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„Magyarország nem lesz, hanem volt.” (?)
Márai Sándor: Napló (1949)”
„A lehetetlent is szabad remélni,
meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni.”
Szép Ernı

1.
Vajon van-e oka annak, hogy az elmúlt 25 évet a magyar társadalom egy része
negatívan ítéli meg?
Hagy kezdjem a legborzasztóbbal! Óriási területet vesztettünk Trianon miatt. A
megmaradt kis ország földjeit pedig most – a rendszerváltás óriási „eredményeként”
- veszik el tılünk egy tollvonással a külföldiek. A haza földje áru lett, mint egy zokni,
vele bankok manipulálnak, trükköznek majd. Miért harcoltak ıseink, ha évszázados
eredményeiket – melyért rengeteg vér folyt - néhány mondattal lenullázzák az EU
számító politikusai, jogászai. Elvvesztettük a legértékesebbet! Mi maradt
Magyarországból? Mit hívunk ezután Magyarországnak?
Az ország mai állapota a fıbb paramétereket (GDP, ipari növekedés, munkanélküliek
aránya, a fiatal munkanélküliek aránya, bizonyos adósságok csökkentése, stb.)
tekintve akár jónak is mondható.
Azonban, a magyar polgárt érdeklı jellemzıkben szerintem nagyon rosszul állunk. Mi
érdekli az átlagembert? Mennyi a szabadon felhasználható havi pénzem és meddig,
hogyan élek. E két jellemzıre győjtöttem adatot. Arra voltam kíváncsi, hogy e két
jellemzıt kiválasztva miként állunk az EU-ban, hol helyezkedünk el a többi országhoz
képest. Arra is kíváncsi voltam, hogy melyek a helyzetünk okai.
Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy eszem ágában sem volt a fizetés és az életkor
közötti összefüggést keresni! A két jellemzıt csoportképzı paraméternek
választottam ki, az országok két paraméter alapján való csoportosítására, a mi
helyzetünk bemutatására.
Eltelt negyed század. Nagyon reméltük sorsunk jobbra fordulását. No nem az osztrák
életszínvonalat néhány éven belül, hanem csak az EU átlagok elérését! Sajnos ez
sem sikerült. Nem sikerült!
Javában mőködik az erıforrás-szivattyú, mert ez nyugati érdek! Ne felejtsük el, hogy
az EU mértékadó erıi, országai, cégei egykor, nem is olyan régen, a világ
legnagyobb gyarmatosítói voltak. Ez a tudásuk, ez a know-how nem veszik el, csak a

fogalmakat kell átnevezni, és már mehet is minden a régi nóta szerint, ne legyenek
illúzióink.
Egy régi amerikai példa a „rendszerváltás” bérekre hatásáról:
„És végül talán érdemes a rabszolgaság kérdéskörérıl is szót ejtenünk. A közkelető,
alapvetıen téves megközelítés szerint ez volt a döntı elem, mindent ez határozott meg, és az
Északot elsısorban erkölcsi értékek vezérelték, ám a valóság kicsit kietlenebb. Ennek
mélyebb megértéséhez elég egyetlen adat is talán. Ötven évnek kellett ugyanis eltelnie
ahhoz, hogy a felszabadított rabszolgákból lett „szabad” bérrabszolgák reálbéreinek
értéke elérje azt a szintet, amelyet annak idején rabszolgaellátmányként kaptak. Mindez
akkor – 1916 körül – is csak azért következett be, mert az elsı világháború hadi konjunktúrája
közepette jelentıs reálbér-emelkedés ment végbe. Arról már nem is beszélve, hogy a fekete
bırőeket Északon még annál is nagyobb megvetés és elutasítás övezte, mint Délen. Íme, a
rabszolgák felszabadításának „dicsıséges” sztorija, ami egyben az amerikai birodalom
születésének közvetlen elıtörténete.”
http://magyarhirlap.hu/cikk/22811/Rabszolgafelszabaditas
Az amerikai és a magyar helyzet hasonlósága óriási és nem lehet véletlen!
Biztosan rém demokratikusak lennénk, ha a magyar olaj az USA érdekei szerint
folyna hozzájuk, de ha nincs olajunk, akkor jó nekik az ingyen kapott, magyar
pénzen kiképzett magyar orvos, a magyar mérnök, a magyar kutató, a magyar
szakember is, a magyar agy is, amikor már ki van képezve. Mindez nekik egyetlen
centjükbe sem kerül! Ha ık teszik ezt velünk, az még szerintük rém demokratikus!
Hová jutottunk az elmúlt 25 év alatt?
Pogátsa Zoltán közgazdász, egyetemi docens úr szerint:
a)
„4 millió ember létminimum alatt él, közülük 1 millió munkából.”
b)
„Az átlag magyar bér, a nettóban, 145-150 ezer Ft körül van. Ez vásárlóerı
paritáson, tehát az árakhoz igazítva, nagyjából az az életszínvonal, ami a legalsó
jövedelmi tized Nyugat-Európában.”
c)
„Az átlagbéren élı magyar az jobban él a bérébıl, mint 2/3-a magyar bérbıl
élıknek.”
http://mno.hu/szabad_gondolat
(a 2015. április 19-i adás 2. része)
d)
„A kapitalizmus különféle válfajait elemzı közgazdasági irodalom alapján
világosan látszik, hogy a neoklasszikus tankönyvi példára hajazó liberális
piacgazdasággal soha egyetlen ország nem zárkózott még fel a világgazdaság
centrumához.”
http://mno.hu/velemeny/a-gazdasagi-felzarkozas-modelljei-es-magyarorszag1281872
Természetes nekem, hogy a multik által megvett „szakértık” bıven meg tudják
magyarázni akár azt is, hogy mi túl vagyunk fizetve és túl sokáig élünk, illetve: mai
helyzetünk megváltozhatatlan. Lehet, de ettıl a tény, az tény.

Egyáltalán nem tartom normálisnak azt, hogy a híres EU-ban, a bécsi
temetıcsısz többet keres, mint a magyar mérnök!
Európa szó szerint legbetegebb, legbetegesebb nemzete lettünk, jelképes, vicces
fizetésekkel, ha ez érdekel valakit.

2.
A tények
A 2-változós összefüggéshez az Eurostat adataiból az alábbi táblázatot raktam össze:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

A táblázat alapján pedig az alábbi öt grafikont készítettem.
A grafikonokon egy ország egy kék színő körként jelenik meg. Magyarország pontját
kiemeltem, azt mindenütt piros négyzettel ábrázoltam.
A grafikonok hálózata és a táblázat alapján az olvasó bármely pontot be tud
azonosítani, ha valami miatt ezt fontosnak tartja. Számomra elsıdleges volt a magyar
helyzet bemutatása, a többi ország helyzetéhez képest. Szerettem volna megmutatni,
hogy mire is jutottunk a tények szerint az elmúlt „diadalmas” negyed század alatt.
Talán az is kiderül a grafikonokból, hogy miért vettek eddig csak kevesen
Bécsben cukrászdát, mi miatt mennek el orvosaink, fiatal szakembereink.

A fizikában minden áramlás alapja a tér valamely két pontja közötti
valamilyen különbség! Így igaz ez például az elektromosságnál is és a
hıtanban is. Nincs ez másként a társadalomban sem!
Ha az egyik pont Magyarország, és a másik pont valamely gazdag európai ország,
akkor a grafikonok megmutatják, hogy bizony vannak különbségek a két ország
adatai között! Emiatt az érzékelhetı áramlások (pl. munkaerı elvándorlás) teljesen
törvényszerő! Az áramlás fenntartása idegen érdek, tehát szerintük fenntartandó, de
ezzel fenn kell tartani az alacsony fizetéseket is. Ez egy ilyen modell!
A
változók
kiválasztása
szándékos
volt.
Véleményem
szerint
az
életkörülményeinket két dolog befolyásolja legjobban: meddig élünk és az
alatt hogyan? Ez utóbbit alapvetıen befolyásolja a keresetünk, mely lehet órabér,
havi, vagy évi kereset.
Összefüggés az éves nettó kereset és a férfiak születéskor várható
élettartama között
(a magyar pont a pont piros négyzet!)
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Összefüggés a havi minimálbérek és a férfiak születéskor várható
élettartama között
(a magyar pont a piros négyzet)
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Összefüggés a bruttó órabérek és a férfiak születéskor várható élettartama
között
(a magyar pont a piros négyzet)
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Összefüggés a bruttó órabér (munkaerı költség) vásárlóerı paritáson és a
férfiak születéskor várható élettartama között
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Összefüggés a férfiak és a nık születéskor várható élettartama között
(a magyar pont a piros négyzet)
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Az ötödik grafikon azt mutatja, hogy egyszerő az összefüggés a nık és a férfiak
születéskor várható élettartama között. Ezért elég csak az egyiket vizsgálni. Én a
férfiak várható élettartamát választottam a grafikonok egyik változójaként.
Hasonló adatokat nem csak én találtam:

http://www.portfolio.hu/gazdasag/magyarorszag_az_eu_szegenysegi_toplistajan.214
458.html
„Magyarország az EU szegénységi toplistáján”
„Az Európai Unióban, 2013-ban az árszínvonalbeli különbségeket is figyelembe véve BelsıLondonban volt a legmagasabb az egy fıre esı GDP értéke, míg a legkevesebb bruttó hazai
össztermék Bulgária északnyugati régiójának lakosaira jut. Magyarország is szerepel a
legalacsonyabb húszas listán, méghozzá hatból négy régiójával, közülük a legrosszabb
helyzetben Észak-Magyarország van, ahol 2013-ban az egy fıre jutó hazai össztermék az
uniós átlag 40 százalékát tette ki.”

Magyarország is a hétbıl négy régiójával a legszegényebbek között szerepel.

„Észak-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) az uniós átlag 40
százaléka a megtermelt egy fıre esı GDP, ami a 8. legalacsonyabbnak bizonyul az unión
belül. Azonban Észak-Alföldön (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-SzatmárBereg), Dél-Dunántúlon (Baranya, Somogy, Tolna) és Dél-Alföldön (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád) sem éri el az uniós átlag felét az egy fıre jutó bruttó hazai össztermék.”
„A Budapestet is felölelı közép-magyarországi régióban az eu-s átlag 108 százaléka az egy
fıre jutó termelés - bár megjegyzendı, csak Budapestet nézve ez a szám 150 százalék körül
van.

http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight
Az elıbbi térkép szerint csak Budapest él közel az európai szinthez, köszönhetıen
az eddigi pénzosztásoknak, melyeknél a vidék rovására vonnak el pénzeket
Budapestnek. A budapesti pénzek központi, a Budapestet is magában foglaló,
régióra osztási trükkje sem tudja ezt a tényt elfedni. Az új trükk az olimpia
gondolata Budapesten, amellyel újabb ürügyet kreálnak Budapest kimagasló
finanszírozására. Gyalázatos gondolat az, mely olimpiát akar rendezni egy olyan
országban, ahol nem jut elegendı pénz az iskolákra, a kórházakra, ahol bizonyos
megyékben afrikai nívón élnek emberek!
http://mno.hu/fricztamasblogja/szaz-beremelest-ezeret-1285750
„Egy héttel ezelıtt a német statisztikai hivatal kimutatásából kiderült, hogy az Európai
Unióban a magyarországi – magánszektorban érvényes – órabér csak a romániait és a
bolgárt elızi meg. Nos, ez valóban lehangoló adat, 25 éves rendszerváltásunk egyik
kudarca.”
„… próbáljuk végre már ki egyszer azt, hogy a magyar dolgozók – hogy egy nagyon régi,
nagyon szerény szakszervezeti követelést idézzek fel – „tisztességes napi munkáért
tisztességes napi munkabért” kapjanak. Mert erre még nem volt példa a 25 év alatt!”
„A magyar politikai és gazdasági elit együttes felelıssége, hogy a bérek tekintetében 25 év
alatt sem történt rendszerváltás.”
„A piacon viszont egy olyan, részben hatalomátmentı posztkommunista, részben
multinacionális, „vadkapitalista” és végtelenül önzı, antiszolidáris gazdasági elit jelent meg,
amelyik a béreket továbbra is mesterségesen alacsony szinten tartotta. A vagyonát nagyrészt
elherdáló, kirabolt állam pedig eszköztelenül szemlélte e folyamatot az elmúlt 25 évben.”

„Következmény: a bérek alacsony szinten maradtak, az árak az egekbe szöktek, a jóléti
szolgáltatások pedig szétporladtak.”

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/korabban-halnak-a-magyarok-1285140
Korábban halnak a magyarok
„Hazánk halálozási arányszáma legutóbb az ötödik legrosszabb volt az Európai Unióban,
…,”

„Az Európai Unióban százezer lakosra 595 halálozás jut, míg hazánkban 898,6.”
Ez a grafikon hasonlóan az enyémhez kétváltozós. Az egyes országokat ez is egy
koordináta-rendszerben ábrázolja. Az x-tengelyen az egy fıre jutó GDP, míg az ytengelyen a százezer lakos jutó halálozások száma látható. Európában csak Bulgária
van rosszabb helyzetben. Erre sem lehetnek a vezetıink nagyon büszkék! Ebbıl is
látszik a rettenetes európai inhomogenitás! Ha ezeket az országokat egy karámba
terelik, akkor hogyan hihetı az el, hogy ezek egyenlık? Ugyan miért mondanának
le az erıs országok erıfölényük kiaknázásáról? Ki hiszi el az egyenlısdi
dumát?
http://mno.hu/vezercikk/nyolcbol-a-hetedik-1285141
„Nyolcból a hetedik”
„Tizenegy évvel ezelıtt nyolc volt szocialista közép- és kelet-európai állam csatlakozott
bizakodva az Európai Unióhoz. A belépéstıl várt felzárkózás tekintetében a nyolc ország
közül hazánk ma a hetedik helyen áll, csak a nálunk eleve szegényebb Lettországot elızve
meg.”
„A gazdaságpolitikai célok és eszközök kiválasztásakor pedig figyelembe vették, hogy a ránk
erıltetett klasszikus neoliberális gazdaságpolitikával még egyetlen országnak sem sikerült
felzárkóznia, és a piac önszabályozó mechanizmusa sem mőködik automatikusan.”
„… a közeljövıben nem zárkózunk fel Ausztriához. (Az egy fıre jutó osztrák GDP az uniós
átlag 140 százaléka, a magyar pedig ennél pont száz százalékponttal kisebb. Ha tehát a tíz év
alatt elért kétszázalékos felzárkózást vesszük alapul, akkor erre még egy kicsit várni kell.)”
„A rendszerváltás óta eltelt huszonöt év egyik tanulsága, hogy vagyonelemek eladásából és
hitelekbıl lehetett ugyan növekedést kimutatni, de ez sosem járt felzárkózással.”

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/ilyen-rendszervaltast-akartunk-1281556
„Magyarországon folyamatosak a pénzügyi botrányok, amelyek társadalmi és gazdasági
hatása egyedülálló – jelentette ki Róna Péter közgazdász egy a kapitalizmusról és a
rendszerváltásról szóló konferencián. A legnagyobb baj az, hogy a botrányok okozóinak a
legritkább esetben kell felelniük a tetteikért.”
„Idehaza sokkal több pénzügyi botrány van, mint más országokban …”
„Róna Péter elsıként arról szólt, hogy hazánkban a pénzügyi válságok folyamatosan követték
egymást. – A rendszerváltás után ott volt az olajszıkítés, a Globex-, a Postabank-, a Tocsik-,
a Kulcsár-ügy, láttuk a Külkereskedelmi Bank vergıdését, a Széchenyi Bank bedılését,
most pedig itt van a brókerbotrányok sorozata – mondta. Eközben minden negyedik
háztartás nem tudja fizetni az adósságát. Az is problémát okoz, hogy soha nem lehet
megtudni, mi történt valójában, például a Postabanknál: – Princz Gábort másfél millió
forintra büntették meg, miközben több százezer ember ment tönkre – jegyezte meg Róna
Péter.”
„A professzor meglátása szerint az, hogy a Fidesz-kormány kártalanítja a mostani
brókerbotrány károsultjait, nem elegendı, hiszen a felelısökrıl szó sem esik, az egész magyar
pénzügyi rendszer szabályozása és felügyelete fabatkát sem ér – mindezt pedig a társadalom
eltőri.”
„Eközben szerinte eltőnt 400 milliárd forint, aminek a felébıl csodákat lehetne mővelni az
oktatásban.”
„Milyen jogrendszer, ügyészség, felügyelet az, amelyeknek a szeme elıtt megtörténhet, hogy
egy Orgován Bélát beleültessenek a vezérigazgatói székbe – utalt arra, hogy a korábban
emberölési kísérletért elítélt férfi lett a Quaestor Zrt. vezére, jóval a botrány kirobbanása
után.”
„2007-ben írtam meg elıször, hogy devizahitelezéssel baj lesz, de a mai napig nem jártunk a
végére, hogyan jöhetett létre ez a rendszer. A bíróságok tisztességtelennek minısítik ugyan a
devizahiteles szerzıdéseket, de már maga devizakölcsön sem felel meg a kölcsön fogalmának,
és óriási instabilitást vezet be az egész társadalomban – mondta.”
„Magyarázata szerint ugyanis a hitelezés idején hatályban lévı polgári törvénykönyvben
pontosan leírták a kölcsön fogalmát: e szerint egy meghatározott összeget a kölcsönadó a
kölcsönvevı rendelkezésére bocsát, aki köteles azt visszafizetni. Igen ám, de a devizahitelnél
vajon mi a meghatározott összeg, a forint- vagy devizaárfolyam? Róna Péter úgy véli, az
adósnak a forintot kellene visszafizetnie, nem a svájci frank alapján megváltoztatott
árfolyamot, hiszen forintot kapott a banktól. A Kúria korábban meghozott, a devizahitelekrıl
szóló jogegységi határozatában azonban errıl egy szót se szólt, ami „szellemileg silány
dolog” a professzor szerint.”
http://szegedma.hu/hir/szeged/2008/11/rablo-privatizacio-az-imf-hitel-duplajamaganzsebekben.html
„Az Állami Számvevıszék egy 2003-as háttértanulmányára utalt, mely egyértelmően
kimondja: 1990 és 2002 között mintegy 4000 milliárd forint közvagyon egész egyszerően
„eltőnt”, illetve „elemzık szerint ez magánvagyonná vált”. Ez az adat ráadásul nem
tartalmazza egyrészt a spontán privatizáció alatti állami vagyonvesztést, illetve természetesen
nem foglalhatta még magában a 2002 és 2008 közötti idıszak privatizációs folyamatait sem.
„Bencze Izabella úgy összegzett: az elmúlt húsz esztendı összprivatizációs hatalmi
ügyleteinek következtében – mai értéken számolva – mintegy 10 000 milliárdnyival lett
szegényebb az ország, azaz ennyit loptak el tılünk, ennyire került magánzsebekbe. Ez pedig
az IMF pénzügyi segélycsomagjának kétszerese, azaz igencsak jól jönne az országnak most, a
gazdasági válság hajnalán. Ez a hiányzó 10 000 milliárd ugyanis annyit jelent, mintha mind

a tízmillió állampolgárnak fejenként egymillió forintot juttatott volna az állam. Csakhogy
nem így van! Jelenleg mi tartozunk fejenként csaknem 1,7 millió forinttal az államnak, az
államadósság 2002 óta az MSZP-SZDSZ-kormányok döntéseinek következtében 8400
milliárdról 17 000 milliárdra nıtt (s ehhez jön most hozzá az IMF-hitel).”

3.
A fentiekbıl megállapítható:
• nagy különbségek vannak az egyes európai országok között (a különbség
fenntartása viszont egyértelmő érdeke azoknak, kiknek ebbıl haszna
származik, hiszen így beindíthatnak egy nekik profitot termelı kiáramlást
mindenben, ami érték. Mőködtethetik tehát a pénzszivattyúikat. Ha nincs
kiszívható olaj, jó a kimővelt agy vagy az évi óriáskamat is. Ez bizony a jól
ismert gyarmati logika, akkor is, ha ezerrel tagadják.
• Magyarország nagyon hátul, nagyon rossz helyen van.

4.
Az alapkérdések:
Ki szeretne korán meghalni?
Ki nem szeretne magasabb fizetést kapni?
Hogyan lehetséges az, hogy 25 év nem volt elég még az európai
átlagfizetés elérésére sem?

5.
Kettı vagy sok tényezı?
Az általam felvett két változó mellé számtalan kitalálható, választható lenne. Lehet
több változót is felvenni, de a kettı is elég! Én mégis ezeket tartom a
legfontosabbnak! Véleményem szerint erre a kettıre változók és így feladatok sora
főzhetı fel. 25 éve naponta sulykolják belénk a GDP-t és a szabadságot, mint a
szerintük legfontosabb két tényezıt. Szabadságunk azonban a hajléktalan, a koldus
szabadsága. İk valóban szabadok, mert azt teszik, amit akarnak, oda mennek,
ahová akarnak, de megvenni semmit sem tudnak! Mit ér ez a szabadság? Ugyan
mitıl szabadok a vagyontalanok? Mit ér az ún. szabadság pénz, vagyon nélkül?
Miféle oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz jut egy ilyen szerencsétlen hozzá? Nem a
lehetı legnagyobb kiszolgáltatottság ez a vagyon, pénz nélküli, ezért nagyon
kiszolgáltatott „szabadság”? Valóban elhiszik azt, hogy a pénztelen és a pénzes
ember „szabadsága” ugyanakkora? Mit ér az esetleg növekvı GDP, ha a borítékunk
sovány?

6.
Milyen tényezık hathatnak a bérünkre, az erre adott hivatalos, szokásos tényezıkön,
válaszokon túl?
Elsınek az államadósságot említem.

Ha jól tudom, akkor az államadósságunk éves kamata 1200-1400 milliárd Ft. Ha jól
hallottam, akkor a felsıoktatásunk éves fenntartási költsége 500 milliárd Ft, a
magyar kórházak mostani adósságállománya a beszállítóik felé 90 milliárd Ft.
Annak megítélésére, hogy az éves kamatteher sok vagy kevés, elég arra gondolni,
hogy például milyen
• egészségügyünk,
• felsıoktatásunk,
• oktatásunk,
• úthálózatunk,
• lakásállományunk,
• fizetésünk,
• munkahelyeink,
• iparunk és mezıgazdaságunk,
• a lakókörnyezetünk
lenne, ha az éves állami adósságkamat összegét rendre ezekre költenénk,
költhetnénk? Mivel ma szinten minden le van pusztulva, ezer helye lenne ennek a
pénznek! Az óriáskamat kipengetése rettenetes érvágás ennek
társadalomnak! Ezzel az intézménnyel megfosztanak bennünket a normális
élettıl. Ennél nagyobb függıség elképzelhetetlen. Visszafizethetı-e egyáltalán
ez a borzasztó államadósság? A bankok megengednék-e a visszafizetést, vagy éppen
az az érdekük, hogy a világ végéig fizessünk?
Másodikként a profit kevesek kezébe kerülését említem, melyet egy amerikai
szenátor nálam pontosabban elmesél:
https://www.youtube.com/watch?v=Qa1wGlGbTVI
A jelenség a társadalom által megtermelt profit egyre kevesebbekhez való
átirányítása. A haszon megosztása, szétosztása lett rendkívül igazságtalan!
Új arányok kellenének minél elıbb! A téma jelentıségét mutatja az, hogy ebbıl
az egyetlen témából született napjaink mai világhírő könyve. A hasonlóság a
hazai helyzettel nyilvánvaló, pusztán a globalizáció miatt is. Nem közgazdásznak is
nyilvánvaló, hogy a mi bérünk a munkáltatónak kiadás, mely profitját csökkenti! Azt
pedig nem akarja, fıleg, ha megteheti, mert a hazai törvényeket a kívánságaikra
szabják. Meddig torzítható még a pénzügyi, gazdasági környezetünk?
Harmadikként az adózási rendszert említem. Ha egy szők kör megteheti, hogy
profitját kimenti abból az országból, ahol megtermelte azt, majd ez után
itthon nem fizet adót, akkor az államot arra készteti, hogy az adót azoktól
szedje be, akik ezt a trükköt nem tudják megtenni. Valami miatt ennek
megváltoztatásában sincs elırehaladás. A nagy pénzek megadóztatása
csökkenthetné a hazai adószintet. Amit pedig kivisznek az országból, abból itt nem
lesz jobb lét, magasabb bér.
Szintén adózási tény a külföldi és a hazai vállalkozások, gazdasági egységek eltérı
adóztatása, kedvezményekkel való ellátása.
Negyedikként a hazai mezıgazdaság, élelmiszeripar elsorvasztását írom.
Miért hozunk be olyan terméket, melyet itthon is meg tudunk termelni?
Miért nem számít az, hogy ezzel hazai munkahelyeket teszünk tönkre,

illetve hozhatnánk létre? A hatalmas munkanélküli tömeg eltartása még alacsony
szinten is a társadalom terheit növeli! A tıke (= a magánérdek) a profitmaximálás
miatt sok szerencsétlent lapátra tesz, majd azt mondja a kizsigerelt társadalomnak
(=a köz kárára), hogy fizesd ezt is! A magánhaszon és a köz kára mindig együtt jár?

7.
Normális bér kellene, amelyben benne van a forrás a normális életre, azaz például:
• betegségre,
• gyerekek taníttatására,
• kultúrára,
• pihenésre, kikapcsolódásra
• továbbképzésre,
• normális lakásra,
• egészségmegırzésre,
• biztonsági alap képzésére,
• az öregkorra,
• tulajdonszerzésre,
ingatlanvásárlásra?(pl.
cukrászdát
venni
Bécsben).
Így tovább az emberi szükségletek jól ismert hierarchiája szerint! A pénzhajsza, az
egzisztenciális bizonytalanság és a bizonytalanságban tartás mai gyakorlata
ledarálja az embert! Az élılény nem félı lény! A félı lénybıl újra élılényt kell
segíteni válni.

8.
Nem lehetne az embert, az ember jólétét elıre venni, minden elé helyezni, mint
legfıbb szempontot, legfıbb célt?
A manapság készült, hatalmas számban készülı különféle koncepciók, stratégiák
ezer különféle célt határoznak meg maguknak. Nem törıdve azzal, hogy
ezekre sem idınk, sem pénzünk nincs, nem is lesz. Ezek ezért jórészt
megvalósulatlanok maradnak, készítésük értelmetlenné válik. Egyszerősödne az élet,
ha a javasolt két tényezıt – az embert, az ember jólétét - vennénk minden elé, majd
erre főznénk fel az ezekkel kapcsolatosakat. A politikusok ténykedése is könnyen
megítélhetı lenne ezen két tényezı változásait követve. Ha tudnák, hogy a
társadalom ezt a kettıt követi, figyeli, akkor abbamaradhatna az eredeti tartalmukból
többszörösen kiforgatott értelmő szavakon való értelmetlen rágódás. Ha a két
tényezı jó irányba változna, akkor az is mindegy lenne, hogy a politikus cukrász vagy
gyepmester. A javasolt két tényezı meghatározása, követése egyszerő.

