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Aber ist das wirklich so?

 
 ⇓ Megosztás ⇓

A kormányoldali sajtó hirtelen azt a képtelenséget kezdte állítani, hogy Angela Merkel kvázi Orbán
Viktor híve lett. Meg hogy Angela Merkel azt mondta augusztus 19-én Sopronban, hogy az Orbán-
kormány jól használta fel az EU-s pénzeket. Ez az újabb butaság nemigen érdekelt volna senkit, sok
vizet nem is zavart volna. Ők már ilyenek, na und? Egyrészt a rezsim hívői még azt is elhinnék,
hogy Orbán Viktor UFO, úgyhogy az imádottjuk iránti lelkesedésüket holmi Angela Merkel fokozni
sem tudná. Ők már úgyis régről biztosak benne, hogy Orbán Viktor a Földkerekség legjelentősebb
politikusa  (mit  politikusa?  –  államférfija!).  Másrészt  a  rezsim  ellenzői  azt  sem  hinnék  el  a
kormánysajtónak, ami netán (véletlenül) igaz. Úgyhogy súlya ennek az újabb kalabálásnak nem lett
volna.

Csakhogy! az ellenzék – mondjuk inkább így: az állítólagos ellenzék – jó nagy dobra verte, ráadásul
két oldalról is indítva:

Az egyik oldalról Gyurcsány lapja, a Nyugati Fény kezdte: először azt állította, hogy Merkel nem
ezt mondta, azaz a kormánysajtó hazudik. Ebben nincs még újdonság, meg végeredményben igaz is.
Úgyhogy a Gyurcsány-hívők nyomban telekürtölték a közösségi médiát: nem mondott ilyet Merkel!
Mikor már nemcsak a balliberális  oldal,  hanem az egész ellenzéki oldal kezdett  belelkesülni,  a
Nyugati Fény lehűtötte a kedélyeket. Egyszer csak közölte, hogy legnagyobb sajnálatukra tévedtek:
Merkel bizony ezt mondta.  Rögtön mindjárt  jó nagy címmel,  hogy senkinek se kerülhesse el  a
figyelmét, hozták a nyilvánvaló kormányreklámot:

Merkel mégis az uniós pénzek “megfelelő felhasználását” dicsérte Sopronban (Nyugati
Fény, 2019. augusztus 19.)

Majd a biztonság kedvéért – a nemzeti gyász fokozása okán – még ezt is hozzátették:

Rossz hírünk van.

A kormányoldali sajtó rajtaütésszerűen hip-hip-hurrába kezdett, az orbánisták nyilvánosan mennybe
mentek, Orbán Viktor a szemünk előtt megdicsőült. Szép munka volt, Nyugati Fény!
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Merkel persze nem dicsérte sem az uniós pénzek felhasználási módját, sem a rezsimet, de ez nem
gátolta meg az ún. ellenzéki sajtót, hogy végigvonuljon benne az ellenzék történetének valószínűleg
legegyértelműbb Orbán-propagandája. Mivel a Nyugati Fény Gyurcsány lapja, s mivel Gyurcsány
Ferenc a legnagyobb ellenzéki párttá vált DK vezére, a rezsim bármely oldali ellenzői meg kellett,
hogy értsék belőle: nincs remény.

Köszönjük, Gyurcsány Ferenc! Melyik oldalon is tetszik állni? Csak nem ott, ahol régi protezsáltja,
Toroczkai László is?

Vannak még az ún.  függetlenek, akik potenciális  reményadók. Erről az oldalról  is  közöltetett  a
néppel: vége van, nincs remény. Szél Bernadett nagy keserűen nem kevesebbet állított, minthogy:

Angela Merkel szabályosan körbeudvarolta Orbán Viktort 
(szelbernadettblog.blog.hu/2019/08/19;Facebook/Szél Bernadett, 2019 augusztus 19.).

De tényleg! Mármint tényleg ezt posztolta Szél Bernadett – aki mégiscsak országgyűlési képviselő.
Régi tettestárs: csak tudja, mit beszél! Hogy miből gondolta? Talán a sajtótájékoztatóról beszámoló
német vezércímből:

WELT  THEMA:  Große  Überraschung  –  Wie  Viktor  Orban  Kanzlerin  Merkel
umschmeichelt (WELT Nachrichtensender, YouTube, 2019. aug. 19.)

