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ELŐSZÓ

A XX. század nem szűkölködött nagy ívű világpolitikai ese-
ményekben. A második világháború mellett az első világháború
alig volt több a késő középkor háborúsdijánál, hiszen a legfonto-
sabb fegyverzet a gyalogsági puska volt. A még kezdetlegesnek
mondható páncélozott járművek, a rövid hatótávolságú ágyúk a
maguk korában sem voltak túlságosan moderneknek nevezhetők a
repülőgépek csupán mutatóban voltak láthatók, igen csekély fel-
használási területtel. Mindezek ellenére hatalmas áldozatot és
szenvedést okoztak Európa népeinek.

A vesztes államok területei ellen elkövetett banditizmus.
amely egyes államok területeit – mintha sajátjuk lett volna –,
szabták szét és kényük-kedvük szerint osztogatták arra érdemte-
len, még állami létüket sem konszolidált népeknek. Méghozzá
árulásuk arányában. Csoda-e, hogy ez az égbekiáltó igazságtalan-
ság, amelyről még a győztes zsonglőrök is elismerték méltányta-
lanságát, alkalmas pszichózist teremtett egy új nagy háború ki-
provokálásához.

Határozottan és egyértelműen ki kell jelentenünk: A második
világháborút nem az első világháborúban vesztes Németország,
Ausztria és Magyarország kívánták, bár bőséges okuk lett volna
rá. Pontosan az első világháború győztesei Anglia és Franciaor-
szág volt érdekelt, miután a hitleri Németország szipolyozása –
amelyet jóvátételnek neveztek Hitler hatalomra jutásával véget
ért. Nem voltak képesek elviselni ennek a nagyon könnyű bevé-
teli forrásnak az elvesztését. Úgy gondolták, egy új háborúval
még nagyobb jövőtételre kötelezhetik majd Németországot. A
németek ugyan elveszítették a második világháborút, azonban a
rövidlátó angol és francia politikusok nagyreményű várakozása
nem teljesült. Nem sok örömük telt az általuk tűzből kikapart
gesztenye elfogyasztásában. Különösen Anglia fizetett drága árat
rövidlátásáért. Bár Churchill ékesszólóan hangoztatta, hogy nem
kíván elnökölni az angol birodalom felszámolásában, a valóság-
ban mégis ezt tette. Sértődötten, de szabadkőműves fegyelemmel
kellett végignéznie, amint „nagy” szövetségese, az Egyesült Ál-
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lamok a Szovjetunió segítségével a hidegháborús szélhámosság
minden eszközét bevetve egyenként szabadítja meg gyarmatai
gazdasági előnyeitől.

A gyarmatok újrafelosztásával, mint Anglia, mint Franciaor-
szág – noha a háborút megnyerték – a második világháború leg-
nagyobb veszteseivé váltak. Ebben a különös politikai pilótajá-
tékban nagy szövetségesük Roosevelt alaposan rászedte őket. Mi-
re az asztaltól felálltak, azon vették észre magukat, hogy legfél-
tettebb kincseiket veszítették el.

A második világháború legnagyobb győztesévé az amerikai
szabadkőműves pénzügyi bankárhatalom vált. Még a több mint
20 millió emberét feláldozó Szovjetunió is ennek a később látha-
tatlanná vált hatalomnak a kezéből vette át azt a háborús osztalé-
kot, amelyet Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária,
Csehszlovákia, Németország keleti felének gyarmati kiszipolyo-
zásának félszázados lehetősége jelentett.

Az Egyesült Államok azonban a győzelem gyümölcseként
kialakította az „Új gazdasági világrendjét”. A második világhá-
borút megelőzően több, mint egy évszázadon át Anglia volt a vi-
lágkereskedelem központja és haszonélvezője, a világuralom
meghatározó tényezője. Ezt a privilégiumát veszítette el a máso-
dik világháborúval. Felelősséggel mondhatjuk: többet veszített,
mint Németország.

A Szovjetunió megkapta a háború fejében előre kialkudott
Kelet-Európai államok szuverenitását. Hisz Amerika könnyen
adta azt, ami nem volt az övé. Ennél olcsóbban nem is fizethette
volna ki a több, mint 20 millió szovjet halottat áldozó Sztálint. Az
orosz diktátor örült a „nemes hozadéknak”. A maga gondolko-
dásmódjával úgy vélte, ennél többet nem is kaphatott volna. A bi-
rodalom mérete soha nem látott nagyságúra nőtt. Úgy gondolta
egy újabb világkrízis esetén ezek az általa „ütköző államoknak”
nevezett országok előkommunizálva már a Szovjetunió részeivé
válnak majd. Mégpedig úgy, hogy ők maguk fogják kérni, mint
ahogy erre a Balti-államokat is rákényszerítette. Azonban Sztálin
számításaiba súlyos hiba csúszott. Igaz, a diktátor már nem ér-
hette meg, de ezt a szívének oly kedves „hozadékot” vissza kellett
adnia. Sőt még a birodalom második világháború előtti hódításai-
ról is le kellett mondania.
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A Szovjetunióra és gyarmataira hatalmas áldozatok árán
rákényszerített államkapitalista gazdasági kísérlet nem tudott lé-
pést tartani a magánkapitalista gazdaság teljesítőképességével.
Még a magukat hamisan a bolsevista Szovjetunió ellenségének
valló gazdag államok folyamatos anyagi támogatása is veszendő-
be ment. A kommunista gazdaság a jól hangzó ideológiájával
együtt a XX. század végére, alig több, mint hetven év múltán csú-
fosan megbukott. Hangsúlyozni kell azonban, csak a szocialistá-
nak nevezett gazdasági vertikum bukott meg. A hatalom ugyanis
a KGB, de lehet, hogy a CIA irányításával továbbra is a bolse-
vista nomenklatúra kezében maradt. Csupán annyi változás tör-
tént, hogy az addig is sajátjukként használt nemzeti vagyon je-
lentős része most tulajdonjogilag is az övé lett. A hatalmat pedig
immár nem az egypártrendszer választási komédiája révén, hanem
demokratikusnak nevezett többpártrendszeré „szabad választá-
sok” eredményeként gyakorolja. Ezúttal már az sem igaz, amit a
régi forradalmak után kialakult hatalmakról állítottak, miszerint:
„A kocsi és a lovak ugyani azok, csak mások ülnek rajta”. A rend-
szerváltásnak nevezett politikai attrakció esetében ugyanazok ül-
nek a kocsin, csupán a kocsi cégtábláját cserélték le.

Ezek után okkal kérdezheti bárki, akkor hát miértis volt szük-
ség az Egyesült Államok – nem tévedés! – máig leghűségesebb
szövetségesének feldarabolására és Kelet-Európai gyarmatainak
újrafelosztására, átrendezésére, a hűbérúr cseréjére? Erre igyek-
szik választ adni ez a könyv.

Baja, 2004. június
A szerző
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A RENDSZER KIALAKULÁSA

ELŐZMÉNYEK

A világegyetem, a legparányibb részecskétől a bolygórend-
szerekig állandó mozgásban, állandó változásban van. Eltérés
csak a változások formájában is időtartalmában fordul elő. Nem
kivételek ez alól az emberi társadalmak, hatalmak, sőt a világha-
talmak sem. Kialakulnak, átalakulnak, megsemmisülnek, újra te-
remtődnek. Nagyon sok példát szolgáltat erre az ismert történe-
lem. Elég, ha csak a több ezeréves kínai, vagy az egyiptomi kultú-
rát, vagy a hozzánk közelebb eső Római Birodalmat említjük.
Ezek a nagyhatalmi formációk érdekes módon – noha éppen a ré-
gihez képest kialakult változások hívták életre – a változatlanság
konzerválása, a változások iránti érzéketlensége folytán hullottak
szét. Ezek a birodalmak a legtöbb esetben nem a maguk méretű és
fizikai erejű hatalmakkal való küzdelmekben maradnak alul. Sok-
kal inkább egy energikus kisebbség, nemegyszer néhány tucat
mindenre elszánt kétes egzisztenciájú, még kétesebb erkölcsű
ámokfutó által felkavart zűrzavar temeti őket maga alá.

A tizennyolcadik században az addig jelentéktelennek mond-
ható szervezet, a szabadkőművesség tűzte zászlajára egy új nem-
zetközi méretű, a gyakorlatban életképtelen gazdasági
mechanizáció, az úgynevezett államkapitalista rendszer létrehozá-
sát. Vonzóvá tétele céljából szocializmus, majd végső kifejletében
kommunizmus névre keresztelve. A megvalósítás első kísérletére
Franciaországot szemelték ki. A próbálkozás az 1792-es párisi
Communa néven vonult be az európai történelembe. Megjelenése
a népámítás iskolapéldája volt. A félrevezetett tömeg a foglyok
kiszabadítására megrohamozta, majd lerombolta a Bastille-t, XVI.
Lajos zsarnokságának jelképét. Kiderült azonban, hogy a hírhedt
várbörtön mélyén csupán egyetlen fogoly raboskodott, aki az ad-
digi „ellátásával” nagyon is elégedett volt, s képtelen volt mit
kezdeni az ölébe hullott szabadsággal.
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A forradalmi hatalom kegyetlen mészárlást rendezett az
arisztokrácia körében, még a királyt is meggyilkolták. Ez már je-
lezte az uralkodó „osztállyal” szembeni könyörtelen gyűlöletet,
amely a következő évszázadokban meghatározta a forradalmi
„Fejlődés” irányát, ez napjainkig tart.

Napóleon, a fiatal francia katonatiszt hihetetlen katonai, majd
politikai rátermettsége, nem különben szerencséje fokozatosan
felszámolta a forradalom következményeit anélkül, hogy vissza-
állította volna a Bourbonok hatalmát. Ehelyett inkább saját mo-
narchikus uralmát hozta létre.

A francia események alakulása miatt a világ-szabadkőmű-
vesség nem adta fel céljainak megvalósítását. Üzelmeinek nyoma
megtalálható Európa több országában (Olaszország, Németor-
szág, Ausztria). Nem kíméli az amerikai féltekét sem. Latin-
Amerika több országában találkozhatnak áldásosnak éppen nem
nevezhető tevékenységével. 1861-ben pedig kitör az amerikai
polgárháború, amely 1865-ig tart és az északiak győzelmével ér
véget. A világtörténelem áttekintése mindenkit meggyőzhet arról,
hogy az 1792. utáni száz évben a páholyok nem vesztegették az
időt.

Napóleon szerencsecsillagának lehullásával a híres üstököst
csak múló epizódnak tekintették. Így Franciaországot ismét ki-
tüntető figyelmükbe vonták. 1871. március 18-án szervezésükben
ismét fegyveres felkelés tört ki Párizsban. A hatalom a Nemzetőr-
ség Központi Bizottsága kezébe kerül. A forradalmi hangulatot
kihasználandó nyolc nap múlva a fővárosban választásokat ren-
deznek, amelyen ismét megválasztják a száz év előtti rosszemlékű
communa-t. (községtanácsot) Ezzel megkezdődik a párisi Kom-
mün 56 napos uralma.

Ha már a szabadkőművességet neveztük meg e nagy véráldo-
zattal járó átalakulás kirobbantójaként, ne hagyjuk említés nélkül,
hogy a szabadkőművességen belül kik jelölhetők meg közelebb-
ről, akik ezeket a véres eseményeket megtervezik és kiprovokál-
ják. Talán elég ezzel kapcsolatban arra utalnunk, hogy a párisi
kommün legfelsőbb vezetésében ott találjuk – mai szóhasználattal
– munkaügyi miniszterként a Magyarországról származó Frankel
Leo-t, aki hithű zsidó hírében áll. Ha visszatekintünk az elmúlt
kettőszáz év történetére – különösen Európában – minden békét-
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lenség, vagy nyílt lázadás vezetésében ott találjuk Frankel Leo
rokonságát. Ma már a nemzetek elleni lázítás, hisztériakeltés,
provokáció, uszítás, fegyveres, vagy ideológiai üzelmek, minden-
nemű bajkeverés mögött álló erőket akár minden bizonyíték nél-
kül is feltételezhetjük. Sohasem fogunk ítéletünkben csalódni.

A második francia kommün is balul végződik. A vidéken ál-
lomásozó kormánycsapatok május 21-én betörnek Párizsba és ut-
cai harcokban egy hét alatt leverik az „új jakobinusok” lázadását.
Igaz, ennek ellenére a „nagy francia forradalmat” az egész vilá-
gon a mai napig ünneplik. Bármit is gondoljon róla a mindenkori
francia kormány a szabadkőműves pszichózis hatása alól nem
vonhatja ki magát. Inkább maga is állítja, hogy ez a francia gaz-
daságot tönkretevő esemény a francia történelem legfényesebb
lapjaira érdemes. Pedig éppen a forradalom okozta francia gyen-
geséget kihasználva, országukat egy francia mintájú ideológiai
puccstól megvédendő találkozik 1872. szeptemberében az orosz,
német és osztrák uralkodó, hogy franciaellenes éllel az 1815-ös
Szent Szövetséghez hasonló szerződést kössön.

A második francia fiaskó után a páholyok felforgató tevé-
kenységükhöz új formát és más szintteret kerestek. A következő
évtizedekben különösen Európában, de a tengerentúlon is sorra
alakulnak meg a szocialista és a szociáldemokrata pártok. Ritka
kivétellel nevükbe a „munkás” szót is beleillesztik. Németország
1875-ben e kitüntető figyelem középpontjába kerül. A Szociál-
demokrata Munkáspárt és az Általános Német Munkásegylet
egyesül és a gothai kongresszuson Németországi Szocialista
Munkáspárt néven alakul meg. Programjában már felsejlenek a
Marx és Engels által megfogalmazott tanok, bár Marx és Engels
is némi kritikával illeti, de a keresztapák között híveik már ott
vannak. Azért a francia testvéreket sem hagyják teljesen magukra.
Marx segítségével 1879-ben Jules Guesde megalakítja a Francia
Munkáspártot. Programja már teljes egészében megfelel Marx
igényének, annál is inkább, mert maga is részt vesz annak kidol-
gozásában.

Az anarchista szervezetek kialakulásával párhuzamosan az
uralkodó osztályok és a társadalom elleni nyílt és látens erőszak-
ok valóságos láncolata jön létre.
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1873-ban súlyos gazdasági válság lép fel az Egyesült Álla-
mokban. 1874-ben szervezett bajkeverők letörésére katonai kor-
mányzást kényszerülnek bevezetni. 1875-ben spanyolellenes fel-
kelés robban ki Kubában. 1880-ban több százezer résztvevővel
parasztfelkelés tör ki Japánban. 1881-ben meggyilkolják II. Sán-
dor orosz cárt. Algériában 1883-ban franciaellenes felkelést fojta-
nak el. Plehanov 1883-ban Genfben létrehozza az első marxista
csapatot a Munka Felszabadítása Csoport néven. Még végiggon-
dolni is szörnyű, hogy ez a szó szerint maroknyi csapat lesz a ké-
sőbbi szovjet nagyhatalom kovásza. 1887-ben Franciaországban
újabb erőtlen kísérlet a hatalom megszerzésére. Bonlanger tábor-
nok monarchista puccskísérlettel próbálkozik, amely azonban
összeomlik. A tábornok elmenekül az országból, majd öngyilkos
lesz (vagy meggyilkolják). 1888-ban parasztfelkelés Romániában.
Ugyanebben az évben felkelés tör ki Német Kelet-Afrikában.
1889-ben Rudolf osztrák trónörökös lesz öngyilkos. A sort hosz-
szan lehetne folytatni.

Erre az időszakra esik a latin-amerikai, ázsiai és afrikai terü-
letek meghódítása, gyarmatosítása. E törzsi társadalmakban élő
békés népek értetlenül szemlélték, hogy életterüket és saját ma-
gukat is, akárcsak az igavonó állatot ezek az új jövevények egy-
más között adják és veszik. A tizenkilencedik század végére és a
huszadik század első évtizede végére a gyarmatok felosztása
megtörténik. Megkezdődött ásványi kincseik, a föld termésének
kirablása.

A korabeli szállítási lehetőségek, a gyarmattartók technikai
színvonala azonban nem tette lehetővé a nagyarányú tömegter-
melés megszervezését. Az angol, francia, spanyol, belga, holland,
portugál gyarmattartók azonban hazai feldolgozóiparuk részére
így is biztosítani tudták nyersanyagér energiaszükségletét.

Az exportra való termelés ebben az időben még nem brit ak-
kora jelentőséggel, mint az első világháborúban, majd pedig a
második világháború után.

A német államok integrálása az erőskezű Bismarck kancellár
politikájának köszönhetően ugyancsak erre az időre esett. Ez az-
zal a hátránnyal járt a későbbi egységes Németország számára,
hogy a gyarmatok elosztásánál háttérbe szorult. Alig jutott számá-
ra néhány harmadrangú terület. Egy részét pedig pénzért vásárol-
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ta. Németország nyersanyagban nem szenvedett hiányt, hiszen azt
hazája területén többségében megtalálta. Ellenben energiahordo-
zókban és élelmiszerekben komoly behozatalra szorult.

Ausztria-Magyarország egyáltalán nem rendelkezett gyar-
matokkal. Ausztria területén nyersanyagforrások ugyancsak
megtalálhatók. Energiahordozók közül Németországhoz hasonló-
an csak a költséges kitermelésű szén állt rendelkezésre, míg a
gyarmattartó hatalmak szinte korlátlanul rendelkeztek a gyarma-
tokon olcsón kitermelt és hazaszállított nyersolajjal. Élelmiszerrel
Magyarország nem csak Ausztriát, de jelentós mértékben Német-
országot is ellátta. Mindenesetre a teljes német nyelvterületet és
Magyarországot is ellátta. A teljes német nyelvterületen és Ma-
gyarországon rendkívül jól szervezett és működő gazdaság alakult
ki. A szorgalmas és fegyelmezett lakosság olyan – a kornak meg-
felelő – jóléti és dinamikusan fejlődő államalakulatokat hozott
létre, amely felkeltette a legfejlettebb gyarmattartó nagyhatalmak:
Anglia és Franciaország irigységét. Amint Németország világ-
színvonalú termékei megjelentek az angol piac ellátási területein,
ez az irigység rosszindulatú dühé változott. Ez aztán átterjedt
Franciaországra is, bár ők nem annyira piacaikat féltették, sokkal
inkább alkalmat láttak az 1870-es porosz-francia háború veszte-
ségeként a békeszerződéssel Poroszországnak átadni kényszerült
Elzász Lotaringia visszaszerzésére.

Németországgal és Ausztria-Magyarországgal szembeni bé-
kés gazdasági versenytől Anglia és Franciaország együttesen is
félt, annak ellenére, hogy gazdasági feltételeik összehasonlítha-
tatlanul kedvezőbbek voltak. Elképzeléseikben csak konkurenseik
gazdasági erejének háborúval való megtörése öltött testet. Önma-
gukat azonban egy háborús megmérkőzésre sem érezték elég
erősnek. Angliának ugyan erősebb flottája van, mint Németor-
szágnak. Ez azonban egy Németország elleni invázió győztes
végrehajtásához önmagában nem elegendő. Szárazföldi hadmű-
veletekhez az angol haderő korábban sem mutatott fel nagy győ-
zelmeket, amint látni fogjuk a második világháború idején a né-
met csapatok franciaországi megjelenésekor Dunkerque-nél ha-
nyatt-homlok menekülnek haza.

Franciaországot az utóbbi százhúsz évben két forradalom té-
pázta, amelyet igazán kiheverni azóta sem tudott. Ezt még az
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1870-es porosz-francia háború elvesztése tetézett. Olaszország
nemrég egységesült, különben is nehezen kezelhető. A monarchia
nemzetiségének anyaországait hatalmas területi ígéretekkel titok-
ban maga mellé állította ugyan, de egy nagy háborút kizárólag
rájuk alapozni azért felelőtlenség.

Ebben az időben Angliában működik a legtöbb és legerősebb
szabadkőműves páholy, amelynek legfelsőbb vezetése szoros
kapcsolatban áll a párisi Grand Oriens Nagypáhollyal. De Lon-
donban működik a Cionista Világszövetség is.

Látják, mint az angol, mint a francia kormány súlyos dilem-
máját. Tálcán kínálják a megoldást, a bérháborúra mindig kész
Oroszország szövetségét. Anglia annál is könnyebben érheti el
célját, mivel II. Miklós orosz cár felesége révén rokonságban áll
az angol uralkodóházzal. Mindezen túl az angol királyi ház tagjai
között is találunk szabadkőművest, így az uralkodó is, a minisz-
terelnök is első kézből kapja az „életrevaló” ötletet.

Az a tény, hogy 1849-ben Oroszország négy és félmillió
osztrák ezüstért leverte az azóta Ausztriával közös unióra lépett
Magyarország szabadságharcát, az orosz gondolkodásban semmi-
féle gátlást nem jelent. Oroszország megnyerése tehát nem volt
nehéz egy Ausztria-Magyarország és Németország elleni háború-
hoz.

A kifinomult angol-francia diplomácia teljes mértékben sza-
kított a hagyományos nyílt sisakkal való harcmodorral. A korábbi
gyakorlattól eltérően nem kívánt kezdeményezőként fellépni a
számára nélkülözhetetlen háború megvívásához. A majdani „bé-
kekötéshez” sokkal célszerűbbnek látta, ha ő lesz a „megtáma-
dott”. Ebben az esetben a legképtelenebb követelmények is „igaz-
ságosnak” deklarálhatók a legyőzöttek kárára. Mindenképpen
szükséges tehát, hogy a kiszemelt ellenfél indítsa meg a háborút.
Nem volt nehéz kiszámítani, hogy egy angol—francia—orosz
szövetséggel szemben, amelyeket ellenfelei szomszédjai is támo-
gatnak, Ausztria-Magyarország és Németország még Törökor-
szággal is megtámogatva, képtelen lesz megnyerni a háborút.

Olyan helyzetet kell tehát teremteni, hogy az ellenfél képte-
len legyen kitérni a háború elindításától. Az oroszok ezt az elen-
gedhetetlen feltételt is megoldják. Ehhez szláv testvérnépei
nyújtják a megfelelő alapot. Igaz ugyan, hogy Európa jelentős ré-
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szén megtalálható a német rokonság, de a szlávok sem hiányoz-
nak, hogy úgy mondjam sehonnan. A szabadkőművesség viszont
legfőbb művelőivel – ha gyéren is – de ebben az időben már az
egész világot behálózzák. Sajnos ezek a titkos szervezetek meg-
találhatók voltak Ausztria-Magyarország és Németország vezető-
köreiben is. Ezek a magukat haladó gondolkodásúnak valló embe-
rek köztük nem egy főúr is – nem voltak képesek felismerni, hogy
háborús filozófiájukkal nemzetük ellenségévé váltak, hiszen a
szabadnak és függetlennek hitt páholyaik, vagy az angol nagypá-
holy, vagy a párisi Grand Oriens Nagypáholy irányításával és an-
nak alárendeltségében működnek.

Az Osztrák Magyar Monarchia Szerbia elleni katonai fellépé-
sének kiprovokálását Oroszország szabadkőműves szervezetei se-
gítségével oldotta meg. Oroszország már az 1903. nyarán közre-
működött a szerb királygyilkosságban is. Tulajdonképpen már ez
a gyilkosság is Ausztria ellenes tevékenység része volt. A meg-
gyilkolt Obrenovics Sándor hazája érdekében együttműködött
Ausztriával. A halála után trónra segített: Karagyorgyevics
Oroszország felé orientálódott. Oroszország így komoly segítsé-
get kapott egy későbbi világfelosztás esetére az európai szláv te-
rületek megszerzéséhez.

A szláv alkat alaptermészete a titkolózás. Különböző célok
megvalósítását el sem tudja képzelni titkos szervezetek nélkül. A
titokzatos környezet melegágya a szabadkőműves szervezkedés-
nek. Titkos szervezetekből akadt bőven Oroszországban is, Szer-
biában is. Törvényszerű, hogy ezek kapcsolatot találtak egymás-
sal Egyik ilyen titkos szervezet volt a szerb hadseregen belül a
Dragutin Dimitrijevics – fedőnevén Ápis ezredes – vezette Fekete
Kéz csoport, amely a legveszedelmesebbek közé tartozott. Már az
1903-as szerb királygyilkosságban megtaláljuk őket. Valószínű a
Fekete Kéz maga is egy szabadkőműves páholy lehetett, hiszen a
Ferencz Ferdinánd trónörökös elleni merénylet felderítése kap-
csán a merényletben közreműködőkről kivétel nélkül bebizonyo-
sodott, hogy szabadkőművesek.

Bár Ausztria, vagy akár Magyarország területén is akadt bő-
ven hadgyakorlatra alkalmas hegyes-völgyes vidék, Ferencz Fer-
dinánd trónörökös az 1914. évi nyári hadgyakorlat céljára mégis a
Szerbia szomszédságában lévő Boszniát jelölte ki. Bosznia 1909-
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es osztrák annektálását követően mint Bosznia, mint Szerbia oszt-
rákellenessége a korábbihoz képest alaposan megnőtt.

A hadgyakorlat előkészületei során a császári rendőrség tit-
kos informátorai segítségével értesülést szerzett a merénylet szer-
vezéséről. Jelentették is mind a császárnak, mind a trónörökös-
nek, hogy készülőben van valami. Ferencz Ferdinánd makacssága
azonban erősebbnek bizonyult a hadgyakorlat színhelyét meg-
változtatni javaslók érveinél. Következményeképpen a sors és az
orosz diplomácia jól kiszámított akaratából Gavrilo Princip golyói
Szarajevóban kioltották a trónörökös és felesége életét. Mivel a
merénylőt a helyszínen elfogták, s nála szerb fegyvert, kézigrá-
nátot találtak, a kihallgatás során fény derült a felbujtókra is. Ápis
ezredes ugyanis a szerb hadsereg tisztje. A császári udvar ke-
ményhangú jegyzékben követelte Szerbia kormányától, hogy a
merénylet teljes felderítésére az osztrák rendőrség részt vehessen
a helyszíni nyomozásban.

A szerb kormánynak esze ágában sem volt együttműködni a
monarchia rendőrségével. Helyette Oroszország védelme alá he-
lyezte magát. Az oroszok és angol-francia szövetségesei nagyon
is örültek a helyzet számukra kedvező alakulásának, hiszen ez a
korabeli erkölcsi felfogás szerint Ausztria-Magyarország számára
cassus belli-t jelent a háborús elégtételhez. Oroszország nem is
várja ki a monarchiabéli fejleményeket, hanem már július 23-án
megkezdi részleges, majd néhány nap múlva a teljes katonai
mozgósítást. Ausztria máris kényszerpályára került, s maga is
kénytelen hadereje mozgósításával követni az oroszokat. Mivel
aztán az oroszok biztatására a szerb kormány végül is megtagadja
a császári rendőrséggel való együttműködést. Augusztus 5-én
kénytelen a nemzetközi megaláztatását elkerülendő hadat üzenni.
A háború provokatőrei: Anglia, Franciaország és Oroszország el-
érték céljukat. Sikerült akaratuk ellenére egy megnyerhetetlen há-
borúba rángatni a német nyelvterület meghatározó országait
Ausztria-Magyarországot és Németországot. Mindent elkövetnek,
hogy ez az áhított háború nehogy bármi módon is céltalanul érjen
véget. Már szeptember 5-én egyezményt írnak alá Londonban,
amely kötelezi Angliát, Franciaországot és Oroszországot a kü-
lönbékétől való tartózkodásra. Ez önmagában bizonyítja, hogy
ezek a hatalmak nem a békében, hanem a háborúban érdekeltek.
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Ez a forma a második világháború idején megismétlődik. 1942.
január 1-én 26 szövetséges állam köti meg az úgynevezett Wa-
shington-i paktumot a háború közös folytatásáról és a különbéke
elutasításáról. Ezt még meg is tetézi Roosevelt 1943. januárban
Casablancában Churchillel megtartott konferenciáján tett beje-
lentése a feltétel nélküli kapitulációról.

Roosevelt feltétel nélküli megadás találmánya az első világ-
háború vívása során még nem került megfogalmazásra. Ennek
valószínű oka, hogy az Egyesült Államok nagyon óvakodott a há-
borúba való belépéstől. Sokkal inkább arra játszott, hogy a háború
végén, amikor a kockázat már egészen minimális, békebíróként
lépjen fel a végelgyengülésre jutott harcoló felek között. E cél ér-
dekében lépett fel szabadkőműves elnöke Wilson az úgynevezett
14 pontos békejavaslatával. A méltányosnak tűnő feltételek Né-
metországot megtévesztik és feladja a háború folytatását. A mél-
tányos békefeltételeket a háború valódi győztesei Anglia és Fran-
ciaország figyelmen kívül hagyja. Németország nagy terület-
veszteséggel és hatalmas jóvátételi kötelezettséggel kénytelen bé-
keszerződést kötni. Ausztria-Magyarország hasonlóképpen súlyos
feltételeket kap.

Annak ellenére, hogy a Szerbia ellen indítandó háború legna-
gyobb és leghatározottabb ellenzője éppen Tisza István magyar
miniszterelnök volt, Magyarország kapta a legsúlyosabb békefel-
tételeket. Ennek okát nem Magyarország első világháborús sze-
replésében kell keresnünk. Hiszen az Osztrák-Magyar Államszö-
vetség gyengébb tagjaként Tisza István tiltakozásán kívül nem
volt lehetőségünk abból kiválnunk, vagyis akaratunk ellenére
kénytelenek voltunk a háborúból ránk háruló feladatoknak eleget
tenni. Érdekes módon a második világháború „elszámolásakor”
Ausztria hasonló helyzetét a győztesek méltányolták.

Magyarországot az első világháború békediktátumában min-
den más legyőzött államnál kegyetlenebbül büntették meg. Fáj-
dalom, de azt kell mondanom, hogy ennek okai a hajdan kiváló
magyar alkat történelmi eltorzulására vezethető vissza. Az egyik
nyomós ok, hogy a magyar történelmi arisztokrácia évszázadokon
át minden kritika nélkül befogadta azokat az idegeneket, akiket
saját nemzete bármilyen okból elüldözött. Mivel ezek a szegény
üldözött páriák munkájukért jóval szerényebb ellátással is beér-
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ték, mint magyar honfitársai, még örömmel is fogadta őket. Így
történt, hogy az utolsó évszázadban az ország határvidékein egyre
szélesebb sávban létszámuk majdnem elérte, de egyes területein
meg is haladta a magyar lakosság számát. Az Antanthatalmaknak
kapóra jött ez a helyzet. Mesés területi juttatásokkal kecsegtették
a még éppen hogy állammá konszolidált Romániát és Szerbiát az
Osztrák-Magyar Monarchia elleni háború esetére. A saját értelmi-
ségét még ki sem termelő koldusszegény szerbek és románok ví-
ziójában egyszer csak feltűnt a dúsgazdag Nagy-Szerbia és Nagy-
Románia délibábja. Csoda-e, hogy mérték nélkül ontották vérüket
felbujtóik érdekében. Anglia is, Franciaország is könnyen ígérték,
majd adták oda azt, ami nem is volt az övék. A legkönnyebb más
javaiból kifizetni valakinek a szolgálatait. Kérdés; el tud-e szá-
molni a saját lelkiismeretével? Ezek a „magas erkölcsű” hatalmak
sajnos eltudtak. Mindketten a keresztény erkölcsöt vallották ma-
gukénak, mégis könnyűszerrel tették túl magukat Krisztus leg-
alapvetőbb intelmén: „Ne tedd azt másokkal, amit magadnak nem
szeretnél”.

Magyarország és Ausztria területéből létrehoztak Csehszlo-
vákia néven egy teljesen új államalakulatot. Csehszlovákia meg-
teremtése mindennél jobban bizonyítja, hogy nem a nemzetiségek
felszabadítása motiválta a békebíró hatalmakat. Az ötmillió cseh
lakossághoz kilencmillió egyéb nemzetiséget csatoltak. Közöttük
a 3,5 milliós Szudéta-vidéket szín német lakossal. Közel egymil-
lió magyart és több más kisebbséget, de ugyanígy megemlíthet-
nénk a sok nemzetiségből kreált Jugoszláviát, amely a Szovjet-
unió 1990. évi átalakulásával rövid nemzetiségi háborúk követ-
keztében oldott kéveként hullott szét.

Csehszlovákia létrehozása a legfényesebben rávilágít a világ-
háború megtervezőire és legfőbb irányítóira az angolér francia
szabadkőművességre. Már a maga korában is köztudott volt, hogy
Benes és Masaryk magas rangú szabadkőművesek és angliai
emigrációban „kialkudták” a majdani Csehszlovák állam megala-
kítását. Itt szóba sem jöhetett a háborús cselekmények fejében
ígérendő területi gyarapodás, mint Szerbia és Románia esetében.

Oroszország, mint az Antant-hatalmak leggyengébb lánc-
szeme nem volt képes végigharcolni a háborút. 1917-ben kitört a
forradalom. Rendkívül kaotikus állapotok alakultak ki. Figyelem-
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reméltó, hogy 1917. július 30-án a forradalom hatására megala-
kuló ideiglenes kormány vezetője a korábbi hadügyminiszter, a
zsidó-szabadkőműves Kerenszkij lesz. Az Oroszországot sújtó
éhínség ellenére, amely már nemcsak a gyári munkásság köréhen
terjed, hanem elérte a hadsereg jelentós részét is, Kerenszkij hű
marad az 1914. szeptember 5-én aláírt londoni szerződéshez. Meg
sem fordul a fejében a háborúból való kilépés, a háború feladása.
Sokkal inkább a forradalmi erők ellen lép fel. A német vezérkar
segítségével a svájci emigrációból Oroszországba csempészett
Lenin 1917. július 18-án kénytelen Finnországba menekülni,
ahonnan titokban csak október 20-án tér vissza Pátervárra. Köz-
ben folyik a munkásosztagok felfegyverzése. Október 6-án kez-
detét veszi a pétervári általános felkelés. Kerenszkij menekülni
kényszerül. Lenin a forradalom győzelmét követően azonnal in-
tézkedik a háború befejezésére, s a londoni szerződés ellenére
kezdeményezi a Németországgal való különbéke megkötését. Ez
kissé nehezebben megy, mint Lenin gondolta. Még közvetlen
munkatársai is ellenzik a békekötést. Bár 1917. december 3-án
Breszt Litovszkban megkezdődnek a béketárgyalások, de az
újonnan megalakult Vörös Hadsereg egységei Trockij, Lenin
hadügyminiszterének parancsára harcolnak a német csapatok el-
len. Trockij, Lenin utasítása ellenére megtagadja a németekkel
kötendő békeszerződés aláírását. Lenin kénytelen átalakítani az
úgynevezett Népbiztosok Tanácsát, amelynek következtében
1918. március 3-án aláírják a békeszerződést. Leninre és társaira
jellemző, hogy Németország 1918. november 11-i összeomlása
után a Breszt-litovszki békeszerződést egyoldalúan semmissé
nyilvánította. Még jellemzőbb, hogy a „törvénytisztelő” Antant-
hatalmak elfogadva az egyoldalú szerződésbontást, az 1919. júni-
us 20-án Németországgal Versaillesben megkötött békeszerző-
désben is érvényesítették. Vagyis Németországot megfosztották a
Breszt-litovszki békeszerződés minden kedvezményétől.

Alighogy a fegyverek elhallgattak, színre lép a magukat a
háborúból kiügyeskedők vezetésével az addig titokban előkészí-
tett aknamunka. A háborúban vesztes államok hátországaiban
olyan elégedetlenséget szítanak, amelyek forradalommá válva
megingatják az amúgy is súlyos helyzetbe került államok intéz-
ményeit és kormányzását. Magyarországon ismét akad egy „ha-
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ladógondolkodású” arisztokrata gróf Károlyi Mihály személyé-
ben, aki azonosulni tud az ország romba döntésének céljaival.
Károlyi Mihály egyengette a frontról hazatérő, addig teljesen is-
meretlen kommunista agitátorok útját. Végül maga is lemondásra
kényszerül. A budapesti zűrzavar közepette Kun Béla és társai
már a börtönben Magyarország miniszterelnöke, illetve népbiz-
tosokként osztják fel maguk között a nemzet feletti hatalmat.
Bármilyen érzelmeket sértsen is, meg kell mondjuk, hogy a Ma-
gyar Tanácsköztársaságot irányító szabadkőműves csapat az egy
Garbai Sándor kivételével kizárólag zsidókból állt.

Azt hiszem senki nem tekinti ezt a véletlen művének. Az a
rémuralom, amely a 133 napos működésüket kísérte, ma már
közismert. Magyarország történetében első ízben fordult elő,
hogy a nemzet által a mások üldözése elől befogadott kisebbség
kezet emeljen a neki védelmet és megélhetést biztosító hatalomra.
Sajnos nem utoljára. A második világháború után ezúttal móride-
gen hatalom szuronyai által védve, ezt még felül is múlta. De er-
ről még szólunk.

Ezek a láthatatlan központból irányított erők nem csak Ma-
gyarországot Igyekeztek igájukba hajtani. Nem voltak jobb hely-
zetben Németország és Ausztria sem. Mivel ott a nemzet össze-
tartó ereje a miénknél nagyobb volt, nem tudtak azok nyakára ül-
ni. Németországban az ugyancsak zsidó Karl Liebknecht-t és Ró-
za Luxemburgot német katonatisztek meggyilkolják. Ausztria is
kisebb traumával képes úrrá lenni a vörös veszedelmen.

Bár az első világháború teljes egészében a szabadkőműves-
ség inspirálta vállalkozás volt, Oroszország kimerülésével spon-
tán kirobbant forradalom vezetése is fokozatosan a szabadkőmű-
vesség irányítása alá kerül. Miután ez teljes egészében megtörté-
nik, az amerikai zsidó bankárok megkezdik a forradalom pénz-
ügyi támogatását. Csak ezzel tudja a Vörös Hadsereg sorra lever-
ni a Leninék által intervenciós támadásnak nevezett huszonkét,
többségében orosz ellenforradalmi erőket. Ezek között megtalál-
ható volt néhány külföldi vérszegény egység látszólagos próbál-
kozása a cárizmus megmentésére, de a szabadkőműves beavatko-
zásra ezek észrevétlenül hazatértek. Ezek a külföldi „intervenció-
sok” különben sem a bolsevizmus elleni harcra érkeztek, sokkal
inkább az Oroszországban még harcoló német csapatok elleni há-
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borúzás céljából. A kaotikus állapotok jó ideig nem tették lehető-
vé a tisztánlátást. Tudott dolog, hogy a német munkástömegek is
nagy hajlamot mutattak a szocialista eszmék befogadására. Karl
Liebknecht és Róza Luxemburg meggyilkolása után félő volt,
hogy Németországban a szabadkőműves zsidóság által szított for-
radalom irányítása kikerül a kezükből. Amennyiben a németek
meg tudják szerezni a forradalom vezetését, előfordulhat, hogy a
kommunista ideológia központja Moszkva helyett Berlin lesz, s
Európa további fertőzésével Németország a vesztett háborúval és
megnyert forradalommal olyan erőhöz jut, amellyel sem Anglia,
sem Franciaország, de még az Egyesült Államok sem tudná a
harctéri győzelmét vele szemben érvényesíteni. Amíg az Oroszor-
szági forradalom vezetése nem jutott egyértelműen a szabadkő-
művesség, s vele a zsidóság kezébe, a bolsevista ideológiát egy új
német trükknek tartották, amely alkalmas lehet Oroszország Né-
metországgal és a fellázított Közép-Európával való integrálására.
A forradalmi fertőzés angliai és franciaországi exportjával pedig
az első világháború megnyerésére. Érthető tehát, ha minden esz-
közt felhasználtak leküzdésére.

Tisza István, volt miniszterelnök 1918. október 31-én történt
meggyilkolása után a magyar belpolitikai helyzetjelentős mérték-
ben romlik. Az arisztokrácia kezéből lépésről-lépésre csúszik ki a
hatalom. Úgy tűnik, nem is kapaszkodik érte. Ez teszi lehetővé a
hóbortos gróf, Károlyi Mihály hatalomra jutását, amely rendezett
állapotok között sohasem következett volna be. Az ország vezeté-
si válsága felszínre dobta a politikai hatalom gyakorlásában teljes
mértékben járatlan szatócsokat, akiknek bűnözői hajlama megfé-
kezhetetlenné vált. A vörös tűz terjedési sebessége még kiagyalóit
is meglepte. Így történt, hogy a londoni, még inkább a párisi sza-
badkőműves nagypáholyban is megijedtek. Különösen a francia
kormány néne félelemmel mindazt, ami Magyarországon történik.
Kétségtelenül benne szerepelt a tervükben ellenfeleik minél na-
gyobb belső rendetlensége a fegyverszünetet követő időszakban,
miáltal a békeszerződésnek nevezett diktátum aláírása ellen erőt-
lensége miatt még csak észrevételt sem tud majd tenni.

A legyőzöttek hátországainak fellázítása azonban messze
meghaladta a szükséges mértéket. 1919. április 19-én fellázad a
France nevű francia hadihajó legénysége tisztikarával együtt.
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Másnap a Jean Bart hadihajó személyzete követi példájukat. A
francia kormány visszarendeli ugyan a lázadó Fekete-tengeri
flottát, de a hosszú háború nem csak a vesztes államok gazdaságát
viselte meg. Ugyanebben a cipőben járnak a győztesek is. A vö-
rös veszedelem megállítására nem látnak más megoldást, mint a
beteg terület minél nagyobb mértékű izolálását. A franciák saját
történelmükből nagyon jól ismerik ezt a veszedelmes vírust. Az
utóbbi 150 évben kétszer is pusztította hazájukat. Így nem maradt
más hátra, mint a legfertőzöttebb terület minél nagyobb mértékű
csonkítása.

A szabadkőműves Benes csehszlovák külügyminiszter azzal
indokolta a frissen kialakított cseh katonaság bevonulását a felvi-
dékre, mert Magyarországon hódít a bolsevizmus és nehogy olyan
tömegbázisa alakuljon ki, amely rövid időn belül megfertőzheti,
esetleg hatalmába kerítheti egész Európát.

Igaz ugyan, hogy árulásuk fejében jelentős területeket ígértek
Magyarország területéből Romániának és Szerbiának, majd ké-
sőbb a megalakulandó Csehszlovákiának, de a saját nemzetiségtik
által lakott területeknél nagyobbra nem gondoltak.

Így azonban a nemzetiségek lakta területekhez még akkora
színmagyar területeket rendeltek, hogy a nemzetiségek éppen
csak többségben legyenek az elkobzott országrészekben.

Annál is inkább, mert az amerikaiak 14 pontos béketerve is
csak a nemzetiségek felszabadításáról, önrendelkezési jogainak
helyreállításáról beszélt. Féltek azonban, hogy Magyarország nem
lesz képes gátat emelni a bolsevizmus európai terjedése elé. Ma-
gyarország szomszédállamai nem szenvedtek a „vörös himlőtől”.
Így azok semlegesíteni tudják majd a kialakult fertőzést.

Így vesztette el hazánk területének kétharmadát, lakosságá-
nak több, mint a felét, közöttük mintegy 4,5 millió színmagyar la-
kost. Magyarország a trianoni diktátum alapján 325 ezer négyzet-
kilométerről (Horvátországgal) 94 ezer négyzetkilométerre, la-
kossága 18 millióról 7,6 millióra zsugorodott. Köszönhetően
„haladószellemű” arisztokráciánk és hányattatásukból befogadott
zsidóságunknak. Nem csodálható, hogy Magyarország monar-
chiabeli kiegyensúlyozott és jól működő gazdasága súlyos káro-
kat szenvedett. Elvesztette erdőterületének négyötödét, bányáinak
és vasútjainak legnagyobb részét, egyetlen tengeri kikötőjét, ter-
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mőföldjeinek a legjavát. Még az ugyancsak háborút vesztett
Ausztriát is magyar területekkel kárpótolták. Így került oda a
Burgenlandnak elkeresztelt Lajta-környéki terület, amely koráb-
ban ezt a nevet sohasem viselte.

Ausztria korábban szerette volna ezt a terültet megszerezni,
de az általa kezdeményezett és vesztett háború miatt, amelybe
Magyarországot a közös államszövetség révén kényszerűen bele-
rángatta, a békeszerződés körüli osztozkodás idején nem merte
felvetni. Az angolok és franciák is csak akkor kezdték támogatni,
amikor az amerikai küldöttség váratlanul előállt ezzel a javaslat-
tal.

A magyar küldöttség nyomatékosan javasolta, hogy az el-
kobzásra ítélt terülteken nemzetközi ellenőrzés mellett tartsanak
népszavazást arról, hogy egyesülni kívánnak-e a számukra kijelölt
szomszéd államokkal. A demokratikus elvek és jogok letétemé-
nyesei, a „békebírák” erről a valóban demokratikus megoldástól
nagyon is féltek, ezért elvetették.

Az ott élő népek akarata a magyar küldöttségen kívül senkit
sem érdekelt.

A trianoni békeparancs végrehajtása után az egyharmadára
zsugorított, porig alázott Magyarország ezer sebből vérezve hoz-
záfogott a haza újjáépítéséhez. Úgy tűnik, hogy az Antant-
hatalmak által elismert kormány még azt is tűrni volt kénytelen,
hogy a megbukott szabadkőműves bolsevista kormány 200 millió
aranykoronát kivigyen Ausztrián át Moszkvába. Horthy és kor-
mányai ugyanis sohasem követelte vissza juttatását. Nem csoda,
hogy az infláció olymértékben elszabadult, hogy a lakosság fizi-
kai átmentését, élelmezését csak a korai gazdasági történelemből
ismert cserekereskedelem oldotta meg. Ez pedig az állam után a
lakosság teljes elszegényedését is magával hozta. A lakosság fel-
élni kényszerült minden tartalékát. Az új kormány előtt nem ma-
radtak titokban a szabadkőműves zsidóság Magyarország elleni
üzelmei. Egyik első intézkedéseként betiltotta a szabadkőműves
páholyok működését. Ezzel az amúgy is titkos szervezet működé-
se még titkosabbá vált. Nagyfokú naivitás kellett ahhoz, hogy
bárki is komolyan vegye működésének megszűnését. Majd csak
akkor jelentkeznek, amikor a hosszúra nyúlt inflációt követően a
húszas évek közepén a Bethlen-kormány kísérletet tesz az új sta-
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bil pénzrendszer létrehozására. Ez természetesen külföldi hitelek
felvétele nélkül nem volt megoldható. A svájci szabadkőműves
bankvilág azonban Beihlenék nagy meglepetésére a kölcsönök
folyósítását az igen magas kamat mellett a páholyok működésé-
nek engedélyezéséhez kötötte.

Horthy és Bethlen is egy jó ideig ellenálltak, de végül is némi
formai változtatások mellett engedni kényszerültek. A kormány-
nak sikerült elfogadtatnia, hogy a páholyok csak nyilvános szer-
vezetek formájában működhetnek.

A zsidóság még ezt is ki tudta használni. A korábban titok-
ban átmentett páholyaik „Ingyen kenyér Egyesület, Ingyen tej
Egyesület, Rotary Club, Cobden Szövetség” stb. címen kerültek
cégbírósági bejegyzésre. Működési költségeiket így átháríthatták
a jobb módú, nem zsidó kereskedőkre, iparosokra és főurakra,
akik karitatív tevékenységüket sejtve szívesen támogatták a gom-
ba módra szaporodó, szabadkőműves páholyokat. Különös mű-
ködésüket nem egyszer még az állam szociális intézményei is tá-
mogatták. Az ingyen kenyérre és ingyen tejre szoruló keresztény
családok gyermekei egyetlen fillért sem láttak ezekből az adomá-
nyokból.

Mindenesetre ezzel a kompromisszummal a külföldi hitel-
nyújtás elől az akadály elhárult 1927. január 1-jével hivatalosan
is, ténylegesen is megszületett a magyar Pengő pénzrendszer,
amely néhány éven belül a világ egyik legszilárdabb valutájává
vált. Még a második világháború idejét is viszonylag alacsony
inflációval vitte végig. Rohamos inflációja csak a szovjet meg-
szállás után következett be.

A két háború közötti Horthy-korszak kormányai mindvégig a
trianoni trauma hatása alatt álltak, s nagyon helyesen békés határ-
revíziót sürgettek. A területeink elvesztéséért elsősorban felelős
szabadkőműves-zsidósággal azonban megbékéltek. Úgy tettek,
mintha elhinnék a nyilvános egyesületekké alakított páholyok
valóban és kizárólagos nemzetérdekű karitatív tevékenységet
folytatnak. Ez a megbékélés egy kissé furcsa együttműködésé
alakult. A Horthy-rendszer együttműködött a zsidósággal abban,
hogy a legfontosabb gazdasági pozíciókat, majd magát a gazdasá-
got teljes mértékben kisajátítsák. Zsidó volt a Nemzeti Bank el-
nöke, az ország nagy- és kiskereskedelmének a túlnyomó többsé-
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ge. Az ország lakossága – még a középrétegek is – a zsidó tőke
kiszolgálójává, kiszolgáltatottává vált. A világháború és az azt
követő gazdasági újjáépítés során elszegényedett magyarság nagy
része a békeévek alatt sem tudta visszanyerni korábbi egzisztenci-
áját. Kialakult a hárommillió koldus országa. Sajnos a kialakult,
sokkal inkább kialakított állapotok a mai napig tartanak. Minden
technikai fejlődés ellenére belátható időn belül még kilátás sincs
ennek megváltoztatására.

Horthy és hatalmi elitje a lehető legteljesebb mértékben ösz-
szefonódott a zsidósággal. Olyannyira, hogy Miklós fia második
házassága révén állítólag rokonságba is került velük. Sőt a háború
után portugáliai emigrációjában a német hatóságokkal közösen
kimenekített zsidók fizették mindvégig megélhetési költségeit.
Újpéteri Elemér lisszaboni követségi ügyvivő emlékiratai alapján
tudjuk, hogy Chorin, Weis, Komfeld és Mauthner családok ma-
gyarországi vagyonukat a németeknek eladva német repülőgépen
egy tonna aranyat és tetemes valutát magukkal vive Portugáliába
menekülhettek.

Újpéteri Elemért is meglepte, hogy az illetékes magyar ható-
ságok vélhetően tudta nélkül ilyen hatalmas vagyont el lehetett
idegeníteni. Jelentésére semmitmondó választ kapott, amelyből
megérthette, hogy mindez a legfelső vezetés tudtával történt.1

Mindenesetre Magyarországon kialakult egy olyan rendszer,
amelyben az államalkotó nemzet már alig gazdája önmagának,
sokkal inkább nemzetidegen világpolgárok járszalagjára került,
ahonnan sem a vesztes háború, sem az annak büntetéseként ránk
szabadított bolsevista szocializmus kihordási idejét követően a
mai napig sem szabadult.

                                                     
1 Ujpéteri Elemér: Végállomás Liszabon. 450-456. oldal
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁ-
SÁNAK „SZÜKSÉGLETE”

Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a szövetséges hatal-
mak az első világháborút két ütemben vesztették el. Első ütemben
a katonai vereség következett be, a másodikban pedig a külső el-
lenségnél sokkal veszedelmesebb ellenfél támadott a vesztes ál-
lamok kormányaira. Ez pedig saját hazájuk idegenek által fellá-
zított hátországa. Magyarország esetében ez sokkal nagyobb ve-
szedelmet jelentett, mint maga a front. A fegyverszünet megköté-
sekor csapataink úgyszólván mindenütt az ország határain kívül
harcoltak. Onnan rendezett módon vonultak haza. Itthon azonban
az időközben hatalomra került bolsevista kormány hadügymi-
nisztere a „nem akarok többé katonát látni” idegen érdekű jelszó-
val szélnek engedte a zárt kötelékekben érkező alakulatokat. Meg
is lett az eredménye! Az Antant-hatalmak által felbiztatott álla-
mok szedett-vedelt alakulatainak támadásával a sebtében vörös
csillag alá kényszerített gyenge fegyverzetű csapatok gyengének
bizonyultak. Annál is inkább, mert ezeket a csapatokat a védeke-
zésben még az országba beengedett Antantmisszió is akadályozta.
Majd a békediktátumban az Antantmissziók segítségével meg-
szállt színmagyar területeket jelentéktelen kiigazításokkal árulá-
suk fejében ezeknek az újonnan kreált és meglévő szomszéd ál-
lamoknak ítélték.

Németországra olyan hatalmas pénzügyi jóvátételt róttak ki,
amely a német gazdaság akkori teljesítőképességét messze meg-
haladva csak 1985-ben járt volna le. A győztesek szándékosan
úgy szerkesztették meg az úgynevezett békeszerződést, hogy a
belátható időn belül az általuk megszabott időpontban alkalmat
adjon újabb háború indítására. Vajon melyik állam tűrné el tartó-
san, hogy fontos tengeri kikötőjét „szabad várossá” deklarálják,
és egy, a kikötővel nem szomszédos állam részére a saját testéből
még egy közlekedési sávot, úgynevezett korridort is kihasítsanak.
Valóságos csodának mondható, hogy Németország e megalázó
helyzet ellenére több, mint tíz évig korrekt, békés kapcsolatot
tartott Lengyelországgal.
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Franciaország annyira nem bízott a német jóvátétel teljesít-
hetőségében, hogy 1923. január 11-én békeidőben katonailag
megszállja a német Ruhr-vidéket, úgymond „produktív zálog-
ként”. A megszállt terület acél- és egyéb termelését lefoglalja és a
jóvátételbe beszámítva elkobozza és elszállítja. A hatalmas
sztrájkhullám ellenére ezen jottányit sem hajlandó változtatni, in-
kább súlyos büntetéseket szab ki az ipari üzemek tulajdonosaira,
de még a munkások egy részére is. Franciaország és Anglia leg-
jelentősebb bevételi forrása a német jóvátétel fizetéséből ered.
Franciaország ebből a forrásból fedezi a Maginot-vonal katonai
védelmi objektum teljes felépítését is. Időközben a francia meg-
szállás úgynevezett „demilitarizált” övezetté alakul a franciák to-
vábbi jelenlétével. Hitler 1933. január 30-i hatalomra jutásával,
miután első intézkedése a szabadkőművesek által irányított Nép-
szövetségből való kilépés, 1936. március 7-én elrendeli a demili-
tarizált övezetben a német szuverenitás helyreállítását. Nem csak
Anglia és Olaszország, hanem Franciaország is tudomásul veszi a
német lépést.

Az első világháború elvesztésével Ausztria nagyhatalmi léte,
szerepe is elveszett. E felismerés indukálta az osztrák politikának
azt a törekvését, hogy egy nála erősebb hatalommal szövetkezve,
esetleg egyesülve ez ismét lehetővé váljék. Nem is igen kellett ke-
resnie partnerét, hiszen az ott volt a szomszédjában, amelynek
jelentős területét német-római császárságként korábban már bir-
tokolta. Vagyis Németország.

Ráadásul a két állam közös nyelve tálcán kínálta a megoldást.
A vesztes háború utáni politikai káosz ellenére mindkét állam tör-
vényhozása könnyen és gyorsan meghozta a két ország uniójáról
szóló döntést. Csakhogy a győztes és tetőtől talpig demokratikus
nagyhatalmak ezt a két nép akaratát hatalmi szóval egyszerűen
megtiltották. Az Ausztriával megkötött Saint-germani békeszer-
ződés 88. cikkében gondosan körülírta a két állam egyesülésének
tilalmát.2

Az angol-francia gondolkodás egyszerű: nem azért provo-
kálták ki, majd nyerték meg a világháborút Ausztria és Németor-

                                                     
2 Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. 54. oldal
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szág ellen, hogy ilyen egyszerű módon ismét gazdasági konku-
renseikké válhasson.

Ez az egyesülési óhaj a két nép között ettől persze még nem
szűnt meg, hanem továbbra is a lelkekben munkált, ha lehet még
fel is erősödött.

Hitler hatalomra jutásában döntő szerepet játszott a német
gazdaság siralmas állapota, amelybe a hatalmas jóvátétel fizetése
juttatta. A munkásság sorozatos sztrájkjai csak a kormányok cse-
réjét volt képes elérni. A gazdaság javulását azonban az új kor-
mányok sem tudták teljesíteni. Hitler akinek bolsevista zsargon-
nal mondva – nem volt vesztenivalója, nevén nevezte a bajok
okát, valamint orvoslásának módját. A német polgári- de a szoci-
áldemokrata pártok is egymással versengve vetették el Hitler ér-
veit, csak éppen jobbat nem tudtak a helyébe állítani. A helyzet
nagyon hasonlított a 70 évvel későbbi Magyarországon működő
MIÉP körüli huzavonára, akit mindenki szélsőségesnek, rasszis-
tának, antiszemitának, fasisztának címkéz, de senki sem tud vála-
szolni arra, hogy hová lett a 120 milliárd Dollár értékű privatizált
nemzeti vagyon ellenértéke, amelyből még a „rendszerváltáskor”
fennálló 22 milliárd Dollár külföldi adósságot sem fizették vissza.
De erre később még visszatérünk.

A német tömegek egy ideig hittek a hitleri érvek cáfolatai-
ban, de a helyzet fokozatos romlása előbb megingatta, majd meg-
győzte őket, hogy vagy a biztos halál, vagy a bizonytalan feltá-
madás között választhatnak. Végül is nem is annyira Hitler, sok-
kal inkább kilátástalan helyzetük győzte meg őket a változás
szükségességéről. Jobb híján tehát hatalomra juttatták a Nemzeti
Szocialista Pártot.

Hatalomra jutása után Hitler megtartotta választási ígéreteit.
Azonnal békés tárgyalásokat kezdeményezett Angliával a béke-
szerződés feltételeinek enyhítésére. Miután meggyőződött, hogy
első világháborús győztes ellenfelei hajthatatlanok, Németország
kilépett a kizárólag a győztesek érdek képviseletét ellátó Népszö-
vetségből. Visszaállította Németország fennhatóságát a demilita-
rizált Ruhr-vidék, vele a német acélipar felett. 1937. január 30-án
pedig bejelentette, hogy megtagadja mindazokat a kötelezettsége-
ket, amelyet a versaillesi békediktátum a Reichbankra és a biro-
dalmi vasutakra kirótt. Hitler ezzel széttörte a német gazdaság
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testét szorongató nemzetközi bilincseket. Ezt követően a német
gazdaság rövid időn belül bámulatos fejlődésnek indult. A töme-
ges nyomorúság oly látványos gyorsasággal javult, majd szűnt
meg, hogy még Németország ellenségeit is ámulatba ejtette. Még
Lloyd George a győztes Anglia volt háborús miniszterelnöke is
Németországba utazik, hogy tanulmányozza az otthon nyomasztó
munkanélküliség megszüntetésének módszereit. Az egész német
társadalom néhány év múlva olyan szociális intézményeket ka-
pott, amelyet mi több, mint 60 év múltán is csak irigyelhetünk.
Az alulról jött kormány olyan gazdasági konjunktúrát teremtett,
melyre az ország életében még nem volt példa. A hitleri német
fejlődést mintaértékűnek tekinthetjük: hogy egy szabad, jól kor-
mányzott szorgalmas és tehetséges nemzet mire képes.

A kárvallott angol és francia kormányok azonban nem nézték
jó szemmel Németország gyors és nagyarányú fejlődését. Bosszút
esküdtek ellene. Elhatározták ismét letörik a német vitalitást. Új
háborúval kényszerítik még a korábbinál is megalázóbb és na-
gyobb teher viselésére. A szabadkőműves páholyokban Németor-
szág teljes felszámolását, mint nemzetnek a föld színéről való el-
törlését tervezték. A tervnek különös nyomatékot adott a néhány
évvel korábban az egész világ gazdaságán végigsöprő 1929-33.
évi gazdasági válság. Ezeken a tervezőkön az a gondolkodás lett
úttá, hogy a világ korabeli fejlett ipara több termék előállítására
képes, mint amennyi a világ lakosságának a szükséglete. Követ-
kezésképp a még továbbfejlődő technológiák ezt még növelni is
fogják. Ez az oka a túltermelés válságának, amely a korabeli köz-
gazdasági tudomány eszközeivel megoldhatatlannak látszott. Az
aranyalapú fizetőeszköz a fejlődés fékjévé vált. Csak úgy lett vol-
na fenntartható, ha az árutermelés hatalmas ütemének mértékében
növelhető lett volna az arany termelése. Azonban a gazdaság mű-
ködését ez is csak rövidtávon biztosíthatta volna, mivel az arany
voltaképpen holt tőke, s a szaporodó népesség munkájának gyü-
mölcseként megélhetéséhez nemcsak aranyat igényel.

Ugyanakkor a termelés növekedése legnagyobb részt nem a
technika, a technológia fejlődésének, hanem a megnövekedett
mennyiségű munkáskéz eredménye volt. Leegyszerűsítve: a de-
mográfiai robbanás mértéke nagyban meghaladta a kiművelhető
emberek számának, a technikai és technológiai ismeretek növeke-
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désének színvonalát. A fejlődés teljességének ez az egyensúlyi
megbomlása vezetett végül is az egész világot megrázó gazdasági
válsághoz.

A szabadkőműves gondolkodás ezúttal nem előre lépett, ha-
nem hátra. Nem a tömeges oktatásban, a tömegek magasabb érté-
kű munkavégzésére való kiképezésében igényszínvonalának nö-
velésében látta a megoldást, miáltal a megnövekedett áruforgalom
biztosítható lett volna, hanem éppen fordítva. Úgy gondolták, ha a
legfejlettebb árutermelő hatalmak közül az újonnan feltörekvőket
kiiktatják, akkor mérséklődik az árukínálat, amelyet a stagnáló
felvevőpiac képes lesz értékesíteni. Lehetetlen fel nem ismerni
ebben az okoskodásban a leegyszerűsített Malthus-elmélet sza-
bályait. Eszerint egy olyan mérete földbirtokon, ahol egy házas-
pár kiegyensúlyozott munkával megtermeli a megélhetéséhez
szükséges javakat, ugyanott két házaspár a kétszeresére növelt
munkájával nem érhető el kétszeres termékmennyiség. A föld-
birtokon dolgozók további növelése az egy főre eső termelés to-
vábbi csökkenésével jár. Mindez kétségtelenül igaz. Csakhogy
Malthus óta ismertté vált a növekvő volumenhaszon elmélete. Ha
ugyanis 10%-os kamatra elhelyezek egy bankba 100 forintot, az
évi 10 forint hasznot hoz. De ha 1000 forintot tudok elhelyezni,
az már 100 forint hozadékkal bír. Vagyis a kiegyensúlyozott gaz-
daságban a növekvő munkaerő a vállalkozónak növekvő hasznot
realizál.

Talán szükségtelen mondani, hogy a világ gazdasága napja-
inkban ugyanezekkel a problémákkal küszködik. A „jobbnál-
jobb” közgazdasági elméletek a könyörtelen globalizáció mohó-
ságán sorra buknak meg. Mindenki az uniós törekvésekben látja a
megoldást, miközben az unió már képtelen megbirkózni saját el-
lentmondásaival. A belső kohézió egyre növekvő megbomlása
már a szervezet felbomlásával fenyeget. Ellentét tapasztalható
Németország és Franciaország között. Úgyszintén a német-francia
és angol érdekek között.

Ugyanakkor nem elhanyagolható érdekellentét van az Euró-
pai Unió és az Egyesült Államok között is. Japánról, Ázsiáról,
vagy az egész világ energia bázisát biztosító Afrikáról még nem
is beszéltünk. A globalizáció ellentéte a szabad versenynek. El-
lenkezik a monopólium-ellenes törvényekkel. Úgy tűnik a kapita-
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lista gazdaságelmélet őrei feladták a szabad verseny által kivált-
ható szellemi energiák hasznosítását. Ehelyett a világméretű tő-
kekoncentráció elvét helyezik a gazdasági növekedés középpont-
jába, amely pedig a szellemi energiák ellustulásához, vagyis a
visszafejlődéshez vezet.

Mindenesetre már a harmincas évek közepén is csak akkor
hangoztatták a nemzetek közötti szabad gazdaági verseny min-
denhatóságát, ameddig versenyhelyzetük előnyei alapján az an-
golszász és francia nagyvállalatok voltak a verseny győztesei.
Ahol ez veszélybe került, a konkurens államokat forradalmakkal,
belső zavarokkal, végső esetben háborúval igyekeztek fejlettebb
pozícióitól megfosztani. A titkos szabadkőművesség bármely –
egyébként kielégítően fejlett-államban képes volt (és ma is
képes!) forradalmi lázadást, belső elégedetlenséget a kívánt
időben felszítani. Jó példa erre az 1968. évi több hetes
franciaországi sztrájk. Ebben az időben a francia gazdaság jó
konjunkturális időszakot élt meg. Jelentős kereskedelmi többletet
realizált az Egyesült Államokkal. De Gaulle elnök a többlet
kifizetésére nem adott haladékot, így Amerika arra kényszerült,
hogy arannyal fizessen. Az aranytömbök ugyan gazdát cseréltek,
de rövidesen a láthatatlan hatalom a Francia Kommunista Párt
szítására, a „létfeltételek javítására és a dolgozók szociális
igényeinek kielégítésére” több, mint tízmillió munkás kezdett
több hetes sztrájkba. Ilyen követeléssel ugyanis a világ bármely
országában, bármikor lehetne sztrájkot indítani. A sztrájk végül is
olyan megegyezéssel ért véget, hogy a francia állam meg kellett
térítse mind a dolgozók sztrájk idejére esedékes bérét, mind a
vállalatok sztrájk következtében keletkezett kárát. Az amerikai
kereskedelemmel szemben elért francia aktívum jelentős részét a
sztrájk lecsapolta.Németország esetében a harmincas évek közepén a rendkí-
vüli konjunktúra, az ipar és munkásság látványos szociális fejlő-
dése – bár a titkos szabadkőművesek itt is működtek –lehetetlen-
né tette a belső rend felzaklatását. A fegyelmezett német ipari
munkásság szorgalmas munkája nyomán élvezte annak gyümöl-
csét. Nem volt hajlandó kockára tenni semmiféle politikai kalan-
dorok hóbortos ígéreteiért. A német lakosság életszínvonalával
való elégedettsége, a jövőbe vetett hite, az új vezetés iránti bizal-
ma olyan nagy és sziklaszilárd volt, hogy Németország ellensé-



32

geinek más módszerek után kellett nézniük. Ezek a más módsze-
rek és eszközei az angol szabadkőművesség legfelsőbb páholyai-
ban kerültek megtervezésre. Ebben az időben a szabadkőműves-
ség a legmagasabb szinten Angliában volt reprezentálva. Benne
volt az uralkodóház is, a hatalmat ténylegesen gyakorló parlament
és a kormány számos tagja, többek között maga Churchill is. Eb-
ben az időben Churchill ugyan nem tagja a kormánynak, de Fran-
ciaország német lerohanása idején hihetetlen gyorsasággal Anglia
miniszterelnöke lesz.
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A MÁSODIK VILAGHABORÚ SZEREPLŐI-
NEK KIVÁLASZTÁSA.

Az első világháborús békeszerződést követő években, bár a
forradalommal hatalomra jutott Oroszországi bolsevizmus meg-
erősödését az amerikai zsidó bankvilág: Jacob Schiff, Guggen-
heim, Max Breitunk, Warburg, Khun, Loeb end Co. Bankházak a
New York keleti részéből származó zsidó Trockij (Bronstein) út-
ján erkölcsileg, de főleg anyagilag támogatják. Ez a százmilliós
nagyságrendbe tartozó orosz tömegek részére csepp volt a tenger-
ben. A hatalom gyakorlói azonban anyagi gondoktól mentesen
éltek. A hatalmas ország tömegellátása viszont súlyos problémát
jelentett. 1921-ben már súlyos éhínség sújtotta az ország lakossá-
gát. Emiatt Lenin kénytelen volt lazítani az állami monopóliumok
működésén. Bevezette az úgynevezett NEP-korszakot, amely csak
minimális mértékben volt képes enyhíteni a helyzeten. A szabad-
kőműves zsidóság egy része Lenin intézkedésében a kommunista
hatalom feladását látta. Ennek megakadályozására merényletet
terveztek ellene. Kaplan Dóra – egy zsidó nő – rá is lő Leninre,
aki azonban sebesülését túlélte. Betegsége miatt mégis fokozato-
san kiszorul az ország legfelsőbb vezetéséből, 1924. január 21-én
meg is hal.

A bolsevista bacilustól óvakodó első világháborús győztes
hatalmak úgynevezett vesztegzárat vontak Oroszország köré,
amely a diplomáciai elszigeteléstől való kizárásig sok mindent
tartalmazott.

Ebben persze főszerepet játszott, hogy az új szovjet hatalom
semmissé nyilvánította a cári uralom által Amerikával, Angliával,
Franciaországgal és más kapitalista államokkal megkötött kon-
cessziós szerződéseket. Továbbá megtagadta cári jogelődjének és
a Kerenszki-kormánynak nyújtott kölcsönök visszafizetését. E
problémák rendezése céljából összehívott 1922. évi Genovai
Konferencia eredmény nélkül zárult.

Németország érdekes módon hasonló helyzetbe került, mint
Oroszország. A húszas évek elején, bár itt az okok kizárólag a
német konkurencia minél nagyobb izolálása, a német ipar regene-
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rálódásának minden módon való akadályozása történt. A genovai
konferencia keretében azonban a jelenleg két hasonló bajokkal
küzdő volt ellenség Oroszország és Németország jobb lehetősé-
gek híján egymással köt a gazdaság és a kereskedelem kiszélesí-
tésére vonatkozó szerződést az úgynevezett Rapallói Szerződést.
Bármilyen furcsa, ez a Németország számára igencsak sovány
eredménnyel járó szerződés több, mint tíz évig szolgálta a két ál-
lam érdekeit. A szerződés hatálya az élet minden területére kiter-
jedt. Érdemes megemlíteni, hogy a megalakuló Vörös Hadsereg
első új tisztikarát német tisztek képezték ki. Tulajdonképpen ez
volt az egyik fő oka Sztálin második világháborút megelőző ha-
talmas tisztogatásának, amely a Vörös Hadsereg vezetésére és
tisztikarára is kiterjedt. Az 1921-22-es nagy oroszországi éhínség
idején Németország – bár maga is szükséget szenvedett – egymil-
liárd márkás segélyt nyújtott Oroszországnak.

Mindkét ország lakosságának több éves szenvedését követő-
en a húszas évek második felében a gazdasági együttműködés
előnyei látható formát öltenek, bár a népesség nyomora a mai vi-
szonyokhoz mérve még mindig elképesztően nagy. Mindkét or-
szág kormányzása rendkívüli erőfeszítést, fegyelmet és szigorú-
ságot követel. Szovjet oldalon ez bizony a tartós éhhalál mellett
tömeges kivégzésekkel is jár.

Németországban gyakoriak az utcai tüntetések, sztrájkok és
mindenfajta – ahogy ma mondjuk – polgári engedetlenség.

Hagyományos „demokratikus” módszerekkel az egymást
gyakran váltó kormányok nem tudnak ezen úrrá lenni. A radikális
programmal hatalomra kerülő Nemzeti Szocialista Párt rövid idő
alatt gyökeresen változtat a helyzeten. Oroszországban, ha úgy
jobban tetszik a Szovjetunióban a szadista Sztálin uralma kon-
szolidálja a helyzetet. Az angol-francia vezetés egyre nagyobb
aggodalommal figyeli a számára mindenképpen hátrányosan for-
málódó együttműködést. Ez a gazdasági összefogás Európában
veszélyesebb konkurenciát teremthet, mint amelyet alig két évti-
zede vertek szét.

Valamit tenni kell! Annál is inkább, mert 1931. márciusában
Németország és Ausztria a békeszerződésben megtiltott egyesülé-
se ellenére vámszövetségre vonatkozó tervet jelent be. Talán
mondani sem kell, hogy a két állam első világháborús ellenfelei-
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ben ez meglehetősen nagy felháborodást és tiltakozást vált ki.
Ennek leghúsbavágóbb formája a külföldi zsidó tőke gyors kivo-
nása, mint Németországból, mint pedig Ausztriából. A francia
kormány megtagadja Ausztriától a már megígért gazdaság-
szanálási kölcsön folyósítását. E „demokratikus államok” össze-
hangolt és válogatott nyomásának hatására a két állam kénytelen
a vámszövetség tervét visszavonni.

Az örökbéke vízióját száműzni kell tehát a politika eszköztá-
rából.

Az első világháború előtti állapotok úgyszólván semmit sem
változtak. A gazdasági problémák megismétlődtek, így az ellen-
felek is azonosak. Egyik oldalon Anglia és Franciaország és ha-
gyományos európai szövetségesei, másfelől az egész német
nyelvterület és a hozzákötődő kényszerszövetségesei, akik Né-
metország szomszédságában és közelségében, tegyük hozzá
gyengeségében, képtelenek lettek volna a másik oldalhoz csatla-
kozni.

Érdekes módon hasonló konkurencia problémája van a tenge-
rentúli Egyesült Államoknak Japánnal. Japán ugyan számarányát
és pillanatnyi fejlettségét tekintve jóval el van maradva Ameri-
kától, de fejlődésének üteme ijesztő méreteket öltött. Működése
során pedig kizárólag saját hagyományait követi, s nem hajlandó
az „amerikai demokrácia” játékszabályaihoz igazodni. Ugyanak-
kor az ázsiai területen lévő befolyása is vészesen terjed. Mivel az
első világháborút kévetó osztozkodásból Japán teljes mértékben
kimaradt, 1931-ben fegyveres támadást indít Kína ellen Mandzsú-
ria felszabadításáért. A katonai műveletek mindössze három hó-
napig tartanak. Mandzsúria kimondja elszakadását Kínától és
proklamálja az Önálló Mandzsu Köztársaság megalakítását. Kína
belső problémákkal is küzd. Az országot uraló koumintag 1927-
ben kettészakad. Baloldali szárnya Vuhanban alakít kormányt,
míg a jobboldali Csang Kaj-sek-kel Nanking-ban alakítja meg
kormányát. Később a baloldali vuhani kormány kizárja a kommu-
nistákat. Annak ellenére, hogy mint a vuhani, mint a Nankingi
Kormány szembekerül a kommunistákkal, Mao-Ce-tung Huan
tartományban fegyveres csapatokat tud szervezni, amelynek lét-
száma rövid idő alatt eléri a 300.000 főt. Ebben a kínai vörös had-
seregben bármilyen furcsa, megtaláljuk mind a szovjet, mind az
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amerikai tanácsadókat és természetesen mindkét állam fegyvereit
is. Japán látványos fejlődése megállításához az Egyesült Álla-
moknak a háborún kívül úgyszólván semmiféle más eszköze
nincs. A németnél is fegyelmezettebb lakosság belső fellázítására
még gondolni sem lehet. A japán nemzeti öntudat a világ minden
más nemzeténél összehasonlíthatatlanul nagyobb. Józan nemzeti
gondolkodása annyira eltér az európai, az amerikai, vagy az afri-
kai, de még a többi ázsiai népekétől is, hogy annak kiszámítása,
meggyengítése teljes képtelenség.

Az Egyesült Államokban is úgy érzik, valamit lépni kell. Az
amerikai alkotmány azonban a háborút illetően nehezebben ke-
rülhető meg, mint az európai államok törvényei.

A nagy világgazdaságból még alig lábadozó Amerikában is
fordulópontot jelent az 1933-as év. Németországhoz hasonlóan,
vagyis Hitlerrel egy időben Roosevelt személyében új elnök kerül
hatalomra. Roosevelt energikus, Amerikában szokatlan módsze-
rekkel gyorsítja meg a gazdasági válság felszámolását. Hivatalba
lépése napján meghirdeti a New Deal-nak keresztelt (új irány)
politikáját. Ennek leglátványosabb elemei, hogy megtiltja az
arany kivitelét Amerika területéről és ha hisszük, ha nem, meg-
szünteti a csekkek forgalmát. Követelését és tartozását mindenki
csak készpénzfizetéssel rendezheti. Mivel a gazdasági válság ép-
pen amiatt robbant ki, hogy a bankok és az állam gazdasága nem
rendelkezett annyi pénzzel, mint amennyi követelés állott vele
szemben, így a betétesek pénzét kifizetni nem tudta, könnyen ma-
gunk elé képzelhetjük azokat az állapotokat, amikor az állam le-
nullázza a kis- és nagybetétes polgárainak a bankok által tőzsdén
elbukott pénzét. Ezzel szemben a hetedíziglen elátkozott Hitler
majdhogy nem tehetetlenül nézni kénytelen, hogy a Németor-
szágban meggazdagodott zsidók a svájci bankárok sürgetésére a
semleges államban törvényesített banktitok segítségével illegáli-
san menekítik Svájcba a pénzüket. Szükségtelen részletezni mek-
kora kárt okoztak ezzel az ugyancsak gazdasági válság következ-
ményeit élő Németországnak. Mindenesetre az 1929-33-as nagy
világgazdasági válság, amelynek hatásai még 1933. után is tovább
gyűrűztek, feltárta a fejlett és fejlődő világ működésének összes
problémáit. Felismerhetővé tette a természetes evolúciónál gyor-
sabb fejlődés veszélyeit. Több volt ez, mint tőzsdekrach.
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Az Egyesült Államok mindebből azt a legfontosabb követ-
keztetést vonta le, hogy a méretérién és népességében Angliát és
Franciaországot, vagy akár mindkettőt is meghaladó állam fejlő-
déséhez szüksége van olyan gyarmati infrastruktúrára, amilyennel
azok rendelkeznek. Ennek hiányában egyre növekvő iparát nyers-
anyaggal és energiával ellátni nem tudja. Ezzel fejlődése megre-
ked. A feladat tehát adott: vagy gyarmatokat kell szerezni, vagy a
gyarmati struktúra működését valamilyen formában át kell ren-
dezni.

Mivel szabad, gyarmatosítható területek már nincsenek, vagy
a gyengén fejlett államokat kell gyarmattá visszavetni, illetve a
gyarmati termelés fejlesztésének és közös hozzáférésének lehető-
ségét kell megteremteni.

Roosevelt ez utóbbi két változat mellett döntött. Komoly
gondot jelentett azonban, hogy a legnagyobb gyarmatbirodalom-
mal éppen lehetséges szövetségesei rendelkeznek. E gyarmatok
hasznosításának valamilyen megosztása békés körülmények kö-
zött szinte megoldhatatlannak látszott. Ennek igen érdekes és jel-
lemző példáját látjuk majd az angol-amerikai Atlanti Charta tár-
gyalásain, de erre még visszatérünk. Roosevelt azt is felismerte,
és ez nem is volt túlságosan nehéz, hogy Amerika abbéli szük-
ségleteinek kielégítése csak egy világméretű átrendeződésben le-
hetséges. Nyilvánvaló, hogy ennek racionális okait ilyen nyersen
megfogalmazva publikálni nem lehet. Programba vétele csak jól
hangzó jelszavakkal lehetséges. A világ ennek kapcsán szembesül
azzal a mindenki által ismert ténnyel, hogy a gyarmati népek rab-
szolgasorban élnek és felszabadításuk mindenképpen időszerű és
szükséges. A franciák azonnal felismerik a megváltozott amerikai
retorika veszélyeit. Az angolok inkább csak belpolitikai propa-
gandának érzik.

Mindettől függetlenül az angol-francia kormány csak Német-
ország ismételt háborús leigázásában gondolkodik. Úgy vélik,
hogy a gyarmatokból hazaszállított nyersanyagok és energiahor-
dozók kiegészülve Németország örökös készpénzbeli jóvátételé-
vel biztosítja majd az államvezetés minden kényelmét, az anyaor-
szág lakosságának a megelégedettséghez szükséges jó életszínvo-
nalát. E rövidlátó politika hívei – úgy vélték – egy Németország
és szövetségi környezete elleni győztes háborúval ez realizálható.



38

A hanyatlóban lévő francia diplomácia könnyen engedi át az erre
vonatkozó kezdeményezést az angol diplomáciának. Annál is in-
kább, mert az első világháború kiprovokálásának értelmi szerzője
is az angol kormány volt. A háború megvívásához szükséges lét-
számot az első világháborúhoz hasonlóan a kemény diktatúrával
kézben tartott szovjet lakosság biztosítja majd. A Szovjetunió
időközben megváltozott társadalmi rendje – úgy gondolták, és
helyesen – ennek nem fogja akadályát képezni.
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
KIROVOKÁLÁSA

Az angol kormány kedvező lehetőségnek tartotta, hogy mint
Amerikában, de különösen Németországban szinte egy időben:
1933. év kezdetén olyan hatalmi váltás következett be, amely a
korábbi kormányzással szemben alapvető irányváltást hirdetett
meg. Hitler már hatalomra jutása előtt meghatározta Németország
egyetlen lehetséges útját: a versaillesi gazdasági és politikai zsar-
nokság felszámolását. Anglia úgy vélte, a német mozgolódás se-
gíti terveit.

Németország legyőzése nem jelent majd komoly akadályt,
hisz biztosan számíthat volt gyarmata, az Egyesült Államok segít-
ségére. Szentül hitte, hogy Anglia háborús konfliktusba keveredé-
se esetén, Amerika haladék nélkül belép a háborúba, természete-
sen vele szövetségben. A Szovjetunió pedig Kelet-Európai ter-
jeszkedésének lehetőségéért számolatlanul küldi katonáit Német-
ország legyőzéséhez.

Anglia pedig a győztes háború végén az általa vezetett béke-
tárgyaláson kénye-kedve szerint osztja szét a mások által ölébe
pottyantott zsákmányt. Felületes vizsgálódás alapján az első vi-
lágháború utáni alig két évtized alatt kialakult helyzet erre adni
látszott némi alapot.

Hogy csak a legfontosabbat említsük: A láthatatlan világha-
talom kiépítésén fáradozó nemzetközi szabadkőműves páholyok
számát illetően Anglia messze megelőzi még a szövetséges Fran-
ciaországot is. Londonból úgy tűnt, hogy az első világháborús
osztozkodás legfőbb tervezője a Párisi Grand Oriens Nagypáholy
a francia diplomácia vezető szerepének elvesztésével ugyancsak
második helyre szorult az angliai nagypáholyokkal szemben.
Fontos körülmény, hogy a cionista a világszövetség központja is
Londonban székel.

A Szovjetunióban lévő rendezetlen állapotok csak nyernek
egy Angliával való együttműködéssel, hiszen már eddig is jelét
adta feltétel nélküli alávetését az angol diplomácia kiegészítésé-
hez. A regenerálódó amerikai gazdaság hatalmas haditermelése
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piaci alapon való bekapcsolása egy új háború esetén egy pillanat-
ra sem lehet kétséges.

Különösen az angol szabadkőművesség zászlóshajójának
számító Churchill szövögette ezeket a kombinációkat. Csakhogy
a szimatában meggyengült öreg róka rosszul ítélte meg a helyze-
tet. Anglia első világháborús partnerei nemcsak az ellenséges ol-
dalon, de szövetségesei esetében is mások. A másik ember pedig
sohasem gondolkodik ugyanúgy, mint elődje. Az első világhábo-
rút lezáró párisi békeszerződés asztalától ugyan üres kézzel küld-
ték haza Wilson amerikai elnököt, de Roosevelt még ezt a számlát
is kifizetteti. Sztálin pedig nem Churchill ajánlatai után kapkod,
azokat csak elfogadja. Neki Roosevelt az igazi partnere. Nála al-
kudja ki második világháborús fizetségét. Anglia ugyan 1924-ben
a nagyhatalmak közül elsőnek létesít diplomáciai kapcsolatot a
Szovjetunióval, de ez a kereskedelmi előnyök és hátrányok függ-
vényében különös ingadozást mutat. 1927-ben megszakítja, majd
1929-ben ismét helyreállítja kapcsolatait. Amerika nem sietett a
Szovjetunió diplomáciai elismerésével. Amikor erről nem hiva-
talosan különböző alkalmakkal szó esett, minden esetben a 200
millió dollár megfizetését emlegették, amelyet cári adósságként
Leninék megtagadtak. Roosevelt már elnökké választása előtt is
ellenséges érzülettel viseltetett Japán iránt. Elnökként pedig már
hivatalba lépését követően foglalkozott egy majdani Japánellenes
háború gondolatával. E távlati tervek végrehajtásában számolt a
Szovjetunió felhasználására. Éppen ezért gyors döntést hozott a
diplomáciai kapcsolatok helyreállítására, amely 1933. november
16-án meg is történik. Roosevelt úgy gondolta, ezzel a gesztussal
egyben rábírja az oroszokat adósságuk kifizetésére is. A diplomá-
ciai kapcsolatok felvételét érintő tárgyalásokon ebben meg is ál-
lapodnak. Ennek ellenére ebből a mai napig sem lett semmi, pe-
dig Davies amerikai nagykövet előtt erre maga Sztálin is ígéretet
tett.3

Roosevelt a Szovjetunióval való új típusú kapcsolat kiépíté-
sét olyan fontosnak tartotta, hogy 1936-ban nagyköveteként
Joseph E. Davies személyes barátját küldi Moszkvába, aki nem is
diplomata, hanem jogász és gazdasági szakember. Ekkor még a
                                                     
3 Davies: Moszkvai jelentés 280. old.
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Japán gazdaság háborús kikapcsolása elsődleges fontossággal bírt
Roosevelt elképzeléseiben. Általában az emberek naplójuk részé-
re sokkal őszintébbek, mint a hivatalos érintkezéseikben. Davies
1937. április 5-én kelt naplója szerint House ezredes meglátogatá-
sakor így vall moszkvai küldetéséről:

„Amerikai szempontból cseppet sem közömbös, a japán
kérdés miatt is fontos az orosz viszonyok megismerése és
értékelése.” Ugyanakkor élénken figyeli az európai fej-
leményeket is. Egy Németországgal szemben vívott hábo-
rú sokkal nagyobb lehetőségeket kínál. Ez esetben a há-
borús konfliktust kiváltó Anglia és Franciaország min-
denképpen rászorul az amerikai hadiszállításokra. El-
utazása előtt Roosevelt családias teadélutánra hívta meg
a Fehér Házba Daviest. Teázás után az elnök dolgozó-
szobájába vonultak, ahol Roosevelt személyes utasítá-
sokkal látta el. Kérte, hogy a fontos ügyekben közvetle-
nül, a külügyminisztérium kiiktatásával tájékoztassa.
1937. január 2-i naplójegyzetében így vall erről: „...
mégpedig elsősorban arról tudósítsam, hogy mind kato-
nai, mind gazdasági szempontból milyen erősnek ítélem
meg a Szovjetunió jelenlegi kormányzatát. Nem kevésbé
fontos annak megfigyelése is, hogy milyen magatartást
tanúsítana az orosz kormány egy európai háború ese-
tén.”4

Úgy tűnik tehát, hogy a cári adósságok megfizetése ugyan
továbbra is fontos, de veszített jelentőségéből. A japán és európai
háború kiprovokálása mögé sorolták.

Sztálin szocialista állama a világ legerősebb kapitalista ha-
talmainak Joli Jokerévé vált. Anglia és Franciaország is vele
akarja megnyerni a Németország elleni háborút. Ugyanakkor az
Egyesült Államok Japán ellen kívánja hatalmas embertartalékait
felhasználni, egyben Németország legyőzéséből is legnagyobb
hasznot húzni. Mivel Németországról csak egy bőrt lehet lehúzni,
e háború ürügyén éppen angol és francia szövetségesét igyekszik

                                                     
4 Davies: Idézett mű 23. old.
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majd megkopasztani. Roosevelt terve rendkívül ügyes, ugyanak-
kor nagyon is egyszerű.

Mai tudásunk alapján mosolyogva csodáljuk. Jó érzékkel
sejti meg, hogy Oroszország milyen hatalmas, mondhatni törté-
nelmi lehetőség előtt áll. Gyorsan és jól térképezik fel Davies
küldetését, nemkülönben személyiségét. Mindent elköveznek an-
nak érdekében, hogy elnyerjék Davies szimpátiáját. Úgy érzik
rajta sok múlhat. Ikonritkaságok tömegével és egyéb értékes mű-
tárgyakkal korrumpálják. Halála után Davies műgyűjteményéből
kerül elő Nagy Katalin cárnő gyémántokkal kirakott deréköve is.5

Davies ügyesen adta el azt, aminek a vásárlására küldték
Moszkvába. A háború befejezése után Sztálin még a Lenin Rend-
del is kitünteti, ami pedig ebben az időben – pestiesen szólva:
azért nem semmi! – Erről a szívélyes kapcsolatról Davies így ír
1937. augusztus 10-én Stephen Early-nek:

„Kínos lelkiismeretességgel igyekszem betartani az el-
nök utasításait ... Oroszország kifejezett rokonszenvvel
kezel bennünket, melyet a magunk részéről természetesen
a legmelegebben viszonozunk. Ez egy napon bizonyos
távol-keleti fejlődményekkel, vagy talán Európával kap-
csolatban is jelentőséget nyerhet – ki tudja!”6

A Japánnal való leszámolás állandó témája marad az ameri-
kai vezetés gondolatvilágának. Daviest időközben Brüsszelbe
helyezték, de itt is többet foglalkozik a Szovjetunió háborús fel-
használásával, mint az állomáshelyén adódó feladataival. 1939.
január 18-án írja Harry Hopkins-nak, Roosevelt legfőbb bizalma-
sának:

„...közös érdeke a szovjetnek és kormányunknak, hogy –
Japán miatt – a két hatalom egymással jó viszonyban
álljon.”7

Hitler németországi hatalomra jutásával az angolok és franci-
ák jó esélyt látnak a háború kitörésére. Nem késlekednek, erőlte-

                                                     
5 Farkas Vlagyimir személyes közlése
6 Davies: Idézett mű 154. old.
7 Davies: Idézett mű 393. old.
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tett fegyverkezésbe fognak. Bár a győztesek diktálta történetírás
több, mint ötven éve azt szajkózza, hogy Németország készült a
háborúra és eszeveszett fegyverkezésbe fogott. Ennek éppen az
ellenkezője igaz. Németország csupán követni kényszerült ellen-
felei lázas fegyverkezését. Had álljon itt ennek bizonyítására egy
szerény számsor, amelyet nem német, hanem éppen angol kiad-
ványból vettünk át. Sajnos az adatsor az Egyesült államok fegy-
veres készülődését nem tartalmazza, de némi fantáziával mellé
képzelhetjük.8

Év Anglia Franciao. Szovjetunió Németo.
Katonai repülőgép
1932 445 <400 2595 36
1939 7 940 3163 10 382 8 295 -
Hadsereg (fő)
1932 192000 kb. 350000 562000 100000
1939 237 000 500 000 1900 000 730 000

A német gazdaság gyors konszolidációja után Németország
az erre vonatkozó tárgyalásos rendezés meghiúsulását követően
megkezdi a versaillesi diktátum politikai bilincseinek széttörését
is. Elsőnek a békeszerződésben megtiltott osztrák-német unió
helyreállítását realizálja, amely az Osztrák Anschluss néven válik
ismertté. A két németnyelvű állam egyesülése mindkét nép valódi
akaratából 1938. március 13-án hihetetlen gyorsasággal megy
végbe. Anglia és Franciaország minden látványos tiltakozás nél-
kül tudomásul veszi.

A következő lépés a kreált Csehszlovákiához csatolt 3,5 mil-
lió szín német lakossal bíró Szudéta-vidék visszaszerzése lesz.
Bár viszonylag rövid idő alatt és békésen ez is megtörténik, kö-
rülményei mégis sokkal rejtelmesebbek. Érdemes egy rövid leírás
keretében foglalkozni vele.

Úgy tűnik a Csehszlovák kormány be volt avatva Németor-
szág háborús kelepcébe csalogatásának tervébe. Vezetőinek köz-
ismert szabadkőművessége erre már önmagában is kétségbevon-

                                                     
8 The Times Atlasz - Második világháború Akadémiai Kiadó Bp. 31 old.
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hatatlan bizonyíték. A Franciaország és a Szovjetunió által nagy-
mértékben támogatott csehszlovák haderő ebben az időben mind
számát, mind fegyverzetét tekintve vetekedett, ha ugyan meg nem
haladta a Wermacht erejét. A kormányzat tudtával, de lehet, hogy
egyenes utasítására az utóbbi egy évben a szudétanémet lakosság
különböző módon való zaklatása állandósult és napról-napra nö-
vekedett. Ennek híre számos forrásból eljutott a német kormány-
hoz. Hitler érthetően a versaillesi békebírókhoz fordult a helyzet
orvoslása érdekében. Az angol kormány megbízásából Runciman
1938. július 25-én személyes látogatásra a Szudéta-vidékre uta-
zik. A panaszolt helyzet valóságát maga is megállapítja. Jelenté-
sében jogosnak ismeri el Németország követeléseit. A csehszlo-
vák hatóságok megfékezésére azonban semmi sem történik. Az
atrocitások tovább durvulnak. Olyannyira, hogy Hitler katonai
beavatkozással való fenyegetésig megy. Érdekes módon ettől nem
a tizenöt milliós Csehszlovákia vezetői rettennek meg, hanem a
nyolcvan milliós Németország hadseregének vezetői. Mégpedig
azért, mert az erős francia- és szovjet szövetséggel támogatott
csehszlovák haderővel szemben a legkisebb győzelmi esélyek
sem állnak fenn. A német tábornokok minden erőfeszítése kudar-
cot vallott Hitler meggyőzését illetően. Kétségbeesésükben nem
láttak más megoldást, mint jól szervezett merénylettel, vagy
puccsal félreállítani a felbőszített Hitlert. Ezek a derék német tá-
bornokok őszintén hittek az angol kormány békeakaratában, ezért
balszerencséjükre a katonai titkosszolgálat útján tervükbe az an-
gol titkosszolgálaton keresztül beavatták a londoni kormányt is.
Ám az angol kormány legbelsőbb kabinetje nem örült a német tá-
bornokok tervének, sokkal inkább kétségbeesett miatta. Őket nem
érdekli a németek békés megoldása, nekik mindenáron háború
kell. Az b emberük Hitler! Gyors döntést hoznak. Hitlert meg kell
menteni. Kerüljön bármibe. Chamberlain angol miniszterelnök
1938. szeptember közepén az egész világot ámulatba ejtve beje-
lenti, hogy a Szudéta-vidék problémájának megoldása céljából
látogatást tesz Hitlernél. Német kormányzati tényezők korabeli
visszaemlékezés szerint Chamberlain hirtelen jött bejelentése még
Hitlert is nagyon meglepte. Annál is inkább, mert tudták az angol
miniszterelnök még életében nem ült repülőgépen, s kifejezetten
bizalmatlan a légi közlekedéssel szemben. E lélektani akadály
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kényszerű leküzdése már önmagában is sejteti az angol kabinet
elhatározásának rendkívül nagy fontosságát. A berchtesgadeni
látogatást egy hét múlva Chamberlain godesbergi tárgyalása kö-
veti, majd szeptember 29-én és 30-án Chamberlain, Daladier,
Hitler és Mussolini részvételével megtartják a müncheni konfe-
renciát, ahol megállapodnak a Szudéta-vidék Németországnak
való átadásában. Chamberlain és Daladier francia miniszterelnök
felhatalmazzák Hitlert és Mussolinit, hogy a magyar és lengyel
igények kielégítésére saját hatáskörükben hozzanak döntést. Ér-
dekesnek mondható, hogy a müncheni konferenciára Csehszlová-
kiát nem hívják meg, de még csak meg sem kérdezik.9

A müncheni színjátékkal az angol és francia miniszterelnök a
Kelet-Európai kormányoknak egyértelműen tudomására hozta,
hogy az általuk megtervezett, eljövendő második világháborúban
hol, mely szövetségi rendszerben van a helyük. Nincs értelme,
hogy geopolitika helyzetük törvényszerűsége ellenére a nyugati
szövetség felé orientálódjanak, ott keressék hazájuk oltalmát. Or-
szágaik háború utáni kiárusítása már megtörtént. Az angol kor-
mány ezzel Magyarországot egyértelműen német függőségi hely-
zetbe hozta.

A magyar kormányzat ennek még félreérthetetlenebb bizo-
nyítékával találja magát szemben 1941. április elején. Mivel Ma-
gyarország geopolitikai helyzetére tekintettel képtelen kimaradni
Németország Jugoszlávia elleni konfliktusából, az angol kormány
megszakítja diplomáciai kapcsolatát hazánkkal. Barcza György
londoni követünk Churchillnél tett búcsúlátogatásán a miniszter-
elnök éppen beszédes kedvében van. Barcza előtt így nyilatkozik:

„... nekünk most legnagyobb ellenségünk a hitleri Né-
metország. Létkérdés számunkra, hogy legyőzzük és en-
nek érdekében – ha kell fél Európát bolsevizáljuk.”

Ennek megértéséhez nem kell túl nagy fantázia. A háború
utánirendezés valóban Churchill érdekeink megfelelően történt.
Mégis bennünket tartanak háborús bűnösnek.

Hitlernek az angol kormány által történt megmentése két-
ségtelenül gondolkodóba ejtette a józan logikával gondolkodó
                                                     
9 Roberto Battaglia: A második világháború története 27. old.
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német tábornokokat is. Hátha mégis Hitler zavaros politikai kom-
binációi jobbak, mint saját észérvei? Az eredmények legalább is
ezt mutatják. A Chamberlain látogatás idejére időzített puccs ter-
mészetesen elmaradt. Egy ilyen eredményekkel kecsegtető nem-
zetközi tárgyalás ideje alkalmatlan az állam legfőbb vezetője elle-
ni erőszakos fellépésre. A müncheni konferencia minden várako-
zást felülmúló eredménye pedig hosszú időre száműzött minden
Hitler elleni gondolatot. Éppen a német haderő vezető tábornokai
viseltettek mindaddig a legnagyobb bizalmatlansággal az új né-
met politikai vezetéssel, különösképpen Hitlerrel szemben. Mün-
chen után azonban kénytelen-kelletlen le kellett vonniuk a meg-
felelő következtetéseket. Meg is tették! Hitlert elfogadták Német-
ország vezérének, majd valamivel később a haderő főparancsno-
kának is. Az angol kormány kiváló befektetése meghozta annak
kívánt gyümölcsét. Hitler a legjobb biztatást kapta a német kez-
deményezésű világháború megindításához.

Hitler és Mussolini élve a Chamberlain és Daladier által adott
felhatalmazással, az első bécsi döntésnek nevezett határmódosítás
révén visszaadta Magyarországnak a trianoni békediktátummal
elkobzott felvidék egy szerény részét. Bár szabadkezet kapott,
mégis elég szűkmarkúnak bizonyult. Még Ciano olasz külügymi-
niszter is nagyobb empátiát bizonyított. A visszacsatolt területek
új határvonalainak meghúzásánál jó vastaghegyű ceruzát használt
és az aktuson résztvevő magyar küldöttség tagjainak elmondása
szerint a ceruza hegyének vastagsága mindig a javunkra húzta a
széles vonalat. Utólag is magyar tisztelettel emlékezünk a később
tragikus sorsú Ciano-ra.

Úgy-ahogy Lengyelország igényét is kielégítették. Csehszlo-
vákia ügye mégsem került le az európai politika sakktáblájáról. A
győztesek által írt és a veszteseknek sugallt történetírásban külö-
nös helyet foglal el az úgynevezett „maradék Csehszlovákia né-
met bekebelezése”. A történelem iránt érdeklődő nagyközönség
ilyen nevetséges módon való „megetetése” már önmagában is
megkérdőjelezi a második világháború teljes történetírásának leg-
kisebb hitelét is. Lássuk, hogyan is történt valójában: Érdekes hír
olvasható a Magyarországon megjelenő Katolikus Szemle folyó-
irat 1938. májusi számában. A külpolitikai krónika rovatban szó
szerint az alábbiakat olvashatjuk:
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„Számos jel mutat arra, hogy a prágai kormány a nagy
erővel fellépő szudétanémeteknek adandó engedmények-
kel szeretne megszabadulni a többi kisebbség követelé-
sének teljesítésétől. Sőt meg kell itt emlékeznünk egy ér-
dekes kombinációról, amely a Manchester Guardianban
és a Temps prágai levelezőjének tudósításában látott
napvilágot. Ez a kombináció arról szól, hogy Csehorszá-
got a maga egészében beletolják a német birodalomba és
Prágában német-cseh kormány alakul.”

Megismételjük, 1938. májusát írjuk. Fenti hír eredete havi
folyóiratról lévén szó, legalább egy hónappal korábbi kell legyen.
Ugyanakkor ez a „betolakodás” a cseh kormány kifejezett kérésé-
re csak egy év múlva 1939. március 15-én realizálódik cseh-
morva protektorátus nevű fogalom alatt. Vagyis Hitler és a német
kormány ennyi ideig állt ellen a csehek behódolási törekvésének.
Ennek tudtával könnyen és félreérthetetlenül értelmezhető Hitler
nyakatekert fordításban szajkózott nyilatkozata, miszerint „Én
nem akarok több cseheket!” Miután a többi Csehszlovákiába
gyömöszölt legnagyobb kisebbségek többé-kevésbé visszanyerték
a szabadságukat, a korábban dédelgetett betolakodási terv tulaj-
donképpen aktualitását vesztette. Miért volt rá szükség mégis? Ha
felidézzük a protektorátus létrejöttének körülményeit, valamint a
második világháború utáni németellenes érveket, máris megkap-
juk a választ. Tiso 1939. március 14-én proklamálja Szlovákia el-
szakadását Csehszlovákiától és a szlovák állam megalakulását.
Aznap éjszaka érkezik Berlinbe Hácha cseh elnök külügyminisz-
terével és az éjszakai tárgyalások eredményeképpen bejelentik a
cseh-morva területek német protektorátussá alakulását. Másnap a
német csapatok bevonulnak a protektorátus terültére. Ki kell
hangsúlyozni a tárgyalások mentesek voltak bármilyen német po-
litikai nyomástól. A cseh elnöknek és külügyminiszterének állan-
dóan közvetlen telefonösszeköttetést biztosítottak Prágával, ahol
egyidejűleg a kormány ülésezett és hozzájárult a cseh elnök meg-
állapodásához. A cseh vezetők valószínű azért választották a szo-
katlan éjszakai időpontot, hogy a kívülállókban azt sejtessék,
hogy német nyomásra cselekedtek. Ez a számítás a mai napig
uralja Németország ellenfeleit.
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Németország ellenfelei pedig arra használták a csehek ma-
gatartását, hogy bizonygassák: Hitlerrel nem szabad szerződése-
ket kötni, mert úgysem tartja be azokat. Lám alig egy félévvel
még azt bizonygatta, hogy: „nem akar több cseheket” és most be-
kebelezte az „összes cseheket”.

De még ezzel sem elégedett meg az angol-francia diplomá-
cia. Az egész világot azzal ámította, hogy nem volna értelme Né-
metországgal rendezni és visszaadni a versaillesi diktátummal el-
kobzott területeit, hiszen úgysem elégedne meg azzal, mivel célja
a világuralom megszerzése. Bizonyítja ezt az a tény, hogy a
Szudéta-vidéken kívül eső csehmorva területek kívül esnek az el-
ső világháborút követő Németország rovására megvalósított te-
rületek elkobzásán.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Skoda-művek haditer-
melésbe vonásának lehetősége kétségtelenül csábítóan hatott
Hitlerre, de a színlelt cseh akarat nélkül nem kockáztatta volna
meg a háborúval való megszerzését.

Ezt az angolok és franciák is nagyon jól tudták, mi több, az
oroszok titkos hozzájárulása is benne lehetett a pakliban, hiszen
tudjuk nemrég a Szovjetunió repülőteret is épített Csehszlovák te-
rületen. Ma már teljes mértékben megállapítható, hogy Anglia és
Franciaország biztatta és küldte Csehország vezetőit a Németor-
szággal való egyesülésre. Maga a protektorátusi státus jelzi, hogy
az „unió” létrehozása nem egészen Anglia és Franciaország, va-
lamint a cseh vezetők elképzelési szerint öltött formát. Céljukat
mégis elérték. A latin Németország testébe betranszplantáltak egy
szláv idegpályát, amely bizony a háború ideje alatt nem kevés
kárt okozott az ország működésében. Mindennél jobban igazolja,
hogy Hácha és kormánya protektorátusi alávetését angol—francia
tanácsra tette, a háború befejezésével a győztes államok közé so-
rolták. Ez azonban nem akadályozta meg, hogy a Szovjetunió ál-
tal korábban kialkudott háborús fizetség részét képezze. Ugyan-
úgy a Szovjetunió gyarmatává avatták, mint a „győztes” Lengyel-
országot, vagy a vesztes Magyarországot. A különbség kezdetben
annyi volt, hogy Csehszlovákia mentesült a szovjet megszállástól.
De mihelyt lazítani próbált gyarmati kantárain, 1968-ban azt is
megkapta. Egyébként Csehszlovákia, még inkább Lengyelország
második világháború utáni „javadalmazása” csattanós válasz
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mindazok okoskodására, akik Magyarországnak azt vetik szemé-
re, hogy miért csatlakozott a német szövetséghez, s miért nem a
Szovjetunióval próbált valami mádon szövetségre lépni. Ma már
világosan láthatjuk a végeredmény nem változott volna, viszont
ebben az esetben a nemzet a német fegyverektől emberben és
nemzeti javakban sokkal nagyobb veszteséget szenved.

Lengyelország esete intő példaként lebegett a korabeli ma-
gyar vezetés előtt, hiába ringatták volna magukat illúziókban.
Csehország önkéntes csatlakozását igazolja az is, hogy sem Ang-
lia, sem Franciaország, sem a Szovjetunió nem emel ellene kifo-
gást, pedig mind a három nagyhatalomnak kölcsönös segély-
nyújtási szerződése van érvényben Csehszlovákiával.

Ha a protektorátus létrejöttében a németek a legkisebb nyo-
máshoz folyamodnak, a csehek nyilván kérték volna szövetsége-
seik védelmét. Egész Csehszlovákiára Hitlernek nem lehetett
szüksége, hisz korabeli szereplők visszaemlékezéséből tudjuk,
hogy Tisonak nem volt ínyére az önálló szlovák állami lét, hiszen
a magyar területek hiányában nélkülözte azokat az erőforrásokat,
amely egy önálló állam normális működéséhez szükségesek. Ma-
ga Hitler volt, aki Szlovákia állami státusának fenntartására ösz-
tönözte. Többek között azzal próbált rá hatni, ha nem vállalják
államiságukat a területet teljes egészében átadja a magyaroknak.
Fel sem merült Hitlerben, hogy a cseh protektorátussal egyesítve
saját befolyása alá vonja. Pedig úgy tűnik, erre a szlovákok na-
gyon is hajlottak volna.

A Csehszlovákiával kapcsolatos küzdelmek lezáródásával új
ürügyet keresnek Németország háborúba rángatásához. Ehhez a
legalkalmasabbnak Lengyelország látszik, hiszen a Páris-környé-
ki békediktátumok révén újjáélesztett Lengyelország jelentős po-
zíciókhoz jutott a német érdekek sérelmével. Németország nagy
tengeri kikötőjét Danzigot úgynevezett szabad várossá tették,
amelynek használatát Lengyelország számára is biztosították.
Igaz, hogy Lengyelország területe sehol sem volt határos
Danziggal, de ez a leleményes „béke konstruktőröket” nem hozta
zavarba. Németország területéből lengyel fennhatóság alá ren-
deltek egy jelentős közlekedési sávot, az úgynevezett korridort:
Nem nehéz megérteni, hogy ezt az irreális megoldást éppen azzal
a szándékkal kreálták, hogy ott bármikor háborús feszültséget
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szítsanak. Ez az idő a csehszlovákiai eseményeket követően elér-
kezett.

Ha a második világháború befejező szakaszában a Németor-
szágot megszálló szovjet csapatok nem ejtik „zsákmányul” a saját
privát birtokán Dirksen Németország londoni nagykövetének ira-
tait és annak később a „hidegháború” idején a Szovjetunió kül-
ügyminisztériuma egy részét nem hozta volna nyilvánosságra,
úgy nem ismerhetnénk a Lengyelországgal kapcsolatos szélhá-
mosságnak azokat a részleteit, amely Dirksen, a kitűnő diplomata
figyelmét nagyon is felkeltette.

Már a Müncheni-egyezményt követően, de még a csehek
németországi betolakodása előtt 1938. december 16-i jelentésében
Raczynski Lengyelország londoni követe furcsa jelenségre hívja
fel külügyminisztériuma figyelmét. érdemes egy rövid részletet
szó szerint idézni:

„.. meg kell állapítanom, hogy bizonyos idő óta, mind a
közvéleményben, mind a helyi sajtóban szervezettnek lát-
szó hadjárat indult meg, amely holmi túl élénk megvilá-
gításba állított információkat, sőt rágalmazó híreket is
felhasználva igyekszik kedvezőtlen színben feltüntetni a
lengyel-német viszonyt. Nem kell hozzátennem, hogy
mindezek a fondorlatorkodások ártanak a politikai te-
kintélyünknek és hitelünknek Angliában.”10

Úgy tűnik azonban ezúttal már Amerika is teljes mértékben
bevetette legfontosabb fegyverét a dezinformációt. Raczynski
iménti jelentésének témaköre is erre utal. Forrását is az amerikai
különleges offenzívában kell keresni. Természetesen az angol-
francia diplomácia sem marad azért tétlen. Lázasan készülődnek a
Németországgal szembeni hadiállapotra. Az angol kormány is se-
gít Lengyelország politikai biztonságérzetének megzavarásában.
Biztatására a lengyel kormány 1939. tavaszán egymillió tartalé-
kost mozgósít, majd a német határon állomásoztat. Ezzel megin-
dulnak a közös határmentén a lengyel provokációk. Megtörténik,
hogy lengyel ágyúk tüzelnek német célpontokra. Sőt a korridor

                                                     
10 Okmányok és adatok a második világháború előzményeiről II. kötet 254-55

old.
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felett átrepülő német repülőgépekre. 1939. nyarán elérkezettnek
látták a válság felszításának idejét. A Németország elleni rága-
lomhadjárat a teljes londoni sajtó össztüzében csúcsra járatva be-
indult. A kormány biztatására a közvéleményt állandó izgalom-
ban tartja. A pszichózisra jellemző, hogy az esetleges békülési kí-
sérleteket hazaárulásnak tekintik. A sajtó attrakciója több hullám-
ban folytatódik. Dirksen június végén az alábbiakat jelenti:

„A közvélemény annyira fel van ingerelve, s a háborús
uszítók és intrikusok annyira felülkerekedtek, hogy a
Németországgal való tárgyalások folytatásának tervéről
szóló hír közzététele esetén Churchill, vagy más uszítók
haladéktalanul gyilkos tüzet indítanának és azonnal ki-
adnák a jelszót: Le a második Münchennel, vagy vesszen
a békéltetés politikája.”11

Újságírói zsargonnal azt mondhatnánk, a helyzet óráról órára
romlik, a feszültség nőttön nő.

Dirksen nagykövet 1939. augusztusában írt évi összefoglaló
jelentésében pontokba szedve elemzi a Danzig körül felkorbácsolt
válság ijesztő méreteit. A jelentésből emeljük ki a 4. pont egy
részletét:

„4. A danzigi válság és a háborús hangulat növekedése.

A legkülönbözőbb forrásokból táplálva, csak úgy dőlt az
angol sajtóba a hazug hírek áradata a Danzigban össze-
vont páncélos hadtestekről. Az odairányított nehéztüzér-
ségről, erődítmények létesítéséről és egyébről. Ez az el-
lenséges sajtóhadjárat július első napjaiban érte el te-
tőfokát, amikor az UNITED PRESS hírügynökségnek a
Danzig és Lengyelország közötti válságról, ultimátumról
és hasonlókról szóló hétvégi varsói jelentései valóságos
pánikot és válsághangulatot keltettek Londonban. A
nagykövetség csakhamar kiderítette, hogy a pánikkeltők
amerikai körökből kerültek ki, amelyek tevékenységüket
az Egyesült Államok varsói nagykövetségén keresztül

                                                     
11 Ugyanott II. kötet 68. old.



52

fejtették ki. Első ízben került teljes világosság arra, hogy
Roosevelt érdekelve van a helyzet kiéleződésének, illetve
magának a háborúnak kérdésében.”12

Ha már sikerült az amerikai diplomácia varsói műhelyébe
bepillantanunk, akkor feltétlenül meg kell idéznünk Daviest,
pontosabban a második világháború előkészítéséről írt jelentéseit,
naplójegyzeteit. Moszkvai nagykövetként már 1937. augusztus
közepén ellátogat Danzigba.

„Terepszemléjéről” augusztus 18-i jelentésében tájé-
koztatja főnökeit: „Az itteni helyzet mesterséges és in-
gatag voltát felismertem és megtudtam, hogy az valószí-
nűleg nyugtalanságok gócpontja lesz.”13

Davies baljós jelentése nem sok kétséget hagy az amerikai
diplomácia veszélyes tervei felől. Valóságos csoda, hogy a
Danzigra nehezedő nemzetközi nyomás és válogatott mesterkedé-
sek ellenére még további két évig nem voltak képesek Németor-
szág általuk oly nagyon áhított lengyelországi támadását kiprovo-
kálni. Nem tekinthető véletlennek Sztálin és Churchill türelmet-
lensége, amely szerint már nagyon megunták az „elméleti síkon
mozgó ellenállást.” Bár, amint látni fogjuk nem annyira Churchill
kívánt itt a tettek mezejére lépni, sokkal inkább Sztálint szerette
volna odalökni. De ennek még nem jött el az ideje. Szükség van
még Sztálinnak egy rövid, de annál látványosabb pálfordulására,
hisz e nélkül elképzelhetetlen Németország és a Szovjetunió
egymással szembeni háborúja. Ennek a két hatalom közé ékelő-
dött Lengyelország a jelen konstellációban elháríthatatlan akadá-
lya.

Ez az akadály komoly szerepet játszott a Müncheni egyez-
mény előestéjén is. Még emlékszünk, hogy milyen bosszúságot
okozott a Lengyel-kormány, amikor Csehszlovákia esetleges
megsegítéséhez nem járult hozzá a szovjet csapatok Lengyelor-
szágon történő átvonulásához. Nem került ugyan rá a sor, de erre
az esette a Szovjetunió felmondta a Lengyelországgal érvényben
lévő megnemtámadási szerződését.
                                                     
12 Ugyanott II. kötet 178. old.
13 Davies: Idézett mű 472. old.
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Mivel Lengyelországgal szemben nemcsak Németországnak,
hanem a Szovjetuniónak is volt területi követelése. A kívánt hely-
zet megoldása kézenfekvő volt, már csak a felek figyelmét kell –
akár a legalávalóbb csellel is – abba az irányba terelni.

Ha fellapozzuk Davies 1939. július 27-én kelt naplóbejegy-
zését, kétségeink teljes mértékben eloszlanak: „A külügyminiszté-
riumhoz intézett jelentésem értelmében vázoltam azokat az oko-
kat, amelyek Hitlert – egyedüli megoldásként – a háború felé ta-
szítják.”14 Nem mi mondtuk!

Rendkívül furcsa helyzet alakul ki. A Szovjetuniót átmeneti-
leg szövetségre léptetik Németországgal. Ebben a minőségükben
közösen támadták meg Lengyelországot.

Igaz a Szovjetunió megvárta, amíg a német hadsereg megtöri
a lengyel haderő teljes védekezőképességét. Amint ez megtörtént,
a németeket követve két hét múlva az oroszok is rárontottak a
cserbenhagyott lengyelekre. Anglia a német támadást néhány
nappal megelőzően – nehogy elfogadja Németország méltányos
békeajánlatát – garanciát vállalt Lengyelország védelmére. A fel-
heccelt lengyel kormány biztos támaszt érzett a háta mögött. Ka-
tonai erejét is túlbecsülve könnyelműen utasította vissza Német-
ország méltányosnak joggal nevezhető ajánlatait. Makacssága rö-
videsen keserű csalódássá változott. Az angol garancia csak a
Németország elleni hadüzenetre futotta. Úgy tűnik ez a garancia a
Szovjetunióra nem vonatkozott. Neki ugyanis nem üzentek hadat
a Lengyelország elleni támadásáért. Sőt, amint látni fogjuk a
Lengyelországtól elfoglalt területeket a háború után is meghagy-
ták a Szovjetuniónak. A lengyeleket Németországtól elkobzott te-
rületekkel kárpótolták. Lengyelország egyre kétségbeesettebb se-
gélykérésére az angol kormány most már arról igyekezett meg-
nyugtatni őket, hogy a megígért garancia majd a háború befejezé-
se után fog realizálódni. Ma már tudjuk, hogy hogyan. A lengye-
lek számára nem sok köszönnivalóra adott okot. Ugyanazt a fél-
évszázados gyarmati kizsákmányolást kapta, mint hazánk, vagy a
többi szocialistának gúnyolt csatlós ország.

A Lengyelország feletti osztozkodást követően fonák helyzet
alakult ki az európai hatalmak szövetségi viszonyában. A Szov-
                                                     
14 Davies: Idézett mű 408. old.
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jetunió egyidejűleg lesz szövetségese az Egyesült Államoknak,
Angliának, Franciaországnak és Németországnak is. Igaz Ameri-
kának és Angliának egyenlőre még csak titokban, de a Lengyelor-
szág elleni katonai támadás szó nélküli tűrése e szövetség létét
egyértelműen igazolja. Az 1935. május 2-án aláírt francia-szovjet
barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt még csak fel
sem függesztik a német-szovjet megnemtámadási szerződés érvé-
nyének idejére.

