 
megduplázódott. Épp 2013-ban volt a legnagyobb eddig a növekedés. Ez azonban 
szinte teljes egészében a gazdagokhoz vándorol.” [10] 
„…a modern hatalomgyakorlást rövidesen nem a néptıl, a nép általi és a 
népért való kormányzás jellemzi, hanem az egy százaléknak az egy 
százalék általi és az egy százalékért való kormányzása.” [12] 
 

 
 
Az ábra bal oldalán a gazdagság 2012-es nagyságának osztályait láthatjuk dollárban, 
a piramisban pedig azt, hogy hányan esnek az illetı kategóriába. A 29 m jelentése: 
29 millió. A 3,184 m pedig 3184 milliót, azaz 3,2 milliárd embert jelent. Nem véletlen 
a piramis alkat! [15]  
Nyilvánvaló: világunk irányítói a piramis csúcsán léteznek! 
„… az óriási vagyonok egy szők csoport kezében halmozódtak fel.” 
„Az ábra érzékelteti a drámai vagyoni szakadékokat. 3,4 milliárd ember, a felnıtt 
korú népesség 71 százaléka, a világ összes vagyonának mindössze három 
százalékával rendelkezik, miközben 0,7 százaléké a vagyon 45,2 százaléka.” 
„…drámai adat is, amely szerint a felnıtt korú lakosság legszegényebb ötven 
százaléka 2015 közepén az összes vagyon kevesebb mint egy százalékával 
rendelkezett, és a leggazdagabb tíz százaléké volt az összes vagyon 87,7 százaléka. 
Továbbá, ahogyan a tanulmány elırevetíti, a vagyoni különbségek 2020-ig tovább 
növekedhetnek.” [14] Mi a helyzet 2015-ben? 
A piramiscsúcson látható az, hogy az összvagyon 45,2%-a az emberek 0,7%-áé! A 
piramis alja pedig mutatja azt, hogy 3%-a csak az összes ember 71%-áé! A helyzet – 
azaz az aránytalanság - fokozatosan romlik! [16] Egyre nagyobb vagyon kerül 
egyre kevesebb ember kezébe – ez a jövınk! 
 



 
 
7. 
Ami szomorú: más a változás üteme az elıbbi kategóriákban 

 

 
Az amerikai jövedelmek változása felsı 1% (meredeken fölfelé), közepes 60%, és az 
alsó 20% esetén (mindkettınél stagnálás), 1979 és 2007 között. [18] 
 
8. 
Mi a vagyoni helyzet pl. Németországban? 
„Nıttek a vagyoni egyenlıtlenségek Németországban” 
„A gazdagok és a szegényebbek közt széles a szakadék. Az összvagyon 60 százalékát 
a háztartások 10 százaléka birtokolta, és az alsó 50 százalék az összvagyon csupán 
2,5 százalékával rendelkezett a Bundesbank felmérése szerint.” 
 
9. 



Lehet-e mérni a vagyoni egyenlıtlenségeket? 
„A Gini-index egy közgazdasági mérıszám, ami a statisztikai eloszlások 
egyenlıtlenségeit méri. Leginkább a jövedelem és a vagyon eloszlásának mérésére 
használják. Corrado Gini olasz közgazdász vezette be.” 
„Az együttható értéke 0 és 1 között lehet, és minél nagyobb, annál 
nagyobb a vagyoni egyenlıtlenség a vizsgált területen.” 
„A vagyon eloszlását mutató úgynevezett Gini-együttható 0,78 pont 
(Németországban - RM), ami a legmagasabb érték az euróövezetben, jóval 
meghaladja például az Olaszországban regisztrált 0,61 pontot és a szlovákiai 
viszonyokat jellemzı 0,45-öt.” [8], [9] 
 
10. 
Mekkorák a vagyoni különbségek a Gini-index szerint, országonként? 

 
 
A 2013-as piros vonal hosszabb a 2008-as rózsaszínnél, tehát Magyarországon nıttek 
a vagyoni egyenetlenségek. 

 
A fentebbi ábra mutatja a Gini-index változásait országonként. Mi megint rossz 
helyen vagyunk! „A 2008-as és a 2013-as adatokat összehasonlítva az látszik, hogy a 
Gini-index alapján Magyarország a válság elıtt inkább a kevésbé egyenlıtlen 
országok közé tartozott, sıt Magyarországnál csak a skandináv államokban és 
Csehországban volt egyenlıbb a vagyon és a jövedelmek eloszlása. 
Az utóbbi években azonban valami nagyon megváltozott a magyar társadalomban, a 
válság idején ugyanis az egyenlıtlenségeket mutató a Gini-együttható csak a brutális 
bankválságtól sújtott Cipruson emelkedett jobban, mint Magyarországon. [7] 



 
11. 
Az 1% és a 99% 
A tendencia e felé a vagyonarány felé tart. 
A „Mi vagyunk a 99%” - egy nyugati, fıleg észak-amerikai, a vagyon-elosztás 
aránytalansága elleni mozgalom. 

 
 

 
 
A csinos hölgyet mutató kép felirata: „Én vagyok az 1%. Egy Rothschild vagyok. 
Miénk nagyjából az egész bolygó, és minden, ami rajta van. De te valószínőleg 
(remélhetıleg) nem hallottál rólunk.” [17] 
 
12. 
A bankok és a kormányok kapcsolata 
A pénz, mint isten, temploma a bank. Akié a bank a pénzével hatalmat vásárol, 
hiszen a pénzért minden megvehetı. Minden eladó ma, így a hatalom is. Ha venni, 
vásárolni kell, nincs különbség a piaci krumpli és a pártok, a kormányok között. A 
pártok és a kormányok egyszerő áruvá váltak, melyek megvehetık! Ma természetes 
az, hogy a pénz segítségével a bank irányítja az ipart, a mezıgazdaságot, a 
szolgáltatásokat. Miért ne lenne ugyanez a helyzet a pártokkal, kormányokkal? 
Nagyuraink vesznek pártokat, kormányokat, ha azok nekik tetszıen mőködnek. Ha 
nem, csinálnak! Csak így tőnik? 
 
13. 
Mi a globalizmus lényege? Hogyan látják a pénzuralmat az USA-ban? 
„John F. Hylan, New York City polgármestere a következıket mondta egy 1922-es 
beszéd során: A köztársaság igazi ellensége a láthatatlan kormány, ami hatalmas 
polipként terjeszti ki nyálkás karjait városaink, tagállamaink és nemzetünk felett. De 
hagyjuk az általánosságokat! Kimondom, hogy ennek a polipnak a feje a Rockefeller-
Standard Olajvállalat érdekeltségi köre és a hatalmas bankházak kis csoportja, 
akiket általában csak nemzetközi bankárokként emlegetünk. Ezeknek a 
nagyhatalmú bankároknak a zárt társasága irányítja az egész amerikai 
kormányt saját önzı érdekeik szolgálatában. 



İk irányítják mindkét pártot, ık írják a politikai platformokat, készítenek bábokat 
a pártvezetıkbıl, kihasználva a magáncégeket és minden és bármilyen eszközt, 
hogy a közhivatalokba kizárólag olyan emberek kerüljenek, akik mindent 
megtesznek, amit a korrupt nagyvállalatok diktálnak.” 
„Lewis Lapham újságíró a következıket írta néhány napja megjelent cikkében: 
„A kongresszus akaratának alakítása és az amerikai elnök megválasztása az 
ország elit osztályának a privilégiumává vált, ami azt jelenti, hogy a lakosság 
20 százalékának birtokában van a vagyon 93 százaléka és a társaságok és bankok 
maroknyi boldog irányítójának a tulajdonában és irányítása alatt áll a 
média és a szórakoztatóipar. İk írják a törvényeket, irányítják az 
egyetemeket és jótékony szervezeteket, a szabályozó és törvényhozó 
intézményeket, a kaszinókat és a sportarénákat.”” 
A médiájuk ezeket a pártokat és kormányokat hívják demokratikusnak és fıleg 
függetlennek! Mitıl lennének azok és kitıl, mitıl függetlenek? A pénzadó gazdijuktól? 
İk azok, akik nap, mint nap kérik számon a világon a demokráciát.[21] 
„"... a pénztıke hatalmasainak messzetekintı célja nem kevesebb, mint a pénzügyi 
ellenırzés olyan magánkézben lévı világrendszerének a létrehozása, amely képes 
uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. 
Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon ellenıriznék összhangban 
azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott 
magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak ..." 
Carrol Quigley történész, a washingtoni Georgetown Egyetem professzora, Clinton 
elnök tanára és mentora ("Tragédia és remény" 324-ik oldal, New York-London, 
1965).” 
„A 19-ik század Amerikájában, amikor - kemény küzdelem árán és soha nem 
maradéktalanul - de azért még érvényesült a "nép kormánya, a nép által, a népért" 
elve, akkor még akadtak olyan tisztességes politikusok, akik nemcsak tisztában voltak 
az ellenırizetlen pénzhatalom veszélyeivel, a monetáris döntések sorsdöntı 
fontosságával, hanem ezt meg is mondták a választópolgároknak. Abraham 
Lincoln, az Egyesült Államok tragikus sorsú 16-ik elnöke, aki tett is azért, hogy a 
pénz szervezett magánhatalma ne vegye át az uralmat a demokratikus állam felett, 
így foglalta össze véleményét a pénzhatalomról 1863-ban: 
"A pénzhatalom béke idején élısködik a nemzeten, háborús idıben pedig 
összeesküszik ellene. Despotikusabb, mint a monarchia, arcátlanabb, mint 
az autokrácia, és önzıbb, mint a bürokrácia. Olyan válság közeledtét látom a 
közeljövıben, amely megbénít, és arra kényszerít, hogy remegjek hazám 
biztonságáért. A korporációk kerülnek uralomra és a korrupció korszaka köszönt 
ránk. A pénzhatalom arra törekszik, hogy fenntartsa uralmát, kihasználva az emberek 
elıítéleteit, egészen addig, amíg a gazdagság néhány kézben halmozódik fel, 
és a köztársaság elpusztul.” 
„Thomas Jefferson, aki 1801-tıl 1809-ig volt az Egyesült Államok elnöke, így 
vélekedett a pénzoligarchia által minden eszközzel szorgalmazott magántulajdonú 
központi bankról és a magánpénz kibocsátásról: 
"Polgáraink szeme nincs eléggé nyitva ahhoz, hogy lássák bajaink igazi okát. Ezt 
szinte mindenben keresik, kivéve a bajok igazi okozójánál, a 
bankrendszernél nem. Ez a rendszer bizonyos formában hasznos is lehetne, de 
ma már visszaélésekhez vezetett, mivel összeegyeztethetetlen a közösség 



biztonságával és jólétével. A legıszintébben hiszem, hogy a bankok hatalma 
veszélyesebb, mint a fegyverben álló hadseregeké; …”” [22] 

 
14. 
Mi a globalizáció lényege? Csereszabatosak a Goldman Sachs alkalmazottai és az 
amerikai és egyéb kormányok tagjai? 
„A zürichi kutatók által a világ legbefolyásosabb vállalatairól összeállított 
listán a Goldman Sachs a megtisztelı 18. helyen szerepel, …” 
„A Goldman Sachs Group, Inc. egy amerikai … banki vállalkozás …” 
A korábbi Goldman vezetık közül többen kerültek amerikai kormányzati pozíciókba. 
Közéjük sorolható Mario Draghi, az európai központi Bank elnöke, Mark Carney, a 
Bank of Canada kormányzója, majd a Bank of England kormányzója. Ilyen kicsi a 
világ, ık vannak mindenütt, ami számít ezen a világon. Ezek a mai világunk hatalmi 
központjai, az alapvetı döntések forrásai. 
Mi mindenre képes? 
„5 milliárd dollárt fizet a Goldman Sachs a 2008-as válság elıidézésében 
okozott szerepéért” [43] 
Mi az nekik? Biztos kalkuláltak is valamennyi büntetéssel!  
„Mario Monti Olaszország új miniszterelnöke a kilencvenes évek közepétıl nemzetközi 
tanácsadóként dolgozott a Goldman Sachs-nak, miközben az Európai Bizottság tagja 
is volt. … 
Mario Draghi az Európai Központi Bank novemberben beiktatott új elnöke 2002-2005 
között volt a Goldman Sachs International alelnöke. … 
Petros Crhistodoufou szintén a Goldman Sachs alkalmazottja volt, jelenleg a görög 
adósságkezelı szerv elnöke. … 
A Világbank jelenlegi elnöke Robert B. Zoellick a Goldman Sachs International 
alelnöke, illetve ügyvezetı igazgatója volt 2005-2007 között. …” 
A cikk megadja az egykori Goldman Sachs alkalmazottak (tanácsadók) névsorát is 
azoknak, akik az Obama kormányban pozíciót töltöttek be. A cikk 48 nevet sorol fel, 
köztük Joe Biden alelnök, Clinton Hillary volt külügyminiszter. Maga Obama a cég 
dolgozója, alkalmazottja volt. 
„Talán nem véletlen, hogy a "Government Sachs" (Sachs kormány – RM) kifejezés 
már szállóigévé vált.” 
De visszafelé is megy a dolog! Vajon mit hálál meg a zsíros állasokkal a bank? 
„A volt alkalmazottak kormányba delegálása csak az érme egyik oldala, az elızı 
kormányzat 30 tisztségviselıjének ajánlott munkát a Goldman Sachs, akik azóta 
lobbizásra használják fel a "szakértelmüket", és a kapcsolataikat.” [19] 
 
15. 
Egy tipikus Goldman Sach-alapú karrier 
„Mario Draghi 2011-ben lett az EKB fınöke, s ı megtestesíti a globálisan uralkodó 
„befektetık” és „pénzpiacok” érdekvédelmének teljes intézményesítését. Ehhez Mario 
Draghi eddigi pályája és hálózati kapcsolatai ideális elıfeltételt jelentenek. 
Nem teljes felsorolással egymást követıen és részben egyidejőleg a különbözı 
funkciókat töltötte be: a Világbank ügyvezetı igazgatója (1984-1990), a Goldman 
Sachs International alelnöke, az olasz Nemzeti Bank elnöke. A Nemzetközi Fizetések 
Bankjában (a legfontosabb központi bankokat tömörítı, bázeli székhelyő BIS) a 
végrehajtó tanács tagja volt, valamint a G-7 államok megbízásából az árnyékbankok 



bizottságának elnöke. 2013 óta Draghi a BIS Nemzeti Bankok csoportjának az elnöke 
is. 2006 óta a Harmincasok (G 30) exkluzív csoportjának, azaz egy magánbankárokat 
és tudósokat tömörítı csoportnak tagja, amelyet 1978-ban a Rockefeller Alapítvány 
alapított, és ma bankok és vállalatok finanszírozzák.” [20] 
 
16. 
„Partnerség” a pénzvilág és a kormányok között? 
„A pénzügyi szektor erejét növeli az is, hogy egyoldalú elınyben van a politikával 
szemben. A kormányok a költségvetést kötvények eladásával finanszírozzák. A 
kötvényeket a pénzügyi szektor szereplıi veszik meg. A hitelezık ezért jelentıs 
hatást tudnak gyakorolni a politikusokra. De van egy másik oka is a 
pénzvilág hatalmának. A politikusok választási kampányához rengeteg 
pénz kell. Ezt jelentıs mértékben a pénzügyi szereplık biztosítják.” 
„A Harvard Business Review 2014. júniusi internetes száma szerint 1980-ban a 
pénzügyi szektor teljes vagyona az USA GDP-jének ötszöröse volt. 2007-ben pedig 
már tízszerese. A vagyon növekedésével nıtt befolyása is.”  
Ha ez a vagyonarány a pénzvilág és az USA között, mi lehet ugyanez a kisebb 
országok esetén? Az államok szegénysége és ezzel kiszolgáltatottsága nyilvánvaló. 
„1998 és 2013 között a pénzszektor közel 6 milliárd dollárt költött 
lobbitevékenységre. A 2008-as válság idején pedig növelte befolyását a 
kormányok felett. Hatalmasak azok az összegek is, amelyeket a politikai 
jelöltek támogatására költenek. Hozzátehetjük, hogy a pénznek nincs „színe”: a 
pénzvilág egyformán támogat eltérı értékrendő politikai pártokat és jelölteket.”  
Vajon önzetlenül ad pénzt a politika jelöltjeinek? Vajon nem nyújtják be késıbb a 
számlájukat? 
„Az is jellemzı, hogy a kormányvezetık és a bankvezetık idınként pozíciót 
cserélnek. Korábbi bankvezetıkbıl így lesznek magas rangú kormánytagok, és – 
választási vereség esetén – így kerülnek vissza „bukott politikusok” a bankszektorba. 
Nem véletlen – állítja az írás –, hogy a pénzvilág érdekei folyamatosan 
nyitott fülekre találnak a politikusoknál.” 
„A cikk így folytatja: a pénzpiac növekvı befolyása a gazdaságra, a társadalomra és a 
kormányokra nem amerikai, hanem világjelenség. Ebben a világban – a cikk szerint – 
a „pénzügyi farok csóválja a gazdasági kutyát””. 
„De a pénzvilág hatalma abban is megnyilvánul, hogy érdekei 
képviseletére, nézetei társadalmi elfogadtatására szakértıket, 
kutatócsoportokat is meg tud fizetni. Ezt a jelenséget így fogalmazza meg az 
írás: nehéz ugyanis egy embert meggyızni arról, hogy értsen meg valamit, és azt 
tegye mások számára is érthetıvé, ha azért kap jelentıs jövedelmet, hogy ne ezt 
tegye. Más módon kifejezve a dolgot, az igazi hatalom nem az, amikor valaki arra 
képes, hogy rákényszerítsen másokat bizonyos cselekedetekre, hanem az, amikor 
úgy változtatja meg az emberek gondolkodását, hogy azok már maguk is azt akarják 
tenni, amit a hatalom tılük elvár. Hozzátehetnénk, hogy ugyanez a helyzet a média 
világában. A pénzemberek kezében levı médiabirodalmak az emberek 
manipulálásának legfontosabb eszközei. Segítségükkel kormányokat lehet 
buktatni, és a társadalom számára ártalmas üzleteket lehet hasznosként 
feltüntetni, és az emberekkel elfogadtatni.” 
„2012. március 14-én jelent meg a New York Timesban Greg Smith írása „Miért 
hagyom ott a Goldman Sachs”-et címmel. … Az írás nyilvánvalóan érzékeny pontokat 



érintett azzal, hogy a pénzvilág és a társadalom viszonyát kritikusan elemezte. A 
bankok viselkedését a válságban röviden így írta le: „fogjad a pénzt, és fuss el vele”. 
… azt a következtetést vonja le, hogy a pénzvilág mára olyan gazdasági szereplıvé 
vált, amelynek az alapvetı filozófiája a „profit bármilyen áron”, akár a 
gazdaság és a társadalom kárára is. Ebben a játékban a bankok „kisember” ügyfelei 
csupán bábok.” 
A „profit bármilyen áron” – ezt kell csak tudomásul vennünk és ezzel 
majdnem minden mai jelenség érthetıbbé válik! 
„Ilyen igazságként került felszínre a görög eset is. A VOXeurop internetes lap 2010. 
március 3-án idézi a francia Le Monde írását, amelynek címe: „Goldman 
Sachs, a nemzetközi hálózat: mindenhol ott vagyunk.” A cikk szerzıje, Marc 
Roche arra hívja fel a figyelmet, hogy az óriás amerikai Goldman Sachs bank, mint 
tanácsadó jelentıs díjért segített annak idején a görög kormánynak abban, hogy a 
valós pénzügyi helyzetét eltitkolva, azt sokkal jobbnak feltüntetve bevezethesse az 
eurót. A görög kormány részérıl a megbízó a görög nemzeti bank azon vezetıje volt, 
aki ezen munkáját megelızıen a Goldman Sachs munkatársa volt.” 
„A cikk írója, a „Goldman Sachs” nevet kicsit módosítva, „Government Sachs”-nek, 
azaz „Sachs kormánynak” nevezte az amerikai óriás bankot a következıt állítva: „a 
Goldman Sachs gondosan toborzott és kiválasztott, kiemelkedısen jól 
megfizetett tanácsadói kiválóan ismerik a hatalom folyosóinak 
szövevényeit az EU-n belül, és közvetlen kapcsolatban vannak az összes 
fontos döntéshozóval”. A cikk külön kiemeli az Európai Központi Bank (EKB) 
jelenlegi elnökét, Mario Draghit – aki a Goldman Sachs európai alelnöke volt 2001–
2006 között – mint a Goldman Sachs kiváló európai uniós kapcsolatát. … ” 
„Lobbizás felsıfokon A „Corporate Europe Observatory” civil szervezet, amely 
elsısorban a nagy cégek és a bankok politikai döntéshozatalra gyakorolt hatását 
követi nyomon, így írt egy 2012. január 23-án megjelent „Mit keresnek a 
bankárok az EU-csúcstalálkozókon” címő elemzésében: a bankvezetık azt 
nyilatkozták, hogy azért mentek Brüsszelbe, az EU-csúcsra, hogy a pénzügyi szektor 
érdekeit képviseljék.” 
„A bankok erıs lobbiszervezeteket is létrehoznak. Egyikük az úgynevezett „30-ak 
csoportja” nevő bankárcsoport, amelyrıl a wikipédia a következıt írja: A G30 
csoport tagjai a legfontosabb bankok, közöttük központi bankok vezetıi és 
egyetemek, valamint nemzetközi intézmények vezetıi. Központjuk Washingtonban 
van. Általában évente kétszer találkoznak. A csoportot 1978-ban a Rockefeller 
Alapítvány kezdeményezésére hozták létre. A csoport munkájához a kezdı 
tıkét is a Rockefeller Alapítvány adta. A csoport elsı elnöke Johannes 
Witteveen, az IMF korábbi elnöke volt. Jelenlegi elnöke Jean-Claude Trichet, az EKB 
korábbi elnöke. Tagja a csoportnak például Mario Draghi, az EKB jelenlegi elnöke is, 
továbbá a neves amerikai Princeton Egyetem professzora, Paul Krugman, valamint 
Kenneth Rogoff, az IMF korábbi vezetı közgazdásza. Egyedüli kelet-európai tag 
Leszek Balcerowicz, a lengyel nemzeti bank korábbi kormányzója. … A csapat saját 
magát tanácsadó testületként határozza meg. Érdekesség, hogy ennek 
ellenére az EU Bizottság elnöke irodája közelében van a csoport irodája, 
ami arra enged következtetni, hogy tagjai elég közel vannak az EU legfelsı 
döntéshozóihoz.” 
„Mivel pedig a nagybankok vezetıi és a politikusok között szoros kapcsolatok vannak, 
a bankok politikusokat és pártokat finanszíroznak, továbbá átjáróházként változnak a 



politikusi-bankári pozíciók, így nem nehéz a pénzvilág érdekeit érvényesíteni. De a 
központi bankok, még a legerısebbek is, mint a FED, kesztyős kézzel bánnak a 
nagybankokkal.” [23] 
 
17. 
Egy világos hatalmi szervezet „csontvázai”, struktúrái 
17.1 A döntési szintek, a döntési piramis: 
„Legfelsıbb szintő döntések” és a döntések helyei: 

•  „Agytrösztök (pl. a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), a Trilaterális Bizottság, a 
Bilderberg csoport, a Chatham House, a Világgazdasági Fórum, az Új Amerikai 
Évszázad Projekt (PNAC), …), 

• pénzügyi dinasztiák (pl. Rothchild, Rockefeller, Morgan, Mellon, Bin-Laden, 
Buffet, …), 

• királyi és nemesi dinasztiák (pl. a brit, holland, spanyol, belga 
uralkodócsaládok, vagy Franciaország, Németország, Ausztria, Olaszország és 
Portugália koronázatlan nemesei, pénzügy „nemesei”, …), 

• vallási szervezetek (pl. a Vatikán, az Anglikán egyház, a Lutheránus és 
Kálvinista egyházak, a Zsidó Szanhedrin, az Evangéliumi szervezetek, …), 

• nemzetek feletti politikai szervezetek (pl. a szabadkımővesség, a cionizmus, a 
nemzetközi szociáldemokratizmus, a nemzetközi kereszténydemokratizmus és 
számos civil és lobby szervezet, …)” 

• szervezett bőnözés. Nem meglepı, hogy a szervezett bőnözés együttmőködik 
a törvényes hatalommal, sıt elıfordulhat, hogy a hatalom hozta létre 
különféle „operatív megállapodások” keretében. A határok igen homályosak, 
mivel számos szervezett bőnözıi csoport sikeresen beágyazódott a törvényes 
szervezetekbe, beleértve olyanokat, mint a CIA, MI6, Mossad, DEA, FBI, SEC, 
egyes pénzintézetek, tızsdék és katonai vagy biztonsági erık.”  

