
Ertsey Attila beszéde 2021. augusztus 17-én, a II. Budapesti Covid-konferencián, a 
Magyarok Házában 

Mindenkit üdvözlök! 

Az előttem szóló dr. Dobos Vadim földobta a labdát. Azzal kéne folytatnom, amit 
Gődény György vezetett fel, aztán dr. Dobos Vadim folytatta a téma előkészítését, 
vagyis hogy mi is lenne az a vágyott igazságos társadalom és új paradigma. Nos, ez a 
Mission Impossible, hogy én ezt most itt elmondjam. Körülbelül olyan szituáció ez a 
mostani, mint amikor egyszer egy kisgazda konferenciára meghívtak, hogy tartsak 
előadást az ebéd után, de még a kávé előtt, félig szendergő kisgazdáknak. Megpróbálok 
rövid lenni. Nagy számban vannak itt orvosok. Arról van szó, hogy a jövő úgymond 
igazságos társadalmáról fogalmat alkossunk, ami nem ideológia, nem olyan, mint amit a 
kommunisták erőltettek ránk, vagy amit Klaus Schwabék akarnak most ránk erőltetni. 
Inkább egy tanulási folyamatról van szó, aminek az elején vagyunk, és egy lassú 
szerves építkezésről, alulról felfelé. Ezért én csak a teendők felvillantására vállalkozom 
egy olyan alapállásból, amit az orvosok jól ismernek: hogy az egészséges állapotot nem 
ismerjük igazából, hanem csak akkor vesszük észre (a hiányát), amikor megbetegszünk. 
Amíg nem fáj egy hátizmunk valahol, addig nem is tudjuk, hogy létezik. Már Goethe is 
megmondta, hogy az egészségesre a betegségből tudunk következtetni. És éppen ezért 
ezt, a jövő emberi, szolidáris (egészséges) társadalmát most nem fogom definiálni, 
hanem abból kell kikövetkeztetnünk, amit az ellenfeleink akarnak, vagyis mi nem azt, 
hanem valami mást akarunk. De ehhez ismernünk kell az ellenfél forgatókönyvét. És 
most én gyakorló konteósként próbálom elmondani, vagy fölvillantani ezeket a 
forgatókönyveket. Hogyha egy kicsit tényleg tudunk még gondolkodni, akkor már az 
elejétől fogva rá kellett jöjjünk, hogy itt valami másról szól a dolog: tehát ez a járvány, ez 
a műjárvány csak egy ürügy. Sokszor elhangzott itt Rockefeller neve. És rögtön újból 
elismétlem, amit a Kossuth téren is mondtam, hogy az egy veszedelmes csapda, hogy 
itt egy cionista összeesküvésre gyanakodjunk, mert Rockefeller nem zsidó volt 
(egyébként lehetett volna az is), de egy német család (Rockenfelder) sarja és vad 
antiszemita volt, Hitler lelkes híve és támogatója. Majd amikor változott a helyzet, akkor 
átfazonírozta magát, létrehozta a Rockefeller Alapítványt, és filantrópként akart 
megmutatkozni. De azért nagyjából sejtjük, hogy kiről van szó: ez nem egy személy, 
hanem egy család. És itt egy megjegyzést tennék a dr. Dobos Vadim előadásában 
elhangzott egyik ponthoz, mely a ’29–’33-as világválságról szólt. Az nem spontán jött 
létre, hanem a Morgan és Rockefeller (egy angol és egy német) bankházak kreálták 
rafinált előkészületek után, de most ebbe nem mennék bele. Tehát Rockefeller ott van 
az évszázad elejétől fogva a jelen korunkban, és a jelenlegi műjárvány előkészítése már 
évtizedekkel korábban elkezdődött. Ennek az első dokumentuma, amit az előttem szóló 
dr. Heiko Schöning is említett, ez a Lockstep Scenario 2010-ből, amit a Rockefeller 
Alapítvány honlapjáról halásztak elő nemrég, és ami a mostani forgatókönyvet elég 
pontosan leírta. És utána jött Klaus Schwab The Great Reset, a Nagy újraindítás c. 