Már a Lengyelország elleni dezinformációs tevékenysége is
világossá tette, hogy az Egyesült Államok milyen szerepet játszott
a világháború kitörésében. Davies 1939. július 18-i naplójegyzete
akarata ellenére leleplezi Rooseveltet. A Washingtonból távozó
Umanszki szovjet nagykövettel érdekes üzenetet küld Sztálinnak:

 „... a kétszerkettőnél is biztosabb, hogy Hitler, miután
Franciaországot legyőzte, Oroszország ellen fordul.”15

Davies elszólása egyértelműen bizonyítja, hogy a háború for-
gatókönyvét, menetrendjét Roosevelt írta. Tekintsünk vissza a
naplójegyzet időpontjára: 1939. július 18. A lengyel-német-
szovjet háború indítása előtt vagyunk 42 nappal, a Franciaország
elleni német támadás pedig csak 1940 május 10-én, csaknem egy
év múlva kezdődik. Roosevelt pedig már nemcsak a Franciaor-
szág leendő háborújáról tud, hanem megjósolja Németország
győzelmét is. Ha figyelembe vesszük a francia katonai védelem
gyors és látványos összeomlását, az angol expedíciós haderő
Franciaországból való hanyatt-homlok menekülését, akkor fel kell
tételeznünk, hogy Roosevelt a franciákat is lóvá tette és Anglia is
követte tanácsait. Most már csak azt kell tisztáznunk, hogy
Roosevelt az Egyesült Államok elnökeként tette mindezt, vagy a
szabadkőműves láthatatlan hatalom nagymestereként, esetleg an-
nak utasításaként.

Ennek eldöntéséhez jó megközelítést ad Rooseveltnek
Zabrousky-hoz az ifjú Izrael Nemzeti Tanácsa elnökéhez 1943.
február 20-én kelt levele, amelyet a Hunnia című folyóirat 1999.
júliusi számában publikáltam a magyar nagyközönség számára.
Roosevelt háborús honoráriuma címmel. A könyv függelékében
                                                     
15 Davies: Idézett mű 406. old.
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idézzük a cikk teljes szövegét. Az ifjú Izrael Nemzeti Tanácsa
csak a szabadkőműves szervezet fedőneve lehet, mert Roosevelt a
„kiváló testület” 31. évfordulója alkalmából a levél befejező ré-
szében jókívánságait fejezi ki. Ebből kitűnik, hogy a szervezet
alapítása 1912-ben történt, amikor az „ifjú Izrael” még csak a zsi-
dók álmodozásaiban fordulhatott elő. Az az alázatos fogalmazás,
amely Roosevelt levelét jellemzi, nem a világ legnagyobb hatal-
mának elnöke és egy, a nyilvánosság által szinte nem is ismert ci-
vil szervezet elnöke közötti szokásos viszonyt sejteti. Sokkal in-
kább tűnik úgy, mint amikor egy kihelyezett rezidens tájékoztatja
főnökét az irányítása alá rendelt terület igazgatási elképzeléseiről.

Arról is tudunk, hogy Roosevelt megbízásából közvetlenül a
lengyel összeomlás után 1940. február-márciusában Sumner
Welles körutat tesz Európában. Az Illustration című francia fo-
lyóirat 1940. március 16-i száma olyan fotót közölt, amelyen az
angol és francia vezetőkkel egyeztette a háború utáni Németor-
szág elosztására készített amerikai tervet. A képen Sumner Welles
államtitkár és Raynaud francia pénzügyminiszter látható, amint
egy olyan térkép fölé hajolnak, amelyen Németország kis álla-
mokra volt darabolva.16

Ebből világosan kirajzolódik az a kényszerpálya, amelyről
Németország nem térhet le, függetlenül, hogy államfőjét Hitler-
nek, vagy bárki másnak hívják.

Hitler a Lengyelország elleni kötélhúzás során is arra számí-
tott, hogy az angolok müncheni békéltető diplomáciája előbb-
utóbb működésbe lép majd. Ezúttal tévedett. Nem így történt. A
szovjet-német megnemtámadási szerződés látszólagos védelme
alatt Hitler magához kéreti az angol nagykövetet. Kifejtette
Henderson előtt, hogy Lengyelország folyamatos provokációi arra
az elhatározásra kényszerítenék, hogy a versaillesi diktátummal
kreált korridort fegyveres erővel felszabadítja, Kérte ehhez Anglia
Hozzájárulását. Felajánlotta, amennyiben teljesítik Németország
volt területeinek visszacsatolására vonatkozó igényét, visszaadják
pénzen vásárolt gyarmatait, kész a brit birodalom fennállásáért,
határainak biztosításáért akár személyes garanciát is vállalni. E
megoldással a távolabbi jövőben is megelégszik. Ő ennél többet
                                                     
16 Hitler hatvannyolc tárgyalása 1. kötet 392. old.
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nem akar, nem kér. Egyébként megváltoztathatatlan elhatározása,
hogy Oroszországgal soha többé nem óhajt szembe kerülni.

Az angol makacsságot tapasztalva Hitler a Lengyelországgal
kapcsolatos igényeit fokról-fokra mérsékli. Rövidesen eredeti kö-
veteléseinek csupán a töredékét kéri. Danzigból is hajlandó egy
szabad kikötőrészt biztosítani a lengyeleknek. A korridor terüle-
tén megelégszik, ha egy év múlva népszavazáson döntik el továb-
bi sorsát. A népszavazást eredményétől függetlenül felajánlja,
hogy a korridoron át egy kilométer széles nemzetközi út épüljön.
A vegyes lakosságú területeken kisebbségi megállapodást ajánl,
de ezúttal minden hiába. Végül is Hitlernek nem marad más vá-
lasztása, mint a számára kiépített angol—francia—amerikai—
lengyel kényszerpályán végigmenni. Szerencsétlen lengyel
testvéreink velünk együtt csak szomorú tapasztalatokkal
gazdagodtak. A szovjet támadás megindulásával látva az angol-
francia garancia csődjét, amint azok lábhoz tett fegyverekkel
nézhetik országuk pusztulását, a lengyel kormány Romániába
menekül.A magyar kormány – bár ezzel saját biztonságát is veszé-
lyeztette – emlékezve hajdani közös múltunkra, királyainkra nem
hagyta cserben a nehéz helyzetbe került lengyel barátait. Hála a
nemrég visszaszerzett Kárpátaljai területen húzódó közös határ-
szakasznak, több mint 150.000 fő menekültet fogadott be hazánk-
ba. A német kormány rosszallása ellenére lehetővé tette letelepe-
désüket. Gyermekeik számára iskolákat létesíthettek. Mindazok
számára, akik igényelték, lehetővé tette a más államokba való to-
vábbutazást. Fájdalom, hogy a háború befejezésével az ideiglenes
lengyel kormány erről megfeledkezni látszott. Még szerény lehe-
tőségeit sem vetette latba, sőt meg sem kísérelte elesettségünk
enyhítését.

Anglia és Franciaország Lengyelország ürügyén sietve hadat
üzent Németországnak. Nyugodtan megkérdezhetnénk miért, hi-
szen őket semmiféle érdeksérelem nem érte. Ez körülbelül olyan,
mintha a napjainkban dúló indiai-pakisztáni fegyveres konfliktus
miatt mi valamely félnek hadat üzennénk, mert veszélyeztetik a
világbékét. Igaz ugyan, hogy a furcsa hadüzenők még csak a va-
dászpuskájukat sem sütötték el, de a békeszerződés asztalánál
majd helyet foglalnak, s igazságot osztanak, mert hát ők hadviselő
felek voltak. Mégpedig a biztosan győztes oldalon. A harcoló fe-
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lek had irtsák csak egymást. Ők inkább jegyzékek küldésével
különböző, maguk által sem komolyan gondolt felhívásokat in-
téznek az ellenfelekhez, igaz csak az egyikhez. Még Sztálin is
furcsa háborúnak nevezi az angol-francia háborús közreműködést.
Az is volt. Csak sajnálni lehet, hogy Sztálin ennek ellenére győz-
tesnek mondva megtűrte őket a béketárgyalás asztalánál. Igaz
véleményüket egy percig sem méltatta figyelemre. Komolyan pe-
dig egyáltalán nem vette.

A német-lengyel háború befejezésével a német kormány
visszaveszi azokat a területeit Lengyelországtól, amelyek 1918.
előtt Németországhoz tartoztak, vagyis, amelyeket a versaillesi
diktatúra elkobzott. Németország legjelentősebb elszakított terü-
letei tehát visszatértek. Hitler 1939. október 6-án békét ajánl a
nyugati hatalmaknak, amelyet azok sietve visszautasítanak.

Lengyelország német-szovjet kétoldalú elfoglalásával az eu-
rópai háború kiszélesedik. A Szovjetunió területcsere ürügyén
megtámadja Finnországot. Németország pedig hadjáratot indít a
neki hadat üzenő Franciaország ellen. Az akkor áttörhetetlennek
hirdetett francia védelmi rendszert a Maginot-vonalat megkerülve
a francia haderőt látszólag megadásra kényszeríti. Bár mai isme-
reteinkkel úgy látjuk, ez sokkal inkább a franciák tudatos fegy-
verletételéből következhetett be. A francia határ átlépéséhez szük-
ség volt Hollandia, Belgium és Luxemburgon való átvonulásra,
így ezek a kis államok is megszállásra kerültek. Norvégia eseté-
ben a németek komolyan vették Anglia kiszivárogtatott partra-
szállási tetvét, s őket megelőzendő rövid idő alatt elfoglalták. Az-
óta sokat emlegetett és a győztesek oldalán a hazáját állítólag el-
árulónak nevezett Quisling rövid időre Norvégia államfője lesz
ugyan, de abból, hogy ő szervezte volna meg a német partraszál-
lást, egy szó sem igaz. A német haderő közreműködését nem
kérte, nem igényelte. Mint államfőt éppen a németek teszik félre,
s helyette az osztrák származású Seyss-Inquartot küldik és neve-
zik ki Norvégia főkormányzójává. A német hadsereg Franciaor-
szágnak csak az északi részét szállja meg. A déli övezetben Vichy
központtal önálló francia állam létesül.

A francia kapitulációt követően Hitler ismét békét ajánl el-
lenfeleinek. Churchill azonban, aki Franciaország legnehezebb
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óráiban a szabadkőműves láthatatlan hatalom utasítására átveszi
az angol kormány vezetését, ilyesmiről hallani sem akar.

Október 21-én rádióüzenetet intéz a francia néphez. A beszéd
alábbi egyetlen mondata híven fejezi ki a Németország elleni an-
golszász számítás bűnös voltát: „Nem eresztjük ki Hitlert a mar-
kunkból és nem eresztik ki közös barátaink sem az Atlanti-óceán
túl partján.”17

Ismét bebizonyosodott, mégpedig minden korábbinál egyér-
telműben: A háborút nem Németország akarja és akarta, hanem
éppen Anglia és Amerika. Churchill állítólagos békeszeretete
csak a szabadkőműves retorikában létezik. Azt is hiába igyekszik
bizonygatni bárki, hogy le kell fogni Hitler kezét, mert az a béke-
szerető nemzetek biztonságát fenyegeti. Ellenkezőleg! Utolsó
csepp véréig a háborúban kell tartani!

Churchill gondolkodását találóan jellemezte Weygand francia
hadügyminiszter a fegyverszünetről hozandó kormányhatározat
megtárgyalásakor.

„Churchill az utolsó francia katonáig hajlandó harcolni a
németek ellen.” Amikor ugyanis arra kérték, hogy legalább légi-
támogatással segítse a francia védelmet, a kérést azzal tagadta
meg, hogy minden repülőgépükre szüksége van egy esetleges
német partraszállás megakadályozásához, amelynek veszélye pe-
dig semmilyen mértékben sem állt fenn.

A németek Churchill makacssága ellenére tovább próbálkoz-
nak. Most már a berni pápai nuncius közvetítésével továbbítják
egyre szerényebb feltételeiket. Churchill valósággal dühbe gurul a
németek állandó békekezdeményezése miatt. Miért nem értik
meg, hogy ő nem békét akar, hanem háborút! Mivel ez a kedvező
helyzet annyi válogatott cselszövés eredményeképpen végre ki-
alakult, az is a baja, hogy most békéről tárgyaljon. Az egyházi
közvetítést gorombán utasítja el: „Remélem világos lesz a nuncius
számára, hogy mi nem vagyunk kíváncsiak a Hitlerrel kötendő
béke feltételeire. Minden emberünk szigorú utasítást kapott, hogy
elvessen minden ilyesfajta sugalmazást.”

Mai nézőpontból könnyen megállapítható, hogy a második
világháború forgatókönyvében Franciaország vereségének szere-
                                                     
17 Curchill: A második világháború 1. kötet 385. old.
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pelnie kellett. Franciaország és a Szovjetunió között ugyanis
1935. óta megszakítás nélkül kölcsönös segélynyújtási egyez-
mény volt érvényben. Máig sem találni sehol arra magyarázatot,
hogy a német csapatok Franciaország elleni támadásakor a Szov-
jetunió Németország megtámadásával miért nem nyújtott segítsé-
get francia szövetségesének? Ennek megválaszolásával mind a
szovjet, mind pedig a francia történészek a mai napig adósak. Az
időközben létrejött alacsonyabb rangú német-szovjet megnemtá-
madási egyezmény ennek nem lehetett akadálya. Ezzel kapcsola-
tos dilemmánk még növekszik is annak tudatában, hogy az 1990-
ben Moszkvában megtartott szovjet és amerikai volt kormány-
tisztviselők és történészek egy hetes tanácskozásán a házigazdák
felfedték Zsukov marsall tervét, amelyben 1940. május 1-én azt
javasolta Sztálinnak: Amennyiben Hitler megtámadja Franciaor-
szágot, indítson a Vörös Hadsereg Lengyelországon át támadást
Németország ellen. Sztálin azonban elutasította a már Párizzsal is
egyeztetett tervet. Pedig ekkor a Barbarossa-tervnek még a neve
sem született meg. A miértre a mai napig sem kaptunk választ.

Ezalatt a Szovjetunió a német-szovjet megállapodás alapján
megszállja az addig független Balti-államokat. Ezt követően Ro-
mániától a versaillesi diktátummal odaítélt Beszarábia és Észak
Bukovina 24 órán belüli átadását követeli.

Románia átadja a követelt területeket. Az 1940. augusztus
30-i úgynevezett második bécsi döntés Magyarország részére
visszaadja a trianoni békediktátummal Romániához csatolt Erdély
északi részét a Székely-földdel. E területrendezés keretében Ro-
mánia visszaadja Dobrudzsát Bulgáriának. A románok ahhoz is
hozzájárulnak, hogy az ország olajmezőit a németek katonai el-
lenőrzésük alá vonják. Ilyen felgyorsult események közepette ke-
rül sor Molotov szovjet külügyminiszter már régóta esedékes né-
metországi látogatására, amely tulajdonképpen ki nem mondottan
a német-szovjet megnemtámadási szerződés felmondását jelenti.
A látogatás ideje 1910. november 12. A német vezetők szívélyes-
sége Molotov iránt messze felülmúlja a szokásos protokollt.
Molotov azonban nem viszonozta a németek előzékenységét.
Hitler mindenképpen szerette volna megnyerni őt háromhatalmi
egyezményhez való csatlakozásra. A szovjet külügyminiszter,
mivel a szovjet kormányt már titkos szerződés fűzte az Egyesült
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Államokhoz és Angliához, a klasszikus elhárítás módját válasz-
totta. Olyan követeléseket támasztott a csatlakozás fejében,
amelynek teljesítése nem állott Németország hatalmában. Úgy
mint Japán mondjon le Szahalin-szigeti koncesszióiról, magának
kérte Boszporuszt és a Dardanellákat. Románia szovjet befolyását
már a háború alatt. Ezek felett Németország nem rendelkezett,
nyilván meg sem ígérhette. Figyelemreméltó, hogy ezeket a pozí-
ciókat, különösen a Boszporuszt és a Dardanellákat az amerikai
szövetségtől sem kapta meg, pedig nyilvánvaló azoknál is kérte.

Hitler érdekes módon Molotov figyelmét Ázsia felé próbálta
terelgetni. Ennek érdekes tárgya India volt. Mintha csak tudta
volna, hogy ezt a hozományt Amerikától már megkapta. Ezúttal
kétségtelenül angolellenes tendenciák húzódnak meg a német
gondolkodásban, amely nem is kerülte el Molotov figyelmét.
Hitler olyan fogalmakkal igyekezett meggyőzni a szovjet kül-
ügyminisztert, amelyet az a legkönnyebben megért. Marxista
zsargonnal fejtette ki, hogy az Egyesült Államok olyan imperia-
lista politikát folytat, amellyel angol szövetségese védelme he-
lyett gyarmatai megszerzésére törekszik. Bizony Hitler nem téve-
dett. Nagyon is komolynak lehetett volna tekinteni az angol kor-
mánynak tett ajánlatát, miszerint a békekötés fejében megvédel-
mezi a brit birodalom határait. Nyilván itt nem az anyaország ha-
táraira, hanem gyarmataira és domíniumaira gondolt. A szabad-
kőműves Churchill álmatlan éjszakáin bizonyára sokszor felidézte
ezt a nagyvonalú ajánlatot, amikor látta, hogy „nagy és lojális
szövetségese” az Egyesült Államok éppen a Szovjetunió felhasz-
nálásával hogyan lázítja és lazítja fel az egész gyarmatbirodalmát.
Ezek az angol birtokok végül is „önállóságuk kivívásával” mint a
brit nemzetközösség tagjai kevésbé az angol, sokkal inkább az
amerikai gazdaságot fogják gyarapítani.

Hitler megalapozottan állította és jelentette ki Molotov előtt:
Anglia már elvesztette a háborút, csak még nem ismeri be. Mai
tudásunk alapján is bölcs megállapítás volt.

Paul Schmidt – Hitler tolmácsa – meglepődve tapasztalta,
hogy ebben az időben szinte megtervezett menetrendben támad-
ták az angol repülőgépek Berlint. Ezen az estén azonban az angol
légitámadás elmaradt. Ez a tény azt látszik bizonyítani, hogy
Molotov nem német meghívásnak tett eleget, sokkal inkább an-
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gol-amerikai küldetésnek. Értelemszerűen tehát Molotov nem
Németország, hanem Anglia és az Egyesült Államok szövetsége-
se. Molotov tárgyalása során a német vezetők felismerik a Szov-
jetunió, mint szövetséges hitszegő pálfordulását. A helyzet min-
den oldalú elemzése következtében Hitler december 18-án kiadja
a 21. számú hadműveleti utasítását a „Barbarossa-terv” elkészíté-
sére

egy szovjet támadás elhárításának lehetséges végrehajtására.
Mindvégig hangsúlyozva csak elővigyázatosságról van szó.
Amennyiben a Szovjetunió változtat Németországgal szembeni
magatartásán, úgy a terv érvényét veszti. Németország valódi
célja az Anglia elleni küzdelem.

A keleti helyzet nem önálló probléma, azt csak a mindenkori
nyugati helyzet ismeretében lehet megítélni, a szükséges tervek és
intézkedések minden esetben annak függvénye. .fizok a háború
utáni okoskodások, miszerint Németországnak a Szovjetuniót
előbb, vagy utóbb le kell győznie, nélkülöznek minden alapot.
Valóságtartalmuk a nullával egyenlő. Utólag minden esemény-
hez, vagy elmélethez olyan mesét lehet írni, amilyenre a köntör-
falazáshoz leginkább szükség van. Hihetősége kiagyalójának
fantáziájától függ.

A német vezetők – bár számítottak rá – meglepődtek, hogy
Molotov időről-időre visszatért, és a legapróbb részletekig igye-
kezett tájékozódni, hogy a Németországgal kötendő háborús szer-
ződés esetén a Szovjetunió milyen területi növekedésre számíthat.
Úgy tűnt, hogy ezeket a lehető legmagasabbra kívánta felsrófolni,
amely alapul szolgálhatott volna angolszász szövetségesei zsaro-
lására. Hiszen nem létezik olyan jó szerződés, amely ne lenne
még jobbra módosítható.

A Szovjetunió beszarábiai és észak-bukovinai területeinek
visszatérése a magyar kormányt is diplomáciai lépésre kénysze-
rítene. Annál is inkább, mert az oroszok Romániával kapcsolatos
magtartása gyanút ébresztett a német kormányban, amely alapul
szolgálhatott Románia esetleges szovjet megszállására. Románia
békeidőben is szállított olajat Németországnak. Egy várható eu-
rópai háború ecetén ezek az olajszállítások természetesen felérté-
kelődnek. Az. esetleges szovjet bajkeverés viszont veszélyeztetni
látszott a szállítások zavartalan lebonyolítását.
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Ennek elhárításához Németországnak szüksége lesz Romá-
nia, de legalábbis olajtermelő helyeinek katonai megszállására.
Ehhez pedig a magyar területen való átvonulást nem mellőzheti.

A német csapatok átvonulásához való magyar hozzájárulás
megnövelheti Erdély visszacsatolásának esélyeit. A magyar kor-
mány már Beszarábia és Észak-Bukovina szovjet visszacsatolása-
kor kijelentette, hogy a trianoni területek visszarendezésében nem
fogad el diszkriminációt. Erdély ugyanis hasonló módon került
román kézre, mint Beszarábia és Észak-Bukovina. Hitler azonban
a nagyon is törékeny román helyzetre tekintettel elhárította, sőt
leintette a magyar kormány revíziós törekvéseit.

Bár a Teleki-kormány minden lehetséges alkalommal a le-
hető legjobban megalázkodott az angol kormány felé, mégis a
folyamatos magyar igyekezet ellenére az angol kormány inkább
gáncsolta, mint segítette a magyar diplomácia próbálkozásait.

Nemcsak hogy támogatást nem nyújtott, de még csak nem is
ígért. Ennek ellenére Lengyelország, Csehszlovákia, Románia
mellett hazánktól is elvárta, hogy Magyarország is öngyilkos mó-
don akadályozza a német kormány külpolitikáját. Valósággal
megfenyegették a magyar kormányt, hogy a legsúlyosabb követ-
kezményekkel számolhat, amennyiben a német követelésekkel
szemben nem lép fel. Tette ezt annak ellenére, hogy Magyaror-
szág számára még azt a semmit érő területi garanciát sem adta
meg, amelyet Lengyelországnak és Romániának „nagylelkűen”
megadott.

Talán mondani is felesleges, hogy a szovjet ultimátum elhá-
rítására az angolok Romániának – Lengyelországhoz hasonlóan –
sem katonai, de még diplomáciai támogatást sem nyújtottak. Ro-
mánia természetesen felmondta az amúgy sem létező angol ga-
ranciát.

A magyar határrevízió kérdésében, bízva olaja fontosságá-
ban, Románia döntőbíráskodásra kérte fel Németországot és
Olaszországot. Magyarország csak erélyes német nyomásra fo-
gadta el a német-olasz döntőbíráskodást. Erdély részleges vissza-
csatolása után még egymillió magyar lakos maradt román igaz-
gatás alatt. A második bécsi döntést követően sajnos a magyar
kormány nem volt abban a helyzetben, hogy megtagadja a há-
romhatalmi egyezményhez való csatlakozását, vagy akárcsak a



63

német páncélos csapatok Romániába való átvonulását. Kétségte-
lenül igaz, Magyarország meg kellett fizesse a második bécsi
döntés árát. De mégiscsak visszakapta igazságtalanul elkobzott
területének egy szerény részét. Míg Anglia a magyar nemzet né-
met vágóhídra hajtása fejében csupán háború utáni homályos
mondhatni zavaros ígéretekkel traktálta a magyar kormányt. Len-
gyelország és Románia területi garanciájának története és fájdal-
mas tapasztalata után ezeknek a háború utáni ígéreteknek az érté-
ke a semmivel volt egyenértékű.

Ezek a területileg garantált országok ugyanúgy a Szovjetuni-
ónak már a háború előtt szerződésileg odaígért gyarmati érdek-
szférájába kerültek, mint a nemzeti érdekeiért küzdő Magyaror-
szág.

Észak-Erdély visszatérésével Magyarország, a német speku-
láció tárgyát képező Kárpátalja kivételével, békés úton vissza-
kapta a Felvidék és Erdély legfájóbb részét.

Hiányzott azonban a délvidéki területek rendezése. Ennek le-
hetősége majd 1941. áprilisában jön el, mégpedig úgy, hogy kérni
sem kell, a németek ugyanis felajánlják. Persze nem ingyen. De
addig érdekes dolgok történnek ebben a régióban.

Bulgária háromhatalmi egyezményhez való csatlakozásával
már csak Jugoszlávia képezte akadályát a német katonai egységek
görögországi felvonulásának. Görögország mint Olaszországgal,
mint Németországgal szemben az angol spekuláció színtere volt,
amelyet a tengelyhatalmaknak mindenképpen rendezniük kellett.
Tudott dolog, hogy békeidőben Jugoszlávia kereskedelmének
75%-át bonyolította le Németországgal. Ez már – hogy úgy
mondjuk – predesztinálta, vagy legalább is predesztinálnia kellett
volna a háborúban is valamilyen mértékű együtt működésre Né-
metországgal. Erre a németek is komolyan számítottak, mégpedig
nem is minden alap nélkül. Még sem így történt. Ha csak rövid
időre is pillantsunk Jugoszlávia történelmébe vissza, nem szaba-
dulhatunk annak tudatától, hogy az első világháború kiprovokálá-
sában az Antant-hatalmak nagy örömére igen eredményesen mű-
ködött közre. Az akkor még Szerbia, Versaillesben Jugoszláviává
fejlődve, amint látni fogjuk a második világháború elindításában
is komoly szerepet kap.

Megbízói nem is fognak csalódni.
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Hitler, pontosan a békeidők jó együttműködésétől remélve
igyekszik Jugoszláviát megnyerni a háromhatalmi egyezményhez
való csatlakozásra. Ennek érdekében a magyar kormányt is arra
biztatja, területi követeléseit ezúttal ne hangsúlyozza, majd ennek
is eljön az ideje. Inkább közeledjék Jugoszláviához valamiféle
szövetség megkötésével. Ez minden bizonnyal segítené Jugoszlá-
viával szembeni területi követelések okozta görcsök oldását. Hi-
szen tudjuk, nemcsak Magyarországnak, hanem Olaszországnak
és Bulgáriának is volt területi követelése Jugoszláviával szemben.

A magyar alkat természetes tulajdonsága, az ellenfeleivel
való kompromisszum hajlama, ezúttal is működött. Ennek jegyé-
ben született meg Jugoszláviával az „örök barátsági szerződés”.

Jugoszlávia esetében ez a hajlam Németországgal szemben
azonban nem nyilvánult meg. Úgy tűnik a szláv alkat merőben
ellentétes a hagyományos latin gondolkodással.

Minden békebeli gazdasági előnye ellenére nem Németor-
szág mellé, hanem éppen ellenfelei oldalára áll. Pedig Hitler,
Olaszország és Bulgária nem tetszését is kiváltva a Görögország
irányába való csapatátengedése fejében felajánlotta a jugoszláv
határok garanciáját is. Ezzel szemben a távoli angol-amerikai
ígérgetők konkrétan csupán azt ajánlják neki, hogy a jugoszláv
hadsereg támadja meg az Albániát megszálló olasz katonai erő-
ket, mert ott könnyűszerrel modern fegyvereket zsákmányolhat.
Szláv mentalitása a második világháború során nem tudta megis-
mételni az első világháborúval szerzett területi növekedését. Sőt!
Azt mond-hatnánk, drága árat fizetett. A háborúban másfélmillió
halottal áldozott. Igaz, ennek csak alig felét semmisítették meg a
németek, a többit a belviszályok oltárán hamvasztották el. Ameri-
kai-szovjet hírszerzők közös lázításában a szerb tömegek követe-
lik a miniszterelnök és külügyminiszter által éppen csak aláírt há-
romhatalmi egyezmény megsemmisítését. Gyors lefolyású kor-
mányváltást követően ez meg is történik. Göbbels 1941. március
29-i naplójegyzetében USA hivatalos közleményére hivatkozik,
amely közli: Roosevelt támogatta a belgrádi operett forradalmat.18

A jugoszláviai helyzet teljes átalakulásával a magyar kor-
mány igen nehéz helyzetbe került. A háromhatalmi egyezményből
                                                     
18 Göbbels: Napló 176. old.
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való jugoszláv kiválás miatt Hitler ezúttal azt kérte Magyaror-
szágtól a német alakulatok átvonulásán túl, hogy vegyen részt a
Jugoszlávia elleni katonai akcióban, amelynek fejében elismeri a
magyar területi igényeket. Vagyis fegyveres erővel szabadítsa fel
a Trianonban elcsatolt délvidéki területeit. A magyar kormánynak
szembe kellett volna fordulnia saját csaknem két évtizedes politi-
kájával, amelyben a békés határrevíziót sürgette. Felvidék és Er-
dély esetében ez meg is valósult, bár eredménye csupán részleges
volt. A magyar kormány Délvidék esetére is hasonló megoldás-
ban gondolkodott. A német csapatok magyar területen való áten-
gedése nem okozott különösebb lelki zavart, mivel azt a magyar
haderő elhárítani úgysem volt képes. A fegyveres támadás azon-
ban éppen a nemrég megkötött örök barátsági szerződésre tekin-
tettel komoly meghasonlást idézett elő. Megpróbáltak olyan al-
kotmányos és nemzetközileg is akceptálható feltételeket keresni,
amely feloldhatná a magyar kormány vállalását. Ennek jegyében
ült össze a Magyar Legfelsőbb Honvédelmi Tanács, amely meg-
határozta azokat a feltételeket, amelyek bármelyikének bekövet-
kezése lehetővé, sőt erkölcsi kötelességé teszi a fegyveres beavat-
kozást. Ezek:

1./ Az önálló jugoszláv állam megszűnése

2./ A magyar nemzetiségű lakosság üldözése

3./ Vákuum keletkezne a magyarok által igényelt területeken.
A Tanács tagjaként Teleki Pál némi formai feltételek mellett

járult csak hozzá, mint például a beavatkozás még a fenti feltéte-
lek egyikének megléte esetén is csak a német támadást követő né-
hány nap múlva következhet be. A magyar csapatok nem kerül-
hetnek német parancsnokság alá. A Tanács a miniszterelnök min-
den javaslatát elfogadta. A vezérkar ennek megfelelően kapta
meg a vonatkozó utasításokat.

Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságát tehát a Jugoszlávia
elleni „magyar szószegés” nem okozhatta. Teleki Pál öngyilkos-
sága a háború után oly népszerű hipotézisek ellenére a mai napig
a második világháború egyik legnagyobb rejtélye. Nem zárható
ki, hogy éppen angol-amerikai, vagy szovjet titkos ügynökök
gyilkolták meg annak érdekében, nehogy bármi módon is ki tudja
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szakítani Magyarországot a német szövetségi keretből. Képzeljük
csak el, hogyan dőlt volna meg a háborús bűnösség elve alapján
szerződésileg már a Szovjetuniónak odaítélt Kelet-Európai álla-
mok gyarmati igába hajtásának elmélete. Hiszen a kiszemelt Len-
gyelország, Csehszlovákia amúgy sem volt ide sorolható. Biztosra
vehették, de tudták is, hogy a ravasz románok is megkerülik en-
nek egyenes lehetőségét. Bulgária a háromhatalmi egyezményhez
való csatlakozásán kívül alig játszott szerepet a német szövetség-
ben. Olaszország geopolitikai lehetőségeivel a háború vesztésre
álló első fázisában amúgy is élni fog. Ő egyébként sem szerepelt
a fizetségi listán. Ha Magyarországot is kiengedik, akkor az „üt-
köző zónának” keresztelt szocialista gyarmatbirodalom kialakítása
esetleg meg is hiúsul. A Szovjetunió háborús szolgálataiért, 27
millió halottjáért pedig fizetni kell. Ha ezt nem mások javaiból te-
szik, akkor rámehet a második világháború minden nyeresége.
Mindenképpen kell legalább egy olyan Németországgal a háború
végéig szövetségben maradó állam, amellyel a többi Kelet-
Európai gyarmat is fenyegethető, zsarolható lesz. Sajnos ezt a fáj-
dalmas szerepet osztották ki Magyarországra. Ezt nagyon is iga-
zolni látszik az angol külügyminisztérium két irata, amely az F.O.
371/34498.sz. 1943. október 15-én kelt a Zsidók helyzete Ma-
gyarországon címet viseli. Az irat egy jellemző részletét kiemel-
jük: „Randall úr azt mondta, hogy ezt már ajánlották, mint okot,
amiért Magyarország ne álljon át a szövetségesek oldalára.” Il-
letve az 1943. október 14-én kelt C-12035 számú irat, amelyben
Namier professzor (zsidó képviselet) aggodalmát fejezi ki a német
szövetségből idő előtti esetleges magyar kiugrás miatt. Szerinte
Magyarországon a zsidók biztonságban élnek, de a háborúból
való magyar kilépés, vagy annak kísérlete miatt Németország
megszállná Magyarországot, miáltal a zsidók biztonsága nem
volna szavatolható.

Nos, úgy gondoljuk ezzel megtaláltuk Magyarország máso-
dik világháborúba kényszerítésének és „utolsó csatlósként” mind-
végig való benntartásának elkerülhetetlen okát.

Sajnos Namier professzor érvelése zsidó oldalról nem akkor
hangzott el első ízben. Horthy Miklós zsidó kártyapartnerei köz-
vetítésében 1941-es év folyamán két ízben is szembesülni kény-
szerül a baljós érveléssel.
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Marschalkó Lajostól tudjuk, aki Ravasz László református
püspökre is hivatkozik, hogy a délvidéki krízis idején, Teleki Pál
állítólagos öngyilkosságát követően, és ennek fontosságát, hogy
éppen akkor! Nem győzzük hangsúlyozni, a zsidóság vezetői ha-
nyatt-homlok rohantak Horthyhoz és kérték: teljesítse Hitler kéré-
sét és vegyünk részt a jugoszláviai katonai akcióban, mert ellen-
kező esetben a németek megszállják Magyarországot és eldepor-
tálják a már csaknem 800.000 főre duzzadt zsidóságot.

Úgy tűnik Teleki Pál az általa szabott feltételeknek a beálltát
nem fogadhatta el bizonyítottnak, és a beavatkozás idejére vonat-
kozóan fenntartásai lehettek. Ugyanakkor értesülhetett a zsidóság
beavatkozás párti véleményéről amelyben - ismerve a nemzetközi
zsidóság és a szabadkőművesség második világháborúban való
rendkívüli érdekeltségét felismerte a magyar kormány kétség-
beejtő helyzetét, nem látva a kétoldali szorításból való kitörés le-
hetőségét öngyilkosságba menekült. Ezúttal is hozzá kell tennünk,
amennyiben ő végzett magával, nem pedig mások. Mert ennek a
lehetősége és szükséglete változatlanul fennáll. Sajnos a ma is-
mert bizonyítékok alapján egyik eset sem zárható ki.

Mindenesetre Horthy elhatározásához a végső érveket a ma-
gyarországi zsidóság kérése adta meg, amelynek alapján kiadta a
parancsot: „Előre az ezeréves határokig!” A magán súlyos erő-
szakot elkövető magyar kormány joggal hihette, hogy Jugoszlávia
vereségével ezúttal a németek Magyarország számára a Délvidé-
ken teljes körű revíziót tesznek lehetővé. Sajnos ismét csalódniuk
kellett. Hitler inkább létrehozta az önálló Horvátországot, sem-
mint a Trianon előtti állapotok visszaállítását. Mindenkire inkább
tekintettel volt, mint Magyarországra.

Az angol kormány Teleki Pál halála után biztosra vette, hogy
a magyar kormány elől végre elhárult minden akadály, s az részt
fog venni a Jugoszlávia elleni hadműveletekben. A tényleges
eseményeket megelőzve már 1941. április 7-én megszakítja Ma-
gyarországgal a diplomáciai kapcsolatokat, annak ellenére, hogy
Magyarország csak április 11-én kapcsolódik a Jugoszlávia elleni
német támadáshoz. Mindez egyértelműen bizonyítja, hogy a Ma-
gyarország megítélésénél a második világháború folyamán nem
játszott szerepet a kormány elhatározósa és cselekvése, hiszen
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amint láttuk e kényszerpálya megváltoztatására semmiféle lehető-
séget nem hagytak számára.

Az Egyesült Államok kormányzatát és hadvezetését kemé-
nyen uralta az a felfogás, hogy egy németek ellen vívott háború
hatalmas előnyökkel jár, de az eseményeket mindenképpen abba
az irányba kell terelni, hogy Németország legyen a támadó. A ha-
szonlesésnek ez az alávaló formája még a gengszterizmusnál is
galádabb. Rendelkezésűnkre áll ebből az időből Stark admirális
nyilvános véleménye: „Igen kívánatos lenne, ha olyan körülmé-
nyek között lépnénk be a háborúba, amikor Németország tekint-
hető agresszornak.”19

Churchill is úgy vélte Hitler mindenáron kerülte az Egyesült
Államokkal való összeütközést. Számos olyan amerikai részről
történt akciót hagyott válasz nélkül Németország ellen, amelynek
bármelyike elegendő ok lett volna a hadüzenethez.20

A Szovjetuniónak a jugoszláv válság felszításában és a szer-
bek pálfordulásában játszott szerepe nem hagyott kétséget afelől,
hogy mely háborús szövetség oldalán áll. Hitlernek nem adódott
lehetősége a készülő Barbarossa-terv elvetésére, vagy akárcsak
felfüggesztésére. Időszerűbbé vált, mint munkálatainak megkez-
dése idején. Ma már több irányból bizonyítható, hogy a Szovjet-
unió úgy kötötte meg a szovjet-német szerződést 1939. augusztus
23-án, hogy egyetlen pillanatra sem bízott Németországban. Kizá-
rólag az Egyesült Államok és Anglia tanácsára tette a párisi béke-
szerződésben Lengyelországnak ítélt területek megszerzése érde-
kében. Sztálin 1942. augusztusában a moszkvai látogatáson lévő
Churchillnek határozottan kijelentette: „a németekben soha nem
bízott egyikünk sem”.21 Világos beszéd! Szükségtelen a
Barbarossa-tervvel vagy a németek hitszegő magatartásával taka-
rózni. A Szovjetuniónak is meg volt a maga „Barbarossa-terve”
még pedig sokkal korábbi datálással Németország ellen. Még a
német-szovjet megnemtámadási szerződést jóval megelőzően ké-
szült és a közös Lengyelország elleni háború idejére sem érvény-
telenítették. Volkogonov tábornok emlékirataiból tudjuk: a Szov-

                                                     
19 Sherwood: Roosevelt és Hopkins 1. kötet 247. old.
20 Churchill: Idézett mű 1. kötet 485. old.
21 Churchill: idézett mű 1. kötet 427. old.
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jetunió, különösen Sztálin csak támadó háborúban gondolkodott.
A Szovjetuniónak semminemű védelmi terve nem volt.

A Szovjetunió 65 hadosztállyal vett részt a Lengyelország
elleni agresszióban. Ezt a hatalmas haderőt a lengyelek kapitulá-
ciója után sem vonta vissza, hanem a lengyelországi közös szov-
jet-német határra vonultatta. Sőt a csapatszállítások folytatódtak
is. 1941, tavaszán már – Zsukov bevallása szerint is – 149 legna-
gyobbrészt páncélos és motorizált hadosztály állomásozott a né-
metekkel szemben.

Jugoszlávia német megszállását követően Anglia a Szov-
jetuniót, Amerika pedig Németországot igyekszik a legalávalóbb
dezinformációkkal egymás elleni háborúra uszítani. Anglia is, de
különösképpen az Egyesült Államok arra játszott, hogy Németor-
szág legyen a támadó. Ebben az esetben ugyanis egyszerűbb lesz
„igazságos háborút” vívni és persze békét kötni. Németország
azonban a Barbarossa-terv ellenére nem siet a Szovjetuniót meg-
támadni. Nem is tehette, hiszen 1941. tavaszán a lengyelországi
közös határon Zsukov emlékiratai szerint a 149 szovjet hadosz-
tállyal mindössze 8 német hadosztály állt szemben.

A magyar kormányzatot letaglózta Barcza György londoni
követünk jelentése is, amely nem hagyott kétséget Magyarország
háború utáni sorsáról. Az 1941. április 7-én történt magyar-angol
diplomácia kapcsolatok angol megszakítását követően Barcza
György búcsúlátogatást tett Churchill miniszterelnöknél. Chur-
chill szokatlanul őszinte volt. Így nyilatkozott:

„nekünk most legnagyobb ellenségünk a hitleri Német-
ország. Létkérdés számunkra, hogy legyőzzük és ennek
érdekében – ha kell – fél Európát bolsevizáljuk.”

A német-angol flottaháború komoly gondot okoz Angliának.
Különösen a német tengeralattjárók iszonyú pusztítást végeztek,
mint a hadi minta kereskedelmi flottában. Anglia már eljutott ha-
ditermelésének végső határához. A németek ebben az időben még
minden elvesztett tengeralattjárójuk helyett négyet tudtak gyárta-
ni. Ahogy mondani szokták, akkor jön a segítség, amikor legna-
gyobb a szükség. Az Egyesült Államok egyre nagyobb haditer-
melése készpénzért minden mennyiségben szállítja az utánpótlást.
Ezzel sikerül is angol szövetségesét teljes mértékben kifosztania.
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Az amerikai fegyverexportra meghozott új törvény, amely a
„Cash and carry” (fizess és vidd!) rövid idő alatt nullára csök-
kenti a háború kezdéskor még négy és félmilliárd dolláros angol
valutatartalékot. Kezdetben Harry Hopkins Roosevelt bizalmasa
Londonban a „közösen nyerjük meg a háborút” jelszóval biztatta
a fegyvervásárlásra. A kassza kiürülése után Churchill új jelszó-
val fordult Amerikához: „Adjátok a fegyvereket és mi elvégezzük
a munkát”. Bár a szabadkőműves Churchill a munka dandárját
nem maga, hanem a Szovjetunióval igyekezett elvégeztetni. Az
angol fizetésképtelenségre tekintettel Roosevelt új exporttörvény
megalkotására kényszerül. Ez lesz az a bizonyos „Lend lease bill”
(kölcsönbérleti törvény), amely alkalmas lesz Anglia kifosztása
után teljes elzálogosítására is. A „szigorú” amerikai kongresszus
Roosevelt javaslatára 1941. március 11-én felhatalmazza az elnö-
köt, hogy minden olyan államnak, amelynek védelmét az Egye-
sült Államok az Egyesült Államok biztonsága szempontjából lét-
fontosságúnak tart, fegyvereket és hadianyagot adjon kölcsön,
vagy bérletbe. Fedezetéül a kongresszus hétmilliárd dollár hitel-
keretet szavazott meg. A kölcsönbérleti szerződés érvényét rövi-
desen kiterjesztik a Szovjetunióra is. Amint látjuk Churchillt
„nagy és lojális szövetségese” a német-szovjet háború kitörése
után még arra is rávette, hogy a közös hadviselés okán az Ameri-
kától immár „kölcsönbérletbe” kapott, valamint a saját termelésű
hadifelszerelése egy jelentős részét – abszolút bizonytalan megté-
rülés mellett – a Szovjetuniónak szállítsa le. Azt mondják még az
együgyűségnek is van határa. Mintha Churchill kívül esne ezen a
szabályon.

Bár az angol—német légi háborúban – ha nem is látványosan
– Németország alulmaradt. Ezúttal a technikai fölény érvényre
jutott. A német pilóták ugyan jobbak voltak angol kollégáiknál,
de az angol Hurricane és Spitfire repülőgépek jobbak voltak a
német Messerschmitteknél mind gyorsaságban, mind tűzerőben.
Ugyanakkor az angol haditechnika már megoldotta a repülőgépek
földi kommunikációját. A németek pedig csak egymással tudtak a
levegőben rádión érintkezni.

A Jugoszlávia elleni német villámháború gyors és ered-
ményes befejezése láttán Anglia és az Egyesült Államok arra a
következtetésre jutottak, hogy a kis államok elleni háborúk nem
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képesek meggyengíteni a német hadsereg ütőképességét. Nem tűr
tehát halasztást Németország és a Szovjetunió közvetlen háború-
jának megkezdése. A várakozás az idő most már Németországnak
dolgozik, aki oly mértékben megerősödhet, hogy előbb-utóbb egy
angliai partraszállást is sikerrel hajthat végre. Ezt nem szabad be-
várni. Ki kell játszani az orosz kártyát. Ha németek nem támad-
nak, hát el kell indítani a Szovjetuniót. Ennek jegyében a szovjet
fegyveres erők parancsnoksága Zsukov nevével fémjelzett tervet
adtak át májusban Sztálinnak. A terv következtetései, hogy az el-
lenségit meg kell előzni. Fő erőit az egykori Lengyelország és
Kelet-Poroszország területén szét kell zúzni. Május végén Zsukov
már azt javasolja Sztálinnak, hogy mérjenek csapást a bevetésre
kész német csapatokra. Sztálin ugyan ezt nem engedélyezte, ő
még mindig a németek „kezdőrúgását” várta. Ettől függetlenül az
orosz háborús készülődés egyre veszélyesebb méreteket öltött.

Sztálin már március végén 800.000 fő tartalékos behívását
engedélyezi. Majd engedélyezi további négy csökkentett létszámú
összfegyvernemű hadsereg szigorú álcázás mellett való átszállítá-
sát a közös szovjet-német batárra.

Zsukov 1941. június 1-én jelenti Sztálinnak, hogy 149 had-
osztály és egy önálló lövészdandár áll támadásra készen. Zsukov
ezúttal szépít, hisz ez a létszám már márciusban is a határszaka-
szon állomásozott és a csapatok felvonulása tovább folytatódott.
E véleményünket erősíti Halder vezérezredes a Wermacht vezér-
kari főnöke, aki az 1941. augusztus 17-i naplójegyzetében ezt írja:
„Lebecsültük Oroszországot 200 hadosztállyal számoltunk, és
mostanáig már 360-at azonosítottunk.” Ugyanakkor a tartalékok-
kal még nem is találkozhattak.

A Szovjetunió Németország elleni támadó szándéka a
Molotov látogatás után nyilvánvalóvá válik. A német hírszerzés
erre vonatkozóan kétségbevonhatatlan bizonyítékokkal szolgál.
Bár erre nincs is szükség, elég az angol, de főleg amerikai sajtó
figyelmes tanulmányozása. A német „maradék Csehszlovákia”
feláldozásához. Annak is a legfőbb célja az volt, hogy ország-
világ előtt bizonyítható legyen. Hitlerrel nem szabad szerződése-
ket kötni, mert azokat – amennyiben érdekei a legkisebb mérték-
ben változnak, nem tartja be. Pedig ez a gyakorlat nem Hitler,
sokkal inkább Churchill sajátja volt. Láthattuk Franciaország, de
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különösen Lengyelország esetében. Ugyanakkor ezzel mintegy
ürügyet adtak volna a Szovjetuniónak Németország megtá-
madására. Hiszen tudjuk, ebben az időben az oroszok és fel-
bujtóik fáradságot nem kímélve kerestek egy, a nemzetközi köz-
vélemény félrevezetésére alkalmas indokot Németország megtá-
madására. Lev Bezimenszkij szovjet történész tudni véli, hogy
Hess erre ígéretet is tett, csupán a Balkán elfoglalásáig halasszák
el a tárgyalásokat. Ennek az állításnak a legkisebb valószínűsége
sincs meg. Tudjuk, hogy gyarmatai kivételével Hitler már minden
Versaillesben elkobzott területét visszavette. Franciaország fegy-
verletétele után pedig Churchill minden hárítása ellenére többol-
dalú békekezdeményezést tett.

Nyilvánvaló, hogy békekötés esetén gyarmatait is vissza-
kapta volna Ennél többet pedig Hitler soha nem kért. A Balkán
önmagában őt egyáltalán nem érdekelte. Azt már akár megemlí-
teni is felesleges, hogy a Hess-misszió idején a Balkán, vagyis
Jugoszlávia német megszállás alá került. Görögország Olaszor-
szág ügye volt. Hitlernek csupán Mussolini megsegítése érdeké-
ben volt szüksége a Görögországhoz való felvonulás szabaddá
tételére.

Sztálin, Franciaország látványos összeomlását követően azzal
számolt, hogy Hitler rövidesen megkísérli az Anglia elleni partra-
szállást. Ennek különös nyomatékot adott a német támadás idején
Franciaországban állomásozó 400.000 fős angol expedíciós had-
sereg – ne szépítsük – csúfos veresége. Ez azonban nem követke-
zett be. Jugoszlávia gyors háborúvesztése és a Hess-misszió ku-
darca arra indította Sztálint, hogy az 1942-re tervezett Németor-
szág elleni támadást korábbi időpontban kell végrehajtani, mivel
maga a Hess-próbálkozás arra engedett következtetni, hogy Né-
metország ki akar hátrálni a háborúból a szovjet-német megmér-
kőzés nélkül. A nyugati hatalmak és Hitler közötti esetleges bé-
kekötés Sztálin számára felért volna egy Istencsapással. Nem!
Ennek még a lehetőségét sem szabad bevárni. Akkor már inkább
támadni. Végül is sikerült erről Rooseveltet is, Churchillt is meg-
győzni. A Németország elleni támadás időpontját 1941. július 6-
ára tűzték ki. A szovjet támadó terv a „Zivatar” fedőnevet viselte.
Ez a Lengyelország területén húzódó szovjet-német határ teljes
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szélességében indítva Románia gyors legázolásával került volna
megvalósításra Németország és Magyarország ellen.22

Minderről Viktor Szuvorov a szovjet GRU (katonai hírszer-
zés) tábornoka számolt be az úgynevezett „rendszerváltás” kü-
szöbén.

Erről a szovjet tervről Hitler és a német kormány tudomást
szerzett. A helyzet gyors felmérése alapján megállapították: A
ploesti román olajmezők szovjet elfoglalása önmagában is a há-
ború gyors elvesztéséhez vezetne. A szovjet támadás veszélye
diplomáciai úton nem hárítható el. A szovjet haderő hatalmas
koncentrációja egy esetleges angol légi támogatással a román
olajutánpótlás elvesztésével a német haderő gyors legyőzéséhez
vezet A német csapatok kiképzése, s fegyverzete ebben a pilla-
natban ugyan jobb, mint a szovjet, de az Egyesült Államok és
Anglia utánpótlásával ez a helyzet belátható időn belül megvál-
tozhat. A német haderő egy elhúzódó háború esetén nem tud
eredményesen megbirkózik az utánpótlásban semmiféle hiányt
nem szenvedő Szovjetunióval.

Ugyanakkor egy váratlan megelőző támadás esetén ez a ha-
talmas haderő-koncentráció a szervezett indítás hiányában nem
képes erejének teljes és célirányos kifejtésére, miáltal jelentős
mértékben meggyengíthető. A korábbi eredményes villámhábo-
rúk tapasztalata, a német katona kiváló fegyelme, elszántsága,
harci szelleme, a tisztikar hagyományosan jó szervezőképessége
ehhez nagyon is biztató. Egy sikeres megelőző támadás az ellen-
ségnek nehezen kiheverhető veszteséget és morális csüggedést
okozhat. A háború folytatásához csak nagy időveszteséggel tud
felkészülni. Az ilyen körülmény esetleg fegyverszünetre késztet-
heti, amelynek végső következménye akár békekötéssel is járhat.

Mindent egybevetve a helyzet kényszerére tekintettel Né-
metország számára a preventív támadás mindenképpen előnyö-
sebb, mint a feltartóztathatatlan szovjet ármádia szervezetten in-
dított agressziójának bevárása. A háborús felek ember, felszerelés

                                                     
22 Magyarországon első ízben a Demokrata című hetilap publikálta 1996. június

27-én a 26-29. oldalán Czére Béla tanulmányát a Németországban 1989-
ben megjelent: Viktor Szuvorov: A jégtörő Hitler-Sztálin számításában
címen.
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és utánpótlási helyzetének ismeretében sajnos mai tudásunkkal
sem mondhatunk mást. Hitler és a német nemzet erről a számára
kijelölt kényszerpályától nem szabadulhatott. Ez a háború nem
Németországnak és a hozzáterelt szövetségeseinek állott érdeké-
ben, hanem éppen ellenfeleiknek, különösen az Egyesült Álla-
moknak és a Szovjetuniónak. Akik a második világháborút kez-
detben kiprovokálták: Anglia és Franciaország, végül maguk sem
tudtak kilépni belőle, a háború után ugyanolyan vesztessé váltak,
mint az általuk teljesen megsemmisíteni kívánt Németország.

Hírszerzői jelentésekből, a szovjet ellenséges magatartásából
a német vezetés gyanakodott arra, hogy az előbb-utóbb támadást
indít majd Németország ellen. 1941. május 6-án Sztálin veszi át
Molotovtól a miniszterelnöki teendőket. Ugyanebben az időben
Heydrich – Hitler egyik bizalmasa elmondja Schellenberg-nek:
„Oroszországban az előkészületek olyan fenyegetőek, hogy hama-
rosan támadást várhatunk szovjet részről!”23 Heydrich 1941. jú-
nius 10-i összefoglaló jelentésében írja: „Február óta fokozottan
folytak határincidensek, amelyek a német határ menti lakosságra
lidércnyomásként nehezedtek. Német állampolgárok agyonlövése
és orosz oldalról német felségterületre való állandó lövöldözés
váltogatják egymást szakadatlan láncolatban.”24

Hitler 1941. június 12-én Antonescu tábornok román mi-
niszterelnök müncheni látogatásakor térképeken ismerteti a szov-
jet katonai felvonulás részleteit Finnországtól a román határig.
Arról is tájékoztatta: egyre szaporodnak az orosz berepülések né-
met területre. Németország mégis reménykedett abban, hátha ez
csak provokáció egy német támadás kikényszerítésére. Nem is vi-
szonozta azt a nagyarányú csapatfelvonulást a közös határra,
amelyet az oroszok a lengyel fegyverek kapitulációja óta megsza-
kítás nélkül folytattak. A második világháborús történetírás még
nem tudta feltárni pontosan Hitler mikor és kitől szerzett informá-
ciót a Szovjetunió 1941. július 6-i elhatározott támadásáról. Ez
csupán néhány nappal, esetleg héttel előzhette meg a német pre-
ventív támadást.

                                                     
23 Walter Schellenberg emlékiratai 156. old.
24 Ugyanott: 359. old.



75

Erre enged következtetni maga Zsukov marsall. Emlékiratai-
ban leírja „Zsákmányolt térképekből és dokumentumokból meg-
tudtuk, a német hadvezetés a határ közvetlen közelében történő
összpontosítást csak az utolsó pillanatban hajtotta végre és pán-
célos csapatait, amelyek jelentős távolságra voltak, csak június
22-re virradó éjjel vonta előre a megindulási körletekbe.”25

A sokoldalúan megerősített tények összessége jobb megoldás
híján öngyilkos prevencióra készteti a német kormányt. 1941. jú-
nius 22-én kora reggel Ribbentrop magához kérette Gyekaszonov
berlini szovjet nagykövetet a hadüzenet átadása céljából. Majd két
héttel a tervezett szovjet támadást megelőzően Németország pre-
ventív csapást indított a Szovjetunió ellen. Bár Sztálin 1937-ben
hatalmas tisztogatást végzett a Vörös Hadsereg tisztikarában azzal
a hátsó szándékkal, nehogy a német tisztek által kiképzett szovjet
tisztek árulást kövessenek el Németország javára, a német hadve-
zetés mégis számos általa oktatott szovjet tiszttel került szembe.

Mindazok, akik a második világháborút és megelőző esemé-
nyeit a győztesek előadásából ismerik, a németek unalomig szaj-
kózott kegyetlenségéből joggal következtetnek arra, hogy a német
támadás hírére páni félelem fogta el a szövetséges hatalmak ve-
zetőit. Hiszen arról voltak meggyőződve, hogy Hitler a világura-
lomra tör. Márpedig aki ilyen célt tűz maga elé, az józan mérle-
gelés alapján nyilván meggyőződött terve kivihetőségéről. Nos
szó sincs ilyen félelemről, sokkal inkább örömujjongásban törtek
ki. Különösen igaz ez az angol és amerikai kormányra.

Davies volt moszkvai amerikai nagykövet, amikor az United
Press tudósítójától értesült a számára örvendetes hírről, teljes
meggyőződéssel fejtette ki: „hogy a nyugati demokráciák számá-
ra ez mennyire előnyös.”26 Az 1941. július 7-i naplójegyzetében
ismét foglalkozik vele és megállapítja: „Hitler támadása a nem
támadó államok szempontjából valósággal Isten ajándéka, és a
Szovjetunió ellenállását minden lehetséges módon ösztönözni
kell.”27

                                                     
25 Zsukov: Emlékek, gondolatok 182. old.
26 Davies: Idézett mű 429. old.
27 Davies: Idézett mű 439. old.
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Davies híven közvetíti főnöke Roosevelt lelkületét. Még az
1941. augusztusi Atlanti Charta tárgyalásán örömének csúcs-
pontját jelenti. Az egyetlen téma, amelyben ezen a tanácskozáson
Churchillel nézetazonosságban volt. A tárgyalás idején egyik va-
csora közbeni beszélgetés alkalmával Roosevelt és Churchill
egyetértettek „...az hogy Hitler megtámadta a Szovjetuniót, való-
ságos áldásnak bizonyult.”28

Szó sincs tehát Anglia és Amerika félelméről a német vi-
láguralom megszerzésének veszélye miatt. Fenti idézetekből vilá-
gosan és egyértelműen megállapítható a háborít nem a németek,
hanem éppen ellenkezőleg Anglia és az Egyesült Államok kíván-
ták. Ám megnyerése érdekében mindketten a Szovjetunió emberi
erőforrását igyekeztek megszerezni. Ebben a vetélkedésben az
Egyesült Államok győzött. Mégpedig azt a látszatot keltve, mint-
ha ez mindkettőjük erőfeszítésének gyümölcse lenne. Ettől meg-
szédülve Churchill számolatlanul áldozta fel Anglia javait és ál-
lította sorompóba az ország minden erőforrását a „közös ellenség”
a „fasizmus és Hitler” legyőzése érdekében. Hitler alatt – Chur-
chill szóhasználatában – minden esetben Németországot kell érte-
ni, hiszen Hitlert pontosan ő mentette meg Németország számára,
mert Hitler nélkül nem lett volna módja háborúba rángatni és –
bármilyen furcsán hangzik is – legyőzni Németországot.

A német preventív támadás hírére Churchill is, és a mindvé-
gig semlegességét hangoztató Roosevelt is azonnal színt vallott.
Minden segítséget megígértek Sztálinnak a háború folytatásához.
Nem a béke helyreállításán munkálkodtak, hanem éppen a háború
minden áron való folytatásán.

Harry Hopkins rövidesen Sztálinhoz utazik, hogy „felvegye a
hadianyag-rendelést” Nem sokkal később Harriman vezetésével
közös amerikai-angol küldöttség utazik Moszkvába, hogy a
Szovjetuniónak nyújtandó segítségről tárgyaljon. Közölték a
szovjet kormánnyal, hogy a hadifelszerelések szállításának kizá-
rólagos feltétele, hogy nem köt különbékét Németországgal.29

Úgy tűnik mint az amerikai, mind az angol vezetőkben fel-
rémlett az 1917. évi orosz forradalom következtében a Lenin által

                                                     
28 Sherwood: Idézett mű 429. old.
29 Davies: Idézett mű 455-57. old.
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idő előtt megkötött Breszt-Litovszk-i „különbéke.” Miután ennek
elutasításában megállapodtak – az időzítésből ítélve a Nagy
Szovjet Szocialista Forradalom 24. évfordulója tiszteletére – az
Egyesült Államok 1941. november 7-én a Szovjetunióra is kiter-
jeszti a kölcsönbérleti szerződés hatályát. Bár ezt csak formai ak-
tusnak ítélhetjük, hiszen Amerika ezt megelőzően is jelentős ha-
diszállításokat teljesített a Szovjetunió részére, aligha készpénzfi-
zetés mellett. Az Egyesült Államok hadiipari szállítása és annak
mértéke döntő befolyást gyakorolt a háború alakulására. A tehe-
ráni konferencián az angol küldöttség hencegését elhárítandó ma-
ga Sztálin mondotta: az Egyesült Államok kölcsönbérleti szerző-
dés alapján történő szállításai nélkül elvesztenék a háborút. Né-
metország erőforrásai és hadiipari termelése elleni amerikai-angol
légitámadások következtében ezek a szállítások még inkább fel-
értékelődtek.

A háborús szövetségek kialakulásának nyilvánosságával sen-
kiben sem maradt kétség a végeredményt illetően. Csupán néhány
fanatikus hitt abban, hogy a németek azt megnyerhetik. Ezek is
csak a német titkos csodafegyverek bevetésében bízva. Folytak is
rakéta és atomkísérletek mindkét oldalon. Az amerikai feltételek
ebben jobbak voltak. Előnyre is tettek szert, de ez nem befolyá-
solta a német-szovjet háborút. A japán nemzet azonban máig tartó
sajnálatunkra áldozatául esett. Amerika színvallása után maguk a
németek is világosan látták a háború elvesztését. Bármilyen hi-
hetetlen, még Hitler is, a német kormány is. Már a német-szovjet
háború kitörése előtt is. Paul Schmidt, Hitler tolmácsa írja emlék-
irataiban:

„Amikor Ribbentrop német külügyminiszter 1941. már-
cius 27-én Matsuoka japán külügyminiszterrel tárgyalt
Berlinben kifejti, hogy a Szovjetunió Németország elleni
fenyegetése esetén Hitler kénytelen lenne megtámadni
Oroszországot. Németország azonban nem egészen biz-
tos abban, hogy a Szovjetunió elleni háborúja a német
fegyverek teljes győzelmével és az orosz hadsereg, vala-
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mint az orosz állam totális megsemmisítésével végző-
dik”.30

Bárdossy magyar miniszterelnök előtt Hitler 1941. március
23-án aggodalommal fejti ki:

„1918-cal ellentétben, amikor Oroszországban forra-
dalom volt és rendezetlen állapot, most ez az ország
szervezett hatalmi tényező.”31

A Barbarossa-terv kidolgozására vonatkozó utasítását Hitler
élete legnehezebb döntésének nevezte. Lorkovics horvát külügy-
miniszter előtt 1941. november 27-én, amikor csapatai Moszkva
alatt állnak, nyíltan utal arra, hogy Németország esetleg elveszít-
heti a háborút.32

Ezek ma is ismert és feltárt tények. A németek mégis hall-
gatnak, nem keresik a nemzet igazát. Ennek pedig komoly okai
kell, legyenek. Túl egyszerű lenne azt állítani, hogy Németország
vezetőiben nincs meg a kellő nemzeti elhatározottság és bátorság,
ennek teljes körű feltárásához pedig lehet, hogy mégis igaz. Csak
remélni tudjuk, ez talán nem is a nagyon távoli jövőben mégis
megtörténik, mert ennek tartós mellőzése a nemzeti öntudat és
büszkeség teljes elvesztésével járhat, amelynek következtében
Németország fokozatosan elveszíti jelenlegi technológiai, gazda-
sági és szervezőképességbeli pozícióját is.

A német preventív támadást követően Magyarországot is
belekényszerítik a Szovjetunió elleni háborúba. Hazánk esetében
azonban ez nem preventív támadás útján történt, hanem szovjet
agresszió válaszlépéseként. Magyarország nem is üzent hadat a
Szovjetuniónak, hanem Horthy kormányzó utasítására Bárdossy
miniszterelnök a szovjet támadás alapján bejelentette a parla-
mentben a hadiállapot beálltát. A szovjet agresszió a Rahó mel-
letti vasúti szerelvény elleni repülőgépekről történő géppuskatűz
zúdításában és a Kassa ellen bombázásában öltött testet.

Az oroszok ugyan a mai napig tagadják, hogy szovjet gépek
bombázták volna Kassát. A tőlük megszokott stílusban a néme-
                                                     
30 Paul Schmidt: Hitler tolmácsa voltam 332. old.
31 Hitler hatvannyolc tárgyalása 1. kötet 255. old.
32 Ugyanott 1, kötet 338. old.
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tekre fogták. A bombákból származó cirill betűs repeszdarabok
pedig minden kétséget kizárnak, amelyeket a légitámadás hely-
színén találtak. A legfontosabb támadási célpont a kassai főposta,
ahonnan a nemzetközi hírközlő kábelek összpontosultak ugyan-
csak bizonyító erővel bír. A Szovjetunió 1933-1941. közötti kül-
és belpolitikája senkiben sem hagy kétséget, hogy amerikai szö-
vetségben készült egy európai nagy háborúra.

A kiválasztott ellenség a korabeli világpolitikai konstel-
lációban nem is lehetett más, mint Németország és gazdasági,
geopolitikai vonzáskörzete, amelyhez Magyarország kiszakítha-
tatlanul hozzátartozott. Ha visszatekintünk a Szovjetunió Ma-
gyarországgal kapcsolatos, ma már ismert tevékenységére, újabb
bizonyító erejű láncolat döbbent meg bennünket.

Jungerth Arnóthy Mihály hazánk moszkvai követe 1938. jú-
nius 20-i naplójegyzetében az alábbi furcsa megjegyzést találjuk:
„Litvinov – ekkor a Szovjetunió szabadkőműves zsidó külügymi-
nisztere – Magyarországgal közös határt akar.” E közös határra
vonatkozó óhaj nem csak Litvinovot jellemezte, hanem a min-
denkori szovjet vezetést, utódját Molotovot is. Erre Churchilltől
szerezhettünk bizonyítékot, aki Hopkinshoz 1944. október 12-én
írtlevelében arról értesíti őt: az oroszok igen nagy érdeklődést ta-
núsítanak Magyarország iránt, s tévesen „szomszédjának” nevez-
ték. 1945. június 29-én ez be is következik, amikor Sztálin az
ideiglenes Csehszlovák kormányt Kárpátalja átadására kényszeríti
Ukrajna javára. Ezzel a régóta óhajtott, Magyarország által egy-
általán nem kívánt szomszédság megvalósult. Kristóffy István
ugyancsak moszkvai követünk 1939. végén postázza a külügymi-
nisztérium részére a Szputnyik Agitátora című szovjet folyóirat
1939. december 24-i számát, amelyben egy térkép található, ahol
az 1945-ben Ukrajnához csatolt Kárpátaljai terület már Ukrajna
részeként van ábrázolva. Csak a rend kedvéért említjük meg,
hogy ez a Kárpátaljai terület abban az időben Magyarország ré-
szét képezi. Nyilvánvaló, hogy e szomszédság érdekében Ma-
gyarországot bele kellett kényszeríteni egy biztos vesztésre álló
háborúba, amelynek büntetéseként „biztonsági ütköző zónaként”
majd gyarmati kizsákmányolás alá lehet vonni. Ez pedig a nemes
szólamokkal szocialista államként előkommunizálható, alkalmas
időben pedig a Szovjetunióhoz csatolható. Történik mindez a há-
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borúban győztes Egyesült Államok és Anglia nagylelkű segítsé-
gével.

Mindezek ismeretében vajon józan logikával kétségbe von-
ható-e a Kassát bombázó repülőgépek szovjet volta? A kérdésre
még válaszolni sem kell.

A szabadkőműves tervezők erőfeszítései végül is eredmény-
nyel jártak. Európa lángokban áll. Nehogy Ázsia kimaradjon, rö-
videsen a Japán elleni provokációja is eléri célját és a háború va-
lóban világméretűvé válik. Joggal nevezik tehát második világhá-
borúnak. Méreteit és pusztítását tekintve messze felülmúlja a hoz-
zá képest akár operett-háborúnak is nevezhető első világháborút.
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A SZOVJETUNIÓ MÁSODIK VILÁGHÁBO-
RÚS JAVADALMAZÁSA

Az előzmények ismeretében teljes megalapozottsággal kije-
lenthetjük a második világháború volt a világtörténelem legna-
gyobb gazdasági vállalkozása. A tranzakciót kizárólag az Egye-
sült Államok bonyolította, bár a külső szemlélőnek úgy tűnt –
még Hitlernek is – hogy angolszász vállalkozásról van szó. A be-
teg Bock tábornok 1940. december 3-án történt meglátogatásakor
Hitler kifejtette: jelek mutatkoznak Oroszország és az Egyesült
Államok kapcsolatainak kiépülésére és erősítésére. Ez még az ed-
diginél is valószínűbbé teszi egy angolszász-orosz vállalkozás ve-
szélyét Németországgal szemben Ezek a kapcsolatok nem 1940-
ben, hanem már a Szovjetunió 1933. évi amerikai diplomáciai el-
ismerésével kezdődtek. Azt azonban tagadni kell, hogy ebben a
háborúban Oroszország – ha úgy jobban tetszik: a Szovjetunió –
is vállalkozóként vett részt. Legfeljebb alvállalkozót mondhat-
nánk, de még ez sem fedi teljesen a valóságot. Sokkal inkább a
kivitelező megnevezése mondható helyesnek. Sztálin ugyanis elő-
re kialkudott javadalmazásáért vitte a háború vágóhídjára 27 mil-
lió (újabban azt állítják 20 millió) emberét. Ezt a számlát terheli
az az ismeretlen számú, de mindenképpen nagyon jelentős lét-
számú kommunista elit, akit Sztálin éppen a háború megvívható-
sága érdekében, mint annak potenciális ellenzőjét végeztetett ki.
Nem tűnik teljesen irreálisnak, ha még a sokmillió éhhalállal el-
vesztett emberét is ide számítjuk. 1990. után bármely orosz, vagy
szovjet alattvaló joggal kérdezhette volna meg: vajon megérte-e?
Ha a Szovjetunió oldaláról kívánjuk a kérdést megválaszolni és az
eddigi ismereteinkből indulunk ki, akkor határozott nemmel kell
válaszolnunk. De ha a Szovjetunió 1990-es állítólagos „összeom-
lásának” függvényében próbáljuk e „vállalkozás” hosszú távú
mérlegét megvonni, akkor bizony akár igennel is válaszolhatunk,
de erre könyvünk utolsó fejezeteiben még visszatérünk.

Mindenesetre azt le kell szögeznünk: A Szovjetunió a máso-
dik világháborút megelőzően egy elmaradott feudális állam volt,
éppen csak meginduló iparosítással. 1990-ben pedig egy jelentős,
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bár technológiájában az atom, a rakéta és az űrhajózást kivéve,
kevésbé korszerű iparral és mezőgazdaságában inkább visszafej-
lődő, semmint előrelépő államalakulat. Katonai téren pedig nagy-
hatalom. Ideológiai kötöttségei miatt a második világháborús nye-
reségét, a Kelet-Európai szocialista gyarmatok gazdasági integ-
rálását, annak eredményeit sokkal kevésbé tudta hasznosítani,
mint amilyen mértékben egy jól alkalmazott gazdasági racionali-
tással ez sikerülhetett volna.

A háború legfőbb győztese sokkal jobban használta ki a vi-
lágégés minden lehetséges gazdasági hozadékát. Amerika ma az
egyre gyakrabban visszatérő válságok ellenére mint katonailag,
mint gazdaságilag a világ legfejlettebb nagyhatalmává nőtte ki
magát. Igaz ebben olyan eszközök is segítették, amelyek egyetlen
más államnak, sem győztesnek, még kevésbé vesztesnek nem állt
rendelkezésére. Ide sorolhatjuk a gazdasági fölényével való fo-
lyamatos és könyörtelen visszaélést, a dollár kulcsvaluta szerepét.
A világ minden területének a háborús megfélemlítését, amely
sokszor sok országot tesz „kompromisszumképessé” a saját népe,
hazája kárára.

Angliát, még kevésbé Franciaországot, akik pedig világ át-
rendezését lehetővé téve háborút kiprovokálták, nem tekinthetjük
a nagy vállalkozás nyerteseinek. Sokkal inkább veszteseinek.
Mindkét hatalom jelentős gyarmati területekkel rendelkezett kizá-
rólagos felügyelettel. A „győztes” háború után ezek a birtokok
önállósultak, régi gyarmattartóik a látszat megőrzése érdekében
laza államszövetségi keretben próbálják még megtartani őket. A
gyarmati területek termelésének hasznát leginkább az Egyesült
Államok fölözi le. A volt gyarmatok sok esetben inkább terhet,
mint előnyt jelentenek korábbi leigázóiknak. Ha azt mondanánk,
hogy Anglia és Franciaország a második világháború vesztes ha-
talmai közé tartoznak, sokkal közelebb járnánk az igazsághoz,
mint amikor azt állítjuk, ők a szövetséges koalíció győztes tagjai.

Nézzük meg közelebbről mit is „szereztek” a második világ-
háborús szereplésükkel a győztes államok és mit vesztettek a
vesztesek? A Szovjetunió a maga „fizetségét” nem csak a háború
„kivitelezésének” megkezdése előtt kötötte ki, hanem folyamato-
san zsarolta „megrendelőit”. Ez különösen felerősödött Németor-
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szág preventív támadását követő első időszakban, de a későbbi-
ekben is.

A német preventív támadás teljesítette a hozzáfűzött remé-
nyeket. Eredménye még a németeket is meglepte. Két hét alatt
csaknem 600 km mélyen nyomultak be a Szovjetunió területére.
Az első napokban 4-800 orosz harckocsi semmisül meg, elké-
pesztően sok hadifoglyot ejtenek, rengeteg hadifelszerelést zsák-
mányolnak. Október 2-án mát megkezdik Moszkva ostromát. Úgy
tűnik Churchill számításaiba súlyos hibák csúsztak. Sztálin szá-
mításai viszont ravaszabbak voltak. Minden bizonnyal még a né-
met megelőző támadás előtt készült egy angol—amerikai—szov-
jet szövetségi szerződés kimondottan a Németország elleni hábo-
rús együttműködésre. Ez a szerződés – feltehetően időpont nélkül
– tartalmazhatta egy angol-amerikai részvétellel létrehozandó má-
sodik front megnyitását. Az erőteljes német operáció következté-
ben amely elől a szovjet haderő látszólag tervszerűtlenül, a való-
ságban készakarva hátrált, Sztálin már július 18-án – alig egy hó-
nap múlva – Churchillhoz írt első levelében követeli a megígért
második európai front megnyitását. Churchillnek azonban ez már
nem sürgős. Országa felől minden bizonnyal végleg eltűnt a né-
met invázió veszélye, Sztálin végezze csak a maga dolgát. Sztálin
egyre gyakoribb sürgetése elől válogatott módon tér ki. Churchill
fondorlatos kihátrálását látva Sztálin Rooseveltnél próbálkozik,
azonban ezúttal is hasonló falakba ütközik. A megbízók egyelőre
nem hajlandók a kivitelező szerepét átvenni.

Sztálin egyre hangosabb követelései nyomán, látva a hadifel-
szerelésben való hatalmas veszteségeket, meggyorsítják az angol-
amerikai hadiszállításokat. A már a háború kitörése előtt letár-
gyalt és kidolgozott szerződést, 1942. május 26-án majd 1942. jú-
nius 11-én bővített formában újra megkötik. Az amerikai-szovjet
segélynyújtási szerződést is „kiegészítik”. A semleges Irán an-
gol—szovjet megszállásával valósággal ömlik a hadfelszerelés és
a különböző nyersanyagok tömege a Szovjetunióba.

A háború koordinálása Anglia, Amerika és a Szovjetunió leg-
felsőbb vezetői között távirati üzenetek formájában folyik. Ez az
információcsere és egyeztetés még Chamberlain miniszterelnök-
sége idején indult és Anglia háború utáni kikapcsolásával mind a
mai napig tart.
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Bár a háború beindulása előtt a Szovjetunióval megkötött
szerződésekben pontosan körülhatárolták a háború utánija-
vadalmazását (természetesen a mások javaiból) az osztozkodás
minden államközi tárgyaláson szóba kerül. Sztálin minden alka-
lommal emelni igyekszik a tétet. Egy alkalommal még Baver-
brook angol fegyverkezési miniszter is keserűen jegyzi meg:
„előbb meg kell nyerni a háborút.”

Amire Churchill számított, hogy az angol városok német
bombázása, vagy a tengeralattjáró csaták kiszélesedésével Ameri-
ka belép a háborúba, válogatott szónoki fogásai ellenére csak nem
akar bekövetkezni. Sőt, az Anglia részére teljesített hadiszállítá-
sok is egyre apadnak. Az amerikai haditermelés zömét a Szovjet-
unió kapja, visszatartandó őt egy esetleges szovjet-német különb-
ékétől, amelynek víziója s szovjet csapatok hátrálásával egyre
gyakrabban rémlik fel Rooseveltben is, Churchillben is. Éppen
ezért a Szovjetunió Amerika részéről kivételes elbánásban része-
sül. Churchill egyre inkább mellőzöttnek érzi magát, úgy gon-
dolja, ha a kialakulóban lévő helyzet Anglia rovására tovább
romlik, a háború befejezése után még a győztesek asztalához sem
hívják meg. A világra szóló nagy háborús osztozkodás nélküle
történik meg. Ezt a szégyent Anglia nem tudná elviselni. Valamit
tenni kell, amíg nem késő! Végső kétségbeesésében személyes
találkozóra hívja Roosevelt elnököt. Harry Hopkins, ebben az
időben Amerika londoni nagykövete, még is szervezi a találkozót
1941. augusztus első felében Új-Funlandon.

A második világháború előtt az egész világ Angliát tekintette
a világhatalom megtestesítőjének. Ez a világszemlélet már elég
hosszú ideje töretlenül tartotta magát. Az angolok is megszokták,
hogy szinte az egész világ valamilyen formában adófizetőjükké
vált. Más államok egymással kapcsolatos vitáiban is mindig elját-
szotta a döntőbíró szerepét és ezzel haszonélvezőjévé is vált. Ez a
pozíció látszott megingani az amerikai patronálással kitört és ve-
szélyes fordulatot vett német-szovjet háborúval. Érthető, hogy
Churchillt súlyos kétségek gyötörték.

Az angol miniszterelnök kísérete egy emberként meg volt
győződve arról, hogy főnökük ékesszóló érvei hatására Roosevelt
gondolkodás nélkül hozzáfog majd az amerikai kongresszus meg-
dolgozásához, és haladéktalanul hadat üzen Németországnak.
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Anglia részére pedig korlátlanul megnyitja a hadiszállítások zsi-
lipjét.

Naivul azt hitték, hogy az Amerikai haditermelés háborús el-
osztását majd Anglia végzi. Annyit és olyan ütemben szállít to-
vább a Szovjetunió részére, amennyit és amikor jónak lát. Ezáltal
a háború teljes irányítása Anglia kezébe kerül majd. Az meg sem
fordult a fejükben, hogy Amerika a hadiszállítások fejében, annak
kölcsönbérleti díján felül – éppen Anglia kétségbeejtő helyzetét
kihasználva – még egyebet, politikai ellenszolgáltatást is kér
majd. Márpedig kért, és nem is akármilyent.

Churchill tulajdonképpen itt, az Atlanti Charta tárgyalásain
veszítette el a második világháborút. A tárgyalások menetrendjét,
hangulatát, nemkülönben az eredményéhez vezető út kevésbé
publikus jelenségeit a mai napig kizárólag Roosevelt fiának
könyvéből ismerjük. Elliott Roosevelt végig részt vett az Atlanti
Charta tárgyalásain. Apjával meglévő bensőséges viszonya lehe-
tővé teszi, hogy több és tárgyilagosabb információval szolgáljon,
mint a küldöttség bármely tagja. Az „Apám így látta” című köny-
vét, amely nem sokkal apja halála után jelent meg a legfontosabb
forrásként használhatjuk.

Roosevelt és Churchill tárgyalásaival párhuzamosan katonai
parancsnokaik is kemény tárgyalásokat folytattak. Úgy tűnik az
amerikaiak jobban tudtak kérdezni. Az angol válaszokból csak-
hamar rekonstruálhatták a valóságot. Mégpedig azt, hogy a hábo-
rú folytatásához Anglia nagymértékben rászorul az amerikai ha-
diipari szállításokra. Roosevelt örömmel tapasztalta, hogy a hábo-
rú kiszélesedésével Amerika nélkül az angol birodalom helyzete
forog kockán. Hideg fejjel könyörtelenül ki is használta Anglia
szorult helyzetét. Még az első világháborús mellőzéséért is be-
nyújtotta a számlát.

Az amerikai elnök kíméletlenül szabta meg feltételeit. Nem
hagyott kétséget afelől, hogy a háború után meg kell változtatni
az egész gyarmati rendszert. A világkereskedelemben a legtelje-
sebb szabadság kell érvényesüljön. Le kell építeni minden mes-
terséges korlátozást. Egészséges gazdasági versenyre, nyílt pia-
cokra, a tengeri hajózás legteljesebb szabadságára van szükség. E
nélkül a tartós béke nem biztosítható. Churchill hiába magyaráz-
kodott, hiába érvelt a brit birodalom kereskedelmi szerződéseinek
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természetével, hogy a gyarmatok a birodalom nagyságának alap-
jai. Roosevelt hajthatatlan maradt. H a máskor nem, hát most
biztosan eszébe jutott Hitler ajánlata a birodalom határainak vé-
delmére. A szimatát vesztett szabadkőműves háborús üzér csap-
dába került. Háborús spekulációja balul sikerült. Úgy tűnik
Rooseveltben emberére talált. Hitlert megmenthette tábornokai
összeesküvésétől, saját birodalmát, legalábbis a régi formájában
elvesztette. Ahogy Hitler kedvenc szlogenéből ismerjük: „Anglia
már elvesztette a háborút, csak még nem ismeri be”. Legjobb tu-
dásunk szerint ma is igazolhatjuk Hitler bölcsességét. E súlyos
kelepcéből Churchill már nem szabadulhatott. Az általa felgyúj-
tott háború tüzét eloltani már nem lehet. Szabadkőműves létére
nem is áll módjában. Ő ugyanolyan eszköz a szabadkőművesség
kezében, mint az utolsó tengerészgyalogos. Neki éppen úgy kell
teljesíteni a rárótt feladatot, mint a háborús gépezet bármely tag-
jának: A különbség csupán annyi, hogy személyi kényelme, a
magára fordítható anyagi javak összessége nagyobb. De ez is in-
kább kirakat, semmint szükségszerűség. Láthattuk, élete alkonyán
még anyagi zavarba is került.

Churchill, végül felismerve megváltoztathatatlan helyzetét,
megadja magát sorsának. A tárgyalóteremben idegesen fel, s alá
járkálva, esetenként majdnem futva köhögve mondja még a ma-
gáét, majd Roosevelt előtt megáll, dühösen kifakad:

„Elnök úr, azt hiszem Ön meg akarja dönteni az angol
birodalmat, minden gondolat, amelyet Ön a háború utá-
ni világ szerkezetéről a fejében forgat, erre a szándékra
mutat.

Mindazonáltal mi jól tudjuk, hogy Ön a mi egyetlen re-
ményünk. És – drámaian lehalkult – Ön is tudja, hogy mi
ezt tudjuk. Ön tudja, hogy mi tudjuk: Amerika nélkül a
birodalom összeomlik.”33

Roosevelt fia mesterien írja le a kétségbeesett Churchill lel-
kében zajló folyamatot.

                                                     
33 Elliott Roosevelt: Apám így látta 36-4.1 old.
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Churchill tehát feladta az évszázadok alatt megszerzett gyar-
matok minden előnyét Amerika javára. Igaz csak némi idő kése-
delemmel. Végrehajtása a háború befejezése után lesz esedékes.
Olyan kósza hírekről is hallottunk, hogy Roosevelt halálát, amely
röviden a háború vége előtt következett be, nem betegsége okoz-
ta, hanem angol kémek megmérgezték. A hírt természetesen ga-
rantálni nem tudjuk, mint ahogy gondolkodás nélkül elvetni sem.

Churchillnek ugyanis nagyon is érdekében állott Roosevelt
halála. Okkal gondolhatta utódai talán nem tudják, esetleg nem is
akarják majd behajtani rajta az Atlanti Chartában vállaltakat. Hi-
szen tudjuk, a háború után azt javasolta Roosevelt örököseinek,
hogy továbbra is tartsák fenn közösen az angol gyarmatokra a há-
ború idején telepített katonai támaszpontjaikat. Ez egyben lehető-
vé tette volna azok változatlan megtartását. Tulajdonképpen ezt
Churchill egy látens szovjetellenes éllel tette, mivel felismerte,
hogy az Egyesült Államok a gyarmati viszonyok átalakítását,
hogy egészen pontosak legyünk a gyarmatok újraelosztását csak a
Szovjetunió segítségével tudja végrehajtani. Ennek elhárítása ér-
dekében szította fel Churchill az ötven évig tartó hidegháború lát-
szatát. Csakhogy Truman és társai felismerték Churchill bolse-
vizmus elleni dühöngésének rugóit. Mesteri módon fogták ki vi-
torlájából a szelel. Maguk is ráálltak a Szovjetunió szapulására,
miközben titokban egyeztették az oroszokkal a brit, francia, hol-
land, belga stb. gyarmatok „felszabadításának” módját és ütemét.
Az oroszok aztán csodálatraméltó módon lázították fel a kapita-
lizmus kizsákmányolása ellen a kiszemelt gyarmatokat, majd al-
kalmas pillanatban az egyik kapitalizmusból a másikba játszották
át őket. Közben senki sem figyelt oda súlyának megfelelően,
hogy ezek az orosz titkos ügynökök által felzaklatott gyarmatok-
nak a gazdasági haszna nem az orosz állam költségvetésébe ván-
doroltak, hanem az Egyesült Államok realizálta.

Nem kerülhető még a kérdés: Vajon a demokráciájától oly
híres Anglia miniszterelnökének egymagában a kormány, még
inkább a parlament jóváhagyása nélkül joga volt-e akárcsak er-
kölcsileg is ilyen módon elkótyavetyélni a birodalom évszázadok
alatt megszerzett és akármilyen mértékben is, de mégiscsak fej-
lesztett birtokait? Válaszolni úgy gondolom szükségtelen. Népe
látszólag cl fogadta. Méltatlankodásának azonban a háború befe-
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jezésével nagyon is határozott jelét adta. A soron következő par-
lamenti választásokat éppen a Potsdami Konferencia idején tar-
tották. Churchill pártja ezen a választáson megbukott. Így Chur-
chill az annyira áhított háborús osztozkodáson, csak az első idő-
szakában villoghatott, majd utóda Attlee fejezte be. Nyugodtan
állíthatjuk Anglia javára minden előny megszerzése nélkül. Még a
véleményét is alig kérdezték, még kevésbé hallgatták mag.

Németországhoz hasonlóan Amerika Japánt is támadó hábo-
rúba csalta. A szívós nemzetet csak a nukleáris holokauszt végre-
hajtásával tudta megtörni. A Hiroshimára és Nagaszakira ledobott
atombombák mindmáig kizárólag az Egyesüli Államok eddig
megtorlatlan felelősségével vonultak he az emberisét történetébe.
Az atombombát a szabadkőműves nemzetközi zsidósát kísérle-
tezte ki Amerika pénzén. Bevetése ugyancsak zsidó tanácsra tör-
tént. Nehéz szívvel ugyan, de idézném a Biblia egy nagyon bölcs
megállapítását: „Aki fegyverrel öl, maga is fegyver által vész el.”

Csak remélni tudjuk, hogy Isten kegyelme megmenti ettől
Amerika népét.

Németország és kényszerszövetségesei összezúzása után a
három Nagy – ahogyan magukat neveztették – 1945. július 17-én
ül össze a Berlin melletti Potsdamban, hogy a letepert nemzetek
javain osztozkodjanak. Churchill szóhasználatát kölcsönvéve az
„osztalék” túlnyomó részét a Szovjetunió kapta. Ilyen szégyenle-
tes rablást az írott történelem nem ismer. A háborúba
kényszerített Németország gazdasági erőforrásait teljes mértékben
kifosztják. Termelő gépeit leszerelik és a Szovjetunióba szállítják,
ahol többségét üzembe sem állítják, hanem a szabad ég alatt tá-
rolva a rozsda martalékává válik.

A Kelet-Európai államokat: Magyarországot, Lengyelorszá-
got, Bulgáriát, Romániát, Csehszlovákiát, Németország keleti fe-
lét egy rövid ideig még Albániát is úgynevezett ütközőzónaként a
Szovjetunió gyarmatává teszik. A balti államokat pedig már a há-
ború alatt bekebelezi a Szovjetunióba.

Ezeknek az államoknak nemcsak az anyagi javait bocsátják a
Szovjetunió rendelkezésére, hanem szuverenitását is. Többek kö-
zött az Egyesült Államok és Anglia ezzel fizette meg a Szovjet-
unió második világháborús szereplését. A legkönnyebb dolog má-
sok javaiból megfizetni a neki tett szolgálatokat. A legfőbb sza-
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badkőműves hatalmat megtestesítő Amerika ennek gyakorlatát
mesteri szintre emelte és gyakorolja mind a mai napig, Csak re-
mélni tudjuk, hogy egykor a saját, gonoszul másoktól összerabolt
javai is erre a sorsra kerülnek.

Az Egyesült Államok, Anglia és a Szovjetunió e Kelet-
Európai új gyarmatok kijelölésével nem voltak tekintettel arra,
hogy ezek az államok folytattak-e háborút a Szovjetunió, vagy a
szövetségesek bármelyike ellen. Magyarország ellen álszent mó-
don azzal érveltek, hogy azért kell viselje sorsát, mert ő volt a
hitleri Németország utolsó csatlósa. No de Lengyelország? Akit
éppen a második világháború kirobbantása érdekében dobtak oda
egyidejűleg a német és a szovjet hadigépezet kegyetlenségének.
Vagy Csehszlovákia, Románia, Bulgária? Valamennyien sokkal
nagyobb szolgálatot tettek a szövetségeseknek, mint Németor-
szágnak. Hogyan úszhatta viszont meg Olaszország és Ausztria?
Akik pedig sokkal inkább hozzájárultak Németország háborújá-
hoz, mint Magyarország.

Miféle rendezőelv alapján döntötték el kit büntessenek és kit
ne? Reméljük egyszer választ kapunk majd ezekre a józan logiká-
val meg nem válaszolható kérdésekre.

Azzal magyarázták az „ütköző zóna” kialakítását, hogy arra a
Szovjetunió biztonsága érdekében van szükség. Nehogy egy
újabb hitszegő támadás érhesse az oroszokat. Ezért a szomszéd
államok a Szovjetunió „érdekkörébe” kell, kerüljenek. Nevetsége-
sebb érvelést el sem lehet képzelni, hiszen Lengyelországon és
Románián kívül egyik állam sem szomszédja a Szovjetuniónak.

Magyarország is csak a Csehekre kényszerítem Kárpátalja át-
adásával vált azzá. Hiszen tudjuk Litvinov és a szovjet külügymi-
nisztérium már 1938. óta, de minden bizonnyal korábban is rend-
kívüli módon törekedett a magyar szomszédságra. Ennek érdeké-
ben kényszerítenék a magyarországi szabadkőműves zsidóság se-
gítségével a Szovjetunió elleni háborúban való részvételre. Nél-
külük ugyanis Magyarország a szovjet agresszió ellenére sem
valószínű, hogy felveszi a kesztyűt.

Az ötven éves hódoltság ideje alatt, de azóta sem esett szó e
szocialistának nevezem különös rabszolgaság időtartamáról. A le-
zajlott eseményekből ítélve ezt ötven évben határozták meg. Sze-
rencsére ezt néhány évvel korábban megszüntették, de ennek
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okaira még visszatérünk. Hisz könyvünk feladatául tűzte valódi
okainak feltárását.

Az alkuszok személye némileg eltér a korábbi háborús üzé-
rekétől. Az amerikai delegációt Roosevelt halála miatt Truman,
Angliát Churchill bukása miatt a tárgyalások második részében
Attlee képviseli. Sztálin az a sziklaszilárd pont, aki a háborút az
elejétől végig személyesen vezette. Különleges helyzetét ki is
fogja használni. Számos újsütetű követeléséről azt állítja, hogy ar-
ra Roosevelt neki ígéretet tett. Truman pedig a hidegháborús pro-
paganda ellenére, nemhogy visszavett azokból, hanem még meg
is toldotta.

A Szovjetunió új gyarmataira az amerikai szemfényvesztés-
nek is eleget téve a szovjet megszálló haderőt szorosan követve
zsidó szabadkőművesek nagy csoportja vonul be, hogy a maguk
kivitelezte „szabad választások” útján ragadják magukhoz a ha-
talmat. Ez a folyamat minden szocialistává kényszerített kelet-
európai országban azonos menetrend, egységes forgatókönyv sze-
rint ment végbe. Mint ahogy látni fogjuk 1990-es években azonos
módon alakul is át.

A kommunista gyarmati helytartók uralma minden ebbe a
kategóriába sorolt állam esetében iszonyú kegyetlenséggel páro-
sult. Különös méreteket öltött ez Magyarországon. A kizárólag
szabadkőműves zsidókból álló kormánynak nevezett páholy az
ugyancsak szabadkőműves zsidókból szervezett államvédelmi
hatóság nevű terrorszervezettel a magyar nemzet legjobbjainak
ezreit börtönözi be és kínozza halálra. A zsidóság kegyetlenségé-
ben páratlan szadizmusa bizony túlteljesítette Hitler rájuk mon-
dott összes vádjait. Most látta a toleranciájáról híres magyar, hogy
nem volt abban semmi túlzás. Ez a magyar nemzet testén mindig
nagyon jól élő zsidóság különös módon köszönte meg Magyaror-
szágnak mindazt, amit élete és szabadsága kockáztatásával a há-
ború alatt megmentéséért tett. Volt kormánya tagjait, akik kezük-
re kerültek, háborús bűnösnek minősítve kivégezték. Ha ezek a
magyar politikusok elkövettek valamilyen háborús bűnt, akkor az
csak abban foglalható össze, hogy a nemzetközi zsidóság össze-
hangolt cselvetésére és a hazai zsidóság tanácsára engedték az or-
szágot háborúba rángatni. A háborús bűnösség tehát nem Ma-
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gyarországot, hanem a nemzetközi zsidó szabadkőművességet
terheli.

Az összes szocialista karámba, ha úgy jobban tetszik ütköző-
zónába terelt országok közül Magyarország népe viseltetett a leg-
nagyobb ellenszenvvel a bolsevista tanokkal szemben. Nyilván
egyedül neki volt közvetlen és eleven tapasztalata 1919 rövid, de
annál véresebb uralmuk idejéből.

Nem csoda, hogy 1956-ban olyan könnyűszerrel tudták a
nemzet forradalmát kiprovokálni. Erre a forradalomra a Szovjet-
uniónak és bolsevista helytartóinak az 1955-ös osztrák államszer-
ződés megkötését követően lett elengedhetetlen szüksége. E nél-
kül ugyanis a békeszerződés értelmében megszálló haderejét ki
kellett volna vonnia, s az ország akkori hangulata a bolsevizmust
és mindenfajta szovjet gyámkodást mindörökre száműzte volna a
magyar politikai életből.

Az 1945-1960 közötti 15 évet a Kelet-Európai gyarmati
rendszer kiépítésének időszakisként jellemezhetjük. Konszolidá-
lására csak a magyar szabadságharc vérbefojtását követően kerül-
hetett sor. Magyarország kegyetlen megbüntetése nemcsak a ma-
gyar nemzetet félemlítette meg, hanem a többi bolsevista vazal-
lust is. Bármilyen furcsa a magyar forradalom leverése, meg-
könnyítette a népek félelmének felkeltésével a szocialista gyar-
matok kizsákmányolhatóságát, politikai elnyomását.
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A GYARMATOK ÚJRAFELOSZTÁSA, MINT
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ FŐ CÉLJA

Amint előző fejezetünkben érintettük, az Egyesült Államok
legfontosabb második világháborús célja Japán konkurense ki-
kapcsolása mellett a gyarmati rendszer addigi helyzetének teljes
átalakítása, hogy azok nyersanyag termékeihez, különösen ener-
giahordozóihoz a gyarmattartók kikapcsolásával hozzájusson.
Roosevelt jól látta, hogy országának mérete nyújtotta lehetőségei
robbanásszerű technikai fejlődés előtt áll. Ennek azonban jelentős
akadályát képezi az ipar energiával és nyersanyaggal való ellátá-
sának elégtelensége. Igaz, ezek Amerika területén is többé-
kevésbé megtalálhatók, de ezek feltárása és kiaknázása hatalmas
anyagi és élőerő ráfordítást igényelne. Sokkal egyszerűbb lenne
ennek olcsó külföldi forrásból való biztosítása. Az olcsó gyarmati
energia és nyersanyagok saját előállításának költségei oly maga-
sak lennének, hogy angol-francia, spanyol stb. konkurensei ter-
melésével nem volna versenyképes, hiszen ők korlátlan mennyi-
ségben rendelkeznek az olcsó gyarmati forrásokkal.

A nemzetközi piac szereplői Németország és Japán kivételé-
vel ebben a vonatkozásban mind jobb helyzetben vannak, mint az
Egyesült Államok. Németország és Japán viszont lakossága szor-
galma, egységes etnikuma révén összehasonlíthatatlan szervezett-
ségével pótolja mindazokat az előnyöket, amellyel Anglia is,
Franciaország is rendelkezik. Ebben a vonatkozásban Amerika
sok részre tagolt munkaereje verseny szempontjából nem sorol-
ható a német és Japán munkással egy kategóriába. E hátrányok
kiegyenlítésére nincs más mód, mint egy nagy háborítva) Német-
ország és Japán irigylésre méltó vitalitását megtörni és visszaver-
ni, a gyarmattartók birtokainak átrendezése, azok javainak meg-
osztása. Egyszerűbben fogalmazva annak megszerzése az ameri-
kai ipar számára.

Németország és Japán legyőzése egy világháború során,
amelyhez az angol—francia erőforrások végkimerítéséig bevon-
hatók, mindkét cél eléréséhez kiválóan alkalmasak. 9 láthatatlan
szabadkőműves világkormánynak ez a mai szemmel nézve na-
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gyon is egyszerű terve azonban a háborús tőszereplőket meg kel-
lett győzze e terv szükséges voltáról a világ fejlődése érdekében.
Ennek jegyében állítják ismét sorompóba Angliában a közismer-
ten szabadkőműves Churchillt, akinek ékesszólási tehetsége al-
kalmas volt arra, hogy az angol kormányt, a parlamentet és a köz-
véleményt félrevezetve tudottan átjátssza Anglia világkereskede-
lemben évszázadok óta kialakult elsőbbségét egykori gyarmati az
Egyesült Államok részére. Franciaországnak is szabadkőműves
befolyás alatt álló kormánya van ugyan, de ez inkább francia,
mint szabadkőműves. Ezért a kialakítandó új világrendhez való
hozzájárulása is más. Okos kivitele francia logikára vall. Igaz itt
Angliával ellentétben Franciaország különös meghódolását nem
lehet egyetlen vezető személyiséghez kötni. Mivel elsőnek kellett
a nagyhatalmak közül megbirkóznia Németországgal, inkább ki-
tért az akkor még ereje teljében és sikerei csúcsán álló német had-
erő elől. Megkímélte lakosságát, gyönyörű városait a háború
pusztításától. Tegyük hozzá az angolok nagy bosszúságára. Ha
ugyanis a francia hadsereg erejének megfelelően meggyengíti a
német katonai gépezetet, akkor már a háború elején elhárul Ang-
lia teje felől egy esetleges német partraszállás veszélye és félelme.
Így viszont a Szovjetunió ellem német preventív támadásig ennek
lehetőségércit mindvégig komolyan tartottak.

Bármilyen hihetetlen és megdöbbentő e világot leigázó sza-
badkőműves terv végrehajtásához még a nemet birodalom vezető
elitjében is találtak hazáját elárulni képes vezető személyiséget.
Nem is akárkit. Hjalmar Schacht abban az időben a Reichsbank
elnöke személyében. Schachtnak már az apja is szabadkőműves
volt és nagyon erős amerikai orientációval bírt. Hjalmar 1908-ban
lett szabadkőműves és páholytagságát Hitler minden szabadkő-
művesekre szórt átka ellenére mindvégig megtartotta.34 Hitler
hatalomra jutása után került Reichsbank élére. 1933. júniusában a
hatvan nemzet által képviselt londoni konferencia előkészítésére
Washingtonba utazott. Mivel Roosevelt éppen ebben az időben
értékelte le 40%-kal a dollárt, Schacht kihasználva ennek lélekta-
ni hatását, közölte Roosevelttel lehetséges, hogy Németországnak
sajnos be kell szüntetnie az Amerikától korábban kapott kölcsö-
                                                     
34 John Weitz: Hitler bankárja 39. old.
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nök kamatainak visszafizetését. Schacht részére az egy hetes ame-
rikai látogatása végezetével a zsidó David Sarnoff a Radio Cor-
poration of America vezetője adott búcsúvacsorát mégpedig saját
rendkívül szép házában New Yorkban. A vacsorán három sze-
mély kivételével kizárólag prominens amerikai zsidók vettek
részt. Minden bizonnyal valamennyien vezető szabadkőművesek.
Valószínű itt avatták be Schachtot a szabadkőművesség világ-
méretű tervébe az Új Világrend kialakításába. Nem csak a régi
amerikai hitelek kamatainak fizetési moratóriumát fogadták el,
hanem az új világrend kialakításának németországi pénzeléséről
is döntöttek.35 Ne felejtsük el, hogy Hitler hatalomra juttatását
Schröder bankár házában döntötték el. Ez a bankház pedig a há-
ború teljes ideje alatt leányvállalatot tartott fenn New Yorkban, s
az amerikai bankok a német bank igényeit mindvégig figyelembe
vették.

Fontos tudni, hogy a Schrőder bankház New York-i fiókjá-
nak igazgatja ebben az időben Allen Dulles volt az Amerikai Hír-
szerző Hivatal későbbi vezetője valamint fivére John Foster
Dullesnek az Egyesült Államok későbbi külügyminiszterének.
Dulles a második világháború idején az amerikai titkosszolgálat
svájci központjának volt a vezetője. E nem mindennapi pedigré
magas rangú szabadkőművességet is sejtet, amely magyarázatot
ad Schacht Németország elleni üzelmeire. Dulles munkáját mind-
végig Roosevelt közvetlen irányításával végezte.36

Számos jel mutat arra, hogy Németország második világhá-
borúját mindvégig amerikai szabadkőműves bankárok anyagilag
támogatták. Így lett Schacht Hitler „pénzügyi varázslója”. Nincs
rá bizonyíték, de lehet, hogy Hitler mindezekről tudott, de leg-
alábbis sejthetett valamit.

Roosevelt személyes jó barátja Joseph E. Davies moszkvai
nagykövet az állomáshelyére utazása során megállt Berlinben,
ahol néhány napot töltött 1937. január közepén. Már megérkezése
napján hivatalos látogatást tett a berlini nagykövetségükön. Dodd
nagykövet pedig másnap fogadást adott tiszteletére. Érdemes oda-
figyelni a meghívott vendégek személyére. Ott találjuk a zsidó

                                                     
35 Ugyanott 148. old.
36 Launay: A fasizmus végnapjai Európában 198. old.
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Szuric-ot, a Szovjetunió berlini nagykövetét feleségével, Lipski
lengyel követet és egy nagyon fontos vendéget dr. Schacht-ot fe-
leségével. Davies 1937. január 15-i naplójegyzetéből megtudjuk,
hogy megbeszélte Schachttal fel fogja keresni a Birodalmi Bank-
ban.

Davies megjegyzi, hogy Schacht úgy rendezte a több. mint
két órás beszélgetést, hogy senki se zavarhassa meg őket.
Schachtról megjegyzi: Roosevelt személyéről a legnagyobb cso-
dálattal nyilatkozott.37 Majd az államtitkárnak írt 1937. január 19-
én kelt jelentésében ad tájékoztatást a beszélgetések során szerzett
benyomásairól. Az alábbi sokat sejtető mondatot ebből a jelentés-
ből emeltük ki: „A beszélgetés tárgyáról már beszámoltam egy
rejtjeles levélben, amelyben doktor Schacht mondanivalóit is kö-
zöltem.”38

Daviest néhány hónapos moszkvai tartózkodása után haza-
rendelték. Ahogy ma mondanánk „jelentéstételre”. 1937. április
5-től június 20-ig Washingtonban tartózkodott, majd visszatért
Moszkvába. Június 26-án közvetlenül az elnöknek írt jelentésében
számol be berlini tartózkodásáról, ahol utazását elnöki utasításra
ismét megszakította. Íme egy rövid részlet a jelentésből:

„Tisztelt Elnök Úr!

Legutolsó tárgyalásainkhoz híven útban errefelé rövid
ideig Berlinben tartózkodtam ... Ezalatt rendkívül érde-
kes magánbeszélgetést folytattam Schachttal.”

Majd leírja Davies, hogy ismertette Schachttal Roosevelt
utópiáját, miszerint az európai államok katonai felszerelésüket
megegyezés alapján tisztán védelmi alapra korlátozzák. Mondja-
nak le a légierőről, tankokról és nehéz fegyverekről. Kizárólag
azokat a fegyvereket tartsák meg, amelyeket egy ember a vállán
elbír. Schachtnak rendkívül tetszett ez a gondolat. „Elragadtatása
leírhatatlan volt.” Írja Davies.39

                                                     
37 Davies: Idézett mű 25-26. old.
38 Ugyanott 30. old.
39 Ugyanott 141. old.
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Első hallásra bármilyen furcsának tűnik, mégis azt kell
mondjuk ennek megvan a maga kalóz logikája. Képzeljük ma-
gunk elé mi történik, ha az angol légitámadások következtében
ellehetetlenülő német utánpótlás következtében a német gazdaság
a Sztálingrádnál elszenvedett vereség idején összeomlik és Né-
metország feladja a Szovjetunió elleni háborút. Nem véletlenül
született meg Casablancában 1943. januárjában Roosevelt és
Churchill konferenciáján a feltétel nélküli kapituláció elve. Ez
esetben Németországot megszállják ugyan, de az ország még
nincs rombadöntve, erőforrásai, termelő kapacitása gyorsan hely-
reállítható. Az angol gazdaság sem érte még el kimerülésének
végső határát.

Sztálin ugyan megkapja a háború fejében kialkudott Kelet-
Európai gyarmati kizsákmányolásának minden lehetőségét, de az
angol-francia valamint a többi gyarmatok „felszabadításának”
feltételei még távolról sincsenek meg, mivel nem tud „besöpörni”
semmiféle háborús osztalékot, nagy valószínűséggel megbukik,
mint ahogy ez a szövetségesek győzelmének tetőpontján is bekö-
vetkezett. A nagy kölcsönbérleti soha meg nem térülő kintlévőség
miatt esetleg még Roosevelt pozíciója is meginoghatott volna.

Mindent egybevetve Amerika számára szükségszerű volt a
németek háborújának folytathatósága. Ha másképp nem, hát tit-
kos pénzügyi támogatás bevetésével.

Az első világháborút követően Németországot kirekesztették
az energiahordozók (olaj) és nyersanyagok hozzájutásának kor-
látlan lehetőségéből, csakúgy mint az európai és a világ piacairól.
A német kereskedelemnek csak annyi teret engedtek, amelynek
jövedelméből a jóvátételt fizette. Vezető angol-francia politikusok
egymás között a német kereskedelmi korlátok enyhítéséről, ami-
kor egyéb érveik már kifogytak, minden esetben ezzel a mondat-
tal fejezték be a beszélgetést: „Nem azért vertük le a németeket a
háborúban, hogy békeidőben piacainkra engedjük az árúikat.”

Ezeket a meglévő és káros feltételeket figyelembe véve egy
német szabadkőművesnek felvázolják azt az új világrendet,
amelyben hazája piaci alapon korlátlanul hozzájuthat a teljes
nyersolaj szükségletéhez és minden szükséges egyéb nyersanyag-
hoz, a világkereskedelemben pedig a szabad verseny alapján
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egyenjogúságot élvezhet, de ennek feltétele,  hogy hazája át kell
essen egy nagy háború tisztítótüzén.

A régi jóvátételektől, amely csak 1985-ben járt volna le ezzel
megszabadulhat az ország regenerálódásához szükséges tőkét és a
legfejlettebb technológiai berendezéseket Amerikától megkapja.
A lebombázott régi már nem a legfejlettebb gyárai helyett a leg-
korszerűbbet kapja, amelynek termelési eredményeiből a kapott
hiteleket gyorsan visszafizetheti, új jóvátételt pedig nem vetnek ki
rá, így fejlődése a háború befejezése után azonnal szabad utat kap.
Ez a német szabadkőműves pedig egy Amerika bűvöletében élő
család nevelését kapta, foglalkozására nézve közgazdász, abban
az időben pedig a Reichsbank nagyformátumú, egyébként is nem-
zetközi méretekben gondolkodó elnöke. Biztos, hogy gondolko-
dóba ejtette. Németország második világháború utáni történelme
arra enged következtetni, hogy Schacht nemcsak gondolkodóba
esett, hanem meg is győzték. Hiszen részt vett a terv kivitelezés-
ében. A háború után pedig Németország mindezeket – bár
Schacht nélkül – realizálhatta.

Nem tudjuk Schacht a hatalmas tranzakció egyenlegében fi-
gyelembe vette-e azt a hatmillió honfitársát, aki az Egyesült Ál-
lamok és a Szovjetunió érdekeiért hősi halált halt, azt a milliós
nagyságrendű német testvérét, akik végigszenvedték a szovjet ha-
difogságot és a lassú kivégzéssel egyenértékű Oroszországi ro-
botot, hazája keleti országrészének, mintegy húszmillió német la-
kosa ötvenéves gyarmati rabszolgaságát? Mert a szépen hangzó
szabadkőműves ígéretekhez ráadásként ezt is megkapta, amely
pedig az eredeti alkuban aligha szerepelhetett. Bizonyára az
amerikamán Schacht arra sem számított, hogy a nagy háború be-
fejezése után több, mint ötven évvel az Egyesült Államokban ép-
pen a második világháború következményeként olyan mérhetetlen
németgyűlölet alakuljon ki, amelyet 1997-es amerikai utam során
magam is tapasztaltam.

Schacht a szabadkőművesség célja érdekében segítette Hitler
hatalomra jutását. Von Papen nürnbergi fogsága idején bizalma-
san közölte Gilbert-el: Schacht 1931-ben azzal kereste meg, hogy
le kell mondania birodalmi kancellári tisztéről. Helyét át kell ad-
nia Hitlernek. Jackson a nürnbergi perben Amerika fővádlójaként
megkérdezte Schachtól hogyan tudta összeegyeztetni Hitler iránti
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rajongó nyilatkozatait a Führerrel szemben táplált állítólagos el-
lenérzésével. Schacht szemrebbenés nélkül válaszolta: álarcot
kellett viselnie, hogy elvégezhesse feladatát. Ma már tudjuk e ve-
szélyes álarc mögött teljesített feladata nem volt más, mint hazája
elárulása, feláldozása a szabadkőműves új világrend oltárán. A
hazaárulásnak ilyen döbbenetes formáját a világ történelme ko-
rábban sohasem ismert. A nürnbergi tárgyalás során az is kiderült,
hogy Donald Heath az Egyesült Államok berlini követségének el-
ső titkára útján folyamatosan tájékoztatta az amerikai kormány-
zatot Hitler minden általa ismert tervéről. A Szovjetunió elleni
preventív támadásról is pontos tájékoztatást adott.

Hitler bizalmasaként mindvégig elfogadta és a háború minél
hosszabb ideig való elhúzása érdekében a német hadsereg részére
folyósította az amerikai szabadkőművesség pénzét.

Tevékenységével lelkiismeretlenül segítette a német nemzet
fiainak orosz vágóhídra hajtását. Németország végelgyengülése-
kor pedig gondolkodás nélkül vett részt egykori patrónus, Hitler
elleni merényletben. A rá jellemző kétszínűség megóvta ennek
felelősségre vonásától. A vesztett (sokkal inkább az általa eladott)
háború után végig kellett nézze hazája minden megaláztatását,
nemzete kétségbe esését, szégyenét és szenvedését, porig rombolt
gyönyörű városait. Cinkosságának tudatában mindenki más bele-
őrült volna, vagy végez magával. Schacht-ot azonban nem ilyen
fából faragták. A hírhedt nürnbergi, magát nemzetközi bíróságnak
keresztelő, szabadkőműves csapat érthető módon felmenti a ma-
guk kreálta háborús bűnösség vádja alól. Ezt követően a német
nácitlanító bíróság Schachtot 8 évi börtönre ítélte. Az amerikai
titkosszolgálat megtalálta a módját Schacht megmentésének.
Fenti ítéletet már 1949-ben érvénytelenítik.

Mintha mi sem történt volna felesége halála után újra megnő-
sül, majd magánbankot nyit az általa sokszorosan elárult Német-
országban.
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 SZABADKŐMŰVES SZTÁLIN SZABAD-
RABLÁSA

A Németország elleni háború 1945. május 9-el, a nagyon ko-
rai prognózisnak megfelelően befejeződött. Anyagi javaiban, vá-
rosaiban, termelőgyáraiban, vasút- és közút- vonalaiban a háború
szükségleteit messze meghaladó rombolással. Máig sem tudjuk
értelmezni, milyen hadászati szükségszerűség indokolta a gyö-
nyörű német város Drezda földig rombolását több százezer polgá-
ri személy halálával a háború utolsó napjaiban. A polgári lakos-
ság elleni szadista öldöklés, a termelő üzemek porig rombolása,
amely a háborús győzelemhez vezető utat nem szolgálta, nemcsak
a sötét középkort, de még a primitív ókort is megszégyenítette.

Az 1945. május 9-i háborús győzelemmel azonban a német
nemzet elleni tényleges háború nem fejeződött be annak ellenére,
hogy Németországot rákényszerítenék a feltétel nélküli kapitulá-
cióra. Különböző háborús bűnök kiosztásával a nürnbergi „nem-
zetközi bíróság”-on kívül is ezrekben lehet mérni a német tisztikar
és közigazgatási apparátus tagjainak kivégzését. Ebben a háború
utáni háborúban a győztesek szabadon gyilkolhattak. Az ellenfél
visszacsapásától már nem kellett félniök. A szovjet csapatok,
ahová csak a lábukat betették, mindent elvittek, ami csak mozgat-
ható volt. Ez bizony szabadrablás volt a szó legszorosabb értel-
mében. Szomorú iróniával azt is mondhatnánk, követték legfel-
sőbb vezetőjük Sztálin példáját.

Tulajdonképpen a Teheráni Konferencián, majd a Jaltai Kon-
ferencián szinte teljes egészében megállapodnak a háborús konc
elosztásán, csupán néhány jelentéktelen rendezni való marad az
1945. július 17 – augusztus 2, között megtartott Potsdami Konfe-
renciára. A győztes hatalmak, amely alatt az Egyesült Államokat
és a Szovjetuniót kell Érteni. Anglia is igyekszik ebben a szerep-
ben tetszelegni, érdemi beleszólása az osztozkodás során azonban
nem volt. Az Egyesült Államok csupán biztonsági tartalékként
vonta be arra az esetre, ha az oroszok valamely ügyben megma-
kacsolnák magukat, akkor biztosítani tudja a 2:1 arányú szava-
zást. Ilyen esetre azonban nem került sor. Az oroszok minden
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esetben tartották magukat ahhoz, hogy Amerika a világ első ha-
talma Ezt nyíltan is kifejezésre juttatták. Ennek egyértelmű jele-
ként értékelhetjük, hogy szinte valamennyi háromhatalmi konfe-
rencián az amerikai elnök, vagy küldöttségvezető elnökölt, még-
pedig minden esetben szovjetjavaslatra. Sztálin 1945. májusában
Harry Hopkinssal folytatott megbeszélése során egyértelműen
kijelentette: Az Egyesült Államok akár akarja, akár nem világha-
talommá vált. A Szovjetunió készséggel elismeri az LSA jogát,
hogy világhatalomként részt vegyen minden probléma rendezésé-
ben és szívesen együttműködik vele a háborít utáni világ békés
rendjének biztosításában.40

A Jaltai Konferencián – feltehetően idő hiányában – nem fe-
jezték be Lengyelország háború utáni határainak kijelölését. Az-
zal napolták el, hogy azt majd a békeszerződésben rendezik. Len-
gyelország jövendő kormányáról sem született itt megegyezés.
Némi vita volt arról, hogy a Londonban székelő emigráns lengyel
kormányt ismerjék-e el, vagy a Sztálin által kinevezett dublini
kormányt. Churchill mindenképpen a londoni emigráns kormány
elismerését szorgalmazta. A Potsdami Konferencián Truman
azonban elfogadta Sztálin javaslatát és így a „népi Lengyelország
kormánya” került hatalomra. Churchillt még arra is kötelezték,
hogy szakítsa meg diplomáciai kapcsolatait az addig általa gyá-
molított londoni emigráns kormánnyal. Churchill igyekezete ez-
után már csak arra korlátozódott, hogy az új lengyel kormány leg-
alább vállalja át azoknak a kölcsönöknek a visszafizetését, ame-
lyet Anglia az 1939-ben Londonba menekült lengyel emigráns
kormánynak folyósított.

Erről azonban Sztálin hallani sem akart, mint ahogy az általa
kinevezett lengyelországi kormány sem. Az angol kormány ezt az
„invesztációt” a mai napig sem kapta vissza.

Az új lengyel határok kijelölése példaértékű lehet Sztálin
szabadrablásában. Még emlékezhetünk, hogy a Lengyelország
elleni német-szovjet támadást megelőző napokban Anglia garan-
ciát adott az ország védelmére és határai sérthetetlenségére.

Ennek ellenére már Jaltában megállapodnak, hogy a háború
után Lengyelország keleti határa az úgynevezett Curzon-vonalon
                                                     
40 Békés Rezső: Truman árnyéka 63. old.
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húzódik, a lengyelek kárára. Így a Szovjetuniónak jóváhagyták a
hitleri szövetségben háborúval elfoglalt lengyel területek végleges
bekebelezését. A lengyelek alapos leckét kaptak, mennyit is ér az
angolok garanciája. Amikor a német-szovjet támadás kivédésére
kérték Anglia „garanciális” segítségét, amely az angol kormány
fejében soha meg sem fordult, azzal szédítették a lengyeleket,
hogy ez a garancia csak politikai, amely majd a háború után a bé-
keszerződésekben lesz realizálható.