9.
Megoldhatatlan?
A fejlett országokban évekkel tovább élnek már napjainkban is az emberek.
Vastagabb a pénztárcájuk is. A szomszédos kevésbé fejlett országoknak is voltak már
kedvezı periódusaik, amikor meglódultak. Ha viszont másutt ez megoldható,
akkor nálunk is! Alább példák fogják mutatni azt, hogy ugyanennyi idı alatt a

szerencsésebbek nagyobb kátyúból is ki tudtak jönni! El kell tehát mozdítani a
grafikonokon a magyar helyzetet jellemzı piros négyzetet, minél elıbb, egy, a mainál
kedvezıbb pontra! Meg kell találni azokat a tényezıket, amelyek leginkább hatnak a
javasolt két tényezıre, és azokkal foglalkozni a különféle koncepciókban,
stratégiákban. Ehhez pedig erre alkalmas emberek (nem pártok!) kellenek! Aki nem
pedig tud eredményt felmutatni, ne próbálkozzon a kárunkra, ne kísérletezzen
rajtunk, ne is kezdjen bele.

10.
Modellváltás kell!
50 évig azt hallottuk: van a szocializmus és van a kapitalizmus. Valójában nincs
egyetlen kapitalizmus modell, hanem kapitalizmus modellek vannak. Már
ezzel is átvágtak bennünket!
http://mno.hu/szabad_gondolat
A 2015. április 19-i adás 2. része szerint van pl. az angolok, amerikaiak neoliberális
kapitalizmusa mellett a skandináv, a kontinentális (német, osztrák, holland), a
mediterrán (spanyol, olasz, török), a távol-keleti (japán, dél-koreai, szingapúri) és az
afrikai kapitalizmus modell.
Tudható, hogy az egyik sikeresebb, míg a másik kevésbé. Nekünk mégis csak az
egyetlen, a neoliberális lett beadva, megetetve, valamely érdek miatt. A
rendszerváltás kori értelmiség elhallgatta a sokféle lehetıséget. Felelıse
persze ennek sincs. A mi 25 év alatti idınk alatt más országok az afrikai
szintrıl az USA szintjére tudtak emelkedni. Semmi sincs tehát véletlenül.
Mielıbb modellt kell váltani! „Nem lehet dinamizálni egy olyan gazdaságot,
ami a nyomor szélén él.”
Jaltában – a korábbi egyik rendszerváltásunkat – sínre tette egy hármas:

A 25 évvel ezelıtti lehetıségünk elpackázása már arctalan formában
történt, ma a kierıszakoló, irányító hatalom jól álcázza magát, csak ennyi a
különbség. A felpénzeltek elhitették velünk, hogy csak egyféle kapitalizmus létezik.
Gyanakodhattunk volna, hiszen szocializmusból is többfélét láthattunk, hiszen

egészen más volt az NDK „szocializmusa”, mint a magyar vagy a román, szovjet,
jugoszláv. Részletesebbe a 17. pontban taglalom a témát.
Azt hiszem, hogy jó irányba haladunk akkor, ha elgondolkodunk azon,
hogy az ún. rendszerváltáskor valóban szabadon, tudatosan választhatotte a magyar társadalom a létezı kapitalista modellek között? Nagyon rövid
a válasz: nem!
Ha pedig esetleg nem, akkor meg kell keresni ennek az okait, a
sugalmazóit, a felelıseit, a kiszolgálóit, a haszonélvezıit a mai nehéz
állapotunkba vezetı folyamatnak, majd modellt kell váltanunk.
El kell játszanunk életünk legfontosabb közbeszerzési eljárását.
Versenyezzenek az országonként eltérı kapitalizmus modellek, mindenben
a szabad piac versenye szerint, minden befolyásolás, idegen nyomás
NÉLKÜL!

11.
Nem elızmény nélküli a modellváltási kísérlet
A II. világháború vége elıtt foglalkoztatta a magyar értelmiséget az a kérdés, hogy
mi lesz a sorsunk a háború után. Egy csoportjuk a harmadik útban találta meg a
megoldást. Ha volt harmadik, akkor lennie kellett elsı és második útnak is! Az út
fogalma egyértelmően a modell szinonimája.
1943. augusztus 23-29. között – a sztálingrádi csata után - találkoztak Szárszón a
népi írók.
„1943 augusztusában (23-29-ig) a Magyar Élet Könyvbarátainak társasága a Soli Deo
Gloria szövetséggel közösen rendezte a szárszói Magyar Élet Tábort, aminek fı témája a
magyar társadalom és gazdaság háború utáni kérdéseinek megvitatása volt. A 600 fıs
küldöttséget az értelmiségi református ifjúság mellett a katolikus fiatalok, írók és költık
valamint a parasztság és munkásság képviselıi alkották. A legnagyobb vitát Németh László
elıadása váltotta ki a harmadik útról.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonsz%C3%A1rsz%C3%B3
„A szovjet fordulatot követıen négy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy Szárszóról, annak
jelentıségérıl meg lehessen emlékezni. Az elhallgatás oka minden bizonnyal a népiek
többsége által felvállalt „harmadik utas” eszmerendszerben keresendı, amely elvetett
mindenfajta diktatúrát, legyen az vörös, barna vagy fekete, de ugyanez az eszmeiség
elutasította a nyugati liberális kapitalizmus szolgai átvételét is.”
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_154
-169.pdf
A mai egyik fıbőnük az, hogy „a nyugati liberális kapitalizmus szolgai átvételét”
elutasítják. A szolgai átvétel mai erıi viszont ugyanúgy megdolgoznak pénzükért,
mint akkoriban. Ha megnézzük, hogy kik is voltak a harmadik utasok, a népiek,
láthatjuk: nagyon sokfélék!
„Volt, aki a két világháború között a szociáldemokratákhoz kapcsolódott (Veres Péter),
mások a kommunista irányzatot választották (Erdei Ferenc, Darvas József). Erdélyi József és
Sértı Kálmán a szélsıjobbhoz, míg Féja Géza és Kodolányi János – legalábbis kezdetben –

Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártjához kapcsolódott. Illyés Gyula, Németh
László és Szabó Zoltán pedig ebbıl a szempontból besorolhatatlanok voltak.”
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_154-169.pdf
Az egyik fıalak Németh László volt.
„Az a törekvésem, hogy kortársaimból az új Magyarországért küzdı kerekasztalt hozzak
össze, igen hamar hatalmas ellenfeleket támasztott…”
„Lehetetlenre vállalkoztam: a szellem embereibıl… akartam független pártot szervezni.”
„»Ágak és gyökerek«: ha a német, angol vagy orosz gyızelem önt el bennünket, nekünk
védeni kell karakterünket, az utolsó évek vívmányait. – »Kiforgatnak múltunkból«: a gyarmati
néppé süllyedı magyarság már-már öntudata maradványait is elvesztette…”
„Tízezer oldalt fordított orosz, cseh, lengyel, német, angol, norvég nyelvekbıl. Ma is
forgalomban lévı Anna Karenina-fordítása csak Veres Péter közbenjárására jelenhetett meg.
Ez volt az az idıszak, amikor fel akarták számolni az értelmiséget”
http://www.nemethlaszlo.eu/elete.html
„… a magyarság százados pusztulásának a tüneteként, elıbb a helyzetérzést, majd a tudatot
is elvesztette, mellyel egy nép új történeti körülményei közé jutva, irányt és teendıt talál.”
„Minıségen akkor azt a ragyogó, nyugtalan éterlángszerő szellemi elemet értettem, mely a
görög s a nyugati civilizációt a többitıl elválasztja; ennek a szabadságával, vállalkozó
kedvével akartam a mi lomhább szocializmusunkat beoltani.”
„A Kisebbségben mélyén az útvesztés kérdése ül szélesebb történeti távlatban; amit Ady úgy
fejezett ki: hogy veszett el a magyar a magyarban, hogy bomlott fel, amit újraszıni szerettünk
volna: a nemzet öntudata.”
„1943 nyarán már biztos volt, hogy a nevemmel kapcsolatban egyre többet emlegetett
"harmadik út" a bőnösök közé sorol.”

http://mek.oszk.hu/01000/01012/01012.htm
Ma sem kellene egy olyan ember, aki ilyen tisztán lát!
„Németh Lászlóra jelentısen hatottak Szabó Dezsı gondolatai. Az elsodort falu szerzıje már
1928-ban egy olyan kelet-európai államszövetségrıl vizionált, amely képes lehet a térséget
fenyegetı német terjeszkedés megállítására. … A magyarság (és Kelet-Európa) számára
megsemmisülést jelentı helyzetbıl Szabó egyetlen kiutat látott: a kelet-európai államok
gazdasági és katonai föderációját. „Magyarország, Románia, Lengyelország, Bulgária,
Szerbia, Albánia, Görögország, Törökország, az Oroszország nyugati részén függetlenné vált
kisebb országok számára a közös belsı és külsı problémák, a közös félelmek és lehetıségek
minden ereje a történelmi együttmőködést követeli” – vallotta a szerzı. Elképzelése szerint
ez a föderáció két oldalra mőködı cordon sanitare lenne, amely elsısorban az elmaradott
gazdaságú országokat egyesíti a német és orosz veszedelemmel szemben.”
Szabó Dezsı: A béke útja és a magyarság. Elıörs 1928. szept. 23.
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_154
-169.pdf

„Hitler hatalomra jutásakor Féja Géza arról írt, hogy a magyarság csak úgy kerülheti el a
német gazdasági és politikai hatalomnak való alárendelıdést, ha a Duna-völgyi népek felé
közeledik. Ugyanebben az évben Gál Istvánnak írva Németh László a következıképpen

jellemezte az általa Duna-Európának jellemzett térség politikai viszonyait: „Tarka föld ez itt
Németország, Olaszország és Oroszország közt; éppoly tarka, mint amilyen egyszínően
vörös, fekete s barna szomszédai. Kérdés, hogy erényt csinál-e a tarkaságból, vagy elönti a
szomszéd színek valamelyike.”
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_154
-169.pdf
Németh László szerint: "marxizmus nélküli szocializmus" lehetne a cél.
http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/06/263.html
„A tıkés rend, melynek Nyugat magas ipari civilizációját s polgári jólétét köszönheti, a
magyar népet, láttuk, még mélyebbre taszította bennszülöttsorsába. Azt sem kell bıvebben
magyarázni, hogy az angolszász jellegő kapitalizmusnak a bevezetése vagy visszahozása a
magyarság részesedését a nemzeti vagyonban szinte órák alatt megcsappantaná. De talán
nem olyan szembeszökı, hogy a szocialista rendnek is megvannak, tán még nagyobb
mértékben, az ilyesféle veszélyei. Képzeljenek el egy szocialista államot, ahol a szabad
parasztságot kolhozokba terelték, a kisiparosságnak nagy közös mőhelyekben kell
dolgoznia, az értelmiség a legszorosabb felügyelet alatt áll, s ebben az államban az
ellenırzöttek magyarok, az ellenırzık pedig busmanok vagy tibetiek. Ugyebár ez a
szocialista állam aligha lesz jobb a legsötétebb jobbágyságnál, még ha formailag
tiszteletben tartja is a szocializmus alapelveit? Önök nagyon jól tudják, hogy nem
busmanokra és tibetiekre gondolok.”
http://www.okm.gov.hu/letolt/retorika/ab/szoveg/szov/nemeth.htm
„Én ezt a háborút az elsı pillanattól mély pesszimizmussal néztem. Nem tudtam olyan
kimenetelét kitalálni, amely számunkra kedvezı lehessen. 1939-es helyzetképemben
olvashatják: akár a német, akár az angol vagy az orosz koncepció gyız, én azt másnak, mint a
magyarság súlyos megpróbáltatásának, elképzelni nem tudom. Nemcsak a háború
pusztításaitól: megszállásoktól, bombázásoktól, a legjobbak elhurcoltatásától féltettem azt,
amit idáig csináltunk, sokkal inkább a háború utáni „rendezés”-tıl. Az az „üdvösség”,
mellyel Európa fog megajándékozni, nem lesz az, mely társadalmunk halk folyamataiban
készül. Nem is lehet, hisz azokat odakinn senki sem ismeri. Elırelátható volt, hogy kívülrıl
neveznek ki ránk „megváltó”-kat, s mint minden kinevezésénél, annál is a protekció
érvényesül: a dugaszban lévık közül az lesz a „poglavnik” [elöljáró], akit a külföldön élı
tanácsadók, s hazai sugalmazóik a legalkalmasabbnak tartanak. Mondjuk-e, hogy ezek a
tanácsadók – még a jóindulatúak is – keveset tudnak a magyarság valódi állapotáról,
rosszindulatúak, pedig elsı dühükkel épp az ellen fognak fordulni, ami itt a bennszülöttek
védelmére fölépült, s az ı illetékességüket vitássá teheti.”
http://kommentar.info.hu/iras/2013_4/ket_fejezet_szarszora_emlekezve_
„A kommunista orientációt és irányítást elfogadó balszárny, ahogy a találkozón részt vevı
Gombos Gyula egy helyütt írta: „az írók közül négyen – Erdei, Veres Péter, Nagy István,
Darvas József – találva érezték magukat Németh figyelmeztetéseitıl, s alig leplezhetıen meg
is sértıdtek”. Veres Péter ugyan még elismerte a harmadik oldal puszta létét, de „sohasem
mint történelemcsináló tényezıt”. Egyetlen feladatának azt jelölve meg, hogy kellı idıben
második oldallá váljon, vagyis hogy mielıbb beolvadjon a balszárny által sürgetett és
helyeselt szocialista útba. Aki pedig ezt a lehetıséget visszautasítja, az menthetetlenül
ellenséggé válik – mondta felszólalásában. Nagy István is ezt a beolvadást sürgette, s minden
egyéb magatartást, amely nem a szocializmus megvalósulását szolgálja, „csak

öngyilkosságra való felhívásként” értékelt. Nagy két oldalt ismert csak el, melyek között a
magyarságnak választania kell, mert e két oldal a haladás és a haladásellenes erıkben
felsorakozva „vívja szörnyő harcát”. Aki tehát nem rendeli alá magát a haladást jelentı
oldalnak – s ez egyet jelentett a kommunista mozgalommal és az általa kijelölt úttal –, az
fasiszta ellenség.”
http://kommentar.info.hu/iras/2013_4/ket_fejezet_szarszora_emlekezve_
Nem ismerıs ez az „érvelési” technika? „Aki tehát nem rendeli alá magát a haladást
jelentı oldalnak – s ez egyet jelentett a kommunista mozgalommal és az általa kijelölt úttal –,
az fasiszta ellenség.”
Mindig vannak, akik haladónak, demokratikusnak nevezik ki magukat. A velük egyet
nem értıket pedig elkezdik minısítgetni, ördögi jelzıkkel felszerelni. Semmit sem
változott a világ!
A másik mértékadó felszólaló Erdei Ferenc volt.
„Erdei vitazáró beszédében megerısítette, hogy ha „nem állnak bele [az értelmiségek, a
jelenlévık] az építı elırehaladás vonalába, akkor már szükségképpen szemben is állnak
vele”. Ez lényegében a kommunista diktatúra, az „aki nincs velünk, az ellenünk van”
tételének elıképe. Erdei, talán éppen saját korábbi tudományos és közéleti munkásságára
figyelemmel, tett ugyan annyi engedményt, hogy elismerte a harmadik oldal létét. De csak
úgy, mint egyes írók, a szellem kiemelkedı embereinek kiváltságaként, akiknek joguk van a
különálláshoz. Ez azonban azzal a veszéllyel járhat számukra, hogy ha a politika szemben
találja magát a megnyilatkozásaikkal, „helyére szorítja” ıket. „Ez a kiváltság azonban nem
vonatkozik az ilyen író követıire” – mondta, elszigetelve ezzel tömegbázisától Németh
Lászlót.”
http://kommentar.info.hu/iras/2013_4/ket_fejezet_szarszora_emlekezve_
„Erdei Ferenc és Németh László elıadása jelentıségét tekintve, messze kiemelkedett a
felszólalások sorából. Mindkét író egyetértett abban, hogy Trianon után az Osztrák–Magyar
Monarchia sajátos restaurációját hajtotta végre a Horthy-rendszer. A jelenlegi helyzet és a
közeljövı megítélésében azonban már eltért a két gondolkodó álláspontja. Erdei elıadásából
a résztvevık többsége – nem alaptanul – azt a következtetést vonta le, hogy a magyar
társadalom csak a nemzetiszocializmus és a marxista szocializmus között választhat, illetve,
hogy Magyarország számára az utóbbi kínálja a jobb lehetıséget.”
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_154
-169.pdf
Szeretném felhívni az érveléstechnikára: egy csoport kinevezi magát demokratának,
modernnek, reform pártinak. Ezt követıen az ezzel egyet nem értıket el nem
fogadható módon minısíti.
Erdei Ferenc a konferencián megkérdezte Németh Lászlót: szerinte mi a harmadik út?
A válasz pontos értéséhez egy kis elızetes:
„Új-Guinea Ausztráliától északra található sziget, a világ második legnagyobb szigete
(Grönland után). Kelet-nyugati kiterjedése nagyjából 2500 km. A sziget területén két állam
osztozik: keleti részén az önálló Pápua Új-Guinea terül el, a nyugati részén Indonézia két
tartománya, Pápua és Nyugat-Pápua található.”
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aj-Guinea
A pápuák tehát Új-Guinea lakói, egy nagy ottani népcsoport.)

Tehát:
„Erdei Ferenc megkérdezte, mit ért ı harmadik oldalon. „Tegyük fel, válaszolta, hogy van
Új-Guineában egy párt, amely azt vallja, hogy Új-Guineának az angolokénak kell lenni. A
másik szerint Új-Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. S most föláll valaki, s azt
kérdezi: Nem lehetne Új-Guinea az itt lakó pápuáké? Hát ez a harmadik oldal.”
http://www.nemethlaszlo.eu/elete.html
Ma is meg vannak ezek a csoportok, akik angol Új-Guineát, holland Új-Guineát
esetleg pápua Új-Guineát szeretnének! Meg kellene nevezni azokat, akik az egyes
csoportba tartoznak. Sokkal tisztább lenne a mai katyvasz.
Ma már az is eldönthetı az, hogy a korábbi vitákban kinek volt igaza! Nem
merjük megtenni, kimondani?

12.
Semmi sem változott!
Jól mőködik ma is az „oszd meg és uralkodj”-elv:
„A népi tábor középszárnyához tartozó Szabó Zoltán bı fél évvel késıbb a Duna-völgyi népek
kilátásain töprengve szintén azon kesergett, hogy a térség népei nem egymásban találják
meg a szabadságukat a nagy népek ellen, hanem a nagy népek pártfogásában keresik
„szabadságukat” egymás ellen.”
http://epa.oszk.hu/02300/02336/00003/pdf/EPA02336_moma_2014_kulonszam_154
-169.pdf
A Visegrádi Négyek államszövetsége ma ugyanezen ok miatt nem
mőködik. Üveggyöngyért is megoszthatók vagyunk.
Rákos testként létezik az országban a magát fıvárosnak nevezı entitás. Illyés Gyula
szerint:
„Illyés a Pusztulás-kötet vitájában, A magyarság pusztulása címő cikkében a
következıképpen fogalmaz: „Cikkem megjelenése után barátaim zokon vették azt a
panaszomat, hogy Pest semmit sem tud az országról, semmi köze a magyar néphez.
Valamennyit külön-külön megkérdeztem: mit tudsz te a magyar néprıl a magyar falvak
szellemi és anyagi életérıl? Semmit sem tudtak. Kiderült, hogy Páris lakosságát, de még
Bretagne-ét, vagy Siciliá-ét is jobban ismerték, mint a Pesttıl alig ötven kilométerre
kezdıdı végtelen nagybirtokon élı magyarság életét. Ezen én nem csodálkoztam, mert
tudom, hogy ezek közelébe jutni nehezebb vállalkozás, mint egy fölfedezı utazás KözépAfrikába. De elcsodálkoztam közönyükön, a város jellegzetesen városias szellemének is
közönyén, amivel rapszodikus tudósításaimat hallgatták. [...] Nem is »tudat alá fojtott
nacionalizmusomat«, hanem egyszerően egy halálra kárhoztatott nép iránti rokonérzésemet
bántotta ez a nemtörıdömség, e halálra ítélt nép fıvárosának vállrándítása, amely megint
csak arról gyızött meg, hogy kisebb gondja is nagyobb a magyar nép sorsánál.” (Illyés
1933b.)”
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00027/pdf/korall_36_141-159.pdf
Ebben az a legborzasztóbb, hogy ma is ık a döntéshozók és a pénzosztók!

13.

Mehetünk az idıben visszafelé is
mondjuk a kiegyezésig:
„Bibó – a hamis realizmus tétele alapján – a kiegyezésben látja a nemzet bőnbeesését. A
kiegyezéskor a magyarság feladta az elveit, és ez lelkileg kiszolgáltatottá tette az idegen
uralommal szemben – a Monarchia-csatlósságtól egyenes út vezetett a Hitlercsatlóssághoz.”
http://beszelo.c3.hu/cikkek/nincs-harmadik-ut
Mondjuk Széchenyi és Kossuth nézetkülönbségéig, Kossuth és Deák vitájához. Mind
megannyi modellvita.
Mondjuk Szent Istvánig, aki igazi modellválasztó volt!
„Szekfő A magyar állam életrajzában, az elsı változatában németül megjelent, német
közönség számára írt könyvében … (legfontosabb kulcsmő Scheler: Die Ursachen des
Deutschenhasses) egy darabjának tekinthetı – azt írja, hogy a magyarság az
államalapítással a „keresztény-germán” kultúrkörhöz csatlakozott. Ezt alapjában véve
nyugati fejlıdésnek tekinti, hangsúlyozza, hogy Magyarország átment a nyugati államfejlıdés
szakaszain, a „keresztény-germán” ugyanakkor jelenthetett bizonyos elhatárolódást az
angol-francia nyugati fejlıdéssel szemben. Úgy is lehetett érteni, hogy a magyar fejlıdés a
szláv világgal szemben nyugati, de a Nyugattal szemben „közép-európai”.”
http://beszelo.c3.hu/cikkek/nincs-harmadik-ut
A német mintát követtük akkor és nem a franciát vagy az angolt, melyek már akkor
is mások voltak!
Ez a modellválasztás sem volt problémáktól mentes!
Egyrészt ma már Koppány megítélése is megváltozott, másrészt Gizellával – és a vele
a vele érkezett német lovagokkal - a német irányzat erısödött meg hazánkban,
harmadrészt igazolódik: minden korban modellek sokasága állt és áll
elıttünk. Rajtunk és vezetıinken múlik, melyiket választjuk. No meg mindenkor az
aktuális külsı hatalomtól, azok bérenceitıl. Történelmünkben mindig volt ilyen
nagyhatalom! Mit tett volna Zrínyi, ha Szigetváron talált volna egy török
pénzen fenntartott „független” civil szervezetet, mely „demokratikusan”
folytonosan ellene uszított a szólásszabadságra hivatkozva?

14.
Mehetünk Szárszóhoz képest elıre is
1956 – mi más, ha nem modellváltási kísérlet?!
1945-höz képest a különbség csak annyi, hogy a két nagyhatalom a környezetünkben
ekkor nem Németország és Oroszország, hanem az USA és a Szovjetunió!
„… több politikus, illetve (a jelenlegi magyarországi ellenzékhez közeli) politikai elemzı
1956-ot mint „polgári” forradalmat határozza meg, mindenekelıtt antikommunista
törekvéseit állítja elıtérbe, és amellett nyilatkozik, miszerint a magyar forradalom a tıkés
gazdasági rend és a nyugat-európai mintájú kapitalista társadalmi berendezkedés
helyreállítását vagy életrehozását tekintette stratégiai céljának, és ennyiben valójában az
1989 (és még inkább 2000 után) kialakult hazai társadalmi formációt készítette elı.
„A magyar ötvenhat „szocialista” jellegét hangoztató nézetet leginkább markánsan a magyar
forradalom áldozatos munkával tevékenykedı angol krónikása: Bill Lomax képviselte, akinek
Magyarország 1956-ban címő könyve 1976-ban angolul, 1982-ben pedig magyarul jelent

meg (ez utóbbi Krassó György fordításában, a párizsi Magyar Füzetek kiadásában). Bill
Lomax, a Magyar Nemzetnek adott interjújában, még 1989-ben is ezt a nézetet vallotta, mint
mondotta: „Ami 1956-ban történt, az nem szocializmusellenes ellenforradalom volt (…),
hanem épp ellenkezıleg, az 56-os események sokkal inkább szocialisták voltak, mint bármi
más, ami 1945 óta – vagy az egész évszázadban – Magyarországon történt.”
„A magyar ötvenhat ugyanis alighanem az elméleti-politikai síkon még egyáltalán nem (vagy
alig) vizsgált „harmadik utas” forradalmak nagyszabású és hiteles példája volt.”
„A szocializmus fogalmát (és hagyományát) éppen ezért mindenképpen el kell választani
attól a gazdasági, társadalmi és politikai gyakorlattól, amely a szovjet birodalomban és
csatlósállamokban bevezetett rendszer következménye volt. A szovjet elméletet és
gyakorlatot, ahogyan ezt Lenin kialakította és Sztálin, valamint utódai megvalósították,
ugyanis fényévnyi különbségek választották el a szocializmustól attól az ideájától, amely
eredetileg az emberi szabadság és a társadalmi igazságosság pilléreire épült, és amelyet,
mondjuk ki nyíltan, elıször a krisztusi tanítás, majd a keresztény hagyomány, késıbb az
európai humanizmus, a felvilágosodás, a francia forradalom eredeti (és nem a jakobinus
diktatúra által eltorzított) tanítása, a 19. század romantikus demokratizmusa, majd a 20.
század szociáldemokráciája és keresztényszocializmusa hirdetett és képviselt. Ezek a
tanítások és mozgalmak élesen szembenálltak azzal az ideológiával és politikai gyakorlattal,
amelyet a szovjet berendezkedés létrehozott, miközben éppen a szocializmus eszméjének
eredeti értékeit semmisítette meg. (Ahogyan különben a „másik” oldalon a nemzeti
szocializmus a klasszikus, 19. századi nemzeti gondolat, a fogalom eredeti értelmében
használt nacionalizmus hagyományát diszkreditálta, ennek értékeit pusztította el.”
„Nem tudom, foglalkozott-e ezzel valaki, nekem mindinkább erısödı meggyızıdésem, hogy
az ötvenhatos forradalom leginkább hiteles stratégiai értelmezése Németh László akkori (és
persze korábbi) írásaiban található..”
„Németh László „harmadik útjának” és „minıségszocializmusának” gondolata arra épült,
hogy az individuális érdekek olykor féktelen érvényesítését lehetıvé tevı liberális
demokrácia és a mindent a kollektívumnak (valójában persze az államnak és az államot
kezében tartó pártoligarchiának) alárendelı szocializmus (legyen ez „nemzeti” vagy
„nemzetközi”, vagyis szovjet) helyett a társadalompolitikának és a magyar fejlıdésnek egy
„harmadik utat” kellene találnia, egy „harmadik” társadalompolitikai modellt és stratégiát,
amely mintegy egyesíti az egyéni szabadság és a közösségi társadalomépítés értékeit, és
össze tudja egyeztetni az individualizmus és a kollektivizmus programjait. Természetesen a
„harmadik út” stratágiája nem e két elıbbi valamiféle „vegyületét” kínálja fel, hanem egy
merıben új megoldást, …”
„Maga Németh László hivatkozik Ortega y Gasset történelembölcseleti értelmő
tanulmányaira, továbbá a rangos francia folyóirat: a Nouvelle Revue Française és a német
nyelvő Die Tat címő állambölcseleti és közgazdasági szemle tevékenységére, és
hivatkozhatunk arra a német közgazdászra és politikai elméletíróra, tudniillik Wilhelm
Röpkére is, akitıl Németh is tanult, és akinek A harmadik út címő könyve (amely 1943-ban a
kereszténydemokrata Barankovics István bevezetıjével magyarul is megjelent) magát a
„harmadik út” fogalmát felvetette. Röpke különben könyvében össze is foglalja a
„harmadik utas” gondolat elızményeit, és ennek során például Sigmondira, Proudhonra,
Chestertonra, Borgesere, sıt Thomas Mannra, közöttük több keresztényszocialista
gondolkodóra is hivatkozik.”
Mennyi illiberális, ahogyan ma vádolnák ıket!
„A „harmadik utas” stratégiának a magyar gondolkodásban természetesen nem csak Németh
László és nem csak a népi mozgalom volt a kezdeményezıje, hanem például számos polgári
liberális, szociáldemokrata vagy a keresztény megújhodáson fáradozó vallásos gondolkodó