A mondat mellékmondati szórendű, ún. “KATI” szórend, amely egy nagyon erősen kötött szórend, a
szavak  sorrendje  nem  cserélhető  föl,  mert  egészen  más  lesz  a  jelentés.  A “KATI”  szórend  a
következő: Kötöszó-Alany-Többi mondatrész-Ige. Az idézett mondatban a mellékmondati kötőszó
a “wie“, az alany pedig az “Orbán Viktor“. Tehát a mondat így hangzik magyarul:

VILÁGTÉMA:  Nagy  meglepetés  –  ahogy  Orbán  Viktor  körülhízelgi  (ha  tetszik:
körbeudvarolja) Angela Merkelt.

A Szél Bernadett által világgá kürtölt hír olyasformán igaz, mint a Jereváni Rádió híre a boldog
békeidőkben. Minden igaz benne, csak éppen nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.
Amúgy meg: köszönjük, képviselő asszony! Melyik oldalon is tetszik állni?

De ez nem volt elég: Különféle szakértők nyilatkoztak különféle okosságokat, sajnálkoztak, siratták
a bús magyar sorsot, osztották az észt a tisztelt gyászoló rokonságnak. Pedig volt köztük olyan
nagyember is, aki gyakorlatilag perfekt német – vagyis pontosan tudta, hogy amit mond, az nem
igaz. Tudta, hogy hazudik. Köszönjük! Már csak a tisztánlátásunk miatt is: legalább nem tévesztünk
többé.

De gondoljunk csak bele józan ésszel! Ha tényleg igaz lenne, hogy Angela Merkel dicsérte az uniós
pénzek fölhasználását,  sőt körbeudvarolta  Orbán Viktort,  nem lenne ez ott  a  kormány hivatalos
honlapjain? Bizony ott lenne – de nincs ott.  S hogy miért nincs ott? Mert az igazság ott van a
hivatalos német kormányhonlapokon – csak tudni kell olvasni és értelmezni. S itt nem elsősorban a
német nyelvtudásról van szó, hanem a politikusi nyelv értelmezéséről. Ezt a nyelvet pedig csak érti
Gyurcsány  Ferenc,  Szél  Bernadett  meg  az  összes  többi  pártokrata!  Ha  viszont  értik  a
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politikusnyelvet, akkor nem tévednek, hanem hazudnak. (Bár ezzel – mármint hogy a pártokraták
feszt hazudnak – nem sok újat mondtunk…)

Az igazság a következő:
1. Angela Merkel nem Orbán Viktort dicsérgetni jött, hanem Magyarországot; nem a

regnáló  kormány  tettéért,  hanem  a  Kádár-korszak  utolsó  kormányának  tettéért
mondott köszönetet; nem csak úgy idejött, hanem évfordulós ünnepségre jött.

2. Angela Merkel  látogatása föltűnően rövid volt,  még aznap továbbutazott  Izlandra
(bundeskanzlerin.de, 19. 08. 2019.).

3. A német közszolgálati televízió is röviden számolt be a találkozóról, hozzátéve, hogy
Angela Merkel és Orbán Viktor álláspontja nem közeledett egymáshoz (Tagesschau,
19.08.2019 20:00 Uhr).

4. Angela Merkel közölte velünk és a világgal, hogy milyen feltételeket szabott Orbán
Viktornak, s azt is, hogy a nem-teljesítésnek mi lesz a következménye.

5. A következmény az lesz, hogy nem lesz több német befektetés, hogy a németek által
teremtett  munkahelyek sorsa is  bizonytalanná válhat,  de  leginkább az,  hogy nem
kapunk több EU-s pénzt.

6. Orbán Viktor viszontválaszában közölte, hogy akkor nem is kell.

S hogy ezt hogy monda el Angela Merkel? Ügyesen:

Első premissza:
Wir  haben  aber  natürlich  zuerst  auch  unsere  bilateralen  Beziehungen  in  den  Blick
genommen. In diesem Zusammenhang will auch ich betonen, dass es sehr wichtig ist,
dass  wir  einen  wirklich  großen  Handelsaustausch  haben,  dass  es  viele
Direktinvestitionen  deutscher  Unternehmen  in  Ungarn  gibt,  auch  zum Wohle  dieser
Unternehmen;  Deutschland profitiert  also auch davon.  Die Handelsbilanz  ist  mit  55
Milliarden Euro nicht nur umfangreich, sondern sie ist auch ausgeglichen. Das heißt,
unsere beiden Volkswirtschaften sind schon sehr stark miteinander verquickt. Wenn man
darüber  spricht,  mit  welchem  Ziel  Kohäsionsfonds  und  Strukturfonds  eingerichtet
werden,  dann  muss  man  sagen,  dass  sie  eingerichtet  werden,  um  die  Konvergenz
innerhalb  der  Europäischen  Union  zu  stärken. Wenn  man  sich  die
Wirtschaftswachstumsraten  Ungarns  anschaut,  dann  sieht  man,  dass  Ungarn  dieses
Geld     wirklich  so  einsetzt,  dass  es  auch  dem  Wohle  der  Menschen  
zugutekommt. Deutschland  freut  sich,  hieran  mit  Arbeitsplätzen  beteiligt  zu
sein. (bundesregierung.de,  Montag,  19.  August  2019; bundeskanzlerin.de,  19.  August
2019) 

Második premissza:
Wir sind ja – in Zukunft als 27 Mitgliedsstaaten – vereint. Deutschlands Ansinnen ist es,
mit  möglichst  allen  Mitgliedsstaaten  sehr  enge und vertrauensvolle  Beziehungen zu
haben. Wir haben in Deutschland ein Sprichwort: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
–  Man  muss  also  möglichst  viele  konkrete  Projekte  auf  den  Weg  bringen.
Wir haben uns über die mittelfristige finanzielle Vorausschau, also den zukünftigen EU-
Haushalt,  unterhalten.  Deutschland wird dabei natürlich die Belange der  mittel-  und

3/9

https://katakombablog.com/2019/08/21/aber-ist-das-wirklich-so/
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-dem-ministerpraesidenten-der-republik-ungarn-viktor-orb%C3%A1n-1661858
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-dem-ministerpraesidenten-der-republik-ungarn-viktor-orb%C3%A1n-1661858
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-dem-ministerpraesidenten-der-republik-ungarn-viktor-orb%C3%A1n-1661858
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-32821.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-32821.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/mediathek/chancellor-angela-merkel-in-iceland-1662728!mediathek


https://katakombablog.com/2019/08/21/aber-ist-das-wirklich-so/ 

osteuropäischen Länder und auch die Ungarns ganz fest im Blick haben und versuchen,
eine gerechte Lösung zu erreichen.
Ich habe auf die Situation der Nettozahler hingewiesen. Aber wir wissen, dass sich das
in Zukunft ändern kann, dass Länder wie Ungarn, die wirtschaftlich sehr erfolgreich
sind,  natürlich dann auch weniger  Regionen haben werden, die  zu den Schwächsten
Europas gehören. Aber heute ist es noch so. Deshalb müssen wir einen fairen Ausgleich
finden, damit die Konvergenz auch stattfinden kann.
Wir wollen also von deutscher Seite eine Politik machen, die die Interessen der anderen
mitbedenkt.  Ich  glaube,  dass  auch  Ungarn  die  Interessen  Deutschlands  versteht.
Insofern haben wir uns eine gute Zusammenarbeit vorgenommen, auch wenn es einmal
unterschiedliche  Perspektiven  gibt.  Zum  Schluss  lebt  Europa  davon.  Ich  sage  das
immer:  Der  Europäische  Rat  muss  eigentlich  immer,  außer  wenn  wir  Personal
bestimmen,  einstimmig  entscheiden. Das  heißt,  wir  müssen  miteinander  reden  und
Kompromisse  finden,  und  das  wollen  wir  auch.     (bundesregierung.de,  Montag,  19.
August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

Azaz:
1.) Ha Magyarország gazdasági növekedési rátáját megnézzük, azt látjuk, hogy az EU-s pénzeket
tényleg  úgy  (“wirklich  so“)  használja  föl,  hogy  az  emberek  jólétének  is  hasznára  váljon.
Németország  örül,  hogy  munkahelyekkel  hozzájárult  ehhez  (az  emberek  jólétéhez).  Vagyis:
Magyarország  növekedési  rátája  az  EU-s  pénzek  és  a  német  beruházások  miatt  növekedett,  a
magyarországi életszínvonal – “az emberek jóléte” – pedig ezektől függ (első premissza).