Sztálin elképzelésében a Curzon-vonaltól keletre eső lengyel
területek visszaszerzésének gondolata már a háború előtt testet
öltött. Tulajdonképpen ez volt Lengyelország szovjet megtámadá-
sának indítéka. Nem is csinált ebből titkot, hogy a korabeli len-
gyel kormány figyelmét ez teljesen elkerülte, máig sem értjük,
annál is inkább, mert a lengyel kormányban nagyon is erős szov-
jetellenesség uralkodott. Tudtak a szovjet-német paktumról,
amely kizárólag Lengyelország ellen került megkötésre. Mégis
hittek az angol kormány ígéreteinek, amelynek hatására kiprovo-
kálták a hazájuk elleni német támadást, amelyhez „ajándékként”
megkapták a szovjet agressziót is. Ami aztán Lengyelország egy
részének – úgy tűnik – végleges elvesztésével is járt.

Sztálin a háború utolsó időszakában, amikor csapatai már be-
nyomultak Németország területére, módszeresen üldözte el az
Odera-Niesse vonalig terjedő keleti német területről a német la-
kosságot. Valószínűsíthető, hogy már a háborúba való belépése
feltételei között is ott szerepelhetett, hogy az általa bekebelezett
lengyel területek kompenzálására Lengyelország német területe-
ket kap majd. Németország későbbi szovjet zónájának elfoglalá-
sáig a szovjet csapatok hárommillió német lakost űztek el szülő-
helyéről. A szemfényvesztés kedvéért még a Roosevelt vezette
amerikai, de a brit kormány is több jegyzékben hívta tel Sztálin
figyelmét, hogy mellőzze a lengyel közigazgatás létrehozását
ezeken a német területeken. Mindezek ellenére a Potsdami Konfe-
rencián Truman is Churchill is jóváhagyta e különös területcserét.
Tulajdonképpen ezt nevezhetjük az angol területi garancia háború
utáni politikai teljesítésének. Ebből az angol fogalmazásból kide-
rül, hogy ezt a „területcserét” már Lengyelország elleni német-
szovjet támadást jóval megelőzően mint a Szovjetunió egyik né-
metellenes feltételét, jóváhagyták.



102

Lengyel barátaink ekkor még nem ismerhették, pedig a dip-
lomácia szélhámosságaiból felismerhették volna Anglia kétszínű-
ségét. 1942-ben a rádiót hallgatva vajon nem vélte gyanúsnak
Stafford Cripps moszkvai angol nagykövet nyilatkozatát? Cripps
ugyanis egyértelműen kijelentette: „a háború után Sztálin fogja
védelme alá venni a kontinens összes kis államait.” Vagy úgy
gondolták ebbe ők nem tartozhatnak bele, hiszen védi őket az
„angol garancia?”

A Szovjetunió fizetségeként nemcsak lengyel területeket ka-
pott. Megtarthatta a Finnországtól kierőszakolt területet is, sőt
még a cserébe adott régi területei legnagyobb részét is visszakap-
ta. Megkapta és az unióba olvaszthatta a balti államokat, Lettor-
szágot, Észtországot és Litvániát is. Romániától elszakított
Beszarábiát és Észak-Bukovinát. Még Németország területéből is
kikanyarított egy darabot Kőnigsberget és környékét. Sztálin tehát
megtarthatta a hitleri szövetségben szerzett minden területi hódí-
tását.

Az Atlanti Charta fennkölt elvei a háború végére az Egyesült
Államok érdekein kívül semmivé váltak. Idézzük csak fel az első
és látszólag nagyon fontosnak tartott pontját:

1./ Országaik sem területi, sem másfajta növekedésre nem tö-
rekednek.

2./ Nem kívánnak semmi olyan területi, változtatást, amely
nem egyezik az érdekelt népek szabadon nyilvánított kí-
vánságával.

Pedig az Atlanti Chartához később Sztálin is csatlakozott.
Mindhárman megszegték szövetségi kötelezettség-vállalásukat,
amely egyben ígéret is volt a világ népeinek, amelyben a háború-
val így vagy úgy sújtott minden nemzet komolyan hitt és bízott.

Sztálin szabadrablásának tárgya a magyar Kárpátalja is,
amelyre amint láttuk, már jóval a háború kirobbantása előtt titok-
ban igényt emelt. E hódítási tranzakció érdekessége, hogy az első
bécsi döntést követően mintegy annak kiegészítéseként a német
kormány hozzájárul a terület visszafoglalásához, amelyet a ma-
gyar kormány végre is hajtott. E terület Magyarországhoz való
visszatérését csakúgy, mint az első bécsi döntést Anglia és Fran-
ciaország is elismerte, hiszen ők hatalmazták fel a német kor-
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mányt a Szudéta-vidék visszacsatolása során keletkezett megálla-
podásban az egyéb nemzeti kisebbségi területek rendezésére.

A Szovjetunió rendkívül nagy fontosságot tulajdonított a ma-
gyar Kárpátalja bekebelezésének. Legalábbis ennek a minden-
képpen törvénytelen módja erre enged következtetni. Lássuk a
részleteket: Ahhoz kétség sem férhet, hogy a vesztes, vagy győz-
tes háború következményeként a résztvevő államok közötti terü-
leti rendezés (hogy finoman fogalmazzunk) kizárólag a békeszer-
ződés kompetenciája. A győztes hatalmak (a békeszerződés szö-
vege szerint: Szövetséges és Társult Hatalmak) 1947. február 10-
én kötöttek békeszerződést Magyarországgal, amelynek I. része
rendelkezik Magyarország határairól. Az 1. cikk 4/ pontja az
alábbiak szerint fogalmaz: „Az 1938. évi november hó 2-án kelt
bécsi választott bírósági határozat rendelkezései semmisnek és
érvénytelennek jelentetnek ki.” Megismételjük: 1947. február 10-
től! Minden korábban e tárgykörben megkötött megállapodás,
fegyverszüneti szerződés, vagy bármi más nem tekinthető ebben a
vonatkozásban jogérvényesnek.

Ezzel szemben mi történt? Csehszlovákia ideiglenes kormá-
nya 1945. június 29-én Moszkvában szerződést köt a Szovjetuni-
óval Kárpátalja átadásáról: A szerződés 1. cikkének olvasása ma-
gyar ember számára több, mint vérforraló. Íme: „a lakosság ré-
széről kinyilvánított óhajnak megfelelően és a két Magas Szerző-
dő Fél közötti baráti megegyezés alapján (Kárpát-Ukrajna) egye-
sült ősi hazájával Ukrajnával és ennélfogva az Ukrán Szovjet
Szocialista Köztársaság részévé válik.”

E furcsa ajándékozásról meg kell állapítani, annak semmis-
ségét. Ebben az időben a Kárpát-Ukrajnának nevezett terület tel-
jes egészében Magyarország része. Fel kell hívni a figyelmet,
hogy ez a megállapodás a Potsdami Konferenciát is megelőzte,
holott a Magyarországgal majdan kötendő békeszerződést ott ké-
szítik elő. Ez az előkészítés ilyen részletekre azonban nem terjedt
ki. Majd az 1945. december 16-26-ig megtartott Moszkvai Kül-
ügyminiszteri Konferencia is foglalkozik a békeszerződések elő-
készítésével, de a részleteket ez is egy későbbiekben összehívan-
dó külügyminiszteri értekezletre bízza.

Kárpátalja tehát 1938. november 2-től 1947. február 10-ig
Magyarország törvényes területe! Csehszlovákia ideiglenes kor-
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mánya (és itt az ideiglenességet ki kell hangsúlyozni), vagy akár a
második világháborúban győztes Szovjetunió önmagában hova-
tartozásáról nem dönthetett. Az Egyesült Államok és Anglia mint
győztes nagyhatalmak ugyancsak bűnösek, amiért nem emeltek
szót e törvénytelen és nagyon is átlátszó „ajándékozás” ellen. In-
kább hallgatólag elsiklottak felette. A békeszerződésben felsorolt
„Társult Hatalmak”-ra még szót vesztegetni is kár. Egyikük sem
emelte fel szavát Sztálin szabadrablása ellen. Az ideiglenes Cseh-
szlovák vezetők engedelmes szabadkőműveseknek bizonyultak.
Nem felejtették el, hogy Trianon után állami létük életre hívása is
a szabadkőművesség műve volt.

Hálásak is maradtak érte. Kárpátalja az ezeréves Magyaror-
szág része. Honfoglalóink az itt található Vereckei hágón jöttek
be Magyarországra. Állítólag a terület a tizenkettedik században
egy rövid ideig tartozott csak Ukrajnához, amelyet Sztálin hivat-
kozási alapnak tekintett a terület „barátságos” visszahódításához!
Most értjük csak meg igazán miért is szorgalmazta oly nagyon
Litvinov a magyarországi szomszédságot. Pedig hol volt akkor
még a „hitszegő” német és a zsidóság szorgalmazta magyar Szov-
jetunió elleni támadás, amelyre újabb megcsonkításunk apostolai
érvként hivatkoznak.

A Szovjetunió jelentős szabadrablási területet kapott az általa
megígért Japán elleni támadás fizetségeként is. A történet ugyan-
csak nagyon tanulságos, érdemes röviden foglalkozni vele.

A Szovjetunió és Japán 1941. április 13-án öt évre szóló
semlegességi szerződést köt, amelyet Japán mindvégig korrektül
betartott. Nem úgy, mint a Szovjetunió.

Az Egyesült Államok a Szovjetuniót már annak 1933. évi
diplomáciai elismerése idején is egy Japán ellen vívandó háború
céljára tervezte felhasználni.

Időközben az angolok és franciák sokoldalú háborús provo-
kációja révén az európai háború lehetősége Németország ellen
ígéretesebbé vált. Ennek gyümölcse korábban érett be. Mivel
mint Németország, mid Japán leveréséhez a Szovjetunió hatalmas
embertartalékát kívánták felhasználni, a sorrendet meg kellett
változtatni. Daviestől tudjuk, hogy az orosz csapatok már a har-
mincas évek közepén is közvetlenül harcoltak a japán haderő el-
len Kína területén. A szovjet-japán semlegességi szerződés a Né-
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metország elleni háború céljára nagyon is előnyös volt az oro-
szoknak. Azonban annak ötéves terminusa nagyon is gyanússá te-
szi a Szovjetunió Japánnal kapcsolatos szándékát. Egyértelműen
látszik, hogy mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok eny-
nyi időre becsülte, még inkább tervezte Németország katonai le-
győzését.

Bár a Szovjetunió a semlegességi szerződés ellenére egyetlen
pillanatra sem mondott le egy Amerika által vezetett Japán elleni
háborúban való részvételről, ennek kinyilvánításáról már 1943.
októberéből van hitelt érdemlő adatunk. Ebben az időben három-
hatalmi külügyminiszteri konferencia folyik Moszkvában. Sztálin
a külügyminiszterek részére adott búcsúvacsorán közölte bizal-
masan Hull amerikai külügyminiszterrel, hogy nyomban az euró-
pai háború befejezése után hadba lép Japán ellen. Az információ
Berezskovtól Sztálin tolmácsától származik. Neki pedig elhihet-
jük. A teheráni konferencián is szóba került a Szovjetunió Japán
elleni támadása, de részleteit és szovjet támadó haderő „kölcsön-
bérleti díját” a Jaltai Konferencián foglalják írásba. Az ezzel kap-
csolatos tárgyalásokba az egyébként ott tartózkodó Churchillt
nem vonták be. Azonban a létrejött szerződést, anélkül, hogy az
alkuban részt vett volna 1945. február 11-én vele is aláíratták. Íme
Szovjetunió javadalmazási szerződése:

„Németország kapitulációját és az európai háború be-
fejezését követően két-három hónapon belül a Szovjet-
unió és a szövetségesek oldalán háborúba lép Japán el-
len az alábbi feltételekkel:

1./ Külső-Mongóliában (a Mongol Népköztársaságban)
a status quot fenn kell tartani.

2./ Oroszország korábbi jogait, amelyeket az 1904. évi
hitszegő japán támadás megsértett, helyre kell állítani,
mégpedig:

a./ Szahalin déli részét, valamint az összes környező szi-
geteket vissza kell adni. A Szovjetuniónak.
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b./ Dairen kereskedelmi kikötőjét a Szovjetuniónak eb-
ben a kikötőben fennálló különleges érdekeinek megóvá-
sa mellett, nemzetközivé kell tenni, továbbá vissza kell
állítani a bérleti jogviszonyt Port Arcborra, mint a
Szovjetunió haditengerészeti bázisára.

c./ A Kelet-Kínai vasutat és a Dél-Mandzsuriai vasutat
amelyek kijáratot biztosítanak Dairenhez, egy megala-
kítandó szovjet-Kínai vegyes társaság révén közösen kell
üzemben tartani úgy, hogy a Szovjetunió különleges ér-
dekeit megóvják és hogy Kína megtarthassa teljes szuve-
renitását Mandzsuriában.

2./ Kurilli-szigeteket a Szovjetunióhoz kell csatolni.”41

Berezskov, Sztálin tolmácsa ennyit idéz ebből a korrektnek
igazán nem mondható szerződésből, amelynek további pontjai
kell legyenek. Valószínű, hogy szerepel benne Korea 38. széles-
ségi foktól északra eső részének a Szovjetunió érdekszférájában
utalása és Berezskov szerint a dokumentum további részében
pontokon kívül szerepel, hogy külső-Mongóliára, és a 2/c pontban
említett kikötőkre és vasútvonalakra vonatkozó megállapodáshoz
szükséges a Kínai fél beleegyezése, de az is, hogy Szovjetuniónak
ezeket az igényeit a Japán fölötti győzelem után feltétlenül ki kell
elégíteni.

Ez a Roosevelti megoldás nagyon hasonlít a gyarmatosított
Kelet-Európai esetéhez, miszerint ezek az országok Szovjetunió
szocializálható ütköző zónáit képezik, de előbb szabad választá-
sokat kell bennük tattani. Ennek eredményét pedig addig kell
csalni, amíg pozitívvá nem változik.

Úgy tűnik, a fogalmazás körül lehetett bizonyos félreértés.
Arról ugyanis szó sem esett, hogy Amerika esetleg alkudna Japán
és Kína javára, de a Kínát is érintő részeknél Roosevelt nyakate-
kertebben kívánt fogalmazni. Ez a fentiekből ki is tűnik: „Kína
beleegyezése szükséges, de a Szovjetunió igényeit feltétlenül ki
kell elégíteni.”

                                                     
41 Halmosy Dévés: Nemzetközi Szerződések 1918-1945 639. o1d.
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Vagyis kell a Kínai jóváhagyás, de az esetleges hiánya nem
akadály. Sztálin még erre is gorombán reagált. Érdemes szó sze-
rint idézni:

„Ha nem fogadják el a feltételeiket, jelentette ki, a szov-
jet emberek nehezen értenék meg, minek lép be a Szov-
jetunió a Japán elleni háborúba. Nagyon jól megértik a
Németország elleni háború értelmét, hiszen Németország
a Szovjetunió puszta létét fenyegette, de nem értenék
meg, minek kellett a Szovjetuniónak megtámadnia Ja-
pánt.”

Tényleg minek kellett? Hiszen Németországgal ellentétben
Japán esetében nem sikerült annak preventív támadását kiprovo-
kálni, már csak idő hiányában sem. Japán korrektül betartotta
semlegességi szerződését, pedig igen nehéz helyzetbe hozhatta
volna a Szovjetuniót, ha mondjuk 1941. októberében ugyanezt te-
szi vele. „Ha viszont elfogadják az ő politikai feltételeit – folytatta
Sztálin – sokkal könnyebb lesz megmagyarázni a dolgot a népnek
és a Szovjetunió legfelsőbb tanácsának is, hiszen ez így az ország
nemzeti érdekeit érinteni.”

Ezúttal Sztálin minden kertelés nélkül kimondja, hogy a te-
rületszerzés és más népek minden ok nélküli megtámadása és ki-
fosztása – akárcsak cári elődeinél – orosz nemzeti érdek, amelyért
népe véráldozata – legyen az bármilyen nagy – sohasem drága.

Nem igaz a háború utáni történetírás manipulációja, miszerint
Truman Potsdamban le akarta rázni a Szovjetuniót, mondván az
atombomba birtoklása révén neki már nincs szüksége az oroszok
segítségére. Ennek pontosan az ellenkezője igaz. Truman valóban
megtehette volna, hiszen a két atombomba bevezetésével bekö-
vetkezett Japán kapitulációja. Tehát az oroszokra valóban nem
volt szükség.

Az amerikai küldöttség tagjai Potsdamban tényleg hangoz-
tattak ilyen érveket.

Truman azonban ügyesen kifogta ezek vitorlájából a szelet.
Truman a Potsdami Konferencia első napján 1945. július 17-én
kapta meg a távirati értesítést Washingtonból az atombomba- kí-
sérlet kedvező eredményéről. Július 21-én a részletes jelentés is
megérkezett. Július 24-én Sztálint is tájékoztatta róla. Truman ar-
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ra utasította a hadvezetőséget, hogy az atombombát legkorábban
akkor dobják le Japánra, amikor ő már elhagyta Potsdamot. Az
időpont ilyetén meghatározása már eleve magyarázatot ad arra,
hogy miért tette. Így ugyanis nem támasztotta alá semmi a Szov-
jetunióval megkötött Japán elleni hadba lépésre vonatkozó szer-
ződés felmondását. Az atombomba hatása még csak elméleti,
pusztító erejét csak bevetését követően lehet felmérni.

Truman utasításának megfelelően az első atombombát 1945.
augusztus 6-án dobták le Hiroshimára. Az oroszok Roosevelttel
és Trumannal kötött megegyezéshez híven augusztus 8-án hadat
üzennek Japánnak. Ugyanezen a napon dobják le a második
atombombát Nagaszakira. A japán kormány augusztus 10-én ká-
beltáviratban értesítette Stockholm és Bern útján az amerikai
kormányt az ország megadásáról.

A Szovjetunió hadműveletei a háború megnyeréséhez egyál-
talán nem járultak hozzá. Azok kizárólag arra korlátozódtak, hogy
birtokba vegyék az ezúttal meg sem szolgált fizetséget. Ennél
igazságtalanabb szabadrablást a történelem még nem jegyzett fel.

Az Egyesült Államok által Japán területén végrehajtott nuk-
leáris holokauszt a világtörténelem legpusztítóbb műve volt. Soha
még ilyen rövid idő alatt semmiféle eszközzel ilyen sok embert
nem pusztítottak el. Ennek szégyene örökké kísérteni fogja Ame-
rika történelmét és népét. Az amerikai nép pedig ahelyett, hogy
bocsánatot kérne a japán néptől, a mai napig olyan gyűlölettel
nyilvánul meg minden ellen, ami Japán, hogy arra nem találunk
példát. Ha valami, akkor ez igazán kimeríti a holokauszt fogal-
mát.

Sztálin második világháborús szabadrablása azonban Japán
megsarcolásával sem ért véget. Hátra volt még Ázsia. Ezek reali-
zálása azonban többségükben csak a „gyarmatok felszabadítása”
keretében történt. Így került szovjet befolyás alá a sikertelen ko-
reai próbálkozás után Vietnam. Érthető, hogy ez a francia birtok a
távolkelesen kiváltotta az Egyesült Államok érdeklődését. Ameri-
kai-orosz titkos megállapodás alapján első ütemben Vietnam
északi fele került bolsevista irányítás alá. Ez viszonylag rövid idő
alatt bekövetkezett. Franciaország a nagy távolság miatt, de a má-
sodik világháború veszteségei is szerepet játszott korai vereségé-
ben, viszonylag rövid idő alatt feladta. A szemfényvesztés kedvé-
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ért a déli részek védelmét az Egyesült Államok vállalta. Ez a gya-
korlatban Amerika és a Szovjetunió háborúja volt, amely a nem
létező hidegháború hiteles voltát is igyekezett bizonyítani. A va-
lóságban Amerika ennek keretében kísérletezte és próbálta ki a
gerilla-hadviseléshez kifejlesztett fegyvereket.

Úgy tűnik ez igen lassú folyamat lehetett, hiszen tíz teljes
évig foglalkoztatta az Egyesült Államok fegyveres erejét, amelyet
fokozatosan félmillió főre növeltek Vietnamban. A Szovjetunió
és Kína „önkénteseiről” nincs megbízható számadat. Az Egyesült
Államok félmilliós hadereje a tízéves háború folyamán mindössze
50.000 fő halottat veszített. Nyugodtan állíthatjuk: a két nagyha-
talom hadereje között igen magas fokú összehangolt hadművele-
tekre volt szükség ahhoz, hogy ilyen csekély veszteséggel meg-
úszhatták.

A vesztes nem a gyarmattartó, hanem a felszabadított vi-
etnami nép volt, akinek emberveszteségét milliós számokban le-
het mérni, az ország javainak elpusztításáról nem is beszélve. A
franciák keserűen figyelték, hogy Amerika és a Szovjetunió ho-
gyan osztozik egykori birtoka feletti politikai és gazdasági befo-
lyásán. Úgy gondolták veszíteni is tudni kell, látszólag jó képet
vágtak hozzá. Majd csak a NATO kiutasításával adták Amerika
értésére, hogy odafigyelnek üzelmeire. A Szovjetunió a semmire
sem jó ideológiai terjeszkedésén kívül semmi hasznot sem tudott
realizálni a tízéves vietnami kalandból.

Hitler jól sejtette, hogy az oroszok figyelmét India felé kell
fordítani. De ekkor Sztálin sokkal inkább európai területeket vett
célba. Roosevelt – Hitlerhez hasonlóan Anglia további gyengítése
érdekében is – azon a hírhedt teheráni négyszemközti megbeszé-
lésen Indiát is szovjet befolyás alá adta. Azt ajánlotta, hogy itt egy
alulról építkező szovjet rendszert hozzon létre. Anglia a második
világháború után, látva a Szovjetunió erős igyekezetét gyarmatai
„felszabadítására” majd az Egyesült Államok gazdaságához való
igazodását, igyekezett menteni a menthetőt. Gyarmatai megtart-
hatósága érdekében lazított azok felügyeletén és gazdasági kiszi-
polyozásán. Maga is egy különös felszabadítási műveletbe fogott.
Elvileg azokat látszólag egyenjogúsította, majd az úgynevezett
brit nemzetközösségbe vonta. Így a látszatát fenntartotta hajdani
nagyságának. Ezzel India is „felszabadult”. Ez ugyan nem befo-
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lyásolta Sztálint, hogy igájába hajtsa a több százmilliós népet,
mégis jobbnak látta mellőzni. Ha ugyanis kiterjeszti fennhatósá-
gát Indiára, ez egyben azt is jelentette volna, hogy élelmeznie is
kell ezt a saját uniós létszámának kétszeresét kitevő hatalmas
nemzetet. Ez pedig messze meghaladta a Szovjetunió lehetősége-
it.

Sztálin mégsem mondott le India elvi birtoklásáról, csupán
felfüggesztette annak realizálását. Nagyra törő álmai közepette
Hruscsov látogatást tesz Indiában, s emlékeztette őket Roose-
velttől eredeztetett jogaira. Ezt követően alábbi esetet tapasztal-
hattunk, hogy bizonyos külpolitikai vonatkozásokban úgy nyilvá-
nult meg az indiai kormány mintha a brit nemzetközösséggel
szemben a Varsói Szerződés tagja lenne. Valószínű Hruscsov ez-
zel ki is jelölte Indiának a nemzetközi politikában való mozgáste-
rét. Gazdaságát semmilyen formában nem próbálta integrálni a
szocialista gazdasági modellel. India nagy szerencséjére.

Sztálin ázsiai szabadrablásának extrém esete Kína. Voltakép-
pen ezt is megkapta anélkül, hogy kérte. Sőt úgy tűnik nagy né-
pességére tekintettel tartott is tőle. Uralma alá hajtása érdekében
semmit sem tett. Kína háború utáni helyzete főleg az Egyesült
Államokat idegesítette. India népének a béke filozófiájában való
elmerülése, ambíció nélküli vallási elernyedése, a rajta kívüli vi-
lág iránti érdektelensége nem vonzotta a hódítókat. Kína a világ
legnépesebb országa azonban ennek pont az ellenkezője. Ősi
kultúrája is igazolja, hogy az akkor 800 milliós hatalmas népesség
alkotóképessége rendkívül nagy. A szunnyadó óriás elnevezésben
nincs semmi túlzás. Egy azonos feltételekkel induló szabad békés
versenyben – különösen a robbanékony fejlődésű Japán szom-
szédságában-kiszámíthatatlan, sőt a gazdaságban – csupán idő
kérdése – a világ vezető helyét hosszú évezredek után ismét el-
foglalhatja. Ennek veszélyétől az Egyesült Államok nagyon is
félt. Harry Hopkins Roosevelt főtanácsadója még Japán kapitulá-
ciója előtt figyelmeztetett:

„Ha meg kellene jelölnöm azt az országot, amelynek
sorsában asz Egyesült Államok politikai és gazdasági
szempontból a leginkább érdekelt lesz az elkövetkező
száz évben, habozás nélkül a Kínai Köztársaságot vá-
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lasztanám. Ha Japánt legyőzzük ezzel Kínából a világ
egyik legnagyobb szárazföldi hatalma lesz.”42

Sztálin nagyon vigyázott arra, hogy a szocialista béketábor
országaiban a legerősebb hatalommal bírjon, miáltal vezető sze-
repe sem ideológiailag, sem gazdaságilag ne legyen megkérdője-
lezhető. Indiával ellentétben Kínában erős kommunista párt mű-
ködik, amely előbb-utóbb a saját erejéből is hatalomra juthat. Ez
pedig egy „szocialista dualizmushoz” vezetne. Ehhez pedig ő
semmiképpen sem nyújthat segédkezet, annál is inkább, mert a
Kínai kommunisták és az Egyesült Államok kormánya között az
19415 közötti háborús időszakban a nemzetközi kommunista
mozgalom történetében, hogy finoman fogalmazzunk szokatlan és
egyedülálló kapcsolatok létesültek.43 Sztálin Mandzsuriába is
csak azért vonult be, mondhatni egyetlen puskalövés nélkül Japán
kapitulációja után, hogy a japánok által kiépített mandzsu iparte-
lepeket leszereljék, gépeit a Szovjetunióba szállítsák. Erre később
a Kínai kommunisták felvetésére azt a „marxista” magyarázatot
adta, hogy „...a Kínai nép érdekében történt, mert csak így tudták
megakadályozni, hogy Csang Kajsek az ipari potenciált a polgár-
háborúban saját népe ellen bevesse.” Csak természetes, hogy
ezeket a termelő gépeket a Kínai kommunista hatalomátvételt kö-
vetően sem adták vissza az oroszok Kínának.

Roosevelt, majd Truman látva Sztálin nem akarását, maga
segítette győzelemre a yenani kommunistákat Kínában. A helyzet
iróniája, hogy a sztálini béketábor Sztálin ellenére bővült a leg-
erősebb láncszemével.

A Kínai forradalom Sztálin segítsége nélkül 1949. október 1-
én győzelemmel fejeződik be. Úgy tűnik ennyi időre volt szükség,
hogy a japán legyőzéséhez legyártott fegyverek kínai exportja be-
fejeződjön. A fegyvereket ugyan Csang-Kaj-sek vezette Kínai
nemzeti kormánynak szállították, de Csang-Kaj-sek hadügymi-
nisztériumában nemzeti Kína által fizetett nagyszámú amerikai
tanácsadó áldásos és jól szervezett működése eredményeképpen

                                                     
42 Sherwood: Idézett mű 428. old.
43 Gömöri Endre: A sas és a sárkány 139. old.



112

ennek 90%- a Mao-Ce-tung vezette jenani kommunisták kezébe
zsákmányolódtak.

A Kínai kommunista köztársaság kikiáltása után az amerikai-
ak Csang teljes adminisztrációját és követőit Formóza szigetére
menekítették, ahol létrehozták a Tajvan-i Nemzeti Kína államát.
Ez egyesült Államok a világ népeivel azt a benyomást keltette,
miszerint a Kínai Népköztársaság akarata ellenére jött létre. En-
nek hihetővé tétele érdekében nem is ismerte el.44

Továbbra is Csang-Kaj-sek rendszerét részesítette diplo-
máciai elismerésben.

Az ENSZ állandó tagságában is őt részesítette. Ennek főleg
az volt a praktikus oka, hogy ezzel a húzással meg tudta fizettetni
azokat a fegyverszállításokat, amelyeket formailag Csang-nak
küldött, a valóságban azonban Mao-nak adta. Ugyanakkor a leg-
fontosabb cél is teljesült. Ez pedig nem más, mint a hatalmas Kí-
na fejlődésének a bolsevista gazdasági modellre való átállításával
való megakadályozása. Harry Hopkins és főnöke Roosevelt ebben
voltak bevallottan nagyon is érdekeltek. Akaratuk ellenére a Kínai
forradalom nem győzhetett. Ennek leveréséhez – bármilyen fur-
csán hangzik is – Roosevelt és Truman is akár a szovjetunió Vö-
rös Hadseregét is felhasználhatta volna. A Kínai kommunista ha-
talom létrejötte sokkal inkább állt az Egyesült Államok érdeké-
ben, mint a Szovjetuniónak.

Kubával és Afganisztánnal folytatódik a Szovjetunió ezúttal
már a gyarmatok felszabadításában való közreműködésének való-
színű kéretlenül történő „megjutalmazása.” Ma már
egyértelműsíthető, hogy ezek szovjet befolyás alá vonása ugyan-
csak Amerika érdekében történt. Az úgynevezett 1990-es rend-
szerváltás idején az oroszok igyekeztek is e két nagy anyagi áldo-
zatot következő vállalkozást a lehető leggyorsabban szanálni.

Ezek a szabadrablási próbálkozások látszatra ugyan kívül es-
nek a második világháborús javadalmazáson. Közvetve azonban
mégis ennek számlájára írhatók, hisz anélkül ennek feltételei, az
USA részéről való szükségessége nem merült volna fel.

A menetrendszerű latinamerikai puccsok egyre több pénzébe
kerültek az Egyesült Államoknak. Meg kellett találni ennek vala-
                                                     
44 Pommerering: A Kínai-szovjet határkonfliktus 298. sz. kézirat 188. old.
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miféle ellenszerét. A hidegháborúval álcázott amerikai-szovjet
szövetségi együttműködés keretében meg is találták azt a különös
formát, amely kedvüket szegte a puccsistáknak Kuba, az ameri-
kaiak szórakozóhelye a hazai szórakoztató iparnak is szálka volt a
szemében. A terv kivitelezésére Fidel Castró (állítólag zsidó) for-
radalmár kapott megbízást.

A Castró testvérek néhány mindenre kapható társukkal ered-
ményesen lázították fel az elégedetlenségre mindig hajlamos ku-
baiakat. Batista, a soros kubai elnök 1959. január 1-én lemond és
elmenekül. Nem tudni ki és mi kényszerítette rá, mert a felkelők
ennek hatására is csak másnap vonulnak be a fővárosba. Fidel
Castró pedig csak mintegy tíz nap múlva.

A kubai változások következtében a Szovjetunió arra kény-
szerül, hogy évi egymillió tonna cukrot vegyen át, s hitelezze a
kubai szocializmus építését. Ez az állapot 1990-ig legfeljebb any-
nyiban változott, hogy a Szovjetunió egyre mélyebben kellett,
hogy a zsebébe nyúljon. Az Egyesült Államok viszont elérte cél-
ját. A latinamerikai államok komolyan megijedtek, hogy Kuba
sorsára jutnak. S az amerikai dollár helyett megjelennek a szovjet
tanácsok, hogy ideológiai kókusz-pókuszokért cserébe magukkal
vigyék az amerikaiak elől sikeresen megmentett javaikat. A ha-
talomváltó puccsok jelentős mértékben csökkentek, majd elma-
radtak.

Afganisztán esete különös és rendhagyó, amelyre a maga
helyén az eddigieknél részletesebben visszatérünk.

A Szovjetunió második világháborús javadalmazása között
feltétlenül szólni kell a fejlett technológiai ismeretek térítésmen-
tes átadásáról. Igaz ez csak többnyire hadiipari termékekre vonat-
kozott. Ekkor még az atomtechnológiai kutatás eredményeit is ide
sorolták. Ennek volt köszönhető, hogy a Szovjetunió az egész vi-
lág ámulatára 1949-ben felrobbantotta az első atombombáját,
amelyet rövid idő alatt a hidrogénbombája is követett. A megle-
petés nem volt alaptalan, hiszen a Szovjetunió a háború alatt nem
folytatott atomkísérleteket. Kurcsatov, akit a szovjet atombomba
szülőatyjának tartanak, 1942-ben még a fronton szolgált.

A politikai történések iránt mélyebben érdeklődők gyanúja
eloszlatására az amerikai és a szovjet kormány egyeztetett magya-
rázatot adott. Eszerint az atomkutatáson dolgozók közül valaki el-
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árulta az oroszoknak az atomtitkot. Első helyen a Rosenberg-
házaspárt gyanúsították meg és a szovjet igazságszolgáltatás
módszereivel rájuk is bizonyítják árulásukat. A Szovjetunió által
szított és szervezett nagy nemzetközi tiltakozások ellenére ki is
végzik őket. Valamivel később az árulók közé sorolják Klaus
Fachs-ot, aki azonban élve megúszta a gyanút és bizonyítást.

Az igazság azonban egészen más!
1942. nyarán Sztálin Churchill értésére adta nagyfokú csaló-

dását a szövetségesek által már a német-szovjet háború megindí-
tása előtt megígért második front megnyitásának késedelme miatt.
A nézeteltérés elsimítására Churchill 1942. augusztus közepén
Moszkvába utazik. A tárgyalásokon Sztálin külön megállapodás
megkötését kezdeményezte találmányaikra vonatkozó egymás
tájékoztatására. Az adott helyzetben Sztálin ezt a haditechnikai
találmányokra, új fegyverekre értelmezte. Churchill válasza:

„...minden ellenszolgáltatás nélkül bármit megkaphatnak
tőlünk, kivéve azokat a berendezéseket, amelyek, ha a
szállító-repülőgépeket lelőnék az ellenséges vonalak fö-
lött, megnehezítenék Németország bombázását.” Sztálin
elfogadta ezt a kikötést.”45

Az atomtechnológia terveinek Szovjetunió részére való át-
adásáról ma már biztos tudomásunk és bizonyítékunk van.
Quigley Carrol dr. a Harvard és a Princeton Egyetem tanára leb-
benti fel e titokzatos fátylat az 1966-ban publikált: Tragédia és
reménység című könyvében. Megtudjuk, hogy Jordan Racey őr-
nagy a kongresszusi bizottság előtt tett vallomást. Racey őrnagy a
második világháború idején közvetlenül Harry Hopkins irányítása
alatt állt, s a Szovjetuniónak nyújtott kölcsönbérleti fegyver és
élelmiszersegélyek szállítását intézte. Hopkins – Roosevelt bi-
zalmasa – 1943-ban személyesen rakott fel több fekete bőröndöt
egy Szovjetunióba induló segélyszállító gépre. Jordan őrnagy el-
lenőrizte a bőröndök tartalmát. Megállapította, hogy azok tele
vannak az Egyesült Államokra vonatkozó kémkedési iratokkal, az
atomkísérletek terveivel. Az őrnagy megtiltotta a repülőgép fel-
szállását és jelentéstételre Washingtonba repült.
                                                     
45 Churchill: Idézett mű II. kötet 482. old.
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Hidegzuhanyként érte, amikor hazafiúi éberségéért szigorú
fegyelmi eljárással fenyegették meg. Később Hopkins utasította
több szállítmány finomított uránium Szovjetunióba küldésére is.
Szakértők azt is megállapították, hogy ez az uránium mennyiség
jóval több volt, mint ami egy atomrobbanáshoz szükséges. A há-
ború után a botrányt láthatatlan kezek gyorsan elsimították.
Hopkins korai halála miatt aztán feledésbe is merült.

Az 1994. évi úgynevezett rendszerváltás idejére Berija a
szovjet titkosrendőrség volt főnökének fia tájékoztatta arról a
sajtót, hogy nem sokkal a második világháború kitörése előtt
Openheimer a Los Alamosi Atomkutató telep vezetője néhány
hónapig a Szovjetunióban tartózkodott és mindvégig apjánál la-
kott.

Ez a hosszú ideig titokzatos vendégjárás mindennél jobban
bizonyítja az amerikai és az orosz zsidó szabadkőművesség teljes
összefonódását. Nincs értelme az atomtitok kiszolgáltatását a ké-
mekre fogni, mert végrehajtói – ha úgy jobban tetszik elárulói –
az Egyesült Államok élén állottak. Hogy miért végezték ki a
Rosenberg-házaspárt mégis, vagy miért hurcolták meg Klaus
Furchs-ot’?

Szabadkőműves áldozatot hoztak a hidegháborús szélhá-
mosság oltárán. Nehogy a félrevezetett világ felismerje: Az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió legfelső vezetésében a hidegháború
sohasem létezett. Ellenkezőleg, a mai napig az a szövetségi vi-
szony jellemzi, amelyet Németország katonai legyőzésére és szö-
vetségesei gyarmatainak újraelosztására megkötöttek Minden
egyéb csak a porhintós, ködösítés ócska trükkje.

Ennek a szövetségi technológia-cserének keretében kapja
meg a Szovjetunió az amerikai rakéta- és űrhajózási kutatások
eredményét is. Számos kísérleti tesztelés a Szovjetunióban törté-
nik. Ha ugyanis nincs ellenségkép, akkor az amerikai szenátus bi-
zonyosan nem szavazza meg a költségvetésben azokat a példátla-
nul magas katonai kiadásokat, amelyek a haditechnikai kutatáso-
kat is fedezte. Enélkül pedig az ágyú gyáros zsidó plutokrácia
ilyen gyors és mérhetetlen meggazdagodására semmiféle lehető-
ség nem adódott volna. A megjátszott hidegháború nélkül az el-
képesztően nagy hadi fejlesztések hiányában az amerikai túlter-
melési válság a nyolcvanas évek helyet már a hatvanas évek vé-
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gén bekövetkezik. Hiszen ez – kisebb méretekben ugyan – még a
nyugat által izolált Kelet-Európai államokban is jelentkezett. Ne
felejtsük el, hogy például Magyarországon a vesztes világháború
és az 1956-os forradalom leverése ellenére még a rosszul szerve-
zett és vezetett gazdaság is 1968-ban „új gazdasági mechaniz-
mus” bevezetésére kényszerül. Ennek keretében kell átszervezni,
új termelési profilra átállítani számos nagyüzemet. Mindenki
emlékezhet még ma is a Vörös Csillag Traktorgyár látványos bu-
kására. Nem volt sokkal jobb a helyzet a többi bolsevista gyar-
maton sem. Csehszlovákia ugyanebben az évben „emberarcú
kommunizmus” teóriájával próbálkozott kiutat találni. Pechére
azonban a szovjet megszállás zúdult a nyakába, amelyet a néme-
tek elárulása fejében pedig a második világháború lezárásaként
megúszott.

Kelet-Németországot csak a nyugat-német kapitalista kon-
junktúra mentette meg a szocialista válságtól. Bármilyen ellent-
mondásnak tűnik is, mégis azt kell mondjuk, ez a hidegháborús
álszembenállás a békeidőszak meghosszabbodását eredményezte.
Kisebb-nagyobb háborúk ugyan szinte állandó jelleggel folytak,
de ezek többnyire elszigetelt jelenségek maradtak. Nem lépték túl
az amerikai gazdasági befolyások megszerzésének kereteit. Na-
gyobb térségek több állam részvételével dúló háborúk nem vol-
tak.

A viszonylag békés majdnem félévszázad, amelynek háborús
esetei Roosevelt fogalmazása szerint a béke megvédését szolgál-
ták, csak Amerika és a Szovjetunió esetében igaz. A szolgaságba
döntött Kelet-Európai államok, különösen Magyarország és Cseh-
szlovákia szívesen lemondtak volna a béke megvédésének erről a
formájáról 1956-ban, illetve 1968-ban.

A gyarmatok újra felosztásának befejezése után az addigi
status quo már az új gyarmattartók bizonyos fékjévé vált. A Ke-
let-Európai bolsevista gyarmatok népe is megtalálta hűbérurai ki-
használásának módját, így azok a nyolcvanas évek végére inkább
terhére, mint hasznára voltak gyarmattartójuknak. A helyzet tehát
változás elé érkezett.
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A VÖRÖS BIRODALOM NAGY GYARAPÍTÓ-
JÁNAK VÁRATLAN HALÁLA

A második világháború lezárásával a Szovjet birodalom ki-
zsákmányolására eladott Kelet-Európai államokban az emberirtás
sajnos nem ért véget. A nemzetközi zsidóság által túlreprezentált
Moszkvában kiképzett terrorista különítményesek a szovjet had-
sereg segítségével rövid választási komédia keretében e kitünte-
tett nemzetek élére verekedték magukat. Ezek a nemzetközi bű-
nözők, államférfiak pózában tetszelegve magukon kívül minden-
kiben ellenséget láttak, de nemegyszer egymást sem kímélték.
Több éves a magyar nemzet ellen folytatott irtó hadjáratukkal fe-
lülmúlták még a tatárjárás és a törökdúlás kegyetlenségét is. Ma-
gyarországot kollektív bűnösség kategóriájába sorolták. Tehát
maga a létezés ebben az országban bűnnek számított.

Ha valakinek az egzisztenciája a koldusszegénységet akárcsak
egy fokkal meghaladta, javai minden indok nélkül elkobozható
volt. Akinek háza, lakása valamely vörös komiszárnak megtet-
szett, már telepítették is ki vidékre, nemegyszer istállóba. Sokszor
pedig koholt vádakkal bebörtönözték. Lakásába pedig beköltöz-
tek. Szabadrablás volt ez a javából!

E szörnyűségek leírhatatlan állapotának közepette 1953. már-
cius 5-én váratlanul meghal a világtörténelem legnagyobb hóhéra.
Az írott történelem ugyanis egyetlen olyan államfőt sem ismer,
amelynek hatalmához annyi vér tapadna, mint Sztálinéhoz. Ural-
kodását mintegy 38 millió ember halála jellemzi, csak a Szovjet-
unióban. Hogy a végelszámolásnál lelkét hány ember halála ter-
heli, azt csak az Isten tudhatja, ha ugyan e hatalmas számot képes
volt feljegyezni.

A kegyetlen diktátor halálával Kelet-Európai népei fellélegez-
nek. Változásnak kell következnie. Nem tudni az milyen lesz, de
ennél rosszabb már nem lehet, tehát jobbnak kell jönnie. Ez a
megkönnyebbülés nemcsak a szocialista gyarmatok lakosságát
jellemezte, hanem az egész Szovjetuniót is, még a hatalom birto-
kosait is. Sztálin fokozatos szellemi leépülése őrülési folyamattal
párosult. Környezetében már senki sem érezhette biztonságban
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magát. Halála után azonnal lábra kaptak a találgatások, miszerint
környezete úgy tette el láb alól. Ezek a feltevések a mai napig
tartják magukat, de mindeddig megbízható értesülés erről nem
látott napvilágot. Annyi bizonyos, hogy a hidegháborús fóbia úgy
elhatalmasodott rajta, hogy környezete komolyan tartott attól,
hogy esetleg valami indokolatlan háborús konfliktusba kénysze-
ríti a Szovjetuniót.

A magyarországi helyzet nehézsége magára vonta az új szov-
jet vezetés figyelmét, amely valóban aggasztó volt. Az itt működő
zsidó helytartótanács szadizmusa volt a legkegyetlenebb. Elgyö-
tört népünk képtelen volt megérteni e nyakatekert zsidó logikát,
hiszen a hitleri munkatáborokba való elszállításukat gyakran sze-
mélyes szabadságuk kockáztatásával is minden módon igyekeztek
akadályozni.

Akinek a legcsekélyebb lehetősége is volt, mindenki próbált
valahogyan segíteni rajtuk. Jogosan érezték úgy: nem ezt érde-
melték a zsidóságtól. Hálátlanságukat tapasztalva most már sem-
mi túlzást nem láttak Hitler zsidókról alkotott véleményében. A
magyar vidék emlékezetében úgy ált a zsidó, mint a jóindulatú
szatócs, vagy más kiskereskedő, aki szívesen adja oda hitelbe is
az árúját a megszorult embereknek. Most saját bőrén érezte min-
den magyar az önzetlenül mentett zsidók színeváltozását.

A moszkvai vezetés pontos tájékoztatást kapott a
magyarországi állapotokról, a nemzet szenvedéséről és hangulatá-
ról. Bár a szovjet vezetésben Sztálin utódlása körül bizonytalan-
ság lép fel, a diktátor titkára Malenkov nem élvezte a szovjet leg-
felsőbb vezetés osztatlan bizalmát. A látens hatalmi harc ellenére
sem tudják a magyarországi belpolitikai helyzetet figyelmen kívül
hagyni.

1953. június 12-én Moszkvába rendelik a magyar párt- és
kormány legfontosabb vezetőit. A küldöttség tagjait is a szovjet
legfelsőbb vezetés jelöli ki. Rákosi kénytelen magával vinni Nagy
Imrét is, akit átmeneti mellőzés után 1951-ben ismét bevonnak a
párt vezetésébe. Nagy Imrét még a moszkvai emigráció idején
Sztálin kinevezte a magyarországi helytartótanácsba az ördög
ügyvédjének. Neki az volt a feladata, hogy a mindenkori pártve-
zetés kemény vonalával szemben mérsékeltebb megoldásokat ja-
vasoljon. Átmeneti félreállítása csupán a lakosság bizalmának el-
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nyerését szolgálta. Egyébként Nagy Imre ugyanolyan hithű kom-
munista volt, akár Rákosi, Gerő, Farkas vagy Révay.

A szovjet vezetők a magyarországi helyzetet olyan súlyosnak
ítélték meg, hogy elkerülhetetlenné vált a Nagy Imre-féle bizton-
sági szelep megnyitása. Hiába igyekezett Rákosi bizonygatni,
hogy élvezi a magyar lakosság többségének bizalmát, az orosz
vezetőket nem tudta megtéveszteni. Kötelezték Rákosit, hogy
adja át a miniszterelnöki teendőket Nagy Imrének. Hazaérkezésük
után ez rövidesen meg is történik.

Nagy Imre a válságkezelő program keretében rövid úton en-
gedélyezte a tűzzel-vassal összeerőszakolt termelőszövetkezetek
feloszlatását. A paraszt kivihette földjét és a még meglévő ingó-
ságait, s ami a legfontosabb, amnesztiával felszámolta a törvény-
telenül létrehozott koncentrációs táborokat. Több ezer deportált
magyar nyerte vissza szabadságát. A magyar fejlemények tökéle-
tesen igazolták a szovjet tervezők számításait. A lakosság most
már nem a párt ellen lépett fel, hanem a személvi szabadulása ér-
dekelte és igyekezett annak minél nagyobb hasznát húzni.

Bizonyára a kezdődő magyar erjedés is hozzájárult ahhoz,
hogy alig egy hét múlva június 17-én Kelet-Berlinben kommu-
nista ellenes felkelés indult meg, amelyet azonban a szovjet harc-
kocsik rövid idő alatt elfojtottak.

Egyelőre nem bizonyítható, de nagy a valószínűsége, hogy
mind a hirtelen elrendelt magyarországi NEP-korszak, mind a
Kelet-Berlinben lezajlott vérszegény megmozdulás a szovjet ve-
zetésben dúló hatalmi birkózás eszközeként szovjet rendezést
sejtet. Igaz, hogy a magyarországi állapotok kétségbeejtőek vol-
tak, de robbanás veszélye azért nem volt. A Kelet-Berliniek pedig
valószínű éppen a magyar változások kivetítésével voltak provo-
kálhatóak.

Ide sorolhatjuk az eredménytelen koreai háború lezárását is.
Egy egész sor másod- és harmadrendű külpolitikai esemény is
sürgeti a határozottabb szovjet vezetés létrehozását. Ez hamarosan
be is következik. 1953. szeptember elején a szovjet párt első titká-
rává Hruscsovot választják.

A mérhetetlen sztálini terror a gazdaság fejlődése helyett; an-
nak visszaesését eredményezte. Ez nem csak a Szovjetuniónál ko-
rábban fejlettebb Kelet-Európai vazallus államokra volt igaz, ha-
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nem magára az orosz birodalomra is. Sztálin amerikai szövetsége-
seit ez ugyan nem nagyon érdekelte, esetleg még örült is neki, de
késedelmet szenvedett a gyarmatok fellázítása és „felszabadítása”
is, amely pedig korábbi amerikai-szovjet megállapodás szerint a
Szovjetunió feladatát képezte. E nélkül pedig az Egyesült Álla-
mok nem tudja betakarítani a második világháború gyümölcseit.
Eddig ugyanis nagyon jelentős a kölcsönbérleti szállítások révén
keletkezett kintlevősége. Ennek legnagyobb részét pedig éppen a
Szovjetunió kapta. Annak megtérülősére számítani aligha lehet.

Mindezek ellenére az amerikai kormányt váratlanul érte
„korrekt szövetségesének” halála. Maguk is Sztálin erőszakos el-
távolítására gondoltak. Az egyébként kiválóan álcázott belső ha-
talmi vetélkedés is ezt látszott megerősíteni. Sietve leváltják
Amerika moszkvai nagykövetét is. Helyette Ch. Bolent Roosevelt
néhai bizalmasát és tolmácsát küldik a szovjet fővárosba. Bolen
nyilván kormánya utasításának megfelelően felhívta Sztálin örö-
köseinek figyelmét a gyarmatok újraelosztásával kapcsolatos há-
ború alatti ígéretükre.

Úgy tűnik az amerikai kormányzat nem volt elégedett a ha-
talmi küzdelemből győztesen kikerült Hruscsov személyével. Mi-
vel korábban úgy ismerték, mint Sztálin „tréfacsinálóját” nem
tartották kellő fajsúlyú vezetőnek, aki eredményesen a halott dik-
tátor örökébe léphetne. Hruscsovnak tehát nemcsak befelé, hanem
kifelé is bizonyítania kellett. E bizonyítás jegyében 1954. áprili-
sában négyhatalmi konferencia ül össze Genfben a távolkeleti
problémák „rendezésére”.

Elsőnek a francia gyarmat Vietnámot veszik célba. A konfe-
rencia a 17. szélességi fok mentén Vietnamot két részre osztja.

A Szovjetunió katonai támogatását élvező Észak-Vietnam
csapatai rövidesen elfoglalják Dien Bien Phut. Ezzel a francia
erők kiszorulnak Indokínából. Franciaország itteni befolyása tel-
jesen megszűnik.

Augusztus 10-én Indonézia jelenti be az ország kiválását a
Hollandiával 1949-ben létrehozott unióból. Októberben Angliát
egyezmény megkötésére kényszerítik Egyiptommal a Szuezi-
csatorna nemzetközi státusáról. Egy hónap múlva megdöntik
Nagib elnök uralmát. A hatalom Nasszer ezredes kezébe kerül.
Erősebb fokozatra kapcsol az algériai függetlenségi mozgalom
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amely a következő években nagyon sok fejfájást okoz az Algériát
mindenáron megtartani akaró francia kormányoknak Cipruson a
brit birodalomból való kiválás céljával felkelés tör ki. Hruscsov
tehát eredményesen indítja be a gyarmatok erjedési folyamatát.

A gyarmatok Szovjetunió által bujtogatott mozgalmai köze-
pette érkezünk el a Magyarországgal kapcsolatos eseménydús
1955 első félévéhez. Április 14-én ülésezik a Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetősége, amely ismét kizárta Nagy Imrét a
Politikai Bizottságból és a Központi Vezetőségből, majd a pártból
is. A négy nap múlva ülésező parlament felmenti a Nagy Imre
kormányt. Az új kormányt Hegedűs András alakítja meg.

Májusban feltehetően amerikai-szovjet titkos megállapodás
alapján Amerika, Anglia és Franciaország szemfényvesztő módon
eltörli a Németország megszállására vonatkozó statutumot. A
Német Szövetségi Köztársaság látszólag visszanyeri szuverenitá-
sát és felveszik a NATO-ba. A megszálló csapatok azonban ki-ki
a saját megszállási zónájában a helyükön maradnak. Most már
látszólag nem mint megszálló csapatok, hanem a NATO-haderő
része.

A már korábban létrehozott Nyugat-erurópai unió és az
NSZK NATO tagságát látszólag ellensúlyozandó a Szovjetunió
május 14-re Varsóba rendeli vazallusait „megköti” velük a Varsói
Szerződést. Még ugyanezen a napon délután a háború győztes
hatalmai Bécsben megkötik az Osztrák államszerződést Ausztriát
rákényszerítik az „önkéntes” semlegességre.

Az orosz diplomácia azt a látszatot kelti, mintha súlyos ér-
deksérelem érte volna a NSZK NATO felvételével. Sértődését az-
zal is kifejezte, hogy május 7-én felbontja az Angliával és Fran-
ciaországgal fennálló szerződését. Érdekes módon Amerikát nem
részesíti abban az elmarasztalásban. Pedig Németország újrafel-
fegyverzése nem Anglia és Franciaország akaratán múlott, hiszen
ők is ellenezték, de pozíciójukat nem tudták érvényesíteni az
Egyesült Államok akaratával szemben.

Az Osztrák Államszerződés megkötése a Szovjetunióra azzal
a kötelezettséggel járt, hogy a Magyarországgal kötött párizsi bé-
keszerződés rendelkezései szerint 90 napon belül csapatai el kell
hagyják Magyarország területét. Addig is csak az ausztriai meg-
szálló csapatai utánpótlásának biztosítására tartózkodhattak itt.
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Ezt azonban az oroszok nem vették túlságosan komolyan, hiszen
köztudott csapatai nem csak a Záhony-Hegyeshalom szállítási út-
vonal mentén állomásoztak, hanem az egész ország területén a
Négyhatalmi Ellenőrző Bizottság amerikai, angol és francia tag-
jának teljes tudomásával.

Hruscsov és Bulganyin május végén Jugoszláviába utazik,
hogy helyreállítsa a kommunista mozgalomban kijelölt „ördög
ügyvédjével” látszólag megromlott kapcsolatokat. Titóra sok, és
mindenfajta példálódzás ráillik. Sokan a kommunista mozgalom
Júdásnak is nevezik. Pedig csak azt a szerepet játszotta el, ame-
lyet a két oldal (Amerika és a Szovjetunió) kiosztott számára.

Ő volt a mesterséges hidegháború egyik nagyon fontos fo-
gaskereke, amely a Szovjetunióval szembeni látszólagos ellenté-
tével nagyban hihetővé tette a két nagyhatalom hidegháborús
szembenállását az amerikai hadiipar nagy örömére, még inkább
nagy hasznára. Titó alaposan meg is fizettette bámulatra méltó
alakítását.

A Szovjetunió külpolitikai helyzete Hruscsov révén erősödni
látszott. Ezzel szemben belpolitikai vonatkozásban egyre nagyobb
ellenállásba ütközik lármás tevékenysége. Hruscsovot nem csak a
világháborús nagy szövetséges kezelte kissé bizalmatlanul, hanem
a diktátor bizalmasai is. A két ódzkodás között valószínű, hogy
komoly összefüggés van.

Hruscsov összehívja az SzKP. XX. Kongresszusát az új
irányvonal szentesítésére.

Az osztályharc és a forradalom exportjának tompítása ér-
dekében a kongresszus állást foglal a háború elkerülhetősége
mellett. Megállapítja a forradalom békés útjának lehetőségét.
Hosszú fejtegetésekben bizonygatja a két világrendszer egymás
mellett élésének lehetőségét. Végül élesen elítéli az ezekkel
szembenálló sztálini személyi kultusz nyomán keletkezett tör-
vénytelenségeket, amelyek elleni küzdelem a párt egyik legfonto-
sabb jövőbeni feladata.

A XX. Kongresszust túlságosan leköti Hruscsov titkos be-
széde, amelyben a sztálini önkény és törvénytelenségek légiójáról
rántja le a leplet. Így nem marad idő, s valószínű Hruscsovnak
ereje sem arra, hogy Sztálin legelszántabb híveit. politikájának
kerékkötőit Malenkovot, Molotovot, Kaganovicsot és Sepilovot



123

eltávolítsa a párt legfelsőbb vezető szerveiből. Erre majd csak
másfél év múlva érnek meg a feltételek, de addig még sok min-
den, a magyarság szempontjából történelmi fontosságú esemé-
nyek történnek. Mégpedig nem is a szovjet belső hatalmi vi-
szálytól függetlenül.

A Szovjetunió szennyesének kiteregetése nem marad hatás-
talan vazallusai körében. A lengyelek néhány hónap múlva Poz-
nanból jelentenek „zavargásokat”. Ezt azonban megelőzi a ma-
gyarországi DISZ (Dolgoz Ifjúsági Szövetség) keretében létreho-
zott Petőfi-kör. Látszólag spontán szerveződött fórum a gazdasá-
gi, politikai és kulturális élet problémáinak megvitatására. A va-
lóságban a Petőfi-kör a párt titkos szervezésében alakul meg
mégpedig Kiss Károly a párt központi bizottságának tagja titkos
irányításával. Ő és társai a nagy reformer hírében álló Tánczos
Gábor és elvbarátai jelölik ki a megvitatandó témák körét, sőt
számos ellenzéki hangon hozzászóló személyét is. A magyar ér-
telmiségiek provokálása céljából életre hívott Petőfi-kör célirá-
nyos vezetése azonban gyorsan kicsúszott megalkotóik kezéből.
A nemzeti indulatok a vártnál élesebb formát öltöttek. Olyannyi-
ra, hogy a kormány egy hónap múlva elégedetten tiltja be a to-
vábbi üléseket. Voltaképpen nincs is már rájuk szükség, hiszen a
kívánt vitatémák eljutottak a köztudatba. Ezek közül nem hiá-
nyoztak a szovjet csapatok távozásának sürgetése a békeszerződés
előírásainak megfelelően. Látens módon ez lett – nem véletlenül
– az egyre szélesebb körben terjedő beszélgetések, viták legfonto-
sabb témája.

Az oroszoknak pedig eszük ágában sem volt kivonni csapa-
taikat Magyarországról, sőt megszállásuk mértékét térben és idő-
ben kiterjeszteni tervezték. Ausztriából az Államszerződés meg-
kötésével kivonandó katonai egységeket Magyarországon kíván-
ták állomásoztatni. Ehhez azonban új feltételek, új indokok kel-
lettek. Ezt szolgálja majd a kiprovokált nemzeti érzés őszintesége,
amely szovjet és kollaboránsai olvasatában egyenlő a fasizmus
újjáéledésével, amelynek elfojtása nem sérti a párizsi békeszerző-
dést sem és eleve magában hordozza az Egyesült Államok hoz-
zájárulását, vagy akár egyenes utasítását is.
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„Megállapodtunk, hogy ha kell, erőszakkal is megóvjuk a bé-
két” mondotta Roosevelt a teheráni konferencián.46 Csak hogy ez-
alatt Roosevelt nem a békét, hanem gyarmati uralmukat értette.
Aki ez ellen bármit is tesz, az a békét veszélyezteti. Erőszakos,
akár fegyveres megrendszabályozása az egymással történt meg-
állapodásuk alapján tehát jogos. Hogy mit szólnak hozzá a „meg-
rendszabályozottak”? Az bizony őket nem érdekelte. Roosevelt
sietve hozzá is tette: „Fő célunk annak megállapítása volt, hogy a
háború utáni világban melyek képezik majd az egyes országok
számára a biztonsági övezeteket.” Semmi kétség sem merülhet fel
tehát, hogy „a béke erőszakos megóvását” Roosevelt e biztonsági
övezetekbe sorolt országok rabláncuk lerázási kísérleteire értette.

Hruscsovnak a gyarmatok újrafelosztásával való tevékenysé-
gével párhuzamosan immár a saját új gyarmatainak ,.békés” fel-
tételeit is biztosítani kellett. Annál is inkább, mert törvényszerű,
hogy a háború sebeinek begyógyulásával az életvitel valamilyen
rendjének, egyensúlyának ki kell alakulnia. Hiszen a jóvátétel
megfizetésével minden háborúban vesztes ország elégtételt szol-
gáltatott legyőzőjének. Soha a történelemben a győzőknek egyéb
igénye nem támadt a legyőzött országgal szemben.

A második világháború azonban rendhagyó. A győztes nagy-
hatalmak ezeket a fondorlattal háborúba kényszerített országokat
biztonsági övezetnek nevezve tartós kizsákmányolásra a győzte-
sek felügyelete alá rendelték. Mindezen felül a jóvátétel fizetését
megnehezítendő olyan gazdasági modellt kényszerítettek rájuk,
amely fejlődésüket nemcsak fékezte, de a meglévő színvonalát is
visszavetette. Holott a józan logika éppen azt diktálja: lehetővé
kell tenni a számunkra legkedvezőbb gazdálkodási rendszer ki-
építését, mert ezáltal jövedelméből nagyobb mennyiség vonható
el. Mivel ennek pont az ellenkezőjét tették, abból arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy nemcsak a zsákmányul kapott nemzeteknek
voltak ellenségei, hanem saját maguknak is. ilyen nagytokú buta-
ságot feltételezni róluk azonban nem szabad. Sokkal inkább azt
kell gondolni, hogy ebben a vonatkozásban az oroszok maguk is
külső hatalom irányítása alatt álltak. Már csak azt kell megállapí-
tani, hogy ki is ez a titokzatos hatalom?
                                                     
46 Elliott Roosevelt: Apám így látta 146. old.
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Ehhez egyértelmű dokumentumokhoz valószínű sohasem fo-
gunk jutni, de az események alakulásából, felismerhető mozgató-
rúgóiból, nem különben a változások haszonélvezőinek kilétéből
ez teljes mértékben meghatározható és nevesíthető.

Sztálin vezetésével Oroszország egy elmaradott feudális ál-
lamból a világ egyik legnagyobb katonai hatalma lett. Vajon ez
Sztálin kivételes képességének köszönhető? Szó sincs róla. Az ő
uralkodása alatt értek meg a feltételek a világ átrendezésére. Eb-
ben Oroszország adottságai ezzel párhuzamosak voltak. Ha ebben
az időben Sztálin helyett valaki más uralkodik az orosz birodalom
felett, ezek az események, s benne Oroszország szerepe ugyanígy
alakul. Mint ahogy a második világháború kirobbanása és benne
Németország küzdelme, majd katasztrófája sem köthető Hitler
személyéhez. Bárki állt volna Németország élén, nem vonhatta
volna ki országát egy nagy háború viharából. Lehet modellezni,
hogy mi lett volna, ha .... Ha nem Németország indít preventív
támadást a Szovjetunió ellen, akkor – amint ma már tudjuk – két
hét múlva a Szovjetunió agressziója révén tör ki a német-szovjet
háború. A végeredmény ugyanaz, legfeljebb a róla kialakított
történet meséje lett volna más.

Az lehet, hogy Lenin betegsége és halála utáni nagyon is
képlékeny Oroszországi állapotok idején Sztálin saját ravaszságá-
val párosuló kegyetlensége révén verekedte magát Oroszország
élére. Biztos azonban, hogy hatalma nem erősödhetett meg külső
láthatatlan erők segítsége nélkül. Hiszen tudjuk az átmeneti NEP
korszak idején még Lenin ellen is merényletet hajtott végre egy
Kaplan Dóra nevű zsidó nő. Valószínű, hogy zsidósága ezúttal
nem vallási hovatartozását jelenti. Oroszország ki volt szemelve a
bolsevista államkapitalista, gazdaságirányítás modellezésére. Az
amerikai zsidó bankok jelentős pénzt fektettek Lenin forradalmá-
nak győzelemre segítésére. Ez a pénz nem bukhatott el egy, vagy
néhány orosz forradalmár hektikus akaratán. Ha szüksége merült
volna fel, könnyen és olcsón megtalálják likvidálásának módját.
Sztálint az ismeretlen megbízók elhatározásában és tevékenysé-
gében olyan sziklaszilárd pontnak tartották, akinek még azt is
megengedték, hogy a New York keleti részéből származó
Trockijt, (Bronstein), aki pedig maga mögött tudta az East Side
vallási vezetők és bankárok erkölcsi és anyagi támogatását, likvi-
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dálja. Annak ellenére; hogy Lenin utódául ez a New-York-i lát-
hatatlan vezérkar az ő előlépését tervezte. Úgy tűnik Sztálin meg-
győzte őket, hogy a győztes bolsevista forradalmat előbb konszo-
lidálni kell, s annak eredménye láttán sokkal könnyebb lesz ex-
portálni más országokba is. Vele ellentétben Trockij kihasználva
az első világháború zűrzavarát, egész Európa, majd a világ bolse-
vizálását tervezte.
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A SZOVJET BIRODALOM VEZETÉSÉNEK
KÉNYSZERŰ VÁLTOZÁSA

Sztálin élete utolsó éveiben a néhai Rettegett Ivánhoz ha-
sonlóan minden környezetében lévő társában olyan ellenséget vélt
látni, aki vagy akik életére törnek, hogy az általa minden eddigi-
nél nagyobb méretűre növelt birodalom vezetését megszerezzék.
Ez oda vezetett, hogy szadista kegyetlenségének mindenki ki volt
téve. Maga Hruscsov mondotta, ha Sztálin alakit bármilyen célból
magához rendelt, az sohasem tudta kihallgatásra, eligazításra,
vagy kivégzésére megy-e. Ilyen körülmények között a hatalmas
birodalom vezetése nemcsak az idegbeteg Sztálin kezéből csú-
szott ki, hanem az egyes szakterületek és tagköztársaságok veze-
tői is az igazgatásuk alá rendelt hivataluk vezetése helyett saját
ideológiai védelmükkel voltak elfoglalva. Túlélési stratégiájuk
kötötte le minden energiájukat. Éppen ezért hihetőnek tűnik, hogy
környezete önvédelmi ösztönének engedve szabadította meg tőle
a birodalmat. Ennek módja és részletei a mai napig nem ismertek.
Valószínűsíthető, hogy a Sztálin által börtönbe vettetett orvos
csoportnak valami köze lehet hozzá. Alátámasztani látszik ezt az
a tény, hogy Sztálin halála után utódai egyik első intézkedése
ezeknek az orvosoknak a szabadlábra helyezése volt. Nem aka-
runk e történet mögött mindenáron szabadkőműves összefüggé-
seket keresni, mégis meg kell mondanunk, hogy a fent említett
orvosok a korabeli sajtó híradásai szerint zsidók voltak.

Amerika is gyanakodott, vagy legalábbis úgy tett, mintha
gyanakodna a diktátor természetes halálát illetően. Hruscsov zse-
niális módon hárította el az amerikai aggodalmakat. Magát Sztá-
lin lányát küldte ki Amerikába, hogy emlékirataiba foglalva
győzze meg a nyugati közvéleményt apja természetes haláláról.
Általunk ismeretlen barátnőjének írt húsz levél formájában adta ki
visszaemlékezését. Sokatmondó, hogy apja halálát az első levél-
ben írja le, holott a levelek mind apja életében megtörtént epizó-
dokról számolnak be. Következésképp e levélnek éppen a kötet
végén kellett volna helyet kapnia. Ez az ártatlan felsorolás önma-
gában is sejtetni engedi megírásuk célját. Sztálin lányának húsz
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levele tudomásom szerint Magyarországon a mai napig nem je-
lent meg, csupán a magyar emigráció adta ki nyugaton. Akárhogy
is volt az amerikai kormányzat kedélyei végül is megnyugodtak.

Hruscsov ugyan eleget tett a gyarmatok újrafelosztása érde-
kében az amerikai várakozásoknak, az Egyesült Államok kormá-
nyainak igazi rokonszenvét mégsem tudta elnyerni. Lehet, hogy
ebben szerepet játszott az a tény is, hogy az új diktátor nem tudta
megszerezni saját környezete osztatlan támogatását.

Az általa meghirdetett „békés koegzisztencia” – bár ennek
külpolitikai eredményei kézenfekvőek voltak – félelemmel töl-
tötték el Sztálin bizalmasait.

Tudott dolog, hogy Sztálin helyére elsősorban Kaganovics
pályázott. Vannak, akik biztos forrásokra hivatkozva állítják,
hogy Hruscsov megválasztásakor Kaganovics csalódásában sírva
fakadt. Hruscsov helyzete ebben a tekintetben e mumifikálódott
ellenfeleinek félreállításával sem változott. Érdekes módon az
Egyesült Államokban sem. Ennek megértéséhez a kronológiát az
1956-os magyar szabadságharc eseményeitől függetlenítve meg-
szakítjuk, amelyet a következőkben elemezünk a hruscsovi gom-
bolyag teljes felgöngyölése érdekében.

A magyar szabadságharc leverésében is, a szuezi-ügyben is a
legnagyobb egyetértés alakult ki a két nagyhatalom között, igazán
harmonikus viszonyról mégsem beszélhetünk. Ennek okát a né-
met kérdés hruscsovi rendezési tervében kell keresnünk. Hrus-
csov elkövette azt a hibát, hogy a Szovjetunió érdekeit az Egye-
sült Államok érdekei elé helyezte. Ez olyan végzetes hibának bi-
zonyult, amely végül is hivatala elvesztéséhez vezetett. A rend-
szerváltó Gorbacsovig nem volt rá példa, hogy a párt fő, vagy el-
ső titkára még életében megvált volna e tisztségtől.

Hruscsov, aki korabeli munkakörében megismerte az 1933
előtti időszak német-orosz gazdasági együttműködéséből fakadó
előnyöket, rájött, hogy a győztes második világháború terület-
szerzése, vazallusai kizsákmányolása és a nagy világégés egyéb
hozadéka, csakúgy miként a hidegháborús szédelgés nem nyújtja
azokat az előnyöket a Szovjetunió számára, amelyet a huszon-
hétmilliós áldozatáért szerinte megérdemelne. Új utakat kell tehát
keresni, amely tulajdonképpen kéznél is van, csak éppen realizál-
ni kellene.
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Az egykor nagyon is gyümölcsöző német-szovjet kereske-
delmi kapcsolatokat kellene csupán felújítani. Ami egyszer már
jól működött – gondolta Hruscsov – miért ne lehetne alkalmazni
még egyszer? A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. Az európai
status quo bárminemű megváltoztatása csak a győztes nagyhatal-
mak egyetértésével lehetséges. Németországgal a második világ-
háború befejezésével nem kötöttek békeszerződést. Ennek okát
mindenki abban a német állásfoglalásban látja, miszerint a romok
alól előhúzott német vezetők közül senki sem érezte magát legi-
timnek. Mondván egy Németországgal viseltek háborút, eggyel is
kell békét kötni. Ez, az érvelés ugyan a lehető leglogikusabban
hangzik, mégsem mondható elegendőnek. Bár a német nemzet
öntudata, fegyelme nemzettudata, karakteres gondolkodása, logi-
kája világviszonylatban is a legkiválóbbak közé sorolható, nehéz
feltételezni, hogy e példátlan leigázás közepette célirányos ígére-
tek fejében ne lett volna kényszeríthető egy, a címében békeszer-
ződésnek nevezett diktátum aláírására, mint ahogy ez megtörtént
az első világháború lezárásaként is.

Erre a magam részéről csak egyetlen magyarázatot tudok el-
képzelni.

Véleményem szerint Hjalmar Schacht, amikor az amerikai
szabadkőművesek pénzén vállalta a tudottan vesztes világháború
megvívását, kialkudhatta Németország jóvátétel alóli mentessé-
gét, s valószínű Németország háború utáni gyors regenerálásában
való aktív amerikai közreműködést is. Ennek valóságát csak ak-
kor tudjuk érzékelni, ha Németország első világháború utáni jó-
vátételét, gazdasági izolálását és fojtogatását összevetjük a máso-
dik világháború utáni gyors gazdasági újjáépítésével és konjunk-
túrájával.

Hruscsov nehéz bűvészmutatványa egyik kudarcot a másik
után hozza számára.

Azt kell mondjuk, már az osztrák államszerződés megkötése
is a Németországgal való majdani gazdasági együttműködés je-
gyében történik. Alig két hónap múlva a Szovjetunió kezdemé-
nyezésére a győztes nagyhatalmak legmagasabb képviselői
csúcstalálkozót rendeznek Genfben, amelynek tárgykörében
egyebek között ott szerepel a német kérdés „rendezése” is. Ered-



130

mény azonban nem születik, csupán homályos elveket fogadnak
el a soron következő külügyminiszteri értekezlet számára.

Újabb két hónap múlva Adenauer néma kancellárt hívják
meg Moszkvába.

Ennek eredménye sem valami biztató. Megállapodnak ugyan
a diplomáciai kapcsolatok felvételében, cserébe a német hadifog-
lyok hazaengedéséért. A kereskedelmi forgalom beindítására csak
nagyon szerény ígéretek hangzanak el.

Hruscsov a friss NATO-tagsággal bíró Németországot a
semlegesség felé igyekszik terelni. Nyilván úgy gondolta Ausztri-
ához hasonlóan ez megfelelő formula lenne a gazdasági kapcso-
latok magas szintű kiépítésére. Valószínű szóba esett egy meg-
kötendő külön békeszerződés is. Hruscsovot hidegzuhanyként
érte a kancellár alkut nem tűrő álláspontja az egy Németországgal
vívott háború, egy Németországgal köthető béke elmélete.

Kétségtelen tény, hogy a német kormány nagyon is hajlott
ekkor a semlegesség elfogadására, de csak Németország egyesíté-
sét követően. Erre azonban Hruscsovnak nem volt meg a győztes
hatalmak, különösen az Egyesült Államok általi felhatalmazása.
Mivel a német kormány a kettészakított ország egyesítését min-
den Szovjetunióval való együttműködés alapfeltételének tekin-
tette, Hruscsov megkezdte az amerikai elnök győzködését az új-
raegyesítés érdekében. Folyamatos erőlködése azonban a legki-
sebb eredménnyel sem járt. A német semlegesség ügyében még
Adenauer kancellár is Washingtonba utazott, ahol egyértelműen
értésére adták, ez Németországra nem alkalmazható.

Hruscsov mindezek ellenére nem adta fel. Válogatott módon
igyekezett az amerikai kormány figyelmét a német kérdés megol-
dása felé terelni. Eisenhower elnök még tárgyalni sem volt haj-
landó erről Hruscsovval. Az amerikai kapcsolatok tartását
Bulganyin miniszterelnök veszi át. Hruscsov úgy gondolta, két
világháborús tábornok talán jobban megérti egymást. A két nagy-
hatalom között hosszú levelezés kezdődik. A cél érdekében a
Szovjetunió meghökkentő engedményeket tesz Amerika számára.
Később, az U-2 kémrepülő botrány idején kerül nyilvánosságra,
még abban is megállapodtak, hogy országaik felett kölcsönös légi
felderítéseket végezhetnek. Különböző nagytekintélyű politikuso-
kat kérnek fel, hogy kedvező színben tüntessék fel a német egye-
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sítés gondolatát. Még a Gallup-intézet is kedvezően prognoszti-
zálja a politikai változást. Hruscsov gyakran fogad amerikai köz-
életi személyiségeket. A beszélgetések végső kicsengése, függet-
lenül attól, hogy szidja, átkozza a reakciós amerikai körök gán-
csoskodásait, vagy éppen elismerően nyilatkozik róluk, mindig a
német egység megvalósításának sürgetése. De minden hiába!

A helyzet egyértelmű tisztázása érdekében végül is 1959. au-
gusztus közepén meghívják Hruscsovot az Egyesült Államokba.
Mind az utazást, mind a teljes amerikai programot hatalmas
szovjet hírverés kíséri. Hruscsov szinte mindenkivel tárgyal, aki a
legkisebb mértékben is számít. Szenátusi vezetőkkel, a külügyi
bizottság tagjaival, nagy beszédet mond az ENSZ-ben, ahol teljes
leszerelést, mindenfajta fegyver teljeskörű megsemmisítését java-
solja. Beutazza Amerika csaknem minden államát, mégis üres
kézzel kénytelen hazatérni.

Mindezek ellenére a német kérdés a szovjet kormány napi-
rendjét marad.

Hruscsov taktikát változtat. Kudarcai után egyre durvább ki-
rohanásokat intéz Adenauer kancellár személye ellen, mondván ő
a német kérdés rendezésének legádázabb ellensége.

1960. május elejére Hruscsov értekezletet hívott össze
ugyancsak a német kérdés rendezése érdekében Párizsba. Az
amerikai vezetés ezúttal sikerrel hangolta a szovjet haderő veze-
tőit Hruscsov ellen. A már hivatkozott megállapodás alapján a
Szovjetunió felett járőröző U-2-es amerikai felderítő repülőgépet
közvetlenül a négyhatalmi értekezlet előtt a hivatalos közlemény
szerint lelőtték. A botrány miatt a küszöbönálló értekezlet termé-
szetesen elmaradt.

A súlyos malőr után a világ népei lélegzetvisszafojtva fi-
gyelték a televíziók, rádiók és a sajtó híreit. Mindenki a két nagy-
hatalom egymás elleni háborújától tartott. A megsértett Szovjet-
unió azonban hamar túltette rajta magot. Bizony más lett volna a
helyzet, ha mondjuk a német, vagy a japán kormány tett volna
ilyen lépést. E félelmek alaptalanok maradtak.

Pár hónap elteltével Hruscsov az ENSZ 15. ülésszakára sze-
mélyesen utazik New Yorkba. A kétoldalú diplomáciai gépezet
kísérletet tett ebből az alkalomból egy Eisenhower—Hruscsov
találkozó létrehozására. Eisenhower azonban sértődötten utasí-
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totta el a találkozást. Az oroszok Amerika értésére adták: Nem
haragszanak az U-2-es kémrepülés miatt. Nem ragaszkodnak az
ügy ENSZ-ben való megtárgyalásához. Ugyanakkor elvárják a
magyar és a tibeti kérdés levételét is a naprendről. Az ajánlat ko-
molyságát jelzi, hogy az 1956-os magyar szabadságharc ügye rö-
videsen lekerült az ENSZ napirendjéről.

A nemzetközi politika egyéb területein az Egyesült Államok
és a Szovjetunió közötti együttműködés töretlen. A hidegháborús
színjáték változatlanul folyik, A gyarmatok felszabadítása és az
amerikai gazdaság befolyása alá vonása folyamatos.

Kuba kommunizálása, a szovjet rakéták odatelepítése, majd
látványos perpatvar közepette való visszavonása mind-mind terv-
szerűen halad. Csakúgy, mint a világűr békés felhasználására való
megállapodás, az atomcsend egyezmény megkötése. A kubaihoz
hasonló „meleg” helyzetek elkerülése érdekében megállapodnak
az úgynevezett „forró drót” kiépítésére Washington és Moszkva
között. Amerika elismeri a Szovjetuniót egyenlő erejű globális
hatalomnak, amit majd Kissinger későbbi külügyminiszter fog
véglegesen, mint a bipolaritás elvét a külpolitika iránt érdeklődők
agyába taposni.

Az új elnök: Kennedy fokozatosan egyre barátságosabb vi-
szonyt épít fel Hruscsovval, hogy a német kérdésben gondolatait
minél távolabb száműzze. A Szovjetunió Kubával kapcsolatos te-
vékenysége után ez eléggé furcsának mondható, de Szovjetunió
és az Egyesült Államok „különleges” kapcsolataiba sok minden
belemagyarázható.

Kennedyt megdöbbenti az Egyesült Államok egyre növekvő
eladósodása. Okai feltárását az alapoknál kezdi. Megállapítja,
hogy ennek egyik fő oka az első világháború előtt megváltozott
pénzkibocsátási rendszer. Azóta ugyanis egy magánbank csoport
kapott jogot a dollár emissziójára. Ami tulajdonképpen azt jelenti,
hogy mindenki – köztük az amerikai kormány is – kamatot fizet
ennek a bankcsoportnak azért a pénzért, amelyhez csupán a dollár
előállítás nyomdaköltsége fejében jutott. Történik ez akkor, ami-
kor a pénzkibocsátás mindenütt a világon az illető állam felségjo-
ga. A gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében Kennedy
megkísérelte az Egyesült Államok fizetőeszköz kibocsátása feletti
szuverenitását helyre állítani. Forgalomba is hozott más feliratú
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100 dollárosokat – életével fizetett érte. Az újfajta 100 dollároso-
kat gyorsan kivonták a forgalomból. Csak néhány megrögzött
bankjegy-gyűjtőnek sikerült megőriznie belőle gyűjteménye szá-
mára. Ez a szomorú eset világos fényt vet az amerikai hatalmi vi-
szonyokra. Egyértelműsítette, hogy kik is uralkodnak a világ leg-
nagyobb hatalma felett.

A Kennedyt is meggyilkoltató láthatatlan hatalom létéről dr.
Carroll Quigley a Harvard- és Princetoni Egyetem tanára is ír a
Tragédia és reménység című hatalmas könyvében, amelynek bí-
rálatára Skousen W. Cleon egész könyvet írt.

Cleon könyvének már az első fejezetét azzal a fontos kérdés-
sel kezdi, hogy „ki akar uralkodni a világon?” Válaszként dr.
Bella Doddal, az Egyesült Államok kommunista pártja országos
bizottsága tagjával folytatott egyik beszélgetését írja le.47

A beszélgetés közvetlenül a második világháború befejezése
után történt dr. Bella Dodd már a beszélgetés kezdetén belevág
érvelése közepébe: „Azt hiszem, hogy a kommunista összeesküvés
csak az egyik ága egy még nagyobb összeesküvésnek.”

Mondandóját egy tanulságos történettel támasztja alá. El-
mondja, hogy egy alkalommal az USA kommunista pártjának ne-
hézsége támadt egy sürgős ügyben a Moszkvával való gyors
érintkezésben. Valamivel ezt követően azt a tájékoztatást kapták,
hogy bármilyen nagyfontosságú ügyben lépjenek érintkezésbe a
Waldorf Torony épületében található három megnevezett személy
bármelyikével. A továbbiakban a tőlük kapott utasításokat
Moszkva mindig jóváhagyta. Feltűnt azonban dr. Doddnak, hogy
a Moszkva által kijelölt személyek egyike sem volt orosz, de még
kommunista sem, hanem rendkívül gazdag amerikai nagytőkés.
Ezek után nem csoda, hogy a derék hölgyben is megfogalmazó-
dott a kérdés: Vajon kik lehetnek az igazi irányítók? Dilemmáját
csak fokozták a rövidesen bekövetkező események. Látnia kellett,
hogy Közép- és Dél-Amerika erőteljes balratoldását amerikai
bankok pénzelték.’

A továbbiakban Carrol dr. ismerteti az Egyesült Államok leg-
főbb állami tisztviselőinek „előképzését”. Elmondja, hogy a leg-
magasabb kormányhivatalok betöltésénél szinte előzetes köve-
                                                     
47 Skousen W.Cleon: A leleplezett kapitalista 9-11. old.
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telmény az Americans for Democratic Action (ADA) és a zártkö-
rű Council on Relations (Külföldi Kapcsolatok Tanácsa) tagsága.

Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy és Nixon vala-
mennyien a két szervezet tagja volt. Dr. Carrol ugyan tartózkodik
attól, hogy szabadkőművesnek nevezze őket, de ráutaló elnevezé-
se révén ez megállapítható. Ő ezt a láthatatlan hatalmat sajátos el-
nevezéssel „Uralkodó Együttes”-ként emlegeti.

Úgy tűnik a szovjet vezetés nem számolt Kennedy meggyil-
kolásának lehetőségével. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen az
uralkodók elleni gyilkosságok a sötét középkor találmányai. A
XX. században csak a legprimitívebb országok nyúlnak az ilyen
eszközökhöz. Bár az Egyesült Államok viszonylag rövid történe-
tében nem az első, de nem is egyedi eset. A XX. század második
felében mégis megdöbbentő. Különösen, ha figyelembe vesszük,
hogy a Kennedy család minden későbbi elnökségre pályázó tagját
még megválasztása előtt meggyilkolják. A gyilkosság kivizsgálá-
sáról készített jelentést pedig 70 évre zárolták.

Mindez önmagában is, hogy finoman fogalmazzunk: gondo-
latébresztő.

Hruscsov úgy gondolja, az Egyesült Államok élén bekövet-
kezett személyi változás esetleg alkalmat adhat a német kérdés
rendezésének újrakezdésére, 1963. végén üzenetet intéz a világ
állam-és kormányfőihez. Az igazi címzett természetesen ezúttal is
az Egyesült Államok. A meghirdetett cél egy nemzetközi egyez-
mény megkötése, amely a világ minden problémáját megoldaná.
Ezek:

– teljes leszerelés

– a gyarmati rendszer felszámolása (lehetetlen nem észreven-
ni Amerika érdekét

– békés úton egyesíteni Németországot, Koreát és Vietnamot
(ezúttal a szög már ki is bújt a zsákból.)

– végül az államok mondjanak le a területi és határviták erő-
szakos megoldásáról.

Ez a javaslat nem kevesebbről szól, mint a második világhá-
ború utáni status quo nemzetközi jogi elismerésének törvényesíté-
séről. A naponta megújuló propaganda frázisokba belekábult
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széles nagyközönség fel sem figyelt e rafinált javaslat lényegére.
Pedig fontos következtetésre adott alkalmat. Ebben az időben
ugyanis szinte mindenki arról volt meggyőződve, hogy a Tehe-
ránban, Jaltában és Potsdamban megkötött amerikai—szovjet—
angol háborút lezáró szerződéseknek nincsenek időbeli meghatáro-
zásai, azok véglegesek. Hruscsov iménti javaslata pedig áttétele-
sen ugyan – arra enged következtetni, hogy vannak.

Hruscsov fenti javaslata még nem időszerű, de egy bő évtized
múltán 1975-ben a Helsinki Európai Biztonsági Értekezlet lezárá-
saként realizálható lesz. Úgy tűnik azonban, hogy a status quo
időkorlátai titokban mégis megmaradtak, vagy a nagyközönség
tudta nélkül újra szabályozták.

A javaslat népszerűsítésére Hruscsov 1964. nyarán beutazza
az egész Kelet- és Nyugat-Európát, de az amerikai álláspont fel-
oldását nem tudja elérni.

Próbálkozásai egyre terhesebbé válnak az amerikai kormány
számára.

Olyannyira, hogy elhatározzák Hruscsov megbuktatását. A
tervet a sors, vagy az amerikai titkos mesterkedés is segítette.
Ilyen körülmények között hívják, vagy hívatják meg Hruscsovot a
Német Szövetségi Köztársaságba 1964. szeptember elején. E ka-
póra jött apropó révén az amerikai kormányzat a szovjet katonai
vezetés után a politikai vezetés mértékadó személyeit is meggyő-
zi, hogy Hruscsov nem az a partner az Egyesült Államok elnöke
számára, akivel a további szövetségi együttműködés egyetértésre
találhatna. A legfelsőbb szovjet vezetés értett a szóból. Nem sokat
mérlegelt. 1964. október 14-én lemondásra kényszerítene Hrus-
csovot.

Az Egyesült Államok elnökének pedig haladéktalanul átadták
az új pártfőtitkár üzenetét. Teljes tartalmát ennek nem ismerjük,
de az elkövetkező időszak politikai irányvonalából jó megközelí-
téssel kikövetkeztethetjük. Minden esetre a legészrevehetőbb
változás, hogy a német kérdés teljesen lekerült a szovjet és
keleteurópai sajtó napirendjétől.

Az új szovjet pártfőtitkár Brezsnyev lesz. Irányításával a
szovjet külpolitika a német status quo megváltoztatásának kísér-
letet végleg feladja.
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A szovjet vezetésben több, mint két évtizedes minden kon-
cepciót nélkülöző időszak következik, amely Brezsnyev teljes fi-
zikai és szellemi végelgyengüléséig tart. Ahogyan ma nevezik ez
volt a hosszúpangás időszaka.

Egy érdekes színfolt azért tarkította ezt az egyszínű és pangó
uralmat.

Ez pedig az 1968-as Csehszlovák válság. Különlegessége
miatt érdemes röviden megemlékezni róla.

Csehszlovákia a második világháborúból a Németországba
való, a külső szemlélő számára sejtelmes „betolakodásának” kö-
szönhetően, győztes államként került ki. Lengyelországhoz ha-
sonlóan mégis a Szovjetunió részére leszámolt angol-amerikai fi-
zetség részévé vált. Némi különbséget azért tettek Csehszlovákia
javára. Mentesült a szovjet megszállás alól. Bár a teljes állam ap-
parátust ellepték a szovjet „tanácsadók” miáltal szuverenitása a
nullával vált egyenlővé, de ez nem volt a korabeli Csehszlovák
vezetés ellenére. Szláv nemzetként mindig is loyalitást éreztek a
nagy testvér Szovjetunió iránt. Esetükben nem Litvinov, hanem
saját maguk törekedtek a vele való szomszédságra már a második
világháború előtt.

A háború utáni osztozkodás során ezt meg is kapták, sót hoz-
zásegítették a Szovjetuniót az áhított magyar szomszédsághoz is
Kárpátalja, úgy tűnik önkéntes átadásával. Csehszlovákia szabad-
kőműves vezetői térképi vízió olyan szépre sikerültek, hogy szá-
mukra szebb már nem is lehetne. Csehszlovákia háború utáni pél-
dája arról győzte meg a világot és magukat a cseheket és szlová-
kokat is, hogy a legjobbnak hitt dolgok is magukban hordozzák a
rosszat. Adott esetben akár a legrosszabbat is.

A cseh ipar már az Osztrák-magyar Monarchia idején is eu-
rópai fejlettségi színvonalon állt. Köszönhetően a francia bábás-
kodásnak az a két háború között tovább növekedett. Ez az állapot
a német háborús utánpótlás érdekében a második világháború
alatt sem változott.

A „megnyert” világháború után a világmegváltó szocialista
tanok és ennek jegyében kiépített államkapitalista gazdasági szer-
kezet következtében fokozatos visszafejlődés következett be. A
gazdasági és életszínvonalbeli állapotok két évtized elteltével sem
javultak, sőt aggasztóvá váltak.
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Érthető, hogy a kétségbeejtő helyzet változásra kényszerítene
a csehszlovák vezetőket. Lehetőségeik korlátait ismerve, figye-
lemmel az 1956-os magyarországi eseményekre és következmé-
nyeire: Továbbá az 1968. január 1. után Magyarországon a Szov-
jetunó tűrésében bevezetett „új gazdasági mechanizmusra” ma-
guk is hasonló dimenziókban kezdtek gondolkodni: Próbálkozá-
suknak új, a szovjet retorikához közelebb álló „emberarcú szoci-
alizmus” fedőnevet adták.

Magyarországgal ellentétben Csehszlovákiában az elégedet-
lenség nem volt felszítható a fegyveres felkelésig. A Szovjetunió-
nak még kapóra is jött a csehek újítási kísérlete. Megteremtődött
ugyanis – szovjet megfogalmazásban – a cassus belli Csehszlo-
vákia katonai megszállására. Ezúttal ugyan nem volt veszélyben a
béke, a Szovjetunió mégis erőszakkal „megvédte”. Azt is mond-
hatnánk, a Szovjetunió megsértette a potsdami értekezlet során
véglegesíteni látszott európai status quo-t. Csak most mutatkozott
meg teljes valóságában, hogy az Egyesült Államok és a szorult
helyzetében lévő Anglia milyen korlátlan hűbérúri jogokkal ru-
házta fel az oroszokat az uralma alá adott Kelet-Európai népek
felett függetlenül attól, hogy a második világháborúban ellene,
vagy mellette küzdöttek.

Johnson amerikai elnök levélben biztosította Brezsnyevet,
hogy továbbra is a jaltai megállapodásokhoz tartja magát. Bár a
Jaltában készült és nyilvánosságra került iratok között a történé-
szek nem találtak utalást Csehszlovákia szovjet érdekszférába
utalásáról, úgy tűnik vannak titkosított dokumentumok is, amely-
ben – legalábbis Johnson szerint – ez szerepel. Johnson levelét a
Moszkvába szállított Dubcek és társai részére Brezsnyev bemu-
tatta. Zdenek Mlynár az 1980-ban kiadott Night Frost in Prague
című könyvében ezt a nyilvánosság elé is tárta. Amerikai kor-
mányzati tényezők Mlynárt nem cáfolták.48

Amerika ilyetén állásfoglalásának kétségbevonhatatlan bizo-
nyítéka, hogy a Csehszlovákia elleni szovjet intervenció a legki-
sebb mértékben sem vetette vissza az amerikai-szovjet együttmű-
ködést. Brezsnyev pedig „megalkotta” a gyakorlatban korábban is
alkalmazott: „A szocialista országok korlátozott szuverenitása”
                                                     
48 Fehér Ferenc—Heller Ágnes: Jalta után 35. és 96. old.



138

elvét, amelyet az amerikai retorika leegyszerűsítve „Brezsnyev
doktorinának” nevezett.

Hruscsov Jugoszláviával való látványos „kibékülése” után
egyes esetekben problémát okozott a két nagyhatalom közötti hi-
degháború látszatának fenntartása.

Felmerült tehát a szocialista táboron belül a Júdás-összekötő
szükségessége.

Már a csehszlovák válságot megelőzően kiszemelik az erre
legalkalmasabb Romániát. Erre mind a román alkat, mind az ép-
pen hatalmon lévő Ceausescu mondhatni kiválóan alkalmas. Ro-
mánia látványosan szegült szemben több, a Szovjetunió érdekeit
nagyban szolgáló diplomáciai akcióval. Egyedül ő nem szakította
meg diplomáciai kapcsolatait az 1967-es arab-izraeli háborút kö-
vetően Izraellel. Nem vett részt a Csehszlovákia ellen internacio-
nalista segítség címén indított intervencióban. Túlságosan is bátor
dolognak számítottak ezek abban az időben. A csehek emberarcú
szocializmusa ehhez képest ártatlan szórakozásnak volt mondha-
tó.

Románia „bátorsága” láttán a politikai elemzők biztosra
vették, hogy Csehszlovákia megszállása után egy füst alatt az
oroszok Romániával is végeznek majd. Az egész világ ámulatára
ez azonban nem következett be. Pedig erre még a kínai vezetők is
számítottak. Nem csoda, hogy többen gyanút fogtak.

E kétkedők Reagan első kormányzati ciklusa alatt igazolást
nyertek. Erre kézzelfogható bizonyítékkal szolgált David
Funderburk Amerika bukaresti nagykövetének több jelentése.
Funderburk levelei sorra bizonyították, hogy Románia csak imi-
tálja a Moszkvától független külpolitikáját. Ennek látszata mögött
a legintenzívebb kapcsolatokat tartja fenn az oroszokkal. Szovjet-
ellenes politikája jutalmául részére biztosított a COCOM-lista ti-
lalma alá eső legfejlettebb technológiákat Ceausescu titokban át-
játszotta az oroszoknak. Reagan és külügyminisztériuma elen-
gedte a füle mellett nagykövetük aggódó jelentéseit. Valószínű
nem mondottak újat számukra. A Romániával folytatott szívélyes
viszony továbbra is fennmarad. Ceausescu-val való megkülön-
böztetett szabadkőműves barátságuk is töretlen egészen az 1989-
es CIA és a KGB által közösen kiprovokált és levezényelt, a tele-
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vízióval mindvégig közvetített forradalomig, de erről a maga he-
lyén még szólunk.
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MAGYARORSZÁG A SZOCIALISTA TÁBOR
„ÁLLATORVOSI LOVA”

Magyarország geopolitikai helyzeténél fogva, amelyet tria-
noni megcsonkítása még csak fokozott, semmilyen körülmények
között sem maradhatott ki a második világháborút elindító békét-
lenségből. Ha már a kezdetekkor Németországgal szemben me-
netelünk, akkor Lengyelország sorsára jutunk. Az országot kivé-
rezteti a német is, az orosz is. A végeredmény a szovjet megszál-
lás, államkapitalista kifosztással, ugyanaz. Hiszen a háborúra
kényszerített Németországnak a magyar élelmiszer ugyanazt a
stratégiai árút képviselte, mint a román olaj. Mivel mindkettő ott
volt a szomszédságában, nyilván kinyújtja értük a kezét. Ha nem
adják önként, hát elveszi erőszakkal. Ebben az esetben lehet, hogy
a háború utáni szovjet gyakorlatnak megfelelően még a padlást is
lesöpri. E baljós lehetőségekre tekintettel a korabeli magyar kor-
mány maga is szomszédaihoz hasonlóan döntött. Mai tudásunkkal
sem tudnánk jobb megoldást választani, amennyiben a korabeli
körülmények minden lehetőségét számba vesszük. Mégis az az
érzésünk, hogy ugyanazt mégsem ugyanúgy vezényeltük volna le.
Sajnos Horthy és kormányai kezét nem csak a külső körülmé-
nyek, hanem más titkos és nem titkos erők is megkötötték. Ezek
között különösen a magyar gazdaságot és pénzügyi igazgatást ke-
zébe kaparintott zsidóságot, s vele a múlt századból reinkarnáló-
dott arisztokráciát kell első helyen említeni. Bármilyen furcsa ez a
két látszólag ellentétes csoport érdekeit tekintve azonos célt kö-
vetett. Bár érdekeik a részletek tekintetében nem fedték ugyan
egymást, de a legfontosabb motivációit illetően teljes mértékben.

A zsidóság és az arisztokrácia egyaránt úgy vélte Magyaror-
szágnak Németország oldalán kell belépni a háborúba. A zsidóság
azzal érvelt, ha ellenszegülünk Hitlernek, akkor más európai ál-
lamokhoz hasonlóan az ország megszállásával biztosítaná magá-
nak a magyar mezőgazdaság által megtermelt élelmiszereket. Eb-
ben az esetben pedig eldeportálná a Magyarországon biztonság-
ban élő és más megszállt területekről is idemenekült zsidóságot.
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Az arisztokrácia számos tagja, akik az elszegényedés lejtőjé-
re kerültek, gazdag zsidó családokkal házasodva rokonságba ke-
rültek velük. Így a zsidók esetleges eldeportálásával ismét ve-
szélybe kerülne az általuk megmentett egzisztenciája. Egy szovjet
szövetség – még ha létre is jöhetne – nemcsak vagyonunk, de
több évszázados kiváltságaik végét is jelentené, hiszen a szovjet
ideológiát és annak gyakorlati módszereit nagyon pontos infor-
mációkból ismerték, de azokat a Szovjetunió vezetése nem is tit-
kolta. Ez esetben az orosz arisztokráciához hasonlóan nemcsak
kiváltságukat, hanem még az életüket is elveszítenék. Németor-
szág győzelmével ugyan ők sem szántoltak, de titokban remélték,
hogy a német fegyverek esetleg rákényszeríthetik ellenfeleiket
valamilyen megegyezéses békekötésre, s akkor mind a zsidóság,
mind az arisztokrácia helyzete tovább konzerválódhat.

Az Egyesült Államok érdekei azonban nem teljesülhettek
ilyen félmegoldással. Neki Németország és Japán totális veresé-
gére volt szüksége, mert csak ez tette lehetővé, hogy piaci érdek-
szférájába kerítse, porig rombolt országaik újjáépítéséhez busás
kamatok fejében hatalmasra duzzadt, otthon már nem hasznosít-
ható tőkéjét kihelyezze. Így a magyarországi zsidóság nagy ré-
szét, az arisztokrácia teljes egészét a háború vihara szétszórta az
egész világban.

A háború befejezésével a zsidóság jelentős része – annak el-
lenére, hogy Hitler állítólag legyilkolta őket – visszaszivárgott és
szivárog mind a mai napig. Az arisztokrácia azonban felszívódott,
jelentős részük megsemmisült. Ha véletlenül valahonnan előbuk-
kan belölük valaki, az bizony a fehér hollónál is ritkább jelenség.

A német szövetségre kényszerülő jövőbeni szocialista álla-
mok, – Bulgária kivételével – mind erejük jelentős bedobásával
szolgálták a második világháborút. Ausztria pedig Németország-
gal egyesülve egyes területeken még a németeken is túltett. A há-
ború elvesztése után mégis Magyarország húzta a legrövidebbet.
Ennek előjele már a párizsi béketárgyalások kezdetén nyilvánvaló
volt. A győztes hatalmak az alábbi megkülönböztetést tették a
helyzet kényszere által Németország mellé sodródó államok kö-
zött. A besorolás helye egyben árulásuk mértékét is jelzi.
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– Olaszország, Románia és Bulgária részt vett a németek el-
leni harcban.

– Finnország kitűnően teljesítette a fegyverszüneti szer-
ződést.

– Magyarország fegyverszünetet kötött.

– Lengyelország és Csehszlovákia győztes állam.
Lengyelország megítélése vitathatatlan, bár ugyanazt kapta

végül is, mint Magyarország. Csehszlovákia esete azonban ponto-
san igazolja a második világháború szabadkőműves attrakciójá-
nak minden hamisságát.

Magyarországnak szemére vetették, hogy utolsó csatlósként
szolgálta Hitlert. Bár a szövetségi hűség minden körülmények kö-
zött való megtartása a legnagyobb erény, amelyet a lovagias győ-
zők még a középkorban is nagyra értékeltek. A szabadkőműves
erkölcsök, úgy tűnik más értékrendet tartanak méltánylandónak.
Ezek pedig az árulás, mások félrevezetése és kifosztása. De még
ezeket is sajátosan értelmezik. Ha abból indulunk ki, hogy Ma-
gyarországot 1944. március 19-én német csapatok szállták meg, s
ezzel az ország szuverenitása megszűnt, hiszen a helyén hagyott
Horthy miniszterelnökét a németek igénye szerint kénytelen kine-
vezni, akik még annak személyét is kijelölik.

Ugyanakkor Romániában csupán jelképes mértékben talál-
ható német katona, s azok sem megszállóként, hanem a kormány-
nyal történt megállapodás alapján, az olajszállítások biztosítására
voltak ott. Románia mégis Magyarország megszállását követő
több mint hat hónap múlva lép ki a háborúból, holott teljes szuve-
renitása felett mindvégig rendelkezett. Az országban lévő német
katonaság sem jelentett számára semmi veszélyt, hiszen a szovjet
csapatok állítólag román segítséggel szinte napok alatt elfoglalják
egész Romániát. Most tépelődhetünk azon, hogy Románia adta-e
jól el magát, vagy a győztesek hagyták-e magukat becsapni. Bár a
háttérben sokkal gonoszabb cselekvés látszik meghúzódni, Is-
merjük ugyanis Sztálin Churchill-nek tett nyilatkozatát, miszerint
a háború után egész Erdélyt Romániának szánta.

Ha ehhez még hozzátesszük: Sztálin a háború befejezésével a
román királyt a győzelem érdemrendjével is kitünteti, amelyet tu-
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domásunk szerint Eisenhower-en és Montgomery-a kívül csak
Titó kapott meg, mint külföldi állampolgár, gyanúnk tovább erő-
södik. Mindez azonban messze eltörpül Románia zsidósággal
kapcsolatos magatartásához képest. Mielőtt a Németország igé-
nyelte volna a háborús utánpótlás termeléséhez a romániai zsidó
munkaerőt, a románok kivégezték zsidó állampolgáraik csaknem
egészét. Ezt ma a román hivatalos megnyilvánulás úgy adja elő,
hogy ők nem szolgáltatták ki zsidóságukat Hitlernek. Ami a leg-
megdöbbentőbb a zsidóság és Izrael vezetői – noha tudják mi
történt – elfogadják ezt az álszent magyarázatot, sőt a lehető leg-
szívélyesebb kapcsolatokat ápolták és ápolják ma is a mindenkori
román kormánnyal. Magyarországot pedig aki az egész nemzet
veszélyére oltalmazta őket kollektív háborús bűnösnek kiáltották
ki és ehhez mérték a háború utáni megtorlást. Annál is fájóbb se-
be ez a magyarságnak, mert ezt a kegyetlen megtorlást idegen
szuronyok által hatalomra segített magyar kormányként kivétel
nélkül zsidók végezték. Tudunk Hitler méltatlankodásáról,
amelyben Magyarországot Európa gettójának nevezte az üldözött-
ség látszatával befogadott szomszédos országokbeli zsidók ára-
data miatt. A szovjet megszállást követően aztán ez a magyar vér
árán megmentett zsidóság irtó hadjáratot indított az egész nemzet
ellen. Még azokat sem kímélte meg, akik személyes szabadságuk
kockáztatásával igazolhatóan egyénileg is részt vettek a zsidók
bujtatásában, menekítésében. Különös módon köszönte meg a
magyarságnak önfeláldozó segítségét. Kegyetlen példáját adva
szabadkőműves zsidó logikájának.

Bulgária esetére is hivatkozhatunk, hisz ők is 1944. szeptem-
ber 10-ig tartják német szövetségüket, pedig elkerülte a német
megszállást.

A szabadkőműves gondolkodásra azonban Szlovákia teszi fel
a koronát. A Hitler által létrehozott Szlovák állam, amely nem ta-
golódott be protektorátusként Németországba, egészen Magyaror-
szág szovjet megszállásának befejezéséig tagja marad a hitleri
szövetségnek. Ő valóban utolsónak menekült el a már csaknem
teljesen elsüllyedt német hajóról, hiszen egy hónap múlva befeje-
ződik Németország megszállása s vele a háború is. Szlovákia
azonban mintha mi sem történt volna, ismét betársul a Németor-
szágból kimenekülő csehekkel. Az újból megalakítandó Cseh-
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szlovák államba. Ezáltal ő mentesül háborús szereplésének min-
den ódiumától. Ő nem lesz utolsó csatlósa Hitlernek, hanem lás-
sunk csodát, a csehekkel együtt győztes állammá válik.

Ausztria ugyancsak rendhagyó második világháborús szere-
péről már szóltunk.

Lengyelország mellett Magyarországot is olyan helyzetbe
hozták, hogy politikai helyzeténél fogva a magatartását illetően jó
döntést hozni nem lehetett. A mesebeli nyúlhoz volt hasonlítható.
Ha volt sapka a fején, akkor azért, ha meg nem volt, akkor azért
marasztalták el. Lengyelország keleti területeire a Szovjetunió
vetett szemet és el is vette tőle, hiába fogadott szót angol bujto-
gatóinak. Magyarország első világháború után elkobzott területe-
it, bitorlói a háború után is meg akarták tartani. Ez az állapot
azoknak is érdekében állott, akik annak idején nekik adták. Igaz,
hogy saját gyarmataikat nem tudták megtartani, de Magyarország
visszaszerzett színmagyar lakosú területeit vissza tudták adatni
korábbi bitorlóinak. Csak rettegve merjük végiggondolni, hogy
vajon Németország totális veresége helyett a háború valamely
szakaszában létrejön valamiféle békeszerződés, ha annak feltéte-
leként Németországot arra szorítják, hogy a két bécsi döntését
vonja vissza vajon megtarthattuk volna-e ezeréves területeinket?
Az alkuba nyilván a magyar Délvidék is a serpenyőbe kerül.

Erdélyt Románia biztosan visszakapta volna, már csak a
Szovjetunió által bekebelezett Beszarábia és Észak-Bukovina
kompenzálásaként is.

Magyarország sorsa tehát elrendeltetett. Fájdalmas útján vé-
gig kellett mennie, akárcsak jézusnak a golgotán. Akik pedig a
vállukra tették a háború nehéz keresztjét, a nemzetet kiszenvedése
után nemcsak hogy megcsalták, hanem kegyetlenül meg is bün-
tették. Ennyi szenvedés, ennyi megaláztatás után valóságos csoda,
hogy a magyar – igaz, hogy ön- és nemzettudatában erősen meg-
kopva – még él.

Ha nem tud úrrá lenni egyre növekvő önzésén, félő, hogy egy
újabb világégés nehéz krízisét már nem bírja ki. Annál is inkább,
mert állami léte még békeidőben is állandó veszélyben forog.
Sajnos honfitársaink között nagyon sokan vannak, akik megmen-
tése helyett zavaros eszmék szolgálatában felszámolásán munkál-
kodnak.
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A MAGYARORSZÁGGAL „MEGKÖTÖTT”
BÉKESZERZŐDÉS KÖNNYELMŰ 22. CIK-

KELYE

A Magyarországgal 1947. február 10-én „megkötött” béke-
szerződés ugyancsak furcsa történelmi kuriózum. A szerződés ér-
vényességéhez nem szükséges az egyik szerződő fél, a magyar
kormány aláírása. Rejtély, hogy Gyöngyősi János a Független
Kisgazda Párt által delegált külügyminisztert mi késztette, hogy
mégis aláírja azt a méltatlan iratot. A győztesek kénye-kedve sze-
rint összeállított okmányba, nem tudni véletlenül-e vagy késza-
karva, mégis becsúszni látszott egy jelentéktelen hiba.

A „szerződés” IV. rész 22. cikk 1. bekezdése szó szerint az
alábbiakat tartalmazza.

„A jelen szerződés életbelépését követően minden szö-
vetséges fegyveres erőt 90 napon belül Magyarországból
vissza kell vonni, mindazonáltal a Szovjetuniónak fenn-
marad a joga magyar területen oly fegyveres erő tartá-
sára, amelyre szüksége lehet ahhoz, hogy a szovjet had-
seregnek az ausztriai szovjet megszállási övezettel való
közlekedési vonalait fenntartsa.”

A szerződésnek nevezett iratnak ez a pontja már a megfo-
galmazása idején sem volt igaz, hiszen a szovjet katonai alakula-
tok nem e „közlekedési vonalak” mentén tartották megszállva az
országot, hanem annak teljes területét lefedték.

Azon kívül a hivatkozott közlekedési vonalak katonai bizto-
sítására nem is volt szükség, hiszen arra a 22. cikk 3. bekezdése e
nélkül is kötelezte Magyarországot.

Íme:

„Magyarország azonban rendelkezésre fog bocsátani
minden olyan eszközt, és könnyítést, amelyre az ausztriai
szovjet megszállási övezettel való közlekedési vonalak
fenntartása céljából különlegesen szükség lehet, aminek
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ellenében a magyar kormány megfelelő ellenszolgálta-
tásban fog részesülni.”

Nyilvánvaló, hogy itt a Záhonytól Hegyeshalomig terjedő
vasutakról és közutakról, esetleg a rajtuk közlekedő járművekről
lehet szó. Hogy ezek fizetett használatához szükség van-e béke-
időben katonai biztosításra, arról még vitatkozni is felesleges. Ha
csak a szerződés szövegének megfogalmazói nem arra az „ellen-
szolgáltatásra” gondoltak, amelyet Magyarország 1956. novem-
ber 4-e után amerikai jóváhagyással kapott.

A 22. cikkre vonatkozó dilemmánk a fentiek elemzése kap-
csán annak véletlenszerűsége, sokkal inkább szándékos megfo-
galmazására vonatkozóan nem oszlik el. Még inkább megerősö-
dik, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyesült Államok a Szovjet-
unió és Anglia külügyminiszterei 1943. november 2-án nyilatko-
zatot adnak ki Moszkvában Ausztria függetlenségének biztosítá-
sáról. Ez egyértelmű elkötelezettségét jelentette a Szovjetuniónak,
hogy Ausztriát nem kívánja érdekszférájába vonni a háború után.
Ugyanakkor azt is jelentette, hogy Ausztriát a szövetségesek nem
kívánják tartósan katonai megszállás alatt tartani. A békeszerző-
dés megkötésekor tehát a „magas szerződő felek” mindegyike
tudta, hogy a még Ausztriában lévő szovjet csapatok állomásozá-
sa csak ideiglenes jelleggel bír.

Ez az „útvonal biztosítás” önmagában is megalapozza a
győztes hatalmak minden hátsó szándékát. Érdekes bizonyítéka
ennek az 1945. július 9-i londoni egyezmény Ausztria megszállási
övezeteiről és Bécs igazgatásáról. Az Egyesült Államok a saját
igazgatása alá vonta Tullen repülőterét. Schwehat repülőterét
Anglia üzemeltetésére bízták.

Ugyanakkor a Szovjetunió „nem kapott” repülőtéri haszná-
latot. Annak ellenére, hogy a Schwehat-i repülőtér tulajdonkép-
pen a szovjet megszállási övezet területén található. Így tehát „lo-
gikusnak” mondható az az érvelés, miszerint az Egyesült Államok
és Anglia légi úton közlekedhet megszállási zónájával, a Szovjet-
uniónak „meg kell adni” azt a lehetőséget, hogy közúton és vas-
úton tehesse ugyanezt.

Holott légi úton a Szovjetunió sokkal egyszerűbben és gyor-
sabban láthatta volna el megszálló csapatait. Ehhez a megszállt te-
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rületén lévő Schwehat-i repülőtér kiválóan alkalmas is volt. A
tullen-i repülőtér közös angol—amerikai és francia használatának
aligha volt bármi akadálya is.

A három nagyhatalom külügyminiszterének 1943. novemberi
nyilatkozatát rövidesen követte a Teheráni Konferencia, majd a
Jaltai Konferencia, végül pedig a háborús osztozkodást lezáró
Potsdami Konferencia. A három konferencia mindegyikén részt
vett maga Sztálin is. Nem tudunk arról, hogy Ausztria háború
utáni státusáról a Szovjetunió javára bármilyen kedvezményt ka-
pott volna. Ennek ellenére Sztálin életében Ausztria függetlensé-
gének 1943. novemberi ígérete valamilyen oknál fogva nem reali-
zálódhatott. Érdekes módon ezt az Egyesült Államok, Anglia és
Franciaország sem sürgette. Késedelmének okát nemes egyszerű-
séggel az oroszokra fogták. Mintha csak az európai politikai ese-
ményekbe előre belekódolták volna Ausztria második világhábo-
rúját lezáró Államszerződést Hruscsov „békés egymás mellett élé-
si” kampányának keretében kötötték meg. Normális körülmények
között erre aligha kellett volna tíz évet várni.

A tíz év alatt, de a Magyarországgal kötött 1947. évi béke-
szerződés óta eltelt nyolc év alatt is sok minden megváltozott.
Ilyen változáson ment keresztül a szövetséges haderők Magyaror-
szágról való visszavonására utaló 22. cikk 1-3 pontjának ígérete is
a Szovjetunió vezetőinek gondolatvilágában.

Az 1955. május 15-én aláirt Osztrák Államszerződés meg-
kötésével a szovjet csapatoknak el kellett hagyniuk Ausztria te-
rületét. A Baden bei Wienben magukat befészkelő szovjet főhadi-
szálláson nem örültek a változásnak. Irtóztak attól, hogy vissza
kell menniük a Szovjetunióba. Nem csodálható, hogy valamilyen
kapcsolatot kerestek és minden bizonnyal találtak is a politiku-
sokkal, hogy segítsenek kieszközölni – ha már Ausztriát minden-
képpen el kell hagyniok – átvezénylésüket Magyarországra. Ez
első hallásra mind a szovjet politikai vezetők, mind a haderő ma-
gasabb vezetése számára életrevaló ötletnek bizonyult. Annál is
inkább, mert a Szovjetunióban ezekre az egységekre a leszerelés
várt. Fogadásokhoz azonban nem rendelkeztek sem lakásokkal,
sem munkahellyel. Csak hát a terv végrehajtását a Magyarország-
gal kötött békeszerződés 22. cikke lehetetlenné tette. A bajt még
fokozta, hogy a Magyarországról kivonandó katonai alakulatok is
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növelték az otthon elhelyezendők számát. Ilyen nagy létszámú
katona leszerelése és elhelyezése még a szovjet lakosság igényte-
lensége mellett is komoly problémát jelentett.

Magyarország megszállásának meghosszabbítása minden
probléma megoldását jelentené. Az ausztriai egységek is átvezé-
nyelhetők lennének. Elhelyezésük pedig a magyarországi hely-
tartók feladatává válik. Meg kell tehát találni a módját az ország
kibővített megszállásának meghosszabbítására. A szovjet haderő
legfelsőbb vezetése átpasszolta tehát a labdát a politikai vezetés
számára.

A magyarországi értelmiségi körökben az ausztriai kivonu-
lást követő 90 elteltével egyre nyíltabban feszegették a szovjet
csapatok kivonulásának ügyét. Annál is inkább, mert semmiféle
ezirányú előkészületek sem a megszálló csapatok parancsnoksá-
ga, sem a magyarországi moszkovita pártvezetés részéről nem
történtek. Erre vonatkozó megjegyzések nagyon ügyes és ártat-
lannak mondható csomagolásban még a Szovjetunió által ideren-
delt helytartótanács közvetlen szekértolói körében is elhangzot-
tak. Bár a magyarországi kormánynak nevezett szabadkőműves
zsidó páholy tagjai rettegve gondoltak a szovjet megszálló csa-
patok esetleges kivonulására. Ekkor a magyar lakosság még bir-
tokában volt hajdani nemzettudatának, amelyet a gyarmati sors
még meg is növelt. Félő volt, hogy a magyar lakosság valami
módon elégtételt vesz majd tízesztendős durva megaláztatásáért.
A szovjet legfelső vezetés nagyon jól ismerte a magyar alkat ha-
bitusát. Tervét is erre építette fel A poros irattárból elővette az
1947-es Magyarországra erőltetett békeszerződést, kiválasztandó
melyik passzusa ad lehetőséget valamilyen nyakatekert megoldás-
ra. Nem volt túlságosan nehéz ilyent találnia.

Választásuk a II. rész politikai rendelkezések című fejezeté-
nek 4. cikkére esett. Ártatlan fogalmazásában az alábbiak szerint
rendelkezik:

„Magyarország, amely a Fegyverszüneti Egyezmény ér-
telmében intézkedett magyar területen minden fasiszta
jellegű politikai vagy katonai színezetű szervezetnek,
valamint minden olyan szervezetnek feloszlatása iránt,
amely az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges pro-



149

pagandát, ideértve a revizionista propagandát fejt ki, a
jövőben nem engedi meg olyan effajta szervezeteknek
fennállását és működését, amelyeknek célja az, hogy
megfossza a népet demokratikus jogaitól.”49

Mivel a szovjet pártvezetésben Sztálin halála után ugyancsak
megbomlott a korábbi szilárd egység, Hruscsovnak és csapatának
olyan megoldást kellett találnia, amely az ortodox oldalt is kielé-
gíti, ugyanakkor féken is tartja. A belpolitikai nézetkülönbségek
rendezésére 1956. február 14-ére összehívta az SzKP XX. Kong-
resszusát. Ennek programja és az elfogadott határozatok a belpo-
litikán túl kihatással bírtak a Szovjetunió külpolitikájára is.