is. Mondjak neveket? Például Jászi Oszkárra (aki maga a nem-marxista szocializmus és a
liberális demokrácia stratégiájának egyeztetésében látta a megvalósítandó gyakorlatot),
Babits Mihályra, Hamvas Bélára, a szociáldemokrata Kéthy Annára, a katolikus Sík
Sándorra és Barankovics Istvánra a református Ravasz Lászlóra és a magyar szellemi élet
még nagyon sok más képviselıjére gondolok. Valójában a harmincas–negyvenes évek
szellemi és politikai reformmozgalmai – a polgári radikálisok, a keresztény reformerek, a
népi írók, a szociáldemokraták – ennek a „harmadik utas” stratégiáénak az igen széles
sávjában helyezkedtek el.”
„Németh Lászlótól való, az Új Magyarországban (a Petıfi Párt, azaz a Nemzeti Parasztpárt
lapjában) 1956. november 2-án megjelent Pártok és egység címő írásra gondolok. „A magyar
nép klasszikus mővekben testet öltı vágya azt diktálja – jelenti ki Németh –, hogy a
szocializmus elvéhez ragaszkodjunk. Nem ismerek olyan magyar írót, gondolkozót, aki a
szocializmusnak ellensége lett volna. A vita inkább akörül volt, hogy szocializmusunk a
külföldi patronok hő másolása legyen-e vagy az általános elveknek a magyar természethez,
gazdasági helyzethez idomuló alkalmazása. A vita most eldılt, eldöntötte a meg nem kérdezett
nemzet. De a döntés nem a szocializmus, csak annak tılünk idegen formája ellen történt.””
„Ehhez aztán még a következıket teszi hozzá: „Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a
kormánykoalíció pártjai, de lehetıleg minden párt, közös nyilatkozatot adjon ki, amelyben a
szocializmus néhány nagy elve mellett, mint a gyárak állami kézbentartása, bizonyos alacsony
(20–40) holdszám fölötti birtokok vissza nem adása, hitet tennének. Nagyon szép lenne, ha
néhány olyan elvben is megegyezhetnénk, amely a szocializmus sajátos helyi jellegét is
hangsúlyozhatná, mint pl. a munkásság részesedésének kimondása az ipari és kereskedelmi
vállalatok vezetésében és jövedelmében, vagy a laza, önkéntes, hegyközségszerő szövetkezetek
támogatása.””
„… Tamási Áron tolla nyomán született, a Magyar Írók Szövetségének 1956. december 28-án
tartott közgyőlésén elfogadott Gond és hitvallás címő közös nyilatkozatról van szó. Ez a
következıket állapítja meg: „Hitünkben és népünk ismeretében mindenkit óvunk attól a téves
ítélettıl, hogy szovjet fegyverek nélkül a szocializmus vívmányait kiirtotta volna a forradalom.
Tudjuk, hogy nem. Mert a munkásosztály, a parasztság és a java értelmiség híve volt és
változatlanul híve a demokráciának és a társadalmi szocializmus vívmányainak, melyeket
nem elsorvasztani akart, hanem élıvé tenni inkább. Élıvé tenni, azaz a maga testéhez szabni
és nemzeti hagyományaink szellemével is megtölteni.””
„Még Mindszenty József hercegprímás is „osztály nélküli társadalomról”, a „szociális
érdekektıl helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdonról” beszélt.”
„…mostanában magának a „harmadik útnak” az eszméjét is a lesajnált vagy egyenesen
megvetett társadalomjavító illúziók világába utalta a politikai közgondolkodás, ..”
http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/06-11/pomogats.pdf
De ilyen volt 1990 is, amire már többen emlékeznek.
„Ha nem az SZDSZ gyız a választásokon, megjósolhatjuk, hogy itt nem lesz jogainak
birtokában lévı ellenzék, tehát nem lesz demokratikus kormány sem.” A választónak eszerint
el kell döntenie, hogy vagy az SZDSZ-re szavaz, és ezzel bejuttatja Magyarországot az
európai demokratikus országok közösségébe, vagy nem az SZDSZ-re szavaz, ezzel viszont
hazáját a balkáni táborba taszítja. Tamás Gáspár Miklós ez utóbbi esetre még Auschwitzot,
Recsket, Kolimát és a Duna–Fekete-tenger csatornát is kilátásba helyezi. Tömören:
„Mucsa és félelem – vagy szabad demokrata többség. Nincs harmadik út.” „Mucsa vagy
Európa?”
http://beszelo.c3.hu/cikkek/mucsa-vagy-europa-tisztelt-szerkesztoseg

Mucsává lett minısítve a harmadik út. A korábban idézett Nagy István
nem ugyanezt állította?
A cikkben van egy válasz is:
„Végezetül nem hiszem – fıleg bizonyítás nélkül –, hogy nincs harmadik út. Sıt biztos vagyok
benne, hogy sokkal több út van, köztük olyanok is, ahol a demokráciát, szabadságot komolyan
gondoló emberek – pillanatnyi pártérdekekre és választási esélyekre való tekintet nélkül –
mind együtt haladhatnak Mucsáról a mindannyiunk által óhajtott szabad, demokratikus,
európai Magyarország felé. Az utat pedig hadd válassza a nép.”
No ez az, amirıl ebben a fene nagy demokráciában szó sem lehet!
http://beszelo.c3.hu/cikkek/mucsa-vagy-europa-tisztelt-szerkesztoseg

15.
Egy 2011-es vélemény a harmadik útról
„Az elmaradott országok modernizációjának lényege a fejlettebb térségek, országok
példájának követése, tapasztalatainak, módszereinek átvétele. Ma már általában elfogadott
szociológiai igazság, hogy a korszerősítés ott igazán eredményes, ahol sikerül megvalósítani
a külsı minták és a belsı tényezık harmonikus illeszkedését. Azaz olyan külsı mintákat
vesznek át, amelyeket illeszteni lehet a belsı tényezıkhöz.”
„Magyarország két világháború közti belpolitikai helyzete harmadikutas megoldást követelt.”
„… a harmadik út magában foglalta a szociális igazságossággal hadilábon álló liberális
kapitalizmusok, valamint a szabadságjogokat durván semmibe vevı despotikus
szocializmusok (bolsevizmus, fasizmus, nemzetiszocializmus) együttes elutasításának
gondolatát is.”
„A mind a jobb-, mind a baloldalon központi kérdésnek tartott magántulajdon kapcsán
Németh László a következıket írta: „El lehet képzelni a tervgazdaságot is, mint a
vállalkozások hőbériségét, ahol a magántulajdon helyébe a munkabizomány lép: a ’birtokos’
felelıs a közösségnek, a közös terv szolgáltatásokat szab ki rá, de megırzi a nagy kollektív
kereten belül egyéni függetlenségét; kifelé a rendszer része, de benn a maga udvarán a maga
ura.” Ezt annál is fontosabbnak tartotta, mert – szavai szerint – a „marxizmus a múltból
kiszakadt béresek szocializmusa”, ezzel szemben a minıségszocializmusnak, illetve
szövetkezeti szocializmusnak is nevezett harmadik út „a hagyománnyal kapcsolatot tartó
vállalkozóké”. S a riasztó szovjet példára tekintve külön is hangsúlyozta, hogy „Európa
háromezer éves géniusza a vállalkozó kedv se essék áldozatul a keleti kultúrák végzetének: a
bürokráciának””
„A haladásellenesség vádját pedig már 1934-ben így válaszolta meg Kardos Pál: „Zsolt
Béláék, Ignotusék már évek óta úgy járkálnak a magyar életben, mint a Nyugati Kultúra és
Felvilágosultság Rt., mint ma az Egyesült Polgári Szabadság és Hamisítatlan Európai
Humanizmus-Mővek kizárólagos jogú magyarországi vezérképviselıi, és jaj annak, aki
ezeket az árukat az ı megkerülésükkel közvetlenül nyugatról hozza be, még inkább jaj
annak, aki ezeket az árukat az ı világszabadalmuk ellenére hazai mőhelyben, hazai
nyersanyagból meri elıállítani.””
„A Nyugattól való elzárkózás vádjával kapcsolatban arra kell emlékeztetni, hogy a népiek az
ország belsı tényezıihez illeszthetı külsı mintákat kerestek, s ezeket mindenekelıtt a
korszerő mezıgazdasággal rendelkezı Dániában és Hollandiában találták meg.
Általánosságban pedig nem árt, ha az egyik legfıbb elzárkózónak tekintett Veres Péter egy,
akkor sokat idézett megállapítására figyelünk: „Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell
hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes – és amit érdemes.””

„Bibó – a szociális piacgazdaság, azaz az átmenetileg megvalósuló harmadik út sikerei
alapján – akkor még abban reménykedhetett, hogy „Nyugaton lassan, de biztosan a
szegények gazdagabbak, a gazdagok szegényebbek lesznek”.E folyamat azonban az 1970-es
években az ellenkezıjére változott. A megnövekvı feszültségek ismét felvetették a harmadik út
gondolatát, ami Anthony Giddens brit szociológus szerint „egyszerre próbál túllépni a régi
típusú szociáldemokrácián és a neoliberalizmuson”.”
„A harmadik út tehát több, mint a magyar helyzet megoldására tett javaslat. Mert a
liberális kapitalista gazdasági rendszer – ismét Bibót idézve – minden rugalmassága és
teljesítıképessége ellenére „sokszorosan megfoldozott formájában sem képes az erkölcsi
elégtelenségnek azt az érzését megszüntetni, melyet az emberek nagy százalékában újra
meg újra kivált””
„Napjainkban, húsz évvel a kommunista diktatúrák bukása után, amikor a világot a liberális
kapitalizmus válsága sújtja, azt hiszem, nagyon idıszerő, hogy Bibó István és a népiek által
megfogalmazott harmadik útról elgondolkodjunk.”
http://www.kortarsonline.hu/2011/12/nepi-mozgalom-%E2%80%93-harmadikut/2496

16.
Na és mi van a cikkelyekkel?
Modellek közt a nép válasszon? Mi sem látszik természetesebbnek!
Azonban …
„Hatvan éve, 1955. május 14-én írták alá az 1956-os budapesti és 1968-os prágai
beavatkozás legitimáló Varsói Szerzıdést, … amelynek címe „Barátsági, együttmőködési és
kölcsönös segélynyújtási Szerzıdés” volt.
A 4. cikk:
„Ha valamely állam vagy valamely államcsoport Európában fegyveres támadást intéz a
Szerzıdésben résztvevı egy vagy több állam ellen, [...] minden szükségesnek mutatkozó
eszközzel, a fegyveres erı alkalmazását beleértve, azonnali segítséget nyújt a megtámadott
államnak vagy államoknak.”
A Varsói Szerzıdés két háborút vívott léte ideje alatt, érdekes módon
mindkettıt a szövetségi rendszere államai ellen!
„A 4. cikk alapján jöttek be 1956-ban az oroszok leverni a magyar forradalmat.”
„De miért írtunk alá valamit, aminek azért sejthetıen ilyesmi volt a vége? Valójában sok
választásunk nem volt, Magyarország akkora már egy kivérzett, apró hal volt a
világpolitikában, ahol az alakulgató szuperhatalmak rángatták egymás bajszát, hogy aztán
katonai szövetségekbe tömörülve évtizedekre megszilárdítsák a kétpólusú világrendet, ….”
Kivérzett, apró hal, mint 1990-ben!
„ A NATO elsı fıtitkára, Hastings Ismay azt nyilatkozta, hogy a NATO-nak addig kell nınie,
amíg az egész szabad világ egyetlen ernyı alá nem kerül.”
„A szerzıdést aláírni magyar részrıl a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Hegedős
Andrást, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnökét küldte. Természetesen a
szerzıdést nem lehetett nem aláírni, akkoriban az országban bábkormány uralkodott, és
szovjet csapatok állomásoztak a határainkon belül.”
1900-ben és után sem lehetett az elénk rakott szerzıdéseket nem aláírni!
„A Szovjetunió persze nemcsak a világbékéért munkálkodott a Varsói Szerzıdéssel: a
Brezsnyev-doktrína jogi alapját a is ez a szerzıdés adta: mivel kimondta, hogy a tagoknak
akár fegyveresen is segíteniük kell egymást a külsı erıkkel szemben, tökéletes lehetıség volt a
szovjetek által megszállt keleti blokk egyben tartására.”

Egyben tartás erıszakkal, mint az elmúlt 25 évben is!
„Barátságból segítséget nyújtottak 1956-ban
az ENSZ Alapokmányának célkitőzéseit és elveit követve, a barátság, az együttmőködés és a
kölcsönös segélynyújtás további megszilárdításának és fejlesztésének érdekében, az államok
függetlensége és szuverenitása tiszteletben tartásának, valamint a belügyeikbe való be nem
avatkozásnak elveivel összhangban – szólt a preambulum a szerzıdésben, de ez megint csak a
papírforma volt: az okmány elméletben lehetıséget nyújtott arra, hogy a felek katonai
beavatkozással segítség egymást, ha valahol veszélybe kerülne a nagy Oroszország
kovácsolta frigy.”
Mint az újabb frigyek esetén, csak pénzzel zsarolással!
„Ellenben a preambulummal, mindjárt a második cikkely így fogalmazott: „A Szerzıdı Felek
kijelentik, hogy az ıszinte együttmőködés szellemében készek részt venni minden nemzetközi
akcióban, amelynek célja a nemzetközi béke és biztonság biztosítása és minden erejüket e
célok megvalósítására fordítják””
Ma sincs ez másként! Nem lehet az, hogy csöbörbıl vödörbe estünk és
csak uralkodót váltottunk?
„Magyarország gyorsan megtanulta, mit jelent ez a pár sor a gyakorlatban: 1956-ban a
forradalom leverésére az itt állomásozó csapatokon kívül a Szovjetunió kívülrıl is csapatokat
irányított az országba a felkelés leverésére. A Varsói Szerzıdés szerint papíron ezzel minden
rendben volt.”
„Nem is csoda, hogy az 1956-os követelések közül az egyik az volt, hogy Magyarország
lépjen ki a Varsói Szerzıdésbıl és nyilvánítsa ki semlegességét – a hír hamar a szovjet
újságok címlapjára került, jó kis casus bellit adott a beavatkozásra.
Ma, az e-mail világában is címlapra jutnak az ilyesmi hírek a hazai
kollaboránsok által, csak nem a moszkvaiakra!
• 1956. november elsején magyar kormánydelegáció utazott Varsóba a
kilépésrıl tárgyalni.
• Másodikán már szovjet csapatok érkeztek az ország területére, a Varsói
Szerzıdés Egyesített Fegyveres Erıinek fıparancsnoka Szolnokon
rendezkedett be.
• Az pedig mind tudjuk, mi történt november negyedikén.
A megszálló katonáknak egyébként azt mondták, nácik ellen fognak harcolni.
A mindenkori hatalmak a nekik ellenmondókat mindig lenácizzák?
http://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/05/14/varsoi_szerzodes_paktum_60_hat
van_evfordulo_szovjetunio_nato/
Ez volt a „mocskos” diktatúrában, de mi van ma „a soha nem látott”
demokráciában?
A 4-es cikk után megkaptuk a 7-es cikkelyt! Micsoda különbség!
„Jelentést készít az Európai Parlament arról, hogy Magyarország mennyiben tartja
tiszteletben az EU alapelveit és közös jogát. Az EP elfogadta a négypárti baloldali koalíció
javaslatát, amely alapján nyolc terület monitorozására szólítják fel az Európai Bizottságot,
egyben kimondták, hogy a magyar kormánynak teljesítenie kell az Európai Bizottság, az
Európai Tanács és a Velencei Bizottság kívánalmait.”
„Az elfogadott állásfoglalás szerint az EP „súlyos aggodalmának ad hangot a demokrácia, a
jogállamiság, az emberi és szociális jogok, a fékek és ellensúlyok rendszere, az egyenlıség és
a megkülönböztetés tilalma terén fennálló magyarországi helyzet miatt"”.

„A határozat értelmében az EP jelentést készít majd arról, hogy Magyarországon tiszteletben
tartják-e az uniós jogot és az alapelveket, valamint a késıbbiekben határozhatnak arról is,
hogy megindítsák-e az eljárást az európai szerzıdés 7-es cikkelye alapján az EU közös
értékeinek súlyos megsértése miatt, illetve egyben arról is, hogy az Elnökök Tanácsa is
mérlegelje, szükség van-e az eljárás megindítására. A 7-es cikkely alapján akár fel is
függeszthetik egy tagország szavazati jogát.”
http://index.hu/kulfold/eu/2012/02/16/az_ep_megfeddte_magyarorszagot/
„Rebecca Harms egyenesen Magyarország polgáraihoz címezte felszólalását. A német
politikus kijelentette: az Európai Parlament nem avatkozik hazánk belügyeibe és politikai
opportunizmusnak nevezte azt, hogy Orbán Viktor Bécshez, illetve Moszkvához hasonlította
Brüsszelt.”
„Beszédét ı is azzal zárta, hogy a helyzet megoldására ott van a 7-es cikkely, „igaz, ez egy
atombomba”. (A Lisszaboni Szerzıdés 7. cikke szerint az EU alapértékeinek súlyos és tartós
megsértésékor felfüggeszthetik egy tagállam jogait, így szavazati jogát is.)”
http://mno.hu/eu/elkezdodott-a-vita-magyarorszagrol-1152467
http://fn.hir24.hu/vilag/2013/04/17/meg-nem-elesitik-az-eu-atombombatmagyarorszag-ellen/
Akinek ilyen barátai vannak, annak …
… „amint az Európai Parlamentben véglegesen felállnak majd az új összetételő bizottságok,
akkor igen kemény akciókat várhatunk tılük Magyarországgal szemben. A biztos-jelöltek
némelyike máris jelezte a meghallgatások során, hogy az Európai Uniós szerzıdés 7-es
cikkelye a legkeményebb szankciókat is lehetıvé teszi tagállamok ellen, és ezen ebben az
esetben éppen ideje elgondolkodni. Néhányan már azt is felvetik, hogy esetleg a 7-es cikkely
már nem is az a “nukleáris fegyver” amelynek azelıtt tartották, ami csak megerısíti, hogy ki
kellene próbálni. Az Európai Bizottság egy teljesen új programot léptetett érvénybe a
törvényesség uralmával kapcsolatban, amely lehetıséget ad nekik a 7-es cikkely hatékonyabb
alkalmazására. Tehát úgy gondolom, hogy most lépünk abba a fázisba, amikor az EU és az
USA is sebességet vált. Valószínőleg kivárták a választások eredményeit, és azt remélték,
hogy a magyarok képesek a saját kezükbe venni az ügyeket, és le tudják váltani a kormányt.
De amint kiderült, hogy ez nem így van, és az EBESZ kimondta, hogy a választásokkal nem
volt minden rendben, most úgy tőnik, hogy a nemzetközi közösség rájött arra, hogy olyan
kormánnyal van dolguk, amely csak az alkotmányosság, demokrácia iránti elkötelezettség
látszatát kelti..”
http://hu.budapestbeacon.com/kiemelt-cikkek/scheppele-magyar-demokraciarol-azalkotmanyossagrol-es-jogallamisagrol/
Remélték, hogy a magyarok leváltják a kormányukat. Mivel azonban nem,
a választások egybıl nem voltak rendben! Értjük, ugye!

17.
Az 1990-es félrevezetésünk, kisiklatásunk, a ’90-es évek fıbb jellemzıi
Visszatérek a már idézett Pogátsa Zoltán egyetemi docens úr megállapításaihoz a
2015. IV, 19-i rádiós beszélgetésbıl szemezgetve. Érdemes a teljes beszélgetést itt
meghallgatni:
http://mno.hu/szabad_gondolat
(a 2015. április 19-i adás 2. része)

Tehát:
Helytelen volt csak kommunizmusról és kapitalizmusról beszélni 1990-ben, mert „a
világ különbözı pontjain egészen különbözı kapitalizmus modellek valósultak meg.”
Egy normális világban az lenne a kérdés az, hogy „a kapitalizmusnak
melyik modelljét választjuk”. „Nagyon világosan kirajzolódnak sikeres és
kevésbé sikeres kapitalizmus modellek.”
„A rendszerváltás környékén domináns volt az a társadalomtudományi értelmiség, aki
azt gondolta és úgy is reprezentálta a magyar közvélemény felé, hogy a liberális
piacgazdaság, azaz az angolszász típusú szabad piaci gazdaság a kapitalizmus.”
„A rendszerváltás utáni 20 évben egy liberális modell volt.” „Szabadon kell
engedni a piacot, mely majd valahogy felzárkóztat. Ez látványosan
kudarchoz vezetett.”
A társadalom félrevezetése, az elkótyavetyélt 25 év, ki tudja milyen érdek
miatt, ennek a körnek a felelıssége, amit valószínően soha nem fog
elismerni.
Az akkor Magyarországon is véleménydiktatúra uralkodott.
Szóba sem jöhettek a lehetséges modellek sem, és az sem, hogy ezek
közül a társadalom szabadon és tudatosan választhatott volna.
„Maga a modellválasztásnak LEHETİSÉGE sem vetıdött fel, hanem az úgy volt
reprezentálva, hogy van a kommunizmus és a kapitalizmus, ami EGYENLİ az akkor
domináns thatcheri Nagy Britannia, reageni Egyesült Államok szabadpiaci
modelljeivel. Amivel több baj van. Az egyik az, hogy ezek az országok sem úgy
mőködtek, ahogy ezt hirdették a neoliberális politikusok és közgazdászok. Tehát
messze nem igaz, hogy ott valami nagyon erıs verseny lenne, ott ugyanúgy
szociológiai nexusok vannak mondjuk a kormányzat és a gazdaság legnagyobb cégei
között.” „Ott sincs az a szabadpiaci gazdaság, amit egyesek vizionáltak.”
Ezt itthon elhallgatták, és az ellenkezıjét állították, sıt ma is állítják médiájuk
segítségével, a megtévesztésünkre.
Ezzel szemben „a világ különbözı pontjain egész különbözı kapitalizmus modellek
valósultak meg.”
Sıt!
„Ami látványosan összeomlott az az angolszász modell, ami a 2008-as
válsággal gyakorlatilag a világgazdaság összeomlás szélére sodródott.”
Még ezek után sem szakíthatunk a zsákutcával. Ma is óriási erık dolgoznak
azért, hogy ezt a bukott modellt kövessük! Lásd a cikkek és cikkelyek fejezetemet.
A véleménydiktatúra a legkisebb eltérést is megtorol, legtöbbször már
nem fegyverrel, hanem pénzügyi zsarolással.
Holott sikeres pl. a „távol-keleti konzervatív fejlesztı állam” modell.
„Az alatt a negyed század alatt, ami eltelt nagyjából mondjuk Gorbacsov óta ugyanaz
alatt a negyed század alatt a szingapúriak, a koreaiak FELZÁRKÓZTAK a harmadik
világból az elsıbe, az írek ugyanennyi idı alatt meghaladták a brit bérszínvonalat …”
„Dél-Korea vagy Szingapúr Afrikából jutott el oda hogy mondjuk a szingapúri egy fıre
jutó GDP már magasabb, mint az amerikai.”
„Nagyon rohamos fejlıdést produkálnak ezek a modellek.”
„Szingapúr, mint ország nem is létezett a második világháború után. Egy multietnikus
térség volt, amit még országnak sem nevezhetünk. A briteknek egy hajójavító

mőhelye. Gyakorlatilag onnan a 80%-os írástudatlanságból juttatta el ez a
konzervatív modell ıket az elsı világba alig pár évtized alatt.”
„A távol-keleti fejlesztı államok kifejezetten a semmibıl jönnek.”
„Dél-Korea volt az egész Koreának a fejletlenebb része. A mai Észak-Korea … volt a
fejlettebb.”
„Az egész Korea a koreai háború elıtt gyakorlatilag az afrikai államokkal volt egy
szinten.”
„Szingapúr egy csontszegény terület volt.”
„Kína az elmúlt 30 évben gyakorlatilag az éhség küszöbérıl fejlıdik évente 9%-kal.”
Én ebbe sorba tenném még Malajziát is!
„Ennek a 20-25 évnek elégnek kellett volna lenni arra, hogy ez a liberális
modell bizonyítson, és ez látványosan nem történt.”
LEHETETT VOLNA, ÉS NEM ELVESZTETTÜNK? HANEM NYERTÜNK VOLNA
KÉT ÉVTIZEDET. KI FIZETI EZT MEG A MAGYAR TÁRSADALOMNAK?
Hasonlóan:
http://mno.hu/magyarorszageloben/kiutak-1282187
http://mno.hu/velemeny/a-gazdasagi-felzarkozas-modelljei-es-magyarorszag1281872
Eddig 25 évet nyomtunk le a zsákutcában! „A kapitalizmus különféle
válfajait elemzı közgazdasági irodalom alapján világosan látszik, hogy a
neoklasszikus tankönyvi példára hajazó liberális piacgazdasággal soha
egyetlen ország nem zárkózott még fel a világgazdaság centrumához.” De
meddig még?
Mikor értjük már meg?
A konzervatív fejlesztı állam, a konzervatív jóléti állam sem elızmény nélküli!
„…a konzervatív jóléti állam tudatosan elutasítja az angolszász típusú laissez-faire modellt,
amelyrıl persze szintén kimutatható, hogy a valóságban ott is az állam és a magángazdaság
közti szoros kötıdések dominálnak a tankönyvi piaci logika retorikai homlokzata mögött.”
„A konzervatív fejlesztı állam archetípusa a bismarcki Poroszország, majd Német
Birodalom, amely a tizenkilencedik század végén a brit gazdaság utolérésére szövetkezett a
porosz junkerekkel, és állami bankok segítségével óriási ipari konglomerátumokat fejlesztett.
A brit szabad kereskedelmi törekvésekkel szemben, amelyeket Friedrich List, Gustav
Schmoller és más német közgazdászok javallatára a porosz állam elutasított és pejoratívan
„manchesterizmusnak” titulált, a németek tudatos állami gazdaságfejlesztésbe kezdtek. Ennek
a filozófiának elemei módosult formában a második világháború utáni német modellben is
fellelhetık.”
„Hasonló jegyeket mutatott a francia felzárkózás, amely a világháború utáni De Gaulle-i
jobboldali etatizmusban csúcsosodott ki. Jellemzıje az állam markáns szerepvállalása a
gazdaság fejlesztésében. A katolikus társadalomképet és francia nacionalizmust valló De
Gaulle-i Franciaország már közvetlenül a második világháború után államosította a
gazdaság nagy részét, köztük például az elektromos hálózatokat, az AGF biztosítót, a Crédit
Lyonnais és a Société Generale bankokat, a Renault autógyárat. A gazdasági stratégiát
ezeken az államosított vállalatokon keresztül kívánták érvényesíteni a francia ’grandeur’
nagyobb dicsıségére. Az egyes szektoroknak differenciált, államilag megállapított
kamatokkal adtak hiteleket, így folytatva iparpolitikát. A francia atomerımővekben,
kikötıkben, autópálya-hálózatban, a Concorde repülıgép és a La Manche-csatorna francia
oldalán mind-mind az állam volt megtalálható. És nem is sikertelenül. A világháború utáni