Ez a piramis csúcs! Van pénz és ezeknek jut is pénz, csak tegyék a dolgukat. A 
közelükbe sem engedik a nemzetek kormányait! 
„Középszintő döntések” és a döntések helyei: 
„a multinacionális cégek …, a  transznacionális pénzintézetek …, a média 
monopóliumok …, a nagy egyetemek …, és a nemzeti kormányok egyes szektorai … 
(különös hangsúllyal a külpolitikai, gazdasági és védelmi ügyekre).” 
„Óriási források felett rendelkeznek, amelyekkel, többek között, elıre jóváhagyott 
jelöltek és pártok politikai kampányait finanszírozzák, ügyelve a hitelesség 
látszatának megırzésére, hogy a szavazók úgy érezzék, ık választják meg 
azokat, akik irányítani fogják ıket. Hívjuk ezt mondjuk a „demokrácia 
színjátékának”. 
A monopóliumot élvezı médiaszervezetek intenzív rövidtávú pszichológiai 
hadmőveleteket hajtanak végre (például választások elıtt), miközben az oktatási 
rendszer közép- és hosszú távú pszichológiai nyomást gyakorol, hogy a lakosság 
nagy része higgyen, elfogadja és megkérdıjelezés nélkül magáévá tegye a 
„demokrácia színjátékát”” Még ebbe a körbe sem engedik be a nemzetek 
kormányait! 
Az, ami itt a késıbb ismertetésre kerülı Piketty-könyv értékelése körül és a világ 
globális felmelegedésében az ember közrehatását övezı vitákban látható, 
érzékelhetı, hogy vásárolhatók, vehetık a tényekkel szöges ellentétben lévı 
„tényeket” bemutató tudósok, vannak megvehetı kutató intézetek. Hajlandók érvelni 



pl. a mellett, hogy svindli a globális felmelegedés. De bizonyára jól keresnek a 
történelmet hamisító „tudósok” is. Minden megvehetı, minden áruvá lesz, ha a profit 
növelésének érdeke ezt kívánja! 
Tessenek arra gondolni, hogy micsoda zőrzavart okoztak Magyarországon a 
„szakértık” az „szakvéleményeikkel” a Bıs-nagymarosi ügyben! Volt itt szakvélemény 
mellet is és ellene is és mind a tudomány nevében! Kinek mi volt az érdeke! A 
zavarkeltés, az emberi agyak megzavarása céljából! Mindenben azonos az 
eljárásrendjük a paksi atomerımővel kapcsolatban is! Kinek lehet itt hinni? Ügyesen 
elbizonytalanítani mindenkit – kifinomult lélektani technológiákkal. A lélektani 
hadviselést régen az ellenséges katonaság ellen vetették be, míg ma a 
saját társadalom ellen is. 
„Alacsonyabb szintő döntések” és a döntések helyei: 
„… a kormányok, a rendfenntartó szervezetek, a fegyveres és biztonsági erık, a 
felügyeleti szervek … az „elnök”, az ügyvezetı hatalom fejeként, a 
„miniszterelnök”, a képviselık, a bírák és a kormány törvényhozói szervezetei.” 
„Éppen ezért egy nemzet elnöke vagy miniszterelnöke, kormányzása rövid ideje alatt 
csupán rövidtávú ügyvezetıi, döntéshozói hatalommal bír. Országaink szárnyaszegett 
elnök-vezérigazgatói ık, akiket a … a gondosan elıre kiválasztott ellenzék 
folyamatosan szorongat.” 
A kormányok, az elnökök, a miniszterelnökök, a különféle képviselık a 
döntési piramis legalján vannak! Mi ezeket „elit”-nek nevezzük, amely az 
elit szó lejáratása. Bábok! Pillanatok alatt másra, a „van jobb”-elvet 
követve lecserélhetı nullák. Ügyelnek arra, hogy ne láthassuk azokat, akik 
a marionett bábukat mozgatják. Rendkívül meglepıdnénk, ha valaki 
elhúzná a szónokló politikus mögött a függvény, és láthatók lennének a 
gazdáik! Bábu mozgat bábut – persze állati demokratikusan! 
 

  
 
A tudatformáló eszközeik: 
„A társadalmi változásokat két fı eszköz segítségével érik el: 
Az oktatási rendszer: A globális elit terveinek támogatása szempontjából fontos 
társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai témák oktatását eltorzították, 



megfertızték, lebutították és fejtetıre állították. Nem véletlenek az egyes kormányok 
oktatási „reformjai”! A gyerekek agya itt a tét! 
„A média: világnézetünk és a „valóság” torzítása mellett a média, a szórakoztatóipar 
segítségével, demoralizáló, destruktív, sokszor perverz tartalmakat közvetít az ókori 
„cirkuszt a népnek” elv alapján, a modern technika újításaival megspékelve.” A 
kollaboráló média hatalom, mert mögötte van a pénzvilág hatalma. A gıgjük is innen 
ered. 
 
17.2 „A globális geopolitikai hatalom szerkezete nagyjából a következıképpen néz ki: 
Vezetı multinacionális társaságok – Az ipar, szolgáltatóipar, kiskereskedelem, 
olajipar, energiaipar, bányászat, R&D, hadügy, légiközlekedés, élelmiszeripar, 
mezıgazdaság, vegyipar, építıipar, szállítmányozás, tanácsadás, stb. Fortune 500 
cégei. 
Magán pénzintézetek – Inter- és transznacionális bankok, pénzügyi tanácsadók, 
hitelminısítık, tızsdék, alapkezelık, biztosítók és viszontbiztosítók, nyugdíj és 
befektetési alapok, stb. 
Országos és nemzetek feletti többoldalú entitások – Nemzetközi valutaalap 
(IMF), Világbank, Inter-American Development Bank (IADB), Nemzetközi Fizetések 
Bankja (BIS), minden központi bank, kiemelve a Federal Reserve bankot és az 
Európai Központi Bankot, az ENSZ, stb. 
Egyetemek és akadémiák – A politikatudományokra, nemzetközi és 
kormánykapcsolatokra és a közgazdaságra specializálódott intézmények (például: 
Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Yale, Johns Hopkins, Chicago, Stanford, 
Georgetown, Oxford, Cambridge, London School of Economics). 
Multimédia monopóliumok – The New York Times, Washington Post, Newsweek, 
CNN-Time Warner, CBS, MSNBC, Fox, BBC, The Economist, Der Spiegel, Foreign 
Affairs, Reuters. 
Kormányok – Kulcsfontosságú helyi és külpolitikai, gazdasági, pénzügyi és 
monetáris pozíciók.” 
„Ez egy igen összetett hierarchiával rendelkezı, rendkívül fegyelmezett, 
piramisszerő rendszer és megfigyelhetjük, hogy a piramison lefelé haladva a 
mőködtetık és szereplık száma egyre nı és ezzel arányosan egyre kisebb fogalmuk 
van az összképrıl, a terv egészérıl. A titkosszolgálatokhoz hasonlóan mindenki csak 
annyit tud, amennyire szerepe betöltéséhez szüksége van és csak a csúcson állóknak 
van rálátásuk az egész helyzetre, illetve csak ık tudják hol állnak a legfıbb terv 
teljesítésében.” 
„A pénzhatalom rendkívül demokráciaellenes. Számomra mindig meglepı, amikor 
politikusokat, a médiát, egyes értelmiségieket, akadémikusokat vagy más 
véleménynyilvánítókat hallok a demokráciáról beszélni, azt sürgetve, hogy mindenki 
mindenhol a demokrácia elvei szerint cselekedjen, de soha egyetlen szót sem szólnak 
a pénzügyek vagy a gazdaság demokratizálásáról. Ez tabu téma, annak ellenére, 
hogy mindenki látja, a pénzvilág és a gazdaság a lehetı 
legdemokráciaellenesebb és kifejezetten diktatórikus elvek alapján 
mőködik.” 
„A demokratikus és kapitalista rendszerek parancselvősége olyan kifinomult, hogy 
még a vágyainkat is a rendszer határozza meg. Azt kívánjuk, amit a rendszer 
akar, hogy kívánjunk.” 

[37-2] 



A nép pedig meg sem kérdıjelezheti ezt a hatalmat, mert akkor megkapja a 
közismert jelzıit, besorolásait! Ellehetetlenítik, szinte kiírják az élık sorából. 
 
18. 
„Demokratikus” színjátékok 
2007. „Hétórás vita után péntek hajnalban felszállt a fehér füst a lisszaboni 
csúcstalálkozón, és az európai vezetık boldogan veregették egymás hátát, hogy 
hosszú huzavona után végre az elvetélt alkotmány helyébe egy új 
reformegyezménynek nevezett megállapodást állítottak.” 
„„Állampolgáraink látni akarják, mit hoz nekik Európa az ı mindennapi életükben.” 
Ezt alighanem látják is, ugyanis a csúcstalálkozó kezdetére a portugál 
szakszervezetek rég nem látott, hatalmas tüntetést szerveztek, ahol mintegy 
százötvenezer ember tiltakozott az Európai Unió újonnan kidolgozott, a 
munkavállalók jogait tovább korlátozó munkaügyi stratégiája ellen. A 
reformegyezmény Nicolas Sarkozy ötlete volt és azt a célt szolgálta, hogy 
el lehessen kerülni a megállapodás európai közvélemény elé való 
terjesztését. Míg egy alkotmány esetében több országban a népszavazás 
kötelezı lett volna, most, mondván, csak a régi egyezmények 
módosításáról van szó, ezt mellızni lehet.” 
„A nem választott Európai Bizottság jogosult csak arra, hogy javaslatokat 
terjesszen be. Ez azt jelenti, hogy a tényleges európai törvényhozók nem 
azok lesznek, akiket erre a feladatra a polgárok megválasztanak, hanem a 
bizottsági köztisztviselık és azok a nagyvállalati lobbisták, akik a 
törvényeket ténylegesen elıkészítı, másfél ezer szakmai bizottságot 
uralják.” 
Nemcsak Sarkozy irtózott a nép szavától, a népszavazástól, hanem pl. Rákos Mátyás 
is, aki a kulákvilág idején, a begyőjtés idején beszédet mondott Kecskeméten, Szent 
István napján. Állította: mivel voltak olyan parasztok, akik a beszolgáltatandó porción 
felül is adott be terményt, megjegyzem nem sokan lehettek, ezt a nép 
támogatásának, egyenesen a pártpolitika melletti népszavazásnak nyilvánította. 
Hasonlít a két dolog abban is, hogy: nem kell itt népszavazás, a nép szavaz amúgy 
is!  
„Az Európai Alkotmány preambuluma egy Thuküdidész-idézettel kezdıdött: „Mi olyan 
alkotmány szerint élünk, amelynek neve, mivel az uralom nem néhány ember, hanem 
a többség kezében van, demokrácia.”  
Eme idézetet a reformegyezmény elhagyta, de a szöveget kiegészíthette volna: 
„Mi olyan államalakulatban élünk, amelynek neve, mivel az uralom nem a 
többség, hanem néhány gazdag ember kezében van, timokrácia.”” [32] 
„Keresztülhúzta a népszavazást a holland parlament” 
„Bár a holland népszavazáson 60 százalék elutasította, a parlamentben 75-71 
arányban kiálltak a képviselık amellett, hogy az EU fenntartsa az Ukrajnával kötött 
társulási szerzıdést, …” [24] 
Hasonló történt a görög népszavazás után is! Amit a görög nép elutasított egy 
népszavazáson, azt az általuk választott kormány überelte! Megszorításként többet 
kaptak annál, nyeltek le, amit közvetlenül elıtte elvetettek. 
„A hollandiai népszavazással immár rendszeressé vált, hogy bizonyos 
népszavazások megtartása elfogadható, másoké nem az. A választópolgárok 
alaposan meg kell jegyezzék, melyik népszavazás “rossz”, és melyik “jó” – Brüsszel 



szerint. A Krím-félszigeten tartott népszavazás egyértelmően “rossz”, mert a régió 
ezáltal függetlenedett Ukrajnától, és az uniós milliárdosok ennyivel kisebb felvásárló-
piachoz juthattak hozzá, a NATO pedig nem tudott haditengerészeti kikötıt nyitni. A 
hollandiai népszavazás szintén “rossz”, mert nem a további integrációról és a 
nemzetállam felszámolásáról, a szabadságjogok teljes feladásáról döntött a nép, 
hanem kifejezésre juttatták, hogy az eddigiek alapján inkább nem kérnek az Európai 
Unióból. Brüsszel reakciója igen tanulságos: kiderült, hogy nem csak diktatúrából van 
“jó” és “rossz”, hanem demokráciából, népszavazásból is van “jó”, és vannak egészen 
“rosszak”, amiket el kell ítélni. Talán a demokrácia és a diktatúra nem is különbözik 
olyan nagymértékben, mint azt korábban gondoltuk?” [25] 
Úgy látszik, ezt a bekezdést nehéz lezárni. Egy nagyon friss hír szerint [46]: 
„Az Európai Unió meghal, ha uniós kérdéseket népszavazással döntenek el 
- mondta Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter az ARD német 
országos köztelevízió Europamagazin címő mősorának hétvégi adásában.” 
A népszavazás, a nép szava. Hol legyen szava a népnek, ha nem egy 
demokráciában? Miféle az a „demokrácia”, ahol isten ırizzen a nép 
szavától? Ezek oktatnak minket demokráciára? 
„Ha az ország népszavazást tart, akkor talán más tagállamok is így tesznek, és 
dobhatjuk a szemétdombra az Emberi Jogok Európai Egyezményét - hangsúlyozta 
Jean Asselborn.” 
Egy „világhatalom”, Luxemburg, miniszterének véleményét akár figyelme 
kívül is lehetne hagyni, de mégsem. A megszólalás súlyát az adja meg, 
hogy ı elıadta a pénzvilág, a pénzhatalom népszavazásoktól, a valódi nép 
valódi véleményének térnyerésétıl rettegı véleményét, jogosan tartva 
attól, hogy nem esik egybe a kétféle érdek. 
Természetesen nem maradhat el itt sem, ez alkalommal sem a fenyegetés: [47] 
„Úgy vélte, el kell dönteni, hogy az EU "vonszolja-e magát tovább letargikusan", vagy 
vegyen új lendületet, és ha egy ország azt mondja, hogy "nincs szükségünk 
Schengenre, az euróra, a szabad mozgásra, a szolidaritásra, a strukturális- és 
kohéziós alapokra", akkor be kell látni, hogy "zárt intézménnyé" lehet tenni uniós 
tagállamokat.” 
Kínosan ügyelnek ezek az uraságok, hogy a svájci népszavazási rendszert 
megismerhessük, pedig hasznos lenne. Igaz, NEKIK nem érdekük. 
A népszavazások, mintha apró lázadások, lázongások lennének a pénzhatalom ellen. 
De még az is lehet, hogy ezeket is a pénzhatalom szervezi a demokrácia nagyobb 
dicsıségére. Vajon mi lesz a britek kilépési, és a magyarok kvótás népszavazásának 
a sorsa egy ilyen zsarolási potenciállal rendelkezı pénzvilággal szemben? Nem 
véletlenül summázta a magyar vicc a rendszerváltásnak nevezett viccet 
ekként: „kimentek a tankok, bejöttek a bankok”.  
 
19. 
Pénzuralom – nagy vagyoni szélsıségek – Thomas Piketty 
19.1 Ki az a Piketty? 
Az alábbi könyv írója: 
 



 
 
„Magyarul is megjelent a könyv, ami felforgatta a világot” 
„Gazdagellenes kriptoszocialista vagy a kapitalizmus megmentéséért küzdı próféta 
Thomas Piketty …” 
„…a Time magazin a múlt héten beválogatta a világ 100 legbefolyásosabb embere 
közé, a Prospect magazin olvasói pedig egyenesen 2015 legfontosabb 
gondolkodójának szavazták meg …” [4] 
 
19.2 Milyenek az adósságról vallott nézetei? 
„A francia közgazdászsztár, aki a http://444.hu/2014/04/16/thomas-piketty-egyenlotlenseg/… 
könyvével lett világhírő, most a német Die Zeitnek adott interjút, elsısorban persze a 
görög helyzetrıl.” 
„Amikor hallom, hogy a németek egy erıs morális alapállásról beszélnek és erısen 
hisznek benne, hogy a hiteleket vissza kell fizetni, csak arra tudok gondolni, hogy ez 
mekkora vicc. Németország az az ország, ami soha nem fizette vissza a hiteleit. Nincs 
alapjuk arra, hogy más országokat leckéztessenek - mondja Piketty, aki azt idézi fel, 
amikor 1945 után a németek adóssága a GDP 200 százalékára nıtt, tíz évvel késıbb 
pedig a nagy része felszívódott, mindössze 20 százaléknyira zsugorodott. Hasonló 
változás ment végbe Franciaországban is ebben az idıben. És ehhez a változáshoz 
semmi köze nem volt olyasmi fiskális fegyelemnek, amit ma a görögöknek ajánlanak. 
De ott van például az 1953-as londoni hitelmegállapodás, aminek keretében a 
németeknek adott külföldi hitel 60 százalékát elengedték, a belföldi hiteleket pedig 
átstrukturálták. 
Ha mi akkor azt mondtuk volna a németeknek az ötvenes éveknek, hogy nem 
pontosan ismertétek fel a hibáitokat, még mindig a hiteleiteket fizetnétek vissza. 
Szerencsére mi intelligensebbek voltunk ennél - mondja Piketty, … 
„És hogy mit kezdene Piketty a kialakult helyzettel Európában? Egy olyan 
konferenciát szeretne, mint amilyet a második világháború után is rendeztek: minden 
hitel újrastrukturálásával. Nem csak Görögországban, de számos európai 
országban. Szerinte ez elkerülhetetlen …” Akár a szövetségesünk is lehetne! De 
nekünk nem kell! [5] 
 
19.3 Mik az alapvetı fogalmai, megállapításai? 
„A kapitalizmust az az ígéret teszi elfogadhatóvá, hogy elvileg egy meritokratikus 
rendszer, vagyis aki igyekszik, az származásától és helyzetétıl függetlenül elnyerheti 
méltó jutalmát, … ha viszont ennek az ígéretnek annyi, akkor nagy bajok lesznek.” 



Meritokratikus = saját érdem, teljesítmény szerinti. A meritokrácia egy olyan 
társadalmi forma, amelyben az egyén társadalmi pozíciója nem a társadalmi 
származásától, hanem tehetségétıl, tudásától, szorgalmától és teljesítményétıl, 
egyszóval „érdemeitıl” függ. A szó eredete: "meritum" (lat.) tett, teljesítmény, 
"kratosz" (gör.), uralom vagy erı. Ahogyan Bill Gates mondja: Nem az a baj, ha 
szegénynek születsz, hanem, ha úgy is halsz meg. 
Márpedig mintha baj lenne, mert a meritokrácia helyett patrimonium lenne uralmon! 
İ nevezi így a mai „modern” társadalmat. 
patrimonium, azaz örökölt magángazdaság  
„A patrimoniális állam fogalmának megteremtıje, von Haller német történész 
szabatosan definiálta a korai feudális állam mibenlétét. A patrimoniális állam lényege 
az a fejedelmi hatalom, mely „magánjogi természető és az állam földje felett való 
tulajdonon alapszik”” 
„A patrimoniális államban a királyi hatalom alapja a király által birtokolt 
magángazdaság …” 
Érthetıbben: 
A patrimoniális államban a hatalom alapja a magángazdaság. [2] 

Minél nagyobb valakinek a gazdasága, a gazdagsága, annál nagyobb a hatalma. 
„Ez azt is jelenti, hogy akinek a múltból van már felhalmozott vagyona, az 
gyorsabban növekszik, mint mások bérbıl megkeresett jövedelme, így egyre 
nagyobb lesz az egyenlıtlenség azok között, akiknek vagyonuk van, és azok között, 
akik csak a bérükbıl élnek. Vagy ahogy ezt Piketty elég költıien megfogalmazza: 
A vállalkozó elkerülhetetlenül járadékossá válik és fölébe keveredik azoknak, akiknek 
nincs másuk, mint a munkaerejük. Ha egyszer létrejön, a tıke gyorsabban termeli 
önmagát újra, mint ahogy a kibocsátás növekszik: a múlt felfalja a jövıt.” [4] 
„Mindenkin a szupergazdagok uralkodnak majd” 
„Thomas Piketty francia közgazdász úgy véli, bebizonyította, hogy a kapitalizmus 
egyszerően nem mőködik. A jelenlegi trendek alapján a XIX. század balzaci 
világa jön el megint, ahol az számít csak, milyen családba születtél.” 
„Piketty mővének sikerében az az igazán zavarba ejtı, hogy nem mond semmi 
olyasmit, ami ne lett volna eddig is jelen a baloldali közbeszédben: fı állítása, hogy 
annak a kapitalizmusnak, amit a nyugati országokban mőködik, 
alaptermészete, hogy egyre inkább szétszakítja a társadalmat, a 
leggazdagabb réteget egyre gazdagabbá téve.” 
„„Nem ismeretlen helyzet ez. Hasonló elosztási arányok léteztek Balzacék idejében is. 
Piketty sokat is nyúl XIX. századi francia irodalomhoz, hogy megmutassa, milyen 
világ az, ami felé megint tartunk. Ahol az elırejutás kulcsa elsısorban az, hogy 
milyen örökségre számíthatsz.” 
„A kapitalizmus természete abba az irányba hat, hogy egyre több tıke 
koncentrálódjon egyre kevesebb kézben. És aki tıkével rendelkezik, az ebbıl 
származó jövedelmeknek köszönhetıen mindig gazdagabb lesz, mint aki csak 
jövedelembıl próbálja magát fenntartani.” 
„A kapitalisták alapvetı hite, hogy a tıke fogja megmenteni a világot. De ez nem így 
van. Nem azért, amiket Marx mondott a kapitalizmus ellentmondásairól. Hanem, 
mert mint ahogy most kiderült, a tıke maga a vég, nincs utána más.” 
„… aggódnak az általa felvetett sötét jövıkép miatt, amiben a fejlett országok 
belesüllyednek egy neoviktoriánus, patrimoniális kapitalizmusba, ahol szemben 
minden ígérettel, nem az érdem szerint szerzett, hanem az öröklött 



vagyonok hozhatnak gazdasági és politikai hatalmat, ami pedig 
szükségképpen vezethet majd társadalmi feszültségekhez.” 
„A közelmúltban egy másik komoly kutatás éppen azt erısítette meg, hogy mennyire 
nehéz a társadalmi felemelkedés az Egyesült Államokban: aki szegénynek 
születik, jó eséllyel az is marad. Ezekre a hangokra erısített rá most Pittkey 
könyve is.” 
„Jelenleg annyit látni, hogy hirtelen minden az egyenlıtlenség fogalma körül kezdett 
el forogni a mainstream sajtóban.” [6] 
Timokrácia volt a lánykori neve a görögöknél annak, amit Piketty ma patrimoniális 
kapitalizmusnak nevez. Merthogy már a görögök is!  
A timokrácia a vagyonosok uralma. Olyan állami rendszer, amelyben az 
anyagi javak arányában részesülnek állampolgári jogokban az emberek. 
 