A kongresszus állást foglalt a háború elkerülhetősége mellett.
Lehetségesnek mondta ki a forradalom békés útjának lehetőségét,
Megerősíti a békés egymás mellett élés hruscsovi tételét. Bár ezek
a párt kőkemény korábbi dogmáin komoly rést ütöttek, még sem
ez volt a kongresszus fő attrakciója. Hruscsov hosszú titkos be-
szédben rántja le a leplet Sztálin minden kegyetlenkedéséről.

A kongresszusi határozatban ezek azonban a személyi kul-
tusz elítélésére szelídültek. A beszéd zárt ülésen hangzott el Való-
színű a rendezők gondoskodtak arról, hogy ez a titkosnak mon-
dott beszéd szinte elhangzásával egy időben kiszivárogjon. A
Szabad Európa Rádió már másnap ismertette szó szerinti szöve-
gét. Mégpedig egy teljes napon át. Ma azt mondanánk non stop
adásban. Amikor végéhez értek, előröl kezdték. Így tehát nem-
csak a magyar lakosság, hanem egész Kelet-Európai, sőt az egész
világ lakossága egyetlen nap alatt megismerhette a világ Legsza-
distább diktatúrájának fontosabb „intimitásait.”

A szovjet csapatok kivonására várakozó magyar közönség
egyre hevültebb lelkiállapotát Hruscsov leleplezései tovább szí-
tották. Annál is inkább, mert a más népi demokráciákkal ellentét-
ben Rákosi vonakodott és késlekedett az úgynevezett személyi
kultusz magyarországi eseményeivel foglalkozni, pedig ennek ha-
zai hajtásai minden más vazallus államnál erősebbek voltak. Majd
csak a május 18-án megtartott budapesti pártaktíva ülésén elemzi

                                                     
49 Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1945-1982. 80. old.
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kényszeredetten és alig elitélően a magyarországi törvénytelensé-
geket. Ígéretet tesz az ártatlanok rehabilitálására.

Az oroszok látván Rákosi szabotálását, elhatározzák félreál-
lítását. Az MDP központi vezetősége július 18-21-i ülésén fel-
menti Rákosit. Úgy tűnik az intézkedés pestiesen szólva csupán
púder, hiszen utódául a még nála is rosszabb, arrogáns Gerő Ernőt
helyezik a párt élére. Ami viszont nagyon is figyelemreméltó: a
központi vezetőség tagjai sorába választja Magyarország későbbi
hóhérát Kádár Jánost és Marosán Györgyöt, akiket még Rákosival
rehabilitáltattak. Rajk László és társainak rehabilitálása már
Gerőékre vár, de ők sem kapkodják el.

Újratemetésére Magyarország fájdalmas gyászának évfordu-
lóján október 6-án kerül sor.

Rajk László kivégzése előzményeinek egy fontos részletét
csak 1985-ben ismerhette meg a politika iránt érdeklődő nagykö-
zönség. Ekkor jelent ugyanis meg Pozsgay Imre szerkesztésében,
ahol a szerkesztőbizottság elnöke: Kállai Gyula volt.: Ezer év.
Arcképek a magyar történelemből című kötete (Hazafias Népfront
Kiadása 1985). Az alábbi írás egy része, amelyet Strassenreiter
Erzsébet jegyez 481-490 oldalon igencsak megérdemli figyel-
münket. Íme:

„Rajkot külügyminiszterré kinevezése alkalmából a nyu-
gati újságíróknak az amerikai, angol és francia külügy-
minisztérium magyar nacionalistaként mutatta be.
Rajkhoz özönlöttek a „magyar emigránsok”, régi har-
costársak,” „barátok” üdvözlő levelei, amelyben pl.
trockista beállítottságára utaló adatokra emlékeztek.
Mint a kutatások utólag kiderítették ezeket az úgyneve-
zett intoxikáló küldeményeket a CIA megbízásából mind
egy személy fogalmazta, s egyetlen céljuk volt: a Rajk
iránti bizalmatlanság erősítése, fokozása, ellenségként
való beállítása, „leleplezése”. Hasonló akciót indítottak
Vladimír Clementis csehszlovák külügyminiszter ellen is.
A fokozatosan nemzetközivé terebélyesedett „piszkos ak-
cióban” fő figuraként vett részt a lengyel titkosszolgálat
alezredese L. Swiatló, aki 1945-ben CIA ügynök lett, s
1953 végéig, nyugatra szökéséig teljesítette megbízóinak
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utasítását: vegyen részt a kommunista pártokba befura-
kodott „kémek”, „ellenségek” felkutatásában és leleple-
zésében.”

Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy az amerikai kormány a
legvadabbnak mutatott „hidegháború” idején segítette Rákosi és
más Kelet-Európai Szovjetunióhoz rendelt vazallus államok
moszkovita vezetőinek ellenfeleit likvidálni. Mindennél jobban
bizonyítja, hogy az USA külső retorikája ellenére érdekelt volt a
gyarmati kommunista kormányok helyzetének megszilárdításéban
ezek után már nem marad csodálkozásra okunk az 1956-os sza-
badságkarcunk szovjet vérbefojtásának eltűrésén, sőt annak sür-
getésén.

Ne hagyjuk azonban figyelmen kívül – már csak későbbi sze-
repére tekintettel sem – hogy Rákosi május 18-i személyi kultusz-
szal kapcsolatos MDP aktíva ülését követő néhány nap múlva
május 22-én nem kevésbé fontos eseményre kerül sor. A DISZ
(Dolgozó Ifjúság Szövetsége) a párt ifjúsági szervezete frissen
alakított Petőfi-köre megtartotta első nyilvános ülését. Mégpedig
a pártirányításával. Felügyeletét Kiss Károly a párt központi ve-
zetőségének tagja végzi. Magát a Petőfi-kört azzal a céllal hozták
létre, hogy a párt ellenzéki értelmiségének fórumot adjanak az
őszinte vélemény nyilvánítására. Ez azonban csak a fedőcélja
volt. A valódi cél éppen az őszinte és szabad megnyilvánulások
révén a lakosság lelkiállapotának felzaklatása, olyan vélemények
kiprovokálása, amelyek alkalmasak lehetnek egy kis „rásegítés-
sel” fasiszta jellegű propagandára, revizionizmusra, rasszizmusra,
antiszemitizmusra. Egy szóval mindarra, amit a békeszerződés 4.
cikke tiltani rendelt. Ha ugyanis a magyar nép azokat megszegi, a
Szovjetuniónak aki máris megnyílik a joga e fasiszta szerveződés
minden eszközzel való felszámolására. Hogyan is mondotta
Roosevelt? „Ha kell, a békét erőszakkal is megvédjük.” Már csak
a békétlenséget kell felszítani, amelyet „erőszakkal kell megvéde-
ni”. Ez esetben pedig a szovjet csapatok további állomásoztatása,
a megszállás kibővítése „törvényes” keretet kapnak. Ez pedig egy
szabadkőműves páholy számára nem több egy szervezési gya-
korlatnál.
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Ebben komoly szerep jut Romániának. A román titkosszol-
gálat magyar nyelven jól beszélő ügynökeit nagy számban dobja
át a már forrongásban lévő Magyarország területére. Ezek a jól
eligazított emberek aztán a megfelelő helyeken és megfelelő idő-
ben torkuk szakadtából üvöltötték azokat a jelszavakat, amelyek a
„fasizmus újjáéledésének” bizonyítékául szolgáltak (Ruszkik ha-
za! Le a zsidókkal! Stb.) Nem volt nehéz e jelszavak terjesztése
az oroszokkal és ÁVH-s kiszolgálóikkal már torkig lévő szemé-
lyükben, vagy családjukban megalázott, megkínzott magyarság
körében. Az orosz vezetők elégedetten dörzsölhették kezeiket.

Minden politikai szükségletük kielégült Magyarország meg-
szállva tartásához, sőt annak kiterjesztéséhez.

Itt azonban bármilyen fájdalmas is szembe kell néznünk an-
nak a kockázatával, hogy az említett magyarul jól beszélő provo-
kátorok között esetleg néhányan az erdélyi magyarok közül is
részt vehettek. Erre természetesen semmi bizonyíték nincs.
Őszintén reméljük egyetlen nemzettestvérünk sem feledkezett
meg annyira magyar mivoltáról, nemzeti szeretetéről, hogy ilyen
csábításnak engedett volna. E nehéz gondolat felmerülését indu-
kálhatja az a már feltárt tény, hogy a román Szekuraté (titkosszol-
gálat) tagjai között, sőt az alsóbb vezetésében az erdélyi magyar-
ság számarányánál nagyobb létszámban volt megtalálható. Ez
önmagában még nem ítélhető el, hiszen az erőszakkal elszakított
magyarság önvédelme egy ellenséges környezetben erkölcsi ma-
gatartásának nem egyszer nagyon kemény próbája. Ha viszont e
különös vállalkozása magyar testvérei, még inkább egész nemzete
ellen lép működésbe, bizony a legsúlyosabb bűn elkövetésével ér
fel. Hogy volt-e ilyen „résztvevő” azt az erdélyi magyarságnak
kell kiderítenie.

A szabad véleménynyilvánítás lehetősége futótűzként terjedt
az országban, pedig a rádió nem is reklámozta agyon. Még vidék-
ről is tódultak fel mindazok, akik ki akarták önteni magukból egy
évtized minden vörös keserűségét. Az előadóterem rövidesen
szűknek bizonyult. Kiss Károly és segéde: Tánczos Gábor hiába
szuggerálták a megvitatandó témák körét, hiába jelölték ki az e
célra felkészített hozzászólókat, az ülések vitatémái nem voltak
kézben tarthatóak. A szellemileg és fizikailag megbántott nemzet
spontán összejött képviselői levetették minden gátlásukat.



153

A párt rövidesen elvesztette a Petőfi-kör vitái feletti ellenőr-
zését. A korabeli gyakorlatnak megfelelően a kormány június 30-
án betiltotta a további üléseket. Ez az intézkedés egyébként nem a
vita hevét kívánta lehűteni, hanem némi időhúzással éppen annak
további felszítását és fasisztagyanús mederbe terelését célozta.

Szeptember 17-én az Írószövetség ülésén – minden bizonnyal
a párt legfelsőbb vezetése szorgalmazására – ismét élesen bírálják
a hatalom kultur-politikáját. Furcsa jelenség következik. Ahelyett,
hogy az írók megrendszabályozására akárcsak kísérletet is tenné-
nek, inkább ismét megnyitják a két és fél hónappal korábban be-
tiltott Petőfi-kör üléseit.

Hruscsov látványos kibékülősét követően az európai kom-
munista pártok magas szintű delegációi egymásnak adják a kilin-
cset a Titóhoz történő zarándoklaton. Október 5-én bolgár és
olasz pártdelegációk teszik marxista tiszteletüket, október 21-én
román pártdelegáció érkezik Belgrádba. Természetesen e sorból a
magyarországi párt sem maradhat ki. Október 15-22 között a
nemrég kinevezett Gerő Ernő tartózkodik népes pártküldöttség
élén a jugoszláv fővárosban. A küldöttség tagja lesz Kádár János,
a Titó láncos kutyájaként kivégzett Rajk László árulója is. Ha-
sonló körülmények között úgy gondolom kevesen tudták volna
összeegyeztetni ezt az utazást lelkiismeretükkel. Kádár lelkülete
azonban úgy tűnik a legkisebb zaklatottságot sem mutatta. Gya-
núsnak tűnik, hogy éppen a Jugoszláviába-látogató pártdelegáció
utazása előtt két nappal, október 13-án visszaadják Nagy Imre
párttagságát. Pedig az országban egyre feszültebbé provokált
hangulat erre nem igen nyújt logikai alapot. Ha csak azt nem,
hogy várhatóan Nagy Imrét ismét elő kell húzni a politikai talon-
ból. Annál is inkább, mert a szabadkőműves vezetés között vita
merült fel, hogy Magyarország további kiterjesztett katonai meg-
szállásához elegendő és alkalmas érv-e az e célból létrehozott
Varsói Szerződés? Többen ugyanis azt hangoztatták, hogy a mo-
dellként szereplő NATO sem tartja megszállva tagországait, leg-
feljebb fizetett támaszpontokat tart fenn rajtuk nagyon alacsony
létszámú szakszemélyzettel.

Egy forradalom, vagy legalább egy nagy létszámú demonst-
ráció fasiszta jellegű követelésekkel odáig Fokozható, hogy az a
fasizmus visszatérésének látszatát keltheti. Ezúttal a magyar alkat
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forrófejűségét is belekalkulálták tervükbe. Ez a megoldás ugyan a
legindolensebb gyarmati igába fogott nemzet esetében is kiprovo-
kálható, a magyarok esetében pedig egyszerűen gyerekjáték. Hi-
szen az országot éppen zsidó mesterkedés révén háborúba rángató
idegenek most szovjet kollaboránsként ülnek a nemzet nyakán és
kegyetlen sanyargatással büntetik az általuk sugallt, háborús cse-
lekményeik ürügyén. Vajon melyik nemzet lett volna képes ilyen
provokációnak hasonló körülmények között ellenállni?

Bár első helyen a lakosság nemzeti érzésében való megbántá-
sa váltotta ki az ország felháborodását, de jelentős tényezőként
szerepelt a gazdaság siralmas helyzete is. Míg a rádióban azt hal-
lotta, az újságokban azt olvasta, hogy az életszínvonal mennyit
emelkedett a háború előtti utolsó békeévhez képest, s ezt látvá-
nyos grafikonokkal, statisztikákkal illusztrálták. A boltban hosszú
ideig jegyre adták a húst és a kenyeret. A jegyrendszer feloldását
követően pedig az üzletekben alig lehetett élelmiszert kapni. A
család valamely tagja csak egésznapi sorban állással tudott a na-
gyon szegényes megélhetéshez olyan silány élelmiszert vásárolni:
amelyért még a háború alatt sem adott volna pénzt. Történt mind-
ez az egykor mezőgazdaságáról és élelmiszeriparáról híres Ma-
gyarországon. Erre pedig mindenki emlékezett, hiszen azóta még
egy nemzedék sem nőtt fel, aki félrevezethető lett volna.

Egy majdan elfojtandó békétlenség felszítására tehát a va-
zallusok további kizsákmányolhatósága érdekében is szükség
volt, mivel a gazdasági még inkább az életszínvonalbeli állapotok
nem voltak jobbak a többi új gyarmat esetében sem. Az életszín-
vonal sehol sem érte el még a háború legnehezebb éveinek mérté-
két sem. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek erőltetett szer-
vezése következtében Magyarországon – aki a háború előtt és
alatt a fél Európát ellátta gabonával és hússal – nemcsak 1956-
ban, de még 1960-ban is importálta a kenyérgabonát és az argen-
tin fagyasztott marhahúst.

A szabadkőműves szovjet tervezők gondolatában óhatatlanul
felmerült egy drasztikus megoldás szükségessége. Tartani lehetett
ugyanis attól, hogy a Kelet-Európai vazallus államok előbb-utóbb
egységes fellépésre szánják el magukat. A szovjet haderő ugyan
képes lenne még egyidejű felkelésük leverésére is, de ez nagyon
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rossz fényt vetne a kapitalista gyarmatok felszabadításán buzgól-
kodó Szovjetunióra.

Ebbéli tevékenységét alaposan megnehezítené, ha ugyan le-
hetetlenné nem tenné. Ebben pedig nemcsak a Szovjetunió érde-
kei kerülnének veszélybe, hanem sokkal nagyobb súllyal az
Egyesült államoké is. Hiszen a gyarmatok újra felosztásának még
nagyon az elején tartanak. Eddig úgyszólván csak Franciaország
távolkeled birtokain járt sikerrel a szocialista bajkeverés, de teljes
megszerzésük még itt is hátra van.

A Szovjetunió katonai erejét meg kell kímélni attól, hogy az
előkommunizálás alatt lévő gyarmatain folyamatosan jelentkező
ellenszegüléseinek elfojtására forgácsolják. Inkább ki kell vá-
lasztani egyiket és elrettentő példaként kegyetlenül megbüntetni.
Ez hosszú időre kedvét fogja szegni a többieknek is a Szovjetuni-
óval való szemben állástól.

Még kapóra is jött a Szovjetuniónak a Magyarországgal kö-
tött békeszerződés csapatkivonási kötelezettséggel kapcsolatos
bonyodalom. Magyarország megleckéztetésével a szovjet politi-
kai vezetés két legyet is üthet egy csapásra. Az Egyesült Államok
ellenvetésétől nem kell tartani, hiszen az európai status quo
fenntartása sokkal inkább érdekében áll, mint magának a Szovjet-
uniónak. Ennek látványos példáját adja majd Hruscsov megbuk-
tatása, aki a Szovjetunió érdekében kívánt változtatni rajta Né-
metországgal kapcsolatban.
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A NAGY PROVOKÁCIÓ SIKERREL JÁR, A
FORRADALOM KITÖR

Mialatt Gerő Ernő és társai Titó előtt esdekelnek szocialista
bűneik bocsánatáért, látványos fordulatot tesz a lengyel sza-
badkőműves vazallus kormány is. Nagy számú politikai elitélt
visszakapja szabadságát. Köztük a lengyel Kádár János, vagyis
Gomulka is. Mintha csak a követendő példát mutatná a magyarok
számára, október 19-én a lengyel kommunista párt központi bi-
zottságának tagjává avatják. Néhány nap múlva, október 25-én
(lehet, hogy ezúttal a magyar események is segítettek) miniszter-
elnökké is kinevezik. Ezzel egyidőben váltják le Gerő Ernőt, s
helyére Kádár Jánost ültetik.

Az október 23-án Belgrádból hazaérkező Gerő-féle delegáció
azonnal összehívja a párt legfőbb testületét a politikai bizottságot,
hogy „mérlegelje” a titkos provokátorai által létrehozott helyzetet.
Reggel a korábbi napoknak megfelelően a budapesti helyzet
ugyan feszültnek volt mondható, de egy délutáni tüntetésről szó
sem esett. Legalábbis addig, amíg Piros László belügyminiszter
közleménye be nem tiltott mindenfajta tüntetést. Ennek ürügyén
az egyetemi ifjúság közé beépített titkos ügynökök tüntetésre
provokálták az egyetemistákat. Most már csak azért is tüntetni
akart. Az ebéd után megindult gyülekezés láttán Piros László és
tanácsadói idegességet színlelve délután fél háromkor visszavonta
a tüntetési tilalmat. Ez még tovább növelte az utcára vonulók tö-
megét. Most már nemcsak az egyetemisták, hanem a délelőtti
munkájukat befejező munkások is gyülekeztek. A titkos provo-
kátorok szinten minden csoportosulásban „képviseltették” magu-
kat.

A rádió több ízben is bejelentette, hogy Gerő Ernő 20 órakor
rádióbeszédben tájékoztatja a lakosságot belgrádi útjuk eredmé-
nyéről és az általános politikai helyzettől. Ezt hallva a Bem-téren
gyülekező tömeg – nyilván a megfelelő hangadók tanácsára – bé-
késen átsétált a rádió épületéhez, hogy ott hallgassa meg Gerőt.
Ez alatt láthatatlan kezek munkája nyomán az utcára vonult tö-
meg óráról-órára növekedett. A rádió épülete előtt tolongó tö-
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megből, a már előre feltüzelt egyetemisták közül néhányan köve-
telni kezdték egy általuk – vagy ki tudja, – készített 16 pontból
álló követelés beolvasását a rádióba. Megkezdődött az ilyenkor
szokásos alkudozás.

A rádió vezetői mutattak némi hajlandóságot e pontok köz-
vetítésér egyet kivéve. Ez pedig a szovjet megszálló csapatok ki-
vonására vonatkozott, amelynek az osztrák államszerződés meg-
kötését követően már egy éve meg kellett volna történnie. Benke
Valéria, a rádió ugyancsak zsidó igazgatója az időhúzás közben
erősítést kért az ÁVH központjától. A tömeg változatlanul békés-
nek volt mondható. Így az ÁVH-s erősítés szinte a szemük láttára
szivárgott be a rádió épületébe. Az alkudozás elhúzódása miatt a
tömeg idegessége fokozódott a hangulat egyre jobban felkorbá-
csolódott. Közben híre érkezett, hogy tüntető munkások egy része
ledöntötte a Dózsa György úton lévő Sztálin szobrot. Ilyen fel-
zaklatott állapotban hallgatta meg az ablakokba kitett rádió útján
a mát irányíthatatlanná vált tömeg Gerő jól időzített rendkívül ar-
rogáns beszédét. Máig sem vitatja senki, hogy ez a Gerő-beszéd
szándékos provokáció volt. El is érte kitervelt célját. A tömeg
megrohamozta a rádió épületét. A rádiót védő ÁVO-sok a tömeg-
be lőttek. Mivel a lövések hangja nagyobb távolságból is hallható
volt, a szolidaritás megerősödött. Hatalmas embertömeg tódult a
rádió épülete felé.

Csodálatos módon a feltüzelt tömeg elképesztő gyorsasággal
fegyverhez jutott. A Kádárné rokonságához tartozó dr. Tamáska
Lóránd írja: saját szemével látta, hogy október 23-án este 8 és 9
óra között a Madách körúton kék rendőrök Kopácsi Sándor főka-
pitány utasítására fegyvereket osztogattak a tüntetőknek.50 És hát
ez is: mint minden fegyveres konfliktus „úgy kezdődött, hogy
visszalőttek”. Az ölükbe hullott fegyverekkel a forradalmárok 24-
én reggel már el is foglalták a rádió épületét és a stúdiót.

Az október 23. délutáni tömegtüntetés idején Nagy Imre és a
pártvezetés között valami félreértés keletkezett, Minden bizony-
nyal titkos előzetes egyeztetés történhetett, amennyiben a kipro-
vokált események szükségessé teszik, miniszterelnökként ismét
ringbe kell szállnia. Nagy Imre otthon a rádió adásaiból kísérte fi-
                                                     
50 Hunnia című folyóirat 1994. októberi: „Ötszáz gramm prágai sonka” c. cikke.
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gyelemmel a helyzet alakulását. Este 7 és 8 óra között úgy érezte,
eljött színrelépésének ideje, s gyalog elindult a parlamentbe. El-
indulása után nem sokkal már hívták is telefonon a pártközpont-
ból. Nagy Imre szerénysége miatt ezúttal nem jött létre a közvet-
len kapcsolat.

A parlamentbe érve ez a tíz napja pártba visszavett minden
párt- és kormányzati funkció nélküli Nagy Imre fogja magát, ki-
megy az egyik erkélyre beszélni kezd az ekkor már több százezer-
re nőtt tömeghez.

Nagy Imre a forradalom alatt mindvégig fegyelmezett kom-
munistaként viselkedett. A kiprovokált szabadságharc nemzeti
céljaival egyetlen percig sem azonosult. Beszédét még ebben a
felizzott hangulatban is „elvtársak!” megszólítással kezdi. A tö-
meg azonban rendre utasította: „Nem vagyunk mi elvtársak!” A
váratlan esemény kissé megzavarta, de a tudatába döngölt ideoló-
giai felfogása, miszerint a cél érdekében, ha kell az ördöggel is
cimborál, ezen átsegítette. Az ebben a helyzetben semmire sem jó
mondókája befejezése után, mint aki elvégezte pártfeladatát átsé-
tált a mintegy száz méterre lévő akadémia utcai pártközpontba.
Mégpedig egyenesen Gerő dolgozószobájába, ahol fáradtan ro-
gyott le az egyik fotelbe. Az időpont nem sokkal a Gerő-beszéd
elhangzása után lehetett, mert Nagy Imre a korabeli feljegyzések
szerint izgatott tanácskozás közben érkezik. Gerő éppen arról
igyekszik meggyőzni a jelenlevőket, hogy a rend helyreállításá-
hoz szükség van a szovjet csapatok segítségére. Miközben Révay
József szinte folyamatosan, látszólag önkívületi állapotban riká-
csolva követeli Gerőtől, hogy lövessen a tömegre.

Arról egyetlen szó sem esik, hogy a tömeget valami békés
ígérettel kellene megnyugtatni és elvomolásra bírni. Nem is lehet,
hiszen provokációs megszervezése még nem érte el célját. Hiány-
zik még a fasiszta jellegűnek deklarálható erőszakos fellépése. A
tömeg közé pedig nem a pártközpontból kell lövetni, hanem olyan
helyről, amelyet a tömeg kiprovokált támadása ér. Erre Gerőék a
szükséges intézkedéseket már korábban megtették.

A szovjet segítség kérésére vonatkozó Gerő – felvetése a vá-
lasz teljes egyetértés volt. Ellenvéleményt senki sem nyilvánított.
Nagy Imre sem. Bár ismételjük, erre Nagy Imrének abban a pilla-
natban semmiféle hivatalos kompetenciája nem is volt. Az a tény,
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hogy ezen a nagyon fontos rendkívüli ülésen megtűrték, önmagá-
ban is bizonyítja a forradalom kiprovokálásába való beavatottsá-
gát.

Képzeljük csak el, ha merő véletlenül erre az ülésre benyitott
volna egy, a pártból jobboldali elhajlásért kizárt, majd tíz napja
visszavett csepeli munkás, hány lábbal rúgják ki onnan?

A jelenlevők egységes és szilárd elhatározottságára tekintet-
tel Gerő telefonon hívja fel Andropovot, a Szovjetunió budapesti
nagykövetét és kérte a szovjet csapatok bevetését a tüntetők ellen.
Andropov az előzetes direktíváknak megfelelően arra készséges-
nek mutatkozott, de feltételként szabta a Minisztertanács és a párt
központi vezetősége jelenlévő tagjainak megkérdezését és hozzá-
járulását. E nevetséges formalitásokra, sőt még Gerő telefonkéré-
sére sem volt semmi szükség, hiszen aligha Andropov tudta nél-
kül a szovjet páncélos csapatok Székesfehérvárról már útban vol-
tak Budapest felé, akik ebben az időben minden valószínűség sze-
rint már meg is érkeztek.

Tyihonov altábornagy a Honvédelmi Minisztérium szovjet
tanácsadója ugyanis már 23-án 17 és 18 óra között, mellőzve a
magyar párt és kormány megkérdezését, vagy a vele való egyez-
tetést, felhívja Antonov hadseregtábornokot, a Varsói Szerződés
vezérkari főnökét és engedélyt kér a még ki sem robbant ellenfor-
radalom leverésére, ennek végrehajtásához a székesfehérvári gé-
pesített hadtest Budapestre való rendelésére. Tyihonov annak
rendje-módja szerint az engedélyt meg is kapja, pedig a forradal-
mat közvetlenül kiváltó Gerő-beszéd majd csak 20 órakor kezdő-
dik.

Tyihonov tehát már délután a békés tüntetések idején tudni
véli, hogy Budapesten ellenforradalom lesz, amellyel a Magyar
Honvédség képtelen megbirkózni, tehát szükséges a szovjet kato-
nai erők bevetése.

Mégis azt kell mondjuk Tyihonov valami oknál fogva még
késlekedett is, hiszen Erdélyből már október 20-án elindultak a
szovjet katonai egységek a magyar határ felé.

Mindebből arra is következtetni lehet, hogy a forradalom ki-
törésének időpontja október 23-a mint D-nap az előzetes tervek-
ben előre ki volt jelölve.
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Erre utal a honvédelmi miniszter utasítása is, amelyben Szűcs
Miklós vezérkari ezredes ugyancsak október 20-án parancsot kap
egy riadóterv késztésére a főváros legfontosabb objektumainak
védelme céljából a várható ellenforradalomra.

A pokol tehát 23-án éjszaka elszabadult. A rádió elfoglalásá-
val adásba került az egyetemisták által követelt 16 pont. Majd
csaknem minden újonnan alakult csoport adott ki különböző szá-
mú pontokba sűrített követelést. Ezek az 1848. március 15-i for-
radalom utánzatai végső soron más-más megfogalmazásban
ugyanazt követelték. Valamennyien a legfontosabbnak a szovjet
megszállás megszüntetését tartották. A provokátorok legnagyobb
erőfeszítésére sem sikerült úgynevezett fasiszta restaurációs kö-
veteléseket belecsempészni ezekbe a nemzeti érzéstől fűtött hatá-
rozatokba. Ennek lett a következménye, hogy később maguk a
provokátorok készítettek ilyeneket. A forradalom szitásába be-
avatott elvtársak fasisztának mondható jelszavakkal, antiszemita
feliratok firkálásával Igyekeztek az eseményeket olyan irányba te-
relni, amely a szovjet beavatkozás „jogosságát” igazolhatják. Az
antiszemita jelszavakat szinte kivétel nélkül zsidók firkálták. Sza-
bó Róbert említ egy megmosolyogni valót, amely valamely zsidó
háza falán volt látható: „Icig! Most nem jutsz el Auschwitzig!”. A
ház gazdája – nem valószínű, hogy e firkától megijedve – aztán
disszidált.51 A provokátorok erőfeszítéseinek másik célpontja a
horthysta katonatisztek, volt csendőrök, nyilasok forradalomban
való részvételének bizonygatása. Pedig éppen ők voltak azok,
akik fegyelmezetten távol tartották magukat a látványos és kevés-
bé látványos forradalmi eseményektől. Általában ők rendelkeztek
azzal a politikai és katonai intelligenciával, hogy józanul felmér-
jék a 280 milliós Szovjetunióval való forradalmi mérkőzés esé-
lyeit.

A szovjet csapatok beavatkozásának „megrendelése” után,
amely a bolsevista hatalom megmentése érdekében történt, a párt
központi vezetősége Gerő dolgozószobájában „munkához látha-
tott”. Meg kell azonban jegyeznünk, sem a párt, sem a kommu-
nista állam hatalma egyetlen percre sem került veszélybe. A tün-
tető tömeg sem az akadémia utcai pártközpont, sem a parlament
                                                     
51 Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság 252. old.
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ellen erőszakkal nem lépett fel, bár számarányánál fogva, sőt az
esti órákban már fegyverekkel is rendelkezve ezt különösebb
kockázat nélkül megtehették volna.

A pártközpont október 23-a éjszakájának pontos és részletes
eseményei a mai napig sem ismertek. Pedig ezúttal az nem csak a
párt, hanem az államhatalom színterét is jelentette. Hegedűs And-
rás volt miniszterelnök emlékirataiból annyit tudunk, hogy a párt
központi vezetőségét este tíz órára hívták össze, amely nélkülözte
a határozatképességet. Ennek ellenére Gerő javaslatára döntenek
Nagy Imre miniszterelnöki kinevezéséről. Hogy Hegedűs Andrást
leváltották, kirúgták, vagy ő mondott le (ez utóbbi a kommunista
hatalmak esetében nem volt szokás), megbízható értesülés a mai
napig sem került publikálásra. Akárhogy is volt, még a szocialista
törvényi keretekkel is ellenkezett, hisz formális felmentését csak-
úgy, mint utóda megválasztását a parlamentnek kellett jóváhagy-
nia. Még sürgős esetben is – amely nem állt fenn – legalább az
elnöki tanácsnak kellett volna mindezt szentesítenie, de azok sem
voltak határozatképes létszámban jelen.

A Nagy Imre személyével a korábban történtek után kissé
érthetetlen lenne az a magatartása, hogy Gerő felkérését azonnal
és minden feltétel nélkül elfogadja.

Ebben a kritikus, következményeit ki nem számítható hely-
zetben nemcsak az itthoni megbízók felé, hanem sokkal inkább a
szovjet hűbérúr felé kellett volna megfogalmazni azokat a felté-
teleket, amelyek hiánya végül is életébe került. A belpolitikai
helyzet, amely rokon volt a többi vazallus állam helyzetével, ezt
nagyon is indokolta. Azt fel sem tételezzük, hogy Nagy Imre
olyan naiv lett volna, hogy akár végzetes következményekkel is
ne számolt volna.

Keresve sem találunk rá más magyarázatot, mint szabad-
kőműves mivoltát, amelynek fegyelme nem engedte meg a hely-
zet mérlegelését, pláne nem megtagadását. Mindebből egyértel-
művé válik, hogy a Szovjetunió vazallusai irányítására szabad-
kőműves páholyokat állított, amellyel elkerülhette azok botrányos
torzsalkodásait. Úgy tűnik azonban később egy alkalommal Nagy
Imre mégis megkerüli az engedelmességet, amikor néhány nap
múlva Andropov és Gerő arra kérik utólag írja alá a szovjet be-
avatkozást kérő okiratot Nagy Imre a természetes logika alapján
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ezt joggal tagadhatta meg, hiszen ebben az időben még nem volt
sem törvényesen, de még anélkül sem az ország vazallus minisz-
terelnöke. A szabadkőműves logika azonban más! Ott egyetlen
páholytag sem mérlegelheti a kapott utasítás jogszerűségét.

E furcsaságok közé sorolhatjuk Nagy Imre nehezen érthető
viselkedését, miszerint miniszterelnöki felkérésekor még csak a
bukott kormány egyetlen tagjának eltávolítását sem kezdemé-
nyezte. Ugyanakkor egyetlen hívét munkatársát sem bízza meg
semmiféle feladattal, munkája segítésére. A különös helyzetben
még azt is kétségbe kell vonnunk, hogy Nagy Imre miniszterel-
nöknek volt-e tekinthető egyáltalán, hiszen a miniszterelnöki es-
küt sem tette le. Erre majd csak az október 28-i kormányátalakí-
tást követően kerül sor. Hogy miért tekintette ő maga magát 24-én
reggeltől mégis miniszterelnöknek? Csak az előbbi okfejtéssel
magyarázható. Hiszen tudjuk 24-én reggeltől ebben a minőségé-
ben intézkedik, nyilatkozik. Vagyis elfogadta a határozatképtelen
pártoligarchia kisebbsége kétes megbízását.

Az október 24-i éjszaka meddő vitái közben Nagy Imre fote-
lében ülve elaludt. A vita és tervezgetés azonban tovább folyt. Sőt
még intézkednek is. Így Hegedűs András a minisztertanács nevé-
ben kijárási tilalmat rendel el. Amikor Nagy Imre felébred és tá-
jékoztatták Hegedűs intézkedéséről a tőle szokatlan erélyességgel
követeli a kijárási tilalom azonnali visszavonását. Kétértelmű in-
tézkedés! Felfogható úgy is, hogy Nagy Imre nem kívánta még
megállítani a forradalmi folyamatot, hisz az még nem érte el a
„fasizmus visszatérésének” látható veszélyét. Ugyanakkor ki akart
zárni minden olyan lehetőséget, hogy őt megkerülve, vagy egy-
szerűen a nevében bárki is rendelkezzék. Annál is inkább, mert a
zavaros helyzetben nemcsak a saját, de a párt kezéből is kicsúsz-
hat az események irányítása.

Nagy Imre minden nyilatkozata, amelyet 24-28-a között tesz,
teljes szinkronban van a pártvezetés elképzeléseivel. Kertelés nél-
kül kijelenti, hogy nem azonosul a nemzeti felkelés céljaival. Az
egyre jobban bővülő szabadságharcot egyértelműen ellenforra-
dalomnak nevezi. A 24-én elmondott rádióbeszédében indulatos,
mondhatnánk goromba hangon ostorozza a fegyveres ellenforra-
dalmárokat. Úgy tűnik teljes mértékben meg van győződve, hogy
a saját szemével is látott fegyveres felkelők kivétel nélkül volt
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csendőrökből, katonatisztekből, nyilasokból, kulákokból és lum-
pen elemekből váltak szervezett csoportokká.

Másnap 25-én budapesti és vidéki forradalmi delegációk ke-
resik fel a parlamentben és a pártközpontban. Bár kevesen jutnak
be hozzá, de akik mégis, csalódva kénytelenek távozni.

A szabadságharc fejleményei a forradalmárok felügyelte rá-
dió segítségével természetesen eljutnak külföldre is. Németország
területén két Amerika által finanszírozott és keményen felügyelt
magyar nyelvű műsort is sugárzó rádióadó működik. Úgymint a
Szabad Európa Rádió, amely csak a nevében volt szabad, hiszen a
műsorszerkesztést amerikai cenzor ellenőrizte. Erről magam is
meggyőződtem, amikor a kommunista rendszer agóniája idején
Budapesten is nyitottak egy szerkesztőséget. Még ezt a néhány
fővel működő kis csapatot is egy magyarul láthatóan nem is tudó
amerikai irányította. A másik pedig az Amerika Hangja rádió
volt. amely az előbbivel szemben tudomásom szerint nem adott
egész napos műsort. Magából a sugárzott műsoradásból is kiérez-
hető volt az amerikaiak kezenyoma.

Már a forradalom kitörésének hírére mindkét Amerika által
irányított rádió valósággal ráveti magát a szabadságharc résztve-
vőire. Oly mértékben szítja a szovjetellenes indulatokat, hogy a
tárgyilagos hallgatókban óhatatlanul felébred a gyanú, hogy
vesztükbe hajtja az érzelmeiben amúgy sem nélkülöző szovjetel-
lenes ifjúságunkat. Mindenféle tanácsot adnak, hogy hogyan vív-
hatják minél hatékonyabban és eredményesebben az orosz tankok
elleni halált megvető bátorsággal folytatott harcukat. Egyet azon-
ban nem mondanak! A legfontosabb tanáccsal mindvégig adósak
maradtak.

Nem mondják el – pedig tudják – hogy a Jaltai Konferencián
végérvényesen is odaítélik a Szovjetuniónak a második világhá-
borús szövetsége fejében már a háború kitörése elölt megígért
Kelet-Európai államok gyarmati kizsákmányolását, teljes állami
szuverenitásukkal együtt.

Így az e nemzetek közé tartozó hazánk is a Szovjetunió hűbé-
reseként a nagyhatalmak által kialakított status quo része, ahon-
nan csak a háború után létrehozott állapotok teljes átalakítása
mellett a négy nagyhatalom együttes jóváhagyásával volna lehet-
séges kiválnia. Erre pedig a háború utáni viszonylag rövid idő el-
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teltére tekintettel semmi esélyünk sincs, hiszen ezt a különös há-
borús fizetséget a Szovjetunió még kellő mértékben nem realizál-
hatta. A status quo megbontásával nemcsak a Szovjetunió, hanem
az Egyesült Államok érdekei is sérülnének. A Szovjetunió egy
ilyen megváltozott helyzetben nehezebben, vagy egyáltalán nem
tudná végrehajtani a kapitalista gyarmatok újraelosztásának forra-
dalmi megalapozását.

Az amerikai és angol diplomácia ezzel kapcsolatos ámítása
több, mint szélhámosság. Még Nagy Ferenc miniszterelnöksége
idején az 1945. utáni koalíciós időkben arra biztatják a magyar
miniszterelnököt, hogy Magyarország mindent meg kell, hogy te-
gyen a Szovjetunióval való minél bensőségesebb viszony érdeké-
ben. Nehogy a Szovjetunió ürügyet találjon a békeszerződés után
csapatai kivonásának elhalasztására. Történik mindez a hideghá-
borús színjáték leple alatt.

A nem kívánatos következményekkel az Egyesült Államok is
számol. Miután úgy érzik, hogy a „fasizmus restaurációjának”
látszata még nem bizonyítható kellően, az amerikai sajtó és médi-
ái különösen a Szabad Európa Rádió egyre erőteljesebben biztat-
ják és uszítják szabadságharcos ifjúságunkat öngyilkos művele-
teikre.

Október 25-én délelőtt megérkeznek a szovjet illetékesek is
Budapestre Mikoján és Szuszlov személyében. Megerősítik Nagy
Imre miniszterelnöki kinevezését, bár ezt telefonon Hruscsov ko-
rábban már megtette. Jövetelük valódi célja nem is ez volt, hanem
Gerő Ernő leváltása, mégpedig Kádár Jánossal. Ezzel megszakadt
a Moszkvából hazaszabadított kommunisták töretlen uralma a
párt felett. Kádár János a forradalom szovjet leverése után is
megtartja tisztét a párt vezetésének folyamatosságát.

A párt politikai bizottsága ülésén Kádár János első titkárrá
kreálása idején került sor a Kossuth téri sortűzre, amelyet a Föld-
művelési Minisztérium padlásáról zúdítottak az ÁVO-sok a so-
kezres békés tüntetőkre.

Több száz ember lelte halálát a gyilkosságban. Kádár haláláig
tartó uralma tehát vérben fogant. Minden bizonnyal ez a súlyos
vérengzés indította cl a párt központi vezetőségének sürgős ösz-
szehívását.
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Az ülésen Nagy Imre két híve Losonczy és Donáth javasolta
az ÁVH sürgős feloszlatását és a felkelés elismerését forradalom-
nak. Nagy Imre a javaslatot nem támogatta, így a központi veze-
tőség nagy szótöbbséggel elutasította.

A szovjet „elvtársak” javaslatára nemcsak a párt vezetésében
következett be változás, de sor kerül a kormány átalakítására is.
Ezúttal Nagy Imre – nem valószínű, hogy saját akaratából – há-
rom új miniszterelnök-helyettest kap, de mind a három zsidó.

Mikoján és Szuszlov egyébként a forradalom tizenkét napjá-
nak több, mint a felét Magyarországon töltötte. Ennélfogva Nagy
Imre minden intézkedését velük konzultálva és általuk jóváhagy-
va hozta meg. Különösen szembetűnő, hogy amikor Gimes Mik-
lós politikai tanácsadója és személyes jó barátja azt javasolta ne-
ki, hogy engedélyezzék a kommunistákon kívüli pártok szervezé-
sét, meglehetősen gorombán azt válaszolta: „Szó sem lehet róla,
ameddig én vagyok a miniszterelnök.” Ugyanakkor október 30-án
a Budapesten tartózkodó Mikoján és Szuszlov biztatására beje-
lenti az egypárt rendszer megszüntetését, az 1945-ös koalícióhoz
való visszatérést. Amellyel természetesen akkor Kádár János is
egyetértett.



166

A KIROBBANTOTT MAGYAR FORRADA-
LOM VEZETŐT KERES

A forradalomra provokált egyetemi ifjúság, de a gyári mun-
kásság is a parasztságról nem is beszélve az 1953-as szerepe
alapján Nagy Imre visszatérését a hatalomba nagy örömmel üd-
vözölte. Nem ismervén azt a pokoli játszmát, amellyel az elcsigá-
zott magyar tömegek elkeseredését enyhítve mentegette a „szoci-
alizmust”. Az ebben a „műfajban” való eredményes közreműkö-
dését követő félreállítását mindenki úgy látta, hogy nem engedték
neki azt a kommunizmust építeni, amely a lakosságnak békés
életvitel lehetőségét biztosította volna. A lakosság joggal hittelte,
most már végérvényesen eljött a Nagy Imre-féle államigazgatási
gyakorlat továbbvitelének ideje. Mindezeket figyelembe véve a
lakosságban fel sem merült annak igénye, hogy a szabadságharc
élére egy valóban elhivatott, a magyar nemzetért élni és ha kell
halni tudó vezetőt keressen. Igaz, a nemzeti elit teljes likvidálása
után itthon nem is maradt ilyen kvalitásokkal rendelkező szemé-
lyiség. Sajnos a háború elvesztésének tudata alatt a fizikai túlélést
is titokban kereső emigráció sem rendelkezett ilyennel.

Nagy Imre azonban semmiféle hajlamot nem mutatott arra,
hogy szívvel-lélekkel, politikai tapasztalatával, vagy akár a balol-
dali világban meglévő kapcsolatai ügyes felhasználásával a forra-
dalom lázában égő nemzet élére álljon. Ehelyett mindvégig a
kommunisták pártkereteiben dolgozott és gondolkodott. Minden
alkalommal ellenvetés nélkül hajtja végre Mikoján és Szuszlov
egyre meghökkentőbb javaslatait.

A Nagy Imrével tárgyaló hazai és külföldi delegációk egyér-
telműen megállapítják, hogy a miniszterelnök bizony nem az,
akinek addig hitték.

Ő nem a forradalom vezére, hanem változatlanul egy kom-
munista miniszterelnök. Bár a magyar honvédség még teljes egé-
szében intakt, a forradalomban még elszigetelt kisebb egységei
sem vettek részt. A tüntetéseken is csak a tisztiiskolások kisebb
része volt látható, a hatalom mégis komolyan tart attól, hogy az
események hatására esetleg belesodródnak.
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Ennek még kommunista nézőpontból is érezni lehetett bizo-
nyos logikáját. Tudott dolog, hogy az ÁVH már a forradalom
előtt is a honvédség közutálatának örvendett. Irritáló volt az a
mindenki által tapasztalt mindenhatósága, amellyel nemcsak a
falusi sorkatonák szüleit kényszerítették a legdurvább módon a
termelőszövetkezetekbe. Ugyanakkor a katonai alakulatoknál
működő elhárító tisztek akik ugyancsak ÁVO-sok voltak, a kato-
nai vezetőket, parancsnokokat meglehetős gyakorisággal a lehető
legképtelenebb vádakkal jelentgették fel. Az ÁVH magasabb pa-
rancsnokai pedig különösebb vizsgálat nélkül vették célba ezeket
a – nem egyszer munkáskáder – tiszteket, amelynek aztán letar-
tóztatásuk és meghurcolásuk lett a vége. Szerencsés esetben meg-
félemlítve áthelyezték az ország másik végében lévő valamely
alakulathoz, más esetben pedig kemény börtönbüntetést szabtak
ki rá, mondani sem kell minden alap nélkül. Okkal lehetett tehát
tartani attól, hogy a honvédség észrevétlenül a felkelők oldalára
áll.

Amíg a politikai kártyalapok mögötti érzelmek és cseleke-
detek nem ismerői számára Nagy Imre érthetetlen módon hezitál,
a kisebb-nagyobb mértékben belelátók a miniszterelnököt már-
már árulóként vizsgálják.

Nem is minden alap nélkül. Nem csoda, ha felmerül az új ve-
zető keresésének gondolata. Ezt az űrt látva a párt különböző, a
két asztalon játszás képességeivel jól bíró titkos ügynökeit veti
be, akik nagyon ügyesen szereznek egyre magasabb fokozatokat a
forradalom vezérkarában. Ezek között első helyen kell említenünk
Maléter Pál ezredest, a Kilián laktanyában szolgáló megbízhatat-
lanoknak bélyegzett munkaszolgálatos katonák parancsnokát.
Maléterről tudjuk, hogy a szovjet fogságban partizánná képezték
és a háború utolsó szakaszában ejtőernyővel dobták le a még ma-
gyar kézen levő területre. Partizánként ugyan nem volt nagy sze-
repe, de katonai pályafutása az új „demokratikus hadseregben”
igen gyorsnak mondható. Ez joggal veti fel gyanúnkat, hiszen
Malétert a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá 1942-ben.
Mint horthysta katonatiszt nem került a bolsevista hatalom által
üldözöttek sorsára. Október 23-át követően a forradalom ellen
harcolt, majd csak október 28-án áll át többedmagával a forrada-
lom oldalára a tűzszünetet követően. Október 31-től két napig a
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honvédelmi miniszter helyettese, további két napon pedig honvé-
delmi miniszter lesz. Feltűnő karrier! Annál is inkább, mert
Maléter nem zsidó, igaz feleséget közülük vett, vagy kapott. Ez a
tény pedig valószínű jelentős befolyással volt gyors felemelkedé-
sében.

A feltörekvők között természetesen találunk zsidót is. Angyal
István személyében. Ő a Tűzoltó utcában ütötte fel „főhadiszállá-
sát.” Angyal nem nemzeti forradalomról hanem szocialista forra-
dalomról beszél. Nem Nagy Imrével tart kapcsolatot, hanem Ká-
dár Jánossal és persze a szovjet nagykövetséggel. 1956 november
7-én a szovjet inváziót követő napokban nem az ország megszál-
lásának kiterjesztésén, a magyar nemzet legjobbjainak legyilkolá-
sán háborog, hanem azon kesereg, hogy kommunisták lőnek a
kommunistákra. Bár november 7-én még valóban nagy zavar
uralta a magyar közállapotokat, ilyenre azért nem került sor. Sok-
kal inkább arra, hogy kommunisták lőttek a magyar szabadság-
harcosokra. November 7-én bázisán a nemzeti zászló mellé kitűzi
a vörös zászlót is.

Angyal István a forradalom napjaiban többször is járt Kádár
Jánosnál, akit a „viszonosság” alapján meghívott a Tűzoltó utcai
támaszpontjára, sőt a Tűzoltó utcai csapat tiszteletbeli parancsno-
kává is kívánta avatni.

A látogatásra azonban – pedig Kádár ígéretet tett rá – minden
bizonnyal a felgyorsult események következtében nem került sor.
A nemzet szabadságharcát sajátkezű vallomásában ő is ellenfor-
radalomnak nevezi. Sorsát mégsem kerülheti el. A kommunista
restauráció közben börtönbe zárják, a népköztársaság megdönté-
sére való fegyveres kísérlete miatt halálra ítélik és ki is végzik. A
teljes kádári uralom idején a forradalomról publikált írásokban
nevét szinte meg sem említik. A börtönben irt sajátkezű vallomá-
sát, amelyet inkább emlékiratnak nevezhetnénk, majd csak 1989.
után rendezi sajtó alá hittársa: Eörsi István. A Pesti Szalon
Könyvkiadó adja ki év nélkül.

Ma már a magyarországi baloldal is – óvatosan ugyan – egy-
re határozottabban nyomul abba az irányba, hogy az 1956-os fel-
kelés nem a Szovjetunió és a nemzet államkapitalista kirablása és
gyarmatosítása ellen történt, hanem a szocialista vívmányok vé-
delmében. Nem nehéz megjósolni, hogy csak idő kérdése és An-
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gyal Istvánt nyilvánítják az 1956-os szocialista felkelés legna-
gyobb hősének.

A hatalom aspiránsai között találjuk Dudás Józsefet is, aki
Angyal Istvánnal szemben homlokegyenesen ellenkező filozófiát
vallott. Nézőpontja, csakúgy mint cselekedetei sokkal inkább
nemzetiek voltak mint bárkié. Csodálni lehet csak, hogy miért
nem jutott nagyobb szerephez a forradalomban.

A forradalom, a hatalmi apró-cseprő torzsalkodásoktól füg-
getlenül egyre szélesedett. Az egyetemi ifjúsághoz észrevétlenül
csatlakozott Budapest úgyszólván teljes ifjúsága, sőt vidékről is
egyre többen tódultak a fővárosba,

Az orosz tankok ellen a fiatalok mindmáig egyedülálló harci
technikát alkalmaztak, mégpedig kiváló eredménnyel. A benzines
palackokat a harckocsik légszívó nyílásaira dobták, miáltal azok
felrobbantak és a benne lévők pusztulását is okozták. Ennek al-
kalmazásával jelentős veszteségeket okoztak a megszállóknak.

Az eredmények láttán a forradalom résztvevői alaposan meg-
növekedtek.

Ellátásukat a lakosság – bár maga is hiányt szenvedett – ön-
zetlenül biztosította. Néhány napos késéssel a forradalmi esemé-
nyek átterjedtek a vidékre is. Sorra alakultak a nemzeti bizottsá-
gok, munkástanácsok és a nemzetőrség. Itt a szovjet csapatokkal
való megütközés nem igen fordult elő, sőt még az ÁVO-sok is
észrevétlenül eltűntek, majd csak november 4-e után „éledtek uj-
já”. Volt olyan, aki családjával befalaztatta magát, nehogy „ke-
resztfiai” megtalálják.

Az alapprobléma: a szovjet csapatok kivonása, az osztrák ál-
lamszerződés következményeként Magyarország katonai meg-
szállásának megszüntetése továbbra is valamilyen megoldást igé-
nyelt. A szovjet politika megtalálta a megoldást. Hruscsov kez-
detben még egyet is értett a magyar dolgozók követelésével, biz-
tatva őket az ő fogalmazásában a „fasiszta restaurációra.”

Új forgatókönyvet írtak (vagy ki tudja?). Ebbe azonban Nagy
Imrét is bevonják. A látszat szerint Kádárt ugyan nem de a való-
ságban őt is beavatják, csak Nagy Imrétől függetlenül más helyen
és más módon.

Október 28-án délelőtt ülést tart a párt legfőbb testülete, a
politikai bizottság. Nagy Imre nem vesz részt az ülésen, ő ezalatt
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a szovjet nagykövetségen tartózkodik, mégpedig magyar részről
teljesen egyedül. Sem a párt legfelsőbb vezetéséből, sem a kor-
mányból nem vesz maga mellé senkit. A szovjet nagykövetségen
tartózkodik Andropovon kívül Mikoján is Szuszlov és még egy
nagyon fontos személy: Zsukov, akkor a Szovjetunió honvédelmi
minisztere. Valószínű a minisztériumi szovjet tanácsadók is, bár
erről a korabeli feljegyzések nem tesznek említést. Már a résztve-
vők személyi összetétele is felébreszti gyanúnkat, hogy itt nagyon
fontos dolgokról esik szó. A tanácskozás sorsdöntő. Ennek bizo-
nyítására nincs szükség semmiféle bizonyító okmányra. A leg-
fontosabb bizonyítékokat éppen a politika változása, annak irá-
nya, majd következményei adják meg.

Nagy Imre délelőtt 11 óra körül érkezik vissza a pártköz-
pontba, ahol tájékoztatja a jelenlévőket, főleg Kádár Jánost, hogy
a Szovjet Kommunista Párt elnöksége a kormány nagyarányú át-
alakítását javasolja kihagyva azokat, akik a Szovjetunió érdeké-
ben korábban kompromittálták magukat.

Magyarra fordítva, egy nemzetinek látszó kommunista kor-
mányt kell létrehozni, természetesen Nagy Imre vezetésével. Dél-
után 17 óra 25 perces kezdettel Nagy Imre beszédet mond a rá-
dióban. Bejelentette, hogy a főváros azonnali elhagyásáról tár-
gyalásokat kezdett az oroszokkal.

Feloszlatják az ÁVH-t, a törvénytelenül elitélteknek amnesz-
tiát adnak. Létrejön a tűzszünet, a csapatok másnap megkezdik a
főváros kiürítését. Látszólag a forradalom győzött. A forradalmá-
rokon is a lakosságon is leírhatatlan eufória lett úrrá. Ezúttal a
szokásos magyar közmondással jellemezhetnénk: „A helyzet
olyan szép, hogy az már nem is lehet igaz”. Sajnos tényleg nem
volt igaz.

Úgy tűnt, hogy a szovjet csapatok budapesti kivonulása Nagy
Imre tárgyalásainak eredménye. Az eseményt – különösen a for-
radalom budapesti résztvevői – mindenki a mai napig a forrada-
lom győzelmeként ünnepli. Fel sem merül annak a gyanúja, hogy
ez a nemzet becsapásának egy különleges formája, a keleti gon-
dolkodás körmönfont mesterfogása. A Szovjetunió ezt olyan jogi
értelmezésbe helyezte, hogy eleget tett a Magyarországgal 1947-
ben kötött párizsi békeszerződés 22. cikkének és kivonta csapatait
az országból. Megszüntette Magyarország katonai megszállását.
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E különleges jogi formula alkalmazásával hivatják be Kádár
Jánossal november 4-én a még az országból de facto ki sem vo-
nult szovjet csapatokat a szocialista vívmányok védelmére, a fa-
siszta felkelés leveréséve, a fasiszta veszély visszatérésének meg-
akadályozására. E „behívástól” kezdve a szovjet csapatok már
nem megszállóként, hanem „ideiglenesen” tartózkodnak Magyar-
országon.

Az új jogi helyzetre tekintettel Kádár János kormányküldött-
ség élén 1957. március végén Moszkvába utazik és a szovjet csa-
patok új jogcímen való magyarországi állomásoztatásáról
„egyezményt” ír alá. Alig két hónap múlva május 27-én Buda-
pesten írnak alá a szovjet csapatok itt tartózkodásáról egy újabb
egyezményt.

E nevetséges jogi kreáció érdekes bizonyítékát szolgáltatja az
1991-es szovjet csapatkivonás alkalmából a szovjet katonák ré-
szére kitüntetésként adott szovjet emlékérem, amely a magyaror-
szági tartózkodásra utalva az 1957-1991-es évszámmal készült.

A tárgyilagos, de be nem avatott politikai elemzők Nagy Im-
rét vonatatott politika mozgása miatt a bolsevizmus lassú kaméle-
onjának tartották. Ezt a meghatározást teljes egészében el kell
vetnünk. Nagy Imre mindvégig, sőt haláláig szabadkőműves bol-
sevizmus megingathatatlan híve volt.

Budapest szovjet kiürítésével egyidejűleg az Egyesült Álla-
mok moszkvai nagykövete megnyugtatta a Szovjetunió vezetőit:
nem kívánnak a második világháború lezárásaként kialakítót sta-
tus quo-a Magyarország vonatkozásában változtatni. Változatla-
nul a szovjet érdekszféra tagjának tekintik Magyarországot. Az
ott kialakult helyzet megoldásának módját teljes egészében a
szovjet vezetés belátására bízzák.

Későbbi visszaemlékezések alapján számos nyugati forrásból
tudjuk, hogy mellőzve minden késedelmet igyekezzenek felszá-
molnia a magyarországi fegyveres felkelést. A következő napok
eseményei nem hagytak kétséget aziránt, hogy Hruscsovék mara-
déktalanul eleget tettek Amerika eme kívánságának.

Minden bizonnyal a Budapesten tartózkodó Mikoján és
Szuszlov utasítására Nagy Imre október 30-án bejelenti az
egypárti monopólium megszüntetését, a többpártrendszer vissza-
állítását, az 1945-ös koalícióhoz való visszatérést.
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Kádár is, Tildy is, Erdei is tökéletesen egyet értettek a több-
párti kormányzás újbóli bevezetésével. Ezzel egy időben Hrus-
csov és más szovjet vezetők is szemrebbenés nélkül, a legna-
gyobb komolysággal nyilatkoznak az egész világ előtt, hogy a
magyar dolgozók mozgalma teljes mértékben jogos és készek a
szovjet csapatok kivonásáról tárgyalni. Ugyanakkor október 31-
én, a Moszkvában tárgyaló Kínai küldöttség előtt Hruscsov ál-
szent módon a megszokott orosz túlzásokkal véres képet feltett a
magyarországi állapotokról. A kommunisták százával való ha-
lomra gyilkolásával igyekezett bizonygatni a magyar szabadság-
harc fegyveres leverésének szükségességét. Lio Sao-csi és az ál-
tala vezetett Kínai küldöttség sem észrevételt, még kevésbé ellen-
vetést nem tett.

Időközben a magyar forradalom vérbefojtására készített
„Forgószél” nevű hadműveleti tervet a szovjet vezérkar befejezi.
A hadműveletek november 4-én megindíthatók jelenti Hruscsov-
nak Zsukov.

Ezzel egy időben a szovjet csapatok azt a látszatot keltik,
hogy a 28-i megállapodás értelmében nemcsak Budapestről, ha-
nem az országból is megkezdik kivonulásukat. Ez az imitáció
azonban október 31-én a déli órákban hirtelen megszakad. A ke-
leti irányba vonuló oroszok feltehetően rádió utasításnak eleget
téve az utakon hirtelen megfordultak és erőltetett tempóban
megindultak visszafelé. Megkezdődött a szovjet csapatok gyors
tempójú beözönlése a Szovjetunióból is. Másnap november 1-én
már folyamatosan nyomultak az ország belsejébe és tervszerűen
megkezdték a repülőterek, laktanyák és fontosabb közintézmé-
nyek körülzárását.

Nagy Imre miniszterei társaságában követelte Andropovtól a
frissen érkezett szovjet csapatok visszavonását, nem a Szovjet-
unióba, csupán a békehelyőrségekbe, vagyis a laktanyákba. Ezzel
a nyilatkozatával a miniszterelnök tudomásul vette és elfogadta
Andropov „úri becsületszavát”, miszerint ezek a csapatok nem
megszállóként jöttek, hanem a régi megfáradt alakulatok felváltá-
sára.

Egyidejűleg elszállítják a katonák hozzátartozóit és a sebe-
sülteket. Nagy Imre mégis úgy tesz, mintha ebben kételkedne. Ar-
ra az esetre, ha ezeket a csapategységeket nem vonják vissza a
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laktanyákba, kilátásba helyezte a Varsói Szerződés felmondását
és Magyarország semlegességének deklarálását.

A szovjet csapatok „békés” beáramlása azonban változatlanul
folytatódott. Néhány óra múlva Nagy Imre ismét felhívta
Andropovot, s mivel a szovjet alakulatok már közelítettek Buda-
pesthez, közölte vele a Varsói Szerződésből való kilépést. A kor-
mány délután négy órakor ült össze ahol döntött az ország semle-
gességéről is. Andropovot a parlamentbe kérették, ahol átnyúj-
tották részére a semlegességi nyilatkozatot. A minisztertanácson
Kádár János is részt vett. Meg is szavazta a semlegességi deklará-
ciót.

A szovjet nagykövet ezúttal is a legnagyobb komolysággal
ígérte, hogy az orosz csapatok rövidesen elhagyják az országot.
Viszonzásként csupán arra kérte Nagy Imrét: vonja vissza az
ENSZ-hez benyújtott panaszát a Szovjetunió ellen. Mi sem bizo-
nyítja jobban Nagy Imre beavatottságát, mint ez a látszólagos
naivsága, hogy eleget tett Andropov kérésének. De még ennél is
gyanúsabb esemény tanúi lehettek a jelenlévők: közül Kádár Já-
nos feltűnően szembeszáll Andropovval. Annak orra előtt hado-
nászva szemébe mondja: ha a szovjet csapatok visszajönnek,
ököllel is szembeszáll a tankokkal. Teszi ezt, annak ellenére, hogy
az orosz egységek óráról-órára közelebb jutnak Budapesthez,
amelyről teljes tudomással bírt, hiszen néhány óra múlva
Münnich Ferenccel megszökött és a szovjet nagykövetségre me-
nekült.

E különös jelenség később mindenkit ámulatba ejtett. A tör-
téntek után, amennyiben Kádár nem beavatottja a Magyarország
elleni szovjet küzdelmeknek, vajon lett volna-e bátorsága az oro-
szokhoz menekülni? A kérdésre még válaszolni sem kell.52

Andropov Kádárnak is bizonygatta: itt csupán félreértésről
lehet szó. Hiszen abban, hogy az oroszok kivonulnak Magyaror-
szágról már megegyeztek, már csak a formai kivitelről kell tár-
gyalniuk.

Andropov méltatlankodásával egyidőben Hruscsov titokban a
lengyel vezetőkkel tárgyal Breszben, ahová az NDK vezetőit is
odarendelte. November 2-án pedig a román és csehszlovák veze-
                                                     
52 Kopácsi Sándor: Életfogytiglan 165. old.
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tőkkel egyeztet Bukarestben. Ugyanaz nap délután Szófiában a
bolgárokkal, majd Titóval tárgyal Brioni-szigetén. Mégpedig a
magyar szabadságharc vérbefojtásáról. Hruscsov sablonérvelése
mindenesetben „A magyarországi beavatkozás elkerülhetetlen,
mert ott halomra gyilkolják a kommunistákat”. Minden alkalom-
mal hangsúlyozta a Kínaiak teljes egyetértését.

A szocialista helytartók valamennyien egyetértettek és helye-
selték a Szovjetunió elhatározását. Különösen a keletnémetek
mutattak a szükségesnél is nagyobb „egyetértést”, de nem igen
maradt el mögötte Románia és Csehszlovákia sem Egyedül a len-
gyel vezetők mertek a súlyos körülmények ellenére megkockáz-
tatni némi különvéleményt.

Titó azonban valamennyiük közül kimagaslott hitványságá-
val, annak ellenére, hogy ő esetleg megtehette volna, hogy semle-
ges álláspontot foglaljon el ebben a fájdalmas kérdésben. Titó
magatartása fényes bizonyítéka, hogy maga is vazallusa volt a
Szovjetuniónak, csupán a kiosztott szerepe volt mindenkinél lát-
ványosabb. Titó Magyarország elleni dicstelen „közreműködése”.
Úgy vélem a magyarság tudatalatti gondoskodásába évszázadokra
belekódolta magát.

Hruscsov, Malenkov társaságában november 2-án délután ér-
keztek Titóhoz sürgős konzultáció céljából. Tőle is megértő hoz-
zájárulást kértek a magyar forradalom fegyveres vérbefojtásához.
Annak ellenére, hogy a jugoszláv vezetők mindenben fenntartás
nélkül egyetértettek, egész éjjel tárgyaltak. A megbeszélésről
Micunovic vaskos, de mégis hiányos emlékirataiból értesülhet-
tünk, amelynek magyar fordítása csak 1990-ben kerülhetett ki-
adásra. Micunovic Kardeljel és Rankovic-al részt vett Hruscsov
és Titó titkos tárgyalásán. Figyelemreméltó, hogy Hruscsov nem
vonta be a tárgyalásokba belgrádi nagykövetét.

Titó – mintha csak részt vett volna Mikoján budapesti tár-
gyalásain, szó szerint megismétli annak Nagy Imréhez intézett
szavait – a kialakult helyzetben valamilyen politikai előkészítést
javasol mondván: „menteni kéne, ami menthető.” Hruscsov meg-
nyugtatja, hogy ez már folyamatban van, Kádár Jánosnak és
Münnich Ferencnek sikerült megszöknie és repülőgépen útban
vannak Moszkva felé.
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Titó ugyanis célszerűnek tartotta a magyarokból (tegyük
hozzá: hazaáruló magyarokból) egy forradalmi kormányféleséget
létrehozni, de legalábbis bejelenteni megalakulását.53

Hruscsov a megbeszélések során két alkalommal is feltűnő
módon említette, hogy a románok készek fenntartás nélkül csa-
patokat küldeni a magyar forradalom leverésére. Titóék azonban
hibás lépésnek tartván, igyekeztek ennek igénybevételéről lebe-
szélni Hruscsovot. Ez annál is érdekesebb, mert egyidejűleg Titó
jugoszláv egységeket indított útba Magyarországra a forradalom
elfojtására. Nem találtunk rá bizonyítékot, de minden bizonnyal
erről viszont Hruscsov beszélte le Titót. Azt is nehéz megérteni,
hogy erről a fontos eseményről Micunovic hallgat. Bőséges vissza
emlékezéseiben hiába keressük. Még a leghalványabb utalást sem
találjuk. Csak Hruscsov 1957. január 10-i Titóhoz irt és később
nyilvánosságra került leveléből értesülhettünk róla. Hruscsov
visszahivatkozik arra, hogy Titó 1956. november 18-án egy
szovjet küldöttség előtt ismertette: ha a magyar forradalom elfoj-
tására nem használtak volna fel szovjet katonai egységeket, akkor
jugoszláv egységeket vezényeltek volna Magyarországra. Jugo-
szláv csapatok abban az időben már meg is indultak a magyar
határ felé.54 Titó e lépése megdöbbentő! Hiszen Magyarország
ilyen lépésre még a legízléstelenebb „láncos kutya” propaganda
idején sem adott okot.

Micunovic fontos akadékokkal szolgál arra vonatkozóan is,
hogy a magyarországi forradalmat a Szovjetunió előre megter-
vezte. Már 1956. július 15-i naplójegyzetében leírja, hogy egyik
Hruscsovval folytatott beszélgetése alkalmával hallotta tőle, hogy
ha a Magyarországon kitörne a „balhé” erőhöz fognak folyamod-
ni. Hiszen ebben az időben a belpolitikai helyzet erre még messze
nem volt felkészítve. Szuszlov és Mikoján forradalmi „missziójá-
ról” is lerántja a leplet. Így vélekedik: „Szuszlov a jelek szerint
mindent megtett azért, hogy mérséklés és megoldás helyett csak
jobban elmélyítse és fokozza a válságot.” A kétsíkú ámítás isko-
lapéldája, hogy ennek ellenére Nagy Imrét az általa szított válság-
ban arra biztatta „mentse, ami menthető.”

                                                     
53 Veljkó Micunovic: Titó követe voltam Moszkva 1956 1958. 128-135 old.
54 Magyarország című hetilap 1989. június 23-i száma 7. old.
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A magyar forradalom kiprovokálásának egyebek között
egyik célja az elrettentő példa megteremtése a vazallus államok
számára, kilátásba helyezése minden ellenkezés könyörtelen
megtorlásának. A szovjet vezetők ebbéli szándékát az éles szemű
Micunovic is felismeri. Úgy érzi, hogy a szovjet hadsereg ma-
gyarországi bevetésével Jugoszláviát is megfenyegetik. Nyoma-
tékosan Figyelmeztetik őket, hogy „jól értsék” meg, amit monda-
nak és Jugoszlávia is „fogja be a száját.”55

Hruscsov és Titó megállapodnak, hogy a forradalom vezeté-
sének azonnali felszámolása érdekében Nagy Imrének menedék-
jogot adnak a budapesti jugoszláv nagykövetségen. Így a minisz-
terelnök és zsidó környezete az előzetes terv szerint ott is keres
menedéket. Tegyük hozzá: balszerencséjére. A történelem máig
nem tudta tisztázni, hogy Nagy Imréék a menekülésükkor már
szovjet tankokkal körülzárt parlamentből, a közlekedés minden
eszközének, útvonalainak használhatatlansága mellett hogyan
tudtak a parlamenttől elég nagy távolságra lévő jugoszláv nagy-
követségre eljutni. Nem lepődnék meg túlságosan, ha az derülne
ki valaha, hogy éppen szovjet járműveken juttatták volna oda
őket.

                                                     
55 Micunovic: Idézett mű 86. old.
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A NOVEMBER 4-I SZOVJET INVÁZIÓ

A november 4-i dátum felülvizsgálatra szorul. Különösen, ha
a Szovjetunió jogi kreációjából indulunk ki. Eszerint október 28-
án megállapodtak Budapest kiürítéséről, amely kiterjedt a meg-
szálló csapatok magyarországi kivonulására is, az 29-én de facto
kezdetét is vette. Ugyanakkor 31-én délután ennek folyamata le-
állt, s egyidejűleg a keleti irányban mozgó szovjet csapatok vagy
előre kiadott parancs, vagy rádió utasítás alapján megfordultak és
az ország központja felé folytatták útjukat. Ezzel a „megfordulás-
sal” tulajdonképpen elkezdődött a szovjet invázió. Szinte vele
egyidőben a Szovjetunió területéről is megkezdődött a szovjet
csapatok beözönlése, amely sürgetőlég hatott Nagy Imrére a Var-
sói Szerződés felmondására, majd az ország semlegességének
deklarálására. Ennek az adott időben a magyarság részéről ugyan
semmi értelme nem volt, de arra mindenképpen alkalmas volt,
hogy Magyarországra a nagyhatalmak által kényszerzubbonyként
ráerőltetett status quo-t megváltoztassa. Ennek ürügye már az
Egyesült Államok szerint is jogossá, sőt szükségessé tette a
Szovjetunió fegyveres beavatkozását. Ahogyan Roosevelt már
Teheránban megfogalmazta: „ha kell, erőszakkal is megvédjük a
békét.” Bár a magam részéről akkor sem és most sem látom be,
hogy a béke veszélybe lett volna, legfeljebb a Szovjetunió ma-
gyarországi „békés” kizsákmányolása került veszélybe.

Nagy Imre, aki lélekben nem a magyar forradalom vezetője,
hanem sokkal inkább a Szovjetunió magyarországi helytartója
volt, az események veszélyesebb szakaszába érve minden igyeke-
zetével menteni próbálja a menthetőt.

Miután október 28-án Mikoján és Szuszlov javaslatára eltá-
volítja a hatalomból Gerő Ernőt, Hegedűs Andrást Piros Lászlót
és Bata Istvánt, fontosnak tartja azok személyi biztonságát is
megőrizni. Mivel a hazai állapotok erre nem nyújtottak kellő ga-
ranciát, a helyzet rendeződéséig javasolja nekik, utazzanak el a
Szovjetunióba. Az aggódó javaslatot Andropov is támogatja. Az
érintettek ezt kitörő örömmel fogadják. Nem is vesztegetik az
időt. Szovjet harckocsikon a tököli repülőtérre utaznak, onnan



178

pedig ugyancsak szovjet repülőgépen a Szovjetunióba „emigrál-
nak”, ahonnan a „rend helyreállítása” után annak rendje és módja
szerint az előzetes ígéreteknek megfelelően vissza is tértek.

Nagy Imrének meg sem fordult a fejében, hogy az országra
zúdult katasztrófáért felelősségre vonásukról gondolkodjék. Nyil-
ván erre nem is kapott felhatalmazást. Ez csak a hűbérúr jogosít-
ványai között szerepel. Neki pedig ezek az urak nem vétettek.

A vezérek példáját követve a magasabb rangú ÁVH-s tisztek
a tököli szovjet főhadiszálláson kerestek menedéket. Fontos taná-
csokat adtak a magyar forradalom fegyveres leveréséhez. Még ar-
ra vonatkozóan is eligazították az orosz tiszteket, mely esetben
kell felszólítás nélkül, vagy felszólítás után lőni. Vajon egy nem-
zet elárulásában tehet-e valaki ennél többet, ha valaha ennek ke-
nyerét ette? Azt szándékosan nem mondom, hogy magyar ember
tehet-e ennél többet hazája elárulásában, mert ezek az emberek
szinte kivétel nélkül zsidók voltak. Ők pedig azt az országot,
melyben éppen élnek nem tekintik hazájuknak, csupán – bár-
mennyire is szidják Hitlert a szó használatáért – élettérnek. E
ténykedésük cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy hiányával vannak
mindenfajta magyar vagy magyarság iránti érzelemnek. Helyesel-
hetjük Hitler megállapítását, miszerint mindegy, hogy franciául,
németül, vagy magyarul beszél, de minden esetben háborúról
gondolkodik. Bármilyen hihetetlen, de megtörtént, hogy a rádió
egyik nagynevű sportriportere a november 4-i szovjet agressziót
követően szovjet katonai egyenruhában feszelgett rádióbéli mun-
kahelyén.

A szovjet alkat megítélésénél általában az orosz ember gon-
dolkodásmódját szoktuk alapul venni. – A szovjet politikus egye-
síti magában az orosz emberek sokoldalú jellemét. A katonákat
más nemzetek tulajdonságainak vizsgálatánál is kivételként te-
kintik, hiszen ők parancsok, szolgálati szabályzatok alapján cse-
lekednek. Sajnos ez az orosz katonai vezetők esetére nem alkal-
mazható.

A szovjet katonai vezetők még november 3-án is álnok mó-
don tárgyaltak a magyar küldöttséggel csapataik Magyarországról
történő kivonulásáról, mégpedig a magyar katonai küldöttség
meglepetésére nagy együttműködési hajlammal. A fő kérdésben,
hogy a szovjet csapatok elhagyják Magyarországot, ellenvetés
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nélkül megállapodtak. A viszonosság elve alapján még aznap este
10 órára meghívják a magyar tárgyalókat a tököli szovjet főhadi-
szállásra, ahol már csak a formaságokról, a csapatok búcsúztatá-
sának módjáról, a katonai zenéről kellett volna megállapodni.
Utólag mindenképpen gyanúsnak mondható, hogy ilyen proto-
kolláris kérdések egyeztetéséhez a magyar kormány miért indított
útnak olyan magas rangú küldöttséget, amelynek tagjai: Maléter
Pál honvédelmi, Erdei Ferenc államminiszter, Kovács István ve-
zérkari főnök, Szűcs Miklós ezredes.

A tököli megbeszélések közben a magyar küldöttség váratla-
nul kelepcébe kerül.

A tárgyalóterembe nem hívott látogató lép be: Szerov tábor-
nok a KGB parancsnoka, magyarországi árulók – Piros László és
több ÁVH-s tiszt-társaságában. A szovjet tárgyalóküldöttség alig-
ha előzetes eligazítás nélkül, ámulatba esve látszik szemlélni a
fejleményeket. Malinyin tábornok a szovjet tárgyalók vezetője
állítólag még tiltakozott is.

Szerov és lakájai azonban késedelem nélkül letartóztatja a
magyar delegációt.

Csaknem fél évszázad múltán is latolgatjuk: mi késztette a
Szovjetunió vezetőit ezekre az ázsiai módszerekre? A nagy el-
szántságú, de rendkívül gyenge fegyverzetű magyar erőket e nél-
kül is könnyűszerrel legyőzhették volna. Ma sem találunk más
magyarázatot, mint a szabadkőműves többsíkú ámítás rosszízű
példáját, amely a magyarországi forradalom kiprovokálásának
gondos előkészítését is jellemezte. A módszer hasonlósága miatt
meg kell említeni, hogy mint az első, mint a második világháború
kiprovokálása egy láthatatlan hatalom által hasonló fondorlattal
történt.

November 4-én hajnalban megindult a korábbi napokban be-
özönlő szovjet haderő Budapest ismételt elfoglalására, a magyar
szabadságharc vérbefojtására. A szolnoki rádióban elhangzik a
magyar nemzet legnagyobb árulójának és hóhérának bejelentése,
hogy vezetésével megalakult a munkásparaszt kormány, amely a
szovjet csapatok segítségét kérte a szocialista vívmányok védel-
mére, a korábban általa is támogatott forradalom fegyveres leve-
résére. Forradalmi szabadságharcunk Kádár új megfogalmazásá-
ban már ellenforradalommá változott. Állítólag a szolnoki rádió-
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ban nem Kádár beszélt, hanem a Szovjetunióban felvett nyilatko-
zatát játszották be. Vele párhuzamosan a budapesti rádió is mag-
netofon szalagról sugározza Nagy Imre felhívásait a nemzethez,
miközben őt a jugoszláv nagykövetségre menekítik. Az egyik
szabadkőműves kommunista megy, a másik meg jön.

Figyelemreméltó, hogy Nagy Imrét a jugoszláv nagykövet-
ségre számos szabadkőműves zsidó elkíséri. A tárgyilagos szem-
lélőnek azonban nyilván feltűnik, hogy ezek a „hűséges szolgák”
a nagy leszámolást követően mind életben maradtak. Vas Zoltán,
Lukács György, Vásárhelyi Miklós, Berei Andor mind-mind
megúszták. A „balhét” Nagy Imre és néhány társa vitte el. Hogy
ténylegesen is Nagy Imre kegyeltjei voltak-e, vagy mások válo-
gatták ki számára, máig sem tudjuk.

Máig sem tisztázott: Nagy Imre ki, vagy kik ellen remélt vé-
delmet a jugoszláv nagykövetségen? Nem valószínű, hogy az oro-
szoktól, hiszen azok munkaadói voltak, feladatát utasításaik sze-
rint teljesítette. H a mégis megnehezteltek valamiért, az ellen Titó
úgy sem tudta, de nem is akarhatta megvédeni. Jól tudta, hogy
Titó alku nélkül kiadja őket, ha az oroszok kérik. A szláv alkat
Nagy Imre előtt nem volt ismeretlen. Akkor hát ki elől menekült,
vagy menekítették el társaival együtt? Talán csak nem a magyar
nép elől? Úgy gondolta, ha a nemzet felismeri, hogy két asztalon
játszott, esetleg végez vele? Ennek valószínűségét éppenséggel
kizárni nem lehet, hiszen tudjuk, hogy történtek arra vonatkozó
kísérletek, hogy Nagy Imrét esetleg beveszik Kádár kormányába.
Azt is tudjuk, hogy ennek megvalósulása nem Nagy Imre eluta-
sításán vagy akárcsak vonakodásán múlott. Sokkal inkább a
szovjet vezetés belső torzsalkodása akadályozta meg ezt a megol-
dást.

Nagy Imre és Kádár János megbízásából folytak is magas
rangú személyek által tárgyalások Nagy Imre jugoszláv nagykö-
vetségen való tartózkodása idején. A Kossuth Rádió 1995. októ-
ber 26-án 11 óra 35 perckor részleteket sugárzott Heltai György
emlékezéseiből. Heltai szerint Nagy Imre egy jugoszláv ügyvivő-
vel üzent neki, hogy kövesse őt a nagykövetségre. Érvelése sze-
rint „jók a kilátások Kádárékkal egy kompromisszumra.”

Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy a magyar forradalom
vérbefojtásával nem csak Hruscsov, hanem ortodox ellenfelei is
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egyetértettek, csupán érvelésük különbözött egymástól. Míg
Hruscsov azzal érvelt, hogy elkerülhetetlen a szovjet belső veze-
tésének reformja, a párt irányvonalának és gyakorlatának változ-
tatása, mert a sztálini terror és a gazdasági irányítás megcsonto-
sodása a magyarországihoz hasonló robbanáshoz vezet. Addig
Molotov és a sztálini garnitúra őskövületei azzal védekeztek,
hogy a szigorlazulásával, a politikai revizionizmus, a gazdasági
reformok veszélyeztetik a szocialista vívmányokat, amelynek vé-
delmére tört ki a magyar forradalom.

Mintha ez az okoskodás az úgynevezett rendszerváltást kö-
vetően is egyre nagyobb teret hódítana magának. Ha a száraz té-
nyekből indulunk ki, igazolódni látszik ez az elmélet. Az Antall-
kormány szóban ugyancsak az 1956-os szabadságharcunkat tűzte
országlása cégéréül. Ám a szabadságharc még élő résztvevői
megbecsülésében nagyon szűkmarkúnak bizonyult. Börtönéven-
ként mintegy egy kiló disznóhús ellenértékével emelte nyugdíja-
kat és értéktelen kárpótlási jegyekkel látta elegendőnek megtisz-
telni őket. Jelentősebb nyugdíjemelést majd csak a következő,
Kádár örököseinek számító kormány adott. A nyugdíjemelést lo-
gikusnak aligha nevezhetők, hiszen nagyon kificamított módon
hajtotta végre. Noha minden 56-os szereplő egyformán megszen-
vedte magyar érzelmeinek megnyilvánulását, a nyugdíjemelés
ahelyett, hogy mindenki azonos összeget kapott volna, mindenki-
nek a nyugdíját egy azonos szintre: 25.000 forintra emelte. Füg-
getlenül attól, ült-e börtönben és mennyit. A legjobban azok jár-
tak, akik nem is minden esetben 56 miatt gyengén fizető, egyben
természetesen gyengébb teljesítményt igénylő munkát végeztek,
esetleg csupán néhány év munkaviszonnyal rendelkeztek. Azok,
akik minden gáncsoskodás ellenére tanultak és magasabb értékű
munkával gondoskodtak családjuk megélhetéséről, több évtizedet
dolgoztak folyamatosan meg nem érdemelt hátrányt szenvedtek.
Akárcsak a szocialistának nevezett társadalomban, az alkotás és a
szorgalom nem követendő példa, hanem káros dekadencia, amely
sohasem nyeri el méltó jutalmát. Ezúttal is a rövidebbet húzták.56

Nagy Imrét, annak ellenére, hogy a legveszélyesebb szolgá-
latot ő tette a még Magyarországnak nevezett vörös gyarmat
                                                     
56 Berki Mihály: A tizenkét napos szabadság ára 39. old.
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megmentésére, szabadkőműves testvérei feláldozták. Nyilván
megértették vele, hogy most az ő életére van szükség a szocialista
folyamatosság érdekében. Alku és fellebbezés nélkül odaadta.
Majd látni fogjuk a rendszerváltás előtti rehabilitálást követően
lánya az október 23-i ünnepi koszorúzás alkalmával nem a lát-
szólag rendszerváltó Antall Józseffel, vagy Orbán Viktorral megy
koszorúzni apja emlékművéhez, hanem Horn Gyulával.

Kádár november 7-én érkezik szovjet harckocsin Budapestre.
Annak ellenére, hogy zsidó hazaáruló környezete egymás lábát
taposva rohant hozzá, a pán újjászervezése nem ment könnyen.
Csak december 2-án tudott első ízben összeülni az MSZMP ide-
iglenes központi bizottsága, amelyet Kádár életrajzából vett in-
formáció szerint saját maga választott meg.57

Kádár és Münnich parancsára a zsidó ÁVH-sok és magukról
megfeledkezett, pénzért mindenre kapható szekértolóik pufajkába
öltözve a legvadabb szadizmussal rontottak rá az egész magyar
nemzetre mindenkiben „ellenforradalmárt” láttak. A kezükre ke-
rült a forradalmi mozgalomban bármilyen jelentéktelen módon is
azonosult embereket kegyetlen kínzásokkal kényszerítették az ál-
taluk diktált bűnök beismerésére. Vörös megszállottsággal keres-
ték a nem létező halállistákat.

A kegyetlen megtorlás elől több, mint kettőszázezer honfitár-
sunk kényszerült idegenbe. Szerencsétlen családok váltak földön-
futókká, nem egyszer szétszakadva.

Apák, fiúk, leányok, anyák, szülők, nagyszülők, apró gyer-
mekek szakadtak el egymástól. Ez a nagy nemzeti exodus hihe-
tetlen fájdalmat és vesztességet okozott az egész országnak. Úgy
látszik azonban Kádárnak még ez is megérte. Kádár János egész
élete tevékenységével kimerítette a hazaárulás minden formáját.
A magyar történelem kevés ilyen szemérmetlen nemzetárulót is-
mer, ha találni párját egyáltalán.

Máig ismeretlen számú fiatalt szállítottak ki erőszakkal a
Szovjetunióba, ahonnan többen a mai napig sem tértek haza. A
magyar lakosság megfélemlítése olyan nagy volt, hogy a mai fo-
galmaink szerint szinte le sem írható. Az elfogott fiatalok Szov-
jetunióba deportálásával egyidőben suttogó propagandájukkal is-
                                                     
57 Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi háttérrel 288. old.
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mét felújították a második világháború befejezését követően han-
goztatott sztálini véleményt: miszerint Magyarország csupán va-
gonkérdés. A hírhedt mondást ezúttal Hruscsovtól származtatva.
Nemzetidegen bíróságok soha nem látott bőségben gyártották a
halálos és a több évtizedes börtönítéleteket. A börtönférőhelyek
hiányára panaszkodó karhatalmistáknak Kádár azt a „praktikus”
tanácsot adta, hogy hozzanak több halálos ítéletet.

Az egész nemzet rettegett, hiszen lélekben mindenki forra-
dalmár volt, és sohasem tudta, mikor csapnak le rá. A szabadkő-
műves bolsevista inkvizíció sötét erői feszítették keresztre az
egész országot. Félelmében a magyar is irtotta a magyart.

Az amerikai kormány szemfényvesztő magatartását hihetet-
len galádság jellemzi.

Egyfelől titokban biztatta, sokkal inkább követelte, hogy a
Szovjetunió a legsürgősebben állítsa helyre Magyarországon a
közösen kialakított gyarmati uralmat, másfelől az általa fenntar-
tott Szabad Európa és az Amerika Hangja rádióadásaival uszítja a
nemzetet az orosz hódítók ellen. Diplomáciai síkon pedig maga
terjesztette az ENSZ biztonsági tanácsa elé, ahol az oroszoknak
vétójoga van, az úgynevezett magyar ügyet. Gondosan vigyázva,
nehogy az az ENSZ közgyűlése elé kerüljön. Fennállott ugyanis
annak a veszélye, hogy a közgyűlés olyan döntést hoz, hogy
ENSZ békefenntartó erőket vezényeljen Magyarországra. Az
Egyesült Államok politikájától pedig mi sem állott távolabb en-
nél. Hiába hirdette meg Eisenhower elnök néhány hónappal ko-
rábban a „felszabadítási doktorinát”. Ezt ugyanis csak a gyarma-
tok régi gyarmattartóik alóli felszabadítására értette, hogy aztán a
saját kizsákmányolása alá vonhassa.

A szovjet agresszió nyomán a nemzet nyakára ültetett meg-
újult szabadkőműves hatalom magyarság elleni irtó hadjáratával
Magyarországon ismét úrrá lett a sötét középkor. A változatlanul
zsidók vezette bolsevista karhatalom válogatott szélhámosságok
özönével sanyargatta az ország lakosságát. Amikor az ország te-
metői csendjében már minden zaj elült, kiváltságaik további biz-
tosítására minden áron igyekeztek fontosságuk látszatát fenntar-
tani. Ők maguk írtak különböző feljelentéseket az ellenforradal-
márok nem létező garázdálkodásiról az illetékes pártbizottságok
felé. Ezeknek az álnevek alatt íródott bejelentéseknek egységes
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befejezése kivétel nélkül az a követelés volt, hogy a karhatalom –
tehát saját maguk – ne kesztyűs kézzel kezelje az ellenforradal-
márokat, hanem takarítsa el végre az útból őket. A kormány ve-
zetését is elhalmozták ezekkel a hamis információkkal, amelynek
jelentős szerepe volt a folyamatos gyűlölködő pszichózis fenn-
tartásában.

Ez annál is fájdalmasabb, mert e szélhámosság kitervelői és
végrehajtói között sajnos magyarságunkból teljesen kivetkőzött
magyar szülők által nevelt hazaárulókká silányult emberek is
voltak. Nem is kevesen!

Nagy Imre moszkvai parancsra történő kivégzése után a
„szocialista” hatalom a szovjet szuronyokon elterpeszkedve ott
folytatja a bolsevista gazdasági szerkezet kialakítását, ahol Rákosi
abbahagyni kényszerült. Magyarországra vonatkoztatva nem igaz
az a definíció, miszerint a szuronyokkal mindent el lehet érni,
csak éppen ülni nem lehet rajta. Kádárék alaposan rácáfoltak erre.
1990-ig egyfolytában rajta ültek. Akkor sem a rajta ülők alfele
sebesedett ki, hanem képletesen szólva a szuronyok görbültek
meg. A magyar mezőgazdaság kolhozosításába még a minden
hájjal megkent Rákosi is belebukott. A pufajkások által megte-
remtett rémuralom hátán Kádárék újból hozzáfognak. Jól fizetett
pártagitátorok tömege rontott a magyar öntudatát leginkább meg-
őrző parasztságunkra, hogy válogatott erőszakkal kicsikarja alá-
írását a termelőszövetkezetekbe való belépéséhez. Mindenfajta fi-
zikai erőszak alkalmazása megengedett volt a magas fejpénzek
jutalmáért ezek a fékeveszett vörös hazaárulók éltek is vele. Szá-
mos gazda beleőrült fájdalmába, mások felakasztották magukat,
de a mezőgazdaság kolhozosítását még átmenetileg sem szüne-
teltették, hanem a parasztság és az egész ország nagy kárára be-
fejezték.58

A magyar forradalom kiprovokálói számítása teljes mérték-
ben igazolta kiagyalói elképzelését. Mintegy tizenkét évig nem
csak a magyarok, de a többi Kelet-Európai gyarmatok népei is
némán tűrték kizsákmányolásuk minden formáját. A Szovjetunió
zaklatás nélkül lázíthatta fel a hidegháború álarca mögött Anglia,
Franciaország, Belgium, Hollandia stb. gyarmatait, amelyek az
                                                     
58 Gyurkó László: Idézett mű 299. old.
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oroszok bajkeverése után észrevétlenül az Egyesült Államok gaz-
dasági érdekkörébe kerültek.

Amerika második világháborús szövetségesei ámulva ta-
pasztalták, hogy a legjelentősebb nyersanyag és energia-forrásaik
egyre vékonyodnak. Úgy tűnik azonban, hogy a szuezi-csatorna
elveszítése mindennél fájdalmasabban érinti Angliát és Franciaor-
szágot. A kiprovokált magyar forradalom teremtette nemzetközi
zűrzavar alkalmas lehetőséget látszott teremteni a csatorna vissza-
szerzésére.

A rövidlátó angol-francia kormány az Egyesült Államok tá-
mogatását biztosra véve, annak biztosítása érdekében maga mellé
véve Izraelt is, légitámadást intéznek Egyiptom ellen, majd Port
Saidban és Port Faundban partra is szállnak. Az angol és francia
kormánynak azonban kínos meglepetésben lesz része. Hiába
nyerték meg tervükhöz az Amerika által oly feltűnően gyámolított
Izraelt, az Egyesült Államok nem áll melléjük, sőt az ENSZ-el,
ezúttal a közgyűléssel, fegyverszünetre kényszeríti őket. Érdekes
fordulat következik. Amerika a titokban a Szovjetuniót kéri fel az
angolok és franciák megleckéztetésére. Ennek megfelelően a
szovjet kormány 1956. november 5-én az egész világ csodálatára
erélyesen felszólítja az angol és francia kormányt, azonnal szün-
tessék meg az Egyiptom elleni intervenciót, mert különben fegy-
veresen beavatkozik Egyiptom oldalán.

Másnap Eisenhowert újból az Egyesült Államok elnökévé
választják, aki most azt a tanácsot adja az angol és a francia kor-
mánynak, tegyenek eleget a Szovjetunió ultimátumának, mert
különben világháború tör ki, s ebben rá ne számítsanak.

Magyarországgal ellentétben a fegyverszünet betartásának
biztosítására Egyiptomba megérkeznek az ENSZ-csapatok. Az
angolok és franciák pedig dolguk végezetlenül elhagyják az arab
országot. Ezzel a válság véget is ér, de a furcsa és érdekes tanul-
ság az egész világ számára megmarad.

Latin-Amerika gazdasági gyarmatosítását – az oroszoknak
ugyanis túl messze van – Amerika vállalja magára. Módszerei
azonban eltérnek a szovjet gyakorlattól. Különböző pénzügyi se-
gélyekkel igyekszik befolyása alá vonni őket. Ezek az egykor
spanyol gyarmatok azonban gyakran túljártak a különös hódítók
eszén. Látszólag katonai puccsokkal döntögették meg egymás
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hatalmát. Nem egyszer a megdöntött és az új hatalom titkos
egyetértésével. Az ügyeletes, puccsal hatalomra került katonai
hunfa, uralma megszilárdításához igyekezett minél nagyobb ame-
rikai segélyt megszerezni. Végül a dolog már odáig fajult, hogy a
puccsista országok titokban ütemezték egymás között az Amerika
által finanszírozott hatalomváltást. A bel- és gazdaság politikát
tervszerűen vezették abba az irányba, hogy az amerikai kormány-
zat megelégelje működésüket és új hatalomváltó katonai csoport
után legyen kénytelen nézni. Ezek pedig egyre jobban megkérték
a bohózat árát.

A spanyol kultúrán nevelkedett latin-amerikaiak nem voltak
megetethetők azzal a hidegháborús maszlaggal, amely Európában.
Ázsiában és Afrikában olyan jól működött. Így Latin-Amerika
különös meghódítása egyre több amerikai pénzt igényelt. Ki kel-
lett tehát találni valamit, ami lényegesen olcsóbbá tenné ezeknek
az országoknak a gazdasági kizsákmányolását. Segítségéért ismét
az oroszokhoz folyamodnak.

Az új kísérlet alanya Kuba lesz. Ezúttal nem néhány tábornok
puccsa vet véget Batista elnök hatalmának. Fidel Castro és testvé-
re Ruz partizánhadsereget szervez és gerillaháborút indít a kor-
mány ellen. amely kilenc hónap múlva megdönti Batista kormá-
nyát. A Fidel Castro által alakított kormány gyors és látványos át-
alakításba fog. Államosítja az amerikaiak tulajdonában lévő cu-
kornád ültetvényeket és földreformot hajt végre. Ezek az intézke-
dések egyértelműsítik, hogy ezúttal kommunista hatalomátvétel
történt. A Szovjetunió megalakulása után azonnal el is ismeri az
új kormányt. Egyes hírforrások tudni vélik. hogy a sajtó által fo-
lyamatosan favorizált Fidel Castro zsidó származású. Nem lehe-
tetlen. Nehéz elképzelni, hogy spanyol származású és műveltségű
ember hazája elárulásában ilyen kimagasló teljesítményt nyújtson.

Miért is volt szüksége az Egyesült Államoknak Kuba kom-
munizálására?

Több okot is lehet rá találni. A legfontosabb azonban, hogy
elrettentő példát adjanak a többi latin-amerikai gyarmatosításra
kiszemelt állam részére. Ha nem állnak be az Amerika vezényelte
sorba, akkor bizony Kuba sorsára jutnak.

Ugyanakkor alaposan megkönnyítette a mindenkori amerikai
elnök és kormány dolgát a szenátussal szemben a katonai kiadá-
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sok megszavaztatására. Nem kell külön bizonyítani, hogy a meg
növekedett hadi kiadások, a fegyverkezés haszna úgyszólván tel-
jes mértékben a hadianyag-gyártó zsidó plutokrácia zsebéhen
csapódik le. Az események ilyen alakulása tehát nyilván érdeké-
ben állt. Ha nem Így lenne, akkor az amerikai haderő egyetlen hét
alatt még az emlékét is kisöpörhette volna Fidel Castronak és
rendszerének Kuba szigetéről.

Az amerikai kormányok politikájára jellemző, hogy egész
Kelet-Európa rekommunizálása után, amikor már az alapító
Szovjetunió is feladta a szocialistának nevezett társadalmát, Ku-
bában változatlanul tartja magát. Mind ahogy egész Kelet-Európa
kommunista vezetői eltűntek, kit meggyilkoltak, kit más módon
küldtek a másvilágra, a szerencsésebbeket félreállították. Fidel
Castro azonban még 2004-ben is látható testi-, feltehetően bizo-
nyos mértékig szellemi leépülése ellenére is változatlanul építi a
kubai szocializmust. A Szovjetunió ugyan le kellett építse Kuba
folyamatos segélyezését, a kubai társadalom működése a korábbi
színvonalon mégis töretlen. Nem lehet kétséges, Fidel Castro ta-
lált egy új forrást, amely biztosítja Kuba tartásdíját.

Csak tippelni tudunk, hogy ez kinek állhat érdekében. Való-
színű nem járunk messze az igazságtól, ha az Egyesült Államok
titkos „jótékonykodására” gyanakszunk.

Minden esetre az a drámainak látszó rakéta-bohózat, amely
Kennedy és Hruscsov előadásában a szovjet rakéták kubai telepí-
téséről és visszavonásáról lejátszódott, érdekes színfoltja volt a
hatvanas évek történetének.

Nem szabad említés nélkül hagyni Kennedy pénzügyi re-
formkísérletét. Tudott dolog, hogy az amerikai fizetőeszköz kibo-
csátását, vagyis a jegybank szerepét egy magán bankcsoport tartja
a kezében. Ezt a világszerte egyedüli jogosítványt ezek a bankok,
sokkal inkább szabadkőműves bankárok közvetlen az első világ-
háború kitörése előtt szerezték meg. Az ugyancsak szabadkőmű-
ves Wilson elnök hajtotta keresztül a törvényhozáson.

A fiatal Kennedy éles logikájával könnyen és gyorsan felis-
merte, hogy az Egyesült Államok kormányának hatalmas kára
származik abból, hogy a nyomdai önköltségen előállított és a
kormánynak kölcsönözött dollármilliókért hatalmas kamatot fizet.
E példátlan missziót egyetlen állam gyakorlatában sem lehet
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megtalálni. A pénzverés régen a királyok joga volt. A demokrácia
áldásainak begyűrűzésével ezt a jogot a nemzeti törvényhozás el-
lenőrzése mellett minden állam nemzeti bankja gyakorolja. Bár a
világbanknak és nemzetközi valuta alapnak nevezett zsidók ve-
zette intézmények évről-évre szorosabb ellenőrzésük alá vonják
ezeket az intézményeket. A cél nyilvánvaló: megszerezni az álla-
mi szuverenitás e maradék felségjogát is. Az eladósodás mester-
séges létrehozása ezt már visszavonhatatlanul megalapozta.

Az amerikai demokráciára jellemző, hogy a Kennedy-
gyilkosság kivizsgálására alakított bizottság jelentését hetven évre
zárolták. Az amerikai népnek – aki megválasztotta – nem kell
tudnia, hogy kik és miért gyilkolták meg az ország elnökét. Az
Oszvald-teória egy nagyon gyenge regény krImi kategóriájába so-
rolható.

Kennedy egy bizonyos érdekcsoport érdekeit súlyosan meg-
sértette. Mégpedig olyan érdekcsoportét, amelynek rendkívüli
még a kormányénál is nagyobb hatalom van a kezében. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint Kennedy fivérének Robertnek – miu-
tán bejelentette indulását a következő elnökválasztáson – meg-
gyilkolása. Pedig ezúttal Oszvald „magányos” akciójáról szó sem
lehetett. Valószínű a következő elnökválasztás előtt a másik Ken-
nedy fiúnak, Edvardnak is megüzenték, ha élni akar vesse el el-
nöki ambícióit.

Edvard ugyanis – noha indulása szóba került – hagyta magát
családja és barátai által lebeszélni. Mindenkinek pusztulnia kell
tehát, akiről akár csak gyanítani lehet, hogy változtatni akar
Federal Reserve „választott” bankárainak nagy hasznot hozó
„üzletén.”

A Szovjetunió irányította titkos aknamunka következtében
egyre szaporodnak a lázadások, puccsok, gerillaharcok Anglia,
Franciaország és Belgium stb. gyarmatain.

E „mozgalmak” által felzaklatott gyarmatok „jogi helyzetét”
végül is az amerikai szavazógéppé silányított ENSZ „rendezi,”
pontosabban változtatja meg Amerika érdekeinek megfelelően.
Az angolok némán tűrik a „társadalmi fejlődés” különös irány-
váltását. A franciák azonban megpróbálják – különösen Algéria
esetében – megállítani ezt a gyanús folyamatot. Hosszantartó el-
lenállásuk végül is kudarccal végződik. A belgák, hollandok,
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portugálok spanyolok felismerve az Egyesült Államok és a
Szovjetunió különös együttműködését – megadják magukat. Haj-
dani gazdagságuk az anyaország területére szorul vissza.

Mintha Magyarország legújabb kori történelme tizenkét éves
periódusokban haladna tovább. A második világháború de facto
1944. végén tulajdonképpen véget ért. Tizenkét év múlva 1956-
ban kiprovokálják további kizsákmányolhatósága érdekében a
kommunizmus elleni legnagyobb forradalmat. Az újabb tizenkét
év fordulója sem múlik el eseménytelenül. Az ország gazdaságá-
nak államkapitalista átépítése ugyan „szerencsésen” befejeződött,
ami egyben azt is jelenti, hogy működőképességének határához
érkezett. A gazdaság nem képes megtermelni a lakosság ellátásá-
hoz szükséges árukat. Magyarul: nem tudja eltartani önmagát.

A háború előtt a megcsonkított ország képes volt fél Európát
élelmiszerrel ellátni. Most pedig több alapvető élelmiszert még
mindig importálni kell. 1956-ot követő első években még kenyér-
gabona behozatalára is kényszerültünk.

A változások tovább nem halasztók! Magyarországon is be
kell vezetni a Lenin által alkalmazott NEP-korszakot. Magyaror-
szág hűbéri mivoltát mi sem jellemzi jobban. minthogy az új gaz-
dasági mechanizmusnak elkeresztelt szerény gazdaságirányítási
változtatást a Szovjetunió körömszakadtáig ellenzi. (Normális kö-
rülmények között azt lehetett volna mondani: semmi köze hozzá),
sőt néhány év múlva egyszerűen megtiltja. Az új gazdaságirányí-
tási rendszer a szabadabb gazdálkodás engedélyezésével eredmé-
nyesnek bizonyult. A Magyarországra látogató szovjet pártoligar-
chiák elképedve szörnyülködtek az üzletek számukra hihetetlen
árubőségén. Sérülni látszott a kommunizmus azon dogmája, mi-
szerint a szocialista államoknak egységes fejlődési pályán (sokkal
inkább fejletlenségi pályán) kell haladniuk. A Szovjetunió vezetői
nem azon gondolkodtak, hogyan lehetne a többi vazallus és a sa-
ját gazdaságát Magyarország színvonalára emelni, inkább vissza
kell vetni őt a többiek elmaradottságának állapotába.

A gazdaság mozgásirányát azonban teljes mértékben vissza-
fordítani már nem lehetett, csupán fejlődését visszafogni, késlel-
tetni. A nyugati gépek és technológiák már - ha kis mértékben is -
beépültek a magyar termelésbe. Ezek üzemben tartása további
együttműködést igényelt. A Szovjetunió ezzel kapcsolatban a
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maga számára igen praktikus megoldást választott. Arra kötelezte
a magyar ipart és kereskedelmet, hogy a devizáért behozott alkat-
rész beépítésű gépeket rubel fizetése mellett a Szovjetuniónak
szállítsa. Ez pedig csak egyre növekvő deviza tőkehitelek felvé-
tele mellett volt lehetséges. Így a Szovjetuniónak érdekévé vált a
kapitalista kölcsönök Magyarország általi felvétele.

Ahogy a magyar közmondás vallja: evés közben jön meg az
étvágy. Ez a Szovjetunióra fokozottan igaz volt. Nem elégedett
meg a fejlettebb technológiájú magyar termékek elvételével, ha-
nem a felvett tőkehitelek jelentős részét is magának követelte. A
felvett kölcsönök 25%-át saját részére elvette. Valószínű ezek a
szovjet államkincstárba be sem kerültek, hanem a párt legfelsőbb
vezetői maguk között elosztották. Ezek az összegek ugyanis nem
hivatalos banki átutalás keretében jutottak ki a Szovjetunióba, ha-
nem a magyarországi helytartók bőröndökben maguk vitték ki
Moszkvába.

A másik 25% felett rendelkezési jogot formált. Ezt az össze-
get a Szovjetunió azoknak a kapitalista hatalmak által már telje-
sen lekopasztott, elmaradott államok segélyezésére rendelte,
amelyek végső kétségbeesésükben némi hajlandóságot mutattak a
szocialista táborhoz való közeledésre.

A magyar gazdaság felhasználására a felvett hiteleknek csu-
pán a fele jutott, amelynek jelentős része aztán a párt legfelsőbb
vezetőinek svájci magánszámláira vándorolt. Az égetően szüksé-
ges szerkezetváltásra, fejlett technológia és annak gépláncaira
csupán jelképes összegek jutottak.

Minderről persze a hitelező bankok is tudtak, akik élénk fi-
gyelemmel kísérték kölcsönadott pénzük további mozgását. Ha
pedig ők tudták, akkor tudta a többi nagyhatalom, különösen az
Egyesült Államok kormánya is. Mi azonban nem tudunk arról,
hogy ezt a legkisebb módon is ellenezték volna.

Ezzel és így kezdődött tulajdonképpen Magyarország külföl-
di eladósodása, amely mind a mai napig tart, azóta is fizetjük, de
fizetni fogják sajnos unokáink is.

A gazdaság elmaradottságának problémája nem csak Ma-
gyarországon jelentkezett. Velünk egy időben a Csehszlovák
pártvezetés is lépni kényszerült. Látva a magyarországi új gazda-
sági mechanizmus bevezetése elleni szovjet felháborodást, ők
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kommunistábbnak látszó jelszóval próbáltak szerencsét. A párt új
vezetése, élén Alexander Dubcekkel a gazdasági reformnak az
„emberarcú szocializmus” fedőnevet adta. A Szovjetuniónak ka-
póra jött a csehszlovákok újítási kísérlete. A második világhábo-
rúban győztes hatalomnak csúfolt orrságot a veszélybe került szo-
cialista vívmányok megvédése ürügyén maga mellé kényszerítve
többi vazallusait is katonailag megszállta. A különös szerepet ját-
szó Romániának azonban megengedte az internacionalista segít-
ségnyújtásból faló kimaradását.

Nem így Magyarországnak, aki egy kissé még túl is lihegte
magát. A második világháború utáni magyarországi zsidó kormá-
nyok, de Kádár emberei is igen gyakran vetették a magyarság
szemére, hogy részt vett Hitler oldalán a háborúban és meg sem
próbálta onnan magát kivonni. Mindezt az egész magyar nemzet
kollektív háborús bűnéül róják fel mind a mai napig. Holott
mindezt éppen az ő tanácsukra és védelmük érdekében tettük és
éppen ennek további teljesíthetősége érdekében utasították el
minden háborúból való kilépési próbálkozásunkat. Most azonban
helyénvaló a kérdés: 1968-ban a magyarországi kommunista
helytartók miért vettek részt a Szovjetunió oldalán a Csehszlová-
kia elleni hadműveletekben? Hiszen Magyarországnak semmi ér-
deke sem fűződött ehhez a bolsevista agresszióhoz.

Az 1968-as év nemcsak a szocialista országok gazdasági
problémáját jegyzi. Nincs ez másképp az „ellentáborban” sem.
Elnökválasztási év lévén lehetőség kínálkozik az irányváltásra.
Amerika él is vele. Nixont, Eisenhower korábbi elnök alelnökét
választják elnökké. Nixon szovjetellenes politikus hírében állott,
aki korábban tagja volt a sokat emlegetett Amerikaellenes Tevé-
kenységet Vizsgáló Bizottságnak. Rendelkezett mind azokkal a
Stigmákkal, amelyek egy ígéretes elnökjelölt elmaradhatatlan
kellékei. Amint látni fogjuk elnöki működése alaposan rácáfol
majd a be nem avatottak várakozására.

Beiktatása után Nixon szembetalálja magát az amerikai gaz-
daság általa korábban nem is sejtett válságának összes vonatkozá-
saival. A katonai kiadások elérték a hatalmas állam költségvetés-
ének negyven százalékát. A vietnami háború egyre nagyobb ösz-
szegeket igényel. A gazdaságban mértékadó nagy monopóliumok
vezetői viszont azt panaszolják, hogy a túlzott katonai kiadások
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oly mértékben vonják el a fejlesztések tőkeigényét, hogy Amerika
gazdasági pozíciói rohamosan gyengülnek a nyugat-európai és ja-
pán cégekkel folytatott versenyben. A válság azonban nem kor-
látozódik az Egyesült Államokra. 1968-ban Anglia a Font leérté-
kelésére kényszerült. 1969-ben a francia frankot értékelik le. Né-
metország pedig felértékeli a márkát. 1971-ben Nixon ár- és bér-
stopot rendel el 90 napos határidőre. Kénytelen a behozatalt is
korlátozni. Az import cikkek 50%-ra 10%-os pótadót vet ki. A
legsúlyosabb intézkedésnek mondható a külföldi jegybankok tu-
lajdonában lévő dollárkészletek aranyban történő átváltási kötele-
zettségének felfüggesztése, amely tulajdonképpen a mai napig
tart. Nixon tanácsadói a Kínai piac megnyitását javasolják. Kínát
rövidesen fel is veszik az ENSZ-be és Tajvan kizárásával a Biz-
tonsági Tanács állandó tagságát is elnyeri. Hiába, a politika útjai
már csak ilyenek! A Kínai piac részleges megnyitása azonban
nem tudja megoldani Amerika elmélyült gazdasági válságát.

Nixon végül is rákényszerül a legfájdalmasabb lépésre. Csök-
kenteni kell a hadiipari kiadásokat a zsidó fegyvergyártó mono-
póliumok nagy felháborodására. Ezzel a lépésével Nixon aláásta a
saját hatalmát. Hiába vont el a költségvetés jóléti fejezeteiből na-
gyon jelentős összegeket a legyártott fegyverkészletek megvásár-
lására, amelyek majd fegyverzetkorlátozás keretében állítólag
megsemmisítésre kerülnek. Nixont a nevetséges watergate-ügy
mesterséges feltupírozása ürügyén végül is lemondásra kénysze-
rítették. Úgy tűnik Nixon „ballépése” azért kevésbé volt veszé-
lyes, mint a dollárkibocsátás feletti szuverenitás visszaszerzése,
mert őt Kennedyvel ellentétben életben hagyták.

A sajtó hosszi időre új témát kap, ez pedig a leszerelés és a
vele kapcsolatos szélhámosság minden elképzelhető formája,
amely az atomsorompótól a SALT-I és II-ig terjed. A szovjet-
amerikai kapcsolatok alapelveiről Nixon olyan közös megállapo-
dást ír alá az oroszokkal, amely minden vonalon a Szovjetunió
előnyét szolgálja. A fegyverzet korlátozását szabályozó SALT-I
egyezmény tulajdonképpen csak Egyesült Államokat „önkorlá-
tozta”. A Szovjetunió részére a fegyverzet szintjét úgy állapították
meg, hogy az utolérhesse Amerika hadipotenciálját. Nixon hír-
hedt külügyminisztere rövidesen megállapítja a két szövetségi
rendszer a NATO és a Varsói Szerződés erőegyensúlyának beáll-
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tát, amellyel el is jutottunk a katonai bipolaritás elvéhez. Ezzel,
mint az amerikai, mind a Kelet-Európai közönséget úgy manipu-
lálták, hogy most már a békés egymás mellett élésnek nincs to-
vább alternatívája. Úgy tettek, mintha a népek leghőbb óhaja ad-
dig kizárólag a két nagyhatalom egymással való háborús leszá-
molása lett volna.

Közben a vietnami háború változatlan hevességgel folyik. Az
amerikai és a szovjet kormány szócsövei útján egymás útszéli
ócsárlását szünetet sem tartva tovább folytatja.

A két nagyhatalom valódi viszonyára jellemző, hogy
Kissinger amerikai külügyminiszter és Dobrinyin a Szovjetunió
washingtoni nagykövete között szokatlan barátság alakul ki. Te-
geződnek. Dobrinyinnak külön titkos feljárót biztosítanak köz-
vetlenül Kissinger hivatalába.

Lassan mindenki megszokja, hogy ez a két nagyhatalom
szükség szerinti velejárója, amellyel továbbra is a hidegháború
valóságos létének látszatát keltik. A történtek után bárki megkér-
dezhetné: most már minek? A válasz könnyen megadható. A
gyarmatok újraelosztásának folyamata még jószerével csak a fe-
lénél tart. Ennek folytatásához azonban jobb ürügyet még nem
találtak ki. Az amerikai gazdaság nehéz helyzete még korántsem
jutott el a kezelhetőség határához. A váltság ebbe a mélységbe is
eljut, majd de addig elhárítására sok mindennel próbálkozik még.

Amerika nehézségét látva a Szovjetunió attól tart, hogy
előbb-utóbb kénytelen lesz feladni a Szovjetunió kizsákmányolá-
sára adott Kelet-Európai vazallusok erőszakkal kialakított státu-
sát, valamint területi hódításait: Lengyelország keleti területeit,
Kőnigsberget és környékét, Finnország bekebelezett részét, a
Balti-államokat, stb.

Állandó sürgetésére az Egyesült Államok végül is hozzájárul
az úgynevezett Európai Biztonsági Értekezlet összehívásához.
Ezúttal 33 európai államot citálnak a „tárgyalóasztalhoz”, ahol
persze Amerika és Kanada is részt vesz. Az értekezlet egyetlen
célja, amelyet csodálatosképpen Amerika minden „kötözködése”
ellenére el is ér: a kialakult határok sérthetetlensége. Amerika
minden korábbi szemfényvesztésének tárgyát, valamint az esz-
mék és emberek szabad áramlását, emberi jogok, szuverenitás
erőszakról való lemondás, a belügyekbe való be nem avatkozás
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stb. kiköti: A Szovjetunió pedig mindezeket el is fogadja, csak
éppen nem teljesíti. Lehetetlen nem felismerni az 1945. utáni ko-
alíciós idők Kelet-Európai szovjetizálásának szabad választások-
hoz kötött feltételeinek új formában való megismétlését. A szov-
jet csapatok magyarországi és csehszlovákiai törvénytelen állo-
másoztatásáról, annak ellenére, hogy Amerika nyilvánosan mind-
végig tagadta, hogy ehhez hozzájárult volna, egyetlen szó sem
esik. A status quo tehát továbbra is fennmarad. Az Európai Biz-
tonsági Értekezlet záróokmányát 1975. július 30.-án Helsinkiben
aláírják.

A Szovjetunió az amerikai gazdasági válság ellenére még
mindig jelentős segélyeket kap az Egyesült Államoktól. Az űrha-
józási fejlesztések változatlanul Amerika-érdekűek. Így a közös
kísérletek, közös űrrepülések költségeit jószerével teljes mérték-
ben az amerikaiak fizetik, csakúgy, mint a gyarmati „felszabadí-
tó” gerillaháborúk költségeit. Ezek mind jelentős hasznot hoznak
Amerikának, megtérülésük azonban hosszútávon jelentkezik. A
pillanatnyi helyzeten nem javítanak.

Kissinger – kihasználva Németország és Japán energiasze-
gény helyzetét, hiszen mindkét állam csaknem teljes olajszük-
ségletét importból tudja fizetni – kirobbantja a hetvenes évek
elején az energiaválságot. Az amerikai újságok váratlanul arról
kezdenek meggyőzőnek látszó tanulmányokat közölni, hogy a
világ nyersolajkészlete meghatározható, mégpedig viszonylag rö-
vid idő múlva jelentősen csökken, majd kifogy. A zsidóság által
uralt amerikai „szabad sajtó” ezúttal hihetetlen módon egy húron
pendül a kormányzattal és alájátszik titkos akcióinak.

Ezzel egyidejűleg Kissinger külügyminiszter az olajtermelő
arab sejkeket bátorítja, hogy ne féljenek az olajárak jelentős
emelésétől. Amerikának ugyanis jelentős saját olajtermelése van,
amely a hatalmas tartékaival könnyűszerrel mellőzheti annak im-
portját. Németország és Japán csupán néhány hónapos tartalékkal
rendelkeznek. A drága olaj természetesen megnöveli a termék
előállítás költségeit, ezzel versenyképessége behozhatatlan hát-
rányba kerül tengerentúli vetélytársaival szemben.

A valóban elmésnek mondható ötlet csak részben tudta telje-
síteni a hozzáfűzött reményeket. Kissinger számításaiba súlyos
hiba csúszott. Az olaj és olajtermékek árát nyilván Amerikában is
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jelentősen emelni kellett, mert e nélkül csak a felhasználók jutot-
tak volna előnyökhöz, nem pedig a kormányzat. Márpedig a vál-
ság kormányzati szinten csapódott le, s megoldása is annak a fel-
adata.