könyve, amit először 2016-ban szellőztettek meg, pontokba szedve, majd tavaly nyáron 
jelent meg könyv alakban is. Ez ma már többször elhangzott. Nagy vonalakban az, ami 
ezekből kibontakozik, az először is egy Világkormány, amit ők már most azonnal be 
akarnak vezetni. Ez az ENSZ-ből alakulna át. Az ENSZ-t ezért alapították. Ha valaki 
utánamegy, ezt jól lehet tudni, Churchill megmondta 1946-ban egy, a Royal Albert 
Hallban elmondott beszédében. Tehát létrehozták, és a mostani ENSZ-főtitkár be is 
vallotta, hogy hát igen, mi lennénk azok, akik elvállalnánk ezt a nemes feladatot, de még 
nem érett meg rá az idő.  

Ez az egyik cél, a másik az Ipar 4.0 megvalósítása. Ez a teljes robotizációt jelenti, 
vagyis minden emberi munka gépekkel való helyettesítését, tehát nem csak a fizikai 
termelésre, hanem minden munkára vonatkozóan. Ma már az újságírók cikkíró 
robotokat használnak. A magyar egészségügy lebontása során már megjelentek – 
egyelőre tender-szinten – az ápoló robotok. Tehát ez egy folyamat, a vak is látja, hogy 
ehhez a járvány csak ürügyül szolgál, mert ez nem egy komoly járvány, ha egyáltalán 
az. Az is jól látszik, hogy kik mozgatják: a Szilícium-völgy tech-óriásai, ahol ma a 
legnagyobb profitráta uralkodik, és ezeké a cégeké a világ legnagyobb befektetési 
alapja, a BlackRock, ami a Google és mások – Bill Gates is közéjük tartozik – tulajdona. 
A BlackRock, mely a világ minden részén korlátlan tőkéjével bevásárolja magát a 
kulcspozíciókba, Magyarországon is itt van, a Corvinus Egyetemmel kötött 
együttműködési megállapodást. Körülbelül sejtjük, hogy egy revolverrel a halántékunkon 
milyen megállapodásokat tudunk kötni. A BlackRock a budapesti fiatalok hülyítésére 
minden nyáron megrendezi a BrainBar nevű, népszerű koncertekkel fűszerezett 
programsorozatot.  

Tehát ez a forgatókönyv készül, és ennek a legfontosabb lépéseit célszerű pontokba 
szedve, gyorsan áttekinteni, és utána kísérletet tenni annak végiggondolására, hogy 
erre mi a válaszunk. Nem a jövő társadalmát vázolom fel 7 pontban, hanem ellenfeleink 
tervét, aminek a tagadásából rajzolódik majd ki ez az általunk vágyott társadalom. Ők 
pontosan tudják, hogy ennek el kell jönnie. A XX. század elején ugyanez a társaság 
akasztotta a nyakunkba a szovjet kísérletet, mert már akkor is tisztában voltak vele, 
hogy a kapitalizmusnak vége, de úgy döntöttek, hogy a jövő társadalmát egy kísérlet 
formájában az orosz területen hajtják végre. Ez lecsengett, tanulságait levontuk. Most 
ismét egy új kísérlet kezdődött el, a globális kommunizmusé, és még kérdés, hogy 
felismerjük-e és hagyjuk-e, hogy végigcsinálják.  