három évtizedet hívják a gazdasági fejlıdés, a magas foglalkoztatási arány és a javuló
életszínvonal miatt a franciák „les trente glorieuses”-nek, dicsıséges harminc évnek.”
„A sajátos francia etatista modellt követte a második világháború utáni évtizedekben több
elnyomó államot mőködtetı dél-európai ország, többek között Spanyolország, Portugália és
Görögország is, impresszív gazdasági növekedést felmutatva. A francia államközpontú
gazdaságfilozófia még a török kemálizmusba is átszivárgott.”
„Az Európán kívüli konzervatív modernizációs modell a távol-keleti fejlesztı állam volt,
amely közismert módon az ázsiai kis tigriseket (Japán, Szingapúr, Hongkong, Tajvan)
zárkóztatta fel a harmadik világból az elsıbe, és azóta a tigriskölykök is másolják (Malajzia,
Indonézia, az utóbbi idıben Kína). Itt az erısen centralizált állam hazai iparbajnokokat
igyekszik exportképessé tenni, azok erıteljes segítésével. Miközben kihasználja a nemzetközi
szabad kereskedelem exportelınyeit, valójában vállalatcsoportokon (a japán keirecuk, a
koreai csebolok) belüli kereskedelem segítségével de facto minimálisra tudja szorítani az
importot. Az állam szintén aktívan közremőködik a technika és az össztársadalmi tudás
szintjének emelésében, intenzíven befektetve ezekbe. A munkapiac talán a kapitalizmus
összes válfaja között a legbékésebb, mivel a távol-keleti vállalat a munkavállalóit kvázi
családtagokként kezeli, és hosszú távú elıremeneteli pályát rajzol fel nekik. Cserébe a
munkavállalók lojalitása a vállalat iránt szinte megkérdıjelezhetetlen. A távol-keleti
fejlesztı államot mőködtetı jobboldali politikai pártok európai társaikhoz hasonlóan az erıs
nemzeti érzés folyamatos életben tartásával legitimálják magukat, illetıleg a lakosság
életszínvonalának fokozatos emelésével. …”
„A távol-keleti fejlesztı állam alapmodellje Japán volt. Chalmers Johnsonnak a japán
gazdasági csodáról szóló nagy sikerő könyve bevezette a gazdaságszociológiába a fejlesztı
állam fogalmát. A nagy japán gazdasági holdingokat, a keirecukat (Toyota, National
Panasonic, Hitachi stb.) az évtizedeken át konzervatív színezető kormányzat a Technikai és
Ipari Minisztériumon keresztül segítette pénzügyi forrásokkal, know-how transzferrel, piaci
korlátozásokkal. Ezt a modellt aztán számos más távol-keleti kormányzat is követte, és
szinte mindegyik ezek közül tartósan két számjegyő éves gazdasági növekedést ért el.
Példájuk nyomán a közgazdasági sajtó hajlamos tigrisnek címkézni minden olyan országot,
amely tartósan magas növekedést ér el.”
„Látványos fejlıdési pályát járt be Dél-Korea. Kevesen tudják, de az egységes Korea
gazdagabb része hagyományosan az északi volt. Oda koncentrálódott az 1910 és 1945 közötti
japán megszállás, amely erıteljes iparosítással párosult. A testvérháború után megosztott
Korea sikertörténete mégis a déli rész lett. 1961-ben, nyolc évvel a polgárháború után DélKorea átlagjövedelme 82 dollár volt, kevesebb mint a fele Ghána 179 dolláros mutatójának.
Ma Korea a világ egyik leggazdagabb országa.”
Kína „Tanult Oroszországnak a Szovjetunió összeomlását követı helyzetébıl, itt a
neoliberális paradigmára alapozva sokkterápiát, gyors privatizációt hajtottak végre, a piaci
mechanizmusok beállásában reménykedve, ehelyett azonban extrém oligarchakapitalizmust
és társadalmi dezintegrációt éltek át.”
Amit az orosz helyzetrıl itt leír, azt leírhatta volna a magyarról is!
Ejnye, mintha nemcsak nálunk lennének ilyen illiberális gondolatok! Az a gyanúm,
hogy az illeberális jelenti mindazt, ami nem liberális!
Milyen értéket dobunk el és miért is? Egy olyan túlburjánzott bürokrácia prése alatt,
melybıl ugyanúgy nincs kilépési nyilatkozat, mint az átkos szakszervezeteibıl.
Ugyanerrıl másokkal:
http://www.atv.hu/videok/video-20150519-csatt-2-resz-2015-05-18
Schmidt Mária történész: „Túl sok volt az illúziónk és nem vettük figyelembe, hogy egy
vesztes világháború történt meg a mi részünkrıl. A Szovjetunió és mi a szövetségesei, ezt a

harmadik világháborút, amit hidegháborúnak hívtak, elvesztettük, és ilyenkor fizetni kell
érte. A piacainkkal kell fizetni és azzal, hogy az ı (az elsı adásrészben kijelentette: ma
Európa ura az USA) gazdasági és egyéb érdekeik fognak itt érvényesülni.”
Micsoda pozíció!
Már a harmadik világháborúban vagyunk vesztesek! Mi mindig a vesztes
nagyhatalom oldalán, immár harmadszor! Ki lehet bírni egy népnek három
ekkora csapást 100 éven belül?
Mire fel halljuk ezzel szemben naponta, hogy a gyıztesek különféle szervezeteiben –
melyekbe jobb híján bekényszerültünk – mi abszolút egyenrangúak vagyunk a
gyıztesekkel?
Gerı András történész: „A piacot megvette és a létezı kapacitásokat leépítette.” Eddig az
egyetértés, majd jön a kontra: „(A rendszerváltoztatás ahogyan a mősorban
elnevezték a folyamatot-RM) ez nem kudarc. Az ország számára egy sikertörténet.”
Még néhány ilyen sikertörténet és eltőnünk a Földrıl!
Láthat, hatalmas erıvel folyik az utóvédharc! Nemhogy a károkat beismernék, még
sikernek állítják be a csıdtömeget!
http://hvg.hu/velemeny/20150325_Huszonot_evuk_elszelelt
Debreczeni József: „… legrosszabb rémálmainkban se hittük volna, hogy két évtizednegyedszázad múltán eljuthatunk abba a gyászos, gyalázatos állapotba, amelyben vagyunk,
hanem magunknak köszönhetıen.”
Egyrészt tehát sikertörténet, másrészt gyalázatos helyzet. Jól ismert az a trükkjük is,
mely szerint mi magunk vagyunk a hibásak, mi magunknak hoztuk mindezt össze.
http://hvg.hu/kultura/20150224_Le_volt_ez_zsirozva__Spiro_Gyorgy_a_re#
Spiró György (alább: S. Gy.-RM) véleménye:
„hvg.hu: Elképzelhetetlen, hogy valamelyik ország kiugorjon a Kelet-Európai tömbbıl? Mondjuk, hogy
Kelet-Európa Svájca legyen?

S. Gy.: A nagy- és középhatalmaknak nem érdekük, hogy itt kiemelkedı gazdasági és
szellemi teljesítményt mutató országocskák legyenek. Viszonylag kvalifikált bérmunkások
kellenek, és némi piaci kereslet az ı áruikra.”
„hvg.hu: 1989-ben véletlenszerő volt, hogy melyik országban kezdıdik a rendszerváltás
folyamata?
S. Gy.: Le volt ez zsírozva.”
„hvg.hu: Ki zsírozta le?
S. Gy.: Természetesen a nagyhatalmak. Kicsi, csatlós országokban ilyesmirıl soha nem
döntenek.”
„hvg.hu: A tömbön belül viszont lehetnek átrendezıdések. Ön sokszor említi Magyarország
balkanizálódását például.
S. Gy.: Több okból is balkanizálódtunk. Monokultúrás termelésre szorítottak, minket is az
autóipar tart fönt. A globalizáció a periférián mindenütt lefelé nyomja a tágasabb szellemi
kultúrát, bérrabszolgaságot eredményez.”
„hvg.hu: Hankiss Elemér utolsó könyvében megjegyzi, hogy míg a rendszerváltás elıtt még
mondhattuk, hogy azért ilyen rossz minden, azért élhetetlen az ország, mert mások ránk
kényszerítik az akaratukat, 1990 után ezt már nem mondhattuk, mert saját magunkért lettünk
felelısek. Ön szerint sem tudtunk mit kezdeni a szabadsággal?
S. Gy.: A rendszerváltással nem jött el a szabadság. A társadalom zöme legalább olyan
súlyos kényszerek közt kénytelen élni, mint korábban. Egyes rétegek még nagyobb
kényszernek vannak kitéve. Nem lettek hirtelen szabadok a magyarok, sem a szlovákok,

sem a csehek. Bizonyos rétegek nyertek a változással, rengeteg lap alakult, megszőnt a
cenzúra, utazhatott, akinek volt rá pénze. A társadalom nagyobb részének azonban eszébe
nem jutott utazni, örül, ha a betevıt valahogy elıteremti. Ez a kiszolgáltatott, régi
terminussal pauperizált (tönkretett, elszegényített – RM), új terminussal precarious
(bizonytalan, ingatag – RM) réteg Kelet-Európában egyre szélesebb. Ez most már
rosszabb, mint a Horthy-korszak, mert a hanyatlást ezúttal még súlyosabb közöny kíséri. A két
világháború között még voltak paraszti vagy ipari közösségek, ma már nincsenek. Közben
pedig a világban sok helyütt technikailag fejlett feudalizmus jött létre, a modern információs
eszközök pedig kiválóan alkalmasak a népek tájékozódástól való megfosztására.”
http://hvg.hu/velemeny.publicisztika/20141204_A_rendszervaltas_zsakutcaja

Szalai Erzsébet szociológus, egyetemi tanár:
„Bibó István az 1867-es kiegyezés utáni idıszak magyar történelmét zsákutcásnak nevezte,
mely a kiegyezés hamis, hazug konstrukcióján alapult. Mai szemmel úgy látom, hogy a
legutóbbi rendszerváltás is egy újabb lépés volt a zsákutca belsejébe.”
„A konstrukció most is hazug. Ennek megjelenéseként az egyik politikai erı azt hazudja
nekünk, hogyha jól döntünk és cselekszünk – jól idomulunk – akkor semmi sem gátolhatja
meg nyugati felzárkózásunkat, azt, hogy mind politikai, mind gazdasági, mind kulturális
értelemben a Nyugat egyenrangú részévé váljunk. (Azt pedig, hogy eme Nyugat ma már
súlyos válságát éli, egyszerően letagadja.) A másik politikai erı hazugsága az, hogy
egyedül, önerıbıl, sıt akár az egész világgal szemben is fel tudjuk nemzetünket virágoztatni.
Ha pedig mégis csak jelentkezik „harmadik utas” politikai erı, akkor annak szerepe az elızı
kettı által hiszterizált politikai légkörben csak marginális maradhat.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/20/banalitasok_1989-rol_velunk_elo_rendszervaltas_ix

Tamás Gáspár Miklós:
„Elıször is, a rendszerváltás eldöntött dolog volt 1981-ben, amikor a lengyelországi
munkások mozgalmát nem tudta leküzdeni az uralkodó „kommunista” párt (a szó klasszikus
értelmében vett kommunista pártok Európában már az 1930-as években valami egyébbé
alakultak, mint eredeti alakjuk [a sztálini „szocializmus egy országban” doktrína folytán,
illetve az antifasiszta népfront miatt megszőntek forradalminak lenni], ezért a szóhasználat
teljesen megtévesztı már több mint fél évszázada, de ez se zavar sok embert), hanem katonai
puccsot kellett szerveznie, s át kellett adnia a hatalmat a hadseregnek, mert a Szovjetunió
nem volt se képes, se hajlandó beavatkozni. Azáltal, hogy a kelet-európai államkapitalista
diktatúrák létét már nem szavatolta a Szovjetunió, mindenki tudhatta – és tudta is –, hogy
vége a dalnak. De hát ezt sejteni lehetett már az 1950-es évek végén is, amikor a szovjet-kínai
konfliktus miatt kettészakadt a sztálini világrendszer; vagy az 1970-es évek eleje óta, amikor
a romániai „szocialista” rendszer a legnyíltabban fasisztává alakult, s a Nyugat erıteljes
támogatásával két évtizeden keresztül fönntarthatta győlölködıen, ırjöngıen szovjet- és
oroszellenes politikáját (a romániai magyarellenesség akkor is, most is a román-orosz [rossz]
viszony függvénye volt és maradt). Efelıl még az ellenállás veszélyes lehetett: olykor a
végüket járó rezsimek – kétségbeesésükben – vérengzı kedvőek.”
„A szovjet rendszert alapjában a lengyelországi, karakterében hagyományosan szocialista –
a piaci reformok, azaz a bontakozó kapitalizmus elleni – proletármozgalom döntötte meg; s
mint a régi proletármozgalmak (pl. 1917/19-ben), csak a kapitalizmus egy másik fajtáját
hozta létre akaratlanul: akkor a keleti államkapitalizmust, 1981/89-ben meg a keleti piaci
kapitalizmust.”
„Azt azonban – éppen mert (remélhetıleg) van történelmi érzékem – megértem, hogy a
magyar nép többsége számára a rendszerváltás: katasztrófa.”
http://fordulat.net/pdf/21/F21_Gagyi_antipopulizmus.pdf
„A „demokrata” stratégia tehát elfogadta a népi érdekeknek és a nemzeti tıke érdekeinek az
egybemosását a jobboldali diskurzusban, és ezzel szemben a „demokráciát” a felsıbbrendő

nyugati modellek formális bevezetésével azonosította. Ezt a bevezetést a „demokrata”
értelmezés szerint akár a helyi ellenállással szemben és nyugati segítségre támaszkodva is
végre kell hajtani, hiszen a helyi ellenállás, különösen annak nemzeti megfogalmazásai,
éppen a demokrácia nyugati ideáljához képest való alsóbbrendőség jele, amit a
demokratizáció útján fel kell számolni.”
„A gazdasági megszorítások immár több évtizedes folyamata, a „demokratikus” oldal 2006
óta tartó legitimációs krízise és a 2008 óta tartó válságperiódus által felerısített gazdasági
nehézségek a posztszocialista integráció elınytelen oldalán álló rétegekben erısödı
elégedetlenséget szültek, …”
„A rendszerváltás mint a globális hierarchiában való „felzárkózás” projektje egy olyan
szimbolikus hierarchia elfogadását is jelentette, amelyben a kelet-európai társadalmak
alsóbbrendőnek számítanak a centrum társadalmaihoz képest.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/15/a_maskent_gondolkodas_ujratanulasa_velunk_elo_rends
zervaltas_v
Kardos Gábor filozófus írása:
„Negyedszázad elteltével újra kiderült, hogy ugyanúgy ütközızóna vagyunk, mint annak
elıtte.”
„Lényegében üveggolyókért adtuk oda értékeinket, mint az indián ıslakosok a földjeiket,
…”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/10/tulelo_orszag_maradtunk_velunk_elo_rendszerv
altas_ii
Babarczy Eszter eszmetörténész, szerkesztı, egyetemi oktató:
„… alig tíz év alatt kiábrándultunk a szabadságból és a szabad piacból. Azon
elmélkedhetünk, volt-e olyan pillanat, amikor valami rejtélyes történelmi féreglyukon át
kiköthettünk volna a holland kapitalizmusban vagy a svédben; ostorozhatjuk magunkat, hogy
valaki elrontotta, és kérdezhetjük, hogy ki rontotta el …”
Ugyan, kérdezzük már meg!
„Lassan lemaradó ország leszünk tehát, ahol nyugi van, valódi lehetıségek nincsenek.”
„Mi többiek pedig csúszunk lefelé, és mivel mocsárban nem célszerő kapálózni,
viszonylagos méltóságban ırzi majd meg a hullánkat a sár. Lehetünk még az új Pompei
…”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/18/magyarorszag_romlasarol_velunk_elo_rendszer
valtas_viii
Farkas Attila Márton kulturális antropológus írása:
„1989-re már agonizált a Szovjetunió. A nagyhatalmak megegyeztek, a korábbi hódító
kivonult, a hidegháború gyıztesei elfoglalták a térséget, s ennek részeként Magyarország,
ami természetesen mint mindig, most is a vesztesek oldalán volt, nyugati befolyási övezetbe
került. Ezt nevezzük rendszerváltásnak, és erre barkácsoltak össze mindenféle ideológiákat és
politikai kultuszokat.”
„A kádárista neojobbágyot közben úgy őzték el a gyárakból és a bányákból, mint Angliában a
bérlıket a földjeikrıl a bekerítések idején. Az pedig, örökölvén ısei tanult tehetetlenségét,
nem lázadt fel, hanem passzívan tőrte, ami történik vele; hiszen ahogy ıseit, ıt is
szolgaságra, konformizmusra, beletörıdésre és sunyításra nevelték.”
„Antallék alatt számol le elıször a magyar társadalom nagy része az ún. „szabad világba”
vetett illúzióival. A munkanélküliség rohamos növekedett, a rablóprivatizáció folytatódott,
általánossá vált a deklasszálódás, a kárpótlás közönséges panama volt, aztán megjelentek
az olyan ügyek, mint az olajszıkítés és az elsı maffiagyilkosságok.”
„…a liberálisok lettek a kor ideológusai, a „mérvadó” gondolkodók és véleményformálók.”
„…sajtószabadság a liberális érában éppúgy nem volt, ahogyan az államszocializmus
idıszakában se, és utána se.”

„…a csapból is folyt a kioktatás arról, hogy miért természetes a kelet-európai
újkapitalizmus a maga összes gusztustalanságával, legyen az ordító nyomor és
munkanélküliség, vagy épp a maffiafilmekbıl ismert gengsztervilág.”
„Aki bírálta a neoliberális kamut, az szélsıséges volt, lett légyen az illetı bármi, a
környezetvédıtıl vagy a halványrózsaszín szocdemtıl a mérsékelt konzervatívig. És
ugyanabban a fölényes, kioktató stílusban, mint ahogyan közvetlenül elıtte, amikor még
arról folyt a szó tévében és rádióban és újságban minden szakértıi és értelmiségi
beszélgetés, hogy a szocializmus az egyetlen járható út, és aki nem így véli, az ellenség vagy
dilettáns.”
„Pimasz belvárosi sznobok okították a jónépet mindenre: mi a helyes mővészet, mi a helyes
szóhasználat, mi a helyes gondolkodás és értékrend, „ha mi Európához akarunk tartozni”,
„ha civilizáltak akarunk lenni”. Ha cigányt mondasz roma helyett, rasszista vagy, ha pedig
a vidéki nem cigány lakosság napi félelmeirıl mukkansz meg, egyenesen fasiszta, sıt náci.
Ha a hagyományos családmodellt véded, nıellenes vagy és homofób, ha felemlíted a bezárt
és elkótyavetyélt gyárakat és a munkanélküliséget, kádárista. Szalonképtelen és szélsıséges
volt mindenki, még az a liberális is, aki nem úgy volt liberális, mint ık.”
„…minden jó és követendı, ami Nyugaton van, fıleg Amerikában, akiktıl „van még mit
tanulnunk” piacgazdaságból, demokráciából − ahogy minden jó és követendı volt, ami
korábban a szovjeteknél volt, akiktıl szintén volt még mit tanulnunk: kollektivizmust,
szocializmust. Csak a magyar ezt sose érti, mert „elmaradott”.”
„…a liberális értelmiség mentálisan ugyanolyan bolsevik maradt, mint amilyen tényleges
bolsevikok voltak egyes tagjainak a felmenıi. Ugyanaz az aufklérista türelmetlenséggel és
erıszakossággal elegy arrogáns elitizmus. Csak a régi bolsevikokkal szemben ezek a mentális
bolsevikok még képmutatók is voltak. Mert miközben mást sem hallottunk tılük, mint piac,
verseny, kapitalizmus, meg felnıtt, önálló, civil, autonóm gondolkodás, ık azért megtartották
a maguk kis privát szocializmusát. Azok, akik magukat a szabadpiac és a minimális állam
híveiként a jóléti államra (értsd: a népre) nézve hátrányos döntéseket mindig
„megalapozott”, „felelıs”, döntéseknek nevezték, és minden népjóléti intézkedést
„elhibázottnak”, „károsnak”, „felelıtlennek”, és bármiféle szociális gondolatot
„demagógiának” és „populizmusnak” tartottak, nem nagyon jártak elöl jó példával. İk
maguk egyáltalán nem váltak le az „állami csöcsrıl”, nem szabadultak meg a „paternalista”,
„osztogató” államtól, hanem vígan kihasználva minden protekciót, megpályázták azt az
állami pénzecskét konferenciáikra, tanulmányútjaikra, folyóirataikra, könyveikre, osztogatták
egymásnak azt a pénzecskét kiállításaikra és filmjeikre – noha ezek a termékek mindennek
voltak mondhatók, csak piacképesnek nem. És megszerezték vagy fenntartották egymásnak az
állásokat is természetesen. A liberális értelmiség zöme (tisztelet a kivételnek) pontosan
ugyanolyan uram-bátyám társaság volt, ugyanolyan mutyizós-bratyizós brancs, mint a
jobboldal, csak még hazudtak is a versenyrıl és az öngondoskodásról.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/31/a_rendszer_megvaltozott_es_on_velunk_elo_re
ndszervaltas_xix
Szınyi Szilárd, a Heti Válasz fıszerkesztı-helyettesének írása:
„…olyan országban élünk, melynek polgárai a XX. században fél tucat rendszert és
rendszerváltást, s tetejébe két világháborút szenvedtek el: monarchia, ıszirózsás
forradalom, bolsevik vérengzés, Horthy-korszak, koalíciós idık, Rákosi kıkemény
diktatúrája, majd Kádárék lélekmérgezı évei. Csoda-e, ha ez a szerencsétlen nép csak
kapkodja a fejét, amint az események elrohannak mellette – ahogy a nagy szavakat kedvelık
mondják – a történelem országútján?”
„…1990 után olyanok akartak demokráciára tanítani minket, akik néhány évtizede
ugyanolyan ellentmondást nem tőrı módon hirdették késıbbi meggyızıdésük ellenkezıjét;

és mindent elkövettek, hogy nyílt és rejtett hálózataik segítségével gátat vessenek a hatalmi
alternatíva kiépülésének.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/13/a_valtozas_rendszertelen_a_rendszer_valtozatla
n_velunk_elo_rendszervaltas_iii
Lányi András, az ELTE docensének írása:
„…a „szabad világ” dáridójából végképp kimaradtunk, miután ott a közszabadság idı
közben áldozatul esett az üzleti vállalkozás szabadságának, ez utóbbi pedig a nemzetközi
cégbirodalmak és pénzügyi hálózatok féltékenyen ırzött kiváltsága lett; s ebben az új
világrendben a gyenge és késve érkezı versenytársat csak az eladósodás szabadsága illeti
meg.”
„A pártállam tehát, az új politikai csoportosulások készséges bebocsátásával és aktív
közremőködésével a kilencvenes években többpártállammá alakult, ,,,”
„Az SZDSZ által szorgalmazott, kíméletlen neoliberális gazdaságpolitika az MSZP által
képviselt posztszocialista struktúrák fenntartását finanszírozta.”
„A rendszer szilárdságának biztosítéka maga a megosztottság. Amíg sikerül elhitetni a
választókkal, hogy politikai preferenciáik szerint két egymástól markánsan különbözı oldal
között lehet és kell választaniuk, addig a kormányok periodikus váltakozása biztosítja a
pluralizmus minimumát, és fenntartja a látszatot, hogy a nép beleszólhat a politikába,
sorsának jobbra fordulását tehát nem a rendszer, hanem a bal- vagy jobboldali kormány
megdöntésétıl remélheti. A rendszerrel szembeni elégedetlenség tehát a rendszert erısíti.”
„Mint a történelemben annyiszor, a végrehajtó hatalom útjában álló akadályok eltávolítása
nem hatékonyabbá, hanem meggondolatlanná, erıszakossá és pazarlóvá tette az állam
mőködését. (Korruptabbá már nemigen tehette, mint amilyen a balliberális koalíció idején
volt.)”
„A falusi társadalom lassan elvándorol, kihal. Európa éléskamrája ismét hárommillió
koldus országa. A páratlanul kedvezı természeti adottságokban rejlı elınyök kihasználatlan
maradnak, mert az újjáalakult nagybirtokrendszer e nélkül is, sıt, éppen így biztosít fényes
megélhetést az új földesuraknak. A magyar föld uniós agrártámogatást terem.”
„Magyarország 1989 után fokozatosan holtpontra jutott, ahonnan a maga erejébıl nem
képes, a többség talán nem is kíván elmozdulni, mert már elképzelni se tudja, hogy más
politikai viszonyokat teremthetne magának, és azok között jobb minıségő, értelmes életet.
Éppen a válságos ágazatok, a vesztes társadalmi csoportok és régiók azok, amelyek sorsa a
legkevésbé befolyásolja azt, ami a politikában történik és történni fog.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/17/az_illuziok_elvesztese_utan_velunk_elo_rendsz
ervaltas_vii
Körmendy Zsuzsanna, a Magyar Nemzet szerkesztıjének írása:
„A rendszerváltás körül paradox módon éppen azok nem voltak felkészülve a változásokra,
akiknek a megváltozott társadalomban a megváltozott igazságosság és méltányosság
leginkább dukált volna. Azok tudtak élni a változásokkal, akiknek az életét amúgy sem kötötte
gúzsba a Kádár-rendszer: a párt függetlenített munkakörben dolgozó, tehát kizárólag az
ideológiai tevékenységbıl és a döntésekbıl részesedı emberei, a nómenklatúra és a beépült
értelmiség élelmesebb része.”
„Barikádharc nélkül tőntek el egész rétegek, fıleg az alsó középosztályból, a nem vagyonos
parasztságból és a munkások tömegeibıl a változások kohójában. Tudjuk, kik lettek a
változások vámszedıi és kedvezményezettjei: a „spontán privatizációnak” nevezett ırült
iramú vagyonszerzést nem véletlenül keresztelték át azóta még közgazdászok is
„rablóprivatizációnak”. Másik ilyen kedvenc kifejezésem volt „a kapcsolati tıke
konvertálása” (magyarul: ha magas pártösszeköttetéseid voltak, kaptál a koncból), ami
szemérmetlenebb kifejezés, mint a pornófilm átnevezése „felnıtt filmmé”.”