Az amerikai autóipar kizárólag nagyméretű és nagyteljesít-
ményű személygépkocsikat gyártott. A nagyobb teljesítmény
nyilván nagyobb üzemanyag-fogyasztással járt. A japánok pedig
az üzemanyag beszerzésére is tekintettel kisfogyasztású és mére-
teiben is kisebb gépkocsik kifejlesztését szorgalmazták és jelentős
eredményeket érték el. A szűk látókörű Kissingen-attrakció al-
kalmat szolgáltatott Japánnak az amerikai autópiac gyors meg-
szerzésére. Jó néhány év kellett ahhoz, hogy az amerikai autóipar
magához térjen és hatalmas beruházásokkal maga is áttérjen a
mérsékeltebb fogyasztású járművek gyártására a piac legalább
részbeni visszaszerzésére. Korábbi monopóliumát azonban a mai
napig nem tudta visszanyerni.

Az arab világ nagy olajexportőrei ugyan engedtek az ameri-
kai csábításnak, de egészséges üzleti érzékük hamar rájött ennek
veszélyeire is. Hiába növekedett meg a olaj-árbevétele, azt is ész-
re kellett venni, hogy a drágán eladott olaj mennyisége jelentősen
csökken. Hírek érkeztek intenzív kutatásokról is, amely új energia
felfedezése terén folyik a drága olaj kiváltására. Ha ez néhány év
múlva esetleg bekövetkezik, az az egész arab világ katasztrófáját
jelentheti. Ezek az elemzések a régi olajárhoz való közeledést
eredményezték, bár ahhoz már nem tértek vissza többé. Az olaj-
árak mégis a még elfogadható mértékre csökkentek.

A nyersolaj árának veszélyes mértékre való csökkenésének
megállítása érdekében az amerikai tervezők új módszerhez fo-
lyamodtak. Az olajtermelő országok látszólag egységes cselekvé-
sének koordinálására egy külön szervezetlétrehozását tanácsolták
számukra, Így jött létre az OPEC, akinek legfőbb feladata az olaj
árának összehangolása lett. A csökkenő olajárak egyik következ-
ménye az olajexportőrök bevételének nyilvánvaló csökkenésével
járt. Mindenki igyekezett a magas olajárak idején realizált bevé-
telének újbóli megszerzésére. Ennek érdekében egyre növelte ki-
termelését és annak piacra dobását. Az olajár zuhanásának elke-
rülése érdekében az OPEC termelési kvóták szabályozásával pró-
bálkozott. Ennek megfelelően minden exportőrnek meghatározott
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mértékben csökkenteni kellett a termelését egy olajpiaci vákuum
létrehozása érdekében. Ez ugyan nem működött egészen a tervek
szerint, azonban az olajpiac megnyugvását elősegítette.

A kiegyensúlyozott áron való olajforgalmazás és az ahhoz
bárki által való hozzáférés továbbra is irritálta az amerikai kor-
mányzatot. Új megoldást keresett. Kisebb-nagyobb helyi háborúk
provokálásával igyekezett egyes olajtermelő afrikai államok ter-
melését és értékesítését megzavarni. Minden igyekezete arra irá-
nyult, hogy csökkenjen az olajkínálat, miáltal annak ára törvény-
szerűen emelkedik Németország és Japán kárára. Amerika ezzel
vetélytársait bosszanthatta ugyan, de saját válságproblémáját
megoldani nem tudta.

Az első olajválság kirobbanásakor a Szovjetunió igyekezett
megnyugtatni a keleteurópaiak helytartóit, hogy ez nem más, mint
a kapitalizmus válságával együtt járó jelenség. A szocialista rend-
szer ereje éppen abban van, hogy ezek a válságok működését nem
jellemzik. A tervszerű kitermelés és felhasználás biztosítják az ár
és termelés egyensúlyát. A magyar párt és rajta keresztül a kor-
mány mindezt naivul elhitte. Néhány hétig valóban nem is történt
változás. Osztrák felhasználók kisebb forgalmazók tartálykocsik-
kal jöttek az olcsó benzin és gázolaj határment forgalom kereté-
ben való felvásárlása. Józanul gondolkodó közgazdászok a lehur-
rogás veszélyétől tartva csak baráti körben meg is jegyezték: ez a
különös konstrukció nem tarthat sokáig. Valóban nem sok idő telt
el, s a Szovjetunió bejelentette: a szocialista országokkal folyta-
tott olajkereskedelemre nem jellemző az egymás kárára való pro-
fit hajszolása, de a kimerülő szovjet olajkutak helyett elkerülhe-
tetlen új olajmezők feltárása és kiaknázása. A tetemes beruházási
költségeknek azonban meg kell jelenniük az árban. A magyar
kormányt hidegzuhanyként érte a hajánál frissen előrángatott
szovjet érvelés. A szovjet okfejtés ugyan igaznak látszik, bár a
szovjet kutak és olajmezők közeli kimerüléséről most hallottak
első ízben.
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CSAK A JANI MARADJON!

Az 1968-as új gazdasági mechanizmus bevezetése után, de
különösen az Európai Biztonsági Értekezletidején és lezárását kö-
vetően a magyarországi belpolitikai állapotok a korábbiakhoz és a
többi szocialista vazallusokhoz képest jelentősnek látszó mérték-
ben javultak. Ennek leglátványosabb megnyilvánulása, hogy a
magyar állampolgárok három évenként kiutazási engedélyt kaptak
a „fejlett nyugati” országokba igaz a szerény valutakeret jó eset-
ben is csak a Camping-szállásra futotta, a magyar polgár mégis
örült neki. A más Kelet-Európaiak nélküli nyugaton még büszke
is volt „szabadságára”

A nyugatra „szakadt” honfitársaink is örültek, hogy végre
vendégül láthatják rokonaikat, akiket eddig csak őt kereshettek fel
Magyarországon. Még dicsérték is a magyar kormány „nagylel-
kűségét”. Hirtelen el is felejtették, hogy normális körülmények
között ez nem kegy, hanem természetes járandóság kellene, le-
gyen még a Kelet-Európai „demokráciákban” is.

Egy ideig a kormányzat az ipari munkásság rovására jelentős
költségvetési juttatásokkal javította a mezőgazdaság valóban si-
ralmas helyzetét. A termelőszövetkezeti munka alacsony java-
dalmazásának pótlására úgynevezett háztáji művelésre adott ki-
sebb földterületet. Az ezekből nyert árbevétele – különösen ha
módja volt a termelőszövetkezeti „közösből” valamilyen módon a
termelt mennyiséget még megnövelni – elég jelentősnek volt
mondható. Falun néhány év múltán meglehetősen sok kétszintes
új ház épült, míg a gyári munkás örült, ha tudott annyi protekciót
szerezni, hogy egy lakótelepi panellakáshoz jusson.

A parasztság helyzetének javítása után az ipari munkásság
életszínvonalát is emelni kellett. Egyre több túlmunkára nylon le-
hetőség, amellyel havi rendszeres jövedelmét kiegészíthette. El-
költésére is lehetőséget biztosítottak. Kezdeten a Trabant, majd
később a Wartburg, Moszkvics és Lada személygépkocsik voltak
több éves igénylés mellett megszerezhetők. Mindenkinek bizton-
ságos munkahelye volt, ami nagyon sok esetben azt jelentette,
hogy a munkakönyvét valamely vállalat munkaügyi osztálya tá-
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rolta, a munkahelyre naponta be kellett járni. A munka mennyisé-
gét, hatékonyságát kevés helyen vizsgálták. A politikai nyomás
enyhülésének a hanyatló munkafegyelem lett a következménye.
Nem ment ritkaságszámba a munkahelyi italozás sem, különösen
az építő iparban. A munka termelékenységét a növekvő géppark
igyekezett szinten tartani, bizonyos területeken emelni.

Az így kialakult gazdasági szerkezet egyre kisebb nemzeti
jövedelmet termelt, majd elvesztette önfenntartó képességét is.
Ugyanakkor a Szovjetunió felé is igazolni kellett, hogy még az
általa erősen korlátozott reformok, gazdasági eredménye is jobb
az ortodox marxista gazdaságrányitás merevségénél. Nem volt
más választás, mint az ötvenes években papagájként szajkózott:
„Nem kell a kapitalista kölcsön, nem adjuk el a függetlenségü-
ket!” ideológia csendes elvetése. A gazdaság, még inkább a
Szovjetunió korrumpálása, a hazai pártoligarchia svájci bank-
számlái egyre több hitelt igényeltek.

A talonból előrángatott – egyébként kivétel nélkül marxista –
közgazdászok minden komolyságot magukra erőltetve, arcuk pi-
rulása nélkül a meggyőzés minden látszatát felhasználva igye-
keztek a nagyközönséget meggyőzni, hogy a termelésbe fektetett,
jól és célszerűen felhasznált hitelek a gazdaság ugrásszerű fejlő-
dését eredményezik. A megnövelt árualapok exportja pedig a hi-
telek gyors visszafizetését biztosítják. Csakhogy ezek a rövidlátó
„közgazdászok”, akikre a hazaáruló jelző sokkal inkább ráillik, ar-
ról nem tettek említést, hogy a fejlett kapitalista országok élén az
Egyesült Államokkal egyre mélyülő gazdasági válságukat élik át,
így a termőre forduló import beruházások gyártmányai exportál-
hatatlanok lesznek, sőt a magyar piac részleges megnyitásával,
amely ráadásul feltétele is volt a hitelek folyósításának éppen a
hazai piacra szállították azokat az árukat, amelyek exportjára spe-
kuláltunk. Nem egyszer olcsóbban és jobb minőségben. A Ma-
gyarországra exportált beruházások gépei úgy lettek összeválo-
gatva, hogy a folyamatos termeléshez nemcsak külföldi alkatré-
szek, de bizonyos nyersanyagok is csak importból legyen bizto-
sítható. Mivel ezeknek a termékeknek a visszaexportálására min-
den próbálkozás kudarcot vallott, értékesítésük a Szovjetunió ré-
szére történt rubelért, kisebb része hazai felhasználásra forintért.
Ezzel a megoldással nyilvánvaló a felvett hitelek visszafizetése
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nem történhetett olyan ütemben, mint a különös nyugati export fi-
zetési kötelezettsége. A hitelállomány tehát folyamatosan nőtt.
Annál is inkább, mert később már a hitelek kamatára és törlesztő
részére is újabb hiteleket kellett felvenni. Nem csoda, hogy a
nyolcvanas évek elején a párttól független közgazdászok nyíltan
kifejtik azt a véleményüket, hogy az 1970-es években keletkezett
adósság terhei nagyobbak, mint az 1929-33-as világgazdasági
válság, vagy a második világháború által okozott gazdasági károk
összege.59 Pedig az államadósság ebben az időben még 10 milli-
árd dollár alatt volt. Önkéntelenül adódik a kérdés: Magyarország
mely történelmi veszteségéhez mérhető az a 22 milliárd dollár
adósság, amely 1989-ben terhelte az országot. És ezért a mérhe-
tetlen kárért mindeddig senkit sem vontak felelősségre. A máso-
dik világháborúért – amelynek kára pedig jóval alatta maradt en-
nél – a korabeli politikusok elfogható tagjait kivégezték.

A magyar állam hatalmas adóssága, sőt még ennek ténye is
kívül esett a lakosság tájékozottságán. A hitelfelvételeikről a la-
kosság nem kapott kellő tájékoztatást. A legutóbbi időkben elő-
fordult, hogy a Népszabadság a párt napilapja valahol eldugva
négy-ötsoros közleményben hírt adott róla, de még ezt sem tette
rendszeresen. Az életszínvonal némi javulását a „létező szocia-
lizmus” nyakatekert teóriájával igyekeztek magyarázni. A minden
év január elején menetrendszerűen beköszönő áremeléseket nem a
hazai, hanem a külföldi infláció „begyürüzéseként” indokolta,
csakúgy mint az évközben kisebb árukörökben jelentkező „ár-
változásokat”. Bármilyen furcsa, a lakosság végül ezt is meg-
szokta, legfeljebb a csemegeboltok pénztaránál morgott magában.
Egymás közötti beszélgetések során az „utca embere” Trabantjára
és az 1956. után külföldi emigrációba űzött rokonokra gondolva,
mivel most már vagy ők jöttek, vagy a mieink mentek, de min-
denképpen némi rokoni segítséget is realizálva, mégis arra a vég-
következtetésre jutott: „Csak a Jani maradjon”.

A levegőben ugyanis szinte állandósultak azok a suttogások –
Isten tudja honnan származtak – hogy a Szovjetunió nem nézi jó
szemmel a magyarok kiemelt szabadságát és félő, hogy Kádárt
emiatt félreállítják. Ennek esetleges következményeit sohasem
                                                     
59 Havasi Ferenc: Gazdaságpolitika, gazdaságirányítás 215. old.
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mulasztották el sejtetni. Mindenesetre élvezni vélték a „legvidá-
mabb barakk” látszólagos előnyeit.

A Jani pedig maradt. Az oroszoknak eszük ágában sem volt
őt elmozdítani. Sőt bajba lettek volna, ha önként félreáll. A Janit
maradásra kívánók álmukban sem gondolták, hogy az imádott
Tani úgy elzálogosította az országot, hogy még unokáink is
nyögni fogják.

Szocialista sorstársaink nálunk nagyobb korlátozása által ér-
zett nagyobb szabadságunk megtámogatva az idegenek kölcsö-
neivel, amelyből a lakosság csak szerény morzsákat kapott, meg-
indította a magyarság erkölcsi züllését. Ennek megdöbbentő mé-
reteit majd csak az 1994-es és a 2002-es parlamenti választások
idején lesz módunk tapasztalni.
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK GAZDASÁGA KI-
FULLAD, A LESZERELÉSI TÁRGYALÁSOK

EREDMÉNYESEBBÉ VÁLNAK

Sztálin halálát követően a hruscsovi propaganda legfőbb mo-
tivációja a „békés egymás mellett élés”, amelynek állítólag már
akkor sem volt alternatívája. E propaganda – csomag a tömegek
félrevezetése érdekében természetesen magában foglalta a lesze-
relést és az ehhez kapcsolható fegyverzetcsökkentést is.

Komolyan ezeket persze egyetlen pillanatra sem gondolták,
hiszen a fegyverkezés húzta a polgári technológia fejlődés szeke-
rét is. Az új találmányok, megfelelő késéssel és szerényebb mér-
tékben a gazdaság működésébe adoptálódtak, eredményeit nö-
velte. Mivel a Szovjetunió a gyarmatok fellázítását igen jó haté-
konysággal végezte, az egymással is békétlenkedő gyarmati né-
peknek el lehetett sózni a már avulóban lévő fegyvereket, ame-
lyek részben az új fegyverrendszerek fejlesztési költségét is fe-
dezték. A fegyvergyártás tehát a legjövedelmezőbb üzletággá
változott.

A második világháborúban porig rombolt Németország és az
atombombákkal megfélemlített Japán figyelmüket mivel a fegy-
verkezéstől eltiltották őket – kizárólag a termelés korszerűsítésére
koncentrálták. Szorgalmunk minden eredményét ebbe fektették.
Az angol és amerikai bombázók által letarolt gyáraik helyett az
amerikai tőkeexpanzió okos felhasználásával a legkorszerűbb
termelőrendszereket hozták létre. Gyors regenerálódásukkal
ügyesen használták ki a nagy háború teremtette konjunktúrát.

Így történhetett, hogy két évtized múltán legyőzőik nagyon
komoly versenytársaivá váltak. Azok a nagyvállalatok, amelyek
nem a hadiipari termelésben voltak érdekeltek, már a hatvanas
évek közepén érezték és panaszolták versenyképességük hanyat-
lását. Termelésük egyre szerényebb eredménye egyre kevésbé
nyújtott fedezetet kutatásra és fejlesztésre.

Johnson elnök, előde Kennedy példáján okulva nem mert a
fegyvergyártó lobby érdekei ellen semmiféle korlátozó intézke-
dést hozni, sőt a vietnami háború méreteinek kiterjesztésével még
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fokozta is a hadianyagok és felszerelések állami megrendelését és
felhasználást. A hatalmas állam tartalékai tovább csökkentek, a
gazdaság válsága pedig mélyült.

Az 1968-as elnökválasztáson győztes Nixon és csapata már
nem tudta elkerülni a változások kényszerét, hiszen az államadós-
ság vészes növekedése már egyre nagyobb akadályává vált a ter-
vezett hadiipari fejlesztéseknek. Zsidó nemzetbiztonsági főta-
nácsadójával, később külügyminiszterével leszerelési és fegyver-
zet-korlátozási programot készítenek. Fokozatosan felszámolják a
vietnami háborút.

A kínai földalatti atomrobbantás ellensúlyozására Nixon alá-
írja a Szovjetunióval közösen létrehozott atomsorompó egyez-
ményt, amelynek Legfőbb célja az Egyesült Államok és a Szov-
jetunió atommonopóliumának fenntartása.

Bármennyire is megdöbbentette a kínai atomrobbantás az
Egyesült Államokat, semmiféle szankciót sem rendelt el ellene,
sőt kevesebb, mint három hónap múlva feloldják a Kína ellen irá-
nyuló korábbi kereskedelmi embargót, amely Kínát eddig sem
zavarta. Az új amerikai képzelt jelszó: exportálni, vagy meghalni.
Kínára fokozottan érvényes.

Kína rövidesen elnyeri ENSZ-tagságát, sőt a Biztonsági Ta-
nács állandó tagságát is.

Nixon 1972. május végén a Szovjetunióba utazik, ahol meg-
állapodást ír alá a rakétaelhárító rendszerek és a stratégiai támadó
fegyverek korlátozásáról. Majd 1973. október végétől már a NA-
TO-tagállamok és a Varsói Szerződés államai tárgyalnak a
középeurópai csapat és fegyverzet-korlátozásról Bécsben.

Ahogy az amerikai gazdaság pozíciói romlanak a dollár, mint
a világ kulcsvalutája sem tudja értékét tartani. Az amerikai jegy-
bank szerepét betöltő FED fájdalmas lépésre kényszerül. 1973.
február 13-án 10%-kal leértékeli a dollárt. Az amerikai árukész-
letek exportja egyik napról a másokra 10%-ot vesztettek értékük-
ből.

Genfben már szinte állandósultak az amerikai-szovjet fegy-
verzet korlátozási tárgyalások a SALT-I. aláírását követően meg-
kezdődnek a SALT-II. tárgyalásai is. Az indokínai háború Laosz-
ra és Kambodzsára is átterjedve tovább folytatódik. Vietnam hol
csökkentett, hol megnövelt hadműveletek és a fegyverszünet vál-
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takozó területe, amelytől Nixon minden igyekezete ellenére sem
tud hosszú ideig megszabadulni. 1973. június 25-én az amerikai
kongresszus kényszerül közbelépni. Határozatot hoz az Indokínai
háború finanszírozásának megvonására. Ezt Nixon ugyan meg-
vétózza, de tessék-lássék módosítás után elfogadja.

Az ágyú gyáros lobby elégedetlen Nixon politikájával, amely
a krónikussá vált fegyverzetcsökkentési intézkedéseivel mérhe-
tetlen kárt okozott számukra. Hajánál fogva előráncigálják az
úgynevezett Watergate-ügyet, amely második elnöki periódusá-
nak választási kampánya során történt és telefon lehallgatás a fe-
dőneve. Ezt a hatalmas állam szempontjából minden jelentőség
nélküli ügyet a zsidó sajtóval oly mérhetetlenül felkorbácsoltat-
ják, hogy Nixon végül is lemondásra kényszerül.

Nixon lemondása nem volt alkalmas a fegyverkezés fokozá-
sának beindítására. Az Egyesült Államok számára azonban je-
lentős kárt okozott. A legnagyobb kár az elnöki hatalom sérülé-
kenységének egyben kétségbeejtő gyengeségének nyilvánosságra
kerülése. A demokráciának a hatékony államvezetésre való teljes
alkalmatlanságának meggyőző bizonyítása az egész világ előtt.

A SALT-I. szerződéssel Nixon lehetővé teszi, hogy a Szov-
jetunió fegyverzete kompenzációs alapon elérje az Egyesült Ál-
lamok fegyverkezhetnek azonos szintjét. E különös művelet vég-
terméke lesz majd a Kissinger által megfogalmazott bipoláris
egyensúly, amely ugyan csak a képzelet szüleménye. A tömegek
és a kongresszus manipulálására azonban tökéletesen megfelel.
Minden mellébeszélés végső következménye, hogy a gazdasági
válság növekedésének arányában csökken a fegyverkezés.

Nixon bukása rávilágít az Egyesült Államok belső erőviszo-
nyaira. Az általa megkezdett hadiipari termelés és felhasználás
csökkentése, ha nem is érte el a kívánt mértéket, mégis jelentősen
javította Amerika költségvetési egyensúlyát. A második világhá-
ború után 1974-ig az Egyesült Államok költségvetése mindössze
három esetben mutatott pozitív mérleget, de ebből két alkalommal
is Nixon elnöksége idején. Minden állam kormányzásának leg-
fontosabb értékmérője a gazdasági teljesítmény. Különösen igaz
ez az úgynevezett piacgazdaságban utáltabb nevén a kapitaliz-
musban. Ha innen nézzük, Nixon működése az utolsó harminc
évben felülmúlta minden elődje kormányzását. Az amerikai gaz-
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daság hadiiparon kívüli egésze mégsem tudta megvédeni a szá-
mára legjobb kormányzást. Úgy tűnik, a láthatatlan szabadkőmű-
ves hatalom belső erőviszonyait a fegyverkezési és a háborús
népirtás apostolai uralják. Nixon is közéjük tartozott, mégis alul-
maradt, mert túlságosan is figyelembe vette annak az országnak a
valódi érdekeit, amelynek elnöke volt.

Mindezek ellenére a látványos fegyverkezés nem válik ural-
kodóvá az amerikai politikában. A gazdasági válság megoldásá-
nak módozataira a láthatatlan hatalom tanácsokat adhat ugyan, de
azok eredménye már nem tőle függ. Az olajválság kiprovokálása
sem hozta meg a kívánt eredményt.

Nixon lemondása után megpróbálják az egyensúlyából ki-
mozdított olajforgalmazásának rendjét visszaállítani. Az olajvál-
ság tehát 1975-re eléri csúcsát, majd lassan megindul a nivellálás
felé. A leszerelési politika, amely az amerikai gazdasági válság
megoldási kísérletének fedőnevévé válva uralja a világ retorikáját,
változatlan marad. Sőt a Szovjetunió – feltehetően Amerika biz-
tatására – hangos és látványos mutatványává fejlődik. 1975. ápri-
lis 1-én ugyanis ő tesz javaslatot az ENSZ főtitkárának egy lesze-
relési világkonferencia összehívására.

Az Indokínai háború amerikai pénzügyi támogatása nélkül
Nixon bukását követően befejezéséhez közeledik. Vietnam után
Kambodzsa és Laosz dominói egymás után omlanak össze. Az
Egyesült Államok igyekszik szanálni azokat a befolyási övezeté-
be került államokat, amelyek tartósan rossz kereskedelmi partne-
rek voltak. Arra azonban nagyon is vigyáz, nehogy függetlenné
váljanak, vagy más gazdasági csoportosulást erősítsen. Jó példa
erre Nicaragua, amelynek területén komolyabb angol olajérde-
keltségek működtek. Az oroszok forradalmi lázítása megdönti
Somoza rendszerét. Az új szocialista típusú hatalom azonban elég
gyenge lábakon áll, nem rendelkezik a lakosság és a gazdasági
elit egyértelmű támogatásával és bizalmával. Az új baloldali ha-
talom megszilárdulása érdekében az Egyesült Államok csaknem
további két évig jelentős pénzügyi segélyben részesíti. Míg el
nem éri célját az angol olajérdekeltségek államosítását.

A Kissinger-i diplomácia látszólag az olajválság teljes meg-
szüntetésén „fáradozik.” Titkos műveleteiben azonban továbbra is
mindent megtesz, nehogy a válság felszítása előtti olajárakon a
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többi fejlett ipari ország hozzájuthasson e fontos nyersanyaghoz.
Ennek szabotálása új eszközökhöz nyúl. A Közel-Kelet egyik
legnagyobb olajtermelőjét, legmegbízhatóbb szövetségesét, Iránt
vallási alapon lázítják fel. A második világháború után amerikai
segítséggel hatalomra juttatott Reza Pahlavi sahot több évtizedes
támogatása és baráti viszonya ellenére segíti trónjától való meg-
fosztásában. Az addig francia emigrációban élő Khomeini
ajatollah hazatérve és hatalomra kerülve az ország társadalmi
rendszerét az iszlám hit törvényeire alapozva alakítja át. Az iráni
átalakulás nagyobb felfordulást hozott, mint amilyenre az Egye-
sült Államok politikacsinálói – és itt elsősorban a zsidó Kissingert
kell értenünk – számítottak.

Amerika eredetileg Iránon keresztül, s annak pénzelésével
tervezte a Szovjetunió afganisztáni intervenciójának támogatását
biztosítani. A sah azonban gyanút fogott Amerika szavahihetősé-
gét illetően. Míg a nyilvánosság előtt a leghangosabban elítélte a
Szovjetunió afganisztáni háborúját, addig a Carter-kormányzat őt
az oroszok által hatalomra segítet Taraki-kormány támogatására
biztatta. Ebben az amerikai titkos diplomáciai manőverben hazája
szovjet bekerítésére vonatkozó terv részleteit vélte felismerni.
Nem kell csodálkozni azon, hogy ennek lehetőségét nem támo-
gatta, sőt mint minden más hazafi is tette volna – ellene szegült.
Igaz drága árat fizetett érte.60

Ezúttal Amerika titkos hatalma – mint tette a Kennedy-
gyilkosság teljes vertikumában legbrutálisabb eszközéhez nyúl,
amelyre a közeljövőben több példát is találunk majd. A sah az
iszlám hatalomátvétel után pechjére az Egyesült Államokba me-
nekül.

Khomeini kormányzata a sah kiadatását kéri. A sah azonban
az amerikai titkos diplomácia számos nemzetközi machinációjá-
nak tudója. Így kiadásának nagy a kockázata. Az új iráni vezetés
kérelmét nem teljesítik. A sahot Panamába küldik. A kiadatással
kapcsolatban jogi huza-vona kezdődik. A sah kiadatása érdekében
iráni diákok megszállják Amerika teheráni követségét, a teljes
személyzetet túszul ejtik. Ez bizony fájdalmasan érintette a
Carter-kormányzatot, amely alkura kényszerül. Az iráni vezetők
                                                     
60 Michael Ledden—W.Levis: Bukás amerikai kudarc Iránban 98 old.
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elutasítanak minden közvetítési próbálkozást a diplomaták kisza-
badítása érdekéhen.

Az amerikai kormány szokásához híven a politikai és gazda-
sági, sőt a katonai nyomás minden eszközét beveti. Befagyasztja
az amerikai bankokban lévő hatalmas iráni betéteket. Újabbnál-
újabb haditengerészeti egységeket vezényelnek az iráni partok
körzetébe, a sajtó útján vadabbnál vadabb módon fenyegetik az
országot, de minden hiába. Khomeiniék hajthatatlanok. Nekik a
sah kell!

Carter és tanácsadói más megoldásra kényszerülnek. Váratla-
nul a sah súlyos betegségéről számol be az amerikai sajtó. Bár a
makkegészséges sah betegségéről a világ addig semmit sem tu-
dott, most hirtelen kiderült, hogy rákja van, mégpedig igen előre-
haladott állapotban. Gyógykezelésre az Egyesült Államokba vi-
szik és megoperálják. Iráni orvosok még csak meg sem látogat-
hatják, a sah gyógyításából teljesen kizárják őket. Ezek után nem
hat különösebb meglepetés erejével, hogy a sah rövidesen meg-
hal.

Lehetetlen nem párhuzamot vonni a Kennedy elleni merény-
let elkövetőjét pisztolyával kivégző Jack Rubi halálát illetően. A
kifogástalan egészségnek örvendő Rubi a börtönben ugyancsak
rákban halt meg. Nem nehéz megállapítani itt egy új kivégzési
mód nyert polgárjogot az Egyesült Államokban.

Amerika és az amerikai diplomácia kudarca nyilvánvaló. Az
iráni kormány az Egyesült Államok e „nagylelkűsége” ellenére
sem igyekezett a túszokat szabadon engedni. Cartert megbüntetve
kivárta a közeli elnökválasztást, amelyen az elnök meg is bukott.
Ezt követően a pénzügyi zárlat feloldásával, minden iráni vesztes-
ség megtérítésével Amerika végül is elérte diplomatái szabadon
bocsátását.

A Szovjetunió leszerelési propagandája már Hruscsov idején
felébresztette a nagy szövetséges Mao Ce-tung gyanúját az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió titkos együttműködését illetően.
Nyílt színvallásra kényszerítve azt javasolta Hruscsovnak közös
erővel indítsanak háborút a papírtigris Amerika ellen. Nehéz na-
pokat szerezve ezzel az orosz mellébeszélő politikusoknak. A ka-
pitalizmus közös megdöntéséből ugyan nem lett semmi, de mind-
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azok, akik korábban is kételkedtek a hidegháború valóságában,
fontos bizonyítékokhoz jutottak.

Az egyébként valóban sokat szenvedett Vietnam Észak és
Dél egyesítése után az oroszok által fellázított kambodzsai geril-
lák megsegítésének ürügyével megszállják az országot. Úgy tűnik
ez a kambodzsai hatalomátvétel Kína ellenére történt. Teng
Hsziao-pang Kína Mao utáni erős embere 1979. elején Washing-
tonban tesz látogatást. Feltehetően panaszolta Vietnam Kambo-
dzsa elleni agresszióját és az amerikaiak diplomáciai esetleg
fegyveres beavatkozását kérte. Carterék ezúttal erre semmi haj-
landóságot nem mutattak. Ez is bizonyítani látszik, hogy az Indo-
kínai szovjet bajkeverés Amerika tudtával és egyetértésével tör-
tént.

Nem ellenezték azonban, hogy Kína indítson támadást Viet-
nam ellen Kambodzsa függetlenségének helyreállítására. Jó al-
kalomnak tartották a Kínai haderő képességének felméréséhez. A
megoldást minden bizonnyal egyeztették az oroszokkal, hiszen a
már működő forró dróton ez könnyen megoldható volt.

Teng tehát dolgavégezetlenül üres kézzel tért haza az Egye-
sült Államokból.

Ajánlatukat mégis fontolóra vette. Két hét múlva a közös
határ teljes szélességében katonai támadást indított Vietnam ellen.
Nem csak Ázsiában, hanem az egész világon félelem lett úrrá. A
több, mint egymilliárd lelket számláló hatalmas kolosszus megin-
dult. A mindenki által rettegett sárga veszedelem karnyújtási kö-
zelségbe került. A világ népei lélegzetvisszafojtva kétségbeeset-
ten figyelték a fejleményeket. Nemcsak Amerika, de a Szovjet-
unió is minden ellenkezés nélkül tűri Kína agresszióját. Még azt
az ártatlan fenyegetőzést is mellőzi, hogy minden segítséget meg-
ad Vietnamnak szocialista vívmányai megvédéséhez. A két magát
szuperhatalomnak előléptetett csendőr egyike sem riogat a világ-
háború kitörésének veszélyével, amint tették ezt Magyarország,
Kuba, Csehszlovákia, vagy Egyiptom esetében. A hallgatás annál
meglepőbb, hiszen Kína már rendelkezik atombombával.

A Kínai vezetők azonban szomorúan tapasztalták: nem hogy
az amerikai papírtigrissel, de még a vele egy súlycsoportba aligha
sorolható Vietnammal való birkózásában is alulmaradtak. A harc-
edzett vietnami csapatok modern szovjet fegyverzetükkel biztos
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kézzel hárították el a kevésbé szervezett gyengén felszerelt Kínai
hadsereg meg-megújuló támadásait. A Kínai vezetés azzal oldotta
fel kínos zavarát, hogy támadása büntetőakció volt, amely már el-
érte célját, s egy jó hónap elteltével csapatait visszavonja.

A háború méregkeverői fontos tapasztalattal lettek gazdagab-
bak. A fiaskó rávilágított a Kínai honvédelem gyengeségére. Így
azt mondhatjuk Kína számára is szolgált tanulsággal. Az amerikai
gazdaság válságkezelői is megnyugodva vették tudomásul a hely-
zet alakulását. A leszerelésnek látszó zsonglőrködés és a fegyver-
zet fejlesztésének korlátozása nem ütközik semmiféle akadályba.
A hatalmas Kína háborús készülődésének csak a legelején tart.
Ezen a téren tehát semmiféle meglepetéstől sem kell tartani.
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A WALDORF-TORONYBAN SÚLYOS DÖN-
TÉSRE KÉNYSZERÜLNEK

Az Egyesült Államok és a Szovjetunió által kiprovokált ope-
rett háborúk nem tudták megoldani az amerikai gazdaság egyre
mélyülő válságát. Amerika államadóssága változatlanul nő. A vi-
lágbank – amely mögött többségében amerikai tőke áll – szocia-
lista kormányzatok részére folyósított hiteleinek megtérülése is
csak papíron létezik, hiszen az esedékes törlesztő részletek és a
magas kamatok csak újabb hitelekből írhatók le. Készpénz-
bevétel a nullával egyenlő. A folyamatos elméleti leszerelés, sok-
kal inkább a fegyverzetkorlátozás erősen mérsékli ugyan a szovjet
fegyverkezés amerikai támogatására fordított összegeket. Mégis a
nyolcvanas évek közepére az amerikai gazdaság válsága olyan
méreteket öltött, hogy a világot uraló láthatatlan hatalom az eddi-
gi körömszakadtáig védelmezett politikája teljes kudarcot vallott
világkoncepcióját feladni kényszerül. A tűzoltó megoldásoknak
vége, generális megoldást kell keresni. A fegyverkezés visszafo-
gásával az árutermelés készletei eladhatatlan mennyiségre növe-
kedtek. Egyre nagyobb mennyiség kerül megsemmisítésre rész-
ben elavultságuk, részben – élelmiszereknél – a szavatossági idő
lejárta miatt. Ezek a veszteségek tovább növelik a gazdaság vál-
ságát.

A világ szabadkőművesség legfőbb apostolai, mint a látha-
tatlan világhatalom legfelsőbb vezérkara meglepő, a lehető legra-
dikálisabb még békésnek mondható döntést hoz. Fel kell adni a
XX. század nagy kísérletét az államkapitalista gazdasági irányítás
teljes vertikumát. Ezek a nílus-menti bábák semmi kivetnivalót
sem találtak abban, hogy a több mint százmillió ember feláldozá-
sával életre keltett torzszülöttet, mivel reményeiket beváltani nem
tudta, egyszerűen megfojtsák. Elrendelik tehát a szocialistának
nevezett társadalmak lerombolását „vívmányaikkal” együtt. A
„rendszerváltó” magyar és csehszlovák, vagy akár a többi vazal-
lus most megkérdezhette volna, ha egyszer ezek a „vívmányok”
haszontalanok voltak – amelyhez annak idején sem fért kétség –
akkor mi szükség volt fegyveres beavatkozás árán azokat védel-
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mezni 1956-ban és 1968-ban? De az újdonsült szabadkőműves
„demokratikusan” megválasztott vezetők nem kérdezték, inkább
kiszolgáltatták a vezetésük alá gyűrt népeket szabadkőműves
gazdáik újabb hóbortjainak. Sőt lehetővé tették hazájuk nehezen
megteremtett javainak fillérekért való elajándékozását privatizá-
ciónak keresztelt zsonglőrködés keretében a külföldi „befektetők-
ként” jelentkező páholytestvéreik számára.

A szocialistának nevezett társadalmak szanálását a szülőanya
Szovjetunióval kezdték. A megnevezett indok a Szovjetunió gaz-
dasági összeomlása volt, ami a legmerőbb képtelenség. A Szov-
jetunió – Churchill szerint Oroszország – gazdasági összeomlása
bármilyen helyzetben kizárható. A második világháború hatalmas
gazdasági terhét, igaz a mennyiségben szinte kifejezhetetlen
mértékű amerikai támogatása mellett különösebb megrázkódtatás
nélkül elbírta.

A háború utáni költséges atom, rakéta és űrhajózási program
– bár ennek költségét is nagyobb részben Amerika fizette – sem
ingatta meg a szovjet gazdaságot. A lakosság az általa megszokott
szerény életszínvonalon élte életét. Még csak észrevehető mértékű
gazdasági válságról sem beszélhetünk. De kibírta a harmincas
évek több hullámhun jelentkező éhínségét is, amelynek áldozatát
mértékadó kutatók 30-40 millió főre becsülik. Ehhez társult még
a Szovjetunió második világháborús 27 millió, egyesek szerint
„csak” 20 millió, de mindenképpen nagyon magas, emberveszte-
sége, hiszen Németország ugyanazt 6 milliós veszteséggel vívta
meg. De a gazdaság komolynak mondható megingásáról, válságá-
ról netán összeomlásáról semmiképpen nem beszélhetünk. Még
az első világháború közben New York-t zsidó szabadkőművesek
pénzelte kommunista hatalomátvételt, amely a nagy októberi for-
radalom későbbi elnevezéssel került bele Oroszország történel-
mébe, sem kísérte gazdasási összeomlás. Elég egy pillantást vetni
Oroszország 1917. előtti és utáni 10, 15, 20 kopekes címletű ap-
rópénzeire. Ugyanolyan súlyú és méretű, valamint finomságú
ezüstből készültek, csupán a hátsó oldalán lévő címer ábrája vál-
tozott.

A Szovjetunió politikai és gazdasági (a kettő ugyanis nagyon
közeli rokona egymásnak) összeomlása minden látszat ellenére
csupán fikció. Ennek legékesebb bizonyítéka az orosz újgazdagok
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hirtelen keletkezett hatalmas vagyona, amely gyakran vetekszik a
legfejlettebb kapitalista országok gazdasági elitjének vagyonával.
Nyugodtan megkérdezhetjük miből? Hiszen az új társadalmi és
gazdasági átrendeződés óta a gazdaság valóban stagnál; Így ezt
még megtermelni nem tudta. Az csak az „összeomlott” szovjet
gazdaság romjaiból képződhetett. Egy szó, mint száz nagyon is
értékes romok voltak ezek.

A kommunizmus felszámolásához a legmegbízhatóbb, jó ké-
pességű vezetőre van szükség a Szovjetunióban. Ehhez kapóra
jött Andropov váratlan halála, amelyet jól értesült visszaemléke-
zők a Brezsnyev-család gyémánt-panamáinak vizsgálatára vezet-
nek vissza. Ez azonban irányított ürügy is lehetett.

A Waldorf-toronybéli tervezők a már korábban kiszemelt fi-
atal Gorbacsovot-vélték a legalkalmasabb vezetőnek az ideológia
és a gazdaság teljes átfordításinak levezénylésére. Láthatóan ez a
moszkvai páholy ellenkezésébe ütközött. .A politikai múmiák ve-
zetéséhez szokott jószerével még kizárólag második generációs
alapítók gyanakodva figyeltek a fiatalember dinamizmusát. Úgy
tűnik a New-York-iak és a moszkvaiak között egyfajta modus
vivendi keletkezett.

Megállapodtak a fél lábával már a sir szélén álló Csernyenkó
személyében, kikötve, hogy utána Gorbacsovnak kell jönnie.

Csernyenkó pártfőtitkári uralma alatt valósággal reklámozták
Gorbacsov személyét. Látogatást tett szinte minden olyan nagy és
középhatalom kormányainál, amelyek a jövendő szovjet vezető
számára mindenképpen partnerek lesznek majd. A szovjet és az
amerikai sajtó kampány-ízű hangos beszámolókkal kísérte ezeket
a látogatásokat.

Az öreg és beteg Csernyenkó szerepe a birodalom irányításá-
ban csupán névleges volt. Még a politikában kevésbé járatós
szemlélők is tapasztalhatták – legalábbis a sajtó ezt a látszatot
igyekezett kelteni – hogy a Szovjetunió hajója kormányos nélkül
himbálódzik a világpolitika tengerén. Halála, a mindenki által
könnyen prognosztizálható időszakban, bekövetkezett. Helyére a
korábbi megállapodásnak megfelelő Gorbacsovot választották.

Az új szovjet vezető nem fukarkodott a birodalom összes hi-
báinak feltárását és nyilvánossá tételét illetően. Akik személyével
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kapcsolatban már korábban is ellenszenvvel viseltettek, határo-
zottan felléptek reformjai ellen.

Ezúttal, ha tárgyilagosan akarunk maradni, meg kell véde-
nünk egyszerű logikájukat: Vajon szabad-e a hetven év alatt tűz-
zel-vassal, a hatalmas áldozattal járó második világháborúval fel-
épített társadalmi rendszert, a megszerzett területek külső erő
kényszere nélküli feladásával megváltoztatni? Akárhogyan is van,
de a szovjet diktatúra biztosítja a társadalom sokak által irigylésre
méltó stabilitását. Ezek a megöregedett ortodox szabadkőműve-
sek tulajdonképpen szembekerültek New-York-i gyámolítóikkal,
akiknek korábbi kiváltságaikat köszönhették. Orosz nacionaliz-
musuk legyőzte páholyfegyelmüket.

Gorbacsov ugyan fokozatosan lecserélte a párt legfelsőbb ve-
zetőtestületét a politikai bizottságot, de az általa kiválasztott újak
nem álltak egyértelműen mögé.

Mire a kapitalizálódó folyamat visszafordíthatatlanná vált,
lemondásra is kényszerült. A Szovjetunió felbomlása már Jelcin
uralma idején fejeződött be, csak úgy, mint a gazdaság mestersé-
ges szétzúzása, de legalábbis annak látszata.

Az államkapitalista bolsevizmus teljes felszámolását a Szov-
jetunió második világháborús javadalmazásaként kapott vazallus
államokra is kiterjesztették. Ennek levezénylését is az oroszok
végezték. Végrehajtását annak látszatával tervezték, mintha a má-
sodik világháborús fizetség ötvenéves határideje lejáratával ten-
nék. Bár ennek ilyen létező intervalluma sohasem került nyilvá-
nosságra. Ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy a potsda-
mi egyezmények nyilvánosságra nem hozott valamely titkos
mellékletében, vagy záradékában szerepel ilyen meghatározás. Az
a tény, hogy ezt a folyamatot öt-hat évvel korábban indították, ar-
ra enged következtetni, a bekövetkezettnél lassúbb, következés-
képp hosszabb idő alatt tervezték. Ezt látszik igazolni az Egyesült
Államok vezető politikusai által ebben az időben újbál emlegetett
szocialista államok korlátozott szuverenitására való utalások, bár
a korábbitól eltérő fogalmakban csomagolva. Mind a Reagan,
mint az őt felváltó Bush kormány tagjai is óvva intik a vazallus
államok népeit, hogy függetlenségi törekvéseikben csak addig
mehetnek el, ameddig a Szovjetunió biztonságát nem veszélyez-
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tetik, geopolitikai helyzetünkre való állandó hivatkozásuk már
szinte betegessé válik.

Mindezek láthatóvá tették Amerika és a bukásra ítélt Szov-
jetunió titkos szövetséget. Ez a szövetség a társadalmi átalakulás
után sem szűnik meg. Jogutódja Oroszország lesz. Látni fogjuk,
hogy a fejlett kapitalista országokra is átterjedt amerikai gazdasá-
gi válság. Összehangolt kezelésére létrehozott úgynevezett G-7-
ek, a hét legfejlettebb állam vezetőinek tanácskozásain minden
esetben részt vesz Oroszország elnöke is. Pedig őt a legfejletteb-
bek közé sorolni a bolsevizmus szanálásával megcsonkítva „eny-
he” túlzásnak mondható. Később a G-7-ek, amelyek időközben
Oroszország képviselőjével (elnökével) G-8-akká alakultak hatá-
rozatot hoztak 20 milliárd dolláros alap létrehozására a volt
szovjet tömegpusztító fegyverek megsemmisítésére.

Még ennél is elképesztőbb, hogy a NATO legfontosabb
döntéseiben Oroszország „egyetértési jogot kap”. Közérthetően:
Oroszországnak abban a NATO-ban, amelynek nem is tagja, sőt
létrehozását éppen az ellene való védelem céljából tették, vétójo-
ga van. Azok a „rendszerváltó” Kelet-Európai országok, akik a
varsói szerződésből a NATO „vádernyője” alá könyörögték ma-
gukat ámulatba esve kellett tapasztalják: ismét rászedték őket.

A keletnémetek és a csehek, talán még a románok is, leg-
alábbis az éppen hatalmon lévő bolsevista helytartók gyanakodva
figyelték Gorbacsov peresztrojkáját. Maguk is abba a dilemmába
estek, mint az orosz ortodox pártoligarchák. Furcsának tartották,
hogy éppen a szovjet pártfőtitkár biztatja őket kommunista elle-
nességre. Különösen a németek tűntek ki, ellenkezésükkel.
Mondván, azért hogy a szomszédban lakásfelújítást végeznek,
náluk még nem kell kicserélni a tapétát. Akaratlanul is eszükbe
jutott Hitler dilemmája a zsidókkal, amikor a munkásokat alkal-
mazó zsidó vállalkozókat ott látta a bérek emelését követelő
sztrájkmenetek élén. A „rendszerváltás kiterjesztése Kelet-Né-
metországra pedig elsőrendű fontossággal bírt. Az utóbbi 20-25
évben Nyugat-Németország gazdasági megerősödése minden
képzeletet felülmúlt. Az önálló fegyverkezéstől, fegyverzetfej-
lesztési kutatásoktól megfosztva nemzeti jövedelmét csaknem
teljes egészében gazdasága fejlesztésére fordíthatta. Érthető, hogy
fejlettsége rövidesen meghaladta korábbi legyőzőit. Ez a folyamat
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visszafordíthatatlannak látszott. A legfelsőbb szabadkőműves
agytröszt mégis megtalálta a módját. Visszaadta a szovjet gyar-
mati kizsákmányolásra átadott keleti német országrészt. Hozzájá-
rult a korábban elképzelhetetlennek tartott két német állam egye-
sítéséhez. A Nyugat-német kormány örömében egy, az egy
arányban beváltotta a még egy tízedét is alig érő keletnémet már-
kát. Később kiderült, hogy sokkal nagyobb mennyiség volt ebből
forgalomban, mint amennyit a Kelet-német kormány bevallott.

A lepusztult Kelet-német gazdaság korszerűsítése immár
meghaladta a négyszázmilliárd márkát. Mindez együttesen páro-
sulva az egyre mélyülő világgazdasági válsággal, komolyan
megingatta az egykor sziklaszilárd német gazdaságot. Ennek kö-
vetkezményei természetszerűen magával rántotta a korábban iri-
gyelt német életszínvonalat, amely ma már csak árnyéka egykori
önmagának.

Jellemző, hogy életkörülményeikkel mégis a korábbihoz ké-
pest előrelépett Kelet-német területek lakosai sokkal elégedetle-
nebbek, mint nyugati társaik.

A szovjet KGB készíti el az úgynevezett rendszerváltás for-
gatókönyvét, amely a vazallus államok tervszerű elszakadását,
annak módját tartalmazta. Mint ahogy a második világháború
után szinte azonos módon történt meg ezeknek az országnak a
hűbéresítése, ugyanolyan vagy hasonló kaptafára húzott formában
kapták vissza látszat önállóságukat, amely nem volt más, mint a
hűbérúr cseréje.

A veserákban szenvedő Grósz Károly az utolsó magyaror-
szági pártfőtitkár és miniszterelnök halála közeledtét érezvén egy
interjú során fedte fel a forgatókönyv létét. Elmondta, hogy Ma-
gyarországra Krjucskov a KGB vezetője személyesen hozta el és
adta át részére a rendszerváltás általuk kidolgozott módját és me-
netrendjét. Grósz elmondja, hogy ez a forgatókönyv tartalmazta
az új pártok alakítását, amelyek életre segítésében az MSZMP ré-
széről Pozsgay Imre bábáskodott. Az új pártok legfontosabb ve-
zetőit is az MSZMP sugalmazása szerint választották meg. A volt
pártfőtitkár panaszkodik, hogy a forgatókönyv végrehajtásába ap-
róbb hibák ugyan becsúsztak, annak egy az egyben való végre-
hajtása nem sikerült teljesen. Grósz ugyan elhallgatja, de a bekö-
vetkezett eseményekből ma már teljesen világos, hogy a forgató-
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könyvnek azt is kellett tartalmaznia, hogy az új pártokba, különö-
sen vezetőszerveikbe minél több kommunista múltját látszólag
megtagadó, magát nemzeti színekben jól eladni tudó, egyébként
hithű kommunistát kell beépíteni, hogy azok végülis piros-fehér-
zöld csomagolásban továbbra is a nemzetközi szabadkőművesség
érdekeit szolgálják, titkos utasításaikat szinte észrevétlenül végre-
hajtsák.

Erre a hihetetlen módszerre Magyarországon majd a 2002.
évi parlamenti választásokat követően derül egyértelműen fény. A
választások eredményeként hatalomra kerülő miniszterelnök, aki
hajdani az MSZMP támogatásával mint „pártonkívüli” kerül a
kormány élére. Majd rövidesen nyilvánosságra kerül, hogy a párt-
állam idején szigorúan titkos kémelhárító tiszt volt. Ez a korabeli
gyakorlatban erős kötődést jelentett, a megszálló Szovjetunió tit-
kosszolgálatához a KGB-hez.

A titkosszolgálati múlttal kapcsolatos botrányt tompítandó
éppen MSZP javaslatára parlamenti bizottság utólag „átvilágítot-
ta” az 1990. óta működött minisztereket és államtitkúnkat, hogy
kik voltak a pártállam idején titkos ügynökök. Kiderült, hogy az
MSZP-a kívül valamennyi párt színeiben miniszteri tárcához ju-
tottak között szép számban akadtak nemcsak volt MSZMP-sek,
hanem titkos ügynökök is.

Grósz Károly a nyilvánosságra került 1994. őszén készült
interjú részletben tagadja ugyan, hogy tervükben a Magyar De-
mokrata Fórum és Antall József is szerepelt volna. Bár Antall mi-
niszterelnöki működése ezt mégis mindennél jobban bizonyítja. A
riportból azt is megtudtuk, hogy Grósz állítólag angol biztatásra
több száz oldalon megírt emlékiratait, amelynek gondozását egy-
kori bizalmasára Barabás Jánosra az MSZMP politikai bizottsága
volt tagjára hagyta. Maga az a tény, hogy ez az emlékirat a mai
napig nem került kiadásra – még csak részleteiben sem – arra en-
ged következtetni, hogy az egész rendszerváltási művelet magá-
ban foglalta a kor minden szélhámosságát. Ez a felülről kitervelt
és levezényelt szanálás nem a kommunizmus összeomlásának,
hanem bármilyen hihetetlen a szabadkőműves irányítású amerikai
kapitalizmus összeomlással fenyegető válságának következmé-
nye.
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Annak ellenére, hogy valamennyi kommunista vazallus állam
élén titkos szabadkőművesek állnak, sőt belőlük került ki a leg-
szűkebb vezetőségük is, az államkapitalista gyarmati uralom
módszereinek feladásában többségükben bizonyos ellenkezést
váltott ki. Ezek közül különösen a Kelet-német Honecker és a
román Ceausescu bizonyult a legszívósabbnak. A láthatatlan vi-
lághatalom végrehajtói könyörtelenül likvidálták őket. Honec-
kerről – Reza Pahlavi sakkhoz hasonlóan – rövidesen kiderült,
hogy súlyos rákban szenved, majd Chilében élő lányához szállít-
ják, ahol rövidesen meghal. Ez a megoldás a román diktátor ese-
tében nem volt megoldható. Ő ugyanis minden külföldi útjára
magával vitte nemcsak a szakácsát, hanem étkezésének alapanya-
gait is. Úgy tűnik a személyi kiszolgálásához összeválogatott
személyzet is megbízhatóbb volt, mint a többieké.

Itt az 1956-os kiprovokált magyar forradalom módszereit
hívták segítségül némi változtatással. A szovjet KGB és az ame-
rikai CIA vagyis a két érdekelt nagyhatalom titkosszolgálata kö-
zös erővel provokálta ki a Temesvárról induló romániai forradal-
mat. Ebben komoly szerep jutott a magyar származású Tőkés
László erdélyi református papnak is. Annak idején nehezen volt
érthető, hogy a templomba szinte hermetikusan elzárt pap külön-
böző nyilatkozatai hogyan jutnak ki és szerez róla tudomást az
egész világ. Akkor még nem sejthettük, hogy kik voltak a hírvi-
vők. Több hónapos megfeszített munka és válogatott módszerek
bevetése után sikerült a temesváriak nyílt oppozícióját kiváltani,
amely ezután gondos szervezők keze nyomán eljutott Bukarestig.
A forradalminak mondott eseményeket a román televízió mind-
végig közvetítette. Magából a forradalmi eseményekből ugyan
nem sokat láttunk, de az éjjel-nappal] adásban a bemondók nem
fukarkodtak a forradalmi tudósítások folyamatos ismertetésével a
forradalom mesterséges felszításából és levezetéséből minden lát-
szat ellenére a rettegett román titkos szolgálat is kivette a részét.
Azt mondhatnánk a kommunista párttal együtt mindvégig szilár-
dan kezében tartotta a hatalmat Ceausescu egyik alvezére? Iliescu
vezetésével tulajdonképpen az egypárti uralom folyamatossága
változatlan maradt. Rögtönítélő bíróságot hoztak létre, amely a
szabadkőműves esküjét megtagadó kondukátort egyetlen ülés
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alatt halálra ítélte és agyonlövette. A lakosság kedélyének meg-
nyugtatására a kivégzést a televízióban is bemutatták.

Ceausescu kivégzésének televízióbeli látványa ugyan nem
volt valami szívderítő, de arra mindenképpen alkalmas volt, hogy
egykori bizalmasai a 45 éves egypárti uralom minden keserűsé-
gének felelősségét egyetlen család nyakába varrják, amelyhez a
kondukátor hiúsága és környezete által kialakított nagy személyi
kultusza látszólag komoly alapot adott. A lakosság kedélye is
könnyen és rövid idő alatt lecsillapodott, mondván a bűnös, aki-
nek minden nyomorúságukat köszönhették – halott. A román sza-
badkőműves vezérkar teljes mértékben átvette a Jézus-korabeli
zsidó Szanhedrin érvelését. Amikor ugyanis a római megszálló
hatóságok által való megfeszíttetéséről döntöttek, véleményüket
azzal próbálták igazolni, hogy: „inkább egy ember vesszen el,
mint a törvény sérüljön.”

A román kül- és belpolitika történelme során számos esetben
viselkedett nehezen megmagyarázható módon. E furcsaságok kö-
zé tartozik a második világháború idején a zsidó probléma kezelé-
se. Amikor más németbefolyás alá került államoktól a német ha-
tóságok munkaszolgálatra való kiszállításukat kérték, Romániá-
ban a hadsereg már csaknem 400.000 zsidót ölt meg.

Így Németország már eleve lemondott arról, hogy Romániá-
ból a háborús utánpótlás termeléséhez zsidó munkaerőt kapjon. A
romániai zsidóság tervszerű legyilkolásának módjáról és méretei-
ről zsidó szerző: Matatias Carp, a román Zsidók Szövetségének
elnöke ad részletes tájékoztatást 4 kötetes könyvében.

Az 1946-ban Bukarestben kiadott művét betiltották. Egykö-
tetes magyar nyelvű összefoglalója 1990-ben jelent meg: Holoca-
ust Romániában 1940-1944 címen.

A vesztes háború után Jon Antonescu marsall Románia „ve-
zére” a háborús bűnösségét tárgyaló bíróság előtt azzal védeke-
zett, hogy ő nem szolgáltatta ki Románia zsidóit Németországnak,
így megmentette azok életét. Ami ebben a furcsa történetben a
legérdekesebb, a győztes nagyhatalmak, de még Izrael is nem a
zsidó Matatias Carp megállapításaik hanem Antonescu nyilván-
való hazugságait fogadta el. Izrael a háború után mindvégig a leg-
szívélyesebb kapcsolatot tartotta fenn Ceausescu Romániájával. Ő
szállította Románia részére a legmodernebb hadifelszereléseket.
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A román tisztikart izraeli katonai vezetők képezték ki. A minden
furfanggal bőven megáldott Izrael kábultan hagyta, hogy
Ceausescu annyi bőrt húzzon le róla, amennyi csak van rajta.61

Romániával ellentétben a magyar kormányzat és különösen
Horthy kormányzó körömszakadtáig védelmezte a magyarországi
zsidóságot. Munkaszolgálatra való kiszállítását a németek minden
sürgetése ellenére mindvégig elszabotálta. Nem véletlenül és
minden ok nélkül nevezte Hitler Magyarországot Európa gettójá-
nak.

Majd csak az ország német megszállása után maguk a néme-
tek szállították ki a zsidóság egy részét. Ennek megakadályozásá-
ra a német megszálló hatóságok ellenében a szuverenitásával már
nem rendelkező kormány képtelen volt. Magyarországot a vesztes
háború után mégis kollektív háborús bűnösnek deklarálták és
tartják mind a mai napig.

A férfiak gyakran fakadnak ki: „Nem értem a nőket!” Én pe-
dig így tűnődöm: „Nem értem a zsidókat!” Csehszlovákia, aki az
első világháború után a láthatatlan hatalomnak köszönhette létre-
jöttét, szabadkőműves fegyelemmel váltott át kommunizmusból a
kapitalizmusba.

Az átmenet itt volt a legsimább, még Szlovákia leszakadása
is a környező világ számára szinte észrevétlenül ment végbe. Meg
is jutalmazták érte. A szovjet csapatok Kelet-Németországot és
Magyarországot is megelőzve innen vonultak ki a legkorábban. Itt
nem volt szükség az állampárt első emberének likvidálására, mint
az NDK és Románia esetében. A régi vezetők eltüntetése nagy
valószínűséggel Magyarországot sem kerülte el. Ha meggondol-
juk, hogy Kádár János súlyos leépülése és agóniája az ország és
az uralkodó párt agóniájával párhuzamosan zajlott, sőt még Grósz
Károly veserákját is behatóbb vizsgálat alá vonjuk, az ismert
esetek után nehezen szabadulunk attól a gondolattól, hogy valakik
segítették különös politikai eutanáziájukat.

                                                     
61 Matatias Carp: Holocaust Romániában 1940-1944. 18. old.
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A KEREK ASZTAL-TÁRGYALÁSOK

A kommunista helytartók likvidálását megelőzte a nyugati
bankok korábban sokszor egymás rovására kínált pénzkölcsöneik
lassú elapadása. A magyarországi bolsevista reformerek által várt
nyugati gazdasági konjunktúra tartós késedelme egyre kilátástala-
nabbá tette a kölcsönök, most már kamataival való határidős visz-
szafizetését. Havasi Ferenctől a párt gazdaságáért felelős politikai
bizottsági tagjától tudjuk, hogy a nyolcvanas évek második felé-
ben egyszer a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét is elzálogo-
sították. Az ország kilátástalan pénzügyi helyzete megnövelte a
szocialista vívmányok védelmében addig jeleskedő pártoligarchia
kompromisszum-készségét a világkapitalizmus legfőbb megteste-
sítőivel szemben. Nyakatekert magyarázatok mellett titokban
megkezdte a legjobb eredménnyel működő termelő és kereske-
delmi üzletágak nevetségesen alacsony árakon való értékesítését a
korábban hetedíziglen elátkozott kapitalistáknak, legtöbbször
csak a spekulánsoknak. Ezt nevezték spontán privatizációnak.
Számos üzemet, értékes épületet ráadásul nemcsak olcsón, de ki-
fizetés nélkül hitelbe adták el. Több esetben e privatizált javak
nem is kerültek kifizetésre mind a mai napig.

Természetesen ebből a különös privatizációból a pártarisz-
tokrácia, de még az alsóbb pártvezetők sem maradtak ki. Furcsa
esete volt ennek a megyei napilapok eladása az Axel Springer
sajtóbirodalom részére. Az eladók maguk a lapok főszerkesztői
voltak. Az eladási szerződés legfőbb feltétele nem az ár volt, ha-
nem a főszerkesztő és néhány bennfentes munkatársának kötelező
alkalmazása. Így maradt mindenki a helyén még a rendszerváltás
után is.

A befolyt vételárról – ha ugyan volt ilyen egyáltalán – annak
hova kerüléséről a magyar nép a mai napig sem tud semmit.

Elmés megoldást alkalmaztak a termelő vállalatok vezetői is.
A kétszintű bankrendszer párhuzamos kialakulásával egyre na-
gyobb összegű üzemviteli hiteleket vettek fel mindaddig, amíg
ezek a vissza nem fizetett rövidlejáratú hitelek a gyors kamatnö-
vekménnyel meg nem haladták a teljes üzem könyvelés szerinti
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értékét. Ezt követően vagy ők maguk, vagy a hitelező bank csődöt
jelentettek. Az üzem vezetői vagy jelképes egy forintért, vagy a
hitelek visszafizetésének ígérete fejében ingyen „elprivatizálták”
a vezetésük alatt álló vagyont. Majd minden eladható értéket fo-
kozatosan áruba bocsátottak. Az üzemet kapacitásának töredéké-
vel működtették, a dolgozók nagy többségét elbocsátották. Az
üzem hiteleit esetleges nagyon alacsony vételárát továbbra sem
fizették.

A kormányzat a bankok „megmentése” érdekében ezeket a
hiteleket aztán bankkonszolidáció keretében maga fizette ki,
ahogy mondani szokták: „az adófizetők pénzéből”. Az állam pri-
vatizációs megbízottai ezekre a privatizált vagyonokra egyetlen
esetben sem kötöttek ki jelzálogot. Így új tulajdonosai rövid úton
eladta azokat „külföldi befektetők” számára immár jelentős áron,
de valóságos értékét tekintve még mindig fillérekért. Ez a mód-
szer a rendszerváltás utáni években sem változott lényegesen.
Legfeljebb annyiban, hogy a külföldi nagyhalakat kivéve szinte
kizárólag a régi pártelit részére történt értékesítéshez a bankok a
kormány kezességvállalása mellett adtak hitelt. Visszafizetése ez
esetben is a bankkonszolidáció keretében az állami költségvetés-
ből történt.

Ezek után vajon csodálható-e, hogy a gazdasági szakértők
által 120 milliárd dollárra becssült privatizált nemzeti vagyonból
a rendszerváltó kormányok még a pártállamtól örökölt 22 milliárd
dollár külföldi adósságot sem tudták kifizetni? Felelőst, vagy fe-
lelősöket mindmáig egyet sem találtak. Valószínű nem is keres-
tek.

A magyar polgár egyik ámulatból a másikba esett. Különösen
az idősebb nemzedék, akinek módja volt tapasztalni, hogy az
1945, után államosítással minden térítés nélkül elkobzott vagyo-
nát most ugyancsak térítés nélkül adják másoknak, egy részét pe-
dig megtartják maguknak. Ugyanakkor felismerte, hogy az „álla-
mosítók” és a „privatizőrök” ugyanazok, de legalábbis ugyanah-
hoz a „kaszthoz” tartoznak.

Krjucskov „rendszerváltó” forgatókönyvének átvétele után
Grósz Károly kiosztotta a szerepeket. A legfontosabb egyben leg-
sürgősebb teendő a párt ellenzéki szervezeteinek élette keltése és
kriptokommunistákkal való feltöltése volt. Első lépésben a párt
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legfelsőbb vezetésében kellett kijelölni a látszólag ellenzéki mó-
don gondolkodó ördög ügyvédjét. Erre a feladatra a kiváló verbá-
lis készséggel rendelkező Pozsgay Imrét tartották a legalkalma-
sabbnak. Árnyalt filozofikus előadásai jól értelmezhetők voltak
mindkét oldalon. A baloldaliak is úgy érezhették, hogy nekik be-
szél és a jobboldali nézeteket vallók is azt hihették hozzájuk szól.
Ennek ellenére a kor szokásainak megfelelően előadásainak hall-
gatói többségében az MSZMP tagok és szekértolói voltak. Mind-
addig, amíg legattraktívabb mutatványára a pártonkívüliek is –
különösen a még mindig másodosztályú állampolgárokként kezelt
nyugdíjas koruk küszöbén álló 1956-os szabadságharc egykori
résztvevői – fel nem kapták a fejüket. Hinni sem akartak a fülük-
nek, amikor minden erre utaló előkészület nélkül az egyik esti te-
levíziós híradóban Pozsgay bejelenti, hogy az 1956-os események
nem minősíthetők ellenforradalomnak, hanem népfelkelésnek.
Annak ellenére, hogy valódi nevén nem merte, vagy nem is akarta
nevezni, hiszen akkor szabadságharcot kellett volna mondania.62

A párt legfelső vezetésében, sőt az alsóbb pártvezetőségekben, de
az egyszerű jobban fizetett párttagok körében is erős felhördülést
váltott ki Pozsgay új definíciója. Még a beavatott politikai bizott-
sági tagok, sőt még maga Grósz Károly is azt a látszatot keltették,
mintha Pozsgay előzetes tudtuk és persze hozzájárulásuk nélkül,
kellő megalapozottság hiányában tette volna a számukra kelle-
mesnek éppen nem mondható nyilatkozatát. Bőséges témát kapott
az akkor még kizárólag egyirányú sajtó is. Érdemes mai tudá-
sunkkal visszalapozni és újra olvasni őket. Az emberek a munka-
helyeken baráti társaságokban, de még otthon is erről beszéltek.

Pozsgay „magánakciója” a mai napig megtévesztésben tartja
mind az 1956-os szabadságharcosok, mind a lakosság nagy több-
ségét. Pedig ezúttal is a rendszerváltozás „előkészítésének” egyik
epizódjáról van csupán szó. Különösen megmosolyogtató Grósz
Károly akkori pártfőtitkár kétségbeesett komolyságot magára
erőltető alakítása. Pozsgay ugyanis 1989. január 28-a tette ezt az
emlékezetes bejelentést egy szakértői kutatócsoport állítólagos
„végkövetkeztetései” alapján. Állítólag olyan időpontra időzítve,
amikor Grósz Károly nincs is Budapesten, sőt Magyarországon
                                                     
62 Pozsgay Imre: Koronatanú és tettestárs 178-79. old.



222

sem, nehogy „meghiúsítsa” az 1956-os események új kinyilat-
koztatását.

Ezzel szemben az igazság az, hogy Krjucskov a KGB akkori
főnöke 1989. január közepén már engedélyezte az 1956-os „el-
lenforradalom” átértékelését. Krjucskov erre vonatkozó cirill be-
tűs levele tehát Pozsgay bejelentésekor már mintegy’ két hete ott
lapul az éppen Davos-ban tárgyaló Grósz dossziéjában. Nem lehet
vitatni a bejelentéssel kapcsolatos szerepüket, mint Grósz Károly,
mint Pozsgay Imre tökéletesen játszották el. Alakításuk, ha Osz-
kár-díjat nem is, de egy Jászai-Mari díjat mindenképpen megér-
demelt volna. (Lakatos Pál: Az ellopott rendszerváltozás 140-41
oldal)

A társadalom megtervezett erjedése megindult, már csak a
tűzben kellett tartani a vasat és persze a tűz élesztését is folytatni
kellett. Ebben nem is volt hiány jól képzett pártkorifeusok, poli-
tológusok – eddig ezt a megnevezést nem ismertük – agitátorok
légiója gondoskodott a társadalom megdolgozásáról. A láthatatlan
uralkodók és helytartóik mindenáron arra törekedtek, hogy kivált-
sák a tömegek követelését a változások mielőbbi megvalósítására.
A tömegek azonban bölcsen kivártak. Félelemmel vegyes érzel-
mekkel figyelték az agóniájában hörgő párt válogatott politikai
meglepetéseit. Gyakran az 1956-os szabadságharc víziója kerí-
tette őket hatalmába. Hiszen akkor is felülről indukálták a válto-
zásokat és mi lett a vége!? Ami pedig egyszer már megtörtént az
megtörténhet még egyszer. Még a Szovjetunió zavaros erjedése
sem biztosíték az őszinte politikai változásokra. Mi lesz, ha az
egykor félelmetes KGB jelenlegi kábultságából magához tér a
magyarországi fiókintézményével a hajdani ÁVH-val együtt?

Ismét százezrével juttatja börtönbe és a másvilágra vagy talán
a Szovjetunióba rászedett és becsapott áldozatait. Nem hitt a bol-
sevista magyarázók nemzeti szólamaiban és a Szovjetunió erőt-
lenségéről szóló fecsegésekben. A Szovjetunió tagállamainak
szinte felkínált önállóság, a Szovjetuniótól való elszakadás lehe-
tősége nem fért össze egészséges gondolkodásával. Nem értette,
hogyan fordulhat elő, hogy a világ második legnagyobb és jól
szervezett hatalma külső támadás és minden kényszer nélkül
számolja fel saját hatalmát. Ez ellentmond minden idők józan lo-
gikájának. Nem! Ez nem lehet igaz! Ezzel – mint már annyiszor –
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ezúttal is más, egyenlőre ismeretlen célt takarnak. Az pedig szá-
mára nem jobb, hanem biztosan rosszabb lesz. Ehhez pedig se-
gédkezet adni, ha még olyan csábító is, nem szabad.

A későbbiek során derült fény arra, hogy Pozsgay Imre 1956.
népfelkelésre való átírása nem önálló kutatásainak a hatalom
megkerülésével való eredményhirdetése volt, hanem a moszkvai
forgatókönyv lényeges része. Ennek keretében került sor 1989.
június 16-án a szabadkőműves Nagy Imre és társai újratemetésé-
re, amely nemcsak a Magyarországon élő, hanem az egész vilá-
gon szétszóródott még élő szabadságharcosok megtévesztését
szolgálta. A végelgyengülést színlelő párturalom egy 27 főből
álló többségükben zsidó származású, az 1956-os szabadságharc
kiprovokálásában részt vett, s csodálatosképp komolyabb felelő-
ségre vonást elkerülő – vélhetően szabadkőműves „forradalmár”
követelésének látszólag engedve járult hozzá a nagyon is megké-
sett végtisztesség megadásához.

A hatalom mindent elkövetett a világ és Magyarország köz-
véleménye figyelmének minél nagyobb felkeltésére. Az 56-os for-
radalmárok a világ minden sarkából hazajöttek és koszorúztak.
Nem hiányoztak a frissen alakult pártok és a megszámlálhatatlan
civil szervezetek sem. A szertartást a magyar televízió csaknem
egész nap közvetítette. A szabadkőművesség valóban kitett ma-
gáért. Ha Nagy Imre nem is tudta annak idején „menteni a ment-
hetőt”, most alaposan megadták a módját mindannak, amit 1958-
as elföldelésekor megtagadtak tőle. Andrew Sarlós dúsgazdag
zsidó és társai: Demján Sándor és dr. Béla W. Fejér a maguk költ-
ségén állítottak a parlament közelében szobrot számára.

Nagy Imréék ravatalánál meglehetősen sok gyászbeszéd
hangzott el. Mind-mind többnyire a pártállam törvénytelenségeit
ostorozták. A mártírok önfeláldozásának méltatása csak másod-
rendű szempont volt. A gyászoló közönség és a televízió nézői
különösen két beszédre lettek figyelmesek.

Az egyik bátor szónok Máray Tibor emigrációban élő író
volt. Oly szenvedélyesen ostorozta az egész kommunista rend-
szert, hogy az idősebb hallgatók bizony zavarba jöttek. Ők még
emlékeznek a Szovjetuniót és a magyarországi bolsevizmust di-
csőítő 1950-es évekbeli cikkeire, csakúgy mint az amerikai csa-
patok koreai háborús kegyetlenségeiről szóló beszámolóira. Jog-
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gal tételezték fel őszinteségének teljes hiányát. A teljesség kedvé-
ért meg kell említenünk Máray Tibor zsidó származását, amely
biztosította számára a teljes Rákosi-érában az összes kiváltságo-
kat.

Majd egy maroknyi fiatalokból létrehozott új ifjúsági szerve-
zet vezetője mondta el mindenkit meglepő gyászbeszédét. Ő ke-
vésbé emlékezett – hiszen életkora miatt személyes élménye a
szabadságharcról és az azt követő rémuralomról nem is lehetett –
sokkal inkább a jövőről beszélt. Fogadalma és követelései bátor-
ságában messze meghaladta a többi szónok fogadkozásait. Még
Máray Tiboron is túltett.

A kommunisták „agyagba döngöléséről” beszélt és követelte
a szovjet csapatok azonnali kivonulását. Annak ellenére, hogy
mondandójával szinte mindenki egyetértett, mégis félelemmel
töltötte el az embereket. Hiszen ekkor még a szovjet csapatok
esetleges kivonulásáról egyetlen szó sem esett. Az egypárti ura-
lom még teljes. Rendelkezik valamennyi erőszak szervezetével.
Nemcsak a kommunistahű rendőrség, de félelmet sugárzó mun-
kásőrség, a megannyi titkosszolgálatokról nem is beszélve még
fizikai valóság. Az ilyen lázításszámba menő beszéd öngyilkos
bátorsággal ért fel.

Az 56-os veteránok – de mások is – ugyancsak elcsodálkoz-
tak, amikor egy év múlva ezt a bátor fiatalembert a parlamentben
látták szónokolni. Országgyűlési képviselő lett az „első szabadon
választott országgyűlésben”. Bizonyára sokuknak eszébejutott:
1956-ban ők ugyanígy követelték a szovjet csapatok kivonását, de
bizony ők nem a parlament be kerültek érte. Még dr. Benedek Ist-
ván a szabadkőműves hírében álló, egyébként kiváló író is meg-
jegyezte egyik írásában: „Ez a fiú tudott valamit, amit mi nem
tudtunk.”

A rövid kitérő után térjük vissza a moszkvai forgatókönyv
magyarországi realizálásához. Pozsgay pártfeladatának megfele-
lően hozzáfog a párt ellenzékének megszervezéséhez. Nincs
könnyű dolga, annak ellenére, hogy többségében a pártelit bővel-
kedik az egymást túllicitálni igyekvő világmegváltó fecsegőkben.
De a párt által eddig módszeresen kirekesztett és mellőzött értel-
miség, ha meg is jelenik különböző gyűléseken vagy más rendez-
vényeken, nem aktivizálódik, hanem csendes szemlélője marad az
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eseményeknek. Gyanakvása élő valóság. Inkább kivár. Az is ko-
moly problémát jelent, hogy a pártonkívüli értelmiség elég vé-
kony réteget jelent, hiszen a pártállam kezdetétől a legutolsó idő-
kig a háború előtti értelmiséget alkotóképességének teljében elül-
dözték az országból, jobbik esetben csak harmadrendű munkán
foglalkoztatták. Gyermekeiket, mint osztályidegent egyetemekre,
főiskolára fel sem vették. Sok esetben még a középiskola is elér-
hetetlen volt.

Ez az oktatási- és kultúrpolitika azzal a következménnyel
járt, hogy kialakult a bolsevizmus értelmiségi beltenyészete. Ez a
szellemi alulképzettségen túl sok, nemkívánatos eredménnyel járt.
A valóban tehetséges fiatalok szüleikkel együtt kénytelenek vol-
tak az állampárt szolgálatába állni érvényesülésük érdekében.

Ezeket a diplomásokat aztán arra kötelezték, hogy ne csak
alárendelt munkatársaikat, de kollégáikat, sőt főnökeiket is fo-
lyamatosan elárulják. Különösen kifizetődőnek látszott feletteseik
beárulása, amellyel gyakran elérhették azok kegyvesztettségét, s
így helyükre léphettek elő. A besúgás ikertestvére a titoktartás.
Ma már-már világosan látható, hogy nemcsak párttagsága bírta
szigorú titoktartásra, hanem valamiféle szabadkőműves eskü is
amely élete végéig hallgatásra kötelezte. Bár a Rákosi-
kormányzat látszólag betiltotta a régi szabadkőműves páholyok
működését, de a párt alapszabálya alig különbözött attól. A titkos
szolgálatok külön esküt vettek tőlük, amely – éppen Medgyesi
Péter miniszterelnök példája mutatja – még a kommunizmus lát-
szólagos bukása után is változatlanul érvényben van.

Feltehetően a forgatókönyv ellenzékét új párt megalakításá-
val és nem a koalíciós időkben működő pártok felélesztésével ter-
vezte megvalósítani. Pozsgay nem az általa kevésbé ismert mun-
kásosztályból próbálta toborozni majdani riválisait. Megmaradt
saját szakterületénél. Az oktatás és a kultúra munkásait vette cél-
ba. Aligha véletlenül Bács-Kiskun megye állt hozzá a legköze-
lebb. Így került el a Kecskemét szomszédságában lévő
Lakitelekre. Egy fiatal tanár udvarában állították fel a rendszer-
váltás során elhíresült sátrat, ahova minden írót és más olyan ér-
telmiségieket meghívtak, akinek kisebb-nagyobb ellenzéki meg-
nyilvánulásáról már volt tudomásuk. Így került egy fedél alá
Csurka István, Konrád György és Csoóri Sándor is. Persze nem
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hiányzott az MSZMP „reformszárnya” részéről a szülőanya
Pozsgay Imre sem. Figyelemreméltó azonban, hogy a majdani
„rendszerváltó” miniszterelnök Antall József hiányzott. Ez a na-
gyon heterogén gyülekezet végülis létrehozott egy szervezetet
Magyar Demokrata Fórum néven, amely ekkor még kihangsú-
lyozta, hogy nem kíván pártként működni. Sokkal inkább egy
széles tömegek fóruma akar lenni, amelynek keretében akár az
uralkodó MSZMP működésével kapcsolatos kritikákat is nyíltan
meg lehet fogalmazni. Létrehozása kísértetiesen hasonlított az
1956-os szabadságharcot megelőző Petőfi-kör deklarált céljaival
Ez önmagában is bizonyítja, hogy a majdani rendszerváltás meg-
tervezői ugyanazok, mint akik az 1956-os forradalom kiprovoká-
lását organizálták, de legalábbis közeli rokonság fűzi egybe őket,

Akkor még meglepő volt, hogy a résztvevők közül sokan ki-
maradtak, illetve be sem léptek az új szervezetbe. Valószínűtlen,
hogy a rossz emlékű Petőfi-kör sorsa tartotta volna távol őket.
Annál is inkább, mert számos résztvevőt megtalálhattuk a jóval
később megalakuló Szabad Demokraták Szövetségében, amely
sokkal radikálisabb kommunistaellenes programmal kábította
maga mellé a pártállam határozottabb ellenfeleit. Valamivel ko-
rábban megkezdte erőteljes aktivizálódását a Fiatal Demokraták
Szövetsége nevű, úgyszólván kizárólag Budapesten működő leg-
feljebb öttucatnyi fiatalból álló szervezet. Feltűnő, hogy egyik
sem pártkeretekben, hanem sokkal inkább civil szerveződésként
működött. (Fórum, szövetség)

A Szabad Demokraták Szövetsége megalakulása talán a leg-
érdekesebb. Ők nem Pozsgay bábáskodása révén jöttek a világra,
hanem egy kideríthetetlen pénzforrás segítségével alakult új val-
lási képződménynek látszó organizáció: a Hit Gyülekezete szer-
vezésében. Fontosabb vezetői egyben a Hit Gyülekezetének is
tagja, nem egy esetben valamilyen szintű vezetője is. Ez az egy-
házi képződménynek látszó szervezet különös filozófia művelője.
Úgy tűnik, mintha a keresztény értelmiség erre hajló részét a zsi-
nagógák udvarába igyekezne átvezetni. Jézus szájával imádkozik,
de Mózes és lévita papjai szertartásaival dicséri az Urat. Ők lesz-
nek, de talán már felesleges is jövőidőben fogalmazni, a zsidóság
végrehajtó segédcsapata, ahogy egyes körökben elég találóan ne-
vezik: „a hasznos jogok”. Zsidókká ugyanis nem lehetnek, hiszen
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a zsidó fogalma elsősorban fajt és csak másodsorban jelent val-
lást. Mindenesetre szorgalmasan fizetik lévi tízedét és – Bartus
László szerint – arany ékszereik önkéntes adományozásában is
jeleskednek. Ami a legérdekesebb, jelentős részüknek – ahogy
mondani szokták – az adófizetők pénzéből az adományok bősége
megtérül. A Hit Gyülekezete ugyanis rendelkezik olyan megfe-
lelő kapcsolatokkal, amelynek segítségével magas fizetésű állami
hivatalokba való kinevezés megszerezhető. A kevésbé beavatott
bigottok parlamenti és önkormányzati választások idején jutnak
fontos szerephez, gyűjthetik a kopogtatócédulákat a szabadde-
mokrata jelöltek részére. A teljesítményi követelmény elég ke-
mény lehet, mert viselkedésük meglehetősen tolakodó, hogy ne
mondjam agresszív. Két választás között főleg az új gyülekezeti
tagok beszervezése céljából mutatkoznak nehezen lerázhatóakká.

Minden párt működése során alapítója akaratát igyekszik
életre kelteni, megvalósítani. A szabaddemokraták törekvései elég
nagy nyilvánosság mellett formálódnak. Ebből visszakövetkeztet-
hetünk a Hit Gyülekezete valódi programjára és céljaira, amelyek
a hitélettel nem mutatnak semmiféle rokonságot. Akárhogyan is
van, a Hit Gyülekezete azért nagyon fontos és tanulságos szolgá-
latot is tett nekünk. Eggyel több tapasztalatot szerezhettünk, hogy
annyiszor becsapott magyar népünk hiszékenysége határtalan és
bármibe belerángatható, csak a megfelelő módját kell megtalálni.
Sajnos ebben a népámításban a magyar szellemi elit eléggé tehet-
ségtelen. Ha mégis akad közötte néhány ígéretes egyén, az bizto-
san a Hit Gyülekezetében, vagy valamely ismeretlen szektában
fejti ki áldásosnak aligha mondható tevékenységet.

A hatalomátadás előkészítése egyre láthatóbb kormát öltött.
A lakiteleki sátorverésen felbátorodva jelentkeztek az 1945. utáni
koalíciós idők nagyobb pártjai is, Így a Független Kisgazda Párt,
a Kereszténydemokrata Néppárt és hát egyik volt MSZMP oligar-
chia zászlóbontásával a Szociáldemokrata Párt is. Ők Kétly Anna
személyét használva legfőbb reklámként, annak sikeres szociál-
demokrata pályafutása megismétlésének reményében ezúttal is
női elnököt választottak Petrasovits Anna személyében. A terv
azonban összeomlott, az új elnök még csak a parlamentbe sem
tudta bevinni pártját. A kisgazdák és a kereszténydemokraták
ugyan előkerítettek egy-egy koalíciós időkből még életben maradt
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politikust, mégpedig nagy tekintélyű és kiváló szellemi felké-
szültségű embereket, de a pártjaikba beépített kriptokommunista
„vezetőtársaik” rövid idő alatt – övön aluli ütésükkel – menekü-
lésre kényszerítenék őket. Szomorúan kellett tapasztalniuk, az új
politikai garnitúra, nem is olyan új. Módszereik pedig túltesznek a
régiekén is. Amint majd a 2002-es parlamenti választások idején
látni fogjuk, a második világháború befejezése után oly híressé
vált Független Kisgazdapárt, amely akkor egymaga több szava-
zatot kapott, mint az összes többi párt, az ezredforduló után már
egy százalékot sem ért el. Kétségtelen, hogy ebben jelentős szere-
pet játszott a párt elnökének különös személye, működésének
teljes mértékben a mai napig sem feltárt egyes súlyosan kifogá-
solható részletei, de az ellene zúdított sajtó és a médiák módsze-
res lejárató kampánya nélkül ez a katasztrofális vereség nagy va-
lószínűséggel nem következett volna be. A parasztsággal felszá-
moltatták saját pártját. Nyugodtan mondhatjuk ez az attrakció a
politikatörténet ritka kuriózuma.

A kisgazdapárton kívüli szemlélők úgymond a politológusok
számára komoly fejtörést okoz e pártját ritkító kérdés megvála-
szolása. Hogyan történhetett ez meg? Hiszen a párt minden ha-
talmát megszerző dr. Torgyán József még erős rosszindulattal
sem mondható tehetségtelen politikusnak. Hatalmát minden es-
hetőségre felkészítette. Nem hiányzott a legfontosabb kellék, a
jelentős számú zsidó támogató sem Magától dr. Tímár Györgytől
egyik alelnökétől és legfontosabb tanácsadójától tudjuk, hogy a
párt létrehozott egy külön zsidó tagozatot, akik feltehetően min-
den fajta látható és láthatatlan hatalommal való virtuális és valós
kapcsolatát megteremtették és nyilván folyamatosan működtették.
Nem látszik alaptalannak a feltételezés, hogy ez táplálta Torgyán
dr. túlzott magabiztosságát is.

Csodálkozunk kell azonban, hogy ez a kiváló ügyvéd milyen
gyengének mutatkozik fizikából. Pedig középiskolai tanulmányai
során fel kellett ismerje, hogy az elektromos áram nemcsak tete-
mes munka elvégzésére képes, hanem kellő elővigyázat hiányá-
ban agyon is ütheti a szecskavágó kezelőjét. Nehezen hihető,
hogy ne kapott volna valahonnan nyomatékos figyelmeztetést po-
litikai megtartásának valamilyen változtatására. Torgyán dr.
azonban makacs embernek bizonyult. Úgy tűnik megszegte vala-
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milyen esküjét. Úgy gondolta megteheti. Úgy érezte kimozdítha-
tatlanul ül a nyeregben. Keserű csalódását nem kerülhette el. A
közvéleménybe módszeresen táplálták jobbról is balról is
Torgyán dr. állítólagos ügynöki múltját, még fedőnevét is nyilvá-
nosságra hozták. Az 1998-as választásokon való indulásakor úgy
tűnt, mintha felejteni látszottak volna ezt a kellemetlen epizódot.
Az MSZP vezető politikusai, akik pedig nyilván mindenkinél –
még Antall Józsefnél is – jobban ismerték a valóságot, sejtelme-
sen mosolyogtak, amikor a riporterek erről kérdezősködtek.

Ezek után a meglepetés erejével hatott, amikor 2002. nyarán
az MSZP és az SZDSZ kezdeményezésére átvilágították az 1990.
óta bármely parlamenti ciklusban miniszteri, vagy államtitkári
funkcióra felesküdött kormánytagot, amelyek között számos
olyan volt ügynök nevét is nyilvánosságra hozták, akiről koráb-
ban ilyen vonatkozásban sohasem volt szó. Torgyán József neve
érdekes módon kimaradt ebből az összeállításból, annak ellenére,
hogy olyanok is felkerültek a lista első változatára, akiknek be-
szervezésével csupán megpróbálkoztak, de az nem járt eredmény-
nyel. Magukról a beszervezőkről, akik pedig valóban bűnösnek
mondhatók mindeddig egyetlen szó sem esett.

A régi és új pártok létrejöttével az MSZMP is igyekezett
megújulásáról a jövőbeni választókat meggyőzni. A kádári párt
legfelsőbb vezetése úgy gondolta egy új név alatt lehet még esé-
lye a jövő politikai életében. Ehhez az is szükséges volt, hogy a
régi pártból is maradjon valami, különben a cégtábla átfestése na-
gyon is átlátszó műveletté válik.

Az 1956-os szabadságharc idején fogónt MSZMP (Magyar
Szocialista Munkás Párt) a rá jellemző módon úgy fogalmazott,
hogy a párt „reformszárnya” kivált az ortodox marxista csoport-
ból. Mondani is felesleges ezúttal csaknem mindenki igyekezett a
reformcsapat oldalára állni. A megmaradó MSZMP-hez a tagság
néhány százaléka csatlakozott. Gyanítani lehet, hogy a pártelit
hovatartozását nem is saját maga döntötte el, hanem a krjucskovi-
forgatókönyv eleve kijelölte. Mindenesetre a reformpártiak „ma-
gukhoz vették” a hajdan egységes MSZMP csaknem teljes vagyo-
nát. Létszámarányos elosztás – legalább is Türmer Gyula, az or-
todox MSZMP elnöke szerint – nem történt. Valamivel később az
MSZMP maradványa is nevet változtatott.
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Felvette a hangzatos Munkáspárt nevet, kevés munkás és sok
nyugdíjas tagság mellett.

Néhány szó erejéig térjünk vissza ahhoz a néhány tucat fia-
talhoz, akik megalakították a FIDESZ-t. (Fiatal Demokraták Szö-
vetségét) Nemcsak a név hasonlósága, hanem az ifjak politika
megnyilvánulása, retorikája is első perctől azt a benyomást kel-
tette, mint a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) ifjúsági
csoportja lenne. Ezt az úgynevezett „első szabadon választott”
parlamenti tevékenysége többször is megerősíteni látszott.

A FIDESZ-szel kapcsolatban számos olyan jelenségnek le-
hettünk tanúi, amelyre még ma sem tudjuk a megfelelő választ.
Ilyenről, hogy úgy mondjam már „pólyás” korából is tudunk. Az
idősebb Bush amerikai elnök 1989. nyarán tett magyarországi lá-
togatása során mindössze egyetlen órát fordított tíz ellenzéki
szervezet fogadására az amerikai nagykövet Zugliget-i rezidenci-
áján. A FIDESZ képviselőivel azonban a Budai Vár Táncsics Mi-
hály utcai úgynevezett amerikai házban külön találkozott. Erről a
találkozóról eddig sohasem jelent meg hivatalos, vagy sajtóköz-
lemény.

Megemlíthetnénk még az 1990. évi „első szabad választáso-
kat” megelőzően 1990. február 11-ét, amikor Végvári József
III/III-as besúgóhálózat őrnagya éppen a FIDESZ sajtótájékozta-
tóján tálalja ki a „cég” szennyeseit. Jogi védelmét pedig éppen
Dornbach Alajos dr. a SZDSZ alapító tagja vállalta mondhatni
SZDSZ-párt feladatként. Kétség sem férhet hozzá, hogy Végvári
Józsefet valakik úgy küldték a FIDESZ-hez.

Akár ide sorolhatnánk Tocsik Márta egymilliárd forintot kö-
zelítő sikerdíjának meglovagolását is, amelynek a sajtó segítségé-
vel való kitálalása megalapozta 1998-as választási győzelmét. De
erre még visszatérünk.

Nagyjából erekből a „rendszerváltó” pártokból kreálták az
MSZP-re átkeresztelt „reform-kommunisták” az úgynevezett el-
lenzéki kerek asztalt. Majd rövid idő után Nemzeti Kerek asztal
néven folytak, s „eredményesen” be is fejeződtek a tárgyalások.

A tárgyalásokon az MSZP igyekezett megállapodni a hata-
lom átadásáról, annak feltételeiről és formájáról. Azt a látszatot
keltették, mint erre az MSZP által szervezett és egy maroknyi
egymást kinevező csoportnak vitathatatlan legitimációja lenne. A
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demokratikus értékek megtartására oly kényes Egyesült Államok,
aki magának tartja fenn eldönteni mi az, ami kielégíti a demokrá-
cia fogalmát és mi az, ami ezen kívül esik nem kifogásolta ezt a
megoldást, sőt mint a látható, mint a láthatatlan hatalma egyetér-
tett vele. Ebből egyenesen következik, hogy megoldás szerzőinek
is őket kell tekinteni.

A kerek asztaltárgyalások – bár kissé elhúzódtak – során az
MSZP delegátusok már szinte gyanúsan engedékenyek voltak a
maguk szervezte ellenzékkel szemben. Annál inkább csodálható,
hogy az úgynevezett kétharmados törvények meghatározásában
az „ellenzék” olyan együgyűnek látszó módon fogalmazta meg
követelését, mintha a majdani „szabad választásokat” követően is
biztosan az MSZP maradna hatalmon. Ennek lett a következmé-
nye, hogy az MDF—KDNP—Kisgazda koalíció hatalomra kerü-
lése után kénytelen volt paktumot kötni a legerősebb ellenzéki
párttal az SZDSZ-el, az ország kormányozhatósága érdekében.

A paktum eredményeként némileg csökkentek ugyan a két-
harmados törvények, de korántsem a szükséges mértékben. A so-
vány alku ellentételeként az MDF köztársasági elnökké jelölte az
SZDSZ-es Göncz Árpádot.

A nemzeti kerek asztal tárgyalások befejezése egyébként sem
nélkülözheti mosolyunkat. Az SZDSZ és a FIDESZ megtagadta a
megállapodás aláírását, mégpedig azzal az indokkal, hogy az túl-
ságosan „rózsaszínű”, vagyis az MDF és társai túl sok enged-
ményt tettek a kommunistáknak. A pártállami hatalom nem került
olyan mértékben lebontásra, mint ahogy arra szükség lett volna
egy új demokratikus állammá való átalakulás érdekében. Az ér-
velésben egyébként nem volt semmi túlzás, az hűen tükrözte a
valós helyzetet. Az SZDSZ és a FIDESZ ebben a kezdeti időben a
lehető legjobb választási kampányba illő fogást választotta. Az
ország hangulata a gyorsan romló gazdasági helyzetben, amely
egyre erősebb hatást gyakorolt a lakosság életszínvonalára. Lát-
ványosan váltott kommunista-ellenességre, amely a pártonkívüli
tömegek tudatában látens módon mindig is létezett.

Az ellenzéki, majd nemzeti kerek asztal tárgyalásán az MSZP
engedékeny viselkedése érthető, hiszen – nyugodtan állíthatjuk –
önmagával tárgyalt. Az általa életre hívott „ellenzéki pártok” leg-
felsőbb vezetőségének többsége a szovjet forgatókönyv szerint
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volt MSZMP tagokból „átváltozott” emberekből állt, akik még új
minőségükben is megtartották látens szocialista pártfegyelmüket.

A pártállam belső eróziója tervszerűen egyre láthatóbbá vá-
lik. Megkezdődött lassú, de látványosan gyorsuló agóniája. Ezút-
tal is hangsúlyozni kell a párt elerőtlenedését nem a hazai „ellen-
zék” masszív tolakodása váltotta ki, hanem a szovjet vezetés tit-
kos utasítása. Az MSZMP Majd az MSZP zavara csak jól meg-
rendezett eseménysorozat volt. Bizonyítja ezt az a tény, hogy
Grósz Károlyt követő Német Miklós e zavar közepette megkezdi
a több mint négy évtized véres verejtékével létrehozott állami va-
gyon spontán – törvényes szabályozás nélküli – privatizációját.
Az értékesebb és még hasznot hajtó üzemeket olcsó prédaként
kótyavetyélte el legtöbbször a kapitalista etika szerint is legmeg-
bízhatatlanabb nyugati szerencselovagoknak és a további hiteleket
egyre inkább megtagadó – had ne nevezzem meg hovatartozásuk
szerint is – kapitalista bankároknak, bankoknak. Gondja volt
azonban arra is, hogy a hazai pártnomenklatura is olyan mérték-
ben részesüljön abból, hogy a megtervezett politikai hatalom át-
adása után azt majdan gazdasági hatalma révévén visszaszerez-
hesse. Amennyiben az ország korabeli vezetői nem beavatott cin-
kosai az egész államkapitalista berendezés szanálását elrendelő
látható, sokkal inkább láthatatlan hatalmának, vajon lett volna
bátorságuk ilyen felelőtlenül elherdálni az oly sokat emlegetett
nép vagyonát? A kérdésre még válaszolni sem kell!

Utólag azt kell mondanunk, hogy az elvtársak némelyike
olyan szolgalelkűnek bizonyult, hogy még „közreműködésük”
kellő megfizettetésére is képteleneknek bizonyultak.

Németh Miklós miniszterelnök például megelégedett egy
londoni székhelyű európainak nevezett bank tízévnyi elnökhe-
lyettesi kinevezésével, ahol állítólag olyan fontos feladatokkal
bízták meg, mint például az ebédjegyek kiosztása. „Szolgálatai-
ért”, ha tárgyilagosak akarunk lenni, el kell ismerjük „többet ér-
demelt volna” a szó minden értelmében.

Mire az irányított esemény sorozat elérkezik az 1990. évi „el-
ső szabad választásokhoz”, párttagság és a be nem avatott alsóbb
pártvezetők maguk is több meghasonláson estek át. Bár az úgy-
nevezett marxista egyetemek még a legbonyolultabb kérdések
megválaszolására is kiképezte őket, bizony zavarba jöttek, ha ne-
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kik szegezték azt a kérdést, hogy miféle szocializmus az, ahol az
1956-ban külföldi fegyverek segítségével megvédett szocialista
vívmányokat most majdhogy nem ingyen adjuk el a korábban
hetedíziglen elátkozott kapitalistáknak?

Ilyen zavarba ejtő kérdések korábban is borzolták a pártoli-
garchiák idegeit. Különösen az 1968-as új gazdasági mechaniz-
mus bevezetését követően, amellyel megkezdődött az ország ka-
matjáromba fogása, lassú elzálogosítása. Komoly és gondolkodni
tudó közgazdászt ugyanis hiába próbáltak meggyőzni arról, hogy
a külföldi hitelekből vásárolt nyugati termelőgépek termékeivel
illetve az abból származó exportbevételekből vissza tudjuk fizetni
ezeket a kölcsönöket. Annál is inkább, mert senki előtt sem volt
titok a kapitalista gazdaságok válsága, amelyet elsősorban a fo-
gyasztók szükségletét meghaladó túltermelés indukált. Hogyan
lehet oda eladni, ahol otthon is termékfelesleg van? Nyilván se-
hogyan sem. Ez a lehetőség csak a kapitalista hitelek felvételében
érdekeltté tett legfelsőbb párt és gazdasági vezetők érveléseiben
kapott helyet. Nagyon komoly személyes kockázatot vállaltak
azok, akik olyan kérdés feltevésével is megpróbálkoztak: Miért
nem fogadtuk el annak idején a Marsall-segélyt, hiszen a háború
sújtotta világ korabeli konjunktúrája valóban lehetővé tette volna
a segélyek gyors realizálását és visszafizetését? Rákosi és nem-
zetidegen társainak válasza még most is a fülünkben cseng: Nem
kell a kapitalista pénz! Nem adjuk el függetlenségünket az impe-
rialistáknak! Ez a bolsevista szlogen kétségtelenül tartalmaz némi
igazságot. Hogyan felejthették el Rákosi követői két évtized
multán ilyen könnyűszerrel?

A kilencvenes évek egyre nehezülő gazdasági helyzetében
merül majd fel ismét egy „új Marshall segély” iránti sóhaj az új
politikai „elit” egyes tagjaiban. Aligha vitatható nem a közgazda-
sághoz a legelemibb mértékben is értőkről van szó, hiszen gazda-
sági válság idején az újabb nagy őszszegű hitelek is elődeik sorsá-
ra jutnának. Arra mindenesetre nagyon is megfeleltek volna, hogy
egy szűk csoport saját svájci bankszámláit jelentős mértékben
megnövelje.

Hitelétvágyukra jellemző, hogy 1974-ben még 2 milliárd
dollár adósság 1978-ra már 11,8 milliárdra, 1989-re eddig több
mint 20 milliárdra növekedett. Már a párt által kinevelt közgaz-
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dászok is egyre sötétebben látták a valóságot. Már a nyolcvanas
évek elején nyilvánosan is hangoztatják, hogy a pártnak és az ál-
lamnak ki kellene vonulnia a gazdaságirányításból, hogy a piac
szabályai szabadon érvényesülhessenek.63 A párt legfelsőbb ve-
zetése azonban, hogy finoman fogalmazzunk, rosszallással ke-
zelte ezeket a gazdaság működésének javítására tett javaslatokat.
Ebben nyilvánvalóan benne van a Szovjetunió akkor még megal-
kuvást nem tűrő makacssága is, de nem hiányzott a magyarorszá-
gi pártoligarchiák hatalomféltése sem.

Dicséretükre legyen mondva, ezek a fiatal, de széles látókör-
rel bíró közgazdászok, akiknek nagy része már nyugati egyete-
meken is tanult és kellő tapasztalatokat szerzett a fejlett kapita-
lista közgazdaság működéséről is, nem hagyták magukat a mar-
xista zsargonokkal meggyőzni. Havasi Ferenc a párt politikai bi-
zottságának a gazdaságirányításért felelős tagja az 1983. novem-
ber 13-án megtartott MTESZ üzemi és intézményi szervezeteinek
első országos tanácskozásán védekezésre kényszerült.

Egyik érvelését érdemes szó szerint is visszaidézni, annál is
inkább, mert aktualitása ma 2004-ben sem veszített értékéből.
Íme:

„Még hosszú időn keresztül az lesz a legfontosabb fel-
adat, hogy az elmúlt évtizedben felhalmozódott adósság
állományt fokozatosan felszámoljuk.”64

Nehogy meglepetés érje őket 1990 október 31-én a pártállam
agóniájában létrehozott Alkotmány Bírósággal eltöröltetik a ha-
lálbüntetést. Ennek köszönhetően halt meg ágyban és párnák kö-
zött Péter Gábor az ÁVH rettegett vezetője és Marosán György is,
aki az 1956-os szabadságharcunk vérbefojtását követő sztrájkok
nyomán „legelni” küldte a magyar dolgozókat.

Sőt eljutottunk oda, hogy e károk okozói saját magukat is ál-
dozatoknak tüntetik fel. Pedig ezért aligha lehet Moszkva felé
mutogatni, hiszen ő minden lehetséges módon ellenezte a külföldi
hitelek felvételének megkezdését. Olyannyira, hogy a magyaror-
szági nemzetidegen kormányzás titokban a szabadkőműves lát-

                                                     
63 Havasi Ferenc: Gazdaságpolitika—gazdaságirányítás 163. old.
64 Ugyanott: 215. old.
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hatatlan hatalom segítségét is kérte Moszkva meggyőzéséhez. Sőt
a felvett hitelek 25%-ával is korrumpálta a vonakodó legfelső
szovjet vezetést. Vajon lehet-e vitatni a szélsőségesnek mondott
politikusok igazát, akik követelik, hogy személy szerint is felelős-
ségre kell vonni és minden ily módon megszerzett vagyonát el
kell kobozni, azoknak, akik az ország mai állapotáért felelősek?

A második világháború befejezése után Moszkva hazai va-
zallusai betiltottak minden háború előtti nemzeti szervezetet és
pártot, vezetőit sőt tagjait is hosszú időn át üldözték. Most pedig
elégedjünk meg a cégtábla többszöri átfestésével? Vezetőik 5,60-
as sör reményében vagy éppen 19.000 Ft-os saját javaiból való
visszaadásáért való újbóli hatalomra emelésével?

Valódi rendszerváltás esetén az állampárt tagjai semmiféle
utódpártnak – bármilyen néven nevezze is magát – nem lehetné-
nek lapjai. A jelenlegi állapotra nem szolgálat magyarázatul az
idegen érdekű sajtó és média zsonglőrök mutatványaitól elkábított
lakosság többségének „szabadon választott akarata.” Közállapo-
tainkra sokkal inkább jellemző a nemzettudat nagymértékű el-
vesztése, erkölcsi lezüllése, a társadalom szánalmas állapota.

Akik mindezt hatalmunk legitimációjának tekintik, súlyos té-
vedésükkel a magyar nemzet állami létének tudatos jobb esetben
tudatnélküli felszámolásán fáradoznak.

Havasi Ferenc már 1983 őszén felidézi az ország fizetőké-
pessége hanyatlásának rémképét, amelynek esetleges ellehetetle-
nülése miatt megbomlana az ország belpolitikai stabilitása. Arra
inti hallgatóságát, hogy e gondokat úgy kell megoldani, hogy
őrizzük és erősítsük a mindennél értékesebb politikai tőkét, ki-
egyensúlyozott belső viszonyainkat. Havasi Ferenc félelmei
1988-89-ben valóra váltak.

Az ellenzéki kerek asztal nemzeti kerek asztallá avanzsálásá-
val a résztvevők végül is megteremtették a többpárti részvétellel
lebonyolítandó „első szabad választás” valamilyen lehetőségét.
Előre kell bocsátanunk ez a választás a szovjet megszálló csapa-
tok jelenlétében történt 1990. március 25-én, illetve a második
forduló április 8-án, 12 párt indításával. A parlamentbe jutáshoz
4% elérése volt szükséges. Ezt 6 párt teljesítette.
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„SZABAD VÁLASZTÁSOK” A SZOVJET
MEGSZÁLLÓK ÁRNYÉKÁBAN

A nemzetközi jog értelmezése szerint egy ország idegen csa-
patok megszállása esetén nem tekinthető szuverén államnak. Mű-
ködésében előáll az interregnum, amikor az országnak nincs ural-
kodója (vezetője) vezető szerve. Akik a döntéseket hozzák nem
tekinthetők szabadon választott legitim testületnek. Ebből kiin-
dulva már maguk a kerek asztal tárgyalások sem tekinthetők legi-
timeknek. Honnan kapták felhatalmazásukat? Kik választották
meg őket?

Maga a Szovjetunió által kinevezett helytartótanács, vagyis
az MSZMP.

Ennélfogva az általuk kötött megállapodásokat semmisnek
kell tekintenünk a szovjet ellenőrzés mellett megtartott parlamenti
választásokkal együtt. Annál is inkább, mert az egész rendszer-
váltási tranzakció a Szovjetunió által készített forgatókönyv
alapján bonyolódott. Ez pedig kizárja a valódi magyar érdekek
érvényesülését. Csak sajnálni lehet, hogy senki sem akadt – aki-
nek nyilvánosság előtt is lehetősége lett volna rá – aki erre nem-
csak a nemzet, hanem a világ közvéleményét is figyelmeztette
volna. Még a jogérzékenységéről oly híres Egyesült Államok is
mélyen hallgatott. Nem látszik valószínűtlennek az a széles kör-
ben elterjedt feltételezés, hogy a rendszerváltás forgatókönyvét
nem is az oroszok, hanem az Egyesült Államokat is felügyelő
szabadkőműves láthatatlan hatalom szerkesztette. A szovjet KGB
Krjucskov útján csupán közvetítette a korabeli magyar kormány
elnökének. A Szovjetunió maga is e láthatatlan hatalom tervei
szerint adta fel saját hatalmát Ma már 13 év távlatából ennek va-
lószínűsége egyre határozottabb formát ölt. Mindazok akik vég-
rehajtásában részt vettek, ugyancsak bizonyítékai e különös poli-
tikai váltásnak. Elképesztő volt, hogy a politikai forgószél egyik
napról a másikra kiket lódított a nyakunkba, mégpedig úgy, hogy
állítólag mi választottuk őket vezetőinkké. Pozsgay Imre az MDF
megszülésénél a szervezet élére tudta választatni jó barátját: Bíró
Zoltánt, de a választásokhoz közeledve megtartani már nem tudta.
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A legfelsőbb irányító központ Antall József személyében új ve-
zetőt, a majdani rendszerváltó miniszterelnököt ejtőernyőzte az új
párt élére. Az új jövevényt az MDF alapítói közül nem sokan is-
merték. Az alakuló sátorban sem találkozhattak vele, mivel nem
is volt ott. Az MDF vezetésében bekövetkezett változást minden
ezzel foglalkozó publikációban azzal indokolják, hogy Bíró Zol-
tán nem akarta tovább vállalni. Még Pozsgay Imre is ezt mondja.
Ha Így volt, akkor annak komoly oka kellett legyen, amelyről pe-
dig semmiféle értesülésünk sincs. Ez annál is valószínűbb, mert
két év múlva a Pozsgay Imre által megalakított Nemzeti Demok-
rata Szövetségben társelnöki pozíciót vállalt. Pedig az NDSZ
nagyságrendekkel rosszabb kilátásokkal indította működését,
mint annak idején az MDF.

A lakosság által láthatatlan, de a vazallus kormányzatot ke-
ményen kézbentartó szovjet tanácsadók és a hatalmukat biztosító
szovjet haderő ellenőrzése mellett megtartott 1990. évi választá-
sokról az alábbi a kormányzást befolyásoló eredményeket hozták
nyilvánosságra: győzött a Magyar Demokrata Fórum 42,7%-kal, a
második legnagyobb párt a rejtélyes Szabad Demokraták Szövet-
sége lett 23,6%-kal. A fennmaradó 33,7%-on a Független Kis-
gazda Párt, a Keresztény Demokrata Párt, a FIDESZ és a MSZP
osztozott. Figyelemreméltó, hogy az MDF és az SZDSZ eredmé-
nye néhány tizedszázalékos – akár technikai hibahatárnak is ne-
vezhetnénk – különbséggel együttesen a kétharmados parlamenti
többséget adja ki. Amint később kiderült, a rendszerváltást elren-
delő vezérkarnak pontosan az volt a célja, hogy e két párt lépjen
koalícióra egymással az ország további kormányzására. Többféle
magyarázat is született arra, hogy Antall József ez elől miért is
tért ki. A valóságos okokat azonban ma sem ismerjük, csupán kö-
vetkeztetéseinkre vagyunk utalva és találgatjuk.

Mindenesetre a láthatatlan zsonglőrök az MDF-et szemelték
ki az államkapitalista hatalom felváltására és lebontására. Erre
mutat a kígyó ügyességével manőverező választási kampánya.
Lelki szemeink még látni vélik azokat az MDF-es indító plakáto-
kat, amelyeken vörös zászló, Lenin művei és egyéb bolsevista
jelképek a szemétgyűjtő kukában hevernek „Tavaszi nagytakarí-
tás” felirattal kiegészítve. A több mint négy évtizedes bolsevista
retorikától megcsömörlött lakosság körében bizony jelentős
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szimpátiát keltett ez a biztató ígéret. A kirakat mögé is látni képes
csendes szemlélő figyelmét azonban nem kerülte el az a tény,
hogy az MDF választási kampányát egy erre szakosodott francia
reklámcég tervezte és irányította.

Különösen gyanússá vált a kampány második részében előlé-
pett „nyugodt erő” egyre erőteljesebb hangsúlyozása. Kevesen
gondolkodtak el azon, hogy egy ilyen mélyreható politikai nagy-
takarítást hogyan is lehet nyugodt erővel elvégezni. Nyilván se-
hogyan sem. Ahogyan később kiderült a valóságban nem, hogy
nagytakarításra, de még portörlésre sem volt meg a szándék. Nem
csoda, ha el is maradt.

A kormány-alakítási tárgyalások alatt Antall Józsefre aho-
gyan egyes elszólásokból értesülhettünk – a zsidó bankvilág ko-
moly nyomást gyakorolt az SZDSZ-el való koalíció megkötése
érdekében. Csoóri Sándor szerint egyik alkalommal Antall
halottsápadtan fogadta öt panaszolva, hogy megfenyegették. Kö-
zölték vele, ha nem köt koalíciós szerződést az SZDSZ-el, ki-
vonják valuta betétjeiket a magyar bankokból, miáltal a magyar
gazdaság működésképtelenné válik.

Körösi Imre szerint ebből a Csoóri-legendából egyetlen szó
sem igaz. A miniszterelnök személyes beszélgetésük során ta-
gadta, hogy ilyen próbálkozás egyáltalán szóba került volna.

Mai ismereteink szerint nem is látjuk okát az SZDSZ-es koa-
líciótól való mindenáron való tartózkodásának. Az SZDSZ ellen-
zékben ugyanis sokkal jobban érvényesíteni tudta akaratát az
1990-94. közötti kormányzás és törvényhozás során, mintha a
kormány koalíció tagja lett volna. Meggyőződéssel állíthatjuk,
hogy a valódi rendszerváltás elszabotálásában, a nemzeti javak
idegen kézre juttatásában, a nemzet kifosztásában kormányzó
pártként sem könyvelhetett volna el nagyobb eredményt, mint
Antall József miniszterelnöki működése mellett. Antall József
működése egyértelművé teszi szabadkőműves beavatottságát,
amelynek fegyelmét mintaszerűen megtartotta. A rendszerváltás
alapjait úgy rakta le, hogy azon utódai még akkor sem tudtak vol-
na jelentős mértékben változtatni, ha akartak volna. Bár erre mu-
tató akaratot keresve sem találunk.

Ha csak Antall József tevékenységének fontosabb epizódjait
vizsgáljuk, azok egyenként is kimeríteni látszanak a hazaárulás
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fogalmát. Elsőként a valódi rendszerváltás mesteri módon való el-
szabotálását kell szemére vetnünk, hisz az ország mai lázas álla-
pota, ha szabad kölcsönvennem, az MSZP FIDESZ-re szórt át-
kaiból, az ország „kettészakítása” egyértelműen ennek rovására
irható. Nemcsak helyén hagyta a „szocialista” nomenklatúrát, ha-
nem az ország tönkretételében közreműködő semmihez sem értő-
ket sakkértőkké léptette elő, s újra a nemzet nyakára ültette. Állí-
tólag nem találta meg a nemzet progresszív erőit, amelyek a rend-
szerváltás végrehajtására képesek lettek volna. Ezzel szemben
munkáját természetesen a romló gazdasági helyzet is segítette,
amely akár természetes állapotnak is volt tekinthető, hiszen annak
köszönhettük a félresikerült rendszerváltást is. E nélkül még min-
dig a bolsevizmus uralkodna felettünk. Ha a pártállam legalább a
nyolcvanas évek első felében külföldi kölcsönökből táplált élet-
színvonalat folyamatosan biztosítani tudta volna, a szabadkőmű-
ves világhatalom bizony jóval nehezebben tudja új rendszerét
Kelet-Európai nyakára sózni. A taxisblokád további jelentős kárt
okozott az országnak, mint minden forradalmi mozgolódás általá-
ban.

A taxisblokád már előrevetítette – meglehetősen korán az
SZDSZ és az MSZP „közeli rokonságát”. A benzináremelés ürü-
gyén az SZDSZ által szervezett taxisblokád célja ugyanis az An-
tall-kormány megdöntése volt. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy
az MSZP könnyűszerrel „átrendelhette” volna az MDF színeiben
parlamentben ülő volt MSZMP-s ügynökeit a saját frakciójába.
Ezzel pedig pillanatok alatt megszűnik az MDF-FKGP-KDNP
koalíció törékeny parlamenti többsége, amely lehetővé tette volna
az MSZP-SZDSZ koalíció létrejöttét és új kormány alakítását.

Az antalli kormányzás nélkülözte azt a határozottságot,
amelyet pedig az ország politikai és gazdasági helyzete nagyon is
megkívánt. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszott a miniszterel-
nök súlyos betegsége. Ma már csodálkozva kérdezzük egymástól,
hogyan is vállalhatta ebben az állapotában hazánk sorsfordulóján
az ország vezetését? Lehet, hogy éppen az ismert betegségére te-
kintettel állították oda valakik? Ez bizony az események mai is-
meretében nem látszik valószínűtlennek. Véleményünk szerint
eljött annak az ideje, hogy a még életben lévő környezete köz-
vetlen munkatársai fellebbentsék történelmünk e sötét időszakáról
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a titokzatos fátylat. Lehetőségeik ma már nem korlátozottak, hisz
lépésről-lépésre szorulnak ki a politikai hatalomból, miáltal ti-
toktartási kötelezettségük sem köti őket. Vajon a nemzet érdekeit,
történelmi tisztánlátását korlátozhatja-e egy maroknyi hatalmi
csoport erkölcstelenségeinek takargatása?

A privatizációval kül- vagy belföldiek számára elherdált ter-
melőüzemeink egymás után álltak le, vagy drasztikusan csök-
kentették termelésüket. Az üzemek dolgozóit pedig az utcára tet-
ték. Antalléknak rá kellett jönniök, hogy a fillérekért megvásárolt
üzemekre új tulajdonosaiknak semmi szüksége sincs. Sokkal in-
kább szükségük volt a nagy nehézségek árán megszerzett külföldi
piacaikra, ahova ezután már a saját hazájában működő üzeméből
szállította termékét. Az életszínvonal drasztikus csökkenésének
mérséklésére ezúttal már az „első szabadon választott” kormány
is rákényszerült a külföldi hitelek felvételére.

Mai szemmel vizsgálva úgy tűnik, a Krjucskov által kézbe-
sített rendszerváltó forgatókönyv megjelölte a fontosabb és na-
gyobb értékű nemzeti vagyon privatizálásában szóba jöhető kül-
földi vállalatok személyét, csakúgy mint a hazai kedvezménye-
zettek körét is. Az ország ilyetén való kifosztása ugyanis egyfajta
szervezettségre utal.

A józan ítélőképességükkel mindvégig rendelkező állampol-
gáraink mosolyogva figyelték, hogy a magukat szuperszocia-
listáknak valló a kapitalizmustól láthatóan undorodó bolsevisták
arcuk pirulása nélkül egyik napról a másikra minden igyekeze-
tükkel a piacgazdaság előnyeivel kezdték el győzködni környe-
zetüket. Óhatatlanul Szent Pál bibliai esete jutott eszünkbe.

A kommunizmus apostolai egyszer csak ott találták magukat
a damaszkuszi úton és hirtelen „megvilágosodva” egymást is lök-
dösve megindultak visszafelé. Mire hazaértek kívülről fújták a
miatyánkot. Korábbi üldözöttjeik pedig ámulva figyelték e külö-
nös tüneményt. Még a békemozgalomban asszimilálódott, idő-
közben magukat az egyházi hierarchia különböző polcaira felve-
rekedett keresztyén papságon is különös zavarodottság lett orrá.
Hiába volt az átlagot jóval meghaladó jártasságuk a filozófiában,
mire kezdtek magukhoz térni, a Magyarországon soha nem ismert
egyházak, szekták gombamódra szaporodva csábították maguk-
hoz korábbi híveiket. Rövid idő alatt több mint száz új egyház je-
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gyeztette be magát. Megannyi szekta pedig még a hivatalos nyil-
vántartásba vételével sem zavartatta magát és megkezdte áldásos-
nak nem mindig mondható működését. Jó néhány évnek el kellett
telnie, mire a keresztyén, főleg a római katolikus papok felismer-
ték, hogy a „telt ház” előtt megtartott miséken a hivők kisebbség-
be kerültek az álhivőkkel szemben, akik nem annyira imádkozni,
sokkal inkább hallgatózni járnak a templomokba. A „szocialista”
hatalom nem maradt adósa a békepapságnak. A Horn-kormány
még a szocializmusból a kapitalizmusba való átállás zűrzavarában
is keresett alkalmat arra, hogy a Római Szentszékkel konkordá-
tumot kössön. Következményeképpen a papság javadalmazása, ha
nem is látványos módon, de növekedett. Választási kampányok
idején a MSZMP utódpártja és a vele kezdetben titokban, később
nyíltan is együttműködő SZDSZ vezetői, képviselőjelöltjei egy-
mást taposva Igyekeznek tisztelgő látogatást tenni, majd magukat
a papokkal lefotóztatni. Ezzel is bizonyítandó, hogy az egyház
„velük van.” Miközben erélyes rúgásokkal noszogatják őket az
ökumenikus gondolkodás befogadására. Láthatóan nem is ered-
ménytelenül.