20. 
Milyen volt a görög timokrácia? 
„Szolón (i.e. 594-570): 
Kr.e. 594-ben Szolónt választották arkhónná.”  
2600 éves ez az ismeret! Szinte hihetetlen az, hogy mégsem fogjuk fel! 
„Szolón a származás helyett a vagyont tette meg a politikai jogok alapjának.  
Így az egyes tisztségeket azok is elérhették, akik nem születtek arisztokratának, de 
vagyonhoz jutottak.  
A lakosságot évi jövedelme alapján négy osztályba sorolta be.  

• A leggazdagabbak, a legalább ötszáz mérı évi jövedelemmel rendelkezık 
alkották az elsı osztályt (ötszázmérısök, pentakosziomedimnoszok).  

• A második osztályt lovasoknak (hippeisz) nevezték, valószínőleg azért, mert 
évi 300-500 mérı közötti jövedelmükbıl képesek voltak lovat tartani.  

• Az ökörfogatosoknak (zeugitészek) nevezett harmadik csoportba 200-300 
mérısök,  

• a szegénynapszámosok (thészek) negyedik osztályába a 200 mérınél 
kevesebb jövedelemmel rendelkezık tartoztak.  

E beosztás alapján fizették az adót, eszerint teljesítettek katonai szolgálatot, és ezen 
alapultak a politikai jogok is. Minden felnıtt athéni polgár részt vehetett a 
népgyőlésen és az esküdtbíróságok munkájában, de csak a három felsı osztály tagjai 
tölthettek be tisztségeket.” [30] 
Vagyoni beosztás szerint határozta meg az adózást (progresszív adózás- 
jövedelemarányos adózás), a tisztségviselést és a katonáskodást (500 mérısök, 
lovagok = lovasok, zeugitészek = nehéz gyalogság, thészek = könnyő lovasság).” 
[31] 
„Szolón alkotmányának talán leglényegesebb része a lakosságnak a négyévenkénti 
osztályokba való sorolása.” [37-1] 
„… a vagyoni függetlenséget a szellemi-politikai függetlenség alapjának tartották, és 
fordítva: a szegényekrıl, nincstelenekrıl úgy vélték, hogy ık politikai ítéleteikben is 
mindig ki lesznek szolgáltatva másoknak.” [28] 
„A vagyoni cenzuson alapuló államformák alapgondolata az volt, hogy csak 
az vehessen részt a poliszra nézve kötelezı határozatok meghozatalában, 
aki személyesen részt vállal a polisz fegyveres védelmébıl.” 
„A szolóni timokratikus beosztás tehát a vagyoni helyzet alapján nemcsak az egyén 
politikai jogait, hanem az athéni hadseregben elfoglalt helyét is meghatározta.” 



„Fölvetıdik a kérdés, hogy e leggazdagabbak mennyire voltak gazdagok, és milyen 
arányt képviseltek az athéni polgárságon belül.  
Egy mérı (vagyis medimnosz) kb. 52 liternek felel meg, vagyis az ötszáz mérıs 
elithez tartozás évi 26 000 liter (260 hektoliter) gabona vagy olaj betakarítását 
követelte meg.  
A korabeli termésátlag A. Jardé számítása szerint hektáronként tíz 
hektoliter gabona volt, ami azt jelenti, hogy a leggazdagabb athéniaknak 
legalább 26 hektár mezıgazdasági mővelésre alkalmas földbirtokkal 
kellett rendelkezniük. 
„A létminimum egy négytagú család számára ugyanis 2,2 hektár körül volt. Egy ilyen 
birtokhoz viszonyítva a 26 hektár már valóban arisztokratikus gazdagságot jelentett.” 
„Ha e leggazdagabb rétegbe csak az athéni polgárok egy százaléka 
tartozott, vagyis 250 család, birtokterületük (250 x 26) már meghaladta Attika 
megmővelhetı területének 10%-át. Ebbıl egyenesen következik, hogy a polgárok 
99%-ának a földterület 90%-án kellett osztozniuk.” [33] 
Már megint az 1:99-nél vagyunk! 
„… a timokrácia a pénzéhség kielégítésére irányuló államforma, a szabad 
rablás csodás korszaka …” [34] 
Mindez Kr. e. 594-ben, tehát 594+2016=2610 évvel ezelıtt! 
 
21. 
Melyek az államformák és mi most miben élünk? 
Az arisztotelészi hat államforma aszerint, hogy kik és kiknek az érdekében 
gyakorolják a hatalmat. 
„ A három a helyes államforma: 
• a királyság (basileia), melyben egyetlenegy ember gyakorolja a közjó 

érdekében a legfıbb hatalmat; 
• az arisztokrácia, melyben egynél többen ugyan, de azért mégis kevesen 

szintén a közjó érdekében gyakorolják a legfıbb hatalmat; 
• a tulajdonképpeni demokrácia, vagyis a cenzusra alapított köztársaság; 

melyben a tömeg, a sokaság gyakorolja a közjó érdekében a legfıbb hatalmat; 
 
A három helytelen államforma pedig – ez utóbbiak rendre az elıbbiek elfajulásai: 
• a tyranneia elfajulása a királyságnak, ugyancsak egyetlenegy ember 

gyakorolja, de nem a közjó érdekében, hanem a saját maga elınyére a legfıbb 
hatalmat; 

• az oligarchia elfajulása az arisztokráciának, ebben egynél többen ugyan, de 
azért mégis kevesen a saját magánelınyők érdekében gyakorolják a legfıbb 
hatalmat; 

• a demokrácia elfajulása a politeiának, … ebben a sokaság, a plebs, a saját 
magánelınyére gyakorolja azt. 

Ez az alaprajza Arisztotelész államformatanának Arisztotelész saját szövegezése 
szerint a Politika III. könyvében.” 
„Arisztotelész maga úgy tartotta, hogy az optimális államforma a kevert, melyben az 
egy ember uralma (monarchia) a kevesek uralma (arisztokrácia) és a nép uralma 
(demokrácia) egyaránt kap szerepet, és az eltérı kormányzási elvek kiegyenlítik 
egymást.” [28] 
A cenzus eredeti jelentése: 



„A római közjogban a római polgárok vagyonának becslését nevezték cenzusnak, és 
a polgárokat ennek alapján osztályozták. A modern államokban a cenzus, mint 
vagyonbecslés, bizonyos politikai jogok alapját képezheti. (Például ha a választás 
cenzushoz kötött.) Ez esetben a választáshoz vagy választhatósághoz 
szükséges bizonyos meghatározott vagyon vagy jövedelem megléte.” 
Ezek szerint a római birodalomtól sem volt idegen annak adni a hatalmat, 
akinek nagy a vagyona! 
A cenzus mai jelentése: 
„a polgári jogoknak, fıként a választó jognak bizonyos feltételekhez 
(vagyonhoz, mőveltségi szinthez, nemhez, fajhoz stb.) kötése. 
Ezt nyírták ki az általános választójoggal, mely lehetıvé tette, teszi azt, hogy 
szavazatokat lehessen vásárolni pár zacskó lejárt szavatosságú tésztáért! Marha nagy 
vívmány! 
Ha választani kell a 6-félébıl, akkor a mai helyzet az oligarchia, azaz azon 
kevesek uralma, akiknek a legtöbb a pénzük, és akik a hatalmukat a 
pénzük gyarapítására használják! Kár mellébeszélni! A mai pénzoligarchia 
azonos a görögök timokrácia, a rómaiak eredeti jelentéső cenzusával és 
végül Piketty patrimoniális kapitalizmusával! 
„… a modern hatalomgyakorlást rövidesen nem a néptıl, a nép általi és a 
népért való kormányzás jellemzi, hanem az egy százaléknak az egy 
százalék általi és az egy százalékért való kormányzása.” 
Miközben megy a kábítás a görög eredető demokrácia fogalommal. Pontosabban: azt 
szuggerálják nekünk, hogy ez maga a demokrácia! Szó nincs róla! 
 
22. 
Milyen is lehetett az a görög demokrácia? 
„… a városállamok többségében nem volt demokrácia. Arisztotelész, a modern 
tudósember prototípusa összeíratta tanítványaival, milyen politikai rendszerekben is 
élnek a hellének Kyrénétıl Byzantiumig (azaz Líbiától Isztambulig). A szorgos 
tanítványok 158 poliszt vizsgáltak meg, és kiderült, hogy ebbıl hányban uralkodik 
demokrácia: egyetlen egyben. És ha a többiben nem demokrácia volt, akkor mi? 
Hát oligarchia.”  
„A demokráciában nem tombolt az egyenlıség. 
A modern történettudomány már nem idealizálja annyira az athéni demokráciát, mint 
a romantikusok; ezért mőködésének ezernyi apró érdekessége mellett azt is feltárta, 
hogy az egyenlıség valójában elég sok téren hagyott maga után kívánnivalót: 

• A vagyontalanok nem tölthették be a legnagyobb presztízső arkhóni 
tisztséget. 

• Igen szőken szabták meg azt, ki lehet állampolgár: az i. e. IV. századra 
már olyan szigorú korlátozások léptek életbe, hogy azok a demokrácia 
alapító atyjának tekintett Kleiszthenészt is kizárták volna az athéni 
polgárok sorából. 

• A látszólag szeszélyes démoszt a demokrácia virágkorában szinte 
tökéletesen tudta uralni egyetlen nemzetség, az Alkmaiónidák. İket 
egyes történészek „Athén Kennedyjeinek” neveznek, de ez az 
összehasonlítás jobban sántít, mint Héphaisztosz, hiszen egy Alkibiadész 
simán zsebre vágta volna JFK-t. 



• A korban nem számított rendkívülinek, hogy a nık és a rabszolgák 
teljesen ki voltak zárva a demokráciából, az azonban már a kortársaknak 
is feltőnt, hogy a többi városállamhoz képest az athéni nık mennyire el 
vannak nyomva, és az is, mennyire rá van utalva az athéni gazdaság a 
rabszolgákra. Ezzel Athén nem csak igazságtalanabbá, de 
kiszolgáltatottabbá vált, aminek Periklész kora után meg is itta a levét.”  
[28] 

„Kr. e. 451-tıl csak az lehetett athéni polgár, akinek mindkét szülıje az volt, 
metoikoszok (kb. 75 ezer fı), a polgárjoggal nem rendelkezı bevándorlók, 
rabszolgák (kb. 50-100 ezer fı) … a nık, a metoikoszok és a rabszolgák nem 
rendelkeztek jogokkal ( a lakosság 10% vehetett részt a népgyőlésen)” [29] 
Már ennyibıl is látszik, hogy az egykori görög demokráciának semmi köze sincs 
ahhoz, amit ma annak mondanak! 
 
23. 
Furcsa folyamat a görög polisztól az Európai Unió „fejlett” országáig 
A görög „állam” városállamok szövetsége volt, melynek egysége a város, a polisz. Mit 
értettek polisz alatt? Milyen jogai, jogosultságai voltak egykor a polisznak? 
„Polisz jellemzıi (a fogalom tartalma - RM):  

– autarkeia (önálló gazdaság), 
– autonómia (önálló törvények, alkotmány), 
– eleutheria (megfelelı, önálló hadsereg).” 

Hol van ma egy EU-tag ország ehhez képest? Aki ma demokráciát követel ezt a 
három fontos dolgot is követelje! 
Ha a görög demokráciát sírjuk vissza, akkor nem kellene-e a görög 
demokrácia elıbbi három lényegét is visszahozni? E 3 fı jellemzı nélküli 
valami már nem lenne görög demokrácia. Ja, és szavazni sem szavazhatna 
bárki! Vajon végiggondolta ezt valaki? Be lehet valamit vezetni félig? 
 
Milyen lenne egy alma, ha nem lenne a mai színe, a mai íze és a mai illata? Kinek 
kellene egy ilyen alma? 
Hol van már az önálló gazdaság, hová lettek az önálló törvények. Lassan suttyomban 
lecserélik a nemzetállományok törvényeit a pénzoligarchia törvényeire. A magyar 
országgyőlés hamarosan csak kutyák oltási igazolványának a színérıl dönthet. 
Az önálló hadseregnek már híre-hamva sincs. Mostanság a magyar hadsereg 
harcolhat Afganisztánban, Szíriában, Irakban, de nem védheti meg a 
bevándoroltatástól a magyar országhatárt. Erre az Országgyőléstıl kellett 
felhatalmazást kérni. Mi a fenétıl honvédség az ilyen. A magyar hon határainak 
védelme ugyan miért nem honvédelem? Itt sem tudom megállni: amíg a polisztól 
eljutottunk a mai „korszerő” EU-s tagállamig, le ne írjam a nemzeti állam fokozatos 
funkcióvesztését, értelmetlenné válását, súlyvesztését. A folyamat gyorsul! A 
pénzoligarchia érdeke a nemzeti állam eltörlése. 
 
24. 
A 2016-os amerikai elnökválasztás nyilvánvalóságai és környezete 
Két párt „harcol”: a Republikánus és a Demokrata. Nem lehet olyan két párt ez, mely 
lényegében egy? 



Ez azt jelenti, hogy két olyan párt vívja „élet-halál harcát” elıttünk, a mi 
szórakoztatásunkra, melyben a pártok az egymástól való különbözıségüket még a 
nevükkel is jelzik nekünk.  
Ezek szerint a demokrata tehát nem republikánus, a republikánus pedig nem 
demokrata?  
Az is lehet, hogy a demokrata republikánus is, vagy a republikánus demokrata is? 
Ha viszont így van, akkor ezek nem is különböznek egymástól, még esetleg a 
programjaikban is csak alig? 
Kik a jelöltek? Mindkét oldalon ugye kifejezetten a NÉP képviselıi, mint látjuk. 
Milliomosok vagy a milliomosok támogatottjai, kiszolgálói, kollaboránsai, annak a 
bizonyos 1%-nak az emberei. 
Nagykövet is az lehet, aki sok pénzt szed össze az elnökjelöltnek. Pénz és pénz 
irányítása mindenütt, mindent áthatva. 
„Emellett az FBI vizsgálatot folytat a volt külügyminiszter hivatali visszaélésének 
gyanújával, azaz, hogy a Clinton Alapítványnak juttatott mesés adományok 
kapcsolatban lehetnek-e azzal, hogy az adott idıszakban Hillary Clinton éppen az 
amerikai diplomácia vezetıje volt.” [50] 
Ha esetleg a nép kisiklatni próbálná ezt a folyamatot, akkor még ott vannak a 
szuperdelegáltak! 
„Az amerikai Demokrata Párt huszonnégy évvel ezelıtt vezette be a szuperdelegáltak 
intézményét. A párt szabályai szerint a demokraták elnökjelöltjét az egyes 
államokban megrendezett elıválasztásokon megválasztott küldöttek és a „különleges 
küldöttek”, azaz a szuperdelegáltak együttesen szavazzák meg.” 
„A szuperdelegáltak több csoportból állnak össze. Olyan párttagokról van szó, akik 
valamilyen választott állami vagy párttisztséggel rendelkeznek, azaz szuperdelegált 
minden volt demokrata párti elnök, regnáló állami kormányzó, képviselı, szenátor 
vagy éppen pártvezetı.” [51] 
„A szuperdelegáltak a párt bennfentesei és megválasztott tisztségviselıi, akik maguk 
dönthetik el, hogy kire szavaznak az augusztusi elnökjelölı konvención.” 
Azaz: „a párt bennfentesei által megválasztott tisztségviselı”. Ez is a NÉP 
képviselıje, ha az a párt jelölte ki, mely párt a pénzvilág zsebében van? Ez is a 
népakarat képviselése? 
„Húszmillió dollárt kér szavazatáért a kaliforniai szuperdelegált” 
„Mennyibe kerül egy demokrata párti elnökjelöltnek a kaliforniai szuperdelegált, 
Steve Ybarra szavazata? 20 millió dollárba (3,3 milliárd forint).” Ennyit kértek érte 
2008-ban. A mai árát nem tudjuk. 
„Ybarra, a sacramentói jogász (ı lehet az egyik szuperdelegált – RM) szerdai 
telefoninterjújában megerısítette, hogy mindaddig nem kötelezi el magát, míg valaki 
nem "virítja neki a lóvét".” 
A pártvezetéstıl és nem a néptıl függı szuperdelegált intézmény célja mi más lenne, 
mint a nép választási eredményének a torzítása? Különben mi miatt hozták létre? Ez 
így is demokratikus és republikánus is? 
 
25. 
Mi kerülhetne fel az amerikaiságok listájára? Mik a pénzoligarchai-modell jellemzıi? 
Ha létezne a hungarikumoknak egy észak-amerikai változata, akkor arra mi mást 
lehetne feltenni, mint az amerikai modellt. Ha firenzei modellrıl írok, akkor be 
szeretném vezetni ugyanebben az értelemben az amerikai modellt. Valójában 



azonban ez a modell annak a pénzuralomnak, pénzhatalomnak a modellje, mely ma 
amerikaiként adja el magát. 
Mit tennék ezek után a pénzoligarchia modelljébe? 
Az alábbi felsorolás nem befejezett, bárki által folytatható. 

• A pénz, a profit minden elé helyezését. Alapelvként. 
• A profitmaximalizálás minden áron, bármilyen áron való megvalósítását. 
• Az offshore intézményének bevezetését, jogszerőségét, mellyel a 

legnagyobb adófizetık nem vagy alig fizetnek adót. Az adófizetést egyedül 
az isteni nép szórakozásává tételét. A mőködésük alapfeltételeként, 
jogrendszerük szerint mindenben jogosként. 
Mi a helyzet csak Magyarországon? 
 

 
[52] 

Hol vannak ezeken túl a Luxemburgban, a Svájcban bejegyzett cégek? 
„Az offshore-paradicsomokat a londoni Cityben találták ki adójogászok az 
1970-es években. A városrésznek még II. Edward király adott elıjogokat a 
XIV. században, amelyeket a mai napig is megıriztek. A City 
közigazgatásilag, adójogilag ma sem része a mai Londonnak. Az okos 
adójogászok azokat a szabályozásokat, melyek eredetileg a helyi 
gazdaságot voltak hivatottak támogatni, és melyek Londont a világ elsı 
adóparadicsomává tették, a Brit Birodalom többi részére is exportálták, 
mint például a Kajmán- vagy a Seychelles-szigetekre, vagy Panamára. Így 
az offshore gyorsan túlnıtt önmagán: kivételbıl általános szabállyá vált. 
Ezt a folyamatot erısítette a 80-as években kezdıdött globalizáció, illetve a 
90-években kialakuló internet. A világkereskedelem több mint fele 
adóparadicsomokon keresztül folyik, legalábbis papíron. Az 
adóparadicsomokban akár 32 billió dollár (elképesztıen sok forint) lehet 
elrejtve; ez az USA és Japán együttes vagyonának felel meg.” 
„… az elmúlt nyolc évben mindennapos gyakorlat volt, hogy közpénzeket 
visznek ki offshore cégeken keresztül az országból.” 
„A Google éves adózatlan nyereségének 80 százalékát egy bermudai 
fantomcégen keresztül optimalizálja. Így a teljes európai adófizetésének 
nagyjából a felét megússza. Az Amazonnak, a Starbucksnak nincs 



székhelye Európában, a számlázás Luxemburgból történik, ami Európa 
egyik adóparadicsoma. A világ élvonalában lévı 201 vállalatból 188 
legalább egy adóparadicsomban jelen van.” 
„A magyar gazdaságot a nyolcvanas évek végétıl szövik át az offshore 
kapcsolatok, egyre kiterjedtebb mértékben.” 
„Egy neve elhallgatását kérı cégvezetı, aki ingatlanfejlesztési területen 
dolgozik, úgy nyilatkozott a 24.hu-nak, hogy “szinte nincs olyan szektor ma 
Magyarországon, amely ne lenne érintett az offshore vagyonkimentésben”. 
Szerinte fıként az ingatlanfejlesztés, a kiskereskedelem, a pénzügyi 
szolgáltatások a legfertızöttebb területek hazánkban.” 
Megtehetı? Igen, mert ez a modell világszerte ezt lehetıvé teszi, sıt segíti, 
elterjeszti! 
„Ami nagyon érdekes, hogy a 
http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf 
nevő szervezet adatai szerint, Magyarország benne van az offshore által 
legkedvezıtlenebbül érintett húsz fejlıdı ország között. Sıt, az elmúlt 25 
év alatt a 242 milliárd dolláros veszteségével megelızi a nálánál sokkal 
nagyobb, és korruptabb hírben álló Lengyelországot, Ukrajnát és 
Kazahsztánt is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elmúlt harminc év 
megszorításainak többsége értelmetlen volt.” 
Egy kis matek, hogy felfogható legyen a dolog: 
242 milliárd dollár * 277 Ft/dollár = 67.000 milliárd Ft! 
Kissé érthetıbben évente kiment az országból a rendszerváltás egyik 
legnagyobb vívmányaként, dicsıségeként: 
242 milliárd dollár/25 év = 9,7 milliárd dollár/év. 
9,7 milliárd dollár/év * 277 Ft/dollár = 2.680 milliárd Ft/év. 
„Sokak szerint, az adóparadicsomok központi szerepet játszanak abban, 
hogy az állami újraelosztó rendszerek finanszírozhatatlanná válnak, és ez 
végeredményben aláássa a demokráciát is, mert növeli a súlyos 
egyenlıtlenségeket. 
Az egyensúlytalanságok miatt ráadásul a fejlıdı országokban – mint 
amilyen Magyarország – van egy káros nemzetközi adóverseny, amelyben 
a kormányok jelentıs kedvezményrendszerekkel (munkahely teremtési 
milliárdok, társasági adókedvezmény, csökkentett iparőzési adó, stb.) 
igyekeznek egymásra licitálni, hogy idecsábítsák a fejlett világ 
multinacionális vállalatait.” 
„… jól érzékelteti azt a világfolyamatot, hogy a nagyvállalatok egyre 
kevesebb adót fizetnek. Az USA-ban 1952-ben még az állam 
adóbevételeinek 32,1 százalékát adta a társasági adó, tavaly már csak 8,9 
százalékát. Pitti Zoltán szerint a hazai multicégekre is igaz, hogy nem vagy 
alig fizetnek társasági adót: 
Csak meg kell nézni a Top 500 hazai vállalat kiadványokat. Ebbıl világosan 
látszik, hogy sok külföldi cég adózás utáni eredménye azonos az adózás 
elıtti eredményével, ami adózási nonszensz. Ez azt is jelentheti: ezek a 
cégek egy fillér társasági adót nem fizetnek Magyarországon.” 
„A milliárdosok egy része azt mondja: keményen megdolgoztak a 
vagyonukért, és nem hajlandóak tıkejövedelmük felét befizetni az 
amerikai, brit, svájci, svéd, esetleg magyar államkasszába. Azt is mondják, 