1. Az első, amiről szó van, azt így fogalmazzák meg: „You’ll own nothing and you’ll be 
happy”: nem lesz semmid, de boldog leszel. Ez a share economy, a megosztásos 
gazdaság víziója, vagyis hogy nem lesz se lakásunk, se autónk, hanem amit már látunk 
is az utcákon: egyre több autómegosztó társaság van… és hogy ezt hogy érik el? Úgy, 
hogy adósságcsapdába hajszolnak mindenkit, egyéneket és nemzetgazdaságokat is, 
ezért ma szórják ki a vonzó hiteleket Magyarországon is: CSOK, energetikai, napelem-



vásárló hitel stb. Az Európai Unióban pedig ott az újjáépítési hitel – aminek Orbán Viktor 
egy ideig ellenállt, aztán végül is nem vétózta tovább –, ami 30 éves adósságcsapdába 
verheti Magyarországot. Amikor már benne vagyunk ebben az adósságcsapdában 
nyakig, akkor hirtelen csavarnak majd egyet a helyzeten, mondjuk, egy újabb lockdown, 
és mindenki csődbe megy, nem tudja fizetni a részleteket. Akkor nagyvonalúan 
felajánlanak egy nagy hitelelengedést, cserébe kérik a tulajdonunkat, a vállalkozásokét, 
a lakásokat, az autókat, mindent. Ez az ő tervük. Ennek egy gyenge erőpróbája volt a 
devizahitel. 

2. A következő (a 2016-os szövegekből idézem): a szennyezőknek fizetniük kell a 
szén-dioxid-kibocsátásért. Ez a Green New Deal, a klímahiszti, ami majd a covid-hiszti 
után jön. Már most kezdik, és egyesek szerint ez még rettenetesebb lesz. Kezdődik 
majd az összes benzines és dízel-autó betiltásával, amit már Karácsony Gergely 
szellőztetget. Nem is folytatom. Hogyha ezt a mostani őrületet sikerül leküzdenünk, 
akkor remélhetőleg a következőbe sem sétálunk bele.  

3. A harmadik tervük az utazás korlátozása.  

4. A negyedik: „kevesebb húst fogsz enni”. Ez nem más, mint a szintetikus 
élelmiszerekre való felkészülés. Ez egészen konkrét, egészen drámai. Egyik élő 
munkám egy biodinamikus gazdaság épületeinek tervezése. Ez a gazdaság, teljes 
kiépülése esetén, egészséges élelmiszerekkel fog ellátni körülbelül négyszáz családot. 
Kikerülve a multi kereskedelmi hálózatokat, közvetlenül a fogyasztókkal társulva. 
Azonban a fejlesztéshez pénz kell. Honnan lehet pénzt szerezni? Banktól, ha ad, vagy 
befektetőktől, vagy ki kell találnunk valami mást. A bankokról lemondtunk, mert másfél 
évi huzavona után rájöttünk, hogy ez nem működik. A befektetők pedig a következő 
helyzet előtt állnak: van mondjuk százmillió forintjuk, mibe fektessék be? Itt van egy 
biodinamikus farm. Ez fog hozni 10 évig ilyen és ilyen hozamot, jó. De megjelent a 
magyar befektetési piacon a szintetikus élelmiszerek területe. Nagyobb profitrátával, 
mint szinte bármi más. Akkor mire fogja a befektető adni a pénzét? De ilyenkor 
föltesszük a potenciális befektetőknek a kérdést: Ön dönt, milyen jövőt szán magának 
és a gyerekeinek 10 év múlva. Mert azon túl, hogy ezt a hozamot mi tudjuk garantálni, 
de hogy ha nem ide teszi a pénzét, hanem a szintetikus élelmiszerek piacára, akkor a 
bioélelmiszerek el fognak tűnni 10 éven belül, sőt már hamarabb. És akkor a gyerekei – 
kivéve, ha esetleg az uralkodó elitnek a tagjai maradnak (ha lesz még akkor elit), akikre 
ez természetesen nem vonatkozik – ezt a junk food-ot fogják kapni. A Mekiben, a Burger 
Kingben már kapható az Impossible whopper, ez a szintetikus hússal készült 
hamburger. És ha valaki utánanéz, akkor kiderül, hogy az Impossible Foods nevű cég 
véletlenül Bill Gates és Jeff Bezos tulajdona. Efelé megyünk. És mutatja a TV-híradó a 
szintetikusélelmiszer-gyártó üzemek épülését, persze rögtön a karanténtáborok után, a 
következő hírblokkban.  