A „rendszerváltó” MDF-kormány képtelennek bizonyult még
a legszerényebb igazságtételi törvény megalkotására is. Ismert
dolog, hogy az 1956-os szabadságharc idején, majd ezt követően
is az országban számos helyen a bolsevista karhatalom, de egyes
honvédségi különítmények is vad sortűzzel támadtak a tüntető la-
kosságra. Például Salgótarjánban százas nagyságrendű halálos ál-
dozat vére festette a magyar földet. Az MSZP, az SZDSZ támo-
gatásával védte a vörös mundér „becsületét”. Azzal hozakodtak
elő, hogy az ilyen típusú bűncselekmények már az elévültek.
Azok nem tárgyalhatók.

Ezután hosszú jogi huza-vona kezdődött, hogy a szovjet ag-
resszió háborús cselekménynek nevezhető-e? Ebben az esetben
ugyanis nincs elévülés. Mire mindez tisztázódott, az MDF-
kormány meg is bukott. A végülis háborús cselekedetként elis-
mert szovjet intervenció következtében kényszeredetten megin-
dultak a sortüzek elkövetői elleni perek. Elmarasztaló ítéletek, da-
cára hogy az MDF maradványa a FIDESZ koalíciós szövetsége-
seként ismét hatalomra került, s az igazságügyi tárcát négy évig
birtokolhatta, a mai napig egyetlen esetben sem születtek.
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Pedig ezek a cselekmények bőven kimerítik a hazaárulás mi-
nősített esetét.

Az MDF vagy nem merte, vagy nem engedték neki, hogy a
hazaárulókat néven nevezze. Így nyilván ennek következményei
sem lehettek. Pedig számos jogásztól hallottam: Az 1947-es úgy-
nevezett „fordulat évétől” mindazok, aki a magyar társadalmat
gyakorlatilag a Magyar Királyság államformájából a szovjet igaz-
gatású „szocializmusba” tűzzel-vassal átgyúrták és 1990-ig egy
külföldi hatalom megbízásából vezették, továbbá akik az idegen,
külföldi érdekek kiszolgálására alakított Magyar Dolgozók Pártja,
majd 1956. után Magyar Szocialista Munkás Párt fedőnevű szov-
jet organizáció tagsága révén segítették a magyar gazdaság terv-
szerű tönkretételét, valamennyien kimerítették a hazaárulás bűn-
tettét. Csupán a cselekményük veszélyessége, tartalma és inter-
valluma mérsékelheti vagy szigoríthatja annak minősítését.

Hiszen valamennyi párttag előtt ismert volt – ezt feletteseik
sohasem tagadták – hogy a pártot, amelybe belépett, egy külföldi
hatalom irányítja. Mégpedig ellenséges hatalom, hiszen hazáját
katonai erővel megszállva tartja. Párttagsága révén különböző
előnyökhöz jutott a többi állampolgárral szemben. Azzal, hogy
ezeket az egyébként semmiféle más teljesítményhez nem köthető
előnyöket elfogadta, vitathatatlanná vált a fizetett hazaárulás té-
nye.

Az állampártban és a kormányzásban végzett tevékenység
több mint kollaboráció. Pedig a kollaborálás is a hazaárulás egyik
esete. A kollaboráció ugyanis rövidebb idejű rendszerint a meg-
szálló ellenséggel való békekötésig tart. Addig csupán a meg-
szállókkal való olyan együttműködés, amelyet a katonailag levert
ország lakosságának ellátása, átmentése érdekében végzett. Még
így is minden ország joggyakorlatában egyenlő a hazaárulás fo-
galmával. Így is büntetik.

Emlékezzünk csak a francia Petain marsallra, akit az első vi-
lágháborúban a francia nemzet hőseként tiszteltek. A második
világháború idején, hogy hazáját megmentse a teljes német meg-
szállás ellen, hajlandó volt egy kollaborációs kormány élére állni.
Ez esetben bizonyíthatóan hazája érdekében cselekedett. A hábo-
rú befejezése után a francia hatóságok mégis letartóztatták. Elit-
élését csupán a börtönben bekövetkezett halála akadályozta meg.
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Ezek után jogos a kérdés: van-e bármely állam büntetőtörvé-
nyei között olyan cikkely, amely a több mint negyven éven álide-
gen ellenséges hatalom javára folytatólagosan elkövetett haza-
árulást, amellyel saját nemzete meglévő és folyamatosan megter-
melt javait kiajánlja, ingyen vagy valóságos értéke alatt törvény-
telenül átadja, ennek végrehajtásában önként és fizetség fejében
részt vesz – büntetlenül hagy. Magyarországon ez is megtörtén-
hetett!

Ma már teljes bizonyossággal kimondhatjuk az MDF nem
rendszerváltó, hanem rendszerátmentő párt volt. Mondom ezt an-
nak ellenére, hogy 1988-tól 1995-ig magam is tagja voltam, igaz
semmiféle választott tisztséget abban soha nem viseltem.

Vannak, akik azt állítják, hogy Magyarország összes demok-
ratikusnak nevezett pártja, legyenek azok a rendszerváltás zűrza-
varában alakultak, vagy később életre hívottak, élén kivétel nélkül
szabadkőműves beavatása személyek állanak. Egy ideig komo-
lyan kételkedtem ebben, azonban ma már semmiféle érvet nem
találok vitatására.

Ezzel kapcsolatban mindig néhai atyai jóbarátom különös
filozófiája jut eszembe, aki sajnos nemrég az örök vadászmezőkre
távozott.

A 2002. évi parlamenti választások után így fakadt ki:

„A magyarság elvesztette az 1956-ban még oly irigylésre
méltó nemzettudatát. Azok a még meglévő foszlányok,
amelyek néha itt-ott felbukkannak már csak tehetetlenül
szemlélik mindazt, ami körülöttük történik. A fővárosba
magát befészkelt, az összlakosság mintegy 2%-át kitevő
másság külföldön élő fajtestvérei pénzével és hatalmával
olyan pszichózist és gazdasági állapotokat teremtett és
tart fenn, amellyel a kereszténység emlőjén nevelkedett
becsületes magyar nem tud megbirkózni. Nincs az a tu-
dományos csomagolásban kínált népbutító mákony,
amelyet önként magához nem vesz. Teljesen mindegy,
hogy bolsevizmusnak, demokráciának, toleranciának,
vagy esélyegyenlőségnek hívják. Nincs az a felelőtlen
ígéret, amelyben első látásra nem hisz.”

Gyakori mondása volt:
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„Ha a mindenható arra kárhoztatna, hogy valamely or-
szág vezetését kellene végeznem, akár a Papua Uj-
guineát is inkább vállalnám, mint a magyart. Nem nem-
zet ez már. csupán a kárpátmedence közepén összezsu-
gorodott magyarnak mondott ország lakossága. Ez a nép
már csak egy amorf massza, amelyet a zsidó sajtó kénye-
kedve szerint olyanra gyúr, amilyenre akar.”

Minden alkalommal megsértődtem igazságtalannak tartott
véleményén, olyannyira, hogy hosszú évekre visszatekintő barát-
ságunk is egyre jobban elhidegült. Magam is öregszem, s mind
többet gondolkodom. Gondolataim egyre gyakoribb témája: Va-
jon nem kellene bocsánatot kérnem öreg barátom emlékétől?

Élete utolsó időszakában maga Antall József is bevallotta,
hogy kormánya kamikaze-kormány, amely feláldozza magát a
rendszerváltás oltárán.

Nem kerülhető meg a kérdés: vajon törvényszerűen Így is
kellett ennek lennie? Nem létezett más megoldás? Az MDF felső,
de alsóbb vezetőinek többsége is minden bajáért az MDF—
SZDSZ-paktumot hibáztatja, amelyet Antall József egy maroknyi
személyi bűvöletében élő szűk látókörű csoport beavatásával, az
„alapító atyák” háta mögött kötött meg. Ezek többsége már nem
is tagja az MDF-nek. Sőt a Kónya-házaspár a 2002-es parlamenti
választások során Kupa Mihály MSZP által támogatott Centrum
Pártjába integrálódva nyíltan is az MSZP támogatójává vált. Az
1998-as parlamenti választásokat megelőzően Szabó Iván és Sza-
bad György vezetésével az MDF-ből kiválva új pártot hoztak lét-
re, amely már a „bakanyitás” egy látens formája volt. Szabó
Ivánnal ellentétben Szabad György fokozottan vonta magára a
jobboldal figyelmét, hiszen ő, hogy úgymondjam Göncz Árpád
mellett a paktum egyik „alanya”, vagy inkább tárgya volt. Tudo-
másom szerint Antall József fiai is Szabó Ivánékkal mentek, fa-
képnél hagyva az apjuk által „tisztelt”, de nem szeretett MDF-et.
Magukkal vitték az „Antalli örökség” jelentős részét is. Amit
meghagytak, abban nem sok köszönet maradt.
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A PAKTUM

Pozsgay Imre eredményes munkája létrehozta az MSZMP
számára a hatalom átadásához nélkülözhetetlen ellenzéki szerve-
zetet a Magyar Demokrata Fórumot. A biztoskezűnek ismert bába
ellenére az újszülött tele félelemmel kezdte meg pólyás életét.
Kezdeti lépéseit nem is ő, hanem az őt hóna alatt emelő dajkái
tették meg, helyette. Ez a nem is politikusokból, hanem többnyire
a kultúra művelőiből összeállt alkalmi társaság gondolni sem mert
arra, hogy a legkisebb mértékben is riválisává váljon a félelmetes
állampártnak. A megalakított laza szervezet csupán civil szerve-
ződésnek indult. Pártként nem is kívántak működni, csupán a la-
kosság párt- és kormány elleni méltatlankodásának tolmácsolását
tekintették céljuknak. Ezt a törekvést igazolja vissza maga a szer-
vezet neve is. Magyar Demokrata Fórum, vagyis minden hang
fórurna szerveződésük és tevékenységük minden részlete, minden
eleme ebben az irányban mozgott.

A hatalom részleges és ideiglenes átadásához az MSZMP is
méltóképpen járult hozzá. A pártot mesterséges módon, a forga-
tókönyv leírásának megfelelően kettészakította. A magukat re-
form-kommunistáknak nevezők nem erőltették meg túlságosan a
fantáziájukat. A párt nevéből kihagyva a munkás szót, Magyar
Szocialista Párt-ként működtek tovább. Erre az oldalra állították a
tagság nagyobbik részét és magukhoz vették az MSZMP úgy-
szólván teljes vagyonát Akiket a másik oldatra állítottak, vagyis
az orthodox kommunisták megkapták a párt régi nevéből a mun-
kás szót. Ezt a nevet is vették fel és mind a mai napig Munkás-
pártnak nevezik szervezetüket.

A felső vezetés tagjainak hovatartozását természetesen nem
ők maguk döntötték el, hiszen a húsosfazék mellől még átmene-
tileg sem akart tágítani egyikük sem. Akárcsak az erjedés, a forrás
is láthatatlan erők műve.

A többségükben írókból, költőkből és más értelmiségiekből
verbuválódott MDF vezetői nagyon is tartva egy 1956-oshoz ha-
sonló csapdától nem mutattak különösebb érdeklődést a hatalom
esetleges átvételére. Megmaradtak inkább az egypárti állam egyre
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határozatlanabb működésének bírálatánál. Ezt is leginkább folyó-
iratokban publikált írásaikban tették. Tartózkodtak minden látvá-
nyos demonstrációktól, amely véleményük szerint alkalmas lehet
a hatalom megtorló intézkedéseire. Nem szerveződtek olyan hatá-
rozott és változásokat követelő felvonulások, akiknek Kopácsi
Sándor Budapest rendőrfőkapitány utóda fegyvereket osztogat-
hatott volna, mint 1956-ban a Madách-téren.

Bíró Zoltán az MDF elnöke és vezetőtársai tétova botladozá-
sát látva a láthatatlan szervezők szükségét érezték a világra segí-
tett szervezet élére saját elkötelezett emberüket beejtőernyőzni. Ez
könnyebben ment, miket gondolták. Az ismeretlenség homályá-
ból előhúzott Antall Józsefet könnyűszerrel sózták a nyúlszívű
irodalmárok nyakába.

Bár a nemzeti kerek asztal tárgyalások során az állampárt
megdöbbentően engedékenynek bizonyult. Az MDF és a többi
időközben néhány tíz taglétszámú MSZP titkos szervezésében lét-
rejött szervezet követeléseit illetően, máig sem értjük, hogy egy
esetleges kormányrakerülést miért nem vettek szárvitásba. Miért
fogadták el a kétharmados törvények tömegét, amelyek nemcsak
megnehezítik, de majdhogynem lehetetlenné is teszik az ország
demokratikus kormányzását.

Erre csak egyetlen magyarázat feltételezhető. Nem hittek,
nem számítottak arra, hogy valóban szabad választások útján
megszerezhetik az ország vezetésének hatalmát. Nem ismerték fel
az állampárt, s vele az egész szocialista – ahogy ők fogalmaztak –
világrend szanálásának szükségességét és a mögöttük álló sötét
erők ebbéli elhatározottságát. Követeléseik csupán egy változat-
lan formában uralkodó állampárt diktatúrájának enyhítését céloz-
ták.

A kétharmados törvények témakörét nemhogy csökkenteni
Igyekeztek, hanem sokkal inkább növelésén szorgoskodtak. Úgy
gondolták, ezzel megnehezítik az állampárt diktatórikus működé-
sét. Magam elé tudom képzelni a „reformkommunista” oldal tár-
gyalóinak jóízű nevetését, amikor ez okosnak egyáltalán nem
mondható tárgyalási „taktikát” maguk között elemezték.

Mindebből az a következtetés is egyértelműen bevonható: Az
MDF-et gyámolító láthatatlan hatalom nem tájékoztatta a bekö-
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vetkező változások teljes mélységéről, amelyet a bekövetkezett
eseményekből Antall József maga is felismerhetett volna.

A szabad választások valóban szabad és tisztakezű lebonyo-
lításában sem hittek, hiszen még nem felejtették el a koalíciós
idők kékcédulás választási műveleteit. Úgy gondolták, hogy ak-
kor hátuk mögött a megszálló szovjet haderő segítségével bármi-
lyen választási csalás kivihető volt. A megszálló szovjet csapatok
pedig most is az országban tartózkodnak. A kivonulásukra vonat-
kozó ígéret az oroszok részéről aligha vehető komolyan.

A korabeli logikának ez a szűklátókörű gondolkodása az át-
lag ember politikai ismereteinek szintjén természetesnek sünt. De
azok számára, akik a nemzet, akárcsak számottevő ellenzéki ve-
zetését vállalni merték ez a politikai felkészültség alig volt több a
semminél. Nekik igenis nemcsak számítani kellett volna az ál-
lampárt hatalomból való kiszorulására, hanem működésük leg-
főbb célját is ebben kellett volna meghatározniuk.

Ezek után aligha lehet azon csodálkozni, hogy az 1990. évi, a
szovjet szuronyok árnyékában megtartott választások eseményé-
nek hallatán a győztes MDF-es képviselőnő könyvének azt a cí-
met adta: „Jézus-Mária győztünk!”. A győzelem azonban nem
volt teljes. Koalíciós partnereket kellett bevonni a kormány mun-
kájába.

A FIDESZ ebben az időben még az SZDSZ ifjúsági szerve-
zetének számított, ami annál is érdekesebb, hiszen ő valamivel
korábban alakult meg, mint az SZDSZ. De ez lehetett szándékos
szemfényvesztés is. A még számba jöhető partnerek a Független
Kisgazda Párt és a Keresztény Demokrata Néppárt koalícióra is
léptek az MDF-el. A három párt együttes mandátuma azonban
csak 60%-ot tett ki. Így kétharmados törvények alkotásához nem
volt elegendő.

Több, mint gyanúsnak mondható az MDF 42,7%-os és a
SZDSZ 23,6%-os eredménye. A kettő együtt ugyanis 66,3%, te-
hát éppen elegendő a kétharmados parlamenti többség kialakítá-
sához. Mintha csak valami láthatatlan kéz táplálta volna a számí-
tógépekbe ezeket a végeredményeket. Szó nélkül mehetnénk el a
véletlennek is feltételezhető számok alakulása mellett, amennyi-
ben az 1994-es, az 1998-as, még inkább a 2002-es parlamenti
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választások idején hasonló gyanús körülmények jelei nem mutat-
koztak volna. De erre még visszatérünk.

A nem várt kormányzás nehézségei Antall József képzelet-
világában már a hatalom tényleges gyakorlatának megkezdése
előtt jelentkeztek. Ez a tény már önmagában igazolja a nemzeti
kerek asztal tárgyalásokon alkalmazott tárgyalási taktikájának
teljes csődjét. Lehetetlen elhinni, hogy néhány hónappal korábban
ne ismerte volna a törvényhozás működésének mechanizmusát, a
hatalom oldalán a szükséges feltétetek teljes vertikumát. Armális
inkább, mert erre újdonsült barátai, párttársai több esetben fi-
gyelmeztették is.

Ennek lett a következménye, hogy az MDF-et „nem szeret-
te”. Az MDF-es alapító atyák véleményével szemben nyugodtan
megkockáztathatjuk. NEM IS „TISZTELTE”.

Kétség sem férhet hozzá, hogy Antall Józsefet ebben a tevé-
kenységében azok a láthatatlan erők vezették, amelynek ő maga is
tagja volt, legfeljebb beavatottsága nem ért fel azokéval.

A maga választotta kényszerhelyzet – amelynek eltúlzott
mértékét, akár vitathatjuk is –egy SZDSZ-el kötendő paktum irá-
nyába terelgette Antall Józsefet. A paktummal nyert politikai ap-
rópénz a gyakorlatban nagyon kevésnek bizonyult. Úgy tűnik ezt
a megoldást választotta barátjának Göncz Árpádnak köztársasági
elnökké választásához. Az alkuba ugyanis ez is beletartozott.
Nem különben Szabad Györgynek a parlament elnökévé választá-
sa, amely fölött csak mosolyogni lehet, hiszen minden európai
demokráciában a parlament elnökét a legerősebb koalíciós kor-
mánypárt adja, ehhez sehol sem szükséges kétharmados parla-
menti többség. Ha erről alkudozni kell egyáltalán, akkor legfel-
jebb a koalíciós partnerek lehetnek a másik oldalon. Ezúttal azon-
ban úgy adták elő, hogy a MDF hozzájárul Göncz Árpád köztár-
sasági elnöki megválasztásához, míg cserébe az SZDSZ egyetért
Szabad Györgynek a parlament elnökélvé való megválasztásához.
Vagyis egyetértettek azzal, amihez az egyetértésükhöz semmi
szükség nem volt.

Az 1990. április 29-én megkötött MDF-SZDSZ paktum 20
pontban határozza meg a két párt „egyetértő” akaratát Ez a meg-
kötésekor titkos paktum tipikus példája az egyoldalú szerződé-
seknek. Az MDF ebben jószerével nem kapott semmit, ugyanak-
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kor mindent biztosított az SZDSZ-nek, amit kért. Márpedig ők
tudtak kérni! A 14-es pont tartalmazza arcagyar nemzet legna-
gyobb kárára szabályozott SZDSZ-igényű sajtótörvényt, amelyet
a demokratikus zsargonban a kormányoktól független sajtósza-
badságnak neveznek. Hiszen akkor is tudott dolog volt, hogy a
sajtó úgyszólván egésze zsidó vezetéssel működött. Ennélfogva
az SZDSZ-nek minden tikos vagy nyílt paktum hiányában is
módja volt irányítani és felügyelnie. Vajon hihető-e, hogy ennek
veszélyét a paktum előtt Antall József nem látta? Az ország két
legmagasabb közjogi méltósága titkos paktum segédletével
ugyancsak zsidó kézbe került, hogy a többiekről ne is szóljunk.
Az első „szabad választások” e vonatkozásban született eredmé-
nyeit bizony még Rákosi és zsidó környezete is megirigyelhette
volna.

A Magyar Hírlap 1994. augusztus 27-i számából éppen az
SZDSZ-es Haraszti Miklóstól tudjuk meg, hogy ezt a paktumot
Antall József az „MDF-es alapító atyák háta mögött” kötötte
meg. Haraszti ironikusan jegyzi meg Antall mindent le tudott
nyeletni az „alapító atyákkal”, kivéve a médiát. Ezt, ahogy mai
ismereteinkből látjuk, erőszakkal tömte le a torkukon.

A paktumot aláíró MDF-esek között már csak Balsai István
található meg. Nemrég szorították ki frakcióvezetői megbízásá-
ból. A Kónya házaspár a 2002-es választások során a Centrum
pártba épülve már a kommunistákkal került szövetségi közelség-
be. Salamon László pedig a FIDESZben található.

A paktum 20 pontja láttán óhatatlanul felmerül bennünk a
kérdés: tulajdonképpen az Antall vezette MDF küldöttség miben
is állapodott meg az állampárttal a nemzeti kerek asztal tárgyalá-
sok során? Hiszen ez a 20 pont felöleli a kormányzás úgyszólván
teljes vertikumát.

Ma már teljes bizonyossággal állapíthatjuk meg: A nemzeti
kerek asztal tárgyalásokon a volt állampárt önmagával tárgyalt és
„egyezkedett”. Hiszen a vele szembenlévő oldalon is többségében,
ha ugyan nem az egészében, volt párttagok ültek. Ugyanúgy az
1990. évi parlamenti választások eredményeként a hatalmat is
önmagának adta át. Jogosan kérdezheti bárki, hogy miért is volt
arra a színjátékra szükség? Valóban miért is volt rá szükség: min-
denekelőtt a szocialistának nevezett államkapitalista gazdasági
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rendszer csúfos bukásának tompítására, a felpuhult diktatúra sza-
nálására. Mivel az már nem tudta teljesíteni a lakosság további
megfélemlítését. Fel kellett adni a munkaerő teljes foglalkoztatá-
sának dogmáját. A termelő üzemekben ugyanis a munkavégzésen
kívül mindennel foglalkoztak. A fokozódó gépesítés ellenére a
termelés nem, vagy alig növekedett.

Ha e „szocialista vívmányokat” maga az addig körömsza-
kadtáig védelmező párt adja fel, az nagy valószínűség szerint for-
radalomba torkollik, esetleg maguk a párt oligarchái a holdudva-
rukkal együtt hajt végre puccsot önmaga ellen, amelynek minden
bizonnyal súlyosabb következményei lettek volna. Emlékezzünk
csak a szovjet párt XX. Kongresszusára és az ezt követő időszak-
ra. A halott Sztálin terrorjának puszta említése – hiszen teljes fel-
tárása a mai napig sem történt meg – micsoda forrongást váltott ki
a Kelet-Európai pártokban, de magában a szovjet kommunista
pártban is. Az 1956-os szabadságharcunk szovjet kiprovokálásá-
nak okai között legalább 50%-ban ott szerepelt a szovjet párt két
oldalán versengők érveléseiben is. A Molotov-Kaganovics
orthodox szárny azt bizonygatta, ha megbontják a sztálini ideoló-
gia stabilitását, az robbanáshoz vezet. Ugyanakkor Hruscsov és
társai úgy fogalmaztak, ha a korábbi terrorista diktatúrát konzer-
válják, az a néptömegek elkeseredése forradalomba torkollhat.
Érveiket előtámasztandó mindkét szovjet pártfrakció egymástól
függetlenül a magyarországi forradalom kiprovokálása irányába
terelgette az eseményeket. Kapóra jött ehhez, hogy a szovjet csa-
patokat a párizsi békeszerződés előírása szerint az osztrák állam-
szerződés 1955-ös megkötését követő 90 napon belül ki kellett
volna vonni Magyarországról. Ezt azonban sem a szovjet párt
orthodoxai, sem a reformerei nem akarták. Ez volt az egyetlen
pont, amelyben maradék nélkül egyetértettek.

Bármilyen furcsa, de még a párizsi békeszerződés 90 napos
csapatkivonásának is eleget tettek. Nagy Imre ugyanis 1956. ok-
tóber 28-án délelőtt a budapesti szovjet nagykövetségen megálla-
podott az ott tartózkodó Mikojánnal és Szuszlovval, hogy a
szovjet csapatokat kivonják Budapestről, majd az országból is.
Végrehajtva a párizsi békeszerződés erre vonatkozó előírásait. A
megállapodásnál jelen volt Zsukov honvédelmi miniszteris.
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Nagy Imre, aki egyetlen magyar miniszterét sem vitte magá-
val e fontos tárgyalásra, magyar tanú nélkül állapodott meg mind-
abban, ami később történt. Ő maga új forgatókönyvet kapott. En-
nek alapján délután bekövetkezik különös színeváltozása. Az ad-
dig általa statáriummal sújtott és büntetett saját megfogalmazása
szerinti ellenforradalmat elismeri nemzeti forradalomnak. Új
kormányt alakít, tiltakozik a következő napokban már meg is in-
duló új szovjet invázió ellen, kilép a varsói szerződésből, bejelent
az ország semlegességét. Mivel Magyarország az Egyesült Álla-
mok második világháborús fizetségeként a Szovjetunió gyarmati
vazallusa, ezek az intézkedései egyenként is elegendők az oro-
szok számára az általuk fasiszta restaurációnak tekintett szabad-
ságharc vérbefojtásához. Élnek is vele mégpedig Nagy Imre és
Kádár János hathatós segítségével.

Az orosz csapatok tehát 1956 november 4-től már nem a má-
sodik világháború győztesének megszállóiként tartózkodnak Ma-
gyarországon, hanem Kádár János és kormánya „baráti meghívá-
sa” alapján a szocialista vívmányok védelmére. Ezzel a megol-
dással természetesen a magyar szuverenitást átadó Egyesült Ál-
lamok is teljes mértékben egyetért.

Erről több csatornán is értesíti a Szovjetunió vezetőit. Első
ízben a török nagykövetség moszkvai fogadásán tolmácsolja Ch.
Bohlen az Egyesült Államok moszkvai nagykövete Hruscsov ré-
szére, hogy Amerika nem kívánja Magyarország státusának meg-
változtatását. Ugyanakkor nyomatékosan figyelmezteti is, hogy
ne tűrjék a helyzet elmérgesedését, hanem mielőbb állítsák helyre
az 1945-ben kialakított status quot.

A megoldás módját a szovjet vezetők belátására bízta.
Ugyanakkor az amerikaiak belgrádi nagykövetségük útján is
megerősítették a november 2-án Brioni-szigetére érkező Hruscsov
és Malenkov számára az amerikai álláspont változatlanságát.

1989-90-ben azonban merőben más volt a nemzetközi hely-
zet, amely az 1956-os megoldást teljes egészében kizárta. 1956-
ban Amerika is a Szovjetunió is csupán a kezdeténél tartottak a
második világháború .,gyümölcseinek” betakarításában. A máso-
dik világháború utáni gazdasági konszolidáció a termelés és a pi-
acok végleges kialakulása még alighogy befejeződött.
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A gazdasági konjuktura éppen csak kezdetét vette, amelyben
a magyarországi események változást ugyan nem de zavart min-
denképpen okozhattak volna. Nyilván számításba vették, hogy
Magyarország feladásával rövid időn belül a többi szovjet-
vazallus sem lett volna megtartható. Ezzel veszélybe kerül a
Szovjetunió – Churchill fogalmazása szerint – legfőbb és legna-
gyobb „háborús osztaléka”. Ezt pedig sem az Egyesült Államok,
még kevésbé a Szovjetunió nem engedhette meg magának.

Az angol birtokok elvesztésének módja, az Egyesült Államok
és Szovjetunió közös együttműködésében ma már mindenki által
világosan látható. Mindezek ellenére Anglia az Egyesült Államok
által provokált háborús konfliktusokban oly kritikátlan kutyahű-
séget tanúsít Amerika iránt (Afganisztán, Irak), amely már a poli-
tikában járatlan szemlélőben is mosolyt fakaszt.

Amerika tehát sajátérdekei ellen tett volna, ha az 1956-os
magyarországi forradalom eredményei kapcsán segíti Magyaror-
szág gyarmati helyzetének megváltoztatását. Nem csoda, hogy
egyetlen percre sem merült föl benne a velünk való legkisebb
empátia sem. A magyar politikai elit rövidlátására vall, hogy a
második világháborús, számunkra káros szereplése ellenére ma
olyan szolgalelkűen veszi figyelembe Amerika érdekeit, mintha
valaha a legkisebb előnyünkre tett volna bármit is.

Az Antall kormány súlyos rövidlátása – de lehet, hogy éppen
cinkossága – nem ismerte fel, hogy az Egyesült Államok és a
Szovjetunió Kissinger bipoláris szemfényvesztő elmélete ellenére
nem egyenlő erejű hatalom. A Szovjetunió alárendelt szerepet ját-
szott és játszik a két nagyhatalom viszonyában. Pedig a gyarma-
tok körüli közös mesterkedése, amelyet mintegy negyven éven át-
folytattak erre éppen elég bizonyítékkal szolgált.

A Magyarországot kormányzó politikai elit, de ellenzéke is
ugyanilyen tájékozatlanságot mutat nemzetközi törekvéseivel. Az
még csak magyarázható, hogy miért lépett be a NATO-ba. A Var-
sói Szerződés felbomlását követően mégiscsak valamilyen lát-
szatát mutatja az ország fölé vont védelmi ernyőnek. Enélkül
ugyanis az Egyesült Államok kénye-kedve szerint uszíthatta vol-
na ellenünk a neki tetsző időben, volt „barátainkat”, a látens mó-
don most is együttműködő Kisantant-államokat. Bár ennek lehe-
tőségét kizárni most sem lehet, hiszen a Varsói Szerződéshez ha-
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sonlóan ismét azonos katonai organizációhoz tartozunk. Márpedig
két NATO tagállam egymás elleni háborújára – ha nem is gyak-
ran – volt példa Törökország és Görögország esetében. Ami pedig
egyszer megtörtént, az megtörténhet többször is.

Az Európai Unióba való kritikátlan és mindent elsöprő törek-
vésünk ugyancsak nélkülözi a politikai mérlegelés minden ele-
mét. A zsidóság sem várja olyan áhítattal a messiást, mint a kor-
mányzat és ellenzéke az uniós tagságot, pedig a letételek, amely-
lyel a csatlakozást vállalták semmi előnyt nem biztosit az ország-
nak, hátrányt azonban annál többet. A lakosság körében a sajtó
útján olyan pszichózist teremtettek, hogy szinte a haza ellenségé-
nek tartják azokat, akik kételyeiknek adnak hangot. Úgy tűnik
mintha a magyar lakosság nagyobbik fele erős kábítószer hatása
alatt cselekedne a felfokozott uniós várakozásában. A politikusok
sajnos nem veszik a fáradságot, hogy legalább egy óra csendes
elmélkedésével elemezzék a világ gazdasági erővonalainak, ve-
zető hatalmainak, de ezúttal akár egyes számban is beszélhetünk,
az Egyesült Államok céljait és érdekeit. A gondolatsor elindításá-
hoz elegendő egyetlen kérdés feltevése: Vajon a mindenkori ma-
gyar kormány által 1990. óta favorizált Amerikának érdekében
állhat-e az európai gazdasági unió erősítése? Alig hihető, hogy er-
re bárki is igennel válaszolna. Hiszen az Európa és Amerika kö-
zötti gazdasági verseny köztudott, még jelentősebb részletei is
közismertek. A már akuttá vált világgazdasági válság, a két gaz-
dasági tömörülés pedig kiszámíthatatlan következményeket hoz-
hat. Senki sem hiszi, hogy e rivalizálás Európa győzelmével, de
legalábbis előnyével jár. Onnan kilépni valószínűleg nehezebb
lenne, – ha lehetne egyáltalán – mint a belépés volt. Ennek ellené-
re figyelemreméltó az uniótag Anglia viselkedése. Már a csatla-
kozásának feltételei is egyedi módon lettek kialakítva, mégpedig
Anglia előnyére. Nemzeti valutáját a fontot sem adta fel Francia-
országhoz és Németországhoz hasonlóan. Napjaink külpolitikájá-
ban feltűnő módon sokkal inkább tart az Egyesült Államokkal,
mint az Európai Unió országai által megfogalmazott közös állás-
ponttal. Anglia úgyszólván már a csatlakozása óta bizonyos mér-
tékben idegen testnek számit az unióban. Nem kell külön bizony-
gatni, hogy a britek hetén való „kilógása” mekkora kockázatot
jelent az Európai Uniónak.
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Egyes uniós országok lakossága már különböző demonstrá-
ciók alkalmával hangot ad nemcsak elégedetlenségének, ha nem
hazája kilépését is követeti. Ezek a követelések ma még nem je-
lentősek. Amennyiben ez mondjuk Angliára is átterjedne, az ko-
moly következményeket vonhatna maga után Könnyen elképzel-
hető, hogy az unió egésze velünk együtt – szembe kerülne az
Egyesült Államokkal. Ennek lehetősége pedig nem zárható kik,
armális kevésbé, mert NATO-vonalon ez már tulajdonképpen be
is következett. Vajon az unióra épülő magyar külpolitika hogyan
tudja majd mindezt feldolgozni az ország jelentős hátránya nél-
kül?

A marxista történetírás több, mint ötven éven át, sőt a mai
napig nem győzi bírálni a Horthy-rendszert, amiért teljes mérték-
ben elkötelezte magát a német külpolitika iránt. Vajon ma nem
ugyanezt tesszük? A különbség csupán annyi, hogy Németország
akkor – ha csak részegesen is segítette a legfőbb magyar törekvés,
a határrevízió megvalósításában. Egyszerűen szólva ő legalább
adott is valamit szövetségünk fejében. Mit kaptunk viszont a Né-
metország utáni szövetségeseinktől? Akár a Szovjetuniótól, akár
az Egyesült Államoktól? A Szovjetunió több mint 40 éven át ép-
pen az Egyesült Államok teljes hozzájárulásával gyarmattartó
módjára zsákmányolta ki hazánkat. A szabadkőművesség világ-
hatalma államkapitalista kísérletének keretében ránk kényszeríte-
ne a saját gazdasági kényszerzubbonyát.

Nemcsak megakadályozta, de sok tekintetben még vissza is
vetette gazdaságunk fejlődését. A nemzet ellenségeiből toborzott
többnyire idegen helytartóival úgy elzálogosította országunkat,
hogy a rendszerváltási szédelgés közben gyerekjáték volt a régi-új
helytartók segítségével teljes kifosztásunk. Feltűnő, hogy e fosz-
togatás „gyümölcse” a gyarmatok újraelosztásához hasonlóan nem
annyira a szovjet zsonglőrök, sokkal inkább amerikai megbízói
ölébe hullottak. Hazánk gazdasági állapota ma, a harmadik évez-
red elején leszámítva a hét és fél évszázad technikai fejlődésének
hozadékát-ugyanolyan letarolt állapotban van, mint a tatárjárás
után volt.

Elmondhatjuk, hogy mindazt, amit tőlük kaptunk és ami után
oly nagyon vágyakozunk, nem sok köszönnivalót tartalmaz szá-
munkra.
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Az MDF-SZDSZ paktum megkötése kijózaníthatta a magyar
választópolgárt, szavazhat ő bárkire, bármely pártra, az ország
sorsát, politikáját ugyanazok döntik el, akik korábban, legfeljebb
más személyek hajtják végre. Az első szabadnak mondott válasz-
tással más-más pártszínekben ugyan, de most is annak a pártnak a
legmegbízhatóbb emberei kerültek a parlamentbe, amely negyven
éven át a Szovjetunió megbízásából, annak vazallusaként nyomo-
rította az országot. Már az a régi forradalmakat követő állapot
sem teljes, amelyet úgy jellemeztek: Nem történt semmi, csak
emberek ezrei haltak meg. A kocsi és a ló ugyanaz, csak mások
ülnek rajta. Sajnos, a tévesen rendszerváltásnak nevezett fordulat
után a kocsi is, a lovak is megmaradtak és ugyanazok ülnek rajta.
A kocsi kerekének csupán néhány küllőjét cserélték ki és a ló-
szerszámot kissé felújították.
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AZ MDF MEGTETTE KÖTELESSÉGÉT, AZ
MDF MEHET!

Az 1990. évi fordulatot kezdetben Gorbacsov is úgy képzelte,
hogy egy puccszerű radikális reformmal fogják a minden izében
eredménytelen államkapitalista gazdasági szerkezetet piacgazda-
ságra, hagyományos nevén a magántőke kapitalizmusára átállíta-
ni. A Krjucskov által vezetett KGB ennek végrehajtásához készí-
tette mind a Szovjetunió, mind vazallusai számára a forgatóköny-
vet. Az apparátusokba már korábban rendkívüli bőséggel beépült
világpolgárok, hisz magát az államkapitalista rendszert is ók
hozták létre, menetkőben a pénz és a vagyon iránti fokozódó,
majd megfékezhetetlen éhe nyomán elszabadult a pokol. A tulaj-
donváltásnak olyan átláthatatlan zűr-zavarát keltették, amelyben a
szabadrablás a nomenklatúra egy meghatározott körében aka-
dálytalanul volt művelhet. Szavahihető, a szovjet és a jelenlegi
orosz viszonyokat belülről jól ismerő emberek mesélték, a Szov-
jetunióban, ha úgy jobban tetszik az utódállamaiban, különösen
Oroszországban számos esetben úgy privatizáltak, hogy egymás-
sal kiegyezve bementek az ingatlan nyilvántartó hivatalokba és az
illetékes tisztviselőre fegyvert szegezve kényszerítették, hogy az
általuk kiválasztott ingatlanokra vezesse át tulajdonjogukat. Hi-
vatkozásul valamely privatizáció törvény számát jegyezték be.

A minta ez esetben is követésre talált. A vazallus államok ve-
zetői is átlépték a Krjucskov által számukra szerkesztett forgató-
könyvek határait. Nem lennék túlságosan meglepve, ha Magyar-
országon is találnánk a fentihez hasonló példát. Mindenesetre az
írásban szabályozott változatai sem látszanak különbeknek. Benn-
fentes, többnyire nem magyar arckarakterű emberek egyik napról
a másikra meggazdagodtak, számokkal már alig kifejezhető érté-
kű vagyonhoz jutottak ingyen, jobb esetben fillérekért. Ennek el-
lenére – ahogy ők mondják – mindez törvényes módon történt.
Érdekes módon ezek a hirtelen meggazdagodott emberek nem a
„rendszerváltó” pártokból kerültek ki, hanem az úgynevezett szo-
cializmus „bukott” apostolaiból. Ha mégis találunk néhányat az új
„demokratikus” pártok tagjai vagy látszólagos szekértolói között,
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azok csaknem kivétel nélkül a szervezetten beépített kriptokom-
munisták közül valók. Meggazdagodásuk mértéke még ebben az
esetben is nagyságrendekkel kisebb a „rendszerátadó”, sokkal in-
kább átmentő társaikénál. Utólag úgy tűnik a szabadrablásnak is
megvolt, megvan a szigorú vörös hierarchiája. Aki óvatlanul
többre tette rá a kezét, mint amire valahonnan engedélyt kapott, s
felszólításra sem osztotta meg e titkos irányítókkal, azt bizony
szabadkőműves esküjéhez híven meggyilkolták, valamilyen bal-
esetnek álcázva eltették lát alól.

Ezeknek a gyilkosságoknak az elkövetőihez a rendőrség so-
hasem jut el. Számos esetben a sajtó még a gyilkosság tényét is
elhallgatja. Valószínű, hogy aki arra tippel, hogy az a gyilkosság,
amelynek a tettesei minden látszólagos rendőrségi erőfeszítések
ellenére ismeretlenek maradnak, ennek a titkos likvidációnak a
számlájára irható, nem téved. Amikor egy alkalommal az MDF
egyik vezető személyisége Antall József figyelmét erre a jelen-
ségre felhívta, s javasolta a nemzet gazdaság meghatározott terü-
leteiről való elbocsátásukat, a miniszterelnök ingerülten utasította
vissza és nélkülözhetetlennek mondta ezeket a „szakértőket”.
Valóban! A nemzet kifosztásához kiváló szakértőknek bizonyul-
tak. Mesteri módon tüntették el az állam kalapjából annak minden
vagyonát, hogy aztán a zsebükből húzzák elő, mint sajátjukat.
Sokszor még a nemzetközi valutaalap és a világbank zsonglőrei is
tétova meglepődéssel szemlélték mire képesek ezek a magyaror-
szági „bűvészek.”

Történik mindez az MDF és koalíciós partnerei asszisztálása,
sokkal inkább védelme alatt. 1993. végére a volt MSZMP maguk
között erre kijelölt vezetői immár MSZP, alig változott színeiben
látszólag vesztes pozícióból hihetetlen mértékben meggazdagod-
tak. Akadt közöttük olyan nem is egy – akinek vagyona elérte a
20-30 milliárd forint értéket. Szinte kifejezhetetlen ez a nagyság-
rend. Gondoljuk csak el, ebben az időben egy millió forint körül
mozgott egy városi kétszobás lakótelepi lakás ára. Ez az összeg
tehát 2030 ezer lakás ára, amely 3,3 fő átlag családi létszám mel-
lett egy százezer fős város ingatlanértéke. Vajon a mai fogalma-
ink szerint nagyon gazdag ferenczjózsefi kor századfordulóján
volt-e Magyarországnak olyan főura, akinek kezén ilyen hatalmas
vagyon akkumulálódhatott? Hozzá kell tegyük, ezek a hirtelen
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meggazdagodott emberek nem a hajdani magyar főurak leszárma-
zottai, még csak nem is magyar emberek. Csupán magyarul is be-
szélő nemzetidegen világpolgárok. Közismertebb nevükön: zsi-
dók.

A négyéves kormányzati ciklus végére az MSZMP által kre-
ált MDF és koalíciós partnerei elvégezték a gazdasági struktúra
átfordítását szocializmusból rabló-kapitalizmusba. A volt egypárti
nomenklatúra úgy lopta el a nemzet vagyonát, hogy azt a látszatot
keltette, mintha mások tulajdonították volna el, ő csak tehetetlen
szemlélője lett volna, hogy ne mondjam szenvedő alanya.

A pártállam idején kommunistahűség alapján kinevezett gaz-
dasági vezetők, gyárigazgatók mind a helyükön maradtak. Antall
Józsefnek ezek a szakértői ugyancsak irigylésre méltó lelemé-
nyességgel szerezték meg a vezetésük alatt álló gyárakat, üzeme-
ket. A piac ellehetetlenítése után, vagy a külföldi új tulajdonos
iránymutatását végrehajtva, hatalmas üzemviteli hiteleket vettek
fel, amelyeket maguk között felosztották. Az üzemek rövidesen
negatív érfeküvé váltak. Ekkor javasolták a privatizációjukat. Mi-
vel más megoldás már nem volt az Állami Privatizációs Rt elren-
delte a magánosítást. Akkor az adássággal együtt ezek az igazga-
tók néhány kebelbarátjukkal legtöbbször ingyen, jobb esetben ne-
vetséges összegekért „megvették” ezeket a legtöbbször nemrég
importált drága nyugati gépekkel felszerelt üzemeket, gyárakat. A
vételárát az átvett hitelekkel együtt sohasem fizették vissza, ha-
nem a kormányzattal egyenlíttették ki bankkonszolidáció címén,
mivel a bankok ezeket „rossz hitelkihelyezéseknek” nyilvánítot-
ták. A gyár dolgozóit az új tulajdonosok fokozatosan elbocsátot-
ták, s munkanélküliként segéllyel támogatták őket. Ha az új tulaj-
donos hazai pártoligarcha volt, a bankszolidáció után minden kö-
telezettségétől megszabadulva, emelt áron ugyan, de még mindig
ár alatt eladta az üzemet egy „külföldi befektetőnek”. Az állam er-
re hivatott szervei ÁPV RT és a bíróságok egyetlen esetben sem
kötelezték, hogy a jelentősen megnövekedett eladási árból fizesse
ki a privatizációs vételárat.

Tudunk olyan hirtelen gazdagodott MSZP színeiben politi-
záló más vallású emberekről, akik külföldi – rendszerint izraeli –
állampolgárságot is felvettek, s időközben hatalmas vagyonukkal
együtt külföldre távoztak. Jelenleg is ott élvezik a magyar nem-
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zettől „törvényesen” elrabolt anyagi javaikat. Aki pedig ezeket
emlegetni merészeli, az bizony fasiszta antiszemita és fajgyűlölő.
Sajnos ezt a nézetet hazánk lakosságának jelentős része is átvette.

Az MDF-kormány, hatalmát ugyan az 1956-os szabadság-
harcból eredeztette, de az 56-osokért nem tett jóformán semmit.
Vajon csodálható-e, hogy az 1994. évi választási kampány során
arra biztatták társaikat: „akárkire csak az MDF-re nem!” Ezt a
szlogent aztán átvette a rendszerváltás elmaradása és a negyven
éves nemzet nyomorítása és fosztogatása miatt háborgó lakosság
jelentős része is. Következménye az MDF csúfos bukása lett a
parlamenti választásokon,
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A KOMMUNISTÁK VISSZAJÖTTEK, DE NEM
EGYEDÜL!

Antall József élete utolsó évében közvetlen környezetében
több alkalommal is kifejezte: Az MDF-kormány kamikáze kor-
mány, akinek legfőbb feladata az ország gazdaságának átvezetése
a szocializmusból a piacgazdaságba. Ez a fájdalmas operáció akár
a kommunisták más formában való visszatérését is magával hoz-
hatja. Ha Antall József nem lenne a szabadkőműves láthatatlan
hatalom beavatottja, akkor azt is mondhatnánk látnok volt, mivel
„jóslata” az utolsó szóig megvalósult. A kommunisták valóban
visszajöttek, de ezúttal nem egyedül. Jöttek vele a szabaddemok-
raták is. Ha a világ látható és láthatatlan politikai szerkezetét nem
ismernénk, okkal kérdezhetnénk mi szüksége is volt a szavazatok
több, mint 50%-át megszerzett MSZP-nek, hogy koalícióra „kérje
fel” a Szabad Demokraták Szövetségét, hisz nélküle is kormány-
zóképes többséggel rendelkezett? Így azonban nem kérdezzük,
mivel tudjuk! Az a tény, hogy így a parlamentben kétharmados
többséget alkottak, erre nem ad kellő magyarázatot, hiszen a négy
év alatt ennek megjelenésére szinte alig volt szükség. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az SZDSZ a képviselőinek számarányához
mérten sokkal jelentősebb szerepet játszott a kormányzásban, ak-
kor már meg is találtuk a különös koalíció okát. A kormányzási
ciklus alatt több esetben úgy tűnt, mintha nem is az MSZP, hanem
az SZDSZ nyerte volna meg a választást, hiszen ő kormányoz.
Mind a kormány, mind a parlament az ő akarata szerint működik.

Az MSZP választási sikere megérdemli, hogy néhány szó
erejéig foglalkozzunk vele.

Kétségtelen tény, hogy a rekapitalizálás alapvető gazdasági
dogmák könyörtelen feladását igényelte. Ennek legfájdalmasabb
része a teljes foglalkoztatottság elvetése volt. Ezt számos ok in-
dokolta. A termékszerkezet átalakításától a munkafegyelem meg-
szilárdításáig e nélkül semmiféle eredményt elérni nem lehetett. A
párthatározatok szerint működő üzemek hosszú éveken át gyár-
tották a már rég szükségtelenné vált korszerűtlen, értékesíthetet-
len termékeket. Az anyag- energia és bérköltségek egyaránt ve-
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szendőbe mentek. A termelés üteme, még a szükségleteket kielé-
gítő üzemekben is lassú és kiszámíthatatlan, úgyszólván a mun-
kaerő akaratától volt függő.

A dolgozók a biztos munkahely tudatában sok esetben való-
sággal fékezték a termelési lánc működését. A népgazdaság
egyetlen termelő üzemében sem fordult elő, hogy valakinek fel-
mondtak volna azért, mert nem dolgozik, vagy nem teljesíti azt a
feladatát, amelyet rábíztak. A munkanormákat sehol sem kérték
számon. A valóságban ezek már nem is léteztek.

Mindenki elmondhatta magáról, hogy nyugdíjas állása van.
Számára csak az bírt fontossággal, hogy a munkakönyve vala-
mely vállalat munkaügyi osztályán és ne a saját zsebében legyen
tárolva, Igaz, nem kapott bérnek nevezhető fizetést, de annyit
mégis kapa, amiből szerényen még megélt.

Ez a mondhatni „garantált” állapot az úgynevezett rendszer-
váltással egycsapósra megszűnt. Igaz, a pártállam agóniája idején
1988-89-ben már egyre gyakrabban fordult elő, hogy a spontán
privatizált üzemekből igyekeztek megszabadulni az addig is fe-
lesleges munkaerőtől, de ezek még nem mutattak tömeges mére-
teket, s a munkás – ha keresett is legtöbbször még talált munka-
helyet. Nem csoda tehát, hogy ez „kiesett” az emlékezetéből. Az
1990. évi választásokat követően megalakult, az MSZP által tit-
kos módon irányított kormány azonban megnyitotta a privatizáció
zsilipjeit. A külföldi új tulajdonosoknak nem volt szüksége a
mesterségesen felduzzasztott munkaerőre, sőt még az általa in-
gyen vagy fillérekért megszerzett üzemekre sem. Nem csoda,
hogy új munkásait rövid úton az utcára tette, az állam pedig fizet-
hette részükre a munkanélküli segélyeket. A hazai új tulajdonosok
többsége sem volt jobb. A privatizált termelőüzemhez az állam
által adott üzemviteli tőkét eltüntették. A dolgozóknak pedig még
a bérét sem fizették ki. A társadalombiztosítási járulékokról, vagy
az adóról nem is beszélve. Rövid idő múlva ezek munkásai is az
utcára kerültek. A becsapott munkások mind az új kormányt hi-
báztatták és szidták a nyomorúságukért. Azt észre sem vették,
hogy bőrükön éppen a régi párt vezetői, gyárigazgatói gazdagod-
tak meg. Hogy ez megtörténhetett, hogy ennek lehetősége elé
nem emelt semmiféle gátat, az valóban ennek a második vonal-
beli kommunistákból alakult demokratikusnak mondott kormány
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számlájára irható. A sajtó és a médiák pedig bőséges tálalásban
szédítették tovább a lakosságot az elszegényedés rémképével. Ér-
dekes módon azzal senki sem foglalkozott, hogy a szocializmus-
nak nevezett államkapitalizmus a negyven év alatt tökéletesen el-
szegényítette azokat, akiknek korábban volt némi vagyonkájuk. A
korábbi szegények változatlanul szegények maradtak. Az elsze-
gényedés az új kormány működésétől függetlenül örökségül ka-
pott állapot volt. A lakás, a hétvégi ház és a trabant – már akinek
az is volt – mellett egyetlen értéknek a könnyű munkát biztosító
állami vállalatnál betöltött állás számított. Ebben páratlan egyen-
lőség irányába haladt a társadalom. Akik nehéz fizikai munkát
igénylő munkahelyet tudtak csak szerezni, gyakran kipihentebben
fejezték be a napi munkát, mint ahogy a háztáji termelés vagy
egyéb munkahelyen kívüli úgynevezett maszek munka fáradal-
maitól megkezdték. Mivel a normakontrol nem működött, a mun-
kavezetők fokozatosan elvesztették arra vonatkozó képességeiket,
hogy magukban felmérjék akárcsak 4-5 fős csoport által elvégez-
hető napi munka mennyiségét. Így a teljesen gépesített termelési
láncok kivételével, ahol a teljesítményt a gép diktálta, mindenki
annyit dolgozott, amennyit akart. A termelőmunka fokozott gépe-
sítése ellenére messze lemaradt lehetőségeitől.

A kis- és középvállalkozások beindulásával ezek a lehetősé-
gek mondhatni egy csapásra megváltoztak. Akik ezen a hozzáál-
láson változtatni nem tudtak, bizony hamarosan a tartós munka-
nélküliek táborát növelték. A hibát persze sohasem magukban,
hanem másokban keresték. A szocializmus látszótag bukott pró-
fétái nem késlekedtek, hogy ezeknek az embereknek a figyelmét
az újnevű, de régi egzisztenciákból létrejött kormány felé fordít-
sák. Akiben aztán elbizonytalanodott állapotuk okát látták és kár-
hoztatták.

Az MDF-kormány és parlamenti képviselői – akiknek nagy
többsége a volt MSZMP-ből került ki – valóban hibát hibára hal-
mozott. Az MDF-be betolakodott „MSZMP-reformerek” régi
pártjuk ötödik hadoszlopaként viselkedtek. Mai szemmel nézve
kockázatmentesen megállapíthatjuk, tervszerűen járatták le az
őket keblükre ölelő, az MDF-ben csak nyomokban található nem-
zeti érzelmű politikusokat.
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Az 1994-es parlamenti választások jól felépített, mesteri su-
nyisággal lefolytatott kampánya meghozta a kívánt eredményt. Ez
a kétsíkú kampány – bár a demokratikusnak nevezett fejlett or-
szágokban sem ismeretlen gyakorlat – felfedte a magyar választó-
polgárok teljes politikai járatlanságát, hiszékenységét. Akinek
negyven éven át egy szavát sem hitte el, most vakon és minden
kétkedés nélkül bármilyen képtelenséget elhitt. A kampány vezér-
fonala a: „lehet másképpen, jobban”. Tulajdonképpen meglehető-
sen együgyűen hangzott, mivel a hogyant nem részletezte. Így
vitába sem lehetett szállni vele. Nem lehetett józan érvekkel bizo-
nyítani állításainak valótlanságait. Másképp csinálni bármit lehet,
kérdés hogy érdemes-e? Tulajdonképpen még a jót is lehet még
jobban csinálni kérdés, hogy sikerül e? A sugallt „másképpen” és
„jobban” részleteit a mindennapi egykori alacsonyabb fokozatú
volt MSZMP-pártkatonák mondták el, mégpedig a hajdani illega-
litás fülbesúgó módszereivel.

Olcsó lakást, 3,6-as kenyeret, 5,40-es sört és egyéb az állami
támogatás szisztéma idején olcsó napi fogyasztási cikkek újbóli
bevezetését ígérték a biztos munkahellyel együtt. Mivel mindez a
külföldi kapitalista kölcsönökből támogatva alig 6-8 évvel koráb-
ban kézzelfogható valóság volt, sokan készpénznek vették. Ezek-
nek aligha jutott eszükbe, hogy az ország éppen ebbe rokkant be-
le, eladósodásunkkal pedig nemcsak gyermekeinket hanem még
az unokáinkat is súlyosan megterheltük. A korabeli 2-3 ezer fo-
rintos fizetések sem rémlettek fel senkinek, amelyből a 3,60-nál
és az 5,40-nél magasabb árra nem is futotta volna.

Bármilyen furcsa, de az „első szabadon választott kormány”
működését, szociális „érzéktelenségét” a fejlett nyugati államok
sajtója is szinte állandó jelleggel és összehangoltan kritizálta.
Csak a józan gondolkodásmódjukat megőrző tárgyilagos elem-
zőknek tűnt fel az az ellentmondás, hogy sok esetben ezek a saj-
tóorgánumok, burkoltan ugyan, de korábban általuk hetedíziglen
elátkozott kommunista működési gyakorlat „erényeit” igyekeztek
kiemelni. A hazai, de idegenérdekű sajtó pedig ezekre hivatkozva
fokozták a tömegek megdolgozását. Több esetről tudjuk. hogy a
magyar kormányzatot különböző okokból elmarasztaló külföldi
sajtó cikkeket magyarországi újságírók írták és adták át a külföldi
lapok sajtótudósítóinak. A cikkek külföldi megjelenését követően
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aztán hangos hisztériát keltve hivatkoztak rá, hogy a külföld
mennyire elítéli a magyar kormány működését.

Ezek a külföldi, mondjuk ki nyíltan, zsidó tulajdonú sajtóbi-
rodalmak és a velük szövetséges cionista karvalytőke érdekeltek
voltak a nyíltan kommunista kormány visszatérésében.

Az Antall-kormány elvégezte legfontosabb feladatát az ál-
lamkapitalista működési mechanizmus 180 fokkal való átfordítá-
sát. Két balkezes módon törvényesítette a korábbi spontán-
privatizációt. Megnyitotta az utat az állami tulajdon elherdálása,
divatos kifejezéssel: magónosítása előtt. A tényleges privatizáció-
hoz azonban félve és gyenge kézzel nyúlt. A másod- harmadrendű
állami vagyontárgyak eladását is a kormány tervszerű lejáratásá-
ban jeleskedő sajtó hangos botránykeltése kísérte, miközben egy-
re agresszívebben követelte a privatizáció gyorsítását. Ennek elle-
nére a kormány megmaradt a kisebb jelentőségű üzemek és más
állami vagyontárgyak értékesítésénél. Nem csoda, hogy a leg-
fontosabb nemzetgazdasági ágak, mint például az energiaszektor,
az élelmiszeripar és a teljes bel- és külkereskedelem megszerzésé-
re ugrásra kész külföldi rabló privatizőrök a legszívesebben már a
hátát látták volna az Antall kormánynak. Éppen ezért mindent
meg is tettek megbuktatása érdekében.

Az 1994. évi választásokon az országos választási iroda által
készített és közzétett adatok szerint a részvételi arány 3,73%-kal
nőtt az 1990. évihez képest. Az adatokon alapos okunk van elcso-
dálkozni. Míg 1990. az első szabadnak mondott választások ide-
jén – mivel a korábbi szavazásokhoz képest a több párt között
választhatóság újdonságként hatott – sokan éltek szavazati joguk-
kal. Az MDF kormányzás a maga tehetetlenségével, a rendszer-
váltás elmaradásával kiábrándítóan hatott a választók jelentős tá-
borára és szinte jelszó lett: „én többet el sem megyek szavazni.”
Az utca embere valóban azt tapasztalhatta, hogy kevesebben já-
rultak az urnákhoz, mint négy évvel korábban. Míg az 1990. évi
választásokat valóságos kommunistaellenesség jellemezte. Egyéni
választókerületben Szűrös Mátyás kínételével egyetlen egy MSZP
színeiben induló jelöltet sem választottak meg. Még a „rendszer-
átadó” miniszterelnök Németh Miklós is csak „független”-ként
tudta magát megválasztatni. Mégis a listás szavazatok alapján
535.064 szavazattal a negyedik legnagyobb parlamenti frakciót
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alakíthatta 10,89%-kal. Ennek ellenére a kommunista nomenkla-
túra látványosan levitézlett és csúfos bukás benyomását keltette.
A választási eredmények a korabeli hangulat függvényében még
sokoldalú elemzést igényelnek. Annyi már most biztos, hogy ku-
tató utódaink számos érdekes és meghökkentő jelenségekkel ta-
lálják majd magukat szemben. Ha ugyanis az egykori 800.000 fős
párttagságot vesszük alapul, akik családjuk legszerényebb 2,5 fő
számításával 2.000.000 főt képviselnek, akik a pártállam idején
valamennyien kisebb-nagyobb haszonélvezői voltak puszta párt-
tagságuknak is, nehezen hihető, hogy a negyvenéves agymosást
kővetően, felismervén nemzetellenes magatartásukat, amellyel
hozzájárultak Magyarország egy idegen hatalom javára való fo-
lyamatos legyengítéséhez és eladósításához, őszintén hátat fordí-
tottak volna az őket a proletáriátus rabláncával erősen magához
kötő pártnak. Armális inkább, mert négy év múlva ez a párt sza-
vazatainak számát több mint 1.200.000-el növelni tudta. Százalé-
kos arányban több mint megháromszorozta. Vagyis 1.781.504
szavazatot kapott, ami 32,99%-nak felelt meg. Ami még ennél is
érdekesebbnek mondható, a Szabad Demokraták Szövetsége is
meg tudta tartani az 1990. évi választásokon kommunistaellenes
programjával, népünk páratlan ámításával szerzett 1.050.699,
21,39%-os szavazat arányát, pedig tagságának és főleg szimpati-
zánsainak nagyon jelentős táborát az MSZP-vel a kampány során
hangoztatott koalíciós hajlandósága miatt elvesztette. Szavazatai-
nak száma még csekély mértékben 1.065.889-re emelkedett is,
bár százalékaránya az állítólag megnövekedett részvételi arány
miatt 19,74%-ra csökkent. Az MDF a már említett okok miatt az
1990. évi 1.289.359 szavazó 24,73% a 1994. évi-választásokon
633.770 szavazatra, 11,74%-ra zsugorodott. A logika minden
szabálya arra engedne következtetni, hogy az MDF koalíciós
partnerei is ilyen vagy hasonló arányban meggyengülnek. Erről
azonban szó sincs A Független Kisgazda Párt a ciklus során ket-
tészakadt.

A koalícióban maradó többség új párt alakításával be sem ke-
rült a parlamentbe. Ezt azonban nem lehet a kormányzati tevé-
kenységének számlájára írni, hiszen 1998-ban, sőt 2002-ben sem
tudta elérni az 5%-os küszöböt. Annál furcsább a Torgyán József
vezette eredeti nevén szereplő párt eredménye. Ő az SZDSZ
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mintájára nem tudta hozni az 1990-es 576.315 szavazatát a
11,73%-ával. Mintegy 100.000 szavazatveszteséggel (476.272)
csak 8,82%-ot realizált.

Pedig ő ugyanúgy ellenzékben politizált, mint az MSZP és az
SZDSZ. A legnagyobb furcsaságot mégis a FIDESZ jelenti. Ő is
ellenzékben volt 1990 és 1994 között. Mégis az 1990-es 439.649
szavazata a 8,95%-ával 1994-ben 379.344 szavazatra 7,02%-ra
apadt. Minden logikának ellentmond a Keresztény Demokrata
Néppárt eredménye. 1990-ben 317.278 szavazattal 6,46%-ot ka-
pott. Pedig a 40 évig elnyomott egyházak és a hit érdekképvise-
lete ennél többet érdemelt volna. Az 1990-es kampány során, de
ezt megelőzően is ennél jóval nagyobb népszerűségét lehetett ta-
pasztalni. 1990-1994 között ő is az MDF vezette kormánykoalíció
tagja.

A kisgazdákkal ellentétben mindvégig ki is tartott mellette.
Így számarányának megfelelően felelős volt a kormányzat min-
den hibájáért. Ennek ellenére az 1994. évi választásokon nem érte
az MDF-hez hasonló csúfos megaláztatás. Nemcsak a bukást kel-
ülte el, hanem még emelkedett is szavazóinak száma. 379.523
voksot kapott, amely a megemelkedett részvételi arány ellenére is
7,03%-ra módosult. A választási eredmények elemzőinek ez
okozta tulajdonképpen a legnagyobb dilemmát. Józan érvekkel
ugyanis nem lehetett magyarázni. Majd csak az 1994-1998 között
lezajlott belső politikai események adnak némi fogódzót. De erről
később.

Nem kerülhető meg a kérdés: Hogyan növelhette meg az
1994-es választásokon az MSZP és a vele korábban is látens mó-
don szövetséges SZDSZ, aki a kampány során már nyíltan is az
MSZP mellé állt, ilyen mérhetetlen módon népszerűségét, szava-
zóinak számát? A két párt együtt 2.847.393 szavazatot kapott.

Ez csaknem egymillióval meghaladja a hajdani 800.000 fős
párttagság már említett kétmilliós családi állományát. Egy biztos
az MDF-ből kiábrándult nemzeti elkötelezettségű lakosság nem
szavazott rájuk. Ők vagy el sem mentek szavazni, vagy valamely
jobboldali pártra adták szavazatukat. Az SZDSZ nyílt MSZP-hez
való elkötelezettsége egyébként nyilvánvalóvá tette – amit a leg-
több gondolkodó ember addig is tudott – hogy ez a párt nem más,
mint az MSZP egyik mutációja. Hiszen azok vezették, akik a
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nyolcvanas években látszólag az MSZMP ellenzékét képezték, de
soha senkit meg nem büntettek, ellentétben a valóban nemzeti el-
lenzéki viselkedést mutató néhány honfitársunkkal, alákel nem
reklámozott a Szabad Európa rádió, sem az Amerika Hangja ma-
gyar adása. Az is gyanússá tette az SZDSZ politikusait, hogy ve-
zetői, hangadói, de tagságának jelentős része zsidó.

1990-es választások idején korábbi látványos szocializmussal
szemben mutatott magatartásuk ugyan sok honfitársunkat megté-
vesztett, de az 1990-1994 közötti viselkedésük a legtöbb szimpa-
tizánsának felnyitotta a szemét. Hogy szavazóina száma még Így
is növekedett, az gyanúsabbá tette a választási eredmények való-
diságát, mint az MSZP látványos győzelme.

Hiszen aki a kommunisták visszatérését kívánta, az közvetle-
nül az MSZP-re szavazott. Szükségtelennek tartotta az SZDSZ
„közvetítő szerepét”.

Bár ezek megismerése után a lakosság körében nem annyira a
csalódás, mint inkább a csodálkozás lett úrrá. Az emberek isme-
rősök és ismeretlenek az utcán, villamoson, autóbuszon, metrón
csodálkozva kérdezték: ugyan kik voltak annyian, akik a kommu-
nistákra szavaztak? A tömegek jellembeli hiányosságaira gyana-
kodtak, bár mindenki tagadta, hogy rájuk szavazott volna. Di-
lemmájukra képtelenek voltak egymásnak választ adni. Hiszen az
MSZP tagagán kívül – sőt többen még azok közül is – szinte
mindenki a teljes negyven éven át látens módon ellenséges érzel-
meket táplált iránta. Volt is okuk rá. Szinte minden családot ért
valamilyen kár áldásosnak éppen nem mondható hosszú működé-
sük során. A gulyáskommunizmus idején kialakult: „csak a Jani
maradjon” szlogen erre nem ad magyarázatot mint ahogy ez az
1990 évi választások során az ki is derült. A meg növekedett
számú munkanélküli?

Ők éppen nem! Hiszen a legtöbbjük még élvezte is a fizetett
semmittevést. Nem kevesen voltak, akik szorongva figyelték a
postást, nehogy munkaközvetítésre való értesítést hozzon. Akkor
hát kik lehettek?

Tanácstalanságunkra talán némi magyarázattal szolgál egy
kanadai magyar nyelvű újságban 1994-1998 között megjelent: „A
magyarországi választási csalás világraszóló” című cikk, amely a
függelékben teljes szövegével olvasható. A cikk nem kevesebbet
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állit, minthogy a belgrádi szocialista párttól megszerzett számító-
gépes szoftvert egy titkos pót adapterrel csatlakoztatták a válasz-
tási eredményeket feldolgozó számítógép-rendszerbe. Ebbe a
szoftverbe előre be voltak táplálva a választási végeredmények.
Ha ez igaz, akkor feltételezhető, hogy már az 1990 évi választás
során is bevetették. Ezt látszik igazolni az MSZP igen jelentős
10,89%-os listás eredménye is. Különösen, ha a korabeli választói
hangulatfüggvényében vizsgáljuk.

A kanadai hetilap írása-dacára, hogy Budapesten is beszerez-
hető volt-nagyon szűk körben vált ismertté. Magam is csak 1997
évi amerikai utam során szereztem róla tudomást. A szerzővel
folytatott telefonbeszélgetés alapján küldte meg számomra ven-
déglátóim címére.

A különös megoldás következtében tulajdonképpen minden
párt választási eredményét előre megtervezett manipulációnak
kell tekintenünk. A megoldás technikai kivitelezhetőségében
számítógépes szakemberek teljes mértékben egyetértenek. Lehet-
séges voltál semmi sem vonja kétségbe. Ennek tömegméretű gya-
núja majd a 2002. évi parlamenti választások eredménye kapcsán
merül fel, de erről később.

Az 1994 évi választási eredmények ismeretében a külföldi –
és itt elsősorban a nyugatiakat kell érteni – sajtó többsége „meg-
döbbenéssel” irt.

Pedig, ha valaki, akkor ők biztosan tudják mi történt. Mégis a
magyar választótömegek meghasonlásáról, kiábrándulásáról, a
kommunizmus visszasírásáról beszél. Kétségtelen volt ilyen is, de
ennek száma csupán töredéke volt az MSZP szavazatainak.

Akárhogy is volt, a hatalom visszahullott az 1990-ben tőle
mindenáron szabadulni Igyekvő MSZP ölébe. Élt is vele! Nagyon
kevesek örömére. Ha végigtekintünk az 1994-1998 közötti áldat-
lan tevékenységére, akkor világossá válik kiknek is állt érdekében
visszatérésük. Sajnos ezek között nem a magyar népet találjuk.
Neki csak a szociális érzéketlenség vádjával naponta illetett
MDF-kormányzat által biztosított életszínvonal drasztikus csök-
kentése, elhíresült nevén a Bokros-csomag jutott. Az áhított 3,60-
as kenyérár a választási ciklus végére elérte a 100 forintot. Az
5,40-es sört is hiába várták. Külföldi színes címkékkel díszítve
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ára megtízszereződött. Az olcsó lakás, a biztos munkahely ezúttal
is vágyálom maradt.

Az MSZP-SZDSZ kormány azonban bátor kézzel nyúlt az
ország legfontosabb és legértékesebb javainak külföldi rablópri-
vatizőrök kezére játszásához. Sokkal inkább felelőtlen elherdálá-
sához. E privatizáció reklámozásához nagyon stílszerű lett volna
az ország határátkelő helyeire egy hatalmas tábla kifüggesztése az
alábbi szöveggel: „Nagy kiárusítás! Mélyen leszállított árak!”
Tárgyilagos gazdasági szakértők egyetértenek abban, hogy az
1998-ig elprivatizált nemzeti vagyon értéke 120 milliárd dollár-
nak felel meg. Ebből az Antall-kormány idejére legfeljebb 10-15
milliárd esik.

A fennmaradó 100-105 milliárd az MSZP-SZDSZ kormány
kiajánlása. A hatalmas számok még megdöbbentőbbek, ha figye-
lembe vesszük, hogy a pártállam által „begyűjtött” külföldi adós-
ság örökség 22 milliárd dollár volt. A 120 milliárd dollár értékű
vagyon elkótyavetyéléséből képtelenek voltak ezt a 22 milliárd
dollár adósságot kifizetni.

Annak ellenére, hogy az MSZP-SZDSZ kormány a teljes pri-
vatizációs bevételt – ahogyan beszámolt róla – teljes egészében a
külföldi adósság törlesztésére fordította. Az MDF kormánynak
némi mentségére szolgálhat, hogy a gazdasági rendszer államka-
pitalizmusból magánkapitalizmussá való átgyúrása valóban nagy
megrázkódtatással járt. A termelés szinte alig működött. A lakos-
ság ellátása, amely az MSZP minden szapulása ellenére magasabb
színvonalú volt, mint a Bokros-csomaggal megnyomorított
MSZP—SZDSZ kormányzás idején. Nem vitatható, hogy ennek
kényszerű forrása a privatizációból származó bevétel volt Vagyis
az MSZMP negyven évi alapvetően hibás, sőt bűnös ideológiától
fűtött gazdaságpolitikájának összeomlása után az életvitel átmen-
tését, a termelés újraindítását csak ebből a forrásból lehetett bizto-
sítani.

Utólag nem egy szakértőtől hallottam, a Bokros-csomag tu-
lajdonképpen az ország gazdasági helyzetén úgyszólván semmit
sem javított. Nem is ez volt a célja hanem az ország lélektani
hangulatát abban az irányba terelni, hogy az ország javainak pri-
vatizációja elengedhetetlen a gazdaság összeomlásának elkerülése
érdekében. Ezzel sikerült is elérni, hogy komoly ellenkezést tö-
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megméretekben nem váltott ki. Még a beavatott ellenzéki pártok
vezetői is csak erős hangfogókkal, inkább csak a lebonyolítását,
sem mint a tényét ’ kritizálták.

1994-re azonban ezek a kétségbeejtő állapotok jelentős mér-
tékben javultak.

Akár ezt is mondhatnánk most már mindenképpen elkerül-
hető lett volna a stratégiai iparágak, mint például az energiaszek-
tor legértékesebb része, kényszerű privatizációja.

Annál is inkább, mert az MDF-kormány a sokkal nehezebb
helyzetében sem nyúlt hozzá. Sőt minden további privatizáció is
leállítható lett volna. Jelentéktelenebb folytatására kivárható lett
volna a gazdaság teljes konszolidációja, amikor a beruházási ja-
vak minden értékvesztés nélkül lettek volna magánosíthatók,
mégpedig kizárólag megbízható hazai vállalkozók részére, akik-
nek az államilag meghitelezett vételárat nem kellett volna bank-
konszolidáció keretében elengedni.

Külön figyelmet érdemel a külföldi adósság kialakulása és
továbbélésének története. Röviden összefoglalva? Ennek átválla-
lása az Antall-kormány legnagyobb bűnének róható fel. Ezt a ha-
talmas összeget nem a magyar nemzet által szabadon választott
kormánya vette fel. Magyarországnak 1948 óta nem volt legitim
parlamentje és kormánya. Az 19481990-es időszakot teljes egé-
szében interregumnak kell tekinteni. Az országot idegen szuro-
nyok segítségével a lakosság elnyomására egy kollaboráns idegen
érkelek kiszolgálására szakosodott, nem egy esetben idegen ál-
lampolgárságú emberek kényük-kedvük szerint igazgatták. Még
hazaárulóknak sem lehet őket nevezni mert az ország, amelyet
fosztogattak, nem volt a hazájuk. Az a módszer, ahogy ezeket a
hiteleket kezelték, nem vall magyar lelkületre. A felelősség legki-
sebb elemét is hiába keressük munkájukban.

A felvett kölcsönök jelentős része a pártoligarchia svájci ma-
gánszámláira került vissza a folyósító bankjába. Ezek a bankok
pontosan tudják az így kisípolt összegek nagyságát. Törvénytelen
eltulajdonításukról értesíteniük kellett volna a magyarországi
kormányzatot. Bár ennek nem sok értelme lett volna, hiszen an-
nak tagjai maguk lopták a pénzt. Ezek a bankárok tulajdonképpen
orgazdái voltak saját pénzüknek. Még ennél is elitélendőbb, hogy
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a felvett hitelek 25%-át minden ellenszolgáltatás nélkül a gyar-
mattartó Szovjetunió legfelsőbb vezetőinek ajándékozták.

Amint a rendszerváltozás után kiderült, ezt az ajándék, vagy
kenőpénzt nem is banki átutalással juttatták ki a szovjet párt és
állami vezetők részére, hanem közönséges bőröndökben szemé-
lyesen vitték ki. A másik 25%-ára pedig a hűbérúr fenntartotta jo-
gát felhasználásának meghatározására. A hetvenes évek végén,
majd folyamatosan megjelenik a felső tízezer által látogatott bol-
tokban a fejlett Nyugat-európai kozmetikai termékek egész ská-
lája. Néha egy keveset juttatnak a lakossági boltokba is, aki ügyes
volt esetenként hozzájutott. Majd nagyon kevesek számára lehe-
tőség nyílott a legolcsóbb árfekvésű nyugati autók megvásárlására
is. A magyar ipar szerkezetváltására, fejlesztésére a szükségletek-
hez, és tegyük hozzá: a lehetőségekhez képest vajmi kevés jutott.

Ki kell mondjuk egyértelműen ezt a törvénytelenül felvett s
törvénytelenül elherdált kölcsönt visszafizetni nem szabad. A hi-
telező bankok nagyon jól tudták és tudják, hogy pénzüket nem a
magyar nemzet törvényesen megválasztott kormányának, hanem
a nemzettől idegen magánemberek egy zárt csoportjának folyósí-
tották. Tőlük is kell visszakérjék.

A magyar nemzetet nem kérdezték meg a hitelek felvehető-
ségéről, mint ahogy arról sem tájékoztatták, hogy mire költötték.

A magyar nép nem lehet jogutódja egy idegen hatalom fegy-
verei által nyakára ültetett helytartótanácsnak. A bankok tudo-
mással bírtak pénzük kihelyezésének kockázatáról. Tegyék tudo-
másul, hogy az Egyesült Államok gazdaságának válsága miatt
szanált kommunista rendszer tudatos megsemmisítésének követ-
keztében buktak. Kölcsönadott ‘pénzük rossz kihelyezésnek mi-
nősül.

A szabadkőművesség megfelelő embert talált a halálos beteg
Antall József személyében, aki ezeket a törvénytelenül felvett hi-
teleket átvállalta.

Pedig – ha másból nem – a lengyelek példájából igazán ta-
nulhatott volna. Ők ugyanis elérték, hogy legalább a hitelállomá-
nyuk felét elengedték.

Kovách G. István Amerikából hatért barátunk, aki a rend-
szerváltozás „hajnalán” kormány megbízásból a Magyarországra
érkező bankárok és más befektetők tolmácsa volt, személyes
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közléséből tudom, hogy szinte minden küldöttségnek megemlí-
tette az adósság elengedésének szükségességét. A válasz minden
esetben egybehangzóan az volt, hogy igaza van, de a magyar
kormány kérése nélkül ezt részéről felajánlani nagyfokú udvari-
atlanság lenne, mert ezzel azt a látszatot keltenék, hogy nem bíz-
nak a magyar állam gazdagpolitikájában és teljesítőképességében.
Kovách G. István ez a hazájáért aggódó derék magyar ember be-
nyomásairól minden esetben tájékoztatta a kormány illetékeseit,
többször magát Antall Józsefet is. Azok azonban máig érthetetlen
makacssággal javaslatát, amely egyben a hitelező bankárok rejtett
üzenetének volt tekinthető, minden esetben elutasították.

Magam is nem egy alkalommal hallottam Antall József ba-
gatellizáló, hogy ne mondjam nyegle nyilatkozatát az „öröklött”
külföldi adóssággal kapcsolatban. Mondván: „nem a külföldi
adósság a legnagyobb gond, azt magunk is kifizetjük”. Hogy An-
tall József cinikus volt-e vagy csak egyszerűen buta, azt mindenki
döntse el maga. Egy biztos, száján a titkos nemzetközi pénzhata-
lom érdekelt képviselői beszéltek. A kézlegyintéssel elintézett
külföldi adósságot pedig fizethetik még Antall József dédunokai
is, miénkkel együtt. Az örökségként vállalt hatalmas adósság évi
kamatainak és az esedékes törlesztő részlet fizetéséhez ő maga is
hitelek felvételére kényszerül. Pénzt persze nem kap, de az adós-
ság tőkeállománya tovább nő.

A szabadkőművesség javára, a magyar nemzet mérhetetlen
kárára folytatólagosan elkövetett bűneiért az ország nemzeti ér-
zelmű lakossága párját ritkító megaláztatással büntette szavaza-
taival az MDF-kormányzatot.

A kanadai újság által publikált számítógépes csalás az MDF
esetében nem bírt jelentőséggel, legfeljebb még szépíthette is va-
lóságos eredményeit. Sajnálatosnak mondható, hogy Antall József
nem érte meg áldatlan műve súlyos bukását. Pedig nagyon is
megérdemelte volna, hogy szembesüljön vele.

Az 1994-től hatalomra jutott MSZP—SZDSZ-kormány
mintha csak büntetni akarta volna a magyar lakosságot az 1990-es
választásokon tanúsított őszinte érzelmeiért. Haladéktalanul hoz-
záfogott a nemzeti vagyon legértékesebb részeinek erőltetett üte-
mű elherdálásához az MDF-kormány által megteremtett privati-
zációs törvények alapján. A magyar nemzetet a tűzzel-vassal, vér-
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rel-verejtékkel megszerzett javaitól ilyen rövid idő alatt történel-
me során talán még sohasem fosztották meg. Ezzel párhuzamosan
az MDF-kormány idején még biztosított az MSZP-SZDSZ által
agyonkritizált és „elszegényedő” életszínvonalat mélypontra
süllyesztette. A dolgozók és nyugdíjasok reáljövedelme csaknem
a felére csökkent. A korábban az elszegényedés rémképével rio-
gatott lakosságot most maga juttatta ebbe a helyzetbe. Az MSZP
szavazói maguk lepődtek meg a legjobban, hogy szocializmus ál-
dásait, a biztos munkahelyet, olcsó lakást, olcsó kenyeret és sört
ígérő párt és vezetői hova juttatták őket. Nyilvánosan fogadkoz-
tak, hogy az MSZP hatalomra segítése többé nem fog megtörtén-
ni. Magam is nem egy ilyen nyilatkozatot hallottan, még a televí-
zió által meginterjúvolt személyektől is. Az életszínvonal látvá-
nyos és sajnos érezhető zuhanása mellett a munkanélküliség
mértéke is hihetetlenül megnövekedett. A kétségbeejtő állapotok
közepette az előző kormány időszaka aranykornak tűnt az MSZP-
SZDSZ által teremtett körülményekhez képest. Az állampolgárok
és a közintézmények ellen olyan fékeveszett bűnözési hullám in-
dult meg, hogy hazánk újkori történetében még a vesztes első,
vagy második világháborút követő zűrzavaros idők is irigylésre
méltó állapotnak voltak tekinthetők. Robbantások özönével tá-
madták nemcsak egymás érdekeltségeit a bűnöző csoportok, ha-
nem az ország legfontosabb középületeit, mint például a Parla-
mentet, a Mátyástemplomot. Súlyos üzenetnek voltak ezek fel-
foghatók. A parlament elleni támadás nemcsak az ország hatalmi
gépezete, hanem a nemzet és annak állami léte elleni támadást
jelentett. Vajon kinek állhatott ez érdekében, ha nem a nemzetkö-
zi szabadkőműves hatalomnak, amely ezeket a bűnözőket moz-
gatta. Az országba, de különösen a fővárosba feltehetően a hata-
lom, de különösen a rendőrség tudtával, kihasználva a közbizton-
ság szándékos lezüllesztését, a világon működő minden jelentős
maffia „fiókot” nyitott, akik mind a mai napig itt vannak. A lakos-
ság folyamatos elszegényítése ehhez biztosította a szükséges kö-
rülményeket. E folyamatokat látva, különösen a fővárosi lakosság
körében, a félelem lett úrrá. Mindenki attól tartott, hogy ezek a
polgárháborús állapotok általános fegyveres fosztogatássá fajul-
nak. Nem a vagyonukat féltették – mivel az nem volt – de az éle-
tüket, családjuk életét. Már eddig is előfordult, hogy utcai tartóz-
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kodása idején minden ok nélkül állampolgárokat lőttek agyon. A
rendőrség szinte minden gyilkosságot a maffia-csoportok egymás
elleni leszámolás keretébe sorolt. Nyomozásuk – ha tették egyál-
talán – rendre eredménytelen maradt. E sötét állapotok az 1919-es
kommunhoz közelítettek. Hiszen tudjuk annak eredője is az
Oroszországi hatalmi állapotok szétzüllésében gyökerezett.
Oroszország belső rendje ebben az időben sem volt rendezettnek
tekinthető. Az idősebb nemzedék még élő és józanul gondolkodó
tagjai egymás közötti beszélgetésekben ijesztő párhuzamokat
vontak a két esemény között. „Ismét van Károlyi Mihályunk és
Kun Bélának, sőt Linder Bélának is” mondogatták nem is tréfá-
nak szánva.

Ezek a félelmetes állapotok végig jellemezték az 1994-1998-
as MSZP-SZDSZ kormány működését. A folyamatos gazdasági
romlás csupán az új választásokat megelőző 6-8 hónappal állt
meg. Nyilván a hatalom újbóli megszerzése érdekében – bár nem
játszott abban kizárólagos szerepet átmenetinek szánva szünetel-
tették Az életszínvonal javulása természetesen ebben az időszak-
ban sem volt észrevehető. Inkább csak stagnálásról lehetett be-
szélni. A gazdaság elleni bűncselekmények – mondhatni kor-
mánysegítséggel nemcsak folytatódtak, hanem még erősödtek is.
Gondoljunk csak a nagy publicitást nyert Tocsik-ügyre, vagy a
Postabank 170 milliárdos „rossz kihelyezésére”, amely a bank hi-
ányát bár a működésképtelenség határára sodorta. Amikor az el-
lenzéki pártok egyre hangosabban léptek fel a Postabank „fele-
lőtlen” gazdálkodása ellen, „véletlenül” nyilvánosságra került a
bank kisebb kölcsöneiről készült úgynevezett „Viplista”. Ezt a
televízióban is bemutatták, de csak azt a részét, amelyen az ellen-
zékhez tartozók részére folyósított össze voltak leolvashatók. Ki-
derült, hogy minden párt vezetői részesültek a Postabank kisebb-
nagyobb „jótékonykodásából”. Aligha lehet kétséges, hogy ezt fi-
gyelmeztetésnek szánták arra az esetre, ha a Postabank elleni tá-
madások folytatódnának, illetve erősödnének. Az el nem hangzott
– de lehet, hogy el is hangzott – üzenet nem hagyott kétséget az
iránt, hogy ebben az esetben nyilvánosságra hozzák a nagy adó-
sok neveit és az általuk felvett összegek mértékét is.

Az időközben bekövetkezet kormányváltást követően –
amelyben a Postabank ügye nem játszott komoly szerepet – Or-
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bán Viktor az új miniszterelnök mindenki által elfogadott módon
„szanálta” a postabank egyre kínosabbá váló ügyét. Leváltotta
Princz Gábort a postabank elnökét, de futni hagyta. Alig hihető,
hogy Princz –, akinek az apja állítólag ÁVOs volt – a világ bár-
mely államában megúszhatta volna egy kiadós börtönbüntetés
nélkül ezt a nagy kárt okozó bűnös tevékenységét. Az új állítóla-
gos kommunistaellenes kormány azonban nagylelkűnek bizo-
nyult. Még a 170 milliárdos „veszteséget” is kifizette bankkon-
szolidáció címén. Így nemcsak a baloldali, de a minden bizonnyal
kisebbségben lévő jobboldali adósok is jól jártak. Megszabadul-
tak adósságaiktól.

A Tocsik-ügy – bár méreteit tekintve messze elmaradt a
Postabank üzelmeitől – a legdobogósabb helyet vívta ki magának.
Megérdemli, hogy röviden foglalkozzunk vele. Idézzük fel mi is
történt. A rohamtempóban végzett privatizációs műveletek során
az állam eladta a gázszolgáltató hálózatot is főleg külföldi „be-
fektetőknek.” Vele együtt az elosztó csőhálózat rendszert is. A
nagy sietség közben még arról is megfeledkeztek, hogy az elosztó
központoktól az egyes településekhez való leágazás és a lakossági
bekötések önkormányzati tulajdonok voltak, s ezek eladásához a
valódi tulajdonosok hozzájárulását ki sem kérték. Az eset nagyon
is jellemző volt a tulajdonviszonyok korabeli rendezettségéhez. A
tulajdonos önkormányzatok csak utólag értesültek róla, hogy ezek
a javak már nem az övék. Követelni kezdték az eladási árból való
arányos részesedésüket. A kormány ugyan nem vitatta jogosult-
ságukat, de fizetni csak jelképes összegeket akart. Alkudozások
kezdődtek az állam és az illetékes önkormányzatok között. Ebbe
az alkudozási folyamatban ékelődött bele, feltehetően a privatizá-
ciós szervezet megbízásából Tocsik Márta és ügyvédi irodája.
Később MSZP érdekeltségről is komoly jelek mutatkoztak. Miu-
tán az önkormányzatok jogos és támadhatatlan követelései szám-
szerű alakot öltöttek, Tocsik Márta azt a megbízást kapta, hogy
igyekezzék azokból önkormányzatonként a lehető még többet
„lealkudni”. Javadalmazását a lealkudott összeg 10%-ában hatá-
rozták meg. A végén Tocsik Márta több mint 800 millió forint
„sikerdíjban” részesült. Ehhez hasonló felesleges és nagyon jól
fizetett ügylet természetesen nem ment ritkaságszámba. Jellemző,
hogy a parlamentben késhegyig menő viták folytak arról, hogy a
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dolgozók minimálbére 20.500 Ft, vagy 20.700 Ft legyen, addig
több százmillió forintos „sikerdíjak” kerültek kifizetésre mond-
hatni semmiért, de mindenképpen komoly munkateljesítmény
nélkül.

A FIDESZ azonban felfedte ezt az álcázott csalást. Hogy mi-
ért éppen ők: Hiszen a többi ellenzéki párt elől sem volt rejtve az
ügylet, annál is inkább, mert nem egy vagy két önkormányzat volt
benne érintett.

Biztos, hogy volt közöttük ellenzéki polgármester is, de az
alkut végül is elfogadó helyi képviselő testületekben is ott kellett,
hogy üljenek. Elég széles körben elterjedt „biztosnak” számító
vélekedés volt, hogy SZDSZ képviselők „súgták” meg a FIDESZ
vezetőinek, hogy borítsák ki a dolgot. Persze erre hitelt érdemlő
bizonyíték azóta sem került elő, a történet valóságát azért kizárni
sem lehet. Az SZDSZ politikusai ugyanis világosan látták az
MSZP népszerűségének a társadalom minden rétegében tapasz-
talható hanyatlását, amely a nem éppen népszerű négyéves kor-
mányzás egyenes következménye volt. Ennél fogva könnyen
megtippelhető volt a következő választások várható elvesztése.
Az SZDSZ vezetői azzal is tisztában voltak, hogy kormányzati
részvételük miatt ők maguk is vesztes pozícióba kerültek. Ügy
vélhették: az általuk irányított sajtó képes lesz ezzel a nagy lángra
állított korrupciós afférral a FIDESZ-t a legerősebb párttá növel-
ni. Ebben az esetben a korábbi „rokonságot” felmelegítve ismét
koalíciós partnerré válhatnak.

A korabeli helyzet fenti logikáját vitatni sem lehet. Nehezen
hihető azonban, hogy az SZDSZ valamilyen alku formájában ne
biztosította volna a választások utáni „ellentételezést”. Erre azon-
ban nem került sor. Okait nem nehéz kikövetkeztetni. Ezt nem le-
het csupán az SZDSZ csúfos bukásával indokolni. Sokkal való-
színűbb, hogy a liberálisok koalícióba vonása a kisgazdák, de ta-
lán még az MDF ellenállásába is ütközött. Nélkülük pedig csak a
szabaddemokratákkal a FIDESZ nem volt képes többségi koalíció
létrehozására.

A Tocsik ügy sajtó általi túlhajtása felkorbácsolta a lakosság
amúgy is MSZP ellenes hangulatát. A Bokros-csomag, a stratégi-
ai iparágak, a teljes kül- és belkereskedelem privatizációja, még-
pedig csaknem kivétel nélkül külföldi „befektetők” javára. Az
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1994. évi választási kampány sugalmazásai alapján keletkezett
várakozások teljes meghiúsulása, még a Tocsik-ügy nélkül is
mélypontra juttatta az MSZP iránti minden meglévő és vélt szim-
pátiát. Kézenfekvő volt az az érvetés, miszerint az MSZP, csak-
úgy mint jogelődei képtelenek a magyar nemzet érdekei mentén
gondolkodni és cselekedni. Csak valamely idegen nagyhatalom
igényei szerint megrajzolt körben tudnak mozogni. Teljesen
mindegy, hogy az keletről vagy nyugatról jön. A negyven éve
beléjük ivódott gyarmati szolgalelkűségtől szabadulni nem tud-
nak. Különösen szembeötlő lesz ez az ország NATO-tagságát kö-
vetően, de erre még visszatérünk.

A Tocsik-ügy kapcsán a sajtó „jóvoltából” a FIDESZ népsze-
rűsége hihetetlen módon megnövekedett a lakosság körében. A
tárgyilagos szemlélő ámulva csodálkozott, hogy egy ilyen – akár
politikai pletykának is nevezhető – esemény feltupírozása mire
képes. Úgy tűnik azonban a választási kampány során a népámí-
tásban komoly szakértők súgtak részükre. Telefonon nagyon sok
választópolgárt hívtak fel és közölték, kapcsolják Orbán Viktort,
aki szeretné megtisztelő támogatásukat kérni. Majd egy előre fel-
vett Orbán-köszöntést és sablonszöveget játszottak be a telefonba
magnetofonról. A hívott fél pedig megilletődve, örömében azt
hitte, valóban Orbánnal beszélt. Egyszerre nagyon fontosnak
érezte magát, hogy még Orbán Viktor is figyelmére méltatta.
Csak természetes, hogy eleget tesz kérésének és rászavaz.

A magyar lakosság az 1998-as parlamenti választások idején
ugyanezt a megmagyarázhatatlan kábultságot művelte, mint az
1994-es választások alkalmával, de ezúttal nem az MSZP, hanem
a FIDESZ mellett. A miniszterelnök jelöltek – Horn Gyula MSZP
és Orbán Viktor FIDESZ – televíziós vitájára a két választási for-
duló között került sor. A hallgatóság nagy többsége természetesen
– az elkötelezett MSZP-sek kivételével – Orbán teljesítményét
„Toronymagasan” jobbnak tartotta Horn Gyuláénál.

De a két forduló között történt még valami, amely a választá-
sok végső eredményében döntő szerepet játszott.

Az 1998. évi választásokat megelőző, valamint a kampány
időszakában tapasztalt széleskörű MSZP ellenes, ugyanakkor erős
FIDESZ párti hangulat ellenére az első fordulóban mindenki nagy
meglepetésére nem a messiásként várt FIDESZ, hanem az MSZP
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végzett az első helyen. 1.458.000 szavazatot kapott. A FIDESZ
csupán 1.275.000 szavazatot ért el. A választási részvétel
56,27%-os volt. Így az MSZP 32,25%-ot, a FIDESZ pedig
28,19%-ot realizált. A kisgazdapárt javított ugyan, de a remélt
eredménytől elmaradt.

Az MDF saját színeiben be sem jutott a Parlamentbe, csupán
a FIDESZ-szel kötött választási szövetség révén állított közös je-
löltjei közül jutott be néhány képviselőjük. A Keresztény Demok-
rata Néppárt sem érte el az 5%-os küszöböt. Ugyanakkor a he-
tedíziglen elátkozott szélsőjobboldalinak nevezett Magyar Igaz-
ság és Életpártja (MIÉP) minden negatív jóslata ellenére 5,55%-
kal bekerült a Parlamentbe. Tegyük hozzá minden parlamenti párt
nagy megrökönyödésére és bosszúságára.

Figyelemreméltó azonban, hogy minden olyan választási
körzetben, ahol az első fordulóban senki sem ért el abszolút több-
séget, a kisgazdák szinte mindenütt az erős harmadik helyet sze-
rezték meg. Így a mérleg nyelvévé küzdötte fel magát. Mivel az
első két helyen mindenütt az MSZP és a FIDESZ osztozott, a kis-
gazdák döntő helyzetbe kerültek. Annak a pártnak a jelöltje lett
esélyes, akinek javára ők visszaléptek. Az 1994-98. közötti cik-
lusban Torgyán parlamenti retorikája mindvégig kőkemény
MSZP ellenes volt. Alig múlt el olyan két hét, hogy Horn Gyula
miniszterelnök lemondását ne követelte volna. Ennélfogva na-
gyon nehezen volt elképzelhető, hogy az SZDSZ 1994-es pálfor-
dulása bekövetkezhetne kisgazda változatban is. Ezt a hangulati
állapotot kihasználva a FIDESZ semmiféle közeledést nem mu-
tatott a kisgazdákkal való előzetes megállapodásra. Pedig Torgyár
József ezt naponta sürgette. A politika szemlélői kissé érthetetle-
nül figyelték a FIDESZ kisgazdákkal szembeni magatartását.

Hiszen itt több mint nyolcvan képviselői hely forgott kockán.
E nélkül a FIDESZ választási győzelme nem következett volna
be. A FIDESZ biztosra vette, hogy a kisgazdák támogatói minden
előzetes alku és megállapodás nélkül is az ő jelöltjeiket támogat-
ják majd. Ezért nem kívánták magukat túlságosan elkötelezni
Torgyán József javára. Torgyán azonban mindenáron ki akarta
ugratni a nyulat a bokorból. Az idő ugyanis nagyon sürgetett, hi-
szen a két választási forduló között csupán két hét áll rendelkezés-
re. Tett is néhány kétértelmű nyilatkozatot a majdani koalíciót il-
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letően. A torgyári üzenet az MSZP vezetésében érzékeny fülekre
talált. Érdekes attrakcióba kezdtek. A Kossuth rádió egyik dél-
előtti híradása jelentette, hogy az MSZP két magas rangú vezetője
(az egyik Kósáné Kovács Magda volt) látogatást tett a Magyaror-
szági Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökéinél. A látogatás célját
éppen ebben az izgalmas napokban aligha kell találgatni. Ezúttal
minden bizonnyal nemcsak a zsidó irányítású sajtó orientálását
kérték, hisz a kialakult helyzetben az már az erővonalak átrajzolá-
sában aligha tudott volna számottevő mértékben változtatni. Az
1994-es választási eredményeket állítólag számítógéppel mani-
pulált megoldás sem tudta volna mind a nyolcvan helyen közvet-
len gyanú felmerülése nélkül megfordítani az MSZP számára
kedvezőtlen folyamatot. Sokak szerint a „belgrádi szoftver” vél-
hetően az első fordulóban már amúgy is kimerítette minden lehe-
tőségét, hiszen a mindenki által tapasztalt hangulat nem adott ala-
pot az MSZP listás győzelméhez. Mindezt az MSZP vezetői is jól
tudták. Új megoldást kellett keresni. Lehetőségeik ugyanis na-
gyon beszűkültek. Nem maradt más alternatíva, mint a kisgazda-
párt átfordítása. Úgy tűnik Torgyár József ezt vagy nem merte,
vagy nem is akarta vállalni. Az MSZP vezetői nagyon jól tudták,
hogy a kisgazda pártban egy jelentős zsidó tagozat működik.
Feltehetően azok segítségével tervezték a kisgazdák „igénybevé-
telét” Torgyánnal, vagy Torgyán nélkül. Ehhez pedig a
MAZSIHISZ esetleges közreműködésénél jobb közvetítőt találni
nem lehetett.

Az MSZP-s MAZSIHISZ-látogatás veszélyét a FIDESZ ve-
zetői is azonnal felismerték. Jellemző erre az a gyors reagálás,
amely nem éppen a FIDESZ sajátja. Nem járhatunk messze az
igazságtól, ha megkockáztatjuk: a kétségbeesés és kapkodás lett
úrrá rajtuk. Vélhetően azonnal telefon után nyúltak, hogy maguk
is egyeztessenek egy sürgős látogatást a MAZSIH1SZ elnökénél.
A Kossuth Rádió rövidesen közölte is a hírt, hogy a FIDESZ két
magas beosztású vezetője (az egyik Kövér László) még aznap
délután ugyancsak látogatást tesz a MAZSIHISZ főnökénél. A
beszélgetés lefolyását témakörét könnyen magunk elé képzelhet-
jük. Valószínűsíthető, hogy ezúttal a FIDESZ vezetői az ismert
Mikszáth-regényből kölcsönvett epizódot játszhatták el, miszerint
csupán azt kérték, hogy az előttük fogadott küldöttség kérését a
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MAZSIHISZ ne teljesítse. Ennek fejében – amint a rádió híradá-
sából tudjuk – újabb méltányos kárpótlást ígértek a zsidóság ré-
szére. Akárhogy is volt a FIDESZ ajánlata jobb lehetett az MSZP
ígéreténél.

Legalább is a választási eredmények ezt látszottak igazolni.
Párt semleges honfitársaink, akik azért a politika fontosabb ese-
ményeire odafigyelnek – jóízűen mosolyogtak ezen a különös
„birkózáson”. Pedig inkább sírniuk kellett volna. Megdöbbentő
ugyanis az a tény, hogy egy nemzetidegen kisebbség ily döntő
módon befolyásolni képes a magyar belpolitika ilyen fontos ese-
ményeit. Saját érdeke szerint döntheti el ki kormányozza az elkö-
vetkező négy évben Magyarországot, újdonsült demokráciánk
nagy dicsőségére. Ha pedig így van, akkor magam is úgy vélem
nincs értelme a szavazással fárasztani magunkat, hiszen a hatalom
kérdése a legkevésbé sem függ tőlünk. A kormányzás gyakorlatá-
ról nem is beszélve. Mára már mindenki elegendő tapasztalatot
gyűjthetett ahhoz, hogy megállapíthassa: bárki is van kormányon
– pártszínitől függetlenül – ugyanis azt a kormányzási gyakorlatot
követi, amelyet – valahonnan, „valakik” számára előírnak.

A választási kampányra és a szavazás lebonyolítására fel-
használt temérdek pénz: ablakon kidobottnak tekinthető. A politi-
ka gyakorlati működése a harmadik évezred küszöbére oly mér-
tékben lezüllött – és nemcsak Magyarországon hogy a középkori
állapotok akár példaértékűek is lehetnek.
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1998. JÖNNEK A FIÚK!

A kisgazda képviselőjelöltek tömeges visszalépésével a FI-
DESZ megnyerte a választások második fordulóját. Abszolút
többséget ugyan még a hátán bevitt MDF képviselőkkel együtt
sem szerzett. Ugyanakkor egy esetleges SZDSZ koalíciós szövet-
ség sem biztosította a parlamenti többséget. Egyetlen alternatíva
maradt: a kisgazdákkal való koalíció. Ez arra is lehetőséget adott,
hogy az 5,5%-os MIÉP támogatását is elhárítsák.

Az SZDSZ drágán fizetett az 1994-98-as kormányzási ciklus
MSZP-s szövetségéért. A pártot a négy év alatt súlyos erózió
morzsolta. Tagságának és szimpatizánsainak jelentős részét el-
vesztette. Ez meglátszott választási eredményén is. Csupán
7,88%-ot ért el, amely 356.000 szavazattal volt egyenlő, amely az
adott belpolitikai konstellációban tulajdonképpen semmire sem
nyújtott fedezetet. Maradtak az MSZP-vel ellenzéki koalícióba.

Az MSZP-a a választási vereség hatására a tanácstalanság és
zavarodottság lett úrrá. Hinni sem akarták, hogy a jó eredménnyel
végződött első forduló után a választásokat elveszíthetik, Külön-
böző nyakatekert megoldásokat elemeztek, amellyel legalább a
hatalom egy részét megtarthatnák. Korabeli szóbeszéd szerint
komolyan fontolgatták egy átmeneti „szakértői kormány” létreho-
zását, amelyet esetleg a győztes FIDESZ-szel közösen működtet-
hetnének. Állítólag miniszterelnökként leginkább Martonyi János
neve került szóba. E suttogások lehetőségét igazolni látszik
Göncz Árpád köztársasági elnök késlekedése is a kormány alakí-
tásra vonatkozó tájékozódó megbeszélések megkezdésére, majd a
megbízás kiadására. Az MSZP vezetőitől több ízben lehetett hal-
lani a sértődött dohogást, miszerint az ország kormányzása ko-
molyabb dolog annál, hogy gyerekek kezébe adják.

Valószínűsíthető, hogy láthatatlan külső erők végül is meg-
győzték az MSZP vezetőit, hogy súlyos csorbát szenvedne és so-
kat veszítene hatásfokából az a kábítószer, amelyet demokráciá-
nak neveznek, ha különös megoldásaik bármelyikét ráerőltetnék
az országra. Végül is nem maradt más megoldás, átadták a hatal-
mat a „fiúknak”.
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A fiatalok tanultak az MSZP-kormányzás hibáiból. Ők nem
igyekeztek a gazdaság kétségbeejtő állapotára való hivatkozással
megszorító intézkedésekkel tovább nyomorítani a lakosságot. Sőt
gyakran hivatkoztak a gazdaság jobb irányításával megnyíló le-
hetőségekre. Kétségtelen, hogy egy kiegyensúlyozottabb kor-
mányzási ciklust valósítottak meg Bár választási kampányukban
maguk is ígéretet tettek a privatizációs visszaélések és más súlyos
gazdasági bűncselekmények kivizsgálására és megbüntetésére, de
úgy tűnik a hatalom átvétele után ezek sokat veszítettek fontossá-
gukból. Egyetlen eljárást sem indítottak. Még a FIDESZ-t hata-
lomra segítő Tocsik-ügy sem vált a lakosság által is észrevehető
kivizsgálás tárgyává. Pedig a lakosság ezt komolyan várta. A sors
iróniája, hogy az MSZP által kénytelen-kelletlen indított Tocsik
per még a FIDESZ regnálását is túlélte. Jogerős ítélet még ma
sincs. Sőt a FIDESZ kormányzása idején Tocsik Márta javára el-
ső fokon még felmentő ítélet is született. A Postabank mintegy
170 milliárd forint hiányát is nagyúri gesztussal a költségvetésből
kifizették. Princz Gábor a Postabank elnök vezérigazgatója pedig,
mint aki jól végezte dolgát, egyik bécsi bank alkalmazottjaként
hétvégeken Budapestre jár szórakozni. Mindezt a FIDESZ tudtá-
val, mondhatnánk közreműködésével. A nemzeti erők várakozá-
sát, akik az MDF-re a valóságos rendszerváltás elmaradása miatt
orroltak meg, érdekes jelszóval igyekeztek leszerelni.

Orbán Viktor maga fogalmazta meg: „A FIDESZ hatalomra
jutása több mint kormányváltás, de kevesebb mint rendszerváltás”
mondván az idő ennek lehetőségén már túlhaladott. A kialakult
„rendet” nem volna szerencsés felborítani. A pártállam kemény
mellőzését elszenvedők csak ingathatták fejüket, gondolván a
magyart megint becsapták.

Torgyán József ugyan megkapta az áhított földművelési mi-
nisztérium vezetését, amelynek nevét még a „vidékfejlesztési” jel-
zővel is megtoldotta. A vidék azonban nem érezte, hogy fejlődési
lehetőségei javultak volna. A választási kampány során ígért tá-
vol-keleti piacok a mezőgazdasági és élelmiszeripar exportjához,
csupán egy thaiföldi étterem veszteséges megnyitásáig jutott el.

A földművelési és vidékfejlesztési minisztérium tevékenysé-
gét szervezettnek mondható állandó sajtótámadás kísérte. Közép-
pontba állítva annak felelőtlenül költekező működését. A kor-
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mány egésze nem igyekezett védelmére sietni, pedig bizonyára
ehhez is találhatott volna számos érvet. Akik a színfalak mögé
láttak, csendesen meg is jegyezték: A FIDESZ tervszerűen segít
lejáratni kisgazda partnerét. Különös formát öltött ez a köztársa-
sági elnök választását megelőzően. Mindenki által tudott volt,
hogy Torgyán József szerette volna ezt a közjogi méltóságot meg-
szerezni. A FIDESZ azonban a koalíció esetleges lakadásának ve-
szélyétől tartva nem akarta ezt megtorpedózni, annál is inkább
mert a koalíciós megállapodásban kénytelen volt hozzájárulni egy
olyan formulához, hogy a köztársasági elnök személyére a kis-
gazda párt tehet javaslatot. Ezúttal a másik szövetségesnek az
MDF-nek osztották ki azt a feladatot, hogy szerelje le Torgyán
ambícióit. Dávid Ibolya pártelnök jelentette ki nyilvánosan, és te-
gyük hozzá, nem éppen diplomatikusan, hogy Torgyán József al-
kalmatlan a legfőbb közjogi méltóság viselésére. Ezzel nem csak
Torgyán, de a kisgazda párt FIDESZ vezette nyílt lejáratása is
kezdetét vette. Ez a nem éppen korrekt kampány a kétéves költ-
ségvetés elfogadtatásával szabad utat kapott. A kormánypártok és
az ellenzéki pártok összefogva, majdhogy nem egymással ver-
sengve vetették rá magukat látszólag Torgyán Józsefre, a való-
ságban azonban a kisgazda pártra. A belső lázadók is egyre na-
gyobb hangerőre kaptak. A torgyárai mű fokozatosan gyengült,
majd a 2002. évi választások idején a minden végtagját súlyosan
megmart, ezer sebből vérző oroszlán erőtlenül rogyott össze. A
Torgyán által gyakran szajkózott: „A kisgazdapárt az ország
egyetlen történelmi pártja”, amely történelme során mindvégig
sikeresnek bizonyult, sőt, az 1946 évi választásokon abszolút
többséget ért el. A háborúban lepusztult ország talpra állításában
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Most azonban láthatatlan erők
összjátéka következtében minden ellene hatott. Még Maczó Ág-
nes visszatérése sem segített. A 2002 évi parlamenti választások
során elszenvedte fennállása óta a legnagyobb vereségét. Nem
csak a parlamenti 5%-os küszöb alatt maradt, hanem még az 1%-
ot sem érte el, amely pedig a pártok költségvetési támogatásának
első határa. Korábban számos belső puccs-kísérlet igyekezett
Torgyán Józsefet eltávolítani a kisgazdapárt éléről. Mindig siker-
telenül. Hiába szavazott a nagyválasztmány többsége ellene, kü-
lönböző eljárási szabálytalanságokra hivatkozva, az illetékes bíró-
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ság mindig visszahelyezte őt elnöki tisztébe. Most azonban cso-
dálatosképpen a bíróság is mindent rendben talált és helyben-
hagyta leváltását. Ami ugyancsak csodálkozásra adhat okot,
Torgyán maga is feladta, mégpedig meglepően könnyen a küz-
delmet. Pedig az ő leleményességével számos lehetőséget hagyott
kihasználatlanul. Mintha csak illetékes helyről leintették volna.

Amerikában élő magyar barátaim (többen is) még 1998. első
hónapjaiban (a parlamenti választások előtt) felhívtak telefonon.
Azt kérdezték tőlem, tudok-e arról, hogy Torgyán József nemrég
az Egyesült Államokban járt? Nemleges válaszom után elmond-
ták, hogy felkereste Dömötör Tibor református püspököt, aki egy
magas színvonalú és rentábilis öregek otthona komplexumot
üzemeltetett. A kisgazda pártelnök pénzügyi támogatást kért tőle
az 1998-as választási kampányához. A püspök azonban nem telje-
sítette a kérését. Állítólag (szerintük) Torgyán József hazautazása
során New Yorkban látogatást tett a főrabbinál is. Feltételezték
ugyanabból a célból mint Dömötör püspöknél. Arról azonban
nem volt információjuk, hogy ezúttal „szerencsével járt-e”.

Későbbi eseményekből ítélve feltételezhető, hogy New
Yorkban Torgyán kérése meghallgatásra talált. Ez esetben nyilván
az „adományt” kemény feltételekhez kötötték, mivel pénzt sehol
sem adnak ellenszolgáltatás nélkül. Különösképpen itt nem. Úgy
tűnik azonban, hogy ezeket a feltételeket később – kormányra ke-
rülve – Torgyán vagy nem tudta, vagy nem is akarta teljesíteni.
Az adományozók Torgyán és pártja megbuktatásával, mondhatni
0-ra írásával vettek maguknak elégtételt pénzükért.

Ha pedig Torgyán New Yorkban is elutasításra talált, az egy-
értelmű jelzés lehetett volna számára, hogy ideje lejárt. Az általa
felfujt politikai luftballont valamilyen szelep beiktatásával pártja
megmaradása érdekében le kell eresztenie. Nem tette. Csúfos bu-
kását nem kerülhette el. A mélybe magával rántotta nagy múltú
pártját is. Ha valamikor felelőtlenségről lehet beszélni, ez annak a
tipikus példája.

Amennyiben a FIDESZ 1994-98 közötti politizálását vizsgá-
lat alá vesszük, könnyen megállapítható, hogy az bizony a magá-
hoz hasonló nagyságú pártok magába olvasztásának mesterműve
volt. Nehéz elképzelni, hogy ne lett volna benne a keze a Keresz-
tény Demokrata Néppárt belső huzakodásának előidézésében. A
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KDNP pártszakadását követően az „orthodoxok” át is nyergeltek
a FIDESZ-be. Ezzel két választási ciklusra is biztosítani tudták
parlamenti mandátumokat. Míg a „reformerek” teljesen elerőtle-
nedtek és már 1998-ban kiestek a parlamentből. Az MDF is sú-
lyos leszálló ágba került, vezetése azonban okosabban mentette át
magát. Olyan választási szövetségbe húzta bele a FIDESZ-t,
amelyben meghatározott számú képviselő jelöltje FIDESZ-MDF
közös jelöltként indulhatott, míg az MDF maga külön pártként is
indult. Az MDF vezetése ugyanis reálisan értékelte pártja csökke-
nő népszerűségét. Rémlátásaik valóra váltak. Az MDF nem érte el
a parlamenti küszöb 5%-ot, Így kiesett a parlamentből A befutó
közös jelöltekből azonban még miniszteri helyeket is kapott. A
sajátos magyar választási rendszer iskolapéldáját mutatta, hogy
egy vesztésre álló párt, vezetőinek pragmatikus gondolkodása
mellett, hogyan válhat a hatalom részévé, noha maga a párt kiesett
a parlamentből. Valóban oktatásra méltó megoldás. Az MDF e
briliáns megoldást a 2002. évi parlamenti választások során még
tovább is fejlesztette. Ezúttal az MDF mint párt már indulni sem
mert. A FIDESZ mégis belement egy olyan nyakatekert választási
szövetségbe, miszerint a választások után a FIDESZ színeiben
megválasztott MDF-es képviselők külön frakciót alakíthatnak.
Annak ellenére, hogy a FIDESZ már másodszor vitte be az MDF-
et szó szerint a hátán a parlamentbe, szövetségese minden szívfáj-
dalom nélkül hagyta faképnél a választások után. Állítólag a hála
nem politikai kategória, de hálátlanságnak ilyen foka még ebben a
viszonylatban sem szokványos.

A 2002. évi parlamenti választások és eredményeinek alaku-
lása nem nevezhető rendhagyónak. A vesztes jobboldal egységes-
nek mondható felháborodása, annak mértéke nem túlzás – ezer-
éves történetében páratlan. A közvélemény kutatások bármely
kutatóintézet felmérése szerint masszív FIDESZ győzelmet jó-
soltak. A lakosság hangulata valóban ezt tükrözte olyannyira,
hogy a FIDESZ úgy vélte nincs szüksége erőteljes választási
kampányt folytatni. Az MSZP egyre durvuló kampányára, vádas-
kodásaira szinte nem is reagált, amely súlyos hibának bizonyult.
Az MSZP kampányát egy izraeli kampányra szakosodott cég,
amelyet Ron Werber jegyzett, irányította. Ő vezette a legutóbbi
romániai választás során az Iliescu vezette baloldal választási



286

kampányát is. Ennek köszönhetően az egykori kondukátor örökö-
se ugyancsak megnyerte a választásokat. Állítólag hasonló erő-
szakos és durva módszereket alkalmazott. Magyarország lakossá-
gának lelkülete azonban, hogy finoman fogalmazzunk, ezért né-
mileg eltér a románokétól. Így az MSZP kampányának erőszakos-
sága sokakban, még a baloldal szimpatizánsaiban is, a vége felé
már visszatetszést keltett. Kezdett ellenkező hatást kiváltani. Úgy
tűnik, ezt maga az MSZP is felismerte, miáltal az utolsó napok-
ban egy alaposas átgondolt húzással megállította, sőt visszafor-
dította ezt a negatív tendenciát. Erre annál is inkább szükség volt,
mert azokat a bőkezű ígéreteket, amelyeket az egészségügyi dol-
gozóknak, a pedagógusoknak, a köztisztviselőknek és nem utolsó
sorban a nyugdíjasoknak igétek, már a érdekeltek is kezdték meg-
sokallni. Így teljesítésében, vagy annak lehetőségében nem na-
gyon hittek. Sokuk emlékezetében még ott kísértettek az 1994-es
ígéretek és a Bokros-csomag párhuzama. A nyugdíjasok sem fe-
lejtették még el a fél%-os nyugdíj-kiegészítést.
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A 19.000 FORINTOS GYŐZELEM

Az MSZP kampány menedzserei – nem tudni Ron Werber
tanácsára, vagy anélkül – elmés megoldást produkáltak. Meghir-
dették az „első száz nap” ígéreti programját. Kétségbevonhatatlan
határozottsággal bizonygatták, hogy az 50%-os, esetenként még
ennél is magasabb béremelések és ami a legtöbbet nyomott a lat-
ban: a nyugdíjasok részére megígért 19.000 Ft „a FIDESZ által
elvett” nyugdíjemelés hatalomra jutásuk első száz napjában kifi-
zetésre kerül. Ezzel a legbiztosabb szavazókat a nyugdíjasokat
egy csapásra meggyőzték.

Szánalmas volt még nézni is, amint sok esetben beteg nyug-
díjasok nagy igyekezettel siettek a szavazóhelyiségek felé, hogy
biztosítsák maguknak a 19.000 Ft-os „júdáspénzt”.

Ennek lett a következménye, hogy 7 fő nyugdíjas a szavazó-
helyiségben, vagy az oda vezető úton lelte halálát. Azt hiszem ezt
is az egyedi példákhoz sorolhatjuk.

Mindenesetre a 2002. évi parlamenti választás kampány ideje
alatt Magyarország az ilyenkor szokásosnál is nagyobb mértékben
vált az ígéret földjévé. Ehhez képest az ókori Kánaán vagyis Izra-
el kietlen szegény pusztaság volt csupán.

A biztosnak tűnő ígéretek láthatóan megtették hatásukat. Az
1998-as részvételi arány 56,27%-a helyett ezúttal a szavazásra jo-
gosultak, a nyilvánosságra hozott választási adatok szerint, 71%-
ban járultak az urnákhoz. Ez bizony jó 15% többletet mutat. Ér-
dekes módon ebből az MSZP csak alig 10% többletszavazatot ka-
pott. A magas részvételi arány miatt a százalékos eredmény erő-
sen torzít, mert a valóságban az MSZP csupán 51.500 szavazattal
kapott többet, mint a FIDESZ. Ez pedig alig 1 %. Ebből az a kö-
vetkeztetés vonható le, hogy a „100 napos ígéretek” nélkül az
MSZP súlyos vereséget szenvedett volna a FIDESZ-sel szemben.
Ez a tény komoly gondolkodásra kell, hogy késztesse az MSZP
vezetőit.