2.) De  tudjuk,  hogy  az  EU-s  pénzek  kiosztása  a  jövőben  változhat,  s  olyan  országok,  mint
Magyarország,  amelyek  ilyen  nagyon  sikeresek,  természetesen  kevesebb  konvergenciarégióval
fognak rendelkezni. Vagyis: Magyarország kevesebb pénzt fog kapni, ha nem lesz kompromisszum-
kész a magyar kormány (második premissza).

Egyszerűbben szólva: kimutattátok a növekedési rátátokban, hogy milyen csodálatosak vagytok, én
a saját propagandátokra építve mondom azt, hogy pont ezért több pénzre már nincs szükségeket, s
nem is  fogtok  kapni.  Akkor  pedig  vége  lesz  a  növekedési  rátátoknak  meg  az  általatok  állított
jólétnek. Kihúzzuk a szőnyeget alólad, ha nem térsz észre!

Orbán Viktor válasza egy durcás kisfiú válasza. Egy igen buta kicsiny fiúka válasza:

Die  mitteleuropäischen  Völker  haben  in  den  letzten  15  Jahren,  seitdem  wir
EUMitglieder  sind,  eine  eigenartige  Periode  am  Horizont  erfahren.  Wenn  wir  die
Ereignisse in Europa aus dieser historischen Perspektive betrachten, dann sehen wir,
dass die mitteleuropäischen Länder das ist für viele im Westen überraschend – moderner
werden und eine Entwicklung nehmen. Das bestbekannte Beispiel ist die wirtschaftliche
Kooperation der Visegrád-Staaten. Es gibt aber auch andere mitteleuropäische Länder,
die eine gute Leistung erbringen. Im historischen Sinne betrachtet  sprechen wir also
über  den  Aufstieg  der  Region  Mitteleuropa. Die  europäische  Einheit     wird  künftig  
davon abhängen, ob wir die Konsequenzen daraus ziehen. Mitteleuropa ist     also nicht  
mehr  eine  Region,  die  unterstützt  werden  muss  und  der  geholfen  werden
soll, sondern  Mitteleuropa  ist  eine  Region,  die  einen  Beitrag  zur  wirtschaftlichen
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Entwicklung und eine wesentliche Leistung für die europäische Entwicklung erbringt.
Diese  traditionelle  deutschfranzösische  Achse,  die  stets  privilegiert  und  etwas
Besonderes sein wird, wird ergänzt um die Berücksichtigung der Interessen der Völker
Mitteuropas. Das ist ein neuer Prozess. Das zeichnet sich vor unseren Augen ab, und das
wird  Ende  der  nächsten  Siebenjahresperiode  noch  sichtbarer  werden.  Ich  gehe  also
davon aus, dass das Gewicht Mitteleuropas bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung
laufend wachsen wird. Wenn es ein Land gibt, das diesen historischen Prozess übersteht,
dann  ist  gerade  Deutschland  dieses  Land,  weil  ein  Teil  gerade  in  diesem  früheren
Ostbereich gestartet  ist.  Die deutsch-mitteleuropäischen Beziehungen werden also in
den kommenden Jahren eine ganz besondere Bedeutung haben. (bundesregierung.de,
Montag, 19. August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

A magyar eredeti — amely egyébként sehol sincs leírva — szó szerint így hangzik:

A közép-európai  népek  horizontján  az  elmúlt  tizenöt  év,  amióta  tagjai  vagyunk  az
Európai Uniónak, egy sajátos időszakot mutat. Ha ebből a történelmi távlatból nézzük,
hogy mi történt Európában, akkor azt látjuk, hogy a közép-európai országok sokakat
meglepő,  talán a  nyugat-európai  országokat  is  meglepő ütemben modernizálódnak s
fejlődnek. Erre a leginkább ismert példa talán a V4-k gazdasági együttműködése, de
vannak  más  közép-európai  országok  is,  amelyek  jól  teljesítenek.  Tehát  történelmi
távlatban itt most a közép-európai régió felemelkedéséről beszélünk. Az egység pedig
azon múlik a jövőben,     az európai egység  ,  hogy ennek a konzekvenciáit  levonjuk-e.  
Közép-Európa,  az  most  már     nem  egy  megsegítendő,  támogatásra  szoruló  
régió  ,   Közép-Európa  egy  olyan  régió,  amelyik  hozzáad  az  európai  gazdasági
teljesítményhez,  jelentős  növekedési  eredménnyel  árul  hozzá  az  összeurópai
teljesítményhez, ezért a hagyományos német-francia tengely, amely mindig megőrzi a
maga privilégiumait és különlegességet, az kiegészül a közép-európai népek érdekének
figyelembevételével.  Ez  egy  új  folyamat,  most  teljesedik  ki  a  szemünk  előtt,  a
következő  hétéves  költségvetés  végére  ez  még  látványosabb  lesz.  Tehát  én  arra
számítok,  hogy  Közép-Európa  súlya,  Közép-Európának  a  részvétele  az  európai
döntések meghozatalában, az folyamatosan nőni fog, És ha van ország, amelyik érti ezt
a  történelmi  folyamatot,  az  éppen  Németország,  mert  Németország  egyik  fele,  az
pontosan  onnan  indult,  ahonnan  a  közép-európai  országok, ezért  az     európai  egység  
fenntartása  érdekében     a  német  —  közép-európai  kapcsolatoknak  kitüntetett  
jelentősége lesz a következő években. (M1-Híradó, 2019 .aug. 19./Youtube 13:09)