ık a legnagyobb személyijövedelem-adózók, és ha ık nincsenek, 
munkahelyek ezrei nem jöttek volna létre. Nekik ez a pénz jár, mert ık 
sokkal többet adtak bele a közös kasszába, mint amennyit kivesznek, és ez 
így erkölcsös, mondják.” [53] 
Ez az ı erkölcsük! 
„Legalább három tucat kisállam van a világon, ahol a vezetı iparág az 
offshore, a két legnagyobb „sziget” mégis Svájc és Luxemburg.” 
„A legszerényebb becslések szerint is mindkét országban nemcsak az egy 
éves nemzeti terméküknél sokkal nagyobbak a náluk offshore-ként pihenı 
pénzek, hanem az egész nemzeti vagyonuknál is. Luxemburg például egész 
nemzeti vagyona legalább tízszeresét „tárolja” széfjeiben. Az is 
elgondolkodtató, hogy legalább egy tucat olyan globális óriásvállalat van 
bejegyezve ott, amely önmagában is sokkal nagyobb anyagi erıt képvisel, 
mint Luxemburg egésze.” 
„… az Európai Bizottság elnöke éppen az a Jean-Claude Juncker, aki igen 
hosszú ideig volt Luxemburg miniszterelnöke, és aki sikerességét nem 
csekély mértékben éppen Luxemburg adóparadicsom mivoltának 
köszönhette. 
Nem érdekes az, hogy éppen ık adnak vezetıt ez Európai Uniónak? 
„…egy Panama nevő ország Mossack Fonseca nevő üzleti tanácsadó 
cégének „véletlenül” több millió dokumentuma szóródott szerte szét, 
leginkább azért, hogy megtudjuk, a világ talán még annál is ócskább, 
cinikusabb és gátlástalanabb hely, mint amilyennek eddig képzeltük.” 
„Ma legalább huszonöt-, ám egyes becslések szerint akár ötvenezermilliárd 
dollárnyi vagyon van a világ egészében offshore-ban. Ez a világ egyévnyi 
teljesítményének negyedét vagy akár a felét is jelentheti.” 
„Szívszorító fejlemény, hogy, ha az egyes országokból offshore-ba 
kiszivattyúzott összegeket nézzük, akkor Magyarország gazdasági 
teljesítményéhez képest a világ leginkább vesztes országai közé 
tartozik. A Tax Justice Network nevő nemzetközi szervezet 2011-
ben tette közé egy hatévnyi munka eredményét összefoglaló 
tanulmányát, amelybıl kiderül, hogy 1980 és 2010 között 
Magyarországról közel 250 milliárd dollárt vittek ki offshore-ba. 
Ez nagyjából azt jelenti, hogy harminc év alatt kétévnyi 
jövedelem távozott ily módon az országból. Egyetlen ország van, 
amelyet még nálunk is jobban kifosztottak, és ez 
Elefántcsontpart.” 

[54] 
„… nemzetgazdasági szempontból is igen jelentıs összegekrıl van szó. A 
Tax Justice Network (TJN) nevő elismert nemzetközi szervezet szerint 
Magyarország például benne van a húsz legnagyobb offshore 
vesztes között, és az államadósságunk két és félszeresét kitevı 
összeg vándorolt el az országból offshore-ba a rendszerváltás óta. 
Ennek a megállapításnak szenzációként kellett volna robbannia a magyar 
belpolitikában, hiszen ha igaz, a masszív adóelkerülés hiányában 
gyakorlatilag az összes eddigi megszorítás feleslegesnek 
bizonyult volna. Míg azonban a nemzetközi sajtó tele volt ezzel az 
állítással, addig a magyar kormányok egyike sem vizsgálta meg a nyilvános 



módszertannal, nemzetközi intézmények adataival dolgozó TJN kutatóinak 
állításait.” 
 
 
2016. V. 30-án a magyar Országgyőlés parlamenti vitanapot 
rendezett az offshore-ról, melynek a címe: „Az offshore-ellenes 
fellépéshez szükséges lépésekrıl”. 
A felszólalásokat írásban az Országgyőlési Napló 158. száma 
tartalmazza, mely itt található meg: 
http://www.parlament.hu/orszaggyulesi-naplo 
A felszólalásokat mutató videofelvétel pedig itt tekinthetı meg: 
http://sgis.parlament.hu/archive/playseq.php?date1=20160530&time1=105110&offset1=
041755.124&date2=20160530&time2=105110&offset2=113803.38&type=real 
 
Nem babra megy itt a játék! 
 
„A nyugati jóléti államok például csak 30-35% körüli társasági adó 
szintekkel fenntarthatóak. Nincs az az állam, amelyik versenyezni tudna az 
offshore joghatóságok 1%-os adókulcsaival. Ez nem egészséges 
adóverseny, ez az államok finanszírozásának aláásása. Amihez – mint most 
már tudjuk – az offshore-ban szintén részt vevı politikusok világszerte 
asszisztálnak. Miközben a választók felé a megszorítások szükségességérıl 
beszélnek, hamis felelısségteljességet színlelve.”” Ahogy Thomas Piketty 
bemutatta, a ma létezı kapitalizmusban csak az tud meggazdagodni, aki 
örököl. Nos, David Cameron miniszterelnök örökölt, mégpedig a Panama 
Papers szerint a szintén offshore-ban utazó papájától. John Rawls amerikai 
filozófus szerint, ha nincs jelentıs állami újraelosztás, akkor, akik nem 
születnek gazdag családba, azoknak esélyük sincs a kapitalizmusban. Nos, 
mivel gyakorlatilag minden multinacionális cégnél, és a legtöbb gazdag 
magánszemély esetében is általános ma már a jövedelem és a vagyon 
adóparadicsomokba menekítése, ez rendkívül igazságtalanná teszi a 
kapitalizmus tiszta versenyét. Az offshore-ral versenyezni képtelen államok, 
az adócsökkentések nyomán meggyengülı politikai és intézményes 
hatalom pedig egyre kevésbé tud erıforrásokat biztosítani a gazdasági 
szereplık stratégiájával szemben. Ez az offshore valódi gazdasági és 
politikai tétje.” [55] 

• Mindennek és mindenkinek pénzzel való megvásárolhatósága általános 
elterjesztését. 

• A korrupciót, mint rendszerük rendkívül lényeges elemét. A korrupció náluk 
nem betegség, hanem elemi, nekik természetes funkció. Persze úgymond 
ez ellen küzdenek. Az USA-ban ezt lobbyzásnak nevezik és a korrumpálásra 
fordított összeget „alkotmányos költségként” hivatalossá tették. L. pl. a 4-
es metró ügyeit. 

• A korrupció ellenes lépéseik hazugságát. 
• A kollaboránsi hálózat világmérető kialakítását. 
• Az elıbbi választási szisztémát. 
• A rettenetes mérető hadsereget. 
• A hatalmas mérető pénzt a hadi kiadásokra. 



• A pénzhatalom akaratának egész világra kényszerítését pénzzel vagy 
hadsereggel. 

• Ki tudja hány millió ember halt meg miattuk, érdekükben, a 
kezdeményezésükre csak az elmúlt 25 évben! Ráadásul, mintha mindez a 
világ legtermészetesebb dolga lenne. Háborúk nap, mint nap. Háborúk a 
világ szinte minden pontján olajért, területért, a nekik nem tetszı 
kormányok megbuktatásáért, a nekik tetszı kormányok uralomra jutásáért. 

• Az ember atomizálását, megfosztva családjától, vallásától, nemzetétıl. 
• A világ természeti erıforrásainak és ezáltal magának a Földnek, a profit 

érdekő gyorsuló ütemő tönkretételét (palagáz, palaolaj, arany, esıerdık, 
termıföldek).  

• Modelljük, a technológiájuk, a természeti erıforrásokból bedarálásával 
szemetet gyárt. A keletkezett szemét ellepi a világot (pl. az USA és Japán 
közötti óceánrészen megjelenı, Európa mérető, mőanyag szemétsziget, 
mely segít beépülni a mőanyagot a táplálékláncba). 

• A világ nemzeteinek adósságcsapdába kergetését. Az adósság a 
pénzkivonás eszköze, egyszerő erıforrás kivonás (honnan olajat, 
honnan agyat, honnan gyémántot, de lehetıleg mindenhonnan 
pénzt). Szinte minden állam adós, csak azt nem lehet megtudni, hogy 
kiknek! Magyarországon jól elrejtett titok, a média által egyáltalán nem 
tárgyalt téma a magyar államadósság kamatának nagysága. Évente 
milliárdos a nagyságrend! Az idén talán 1156 milliárd Ft csak az éves 
kamat! Hol van még a tıkerész törlesztése? Ki tudja, hogy ez mekkora 
összeg? Szinte a vérünket eresztik le!  
Közben egy vagy két nagyságrendekkel kisebb összegekrıl, melyeket az 
egészségügy vagy az oktatás kér, vérre menı csaták folynak. Mintha célt 
tévesztettek volna a döntéshozóink!  
Legyen könnyen megismerhetı a magyar kamat nagysága. Legyen 
világossá téve az, hogy pusztán egy éves kamatnak (1156 milliárd Ft) az 
egészségügyre, a vasúthálózatra, az oktatásra fordítása mit eredményezne, 
mert a halandónak felfoghatatlan kamat nagyságát csak így lehetne 
felfogni.  
Meg vannak az eszközeik arra, hogy az országok kamataik ne 
csökkenjenek.  
A gyarmatokról a gyarmattartók régen is erıforrásokat vontak ki. Ez is egy 
gyarmattartás, bárhogy is nevezik, átnevezik azt.  
A mai görög modellel kísérletezik ki azt, amit majd a többi nemzettel is 
tesznek. Már azért is újabb megszorítást, =pénzkivonást kell 
elszenvedniük, hogy újabb, a már ma is óriási adósságukat tovább 
növelhessék. Az újabb és még újabb adósságokkal kénytelenek a 
korábbiakat törleszteni. Ez megállíthatatlannak lett kitalálva. Figyeljük 
Athént, a pénzoligarchia egyik kísérleti telepét. 
Nézzük együtt a dolgokat! 
Csak adósságkamatra kivisznek évente:   1.156 milliárd Ft-ot, 
az offshore folyamat kivitt eddig évente: +2.680 milliárd Ft-ot. 
E kettı együtt:       3.836 milliárd Ft/év! 
De nem csak ezt szivattyúzzák ki! Nagyon gazdagok vagyunk mi! Mindezt 
kibírjuk. A nép pedig fizesse csak a rekorder 27%-os ÁFÁ-t! 



 
26. 
Az állatorvosi ló, a TTIP 
A TTIP-et az USA és az EU jelenleg dolgozza ki. A téma és a téma jelentısége óriási. 
Nagy diplomáciai érzékkel rendelkezı valódi népképviselıkre lenne szükségünk 
ahhoz, hogy ne húzzák ránk a vizes lepedıt, hiszen ez az egész a transznacionális 
cégek érdekei alapján készül. 
Egy külön dolgozatban írtam össze néhány újságírói véleményt és az országgyőlési 
képviselık véleményét, melyet 2016. V. 24-én mondtak el a TTIP-rıl folyó parlamenti 
vitanapon. 
A dolgozatom itt található meg: 
http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/TTIP.pdf 
A TTIP EGY HATÉKONY ESZKÖZ A NEMZETÁLLAMOK SZUVERENITÁSÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉHEZ. EZ A LÉNYEG. A GMO, A VÁMOK, A SZABVÁNYOK CSAK 
A VALÓDI TÉMA ELTAKARÁSÁT SZOLGÁLJÁK, LEGYEN MIN RÁGÓDNI A 
„FÜGGETLEN” MÉDIÁNAK. 
A TTIP is és az offshore is rendkívül fontos jellemzıje, lényegi része a mai 
kapitalizmus modellnek, a pénzoligarchia–modellnek. Napjainkban 
történnek ezek a dolgok, igaz, jórészt rejtve, álcázva. A két parlamenti 
vitanap alapján a laikus magyar is elegendı információhoz juthat, ha akar. 
Többé már nem lehet a tudatlant eljátszani. Ha nem ébredünk föl minél 
elıbb, akkor ne csodálkozzunk. 
 
27. 
„A totalitárius nyelv egyik kulcsszava a "demokrácia"” 
Az ún. totalitárius nyelv rendkívüli fontosságú a pénzoligarchia-modellben is, mert 
ezzel módosítják az emberi tudatot. A hazugság, a becsapás, az átverés, a 
nyelvek összezavarása, a kódolt viszály birodalma következik. 
„totalitárius=korlátlan hatalmon alapuló” 
http://idegen-szavak.hu/totalit%C3%A1rius 
Így már pontosítható a totalitárius nyelv, mert ez a korlátlan hatalom nyelve. A 
változás csak abban van, hogy éppen ki gyakorolja a korlátlan hatalmat! 
Ha valakinek a képek többet mondanak, akkor nézzük meg képben ezt a sajátos 
kedves, meggyızı, önkéntességen alapuló kommunikációt, a totalitárius 
kommunikáció képi alakját! A kép mutatja a kiszolgáltatottságot, a büntethetıséget 
is! 

 
http://www.nyest.hu/hirek/a-nyelv-celja-a-kommunikacio-a-nyelvi-kommunikacionizmus 



 
Sosem feledjük! 
„A Talleyrand-nak, a francia diplomatának tulajdonított szállóige szerint: „A beszéd 
arra való, hogy elrejtsük vele gondolatainkat.”” 
http://www.nyest.hu/hirek/nyelv-es-propaganda-a-naci-nemetorszagban?comments 
 
27.1 Már a kínaiak is, már 2500 évvel ezelıtt is tudták! 
„Az ókori bölcsességek közt egyik kedvencem Konfuciusztól (Kr. e. 551 – Kr. e. 479) 
való. Történt, hogy Vej herceg megbízta a bölcset országa kormányzásával. Egy 
kotnyeles tanítvány megkérdezte a Mestert: „Mi legyen elsı teendıje? Konfuciusz így 
szólt: – A szavak helyes használatának helyreállítása. Ce Lu szólt: – Ez az 
egész? Most az egyszer a Mester hibázni fog. Miért kell a szavakat helyesen 
használni? 
– Milyen együgyő vagy! A bölcs mellızi azt, amit nem ért. Ha a szavak használata 
nem helyes, akkor a fogalmak értelme zavaros; ha a fogalmak értelme zavaros, nem 
lehet szabatosan cselekedni; ha nem lehet szabatosan cselekedni, akkor az erkölcs és 
mővészet nem virágzik; ha erkölcs és mővészet nem virágzik, a büntetés értelmetlen; 
ha a büntetésnek nincs értelme, a nép nem tudja, hová lépjen, és mit tegyen. A 
bölcs elsı dolga, hogy fogalmait szavakká, szavait pedig tettekké tegye. Nem tőri, 
hogy szavaiban rendetlenség legyen. Minden ezen múlik.”” 
http://magyaridok.hu/velemeny/europa-nyelvi-ertelmi-es-lelki-zavarba-sullyedt-26818/ 
 
27.2 Lenin és Sztálin nyelve 
Talán ma már lehet érthetıen is beszélni mind Leninrıl, mind Sztálinról. 
„Tomasevszkij és Georgij Vinokur elıremutató elemként értékelték Leninnek azt a 
törekvését, hogy igyekezett … új jelentést adni a szavaknak.” 
„Lenin "nyelvátalakító" céljai között többek között olyan kitételek szerepeltek, mint 
például "kevesebbet fecsegni a munkásdemokráciáról, a néphatalomról, a 
szabadságról, az egyenlıségrıl, a testvériségrıl és az ehhez hasonlókról."” 
Meghatározni tehát azt, hogy mirıl szabad és mirıl nem szabad beszélni! 
„A bolsevik vezér legfontosabb újítása az volt, hogy megváltoztatta a szavak 
történetileg rögzült jelentését, és magától értetıdıvé tette, hogy a 
jelentésadás gesztusa a vezér joga.” 
„… a valóságot egyszerő sémákba szorítva, mindent a mienk- idegen, vagy még 
világosabban: baráti-ellenséges szemszögbıl ítél meg.” 
„Lenin … tette elfogadottá azt a gyakorlatot, hogy a vezetı kénye-kedve szerinti 
jelentésben használhatta a szavakat …” 
„Ennek az önkényes jelentésadásnak - amely Michal Glowinski szerint is a 
totalitárius nyelv legfontosabb sajátosságai közé tartozik …” 
„… egy …példája az erkölcs fogalmának … átértelmezése az … 1920-as Lenin-
levélbıl: "mi azt mondjuk: erkölcs az, ami elısegíti a régi kizsákmányoló társadalom 
elpusztítását és az összes dolgozók egyesülését a proletariátus körül, mely 
megteremti a kommunisták új társadalmát.” 
Ma mintha kissé mást értenénk az erkölcs fogalma alatt! 
„A totalitárius nyelv másik … vonása a megnyilatkozás személytelen 
többesszámú formája.” 
„.. a Sztálin által széltében-hosszában használt "mi" személyes névmás poliszémiáját 
(=többértelmőség-RM) … Elıször is, kifelé az ellenségtıl való elhatárolódást fejezte 



ki. Másfelıl a párton belüli ellenzéktıl való elkülönülést szolgálta. A "mi" ez esetben a 
bolsevikokat jelentette, a párt egészét, amelybe hiábavalóan akarják befészkelni 
magukat mások, az "ık", az ellenzék vezérei, akik "nem értik a mi bolsevik 
tempónkat" (...), vagy: "nálunk, bolsevikoknál, régebben úgy volt, (...)."1 
Leggyakrabban azonban a beszélınek, Sztálinnak a személye és a Központi Bizottság 
olvad össze benne, mint valamiféle kollektív szubjektumban.” 
„Sztálin azt a folyamatot írta ugyanis le brosúrájában, amelynek során a 
kommunista párt nyelvébıl a hivatalos kommunikáció mindenkire kötelezı 
érvényő nyelve lett …” 
Csak az ı nyelvükön lehetett beszélni! Nemcsak egyes szavakat, hanem a 
szófordulatokat is megkötötték. 
„Ahhoz, hogy a diktatúra a nyelven keresztül közvetíthesse a társadalom számára a 
hatalom által kívánatosnak tartott értékeket, magát a nyelvet kell átalakítani.” 
„E mögött a totalitárius nyelvnek az az alapvetı jellegzetessége húzódik meg, hogy a 
szavakat közvetlenül értékelik, azaz hogy valami vagy jó, vagy rossz a 
totalitárus nyelv beszélıje (egy többnyire személytelen alany, illetve homályos 
tartalmú "mi-"je ) szempontjából. Azzal, hogy a szavak pozitív, illetve negatív elıjelet 
(=minısítést-RM) kapnak, majd primitív szemantikai (=a szavak jelentésével és 
jelentésváltozásával foglalkozó tan-RM) oppozíciókba (=szembenállás, ellentét-RM) 
rendezıdnek, mint pl. forradalmi-ellenforradalmi, baloldali-jobboldali, szovjet-
szovjetellenes, vörös-fehér, stb., a megnyilatkozás szükségszerően merev 
értéksémába szorul.” 
„Az értékelés mozzanata olyannyira elsırendő a totalitárius nyelvben, hogy nem 
ritkán maga a jelentés is attól függıen változik, milyen jelzı kerül mellé. Jó példát 
kínál erre a totalitárius nyelv egyik kulcsszavának számító "demokrácia" 
szó, amely, mint tudjuk, a "polgári" jelzıvel ellátva egészen mást jelent, mint a "népi 
demokrácia" jelzıs szerkezetben.” 
„… a legjellegzetesebb vonása e nyelvi manipulációnak, hogy mindenre kiterjeszti 
az ideologikus megközelítést: nem marad a valóságnak olyan területe, amelyet 
a(z ideológiailag) haladó vagy reakciós, hasznos vagy káros értékpárok szemszögébıl 
ne minısítenének.” 
A hatalomnyelve így pl. benyomul, még az emberek magánéletébe is! 

"Tél felé jár, szén ég a rostán,  
pattogva dıl a friss meleg, 
dunnás ágyban ujját szopja, 
nyugodtan alszik a gyerek. 
Zsuzsa jegyzetel, balján tartja 
ráncosra húzott homlokát, 
tollának egy-egy rezzentése 
betölti zajjal a szobát. 
Gondos anya ı, most tanulja 
Sztálin elvtársnak életét... 
Kicsiny fiát, ha ölben tartja 
a szovjetekrıl mond mesét." 

Ha a mai korlátlan hatalom nem rejtızne, emberhez lenne köthetı, ma is 
születnének hasonló virágszálak. 