A vele szövetséges SZDSZ pedig a parlamenti küszöb határá-
ra csúszott vissza. A realizált 5,56% csupán egy század százalék-
kal haladja meg a MIÉP 1998-as eredményét. Ez még akkor is
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romló tendenciát jelez, ha a szavazók számát hasonlítjuk össze.
Az 1998-as 356.450 fő helyett 2002-ben 311.360-.ra csökkent.

A baloldal győzelme tehát nem nevezhető frenetikusnak. A
jobboldali szavazók mégis rendkívül csalódottak, s láthatóan nem
tudnak belenyugodni a kialakult helyzetbe. Választási csalásról
beszélnek. Követelik a szavazatok újraszámlálását. Kétségtelen
tény, hogy több mint ezer beadvány érkezik az országos választási
bizottsághoz kisebb-nagyobb választási csalás gyanújáról. Ez a
gyanú csak erősödik az Országos Választási Bizottság – ahogyan
a panaszosok mondják – gyanús hozzáállásán. Szinte pillanatok
alatt vélhetően minden vizsgálat nélkül – utasítja el valamennyi
kifogást. Az ilyen széleskörű felháborodáson alapuló beadványok
valóban megérdemelték volna, hogy alaposabban utánanézzenek
a panaszok mibenlétének. Ennek hiányában szinte minden jobb-
oldalhoz húzó választópolgár, még az is, aki korábban kételkedett
a csalások lehetséges voltában, hinni kezdte valami tényleg nem
lehet rendjén.

És tényleg nem volt minden rendben. A választási bizottság
mintegy másfél év elmúltával nyilvánosságra is hozott bizonyos –
akkor jóváhagyott – választási szabálytalanságot. Ennek ellenére
a végeredményt utólag senki sem kérdőjelezte meg. Még a FI-
DESZ SEM. Pedig ez a beismerés elegendő ok lehetett volna új
választások kiírására.

A FIDESZ vezetői – élükön Orbán Viktorral – nem kérdője-
lezték meg a választások eredményét, annak lebonyolítását. Or-
bán Viktor sietett is gratulálni Medgyessy Péternek.

Ugyanakkor Orbán Viktor nagy szorgalommal igyekezett be-
pótolni az első forduló előtt elhanyagolt kampányát. Naponta két-
három településen is tartott kampánygyűlést, láthatóan eredmé-
nyesen. A gyűlésein résztvevők száma minden esetben jelentős
volt. A FIDESZ vezetésében meglévő látens ellentétek ezúttal
már látható formát öltöttek. Orbánt nem kísérte és támogatta a
felsőbb vezetés egyetlen tagja sem. Csupán néhány kampány-
menedzser volt látható a társaságában. Nem igen lehetett látni a
két választási forduló között a FIDESZ első vonalbeli vezetőit az
ország más vidékein sem erőteljes kampányt folytatni.

Orbán Viktor meg volt róla győződve, hogy a második for-
dulóban még visszaszerezhető, ami az első fordulóban elveszett.
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Azzal érvelt, hogy 1998-ban sokkal nagyobb volt a különbség az
MSZP és a FIDESZ első fordulós eredményében, a második for-
dulót mégis meg tudta nyerni. Csakhogy akkor rendelkezésére állt
egy erős Kisgazda Párt a teljes szavazó bázisával. Ezt a biztos
szavazó tömeget a FIDESZ az MSZP segítségével kormányzásá-
nak négy éve alatt a kisgazda párt vezetésén keresztül felmor-
zsolta. Igaz ugyan, hogy a kisgazda szavazók túlnyomó többsége
Így is a FIDESZ-re szavazott, hisz nélkülük aligha növekedett
volna szavazóinak száma több, mint egymillióval 1998-hoz ké-
pest. Az MDF szövetség nem sok szavazatot hozott a konyhára. A
magas részvételi arány azonban lerontotta a FIDESZ kétségtele-
nül megnövekedett népszerűségét.

Mind a FIDESZ, mind az MSZP 1998-2002 közötti időszak-
ban tapasztalható pártpolitikai „műveletei” nem igen hagytak kélt-
séget aziránt, hogy a magyar társadalmat kétpólusú politikai ha-
talom váltógazdálkodása felé igyekeznek terelni. A FIDESZ
gyűjtőpárttá alakulása, az MDF, a KDNP és az MDNP sorozatos
sajtóbotrányba rángatásával ez a cél megvalósulni látszott. Ebből
csak az SZDSZ tudta a nyakát kihúzni az 5,56%-os eredményé-
vel. Bár az MDF a választások után élt a kialkudott lehetőségével
és külön frakciót alakított. Ezzel a parlament ugyan négy pártivá
vált, de a két pólus Így is megvalósult. A „négyféle párt” már a
különbözőség külső látszatát is alig kelti.

Orbán Viktornak a két választási forduló közötti, mondhatni
„magánkampánya”, még inkább annak nagy érdeklődést kiváltó
hatása komolyan meglepte az MSZP vezetőit. Mindenütt, ahol
később is megjelent, nagy létszámú hallgatóság volt kíváncsi
mondandójára. A budapesti Kossuth téri nagygyűlésen több, mint
másfélmillió ember gyűlt össze. Nem tudni volt-e együtt ennyi
ember valaha is pártszimpátia gyűlésen? Még az 1956-os Kos-
suth-téri felvonulás résztvevői sem voltak ilyen sokan. A hangulat
bizony okkal volt forradalminak nevezhető. Nem sok biztatás
kellett volna az erőszak elszabadulásához.

Medgyessy Péter, az MSZP miniszterelnök jelöltje nem vé-
letlenül példálózott azzal, hogy „az út arra való, hogy közlekedje-
nek rajta.”

A második választási fordulóban a FIDESZ kétségtelenül je-
lentős eredményt ért el, de fordítani már nem tudott. Az MSZP-
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SZDSZ együttes fölénye – igaz csak néhány képviselővel – meg-
maradt. A bal-liberális koalíció parlamenti ellenzéke az MDF
önálló frakcióvá alakulásával tovább gyengült. Volt már rá példa,
hogy a magát jobboldali ellenzéknek deklaráló MDF az MSZP-
vel szavazott a parlamentben.

A választásokat követően a FIDESZ is azt a látszatot keltette,
mintha maga is választási csalást sejtene. Úgy tűnik azonban,
hogy ez a magatartás csupán a csalódott választók felé mutatott
gesztus. Ha ugyanis ez a kétely benne felmerült, akkor azt nyilván
a két választási forduló idejére datálhatjuk. Akkor pedig még a
hatalom birtokában lévő pártnak lehetősége lett volna a választá-
sok felülvizsgálatára, vagy akár a felfüggesztésére, végső esetben
pedig a megsemmisítésére intézkednie. Hiszen a választások le-
bonyolítását végső soron a Belügyminisztérium felügyeli. Ugyan-
akkor az arra illetékes bíróság nem merte volna a valóban bizo-
nyítható csalás legkisebb jeleit sem figyelmen kívül hagyni, hi-
szen itt már a nemzetközi figyelem is ráirányul. De végső esetben
akár egy rendkívüli bíróság felállítására is lehetősége lett volna,
kizárólag a választások törvényessége megítélésére. De a FIDESZ
ezt nem tette. Annak ellenére sem, hogy legfelsőbb vezetői között
számos jogászt találunk. Pintér Sándor belügyminiszter a parla-
mentben kijelentette, hogy a választás törvényes és tiszta volt.
Pedig már a választás első fordulójának másnapján lehetett olyan
hangokat hallani, hogy az MSZP központi kampány irodájának
számítógépeit összekötötték az Országos Választási Bizottság
központi szavazatszámláló számítógép-rendszerével. Mondván:
„Nehogy a szavazatszámlálásban csalás történjen.”

Közvetlenül egy időben kívánták a számlálás adatait észlelni
és rögzíteni. Nem kevés számítástechnikai szakembertől hallot-
tam, hogy ez a „rácsatlakozás” olyan tökéletesre sikerült, hogy a
megyékből és Budapest kerületeiből érkező számlálási adatok az
MSZP számítógépein keresztül jutottak a Választási Bizottság hi-
vatalos számláló rendszerébe.

Ennélfogva a végső adatok alakulásának manipulálása ezen a
megelőző, átbocsátó rendszeren keresztül meglehetősen egyszerű
volt, vagy lehetett. Ebben hitelt érdemlően nyilatkozni nyilván
csak azok a számítógép-szakértők tudnának, akik a gépeket ösz-
szeszerelték és üzemeltették.
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Akárhogy is volt, az előzmények, akár a valóságos néphan-
gulat, akár a közvélemény kutató intézetek szinte egységesnek
mondható „jóslatai” ellentmondott a bekövetkezett eredmények-
nek. Olyannyira, hogy megalapozottnak látszott az a feltételezés,
hogy itt valamilyen beavatkozás történhetett.

Nem különben a vélt vagy valós szavazatszedő és helyi
számlálásokról érkező bejelentések minden kivizsgálás nélküli
makacs elutasítása. Az MSZP vezetése is makacsul ellenezte a le-
adott szavazatok bárminemű újraszámlálását. Ezzel a csalás gya-
núja tovább erősödött.

A 2002-ben megtartott őszi önkormányzati választások
eredménye, amely ugyancsak az MSZP masszív győzelmével
végződött, némileg enyhítette az MSZP-re irányuló választási
csalások gyanúját, de megszüntetni nem tudta.

Ezen az önkormányzati választáson egyébként a magyar vá-
lasztóközönség igen furcsa jelenségnek volt tanúja. Ez pedig a
budapesti főpolgármester választás. A parlamenti választások
győztese az MSZP koalíciós szövetségre kényszerült az éppen
csak parlamentbe jutott SZDSZ-szel.

Az 5,5%-os párt ki is használta helyzetét. Négy miniszteri
helyet csikart ki az MSZP-től, ami már önmagában erősen meg-
bontotta az arányosság elvét. De az SZDSZ-nek még ezt is sike-
rült tovább növelnie. Kialkudta a főpolgármesteri széket is. Ennek
átadási módszere sem tartozik a szokványos esetek közé. Mivel az
MSZP legnagyobb győzelmét éppen Budapesten aratta, nyilván
nem tehette meg, legalábbis nem lett volna bölcs dolog megtenni,
hogy nem indít főpolgármester-jelöltet.

Ugyanakkor ezt a pozíciót már fél évvel korábban eladta.
Ennek megfelelően egy gyengébb fajsúlyú politikusát indította,
ugyanakkor titokban az SZDSZ jelöltje javára kampányolt. Joggal
mondhatjuk, hogy ez a módszer a demokratikus választási szédel-
gés iskolapéldáját nyújtotta.

Demszky Gábor Így lett negyedik ciklusra is Budapest főpol-
gármestere.

Alapos okunk van megállapítani a magyarországi politikai
elit erkölcsi züllésének legmélyebb pontjára jut. De azért ehhez a
budapesti szavazók is kellettek.
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Ha FIDESZ kormányzás csak néhány jelentősnek mondható
intézkedését vesszük alapul, az már önmagában is igazolja, hogy
működése a lakosság egészét tekintve eredményesebb és kiegyen-
súlyozottabb volt a megelőző MSZP-SZDSZ kormányzati tevé-
kenységének.

Ilyennek volt mondható a tandíjak eltörlése, a diákhitel-
rendszer bevezetése, a nagyon kedvezményes kamatozás lakás-
építési és vásárlási hitelek nyújtása, a minimálbérek több, mint
duplájára emelése. A nyugdíjak inflációt meghaladó kiegyensú-
lyozott folyamatos emelése. A lakosság minden rétege érezhette
életszínvonala valamilyen mértékű javulását. Érthető, hogy ebből
a fiatalok helyzete – hiszen a fiatalok érdekeit képviselő párt ju-
tott hatalomra – az átlagot meghaladóan javult. A középkorú
nemzedéknek, a fiatalok szüleinek aligha adódott oka kormány-
váltás kockázatára. Mégpedig a nadrágszíj meghúzásáról ismert
politikai párt hatalomra segítésével. Ott volt azonban a nyugdíja-
sok, a biztos szavazók egyre bővülő tábora, akik ugyancsak elő-
nyét élvezhették a fiatalok kormányzásának, de talán nem olyan
mértékben, mint a fiatalabb nemzedék. Bármibe kerül is őket, kell
megcélozni – gondolták az MSZP vezetői. Azt is tudták ehhez
látványosabb ígéretekre van szükség, mint az 1998-as választási
kampányban alkalmazott utazási kedvezmények kiterjesztése. A
nyugdíjasok túlnyomó többsége ugyanis alig utazik – különösen
vidéken. Neki pénzre van szüksége, amellyel a gyógyszer és la-
kásközműveinek számláit kell kifizetnie. Azt sem árt tudni, hogy
a nyugdíjasok nagy többsége kisnyugdíjas, akinek az egyre nö-
vekvő gyógyszerárak, a gáz és villanyáram, valamint a vízdíj kifi-
zetése bizony gondot okoz. Különösen igaz ez az egyedülálló
nyugdíjasokra. Gyermekei általában nem rendelkeznek akkora la-
kással, hogy magukhoz vehetnék őket, Így kénytelenek egyre sze-
rényebb körülmények között élni. Sajnos az is igaz, bármilyen
nagyobb társadalmi változás következik be, annak legnagyobb
vesztesei minden esetben a nyugdíjasok. Ez a szerencsétlen álla-
pot is hozzájárul hogy a legkönnyebben rászedhetők. Ezúttal is ez
történt! Képtelen volt felismerni az ország gazdasági lehetőségeit,
a gazdaság való állapotát, hogy abból megfelelő következtetések-
hez jusson. Kizárólag a 19.000 forint bűvöletében gondolkodott.
A bibliai hasonlatot kissé átalakítva eladta szavazatát egy tál len-
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cséért. Az már fel sem merült benne, hogy ezt az egy tál lencsét
éppen az unokáitól vették, vagy veszik majd el.

A hozzáértéssel aligha vádolható „politológusok” már a vá-
lasztást követő első napokban megkezdték „elemezni” és folytat-
ják még nagyon sokáig, hogy miért is vesztette el a FIDESZ a
2002 évi parlamenti választásokat. Érveik, még ha igazak is, csak
másod-sőt harmadrendűeknek tekinthetők. Semmiképpen nem
voltak okai a választások elvesztésének.

Az eseményeket és a választási kampányt tárgyilagosan fi-
gyelő, még a kevésbé tájékozott ember is azonnal felismerte az
MSZP-győzelem igazi okait. Érdekes módon még a leginkább
kárvallott fiatalok is. Ők nem is köntörfalaztak. Kimondták mag-
vas véleményüket: „Az öregek eladták a jövőnket!” Bizony a vá-
lasztásokat követő néhány hónapban fiatalok társaságában nem
volt nagy öröm nyugdíjasnak lenni. Még kevésbe kifejezni örö-
mét a „megnyert” 19.000 Ft felett. Magam is utaztam fiatalok kö-
zött autóbuszon, ahol ma már különben sem gyakori – kijelentet-
ték: „Nyugdíjasnak nem adják át a helyüket.” Súlyos, de igazsá-
gosnak mondható ítélet ez a nyugdíjasok felé, még akkor is, ha
mindenkit egy kalap alá vesznek, pedig kivétel azért – ha nem is
jelentős – akadt közöttük is.

Megdöbbentő, hogy a FIDESZ vezetése a 19.000 forintos
nyugdíjasoknak szóló MSZP-s ajánlatot ennyire szó nélkül hagy-
ta. Ez az elhangzott és a végrehajtott formájában nem volt más,
mint a nyugdíjas szavazatok megvásárlására tett konkrét összegű
ajánlat. Az MSZP ugyanis azzal indokolta, hogy a FIDESZ ezt
elvette a nyugdíjasoktól. Az 1994-98-as hatalma gyakorlásának
utolsó időszakában hozott egy kampány ízű olyan határozatot az
MSZP – amelyet a parlamenttel is elfogadhatott – hogy a követ-
kező évben a nyugdíjakat 20%-kal fogja emelni. A kormányváltás
következtében ezt a nyugdíjemelést már a FIDESZ-kormány vé-
gezte. Az örökölt költségvetési állapotok azonban erre nem nyúj-
tottak megalapozott lehetőséget. Így a nyugdíjemelés tényleges
mértékét átlag 14%-ra teljesítette.

Nem egységes módon, hanem olyan differenciálással, hogy
az alacsonyabb nyugdíjakat nagyobb, míg a magasabbakat szeré-
nyebb mértékben.
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A 2002-ben ismét hatalomra került MSZP-SZDSZ koalíció –
választási ajánlatának megfelelően – mindenkinek egységesen
19.000 Ft egyszeri nyugdíjemelést fizetett. Ez a megoldás ugyanis
semmiféle módon nem elégíti ki a nyugdíjak értékállóságára ko-
rábban hozott és érvényben lévő törvényt. Ha ugyanis elmaradt
nyugdíjemelés történt volna, akkor mindenki a meglévő nyugdí-
jának 6%-át kellett volna megkapja, amely a törvényi 20%, illetve
a realizált 14% közötti értéket képezi.

Ezt be kellett volna építeni a nyugdíjba, hogy a későbbiekben
is alapját képezze a mindenkori nyugdíjemelésnek. Ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy az 1999-es évtől, vagyis a 6% „ki nem fizetése”
után nyugdíjba vonult nyugdíjasokat ez az „elmaradt” összeg
nem illette volna meg, hiszen akkor még nem voltak nyugdíjasok.
Az MSZP-SZDSZ új koalíciója ezek számára is megígérte, majd
ki is fizette.

Ez a 19.000 Ft nem lett beépítve a meglévő nyugdíjakban itt
tehát nem lehet beszélni az elmaradt nyugdíjkifizetésének nagy-
lelkűségéről, sokkal inkább a nyugdíjas szavazatok tervszerű
megvásárlásáról. Nehezen hihető, hogy bármely demokratikusnak
mondott állam törvényei ilyen nyilvános szavazatvásárlást lehe-
tővé tegyen. Magyarországon ez is megtörténhetett, anélkül, hogy
a FIDESZ akár kormányzati, akár ellenzéki pozícióból ellene a
legkisebb észrevételt tette volna.

Nem lepődnék túlságosan meg, ha később kiderülne, hogy a
FIDESZ és az MSZP között titkos megállapodás született volna a
hatalom átadásáról. Feltűnő volt ugyanis, hogy az ország külföldi
adósságáról az egész – szolidnak éppen nem mondható – kam-
pányban egyik oldalról sem esett egyetlen szó sem. Nehéz elkép-
zelni, hogy mindez spontán közös egyetértés nélkül megtörtén-
hetett.

Történt ez annak ellenére, hogy a FIDESZ vezérkara bőven
rendelkezik jogszakértőkkel a válóperes ügyvédtő kezdve egészen
az alkotmányjogászig, nehezen hihető, hogy akár az európai bíró-
ság Strassbourgban egy magyar előterjesztés alapján ne hozott
volna elmarasztaló ítéletet.

Az Európai Uniós választási kampány időszakában harmad
vonalbeli vezetőktől lehetett hallani olyan óvatos megjegyzést,
hogy 1998-2002 közötti FIDESZ kormányzati ciklusban „a bel-



295

ügyminisztérium nem volt a miénk!” Ezt bizony kívülállók annak
idején is sokan valószínűsítették. Ha így volt, azért nyilván nem
az MSZP hibáztatható

Mint minden választási vereség után megindul a párt bizo-
nyos mértékű gyengülése, a FIDESZ erodálása is gyors léptekkel
vette kezdetét.

Bár a sajtó minden igyekezete ellenére képtelen volt e folya-
mat teljes értékű részévé válni, a nyilvánosságra került esemé-
nyekből a belső szakadásra jó megközelítéssel következtetni le-
het. Az egyik oldalon Orbán Viktort találjuk néhány másod- és
harmad vonalbeli követőjével Az alapítók közül úgyszólván sen-
kit sem találtunk mellette. Annak ellenére, hogy bizonyítottan ő a
legkarizmatikusabb vezető. Tegyük hozzá, nem csak a FIDESZ-
ben, hanem a teljes nemzeti jobboldalon. Felhívására gombamód
szaporodtak az úgynevezett polgári körök, amelyek jelentős része
éppenséggel nem is azonosult a FIDESZ-szel. Annál inkább cso-
dálható, hogy szervezett összefogásukra és rendszeres tájékozta-
tásukra maga Orbán Viktor is egyre késik megtenni a szükséges
intézkedéseket. Félő, hogy ez a valóban spontán létrejött önszer-
veződés kijelölt célok hiányában bizonytalanná válik, kifárad,
majd elernyed.

A másik oldalon álló FIDESZ vezérkar mintha egymástól is
függetlenítette volna magát. Egy megújuló szervezet összefogás-
nak egyelőre semmi jelét sem mutatják. Az Orbán Viktor által el-
képzelt pártunió elvetélni látszik. Nemcsak az MDF határolódik
el tőle egyre hangosabban hanem a FIDESZ irányítói sem mutat-
nak iránta különösebb érdeklődést.

A polgári körök klubszerű megalakulásával látható formát
öltött az MSZP-s kampányvád, hogy a FIDESZ kettészakította a
magyar társadalmat. Abban ugyan tévednek, hogy ez a FIDESZ
produktuma lenne. Ez sajnos mindig így volt, és mindig így lesz.
Még a pártállam idején is egyik oldalon állt a pártnomenklatura, a
másikon a nép. Egy azonban biztos: A pártállam működése negy-
ven éve alatt sohasem tudhatott maga mögött annyi követőt, mint
1990-es bukása után. Az MSZP ugyan nem bal- és jobboldali
kettészakításról beszélt, hanem a társadalom szegényekre és gaz-
dagokra való osztódásra. Azonban ez sem a FIDESZ műve, hi-
szen a társadalom mindig is így működött, legfeljebb a két oldal
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számbéli és minőségi arányáról, annak változásáról beszélhetünk.
Ebben pedig a meglévő állapothoz képest a FIDESZ semmi vál-
tozást nem hozott. Az MSZP annál inkább.

A győztes politikai pártok már nem szívesen foglalkoznak a
győzelem megszerzésének részleteivel. Mondván a győzelménél
semmi sem fontosabb. A sebek nyalogatása a vesztesek kényszerű
feladata.

A FIDESZ látványos semmittevése különböző kombinációk
feltevéséhez vezetett az MSZP-vel szembenálló választók köré-
ben. Nem kevés ember kifakadását hallottam arról, hogy a vá-
lasztások elvesztéséhez a FIDESZ maga is hozzájárult, mégpedig
valamilyen előzetes megegyezés alapján. Azért nem folytatott az
első forduló előtt olyan hatékony kampányt, amilyenre szüksége
lett volna. „Bezzeg a második fordulóban!” Nem tett semmit a
választási szabálytalanságok szigorú kivizsgáltatása érdekében.
Helyén hagyta a még a pártállamtól örökölt szinte kivétel nélkül
kommunista érzelmű választási bizottságokat ... és folytathatnánk
sokáig.

Ha abból a már sokak által megállapított tényből indulunk ki,
hogy nagyon csekély kivétellel minden állam kormányát a való-
ságban egy láthatatlan pénzügyi hatalom, amely egy minden idők
legtitkosabb szabadkőműves páholya irányításával ők maguk je-
lölik ki. Maguk a választások ennek csak nevetséges színjátékai –
ez akár igaz is lehet. Hiszen legújabb kori történelmünk utóbbi
évtizedeiben erre több példát is láttunk. Elég, ha csak a jugoszláv
Milosevicset, Jörg Haidert, Bin Ladent vagy éppen Szaddam
Husszeint említjük. Valamennyien e láthatatlan hatalom nemtet-
szésével jutottak hatalomhoz, vagy a hatalom közelébe. A demok-
rácia csak egy jól kifestett szajha, aki szépségével mindenkit el-
bűvöl, de csak nagyon kevesekkel fekszik le.

E gyanított szabadkőműves attrakció megértéséhez talán kö-
zelebb jutunk, ha lehetőségeink határáig belenézünk a győztes
MSZP kártyáiba is. Erre minden korábbinál nagyobb lehetőség
adódott már a tényleges kampány megkezdése előtt. Csupán a
miniszterelnök jelölt állítási huza-vona részleteit kell felidéznünk.
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MEDGYESSY PÉTER AZ ISMERETLENEK
ÁLTAL JELÖLT MINISZTERELNÖK

A vezető kiválasztásnak a történelem során különböző vallá-
sú, kultúrájú népeknél más és más módja alakult ki. A fejlődő ál-
lamok többsége, ahova szegénységük miatt a világbank és esz-
közrendszerének láthatatlan keze még nem ért el, pontosabban
nem mutatott érdeklődést, még most is tartja régi szokásait. A
fejlettebb kultúrájú és gazdaságú államok esetében csak úgy mint
a legfejlettebb országokban az utóbbi 100-150 évben a demokrá-
cia ürügyén alapvető változások következtek be. A nemzetközi
szabadkőművesség kitüntető figyelme ugyanis a legstabilabb ál-
lam- és uralkodási forma a királyságok ellehetetlenítését, majd
szétzúzását vette célba. Európa hajdan sokszínű királyságai közül
ma már egy tucatnyit sem találunk. A meglévők közül sem ural-
kodik gyakorlatilag egyik se, csupán reprezentációs feladatokat
lát el a „demokratikusan” választott miniszterelnökeik utasításai
szerint. Tulajdonképpen ennek köszönhetik trónfiaikat. Ha ural-
kodni is akarnának, rövid időn belül az emigrációba kényszerült
uralkodócsaládok számát szaporítanák.

Egy nagyon érdekes fantázia-filmet láttam a maffia-főnök
megválasztásának módjáról, amely akár igaz is lehet, vagy na-
gyon közel áll hozzá. A filmbeli maffia főnök súlyos beteg, halá-
lát érzi közeledni. Magához kéri bizalmasait, akik előtt három fő
lehetséges utódját jelöli meg. Kiválasztásukat külön próba le-
folytatásától teszi függővé. Majd azt látjuk, hogy bizalmasai ki-
jelölnek két fő maffiózót, akik rendőröknek öltözve letartóztatják
a kijelölt utódokat és szörnyi kínvallatásnak vetik alá valamely
akciójuk elkövetésével kapcsolatban. Alapos fizikai „előkészítés”
után mindhárman egy üres papírlapot kapnak, hogy írják le val-
lomásukat. Ellenkező esetben kilátásba helyezve a lehető legsú-
lyosabb büntetést. Ketten megtörtek ugyan, de vallomásuk csak
olyan részleteket tartalmaztak, amely helyzetüket nem, vagy alig
ronthatta. A harmadik csupán egy lakonikus mondatot irt: „egy
szart!” A következő jelenetben ezt a bátor maffiózót ott találjuk a
maffia főnök betegágya mellett, amint az átadja neki a vezéri „ki-
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nevezést.” Amint ez megtörténik az új főnök az imént leváltott
súlyos beteg embert agyonlövi. Az előszobában egy pillanatra ott
látjuk az álrendőröket, akik oly kemény próbának vetették alá a
jelölteket, majd sor kerül arra is, hogy hűséget fogadjanak az új
főnöknek, aki „megáldja” őket.

A többi Kelet-Európai pártfőtitkárok kiválasztásának titkos
módját nem ismerem. Kádár János felkészítése és kiválasztása
azonban nagyon is hasonlít a fentiekhez. Rákosi lehet, hogy ép-
pen moszkvai utasítás alapján – az ÁVH börtönébe záratta, ahol
pribékjei válogatott kínzásokat kieszelve kezdték vallomásra buz-
dítani. Hallani lehetett arról, hogy letépték a körmeit, szájába vi-
zeltek ... Úgy tűnik azonban Kádár nem hiába volt belügyminisz-
ter, aki korábban az ÁVH felügyeletét – legalább formailag – is
ellátta. Megismerte módszereiket és kiválóan alkalmazkodott
hozzá. Nem sokáig hagyta kínzóit tobzódni. Nem tagadta amivel
vádolták, hanem „töredelmesen” bevallotta azokat, noha sohasem
követte el őket.

Még kínzóit is meglepte „együttműködési készsége” Meg is
orroltak érte. Valósággal dühítette őket, hogy kútba esett az a ve-
réssorozat, amelyet Kádár „megpuhítására” agyaltak ki. Kádár
praktikus viselkedését gyávaságnak minősítették. Kopácsi Sándor
Budapest volt rendőrfőkapitánya, aki ezeket a verőlegényeket
személyesen is ismerte, írja emlékirataiban, hogy maguk között
ők Kádárt éppen ezért még rehabilitálása után is csak „szarjan-
csinak” nevezték.

Minden bizonnyal ezen a furcsa „káderezésen” való megfe-
lelése fontos érvként szerepelhetett későbbi pártfőtitkári kivá-
lasztásában. Fiatal korán túl kitűnő alkalmazkodó képességének,
lelkiismeretlen és megingathatatlan hazaárulásának köszönhette,
hogy az 1956-os szabadságharc vérbefojtásától tulajdonképpen a
rendszer bukásáig folyamatosan megtarthatta uralmát. Úgy tűnik
akkor viszont különös módon vele is végeztek. Nem jártak jobban
Kelet-Európai kollégái sem. A kommunista rendszerrel együtt
őket is szanálták. Volt akit agyonlőttek, mások Kádárhoz hason-
lóan rákban vagy más hasonló ismeretlen betegségben váltak meg
nemcsak a rendszerüktől, de életüktől is.

Különös módon ez a káderrendszer-váltó művelet csak az el-
ső számú vezetőkre terjedt ki. Az apparátus további részét úgy-
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szólván érintetlenül hagyták, sőt politikai működésének „feltét-
eleit” a saját körükből kijelölt „rendszerváltókkal” szemben még
ki is alkudták. Ép ésszel másként ugyanis nem lehet elképzelni,
hogy egy olyan vezetőgarnitúrát akik ennyi kárt okoztak az igaz-
gatásukra bízott nemzeteknek, továbbra is a politikai küzdőtéren
maradjanak. Amint látni fogjuk még segítik is más mezben való
ismételt hatalomra jutásukat. Az a tény, hogy a kommunizmus el-
sőszámú vezetőit szisztematikusan megfosztották életüktől, nem-
csak a szabadkőműves módszerekre vall, hanem azt is sejteti,
hogy olyan rendívül fontos titkok tudói voltak, amely súlyos koc-
kázatát jelentette annak a nagy összeesküvésnek, amely az egész
világ társadalmai ellen folyik. Magyarország iránti kitüntető fi-
gyelmet nagyon jól jellemzi, hogy nemcsak Kádár Jánost küldték
a „nagy keletre”, hanem úgy tűnik még Grósz Károlyt is.

A vezető személye a rendszerváltás után annyiban változott,
hogy nem az uralkodó párt vezetője gyakorolja annak jogait, ha-
nem a miniszterelnök. Ez ugyan semmivel egyenlő változás, hi-
szen a miniszterelnök személyét is a győztes párt vezetése jelöli
ki, és ez nem minden esetben a párt elnöke. Az „újszerű” vezető
kiválasztás már a pártállam agóniája idején Németh Miklóssal
vette kezdetét. Később éppen Grósz Károlytól tudtuk meg, hogy
saját unokaöccsét választotta az átmeneti időszak elsőszámú ve-
zetőjévé. Nyilván azzal a céllal, hogy párt tényleges vezetése
változatlan maradjon. Németh Miklós azonban az első számú ve-
zető szerepébe lépett. Élete utolsó hónapjaiban panaszkodott is
Grósz, hogy olyan nagyot még senkiben sem csalódott, mint saját
unokaöccsében. Ez a közeli rokonság bizonyos fokú zsidó beütést
is feltételez, de ez akkor még senkit sem érdekelt A magyarorszá-
gi zsidóság akkor még nem keltett antiszemita hisztériát. Úgy lát-
szik még nem volt szüksége rá.

Németh Miklós úgy tűnik tudhatott valamit, mert kinevezését
követően úgy viselkedett mintha az ország hűbéri állapota a
Szovjetunióval szemben már nem is létezne.65 A televízióban
gyakori látvány volt, amint Mark Palmerrel az Egyesült Államok
akkori nagykövetével teniszeznek. Nem hagyott kétséget az iránt,
hogy kedvére való a hűbérúr cseréje. Még azt is értésére adta új
                                                     
65 Lakatos Pál: Az ellopott rendszerváltozás 144. old.
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gazdáinak, hogy készséggel adja át némi privatizációs formasá-
gok keretében úgyszólván ingyen a nemzet javait részükre. Ké-
sőbb hallani lehetett, hogy Németh miniszterelnöksége idején
Mark Palmer is jelentős vagyonhoz jutott a spontán privatizáció
keretében.

Állítólag ez olyan szemérmetlen ügylet volt, hogy az ameri-
kai kormány ezért váltotta le a nagykövetet.

A nemzeti vagyon kiárusításában játszott szerepét értékelen-
dő, az első szabadnak mondott választás után 10 évre alelnöki
helyet biztosítottak számára a Londonban székelő európai Beru-
házási Bankban, nehogy a haza kiárusítása során esetleg kirobba-
nó forradalmi tiltakozás végezzen vele. Bár a lakosság rendszer-
váltó szédítése olyan jól sikerült, hogy ettől nem kellett tartania.
De ő mégis tartott! Az 1990-es országgyűlési választásokon nem
is mert a párt színeiben indulni, hanem független jelöltként lépett
fel. Meg is választották. A párt színeiben Szűrös Mátyás ideigle-
nes köztársasági elnök kivételével senkit sem választottak meg
közvetlenül.

Ahogy később hallani lehetett a londoni bank alelnöki meg-
bízása csak a látszatát keltette a nagyvonalú privatizációs kótya-
vetye ellenszolgáltatásának. Amolyan korrupciós morzsáknak
volt tekinthető. Ha hinni lehet ezeknek a pletykáknak, amelyek
még a rádió nyilvánosságát is megjárták, Németh Miklósra semmi
komoly munkát nem osztottak ki. Legfontosabb feladata az étke-
zési jegyek kiosztása volt.

Az 1990. évi választásokat külső és belső segédlettel nyertes
MDF-et és koalíciós partnereit a nemzetidegen vezetésű sajtónak
sikerült az elszegényedés rémképével naponta szédített lakosság
előtt a lehető legtökéletesebben lejáratni. Sajnálatos módon erre
az „első szabadon választott” kormány – mintha csak tervszerűen
csinálta volna – nem kevés alkalmat is adott.

Az életszínvonal kétségtelenül romlott. Ha ez megakadályoz-
ható lett volna, akkor a rendszerváltásnak nevezett attrakció alig-
ha lett volna ilyen könnyen lejátszható. Az igazsághoz tartozik,
hogy ez a romlás nem az Antall kormánnyal kezdődött. A nyolc-
vanas évek elején már lassú kezdetét vette, majd évről-évre egyre
gyorsuló ütemben folytatódott. A nyolcvanas évek végén már a
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munkanélküliség is megjelent ugyan, de tömeges méreteket való-
ban 1990 után öltött.

Mivel a többpárti rendszer bevezetését és a szovjet csapatok
kivonulását nem követte a messiás földrészállása a tejjel-mézzel
folyó Kánaánnal, amire – nemcsak a magyar lakosság, de egész
Kelet-Európai népei – komolyan számítottak. Jó közelítéssel tehát
megjósolható volt a kormánykoalíció bukása. Mértéke azonban
mindenkit meglepett.

A vissza szavazott régi-új kormány a választási kampányában
titokban az alsószintű agitátoraival eredményesen sugallta a meg-
bukott szocialista rendszer „vívmányának” visszaállítását. Senki
sem gondolt arra, hogy ennek lehetősége nem rajta múlik, hiszen
– ha erre láthatatlan urai nem kényszerítik – a szabad választások
ürügyén sohasem adta volna át hatalmát. Annál is inkább, mert az
országban még működött az 1956-os szabadságharcot követő fé-
lelem, s így szervezett ellenzéke a hatalomnak egyáltalán nem
volt. Azt az ellenzéket, akivel az ellenzéki, majd nemzeti kerek
asztalnál „tárgyalt” saját maga szervezte és nevezte ki. Minden
túlzás nélkül állítható, hogy az MSZP saját magával tárgyalt.

A magyarországi sajtó nemzetellenessége csak az új MSZP
hatalomra kerülésével mutatkozott meg igazán. Az új kormány
ezúttal levetve minden korábbi ideológiai és egyéb korlátait, teljes
erővel rávetette magát a nemzet minden vagyonának kiárusításá-
ra. Az Antall-kormány a maga – ehhez képest – szerénynek
mondható privatizációjának a még szerényebb bevételének egy
részét az életszínvonal fenntartására is fordította. Ezzel szemben a
Horn-kormány a teljes az elidegenített vagyon ugyancsak szerény
bevételének teljes ősszegét – ahogyan mi tudjuk – az általuk a
pártállam idején felvett hitelek és kamatainak törlesztésére fordí-
totta. Közben az életszínvonal a korábbinál is nagyobb mértékben
romlott. A munkanélküliség látványosan tovább növekedett.

Mindezeket betetőzve még egy Bokros-csomaggal is meg-
ajándékozták a szerencsétlen magyarságot. Az életszínvonal
süllyedésében a volt szocialista országok élére kerültünk. érthető,
hogy a lakosság széles rétegeiben, még az MSZP sok szimpati-
zánsában is, nagy csalódás lett úrrá. Ez a csalódás bizony jóval
meghaladta azt a mértéket, amely az Antall-kormánnyal érte. Ez
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az elkeseredettség az 1998-as választásokhoz közeledve némileg
csökkent ugyan, de tendenciája megmaradt.

A 2002. évi parlamenti választásokat megelőző időszakban
londoni honoráriuma lejártával haza érkezett Németh Miklós.
Valószínű, hogy pontosabban fogalmaznánk, ha azt mondanánk:
nem jött, hanem küldték.

A magyarországi sajtóban erőteljes „találgatások” indultak,
hogy az új parlamenti választások során ki lesz az MSZP minisz-
terelnök-jelöltje. Egyben sugallták is Németh Miklós személyét.
A legfelsőbb láthatatlan központban biztosan voltak is ilyen el-
képzelések. Az MSZP pedig már többször mutatott ráutaló ma-
gatartást, hogy politikáját annak legfelső vezetését illetően elfo-
gadja, ezeket az „iránymutatásokat”. Az MSZP elnöke: Kovács
László fegyelmezett ember benyomását kelti. Most azonban úgy
tűnik valami nagyon komoly fenntartásai lehettek Németh Miklós
személyével kapcsolatban. Ha abból indulunk ki, hogy Horn
Gyula esetében is a párt elnökét jelölték miniszterelnöknek – no-
ha népszerűsége hogy finoman fogalmazzunk, nem volt jobb Ko-
vács Lászlóénál, akkor neki még igazat is kell adnunk. Az is biz-
tos, hogy nyíltan nem mert Németh Miklós ellen a láthatatlan ha-
talmasságok felé fellépni. Ez szabadkőműveseknél amúgy is
megengedhetetlen. Németh Miklós kiiktatására egy nagyon elmés
megoldáshoz folyamodott. Nem önmagát, hanem egy nála maga-
sabb fokozatlan álló miniszterelnök jelöltet javasolt. Mégpedig
Medgyessy Pétert.

Az új kormányfő jelöltet nem direkt módon jelölte meg. Le-
het, hogy ez vissza is ütött volna. Néhány hónapig három jelöltet
állítottak a párttagság és a közvélemény elé. Úgymint Németh
Miklóst, Kovács Lászlót és Medgyessy Pétert.

Majd megindították saját kampányukat, hogy a három közül
a párt vezető szervei „válasszák ki” a legalkalmasabbat. A nagy-
közönség által láthatatlan birkózásban mindketten Németh Miklós
ellen dulakodtak. Egy idő után – úgy tűnik Németh Miklós olyan
ütést kapott, hogy a további küzdelmet sértődötten feladta, majd
el is tűnt a nagyközönség látóköréből. Ezt követően Kovács
László lépett vissza Medgyessy Péter javára. Mégpedig moso-
lyogva, ahogyan mondani szokták, „jó képet vágva hozzá.” Ettől
kezdve teljes erőbedobással kampányolt Medgyessy mellett, s
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szinte mindenütt ott találjuk a társaságában. A kívülállónak az a
benyomása keletkezik, mintha Medgyessy minden mondandóját
csak Kovács László jóváhagyásával adhatná elő. Igaz még így is
sok szerencsétlenül megfogalmazott mondat származott tőle.
Medgyessy kétségtelenül nem mondható briliáns szónokbak. Be-
szédkészsége is hagy kívánnivalót maga után.

Talán ennek is volt köszönhető, hogy az elkötelezett párttag-
ságon és az érdekelt szimpatizánsokon kívül nem örvendett nagy
népszerűségnek. Az MSZP azonban megtalálta a módját, hogy
közömbösítse a csodálkozókat. Fülbesúgás módszerével a lakos-
ság tudatába táplálták: Medgyessy előrehaladott vastagbélrákban
szenved s várhatóan nem húzza sokáig. Megmosolyogni való,
hogy szinte mindenki felült ezeknek a hivatalosan senki által meg
nem erősített híreszteléseknek. Még a páttagság jelentős része is
Kovács László visszahúzódása Medgyessy javára viszont a mai
napig különféle találgatásokra ad alkalmat. Annál is inkább, mert
az új miniszterelnök hivatalba lépését követően nyilvánosságra
került Medgyessy Péter szigorúan titkos kémelhárító múltja.
Semmi kétség aziránt, hogy a sajtóban megjelent D-209-es fedő-
nevű kinevezési okiratát az MSZP-ből hozatták titokban nyilvá-
nosságra, hiszen más ezekhez az iratokhoz semmiképpen sem jut-
hatott hozzá. Ez egyértelművé teszi hogy az MSZP-a belül
Medgyessynek jelentős ellenzéke van, akik keresik megbuktat-
hatóságának lehetőségeit.

A kínos helyzetet Medgyessy Péter azzal próbálta – elég sze-
rencsétlenül – mentegetni, hogy ő éppen a szovjet KGB ellenében
védelmezte a magyar kormányzat nemzetközi valutaalapba való
belépési igyekezetét. Ezt azonban hírszerzési és kémelhárítási
szakértők még a televízió nyilvánossága előtt is mint elképzelhe-
tetlen szituációt cáfolták. Annak ellenére, hogy az MSZP hivata-
los nyilatkozataiban körömszakadtáig igyekezett megvédeni a
miniszterelnököt, a politikai malőr nem volt palástolható. Okkal
lehet feltételezni, hogy Medgyessy MSZP-s védelmét nem a párt
őszinte meggyőződése vezérelte, hanem külső erők ráhatásának
volt kénytelen engedelmeskedni. Biztosra vehető ugyanis, hogy a
megsemmisítettnek hitt okmány az MSZP legfelsőbb köreiből ke-
rült elő. Mégpedig azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy sikerül
majd vele megbuktatni Medgyessyt. Az „összeesküvők” súlyos
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tévedésbe estek, amikor azt hitték, hogy ez a magyarországi nem
létező demokráciában is úgy működik, mint az ugyancsak sza-
badkőműves felügyelettel bíró fejlett Nyugat-európai államokban.

Mindenesetre a miniszterelnökön és a kormányon az ok-
mánynak a Magyar Nemzet című újságban való publikálása nyo-
mán egyfajta tanácstalanság, kapkodás lett úrrá. Néhány napig
Medgyessy érdemben nem is nyilatkozott róla.

Majd a híradások ezt azzal indokolták hogy a titokgazda nem
mentette fel a titoktartási kötelezettsége alól. Így Lamperth Móni-
ka belügyminisztert utasították, hogy „oldja fel” őt még a pártál-
lam részére tett titoktartási kötelezettsége alól. Ez a különös szín-
házi jelenet valóban megérdemli a legjobb kabaré díját. Ezzel a
miniszterelnök és pártjának vezetése a lehető legegyértelműbben
igazolta azokat a szuperszélsőséges véleményeket, miszerint Ma-
gyarországon nem volt rendszerváltás. Az ország ugyanazok kül-
ső és belső irányítása alatt működik mint 1990. előtt. A pártál-
lamnak és vele a Szovjetuniónak – amely pedig már nem is léte-
zik tett hűségeskü érvénye a mai napig kötelezi mindazokat, akik
ilyent tettek. Ennek alapján a III/III. besúgó hálózat ügynökei is a
mai napig működő személyek. Ezzel érthetővé válik, hogy miért
is nem lehet kilétüket nyilvánosan megismerni.

Ezek után már nem tűnik fantazmagóriának Lakatos Pál és
Körösi Imre állítása, miszerint Medgyessy Péter a magyar mellett
ma is orosz állampolgár,66 amelyből következik, hogy korábban
szovjet állampolgársággal kellett rendelkeznie. Az ugyanis elkép-
zelhetetlen, hogy éppen a Szovjetunió felbomlása után kapta vol-
na meg az orosz állampolgárságot. Csak mellékesen jegyezzük
meg, hogy külföldinek szovjet állampolgárságot megszerezni
anélkül, hogy ott élne nem volt szokványosnak mondható. Rend-
kívüli szolgálatokat kellett tennie a birodalomnak. Nagyon jól
tudjuk, hogy a késő Kádár-kormány tagjai között hogy úgy
mondjuk „már nem volt divat” ez a fajta kettős állampolgárság. A
magyar-izraeli állampolgárság viszont gyakoribb lehetett.
Medgyessy a szovjet állampolgárságot minden bizonnyal nem
mint politikus, sokkal inkább titkosszolgálati munkájának kö-
szönhetően kapta meg. Ebben az esetben pedig feltételezhetően
                                                     
66 Lakatos Pál: Az ellopott rendszerváltás 205-6. old.
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nem csak a magyar titkosszolgálat tiszti rangját viselte, hanem a
KGB-ét is. Ha a magyar titoktartási kötelezettsége 2002-ben még
fennállt, akkor ez fokozottan igaz kell, legyen a KGB esetében is.
Ha felidézzük a Szovjetunió és Magyarország második világhábo-
rú utáni viszonyát, nemkülönben azt, hogy a mai Oroszország tu-
lajdonképpen megörökölte a volt Szovjetunió minden hatalmi jo-
gosítványát (Szuperhatalom, Atom nagyhatalom, ENSZ-beli vé-
tójog, stb.) akkor bizony nem túlzás az a sokak által megfogalma-
zott állítás, hogy Magyarország miniszterelnöke egy külföldi – ha
úgy jobban tetszik idegen nagyhatalom szolgálatában álló sze-
mélyiség, aki hazája érdekeit még akkor sem tudja a tőle elvár-
ható módon képviselni, ha minden igyekezetével akarná is. És ez
akkor is igaz, ha a miniszterelnököt akár a legkifogástalanabb
szabad választások útján emelték hivatalába. Még inkább igaz, ha
a sokak által gyanított számítógépes „rásegítéssel” szerezte meg
azt.

Sajnos ezt a baljós gondolatsort tovább lehet – sokan meg is
teszik – gombolyítani.

Figyelembe kell vennünk, hogy a rendszerváltás után hata-
lomra került magyar miniszterelnökök közül egyiket sem fogadta
hivatalosan amerikai elnök.

Sem Antall Józsefet, de még Horn Gyulát sem. Orbán Vik-
torról nem is beszélve.

A 2002. évi parlamenti választások kampánya során ezt a
tényt Kovács László fel is használta Orbán Viktor elleni érvelé-
seiben. Ami viszont megdöbbentő, ezt olyan sejtetéssel tette,
hogy Medgyessy Péter megválasztása esetére számíthat az ameri-
kai elnök meghívására. Ami ugyan Magyarországnak nem elő-
nyére, de biztos hátrányára irható. De a kábítással felérő szózu-
hatagban erre csak nagyon kevesen figyeltek. Kovács László ki-
tűnő jósnak bizonyult. Medgyessy hatalomra jutását követő vi-
szonylag nagyon rövid időn belül valóban megkapja az Egyesült
Államok éppen hivatalban lévő elnökének meghívását, sőt kor-
mányzása félidején még egy elnöki meghívást kap Amerikából,
amely ugyancsak jelentős anyagi megterheléssel járó feladatok
„átadás-átvételét” jelenti.

Ezzel kapcsolatban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a
választási kampány legkényesebb szakaszában Orbán Viktor is
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kap egy amerikai meghívást. Ő ugyan nem Bush elnöktől, hanem
egyik nem éppen az amerikai felsőoktatás élvonalába tartozó
egyetemétől. Ennek apropója a még hivatalban lévő miniszterel-
nöknek „odaítélt” egyetemi kitüntető érem átadása. Nem csak en-
nek időpontja gyanús. Sokkal inkább az az ajánlat, hogy szívesen
fogadnák az egyetem előadójának. Az ilyen udvarias ajánlatok
ilyen alkalmakkor nem mennek ritkaságszámba, de hogy a világ-
sajtóban is megszellőztessék, az már nagyon ritka kivételnek
számit. Az is meglepő, hogy éppen ez az egyetem méltatta kitün-
tetésre Orbánt, aki pedig korábban sohasem hallott róla és semmi-
féle tevékenysége sem hozható összefüggésbe az egyetem céljai-
val, munkájával. Mindebből arra lehet következtetni, hogy egy
láthatatlan központból megbízása lehetett a magyar miniszterel-
nök figyelmének amerikai munkavállalás iránti felkeltésére. Egy-
ben annak üzenetét is tartalmazta, hogy a választásokat elveszít-
heti. Ők sem bizonyultak rossz jósoknak! A külön repülőgép,
amelynek igénybevételére kényszerült, sok és jó muníciót adott a
vele mindvégig szembenálló zsidó irányítású sajtónak. Úgy is fo-
galmazhatnánk, jelentős mértékben rontotta választási esélyeit.
Nem mellőzhető annak egyértelmű megállapítása, hogy ez az
egész akció a hatalmon lévő és esélyekkel bíró FIDESZ megbuk-
tatását szolgálta.

Azt a kérdést is fel kell tenni: kiknek és miért állott ilyen na-
gyon érdekében a FIDESZ megbuktatása? De különösképpen
Medgyessy Péter mindenáron való hatalomra segítése? Biztos,
hogy ezeket az erőket nem Magyarország határain belül kell ke-
resni.

Sokatmondó, hogy Medgyessyt nem csak Bush, de Putyin
orosz elnök is fogadta. Ezúttal nem hallgathatjuk el, hogy Putyin
korábban a KGB magas rangú- és beosztású vezetője volt. Ebben
a minőségében akár főnöke is lehetett korábban Medgyessynek. A
jelek szerint mindkettőjük megtartotta ezt a viszonyt a legmaga-
sabb hatalom elérését követően is. Fel lehet tételezni, hogy
Medgyessy előkerülésében valahol feltűnik Putyin keze is. Az
amerikai legfelsőbb szabadkőműves központ érdekeltsége aligha
vitatható. Ebben az esetben pedig semmi kétség, ismét tetten ér-
hető az amerikai-szovjet immár amerikai-orosz titkos szövetség
közös fellépése, közös érdeke. Ez a szövetség a második világhá-
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ború elindításától mind a mai napig folyamatos. A hidegháború e
két hatalom legfelső szintjén soha sem létezett. Ennek eljátszása
csupán a világ népeinek félrevezetését szolgálta, amellyel a két
nagy csaló még második világháborús szövetségeseit is megté-
vesztette. Emlékezzünk csak vissza az 1989-es romániai forrada-
lomra. Kitörölését az amerikai CIA és a szovjet KGB közös ösz-
szehangolt munkája hozta létre. A forradalom vezetését is mind-
végig kezében tartva. Egyértelműen felismerhető volt az amerikai
„Show-biznisz” tevékenysége is, amellyel a forradalom esemé-
nyeit a román televízió mindvégig közvetítette.

A gyarmatok újraelosztása ebben a különös szereposztásban
megtörtént ugyan, de Amerika túlköltekezése, elpuhulása, de leg-
főképpen a kormányzatot keresztül-kasul átszövő zsidóság pénz-
éhe miatt gazdasága néhány évtizednyi felhőtlen konjunktúra után
ismét egyre mélyülő válságba jutott.

A szabadkőműves tervezők megint ujj világrendről álmod-
nak.

Ha van elég bátorságunk a világunkat uraló titkos szövetségi
rendszer tovább boncolására, lehetetlen nem rájönni arra, hogy
tulajdonképpen a KGB sem egy szuverén szovjet vagy orosz tit-
kosszolgálat. Első hallásra bármilyen furcsának tűnik is a titkos
amerikai—szovjet-orosz nagyhatalmi szövetség részeként maga is
alárendelt szerepben dolgozik az amerikai legtitkosabb szervezet,
vagy közvetlenül a láthatatlan szabadkőműves kormányzat fel-
ügyelete alatt. Ennek valószínűségét nemcsak a szigorúan titkos
tiszt szerepében lévő Medgyessy esete látszik bizonyítani. A kö-
zelmúltban amerikai lapok közölték, hogy Bush elnök Jevgenij
M. Primakov-ot, eredeti nevén: Pinchas Finkelstein-t, aki koráb-
ban a szovjet KGB főnöke volt kinevezte az amerikai nemzetbiz-
tonsági osztály tanácsadójává.

Ez ugyanis nem kevesebbet jelent, minthogy az amerikai és
az orosz – korábban a szovjet – titkosszolgálat között közvetlen
átjárás van.67

Nehezen hihető – ha nem is tudunk róla – hogy a KGBben ne
dolgoznának amerikai hírszerzők, mégpedig nem is titokban.

                                                     
67 Hazánkért (Kanadai magyarnyelvű folyóirat 2003. május) 13. old.
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A rendszerváltás után, de korábban is egyre több angol és
amerikai magas rangú hírszerző és kémelhárító tisztről derítették
ki, hogy azok a KGB-nek dolgoztak. Nehezen hihető, hogy főnö-
keik erről akár hivatalból is ne tudtak volna. A két nagyhatalom
titkosszolgálatának a különös viszonya már a második világhábo-
rú alatt, de a hidegháborús szélhámosság ideje alatt is fennállott.
Jól ismerjük Henry Dexter Weith esetét még Truman elnöksége
idejéből. Truman munkatársai arra kérték az elnököt, hogy ment-
se fel az egyébként zsidó Henry Dextert felelős kormányzati be-
osztásából, mivel bizonyíthatóan a KGB-nek dolgozik. Truman
leváltotta ugyan, de magasabb beosztásba nevezte ki. Megkoc-
káztathatjuk: esetleg nem is a saját akaratából. Brzezinski-ről
Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadójáról pedig az American
Opinion című folyóirat 1977. decemberi száma nyilvánosan kije-
lenti, hogy marxista és minden igyekezetével a kommunizmust
szolgálja.

Mindezekből egy kis fantáziával sokan azt is feltételezik,
hogy Medgyessy nemcsak a KGB, hanem esetleg a CIA tisztje is.

Nem kell külön bizonygatni, hogy ez mekkora kockázatot
jelent nem csak az Európai Unió tagjává váló Magyarországnak,
hanem magának az Uniónak is. Nem járunk messze az igazságtól,
ha megkockáztatjuk: Medgyessy Péter külső és belső hatalomra
segítőinek talán ez lehetett a célja? Mindenesetre az Irak elleni
háború előkésztése során tanúsított zavaros tevékenysége bizony
mutatott erre utaló jeleket. A franciák meg is jegyezték: Magyar-
ország Amerikától várja biztonságát, míg a gazdasági előnyöket
az Európai Uniótól igyekszik megszerezni. Rendkívül diplomati-
kus megfogalmazás. Minden bizonnyal a francia vezetők maguk
között kevésbé tapintatosan fejezték ki magukat.

Láthatatlan patrónusai megóvták Medgyessyt a bukástól.
Bármely valódibbnak mondható demokráciában egy ilyen malőr
után lehetetlen lett volna hatalmának megtartása. Emlékezzünk
csak vissza Willi Brandt volt német kancellár esetére. Pedig ott
nem is Brandt volt az idegen hatalomnak dolgozó ügynők, hanem
kabinetirodájának egyik tagja. Medgyessynek azonban még a kor-
rupció-gyanús „lobbizását” is megbocsátották. Furcsa módon en-
nél jóval szerényebb erkölcsi „folt” miatt Kiss Elemér kancellária
miniszternek távoznia kellett. Érdekes módon ezeket a valóban
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szenzációs ügyeket a magyar sajtó nem igyekezett túlságosan fel-
fújni. Arról sem tudunk, hogy az azonos központból rányitott vi-
lágsajtó dagasztotta volna botránnyá őket.

A magyarnak mondott sajtó óriási hecckampányt csinál ab-
ból, hogy valamely országgyűlési képviselő nem vallotta be va-
gyonnyilatkozatában az egyik autóját, vagy víkendházát, ugyan-
akkor rezzenéstelen arccal ad hírt Medgyessy egymilliárd forintot
közelítő vagyonáról. De említhettük volna a 2003. májusi kor-
mányátalakítás során kinevezett új ifjúsági és sport miniszter há-
rom és fél milliárd forint értékű vagyonát is.

Ami a magyar társadalom számára kétségbeejtő, a FIDESZ
mint egy igen erős ellenzéki párt, még kevésbé az MDF nem
mutatott semmi komolynak nevezhető igyekezetet Medgyessy
személyének a kirobbant botrány teljes mértékű feltárásában.
Megmaradt az általánosságok szintjén.

Csak akkora oppozíciót mutatott, amelynél kevesebbet már
szinte nem lehetett. A mozsár ágyús támadás lehetőségét csupán
egy gyenge csúzli erejéig vette igénybe. Sokan feltételezik – talán
nem is alaptalanul – bizonyára a megfelelő helyről be volt avatva.

Akárhogy is volt, egyre több emberben fogalmazódik meg az
a megállapítás – és pedig a jobboldalon – a történtek után vajon
megérdemli-e a FIDESZ a bizalmát? Vajon nem ugyanazokat tá-
mogatja-e, akiket negyven éven át kénytelen volt maga felett el-
tűrni? Többnyire most már azok gyermekeinek személyében.

Egyre kevésbé tűnik túlzásnak azok véleménye, akik moso-
lyogva legyintenek: Magyarország gyarmati helyzete az orosz
csapatok kivonulásával nem változott meg. Sőt ha lehet még fo-
kozódott. Jöttek helyettük az amerikaiak. Igaz kevesebben, de
sokkal erősebb háttértámogatással. Ott áll mögöttük a Világbank,
a Nemzetközi Valuta Alap és a nemzetkőzi szabadkőművesség
megannyi nagyhatalmú erőszakszervezete. A titkos KGB
rezidentúra helyett vagy mellett befészkelte magát a CIA, de itt
van az FBI is. Hogy a különböző jótékonysági báránybőrbe bujt
ordasokról ne is beszéljünk. A csak nekik kedvező hamiskártyás
játékszabályaikat ránk kényszerítve többszörösen fosztogatják az
országot.

A szociálliberális kormány 2002. évi megalakulását követően
hamar kiderült a baloldali választási győzelem mindenáron való
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kierőszakolásának oka. A miniszterek jószerével még el sem
foglalták hivatalaikat máris bejelentették az Orbán-kormány által
csaknem teljes mértékben mellőzött privatizáció folytatását.
Mondhatnánk, valóban ott folytatták a kormányzást, ahol 1998-
ban abbahagyták. Akár ide illik a franciák Bourbonokra Napóleon
utáni visszatérésük idején költött szállóigéig. Folytatják a még
meglévő nemzeti értékek elkótya-vetyélését a „külföldi befekte-
tőknek”. Nem törődve azzal, hogy a magyar lakosságot milyen
mértékben terheli meg az adott nemzeti vagyon elvesztése.

Pedig ehhez az elmúlt évtized privatizációi éppen elegendő
példával szolgálnak.

A FIDESZ privatizációval kapcsolatos eltérő politikája azért
ne tévesszen meg bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy megtagadta
volna a szabadkőműves világhatalom céljainak végrehajtását. Ő
más feladatot kapott. A számára kijelölt prioritások más termé-
szetűek voltak. Az amerikai kormányzati szerkezet kialakításának
akárcsak a felületes vizsgálata is arra enged következtetni, hogy a
kormányzó hatalom kétpólusú működtetése a kívánt vezetési mo-
dell. Szükségtelennek tartják a demokráciának nevezett fantom
sokszínű, sokoldalú akadékoskodását. Elegendőnek vélik a kor-
mányzó és ellenzék működését. A bolsevista kísérletben még ez
is soknak látszott. Megelégedtek egy párt vezetési egyeduralmá-
val is.

Úgy tűnik a FIDESZ legfőbb feladata a jobboldali pártok –
annak ellenére, hogy azok is látens kommunista vezetés alatt ál-
lottak – bomlasztása és egy részük magába-olvasztása volt. A ma-
radék a baloldalon kötött ki. A szilárd meggyőződésűek pedig
olyan kisebbségben maradtak, amellyel már nem kellett számolni.
A FIDESZ erre vonatkozó tevékenysége már hatalomra jutása
előtt megkezdődött, amelynek első áldozata a Kereszténydemok-
rata Néppárt, majd az MDF kettészakítása következett.

Legnagyobb teljesítménye a Kisgazdapárt felosztása, majd
teljes megsemmisítése volt. Elmondhatjuk: az eredmény megér-
demli csodálatunkat. Ez még Rákosinak is csak a szovjet hadse-
reg támogatásával sikerült. A magyar társadalom karnyújtásnyi
közelségbe jutott a kétpólusú politika váltógazdálkodásához.

A szovjet csapatok Kelet-Európai kivonása lehetővé tette a
felszabadult országok részére a korábban oly áhított semlegesség
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megvalósítását. Sajnos egyikük sem élt vele, sőt még kísérletet
sem tett rá. Különösen szembeötlő ez Magyarország esetében. A
megalakuló Antall-kormány az 1956-os szabadságharcot ugyan
elismeri hatalma eredőjeként, de annak céljaiból semmit sem vett
át. Úgy tűnik teljesen megfeledkezett Nagy Imre utolsó ténykedé-
séről, amellyel bejelentette az ország semlegességét. Milyen egy-
szerű lett volna 1956-nak ezt az eredményét jogfolytonossá tenni.
A nagy felfordulás közepette ennek meggyökereztetésére komoly
eséllyel számolhattunk volna. Ez a lépés szükségtelenné tette vol-
na az új katonai védőernyő, a NATO-ba való erőszakos betolako-
dást. Az ország mentesül a költséges haderő reform végrehajtá-
sától, s nem kellene szinte hetente végighallgatni az Egyesült Ál-
lamok molesztálását a kiselejtezett, de állítólag Így is „NATO-
kompatibilis” fegyvereinek megvásárlására. Rendvédelmi fegyve-
reinket magunk is legyárthattuk volna. Semlegességünk elismeré-
sével a történelem lomtárába kerülnek azok a zsarolások, amellyel
a mindenkori magyar kormányt fenyegetik. Különösképpen a
magyar területeket erkölcstelenül birtokukban tartó Románia,
Szlovákia és Jugoszlávia titokban való biztatása Magyarország
kárára történő újabb területszerző akciókra. Ennek lehetőségével
nemcsak Hitler zsarolta Horthyt Klescheimben, de megtette
Hruscsov is Kádárral Moszkvában. Nem tartom kizártnak, hogy
már az Egyesült Államok is élt, sokkal inkább visszaélt hasonló
„ajánlattal”. Ha más nem, a szomszédos Ausztria esete igazán
eszünkbe juttathatta volna ennek hatalmas előnyeit. Régi-új poli-
tikusaink azonban hallani sem akartak ilyesmiről. Kétségbeejtő
látvány volt, amikor az úgynevezett rendszerváltozás idején a
„népi demokratikus” országok a szovjet járomból szabadulva,
mintha csak hipnózis hatása alatt cselekednének, egymást lökdös-
ve, taposva rohantak a külsőre szebbnek látszó másik kalodába
nyújtani a nyakukat. E különös tünemény azt a benyomást kelti,
mintha az államkapitalista nagyhatalom Kelet-Európai gyarmatbi-
rodalmát szabadkőműves közvetítéssel egyszerűen eladná a ten-
gerentúli tőkekapitalista nagyhatalomnak.

A középkorban gyakran elfordult, hogy egy-egy háború lezá-
rásaként a vesztes fél átengedte egy kisebb-nagyobb tartományá-
nak területét a győztesnek. Egész ország azonban csak hódítás-
ként volt megszerezhető.
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Egy csaknem félkontinensnyi terület több nemzettel együtt
való adásvételére, mégpedig békeidőben mindeddig az írott embe-
ri történelemben nem találunk példát.

Azt tudjuk, hogy a Szovjetunió Kelet-Európai gyarmataiért a
második világháború során huszonhét millió állampolgárának
halálával fizetett. De, hogy a rendszerváltási tranzakció keretében
mennyiért adta tovább – azt ma még nem tudjuk. Az már körvo-
nalazódik, hogy az amerikai agresszióval sújtott országok végle-
ges pacifikálásához, amely gazdasági kifosztásuk elengedhetetlen
feltétele, az új Kelet-Európai gyarmati területekről az Egyesült
államok térítésmentesen jelentős úgynevezett „békefenntartó”
katonai egységeket kapott, amelynek minden költségét a NATO
szövetség ürügyén ők maguk viselik. A legújabb Irakba küldött
háromszáz fős magyar kontingens három hónapos költségét a
magyar kormány hat és félmilliárd forintban állapította meg, bi-
zony nem túlzás a pesti zsargon: „nem semmi!”

A kormányzat a „békefenntartásban” való részvétel fontos-
ságát azzal próbálja igazolni, hogy ellenszolgáltatásként vállalko-
zóik lejtőséget kapnak Irak újjáépítési munkáiban, amelyre tá-
volmaradásunk esetén nem számíthatunk. Naiv képzelgés! Az
Egyesült Államok nem azért bombázta szét Irak létesítményeit,
hogy recesszió idején másoknak adjon konjunkturális esélyt. Ezt
fenntartja magának. Jugoszláv „újjáépítésében” – pedig az itt van
a szomszédban – szinte semmi lehetőséget nem kaptunk. Külön-
ben is, ha kétszer hat és félmilliárd forint befektetett tőkét banki
szemmel vizsgáljuk, akkor még a szerény tíz százalékos haszon
mellett is (a befektetett összeg kamatait is számításba véve) leg-
alább 150 milliárd forint értékű (cca. 350 millió dollár) újjáépítési
megbízást kellene kapnunk félévenként.

Ezen a komolyan nem vehető várakozáson csak mosolyogni
lehet. Kabaréba illő esemény a magyar katonai kontingens kiszál-
lításának ügye, A sajtó olyan híreket hozott, hogy az 50 fős előőr-
söt az Egyesült Államok légiereje szállítja majd, s így természete-
sen ennek költsége nem terheli a magyar honvédség költségvetés-
ét. Mire azonban eljött ennek ideje a honvédség külföldi repülő-
gépeket bérelt a katonai egység kiszállítására. Indokolás: Az ame-
rikai légierő csak jelentős késedelemmel tudta volna az alakulatot
kiszállítani. Időnyerés céljából „előnyös” volt a külföldi gépek
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bérlése. A magyar kormányzat idevonatkozó filozófiájának meg-
értésére észérvek még a leggondosabb kutatással sem találhatók.
Hiszen nem vitatható, hogy a békefenntartásban való magyar
részvétel nem Magyarországnak, hanem az Egyesült államoknak
áll érdekében. Akkor ugyan miért olyan sürgős?

Ha már NATO-szövetségesként bekényszerültünk ennek a
rablógyilkos háborúnak utóvéd harcaiba, akkor ennek megkezdé-
sét nem sürgetni, hanem éppen ellenkezőleg, minden lehetséges
módon késleltetni kellett volna.

Ehelyett mi az ország nagyon nehéz gazdasági helyzetét fi-
gyelmen kívül hagyva jelentős pénzt vonunk el a költségvetésből
stréberségünk mielőbbi megvalósítására. Nemzeti érdekeink ilyen
súlyos megsértése láttán óhatatlanul felmerül a kérdés: tulajdon-
képpen kik is kormányozzák az országot?

A magyar nevek mögött vajon magyarok, magyarérdekű po-
litikusok állnak? A magyaron kívül milyen állampolgárság birto-
kosai? A fentieket sajnos igazolni látszik a kormánytagok idegen
nagyhatalmak utasításainak végrehajtói. A többes szám haszná-
lata indokoltabb, mint bárki is gondolná.

Mindezzel párhuzamosan a lakosság jelentős részének élet-
színvonala látványosan romlik. Miközben a kormánypropaganda
a munkanélküliség csökkenéséről, a lakosság vásárlóerejének nö-
vekedéséről, az életszínvonal emeléséről, egyszóval „jóléti rend-
szerváltásról” beszél, az emberek többsége ennek pontosan az
ellenkezőjét tapasztalja. Ilyen körülmények között érkezik az or-
szág 2004. május 1-hez, amikor az Európai Unió tagjává vált.
Következményeképp 2004 június 13-án uniós parlamenti válasz-
tásokra kerül sor. Az MSZP a valóságtól elszakadva nagy önbi-
zalommal indítja választási kampányát. Ismét ott találjuk legfon-
tosabb kampánytanácsadóját az izraeli Ron Werbert is. A közvé-
lemény-kutató intézetek többsége (van belőlük bőven) ismét FI-
DESZ-győzelmet jósolnak, de ezeket mindenki, de legfőképpen
az MSZP nagy fenntartásokkal fogadja. Erre a 2002es parlamenti
választások tanulságai szerint minden alapjuk meg is van. Ezek-
nek a „tudós” intézeteknek egybehangzó véleménye azonban,
hogy a választásokon való magas részvétel a FIDESZ-nek ked-
vez, míg az alacsony részvétel pedig az MSZP-nek. Bár az MSZP
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vezetői magabiztosan kijelentették: ők nem közvélemény-
kutatást, hanem választásokat akarnak nyerni.

A magyar választók alapos leckét adtak a részvétel mértéké-
ben okoskodóknak. A részvétel alacsony volt, csupán 38%-os.
Ennek ellenére nem az MSZP, hanem a FIDESZ győzött. A 24
európai parlamenti mandátumból a Fidesz 47,41%-ával 12 helyet,
(1.453.138 szavazat) az MSZP 34,31%-kal 9 helyet (1.051.624
szavazat) az SZDSZ 7,72%kal 2 helyet (236.603 szavazat), míg
az MDF 5,33%-kal 1 helyet (163.480 szavazat) kapott. Azt is
mondhatnánk a közvélemény-kutatók ismét leszerepeltek.
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A BOLSEVIZMUS LÁTVÁNYOS FELSZÁ-
MOLÁSA NEM OLDJA MEG AZ USA GAZ-

DASÁGI VÁLSÁGÁT

A gazdasági, vagy ha úgy jobban tetszik a társadalmi rend-
szer megváltoztatása tulajdonképpen nem volt más, mint egy új
lehetőség megteremtése a krónikus nyugati, de különösen az ame-
rikai gazdasági válság megoldására, a növekvő termelés és a fel-
halmozott készletek gazdasági expanzió útján történő értékesítése,
új felvevő piacok megteremtése. A „befektetők” nem azért vásá-
rolták fel fillérekért – nem egyszer még azt sem fizették ki – a
Kelet-Európai termelőüzemeket, mert azok termelésére szükségük
volt. Sokkal inkább azért, hogy azok nehezen kiépített külföldi
piacait megszerezzék, majd saját hazai üzemeik termeléséből tel-
jesítsék az exportszállításokat. Ennek megfelelően fokozatosan
csökkentették a megszerzett üzemek termelését, munkásaikat pe-
dig az utcára tették, hogy a korábban rájuk kényszerített szocia-
lista gazdálkodás csődje miatt a kifosztott állam fizesse munka-
nélküli segélyeiket.

Az amerikai gazdaság azonban még a korlátozott lehetőségeit
is csak korlátozottan tudta kihasználni. Az elszegényített Kelet-
Európai államok nem tudták befogadni az amerikai expanzió leg-
számottevőbb termékeit. A kínálatban szereplő nagy értékű gé-
pek, gyártássorok és ipari technológiák megvásárlása meghaladta
az amúgy is eladósodott „felszabadított” Kelet-Európai országok
lehetőségeit. A piacgazdaságra való áttérés amúgy is nehéz szü-
lésnek bizonyult és semmiképpen sem kedvezett a költséges kö-
zepes és nagyberuházásoknak. Ettől függetlenül az amerikai gaz-
daság sajátos működésének minden szélhámossága – hogy diva-
tos kifejezéssel éljünk – „begyűrűzött” a meggyötört országok
életébe. Annál is inkább, mert a rendszerváltott országok népeit
váratlanul érte a „korlátlan lehetőségek” gyakorlata. Nem volt idő
kellően felkészülni e „tisztességes külföldi vállalkozók” elleni
hozzájuk méltó viselkedésre. A fellazult állapotok közepette aztán
elszabadult az állami tisztviselők minden szintű korrupciója. A
legnagyobb csábításnak a vámszervek voltak kitéve. A külföldi
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árut ugyanis csak rajtuk keresztül lehetett az országba bejuttatni,
esetenként kivinni. Nem mentek ritkaságszámba a mesébe, sőt a
kabaréba illő esetek sem. Magyarországon történt meg, hogy az
egyébként szigorúságáról elhíresült legfelsőbb vámparancsnok az
Amerikából tonnaszámra behozott úgynevezett kaparós sorsje-
gyeket közönséges papíráruként vámoltatta meg. Tetemes hasznát
pedig minden adófizetés mellőzésével észrevétlenül kivitték az
országból Az állam különböző szintű vezetői mégis azzal érvel-
tek, hogy a lakosságnak tisztelnie kell ezeket a külföldi „vállalko-
zókat”, mert „pénzt hoznak” az országba. Jóízűt mulattunk azon
is, amikor az egyik külföldről hazaszakadt bankárunk jelentős
mennyiségű aranyat vitt ki külföldre „megmunkálásra”, majd
súlyban jóval több „megmunkált” ékszert hozott vissza. Persze
vám megfizetése nélkül. A sort még hosszan lehetne folytatni.
Annyi bizonyos, Kelet-Európa népeit ennyi külföldi szélhámos
szerencselovag történelme során még sohasem sarcolta, mint a
rendszerváltás idején és ürügyén.

Egyidejűleg vagon, sőt szerelvény számra ömlött az országba
a különböző nyugati áru. Hirtelen kapni lehetett kaliforniai papri-
kától kezdve az ismeretlen eredetű darabszámra méregdrágán
mért külföldi zöldalmáig mindent. Francia, német, holland, japán,
koreai és még számos ismeretlen távolkeled háztartási gépek és
szórakoztató elektronika lepte el az üzleteket, sőt még a zöldség-
piacokat is. Ezek a szépre formatervezett, de otthon más korsze-
rűtlen termékek tovább apasztották a lakosság amúgy sem duzza-
dó pénztárcáját. A tőke ezúttal sem befelé jött, hanem kifelé ment.

Érdekes látvány volt a rendszerváltás első éveiben a nagyobb
településeken kialakult úgynevezett KGST piac. Lengyelek, ro-
mánok, ukránok és a volt Szovjetunió államaiból (még Tadzsiko-
kat is láttam) érkező emberek árukínálata. A lengyelek már ko-
rábban, a szocializmus agóniája idején is elég nagy számban ér-
keztek. Feltűnő volt, hogy a román állampolgárságúak között –
noha ez lett volna a természetes – nem az erdélyi magyarok vol-
tak többségben. Azt kellett tapasztalni, hogy a román származá-
súak élelmesebbek, rámenősebbek voltak. De a legenergikusab-
bak és egyben legtöbben az oroszoknak nevezettek voltak. Sőt
vannak! Bár – különösen a román állampolgárok – az áruikért
megszerzett pénz jelentős részén élelmiszert vásároltak, mégis
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komoly vásárlóerő hagyta el a piacozók révén is az országot. Ez is
indokolta, hogy egy-két év múlva a magyar vámszervek korlátoz-
ni kezdték e különös importot. Ezzel kapcsolatban ismét furcsa
jelenségnek lehettünk tanúi. A lengyelek hazájuk gazdaságának
viszonylagos konszolidációja után maguktól, minden kényszer-
intézkedés nélkül fokozatosan elmaradtak, ugyanúgy a délvidéki-
ek is, bár ezek száma amúgy sem volt jelentős. A románokat
azonban csak vámrendszabályokkal lehetett visszatartani. Mind-
ezek eredményeként a kilencvenes évek utolsó harmadában a
KGST-piacok eredeti formájukban megszűntek. Megmaradtak vi-
szont a volt Szovjetunió utódállamaiból – főleg Ukrajnából – ér-
kező árusok teljes létszámukban.

Már nemcsak a hazájukból hozott szerszámokat árusítják,
hanem különböző Nyugat-európai országokból – feltehetően a
vám megkerülésével – behozott hasonló árukat is. Szinte kiderít-
hetetlen okoknál fogva őket a hazai vámszervek nem korlátozzák.
Alig hihető, hogy a saját szakállukra lennének elnézőek. Valami
oknál fogva el kell tűrniük őket. Hogy aztán miből élnek? Azt
nem tudni. A forgalmukat megfigyelve megállapítható – abból
biztosan nem. Az 1997 évi ausztráliai utam során meglepődve ta-
pasztaltam, hogy még a melbournei piacon is található volt kö-
zülük egy-két „árus”. Lehet, hogy a legújabb kori keleti hírszer-
zés kihelyezett sejtjei, akik működési költségük egy részét esetleg
piaci árusnak álcázott tevékenységükkel teremtik elő?

A rendszerváltás nyerteseinek mégis a Kínaiakat kell tekinte-
nünk. Vietnami, talán koreai és főleg kínai piaci árusok ugyan-
csak tömegével lepték el, kezdetben a piacokat, majd fokozatosan
kisebb, később nagyobb boltokat nyitottak. A gyenge minőségű
és rendkívül olcsó ruházati termékek, lábbelik, gyermekjátékok
elképesztő mennyiségben árasztják el nemcsak Kelet-Európát,
hanem az egész világot. Ez alól nem kivétel az Egyesült államok
sem. 1997-es amerikai utam során erről személyesen is meggyő-
ződhettem. Ajándékként szerettem volna családtagjaimnak pénz-
tárcám szerénységének megfelelő egyszerű ajándékot hozni, ter-
mészetesen amerikai terméket. Vendéglátóimmal meglehetősen
sok üzletben megfordultunk, de mindenütt csak Kínai áruval ta-
lálkoztunk. Szinte minden városban megtalálni a Chinatown-t,
vagyis a Kínai negyedet. Ekkor értettem csak meg igazán, miért is
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segítette Amerika a második világháború után győzelemre a
kommunista Kínai forradalmat. Ezúttal Sztálin akarata ellenére
kapott egy erős ideológiai szövetségest.

A kommunizmus kalodájába zárt, Kínai ipar expanziója némi
késéssel ugyan mégis elérte az Egyesült államokat. Az amerikai
könnyűipar egyre nehezebb helyzetbe került. Jól fizetett munka-
ereje a piac szűkülésével egyre drágábban termelt, versenyképes-
sége katasztrofálisan romlott. Termelőüzemeit kénytelen volt ki-
helyezni az olcsóbérű latinamerikai államokba. Ezzel sikerült né-
mileg lecsökkentenie az onnan illegálisan bevándorlók létszámát,
a gazdasági egyenleg mégis veszteséget hozott. A gyárak áttele-
pítése révén szinte egyik évről a másikra harmincmillió munka-
nélküli keletkezett és terhelte meg az állam szociális ellátó rend-
szerét.

Hallottam olyan amerikai véleményt is, hogy a Kínai export
fogadásával lehet csak levezetni a Kínai békés expanzió nyomá-
sát. Félő ugyanis, hogy ennek megakadályozását Kína háborús
expanziója követné. Márpedig a létszámában mintegy ötször na-
gyobb katonai erővel – amely már atomfegyverekkel is rendelke-
zik – való megmérkőzés végeredményét aligha lehet megjósolni.
Mindenképpen kockázatos vállalkozásnak tűnik. És akkor Kína
lehetséges szövetségeseiről nem is szóltunk. Egy Kínával való
konfliktus esetére Amerika szövetségeseinek számbevétele sokkal
könnyebb lenne. Erre a 2003. évi Irak elleni amerikai-brit agresz-
szió jó megközelítéssel szolgál, de erre még visszatérünk.

Magyarországon – különösen Budapesten – egymás után
nyílnak meg a Kínai gyorsbüfék és éttermek. A hagyományos
magyar éttermek száma napról-napra csökken. Ez azért is fájdal-
mas számunkra, mert a méltán híres magyar konyha már nemcsak
külföldön veszíti el pozícióit, hanem itthon is. Nagy kihívója az
amerikai hamburger és az olasz pizza ugyancsak visszaszorulóban
van a Kínai gyorsbüfékkel szemben. E Kínai vállalkozásokkal
egyre több Kínai nyomul be az országba, magukkal hozva az al-
világot is, amellyel szemben nemcsak a Kelet-Európai, hanem a
világ bármely rendőrsége is tehetetlennek bizonyul. Magyaror-
szágon – de vélhetően más országokban is – még számbavenni
sem tudják az országban lévő Kínaiakat. Rövidesen Kínának
olyan ötödik hadoszlopa szállja meg a világ minden országát,
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amelyet azok képtelenek lesznek kezelni. Az egyre szélesedő Kí-
nai árubőség és választék arra a következtetésre juttatja a tárgyi-
lagos gondolkodót, hogy már csak a Kínaiak dolgoznak, hiszen
alig találkozik olyan termékekkel amelyek nem Kínából származ-
nak. Ennek hosszú távú veszélye pedig beláthatatlan. Jelenleg úgy
fest a dolog, hogy a föld népességének kb. egyötöde (Kína) egy
olyan gyarmat, amelynek erőforrásait a négyötödrész zsákmá-
nyolja ki. De mi lesz, ha ez a viszony megfordul? És az egyötöd
egy áruembargóval megfojtja a négyötödöt? Hiszen ezek az olcsó
Kínai import miatt leépítették, sőt csaknem teljesen megszüntet-
ték ezeknek a közszükségleti cikkeknek a gyártását.

Ha ezzel egyidejűleg ez a mindenhová kiterjedt ötödik had-
oszlop fegyvert is fog a befogadók ellen, ezek a demokrácia hip-
nózisában vergődő országok kártyavárként omlanak össze. Hiszen
fegyveres erejüket a modernizáció hamis jelszavával a míniumra
csökkentették. A rendvédelmi szervek még béke idején sem képe-
sek a rendet, köz- és vagyonbiztonságot fenntartani.

A japán autóipar és a szórakoztató elektronika gyors fejlődé-
se miatt Amerika kénytelen volt belső és külső piacait a második
világháborúban léprecsalt, majd tönkrevert országgal megosztani.
A Kínai könnyűipar pedig valósággal leterítette, majd kivégezte
az amerikai ruházati és használati cikkek teljes vertikumát. A
Szovjetunió úgymond összeomlásával a hatalmasra duzzasztott
amerikai fegyvergyártás is válságba került. Míg a hidegháborús
szédítés idején a rászedett államok egyik felét a Szovjetunió
fegyverezte fel, a vele szembenálló ország vezetőinél gyorsan
megjelentek az amerikai házalók az egy fokkal fejlettebb fegyve-
reiket kínálva. Ezzel a trükkel sikerült elérni, hogy a második vi-
lágháborút követő mintegy fél évszázadon át a föld valamely ré-
szén mindig folyt kisebb-nagyobb méretű háború.

Az ilyen háborús tűzfészkek szitásában az erre specializált
szovjet ügynökök hihetetlen jártasságra tettek szert. Nekik volt
„köszönhető” hogy e háborúk egymást követő láncolata, néha
még át is fedve egymást, folyamatosan felszívta az amerikai és a
szovjet fegyvergyártó ipar termelését.

Biztosítva ezzel az ágyú gyáros plutokrácia mérhetetlen
meggazdagodását.
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A jelentős fegyverexport azonban nem tudta pótolni az ame-
rikai gazdaság többi leszálló ágba került iparágainak válságát. A
hatalmas állam adó bevételei egyre jobban zsugorodtak. Ezzel
szemben az állami kiadások nem követték a költségvetés romló
pozícióit, hanem még növekedtek is. A tárgyilagos közgazdászok
ámulva figyelték amint kormányuk összetévesztette az államház-
tartás bevételi oldalát a kiadási oldallal. Ennek évről-évre való
ismétlődése oda vezetett, hogy az állam hihetetlen mértékben el-
adósodott. A Reagan kormány idején az amerikai gazdaság álla-
pota minden korábbinál kedvezőtlenebbé vált a kétségbeejtő
helyzet javítása érdekében a legfelsőbb láthatatlan szabadkőmű-
ves hatalom az általa több mint hetven éven át tűzzel-vassal-
vérrel létrehozott államkapitalista kísérleti telep szanálása mellett
döntött. A szovjet hadiipari kutatások, amely az amerikai új fegy-
verrendszerek tesztelését is végezte, túlságosan sok pénzt igé-
nyelt.

Pénzelni kellett az Amerika érdekében és annak kívánságára
fenntartott hatalmas szovjet haderőt is. Mindezek meghaladták a
krónikus válságba jutott amerikai gazdaság lehetőségeit.

Az úgynevezett szocializmus kapitalizmussá való átfordítását
azzal indokolták, hogy a szovjet gazdaság összeomlott, s magától
múlott ki. A világ újkori történetének legnagyobb szemfényvesz-
tése. Az „összeomlást” előkészítendő az amerikai propaganda az-
zal szédítette a világot, hogy a Szovjetuniót rá kell kényszeríteni
az egész világot elpusztítani képes fegyverkészletének leszerelé-
sére, majd megsemmisítésére. A gondosan megirt szerepeket éve-
kig játszották. A leszerelendő fegyverzetek körét úgy jelölték ki,
hogy abba Amerika szövetségeseinek hatalmas áldozatok árán a
szovjet veszély ellen – többnyire Amerikától vásárolt – hadrendbe
állított fegyver-rendszerei is beleessenek. A szovjet—amerikai le-
szerelési megállapodásokba szigorú ellenőrzési passzusokat is
belefoglaltak. Csakhogy ezeket nem a Szovjetunió ellen, hanem
Amerika szövetségeseivel szemben érvényesítették. Az ellenőr-
zésre közös szovjet-amerikai bizottságokat hoztak létre. Ezzel az
a furcsa helyzet alakult ki, hogy a Szovjetunió leszerelésének el-
lenőrzése ürügyén létrehozott közös bizottság Amerika szövetsé-
geseit főleg Franciaországot, és Németországot ellenőrizte. Ame-
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rika és a Szovjetunió egymás leszerelését pedig csak sajtódeklará-
ciókban kontrolálta.

A különböző leszerelési konferenciák betetőzése a több éves
tárgyalások „eredményeként” 1987. december 7-től 10-ig tartó
amerikai-szovjet csúcstalálkozó Washington-i megtartásával tör-
tént. Ahogyan ezt a nyilvánosság tudja. A valóságban itt a köze-
pes hatótávolságú nukleáris fegyverek teljes leszereléséről nagy
valószínűség szerint a sajtótájékoztatókon kívül szó sem esett.
Miért is szerelték volna le a nagy költséggel kifejlesztett fegyve-
reiket? Hiszen nem egymás ellen hozták azokat létre. Sokkal in-
kább lehetséges ellenfeleik ellen. Ez a „veszély” pedig sem nem
csökkent, sem nem növekedett, vagyis egyszerűen sohasem léte-
zett.

A többfordulós hosszú tárgyalások során – ha ott érdemi
munkát egyáltalán végeztek, azok mindvégig a szocialista társa-
dalmi, de főképpen a gazdasági rendszer szanálásáról folyhattak,
hiszen az eredmény ebben foglalható össze.

A televízió nagyközönsége részére közvetített aláírási cere-
mónián látható volt, hogy az egyezmény egy vastag könyv mére-
tét tette ki, amelyből mindössze egy-két oldalas propaganda frázi-
sokkal teletűzdelt újságcikket közöltek. Ezt a „semmit” aztán
nagy pátosszal történelmi nagyságú jelzőkkel illetve tálalták és
kommentálták hosszú hetekig-hónapokig. Magát az aláírási aktust
ünnepélyesnek szánták, de a komikus jelző sokkal inkább illik rá.

Látjuk, amint Reagan elnök és Gorbacsov elnök tegeződésre
váltanak, mondhatnánk „pertut isznak”. Örömében a két államfő
és népes kísérete a Néva-parti esték című orosz népdalt éneklik.
Az egész jelenet már nevetségesebb nem is lehetne. A főszereplők
azonban arcuk minden rándulása nélkül végigjátszották a különös
bohózatot. Alakításuk akár több Oszkár-díjat is megérdemelne.

Mindkét szabadkőműves kormány fegyelmezett módon en-
gedelmeskedett és hajtotta végre a láthatatlan cionista szabadkő-
műves világhatalom utasításait. Gorbacsov minden valós ok nél-
kül, minden ellenkezést mellőzve adta fel a csaknem egy évszá-
zados ugyancsak a szabadkőműves világhatalom irányításával lét-
rehozott kommunista gazdasági kísérletet minden vívmányával
együtt.
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Tulajdonképpen ezt az aláírási aktust kell a rendszerváltás
„de jure” kezdetének tekinteni. A megoldás nagyon is rendhagyó.
A történelem során a nagy társadalmi változások szinte minden
esetben, de facto-módon történtek, amelyet azután követett a de
jure befejezés.

Az a tény, hogy ezúttal ez fordítva történt, önmagában is jelzi
a felülről rányitott, mesterséges társadalmi rendszerváltás voltát.
Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a bolsevista vasszigor
enyhülésével az úgynevezett szocializmus alapdogmái hamarosan
a népi humor témáivá váltak. Ezt pedig törvényszerűen követte a
szocialista gazdaság fokozatos csődje. Ennek ellenére – hiába
várták – nem következett be társadalmi robbanás, hanem felülről
kellett szégyen-szemre bevallani az általuk százmillió halott fel-
áldozásával létrehozott, már alapjaiban hibás gazdasági modell
működésképtelenségét.

Ezúttal a Németország szívében mesterségesen kreált Ke-
let/Nyugat Berlin sem biztosította az első világháború utáni len-
gyel korridor és Danzig szerepét. A németek most gondosan kike-
rülték ezt a veszélyes csapdát. Hiába osztották ketté ezt a nagy
múltú fővárost a bolsevista szégyenfallal. A németek ezt a meg-
aláztatást is eltűrték. Ez a fal szó szerint a művelt világ szégyené-
vé vált. A világ minden részéből özönlöttek a turisták csaknem
harminc éven át, hogy személyesen is láthassák a bolsevista bru-
talitás e különös tárgyi megnyilvánulását. Végül is maga a kelet-
német bolsevista hatalom rombolta le Moszkva parancsára az új-
kori emberi történelem leggyűlöltebb építményét.

A falbontás látványos megkezdésével ott találjuk Reagant és
Gorbacsovot is, amint vésővel és kalapáccsal a kezükben vésik a
két nagyhatalom által közösen kreált szégyenfalat. A kommuniz-
mus mesterséges megbuktatásával az amerikai gazdaság válsága
lélegzetvételhez jutott. Ez ugyan nem új gazdasági erőforrások
keletkezését jelentette, sokkal inkább a hatalmas felfordulást ki-
érő, a nemzetközi sajtó által nagy lángra élesztett lélektani bra-
vúrt. Az amerikai gazdaság szereplői ügynökök hadát szabadította
a csődbe kergetett szocialista országokra, hogy a legsoványabb
piaci lehetőségeket is felkutassák.
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A helyi sajtó segítségével a lehető legmélyebbre szorítva az
egyébként még versenyképes termelésre képes üzemek értékét,
fillérekért felvásárolják.

Éhes hiénaként vetették rá magukat e szerencsétlen nemzetek
összes javaira. A szocializmus mákonyával negyven éven át ká-
bított Kelet-Európai népek egyik ámulatból a másikba esve tehe-
tetlenül nézték, hogy idegenlelkű vezetőik segítségével hogyan
fosztják ki hazájukat. Csak kevesen merték megfogalmazni a ke-
serű valóságot, miszerint a nemzetközi zsidóság a szocializmus
megváltó tanainak ürügyén kétszer is kifosztotta hazájukat. Első
ízben a szocialista társadalom kialakítása során történő államosí-
tással, másodszer pedig a szocialista állam szanálása során a pri-
vatizációval.

Aki nyitott szemmel figyelte az eseményeket, kénytelen volt
tapasztalni: a haszonélvezők mindkét esetben ugyanazok. A bol-
sevizmus szanálásával az amerikai kormányzat nem tudta vissza-
fordítani a hatalmas ország gazdasági romlását. Piacai nem bő-
vültek, erőforrásai nem növekedtek. A Szovjetunió és utódállamai
csak háborúban bizonyultak jó partnernek. A békés termelési és
gazdasági kapcsolatokban annál kevésbé. A kommunizmus fel-
számolása és a Szovjetunió felszabdalása csupán annyi gazdasági
előnnyel járt, hogy Amerika kiléphetett a szovjet haderő-fejlesztés
anyagi támogatásából, amely ugyan jelentős tétel lehetett, de úgy
tűnik a gondokat nem oldotta meg, csupán enyhítette. A Szovjet-
unió nemzetállamokra bontásának szükségessége éppen azért me-
rült fel, mert a hatalmas katonai komplexum, amelynek fejlesztés-
re vonatkozó pénzelése mindenképpen meghaladta a leszállóágba
került amerikai gazdaság lehetőségeit. Biztosra vehető, hogy
egyes fegyverkísérletek részei, a próbapéldányok tesztelései –
különösen a veszélyesebb természetűek – ezután is az orosz had-
sereg kísérleti telepein történik majd, de ezek ürügyén már nem
kell pénzelni a több milliós szovjet haderőt.

Más ésszerű magyarázatát ugyanis lehetetlen adni a tűzzel-
vassal, de mégis eggyé kovácsolt szovjet gazdasági szerkezet fel-
aprításának.

A szocialista társadalom felszámolására, jobban mondva át-
fordítására kijelölt Gorbacsov azonban nem tudta hatalmát át-
menteni. Úgy tűnik a legfelsőbb elvi irányítók menesztése mellett
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döntöttek. A korábban éppen általa megfegyelmezett Jelcin rövid
politikai birkózásban elképesztő győzelmével kivonta őt a forga-
lomból. Gorbacsovot reformereinek többsége cserbenhagyta, a
megmaradók pedig elerőtlenedtek. Jelcint érdekes módon a szoci-
alizmust támogató erők is segítették. Bárgyú módon abban re-
ménykedtek, ő majd visszaálltja a nagy Lenin örökségét. Valóban
Jelcin még megtehette volna, ha megengedik neki. Csakhogy ez a
„visszafordítás” ahogy újabb szóhasználattal mondják, nem tarto-
zott a kompetenciájába. Ő ugyanannak a titkos hatalomnak volt
kénytelen engedelmeskedni, aki Gorbacsov kezét is rányitotta. Ne
tartsuk a véletlen művének, hogy még hatalomrajtása előtt jelcin
is megfordult az Egyesült Államokban, ahol teljekörül eligazítást
kapott.

Ha pedig annak nem tett volna eleget, a védelmére Moszkvá-
ba rendelt izraeli titkosszolgálat rövid úton őt is kivonta volna a
forgalomból.

Máig vitatott, hogy ki, főleg milyen politika védelmezői kísé-
relték meg 1991. augusztus 19-22 között a Gorbacsov elleni
puccsot. Ugyanakkor Jelcin ellen, aki pedig befejezte a szocializ-
mus felszámolását, a legkisebb erőszakról sem tudunk. Lehet,
hogy Gorbacsov ellen nem a rendszerváltást ellenző erők, hanem
éppen a folyamatot gyorsítani igyekvők léptek fel?

A kialakult, sokkal inkább kialakított kaotikus és teljesen
összezavart orosz politikai helyzetben a kívülállók képtelenek
voltak tisztán látni. Csak a híradások elszólásaiból lehetett re-
konstruálni, hogy nem csak a moszkvai hatalom embereit vi-
gyázta izraeli testőrség, hanem a Szovjetunió utódállamainak
többségében, ha ugyan nem az összességében az új hatalom leg-
felsőbb vezetőjét is. Elképesztő, hogy a világ egyik legnagyobb
hatalmának tényleges irányítása a néhány milliós zsidóság kezébe
kerül. Ezek után nem túlzás feltételezni, hogy nincs ez másképp
az Egyesült Államok esetében sem.

Az amerikai gazdaság tartós válságával ez a látható és látha-
tatlan hatalom látszik megingani. Egyensúlyának helyreállítása
céljából döntöttek a csaknem ötszázmilliós lélekszámú bolsevista
társadalmi rendszerek szanálásáról. Ennek szerény hozadéka
azonban Amerika szükségleteihez képest nem bizonyult elegen-
dőnek. Nyugat-Európa gazdaságai a német egyesítés hatalmas
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megterhelése ellenére versenyben tudott maradni, sőt még javí-
totta is pozícióit, az Egyelt Államokkal szemben. Annak ellenére,
hogy egy ügyes diplomáciai húzással Amerikának sikerült jelen-
tős mértékben megfejnie mind Japánt, mind Németországot. Ez
pedig az 1991 évi Irak elleni háború. A történet rendkívül érde-
kes. Megérdemli figyelmünket.
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AZ ISZLÁM ELLENI VALLÁSHÁBORÚK
KEZDETE

A második világháború után – amelyben Amerika nemcsak
Németországot és Japánt, hanem gyarmattartó szövetségeseit is
legyőzte – az új világrend kialakítása során az Egyesült Államok,
Afrika olajban gazdag területein apró, független sejkségeket ho-
zott létre. Nem ok nélkül dohogta Churchill még a háború befeje-
zése előtt, hogy Roosevelt „szerelmes pillantásokat vetett egyes
olajkutjaira”. Az amerikai elnököt Anglia olajkutjai ugyan nem
nagyon érdekelték. Annál inkább az általa hatalomra segített sej-
kek révén a területükre megszerzett olajkoncesszió, amelynek
alapján felépíthette a saját olajkutjait. Ezek termelését pedig fillé-
rekért szállította és szálltja el mind a mai napig. A hosszú, mond-
hatni évszázadok óta elpuhult angol politikai elit ámulva figyelte,
hogy a demokrácia „kiteljesedésével” Amerika milyen ravasz
módon vonja gazdasági érdekeltségébe „saját” birtokait, domíni-
umait, gyarmatait.

Néha még jó képet is vágott hozzá, mint például Dél-Afrika
esetében. Bár itt nem az olaj, hanem az aranytermelés „piaci mó-
don” való megszerzése volt a tét.

Az Irak elleni szélhámosság megértéséhez nem mellőzhető a
huszadik század második felében Afrika és Ázsia olaj feletti ura-
lom megszerzése érdekében kifejtett nagy ívű amerikai tranzakció
részleteinek ismerete. Ehhez fel kell idéznünk az amerikaiak má-
sodik világháború után és annak következményeként kialakult
Iránnal való szoros szövetségét.

Irán és az Egyesült Államok között a világháború befejezésé-
vel az új fiatal uralkodó Reza Pahlavi sah hatalomra segítését kö-
vetően szoros szövetség és mondhatnánk baráti viszony alakult ki.
Olyannyira, hogy Iránt Amerika csendőrének tekintették a szom-
szédos arab és ázsiai országok. Ez a kiegyensúlyozott barátság
aztán a Szovjetunió segítségével végrehajtott afganisztáni állam-
csíny után nagymértékben megromlott.

Az Egyesült Államok nyilvános politikai retorikájában el-
ítélte a Szovjetunió nem is tagadott beavatkozását az afganisztáni
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puccs kivitelezésébe. Ugyanakkor személyes megbízottjai útján
Amerika elnöke arra szólította fel a sah-ot, hogy támogassa az
oroszok által hatalomra segített Taraki-kormányt. E furcsa hely-
zetet értékelve a sah arra a helyes következtetésre jutott, hogy
Amerika a Perzsa-öböl és a Közel-kelet térségei felett ki akarja
terjeszteni az egyébként is egyre növekvő szovjet—amerikai kö-
zös uralmat. A szokásos recept szerint a Szovjetunió Afganisz-
tánban az észak-iráni határ mentén katonai támaszpontokat léteit.
A szovjet veszély „ellensúlyozására” Irán déli határa mentén az
amerikaiak tartanák fenn „érdekeltségeiket”. Miáltal Irán bekerí-
tése teljessé válna. Vele együtt az iráni olaj termelése és elszállí-
tásnak ellenőrzése, majd később szabályozása is. Ezt a vélemé-
nyét 1978 nyarán a sah számos európai és amerikai vezetővel való
beszélgetése során több ízben is kifejtette. Az amerikai vezetők
egyre jobban tapasztalták, hogy a sah Taraki támogatása helyett
inkább a szovjet beavatkozás ellenzékét támogatja. Tarakihoz pe-
dig az amerikai vezetés minden erőfeszítése ellenére sem közele-
dett. Ennek láttán az amerikai külügyminisztérium boszorkány-
konyhájában új tervet főznek ki. Minő véletlen, 1978 szeptember
elején tüntetés robban ki Iránban és az Amerikának engedetlen
sah távozását követelik. A mozgalom szellemi vezetője Khomeini
ajatollah, aki 1964 óta külföldi száműzetésben él, mégpedig Fran-
ciaországban. Úgy tűnik a CIA keze még a Síita vallási vezetők-
höz is elért. A vallási mozgalomként indult tüntetés elképesztő
sebességgel terjedt. Reza Pahlavi acélszilárdságú uralma néhány
hónap alatt összeomlott. 1979. január 16-án az iráni sah menekül-
ni kényszerült. Emigrációját Egyiptomban tervezte, de onnan az
Egyesült Államokba csalják, amelynek vesztére engedett. Az iráni
forradalom az iszlám nevében győzött. Khomeini és főpapjai
megdöbbentő gyorsasággal szervezték át a sah modern államát
iszlám köztársasággá.

Úgy tűnik azonban Khomeini is átlátott az amerikaiak sanda
szitáján. A teheráni amerikai nagykövetséget, ahonnan az Irán el-
leni kémkedés teljes vertikumát irányították, fiatalokból álló iráni
fegyveresek elfoglalták és a nagykövetség tagjait túszként fog-
ságba ejtették. Az esemény rendkívül kellemetlenül érintette az
Egyesült államok kormányát. Mindent elkövettek a túszok kisza-
badítására. Kérték, követelték, fenyegették az új kormányt, még
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amerikai hadihajók is felvonultak az Irán környéki nemzetközi vi-
zeken, befagyasztja az amerikai bankokban elhelyezett hatalmas
iráni betéteket. De minden hiába! Az új iráni vezetők hajthatatla-
nok. A sah kiadatását követelik. Ezen a ponton azonban minden
amerikai kompromisszum-készség megtörik. Feltehetően a sah
számos olyan nagyfontosságú és nagyértékű szóbeli megállapo-
dás tudója, amelynek átadása az új vezetés számára hatalmas kárt
okozna az amerikai kormánynak. Nem! A sahot semmilyen kö-
rülmények között nem adhatják ki az iráni kormánynak. Inkább
meggyilkolják.

A mindvégig makk-egészséges sah rákbetegségéről soha
senki nem tudott. Nem csoda, hogy a váratlan bejelentés, hogy
meg kell operálni, megdöbbenést keltett. Nemcsak Iránban. Jack
Ruby után az amerikai politikusokat nem érte váratlanul Reza
Pahlevi műtétével kapcsolatos halála.

Amerika ravaszságát látva az iráni vezetés nem méltányolta
ezt az előzékenységet, hogy magukra vállalták a sah kivégzését.
A túszok továbbra is fogságban maradtak. Carter elnök újbóli
megválasztása ezzel meghiúsult. A túszok majd csak az új elnök
Reagan megválasztása után szabadultak.

Amerika, ha közvetlenül nem is torolta meg a teheráni nagy-
követség tagjainak túszlejtését, gondoskodott róla, hogy ez köz-
vetett módon megtörténjék. Iraknak határrendezési követelését
Iránnal ugyan 1975-ben egy külön megállapodásban rendezték,
de nem Irak előnyére. Az Egyesült Államok ezúttal titokban arra
biztatta az iraki vezetést, indítson háborút Irán ellen a határ meg-
változtatása érdekében. Szaddam Husszein iraki elnök kihasznál-
va ezt a kedvező alkalmat 1980 szeptemberében bejelenti az 1975
évi határ-megállapodás hatályon kívül helyezését, majd erőteljes
katonai támadást indít Irán ellen. A meglepett és még belső kon-
szolidációval küszködő Irán kezdetben hátrálni kényszerül a
szovjet fegyverekkel jól felszerelt iraki haderő támadása elől. Ez
azonban az iráni vezetést nem ingatta meg. Csapatai fokozatosan
méltó ellenfelévé váltak a támadóknak. Aztán, ahogy ez lenni
szokott a hadműveletek álló háborúra váltottak és változó heves-
séggel nyolc évig folytak. Mivel Irak képételen volt a győzelmet
kivívni az ENSZ Biztonsági Tanácsát használták fel az ellensé-
geskedés megszüntetésére. Felhívására 1988. augusztusban a har-
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coló felek fegyverszünetet kötnek, majd ezzel véget is ér a hábo-
rú. Irak nem érte el célját. A közös határ maradt a régi.

Mindenesetre az Egyesült Államok hasznos tapasztalatot
szerzett a két iszlám ország katonai képességeiről. A későbbiek
ismeretében alapos okunk van megkérdezni: Vajon Amerika mi-
ért nem avatkozott be a béke megvédésére? Amint a néhány száz-
ezer lakosú Kuvait esetében alig néhány év múlva megtette.

Irán helyzetét az iraki agresszió következtében nehéz idők
tették próbára. Az 1980 évi iraki támadást alig egy évvel előzte
meg a Szovjetunió Afganisztán elleni agressziója.

A kétfrontos háború veszélye nagyobb volt, mint bárki is
hitte volna. Bizonyára Khomeini Ajatollah látomásaiban gyakran
felrémlett Reza Pahlavi elődje baljós víziója. Ha Afganisztán a tíz
éven át tartó háború során nem tudja feltartóztatni a szovjet invá-
ziót, úgy Irán is a szovjet terjeszkedés szenvedő alanyává válik.

A szovjet-afgán háború eloszlatta a szárazföldi szovjet had-
erő legyőzhetetlenségébe vetett hitet. Pedig a Szovjetunió nem
nélkülözte Amerika látens segítségét sem katonai erőfeszítései-
hez. A maroknyi afgán nép iskolapéldáját adta: hogyan törheti
meg egy, a hazaszeretetében elszánt, jószerével fegyvertelen
nemzet partizánharca a világ legerősebb hadseregét is.

A szovjet hadsereg gerince olymértékben megroppant, hogy
maga a szovjet vezetés vette fontolóra, érdemes-e a hatalmas költ-
ségek árán fenntartott haderő ilyen mértékű fegyverbenntartását
továbbra is folytatni? A kérdésben természetszerűen benne volt a
válasz is. Afganisztán volt a szovjet hadsereg Sztálingrádja. Egy-
kori magabiztosságát nem is nyerte többé vissza. Még a Szovjet-
unió széthullását is lábhoz tett fegyverrel nézte végig. A szovjet
politikusok is jobbnak látták, ha személyes védelmükre az izraeli
MOSZAD-ot kérik fel. Volt olyan utódállam, amelynek vezetői –
nem tévedés! – az amerikai CIA titkosszolgálatot „bérelte”.

Ha 1956-ban Magyarországon nem akad egy Kádár János
nevű hazaáruló, aki maroknyi zsidó klikkjével a nemzet nyakára
szabadítja az orosz haderőt, a kezdeti megtorpanást követően
esélyük lett volna hasonló fiaskóra nálunk is. Annál is inkább,
mert számítani lehetett a szomszéd „szocialista” államok forra-
dalmi bekapcsolódására is.
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A Közel-Kelet, olajával együtt változatlanul ott található az
Egyesült államok célkeresztjében. Az erre vonatkozó tervein sem
a Szovjetunió afganisztáni, sem Irak iráni kudarca nem változta-
tott. Bár az iraki haderő nem bírt el az iráni védelemmel, ami bi-
zonyos csalódást okozott az amerikai megbízóknak. Azok még-
sem veszítették el érdeklődésüket az olajban rendkívül gazdag
állam iránt. Az amerikai külügyminisztérium és a titkosszolgálat
új tranzakciót készít elő. Ezúttal nem Irak érdekében, hanem ép-
pen kárára. Tudott dolog, hogy az iraki olajtermelés elszállítása
jelentős mértékben Kuvaiton keresztül történt. Ugyanakkor Ku-
vait az iraki határ egyre nagyobb közelségébe kezdte meg új olaj-
kútjainak telepítését, miáltal az iraki olajmezők e területen szem-
látomást apadtak el. Kuvait tehát az iraki olaj kirablására rendez-
kedett be. Alig hihető, hogy akadna olyan állam, aki hasonló ese-
tet szó nélkül tűrne.

Az is rendkívüli módon idegesítette az Egyesült Államokat,
hogy az Irán elleni háborúhoz eladott vegyi fegyverek bevetését
az iraki hadsereg nem teljesítette. Így az Irak tulajdonába került
vegyi fegyverek esetleges felhasználásának ellenőrzése kicsúszott
Amerika kezéből. Irak azokat akár el is adhatja mégpedig az USA
által nem szeretett hatalmaknak. A vegyi fegyvereket tehát vissza
kell szerezni, ha másként nem megy, hát háború útján. Ennek
megindításához azonban súlyos érvekre van szükség. Ezt a célt
szolgálja majd Irak Kuvait elleni akciója.

Az amerikai titkosszolgálat biztatására Kuvait egyre több
akadályt gördít az iraki olaj elszállítása elé. Szaddam Husszein
iraki elnök a tarthatatlan helyzet megoldásához bagdadi nagykö-
vetsége útján az Egyesült Államok segítségét kérte. A nagykövet
azonban közölte: hazája nem kíván a két állam vitájába beavat-
kozni. Még csak közvetítést sem vállal. Irak oldja meg a problé-
máját, ahogy tudja, akár fegyveres erőbevetést sem kifogásolják.
Az Irán elleni háború idején kialakult rendkívül jó viszonyt az
Egyesült Államokkal Szaddam Husszein garanciának vélte Ame-
rika semlegességére egy Kuvait elleni invázióhoz. Az iraki elnök
akkor még nem tudhatta, hogy az amerikai külügyminisztérium és
a CIA közös akciója olyan csapdába rántja bele, amelyből többé
nem szabadulhat. Míg az amerikai nagykövet Szaddamot Kuvait
elleni fegyveres fellépésre biztatta, addig az amerikai titkosszol-
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gálat a Kuvaiti vezetést az Irakkal való együttműködés ellen han-
golta.

A Kuvaiti hatalom megdöntése nem igényelt nagy erőfeszí-
tést Irak részéről. A mintegy 325.000 lakosú Kuvaitban egymillió
külföldi arab élt és dolgozott. Ezek közül nagylétszámot képvi-
seltek az iraki állampolgárok, amelynek száma megközelítette,
esetleg meg is haladta a Kuvaiti állampolgárok létszámát. Irak te-
hát bent volt Kuvaitban. A Kuvaiti hatalomátvétel jószerével bé-
kés módon megtörtént. Az a néhány kisebb fegyveres incidens,
amelyről tudósítottak nagyon elszigetelt és lényegtelen esemény
volt. Az elmenekült Kuvaiti vezetők nem akartak hinni a fülük-
nek, amikor az amerikai kormány megbízottai arra tettek ajánla-
tot, hogy tizennyolc milliárd dollár fejében kiűzik az iraki meg-
szállókat és visszaállítják hatalmukat. Két kézzel kaptak az ajánlat
után, hisz a hatalmas Kuvaiti olajtermelés bőséges fedezetet nyújt
e szerénynek éppen nem mondható összeg kifizetésére.

Az „üzlet” megkötése után akcióba lép az amerikai kormány.
Nyilatkozataival egyre vészjóslóbban figyelmezteti Irakot Kuvait
megszállásának megszüntetésére. Majd megkezdi hadihajóinak az
arab vizekre való felvontatását. Szaúd-Arábiát meggyőzi és meg-
nyeri az Irak elleni fellépéshez. Támaszpontot biztosit az amerikai
haderő részére. Még annak költségeit is magára vállalja. A felvo-
nulás befejezése után még egy látványos felszólítás Irak vissza-
vonulására, amelyet az nem teljesít. Amerika pedig megindítja
támadását az irakiak Kuvaitból való kiűzésére.

Mai tudásunk alapján alapos okunk van csodálkozni azon,
hogy az amerikai hatalmas felvonulás láttán Szaddam Husszein
miért nem hagyta el önként az annektált Kuvaitot? Így ugyanis
ürügy híján elháríthatta volna Amerika fegyveres támadását.
Szaddam Husszein előtt bizonyára az iráni példa lebegett. Ameri-
ka oda is felvonultatta hadihajóit és szigorúbbnál-szigorúbb fe-
nyegetésekkel próbálta terrorizálni az iráni vezetést. A fegyveres
támadást azonban nem indította meg. Sőt éppen az iraki haderő-
vel próbálta kicsikarni az iráni kormány engedékenységét, amely
még a nyolc éves háború ellenére sem következett be.

Szaddam Husszein ezúttal is joggal következtethetett arra,
Amerika végül is tétlen marad. Nem így történt! Lehetetlen itt
nem felismerni a második világháború kiprovokálására alkalma-
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zott módszert. Németország első világháború utáni erőszakkal el-
kobzott területeinek visszaszerzésére irányuló hitleri törekvéseket,
a Szudéta-vidék békés visszacsatolásával részben kielégítették. A
Lengyelországban Amerika, Anglia és Franciaország által felszí-
tott háborús hangulat közben arra biztatták, hogy ne engedjen a
német követeléseknek Danzig és a korridor ügyében. Hitler joggal
hihette, hogy az Szudéta-vidékhez hasonlóan az utolsó pillanat-
ban a nyugati hatalmak visszalépnek majd és – ha részben is – de
békés úton teljesítik jogos kővetetéseit. Nem így történt!

Az amerikai invázió elindítása után Szaddam kivonult Kuva-
itból. A háború azonban nem ért véget, annak ellenére, hogy Irak
minden kárát helyreállította Kuvaitnak. Az amerikai erők beha-
toltak Irak területére is. Az iraki hadseregnek nem volt semmi
esélye a hatalmas túlerővel szemben. Az amerikaiak mindenáron
az Iraknak eladott vegyi fegyverek visszaszerzésére törekedtek.
Ezeket azonban nem találták meg. Amikor Irak teljes területének
elfoglalása már kiszámítható közelségbe jutott az amerikai veze-
tés váratlanul leállította a további hadműveleteket és kivonta ka-
tonai egységeit Irak területéről. Okáról semmit sem közöltek.
Máig sem adtak rá magyarázhatott. Valószínűsíthető, hogy ame-
rikai katonák ismeretlen eredetű megbetegedései állhattak a hát-
térben, amelyet az Irak tulajdonában lévő amerikai származású
biológiai fegyverek esetleges bevetésének tulajdonítottak. Nem
egyszer mutattak be később a televízió útján szánalmas állapotban
lévő, az iraki úgynevezett „öbölháborúban” résztvevő beteg ka-
tonát, akinek betegségét még diagnosztizálni sem tudták.

Az öbölháború ugyan sokat rontott Amerika erkölcsi meg-
ítélésén, üzletnek azonban nem volt rossz. A Kuvaiti tizennyolc
milliárd dolláron felül Japánt és Németországot is megsarcolta ti-
zenöt-tizenöt milliárd dollárral az iraki agresszió felszámolásnak
költségeihez való hozzájárulás címén. A sajtó révén ennyiről tu-
dunk. Hogy kik fizettek még erejükhöz mérten és mennyit, ilyen
címen Amerikának, azt egyelőre nem tudjuk. De biztosra vesszük,
hogy történt ilyen.

A hatalmas összeg azonban Amerika válsággal küzdő gazda-
ságát csak lélegzetvételnyi szünethez juttatta. Konjunktúra fel-
élesztéséhez nagyon is kevésnek bizonyult. A „bevételeket” a ha-
diipari konszernek gyorsan elnyelték,
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A naiv amerikai nép a televízió útján bemutatott számítás-
technikai bravúrral végrehajtott bombázások láttán úgy vélte: ez a
háború valóságos szórakozás, hiszen a saját lakásában, kényelmes
foteljéből nézhette végig akárcsak a moziban. Fel sem merült
benne, hogy azért a háború, még ebben a modernizált változatban
is megteremti a maga hősi halottait, mégpedig mindkét oldalon.
Az „öböl-szindróma” betegeinek bemutatása pedig kiváltotta fé-
lelmét. Biztonságérzete egyre gyengült, majd politikai meggyő-
ződése is irányt váltott. A „győztes háború” pszichózisában nép-
szerűségi csúcsot döntő Bush elnök iránti látványos szimpátia
gyors hanyatlásnak indult. Az 1992. évi esedékes elnökválasztást
el is veszítette.

Elnökök jönnek, elnökök mennek, az amerikai gazdaság váll-
sága azonban marad. Az amerikai legfelsőbb titkos tanács, amely
a kormányzatot is uralma alatt tartja, megállapítja, hogy a hatal-
mas államot immár krónikusan sújtó gazdasági válság a különbö-
ző hatalmak között folyó békés gazdasági versennyel nem hárít-
ható el. Annál is inkább, mert az amerikai ipar alulmaradt a japán
és német, de számos területen még a Kínai ipar és gazdaság kon-
kurencia harcában. Úgy tűnik az egész világ gazdasága – hatalmi
csoportosulásoktól függetlenül – elérkezett, de legalábbis veszé-
lyesen megközelítette fejlődésének ésszerű határát. Mindenütt
túltermelési válság szorításából igyekeznek szabadulni egyre ke-
vesebb sikerrel. Csak egy nagy háború pusztítása tudná felélesz-
teni a kilátástalan helyzetbe került világgazdaságot. Nincs azon-
ban olyan jelentős hatalom, aki – bár okot mindegyik találna rá –
fel merné vállalni egy általa indított háború következményeit.
Németországot két ízben is sikerült az angolszász és orosz hatal-
maknak világháborúba rángatni ezúttal szerencsére megkötötte
magát. Kitér minden provokáció elől.