5. A következő a digitális fizetőeszköz. Ez nyilvánvalóan lehetséges, egyes hírek 



szerint már idén ősszel elkezdődhet ennek a bevezetése. Magyarország ebből, nem 
tudni, hogy kimarad-e. Nem tudom, hogyan lehetséges, hogy még nem vagyunk 
eurozóna (ez pozitívum). Mindenesetre anélkül, hogy ez (az átalakítás) a pénz érdemi 
funkcióját érintené – ami igencsak reformra szorulna –, egyszerűen csak átállítják 
digitálisra, ezáltal mindenki ellenőrizhető válik. Ez a totális ellenőrző állam egy további 
lépése. Azt már eddig is tudjuk, hogy az online számlázások, pénztárgépek és a többi 
ennek a felvezetése volt. Kérdés, hogy erre mi a válaszunk. Megpróbálunk erre választ 
adni.  

A Mars-utazásról is beszélnek itt, ezt most hagyjuk talán.  

„Az oltás szabaddá tesz.” Ugye, emlékszünk erre a szövegre, kicsit máshogy 
fogalmazva, egy bizonyos láger bejárata fölött. „Az oltás szabaddá tesz” azt az illúziót 
hiteti el az emberekkel, hogy ha beoltatjuk magunkat, akkor utazhatunk. Aztán rögtön 
kiderült, hogy nem egészen, meg nem túl sokáig. A londoni reptéren már működik olyan 
kapu, ami átvilágít, és kimutatja, hogy be vagy-e oltva, vagy sem. Nem lehet lepapírozni 
többé. Klaus Schwab programjában ott van a brain-scan is, vagyis hogy a repülőtéren 
az agyadat is beszkennelik, és ha kockázatot jelentő gondolati tartalmat találnak, akkor 
nem szállhatsz fel a gépre. Tehát ha csak kockázati elemet találnak az agyadban, ahol 
kurkásznak, ez már elég. Ez következik most.  

6. A forgatókönyv következő eleme a világkormány, de azt már említettük.  

7. A következő az online szellemi élet. Az iskolát, a művészeteket, a vallást, és a 
gyógyászatot, az orvoslást is – amit én a szellemi élet területére sorolok – hosszútávon 
is átterelik az online térbe. Ahogy a munkahelyeket Home Office-ra cserélték, a 
kórházakat sem ideiglenesen fogják bezárni, hanem véglegesen, és ún. HomeSpital 
lesz, tehát távgyógyászat. A vakcina által belénk juttatott nanoszerkezetek 
kommunikálnak az 5G-s hálózattal, és így valós idejű adatokat szállítanak a fizikai 
testünk állapotáról. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a lelki és szellemi állapotunkról nem, 
arra nem kíváncsiak, de bele tudnak avatkozni – amikor és ahogyan akarnak – a testbe, 
mert számukra csak a test létezik.  

Mi erre a válaszunk? Ezek az ő terveik, az ő pontjaik. Tudatában vannak annak, hogy 
a kapitalizmusnak vége, valami kell a helyére. Egy tulajdonreformmal indítanak, elveszik 
a tulajdonunkat. Ezt már megélték néhányan közülünk. És majd ők fogják osztogatni azt, 
amiben lakunk, vagy a termelőeszközöket, amivel dolgozni tudunk. Ha egyáltalán lesz 
még, aki dolgozzon, és nem lesz totális robotizáció. Egy igazi tulajdonreformra lenne 
szükség, ami azt kéne hogy lehetővé tegye, hogy az juthasson termelőeszközhöz, 
akinek képessége van, és nem az, akinek csak pénze vagy tulajdona. A mai 
kapitalizmus első számú válságjelensége a tőketulajdonosok és a munkavégzők 
jövedelme közti szakadék, mely az utóbbi 10 évben eszméletlen mértékben megnőtt. 
Tíz évvel ezelőtt Finnországban egy átlag szakmunkás és a csúcsmenedzser jövedelme 