http://mandiner.blog.hu/2014/10/09/rendszervaltok_a_kodben_velunk_elo_rendszer
valtas_i
Szeretı Szabolcs, a Magyar Nemzet fıszerkesztı-helyettesének írása:
„Azok a vágyak, amelyek az átalakulást kísérték, nagyrészt beteljesületlenek maradtak. Nem
hiszem, hogy az átlag magyar polgár azt várta, egyetlen ugrással elérjük mondjuk az osztrák
életszínvonalat. Az viszont bizonyosan nem igaz, hogy az átalakulást szükségképpen csak
így, az elszenvedett hatalmas társadalmi veszteségekkel lehetett végrehajtani. Mely roppant
áldozatok értelme is megkérdıjelezıdött a 2010 elıtti években. Nyilvánvalóvá vált, hogy a
magyar modell – ha volt ilyen – felélte tartalékait, a Nyugathoz való felzárkózási kísérlet
kudarcba fulladt, s éppen az uniós csatlakozás után tudatosult a társadalomban, hogy a
régiós éllovas szerep is a múlté. Pedig húsz év nem kis idı: máshol, máskor a világ által
szájtátva figyelt gazdasági csodához is elegendı volt. A rendszerváltás társadalmi programját
az MDF népi szárnyához sorolt Csengey Dénes fogalmazta meg szépséges tömörséggel:
Európába, de mindahányan! Talán abba halt bele fiatalon, 1991-ben, hogy megérezte:
hatalmas erık térítik el ezt a tiszta szándékot.”
„A Nyugat és a hazai közgazdászelit által erıltetett, az egyszerőség kedvéért neoliberálisnak
nevezett politika túlhajszolt és az állami vagyon nagyjából egyharmadát nyom nélkül
eltüntetı privatizációt, drámai piacvesztést, egyenlıtlen feltételekkel azonnali versenyre
késztetett hazai gazdaságot, túlkonszolidált bankrendszert, leépülı helyi gazdasági
közösségeket, lazuló erkölcsi normákat hozott. A folyamatra a koronát a közmőszolgáltatók
privatizációjával a Horn-kormány tette fel, amikorra megtörtént a hídverés a szervezett
alvilág és a politika között is (lásd az MSZP-s Katona Béla nyilatkozata 1995-bıl). Mindez
nem volt szükségszerő, csak végzetes. Mintha az ország a neoliberális megoldások kísérleti
terepévé vált volna, amihez a döntéshozók személyes érdekbıl, meggyızıdésbıl,
konformizmusból, tájékozatlanságból vagy egyszerően ostobaságból asszisztáltak.”
„Ma már világosan látom, hogy a rendszerváltozás eltérítésének döntı pillanata volt az
SZDSZ 1992 ıszén tartott kongresszusa, …”
„…általános érzés, hogy a 25 éve történt fordulatból többet, ennél jóval többet ki lehetett, ki
kellett volna hozni. A politikai, szellemi, gazdasági elit összességében rosszul teljesített.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/24/a_huszonotos_csapdaja_velunk_elo_rendszerva
ltas_xiii
Petı Péter, a Népszabadság munkatársának írása:
„… Magyarország nem a Nyugat és nem a Kelet. Nem a diktatúra és nem a demokrácia.
Nem a Sauska Cuvée 5 és nem a koccintós asztali fehérbor. Egyáltalán: nem A. Hanem
különleges mixtúra: történelem, megannyi trauma a holokauszttól Trianonig, Mohácstól ’56ig, Horthytól Kádárig, hagyomány és nyelv, Ady Endre és Szabó Dezsı, Ustream és csángó
tánc.”
„… az utóbbi huszonöt évbıl hozzávetıleg huszonötöt elveszítettünk.”
http://mandiner.blog.hu/2014/10/22/huszonot_evunk_elszelelt_velunk_elo_rendszer
valtas_xi
Pákozdi Imre írása:
„… az aktuális menedzsment hitszegı árulása helyettesítette. A céget elıször átvitték
veszteségesbe, majd az így logikusnak tőnı, alacsony áron eladták, jattért vagy még néhány
évi menedzsment tagságért cserébe.”

A képen látható nagy hatalmú társaság ma is észosztó.
http://mandiner.hu/cikk/20150519_ungar_peter_a_neoliberalizmus_meghalt_ideje_el
temetni
„Susan Watkins a New Left Reviewban leírta, hogy az EU perifériájára mindenféle
demokratikus felhatalmazás nélkül, kartellkormányzás által erıltették rá a megszorítások
politikáját, aminek eredményeként azoknak kell a pénzügyi válság árát megfizetniük, akik a
legkevésbé tehetnek annak elıidézésérıl.”
http://fenteslent.blog.hu/2015/05/19/a_neoliberalizmus_meghalt_ideje_eltemetni?
utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201505
Ungár Péter írása:
„2008-ban egy rövid idıre úgy tőnt, a neoliberalizmus megbukott. Akkor, amikor az Amerikai
Egyesült Államok bejelentette, hogy a szövetségi állam adódollárjaiból kell megmentenie a
Goldman-Sachsot, az az ideológia, ami szerint az államnak nincs keresnivalója a
bankszektorban, úgy tőnt: megbukott.”
„Judith Butler szerint az, ahogy a válságot magát leírod, azzal, hogy megjelölöd mindannak
a kiváltó okait, ami 2008-ban bekövetkezett, egyben meg is határozod, mi számít a válságból
való kilábalás elfogadott útjának. Európában különösen jól látszik, hogyan változott a
válság leírásával kapcsolatos nyelvpolitika. A pénzügyi rendszer válságából 2009 végére
adósságválság lett, ezzel a piaci válságból az állam válsága lett, ami együtt járt a felelısség
áthárításával. Mindez azt jelentette, hogy a megoldás a már megszokott receptnek
megfelelıen újra csak a jól ismert „nagy ellátórendszerek strukturális reformja” lehetett,
más szóval: a szociális kiadások csökkentése. Ami természetesen azt jelentette, hogy az
államadósságot a szegényeknek kell megfizetniük, amit a szintén unalomig ismert, az
„állam rossz gazda”-magyarázat igazolt. Ezért tehát a megoldás: a privatizáció
felpörgetése, és az állam feladatainak csökkentése. Ennek a felfogásnak szélsıséges
megnyilvánulása vezetett a német liberálisoknak ahhoz az arroganciájához, hogy a görögnek
adósságaik fejében el kellene adniuk a szigeteiket. A közgazdászok ugyanis ugyanúgy
meneteltek tovább, mintha nem történt volna meg 2008. Semmilyen korrekcióra nem
késztette ıket az, hogy a teljes euroatlanti pénzügyi rendszer összeomlott, ık kitartottak a
tökéletes információ birtokában meghozott racionális döntések alapján mőködtetett
önszabályozó piac utópiája mellett.”

„Mi azért mondjuk ki az igazságot: nem az állami ellátórendszerek csıdöltek be, nem az
állami tulajdonban lévı vasúthálózatok vagy egészségügyi szolgáltatók okozták a pénzügyi
válságot, hanem leépített pénzügyi szabályozók által szabadjára engedett pénzpiaci
megacégek csıdöltek be, és az állam volt az, amelynek a segítségükre kellett sietnie.
Megadva, ami jár, szögezzük le: az Obama-kormány a pénzügyi válság tanulságaiból okulva
szigorított a pénzügyi rendszer szabályozásán, csak valahogy a „fejlett nyugatnak” pont ez az
intézkedéscsomagja nem került be az „európai értelemben vett demokraták” fogalomtárába.”
„Az amerikaiak által sokszor kárhoztatott „Európa-erıdbıl”, 1990-re már semmi sem
maradt, mégis tovább folytatódott a fıleg bilaterális egyezményekkel történı erıszakos
liberalizálás, ami mostanra a TTIP/CETA/TiSA hármasba torkollott.”
„Vagyis az EU-val kapcsolatban három dolgot érdemes megfontolnunk. Elıször, hogy nem
lehet közös valuta és közös pénzügypolitika közös demokratikus kontroll nélkül. Ha az utóbbit
nem akarjuk, ne akarjuk az elıbbit sem. Másodszor, a kapitalizmust nem lehet csak a piac
által irányítani, igenis szükség van jelentıs, nagy és erıs államra. Harmadszor pedig: ne
bízzunk abban, hogy a megszorítások kihozzák az EU-t a válságból. Csak ha a fenti állítások
igazságtartalmát belátjuk, vagyis, ha leszámolunk az eddigi dogmákkal, mind tágabb, mind
szőkebb hazánkban, csak akkor fogunk végre a nyolcvanas évek helyett a huszonegyedik
század kihívásainak megfelelni. A neoliberalizmus meghalt, ideje eltemetni.”
http://mandiner.hu/cikk/20150522_negyparti_kerekasztal_a_rendszervaltas_pozitiv_v
altozast_jelentett

„Schiffer András, az LMP társelnöke úgy fogalmazott, a rendszerváltás egyértelmően
demokráciát hozott, azonban az emberek „nem tudták megélni ezt a szabadságot”, hiszen a
kormányok mindig növelték Magyarország külsı kitettségét. Vagyis a rendszerváltás iránya
a kezdetektıl rossz volt, hiszen a különbözı kabinetek ahelyett, hogy a helyi gazdaságra és a
kisvállalkozásokra alapozták volna a munkaerıpiacot, folyamatosan a külföldi
multinacionális cégek kegyeit keresték”
„Szigetvári Viktor hangsúlyozta, a Jobbik javaslatai egy szegényebb, leszakadó országot
eredményeznének, ezért szerinte a Fidesznek is szégyene, hogy a két párt közötti vonal, az
afgán-pakisztáni határhoz hasonlóan szinte láthatatlan. Ha ez így van, akkor Orbán Viktor
az „afgán-pakisztáni határon átjáró drogcsempész” – tette hozzá Schiffer András, …”
http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin/antall-kormany-a-csoda-elmaradt-1287484
„Antall-kormány: a csoda elmaradt”
„A választás végeredményét látva a mérvadó nyugati körök nagykoalíciót sürgettek, a
gyıztesekre nem kis nyomás nehezedett, hogy a demokrata fórum a szabad demokratákkal
alakítson kormányt: a valódi, européer politika garanciáját a Nyugat az SZDSZ-ben látta.”
„Az MDF elnöksége egyébként – minden utólagos híreszteléssel szemben – tudott az SZDSZszel folyó tárgyalásokról, s el is fogadta a végeredményt. Ahogy néhány esztendeje Csurka

István mondta: „Megtörültük a szánkat, és jóváhagytuk a megállapodást. Le kellett nyelni a
békát.””
„Kulin Ferenc szerint az MDF régi motorosainak többsége nem tudta feldolgozni a
fordulatot, amelyet Antall József elnöksége hozott, képtelen volt hetek, hónapok alatt plebejus
népi baloldali meggyızıdését egy formálódó, nyugati szellemiségő jobbközép párt
„Prokrusztész-ágyába” begyömöszölni.”
„Az ország valutatartaléka a legkritikusabb idıszakban folyamatosan csökkent, a
fizetésképtelenség réme fenyegetett. Ennek közvetlen okát elsısorban a választást követı
nagy tıkekivonási hullámban találhatjuk meg.”
„Hosszú idın át keringett egy ténylegesen soha meg nem erısített, ám nem is cáfolt, sokak
által ismert történet arról, hogy Antall József egyértelmő telefonüzenetet kapott befolyásos
nyugati köröktıl: fogjon össze az SZDSZ-szel, s akkor helyreáll a pénzügyi bizalom. (A
feltételezés szerint a másik telefonkagylót Soros György tartotta, s ı közölte a „javaslatot”.)
Tény, az MDF vezetıire a nagykoalíció kérdésében komoly nyomás nehezedett, s ezt a párt
több egykori prominense is megerısíti. Az ajánlásokat sokszor az Egyesült Államok
rendkívül aktív, a pártok megszervezésében is jelentıs segítséget nyújtó nagykövete, Mark
Palmer közvetítette.”
„A Nyugat az egykori Marshall-segély akár legszerényebb formában való reinkarnációját
sem kívánta. Ezzel 1990 kora ıszén Washingtonban szembesülhetett végleg Rabár Ferenc
pénzügyminiszter, amikor a szerény, ám a nép életében valamelyest érzékelhetı javulást
hozó költségvetési tervezetet bemutatta a valutaalap szakembereinek, s ott elutasításra
talált. Az Egyesült Államok, mint arra tanulmányában Matolcsy György is figyelmeztet, nem
volt érdekelt a felszabaduló kelet-közép-európai területek gazdasági felpumpálásában;
pénzt sem igen kívánt volna a célra fordítani. A piacgazdaságba való átmenet többek között
ezért is hozott ennyi szenvedést a hétköznapokban, s tette pénzügyileg permanensen
kiszolgáltatottá Magyarországot. Kulin Ferenc emlékei szerint az elsı szabadon választott
Országgyőlést is sokkolóan érte a tapasztalat: nem vagyunk a magunk urai, nem mi
tervezzük a jövınket.”
„A reménytelennek tőnı helyzetben ráadásul a kormány bemutatkozását, kezdeti lépéseit
ellenséges, kárörvendı hangok kísérték, leginkább a médiában. A televízió, a rádió, a
fontosabb napilapok jóval közelebb álltak az ellenzékhez, s leginkább annak szája íze szerint
nyilvánultak meg, kommentálták az eseményeket.”
http://magyarhirlap.hu/cikk/23875/Majdnem_modern_rabszolgak_lettunk
„Trockij már 1920 körül elmondta: ha egyszer véget ér a szocializmus, akkor a
kommunista vállalatvezetıkbıl kapitalista gyártulajdonosok lesznek.”
„Az volt a gond, hogy a pártállami vezetés nem gondoskodott az állami tulajdon védelmérıl,
sem magas szintő számviteli szabályról. Így hasra ütéssel állapították meg az állami
vállalatok vagyonának értékét. A módszer az volt, hogy a cég jelentıs vagyonát például tíz
százalékra értékelték, a vállaltvezetık a saját szaktudásukat pedig kilencven százalékon
apportálták az adott társaságba.”
„1990. május 1-jén a választásokon gyıztes MDF küldöttgyőlésén Antall József elmondta,
hogy hét vezetı nagyhatalom bankárjai keresték fel, és figyelmeztették, hogy ha az MDFkormány „nem hajlandó olyan … politikai helyzetet teremteni, amely azt mutatja, hogy
Magyarország kormányzóképes lesz”, akkor a bankok kivonulnak az országból. Ezért
kellett megállapodásra jutnunk az SZDSZ-szel.”
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_13_Pokol.pdf
„Pokol Béla Globális uralmi rend és állami szuverenitás”

„… különbséget lehetett tenni - Michel Albert kifejezését használva - a „rajnai”
kapitalizmus” és az angol-amerikai „versengı” kapitalizmus szervezıdési elvei között, …”
Ez lehet a kapitalizmus két alapesete, melyek harcoltak egymás ellen! Az a
gyanúm, hogy az 1990-es évek elképzelt szociális piacgazdasága a rajnai
modell szerinti volt, melyet aztán erıvel átfordítottak a „versengıre”.
„A „rajnai” modell lényege volt, hogy az állam és a kormányzat aktív iparosítási politikát
folytatva segíteni igyekszik az adott társadalom ipari 2 versenyképességét, a pénzpolitikát
ehhez a kormány tartja kézben, és a határoknál szigorú ellenırzés alá veszi a tıke mozgását,
a külsı pénztıke behatolási kísérleteit jogi eszközökkel blokkolni tudja; továbbá az erıs és
centralizált szakszervezeti csúcsszervekkel egyeztetve hozza meg a legfontosabb gazdasági és
más állami döntéseit, és a társadalmi béke fenntartása érdekében egy széles jóléti hálót épít
ki a szegényebb rétegek számára.1 Mindez egy többé-kevésbé harmonikus társadalmi
mőködést és egyensúlyt biztosított ezekben a társadalmakban, melyekhez a nyugat-európai
kontinentális országok tartoztak elsısorban.”
„Ezzel szemben az angol-amerikai „versengı” kapitalizmusban a piaci versengés
teljesebben tudja meghatározni a termelést, de ezen kívül a többi funkcionális szektorban is
teljesebben dominál a piaci mőködés, a kormány kevésbé aktív mind az iparpolitika és más
szektorok szervezésében, mind a jóléti hálózatok kiépítésében és költségvetési fenntartásában;
e mellett a munkavállalók millióit szervezı nagy szakszervezetek és az állami döntéshozók
között nincsenek meg az egyeztetı kompromisszumos fórumok a nagy hatókörő állami
döntések meghozatalakor. A tıkés csoportok szintjén pedig, míg a „rajnai” kapitalizmusban
az ipari-mezıgazdasági tıkés csoportok erısebben meghatározók, addig az angol-amerikai
„versengı” kapitalizmusban a banki-pénztıkés csoportok a dominálóbbak, sıt ık határozzák
meg a legnagyobb angol és amerikai multinacionális szintő ipari és más vállalatokat is.”
„…a rendszer omlott össze 1971-ben, …”
„…mélyebb okként az amerikai bankipénzhatalmi körök törekvése is ott volt, melyek az
elıbbi rendszer miatt erısebben ki voltak rekesztve a nyugat-európai országokból, illetve itt
ellenırzés alá tudták ıket vonni a kormányok.”
„… kiszabadította a banki-pénztıkét a nemzetállami kormányok ellenırzése alól, és a
leghatalmasabb angol-amerikai bankok vezérletével egyre inkább egy összefonódó globális
banktıkés csoportosulást hozott létre az 1990-es évek közepére.”
„A neoliberális társadalomszervezés további jellemzıi közé tartozik az államilag fenntartott
intézmények privatizációja, és a magántulajdonba került intézmények piaci szervezés és
mőködtetés alá helyezése. Amíg a korábbi évtizedekben a mindenki számára elérhetı és
jórészt államilag finanszírozott kórházak, iskolák, kulturális központok, nyugdíjalapok,
börtönszféra, katonai szféra stb. nagy állami szektorokat alakított ki – és ezektıl távol
tartották a banki-pénztıkés csoportokat – addig most ezek egymás után privatizálásra
kerültek. Az új magántulajdonosok nagyon nagy részben a banki-pénzügyi tıkés csoportok
közül kerülnek ki, akik már korábban is meghatározó tulajdont szereztek a legnagyobb
ipari és más vállalkozásokban, de most óriási módon megnıtt a magántulajdonukba került
intézmények hatóköre. Különösen az angol és amerikai banktıkés csoportok tudták és
tudják a privatizáció során megszerezni a legtöbb országban a korábbi állami vagyonokat,
ezzel hatalmukat és befolyásukat korábban elképzelhetetlen módon kitágítva, elsı sorban
Közép-Kelet-Európa, Latin-Amerika országaiban és más fejlıdı országokban, de a nyugateurópai országokban is erıs pozíciót szereztek az itt is beinduló privatizációk során e
bankárcsoportok.”
„… ehhez hozzájött egy tudatos eladósítási politika az angol-amerikai bankárkörök részérıl
az 1980-as évektıl. Az eladósított országok aztán a pénzügyi összeomlás elkerülése
érdekében mindenre rákényszerültek, amit e körök követeltek a belsı
társadalomszervezésük átalakítási irányát tekintve. Ezek pedig a már jelzett neoliberális

átalakítási tervek voltak: privatizáció, a belsı piacok teljes mértékő megnyitása a
multinacionális vállalatok elıtt, a pénzmozgások elıtti korlátok teljes mértékő lebontása
stb.”
„De hogy a nyugat-európai országok esetében is erıs bolt a nyomás a neoliberális
szervezési elvek irányában, azt mutatják Franciaországban 1981-bıl a szocialista Francois
Mitterand köztársasági elnökké válása utáni események. Mitterand, programjának
megfelelıen, vissza akarta államosítani a legfontosabb szolgáltatási szektorokat, növelni
akarta a szociálpolitikai hálót az alsóbb néprétegek számára, és ehhez tudatos
iparfejlesztést és pénzpolitikát kívánt megvalósítani, többek között a teljes foglalkoztatás
irányába lépés érdekében. Csak néhány rövid év telt el, de a világgazdasági nyomás és az
összehangolt külsı pénzügyi mozgások által keltett kényszerek révén mindent fel kellett
adni e programból, és vissza kellett térnie a neoliberális társadalomszervezés elvek mellé.”
„A kétféle kapitalista modell erıi közötti viaskodás rövid ideig tartott. Herrhausen és még
néhány vezetı a „rajnai” modell erıi közül hamarosan merénylet áldozatai lettek, …”
„… a kiszolgáltatottság ráadásul hatványozottan nı az olyan országokban – mint
Magyarország esetében is -, ahol a termelés és a banki-pénzügyi rendszer nagyobb része már
a globális tıke kezébe került.”
„…az Európai Unió Lisszabon-szerzıdésérıl, melyben rögzítésre került, hogy lévén az EU
szuverén államok által létrehozott nemzetközi szervezet - államszövetség és nem szövetségi
állam – az uniót létrehozó szerzıdések alapján való döntés értelmezése az uniónak átadott
kompetenciáról egy vitás eset fényében nem lehet egyoldalúan az uniós szerv,
Ahogyan a rajnai kapitalizmust átcsavarták a „versengı” kapitalizmusba, úgy folyik
ma a Lisszaboni-szerzıdés átcsavarása is. Az EU kezdetben államok szövetsége volt.
Most folyik az államok felszámolása.
Az állam funkciót elveszik, lenullázzák, majd megszüntetik a kiüresített államot
magát.
Elég csak arra a folyqamatra ránézni, melynek során az egyes államok törvényeit
folyamatosan, mintegy lopakodva, de következetesen rendre lecserélik, ezeket
teljesen egyformává teszik a tagországokban, az Európai Egyesült Államok
elıkészítéseként, a nemzetállamok felszámolásaként. Teszik ezt – megint a
demokrácia dicsıségére – úgy, hogy a magyar parlamentnek szava sem lehet róla,
csak a kritika megfogalmazási lehetısége nélküli végrehajtás!
Ha így haladunk tovább, akkor a magyar országgyőlés nem is sokára esetleg csak a
kutyaoltási bizonyítvány színén vitatkozhat majd.
Az EU-ban az egyes államok pártjait benyomták pártcsaládokba, melyekben
ugyanúgy érvényesül a frakciófegyelem, mint ma a magyar parlamentben, azaz azt a
gombot nyomják, amelyre utasítást kaptak.
Ezt követıen tekintik majd jogállamnak az illetı országot. A következı lépésben
pedig folyamatosan megteremtik szintén a korábbi funkciók átcsavarásával,
módosításával a betartás, a számonkérés szervezeteit.
Ezeket a módosításokat valószínően megszavaztatják majd, de itt sem
lehet nem mondani, ezeket sem lehet nem aláírni.
Vannak olyan kormányok, amelyek pl. bár semmit sem tudnak a TTIP-rıl, ennek
ellenére már kijelentették, hogy elfogadják azt. Mint ahogyan hírlik: olvasás nélkül
írták alá döntéshozóink a Lisszaboni-szerzıdést is. Bárcsak ne lenne igaz!

„A globális uralmi rend erıi korlátozzák az állami szuverenitással élés lehetıségét
alkalmanként gazdasági szankciók és retorziók bevetésével, a virtuális térre épülı társadalmi
szervezıdés folyamatai pedig kiveszik a szuverén államok kezébıl a befolyásolás valamikori
eszköztárának egy jelentıs részét.”
„…az utóbbi években az államok nemzetközi jogi szuverenitását is aláásni igyekeznek.”
„…óriási gazdasági és politikai erık törekvésének ad hangot, hihetetlen nagy globális
terjesztéssel - alapítványok, ösztöndíjak, nemzetközi konferenciasorozatok stb. – van jelen a
tudományos életben és a jogpolitikai szférában.”
„… alkotmány-tanácsadó szervek megjelenése és egyre szélesebb hatókörük mutat, melyek
eredetileg csak szőkebb emberjogi szempontokból és kisebbségvédelmi ügyekben léptek fel, de
az elıbbi fejlemények révén és azt kiegészítve egyre inkább a szuverén államok
alkotmányozó hatalmának egészét ellenırzés alá vonják. Ennek Európában leginkább ismert
formalizált szervezete a Velence Bizottság, …”
„… fokozatosan egy önálló nemzetközi bírói stáb kerül az szuverén államok fölé, és
amelyek döntései már nem egyszerően csak vitarendezési jellegőek, hanem egy állandó
normarendszer precedensekkel továbbépítésébe illeszkednek.”
„Az 1949. évi német alkotmány a megszálló amerikai csapatok jogászainak szoros
ellenırzése mellett jött létre, …”
„A nemzetközi hatalmi viszonyoknak való közvetlen alávetést célozta így az is, hogy
bekerült az 1949-es német alaptörvénybe a német jog nemzetközi jognak való közvetlen
alávetettsége …”
Itt a minta!
„Mint láttuk, az 1970-es évek elejétıl induló, majd az 1980-as évektıl az egész euratlanti
térségben dominánssá váló változás a korábban az 1940-es évek második felétıl létezı
keynesiánus, „jóléti állami” kapitalista szervezıdést - benne a nemzetállami önállósággal egyre inkább a leépülés felé vitte.”
„…a nemzetállamokat elfojtó világkapitalizmus …”
„…egy globális alkotmány létrejöttét a világtársadalom felett.”
„Az elmúlt évszázadokban ezen nyugodott a nemzetközi jog, és ez tette lehetıvé, hogy az erıs
és a gyenge államok közötti különbségek ellenére jogként mőködjön a globális térségekben ez
a normaanyag, és ne tudják a mindenkori világhatalmak az álláspontjaikat a puszta erejükre
támaszkodva érvényesíteni a gyengébb államokkal szemben. Ennek megváltoztatása, és
nemzetközi jogi életben domináns szellemi erık révén egy ’világalkotmányjogot’ kihasítani a
nemzetközi jogból, mely szerzıdéssel csatlakozás nélkül is köti az egyes államokat, a puszta
erıfölény „alkotmányi álcázását” jelentheti csak.”
„…uniós politikusi körök, akik az Uniót egy szövetségi állammá kívánják átformálni a
tagállami szuverenitás lényegi megszüntetésével, …”
’… Japán részére az amerikai megszálló csapatok jogászai maguk írták meg teljesen az
alkotmányt, és ezt csak lefordították utólag japán nyelvre, …”
„A szovjet birodalom 1989 utáni felbomlasztásakor a függetlenné vált, volt csatlós
államokban - mint Magyarországon is – az alkotmányozás nyugati hatalmak általi
meghatározása már közvetettebb volt, de a külföldi, fıként amerikai tanácsadók befolyása
döntı volt az alkotmány súlypontjait illetıen is azon az úton, hogy a hazai résztvevık egy
csoportja folyamatos összeköttetésben állt az amerikai tanácsadókkal.
„…az utóbbi években formálódó jogpolitikai/tudományos közösség a különbözı nemzetközi
alapítványok által finanszírozott közvetítı hálózatok révén külföldi ösztöndíjak,
konferenciasorozatok rendszerét építette ki, ahol az egyes országokon belüli
csoportosulások sőrő hálózattal összefonódhatnak, közös tematikát, vezéreszméket, érvelési
mintákat és szlogeneket kialakítva.”