                                                           
 



www.jtpunion.org/spip/IMG/rtf/A_totalitarius_nyelv.rtf 
„A lengyel irodalom egyik vonulata, az úgynevezett „új hullám”, az újságnyelvvel 
folytatott polémáit (=vita-RM) tekintette kiindulópontjának: e szerzık a 
kommunista „új nyelv” hazug vagy homályos mondataiban elrejtett 
igazság felfedését tőzték ki célul. Az elnyomás lényegében több száz olyan 
kifejezést kényszerített a nyilvános beszédre, amely gátolta a szabad 
gondolatcserét, és gondosan misztifikálta a politikai realitást.” 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/nyelveben-el-az-%E2%80%93-elnyomas 
 
27.3 Hitler nyelve 
Talán ma már lehet érthetıen is beszélni Hitlerrıl is. 
„Victor Klemperer A Harmadik Birodalom nyelve címő könyve arról szól, … miként 
lehet egy társadalmat, annak tudatát totálisan megszállni lépésrıl lépésre a 
nyelven, a szóhasználaton keresztül.” 
„Annak, hogy a nyelv, azaz a legfıbb kommunikációs-manipulációs eszköz központi 
szerepre tett szert a nácizmusban, minden bizonnyal a legfıbb oka, hogy Hitler 
demokratikus úton került hatalomra, méghozzá a tömegdemokrácia korai 
szakaszában.” 
„… meglepve tapasztalhatjuk, hogy a Harmadik Birodalom nyelve szegényes …” 
„A nyelv … kiváló eszköz arra, hogy érzékeltesse, megerısítse a társadalmi 
hierarchiát, illetve félelmeket keltsen.” 
a „… közlemények elsıdleges célja a valóság elfedése, módosítása, gyakran épp 
ellentétébe forgatása.” 
„Ha például egy értékes magánkönyvtárat biztonságba helyeztek (sichergestellt), 
valójában azt jelentette, a könyveket az állampárt megbízottjai ellopták.” 
http://www.nyest.hu/hirek/nyelv-es-propaganda-a-naci-nemetorszagban?comments 
„A Harmadik Birodalomban a nyelvhasználatot is aprólékosan szabályozták.” 
„Nem beszéltek nyíltan 
A náci nyelvhasználatra jellemzıek voltak az eufemizmusok, szépítı kifejezések.” 
„… a zsidók megsemmisítését nem megsemmisítésnek hívták, hanem a zsidókérdés 
végsı megoldásának (Endlösung der Judenfrage), röviden végsı megoldásnak 
(Endlösung).” 
„Egész sajátos szókincs alakult ki hasonló kifejezésekbıl, többek között azért is, mert 
a náci rezsim még saját alattvalói elıl is el akarta titkolni az intézkedések 
célját. Például csak a beavatottak tudták, hogy a különleges kezelés 
(Sonderbehandlung) a gyilkosság fedıneve, vagy hogy a kitelepítés és áttelepítés 
gyakran a táborokba deportálást takarja. Mindezt összefoglalóan nyelvi 
szabályozásnak (Sprachregelung) nevezték.” 
„A nyelvi szabályozásnak az is célja volt, hogy a nácikat pozitív, riválisaikat 
negatív színben tüntesse fel. Az igen aprólékos sajtóutasításokban elképesztı 
példákat lelhetünk: például csak a német repülıgépeket lehetett harci 
repülıgépeknek nevezni! Antonescu marsallt, a náciszimpatizáns román diktátort 
nem lehetett Führernek hívni (Führer csak egy van!), csak a német katonákról 
lehetett leírni, hogy bátrak, és így tovább.” 
http://www.nyest.hu/hirek/hogyan-kell-szolitani-az-ellenseget 
„Hitlerék nyelvhasználata ugyanis "(...) megváltoztatja a szóértéket és 
szógyakoriságot, közkinccsé teszi, ami korábban egyesek vagy egy kicsiny csoport 
sajátja volt, lefoglalja a párt számára, ami korábban közkincs volt, és eközben átitatja 
a szavakat, a szócsoportokat és a mondatformákat a saját mérgével, félelmetes 



rendszere szolgálatába állítja a nyelvet, és a legerısebb, legnyilvánvalóbb és 
legtitkosabb propagandaeszközét teremti meg benne."” 
www.jtpunion.org/spip/IMG/rtf/A_totalitarius_nyelv.rtf 
 
27.4 Mi a közös bennük? 
„A nyelv elrablása 
„A nyelv elrablásával az identitását veszik el az embertıl, hogy a hatalmi 
gépezet engedelmes fogaskereke váljék belıle.” 
„… minden hatalom egy bizonyos nyelvet használ …” 
„… csak egyféleképpen, és csak a hatalom által megszabott módon lehet 
megnyilatkozni, a valóság jelenségeinek értelmezésére csak a hatalom 
jogosult, és mindenki a hatalom megszabta módját köteles elfogadni a valóság 
értelmezésének.” 
„Alapvetı jellegzetességei: apodiktikussága, az a vonása, hogy minden tárgyalt 
problémára egyértelmő és határozott válasza van, valamint az ellenséggel 
szemben kérlelhetetlen verbális fellépése; …” 
„Bizonyos szavak kimondása, mások elhallgatása, megint mások gyakori 
ismételgetése, ismét mások valamely más szó helyett történı használata a 
beavatottaknak sokat elárul a hatalom céljairól.” 
 „Mindezek miatt az ideológia úgy jelenik meg, mint a valóság egyedül lehetséges, 
szükséges folyománya, amibıl azután egyenesen következik a gondolkodás 
"befagyasztása", hiszen ha már minden információt értelmezve kapunk, mi 
szükség volna további boncolgatásra.” 
„A hivatalos propaganda - akárcsak az ennek nyelvén megszólaló irodalom - egy 
másik, pszeudovalóságot (=hamis, álvalóságot-RM) mutat fel, amely 
alkalmasint köszönıviszonyban sincs a "valódival.” 
„A hatalom nem közölni akar valamit a társadalommal, hanem a nyelv birtokba 
vétele, kisajátítása révén a társadalom feletti uralmat juttatja kifejezésre.” 
„… bizonyos alkalmakkor, bizonyos beszédhelyzetben, bizonyos jelszavaknak, 
szlogeneknek el kell hangozniuk.” 
„… számos motivikus és retorikai egyezés van a sztálinista vezérek, és a Hitlert 
dicsıítı versezetek között.” 
„A totalitárius nyelv használata- attól függıen, hogy a társadalmi ranglétra 
mely fokán állt valaki - a beavatottság különbözı fokozatait jelentette. Aki 
a hatalom legfelsı köreiben mozgott, az az ideológiai rejtjelezés minden finom 
árnyalatával tisztában volt. Minél távolabb volt a beszélı a hatalmi centrumtól, annál 
kevésbé értette a hivatalos szövegek valóságos (a szavakon túli, mögöttes, az adott 
ideológiai-hatalmi kontextusból megfejthetı) értelmét.” 
„Egy totalitárius rendszerben feltőnik, sıt rögtön gyanússá válik az, aki nem 
hajlandó a bevett szólamokkal élni, vagy általánosabban: aki a totalitárius nyelv 
használatát megtagadja, vagy kerülni igyekszik. Ezért a diktatúra nyelvének 
használata vagy mellızése nemcsak a hatalomhoz főzıdı viszonyt fejezi ki …” 
www.jtpunion.org/spip/IMG/rtf/A_totalitarius_nyelv.rtf 
„N Y E L V É B E N  É L  A Z  –  E L N Y O M Á S ?  
Adam Michnik 
„A totalitarizmus agressziójának legelemibb megnyilvánulási formája a nyelv. A 
totalitárius nyelv le akart szoktatni bennünket a gondolkodásról, lelkileg terrorizált, el 



akart hülyíteni, és igyekezett olyan kategóriákat belénk sulykolni, amelyek 
lehetetlenné teszik, hogy megértsük azt a világot, amelyben élünk.” 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/nyelveben-el-az-%E2%80%93-elnyomas 
„Az újbeszél (angolul Newspeak) mesterséges nyelv George Orwell híres 
regényében, az 1984-ben. Orwell írt egy esszét is a nyelvrıl, függelék formájában, a 
regény végén, ahol taglalja az újbeszél alapelveit.” 
„… ez a Párttotalitárius rendszeréhez illeszkedik, melynek célja az ellentétes 
gondolatok („gondolatbőn”) és beszéd használatát lehetetlenné tenni.” 
„Az újbeszél mögötti elképzelés az, hogy ha valamit nem lehet kimondani, 
akkor azt gondolni is lehetetlen.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajbesz%C3%A9l_nyelv 
„A baj … az, hogy … igazság elérhetetlen számunkra. Elönt bennünket a 
részigazságok, féligazságok áradata, az ingatag, átmeneti igazságok hordaléka, a 
hazugság vagy a tévedés elkerülhetetlen hozadékával. A végtelenségig 
dolgozhatunk rajtuk, osztályozhatjuk, korrigálhatjuk, vagy elvethetjük, a 
nagy egész összefüggése mindenképpen megfoghatatlan marad 
számunkra. Nem ismerünk olyan formulát, amely valóban rendet tenne 
ebben a káoszban. Pedig olyan szívesen elválasztanánk egyszer s mindenkorra az 
igazságot a hazugságtól, a búzát az ocsútól…” 
http://ketezer.hu/2002/09/petr-fidelius-a-totalitarius-gondolkodasrol/ 
„A totalitárius ideológia … fıbb jellemzıi …: 

• A totalitárius ideológia … az egyetlen és egyedül helyes ideológia és …. 
minden útjában álló, vitatkozó vagy kritikai ismeretet, ideológiát, 
politikai felfogást és politikai akaratot elsöpört, betiltott, kizárt …  

• Azok, akik a legenyhébb mértékben is kétségbe vonták, vitatták az 
ideológiai tételeket, az „ideológiai elhajlás”, a „frakciózás”, az „ideológiai 
elmaradás”, a „burzsoá propaganda hatása alá kerülés” vádját vonták 
magukra. … 

• Feltételezésük szerint elıbb-utóbb egyetlen ideológia világmérető 
uralmához vezet. …  

• Hannah Arendt hangsúlyozza, hogy „a totalitárius országokban a 
propaganda és a terror ugyanannak az éremnek a két oldala. 

• A totalitárius propaganda eszközei kimeríthetetlenek: a sajtó, a film, a 
kultúra, a mővészetek, az iskola, a sport, a könyvkiadás mind a 
propaganda szolgálatába állítandó. 

• Az ideológiai átnevelés az egész társadalomra, minden korosztályra, 
minden társadalmi rétegre kiterjed. … 

• A totalitárius ideológia egyik legfontosabb funkciója és jellemzıje: az 
ellenség megnevezése. A társadalom és az egész világ két részre oszlik: 
barátra és ellenségre. …. 

• … az ideológia nyilvánosan és szabadon, következmények nélkül 
nem vitatható. A vitathatatlanság állapotát pedig a terror, a diktatúra, a 
megfélemlítés tartja fenn” … 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_40137/ch07s08.html 
 
27.5 A fasizmus, ahogyan ma definiálják 
„A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század elsı felében 
Európa egy sor országában megjelent formája.” 



„A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a 
kommunizmussal szemben.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fasizmus 
 
Valószínő az, hogy a fasizmus mai legfıbb bőne az, hogy ellenséges az ún. 
liberális demokráciával. Érthetetlen viszont még ma is bőnnek nevezni azt, hogy 
ellenséges a szocializmussal és a kommunizmussal. Ez még ma is bőn? Ma már nem 
dicsıség? 
 
Hasonlóan érdekes egy másik definíció is: 
„A III. Internacionálé egészen 1935-ig nem tett hivatalosan különbséget a 
„demokrácia” és a „fasizmus” között. Nem volt ez múló epizód, valamiféle 
átmeneti eltévelyedés, amely már örökre a történelmi felejtés homályába veszett, a 
mai „létezı szocializmus” propagandája is a fasizmust tekinti mindazon elemek közös 
nevezıjének, amelyek „megbontják szocialista családunk egységét”. 
Nem kellene ezt már törölni? Ma már éppen nem ez számít a dicsıségének? 
 
A fogalom fontosságát érzékelteti a József Attala által megfogalmazott egyértelmő 
definíció is! 
„Tıke és fasizmus jegyesek” (József Attila) 
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1180/1/kg_2013n1_08.pdf 
Ez viszont a mai világnak nem lehet kedves definíció! József Attila tudhatott valamit! 
İ 80 évvel ezelıtt leírta a Farsangi lakodalomban! Lám, lám! Neki sem hiszünk? 
 

 
http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Fasiszta 
 
„fasizmus: szélsıséges tekintélyuralmi, nemzeti értékeket elıtérbe helyezı politikai 
nézet.” 
http://idegen-szavak.hu/fasizmus 
 
„George Orwell már 1944-ben azt írta, hogy a „fasiszta” szó teljesen 
elvesztette értelmét, csaknem minden angol elfogadná a mondjuk a 
gazember szóval való azonosságát.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fasizmus 
 
Még Orwell gondolata sem zavarja a mai vitázókat! Ki tudja, hogy az általam talált 
fasizmus fogalmakon túl mennyi lehet még! Teljesen hasonló a demokrácia fogalma, 
tartalma is! 
 



 
Hieronymus Bosch: A hét fıbőn és a négy utolsó dolog 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n 
 
Ha ma kellene meghatározni a hét fıbőnt, vagy az égbekiáltó bőnöket, akkor 
biztosan nem maradhatna ki a liberalizmus ellenesség. 
Elıre vettem a mai definíciót, de a továbbiakban szeretném ráirányítani a figyelmet a 
jelentésváltozatokra. 
 
27.8 A fasisztázás 
Ha valaki beszól a hatalomnak, akkor azonnal jelzıket (focista, humorista, stb.) kap, 
és azonnal a legkedvezıtlenebb kategóriába is besorolják. Ez a késıbbiekben egy le 
nem mosható billog marad, ahogy manapság mondják, „kiírja magát a 
társadalomból”, akitıl ma minden liberális azonnal „elhatárolódik”. 
„… mindannyian meggyızıdhettünk arról, hogy a mai hivatalos propaganda is 
bárkit kétkedés és szégyenkezés nélkül lefasisztáz, aki nem osztja az 
álláspontját. A „fasizmus” címkéje alatt a legkülönfélébb politikai erık kerülhetnek 
össze, a konzervatív jobboldaltól egészen a szociáldemokráciáig.” 
http://ketezer.hu/2002/09/petr-fidelius-a-totalitarius-gondolkodasrol/ 
 
27.9 Mit lehet megtudni a fasizmusról? 
Tényleg így tudjuk? 
„Az olasz fasizmus ideológiájának lényegi elemei a következık voltak: 

• Szélsıséges nacionalizmus, populizmus, vezérkultusz 
• Radikális, erıszakos antikommunizmus. 
• Irredentizmus: többek között az Adriai-tenger horvátországi partjainak 

annektálására irányuló törekvés. 
• Voluntarista kultúr- és gazdaságpolitika, a politikai akarat 

jelentıségének és lehetıségeinek végletes eltúlzása. 
• Tömegmegmozdulások rituális megjelenítése, felvonulások, zászlók, 

jelvények és egyenruhák széles körő alkalmazása. 
• Az ókori római birodalom, mint „elıd” kultuszának végletekig eltúlzott 

ápolása, együtt egy „forradalmian” dinamikus aktuálpolitikával. 
• Korporatív gazdasági modell, amely az egyes termelési ágak szerint 

szervezi a társadalmi termelést és a politikai irányítást egyaránt. A 
szakmai testületek, korporációk átveszik a parlament szerepét Camera 



dei deputati|Camera dei Fasci e delle Corporazioni. A párt- és állami 
vezetés egybeolvadása. (Az 1922-ben létrejött Fasiszta Nagytanács 
(Gran Consiglio del Fascismo) 1928-tól vezetı állami szervvé vált.) 

• Az állami erıszak kiemelt szerepe az ideológiában és a gyakorlatban 
egyaránt. 

• A pártok kritikája, a saját mozgalom anti-pártként való felfogása az 
1919–1922 közötti szakaszban, utána pedig „új típusú tömegpártként” 
való meghatározása.” 

„A 19. század közepétıl Itáliában is megjelent az antiszemitizmus, amiben a 
katolikus egyháznak is része volt.  
Az olasz társadalomban azonban ennek, különösen Németországhoz képest, nem 
voltak mély gyökerei. Az olaszországi zsidók a fasiszták hatalomátvétele után 
is megtartották társadalmi állásukat, még a fasiszta pártba is beléphettek, 
amelynek így már a római menetelés idején is mintegy 200 zsidó tagja 
volt. Néhány közülük magas pozícióra jutott a pártban, mint Aldo Finzi, akit 
végül 1942-ben zártak ki a pártból, majd az ellenállásban halt meg. Guido Jung, az 
1932 és 1935 közötti pénzügyminiszter is zsidó volt.” 
„Számos szeretıje közül is zsidó volt …” 
„Olaszország továbbra is lehetıvé tette a Német Birodalomból menekülı 
zsidók befogadását, illetve továbbutazását Palesztinába.” 
„Nem voltak olyan belsı vagy külsı mozgósító céljai, mint késıbb 
Németországban a „zsidókérdés megoldása”, vagy a „keleti élettér” 
meghódítása.” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olasz_fasizmus 
 
27.10 Mussolini színeváltozásai hasonlók a fasizmus fogalomváltozásaihoz 
Így kezdıdött: 
„Mussolini a szocialista” 
„… már 17 évesen anarchistának tartotta magát és részt vett a helyi munkások 
szervezkedésében. Az sem meglepı, hogy nehezen talált állást: elsı tanítóskodása 
után inkább Svájcba ment …, ahol a helyi olasz marxisták örömmel fogadták a 
tehetséges, fiatal újságírót.” 
„Svájcban Mussolini megismerkedett a legfrissebb szocialista irányzatokkal …” 
„1909-ben végül az Olasz Szocialista Párt (PSI) megbízta azzal, hogy az akkor még 
Osztrák–Magyar Monarchia részét képezı Trento munkásmozgalmi lapját 
szerkessze.” 
„A szocialista mozgalom hısévé váló Mussolini megkapta Forlìban a helyi 
pártszervezet titkári pozícióját, és ı lett az újonnan induló helyi lap (Lotta di classe= 
„Osztályharc”) szerkesztıje is. … A párt baloldalának képviselıjeként minden 
pártkongresszuson részt vett …” 
„1912-ben a radikális baloldali pártszekció elérte, hogy a reformistákat kizárják a 
pártból. Mussolini nagy sikert aratott: tagja lett az Igazgató Tanácsnak, 
illetve átvette a legfıbb országos pártlap, az Avanti! („Elıre!”) vezetését. 
… Az Avanti! is felvirágzott Mussolini szerkesztısége alatt, ám alig másfél év múlva 
elérkezett az az esemény, amely Mussolinit végleg letérítette a szocialista pályáról: 
…kitört az elsı világháború.” 
„1914 novemberében Mussolini a nemzetközi munkáspártok nagy többségének 
támogatásával új lapot alapított Popolo d'Italia („Olaszország népe”) címmel, 



amelynek segítségével különösebb szervezkedés nélkül a baloldali intervenciós 
tábor vezéralakja lett.” 
„1918 végére körvonalazódott Mussolini programja: nemzeti egység, igazságosabb 
elosztáson alapuló nemzeti „szocializmus”, produktivitás, dinamikus tıkés fejlıdés. A 
tıkés csoportok felismerték mindennek jelentıségét, és azonnal a Popolo 
d'Italia mögé álltak.” 
 
Így végzıdött! A kettı közöttit pedig már tanítják az iskoláinkban is. 

 
„Holttestüket fejjel lefelé húskampókra akasztották ki a milánói Piazzale Loreto téren 
lévı benzinkút épületén …” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini 
 
És még valami, királyi támogatás, pápai áldás: 
„… igen gyorsan a politika csúcsára jutott, ugyanis 1922. október 29-én megkapta 
III. Viktor Emánueltıl az áhított miniszterelnöki kinevezését …” 
„Sikereinek csúcsán már csak egyetlen dologra vágyott Mussolini: az egyház 
támogatására. 1929-ben ez is megadatott neki: XI. Pius pápával aláírták a 
lateráni egyezményt és megszületett a Vatikán, a pápa pedig megáldotta a 
Mussolini-rendszert.” 
http://mult-kor.hu/ki-volt-valojaban-mussolini-20150326 
 
27.11 Egy amerikai fogalom, a liberálfasizmus 
Elıször hallva megdöbbentı, hihetetlen, elképzelhetetlen! Ma még ilyen is van! Ha 
van egymást teljesen taszító fogalom, akkor e kettı az! 
 
A gondolkodó és mőve: 
 



      
 
„A liberálfasizmus fogalma szellemi atyjának Jonah Goldberg tekinthetı.” 
http://index.hu/index2/#bloghu/alex-penzvilag/2016/05/29/a_fenyegeto_rem_a_liberalfasizmus 

 
Egészen más a helyzet, ha Goldberg definícióját megtaláljuk! 
„A Goldberg-inga – Jonah Goldberg: Liberálfasizmus címő könyvérıl” 
„A rengeteg, többé-kevésbé mőködésképtelen fasizmus-meghatározás 
helyett Goldberg azzal a munkadefinícióval dolgozik, hogy a fasizmus az 
állam vallása.” 
Így viszont már egészen más! Ez egy új, soha nem hallott definíció! 
Innentıl, írását olvasva, a fogalmat ebben az értelemben szabad csak 
használni, és el kell felejteni a korábbi definíciókat! 
Mit ír Goldberg? 
„A klasszikus kapitalizmus túlkapásai, a szlumosodó városok, a tarthatatlan 
helyzetben éhbérért tengıdı munkások és gyerekek tömegei láttán fogalmazódott 
meg egy új politika iránti igény a fejlett nyugati világban. Nagyobb állami 
beavatkozással akarták a világot megváltoztatni, jobb hellyé tenni. Ezt 
nevezi Goldberg a „fasiszta pillanatnak”” 
„Persze senki nem jutott volna arra a következtetésre, hogy az állam megválthatja a 
világot, ha nem hittek volna vakon a felvilágosodás óta kísértı képzeletbeli 
lineáris függvényben, ami az emberiség sorsának és életminıségének 
egyenletes javulását prognosztizálta. Hátraarcot el sem tudtak képzelni.” 
„Az elsı világháború kétszeresen is mérföldkı mind a fasizmus, mind a liberalizmus 
történetében. Úgy tőnt, hogy a háború – George F. Kennan szavaival „a huszadik 
század ıskatasztrófája” – végérvényesen lejáratta azt a liberális világrendet, 
ami felköhögte magából. Ha a választói demokrácia, a nacionalizmus, valamint a 
rossz számítások négy év pokolhoz vezetnek a lövészárkokban, akkor valami 
alapvetıen nem stimmel a választói demokráciával.” 
„De mást is hozott a Nagy Háború: megmutatta, hogy a termelés, az elosztás és a 
védelem mennyivel hatékonyabb szigorúan ellenırzött állami keretek között, mint a 
laissez-faire kapitalizmus államtól háborítatlan rendszerében. Ez a két felismerés tette 
rendkívül vonzóvá a kommunizmust, a fasizmust és az amerikai progresszivizmust – 



melyek mindegyike nagyobb állami szerepvállalást sürgetett, és egy új kor hajnalát 
ígérte.” 
„A progresszivizmus nem mást fejezett ki, mint az emberek igényét az erıs, 
gondoskodó államra. Ez még nyilván nem a Mussolini-féle stato totalitario, de az 
individualizmus kánonjára épülı Egyesült Államokban sokan még az elsı 
fogyasztóvédelmi törvényeket vagy a nemzeti parkok megalapítását is a tagállamok 
és magánszemélyek ügyeiben való pimasz kotorászásként fogták fel. Nagy váltás 
történt tehát itt is, akárcsak a laissez-faire elvektıl éppen a világháborús 
központosítás sikerein felbuzdulva eltávolodó Európában. Nem véletlen, hogy a 
szociális nyomor láttán elborzadt liberális amerikai újságírók üdvözölték a 
leghevesebben nem csak Mussolini, de Lenin kísérletét is. Lincoln Steffens, 
aki a Szovjetunióban a jövıt látta mőködni, helyes „orosz–olasz módszerrıl” beszélt 
…, de a liberális ikonok, Freud és Einstein is közösen dedikált levelet 
küldtek a Ducénak (=Mussolini-RM) …, a pánafrikanista emberi jogi harcos W. E. 
B. DuBois pedig arról beszélt 1938-ban, hogy bizonyos értelemben a korabeli 
Németországban több demokrácia volt, mint a Hitler elıttiben …. Amíg a 
fasizmus csak az állam kiterjesztését jelentette, a liberálisok rajongtak 
Mussoliniért.” 
Vigyázni kell, mert nem csak a definíciók, hanem a vélemények is gyorsan változtak, 
változnak! 
„Goldberg felfogásában tehát a fasizmus „az állam vallása”, és mint ilyen par 
excellance baloldali. A könyv azzal a ma már nem is túlzottan meglepı fordulattal 
indít, hogy Hitler és Mussolini nézetei eredetileg a baloldalról indultak, és hogy sokáig 
több kifejezetten baloldali elem bukkant fel bennük.” 
„Az mindenképpen kiderül, hogy sok a hasonlóság bizonyos liberális és 
fasiszta gondolatok között.” 
http://mandiner.blog.hu/2012/11/07/liberalfasizmus_a_goldberg_inga 
Akik nem ismerik Goldberg könyvét, ezen utolsó mondatért valószínően máglyára 
küldenék azt, aki ezt saját véleményként vezetné elı. 
http://kommentar.info.hu/iras/2012_4/balfasok 
 
27.12 És mi van ma? 
 Ha valaki a korábbi teljhatalmú rendszerekkel esetleg hasonlóságot lát, az bizonnyal 
csak a véletlen mőve lehet, ahogy szokták mondani. A fogalmak kavalkádja 
mindenképpen! 
„A manipuláció egyik változata, amikor a fogalmakat szándékosan megfosztják 
eredeti jelentésüktıl úgy, hogy azokat új, negatív értelmezésben, negatív 
kontextusban kezdik használni. Szándék: az elutasítás kiváltása.  
nacionalizmus=   sovinizmus, nácizmus  
populizmus=   demagógia, a butított tömegeknek tetszelgı politika  
anarchia=    rendetlenség, káosz  
konzervativizmus=  fejlıdésellenesség, maradiság  
radikalizmus=   szélsıség  
 
Ugyanez a helyzet, amikor a káros, sıt kóros jelenségek fogalmait folyamatosan 
pozitív jelzık között szerepeltetik, vagy amikor egy fogalom valódi, ám negatív 
jelentését pozitív, de üres, vagy éppenséggel valótlan értelmezéssel fedik el. 



