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Magyaródy Szabolcs: ARANY  -  EZÜST – OLAJ  
A világ  legfejlettebb országaiban előállott válság, a túltermelés s a felelőtlen, kapzsi 

bankárkodás  klasszikus következménye.  Ehhez jön a totálisan eladósított  kisebb országok sora, 
majd a legvégén  a mi hazánk, eladósodva,  kirabolva,  ipara javarészétől megfosztva. 

Mintha ez nem volna elég, az USA is kétségbeejtő helyzetben van. Eladósodása csillagászati 
méreteket öltött.  Kína  2.4 trillió dollárt tart a kezében és az amerikai kormányt ök  (és a bankó 
prés) tartották el ez év januárjáig. Ugyanis az US Government  kötvényeket úgyszólván már csak 
ök és az angolok vásárolták.  Emellett  a kinaiak szép csendben felvásárolták az amerikai 
nagyipar jelentős részét is. 

Miután már senkinek sem kellett az amerikai államkötvény, kénytelen-kelletlen a Federal 
Reserve Bank  kezdte azokat felvásárolni.  Könnyen megtehette, mert  magán bank révén, 
senkinek sem tartozik felelőséggel. Az általuk kibocsájtott dollár mögött  semmiféle fedezet 
nincs. Az USA  adósságállománya  hihetetlen méreteket öltött és a visszafizetésre  a 
leghalványabb lehetősége sincs.  
     Az US dollárnak egy rézgaras vagy egy gramm arany fedzete sincs. Értékét  az olaj üzlet adja 
meg. Ugyanis  jónéhány évvel ezelőtt az amerikaiaknak sikerült rákényszeríteni a világra  az olaj  
árának  a dollárban való fizetésének kényszerét. Ez annyit jelent, hogy aki olajat akar vásárolni, 
annak az árát dollárban kell kifizetni.  Az utóbbi időben  aránylag  kevés áldozattal  tudták ezt    
kikényszeríteni. Aki mégis ellenállt, meglakolt érte.  Ez állt az iraki háborúk és a libiai háború 
mögött.  Ezek a  bátor, de  meggondolatlan emberek  aranyban vagy esetleg más vallutákban is 
elfogadták az olaj ellenértékét.  Ugyanezt  a meggondolatlanságot  követte el Irán is.  Úgy 
látszik, büntetlenül, mert az oroszok és a kinaiak mögöttük állnak.  A dollárba az utolsó döfést  a 
kínaiak  adták meg, amikor október elején közhírré tették, hogy   szívesen felajánlják pénzüket,  
a jüant,  az olaj elszámolás céljára.  Erre az oroszok azonnal jelezték, hogy olajuk ellenértékeként 
ők is szívesen elfogadják a jüant.  
     Ez rettenetes csapás  az US számára, mert e példát mások is követni fogják, ami a dollár 
gyengüléséhez vagy összeomlásához vezethet.  Érdekes, ezt a  hírt a  nyugati  média  alig 
közölte.  

Hogy valami  nagy világrengető pénzügyi csőd előtt állunk, az már senki előtt nem lehet 
kétséges.  Az okos  pénzemberek szépen lassan gyüjtögetik az aranyat és ezüstöt. Észak-
Amerikában már vagy  három éve  óriási arany ékszer, tört arany, Rolex, Patek órák felvásárlása 
folyik. Ujság, rádió, TV hirdetések tömege biztatja az embereket, hogy adják el ékszereiket, mert 
„az aranynak ilyen magas ára sohasem volt, mint most”.  Ebben sok igazság van, de a felét sem 
vallják be.  . Ugyanis a nemesfémek ára  nem tartott lépést az inflációval, messze lemaradt a 
folyton  csökkenő vásárló értékű dollárral szemben. A világválság  okán az arany értéke  
rohamosan fog emelkedni, amig eléri a korábbi vásárlóértékét. Tiz év alatt 300 dollárról  1700+-
ra emelkedett az arany ára, de még messze nem érte el  a  régi értékét. Az ezüst is  5-ről 30+-ra 
emelkedett unciánként. (2012, szeptember 8.-i árfolyam) és ha visszanyeri az aranyhoz való régi 
értékét (16 az 1-hez)  könnyen elérheti a mai száz dollárt. 

 A hiszékeny emberek pedig rohannak  beváltani azt a tartalékot, amely  egy kis idő múlva, 
talán az életüket menthetné meg.  Az újság, rádió és TV  után ítélve ez a kampány már  
Magyarországon is elkezdődött.  Ez  világos bizonyítéka a közelgő, állandósuló pénzügyi 
válságnak. Egyes  emberek  nyilván  jól tudják, mire számíthatnak. Példájuk nyomán, ha dollár 
milliomos lennék minden pénzemet aranyba, ezüstbe fektetném.  Igaz, a   „piac” irányítói  akár 
drasztikusan is  letörhetik az árát ideiglenesen, hogy  egy ideig olcsóbban jussanak a világ arany 
készletéhez, de a végén csak elfoglalja a  megillető helyét. 
 Nota bene: A  Magyar Nemzeti Bank vezetősége – végtelen szakértelmük  és 
bölcsességük  alapján hozott düntésük értelmében – néhány éve eladta  hazánk úgyszólván teljes 
arany készletét...  Kár, hogy a  butaság nem  büntethető.... 
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Amíg el nem dől a világ  sorsa, ne  adjuk el az aranyat és az ezüstöt – ha van.... 
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