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George Soros a kamerák elé állt, hogy megcáfolja az őt ért vádakat. Jobban mondva,
megpróbálta előadni a sajnálatra méltó öregembert, csakhogy mindezt úgy tette, hogy
rágalmakkal és vádakkal árasztotta el Magyarországot és kormányát. Az Open Society
Foundations által készített három videó címe: Soros György a jelenlegi magyarországi
helyzetről.

Az „áldozat” elmondja a felvételen, hogy Orbán Viktorral a kapcsolatuk megromlott, mert ő
megromlott. Nyilván nem vele van a baj. Orbán átalakította a demokráciát egy
demokrataellenes rendszerre, maffiarendszert teremtett, és az ország vezetői kihasználják a
vezető pozíciójukat arra, hogy hatalmon tartsák magukat és meggazdagodjanak.

„Ez az ellentéte annak, amit mi akartunk elősegíteni. Elvi ellentétek vannak köztünk, amit nem
lehet áthidalni. Nekem nincs személyes ellentétem. Elvi ellentétem van. A rendszerét ellenzem.”
Természetesen. Soros és a pénz két külön fogalom, neki soha nem járt az esze a
meggazdagodáson, most is csak kölcsönkamerákkal tudta megcsinálni ezt a videót. Az meg,
hogy Magyarország évek óta egyértelmű fejlődést mutat? Minek is megemlíteni, sokkal
egyszerűbb a harácsolás vádjával előállni.

A magyar kormány ugyanis gonosz, és ebben a pillanatban előhúzza a saját fajtársait annak
idején eláruló az antiszemita-kártyát, és belebújik az üldözött szerepébe, mikor azt állítja, hogy
Orbán „ki akar minket irtani” Magyarországról, amit ő ugyan személyesen nem érez külföldön,
de akiket támogat, és akik Magyarországon élnek, azok érzik a személyes üldözést.
„Megítélésem szerint most a rendszer jobban elnyomja az embereket, mint az orosz megszállás
alatt. Ott sikeresebben tudtuk támogatni a társadalmat ahhoz, hogy információt és segítséget
kapjanak.

Megteszek mindent, de nehéz most, tette hozzá.”
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Persze, ő nem adja fel: „Világsiker az egyetem, és Orbán elkerget minket onnan. De az
egyetemet fenn fogom tartani száműzetésben is, és ha Orbán eltűnik, az egyetem ott lesz, amíg
csak tud.”

Majd rátér a hálátlan magyarokra, akik elfelejtjük, mi mindent köszönhetünk neki. Többek között
a kommunizmusban fénymásolókat tett hozzáférhetővé, igaz, nem ingyen, de akkor is
segítettek szamizdatot csinálni.

Legalább bevallotta, hogy semmit sem csinál ingyen.

Sz.
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