közti szorzó tízszeres volt. Mindenki boldog volt. Ma egy svájci átlagkereset és a svájci 
top-bankmenedzser fizetése közti szorzó ezerszeres!!! Emögött nem állhat emberi 
teljesítmény, tehát nonszensz, hogy valaki – legyen bármilyen zseniális bankár – ilyen 
mértékű társadalmi hasznot generáljon. Ez csak egy monopolhelyzetből adódó, rákos 
folyamat, egy túlburjánzott rák a gazdaság testén. Erre megoldás kell, ez pedig egy 
tulajdonreform, és ennek megvan a módja, ezt most nem fejtem ki. De remélem, 
találkozunk még a jövőben.  

A következő kérdés a robotizáció. Meg kell határoznunk, hogy meddig engedjük a 
gépeket az életünkbe. Mert vannak tanító robotok is. Odaadjuk-e a gyerekünket a 
villanypásztornak? Vagy megelégszünk-e a távgyógyászattal? Ezt a vonalat nekünk kell 
meghúzni, és ezért bele kell mennünk, hogy mi az a feladat, amit egy gép át tud venni 
tőlünk, és mi az, amit soha nem szabad egy gép kezébe adni. A gépek egyébként 
hasznosak, de hogyha eldobjuk a gyeplőt, akkor ők fognak uralkodni rajtunk, és jól 
tudjuk, hogy ez nem vezet jóra.  

Szabad utazás. Ezt csak kiharcolni tudjuk, nincs mese, harcolni kell. Ugyanúgy, 
ahogy akkor is, hogyha majd a rendőr el akar jönni a gyerekemért, hogy elvigye 
beoltani. Akkor vége az erőszakmentességnek. 

Szintetikus élelmiszerek. Erre a válasz a helyi gazdaság, a helyi termelők, a 
biogazdálkodás, valamint a táplálkozás reformja, amit végre kell hajtanunk 
következetesen. Most már kevés az, hogy a legolcsóbb akciós árura mozdulunk rá a 
Tescóban, mert épp ez vezet minket zsákutcába. A konkrét megoldás erre, ami a jó 
irányba vezet, az úgynevezett kosárközösségek, amelyek a jövő társulásos 
gazdaságának a csírái. A még meglévő néhány kistermelő (esetleg biogazda) a 
kosárközösségen keresztül – ami egy önkéntesekből álló kis civil szervezet – találkozik 
a fogyasztókkal, és ők ketten állapítják meg közösen az árat a társuláson belül. Ez úgy 
kell legyen, hogy mind a kettő jól járjon: a termelő költségei fedezve legyenek, a 
fogyasztó pedig ki tudja fizetni ezt az árat. A mi kosárközösségünkben elértük a 
következőt: volt egy termelő, akinek a biomeggyét a nagybani piaci maffia 30-50 Ft-os 
kilónkénti áron akarta megvásárolni, annyiért, amiért le se szedik. Megkérdeztük: 
mennyi lenne jó nektek? 300 – mondták. Oké, 300, ide vele. Mi eladtuk, nagyon olcsón 
adtuk, kb. 550-ért adtuk tavaly nyáron. De ugyanakkor a piaci maffia a nem biomeggyet 
1200-tól 2300-ig adta a piacon. Ők 25-szörös profitrátával dolgoznak. Mi a 
kosárközösséggel nemcsak kikerüljük a multikat meg a piaci maffiát, hanem mindenki 
jobban jár. Mert a piaci nem bio-tömegáruk árán vagy annál olcsóbban tudunk 
biominőséget adni. Ezt csak felvillantom, ez mindenki számára nyitva áll. Ez a közösség 
egy mozgalom. Magyarországon több mint hetven ilyen kosárközösség működik. 
Képzések vannak erre segítségül, és csak össze kell állni a saját lakóhelyünkön.  