Szándék: a beletörıdés, az inkompetencia érzésének kiváltása, az elfogadás felé 
terelés. 
globalizmus= a jövı útja, a gazdaság élénkülésének záloga, 

napjaink kihívása, elkerülhetetlen. 
génmanipuláció= a mezıgazdaság fejlıdésének a jövıje, az 

élelmiszertermelés forradalmasítása, harc az éhezés 
ellen, stb.  

globális felmelegedés= sebaj, majd meleg égövi növényeket is tudunk 
termeszteni, nem kell majd annyit főteni télen. 
Mediterrán éghajlat lesz nálunk, és az milyen jó 
lesz. stb.” 

http://www.nibiru.hu/politika/newsystem/fogalmakzavara.htm 
 
„Az „európai” lassanként gúnynévvé válik, olyasmivé, ami miatt szégyenkezni kell, 
lassanként olyan megbélyegzı lesz, ami nyugtalanítóan hasonlít a tegnapi „zavart 
keltıre” vagy „kozmopolitára”. Lassanként Európa már nem a parlamentáris 
demokrácia, a piacgazdaság, a jóléti államok, a kulturálisan nyitott társadalom 
toleranciáján alapuló rend szinonimája. Európa az abortusz és a pornográfia, a 
narkotikumok és válások, a dekadencia, az egyház és az állam szétválásának 
szimbóluma. Európa nem más, mint az idegen minták áradata, amelyek elıl 
nagy gonddal igyekeznek óvni a lengyel társadalmat. Az „idegen minta” 
pedig nem más, mint mővi úton, kívülrıl beszüremlı rothadás.” 
„Goldbergnek abban mindenképpen igaza van, hogy a fasizmus – mint jelenség – 
visszatérni látszik gyökereihez, amennyiben kezdetben nem elsısorban politikai 
törekvésként jelentkezett, hanem a 20. század elejei civilizációs bomlás termékeként 
kialakult kulturális avantgárd volt.” 
„A ma már távoli, de közös – vagy lehet, hogy bár közös, de ma már távoli – szellemi 
talaj meghozta a gyümölcsét, hiszen a könyv megállapítása szerint az állam 
istenítése, a társadalom nyersanyagként való kezelése, a közösségi mítoszok 
kialakítására való törekvés, a kultúrharc fokozása és a centralizáció szorosan 
hozzátartozik mindkét eszméhez.” 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/nyelveben-el-az-%E2%80%93-elnyomas 
 
„Újra és újra csıbe vagyunk húzva. Ellenfeleink a mi nézeteinket olyan 
nézetekkel mossák össze, amelyeket magunk is ellenzünk, a saját 
nézeteiket pedig olyan értékek mögé rejtik, amelyeket mi magunk is 
vallunk.” 
„Hazugság, hogy Európa egyenlı az Európai Unióval.” 
„Az Unió-ellenességet Európa-ellenességnek bélyegezni tehát hazugság. Mindenkinek 
szabadságában kell, hogy álljon minden fórumon képviselni azt az álláspontját, hogy 
Unió nélküli Európát szeretne, és ezért semmilyen erkölcsi vagy politikai hátrányos 
megkülönböztetésben nem részesülhet.” 
„Hazugság, hogy az Európai Unió egyenlı a jelenlegi vezetıivel. 
„Az Unió jelenlegi vezetıinek és politikájának elutasítását Unió-ellenességnek 
bélyegezni tehát hazugság. Mindenkinek szabadságában kell, hogy álljon minden 
fórumon képviselni azt az álláspontját, hogy az Unió jelenlegi vezetıi helyébe más 
vezetıket, más politikát szeretne, és ezért semmilyen erkölcsi vagy politikai 
hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhet.” 



„A közel-keleti kultúrkörbıl érkezık tömeges Európába áramlásának ellenzését 
iszlámellenességnek bélyegezni tehát hazugság. Mindenkinek szabadságában kell, 
hogy álljon minden fórumon képviselni azt az álláspontját, hogy a saját kultúráját 
meg akarja ırizni olyannak, amilyenként megörökölte, és ezért semmilyen erkölcsi 
vagy politikai hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhet.” 
„Hazugság, hogy a szolidaritás elve alapján Európa minden népének és államának 
kötelessége viselni néhány befolyásos vezetı hibás döntéseinek következményeit.” 
„A migránsok akár korlátlan, akár korlátozott befogadásának elfogadását a 
szolidaritás próbakövének beállítani tehát szintén hazugság. Mindenkinek 
szabadságában kell, hogy álljon minden fórumon képviselni azt az álláspontját, hogy 
a hibás döntések következményeit az viselje, aki meghozta azokat, és ezért 
semmilyen erkölcsi vagy politikai hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhet.” 
http://migracio.mandiner.hu/cikk/20160601_bencsik_gabor_europa_nem_egyenlo_az_europai_unioval 
 
Szótár napjainkhoz, a dolgok és jelenségek magyarra fordítása során, a szavak mai 
jelentéstartalmaival: 
demokrácia =  a pénzhatalom, a pénzoligarchia uralma, 
antidemokrácia =  egy olyan helyzet, amikor véletlenül nem ık uralkodnak, 
bank =   tank, 
globalizáció = internacionalizmus, 
többpártrendszer = olyan egypártrendszer, mely többnek láttatható az egy tırıl 

fakadó pártok beállításával, 
meggyızés =  zsarolás,fıleg a pénzzel, 
választás =   választás a már erre a célra nekünk elıre kiválogatottak közül, 
a választó képviselete a képviselı élete, a képviseleti rendszer =  frakciófegyelem,  

melynél a TV közvetítésben is jól hallhatóan lediktálják azt a 
képviselıknek, hogy mikor melyik gombot kell „önként” 
megnyomni,  

menekültügy =  ember-kereskedelem, mint régen a rabszolga kereskedelem (ha  
   pedig  nem akar valaki tılük embert venni, azt tetemes összeggel  

demokratikusan megzsarolják), hagyományos fegyver nélkül  
viselt háború, egy újmódi háború, a nemzeti államok ellen, mai 
világunk egyik legnagyobb üzlete, letelepítési, betelepítési 
kényszer a demográfiai arányok erıszakos megváltoztatási 
céljából, a társadalmat gyöngítı célú bevándoroltatás, 

európai érték, európai értékrend = a pénzvilág érdekét szolgáló elvárások győjtemé- 
nye, 

egy szervezet, egy intézmény függetlensége = ezen intézmények függetlensége a  
pénzvilágnak nem tetszı kormánytól, de ezzel együtt nagyon  
nagy függés a gazdiaiktól, a megbízóktól. 

szolidaritás = gondolkodás nélküli, elvtelen követése az EU vezetıi általi 
döntéseknek. Önkéntesnek hazudott, de kötelezıen követendı 
elvekrıl, lépésekrıl van szó. Ha másként nem megy, akkor a 
pénzzel zsarolnak. Ne feledjük, a szolidaritás is egyirányú, mint a 
tolerancia is, mert csak bizonyos emberkörnek kötelezı 
szolidárisnak, toleránsnak lenni. Korábban ezt lépéstartásnak, 
igazodásnak hívták. Ki beszél közülük az ıslakossággal való 
szolidaritásról?  



 
„Liberális szlogeneket hangoztatva nagy általánosságban a demokrácia és a 
szabadságjogok nagy harcosainak képzelik magukat. Küzdenek a 
szabadságjogokért, a vélemény és gondolat szabadságért, az általuk elnyomottak 
és kirekesztetteknek képzeltek életminıségének javításáért. A többség 
szabadsága és jogai soha nem érdekli ıket! Önnön jóságukban vetett 
hitükben megdicsıülnek és önmagukat demokratának és 
tévedhetetlennek hiszik. Egyetlen elvet nem tartanak be, amibıl a 
klasszikus liberalizmus gyökerezett, az élni és élni hagyni nemes eszméjét! 
İk azok, akik ebben a harcban a mocsokból felvették a fasizmus piszkos kardját és 
fasiszta gyakorlatot követve küzdenek az általuk vélt nagy szabadságért. Nem 
riadnak vissza a kirekesztéstıl, a negligálástól és az ellenfelet ellenséggé 
minısítik, üldözik.”” 
http://mandiner.hu/cikk/20140422_fugedi_mi_a_liberalfasizmus 
 
„Hiányzik a véleménytolerancia, az eltérı véleményt pedig a földbe akarjuk taposni. 
Nagyon régóta ez a kép alakult ki bennem. De ez még nem minden, van még lejjebb 
is, még egyáltalán nem vagyunk a pokol bugyrainak a fenekén.” 
„Az utóbbi egy-két évben egy új jelenség is megfigyelhetı: a szembenálló felek 
között megszőnt a párbeszéd. Nem állunk szóba egymással. Egyszerően levegınek 
(hülyének) nézzük egymást. Pedig párbeszéd nélkül esély sincs a nézeteltérések 
elsimítására és a társadalmi feszültség enyhítésére. Ennek az ignorálásnak az teremt 
alapot, hogy a szembenálló felek az eltérı véleményt trollnak kiáltották ki …” 
„Így elbeszélünk egymás mellett. A társadalom, amelyben élünk, olyan, mint amikor 
vak vezet világtalant.” 
„Szabályosan két részre szakadt a világ.” 
„…„baloldal” nem is létezik, a liberalizmus minden tıle balra álló nézetet egyszerően 
bedarált – mégpedig azzal az igénnyel, hogy önmagának próbálja meg kisajátítani a 
baloldaliságot.” 
„… hogyan lehet a két szembenálló felet meghatározni? Nagyjából úgy, hogy vannak 
a „nyugatos demokrácia” hívei, akik az Egyesült Államok által olyannyira 
óhajtott egypólusú világrend, a New Word Order, a neokonzervatív 
globális kapitalizmus kritikátlan hívei, egyféle „nyugatimádók”, és vannak a 
nemzeti eszme mellett elkötelezettek, a nemzeti keretekhez ragaszkodó 
kapitalizmus hívei, akik a globalizmus eszméjében az Egyesült Államok nem kívánt 
hegemóniáját és túlzott erıfölényét látják. A magyar politikai köznyelv az 
elıbbieket nevezi „liberálisoknak” – jóllehet ez a megnevezés nem pontos, 
mert szó sincs liberálisokról, lévén neokonzervatív nézetrıl van szó –, míg 
az utóbbiak a „nemzeti oldal” nevet viselik. Ez a győjtıfogalom pedig azért nem 
pontos, mert mindenki ide sorolható, aki a neokonzervativ globális kapitalizmus 
eszméjét elutasítja – a radikális baloldaltól, a szociáldemokratákon keresztül, a 
kormánypártiakon át a szélsıjobboldaliakig bezárólag.” 
„Hogy mi zajlik ma a világban, arra nagyon jó példa Balázs Gábor írása. S bár a cikk 
a francia politikai élet fasizálódásáról szól, liberális szemmel tökéletesen ráhúzható a 
magyarországi állapotokra is. Csakhogy a szerzı elfelejt egy nagyon lényeges dolgot. 
Nevezetesen azt, hogy a „nemzeti oldal”, amelyet ı nemes egyszerőséggel simán 
lefasisztáz, az egyáltalán nem csak fasisztákból áll, hanem egy győjtıfogalom, 
ahogyan korábban írtam, mely tartalmazza a társadalom minden olyan rétegét, 



amely nem helyesli az Egyesült Államok neokonzervatív politikáját – a radikális 
baloldaltól kezdve, a szociáldemokratákon keresztül, a kormánypártiakon át a 
szélsıjobboldalig bezárólag. S ha ez egy ilyen széles társadalmi réteg, akkor milyen 
alapon minısíti fasisztának az egészet?” 
„milyen alapon nevezi a szerzı fasisztának bárki politikai véleményét, aki nem 
helyesli az Egyesült Államok neokonzervatív politikáját? Ez a tény önmagában 
elégséges a fasiszta minısítéshez? Szerintem ez nagyon durva és meglehetısen 
visszataszító, sıt nyíltan kimondom, hogy politikailag inkorrekt dolog egy véleményt 
fasisztának minısíteni csak azért, mert neki nem tetszik. Csak azért, mert neki más a 
véleménye. S mi van akkor, ha az én szerzırıl alkotott véleményem ugyanez? 
Melyikünknek lesz akkor igaza?” 
„ franciaországi választásokon az állítólagos „baloldal” csúnyán leszerepelt. Ezt 
azonnal össze is kapcsolja egy minısítéssel, amikor a francia politikai élet 
fasizálódásáról ír. Teszi ezt úgy, hogy nem bizonyítja, mi is volna a fasizálódás a 
szemében. Értsd, nem bizonyítja azt, hanem mint evidenciáról ír. Vagyis szerinte a 
jobbratolódás magától értetıdı módon fasizálódást jelent.” 
„Ezt a tisztességtelen politikai magatartást, ami abban nyilvánul meg, hogy a liberális 
média inkorrekt módon erıszakolja rá a saját véleményét az olvasóra, 
véleményterrornak lehet nevezni. Ezt a véleményterrort azonosította a politikai 
közvélemény a liberálfasizmus fogalmával. Hozzáteszem, hogy én magam mást 
értek e fogalom alatt. Nevezetesen azt, hogy a liberalizmus hanyatló korszakában, 
amikor már nem is liberalizmusnak, sıt nem is neoliberalizmusnak, hanem 
egyenesen neokonzervatív liberalizmusnak lehet nevezni, akkor a liberális demokrácia 
politikai rendszere is képes megteremteni a saját fasizmusát, amely adekvát módon a 
saját hatalma megırzését szolgálja csupán.” 
„A neokonzervativizmus és a fasizmus egyáltalán nem idegenek egymás számára, 
hiába is szeretnénk azt állítani. A New Word Order maga lesz a liberálfasizmus, 
amely minden eddigi diktatúrát felül fog múlni a totalitásában, lévén az 
egész világot lesz hivatott a diktatúrája alá hajtani.” 
http://alex-kozeleti-pokol.reblog.hu/uj-bejegyzes-cime/oldal/1 
Az elıbbi hazai kép jól összefoglalja mindazt, amit fentebb írtam. Fogalmak tömege 
forog anélkül, hogy azokat bárki is definiálta volna. Bemutattam a fasizmus szó több 
meghatározását. Miért nem rögzítik a viták eleján azt, hogy mit értenek a szavak 
jelentésén. Könnyen lehet az a cseresznyérıl szóló vitában, hogy az egyik az almáról, 
a másik a körtérıl beszél. Semminek semmi köze egymáshoz! Ugyanakkor javában 
megy a minısítgetés!  
Nem véletlen az, hogy a matematika mindig a fogalmait definiálja elıször! 
A fogalmak tartalmát minden elıtt tisztázni kell! Javaslom, hogy a holnapi 
viták is így kezdıdjenek! Különben egyszerően képtelenség lesz szót 
érteni, marad a rettenetes háborús helyzet. Persze lehet az is, hogy ez is 
egy cél. 
 
28. 
A pénzoligarchia ténykedése az ukrán gyarmaton 
„Területe: 603.628 km², és ezzel Oroszország után Európa második legnagyobb 
területő állama.” Lakosszáma: egyesek szerint 44 millió, mások szerint pedig 70! 
Köztük 12 millió orosz! 



„Ukrajna adta egykor a teljes szovjet mezıgazdasági termelés 1/4-ét, s a természeti 
adottságai révén jelenleg is Európa vezetı élelmiszer-szállítója lehetne …” 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna 
 

 
 
Lehet, hogy ez a szívélyesség is Európa ellen irányul? Kerry és Lavrov. 
 

 
http://444.hu/2015/05/14/felosztottak-ukrajnat-valamiben-megegyezhetett-az-usa-es-az-oroszok/ 
 
„Az Oroszországgal szembeni szankciók ellenére virágzik az amerikai-orosz 
kereskedelem - írja az MTI a Der Spiegel legfrissebb számára hivatkozva. 
A német hetilap információi szerint miközben a szankciók az európai cégek számára 
nagy problémákat okoznak, egyes amerikai versenytársaik továbbra is jó 
üzleteket csinálnak orosz partnereikkel. 
A Der Spiegel orosz statisztikai adatokat ismertetett, amelyek szerint az amerikai-
orosz árucsere 2014-ben 5,6 százalékkal haladta meg az egy évvel 
korábbit, így 29,2 milliárd dollárt tett ki. Ezzel szemben az Európai Unió tagállamai 



és Oroszország közötti kereskedelem 9,7 százalékkal csökkent, 377,3 milliárd euró 
volt.” 
„Frank Schauff, a több száz Oroszországban tevékenykedı európai 
vállalatot összefogó Association of European Businesses (AEB) üzleti 
érdekképviseleti szervezet ügyvezetıje a Der Spiegelnek elmondta, hogy 
"az amerikaiak erıs nyomást gyakoroltak Európára, hogy kemény 
szankciókat vezessenek be" Oroszország ellen, ık viszont bıvítették az 
Oroszországgal folytatott kereskedelmüket, ami "figyelemre méltó".” 
„… a Boeing amerikai repülıgépgyártó vállalat az Avisma nevő orosz titántermelı 
cégtıl szerzi be a futómővekhez és a hidraulikus berendezésekhez szükséges 
alapanyag 40 százalékát, és Moszkvában 1200 mérnököt foglalkoztató fejlesztési 
központot üzemeltet, az Orbital Science nevő amerikai társaság pedig januárban 
milliárd dolláros nagyságrendő szerzıdést kötött az Energomasch nevő, 
hajtómőveket gyártó orosz céggel arról, hogy hajtómővet vásárol 60 darab Antares 
típusú amerikai hordozórakétához. 
Mindeközben a német cégek kettıs nyomás alá kerültek: egyrészt küzdenek az 
Oroszország elleni uniós szankciók hatásaival, másrészt annak következményeivel, 
hogy a Kreml meghirdette a "Go-East" (irány Keletre!) stratégiát. A lap szerint így a 
németek egyszerre figyelhetik meg az "ázsiai és amerikai konszernek 
gyızelmi menetét" Oroszországban. 
http://index.hu/gazdasag/2015/06/03/az_usa_alig_erzi_meg_az_orosz_szankciokat/ 
Ugye, ez a minimum, amit egy szövetségeséért megtehet az ember! 
 