Vagyis: akkor inkább nem is kell bennünket segíteni, akkor inkább nem is kell nekünk az EU-s
pénz.  Mármint  “Közép-Európának” nem kell.  Tényleg? S mit  szólnak ehhez a  “közép-európai”
országok vagy akár csak a visegrádiak? Nem kell az EU-s pénz a cseheknek sem, a szlovákoknak
sem,  a  lengyeleknek  sem?  Felhatalmazták  rá  Orbán  Viktort,  hogy  nagy-dölyfösen  ilyeneket
mondjon a  nevükben? Ráadásul  még fenyegetőzzék is? Azzal  fenyegesse meg Angela Merkelt,
hogy ő, Orbán Viktor, meg tudja szüntetni az európai egységet? Hogy e nemes szándékában követni
fogják őt, Orbán Viktort, a közép-európai országok? Hogy neki , Orbán Viktornak, van akkora ereje,
hogy  fölrobbanthatja  az  EU-t?  Hogy  jobban  teszi  Németország,  ha  mellé  áll? Na-de-Margit-
nooormális?!
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Ámde Merkel  nem Közép-Európáról  (Mitteleuropa)  beszélt,  hanem Magyarországról  (Ungarn).
Orbán Viktor nem merte kimondani a “Magyarország” szót, hátha megérti valaki a magyarok közül,
meg aztán szerette volna elhitetni, hogy mellette áll egész Közép-Európa. Ahogy az óvodában a
beijedt kisfiú próbál erőt mutatni a nagyfiú előtt: “Beee, nekem vannak erős barátaim, akik majd
idejönnek hozzám, s akkor jól kinézel te!” Megpróbált egy kicsit mismásolni, de azért a biztonság
kedvéért a magyar kormány hivatalos honlapjairól inkább kihagyták:

Kiemelte  (Orbán  Viktor):  Közép-Európa  most  már  hozzáad  az  európai  gazdasági
teljesítményhez, ezért a hagyományos német-francia tengely kiegészül a közép-európai
népek érdekeinek figyelembe vételével. Ez egy új folyamat, amely most teljesedik ki, és
Közép-Európa  súlya  az  európai  döntéshozatalban  folyamatosan  nőni  fog  –  tette
hozzá. (kormany.hu/miniszterelnok/hirek, 2019. 08. 19.)

Nem Közép-Európa,  hanem Magyarország — nem hozzáad,  hanem nem kap. Ez  a  fránya
Jereváni Rádió, úgy látszik, csak nem akar nálunk megszűnni.

Megdöbbentő, hogy Orbán Viktor — aki mégiscsak az ország miniszterelnöke — ilyen könnyen
eldobja  az  EU-s  pénzeket.  Még  azzal  sem  mentegethetjük,  hogy  hirtelen  ijedtében  beszélt
bolondságot. Már százszor elmondták neki, hogy legyen jófiú, mert nem kap pénzt. Mármint nem ő,
hanem Magyarország nem kap. Miatta.