  



A pénzreformra most nem térnék ki. 

A világkormány létrejötte pedig szükségszerű, de nem azonnal, és nem felülről 
erőszakolva. Létrejöhet egy világkormány, de csak akkor, ha a társulásos gazdaság 
évtizedeken keresztül szervesen, akarva és tudva-átlátva, szépen integrálódik, míg elér 
egy nemzetgazdasági szintre, aztán átlép önként és nem erőszakkal kényszerítve a 
világgazdasági szintre, majd utána, ezekből egészségesen integrálva születhet egy 
legitim világkormány. Ezt a folyamatot ők fordítva képzelik: felülről erőszakolva. Már az 
ötvenes években megmondta egy James Paul Warburg nevű bankár az amerikai 
szenátus külügyi bizottsága előtt (pontosan tudta, hogy mi fog következni): 
„Világkormány pedig lesz, akár tetszik, akár nem. A kérdés csak az, hogy konszenzussal 
vagy erőszakkal.” Nem kérdés, hogy ők melyiket választották.  

És végül a szabad szellemi élet megőrzése és megvalósítása. Ez a szabad szellemi 
élet, amit itt csinálunk: beszélgetünk, gondolkodunk, ne adj’ isten kritizálunk. És ez az, 
amiről le akarnak minket szoktatni. Nem is taglalom tovább. És amiről szó van, ami ma 
mindannyiunkban jelen van egy ki nem mondott óhajban, egy vágyban: ez az 
önigazgató társadalom, ami csak alulról építkezhet. Ehhez egy belső szellemi forrásra 
kell rátalálni. Mert ez a forrás létezik. Az előttem szóló, angol nyelven beszélő német 
úriember1 mutatott a háta mögött a falon egy ikonra. Arra az ikonra tessék gondolni, ez 
az erő van bennünk, mint forrás, és ha ez megvan, akkor tudunk a józan paraszti 
eszünk alapján helyes ítéletet alkotni. Az önigazgató társadalom csíráit kell elültetnünk, 
és el kell kezdenünk dolgozni rajta, mert ha most hipp-hopp leváltjuk a kormányt, akkor 
– ahogy Lenkei Gábor mondta – csak egy új sárkányfej fog kinőni a helyén. 
Gondolatokkal kell fölszerelkeznünk, és el kell kezdenünk építkezni. Ez egy lassú 
folyamat, de ez a mostani három év – hogy most egy kicsit ezoterikus vizekre evezzek 
megint –, ez egy történelmi ritmus része. A rendszerváltáskor is volt egy sansz, amit 
elmulasztottunk. Azóta eltelt 30 év, ez egy krisztusi idő. Jézus 30 évig nem tanított, 
addig csak Jézus volt, és akkortól, a Jordán-keresztelőtől kezdve lett Krisztus, és három 
évig tanított. Most ez a három Krisztus-év zajlik: 2020-21-22. Ez egy időablak, ami be 
fog zárulni. Legkésőbb jövő év végéig el kell kezdjük az átalakítást, az építkezést. Ha 
nem tesszük meg, akkor még pokolibb rendszer lesz itt, mint a fasizmus és a 
bolsevizmus együttvéve. Vigaszul csak annyit mondanék – idézve az Evangéliumból –, 
hogy Krisztus hogyan viszonyult a maszkviseléshez és a távolságtartáshoz. Ő odament 
a leprásokhoz, és amikor megszólták, hogy miért nem mos kezet fertőtlenítő folyadékkal 
evés előtt, akkor azt mondta, hogy „nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a 
száján, hanem ami kijön a szájából”. 

Köszönöm a figyelmet! 

                                            
1 az egyik előző előadásban vetített videóra utalva 