„Köztudott, hogy a német újraegyesítésért cserébe korábban az 
amerikaiak elfogadták Gorbacsov kérését, amely szerint a NATO keleti 
határa Németország keleti határáig tart majd. Az Egyesült Államok és a 
NATO csúnyán becsapta Oroszországot, hiszen szép lassan mindegyik volt 
szocialista ország NATO-tag lett. Mindössze Ausztria és Finnország maradt 
semleges a térségben. Oroszországnak már korábban is meglett volna minden oka, 
hogy tiltakozzon a NATO agresszív terjeszkedése ellen, de Ukrajna hovatartozása 
már stratégiai jellegő és hadászatilag is döntı kérdés. A konfliktus valódi 
elıidézıje a NATO, pontosabban az Egyesült Államok felelıtlen kísérlete 
Oroszország katonai bekerítésére.” 
„Az amerikaiak egyre vadabbul támadják Moszkvát, miközben erıs nyomás alatt 
tartják az Európai Uniót, és rákényszerítik, hogy egyre komolyabb szankciókkal lépjen 
fel Oroszország ellen, valamint támogassa az oligarchák uralta mai ukrán vezetést. A 
hidegháborús helyzet elıidézıje és haszonélvezıje egyértelmően az 
Egyesült Államok, hiszen a szankciós politika negatív gazdasági 
következményeinek 90 százaléka az uniót sújtja. Árulkodó, a lényeget feltáró 
mondat a luxemburgi külügyminiszter egyik nyilatkozata, aki szerint „az orosz–
amerikai ellentétet az Egyesült Államok az Európai Unióval fizetteti meg”.” 
„Nem hagyható figyelmen kívül, hogy Oroszország és az EU az 1990-es évek végétıl 
egyre intenzívebb politikai, de fıként gazdasági együttmőködésbe kezdett. A Berlin–
Moszkva kapcsolat szorosabbá válása nem kerülte el Washington figyelmét, nem 
véletlen, hogy az Egyesült Államok többször rosszallását fejezte ki a nagy 
volumenő gazdasági szerzıdések megkötésekor.” 
„De a Párizs–Berlin–Moszkva tengely létrejöttének megakadályozása is 
elemi amerikai érdek, hiszen a Kína által jelentett kihívás mellett az Egyesült 



Államok nem engedheti meg magának egy önálló entitásként fellépı, az EU-t és 
Oroszországot is magába foglaló – az idén január elsejével megalakult Eurázsiai 
Gazdasági Uniónál szélesebb – szövetség megszületését, amelyik elıbb-utóbb nyilván 
a saját érdekeinek megfelelıen kezdene politizálni.” 
„Azért fordított ötmilliárd dollárt Ukrajna destabilizálására, hogy a 
gazdaságilag és kulturálisan egymásra utalt Európai Unió és Oroszország további 
közeledését még idıben leállítsa, és megakadályozza egy új – rivális – geopolitikai 
erıközpont kialakulását.” 
„Úgy tőnik, az európai politikai elit még nem lát át a szitán, és komolyan gondolja, 
hogy itt Oroszország volt az agresszor, és nem a Majdan téren lezajlott események 
szervezıi és a különbözı neonáci csoportosulásokkal együtt fellépı – a 
demokratikusan megválasztott kormány ellen uszító – amerikai politikusok, köztük 
John McCain szenátor.” 
„A nyugati és a magyar politikai osztály tagjai nem hajlandók tudomásul venni az 
ukrán oligarchák nemzetárulással felérı végtelen korruptságát és erkölcstelenségét. 
Az ukrán parlamentben ma – a gyorsan lezajlott mezcsere után – ugyanazok ülnek, 
akik korábban már irányították az országot, az oligarchák lényegében csak 
újraosztották a szerepeket. A mai nyugatbarát ukrán demokraták a korábbi 
kormányok miniszterei és tisztségviselıi voltak. A jelenlegi elnök, Petro Porosenko az 
előzött Viktor Janukovics embere volt, a miniszterelnök Arszenyij Jacenyuk pedig a 
korrupciós ügyek miatt börtönbüntetésre ítélt Julija Timosenko pártját vezette.” 
„Megegyeztek a harcok felfüggesztésében és demokratikus választás megtartásában. 
A megállapodás után órákkal máig azonosítatlan mesterlövészek nyitottak tüzet a 
Majdanon tartózkodókra. Megöltek 14 rendırt, 45 tüntetıt, a megsebesítettek száma 
85 volt.” 
„Oliver Stone, a híres amerikai filmrendezı, aki dokumentumfilmet készít az ukrán 
eseményekrıl, az amerikai Központi Hírszerzı Ügynökség (CIA) szerepvállalását sem 
tartja kizártnak.” 
„A Viktor Janukovics elmenekülése utáni új parlament egyik elsı intézkedése volt a 
nyelvtörvény módosítása, aminek következtében a magyar nyelv sem 
használható hivatalos nyelvként. A „nyugatbarát” kormány ígéretét megszegve, 
a nyugati értékek megcsúfolásaként, a választókerületek átalakításával tette 
lehetetlenné a kárpátaljai magyarok parlamenti képviseletét.” 
De mi ettıl függetlenül teljes mellszélességgel támogatjuk az ukrán korményt! 
„Az Egyesült Államok szerepérıl mindent elárul az a lehallgatott telefonbeszélés, ami 
2014 februárjában vált nyilvánossá: Victoria Nuland, az amerikai 
külügyminisztérium államtitkára ekkor mondta Geoffrey Pyatt kijevi 
nagykövetnek, hogy ne Klicsko, hanem Jacenyuk legyen a miniszterelnök. 
A beszélgetés másik elhíresült mondata így hangzott: „Baszd meg az EU-
t.”” 
Csak ennyi! Így kell ezt csinálni demokratikusan! 
„Az események abszurditását jelzi, hogy a tüntetık egy része nyugati 
alapítványoktól napidíjat kapott a tüntetésben való részvételéért.” 
„A jövı szempontjából rendkívül fontos, hogy Angela Merkel német kancellárnak a 
2014. szeptember elején Walesben tartott csúcstalálkozón sikerült megakadályoznia 
a NATO-erık Kelet-Európába telepítését, amit fıként Lengyelország és a balti 
államok követeltek. Ezzel sikerült elkerülni a NATO és Oroszország között 1997-ben 



kötött alapszerzıdés felrúgását, amely kimondta, hogy Közép- és Kelet-Európában 
mindkét fél tartózkodik bármely „katonai erı felépítésétıl”. 
És ma mit mond Merkel mama? 
„2014. november 21-én – az egy évvel korábbi eseményre emlékezı ünnepségen – 
már kifütyülték Petro Porosenko államfıt, Joe Biden, a szabadságot és liberalizmust 
exportáló Egyesült Államok alelnöke pedig ki sem mert szállni az autójából.” 
http://mno.hu/jegyzet/amerikai-jatszma-ukrajnaban-1266539 
Részletek az Echo TV Törésvonalak címő mősoraiból. 
Torba Tamás közgazdász: 
„Legfontosabb az, ami Magyarországra is súlyos hatással van … az európai 
mezıgazdaság számára ez az egyezmény (az EU-ukrán társulási egyezmény-RM) … 
nagy távlatokat is nyit és hatalmas katasztrófákat is rejt magában …” 
„Nagyon nagy távlatokat nyit a dán és a holland sertéstenyésztık számára …” 
„A több tízmilliós dán és holland sertésállományt … át lehet telepíteni azokra az ukrán 
földekre, amik a befektetık rendelkezésére fognak állni, amiket meg lehet vásárolni. 
… 30-40 millió sertés oda fog átkerülni, mekkora boldogság lesz az a holland 
környezet-, és állatvédıknek, a dánoknak szintén. Ott nem lesznek méretbeli 
korlátozások, nem lesznek állatjóléti intézkedések …” 
„Onnan fog majd jönni a sertés Európába, mert sokkal tisztább lesz így a levegı 
Hollandiában.” 
„… itt 400.000 km2-en lehet a világ legkiválóbb földjein termelni, birtokméret és 
minden egyéb korlátozás nélkül.” 
„Ez a csernozjom, a világ feketeföldjeinek egyharmada van Ukrajnában.” 
Ez a szerzıdés a magyar gazdáknak nagy hátrányt fog jelenteni. 
„Ukrajnát remekül lehet most gyarmatosítani.” „Mindenkinek minden meg 
van engedve.” 
„Innentıl kezdve, hogy ki az ukrán miniszterelnök, egyetlen szempontból 
érdekes, támogatja, avagy ellenzi ezt az egyezményt.” 
Miért, másutt nem ugyanígy megy? 
„Mellettünk, itt Magyarország szomszédságában … egy mezıgazdasági kolosszus 
jelenek meg, amelynek az üzemeltetıi a világ legnagyobb mezıgazdasági cégei 
többek között … a Monsanto …” 
„Én nem tudom, hogy ott pl. hány EU-ellenır fogja vizsgálni, hogy a génmódosítás 
szempontjából a Monsanto majd mivel kísérletezik. … Én úgy gondolom, hogy ott 
aztán sok minden bele fog férni.” 
„Ez veszélyezteti a magyar mezıgazdasági exportot, a magyar élelmiszeripart is.” 
Az „ukrán” termékek berobbanása súlyosan fog érinteni több országot, köztünk 
minket is. Legalább ezeknek meg kellene engedni az Oroszországba való szállítást, az 
embargó feloldásával.  
Milyen hatással lesz a magyar földárakra majd az, ha nem lehet eladni az ukránnál 
drágább magyar mezıgazdasági, élelmiszeripari terméket? Drágább lesz, mert jobb a 
föld, olcsóbb a mőtrágya, kisebb az ÁFA, sıt valószínően adókedvezményt is fognak 
kapni a transzatlanti cégek! 
„Megjelennek ezek a hatalmas nagy cégek. A magánhadseregeikkel fogják védeni a 
beruházásaikat. … mindenféle ÁFÁ-t le fognak (csalni-RM) … adókedvezményeket 
fognak kapni …”  
Mi lesz a magyar termelıkkel, ha ezek az alacsony adótartalmú feldolgozott termékek 
megindulnak Magyarország felé? 



„A Monsanto nem véletlenül jelent meg Ukrajnában … ık az úttörıi a GMO 
növények termelésének … Ukrajna jelenleg GMO-mentes, de majd a 
Monsanto tesz róla, hogy ne legyen az …” 
Egyébként a Pioneer is ott van már”, akik szintén GMO-ban utaznak! 
Miattuk már kellett GMO-s vetımagból nıtt kukoricát kiszántani.  
„Ukrajnában az összes atomerımő – még van vagy 6 darab – dögrováson van.” „Az 
atomerımővek hulladékát az oroszoknak kellene visszavenni. Ez sincs a döntéshozók 
fókuszában!” 
„Szentpéterváron lesz egy konferencia … ahol többek meglepetésére részt vesz … J. 
C. Juncker, az Európai Bizottság elnöke is …” emiatt „… nagyon sokan felszólaltak 
ellene …” „… megindultak olyan tapogatózások, hogy hogyan lehet 
arcvesztés és egyebek nélkül esetleg új alapokra helyezni az Európai Unió 
és Oroszország kapcsolatát, továbbá … a szankciókat enyhíteni úgy, hogy 
ebbıl ne legyen túlzottan nagy felháborodás.”  
Póczik Szilveszter társadalomkutató: 
„… az orosz határhoz közel … (amerikai-RM) rakéta-rendszereket telepítenek …” 
„… Ukrajna … már nem is az összeomlás szélén, hanem a szociális katasztrófa kellıs 
közepén van …” 
”… (Németországban-RM) van egy oroszbarát CSU véleményalkotás … és a függöny 
mögött, a háttérben Franciaország is és már országok is … igyekeznek a 
szankciós politikát visszafogni …” 
„… a NATO részérıl kétarcú politika látható. Vannak a békülékenyek és vannak a 
héják. … gazdasági szempontból a békülékenyek vannak többségben, … de attól 
tartok, hogy a NATO és elsısorban az Egyesült Államok héja jellegő politikusok 
részérıl van egy az Unió felé is érvényesülı törekvés arra, hogy …  próbálja magát 
egyre inkább távol tartani, távolítani Oroszországtól, Oroszországot egyfajta 
karanténba zárni.”  
Megjelentek olyan amerikai tanulmányok is „… amelyek arról szólnak, 
hogy Oroszországot hogyan lehetne részekre darabolni.”  
Az ellenség részekre osztása, szétdarabolása már egy jól bevált módszer! Így a 
trianoni gyásznap körül ezt nem nagyon kell magyarázni. 
Lóránt Károly közgazdász szerint: 
„Itt nem arról van szó, hogy maguk az ukránok jönnek ki az európai piacra, hanem 
arról van szó, hogy megkapták a lehetıséget a nyugatiak, hogy fölvásárolják … és 
termeljenek, és … ahogy az iparban áthelyezték a termelést az olcsóbb bérő 
országokba, ugyanúgy (teszik most-RM) a jobb mezıgazdasági adottságú 
országokba, ahol a nincsenek olyan szigorú környezetvédelmi elıírások, … nem kell 
annyi mőtrágyát tenni bele …” 
„Az ukrán „forradalmat kívülrıl kezdeményezték. … Fizetést kaptak, akik a 
Majdanon tüntettek. … az ukrán kormányt is külföldrıl állították össze …” 
„Az orosz határok közelébe a NATO felvonult. … Lengyelországba, Romániába, a balti 
államokba, Bulgáriába csapatokat telepít. … Az oroszok ezt nem nézik jó szemmel. … 
Ezek a területek orosz célpontokká válhatnak. …  
„Az amerikai érdek az, hogy ne alakuljon ki egy nyugat-európai – kelet-
európai széleskörő együttmőködés. Az egyiknek meg vannak az alapvetı 
nyersanyagai, erıforrásai, a másiknál a technológia. A kettı együttvéve 
meg tudta volna haladni messze az Egyesült Államoknak a gazdasági és 
politikai súlyát. Én nem is gondolom, hogy itt nem az Európai Unió határoz, mert 



emlékezzünk rá vissza, hogy még a 2008 körül Merkel mennyit küzdött az ellen, hogy 
a NATO-t kelet felé bıvítsék. … A franciák cirkálókat akartak eladni az oroszoknak. 
Azt is megakadályozták. … Berlusconi puszi pajtása volt Putyinnak. … A mai olasz 
elnököt úgy delegálták oda és nem választották meg. … Tehát itt van egy olyan 
hatalmi erıtér, mely ezt az együttmőködést meg akarja akadályozni, és úgy 
látszik, hogy ebben nem az európai államok a legerısebbek. Az európai 
államok érdekei, a német érdekek, a francia érdekek, a magyar érdekek, az 
olasz érdekek ELLENÉRE megy.” 
Az USA gyöngíti riválisát, állítólagos szövetségesét, Európát, az EU mai 
vezetıinek támogatásával! 
http://www.echotv.hu/video/112188/20160423_Toresvonalak_2_resz 
http://www.echotv.hu/video/113116/20160604_Toresvonalak_1_resz 
http://www.echotv.hu/video/113117/20160604_Toresvonalak_2_resz 
 
29. A pénzoligarchia ténykedése egy nyugat-afrikai gyarmaton 
Egy kis elıkép Sierra Leonéról: 
 

    
 

    
A gyémántbányák helyei! 



    
Az etnikai népcsoportok   Az éghajlati övek (monszun és trópusi szavanna) 
 
Lakosszáma kb. 6,2 millió. Az ország területe: 71 740 km². Vallás: muzulmán 60%, 
keresztény 10%, törzsi vallású 30%. Földünk egyik legszegényebb, eladósodott 
országa. A lakosok közel fele folytat önellátó gazdálkodást és (2004-ben) kb. 70%-a 
él a szegénységi küszöb alatt. Export: gyémánt, rutil, kakaó, kávé, hal. GDP (PPP): 
1.534 dollár/fı. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone 
„Sierra Leone fıleg az Amerikából hazatért felszabadított rabszolgáknak adott 
otthont, akárcsak a szomszédos Libéria. Ezért is nevezték Libériát a „szabadság 
országának”, Sierra Leone fıvárosát pedig a „szabad emberek városának”” 
„Sierra Leonéban szinte valamennyi család megtapasztalta a polgárháború 
szörnyőségeit: a lázadók által végrehajtott tömeges gyilkosságok miatt az átlagos 
élettartam ma az egyik legalacsonyabb a világon, mindössze 37 év.” 
http://konfliktus.index.hu/sitars.htm 
„Sierra Leonéban az elsı gyémántot 1930-ban találták, de a jelentıs gyémánt 
kitermelés 1935-ben kezdıdött meg. A Sierra Leone-i termelés jellegzetessége, hogy 
nagy számban található nagyon jó, drágakı minıségő gyémánt.  
Az ország "sztárját", a 969 karátos gyémántot a Koidu övezetben fedezték fel. 1937-
re  évi egymillió karátot bányásztak, s 1960-ban az éves termelés a kétmillió karátot 
is elérte.  1930-tól 1998-ig megközelítıleg 55 millió karátot bányásztak hivatalosan 
Sierra Leonéban. 270 USA dollárral számolva karátonként 1996-ban a gyémántokból 
származó összeg 15 billió amerikai dollárra rúgott.” 
http://konfliktus.index.hu/sigyemant.htm 
Diákok üzennek Sierra Leonéból, az ebola miatt segítséget kérve: 
https://www.youtube.com/watch?v=t2sH7iUzO68 
Az alábbi cikk megjelent a Valóság 2014/6. számában. 



 
 
Azaz: Sierra Leone a nyugati típusú demokrácia egyik mintaországa! 2014-
ben már a „demokratikus és gazdasági fejlettség olyan szintjére lépett, amikor már 
nincs szüksége külföldi gyámkodásra. A rendırség többször lıtte a tüntetıket. A 
világ egyik legszegényebb országa. 
 

 
Ismerıs? A gazdasági növekedés nem szolgálja a lakosság többségének 
érdekeit. Az egzisztenciális biztonság nullára redukálva. 



 

 
 
Sierra Leone a globális kereskedelmi földkisajátítás (land grab) célpontjává vált. Land 
grab=földharácsolás, földrablás aljas eszközökkel. Land grab=spekuláció a 
földdel! Fıleg, ha ez jobban jövedelmez, mint a mezıgazdasági termelés! Mi vár 
ránk? Nagyterülető földrészek megvásárolása a „fejlıdı országokban” fıleg 
nemzetközi nagycégek által. A neokolonializmus új formája. Nagy profit a vevıknél 
és kevés érzékelhetı elıny a helyi lakosságnál. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_grabbing 
A patrimoniális=a hatalom alapja a föld birtoklása. 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
Ismerıs? Egy embercsoport által monopolizálja a kereskedelmet? Erıforrások 
kivonása a közjóból? A hatalom központosítása? Egy üzletember kezében az 
ország exportjának 100%-a? A lakosság kiesett a kollektív védelmi rendszerbıl? 
Az állami bevételek egyéni profittá alakultak? Tömegek elszegényedése? A 
nettó élelmiszer exportır ország élelmiszer importırré válik? A 
mezıgazdaság összeomlik? 
 

 
 



 
A paraszt mezıgazdasági tevékenysége nem képes fedezni a 
megélhetését? A lakosság elvándorol a földekrıl a városokba? Afrikában 
sem kerülhetı meg, úszható meg a liberális gazdasági terápia? Afrikában 
is ugyanazt javasolják, mint Magyarországon! Az állami intézmények 
leépítését? Újabb és újabb privatizációt? „Stabilizációs program”-ot? Az 
állami támogatások leépítését? Az önkormányzatok költségvetésének 
megnyirbálását? Az egészségügy és az oktatás költségeinek csökkentését? 
Egy ebolával súlyosan sújtott országban?  
 

    
egy „luxus” házi karantén   egy „luxus” elkülönítı 
Érdekes lenne tudni, hogy ezeknél milyen spórolási lehetıséget láthattak a 
nyugati „nagyokosok”! Lehet, hogy a hölgy is ezt keresi? 
A mezıgazdasági termelıi árak csökkentése? 
A nemzeti fizetıeszköz leértékelése? AZ IMF ördögi körbe kényszerítı 
kényszerei? Szigorítani a megszorító politikát? 
 



 
 
„A lakosság nyilvánvaló elégedetlensége nem akadályozta meg az IMF-et abban, 
hogy nyíltan kimutassa elismerését a rezsim teljesítményével szemben.” Nincs nagy 
fantáziája az IMF-nek sem! Sierra Leona, Görögország, Magyarország 
nekik ugyanaz? 10 évig tartó polgárháború következett.  
 

 
 



A „nemzeti” politikai „elit” külföldi érdeket szolgál és megszőnt a helyi 
közösségek érdekeit képviselni? Csak nem kollaboráns? Csak nem 
hazaáruló?  
Létrejött egy minden funkciójától megfosztott látszat-állam? Az 
iskolákban megszőnt az oktatás? A kórházakban a gyógyítás? Elmaradtak 
a kötelezı oltások? Az utak állapota romlott? A közszolgák harmadát 
menesztették? A lakosság nagy része éhezik? Biztos, hogy Sierra Leonéról 
szól ez a dolgozat? Csak nem ez a mi jövınk is? 
 

 
 
Még a nemzetbiztonságot is privatizálták? Mi is?  
Mindez egy olyan országban, melynek területe negyedén van gyémánt! 
Nekünk még gyémántunk sincs!  
„Sierra Leonénak a világ leggazdagabb országának kellene lennie. Ehelyett 
máig a világ egyik legszegényebb országa.” Így jár egy ország, ha a 
pénzoligarchia elkezd uralkodni! 
 

 
 



 
 
A fehérek elhitették, hogy a gyémánt a feketékre veszélyes. Az Oppenheimer család 
szerzett kizárólagos érdekeltséget a kormánytól az ország gyémántkitermelésére! 
Évi 777.000 karátos gyémántkitermelés mellett éheznek, a lakosság fele 
menekült lett. 
 

 
 



 
 
Az ország legnagyobb gyémántlelıhelyén nincs tiszta ivóvíz, nincs villany, 
az utak járhatatlanok! 
 

 
 



A multinacionális vállalatok igyekeznek megkaparintani a földeket is? 
Nekik mindegy, hogy ezt Sierra Leonéban, Ukrajnában vagy 
Magyarországon teszik!? 
 

 
 
A Sierra Leoniaknak fogalmuk sincs mennyi földterület került már külföldi 
befektetık kezébe … A magyaroknak sem! 
 

 
 



 
 
Élelmiszerbiztonság? Élelmiszer-szuverenitás? A profit teljes kivonása? 
Tessék mondani: és nálunk? 
 

 
 
50 évre garantált, megváltoztathatatlan állami kötöttségek a multinak? A beígért 
3.000 helyett csak 200 munkahely? Befizetetlen, elsunnyogott társadalombiztosítás? 
Napi 2,25 dolláros kereset? Meg nem épített, de beígért iskolák, egészségügyi 
létesítmények, kutak? A multik és az állami képviselık összefonódása? 
 



 
 

 
 
187 országból a 177. országnak lenne a gyémántbányák mellett! 
 