Szinte közvetlenül Angela Merkel érkezése előtt meglepően világosan fogalmazott a Budapestre
látogató Stephan Mayer államtitkár:

Magyarország nagyon profitál az európai szolidaritásból     és azon országok közé tartozik,
amelyek   a legtöbb uniós forrást kapják egy főre vetítve.   És éppen ezért nagyon biztos
vagyok abban, hogy Magyarország és főleg a magyar kormány képes értékelni azt, ami
van neki az Európai Unióban. Nagyon örülök annak, hogy a közvélemény-kutatások
szerint a magyar lakosság több mint hetven százaléka Európa-párti,     és támogatja az EU-
tagságot.  Ez  számomra  reményt  és  bizalmat  ad,  hogy  sikerül  továbbmenni  ezen  a
sikeres  úton.  Szilárdan  meg  vagyok  győződve  arról,  hogy Magyarország  képes
értékelni,  hogy  mit  jelent  számára  az  EU és  az  EU-tagság, és ebben  az  értelemben
Berlin és Budapesttovábbra is szorosan és bizalommal telve fog együtt  dolgozni,  ha
arról  van  szó,  hogy  az Európai  Uniót  is  sikeresen  továbbfejlesszük.
(YouTube/Privátbankár.hu, 2019. júl. 31.)

Stephan Mayer a bajor CSU tagja, mely párt még nem is olyan régen Orbán Viktor barátja volt.
Csak hát azóta sok víz lefolyt a Dunán. De azért az egykori barát szavából érteni kellett volna: nem
lehet itt holmi magyar Brexittel fenyegetőzni, mert ezt már nem tűrnék a magyarok, térjen észre,
amíg nem késő, kövesse az Uniót, mert nem lesz pénz. Verstehst du?

Megdöbbentő  az  is,  hogy  azt,  mit  mondott  a  magyar  miniszterelnök,  nem a  magyar  kormány
honlapjairól,  hanem a német kormány honlapjairól tudhatjuk meg, s nem magyarul olvashatjuk,
hanem csak német fordításban. De nagyon fontos volt elhallgatni!
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A német kormány hivatalos honlapjai még azt is közölték velünk és a világgal, hogy Magyarország
neve  “Magyar  Köztársaság”  (“Republik  Ungarn“),  Orbán  Viktor  nem  Magyarország,  hanem  a
Magyar Köztársaság miniszterelnöke:

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten 
der Republik Ungarn, Viktor Orbán
in Sopron
Mitschrift Pressekonferenz
(bundesregierung.de, Montag, 19. August 2019; bundeskanzlerin.de, 19. August 2019)

Mivel elgondolhatatlan, hogy pont a német kormánynak ne volnának információi arról, hogy az
Alaptörvény átnevezte az országot, ez aligha jelenthet mást, minthogy Németország nem ismeri el
az átnevezést, azaz nem ismeri el az Alaptörvényt. Meg jelenti azt is, hogy Orbán Viktor csak egy
köztársaság miniszterelnöke – ne képzeljen magáról többet!

Azt pedig, hogy Angela Merkel egyáltalán nincs Orbán Viktor mellett – pontosabban: sőt! – egészen
világosan, félre sem érthetően elmondta a német közszolgálati televízió:

Bekenntnisse zu Europa ja, Einigung in Streitfragen nein.
Nähergekommen sind sich die beiden Politiker heute nicht. (Tagesschau, 19.08.2019
20:00 Uhr—00:09:32).

Ami magyarul – szó szerinti fordításban – ennyit tesz: “Hitvallás Európához igen,   megállapodás a   
vitatott kérdésekben nem. Manapság a két politikus     nem közeledett     egymáshoz.”  

Mit nem lehet ezen érteni? És főként: hogy lehet ezt úgy érteni, hogy Angela Merkel körbeudvarolta
Orbán Viktort?  A “nem közeledett” milyen logika szerint lenne szinonimája a “körbeudvarolta”
szónak? Ejnye-bejnye, Nagybecsű Ellenzék — ejnye-bejnye, Nagybecsű Ellenzéki Sajtó! Már csak
egy kérdésünk van: Van itt egyáltalán ellenzék? Vagy legalább független sajtó?

Kár volt az ellenzéknek ennyire eladnia magát. Rossz vonatra szálltak. Az a vonat nyílegyenesen a
szakadékba robog.

Csak a vak nem látja, hogy Orbán Viktor egyedül maradt. Barátja, a hazáját az oroszoknak árulgató 
Strache alkancellár megbukott, a pártja kikerült az osztrák kormányból. A másik kedves barátja, a 
szintúgy Putyin-ügynök Salvini épp most buktatta meg saját magát: képzelvén magáról, hogy erős 
és okos, pedig csak behúzták a csőbe. Ő is és a pártja is kikerült az olasz kormányból.