„Az elvileg akadémiai-egyetemi berkekben szervezıdı diskurzusok ebben a szférában is
kifejtik hatásukat a jövı jogászainak globális-kozmopolitika eszmék felé nevelésében, de igazi
hatásuk abban áll, hogy a szélesebb szellemi szektorok és a tömegmédia globális szervezıdés
felé nyitott részei óriási módon felerısítik az itteni véleményeket. A közvélemény felé így mint
a tudomány és a „szakma” igaz álláspontját, mint vonzó jövıképet mutatják be a
globális/európai közjogi rendszer létrejöttét, illetve anomáliának az ezzel szembeszegülı
nemzetállami szuverenitás törekvéseit.”
„Amikor pedig fontosabb közjogi döntések - például alkotmánymódosítások, választási
rendszermódosítások, vagy akár a globális hatalomnak nem tetszı kormánykoalícióalakítások stb. - jönnek létre, akkor az ezzel szembenálló hazai jogpolitikus-csoportok
rendezvényeit, akcióit egyes nyugati nagyhatalmak (köztük fıként az amerikai)
nagykövetségei, alapítványai karolják fel, (NÁLUNK A JÓBARÁT! - RM) és szükséges
esetben ezek külügyminisztériumait riadóztatva lépnek fel az alkotmányozó hatalmukat
gyakorló parlamenti többségekkel szemben.”
http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/stiglitz-kikelt-a-ttip-ellen-1286350
„Egyoldalúan a multinacionális vállalatoknak kedveznek, a nemzeti parlamentek döntési
jogkörét pedig csorbítják az európai–amerikai szabad kereskedelmi partnerség tervezett
megállapodásai, ezért nem szabad aláírni ıket – véli Joseph Stiglitz Nobel-díjas
közgazdász.”
„A Nobel-díjas közgazdász több befolyásos kollégájával együtt azt kéri Barack Obama
elnöktıl, hogy ne támogassa az amerikai jogrendszer szempontjából is káros, titokban
tárgyalt nemzetközi egyezményt. Stiglitz szerint Európa polgárainak is határozottan nemet
kell rá mondaniuk.
A multinacionális mamutvállalatok érdekei szerint íródnak az amerikai szabad kereskedelmi
partnerségi egyezmények, amelyeket nem szabad elfogadni, mert a jogrendszer alapvetı
elveit sértik – írja tegnap megjelent elemzésében Joseph Stiglitz amerikai
közgazdászprofesszor, …”
„A Nobel-díjas közgazdász szerint az új globális egyezmények a nemzeti hatáskört felülíró
jogokat adnának a multinacionális vállalatoknak, amelyek elvárt és elmaradt haszon címén is
beperelhetnének szuverén államokat a jövıben. Az egyezményekbe az amerikai fél szeretné
belefoglalni a befektetık és az állam közötti különleges vitarendezési elvet (ISDS), amelynek
alapján a külföldi nagyvállalatok még akkor is perbe foghatnának egyes országokat, ha
szerintük az adott állam olyan törvényeket hoz, amelyek a multik magánérdekeit sértik,
profitjukat csökkentik.”
„Ez a jog még akkor is megilletné a nagyvállalatokat, ha az adott törvény egy-egy állam
lakosságának egészség-, környezet-, illetve fogyasztóvédelmére vonatkozik. Az eljárást egy
olyan független testület folytathatná le, amely a nemzetközi jogrendszernél erısebbnek
értékeli az ISDS adta speciális jogokat, vagyis jó eséllyel a multinak adhat igazat,
dollármilliós kártérítésre kötelezve egy-egy mamutvállalat elıírásainak nem
engedelmeskedı országot. Stiglitz szerint ez a vitarendezési mechanizmus alapjogokat sért,
ezért a Harvard, a Yale és a Berkeley Egyetem neves jogászaival és közgazdászaival közösen
tiltakozó levelet fogalmaztak meg Barack Obamának.”
„A Columbia Egyetem profeszszora egyenesen úgy fogalmazott, hogy a multik még azért is
pert indíthatnak, ha az adott kormány olyan intézkedést hoz, amellyel a saját lakosai életét
védelmezi. Ugyanez a helyzet a környezetvédelem területén is mőködhet, ha egy állam a
jelenleginél szigorúbb intézkedéseket fogad el például az üvegházhatás csökkentése
érdekében. Stiglitz hangsúlyozta, hogy amikor Bill Clinton gazdasági tanácsadói testületét
vezette, bizonyos csoportok a fentihez hasonló, a környezetvédelmet gyengítı szabályozásokat
próbáltak keresztülvinni, ezeket azonban akkor sikerült visszaverni.”

„Csak azoknak a kormányzati tisztviselıknek köszönhetıen tudunk valamit a tárgyalásokról,
akik a demokratikus folyamatok iránt elkötelezettek – írja a közgazdászprofesszor.”
„Mint írja, „a kérdés az, megengedjük-e a gazdag nagyvállalatoknak, hogy úgynevezett
kereskedelmi megállapodásokba rejtsenek olyan szabályokat, amelyek megparancsolják,
hogyan éljünk a XXI. században”.”
http://mno.hu/velemeny/neoliberalis-tamadas-a-profitert-1287255
„Neoliberális támadás a profitért”
„A szuverén államok szabályozása helyett a transznacionális nagyvállalatok
dzsungeltörvényei érvényesülhetnek majd az Európai Unió és az Egyesült Államok alkotta
szabad kereskedelmi övezetben, amennyiben aláírják a politikailag korrekt nevén
transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség (TTIP) egyezményét.”
„A hangzatos névrıl annyit, hogy a titokban formálódó megállapodás ellenzıi és támogatói
mindössze egyetlen pontban értenek egyet: ez a szerzıdés elsısorban nem a
kereskedelemrıl fog szólni, holott épp erre hivatkozva születik. A 820 millió fıt érintı övezet
sokkal inkább a nagyvállalati befektetık védelmét garantálja, számukra és érdekükben nyitja
meg Európát. Partnerségrıl pedig végképp szó sincs, mert ehhez elvileg két egyenrangú fél
szükségeltetik, itt azonban egy szuperhatalom erılteti rá akaratát a gyengébbre.”
„A célegyenesbe fordult tárgyalássorozat célja a multik által oly kedvelt neoliberalizmus
kiterjesztése az 500 millió lakosú, a globális termelés közel egynegyedét adó Európai Unióra.
Az egyezménnyel a mamutvállalatok immár legálisan is a szabályozók pozíciójába
kerülnének a világ legnagyobb és leggazdagabb szabad kereskedelmi övezetében,…”
„… az unió polgárainak zöme ellenzi a génmódosított anyagból készült, klórral kezelt
élelmiszer behozatalát, a multik érdekében felvizezett fogyasztóvédelmi szabályokat és az
európainál lazább amerikai környezetvédelmi elıírások átvételét. A paktumról éppen ezért
kezdettıl fogva a hallgatás taktikáját választották a felek: az érintett 820 millió állampolgár
éveken át szinte alig tudhatott valamit a jövıjükbe beleszóló tárgyalásokról.”
„Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász, aki a Project-syndicate.org oldalon a múlt héten
közölt elemzésében „a multik titkos hatalomátvételének” nevezte a TTIP-t, amely szerinte az
amerikai fogyasztóknak sem elınyös. Stiglitz a szabad kereskedelmi egyezmény hiteles
kritikusa: egyrészt amerikai, másrészt szakmailag elismert, sıt, kijárta a neoliberális iskolát
is, így pontosan tudja, miben csalódott. A Világbank volt vezetı közgazdászaként és Bill
Clinton elnöki tanácsadójaként kellı tapasztalatot és tekintélyt szerzett, a patinás Columbia
Egyetem professzoraként pedig egyetlen multinacionális vállalattól sem függ, így a vitában
nem érintett, nincs vesztenivalója. Nyugodtan leírhatta, hogy a megállapodás a nyugati
államok demokratikus intézményrendszerét áshatja alá, mert kívülrıl határozná meg az
országok saját jogi és szabályozói kereteit. Kerek perec kijelentette, hogy a mamutvállalatok
nemzetközi érdekvédelme zajlik az EU és Amerika közti szabad kereskedelmi tárgyalások
apropóján, ez a titkolózás fı oka. Valóban, a lobbicsoportok sokkal többet tudnak a
megállapodás részleteirıl, mint a civil szervezetek, a lakosságot pedig senki nem kérdezte
(nem merték). Az oly sokat hangoztatott „európai értékek” nevében az uniós vezetés ebben
az ügyben sem kíváncsi állampolgárai véleményére. Amit igencsak fájlalunk, mivel az EB
néhány tagja 28 ország nevében tárgyal, tehát ezek szerint a mi érdekeinket is ık képviselik.
De hogy pontosan kik is tárgyalnak 500 millió ember nevében – nem tudni.”
http://mno.hu/magyar_nemzet_kulfold/legalizalt-korrupcio-lobbizas-cimszo-alatt1287192
„Ha egy vállalat érdekeinek érvényesítése és a késıbb visszajáró haszon érdekében pénzt
fizet egy politikusnak, akkor azt az Atlanti-óceánnak ezen az oldalán korrupciónak

nevezzük, és súlyosan büntetjük. Amerikában ugyanezt lobbizásnak hívják, és teljesen
törvényes, …”
„Milyen hatékonyan képviseli a népet az amerikai kormány? – tették fel a kérdést a Princeton
Egyetem kutatói, és az eredményeik megdöbbentık lettek.”
„A kutatók arra jutottak, hogy az amerikai demokrácia nemhogy nem tökéletes, de egy
törvénytervezet elfogadására semmiféle hatása nem volt annak, hogy az emberek mit akartak.
A legtámogatottabb javaslatnak tehát éppen annyi esélye volt arra, hogy megvalósul, mint a
legkevésbé népszerőnek.”
„Hogy akkor mégis mi alapján döntenek a törvényhozók? Nem egyszerően a saját fejük után
mennek, …
„A legjobban keresı 10 százalék esetében, akik megengedhetik maguknak politikai
érdekeik érvényesítését, azt láthatjuk, hogy elképzeléseik és azok megvalósulásának esélye
már sokkal közelebb áll egymáshoz. Ez pedig nem csupán azt jelenti, hogy a társadalmi elit
nagy valószínőséggel eléri, amit akar, de egyben azt is, hogy meg tudja hiúsítani a neki
nem tetszı ötleteket, bármilyen legyen annak támogatottsága.”
„Ennek pedig egyetlen oka, hogy a lobbirendszeren keresztül az Egyesült Államokban
lényegében véve törvényes a korrupció – állítja a represent.us. Hiszen mit is jelent a
lobbizás? Az amerikai korrupcióellenes szervezet szerint azt, hogy a vállalatok legálisan
pénzt ajánlhatnak fel a politikusok kampányaihoz, illetve jól fizetı állásokat is biztosíthatnak
a számukra, amit a törvényhozók, szintén teljesen legálisan, az érdekeiket szolgáló törvények
megszavazásával hálálnak meg anélkül, hogy olykor pontosan tudnák, mirıl is döntenek.”
„Ezen a módon az elmúlt öt évben a kétszáz politikailag legaktívabb amerikai cég 5,8
milliárd dollárt költött arra, hogy befolyásolja az amerikai kormányt. Azt pedig, hogy a
lobbi mennyire jó üzlet, jól mutatja, hogy ugyanez a kétszáz cég 4400 milliárd dollárt kapott
vissza valamilyen formában az adófizetık pénzébıl – figyelmeztet a represent.us, kiemelve,
hogy ez csupán a jéghegy csúcsa.”
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=czike&cikk=138
„A multinacionális világtársaságok szupranacionális világuralma, - lásd: D. C. Korten
idevágó alapmővét. Idézem: „Bejegyzett kiváltságok terhe alatt nyögnek Britannia és más
európai nemzetek népei.” (Thomas Earle pamfletíró, 1823.) És: „A mai gazdasági társaság
mesterséges alkotás, amely nemcsak tulajdonosait és vezetıit, hanem önnön létét és
kiváltságait is óvja. Akárhogy is legyen, ezen társaságoknak több törvényes joguk van, mint
az embereknek - s ezen jogaikat a kormány fegyverekkel is szavatolja.” (Richard L.
Grossman és Frank T. Adams).
S maga Korten: „Mára a tıkés társaságok váltak Földünk domináns kormányzó
intézményeivé. Legnagyobbjaik gyakorlatilag minden országban jelen vannak, - méretük és
hatalmuk a legtöbb kormányén túltesz. Egyre növekvı mértékben a tıkés társaságok, nem
pedig az emberek érdekei határozzák meg az államok ésnemzetközi testületek politikáját.””
„A globalizációs vállalkozások (értsd: multik) célja azonban már nem az, hogy az emberi
igényekre gyártsanak, és nem is (csak) az, hogy a profitjukat növeljék. A globalizációs
vállalkozások számára a növekedés már nem csupán azért fontos, hogy a(világ)gazdaság
minél nagyobb szeletét mondhassák magukénak. Ezek a vállalkozások (határtalan)
növekedésükkel kilépnek a gazdaságból, és a hatalom birodalmába kerülnek. Már nem
egyszerően tárgyi javakat, nem csak gazdasági profitot, hanem (nemzetközi, globalizációs)
politikai hatalmat, vagyis a nemzeti kormányok feletti hatalmat termelnek.””

„…globalizációs világ-hatalmak zavartalan mőködésének a nemzeti szuverenitás az
egyetlen gátja.”
https://internetfigyelo.wordpress.com/2010/02/06/husz-evnyi-rablas-rovid-tortenete-avagymagyarorszag-kifosztasa/
„„ Antall Józsefet 1990 elején, amikor még nem volt miniszterelnök, de már látható volt, hogy
ı lesz a soron következı kormány feje, számos alkalommal vitték el azokba a nyugat-európai
pénzpiaci központokba (Frankfurt, Párizs, London), amelyek a világ pénzhatalmának
európai centrumai voltak” – mondta Bogár László közgazdász …”
„„ A bankárok udvariasan, de igen határozottan jelezték Antallnak, hogy mi az, amirıl
soha semmilyen körülmények között nem szabad beszélni. Nemcsak neki, de a kormányzati
rendszer egyetlen tagjának sem” – mondta Bogár László, aki az Antall-kormányban politikai
államtitkár volt.”
„A közgazdász szerint ilyen volt az adósság problémaköre, amely valójában egy negatív
nemzeti vagyon. Tilos volt továbbá az adósság könnyítésérıl vagy a fizetés átütemezésének
akárcsak a lehetıségérıl is beszélni. „Az ország népe logikusan számíthatott volna rá, hogy
az adósságot eltörlik, vagy legalábbis felvetik ennek lehetıségét, mint ahogy ez
Lengyelországban történt, ahol az adósság egyharmadát elengedték” – hangsúlyozta a
közgazdász. Elmondta, hogy tilos volt arról is beszélni, hogy az ország egy végtelenített
adósságszivattyúnak, egy kifosztó szivattyúnak az áldozata lett. Bogár László szerint arról
végképp nem szabadott értekezni, hogy a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején hogyan
és kik konstruálták meg azt a rendszert, amelynek nyomán az országot belehajszolták egy
olyan adósságcsapdába, amelybıl nem lehet kikecmeregni.
Antall Józsefnek azt is megtiltották, hogy a nemzeti vagyon kifejezést használja. A
statisztikai évkönyvben 1989-ben szerepelt utoljára a nemzeti vagyon kifejezés. 1990-tıl –
Antall József is ezt örökölte – már nem szerepelt ez a fogalom a statisztikai évkönyvben,
amelyet a globális világképre hivatkozva szüntettek meg.”
„„ Antallnak arról sem szabadott beszélnie a nyilvánosság elıtt, hogy a hazánk területén
ideiglenesen állomásozó multinacionális vállalatok – amelyek azóta letarolták a magyar
gazdaságot – milyen alkuval jönnek be Magyarországra. A legutóbbi idıkig szigorúan tilos
volt tudni, hogy mintegy hatezermilliárd forint nemzeti ajándékot (állami támogatást,
adókedvezményt) kaptak ezek a vállalatok, többet, mint amennyi adót és járulékot befizettek
az államkasszába” – mondta Bogár László.”
„A sors fintora, hogy Soros György és Andrew Sarlos azt javasolta Antall Józsefnek,
megvásárolják Magyarország adósságállományát, amely akkor huszonkétmilliárd dollárra
rúgott. Ennek fejében a nemzeti vagyon legértékesebb darabjait kellett volna átadni az
üzletembereknek. „Antall akkor azt válaszolta – nem szokott ilyen kifejezéseket mondani –,
hogy ez kommunikálhatatlan, ezzel ı nem tud kiállni a magyar társadalom színe elé. Nem
tudja elmondani, hogy a Nyugat, amelytıl a felszabadításunkat vártuk, azzal kezdi a
felszabadításunkat, hogy az adósságunk fejében elveszi a nemzeti vagyonunkat. A dolog
tragédiája az, hogy eltelt húsz év, az adósságunk százmilliárd dollárral több, mint akkor volt,
közben pedig eltőnt a nemzeti vagyon” – mondta a közgazdász, akinek az a véleménye, hogy
rosszabb helyzetben vagyunk, mintha Antall József elfogadta volna Sarlos és Soros
ajánlatát.”
http://magyarhirlap.hu/cikk/23858/Paktum?
utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201505
„A Szabad Demokraták Szövetsége zseniális professzionalistással megfogalmazott „tudjuk,
merjük, tesszük” jelszava cinikus pontossággal fejezte ki a lényeget. Valóban tudták, hisz
„beavatottságuk” messze a legmagasabb szintő volt. Valóban „merték”, hisz maguk mögött

tudhatták a globális hatalmi rendszer egészének teljes támogatását. Valóban „tették”, mert
akik mindezzel szembe fordulhattak volna – vagyis a magyar nemzet nevő emberi közösség
döntı többsége – sem kellı tudással, sem elegendı bátorsággal nem rendelkeztek, vagyis
nem „tudták” és/vagy nem „merték” és így aztán nem is „tették” azt, ami a feladatuk lett
volna.”
„A szabad demokraták ráadásul úgy gyakorolhatták ezt a totális diktatúrát, hogy nem is
kellett kormányra kerülniük, vagyis minden felelısség nélkül, másokkal végeztették el a
történelmi „piszkos munkát”. A paktumban az általa kért „árat”, vagyis a köztársasági
elnök és a közmédia elnökeinek jelölését az SZDSZ és az általa uralt média „jelentéktelen
semmiségnek” igyekezett feltüntetni, holott éppen ezek az elemek jelentették a rejtett illegitim
hatalomgyakorlásának lényegét.”
„Ettıl kezdve a látszólag még három évig uralmon lévı MDF-kormány már csak bábuként
funkcionál, egyetlen „feladata” hogy ı hajtsa végre a kényes ízléső liberális elit helyett a
legdurvább pusztítás nagy részét, és aztán megalázottan elbukva átadja helyét a hetvenkét
százalékos többséget produkáló szuper-SZDSZ-nek. Amelynek fı alkotórésze az Szabad
Demokraták Szövetsége „gazdaállatává” tett engedelmes MSZP, amelynek szerényebb,
„kisebbik koalíciós partnere” pedig az így most már formálisan is korlátlan hatalmat
gyakorló SZDSZ. A „tudjuk, merjük, tesszük” brutális pusztítása így és itt éri el tetıpontját,
ezért aztán a paktum tragikus mementója a magyar nép tudatlanságának és gyávaságának,
illetve „elitjei” alávalóságának.”
http://magyarhirlap.hu/cikk/5021/A_kerekasztal_szegletei?
utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201505
„A magát szocializmusnak nevezı konstrukció, és az ı 1948-as „rendszerváltozása” például
azért volt „csinálva”, hogy egy-két évtized alatt brutálisan felszámolja a szakrális paraszti
társadalmat, a tıkét és a munkaerıt a falvak világából átszivattyúzza a városi ipari
tömegtermelés rendszerébe, megteremtve ezzel a kapitalizmus alapjait. És hogy az, amit
akkor, 1989-ben „rendszerváltozásnak” neveztek, nem más, mint az az aktus, amelynek során
az egész „oda-visszaváltási” folyamatot vezérlı globális hatalmi struktúrák visszavezetik a
térség népeit a saját közvetlen kifosztási övezetükbe. (Mérhetetlen cinizmussal
szabadságnak, demokráciának, jólétnek titulálva ezt az addiginál is brutálisabb
lepusztítást.). A további kifosztás fı hivatkozási alapja éppen az lesz, hogy mivel a térség
tıkeszegény, majd ezek a globális hatalmi struktúrák fognak számára „jótékonyan” tıkét
biztosítani. A kerekasztal lovagjai közül azonban senki sem akadt, aki például elbeszélte
volna, hogy azokkal az értelmezési keretekkel, amelyeket ott használtak, csak egy újabb
történelmi megpróbáltatásnak tették ki az ország népét. Így aztán a hatalmas arányú
tıkebevonás ellenére az anyagi értelemben vett vagyonunk ma alig több mint felét teszi ki az
1989-esnek. Ráadásul közben - ki tudja, miért - a nemzeti vagyon egész számbavételi
rendszere nyomtalanul eltőnt a statisztikai összesítésekbıl, és azóta sem került vissza.”
http://www.hitelfolyoirat.hu/sites/default/files/pdf/05-csath.pdf
„Az egymást érı hibás döntések és azok gazdaságot és társadalmat romboló hatásai egyre
inkább ráébresztették az embereket arra, hogy ez a rendszerváltás nem arról szól, amit a
politikusok ígértek. Egyre nyilvánvalóbbá vált a külföldi érdekek markáns megjelenése és az,
hogy ezeket a hazai gazdasági-politikai vezetı réteg a nemzeti érdekekkel szemben is
hajlandó kiszolgálni. Magyarországgal nem történt más, mint hogy az egyik politikai
érdekkörbıl áttették a másikba. Azok pedig, akik ezt levezényelték, megkapták jutalmukat.
A változások igazi természetét pedig egyre nehezebb volt elkendızni, hiszen az emberek a
saját bırükön érezték a növekvı szegénységet, a kiszolgáltatottságot, az eseményekbıl való
kívülhagyottságot. A magyar emberek többsége még statiszta sem lehetett egy olyan

színjátékban, amelyet külföldrıl rendeztek hazai segédrendezık közremőködésével.
Hatalmi átrendezıdés zajlott a világban, az események nem általunk, hanem inkább
ellenünkre és nélkülünk zajlottak le.”
„Széchenyi István a politikai irányításról a következıt mondta: „minden országlás
philosophiája a legnagyobb rész boldogítása”. Ezzel szemben nálunk felülrıl és kívülrıl
diktált „váltás” történt az emberek többségének kihagyásával, sıt kirekesztésével. Erre
döbbentek rá nagyon hamar az emberek, és váltak kedvetlenné, cinikussá és a politikával
szemben bizalmatlanná. Ez az egyik fı oka annak, hogy az ország gazdaságilag,
társadalmilag és erkölcsileg egyaránt elindult a lejtın lefelé. Meg kell említeni azt is, hogy az
egész folyamat már jóval 1990 elıtt elkezdıdött. Ne feledjük, hogy az 1988. november 24-étıl
1990. május 23-áig hatalmon levı Németh-kormány idején fogadta el az országgyőlés a
privatizációs törvényt, amely utat nyitott az ún. spontán privatizációnak, amelynek során
ellenırizetlenül alakítottak át állami tulajdonokat magántulajdonná a pártállam által
kinevezett állami vállalati vezetık. Ez azt jelenti, hogy a nép munkájával megteremtett
nemzeti vagyon a piaci árnál lényegesen alacsonyabb áron egy szők kör kezébe vándorolt át.
Azonban az „új tulajdonosok” többségének a megszerzett cég csak arra kellett, hogy azt jó
pénzért továbbadja. A spontán privatizációnak köszönhetıen 1990-re, a rendszerváltás évére
már a gazdasági hatalom egy jelentıs része jogilag is a korábbi kommunista vezetés kezében
volt. Azaz a korábbi „jó kommunistákból” lettek az elsı „új kapitalisták”.”
„Az EU-s csatlakozás más ügy. Hiszen tudjuk, hogy csatlakozásunkat – a népszavazás
látszatdemokráciája ellenére – éppen annyira nem mi döntöttük el, mint annak idején a
KGST-tagságunkat. Sorsunkról valójában mások döntöttek.”
http://nol.hu/kultura/az-am-hazam-1535701
Akinek, akiknek keserő a szılı:
„Ma magyarnak lenni szégyen”
„A választók egészen 2006-ig nem érezték úgy, hogy rosszabbul élnek, mint négy vagy nyolc
éve. A politikai osztály a többi elit együttmőködésével elkezdte a választók államosítását,
saját legitimációjának gazdasági kompenzációval való megvásárlását. És nem az a baj, hogy
a Nyugattól kerültünk messzebb, hanem hogy önmagunktól. A saját civilizációs
eredményeinket semmisítettük meg.
„A rendszerváltás elsı szakasza 1989 és 2001 között, minden ellentmondásával,
visszaesésével a történelmünk sikeres idıszaka. A második szakasz a bukásé. Magyarország
nemcsak az elsı békés rendszerváltók közé tartozott, de azon kivételes országok közé,
amelyek maguktól, külsı segítség nélkül építették ki a jogállam és a liberális demokrácia
alapintézményeit, hajtották végre a gazdaság szükséges reformjait, nyitottak utat nemcsak a
szomszédokkal történı megbékélés, de általában a közép-európai régió és az atlanti, az
európai intézmények irányába.”
„Senki nem diktálta kívülrıl a kerekasztal-tárgyalások helyes és tisztességes
megállapodásait. Nem Washington vagy Bonn, London vagy Tel-Aviv parancsolta
Tölgyessynek és Sólyomnak, Antallnak és Orbánnak, hogy azokról a sarkalatos
törvényekrıl, alkotmánymódosításokról egyezzenek ki, amelyek a rendszerváltozás
alapjaivá váltak, ahogy a parlamentet se Moszkva instruálta, hogy szavazza meg ıket. Igen,
elitek kötöttek ésszerő megállapodást, mert sehol nem volt forradalmi nép, amely mást és
másként akart volna.”
„Aki ma, az elmaradt alkotmányozó nemzetgyőlésrıl, az „elsikkasztott népakaratról”, a
„magyar álomról” beszél, Csurka szellemét idézi föl, aki ezt ordibálta úton-útfélen, amire
Antall József kesernyés gúnnyal jegyezte meg: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
Nem tetszettek, mert nem volt kivel.