 
 

 
Ez a helyzet áll elı, ha a lovak közé dobják a gyeplıt! Elvadul a 
pénzoligarchia! Nem olyan, mintha Sierra Leonénak már lenne egy TTIP-
je? Tényleg szuverén ez az ország? Tényleg nem nyomja a pénzoligarchia? 
Tényleg kimutathatatlan ez a hatás? Ez a közös Sierra Leonéban és az USA 
dominálta európai országok között. 
https://www.academia.edu/11429278/A_f%C3%B6ld_%C3%A1ra._Fejleszt%C3%A9s_demokr%C3%
A1cia_%C3%A9s_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g_Nyugat-
Afrik%C3%A1ban_A_f%C3%B6ld_%C3%A1ra._Fejleszt%C3%A9s_demokr%C3%A1cia_%C3%A9s_e
gyenl%C5%91tlens%C3%A9g_Nyugat-
Afrik%C3%A1ban._Val%C3%B3s%C3%A1g_2014._June_LVII._6?auto=download 
 
30. 
Európa gyengítése 
Az EU-Oroszország kapcsolat fejlıdésének szétverésérıl az elıbbiekben már írtam, 
de ezzel még nincs vége. 
„A nagy bevándorlásátverés” 
„Úgy tálalják, mintha valami váratlan és érthetetlen ufótámadásról lenne szó, mintha 
semmit sem tudnánk arról, honnan jönnek, és miért ezek az idegen lények, a 
kultúránkat fenyegetı marslakók. Pedig a népvándorlás most is, mint a 
történelemben már annyiszor, a birodalmi érdekszférák kiterjesztéséért 
folyó háborúk következménye, amit nyilvánvalóan nagyhatalmi érdekek 
vezérelnek. Valamiben mégis nagyon más a modern változat. Míg a régi birodalmak 
propagandája büszkén hirdette hódító céljait és azt, hogyan sikerült kiirtania, illetve 



előznie ellenségeit, ma illik mindezt úgy elıadni, mint valami véletlenül bekövetkezı 
természeti katasztrófát, miután egyik nagyhatalom sem vállalja nyíltan törekvéseit, 
sıt: ma már kifejezetten humanitárius ideológiával folynak a legdurvább hódító 
gyarmatháborúk is.” 
„Ferenc pápa már harmadik világháborúról és szemünk láttára folyó 
egyfajta népirtásról beszélt a világsajtóban agyonhallgatott Santa Cruz-i 
beszédében, amelyet egy hónapja a népi mozgalmak világtalálkozóján 
mondott el, lényegében keresztes békeháborút hirdetve a népeket és a 
földi élıvilágot gyarmatosításával végveszélybe sodró „globalizációval”, a 
demokráciákat, nemzetgazdaságokat túszul ejtı globális nagytıke 
hatalmával szemben, amelynek kártékony és gonosz természetét is 
egyértelmővé tette a pápa példátlanul bátor és radikális állásfoglalása.” 
„… évszázadok óta folyik azoknak az országoknak Európa általi gyarmatosítása, 
ahonnan jönnek a menekültek …” 
„De milyen konfliktuszónából jön a menekültek zöme? Kik is háborúznak Irakban, 
Afganisztánban, Szíriában, Jemenben, és miért?” 
„A menekültek százezrei ugyanis a konfliktusokhoz legközelebb esı Európában 
keresnek menedéket, annál is inkább, mert ez a földrész adja a világ szociális 
segélyeinek több mint felét, tehát kontinensünk e tekintetben különösen nagy 
terheket vállal …Amerikába hiába is próbálnának eljutni a menekültek, mert 
egyrészt sokkal messzebb van, másrészt a mexikói határnál tőzparancs és 
mőszaki zár van, így simán lelövik ıket.” 
„… csak Irakban például alig több mint egy évtized katonai intervenciója jóval több 
mint egymillió (egy európai parlamenti beadvány szerint másfél millió) 
áldozattal járt. Eddig. Mert nincs vége. És sajnos részt veszünk a dicstelen 
folytatásban. Szíriában pár év alatt több mint hétszázezer áldozatot követelt a 
nagyhatalmi konfliktuszónában kirobbant háború. Kétmillió szír menekült van 
Törökországban, egy-egy millió a szomszédos Jordániában és Libanonban, míg a 
jóval gazdagabb Európában összesen 150 ezer, mégis velük kapcsolatban hangzik el 
a legtöbb aggodalom és panaszkodás. Míg Szíria szomszédai nagyságrendekkel 
nagyobb terheket viselnek, mégsem az ı problémáiktól hangos a világsajtó. Ugyan 
kit érdekel, ha Libanon vagy Jordánia belerokkan a milliós menekültáradatba, 
miközben ehelyett az a nap híre az angolszász „világsajtóban”, hogy szegény 
Anglia felháborodottan toloncol ki a gyarmatokról érkezı pár tucat 
gazdasági menekültet, miután lényegében egész gazdagsága és korábbi 
világhatalmának maradéka is a gyarmatosításra épült. Ez aztán a fair 
play!” 
„Bár szeretjük azzal áltatni magunkat: mi is a nyugati világ részei vagyunk (kivéve 
persze, amikor ennek felelısségeire vagy terheire terelıdik a szó), a globális ok a 
magyar kivándorlás esetében ugyanaz, mint a harmadik világból induló 
kivándorlásnál: gazdaságilag és geopolitikailag nekünk és Kelet-Európának 
is gyarmati státus jutott az utóbbi hetven évben. Ha nem is a harmadik 
világhoz tartozunk, de legfeljebb második világ a miénk, és semmiképp 
nem lettünk az unióban sem teljesen egyenrangú tagjai és haszonélvezıi 
az elsı világnak. A „klasszikus” gyarmatosító országok zárt klubjába, a 
globális gazdasági világháború gyıztesei közé nem kerültünk be. Most sem 
pont oda toboroznak.” 



http://mno.hu/velemeny/a-nagy-bevandorlasatveres-
1300729?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201606 
 
„„A Felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat, megszabta a 
népek határait.”(5Móz 32, 8.) A Szentírás tanúsítja, hogy Isten mindig népekben, 
nemzetekben gondolkodott. 
Mindaddig, amíg eltérı szelekció által kitermelt idegen fajok nem keverednek egy 
populációhoz, amíg a népesség, a nemzet etnikailag egységes, védelmi képessége is 
osztatlan. Minél inkább megvalósul egy nemzet életében az etnikai tisztaság, a 
közösség annál inkább összekovácsolódik az azonos érdekek, azonos életcélok 
elérése érdekében. Minden olyan beavatkozás, amely egy nemzet etnikai tisztaságát 
veszélyezteti vagy erıszakosan megváltoztatja, rést üt az egységes szöveten.” 
„A nem keveredı, egymás mellett élı, de szeparálódó idegen népcsoportok eltérı 
múltja, életmódja, kultúrája megbontja és gyengíti a befogadó nemzetet.” 
„Az eltérı népcsoportok között fellelhetı, többé-kevésbé szembeötlı gazdasági, 
kulturális, ideológiai, norma- és viselkedésbeli különbségek feszültségekhez vezetnek. 
Minél nagyobb létszámú a bevándorló kisebbség, minél inkább látható jegyekben is 
különbözik a többségtıl, minél gyorsabb a bevándorlás üteme, minél agresszívebb a 
bevándorló csoport, annál nagyobb a konfliktus veszélye.” 
„Az elefántcsordához sem keveredik oroszlán, a méneshez sem csatlakoznak 
tehenek. Farkasok és bárányok békés egymás mellett élése biológiai képtelenség. Az 
idegen etnikum „másságot”, érdekellentétet, zavaró tényezıt jelent, amely a 
befogadó többség ellenérzését váltja ki, és minél erısebb egy nemzet 
identitástudata, annál erısebb a csoportmásságra való érzékenysége. A liberális 
ideológia által a „mássággal” szemben követelt tolerancia a „másság” 
érdekeit szolgálja, és valójában sérti a befogadók érdekeit.” 
„Isten határozott és világos parancsokkal tiltotta meg választott népének 
a környezı népekkel való keveredést, és Izrael fiainak érdekében szigorú, 
védelmi rendszabályokat hozott az idegenekkel szemben. „Nem tartozhat az 
Úr gyülekezetéhez a kevert vérő, még a tízedik nemzedéke sem tartozhat az Úr 
gyülekezetéhez. Nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy móábi ember, 
még a tizedik nemzedékük sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez sohasem.”(5Móz 23, 
3. 4.) „Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek… 
Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat! Mert ha 
mégis elfordultok tıle, és ha ezeknek a népeknek a maradékaihoz ragaszkodtok, 
amelyek itt maradtak köztetek, ha összeházasodtok és összekeveredtek velük, ık 
meg veletek, akkor tudjátok meg, hogy nem őzi ki többé Istenetek, az Úr, ezeket a 
népeket elıletek. Sıt tırré és csapdává lesznek számotokra, oldalatokon 
ostorrá, szemetekben pedig tövisekké, amíg ki nem pusztultok errıl a jó 
földrıl, amelyet Istenetek, az Úr adott nektek.”(Józs 23, 7. 12–13.)” 
http://demokrata.hu/velemeny/migracio-kovetkezmenyei 
Tévedett Isten? 
A párhuzamos társadalmak léte tény. Az ezek miatti gondok is.  
Törökország törvénnyel tiltotta meg azt, hogy diplomás szír kijöjjön Törökországból. 
Jöhetnek Németországba az iskolázatlanok. Ez már egy hatalmas szőrı. 
Miközben Európa tele van fiatal munkanélküli fiatallal. 
Miközben a fejlett világ fél attól, hogy az egyre nagyobb teret hódító robotizáció, 
robottechnika miatt egyre több lesz a munkanélküli! 



Egyszer hatalmas lehetıségként beszélnek a hivatalosságok, máskor pedig hatalmas 
teherrıl, melyet szét kell osztani! Most akkor melyik állításuk az igaz? 
 

 
 

Íme, akik majd megmentik Európát! 
http://24.hu/kulfold/2015/05/24/ne-feljunk-a-bevandorloktol-megmenthetik-europat/ 
 
http://www.matud.iif.hu/08sze/07.html 
 
„A német munkaügyi és szociális miniszter szerint emelkedni fog a munkanélküliség a 
menekülthullám miatt, ugyanis "nem a szíriai orvos a meghatározó típus" a 
menekültek között, és még a 10 százalékot sem éri el a munkavállalásra vagy 
szakmai képzésre azonnal alkalmas emberek aránya.” 
Mi lesz a maradék csekélységgel, a 90%-al? 
„Egyébként két csütörtökön megjelent elemzés szerint a menekültek hosszabb távon 
komoly esélyt is jelentenek. Az UniCredit csoport elemzése alapján amennyiben 
minden második menekültnek sikerül elhelyezkednie, a hazai össztermék (GDP) 1,7 
százalékával, nagyjából 50 milliárd euróval növekedhet a gazdaság teljesítménye 
2020-ig ahhoz képest, ha nem indult volna meg a jelenlegi menekülthullám. A 
számítás azon a prognózison alapul, hogy az idén 800 ezer, a következı években 
pedig rendre 500 ezer menekült érkezik Németországba. Hasonló következtetésre 
jutott az esseni RWI gazdaságkutató intézet is, amely szerint közép- és hosszú távon 
a többnyire fiatal menekültek hozzájárulnak a német társadalom elöregedése miatt 
egyre nagyobb nyomás alá kerülı nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszer 
fenntarthatóságához.” 
http://hvg.hu/gazdasag/20150910_Negativ_kovetkezmenye_lesz_a_menekulthull 
 
Ha ennyire jó ez a németeknek, ha ık a munkaerı és népességfogyási gondjaikat ily 
módon akarják megoldani, ám legyen, de ne kényszerítsék az akaratukat más 
nemzetekre, semmiféle kényszerrel! Ezzel ugyanis hiteltelenítik azt, hogy ez valami 
jó! Nem tartanak a német munkavállalók, hogy a migránsokkal alacsonyabb 
munkabérek is járnak majd nem sokára? Itt valami nem stimmel! 
 



„A problémát alapvetıen az jelenti, hogy 2014-ben az Amerikai Egyesült Államok 
több, mint 300, 2014-es adatok szerint az említett 40 millión kívül körülbelül 11-12 
millió illegális bevándorló is él az országban. Szakértık szerint a valódi probléma 
az, hogy a nagy számú (mind a legális, mind az illegális) bevándorlás 
rontja az amerikai életszínvonalat. A négy legfontosabb következmény a 
következı: munkanélküliség, alacsonyabb bérek, elpazarolt adó és 
növekvı bőnözési ráta. 
„A szeptemberi 16-ai vita során Donald Trump azt mondta, hogy minden, 
Amerikában illegálisan tartózkodó bevándorlót deportálni kell az országból, ami 
megközelítıleg 11-12 millió embert jelent és jelenleg évi 200 milliárd dollárjába kerül 
a szövetségi kormánynak.” 
„… az amerikai munkavállalókat elınyben kell részesíteni a bevándorlókkal 
szemben.” 
Errıl Európában nem hallani! Nem zavarja ez a német munkavállalókat? 
„… Amerikában egyre több a munkanélküli, sokan úgy vélik, a külföldi 
munkavállalók alacsonyabb bérigénye súlyosan torzítja az ország 
munkaerıpiacát.” 
Azaz még ebben az egy témában sem egyértelmően rózsás a helyzet.  
http://kitekinto.hu/amerika/2015/10/10/forro_tema_lett_a_bevandorlas_amerikaban_is/#.V1R1gjWLS
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„Avigdor Lieberman az Izrael a Hazánk párt elnöke, volt már 
miniszterelnök-helyettes és két idıszakban külügyminiszter is.” 
„Európa menekültválsága a tudatlanság, a populizmus, a kényelmetlen igazsággal 
való szembenézés fel nem vállalásának a következménye – olvasható Avigdor 
Lieberman a mandiner.hu-n megjelent írásában.” „… most a Die Welt-ben Európáról 
állított fel félelmetes diagnózist.” 
Azaz: 
„… egy félresikerült európai stratégia eredménye. Mint amilyen például Nicolas 
Sarkozy francia elnök líbiai taktikája volt. Izraeli külügyminiszterként francia 
diplomatákat kérdezgettem: »Ki jön majd Kadhafi helyett, ha eltávolítjátok ıt?«  
Irakra és Szaddam Husszeinre gondoltam. Nyers volt a válasz: »A múltban élsz. 
Új és sokat ígérı jövıt teremtünk Líbiának. Haladást és demokráciát 
ajándékozunk az egész régiónak.« Ma már nyilvánvalóak a rettenetes 
következmények. Sarkozy felelıs ezért.” 
Isten ırizzen az ilyen ajándékoktól!  
„Az EU ehelyett migránskvótákat akar meghatározni – ez hiba.” 
„A menekültek százezreinek integrálási szándékára csak további milliók 
fognak érkezni, ami veszélyezteti az EU fennmaradását.” 
Kinek hisznek, ha neki sem? 
„… ezer évig nem lehet visszacsinálni azt, amit egyetlen óra alatt 
elmulasztunk.”” 
http://magyaridok.hu/kulfold/a-bevandorlas-partiak-ezt-biztos-nem-olvassak-kar-43052/ 
 
Azt sem lehet kizárni, hogy a migráció ügye kiváló alkalom a nemzeti szuverenitás 
korlátozására, az Európai Egyesült Államok hívei örömmel győjtik az erre alkalmas 
ügyeket. 
 



31. 
A firenzei modell 
A végére hagytam dolgozatom címének indoklását. Az elıbbi szám talán világosan 
rámutat arra, hogy mi miatt fontos ezt elemi modellnek tekinteni. 
 
Firenze „lakossága 1300 körül megközelítette a százezret.” 
„Több, mint 70 bankház mőködött a városban.” Ezek egyike volt a Medici-ház, „akik a 
pápa bankáraként nagy vagyonra tettek szert …” A család vagyonát Giovanni … 
Medici alapozta meg. Posztókészítı és finomító üzemei voltak, de bankári 
tevékenységgel is foglalkozott. A 15. század elején megszerezte a pápai kúria 
pénzügyeinek kezelését, s a pápai államban fekvı jelentıs timsólelıhelyek bérletét és 
kiaknázási lehetıségét.” 
 
„A Medici-banknak fiókjai voltak Európa minden jelentıs kereskedelmi központjában: 
Londonban, Nápolyban, Kölnben, Genfben, Lyonban, Baselban, Avinogban, 
Brüggében, Antwerpenben, Lübeckben, Genovában, Anconában, Milánóban, 
Bolognában, Pisában és Velencében. A külföldi fiókokban általában 9-10 ember 
dolgozott.” 
Az eddigiekbıl nyilvánvaló az, hogy rendesen volt pénzük, sıt egyre több 
lett! De ez nekik sem volt elég! 
Medici-párt néven pártja volt a családnak a firenzei Signoriában. 
 
„A firenzei Signoria 
Firenze kormányzati és egyik legfontosabb állami szerve a késı középkori és 
reneszánsz idıkben. Kilenc tagját prioriknak nevezték, akiket a város céhei és a 
gonfaloniere adtak. Hat tagot a város fıcéhei, kettıt Firenze alcéhei adtak. A 
Signoria üléseinek vezetıje a gonfaloniere, azaz a köztársaság vezetıje volt. Tagjait 
mindössze két hónapra választották meg. … A sorsolásnak azonban szigorú feltételei 
voltak. Csak az a férfi volt megválasztható, akinek nem volt adóssága, már letöltötte 
céhes szolgálati idejét, és nem volt rokoni kapcsolatban az elıtte már kisorsolt 
céhtagokkal. … A firenzei Signoriának a feladatköre szinte mindenben 
megfelelt a mai kormányok szerepének. Összefogták és irányították a város 
hivatali rendszerét és intézményeit, képviselték Firenzét idegen hatalmakkal 
szemben.” [45] 
Tehát a Medici-párt embere a kormányhivatal fontos része volt, így sikerült 
a vagyon, a pénz mellé hatalmat is szerezni! 
1434-ben „a Signoriában a Medici-párt került többségbe …” 
 
„1434—tıl kezdve (580 évvel ezelıtt! - RM) haláláig, 1464-ig Cosimo 
Medici volt Firenze tényleges ura, jóllehet semmiféle formális hatalommal 
nem rendelkezett, tisztséget többnyire nem viselt (csak háromszor volt 
gonfaloniere).” 
 
„Ahogy II. Pius pápa írta róla: „úgy uralkodott, mintha nem is uralkodnék, … A 
politikai kérdések az ı házában dıltek el. Azok kapnak hivatalt, akiket ı 
választ. İ dönt béke és háború ügyében, és ı ellenırzi a törvényt …” 
„Minden tekintetben király, csak nevében nem az.” 



 
Így kell ezt csinálni és ma is így teszik Ezért is modell! 
 
„Az egyik barátja szerint … „Ha el akart érni valamit, gondoskodott róla, hogy 
elérje, és lehetıség szerint elkerülje az irigységet. Úgy intézte, hogy a 
kezdeményezés látszatra mástól származzék, ne tıle.”” 
 
A Medici-recept: 
légy gazdag, legyen egyre több pénzed. A pénzeddel szerezz politikai hatalmat, hogy 
még több pénzt szerezhess. A politikai hatalmat arra használd, hogy nélküled az élet 
semmilyen területén sem születhessen döntés! 
Bár a gazdagok mindig beleszóltak a politikába, talán ez az elsı alkalom arra, hogy 
ezt egy bankár tegye meg! Egy bankár, a mai pénzoligarchia elıképe. Ezért 
neveztem a folyamatot, jelenséget firenzei modellnek. 
 
„Az alkotmányon bizonyos változtatásokat hajtottak végre, amelyek zöme 
a Medici-család befolyásának erısítését szolgálta.” 
 
Micsoda egy véletlen lehetett már akkor is egy ilyen jellegő alkotmánymódosítás! 
Nemde? E ravasz emberke pontosan ugyanazt tette, amit ma multinacionális, 
transznacionális társaságok is tesznek. 
Na, még egy „véletlen”:  
„Hogy a Mediciek ellenfelei ne kerülhessenek be a Signoriába, 
megszüntették a sorshúzást, s ezentúl a jelöltek listáját az ún. 
accopiatorék (ma: választási irodai alkalmazottak) állították össze, akik 
többségükben a Medici-párt tagjai közül kerültek ki.” 
 
Na, lám, mindenre is jó egy kis hatalom! Mindjárt lehet igyekezni egy kicsit tartósítani 
is. Látható, hogy mi minden miatt is készül egy alkotmány-módosítás! Persze ezeket 
soha nem árulják el a népnek, elvégre demokrácia van! 
 
„Mindezeket a „reformokat” természetesen a demokratikus formaságok 
betartásával hajtották végre …” „… a Medici-párt által javasolt 
intézkedéseket” a priorok által összehívott parlamento által létrehozott 
bizottság … vezette be.” Még szép! 
 
„Cosimo minden vonatkozásban kerülte a feltőnést, nem hivalkodott óriási 
vagyonával. Ló helyett többnyire öszvéren járt. A hivatali tisztségeket barátai, 
párthívei töltötték be, ı maga lényegében hatalmas vagyonával, bıkező 
adományaival tartotta kezében a polgárságot.” 
„Számos szociális és egyházügyi intézményt hoztak létre, s a Medici-család fizette a 
legtöbb adót.” 
 
„Cosimo intézte Firenze diplomáciai levelezését …” [1] 
Halálakor a Signoria sírjára vésette: „Pater Patriae”, azaz a Haza Atyja. 
 



  
 

  
 
32. 
Mit lehet tenni? 
Bill Gates 1. sz. törvénye szerint: „Az élet nem tisztességes - jó, ha ezt megszokod.” 
Kénytelenek vagyunk ilyesmire is, de: 
"Az emberek mindig a körülményeiket teszik felelıssé sorsuk alakulásáért. Én nem 
hiszek a körülmények hatalmában. Hiszem viszont, hogy ebben a világban csak azok 
boldogulnak, akik megkeresik a megfelelı körülményeket, és ha nem találják, 
megteremtik azokat. (George Bernard Shaw) 
Jó lenne, ha a fentiek minél több embernek egyértelmőek lennének, és az emberek 
megértenék a rendszer mőködését, és megváltozhatna Henry Ford megállapítása: 
„Az a szerencse, hogy az emberek nem értik a bank és pénzügyi 
rendszerek mőködését. Ha értenék, már holnap kora reggel forradalom 
lenne.” /Henry Ford/ 
Az elıbbi probléma oka egy mérhetetlen, tőrhetetlen, végtelenségig 
igazságtalan, ha kell pofátlan, aránytalanság, amellyel a mai társadalom a 
föld és társadalom javait megosztja, szétosztja a társadalom tagjai között. 
Nincs más, mint ezen az egyen változtatni. Jobb híján, megfogadva Piketty 
tanácsát! 
Nekem a legnagyobb rejtély az, hogy egy közel 600 éve jól mőködı 
rendszert vagy egyáltalán nem is merünk föl, vagy nagyon 
félremagyarázzuk.  
Ebben szerepe van abban, hogy ez a rejtélyesség, a kiismerhetetlenség, a végtelen 
bonyolultság színlelése a pénzvilág, a pénzhatalom érdeke. 
Ez nem lehet az érdekünk: 
 



 
 
Ha nem vigyázunk levadász bennünket ez a Fal utca (=Wall Street) fészkő óriáspók 
és kiszívja még a maradék vérünket is. A különféle pókok ellen is van ellenszer! 
Ideje lenne már a Fal utca nevét is – a lényegét jobban kifejezı és nem elrejtı Wall 
Street-rıl, mondjuk Money Streetre átkeresztelni, mert ez szolgálná a lényeg-
látásunkat. 
Nem lesz egyszerő a feladat, mert az iszonyatos mennyiségő pénz, a törvényhozás és 
a világ mindennél nagyobb hatalma a pénzoligarchia kezében van, melyrıl önként 
valószínően nem mondanak le. 
A történelem az ilyen esetek megoldásaira, kezelésére is mutat példákat, 
melyek tanulmányozását minél elıbb el kellene kezdeni. 
 
Végül: 

• nagyon nagy az esélye annak, hogy világunkat a világ vagyonának 1%-ával 
rendelkezı kör irányítja.  

• Nagyon fontos az, hogy ismerjük meg életünk elıbbi meghatározóit. Nem 
lehetett volna ugyanis annak idején a török ellen harcolni, ha nem tudtuk 
volna, hogy ki a török. Abba kellene hagyni a gyáva ködszurkálást. 

• Nagyon valószínő az is, hogy ideológiájukat, mőködési mechanizmusokat 
leginkább az általam firenzei modellnek nevezett séma írja le, tartalmazza. 

• A nagyon sokféle kapitalizmus modell mind erre támaszkodik, mindnek ez az 
alapja. 

• Rendkívül fontos a használt fogalmak minden elıtti tisztázása, egyértelmővé 
tétele, tartalmának, jelentésének megadása! 

• Fontossága miatt a firenzei minden magyar iskolában tanítani kellene. Olyan 
egyszerő ugyanis, hogy még egy általános iskolás is megérti. Erre alapozva a 
többi kapitalizmus modell is érthetıbb lenne. Sıt: felvérteznénk a jövı 
generációt a pénzügyi trükközık álnokságai ellen. Tarthatatlannak tartom azt, 
hogy míg egyrészt a mőszaki világ az elmúlt 600 évben eljutott a Föld egy 
lapos korong elmélettıl az őrhajózásig, addig a pénzoligarchia trükkjei, 
ármánykodása ugyanezen 600 év alatt semmit sem változott, mint ahogyan az 
sem, hogy minket ugyanúgy át is vernek, mint 600 ével ezelıtt. 

 
Szeged, 2016. május 9. – 2016. június 5. 
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