Strache, Salvini mentek a levesbe – mert odavalók. Mégis mit képzeltek ezek a szerencsétlenek,
csak nem azt, hogy Európa hagyni fogja?

Valahogy eszünkbe jutott még Orbán Viktor nem oly rég elhangzott, nem túl bölcs mondata. 2019.
május 6-án mondta, amikor fogadni készült kedves barátját, Strache alkancellárt. Hivatkozott erősen
kettejük  barátságára,  nyilvánvalóan  nem sejtve,  hogy  Strache  napjai  meg  vannak  számlálva,  a
bukása már elő van készítve (ennyit a magyar hírszerzésről, a magyar külügyről meg a magyar
miniszterelnök politikai okosságáról). Az osztrák újságíró Salviniről is kérdezte:
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ÚJSÁGÍRÓ: Lehet, hogy bátor, de keresztény is? A pápa azt mondja, hogy nem. Ezt a
kérdést egy egykori karmelita kolostorban tesszük fel.
ORBÁN VIKTOR: Tegyük félre azt, hogy Magyarország protestáns ország is, és ezért a
pápa véleménye itt nem annyira meghatározó, mint egy katolikus országban.  (Orbán
Viktor  interjúja  a  Kleine  Zeitung  című  osztrák  lapnak.
kormany.hu/miniszterelnok/interjuk, 2019. május 06.)

Ha én miniszterelnök lennék, vagy akár “csak” belügyminiszter, mint Salvini, nem volnék ebben
olyan biztos. Mármint abban, hogy a pápa véleménye nem annyira meghatározó. Nem becsülném le
az országom legnagyobb létszámú, legerősebb egyházát. Európa legnagyobb létszámú, legerősebb
egyházát.  A világ legnagyobb létszámú,  legerősebb egyházát.  Nem vallási  okból  lennék óvatos,
hanem politikai okból. Mert hiszen sosem lehet tudni…

Ilyesmit  meg  főleg  nem  mondanék  Európa  nagyhatalmú  urának,  a  világ  egyik  legnagyobb
hatalmasságának:

Nálunk,  Magyarországon  a  hölgyeket  a  lovagiasság  szabályai  szerint  eleve  különös
figyelem és elismerés övezi, a keményen dolgozó és sikeres hölgyek előtt pedig már
messziről  megemeljük  a  kalapunkat. (kormany.hu/miniszterelnok/beszedek,  2019.  08.
19.)

Mondhatjuk ezt finom-diplomatikus nyelven akár körbeudvarolásnak is, meg mondhatjuk durva-
hétköznapi nyelven bunkóságnak is.

S  hogy  miért  nem  mondanék  ilyen  zöldségeket?  Mert  egyrészt  egy  miniszterelnök  nem  lehet
szexista (még akkor sem, ha amúgy “igazi férfi” és  “nagyon-szexi“), másrészt Angela Merkelnek
nincs szüksége lovagiasságra, lévén nem egy sárkány által elrabolt, ijedtszemű királykisasszonyka,
harmadrészt, mert Angela Merkel nem egy “nő”, hanem kancellár (A kancellár). Nem utolsó sorban
pedig azért nem, mert sosem lehet tudni. Mármint azt, hogy mikor lesz végleg teli a hócipő.

A másik asszony, az Übermutter, szintúgy nem “nő”: lévén ő meg az Európai Bizottság elnöke.
Viszont neki már teli lett a hócipő: elkapta a kezét Orbán Viktor kézcsókja elől. Ugyan mit képzel
ez a szerencsétlen, mégis meddig mehet el?

Viszont ami ennél is jobban érdekelhet bennünket: mégis meddig maradhat még?

Ha a recesszió valóban berobban,  akkor  kb.  félévig.  Ha nem, akkor  kihúzhatja  akár  a  jövő év
közepéig  is.  Hacsak úgy nem jár,  mint  a  barátai:  Strache és  Salvini.  Mert  akkor  már hónapjai
sincsenek. Nem hiszik? Pedig igaz.

            *** Letöltés
⇒⇒ DOKUMENTUMOK — Sopron, 2019. aug. 19. 

Ajánlott oldal: https://katakombablog.com/a-szentatya-levele-angela-merkelhez-2017/
Ajánlott videó: https://youtu.be/ztBDuVbpFZA
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***

 ⇒⇒ HOGYAN TOVÁBB, MAGYARORSZÁG?

  Kattintson a képre!  ⇓ ⇓

https://katakombablog.com 
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