A magyar társadalom 1956-ból, a valódi forradalomból azt tanulta, hogy forradalmat csak
végsı kétségbeesésében csinál az ember, amikor nincs veszítenivalója. A magyar társadalom
nagy többségének akkor is volt és ma is van vesztenivalója.”
„Nem igaz, hogy a magyar rendszerváltás elsı évtizedét egy urbánus-népi, mucsaizó-zsidózó
szellemi és gyakorlati hideg polgárháború határozta volna meg.”
„A társadalom establishment ellenes indulatai inkább arra vezethetık vissza, hogy a
rendszerváltó elit – az MDF és az SZDSZ, illetve holdudvaruk – nem velük,
munkanélküliségükkel, elszegényedésükkel, magányosságukkal törıdik, hanem saját
problémáival van elfoglalva, a legcsekélyebb mértékben se szolidáris velük.”
„Amit
egyetlen,
vékonyka
elittel
és
a
Kádár-korban
munkára
és
teljesítményre/önkizsákmányolásra dresszírozott társadalommal el lehetett érni, elértük.”
„A magyar rendszerváltás elkanyarodása, hanyatlása az ezredfordulón nem valamilyen
súlyos válság vagy külsı befolyás hatására történt, hanem ellenkezıleg, a viszonylag jó
helyzetünk következménye.”
„Nem a rendszerváltásban történt csalódás szavazta ki 1998-ban Hornt a hatalomból,
hanem a megnövekedett korrupció.”
„2001-tıl az állam megkísérelte visszafoglalni a magángazdaság által elfoglalt területeket, és
a politikai osztály mind a vörös, mind a narancsos sarokban hinni kezdett az állam által
hajtható növekedési politikában, a szociális rendszerváltásban, a kisemberek felemelésében,
sıt, az életformák szabályozásában. Ezzel nemcsak letértünk a fenntartható növekedési
pályáról, hanem
észrevétlenül rendszert váltottunk:
egy félpiaci rendszerrıl a félállamira, a liberális demokratikusról elıször az illiberális
demokratikusra, …”
„Az elit egyik fele a nemzet és a haza, a másik fele a demokrácia és a modernizáció nevében
kívánta kizárni elıször csak a másikat, …”
„A kétharmados Orbán-kormány hatalmas felhatalmazásával végrehajthatta volna az
elmaradt reformokat, visszavihette volna a gazdaságot a fenntartható növekedési pályára,
helyreállíthatta volna az állam tekintélyét egy társadalmi konszolidáció keretében. A válság
gyors kezelése után békét, nyugalmat és igazságosabb társadalmi elosztást teremthetett
volna, erıs gazdasággal, hiteles és megbízható politikával lépve ki újra Európa és a világ
színpadára. Nem ezt tette. Élére állt a reform- és Európa-ellenes politikának, felélte a
gazdaság és a társadalom tartalékait, fenntarthatatlan pályán vezeti a gazdaságot, …”
„Nem az a baj, hogy Ausztriától és a visszaerısödı Nyugattól kerültünk messzebb, hanem
hogy önmagunktól.”
„Letaposni a kisebbet, a gyengébbet, a szegényebbet, a nıt, a gyereket, az öreget, a nem
közénk valókat, a más nemzetbelieket.”
Tanulságosak a cikk kommentjei!
http://hvg.hu/itthon/20150508_Tolgyessy_Ennyire_kozvetlenul_meg_Rakosi
„…az Ökopolisz rendezvényét Tölgyessy Péter a magyar válság okainak számbavételével
kezdte. Mint ahogy azt már számtalanszor leírta, „Magyarország hallatlanul rosszul
teljesített az elmúlt 25 évben”, Szerbia után hazánk teljesítménye volt a leggyengébb. A
gazdaságpolitikai elemzések szerint távolabb vagyunk Ausztriától, mint a rendszerváltás
idején. Az elemzı szerint a lengyelek kedvezıtlenebb helyzetbıl indultak, de mégis sikerült
mostanra felzárkózniuk, megelızve ezzel minket is.”
„„Ekkor már megvolt a nagy csalódás a húszéves demokráciában.” Tölgyessy kifejtette: a
térségben a magyarok csalódtak a leginkább a kapitalizmusban, míg itt az elfogadottsága 8
százalék körül volt, addig a cseheknél-lengyeleknél 50 százalék felett.”

„A magyar társadalom most úgy érzi, hogy eddig mintát követtünk, de most, 25 sikertelen év
után kezdhetjük végre a saját utunkat járni. Miközben Tölgyessy szerint az is csak részlegesen
volt igaz, hogy mintát követtünk, és erıs kétségei vannak, hogy a feltételezett magyar úttal
lesz-e három vízlépcsı a Dunában.”
http://hvg.hu/velemeny/20150414_Tolgyessy_peter_tapolca

„Társadalmunk rettenetesen frusztrált, rettenetes győlölet van benne, …”
„… a Jobbiktól várják a választók az elmúlt 25 év rendbetételét, mert Orbán Viktornál
nagyobb felelıse nincs a rendszerváltás óta eltelt idıszaknak.”
„A magyarok hiszik, hogy egy kivételes, jól teljesítı társadalom vagyunk, és mások,
külföldiek, politikusok a sikertelenségeinknek az okai. A reményt most a Jobbik hordozza
ezeknek az embereknek az elemzı szerint, hiszen a szocialisták már bizonyították, hogy nem
képesek ezt beváltani, és a Fidesz sem tett csodát: …”
http://index.hu/belfold/2014/12/23/tolgyessy_peter_elemzes_masodik_resz/
„A társadalom többségében régóta erısen él a hit: a vétkes hatalmasságok elkergetésével
egyszerre jobb lehet.”
„A tiltakozók közül többen egy újabb nemzeti különút lehetıségét kutatják. Így azonban az
egyik tévút után könnyen egy másikban találhatja magát az ország.”
„Magyarországra nehéz döntések sora vár.”
„A tiltakozók dühösen eltávolítani kívánják a Fidesz-kormányt, ám a miniszterelnök globális
világkapitalizmus elleni alapvetésében közülük többen osztoznak. Tulajdonképpen ık is a
politikai forradalom eszközeivel kívánják megfordítani a magyar társadalom szomorú
viszonyait. A hazai politika természetének lényegi megváltoztatása nélkül bizonyosan nem
lehetséges megoldani az ország gondjait, csakhogy bajaink nagyobbik fele a politikán kívül
keletkezett.”
„1989-ben még úgy tetszhetett, nekünk, magyaroknak csupán követnünk kell a bonni
Alaptörvény Németországa által megformált, utóbb nemzetek sora által kitaposott szociális
piacgazdaság és jogállam építési gyakorlatot. Majd megalkotva az elırehaladás saját
hagyományainkon alapuló új magyar modelljét, kitartó erıfeszítéssel belátható idın belül
lehetséges lesz a nyugatos felzárkózás. Csakhogy az 1989-es fordulat után nálunk nem a
középrétegeket gyorsan kiszélesítı, néhány évtized alatt eredményes európai felzárkózás
következett, hanem elhúzódó válságidıszak.”
„Kína vagy India éppen hogy visszatért a korábbi maoista kommunizmusától, vagy Nehru
harmadik utas kísérletétıl a globális világgazdaság rendjéhez. Csakhogy mindegyik
eredményesen felzárkózó ország a saját hagyományai alapján kialakított nemzeti
megoldásai révén emelkedhetett fel, haladásában volt valami atipikus. Egészen más volt az
olasz, ír, finn vagy éppen a dél-koreai modell. Ám egyik sem kívánt kiválni a nyugatos
kapitalizmusból, hanem annak körülményeihez okosan igazodva, a maga társadalmi
tradíciójára építkezve érte el eredményeit.”
http://mandiner.hu/cikk/20141119_nemeth_miklos_ciklusokon_ativelo_problemakkal
_kuzd_az_orszag
„Németh Miklós volt miniszterelnök szerint a rendszerváltást követıen a felsı öt százalék
„kutyául meggazdagodott”, „csalt, lopott, hazudott”, „a többinek meg coki”, húzzák össze a
nadrágszíjat.”
„Németh Miklós volt miniszterelnök szerint ciklusokon átívelı problémákkal küzd az ország,
…”
Igen, a modell hibáival!

http://kki.gov.hu/download/4/53/c0000/Magyarics%20Tam%C3%A1s%2021.pdf
„Az Egyesült Államok szerepvállalása az 1945 utáni világrend kialakításában”
HÁBORÚK TÖMEGE, MELY MINDENÜTT HALÁLT, FELFORDULÁST, KÁOSZT
OKOZOTT! EZEK KÖVETKEZMÉNYEIT AZONBAN NEM VÁLLALJA, HANEM
SZÉTTERÍTI!
„…az amerikai liberalizmus mint politikai filozófia intoleráns a rivális politikai ideológiákkal
szemben – ezt a tényt akár a liberalizmus paradoxonjának is nevezhetjük. A liberalizmus az
Egyesült Államokban kizárólag csak úgy tarthatja meg pozícióit, ha külföldön
hegemonikus szerepre tesz szert. Ebbıl következıen az amerikai liberalizmus hegemonikus
ideológia az Egyesült Államokon belül, és a hegemónia ideológiája külföldön.”
„„Az [Egyesült Államok] … multilaterális intézmények, szövetségek, különleges kapcsolatok
és kliens államok bonyolult nemzetközi rendszerét” hozta létre, amelyben Washington állt egy
„eszi, nem eszi, nem kap mást”-t liberális elveken alapuló hierarchikus rend csúcsán.”
„…az amerikaiak esetében a „kiskaput” az „értékekre” való hivatkozás jelenti; ezzel a
technikával a kodifikált nemzetközi jogon és megállapodásokon túl tudnak lépni …”
„…még az a kijelentés is megkockáztatható, hogy a NATO-ra az amerikaiak nem annyira a
Szovjetunió elrettentése, mint inkább a nyugateurópaiak ellenırzés alatt tartásának egyik
eszközeként tekintettek.
Ennek tudtával semmi különös nincs abban, hogy az amik a „barátaikat” is
lehallgatják!
Az „ellenırzés” maga a dominancia/hegemónia elemét is magában hordozza; a NATO elsı
fıtitkárának, Lord Ismay-nek tulajdonított és közhelyszerően ismételt mondást azzal lehetne
kiegészíteni, hogy a szervezet nem csupán arra szolgált, hogy „Amerikát bent,
Németországot lent és a Szovjetuniót kint” tartsa, hanem az Egyesült Államokat a többiek
fölött is tartsa.”
„A megszálló amerikai hatóságok, élükön Douglas MacArthur tábornokkal, kezdetben
alacsonyabb rendőnek vélték a japánokat, akiket „civilizálni” kell, és MacArthur rendeleti
úton kormányzott, a japánok kizárásával.
Valószínően mi is a civilizálandók között vagyunk.
Gazdaságilag ugyancsak nem szántak komolyabb szerepet a legyızött szigetországnak – az
amerikai katonai helytartó egy „ázsiai Svájcot” képzelt el Japánban. Németországot is egy
iparától megfosztott, kizárólag mezıgazdasági termeléssel foglalkozó államnak képzelte el
az akkori amerikai pénzügyminiszterrıl elnevezett Morgenthau-terv.”
„…az Egyesült Államok a második világháború utáni hegemonikus törekvéseit nem csupán
a vesztesek által hagyott hatalmi őrök betöltésével érte el, hanem nagymértékben azáltal is,
hogy a saját szövetségesei rovására szerzett stratégiai, politikai és gazdasági pozíciókat az
egész világon.”
Ma sincs ez másként, amikor leállítja, megakasztja az EU és Oroszország
épülı jó viszonyát, az EU gazdasági kárára, majd az orosz piacon benyomul
az EU helyére.
„Washington a saját befolyási övezetében – NyugatEurópában, Latin-Amerikában és a TávolKelet nagy részében – volt gyakorlatilag képes olyan intézményeket létrehozni és mőködtetni,
amelyek végsı soron azt a nagy stratégiát szolgálták, hogy a világ „Amerikává” váljon. A
helyzet paradoxonja abban rejlik, hogy az Egyesült Államok liberális internacionalizmusa
kizárólagosságra törekszik …”
http://mno.hu/kulfold/ensz-minden-hatart-nyitva-kell-tartani-a-sziriai-menekultekelott-1287668

„ENSZ: Minden határt nyitva kell tartani a szíriai menekültek elıtt”
„A szíriai menekültekért nem csupán a közel-keleti térség országai felelısek, hanem az egész
világ – véli Guterres.”
„A világszervezet illetékese kifejtette, jelenleg mintegy négymillió szíriai menekültet
regisztráltak a polgárháború dúlta Szíriával szomszédos országokban, és az otthonaikat
hátrahagyók száma még több lehet, mivel sokan tartózkodnak Jordániában és Libanonban
hivatalos regisztráció nélkül.”
„A csatatérré változott Szíriában mintegy 7,6 millióan kényszerültek arra, hogy elhagyják
otthonukat és az országhatáron belül keressenek menedéket.”
„A világszervezet illetékese sajnálkozását fejezte ki amiatt is, hogy mintegy hatszázezer
gyermek menekült el Szíriából.”
„A 2011. március 15-én békés tüntetésekkel kezdıdött, majd a véres megtorlás hatására
polgárháborúba torkollott szíriai felkelés halálos áldozatainak számát az ENSZ 2015
januárjában 220 ezerre tette.”
Ez csak egy háború azok közül, melyekben 1945 és 2015 között az USA-nak szerepe
volt. Ki tudja hány halott, micsoda nyomor, mennyi szenvedés – a
demokrácia nevében!
Elég csak az arab tavasznak nevezett szörnyőségre gondolni, melynek
következményeként megindult a legutóbbi menekülthullám. Érdekes, hogy ezt a
menekülthullámot ugyanaz a kör támogatja, most éppen humanitárius
okokra hivatkozva, akik a nemzetállamok megszüntetésén dolgoznak
keményen. Mi az egyik legjobb eszköz a nemzetállamok megszüntetésére, ha nem
az egyes nemzetállamok demográfiai viszonyainak erıszakos megváltoztatása? Kerül,
amibe kerül! Történik mindez, amikor Európában a multikulti éppen megbukott.
De közelíthetjük a multik érdeke felıl is. Kell az olcsó, szinte ingyen munkaerı,
melybıl a profitja ered. Ez az egyéni haszon. A kultúrák különbségébıl, az esetleges
járványokból adódó helyzet viszont a társadalomra szakad, mely a közösség kára.
Mint mindig egyszerre jelenik meg a tıkés csoport haszna és a társadalom kára.
http://www.168ora.hu/velemeny/pokol-bela-ciganyok-demografus-statisztika-ksh61563.html
„Azt állítja Pokol Béla alkotmányjogász, egyetemi tanár a Magyar Nemzetben, hogy a
legutóbbi demográfiai számítások szerint 2050-ben hat és fél millió vagy legfeljebb hétmillió
ember élhet Magyarországon, az amúgy is nyugtalanító jövıkép pedig drámaivá válik, ha
hozzátesszük, hogy addigra a ma egymillió felé közelítı cigányság „az összes szülések majd
felét adja”. Ami azt jelenti szerinte, hogy az akkori hétmilliós magyar lakosságnak csaknem
egyharmadát a cigányság teszi ki.”
Az említett folyamat – ha csak a fele igaz is – torz demográfiai arányokat hoz létre
ráadásul úgy, hogy az elszaporodók adófizetıi készsége és képessége nagyon
leromlik, a társadalom tovább szegényedik.
http://privatbankar.hu/ado/dobogos-helyen-magyarorszag-az-egy-fore-juto-offshorepenzek-listajan-249199
Van itt pénz, csak nem a köznek!
„Dobogós helyen Magyarország az egy fıre jutó offshore pénzek listáján”
„Elképesztıen sok pénzt, nagyjából 21 ezer milliárd dollárt menekítettek
adóparadicsomokba az elmúlt 30 évben világszerte. Ez a szám csak a becslés alsó szintje, az
is elképzelhetı, hogy az összeg eléri a 32 ezer milliárdot – írja egy átfogó felmérésre
hivatkozva a The Guardian. A felmérést, amelyben Magyarország bekerült a TOP-20 közé

már többen ismertették, mi kiszámoltunk azt is, hogy mennyi pénz jutna egy fıre. Ezen a
listán viszont dobogósak vagyunk.”

„Az adóparadicsomokban ugyanis vagy nincs adó, vagy nagyon alacsony a mértéke, illetve
ezek a helyek jellemzıen névtelenséget biztosítanak a számlatulajdonosoknak. Nem egy
esetben külön iparággá alakul a pénzmenekítés, sokszor ügyvédek egész hada segíthet
eltüntetni a pénzt az illetékes adóhatóságok elıl.”
„Az alábbi táblázat segítségével megnéztük mi lenne, ha a kimenekített pénzt szétosztanánk az
ország lakosai között. E szerint a lista szerint harmadikak vagyunk Kuvait és Szingapúr
után, amely országok is elsısorban a gazdagságuk és az alacsony lakosságszámuk miatt
tudtak minket megelızni. Ha elosztanánk a Magyarországról kimenekített 242 milliárd
forintot a magyarok között, akkor minden magyar nagyjából 24 ezer 243 dollárt kaphatna, ez
nagyjából 5 millió 770 ezer forint lenne!”
http://atlatszo.hu/2012/08/06/magyar-offshore-vagyon-mennyi-az-annyi/
„242 milliárd dollár – egy frissen megjelent tanulmány szerint ennyi pénz áramlott ki az

elmúlt 20 évben Magyarországról magánemberek offshore-ügyletein keresztül. Ezzel európai
szinten Oroszország után a második, világszinten pedig a 13. az ország a rangsorban.”
„Magyarország 242 milliárd dollárosra becsült offshore-vagyonával bekerült az ilyen
üzletekben leginkább érintett országok top 20-as listájára.”
Mondhatná valaki, hogy na végre! Van olyan 20-as világlista is, amelyben benne
vagyunk! De …

http://pogi.blog.fn.hu/index.php?
view=bejegyzes_oldal&bejid=175065&bejcim=242md_Magyarorszag_a_husz_legnag
yobb_offshore_vesztes_kozott&todo=%2F
„Az 1980-as évek óta Magyarországról kiáramlott összeg nyers számítások szerint a magyar
államadósság két és félszeresét teszi ki!!!”
„Ha igaz, amit a civil szervezet állít, akkor ez bombasztikus hír. Gyakorlatilag azt jelenti,
hogy az elmúlt harminc év megszorításainak többsége értelmetlen volt. Ezen felül pedig
örökre érvényét vesztik azok a kijelentések, amelyek szerint a magyar állam túl nagy lenne, a
jóléti juttatások pedig koraszülöttek és finanszírozhatatlanok.”
Megint csak azt írhatom: ha a fele is az igaz, az is borzasztó! Mi minden
megtehetı ebben az országban! Mi minden fogad el ez a modell!

18.
Friss szingapúri tapasztalatok
http://epiteszforum.hu/uti-beszamolo-szingapur-igy-elnek-ok
„A Magyarország és Szingapúr közötti Együttmőködési Programnak köszönhetıen
látogathatott a magyar Területrendezési Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkár
a Városfejlesztési Vezetıképzı Programjára. Szaló Péter úti beszámolója Szingapúrról, a
fejlıdésrıl, a mikéntekrıl.”
„Úti beszámoló Szingapúr - így élnek ık
Szingapúr 1965-ben lett független. Az országban éles nemzetiségi (kínai, indiai, maláj)
ellentétek voltak, egymással szembenálló társadalmi csoportok konfliktusai (egy év alatt 275
sztrájk, illetve demonstráció) és munkanélküliség jellemezték. Semmilyen erıforrással (föld,
víz, ásvány, természeti) nem rendelkeztek. Ebbıl a helyzetbıl vezette ki az országot tudatos
fejlesztéspolitikával Lee Kuan Yew, aki 31 évig volt az ország miniszterelnöke.
Az 5,5 milliós ország városállam, az erıs központi kormány alatt nincs érdemi önkormányzati
szint, és lényegében egypártrendszer van.
Ma már a munkanélküliség 2%, az egy fıre jutó GDP 52 ezer USD, 9. a világranglistán,
társadalmi béke van, erıs hadserege, rendırsége, nincs bőnözés, (a védelmi kiadások 22%ot tesznek ki). Következetes bőnüldözés, befektetési biztonság, tisztesség, zöld és tiszta
környezet, mőködı közlekedés, fejlett infrastruktúra és jólét jellemzi. Mindezt tervekre
alapozva, a saját útjukon járva érték el
Az 5,3 milliós népesség növekszik és mindössze 716,1 km2-en terül el, a népsőrőség rendkívül
magas, 7.400 fı/km2. Az Élhetı Város meghirdetett koncepciója ebbıl az adottságból indul
ki, minden ágazat az élhetı város megteremtését szolgálja. Minden csepp vizet
összegyőjtenek, a sziget egy hatodán vízgyőjtıt alakítottak ki. Mezıgazdaság helyett parkok
hálózatát alakították ki, 2030-ra a zöldterület arányát a jelenlegi 35,7 %-ról 46,5 %-ra fogják
emelni. Három faültetési nap szolgálja az állampolgárok környezettudatossá tételét. 2030-ra
az épületek 80 %-át zöldítik. 150 km kerékpárutat építettek, azt megduplázzák.
A program rendkívül meggyızı erejő volt.
• bemutatta Szingapúr hogyan emelkedett ki lépésrıl lépésre a nyomorból, hogyan
vált a világ egyik leggazdagabb országává,
• erıs központi tervezés és végrehajtás mőködik, melynek során végtelen
következetességrıl tettek tanúságot,
• álláspontjuk szerint mindennek kulcsa az erıs vezetés (strong leadership, szerintük
a demokrácia a gazdagok luxusa),
• az állam szerepét minden területen megerısítették, tulajdonban, szabályozásban,
irányításban, a pénzügypolitikától a területgazdálkodásig,

• titkos fegyverük a törvények betartása.
A felzárkózás fı elemei:
1. Az életminıség javítása a lakásépítésen keresztül
• 1960 óta mőködik a Lakásépítési Tanács (HDB), amit egy sikeres üzletember
vezetésével hoztak létre,
• a lakásépítéssel együtt kiépítették az építı(anyag)ipart,
• a munkanélkülieket betanítva gyors és olcsó lakásokat építettek,
• 1985-re felszámolták a bádogvárosokat,
• tulajdonossá tette a polgárokat az állami ügynökség erkölcsi és gazdasági
okokból,
• az ügynökség a lakás mobilitást is biztosítja, visszaveszi a fiatalok lakását,
nagyobbat biztosít jövedelemtıl függı támogatásokkal,
• az építés korszaka után a felújítás, illetve ma már az újraépítés korszaka tart,
bontanak és magasházakat építenek.
2. Munkahelyteremtés az iparosítással
• az erıforrások közül csak a munkaerı állt rendelkezésre,
• 1961-ben Gazdaságfejlesztési Tanácsot hoztak létre, irodákkal, külföldi
ügynökségekkel,
• egyablakos ügyintézést vezettek be,
• ipari parkokat alakítottak ki, részben a tenger feltöltésével,
• garantálták a befektetések biztonságát.
3. Kialakították a hosszú távú tervezés rendszerét
• a Tanácsok akcióorientáltak voltak, de felismerték, hogy a projektrıl projektre
történı építések kockázatosak,
• a tervek – Concept Plan – szisztematikusak, minden fejlesztés sarokkövei,
• integrálják a különbözı szempontokat (közlekedés, terület felhasználás, lakás)
minden döntésnek elıre értékelik a gazdasági és társadalmi hatását.
4. Terület felhasználás rendszere
• az állami földtulajdon arányát 44 %-ról 2000-re 70%-ra növelték,
• az akvizíciós törvényt fogadtak el (Robin Hood), azaz bármilyen közcélra
kisajátíthatnak területet,
• a területeket a Területrendezési Tanács (Master Plan Comittee) minısíti át, így a
fejlesztési nyereség az államé. Az átminısített területeket pályázaton meghirdetik,
• végül a korrupció elkerülése érdekében mindenrıl a Kabinet dönt, hogy ık se
tévedjenek meg, és az Elnök vétót emelhet.
• fellebbezési jog persze van és kártérítés is jár,
• de nem kompenzáltak illegálisan épített létesítményekért.
5. Mindig elıre tekintenek
• De tisztelik az elıdöket, munkájukat tovább építik
• A vezetık jó példája fontos és a jó kormányzás jó embereket (népet) igényel, azaz
magas etikai követelményeket.
Környezetvédelem
A 60-as években rendkívül szennyezett volt a környezet:
• a folyók bőzösek, és mint a városok, elképesztıen szemetesek voltak,
• az ipar erısen szennyezte a levegıt, a talajt, a tengert,
• a város életét nehezítette, hogy 22 ezer utcai árus lepte el az utcákat.
A szlömös városrészeket felszámolták, az utcai árusokat csarnokokba terelték. Elválasztott
csapadékvíz és szennyvízhálózatot építettek ki teljes körően. A folyókat megtisztították,

eltávolították a szennyezett iszapot is, szivárgókat alakítottak ki. A szennyezı ipart és az
állattartást felszámolták. Ma szelektív hulladékgyőjtés mőködik, három szemétégetıben
semmisítik meg az égethetı hulladékot, melynek pernyéjéval egy szigetet hoznak létre a tenger
feltöltésével, amit majd iparterületként hasznosítanak. Az újrahasznosítás mértéke 60 %.
Versenyképes gazdaság
A GDP elképesztı ütemben növekedett a fejenkénti 52 ezer dollárra.
• A 60-as években a munkaerı intenzív,
• a 70-es években a képzett munkaerıre támaszkodó,
• a 80-as években a tıke intenzív,
• aztán a technológia intenzív volt, az iparfejlesztés iránya, jelenleg a tudásalapú
fejlesztésekre építenek.
A biztonságot (nincs bőnözés), a vonzó környezetet (nincs grafitti, szemetelés) is befektetés
ösztönzési kérdésként kezelik.
Lakásépítés -„Bádogvárosból a tulajdonosi demokrácia felé”
A Lakásépítési Tanács (HDB) a 60-as években olcsó és kislakások építésével indult, ma 4-5
szobás lakásokat és toronyházakat építenek. 95%-ban magántulajdonba kerülnek a
lakások, 5 % a bérlemény. Mivel a tulajdonos vigyáz rá, befektet, és ezzel gyarapítja a GDPt, továbbá az építés hozzájárul az erıs munkaetika kialakításhoz. Erısítik a terek közösségi
fenntartását, a hovatartozást az amúgy gyökértelen társadalomban. Az építési költségek
kézbentartását különösen fontosnak tartják.
A területrendezés és elıkészítés állami feladat, de konzultálnak a privát szférával, a
kivitelezést magáncégek végzik szigorú árverseny alapján. Az utazási idı minimalizálása
érdekében építik a magas házakat, most 40 emeleteseket. 400 méteren, ill. max. 30 percen
belül elérhetı tömegközlekedést kell biztosítani.
Területhasznosítási Programjuk ún. megerısített és tartalék listákat tartalmaz. A Programot
6 havonta felülvizsgálják, ami az építtetıknek kiajánlanak. A lakásvásárlást jövedelemfüggı
állami támogatási rendszer ösztönzi. Megtekintettünk a metróállomáson mőködı HDB
irodákat, ahol igen közérthetıen, vizuális eszközökkel megtámogatva magyarázzák el a
fiataloknak és idıseknek a lehetıségeket, vállalásaik megalapozása érdekében.
A támogatási rendszer
• családalapú, egy család- egy lakás
• állampolgársághoz kötött,
• jövedelemfüggı,
• a minimális foglalkoztatási idı követelmény,
• az azonos nemőek nem elfogadottak,
• a többgenerációs együttélést támogatják, vagy közeli elhelyezést.
Közlekedés
A közlekedési káoszt felszámolták
• elsıdlegesen a tömegközlekedés kiépítésével (vasút, metró, busz, egyéb),
• másodsorban az úthálózat fejlesztésével, buszsávok kialakításával, forgalomirányítással,
• a különbözı ágazatok összehangolásával integrált rendszert építettek ki
(metrómegállóból indulnak a buszok, ott vannak a közösségi terek)
• ehhez összevonták egy irányítás alá az összes közlekedési céget, beleértve ma már
a gépjármő nyilvántartást és a parkolást is
• az állam fejleszti az infrastruktúrát, még a buszokat is az állam veszi, de
• a mőködtetést szigorú protokoll alapján kiszervezik,
• szigorú elemekre épülı tarifarendszer van, évente felülvizsgálják.

Az autó státusz szimbólum, mégis visszaszorították. Éves kvóta van az autóvásárlásra,
amire pályázni kell. Két hetente van a vásárlási kvóta meghirdetve és pozitív döntés esetén a
kérelmezı kb 13 millió Ft-ért autóvásárlási engedélyt kap. Utána vehet autót. A teherautó
olcsóbb (gazdaság). A háztartások 45 %-ának van kocsija, de a használatot is korlátozzák,
csak a hétvégén mehetnek szabadon.
Az erıs társadalmi kohézió az átalakulás egyik sikere, az érdemeken alapuló elıremenetel, a
munka alapú társadalom, az erıs munkaethosz (munkaerkölcs-RM), tekintélytisztelet
egymást erısítı faktorok.”
Ezek az elvek jórészt valóban nem a liberális elvek szerintiek, viszont sikeresek. Ott
nincs „demokrácia” ezért a mai mértékadók szerint ez senkinek sem követhetı
modell.

19.
Ki a demokratikus? Ki független? Mi mit jelent ma?
A pc-beszéd a szavaknak új tartalmat ad, törölve azok korábbi jelentését. Ezzel óriási
zavart kelt, mert így senki sem tudja, hogy mirıl beszél. A zavarkeltés pedig ısi
módszer.
Van a multik és a bankok érdeke, ami teljesen rendben van.
Számukra egyáltalán nem mindegy az, hogy egy országban milyen törvények
születnek. A döntések alapvetıen befolyásolják a profitjukat. Céljaikat
legkönnyebben a közvetett demokráciával – azaz pártok mőködtetésével, eltartásával
- tudják elérni, mert így kevesek korrumpálásával, tehát mindennél olcsóbban - lesz
igazuk.
Tılük kapják fizetésüket, kitüntetésüket a kollaboránsok. Nekik így könnyebben meg
lehet élni, mintha kukoricát kapálnának, mert a kapanyél még feltöri az ember
tenyerét, tehát úgy tőnik, mintha ha ez is rendben lenne.
A tüntetésipari szakmunkások tenyere sima. Jól élnek a Tüntetésszervezı Tanszékek
is.
A multik és a bankok azonban nem állnak itt meg. Civil csoportnak nevezett pártszerő
intézményeket is fizetnek, a nekik nem tetszı kormányok lejáratására, a nép
uszítására. A cél a nem az ı zenéjükre táncoló kormány megbuktatása. Érdemes
átgondolni azt, hogy 1945 óta az USA hány kormányt buktatott meg szerte
a világon, felülírva a nép döntését, persze demokratikusan. Ezek tények!
A demokratikus választások is sajátosak, mert a jónép csak azok közül
választhat ebben a szisztémában, akiket már egyszer megszőrtek a multik
és a bankok! Mi már csak választottakból választhatunk!
Az is egy trükk, hogy különbözı nevő pártokat kreálnak, melyek viszont
mind ugyanazt mondják, képviselik. Jól látható ez az Európai Parlamint
különbözı „vitáiban”. Így lehetnek az egykori baloldaliak jobboldaliak, a
jobboldaliak pedig baloldaliak, mindig valószínően a szerint, hogy mikor mi
hoz pénzt nekik a konyhára.

Így nagy baj van akkor, ha valaki pl. a demokrácia görög jelentésére gondol. Ma
direkt árt, ha valaki nem tudja elfelejteni azt, amit a középiskolában a görögöknél
errıl tanult.
Ha a demokrácia az eredeti görög értelmével lenne azonos, akkor ma nem
lehetne úgy titkolózni, teljes titokban tárgyalni hatalmas embertömeg
jövıjérıl, a TTIP-rıl, azaz a transzatlanti kereskedelmi és beruházási
partnerségi szerzıdésrıl, hogy az érintettek a semmit sem tudjanak
minderrıl, és a véleményüket sem kérték, egyetlen egyszer sem!
Miféle demokrácia engedi meg a fejünk fölött, rólunk és nélkülünk történı
döntést?
Miféle demokrácia az, ahol fő alatt, suttyomban. lopakodva, megint az
érintettek megkérdezése nélkül, de óriási ütemben készül az Európai
Egyesült Államok, a nemzetállamok MEGSZÜNTETÉSÉVEL?
Lehet, hogy egykor a demokrácia szó az almacsuma jelentéső lesz. Ma a demokrácia
fogalom a világ legegyszerőbb fogalmainak egyike lett. Mindössze három dolgot kell
tudni:
a) Van egy csoport, amely magát kinevezi demokratikusnak. İk kimondják
elveiket, ideológiájukat. Az, hogy kik minısítik demokratikusnak
magukat, az az elıbbiekbıl egyértelmően kiderül.
b) Ha valaki ezeket 1:1-ben követi és kritikát, ellenvéleményt véletlenül
sem fogalmaz meg, az demokratikussá válik, míg a többiek pedig
megkapják az ismert jelzıiket.
c) Az a) pont szerintiek egyben liberálisok is.
d) Demokrácia pedig csak akkor van egy államban, ha ott az elıbbi
demokratikusok uralkodnak.
Ilyen egyszerő!
Hasonlóan manipulált fogalom a FÜGGETLEN jelzı.
Egy bármilyen kormány céljait csak úgy tudja megvalósítani, ha ehhez vannak
eszközei (pl. bank, média).
Demokratikus igyekezet ezeket az eszközöket leválasztani a kormányról úgy, hogy
azokra a kormánynak semmilyen befolyása ne legyen. A függetlenség mindig
csak a kormánytól való függetlenséget jelenti. Nem jelenti azonban a
súlyosabbat, a megbízóiktól, a finanszírozóiktól való függetlenséget, mert ez létük
értelmetlenségét jelenten.
Így lehet a nem tetszı kormányt térdre kényszeríteni.
Már Magyarországon is van olyan milliárdos demokrata, aki gründolt magának egy
magánpártot, ebben az esetben a DK-t!
Már Magyarországon is van olyan másik milliárdos, akinek újságja, rádiója és TV-je
van.
Ezeket ık nyilván nem azért hozták létre, mert semmit sem tudnak kezdeni a
pénzükkel! Nem azért, mert olyan jószívő adakozók! Adnak, de ezért kérnek is!

Ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy egy magyarországi milliárdos egy USA-belihez
képest csak legfeljebb egy kukás, elképzelhetjük, hogy azok is vesznek pártokat
maguknak, vesznek médiát. Csak így tudják az akaratukat átnyomni a
törvényhozáson, és lenyomni a nép torkán.
Megint „demokratikus” a dolog, mert sem az álcivil (=kormánybuktatásra létesített)
szervezeteket, sem a médiát nem a nép választotta!
Ennek a modellnek ezek a kulcsfogalmai! Ennek a modellnek azeke a
legfıbb jellemzıi, de szerintem a legborzasztóbb hibái is.

20.
Mi jár ma a liberális, demokratikus EU-ban a modellváltási próbálkozásokért?
http://www.mediaklikk.hu/video/ep-vita-magyarorszagrol/
Nincs mit csodálkozni az itt elhangzottakon. Az alaphangot korábban megadta már az
amerikai szenátor:
http://index.hu/kulfold/2014/12/03/orban_mccain_neofasiszta/
„McCain: Orbán egy neofasiszta diktátor”
„… egy olyan országról van szó, ahol 2010 óta antidemokratikus folyamatok zajlanak, egy
illiberális állam épül ki …”
Ez a fıbőn!
„…Orbán Viktor az „afgán-pakisztáni határon átjáró drogcsempész” …”
A bőn az illiberális, azaz a nem liberális állam építése, illetve a módosítási
kezdeményezés megpróbálása.
http://valasz.hu/vilag/az-europai-liberalisoktol-barki-orbanista-lesz-112763
„Zajlik a Magyarország-vitanap („magyarkérdés” 2015. május 19. - RM) az Európai
Parlamentben, és sorra beszélnek az európai liberális nagyágyúk. İket kéne 24 órában adni
a köztévén, hogy mindenki orbánistává váljon.”
Nem tudok arról, hogy egyetlen egyszer lett volna német, francia, olasz,
angol vitanap az EU történetében! Magyarországba viszont már nem elıször
törlik bele a lábukat, különbözı ürügyekkel. Ráadásul úgy, hogy a magyar felet erre
meg sem hívták! Ez az EU stílusa! Bármi legyen is az aktuális témájuk, nagyjából az
alábbiakhoz hasonlók az érveik:
„Még a kérdéseket sem értik. Az analógiáik hamisak és végletesen ostobák. A morális
felsıbbrendőség-tudattal hangoztatott válaszaik halálos fenyegetést jelentenek Európa
fennmaradására.”
„Riasztó belegondolni, hogy Európa jövıje részben olyan emberek kezében van, mint
Verhofstadt vagy Lunacek. İket kéne 24 órában adni a köztévében, ha a hírszerkesztık azt
szeretnék, mindenki orbánista legyen.”
http://mno.hu/eu/orban-ha-mi-donthetnenk-akkor-a-problema-megszunne-1287026
„Több felszólaló az európai alapértékekkel való szembehelyezkedéssel vádolta a magyar
kormányfıt.”
http://hvg.hu/itthon/20150519_Hogyan_reagalnak_Strasbourgban_Orban_erve
A modellváltást ellenzık módszereirıl és stílusáról:
„Nacionalizmus, náci módszerek, elszaladt a ló, mondja egy másik frakcióvezetı, ….”

„A szélsıségektıl óvakodni kell, a saját érdekeink megvédését nem szabad szélsıséges
eszközökre bízni.”
„Zöldek: "Németországban ezt úgy neveztük: valaki megmérgezi a kutat"”
„Az Egyesült Baloldal is hozzászól: Vergiat képviselıasszony az Amnesty International
jelentése alapján a kisebbségellenes és civilellenes jelenségekre utal vissza. "A 7-es cikk
elrettentı ereje sem elég", lépni kellene, különben nem lesz változás - lényegében a 7-es cikk
használatára buzdítja z EU-t.”
„A liberális frakció nevében Sophia in’t Veld szólal fel. A halálbüntetésrıl lehet beszélni: ez
egy rövid vita lenne, sehol nincs helye a világban, tessék, kész. Csak eltereli a figyelmet a
nemzeti konzultációról: az alapjogi chartával vajon összeegyeztethetı-e ez a konzultáció? A
Néppárt a kritikája ellenére kiáll Orbán mellett - a liberálisok viszont elutasítják Orbán
politikáját. Sajnos nincsenek elég kifinomult eszközök egy tagállam megregulázására, csak az
atombomba (7-es cikk), vagy a dorgálás.”
http://nol.hu/kulfold/igy-izzasztjak-orbant-strasbourgban-tudositas-percrol-percre-1535015
„Az Európai Bizottság készen áll minden rendelkezésére álló eszközt bevetni annak
biztosítására, hogy Magyarország, illetve a többi tagállam eleget tegyen uniós
kötelezettségének – fogalmazott a vita kezdetén Frans Timmermans, az Európai Bizottság
alelnöke. Megfogalmazása szerint a bevándorlókkal való riogatás, amit Magyarországon
tapasztalhatunk, káros és csak elıítéleteket szül. Kilátásba helyezte, hogy szükség esetén be
fogják vetni az EU alapszerzıdésének – szankciókat tartalmazó – 2. cikkelyét.”
„Gianni Pittella, a szocdem frakció vezetıje: Amit Magyarországon látunk, tette hozzá, az
nem a demokrácia elleni támadás, hanem annak kiüresítése üres szlogenekké, egy gyatra
minıségő show-vá, megerısítve a szélsıségeseket.”
Pitella: „Ha egy kormányfı beszél errıl, meg illiberális demokráciáról, persze, hogy
aggaszt bennünket, hiszen nem egy átlagpolgárról van szó, hanem egy ország
miniszterelnökérıl. Ha pedig a Bizottság alelnöke azt mondja, hogy a 2. cikkelyt fogja
használni, az nem fenyegetés, hanem tényállás.”
„Laura Ferrara (szocdemek): „Egy demokráciaellenes mozgalom létezik az unióban, ez
nem folytatható, nem dughatjuk a fejünket a homokba.””
Alapelvüknek mondják a gondolat szabadságát, a szólásszabadságot, a tagállamok
egyenlıségét, de valójában mindig jön a kedvenc jelzıikkel való megbélyegzés, majd
a büntetés (7-es cikkely, újabban a 2-2s) jár azokat, akik az általuk egyetlen
kötelezınek minısített, éppen aktuális útról le akarnak térni, amit most a
„demokrácia útjának” hívnak, akik modellt akarnak váltani. A modellváltási
próbálkozást a „demokrácia zavarának”, a „demokratikus értékek kiüresedésének”
tekintik, mely ellen a „demokratikusoknak” – magukat minısítik így - fel kell lépni, sıt
az ilyenekre az EU-nak eljárásrendet kell kidolgozni. 1956-ban ilyenekért lıttek,
2015-ben a zsarolás a fegyver.

21.
Másoknak is elegük van a kötelezıbıl, az egyedül üdvözítıbıl?
http://mno.hu/gazdasag/felulirnak-a-modern-penzugy-szabalyait-izlandon-1283372
„Felülírnák a modern pénzügy szabályait Izlandon”
„a kormány új, történelmi lépésre készül: a kereskedelmi bankok kizárólag a jegybank
segítségével nyújthatnának a jövıben hitelt.”
„Egy jobb pénzügyi rendszert Izlandnak” – ezen a címen jelentette meg tanulmányát az
országot kormányzó Progresszív Párt politikusa, Frosti Sigurjónsson.”

Miért ne lehetne egy tanulmány, melynek címe: Egy jobb pénzügyi
rendszert Magyarországnak? Teljesen nyilvánvaló az, hogy a modellváltást
a pénzügyek rendbe tételével kell elkkezdeni.
„…a nemzeti bank visszakapná az ország monetáris bázisának alakítására és a pénzbıség
szabályozására vonatkozó tényleges monopóliumát.”
„A miniszterelnök megbízásából készült jelentés célja, hogy gátat szabjon a gazdaságipénzügyi válságoknak. Izlandnak ugyanis 1875 óta húsz különbözı típusú pénzügyi válsággal
kellett szembenéznie – köztük a legutóbbi, 2008-assal, mely történetének legsúlyosabbja volt.
Mint Sigurjónsson megfogalmazta, a legnagyobb problémák minden alkalommal egy
fellendülı gazdasági ciklusban, hitellufik túlfújása miatt keletkeztek. Magyarázata szerint
ilyen periódusokban megfelelı eszközök híján a központi bank képtelen volt megfékezni a
hitelezés felfutását, ez pedig gerjesztette az infláció növekedését, túlzott kockázatvállalásra és
spekulációra sarkallva a gazdaság szereplıit. Ennek pedig mindig költséges állami
beavatkozás lett a vége.”
„Izlandon – mint a világ más modern piacgazdaságaiban – a jegybank felügyeli a bankjegyek
és az érmék fizikai elıállítását, de nem csak ez a szervezet „teremt” pénzt abban az
értelemben, hogy a kereskedelmi pénzintézetek is nyújtanak hitelt a lakosságnak és a
vállalkozásoknak, tehát a forrásbıséget ık is befolyásolják. A központi bank a saját
monetáris politikai eszközeivel annyit tehet, hogy megpróbálja befolyásolni a pénzkínálatot.
Az új javaslat legfontosabb eleme a „szuverén pénz” elnevezést viseli, melynek értelmében az
ország központi bankja lenne az egyetlen pénzteremtı tényezı.”
„Az izlandi vezetés a történelmi mélységekbıl egyedi módon próbált felállni. A 2009-ben
hatalomra jutott szociáldemokrata–zöldpárti koalíció vezetıje, Jóhanna Sigurðardóttir, aki
egyben a világ elsı, leszbikusságát nyíltan felvállaló miniszterelnöke is, „szokatlant húzott”:
a bankok feltıkésítése helyett a tıkeforgalom korlátozását és a szociális háló szorosabbra
fonását választotta. Az amerikai Nobel-díjas közgazdász, Paul Krugman a The New York
Timesban publikált cikkében kifejezetten dicsérte ezt az „unortodox” megoldást.”
„Mindemellett azonban elindultak a tárgyalások az Európai Unióval is, az akkori kormány
álláspontja szerint ugyanis az ország történetének legnagyobb válságát a közösség
védıernyıje alatt olcsóbban, kisebb károk árán is meg lehetett volna úszni.”
Kell nekik az EU, ha általa olcsóbban intézhetık a dolgok.
„Izland 2015 márciusában, hosszú tárgyalási és egyeztetési folyamat után – mellızve a
korábban ígért népszavazást – úgy döntött: nem kíván az Európai Unió tagja lenni. Ahogy az
ország külügyminisztere, Gunnar Bragi Sveinsson weboldalán megfogalmazta: „Izland
érdekeit jobban szolgálja, ha kívül marad az Európai Unión”.”
„Jelenleg azonban Izlandon csak a szigetország állampolgárai indíthatnak halászati
vállalkozást, s a kormány nem is kívánt ezen változtatni – ami érhetı is, hiszen a lakosság
közel ötöde ebbıl az iparágból él.”
„Izland persze új utakat is keres, 2013 áprilisában elsı európai országként megkötötte
szabad kereskedelmi egyezményét Kínával. A megállapodás fıbb elemei közt az import, a
beruházások és a kutatások szerepelnek, ez utóbbi nagyban segítheti a gejzírekben bıvelkedı
ország energetikájának fejlesztését. A középtávú tervek között pedig ott szerepel a globális
felmelegedés hatására átalakuló jeges-tengeri kereskedelem lehetısége.”
http://www.nytimes.com/2011/10/28/opinion/krugman-the-path-not-taken.html?_r=3&
„Izland hagyja, hogy a bankok tönkremennek, és ténylegesen bıvítette szociális hálót”
http://www.portfolio.hu/gazdasag/kulonleges_statuszt_akar_cameron_a_briteknek.2
14489.html
„A The Times címő brit napilap ma reggel bizalmas anyagokra hivatkozva azt is írta, hogy
Cameron "különleges státust" akar kivívni Nagy-Britanniának az Európai Unión belül,

illetve azt is el akarja érni, hogy kimondják: az EU több valutát párhuzamosan használó
unió, és az euró nem az EU egységes valutája.”
Jellemzıen, megint a pénz! Csak mi nem akarjuk, merjük látni?
„Ma (pénteken) komolyan el fogom kezdeni a megbeszéléseket a vezetı (uniós) társaimmal az
EU reformjáról és az Egyesült Királysághoz főzıdı kapcsolatok újratárgyalásáról - közölte
a Downing Street, közvetlenül Cameron rigai érkezése elıtt.”
Mi miatt látja reformra érettnek az EU-t, ha nekünk a hazai kollaboránsok
azt bizonygatják, hogy nincs ennél jobb?
Ha ık újratárgyalhatják a szerzıdéseket, mi miért nem tehetnénk meg
ugyanezt? Különös tekintettel a földre és a pénzre!
„A közlemény szerint a brit miniszterelnök nem számít könnyő tárgyalásokra, de hisz abban,
hogy jó légkörben és kitartó munkával található olyan megoldás, amely orvosolni fogja a
britek aggodalmait, és egészében az EU javát fogja szolgálni.”
Mint ahogyan az EU érdekét szolgálná az is, ha hasonlóan tárgyalni hagyná
a magyarokat is! Hogy lehet az, hogy az állandóan sokféleséget dicsérı EU
ideológusok mereven ragaszkodnak az egyetlen sablonhoz?
„A The Times címő brit napilap ugyancsak pénteken azt írta, hogy Cameron villámkörutat
tervez a jövı héten több uniós tagállamban, hogy támogatást szerezzen a London által
igényelt uniós reformokhoz, …”
Igen, így kell ezt csinálni! Itt a minta a magyaroknak!
„A brit választók e tárgyalások eredményei alapján dönthetnének arról a referendumon, hogy
az EU-n belül vagy kívül akarják-e tudni hazájukat.”
Ugyanezt kellene tennie a magyar kormánynak is. Miért? A mai EU már
nem azonos a belépéskori, egy évtizeddel ezelıtti EU-val! Ezt a vak is látja.
Lopakodó törvénykezéssel olyan cipıt akarnak a lábunkra erıltetni, mely
több helyen is fájdalmasan töri a lábunkat. Egy államszövetségbe léptettek
be bennünket, de ha nem figyelünk, megszüntetik a magyar államot is.
Néha elterelıként bedobnak egy csirke-ketrec méretre vonatkozó figyelem
elterelı rendelkezést is, de az államellenes folyamat egyre nagyobb
lendülettel folyik, mivel a multik egyértelmő érdeke ez.
Körül kellene nézni a többi tagállamnál elégedetlenségüket feltérképezni. Kizárt
dolog, hogy nem kínlódnak a kötelezıvé tett „happy” miatt.
http://hirek24.hu/?req=20928382
„A brit lap által név nélkül idézett uniós diplomáciai források szerint a britek egy olyan
szerzıdéses szerkezet elfogadását kérik az EU-tól, amely kifejezetten és jogilag kötelezı
módon demonstrálja, hogy az Egyesült Királyság a többi unós országétól eltérı tagsági
kategóriába tartozik, és soha nem fog az általuk követett irányba, vagyis a mind szorosabbá
váló unió felé haladni.”
SOHA SEM FOG AZ ÁLTALUK KÖVETETT IRÁNYBA HALADNI:
„London attól tart, hogy a 19 tagú euróövezet a saját javát szolgáló módon kívánja
irányítani az EU-t, …”
MI VISZONT EZT IS TŰRJÜK EL?
http://gepnarancs.hu/2015/05/cameron-kulonleges-eu-statust-akar-nagy-britannianak/

„A brit lap által név nélkül idézett uniós diplomáciai források szerint a britek egy olyan
szerzıdéses szerkezet elfogadását kérik az EU-tól, amely kifejezetten és jogilag kötelezı
módon demonstrálja, hogy az Egyesült Királyság a többi unós országétól eltérı tagsági
kategóriába tartozik, és soha nem fog az általuk követett irányba, vagyis a “mind szorosabbá
váló unió” felé haladni.”

Teljesen természetes az EU szokásos lépése, a fenyegetés, a zsarolás,
persze mindez rém demokratikusan, ugye!
http://privatbankar.hu/makro/nagyon-fajna-a-briteknek-ha-kilepnenek-az-eu-bol281477
„Nagyon fájna a briteknek, ha kilépnének az EU-ból”
Szól a demokratikus fenyegetés!
Az elıbbi sok érdek teljesen természetesek,
társadalomnak is érdeke! Kéretik figyelembe venni!
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22.
Összefoglalás
A baj nagy. A bajt a ránk kényszerített modell okozza. Modellt kell váltani!
Einstein szerint:
a) „Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen
az keletkezett.”
b) „A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el,
hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.”
c) „Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel
csináltuk ıket.”
d) „Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem
jön valaki, aki errıl nem tud, és megvalósítja.”
Modellhibát modellen belül nem lehet megoldani, modellt kell váltani, lásd Einstein a)
és c) állítását.
Lehet, hogy pénzbe kerül, de fedezete elıteremthetı:
a) az ipari mérető adócsalások meggátlásával,
b) az offshore hátterő cégek itthoni ellehetetlenítése, annak
megakadályozása, hogy a közpénzek közelébe jussanak,
c) mivel a pénzügyi csalók Mekkája lettünk, ezért az elhatalmasodott
pénzügyi trükközések, csalások megakadályozásával,
d) a köztartozások begyőjtése,
e) a pénzszivattyúk kikapcsolásával,
f) végre valós EU-mérleg meghatározásával (a bejövı és kimenı
tényleges pénzek),
g) a kifejezetten az árra koncentráló közbeszerzéssel (ehhez kiviteli szintő
tervek szükségesek, melyben egyértelmően meghatározzuk a
közbeszerzés tárgyát mind mennyiségileg, mind minıségileg!)
h) a költségkalkuláció intézményének teljes körő visszaállításával,
i) a közbeszerzések szakmánkénti szétbontásával és külön-külön
versenyeztetésével,
j) a kifosztás megállításával (kinek, milyen címen és miért fizet az állam
munka nélkül)
k) a pártfinanszírozás egyértelmő megoldásával (Párt ne kaphasson állami,
adófizetıi pénzt!. Továbbá: legyen nyilvánosságra hozni támogatói
adatait!)
Két nyilvánvaló gátló, gáncsoló, mindig jelenlévı elem, tényezı van:

a) Az idegen, a nagyhatalmi érdek:
szorításából csak sorstársak, szövetségesek segítségével lehet
kijönni. Együtt érvényt kell szerezni a népszuverenitás elvének,
az önrendelkezés jogának.
b) Az idegen érdekeket kiszolgálók:
Bármilyen néven, formában is léteznek ezek, azonosítani és
felszámolni kell. A hazaárulók megtőrése a mai káoszhoz vezet.
Ma még van haza, így vannak hazaárulók is, még akkor is, ha a
pc-nyelv gyakorlatilag kitörölte azt a fogalomtárból. Miközben a
hazát árulni, ma az egyik legjobb jó biznisz. Meddig tehetik meg?
Sajnos az idegenek és az idegen érdekek kiszolgálói ugyanazon körhöz tartoznak,
akiket a javaslat anyagilag súlyosan érint, az érdeksérelem miatt hatalmas
ellenállásra kell számítani. Arra is, hogy ebben a harcban minden fegyverüket be
fogják majd vetni. Lásd Einstein d) állítását!
Végül: így nem mehet tovább, mert egyszerően megszőnünk, felmorzsolódunk. Lásd
Einstein b) megállapítását!
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