Az Egyesült Államok kormánya valósággal kutatja azokat az
ürügyeket, amelyek felnagyításával és felismerhetetlenné torzítá-
sával nyakatekert módon alkalmat adhatna a háború megindításá-
ra. Tekintete változatlanul Irak felé merevedik, bár a lakosságot
sokkoló, a televízió által is sugalmazott öböl-háború következmé-
nyei némileg visszafogják ösztöneit. 1998. végén azonban a ha-
diipari kutatások vezetői mégis rábírják az amerikai és angol
kormányt, hogy a „sivatagi rókának” keresztelt hadművelet ke-
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retében négy napon át minden ok nélkül bombázzák bakot. Az
1991. évi háború során kiderültek a hadieszközök számítógépes
vezérlésének hibái, amelynek korrekciói befejeződtek, s újbóli
tesztelésük szükséges. Az iraki nép és anyagi javainak pusztítása
egy percig sem zavarta őket.

A kommunizmus felszámolása nem várt kísérő jelenségeként
recsegve-ropogva roskadt meg a gyűlölt Trianon épülete is. Első-
nek 1991.-ben a Jugoszláviához kényszerített Horvátország és
Szlovénia, kiáltotta ki függetlenségét, majd követik őket a bos-
nyákok is. Alig két év múlva a csehek és szlovákok válnak szét és
önálló államot alakítanak. Csak Magyarország hallgat és szalajtja
el a talán soha vissza nem térő ilyen könnyű alkalmat. Bár a jugo-
szláv szabadságmozgalmak kezdetén az amerikai elnök határo-
zottan kijelentette, hogy Jugoszláviának „egyben kell maradnia”,
a művelt öntudatos horvát és szlovén nemzet nem volt hajlandó
figyelemre méltatni, inkább vállalták a rendkívül erőteljes szerb
haderővel való egyenlőtlen harcot. Függetlenségüket végül is ki-
vívták. Majd a koszovói albánok lépnek fel önállóságuk igényé-
vel, amelyre a szerbek kegyetlen és véres háborúval válaszolnak.
Ezúttal már Jugoszlávia léte a tét. Amerika a szláv-iszlám hábo-
rúval kellő ürügyet kreál, hogy magával kényszerítve néhány
NATO-tagállamot, a NATO közös költségén 1999-ben légi hábo-
rút indítson most már csak Szerbia ellen. Komoly kísérletet tesz
Németország háborúba rángatására is. Ez azonban nem jár siker-
rel. A németek csak jelképes mértékre korlátozzák részvételüket.

A Jugoszlávia elleni fellépést megelőzve Amerika azt a lát-
szatot kelti, hogy ehhez szükség van a NATO Kelet-Európai bő-
vítésére. Ennek nyomán Magyarország, Csehország és Lengyel-
ország alig több, mint másféléves látványos tárgyalási huza-vona
után 1999 március 12-én a NATO tagjaivá válnak. Szánalmas lát-
vány volt, ahogy a magyar kormány ez ügyben túllihegte magát.
Nem érdekelte, hogy a magyar lakosság a belépésre vonatkozó
népszavazásról több mint 50%-os mértékben távolmaradt. A
nagytöbbségű igen szavazatokra tekintettel érvényesnek jelentet-
ték ki a népszavazást. A csupán 49,24%-os részvételi arányt po-
litológusaink derék hada mindennel magyarázta, csak azzal nem,
hogy lakosságunk ösztönösen megérezte ennek veszélyét. Jövő-
belátását az események korábban igazolták, mint hitte volna. A
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csatlakozási szerződésen jószerével még a tinta sem száradt meg,
9 nap múlva megindul a Jugoszlávia elleni légi háború. Már a
szerbiai célpontok bombázása előtt világossá vált, hogy Amerika
igényt tart a magyar légtér használatára. Hazánkat még fel sem
vették a NATO-ba, amikor a magyar kormánypárti és ellenzéki
képviselők egymást taposva igyekeznek 1998 október 14-én meg-
szavazni az ország légterének átengedését a szövetséges, jószeré-
vel az amerikai szállító és harci repülőgépek használatára. A lég-
térhasználat után jött a Taszár-i légitámaszpont átadása. Az oro-
szok elmentek, megjöttek az amerikaiak! Koszovó esetében Ame-
rika azt a látszatot keltette, mintha a muzulmán lakosság védelme
érdekében lépett volna fel Jugoszlávia ellen. A tömegsírok azon-
ban muzulmánokat rejtegetnek, amelyek feltárása még napjaink-
ban is folyik.

A Szerbiával kapcsolatos amerikai sandaság egyik mosolyra
fakasztó példája az amerikai szabadkőműves irányítású hágai
úgynevezett nemzetközi bíróság háborús bűnöket tárgyaló tevé-
kenysége. Előre kell bocsátanunk, hogy ez a bíróság az Egyesült
Nemzetek Szövetségének (ENSZ) egyik intézménye. A második
világháborút követően a német állam vezetői felett is ENSZ hatá-
rozatok alapján létrehozott „nemzetközi bírósága” ítélkezett. Hoz-
zá kell tegyük az ellenfél vezetőinek ilyen nevetséges ürügy
alapján való tömeges legyilkolása az írott történelemben páratlan.
Minden emberi logika szerint egy háborút vesztett ország veze-
tőinek – amennyiben valóban bűnös módon vitték bele hazájukat
egy háborús katasztrófába – felelősségre vonása a vesztes ország
népének joga és feladata, hiszen a vesztes háború következmé-
nyeit (jóvátétel fizetése, az ország újjáépítése, a háború okozta
nélkülözések és szenvedés) nyilván ő viseli. Ő tudja megítélni,
hogy vezetői a sok rossz közül a legkevésbé fájdalmasat válasz-
totta-e. A háború két győztesének és haszonélvezőjének nem fel-
akasztani, hanem szobrot kellett volna állítani Hitlernek és mi-
nisztereinek. Meghálálva, hogy lehetőséget adtak az Amerika ál-
tal oly régóta megálmodott új világrend megteremtésére, a gyar-
matok ura felosztására, szövetségesei – Anglia és Franciaország –
birtokainak megcsonkolására, gazdaságuk visszavetésére. Ezekre
ugyanis a második világháború nélküli lehet, hogy sohasem lett
volna képes. A Szovjetunió feltehetően hosszú ideig nem válha-
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tott volna atomhatalommá. Birodalma határai nem terjedhettek
volna túl Közép-Európán.

Ez a „jó nevű” nemzetközi bíróság a szerbiai háború befeje-
zése után megkezdi a háborús bűnösök megnevezését. Érdekes
módon ezúttal nem is keresi az általa megnevezett személyeket.
Az amerikai katonai erő kellő létszámban tartózkodik a volt Jugo-
szlávia területén, de még csak kísérletet sem tesz a háborús bűnö-
sök kézrekerítésére. Ha mégis elfognak valakit, azok csupán so-
kadrangú emberek az elkövetők között. A legfőbb bűnösnek
megnevezett Radován Karadzsics a boszniai szerbek elnöke és
Radkó Mládics tábornok a katonai főparancsnoka a mai napig há-
borítatlanul élik életüket valahol Szerbiában. Senki sem keresi
őket. Elfogásukat sem sürgetik. Szlobodán Milosevics szerb elnö-
köt ráveszik, hogy önként adja fel magát. Ez meg is történik, de
egészségi állapotára való hivatkozással több éve nem hoznak íté-
letet ellene Hágában.

Az alábbi eset azonban mosolyra fakasztó: A szerb Krajnai
háború legvégső időszakában Karadzsics helyére Viljana Plapsics
nevű hölgyet választanak.

Ennélfogva ő is a háborús bűnösök listájára kerül. Őt sem
fogják el, sőt nem is keresik. Néhány évi háborítatlanság után e
derék hölgy úgy dönt ő is önként jelentkezik Hágában. Pere meg
is kezdődik, majd Miloseviccsel ellentétben viszonylag rövid idő
múlva súlyosan el is ítélik. A politikával akár árnyaltan foglakozó
nagyközönség ezúttal egyik ámulatból a másikba esik. Jószerével
az ítélettel csaknem egy időben bejelentik, hogy a Hágai Nemzet-
közi Bíróság a börtönbüntetés letöltésére Plapsicsot kiadja Nor-
végiának. Megkezdődnek a találgatások: vajon miért éppen Nor-
végiának? Hiszen az ENSZ-nek, vagy a Hágai Nemzetközi Bíró-
ságnak nincsenek intézményei Norvégiában, különösen büntetés-
végrehajtási börtöne. Norvégiának sincsenek a volt Jugoszláviá-
val különleges kapcsolatai, amelyek ezt indokolhatnák. A kétke-
dők kíváncsisága rövidesen választ kap. A norvég törvények
ugyanis tiltják hetven évnél idősebb elitéltek fogvatatását.
Plapsics asszony pedig, ha nem is sokkal, de túlhaladta hetvene-
dik életévét. Így tehát a norvég hatóságok, átvétele után szabadon
engedik. Mesébe illő megoldás! Az ilyenre szokta mondani a ma-
gyar köznyelv: „vakulj paraszt!”
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E különös eset akár fel is ébreszthetné emberaráti érzelmein-
ket, ha a mechanikus agyunk számítógéprendszerébe nem jelenne
meg kellő makacssággal egy másik „háborús bűnös” neve, akit
ugyancsak az ENSZ égisze alatt létrehozott nemzetközi bírósága
ítélt életfogytiglani börtönbüntetésre, amelyet szó szerint értel-
meztek. Sőt a rossz nyelvek szerint 93 éves korában, 1987-ben
fogvatatói a spandani börtönben meggyilkolták. Kivégzését ön-
gyilkosságnak álcázták.

Igen, Hess Rudolfról van szó. Őt a norvég hatóságok nem
kérték ki, hogy hetvenéves korában szabadon engedjék. Mai szó-
használattal ezúttal súlyos diszkrimináció történt, hiszen ugyan-
azon nemzetközi intézmény bírósága hozta mindkét ítéletet,
ugyanazon vád alatt. Szerintük háborús bűnös volt Hess is,
Plapsics asszony is. Nemes egyszerűséggel azt is mondhatnánk
darab-darab. Ha a Hágai Nemzetközi Bíróságnak és a norvég
kormánynak szemernyi igazságérzete, nem pedig elvakult német-
gyűlölete lett volna, Rudolf Hesst 1964-ben, hetvenedik életév-
ének betöltését követően szabadlábra kellett volna helyeznie.
Plapsics asszony példájánál maradva Norvégiában.

Fenti eset is bizonyítja, hogy nemzetközi igazságszolgáltatás-
ról szó sincs. Nemzetközi színházról, sőt cirkuszról annál inkább,
amelynek meghökkentő előadásaiban a következő évtizedekben
bőségesen lesz részünk.

Hess Rudolf meggyilkolásában kétkedő „antifasiszták” jog-
gal mondhatnák és mondják is, ha meg akarták gyilkolni, akkor
előbb is megtehették volna, miért vártak volna 1987-ig? Az érve-
lés helyénvaló.

Mai tudásunk alapján már könnyen megadhatjuk a választ.
Hess tulajdonképpen a közelgő „rendszerváltás” áldozata lett. Az
a láthatatlan hatalom, amely a második világháború következmé-
nyeinek szanálását kitervelte és levezette nagyon jól tudta, hogy a
rendszerváltási komédia keretében meg fogják szüntetni Német-
ország katonai megszállását és kettéosztottságát. Ezzel egyidejű-
leg a megszálló erők által őrzött spandani börtön felügyeletét is át
kell adni a német hatóságoknak. Ez azzal a nyilvánvaló követ-
kezménnyel járt volna, hogy a német igazságügyi szervek kihall-
gatják Hesst. Ezzel a második világháború kiprovokálásának
minden titkos galádságára fény kerül, hisz ebben az időben ezek-
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nek egyetlen német tudója már csak Rudolf Hess. El kell tehát
némítani, mielőtt megszólalhatna. Meggyilkolása után még bör-
tönét is lebontják, nehogy abból valami árulkodó üzenet kerüljön
elő.

Hiába! A demokrácia utjai kiszámíthatatlanok. Ami ugyanaz,
az nem mindig ugyanaz!

A Jugoszlávia elleni bombázások szolgai kiszolgálása Ma-
gyarország számára semmiféle előnnyel nem járt. Hátránnyal an-
nál inkább. Az amerikai „szövetséges” légierő nem hadicélponto-
kat támadott, hanem gazdasági létesítményeket. A Duna jugo-
szláviai szakaszán sorra lebombázta a hidakat, amelynek a Duna
medrébe omlott szerkezetei elzárták a folyó hajó közlekedésének
minden lehetőségét. Az olcsó vízi szállítás, Bulgária, majd a Fe-
kete-tenger közbejöttével a Földközi-tenger felé megszűnt. Az
amerikai légitámadások befejezése után Milosevics és kormánya
nem volt hajlandó a következményeinek felszámolására.

Azzal érvelt, hogy Jugoszláviának nincs rá pénze, hogy a hi-
dak roncsait kiemelje a Duna medréből. Akik lebombázták, azok
állítsák is helyre, vagy fizessék meg a helyreállítás költségeit.
Jómagam hajlanék e loggiával egyetérteni. Valószínűleg később –
bár hivatalosan nem közölték – Amerika is elfogadta, s ha nem is
a saját költségvetéséből, de a NATO kasszájából végül is megte-
hette.

A jugoszláv események felszításával Amerika komoly kísér-
letet tett Európa lángba borítására. A legfontosabb cél nem Jugo-
szlávia volt, hanem Németország. Ha őt sikerül kezdeményező-
ként, vagy legalább a hadműveletek vezető szereplőjének tenni,
akkor a németek mire felébrednek akár Amerikával is szemben
találhatják magukat. Ennek kimeneteléről következményeiről
bárki kockázatmentesen megjósolhatja Közép-Európa háború
utáni sorsát. A németek azonban résen voltak. Igaz Genser kül-
ügyminiszter szélsebes leváltásával, de elhárították a sanda pro-
vokációt. Az amerikai tervek kudarcot vallottak.

Új forrásokhoz nem jutott, a gazdaság válsága tovább mé-
lyült. A 300 forintos dollár lassan, de biztosan csúszik lefelé.
Nemsokára már csak 200 forintot ér, pedig a magyar gazdaságot
is a leszálló ágba lehet sorolni.
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Az Egyesült Államok és a Szovjetunió második világháború
utáni titkos szövetségét, amelyet hidegháborús szélhámossággal
álcáztak, számos jelenséggel igazoltuk eddig is. Legkézenfekvőbb
bizonyítéka maga a rendszerváltásnak nevezett kommunista (ár-
nyaltabb szóhasználattal szocialista) társadalmi rendjének minden
látható kényszer nélküli lebontása. Majd szuperhatalmi pozíciójá-
nak teljes feladása. Hajdani 300 millió körüli lakossága e szanálás
következményeként mintegy a felére zsugorodott.

Minő véletlen, többnyire azok az országok nyerték vissza
függetlenségüket, amelynek területei gazdasági erőforrásaikat te-
kintve az átlagnál kedvezőtlenebb adottságúak. Az olajban gazdag
csecseneknek már második évtizede folyó kegyetlen háború elle-
nére sem tudják önállóságukat kivívni. Ugyanakkor a rendkívüli
hátrányos gazdasági viszonyok között élő Fehéroroszország ve-
zetői mindig kudarcot vallanak, Oroszországgal való újra egye-
sülésüket szorgalmazásában. Oroszország ugyan így is jelentős
hatalom maradt, de már semmilyen vonatkozásban (legfeljebb
atomfegyvereinek mennyiségét tekintve) nem említhető Nyugat-
Európával, Japánnal különösképpen pedig Kínával egyenlő hata-
lomnak. Sőt már India és Indonézia is erősen a nyomában van.

A szoros amerikai-orosz szövetség látványos megnyilvánulá-
sának leszünk tanúi 2001 őszén. Amerika nevetséges ürüggyel
hajt végre fegyveres agressziót az ellen az Afganisztán ellen, aki-
vel a szövetséges Szovjetunió 1979-től 1989-ig kudarccal végző-
dött háborút vívott. Még elevenen emlékezünk az amerikai kor-
mány hangos tiltakozására a szovjet agresszió és a háború miatt
egy teljes évtized alatt. Ugyanakkor titokban támogatta a Szovjet-
unió által kinevezett afganisztáni kormányokat. Ennek a kétszínű
játéknak esett áldozatául Reza Pahlavi iráni sah is.

Ezúttal Amerika próbálkozik azzal, ami a Szovjetuniónak tíz
év alatt nem sikerült. A Szovjetunió is nevetséges ürüggyel indí-
totta háborúját Afganisztán ellen, de az amerikaiak érvelése az
valóságos röhej.

A világ népei megdöbbenéssel értesültek a New Yorki keres-
kedelmi központ két ikertornya elleni merényletről, amelynek kö-
vetkeztében azok teljesen megsemmisültek. Ezzel a béke és a há-
ború közötti útvonal nagyon fontos állomásához érkeztünk. Eddig
is történtek kisebb-nagyobb merényletek, általában amerikai ér-
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dekeltségek ellen, a világ különböző pontján, de valahogyan
egyik sem volt megközelítően sem ilyen látványos, mint e két
hatalmas torony összeomlása.

Később szinte valamennyiről kiderült, hogy azokat nem arab
terroristák követték el, hanem az amerikai titkosszolgálat, a CIA
szervezte meg és hajtotta végre. Érthető, hogy az elkövetőket so-
hasem találták meg.

Az ikertornyok elleni merénylet nemcsak látványossága, ha-
nem az amerikai politika várható, majd bekövetkezett változásai
miatt is megérdemli figyelmünket. Annál is inkább, mert már az
első napokban számos gyanús körülmény tűnik fel az átlagosnál
kritikusabb megfigyelőben. Rövid idő alatt számtalan újságcikk,
sőt cikksorozat, de néhány könyv is jelenik meg világszerte e té-
makörben. Ezek közös jellemzője, hogy vitatja a megtörtént ese-
mény hivatalos megállapításait. Tagadják, hogy a hivatalos verzió
szerint az egyáltalán úgy történhetett. Talán nem lesz felesleges,
ha dióhéjban összefoglaljuk és megismételjük mindazt, ami ma
már közszájon forog. A világ televíziós csatornái több órás műso-
rában mutatták be a füstölgő majd összecsukló tornyokat.

Érdekes módon még a repülőgépek becsapódását is. Már az
is gyanúsnak tekinthető, hogy az első becsapódó gépet is filmez-
ték mégpedig nem is amatőrök.

Ez arra enged következtetni, hogy akik a felvételeket készí-
tették előre tudhattak a rövidesen bekövetkező katasztrófáról. Ép-
pen ezért készenlétben álltak az események megörökítésére. Ké-
sőbb kiderült, hogy a filmesek nem voltak egyedül, akik a bekö-
vetkező eseményekről előre tudtak. Nem tekinthető meglepőnek
annak megállapítása, hogy a Világkereskedelmi Központban dol-
gozó mintegy ötvenezer fő között sok zsidó származású vezető és
alkalmazott volt ezek számát mintegy négyezer főre becsülik. A
katasztrófa következtében áldozatul esett toronybéliek között
azonban egyetlen egyet sem találtak közülük. Kiderült, hogy az-
nap egyik sem ment be dolgozni. Ez önmagában is sokatmondó
körülmény, mégis csupán töredéke azoknak az ellentmondások-
nak, amelyekkel lépésről-lépésre találkozunk. Ha figyelembe
vesszük, hogy a két toronyban az ötvenezer ott dolgozón kívül
rendszerint mintegy 80-100 ezer fő ügyfél és turista fordul meg
naponta, amelynek egyidejűsége mintegy 70-90 ezer főre tehető,
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ennek ellenére a halottak száma a legutóbbi „lejtett licit” szerint
háromezer fő alatt marad. Mégpedig 2.795 fő. Ebből 479 fő a
tűzoltók és az elsősegélynyújtók áldozata. Állítólag 157-en voltak
a becsapódó repülőgépek utasai és a gépek személyzete, amely
két ilyen hatalmas gép esetében jelentéktelennek mondható. Így a
W.T.C-ben dolgozók közül az áldozatok száma 2159-re módosul.
Állítólag 20.000 főnek sikerült a két épületből kimenekülnie. Ez-
zel kapcsolatban a gondolkodó olvasó ugyanabba a dilemmába
esik, mint a holokausz leírásait olvasva.

Óhatatlanul gyanakodni kezd, hogy hogyan is sikerülhetett a
németeknek mintegy két év alatt az auschwitzi és birkenani hét
darab krematóriumban 6.000.000 zsidó áldozatot elégetni. Fred
A. Leuchter mérnök szakvéleménye szerint 24 óra alatt csupán
469,2 fő kapacitása volt, de ez is csak elméletben. A gyakorlatban
ezt 207 főre becsüli. Ha hihetünk Leuchter mérnök szakvéle-
ménynek még az elhamvasztás elméleti lehetősége is alatt marad
a félmilliónak. Kerekítve a könnyebb számítás érdekében 1000
nappal figyelembe véve 469.200 főt tesz ki. A gyakorlati becslés-
sel kimutatott 207 fő/24 óra ugyancsak a kerek 1000 nappal szá-
mítva 207. 000 főre módosul.

Sajnos Luchter mérnökön kívül egzakt számításokat a tény-
leges áldozatokra vonatkozóan még senki sem végzett legalábbis
nem tudunk róla – kénytelenek vagyunk továbbra is a sötétben ta-
pogatózni.

Ugyanez a kétség munkál bennünk a fenti 20.000-es szám-
mal kapcsolatban is. Ez ugyanis a két toronyra elosztva 10.000-
10.000 főt jelent. A déli toronyba való repülőgép becsapódás és a
toronyt összeomlása között csupán egy óra telt el. Még egy vész-
kijáratot is figyelembe véve a két kijáraton ez alatt 5.000-5.000
ember hogy tudott kipréselődni anélkül, hogy egyetlen embert is
agyontapostak volna. Bizony rejtély marad.

A becsapódó repülőgépek pilótáinak első variációban való
hivatalos megnevezése már nem is mosolyunkat, hanem hahotán-
kat váltja ki. A megnevezett pilóták egyike telefonon bejelentke-
zett és felhívta a FBI figyelmét a tévedésre, hiszen ő él! Később
még 6 fő jelentkezett a 19 megnevezett elkövetőből.
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Az FBI nyomozóinak arca sem rándult, rövidesen új nevet
mondtak. Könnyen lehet olyant, aki soha nem is létezett annak
ellenére, hogy fényképet is mellékeltek hozzá.

A nyilvánosságra hozott hivatalos utas listákon egyébként
egyetlen arab név sem szerepel.

Idézzük fel a történteket időrendi sorban New Yorki időszá-
mítás szerint:

8 óra 45 perckor az American Airlines 11. számú járata
Bostonból Los Angeles úti céllal becsapódik a Világkereskedelmi
Központ (World Trade Center) északi tornyába, majd felrobban.
Az utasszállító repülőgép típusa Boeing 767-es óriás gép. 18
perccel később 9 óra 3 perckor az United Airlines 175-ös járata,
amely ugyancsak egy Boeing 767-es gép és ugyancsak Boston-
Los Angeles légifolyosón közlekedik – becsapódik a W.T.C. déli
tornyába. Míg az északi torony közepét jól megcélozva történik a
repülőgép becsapódása, addig a déli toronynak egyik sarkát éri,
amely ugyan lángba borul, de a gép nem robban fel. A televízió
közvetítésében látható, amint a Boeing 767-es gép a repülés len-
dülete folytán egy lefelé tartó ív mentén tovább repül. Ebből egy-
értelműen következik, hogy csak a repülőgép balszárnyában lévő
esetleges üzemanyagtartály kerozin mennyisége robban be. Ha
abban egyáltalán volt üzemanyag-tartály A kétely jogos! Ha ez az
üzemanyag robbant be a toronyépületbe, nehezen érthető, hogy a
repülőgép egésze miért nem robbant fel. Szélsőséges esetben még
azt sem lehet kizárni, hogy az utasszállító repülőgép fedélzetéről
esetleg egy rakéta belövése történt a déli toronyba. Ennek pedig
még a puszta feltételezése is további nehéz kérdésekre lenne al-
kalmas. Bizonyára ez az oka, hogy még a legvérmesebb kétkedős
sem vetettek fel egy ilyen alternatív lehetőséget.

Azt már meg sem kérdezzük, hogy az első becsapódó repülő-
gép gyér utaslétszáma ellenére miért indítottak Bostonból Los
Angelesbe 18 perccel később még egy óriás utasszállító gépet?
Hiszen a két gép utaslétszáma együttvéve még a gép férőhelyei-
nek a felét sem vette igénybe.

Alig több, mint fél órával később 9 óra 40 perckor az
American Airlines 77 számú járata, amely az amerikai hatóságok
szerint egy Boeing 757-es óriásgép „rakétaként” csapódik be a
Washingtoni Pentagonba, amely tudvalévően az amerikai had-



343

ügyminisztérium épülete. A megrongálódott épület fényképe a
támadást követően szinte azonnal felkerül több hírszolgálat inter-
netes lapjára. A kritikus szemlélő a képet nézve hitetlenül csó-
válja a fejét a tátongó lyuk látható és a homlokzattartó oszlopok
méreteivel összevethetően aligha teszik valószínűsíthetővé, hogy
azon egy Boeing 757-es óriás repülőgép hatolt volna be az épü-
letbe. A becsapódó gépből ugyanis semmi sem látható, sőt amint
később kiderült semmiféle repülőgép alkatrészt sem találtak az
épületben. Újabb kérdés: hova lettek az óriásgép roncsai közvet-
lenül a robbanás után. A keletkezett pusztítás egyáltalán nem va-
lószínűsíti, hogy felismerhetetlenségig apró darabokra robbanha-
tott fel a hatalmas repülőgép teljes tömege. A helyszínen vizsgá-
lódó szakértők nagy többsége úgy véli, hogy ide nem egy óriás
repülőgép, hanem egy rakéta csapódott be. A helyszíni látvány ezt
teljes mértékben igazolta. További kérdések: hová lett akkor az
American Airlines 77 számú járata utasaival együtt?

Az United Airlines 93. számú járata 10 óra 10 perekor Penn-
sylvania mellett lezuhan. Állítólag miután a terroristák megpró-
bálták hatalmukba keríteni.

Térjünk azonban vissza a tornyokhoz, mivel az alakuló ese-
mények még számos feloldhatatlan ellentmondásra hívják fel fi-
gyelmünket.

Tíz óra után öt perccel összeomlik a W.T.C. déli tornya. Nem
tévedés! Az a torony, amelyet 18 perccel később ért a repülőtá-
madás és sokkal kisebb mértékben sérült, mint az északi torony.
A robbanást előidéző kerozin mennyisége jóval kevesebb, maxi-
mum a fele lehetett mint ami az ikertársát érte. Ne tekintsük fe-
lesleges okvetetlenkedésnek a nagyon fontos kérdést, mitől om-
lott össze ez a hatalmas épület? Mai napig az a nevetségesnek
mondható magyarázat, hogy a felrobbant kerozin „egy része” a
falakon lecsurgott és a földszint környékén felrobbant, amelynek
következtében az acélváz megolvadt és az épületek összedőltek.
Az elején le kell szögeznünk ennek valószínűsége egyenlő a nul-
lával. És akkor még finoman fogalmaztunk.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Világkereske-
delmi Központot 1993-ban már érte egy terrorista támadás. A
földalatti részlegében egy kisebb teherautó rakományának meg-
felelő mennyiségű robbanó anyag távirányítású felrobbantásával.
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A torony azonban a rendkívül erős acélvázára tekintettel meg sem
mozdult. A helyi károk gyorsan helyreállíthatók voltak. Az Ame-
rikában és Kanadában megjelenő lapok publikálták a tornyoktól
21 mérföldnyire lévő Lamont-Doherty Earth Obszervatory Kuta-
tóközpont szeizmikusméréseinek a tornyok összeomlása előtti
másodpercekben mért értékeit. A New York állambeli Palisades
egyetemi földrengésmérő berendezés a Richter-skála szerinti 2,1
erősségű földrengést mért a déli torony, illetve 2,3-at az északi to-
rony összeomlását közvetlen megelőző időben. Won-Yonng Kim
szerint az 1993-as robbanás idején semmiféle földmozgás nem
volt észlelhető. Ugyanakkor megállapították, hogy a robbanás
pillanatában mért földrengés húsz-szorosa az épület összeomlása
által okozott földmozgás erősségének.68

A tornyok összeomlásának televíziós közvetítését magam is
videó-filmre vettem és többször visszajátszottam. Ebből egyér-
telművé válik, hogy azok nem a repülőgépek becsapódásának kö-
vetkezményei. A tornyok alagsori nagy erejű robbanás áldozatai
lettek. Aki valaha látott – akár csak filmeken is – robbantással
végrehajtott épületszanálást, annak a tornyok összeomlásának lát-
ványa nagyon ismerőssé válik. Pedig egy épület szanálás esetén a
szükséges robbanóanyag mennyisége és elhelyezése az ugyancsak
gondos számítással felmért ellenállás leküzdésére nagyon körül-
tekintő elemzés alapján kerül meghatározásra. Az elénk táruló ko-
rabeli látvány felidézés nem hogy bennünk kétséget, hogy a tor-
nyok „szanálása” hasonló mérnöki pontossággal kiszámított ak-
ció következménye.

Sok egyéb mellett az is bizonyítja, hogy az északi toronytól
ugyancsak északi irányban az úttest másik oldalán, tőle 90 méter-
re álló úgynevezett 7-es épület – valamivel később ugyancsak
épületszanáláshoz hasonló módon összeomlott. Tette ezt annak
ellenére, hogy semmiféle légi becsapódás nem érte. Az összeomló
W.T.C. északi tornyának leomló törmeléke nemhogy kárt nem tett
benne, hanem el sem érte.

                                                     
68 Az adatok a Kanadában megjelenő MAGYAR JELEN című hetilap és a Ma-

gyar Demokrata című hetilap nyugati hírforrásokra való hivatkozásokkal
nyilvánosságra hozott közleményeiből származnak.
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A hasonló közelségben lévő 5. és 6. épület – noha ugyaneh-
hez az épületegyütteshez tartozott, semmiféle kárt nem szenve-
dett.

A 7-es épület ugyancsak felhőkarcoló volt, bár a W.T.C. to-
ronyépületeinél alacsonyabb a maga 47 emeletével és 180 méteres
magasságával.

Hasonlóan acélvázas technológiával épült. Az összeomlás
oka, itt és az acélszerkezet megolvadása, pedig ebben az épület-
ben – nem tudni honnan – csak olyan jelentéktelen irodatüzek
voltak, amelynek oltását, mint szükségtelent, meg sem kezdték.

A szakértők még két fontos megállapítását ugyancsak érté-
kelni kell.

1./ Elképzelhetetlen olyan állapot, hogy az egyidejűleg fel-
robbanó bármilyen folyékony robbanóanyag egy része
elkerülje a robbanást. (A kerozin egy részének lecsurgá-
sa)

2./ A tornyok vázát alkotó acélszerkezet megolvadásához
minimum 1500 C fok hőmérséklet szükséges. A kerozin
fel robbanása – mennyiségétől függetlenül – nem képes
ilyen magas hőmérséklet előállítására.

Ezek után nem kerülhető meg a kérdés: kik, mikor és kinek
az utasítására szállították és tárolták a feltehetően több teherautó-
nyi robbanóanyagot a tornyok alagsorába? Kinek az utasítására
robbantották fel távirányítással, esetleg időzített szerkezettel?

Kiderült, hogy a tornyok összeomlását követően mintegy öt
hét múlva találtak csak megolvadt acélszerkezeti maradványokat
a törmelék eltakarítása után, de csak az alagsorban hét emelet
mélyen. A mintegy ötvenezer tonna szerkezeti acélmaradványt
semmiféle vizsgálat alá nem vonták, hanem meglehetős gyorsa-
sággal eladták mindössze 70 dollárért tonnáját. Pedig egy ilyen
ismeretlen eredetű katasztrófa esetében a teljes törmelékanyag
leggondosabb átvizsgálása elengedhetetlen. Arra gondolni sem
merünk, hogy az FBI nyomozóinak szakmai felkészületlensége,
esetleges hanyagsága okozhatta ennek elmulasztását. Nem, erről
szó sem lehet! Valami más oka kellett legyen annak, hogy a ka-
tasztrófa kivizsgálása során annyi mulasztás történt.
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A támadást követően az FBI illetékesei azonnal közölték.
hogy hatszáz lehetséges szálon indították meg a nyomozást. Utó-
lagos ismereteink alapján ezt a leghatározottabban kétségbe kell
vonnunk.

Annál is inkább, mert néhány óra elteltével már be is jelen-
tették, hogy az Afganisztánban tartózkodó Oszama bin Láden ve-
zette al-Kaida terrorszervezet emberei követték el a terrortáma-
dást. Ezt mind a mai napig látható meggyőződéssel állítják. Ilyen
rövid idő alatt ugyanis a már bejellentett „hatszáz” előfordulható
cselekvési szálat jószerével még felsorolni, jegyzékbe venni sem
lehet, nemhogy kiterjedt nyomozást végezni. Az FBI furcsa visel-
kedéséből arra lehetne következtetni, hogy már az „első szál”
vizsgálatának kezdetén olyan kétségbevonhatatlan bizonyítékok-
hoz jutottak, hogy az kizárja minden más, lehetséges bűnelköve-
tők létezését. Vitathatatlan bizonyítékok azonban nem kerültek
elő mind a mai napig. Nevetséges erőlködések ilyenek bemutatá-
sára annál inkább. Mint például annak bejelentése, hogy a terro-
ristáknak deklarált arab al-Kaida tagokról kiderítették, nemrég
végeztek repülőgép vezetői tanfolyamot egy magániskolában.

Vagy egy közelben parkoló gépkocsiban megtalálták a repü-
lőgép működését ismertető könyvet. Azt igyekeznek a megrettent
nagyközönséggel elhitetni, hogy egy ilyen hatalmas utasszállító-
gép vezetése ilyen bonyolult manőverezés, amellyel a tornyokat
megcélozhatták, egy gyorstalpaló repülőgép vezető tanfolyamon
elsajátítható. Igaz, az amerikai lakosság manipulálása jóval köny-
nyebb, mint a sok háborús vihar által vert európaiaké, ezúttal
mégis túllépték hiszékenységük határát. Már az utca tárgyilagos
embere sem hisz ezekben az ellentmondásoktól hemzsegő kitalált
mesékben. Erre pedig az utóbbi ötven évben nem volt példa.

Az amerikaiak a világ rémületbe ejtett népeinek rövidesen
nyilvánosságra hozandó bizonyítékokat ígértek Oszama bin
Láden és az általa vezetett al-Kaida terror szervezet ellen a tor-
nyok pusztulása ügyében.

A néhány nap multán publikált bizonyítékok azonban egytől-
egyig feltételezésekre alapozott közhelyek. Például: „az USA el-
len az utóbbi években elkövetett merényletek hátterében
VALISZINÜLEG Oszama bin Láden áll” vagy „a 19 gépeltérítő-
ből 3 valamiféle kapcsolatban áll bin Ládennel” „a szeptember
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11-i cselekmény kísértetiesen hasonlít az 1998 augusztus kenyai
és nairobi amerikai nagykövetségek ellen elkövetett pokolgépes
merényletekhez” (amelyekről később kiderült, hogy megszerve-
zője egy Ali Mohamed nevű FBI ügynök volt.) Csak a rend ked-
véért említjük meg, hogy e merényletek ürügyén támadta meg az
Egyesült Államok 1998 augusztusában Afganisztánt. A merény-
lettel akkor is bin Ládent vádolták.

A későbbiek során több videofelvételt is bejátszottak a tele-
víziókban, amelyen egy Oszama bin Ládennek nevezett szakállas,
turbános öregember beszél és homályos célzásokat tesz a tornyok
általuk elkövetett felrobbantására. Több ilyen videokazetta első
bejátszását a hitelesség nagyobb látszatára az al-Dzsazirá televí-
zió végezte. Tartunk tőle nem ingyen! Rövidesen kiderültek
azonban, hogy ezek a „bizonyítékok” hamisak. Feltehetően vala-
mely New-Yorki filmlaboratóriumban, jobbik esetben Holly-
woodban késztették őket.

Az al-Kaida szervezetet, mint a művelt világ legveszedelme-
sebb ellenségét igyekeznek az amerikai sajtó vertikumában a köz-
vélemény tudatába döngölni. Ehhez a művelethez aztán néhány
elenyésző kivétellel, csatlakozik az egész világ láthatatlan köz-
pontjából irányított sajtója is. Éppen ezért nem lesz felesleges né-
hány mondatba bemutatni miféle szervezetről is van szó? Mit
tudnak róla a tárgyilagos elemzők?

Az al-Kaida tulajdonképpen az Egyesült Államok anyagi tá-
mogatásával jött létre a Szovjetunió Afganisztán elleni agresszi-
ója idején. Feladata csupán a Szovjetunió elleni harcra jelentke-
zett arab önkéntesek besorozása volt. Tehát nem volt több, mint
egy közönséges sorozó iroda, amely Peshawarban működött. Az
iroda vezetője valóban Oszama bin Láden volt, mint a szaúd-
arábiai kormány kiküldöttje, akit az amerikaiak bíztak meg ezzel
a feladattal, s ők is fizették.

Elmondhatjuk, hogy bin Láden és az amerikai kormány meg-
bízottak között a viszony több mint szívélyes volt. Nem járunk
messze az igazságtól, ha megkockáztatjuk bin Láden e minőségé-
ben az FBI ügynökeként működött. Az amerikai kormány a
nyolcvanas évek második feltől egyre nyíltabban lépett fel a nem-
zetközi porondon Izrael védelmében, majd egyre nagyobb anyagi
segélyezéssel ellátta a legmodernebb fegyverekkel is. Izrael pedig
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a megnövekedett befolyását és fegyverzetét az arab világ, különö-
sen a palesztinok ellen használta fel. Érthető, hogy ez egyre job-
ban mérgezte az arab országok és az Egyesült államok viszonyát.
A kilencvenes évek elején indított öbölháború kezdetén
kikényszerítette a Szaúd-arábiai kormány hozzájárulását országa
amerikai megszállásához. Ezt aztán a vallásos iszlám országok a
lehető legnagyobb ellenszenvvel fogadták.

Az akkor Szudánban élő Oszama bin Láden csatlakozva az
iszlám politikai erőkhöz, követelte az amerikai csapatok Szaud-
Arábiából való kivonását. Ezzel egy csapásra magára haragította
korábbi megbízóját, az Egyesült Államok kormányát. Hosszú idő-
re makacs ellenséget szerzett magának.

A Szudánra nehezedő egyre veszélyesebb nyomás hatására
kitoloncolták őt az országból. Akkor telepedett át Afganisztánba.
Oszama bin Láden egyébként szaud-arab származású, amelynek
állampolgára is. A világ csak az 1998-as Afganisztán elleni ame-
rikai agresszió idején ismeri meg a nevét.

Az Egyesült Államok kormánya őt gyanúsította a FBI ügy-
nökök által elkövetett nairobi nagykövetsége elleni merénylettel.
Ennek ürügyén kiadatását követelte az afganisztáni tálib vezetés-
től.

A tálib kormányzatnak ugyan alig volt kapcsolata bin
Ládennel, mégis kénytelen volt védelmébe venni. Ha ugyanis ül-
dözőbe veszi elveszti az iszlám világ addigi igen jelentős támo-
gatását. De nem is ismerte bin Láden gyakran változó tartózkodá-
si helyét.

Az al-Kaida, ez a két futballcsapatnyi szervezet majd csak a
2001. szeptember 11-én leomló „babiloni tornyok” ürügyén tesz
szert a világhírnévre. Jelentőségét minden erővel igyekeznek a le-
hető legnagyobbra növelni.

Miután az amerikai kormány a Világkereskedelmi Központ
elleni légi merénylet elkövetőiként az al-Kaidát jelölte ki, felme-
rült annak szükséglete, hogy ezt a szervezetet egy nemzetközileg
is ismerhető nagy szervezetté dagasszák. Az AFP újságírója
Sophie Clandet 2002. december 9-én jelentette, hogy a palesztin
hatóságok a gáza-övezetben Moszad ügynököket lepleztek le,
akik a titokban al-Kaida sejtek létrehozásán „munkálkodtak”.
Rasid Abu Sabak gázai biztonsági tiszt is megerősítette, hogy az
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izraeli titkosszolgálat emberei al-Kaida tagoknak adták ki magu-
kat és tagokat toboroztak. Sabak kilenc hasonló eset nyomozásá-
ról számolt be. Egyidejűleg Ariel Saron izraeli miniszterelnök
felháborodva jelentette be, hogy „izraeli értesülések” szerint az
al-Kaida a gázai-övezetben és Libanonban folytat toborzást. Satun
nyilván első kézből értesült, ha ugyan nem ő maga adott rá legfel-
sőbb utasítást.

Az egyesült Államoknak, s úgy tűnik Izraelnek is, sok évti-
zedes gyakorlata, hogy titkosszolgálataik szereznek ürügyet kato-
nai intervencióikhoz. Ha csak száz év történelmére pillantunk és
vissza, meglehetősen sok ilyen esemény vált ismertté. Említsünk
meg néhányat, amely egyértelműen felismerhetővé teszi a min-
denkori amerikai kormányok gondolkodásmódját.

1898-ban az Egyesült Államok kormánya területszerző rab-
lóháborút indít Spanyolország ellen. Az amerikai földrészen ál-
lomásozó spanyol katonai és tengerészeti erők nyilván messze
nem voltak egy súlycsoportba sorhatók az amerikai erőkkel, mi-
által az Egyesült Államok könnyű, mondhatnánk olcsó győzelmet
aratott. A békekötéskor megszerzi a Fülöp-szigeteket, Puerto
Ricot és Guamaot, továbbá Kuba feletti protektorátust.

A támadó háború kiprovokálása azonban nem válik Amerika
dicsőségére. Mc Kinley elnök utasítására amerikai titkos ügynö-
kök elsüllyesztik a Maina nevű amerikai hajót. Következménye-
képpen Mc Kinley elnök és John Hay „nem állhattak ellen a há-
ború megindítását követelő amerikai népnek”69

Ide kell soroljuk a japánok elleni provokációt az 1941. de-
cember Pearl Harbor elleni támadásához. Az alapképlet itt is na-
gyon egyszerű. A háború előtt Japán és Amerika között igen ki-
váló kereskedelmi kapcsolat működött, amelyben az Egyesült
Államok ipari nyersanyagokat és energiahordozókat, főleg olajt
szállított Japán részére. Ezt még Japán és Kína 1931. óta folyó
háborúja sem zavarta meg. Amerika minden zokszó nélkül elfo-
gadta, hogy Japán az általa elfoglalt igen lepusztult Kínai terüle-
ten nagy értékű beruházásokat hajtott végre. Oroszországot vi-
szont arra bíztatta, hogy szállítson hadianyagot Kína résére a Ja-
pán elleni háborújához. Ezek a szállítások már 1936-ban, vagy
                                                     
69 N.N. Jakovlev: Pearl Harbor rejtélye 108. old.
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még korábban megkezdődtek. A szovjet segítség odáig fokozó-
dott, hogy katonai alakulatokat is vezényeltek Kínába a Japánok
ellen. Amerika az ellen sem lépett fel, hogy Japán az általa elfog-
lalt Mandzsúriában proklamálja az önálló mandzsu köztársaságot
(Mandzsukó) Japán szorgalmas munkaerejével fokozatosan kon-
kurensévé vált az amerikai iparnak. A már akkor is sokat han-
goztatott békés gazdasági verseny Amerika fokozatos lemaradá-
sával járt. A német-szovjet háború eredményes kiprovokálását
követően a nemzetközi légkör alkalmassá vált egy Csendes-
óceáni háború megindításához. Az amerikai kongresszus – bár
sok furcsa törvényt is elfogad nehezen hajlana egy támadó háború
megszavazására – Roosevelt elnök meg sem próbálkozik vele,
amíg kellő érveket nem tud felhozni. Ördögi tervet eszel ki. Fo-
kozatosan megvonja a Japán számára kereskedelmi szerződéseken
alapuló nyersanyag és olajszállításokat.

Sőt kereskedelmi embargót von Japán köré, miáltal más ál-
lamok is mellőzni kénytelenek Japánba irányuló szállításaikat.

John Keegan írja a második világháború című könyvében
(419 old.) 1941. július 26-án Amerika, brit és holland egyetértés-
sel további korlátozásokat vezetett be a nyugati államok Japánnal
folytatott kereskedelmében. Ezek révén háromnegyed részével
csökkentette Japán külkereskedelmét, valamint a forrásánál vágta
el olajellátása kilenc tizedének (90%-ának) az útját. 1941. au-
gusztusban az Atlanti Charta tárgyalásai során Roosevelt el-
mondta Churchillnek, hogy a japánokkal való tárgyaláson még
legalább három hónapig az időt húzzák, s orruknál fogva vezetik
őket. Nem csoda, hogy a nyersanyag szállítások ügyében a Japá-
nok által kezdeményezett tárgyalások semmi eredményt nem
hoztak. Japán végül is úgy látta? Talán egy korlátozott mértékű
fegyveres lépés más belátásra bírhatja Roosevelt-et és tanácsadóit.
Tévedtek! Az amerikai hadvezetés már korábban a Japánhoz leg-
közelebb lévő Pearl Harbor-i haditengeri támaszpontjára rendkí-
vül nagy hajóhadat irányított. Köztük igen sok harci tevékenység
szempontjából már alkalmatlan, kiselejtezett példányt. A hatal-
mas hajóhadat csupán néhány vadászrepülőgép védelmezte. A ja-
pán hírszerzés természetszerűen kellően ismerte a támaszpont
gyenge védelmét. Valószínű ebben még az amerikai hírszerzés is
segítette.
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A csaléteknek odavezényelt, s odazsúfolt alig védett hajóhad
az amerikai makacssággal egyenes arányban keltette fel a japán
kormány érdeklődését. Mivel az amerikaiak már korábban meg-
fejtették a japánok titkos rejtjelkódjait, pontosan ismerték a Wa-
shingtonban tárgyaló japán delegáció részére küldött rejtjelzett
kormányutasításokat. Így Roosevelt és Hull külügyminiszter a
provokáció irányába, vezethette a tárgyalásokat.

A feloldhatatlan amerikai álláspont végül is célhoz ért, a ja-
pán csapatok utasítást kaptak a Pearl Horbor-i támaszpont elleni
támadásra.

Roosevelt és legszűkebb kabinetje pontos tudomással bírt a
támadás időpontjáról, de nem értesítette arról a támaszpont pa-
rancsnokát. A támaszpont védelmére semmiféle intézkedést nem
tett, noha olyan időben tudott a készülő támadásról, amely lehető-
vé tette volna annak legteljesebb védelmét. Roosevelt mulasztása
azonban szándékos volt. A kiprovokált japán támadással ugyanis
megkapta, amire szüksége volt, ürügyet a japán elleni háború in-
dításának kongresszusi jóváhagyását.

Az a tény, hogy ott több mint kétezer amerikai katona vesz-
tette életét, még csak javította Roosevelt pozícióit.70 Ma már is-
mertek az 1960-as években Kuba megtámadhatósága érdekében
az amerikai felső vezetés által készített úgynevezett: Northwood-
hadművelet tervei. A kommunista hatalomátvételt követően a
haderő vezetői – nem ismervén kellő mélységig a mindenkori
amerikai elnök és kormánya által titokban irányított hidegháborús
szélhámosság sötét üzelmeit – biztosra vették egy Kuba elleni
amerikai támadás előbb-utóbb jelentkező feladatát. Az amerikai
haderő vezérkari főnökeinek tanácsa „előredolgozva” tervet ké-
szített egy Amerika ellen megrendezett terror-támadásra, amely-
nek felelőssége majd Kubára lesz hárítható. Ezt pedig háborús
megtorlás követné.

A terv szerint az amerikai hadsereg titkos részlegei amerikai
repülőgépeket térített volna el, valamint amerikai hajókat rob-
bantott volna fel, amely kubai terrortámadás látszatát keltette vol-
na. A terv tartalmazta Amerikában elő kubai emigránsok meg-
gyilkolását, valamint egy hajó felrobbantását a Guantanamo-
                                                     
70 ??? (hiányzik, Szerk.)
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öbölben, többet pedig a Kuba körüli nemzetközi vizeken. 1962.
márciusában a tervet bemutatták

Kennedy elnök védelmi miniszterének Mc Namarának, aki a
katonai vezetők legnagyobb meglepetésére váratlanul visszauta-
sította. Így alán irattárba került, s negyven évig szó sem esett róla.
Majd csak James Bamford nemrég megjelent Titkos anyagok,
valamint David Ruppe: Amerikai katonai tervek a saját városok
terrorizálására egy Kubával vívott háború kiprovokálása céljából
című könyve ad kimerítő leírást a tervről és születésének körül-
ményeiről.71

Ide kell soroljuk a hatvanas évek „tonkini incidensét” is. En-
nek értelmi szerzője pedig az amerikai elnöki tisztet Kennedy
meggyilkolását követően „öröklés útján” megszerző Johnson. Az
1965-ös elnökválasztási kampánya során ellenfele Barry
Goldwater szélsőségesen háborús programmal indult. Az atom-
bomba bevetését javasolta az éppen folyamatban lévő amerikai-
vietnami háborúban, sőt a „hidegháborús” látszólagos ellenfelére
a Szovjetunióra is. E programmal szemben nagyon is eredmé-
nyesnek ígérkezett Johnson „békeprogramja”. Az elnökséget nem
csak öröklés, hanem megválasztás útján is szeretné Johnson meg-
szerezni. Ehhez a választók felé mutatott „békeangyal” szerep na-
gyon is megfelelt. Nem úgy a hadiipari konszernek nagy hasznot
bezsebelő plutokratái részére. Márpedig rájuk nagyon is tekintet-
tel kell lennie, ha nem akar Kennedy sorsára jutni. Így tehát a vi-
etnami háború kiterjesztésére való törekvését palástolnia kellett.
A régi jól bevált receptnek megfelelően a Tonkini-öbölben (Viet-
nami öböl) incidenst provokáltatott.

Az amerikai kormány augusztus 2-án nyilvánosságra hozta,
hogy a Maddox nevű torpedó-rombolóját a szokásos őrjárata köz-
ben vietnami járőrhajók támadták meg a tonkini öbölben. A hír
hallatán Johnson „visszafogottság” szerepét erőltette magára,
ugyanakkor közölte: a járőrözés folytatódni fog és minden táma-
dót megsemmisítenek. A második állítólagos támadásra a „mér-
sékelt” Johnson már keményebben vágott vissza. Parancsot adott,
hogy a közelben állomásozó Constellation és Ticonderogá nevű

                                                     
71 Paul Aron: Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben. PALMART Ki-

adó 2001 205-211. old.
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hadihajókról támadják meg az észak-vietnami járőrhajók bázisát
és üzemanyag-raktárait. Az augusztus 5-én végrehajtott bombá-
zással elpusztítottak 8 vietnami hajót, 20 pedig megsérült. Az
olajraktárak 90%-a megsemmisült.

Augusztus 6-án Johnson törvényjavaslatot nyújtott be a
kongresszusnak „közös határozat a nemzetközi béke és biztonság
fenntartásának elősegítésére” címmel (a Tonkini Határozat) a
képviselőház 416 szavazattal, ellenszavazat nélkül, a szenátus 88
szavazattal 2 ellenszavazat mellett elfogadta a határozatot.

Később nyilvánosságra került, hogy a hivatkozott időben a
Maddox torpedó-rombolót semmiféle támadás nem érte.72 A
Szovjetunió Afganisztán elleni 1979. évi agressziójának titkos
amerikai támogatásáról már korábban megemlékeztünk, amely
még Reza Pahlavi iráni sah gyanúját is feleltette. Ma már nem
kétséges, hogy a Szovjetunió Afganisztán elleni háborúja nem az
oroszok érdekében, hanem éppen ellenkezőleg, minden megté-
vesztő látszat ellenére Amerika kívánságára – és nyilván költségé-
re – történt.

Célja: a második világháborúhoz hasonlóan a várható afga-
nisztáni heves ellenállás megtörése. Úgy tűnik azonban ehhez a
tíz éves értelmetlen orosz erőfeszítés sem volt elegendő. Hosszú
eredménytelen küzdelem után, valószínűsíthető Amerika tanácsá-
ra feladták a nagy ember- és anyagi veszteséggel járó háborút. Az
amerikai hadvezetés kellő mértékben tanulmányozva az oroszok
fiaskóját. Mintegy tíz évi előkészítést követően bin Láden kiadá-
sát megtagadó tálib kormány ellen maguk indítanak azóta is be-
fejezetlen háborút. Valóságos veszteségeiket nem hozzák nyilvá-
nosságra, Így azokat nem ismerjük. Afganisztán esete tökéletes
bizonyítéka az oroszok szárazföldi hadműveletei, hadvezetése
teljes kudarcának. Amerika hite megingott a szovjet hadsereg
feltupírozott képességében.

Fejlett haditechnikája és harcászati technológiája úgy tűnik
feleslegessé teszi a nagy ráfordítást igénylő hatalmas szovjet ár-
mádia újabb „kölcsönbérletét”. Az egyre tökéletesedő számítógép
vezérlésű bombavetők nagy találati pontossággal semmisítik meg

                                                     
72 Paul Aron: Megoldatlan rejtélyek az amerikai történelemben. PALMART Ki-

adó 2001. 205-211. old.
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a kiszemelt ellenfél földi bázisait. Ezek letarolása után néhány
ezer fő tengerészgyalogossal ellenállás nélkül elfoglalhatják an-
nak teljes területét. Majd látni fogjuk Afganisztán után orvul
megtámadott Irak esetében sem igényelte már Amerika az orosz
haderő bevetését.

Ha még a 2001. szeptember 11-i Washingtoni Pentagon elle-
ni légitámadás amerikai hatóságok által ismertetett módját és tör-
ténetét is megvizsgáljuk, gyanúnk teljes mértékben beigazolódik.
A közlemény szerint ide egy Boeing 757-es utasszállítógép csa-
pódott be. A gép méretei 13,6 m magas, 47,3 m hosszú és 38 m a
szélessége. A pilótafülke maga 3,5 m magas. A Pentagon falán
látható nyílás, amelyről a Purdue Egyetem számítástechnikai
részlege felvételt készített, s a honlapjáról bárki letölthette, csak a
fele volt annak, amelyen a említett repülőgép behatolhatott volna.
Számos kutató megállapította, hogy a becsapódó gép egy jóval
kisebb harcigép lehetett, esetleg egy rakéta. Ez utóbbi feltevést
látszik igazolni, hogy a behatolás helyén semmiféle repülőgép-
roncs, vagy alkatrész nem volt fellelhető. Márpedig a keletkezett
kár semmiképpen nem igazolja, hogy olyan nagy erejű robbanás
történt volna, amely a repülőgép minden darabját porrá égetné.
Még ez esetben is meg kellett volna találni megolvadt acélanyag
formájában.

A Pentagonra számos biztonsági kamera irányult, amely
minden pillanat történését rögzíti. Ezeket azonban az FBI emberei
a lehető legnagyobb gyorsasággal összeszedték. A nyilvánosságra
hozott felvételekből a gép becsapódás előtti pillanatai hiányoz-
nak. Nyilván kivágták őket. Így a becsapódó repülőgép vagy ra-
kéta nem is volt látható.

Meg kell állapítanunk, hogy a Világkereskedelmi Központ
ikertornyainak lerombolása és a pentagon elleni légitámadás az
amerikaiak hivatalos verziója szerint nem történhetett. Az ameri-
kai titkosszolgálat, feltehetően az izraeli titkosszolgálat segítségé-
vel úgy tűnik maga tervezte meg és hajtotta végre ezt a borzalmas
merényletet, hogy ürügyet találjon a már beindult harmadik vi-
lágháború kiterjesztéséhez. Azonban mind a tervezés, még inkább
a kivitelezés, hogy finoman fejezzük ki magunkat, igencsak nél-
külözi az ilyen nagyszabású tranzakcióhoz szükséges alaposságot.
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A megnevezett állítólagos arab „pilóták” egyike sem ült
egyik repülőgépen sem. A nyilvánosságra hozott „halálbiztos”
utas lista légből kapott lehetett, hiszen több „utas” jelezte, hogy ő
nem is utazott a megnevezett gépen és időben. Ilyen durva hibák
elkövetése a szervezőképesség teljes hiányára és nagyfokú ha-
nyagságra utal, hogy az emberi becsületről, lelkiismeretről, er-
kölcsről ne is szóljunk.

Ha nem arab önkéntes merénylők vezették a repülőgépeket a
két toronnyal való ütközéshez, akkor vajon kik lehettek? A leg-
valószínűbb, hogy senki! Első ízben a Magyar Demokrata című
hetilap 2002/77. száma közöl egy interjút Andreas von Bülow
volt német miniszterrel. Von Bülow hivatkozik egy angol repülő-
gép-mérnök figyelemre méltó elméletére Miszerint a repülőgépek
irányítását kívülről vették ki a pilóták kezéből.

Az amerikaiak a 70-es években kifejlesztettek egy olyan eljá-
rást, amellyel az eltérített repülőgépek megmentése számítógépes
vezérlés alapján külső beavatkozás révén megoldható Gondoljunk
csak a repülő modellezőkre, akik a kezükben lévő kis doboz se-
gítségével irányítják kis gépeiket. Majd a Magyar Jelen című he-
tilap 2003. október 24-i száma idézi a brit International Televi-
sion News: robot plane flies pacific unmanned című beszámoló-
jának egy részletét, amely még 2001. április 24-i számban jelent
meg, tehát a tornyok elleni támadást megelőzően több mint négy
hónappal. Imre a hivatkozott részlet:

„Az Ausztrál Global Hawk igazgatja Rod Smith szerint a
repülőgép a kifutópályára állástól a felszálláson ke-
resztül a leszállásig mindent képes emberi beavatkozás
nélkül elvégezni. A robotgép a személyzet nélküli repü-
lőgépek történetében az első, mely átrepülte a Csendes-
óceánt.

A védelmi szakemberek megerősítették, hogy az amerikai
Global Hawk kémrepülőgép – legénység nélkül – sikeres
repülőutat tett a kaliforniai légvédelmi támaszpontról az
észak-ausztráliai edinburghi légi támaszpontra.”

Imént arról irtunk, hogy a közzétett utas listákon szereplők
közül többen jelentkeztek, hogy ők nem is utaztak ebben az idő-
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ben. Ezúttal talán nem lesz felesleges azt a kérdést feltenni: Vajon
ült valaki egyáltalán a tornyokba és a pentagonba becsapódó re-
pülőgépekben:

A sajtó azon panaszkodik, hogy számos kérdésükre nem
kaptak választ az illetékesektől. Elhallgatják azonban, hogy me-
lyek azok a kérdések, amelyek válasz nélkül maradtak. A külső
szemlélőnek ugyanis olyan értése támad, hogy a legfontosabb
kérdéseket fel sem tették, esetleg nem is tehették.

Bush elnök 2002 januárjában egyszerűen leállította, vagyis
megtiltotta a szeptember 11-i merénylet mélyrehatóbb vizsgála-
tát.73

Fenti tények több mint elegendő módon igazolják, hogy az
amerikai kormányzat saját maga követett el merényletet önmaga
ellen, hogy valami módon ürügyet kreáljon a terrorizmus elleni
program jegyében bármely ország, országok elleni támadó háború
indításához. Némely újságíró már a támadást követő első napok-
ban sejtelmes párhuzamot vont a Pearl Harbor-i események és a
légitámadás között. Az „önbetörés” végrehajtásában elkövetett
sorozatos baklövések mindennél jobban meggyőzték a kétkedő-
ket. Ma már úgyszólván a világ minden országának „utca embe-
re”, sem hisz az amerikai kormányzat állásfoglalásában. Úgy tű-
nik ezt az amerikai vezetés is érzi, hisz mondhatnánk negyedéves
gyakorisággal juttat el videokazettát az arab Al-Dzsazira televízi-
ónak, amelyen minden esetben egy bin Ládennek maszkírozott
arabnak látszó öregember mond kétértelmű üzeneteket, amellyel
bizonyítani igyekeznek az al-Kaida tornyok elleni támadását.

Politikai elemzők aztán rendre napokon belül megállapítják,
hogy a „video-klipp”-ek gyenge hamisítványok.

                                                     
73 Mathias Bröckers: Összeesküvések, összeesküvés-elméletek és szeptember 11.

titkai. Kétezeregy kiadó év nélkül (2002) 141. oldal
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MEGKEZDŐDÖTT A KÖZELKELET ÚJRA-
GYARMATOSÍTÁSA

Az amerikai kormány a tornyok elleni önmerényletet követő-
en ex Chatedra kijelentette, hogy azt az Oszama bin Láden ve-
zette al-Kaida terroristái követték el. Azonnal kérte bin Láden ki-
adatását Afganisztán vezetőitől. Egyidejűleg rákényszeríti akara-
tát az ENSZ biztonsági tanácsára. Az Afganisztán elleni pszichó-
zis felszítására titkos táviratokban küldi szét nagykövetségeinek
az állítólagos bizonyítékokat bin Láden ellen. Ezek a bizonyíté-
koknak nevezett leiratok csupa feltételezéseken alapuló gyenge
érvek. Akik konkrétabb bizonyítékokat kértek, azokat azzal hárí-
totta el, hogy azok nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a hír-
szerzőhálózat forrásait.

Majd nemes egyszerűséggel azt a nevetséges érvet hozza fel,
hogy az al-Kaidán kívül nincs egyetlen szervezet sem, amelynek
érdekében állott volna és képes is lett volna megszervezni és vég-
reajzani a merényletet.

Érthető, hogy a tálib vezetők is igényelték a minden kétséget
kizáró bizonyítékokat, amelynek fejében hajlandóak lettek volna
bin Láden kiadatásáról tárgyalni. Az amerikai kormány igyekezett
a dolgot rövidre zárni. Közölte Afganisztán vezetőivel: bin Láden
kiadatásáról nem kívánnak tárgyalásokba bocsátkozni, hanem
feltétel nélkül követelik.

Feltehetően ekkor már bin Láden nem is volt a tálib vezetők
„kezeügyében” kiadatását nem is teljesíthették. Amerika ezt hábo-
rús oknak tekintette és Nagy-Britannia légierejével együtt nagy
erejű légi támadásokat indított 2001 decemberében az afganisztá-
ni városok és katonai célpontok ellen. Mai ismereteink alapján
elmondhatjuk: Hitler sokkal megalapozottabb érvek alapján indí-
totta bármely ellenfele ellen támadásait. Az angol-amerikai bom-
bázásokkal egy időben megindult a CIA által korábban titokban
felkészített ellenzéki afganisztáni törzsekből szervezett Északi
Szövetség szárazföldi támadása is a tálib haderő ellen. Hatalmas
menekült-áradat indult meg a szomszédos Pakisztán felé. Ameri-
ka Afganisztán megszállva tartásához ENSZ segédlettel
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kényszerítette NATO-szövetségeseit, hogy „békefenntartó” kato-
nai erőket bocsásson rendelkezésére.

A NATO-szövetségesek – sajnos közöttük hazánk is! – a
képmutatás iskolapéldáját nyújtják. Jól tudják ugyan, hogy ez a
támadó háború az arab világ és olajának bekerítése majd meg-
szerzéséért folyik.

Az Egyesült államok a szárazföldi hadműveletek megindítá-
sával egyidejűleg hajtóvadászat látszatát kelti bin Láden kézre-
kerítésére. Fejére több millió dollár vérdíjat tűz ki. Ugyanakkor
bin Láden népes családját, mintegy 250 főt amerikai védelem
mellett szállítja Szaúd-Arábiába. Nehogy valami bajuk essen. Bin
Ládent persze azóta sem találják.

Egyre több elemző ad hangot annak a véleményének, hogy
titokban az Egyesült Államokba távozott, ahol az amerikai kor-
mány titkos védelmét élvezi. Az amerikaiak kétszínűségét ismer-
ve még ez az abszurditás sem látszik lehetetlennek.

Afganisztán megszállásának kiterjesztésével csapatai jelentős
részét kivonta az országból. Maga helyett megszeppent „szövetsé-
geseit” kényszerítette, hogy „békefenntartókként” a továbbiakban
is védjék Amerika pozícióit. Ezt a megalázó állapotot aztán úgy
állítja be, mintha a „nemzetközi békeközösség” a terrorizmus elle-
ni küzdelemben venne részt.

A tálibok kisebbségben vannak a sokszínű afganisztáni tör-
zsek között. A szovjetunió ellen tíz éves háború szörnyű szenve-
dései Afganisztán teljes lakosságát oly mértékben elcsigázta,
hogy mártsak az amerikai segélycsomagok tartják életben. Ez a
kétségbeejtő állapot lehetetlenné teszi a nemzetközi megszállással
szemben való egységes fellépést, mint annak idején tették a
Szovjetunió ellen. Ami ennél is nagyobb baj, az Egyesült Álla-
mok a térségben olyan pszichózist teremtett, hogy Afganisztán
szomszédai sem mernek semmiféle segítségét nyújtani részükre
az idegen megszállók elleni küzdelemhez. A természet törvényei-
nek megfelelően azonban világunk állandó változásban van.
Mondhatnánk gyors változás tanúja. Nehezen hihető, hogy ez a
statikus állapot hosszú időre fenntartható lesz.

2002 nyarán az angolszász nagyhatalmak (Egyesült Államok
és Anglia) elérkezettnek látták az időt a harmadik világháború to-
vábbi kiterjesztésére.
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A kővetkező célpont ismét Irak, amelynek népe alig másfél
évtized alatt immár harmadízben kap ízelítőt az amerikai demok-
rácia áldásaiból. A világ lakossága arról értesül, hogy Irak tömeg-
pusztító fegyvereket, főleg atombombát gyárt és biológiai fegyve-
rekkel is rendelkezik. A zsidó sajtó erre mindig kapható teljes
vertikumával megkezdi a tömegek megfélemlítését. Még Ma-
gyarországon is különböző helyeken antraxnak látszó fehérport
észlelnek kisebb-nagyobb területeken elszórva. Az antrax ugyanis
a lépfene betegség kórokozója. Ez a különös por, amelyről a ve-
gyészek gyorsan megállapították, hogy liszt és közönséges kőpor,
Európa szinten minden országában megtalálható volt, méghozzá
hasonló körülmények között és majdnem egy időben. Ezt a nevet-
séges attrakciót az iraki biológiai fegyverektől való félelemkeltés
céljából, de különösen az Irak elleni pszichózis felszítására pro-
dukálták, A jelek szerint egy központból irányítottan. Az egész
történet minősíti kiagyalóit és felismerhetővé tette a népek mes-
terséges manipulálására való törekvését.

Az Egyesült Államok elnöke arca minden komolyságával
megkezdte Szaddám Husszein iraki elnök elleni gátlástalan ha-
zugságaival vegyített sajtó hadjáratát. Követelte, hogy nemzetkö-
zi ellenőrzés mellett haladéktalanul kezdje meg az egyébként nem
létező – tömegpusztító fegyvereinek megsemmisítését, a további
kísérletek és gyártásának leállítását. Az iraki elnök hiába próbálta
bizonyítani, hogy már nincsenek ilyen fegyverei, Bush annál go-
rombábban követelte megsemmisítésüket. Műholdak légfelvéte-
leire hivatkozott mint kétségbevonhatatlan bizonyítékokra. Szad-
dam Husszein végül is kérte, hogy az ENSZ küldjön ki egy nem-
zetközi bizottságot, a hivatkozott tömegpusztító fegyverek felku-
tatására.

Ha Amerika olyan biztosan tudja, hogy hol vannak, hát mu-
tassák meg neki is.

Az ENSZ Hans Blix vezetésével ki is küldött egy kutatócso-
portot, akik keresztül-kasul átkutatták Irak területét, hisz már ko-
rábban is folytatták keresésüket, minden az amerikai hírszerzés
által megjelölt helyen. Tömegpusztító fegyvereknek, vagy gyártá-
sának nyomát sem találták. Pedig a svéd diplomatát minden el-
képzelhető módon igyekeztek befolyásolni a kívánt eredmény
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bejelentésére. Három és fél hónapi eredménytelen kutatás után
Hans Blix lemondott, s a további kutatások is leálltak.

Jómagam meglepődve csodálkozom, hogy Irak elfoglalása
után az amerikaiak nem rejtettek el valamilyen tömegpusztító
fegyvert – hisz van neki bőven – hogy aztán Hans Blixék megta-
lálhassák. Az amerikaiak második világháborús legfontosabb
szövetségese a Szovjetunió pedig erre számos példát adott, hogy
csak a magyarországi Rákosi gyakorlatából idézzünk. Az ÁVH
kopói első látogatásukkor elrejtették a kiszemelt áldozatuk portá-
ján a fegyvert, majd másnap „megtalálták”, s máris elítélték fegy-
verrejtegetésért.

A 2002-es év végén az Irak elleni amerikai hisztéria már el-
képesztő méreteket öltött. Bush amerikai elnök képtelennél-
képtelenebb követelésekkel állott elő, amelyek nem teljesítése
esetén kilátásba helyezte Irak megtámadását.

Egyik ilyen nevetséges kívánsága volt, hogy Szaddam Husz-
szein meneküljön el az országból, vonuljon emigrációba. Amikor
Husszein környezete az ország védelme érdekében latolgatta e kí-
vánság teljesítését, az amerikai kormány megijedt, hogy esetleg le
kell mondania Irak megtámadásáról. Sietve bejelentették, hogy
Husszein távozása esetén is megtámadják bakot. Ezzel aztán
Amerika és hű szövetségese, a második világháborúban oly na-
gyon megcsalt Anglia végkép eldobta álarcát. Hiába próbálta Irak
megtámadását az ENSZ-el szentesíttetni. Ezúttal a félévszázada
jól működő saját szavazó-gépezete is csődöt mondott.

Pedig Colin Powel külügyminiszter minden igyekezetével ar-
ról igyekezett meggyőzni az ENSZ biztonsági tanácsát, hogy Irak
„mozgó laboratóriumokban végzi a biológiai kísérleteit és tömeg-
pusztító fegyvereinek gyártását”. Érvei azonban falra hányt bor-
sónak bizonyultak.

A magyar Hírtelevízió 2004. április 4-én a 22 órai híradójá-
ban közölték, hogy 2001. szeptember 11-i önbetörést követő 9.
napon fogadott Bush első ízben külföldi vendéget, mégpedig
Tony Blair brit miniszterelnök személyében.

Anglia korabeli washingtoni nagykövete most arról nyilatko-
zott, hogy azon a 2001. szeptember 20-i megbeszélésen Bush el-
nök közölte Blairral, hogy Afganisztán elfoglalása után megtá-
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madják Irakot. Elhatározását semmiféle okkal, netán hírszerzői
jelentésekből való értesülésekkel nem indokolta.

Ezúttal azonban nem csak a szavazó automata romlott el, ha-
nem a megszokott szereplők egysége is megbomlott. Nemet mon-
dott az Irak elleni minden indok nélküli agresszióban való rész-
vételre Amerika második világháborúval becsapott másik szövet-
ségese Franciaország. Vele együtt Németország is. Az amerikai
kormány mesés gazdasági ígéretekkel igyekezett a francia maga-
tartást megváltoztatni A francia kormány azonban nem engedett
semmiféle csábításnak, szilárdan kitartott eredeti álláspontja
mellett az amerikaiak nagy bosszúságára. Joggal mondhatjuk: a
több mint félévszázada Amerika vezette világpolitika forduló-
ponthoz érkezett. A szikla-szilárdnak látszó világpolitikai kons-
telláció egyensúlya úgy tűnik megbomlott, de legalábbis erősen
megingott. Az Irak elleni háborús pszichózis közepette bár erős
hangtompítással – egy soha korábban nem hallott rendkívül fon-
tos mondat is elhangzott: „Meg kell teremteni az európai unió
saját véderejét.” Ha Európa meg akarja óvni gazdaságát az ame-
rikai válság „begyűrűzésétől”, erre bizony előbb-utóbb szüksége
lesz, mert a válság offenzívája őt sem fogja elkerülni.

Amerika látszólagos dühe 2003 márciusában túlcsordult és
Angliával magukat demokratikus koalíciónak nevezve erőteljes
légitámadás-sorozatot indított a már minden izében megfélemlí-
tett Irak ellen.

Miután tönkre bombázott minden katonai és polgári célpon-
tot, megindította szárazföldi támadását az ország elfoglalására. A
titokban Iraknak szurkoló kívülállók abban bíztak, hogy a legen-
dásnak tudott Szaddam testőrség iszonyú pusztítást végez majd az
amerikai inváziós haderőben.

Meglepetésükre az iraki ellenállás gyenge, majdhogynem
csak jelképes volt.

A későbbi partizánharcok azonban a mai napig komoly em-
berveszteséget okoznak a yenki betolakodóknak.

Irak katonai megszállását követően a fél világ haderőiből
odaparancsolt „békefenntartók” tehermentesítették az amerikai-
angol megszálló erőket. Ez lehetővé tette újabb hódító tervek ké-
szítését. Ki más jöhetne számításba, mint a már korábban megcél-
zott és nyolc éves amerikai érdekű iraki agresszióval, majd egy
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iszlám forradalommal alaposan legyengített Irán. Amerikai hír-
szerzők „értesülései” szerint az iráni atomerőművekben atom-
bomba kísérletek folynak. Az amerikai és a vele egy húron pen-
dülő zsidó sajtó az amerikai kormány intésére hangos hisztériába
kezd.

Ugyanaz a menetrend mint az Irak elleni háború megindítása
előtt. A figyelem elterelése céljából huzakodnak egyet Észak-
Koreával is, ugyancsak nukleáris fegyverkezés miatt, de ez nem
bírt olyan fontossággal mint az iráni. Iránt rákényszerítenék az
atomsorompó szerződés kiegészítő jegyzőkönyvének aláírására,
amely lehetőséget ad az ország atomerőműveinek váratlan ellen-
őrzésre is. Észak-Korea esetében ettől eltekintettek.

Azért itt álljunk meg egy pillanatra! Az Egyesült államok azt
a látszatot kelti, mintha beteges módon rettegne minden új atom-
hatalom létrejöttétől és háborútól sem riad vissza ennek megaka-
dályozására. Nemes önfeláldozás? Mondhatnánk. Igen, mondhat-
nánk, ha ez igaz is lenne. Nem találunk ugyanis érveket arra, hogy
akkor miért tűrte Kína, India és Pakisztán, Izraelről nem is be-
szélve, atomfegyverének kifejlesztését? Azt bizonyára senki sem
gondolja komolyan, hogy ezek Amerika háta mögött végrehajt-
hatók voltak. Amerika ezekről a kísérletekről menetközben sem-
mit sem tudott. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy ezt ürügy-
ként kívánja felhasználni a kiszemelt áldozatok megtámadására.
De ez az ürügy is hamis. Hiszen Amerikának is van atombombá-
ja. Mi jogon tiltja meg másoknak, hogy saját védelmükre ne fej-
lesszék ki a leghatékonyabb fegyvereket. Az nem lehet ok, hogy
korábban belehajszolta őket az atom kísérletekről való lemondás-
ba. Ez egy egyoldalú moratórium, amiért nem kaptak cserébe
semmit. Márpedig az ellenszolgáltatás nélkül vállalt kötelezettsé-
gétől bárki bármikor visszaléphet. Mindenki csak olyan magatar-
tást várhat el másoktól, amelyet magára nézve is kötelezőnek fo-
gad el.

Erről azonban itt szó sincs!
A korábban vállalt kötelezettségtől való egyoldalú visszalé-

pés legjellemzőbb példáját pedig éppen az Egyesült államok adta.
A világ globális felmelegedése ellen 1997-ben az ENSZ égisze
alatt 38 fejlett ipari állam az úgynevezett kiotói jegyzőkönyvben
kötelezettséget vállalt, hogy 2008 és 2012 között az 1990-es
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szinthez képest 5,2%-kal csökkenti széndioxid kibocsátását. Eb-
ből az Európai Unió 8, az Egyesült Államok 7, Kanada és Japán
pedig 6 százalékos csökkentést vállalt.

Amerika azonban 2002-ben egyoldalúan felmondta ezt a ma-
ga is vállalt szerződést azzal a nevetséges érvvel, hogy az igaz-
ságtalan Amerika számára. Pedig ez a szerződés nem egyoldalú,
hiszen az USA a saját klímáját is védi vele, ugyanakkor szerződő
társai is hozzájárulnak saját légterük védelmén kívül az egész vi-
lág légszennyezés elleni védelméhez, Így természetesen Amerikát
is védik. Amit pedig szabad Amerikának, azt szabad Iránnak,
Iraknak vagy Észak Koreának is.

Felelősséggel kimondhatjuk tehát: Iránnak, Iraknak, Észak-
Koreának vagy bármely más államnak ugyanolyan joga van
atombomba kifejlesztésére és gyártására, mint amilyen Ameriká-
nak volt és van mind a mai napig. Ennek tilalmára csak akkor le-
hetne gondolni, ha minden atom- és hydrogén bombával rendel-
kező állam a teljes készletét ellenőrizhetően megsemmisítené az
elméleti, kiviteli és technológiai terveivel együtt.

Ezt a filozófiát maga az Egyesült Államok is osztotta. Az el-
ső világháborút lezáró párizsi békeszerződésekbe megtiltották
volt ellenfelei Németország, Ausztria, Magyarország fegyverke-
zését. Csupán annyit engedélyeztek, ami belső karhatalmi célra
szükséges lehet. Ennél fogva Amerika azt javasolta Franciaor-
szágnak, maga is csak olyan mennyiségű fegyverzetet tartson,
mint amilyenre a legyőzött országokat kényszerítene.

Irak megtámadására Amerikának az az érvelése is álságos,
hogy ott meg kell dönteni a diktatúrát és demokratikus állam lét-
rehozását kell elősegíteni. Meg kell akadályozni Szaddam Husz-
szein által saját népe ellen elkövetett gyilkosságait. Ilyen ürüggyel
az egész arab világ ellen indíthatna háborút, hiszen azok vala-
mennyien elvetik Amerika demokráciáját, ami egyébként is min-
den csak nem demokrácia.

Érdekes módon éppen ezidőtájt vette elő a nemzetközi sajtó a
tíz évvel ezelőtt lezajlott ruandai polgárháború ügyét. Itt ugyanis
a többségi hutuk három hónap alatt csaknem egymillió kisebbségi
túszuk legyilkolásával rendezték vérfürdőt. Soha a történelemben
ilyen rövid idő alatt ilyen sok ember legyilkolására nem találunk
példát.
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A ruandai rádióban és televízióban minden túsz meggyilkolá-
sára uszítottak. A túszok hiába várták Amerika segítő beavatkozá-
sát, az bizony – akárcsak a mi 1956-os szabadságharcuk idején –
elmaradt.

Pedig itt sem volt demokrácia, sem tolerancia. Igaz olaj sem
volt! Az iraki ipari- és igazgatási létesítmények, rengeteg lakó-
épület lebombázása és szétlövése után Amerika szíve „meglá-
gyult.” A romok ugyan füstölnek még, sőt még naponta újakkal
bővülnek, az amerikai demokrácia prófétái Irak ujjá építéséről
kezdenek beszélni. Ennek lényege, hogy csak azok vehetnek ab-
ban részt, akik kivették részüket Irak felszabadításában mégpedig
részvétel arányában. Ez magyarul annyit jelent, hogy Irak ujjá
építésében azok vehetnek részt, akik lerombolását végezték.
Mégpedig e dicstelen hazárdjáték arányában.

Amint később látni fogjuk ráadásul a saját költségükön.
Hogy ki fizeti majd ezt az újjáépítést és miből? Arról ezúttal még
egy szó sem esik. De erre sem kell sokáig várni. Az amerikai el-
nök néhány hónap múlva egy gazdasági bizottságot nevez ki,
amely sorra felkeresi Irak korábbi hitelezőit, s megkezdi azok
megdolgozását, hogy engedjék el Irak tartozását. Joggal mond-
hatnánk. Váratlan fordulat! A világ népei egyik ámulatból a má-
sikba esnek. E különös házalás Bórán az amerikai kormány meg-
bízottak nemcsak a korábbi hitelek elengedésére igyekeznek ígé-
retet kicsikarni, hanem igen diszkréten ugyan – a földig rombolt
ország újjáépítésének költségeire is perselyeznek. Erre lehetne
mondani: ez már a pimaszság legfelsőbb foka. Pedig az amerikai
kormány jelesül Bush elnök még ezt is képes kártyanyelven
„überelni”. Az agressziót követő egy év elteltével oda nyilatko-
zik, hogy a támadás elrendelését kiváltó titkosszolgálati jelentést
túlértékelték, sőt rosszul értékelték. Ami nem kevesebbet jelent,
minthogy az Irak elleni támadásnak semmiféle oka, alapja nem
volt. Ugyanilyen nyilatkozatot tesz Tony Blair angol miniszterel-
nök is. Ezek után a sokat szenvedett iraki nép joggal várhatná el,
hogy a harcokat az angolszász koalíció azonnal szüntesse be,
kezdje meg kivonulását Irakból, majd kezdjen tárgyalásokat az
országnak okozott teljes kár megtérítésére, a legyilkolt iraki lako-
sok családjainak kártérítésére. Erről azonban nem esik szó, hanem
a háború eszkalációja tovább folyik. Még az általuk összeállított
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iraki háborús bűnösnek nevezett vezetők elleni hajtóvadászatot
sem állítják le. Háborús ok tehát most már bevallottan sincs, de a
háború mégis folytatódik.

2004. tavaszán nevetségessé válik Amerika demokrácia ex-
portja is. Amikor kiderült, hogy semmiféle tömegpusztító fegy-
ver, vagy annak gyártási kísérletére utaló nyomok nincsenek
Irakban, Bush új célt határoz meg. Hirtelen felnagyítja a demok-
rácia hiányát, Szaddam diktatúráját. A háború célja tehát az iraki
demokrácia megteremtése. Ilyen ürüggyel megtámadhatná vala-
mennyi iszlám vallású államot. (nem csak az olajjal rendelkező-
ket!).

Hiszen vallási hagyományaik szöges ellentétben állnak az
amerikai típusú demokráciával, amelyből az arab államok egyéb-
ként sem kérnek.

Az Amerika és angol demokrácia „áldásait” alkalmuk volt
megismerni az iraki foglyok börtöneiben való középkori inkvizí-
ciót megszégyenítő folyamatos megkínzásaiból. Feltehetően ká-
bítószer hatása alatt álló amerikai katonák, akik az iraki hadifog-
lyokat őrizték válogatott kínzásoknak, és fajtalankodásnak vetet-
ték alá az őrzésükre bízott hadifoglyokat. Amikor ennek ténye
nyilvánosságra került, az amerikai vezetők álszent módon ezeket
elszigetelt egyedi eseteknek minősítették. Rövidesen kiderült,
hogy a katonai vezetés, sőt a polgári is a legfelsőbb szintekig tu-
dott a fogolykínzásokról. Emberi jogok? Genfi konvenció? Az
amerikai vezetők szemében nevetséges papírrongyok, melynek
csak akkor van nagy értéke, ha őket éri atrocitás.

Úgy tűnik Amerika 2004-re már szeretne szabadulni „iraki
küldetésétől”. Csak a módját nem találja hogyan. Az iraki zsák-
mányt is szeretné megtartani, de csapatait is meg kellene védel-
mezni a csaknem naponta bekövetkező emberveszteségtől. Szö-
vetségeseit igyekszik rábírni „nagyobb iraki szerepvállalásra”. Ez
elől azonban az odakényszerített szánalmasnak mondható, vele
messze nem egy súlycsoportba sorolható NATO-szövetségesei is
sorra kitérnek. A hatalmat is átadja egy általa kinevezett iraki
kormánynak, de úgy, hogy azt továbbra is maga gyakorolja. Ma
már világosan felismerhető, hogy nevetséges módszereit a kény-
telen-kelletlen felszámolt szovjet vezetőktől vette át. Nyugodtan
kijelenthetjük: Nincs új a nap alatt!
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Az Irak elleni háborúval az Egyesült Államok eddig semmi-
féle új forráshoz sem jutott, amellyel gazdaságát javíthatná.
Ugyanakkor változatlan az a célja, hogy megszerezze a teljes arab
olajkitermelés feletti ellenőrzést, amellyel nemcsak a kitermelést,
hanem árát is, de legfőképpen elosztását maga szabályozhatná.
Ezzel a teljes energia behozatalra szoruló német és japán gazda-
ságot rövid idő alatt tönkreteheti. Ezt a módszert alkalmazta a
második világháborút közvetlen megelőző időben Japán ellen is.
Ami pedig egyszer már bejött – gondolják az amerikai vezetők –
az bejöhet még egyszer.

Kíváncsian figyeljük mely arab olajtermelő állam lesz a kö-
vetkező. Irán vagy Szaud-Arábia? A keresztény filozófia egyik
nagy álma megvalósulni látszik: Azok a népek a legboldogabbak,
akik a legszegényebbek, akiknek nincs olaja.

A filozófusok szerint a technika fejlődésével egyenes arány-
ban következik be az erkölcs züllése. Ezek szerint a technika fej-
lődése már elérte végső határát, mivel az erkölcsi züllés láthatóan
kimerítette minden tartalékát. Olyan mélypontra jutott, hogy már
nincs hová tovább süllyednie.

Elégséges módon bizonyítottuk, hogy a világunkban kirob-
bant konfliktusok mesterségesen előidézett provokációk követ-
kezményei, amelyek külső láthatatlan erők igyekezete és akna-
munkája nélkül nem következnének be.

A 2001. szeptember 11-i amerikai „önbetörést” a cionista
szabadkőműves titkos hatalom már jóval korábban megtervezte.
Csupán az a bizonyos „D-nap” volt meghatározatlan. Érdekes ez-
zel kapcsolatban megemlíteni, hogy az idősebb Bush elnök az
1990-es Kuvait iraki megszállását követően 1990. szeptember 11-
én jelentette be az „új világrend” kialakításának kezdetét. A har-
madik világháború kezdetét74 tehát innen kell datálni. Az új világ-
rend persze nem Bush elnök találmánya. Ő csak egyik figura a ci-
onista szabadkőműves legfelsőbb hatalom sakktábláján. Úgy tű-
nik a harmadik világháború megtervezett kiterjesztését nem tudta
végrehajtani. Így hatalmas népszerűsége ellenére a cionista irá-
nyítású sajtó folyamatos manipulációja segítségével újra választá-
sát megakadályozták. Az események azt látszanak igazolni, hogy
                                                     
74 Jan van Helsing: Geheim 204. old.
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ennek kivitelezésére már jó előre a Bush-klánt szemelték ki.
Clinton nyolc éves közbeiktatására tengernyi érv hozható fel, de
legvalószínűbb a Bush-fi fiatal kora lehetett, ami miatt nem kö-
vethette apját közvetlenül az amerikai „trónon”. A demokratikus
játékszabályok is nevetségessé tették volna, hogy egy elnökvá-
lasztás során két Bush induljon egymás ellen és a fiú legyőzze
apját.

A világtörténelem folyamatai újkori történelmünkben előre
elkészített „haditerv” alapján bonyolódnak. Megdöbbentő példája
ennek az Anatole France 1905-ben megirt: A fehér kövön című
kisregénye.

Egyik jövőbeni víziójában szó szerint ezt írja:

„Az európai köztársaságok küldöttei brüsszeli ülésükön
kikiáltották az Európai Egyesült államok megalakulását.
Anglia elhárította a részvételt. De szövetségesnek nyil-
vánította magát. Szocialista állammá alakulva is meg-
tartotta királyát, lordjait, sőt még bírái parókáját is.”75

Még egyszer figyelmébe ajánljuk az olvasónak: e sorokat
1905-ben írta Anatole France, aki állítólag szabadkőműves volt.
A további következtetéseket olvasóinkra bízzuk.

                                                     
75 Anatole France: Válogatott regényei ~ A fehér kövön. Fordította: Lakits Pál

685-86 oldal
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A LÁTHATATLAN HATALOM ÖTÖDIK HAD-
OSZLOPA: A SAJTÓ

Tizenöt év távlatából érdemes felidézni a sajtó szerepét az
úgynevezett rendszerváltásban. Ha már ismét említésre került,
akkor sietve le kell szögeznünk az államkapitalista gazdasági mo-
dell szanálása nem rendszerváltás volt, hanem a bolsevistahata-
lom gazdasági puccsa a saját ideológiája ellen.

Vagyis saját maga ellen. Nyugodtan mondhatjuk a világtör-
ténelem páratlan attrakciója, amelyhez írott történelmünkben nem
találunk példát.

A hatalom ilyen módon való átmentése egy csődbe vitt gaz-
dasági rendszerből valóban nem mindennapi mutatvány. Mond-
hatnánk, kellett hozzá egy fél évszázada minden ön- és nemzettu-
datától megfosztott, tökéletesen elkábított háromnegyed ország-
nyi lakosság-tömeg, ahogy sokan helytelenül mondják elbutított,
méginkább elbolondított lakosság. A marxista prédikátorok ehhez
pedig – ha egyébhez nem is – nagyon értenek. Ne tekintsük a vé-
letlen művének és ne mosolyogjunk hallatán könnyelműen, az el-
nevezést ne hajítsuk a fasizmus lomtárába. Hitler ugyanis már a
Mein Kampf-fában a marxistákat népbolondítóknak nevezte. A
szocialista ideológia saját apostolai által való csúfos kivégzése
még ha csaknem hetven év multán is, de tökéletesen igazolta őt.

Mint, ahogy a sajtóról ugyancsak a Mein Kampfban leírt di-
agnózisa is kiállta az idő próbáját. Szégyenkezve valljuk be, ma
sem tudjuk jobban körülírni Hitler megállapításait. Hogy ez a mi
hibánk-e, vagy Hitleré, esetleg a nemzetközi sajtóé? Döntse el az
olvasó.

Amennyiben a sajtónak a szocialista önpuccsban játszott sze-
repét vizsgáljuk, nem kell hozzá nagy képzelőerő, sem összees-
küvés elmélet, hogy megállapítsuk annak idegen érdekűségét. És
nem csak Magyarországon. De sehol sem ilyen pregnánsan, mint
nálunk. Különösen szembetűnő volt ez parasztságunk elkobzott
földjeinek a kárpótlási jegyek fejében való megvásárolhatósága
idején. Nem hallgathatjuk el, hogy ez a kárpótlási jeggyel való
bűvészmutatvány már eleve felér egy hazaárulással. Hogy valaki
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licitálással kell, hogy visszavegye a csak nem fél évszázaddal ko-
rábban csellel, erőszakkal törvénytelenül elvett tulajdonát, azt
nem lehet másként értékelni, mint kifosztásának még a bolseviz-
mus módszereinél is fondorlatosabb módját. Hiszen ennél egysze-
rűbben semmi sem volt megoldható. Mindenkinek vissza kellett
volna adni azt a földet, amely az övé volt. Hiszen az egykori tu-
lajdonjog telekkönyvileg rekonstruálható Az arra való hivatkozás,
hogy a területek egy része már ipari építkezés céljára felhaszná-
lásra került, nagyon is álságos. Ez csak ezrelékekben mérhető.
Ezek kompenzálására lehetett volna esetleg egyéb kárpótlási mó-
dot találni.

A sajtó vad hiénaként vetette rá magát teljes vertikumával a
parasztságra és a kormányzat valóban két balkezes intézkedéseire.
Csakhogy a sajtó a termelőszövetkezeti nagybirtokok egészben
hagyásában mutatott érdekeltséget. Mondván a parasztnak nem
kell a föld! Nem kívánja művelni. Az eredeti tulajdonosok kiöre-
gedtek, gyermekeik már nem is értenek a föld műveléséhez. An-
nak gondolata, hogy eredeti tulajdonosa esetleg bérbe is adhatja,
akár a termelőszövetkezetnek is, fel sem merült bennük. A sajtó
igyekezetében már akkor felismerhető volt a magyar föld külföl-
dieknek való értékesítésének későbbi célja. Nem nehéz felismerni
ebben a sajtó megbízóit.

Ne soroljuk a véletlenek közé, amikor az egypártrendszer, s
vele úgymond a sajtó kommunista egyenirányításának látszata
megszűnt, milyen jajveszékelve hadakozott a sajtó és a mögötte
álló zsidóság a „sajtószabadságért”. Nehogy bárki is komolyan
vegye, hogy itt valóban a sajtó szabadságáért folyt a küzdelem.
Sokkal inkább a sajtó monopóliumáért, amelyet ugyan nem a
sajtó gyakorol, hanem a mögötte álló pénzeszsákok. Aki pedig fi-
zet, az nyilván a feltételeket is megszabja. Nincs ez másként a
sajtó háza táján sem.

A zsidóság második világháborús kálváriája után valahogyan
mindenki szégyellte ami történt. Érdekes módon még a zsidóság
is. Így történhetett, hogy a zsidó lét emlegetése szinte elő sem
fordult a magyar társadalom életében.

Még jószerével a Rákosi-rendszer idején sem. Az átlagpolgár
még azt sem tudta, hogy Rákosi a magyarországi kormánya kizá-
rólag zsidókból állt. A vesztett háború utáni pszichózis kihaszná-
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lásának ez a nagyfokú mohósága sajnos jellemző a zsidóságra.
Aki nem került vele közelebbi érintkezésbe, bizony nem tudta,
hogy a beinduló bolsevista átalakulás félelmetes erőszakszerve-
zete az ÁVO, később ÁVH legfelsőbb vezetése, tisztikara ugyan-
csak kizárólag zsidókból állt. Aki mindezt nem tudta, hogyan
tudhatta volna, hogy az újságírás a rádió, később a televízió meg-
határozó szerkesztői és teljes vezérkara – minő véletlen – a legna-
gyobb csendben ugyancsak zsidókból épült ki. Az írók többségét
legalábbis a „nagyokat” ugyancsak ide sorolhatjuk. Mindezek el-
lenére a második világháborús megpróbáltatásaik unalomig való
szajkózásától bizonyos mértékig tartózkodtak. Mivel zsidó, majd
zsidó által uralt kormányzatok ültek az ország nyakán, fel sem
vetették a munkatáborokba való elszállításuk miatti kárpótlásukat.
Ezzel érdekes módon sok egyébbel együtt majd csak a rendszer-
váltásnak nevezett „önbetörés” után hozakodtak elő.

Amit a legsúlyosabb bűnéül róttak fel a magyarságnak abban
az időben, az a numerus clausus volt, amelyre a korabeli magyar
parlament a harmincas évek végén hozott törvényeket. Ezek az
ártatlan törvények egyáltalán nem voltak zsidóellenesek. Csupán
arról intézkedett, hogy az egyetemek felvételénél figyelembe kell
venni az ország meglévő etnikai megoszlását. Így a zsidó szárma-
zású fiatalok az országban lévő számarányához képest, csak olyan
mértékben reprezentáltatják magukat az egyetemeken, amilyen a
nem zsidó lakossághoz viszonyított létszámuk. Tudnunk kell
azonban a törvényalkotók akarata nem teljesült, a végrehajtás so-
rán nem érvényesült még itthon sem. A jobb módú zsidók pedig
már e törvények életbeléptetése előtt is külföldi, főleg német és
angol egyetemeken taníttatták gyermekeiket.

Ha már erről esett szó, nem hallgathatjuk el, hogy a leggyalá-
zatosabb numerus clausust éppen a zsidó és a zsidók állal uralt
kormányok gyakorolták a teljes szovjet megszállás ideje alatt.
Vajon minek nevezhető, ha nem numerus claususnak az a meg-
hökkentő gyakorlat, miszerint előírták, hogy az egyetemekre, fő-
iskolákra hány százalék munkás, paraszt vagy értelmiségi szár-
mazású fiatal vehető fel. Még azt is „überelte” az általuk osztá-
lyidegennek vezetett családok gyermekeinek közönséges kitaga-
dása a felsőoktatási intézményekből.
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Ehhez képest a Horthy-kormányzat numerus cleususa a zsi-
dóság réséről valóságos áldásnak volt tekinthető. 1947 az úgyne-
vezett „fordulat” évét követően viszont a nagyon szigorúan meg-
rostált felvételi eljárás során egyetlen egy zsidó származású fiatalt
sem utasítottak el a felsőfokú intézményekből. Magyart annál
többet. Az oktatás során nyújtott teljesítmény, a továbbképzésre
való szellemi adottság, alkalmasság – amelynek pedig döntő
szempontnak kellett volna, hogy legyen – egyáltalán nem számí-
tott.

Miközben a lakosságban még 1956-ban meglévő nemzettu-
datot a lehető legnagyobb erővel irtották a nemzetből, a zsidóság
csendben nyomult és hatalmába kerítette az ország csaknem teljes
szellemi életét. Ahová már nem jutott belőlük, azt oly mértékben
vonták ellenőrzésük alá, hogy a hagyományos nemzeti kreativi-
tást már csirájában elfojthatták.

Mindezekhez a „szocialista sajtó” nemcsak hogy asszisztált,
hanem teljes mellbedobással segítette a kollaboráns hatalmat.
Megdöbbentő volt látni, hogy az 1956-os szabadságharc vérbe-
fojtását követően milyen vad dühhel és gyűlölködéssel kísérte és
segítette az idegen szuronyok által támogatott hatalom több éves
üldözését, amellyel a nemzet legjobbjait ítélték hosszú börtön-
büntetésre, kivégzésre. Jobb esetben másodosztályú állampolgár-
rá. E gyűlöletkampány éhes kutyaként jellemezte és uralta az
egész magyarországi sajtót. Egyetlenegy sem akadt közöttük, aki
megkísérelte volna – legalább virágnyelven – e tobzódás mér-
séklését ajánlani. Ehelyett szánalomra méltó könyökléssel igye-
kezetek egymást is túllicitálni. Érdemes elővenni a korabeli újsá-
gok bármelyikét, hogy felismerjük a sajtó álnokságát. Ne higgyük
el, hogy hazánk gyarmati helyzete kényszerítene őket erre a gya-
lázatos magatartásra. Sokkal inkább hihető, hogy valóságos alap-
természetük kapott a teljes kielégülésre páratlan lehetőséget.

A nyolcvanas években aztán titokban a sajtó vezetői értesül-
tek, még a politikusokat is megelőzve a változások elkerülhetet-
lenségéről. Hangnemük fokozatosan megváltozott. Azon vettük
észre magunkat, hogy korábbi gazdáikat egyre hangosabban bí-
rálták. Filozófiájuk látszólagos megváltoztatásával aztán ők lát-
szottak 1989-90-ben a „leghitelesebb” embereknek. Hiszen ők
már akkor „megmondták”. Ez az állapot ugyan nem tartott soká.
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Rövid idő multán felismerhetővé vált, hogy arcuk nem változott,
csupán jól illesztett álarcot öltöttek. Megkezdték a „másság” di-
cséretet, amelynek alapján a gondolkodó ember hamar felismerte
kilétüket.

Nem volt nehéz megállapítani, hogy a „menő” sajtóguruk
mind ehhez a „mássághoz” tartoznak.

Rövid idő alatt az egész sajtó természetrajza nyitott könyvvé
vált, csak olvasni kell tudni belőle. Megfigyelhető, hogy a sajtó
teljes vertikuma mindennap ugyanazokat a híreket terjeszti. Ezek
száma a napi 40-50 információnál nem terjed tovább. Ezeket is-
métlik egész nap, sőt egyesek másnapra is átnyúlnak. Legfeljebb
1-2 hír fordul elő, amely ebből a célzott bolytól eltér. A hírek
többségének hírértéke csekély, unalmas, érdektelen. Inkább a
nagyközönség manipulálására találták ki őket. Már megfogalma-
zásuk módja is célirányos.

Az igazán fontos hírek el sem hangzanak, nem nyernek pub-
licitást. Pedig a nap minden órájában a világon, de még Magyar-
országon is több ezer komoly hírértékkel bíró esemény történik,
amely a nagyközönséget sokkal jobban érdekelné. Ebből pedig
egyenesen következik, hogy a sajtót – legyen az kormánypárti,
ellenzéki vagy független – azonos központból irányítják. Ez a lát-
hatatlan központ úgy tűnik a világ teljes sajtószolgálata felett ren-
delkezik. Akaratának érvényre juttatásához régionként és orszá-
gonként is valamilyen fiókintézményeket tart fenn. Ha a nemzet-
közi vonatkozású híreket figyeljük érdekes jelenséget tapaszta-
lunk. Ugyanaz a hír egy időben hír a többi országban is, pedig
aktualitása nem esik egybe. Még belpolitikai eseményeknél is
számtalanszor lehetünk ennek tanúi. Példa erre a napjainkban
zajló egészségügyi reform. Felesleges mondani, hogy reformra
akkor van szükség, amikor a régi kertek kimerültek, már nem
működnek. Ennél fogva a reform sohasem könnyítést, de mindig
megszorítást jelent. A magyar egészségügyi kassza állítólag már
képtelen finanszírozni az amúgy is lepusztult korszerűtlen ellá-
tást, a gyógyszerek megfelelő szintű támogatását. Miniszterek
buknak bele, de a kormány nem hajlandó a korábban már alapo-
san megkopasztott egészségügyi költségvetést növelni, pedig a
lakosság egészségügyi állapota minden statisztikai adat szerint
jelentős mértékben romlik.
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Szokásos kormányattrakció? Legyintünk hanyagul e híreket
hallgatva. Miközben azt a látszatot keltik, mintha ez a lakosság
érdeke lenne, a „jóléti rendszerváltás” egy újabb adománya, ad-
dig könyékig matatnak a zsebeinkben, hogy a még ott található
aprópénz is kiszedjék. A sajtó, a rádió és televízió ezzel kapcso-
latos hadjárata egyre magasabb sebességre kapcsol.

Előzetes értesítés nélkül meglátogat egyik Németországban
élő barátom, aki mit sem tudva a hazai „egészségügyi reform” tö-
rekvésekről, a németországi egészségügyi megszorításokat újsá-
golja. Szenvedélyesen ismerteti a német egészségügyi ellátás
problémáit. Ekkor döbbenek meg igazán. Azok szóról-szóra meg-
egyeznek a magyar állapotokkal. Másnap Amerikából telefonon
hív fel egy másik barátom, aki a beszélgetést ugyancsak az ottani
romló egészségügyi állapotokkal kezdi, megelőzve minden egyéb
személyes mondanivalóját. Az Így megismert helyzet kísértetie-
sen hasonlít a német és a hazai állapotokkal.

Vajon elképzelhető-e, hogy a széles néptömegek egészség-
ügyi helyzete az egész világon egy időben roskadjon össze. Úgy
gondolom ezt senki sem hiszi komolyan. Vitatni sem lehet, hogy
ezt egy láthatatlan központ hajánál fogva rángatja elő, hogy az
egész világ gazdaságát zsarolja, további hatalmas összegeket
vonjon ki belőle. Könnyen megteheti, hiszen ma már a világ bár-
mely államát vizsgáljuk, a nemzetközi valutaalap a világbank és
más nemzetközi pénzügyi szervezetek tagsága révén nemzeti
bankját, s vele a fizetőeszközét e szervezetek felügyelete alá vitte.
Fokozatosan elvesztette fizetőeszköz kibocsátása feletti szuvere-
nitását. Évi költségvetésének mértéke és felhasználása felett nem
az adott államok kormányai döntenek. A nemzetek állítólag füg-
getlen és szabad sajtói pedig minden esetben a láthatatlan központ
rendelkezésére állnak. Saját hazájuk érdekeit már amennyiben
lelkük mélyén annak is tartják – még csak nem is mérlegelik.

Annak ellenére sem, hogy busás jövedelmüket onnan szerzik.
A nemzet iránti hálájuk – amelynek pedig oly jóízű kenyerét
eszik – még nyomokban sem fedezhető fel.

Mindezek után fel kel tenni a kérdést, kinek, kiknek a joga
bármely ország sajtóvertikumának irányítása és felügyelete?
Nyilván egy az adott állam felelős, párt semleges nagytekintélyű
és hozzáértő személyekből álló bizottságnak. A sajtó szellemi
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szabadrablása megengedhetetlen. A sajtó és a közvélemény-
kutató „intézetek” ne vegyenek részt semmiféle választási kam-
pányban. Közreműködésük ugyanis kizárja a valóba szabad vá-
lasztások lehetőségét, az állampolgár szabad akaratának kifejezé-
sét. A hírek közlése semleges megfogalmazású kell legye, mentes
minden szenzációhajszolástól. A fő szabály pedig: mindig igazat
kell írni! Mások becsületének sajtó általi sérelmét az állam igaz-
ságügyi szerveinek kegyetlenül meg kell torolnia. Az ehhez szük-
séges törvények megalkotása már nem igen tűr halasztást.
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I. sz. függelék

A Hunnia című folyóirat 1999. július 25-i cikke

ROOSEVELT HÁBORÚS HONORÁRIUMA

Számos tanulmányomban, különösen az 1996-ban kiadott: A
MÁSODIK VILÁGHÁBORLJ IGAZ TÖRTÉNETE című köny-
vemben sokoldalúan bizonyítottam, hogy a keleteurópai államok
nem a második világháborús szereplésük beintetéseként kerültek
a Szovjetunió érdekszférájába. Sztálin nem azért hajtatta ezeket a
nagy múltú államokat ötven évre gyarmati igába, mert azok
vesztes háborút viseltek ellene. Ellenkezőleg! Roosevelt, az
Egyesült Államok elnöke többek között ezzel fizette meg Német-
ország preventív támadásának kiprovokálását, majd a provokáció
elleni védekezés huszonhét millió halottját.

Nemzetidegen, a gyarmati hatalom által felkent, tőrőlmetszett
történészeink nem vállalkoztak arra, hogy nyílt vitát indítsanak
állításaim megcáfolására. Jól fizetett gyászmagyar „holdudvaruk”
azonban amolyan fülbesúgós propagandamodorban győzködik a
történelem iránt fogékony és érdeklődő olvasókat, hogy ne
higyjék el ezeket a – szerintük nem dokumentált – hipotéziseket.

Roosevelt és Sztálin különös attrakciója a judeo-bolsevizmus
1990-ben tetőzött csődje után már semmiféle bizonyításra nem
szorul, hisz önmagát leplezte le. Talán mégsem lesz felesleges a
történészek által kevésbé ismert, a Teheráni Konferencia előtt,
1943 február 20-án keletkezett Roosevelt-Zabrousky levél szósze-
rinti ismertetése. E különös csemegéhez az 1997. évi ausztráliai
előadó-körutam során jutottam. Hazaindulásom előtt új barátaim
különböző emléktárgyakkal kedveskedtek, amelyek azóta is a
legnagyobb becsben tartott emlékeim közé tanoznak. Különösen
örültem Dankó Ferenc Melbourne-i barátom könyvajándékainak,
bár angol nyelvű kiadásuk miatt azokat olvasni nem tudom. Van-
nak azonban itthoni barátaim, akik ebben segítségemre siettek.
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Vicomte Léon De Poncius V 1968-ban kiadott: Freemasonry
and the Vatican című könyve ismerteti azt a levelet, amelyet
Roosevelt elnök írt a zsidó Zabrouskynak, aki Sztálin és Roose-
velt között az összekötő tiszt szerepét töltötte be a második világ-
háború idején.

Íme a levél teljes szövege Keszthelyi Zsolt fordításában:

„Kedves Zabrousky Úr!

FEHÉRHÁZ Washington 20/2/43

Amint Önnek és Weiss Úrnak is volt szerencsém kifejez-
ni; mélyen megható számomra, hogy ifjú Izrael Nemzeti
Tanácsa volt olyan meghatóan kedves, hogy engem java-
soljon közvetítőnek közös barátunkhoz, Sztálinhoz e ne-
héz pillanatokban, amikor a szövetségesek közötti súrló-
dás legkisebb eshetősége is - a kétséget eloszlató nyilat-
kozatok ellenére, – mindenki számára végzetes követ-
kezményekkel járna, de legfőképpen magára az
Sz.Sz.Sz.K.-ra (:Szovjetunió:) nézve.

Ezért az Önök érdekében áll, csakúgy mint a miénkben,
hogy a „sarkokat lecsiszoljuk” – amit nehéz lesz meg-
tenni Litvinovval, akinek sajnos meg kellett mondanom,
hogy „akik eddig keresték a viszályt Samu bácsival, lesz
okuk panaszra a jövőben is”, mint bel- mint külpolitikai
vonatkozásban. Mivelhogy ami az Amerikai Unió Álla-
maiban a kommunista tevékenységet illeti, követelései
teljességgel tűrhetetlenek.

Timosenko már sokkal józanabb volt, amikor rövid de
gyümölcsöző látogatása során utalt arra, hogy egy új
megbeszélés Sztálin marsallal gyors eszköznek bizonyul-
hat arra, hogy személyesen nézetet cseréljünk. Úgy vé-
lem, ez egyre sürgetőbb, különösen ha azt nézzük, milyen
sok jó származott Churchillnek Sztálinnal történt tár-
gyalásából.
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Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia készek fenntar-
tás nélkül a Sz.Sz.Sz.K.-nak teljes egyenlőséget biztosíta-
ni és szavazatot a háború utáni világ újjászervezésében.
Így részt fog venni (:amint Ádenből az első vázlat meg-
küldésével az angol Miniszterelnök tudatta vele:) az Eu-
rópa- és Ázsia Tanács törzsországainak vezető csoport-
jában, erre joga van, nemcsak hatalmas nemzetközi el-
helyezkedése miatt, hanem azért a nagyszerű harcáért is,
amelyet Nácizmus ellen folytat, s amelyért a Történelem
és a Civilizáció elismerését érdemli ki.

Szándékunk az – és saját nagy hazánk, illetve a hatalmas
Brit Birodalom nevében mondom ezt –, hogy ezeket a
Tanácsokat teljes egészében a független államok alkos-
sák, egyenlő, arányos képviselettel.

És biztosíthatom, kedves Zabrouskym, Sztálint afelől,
hogy az Sz.Sz.Sz.K. teljesen egyenlő alapra lesz helyezve,
egyenlő szavazattal az Egyesült Államokkal és Angliával
a nevezett Tanácsok vezetésében. Angliával és az Egye-
sült Államokkal egyenlő joggal tagja lesz a Felsőbb Bí-
róságnak, amelyet a nemzetek közötti differenciák elren-
dezésére fogunk létrehozni és részt fog venni ugyanúgy a
nemzetközi karhatalom kiválogatásában, felfegyverzésé-
ben és parancsnokságában, amely a Kontinentális Ta-
nács utasításait követve minden államon belül őrködni
fog azon, hogy a béke a Nemzetközi Szövetség szellemé-
ben maradjon fenn. Így ezen államközi egységek és a
hozzájuk tartozó hadseregek képesek lesznek betartani
döntéseiket.

Miután a helyzet ez, a világegyetem Teatrachiájának po-
zíciójából Sztálin számára is kielégítő kell legyen és ne
álljon elő olyan követelésekkel, amellyel számunkra
megoldhatatlan nehézséget okozna. Így tehát az Ameri-
kai Kontinens az Egyesült Államok kizárólagos befolyá-
sa alatt marad, mint ahogy ezt meg is ígértük földré-
szünk országainak.
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Európában Franciaország a Britek keringési pályára
lesz ráállítva. Fenntartottunk Franciaország számára
egy titkárságot tanácskozási joggal, de szavazati jog
nélkül, jutalmul a mostani ellenállásért és megtorlásként
korábbi gyengeségéért.

Biztosítani fogjuk a Sz.Sz.Sz.K.-nak a hozzáférhetőséget
a Mediterrán Tengerhez, engedni fogunk kívánságainak
Finnország és a Balti Államok vonatkozásában. Len-
gyelországot fel fogjuk kérni, hogy a megértés és a
kompromisszum megkívánt módján viszonyuljon a Szov-
jetunióhoz. Sztálinnak széles terjeszkedési tere marad
Kelet-Európa kicsiny, felvilágosulatlan országaiban.
Nem felejtve el egy pillanatra sem Jugoszláviának és
Csehszlovákiának a hűségükért járó jogokról. Teljes
egészében visszaadjuk azokat a területeket, amelyeket
időlegesen elszakítottak Nagy Oroszországtól.

Ami a legfontosabb: a Harmadik Reich feloszlása után
töredékeit más területekkel egyesítvény olyan nemzetisé-
gek létrehozásával, amelyeknek nem lesz kapcsolata a
múlttal, a német fenyegetés végleg el fog tűnni és nem
jelent többé veszélyt a Szovjetunióra, Európára és az
egész világra.

Törökország – e kérdés további érintése most nem szol-
gálna hasznos célt. Teljes egyetértésre van szükség.
Churchill megfelelő biztosítékot adott Inonü elnöknek a
saját és jómagam nevében. A mediterránra összehozott
folyosó elég kell legyen Sztálinnak.

Ázsia: Követeléseivel egyetértünk, kivéve, ha további bo-
nyodalmak merülnének fel. Afrikáról mi értelme lenne
tárgyalni? Valamit vissza kell adni Franciaországnak,
sőt még ázsiai veszteségeiért is kellene adnunk valamit.
Egyiptomnak is kell majd adni valamennyit, amint már
erre ígéret történt a Wafdist-kormánynak. Spanyolország
és Portugália ellentételt kell, hogy kapjon majd az álta-



379

lános egyensúly javára történő lemondásaikért. Az Egye-
sült Államok is részt kér az osztozkodásból a hódítás jo-
gán és egyes helyeket muszáj lesz követelnünk, amelyek
befolyási övezeteink számára létfontosságúak. Csak ez
lehet tisztességes. Brazíliának is meg kell adni azt a kis
gyarmati terjeszkedést, amire ígéretet kapott.

A Reich gyors megsemmisülésére tekintettel győzze meg
Sztálint, kedves Zabrouskym, hogy mindenki javára en-
gednie kell az afrikai gyarmatok vonatkozásában és fel
kell adnia minden propagandát Amerika ipari központ-
jaiban. Biztosítsa őt teljes megértésemről, tökéletes ro-
konszenvemről és arról, hogy én akarom a megoldást
ezekkel a rendelkezésekkel, ami minden eddiginél idősze-
rűbbé teszi személyes tárgyalásainkat, amit én javasolok.
A fenti terv csak általános, amelyet még tovább tanul-
mányozok.

Erről van szó és nem többről.

Ahogy akkor is mondtam Önnek, nagyon örültem azon
levélnek és kegyes szövegének, amelyben értesítettek en-
gem az Ön döntéséről és arról a vágyáról, hogy a Nem-
zeti Tanács nevében Izrael legnagyobb kincsének, a Tó-
rának egy példányát ajánlják fel számomra. Ez a levél
elfogadásom megerősítése. Akik velem őszinték, azoknak
a legnagyobb bizalommal válaszolok. Legyen kedves,
nagyon kérem, tolmácsolja hálámat az Ön által elnökölt
kiváló testületnek 31. évfordulója alkalmából jókívánsá-
gaimat fejezve ki.

Minden jót és sikert kívánok tolmácsi munkájában. Igen
kötelezett híve:

Franklin Roosevelt sk.”

E titkos levél Roosevelt környezetéből gondos női kezeknek
köszönhetően már 1943 márciusában a spanyol kormány tudomá-
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sára jutott. A világháború befejezése után Jordánia gróf, a spanyol
külügyminiszter titkára, Senor Doussinague, az Espana Tenia
Razon című könyvében publikálta első ízben. Poncius is ebből
vette át könyve érveléséhez.

A zsidó-szabadkőművesség – amint a fent idézett levél is bi-
zonyítja – közreműködött a többszáz milliós európai, ázsiai és af-
rikai népességet érintő szégyenteljes roosevelti adásvételében. Ez
valóban, a szó legteljesebb értelmében meghaladja a világtörté-
nelem minden eddigi népellenes bűnét. Nem lehet eléggé sajnálni,
hogy Nürnbergben a hírhedt „Nemzetközi Bíróság” nem őfelettük
ítélkezett.

Úgy vélem, a levél nem igényel további kommentárt. Min-
denkit meggyőzhet arról, hogy a demokrácia legfőbb megtestesí-
tőjének szerepében tetszelgő Egyesült Államok mindenkori kor-
mánya a valóságban milyen erkölcsök alapján gondolkodik és
cselekszik.

Baja, 1998 szeptember 30.
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II. sz. Függelék

A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSI CSA-
LÁS VILÁGRASZÓLÓ

Ha a rablott konc felzabálásakor nem áll keresztbe a csont a
sakálok torkában, akkor miért is állna az keresztbe a honi
liberálbolsevikok torkában? Hiszen semmi különbség sincs a kö-
zött, ahogy a sakál vagy a hiéna ráveti magát a mást illető zsák-
mányra s aközött, ahogy a honi liberálbolsevik mérhetetlenül aljas
és egyedül valamiféle robot-Luciferéhez hasonló étvággyal kebe-
lez be pénzt, hatalma, múltat és jövőt, Bár ha meggondoljuk némi
különbség van: mert míg a sakál és a hiéna zsákmányoló hajla-
mának határt szab az étvágy és a gyomorbeli-kapacitás, addig a
mi liberálbolsevik uralkodó osztály étvágyának nem szab határt
sem a jóllakottságot jelző böfögés, sem a túlzabáltságot jelző vér-
beborult szem, sem a becsület, sem az emberiesség, sem az er-
kölcs, sem a tisztesség. Úgy tűnik, hogy gyomruk méreteit csak
az országhatárokkal lehetne körvonalazni – az első pillantásra.
Alaposabban szemügyre véve azonban, itt egy világméretű ben-
dőt láttunk...

De vissza a tisztesség és a honi liberálbolsevikok antagonisz-
tikus (kibékíthetetlen, összeférhetetlen) ellentétpártjához: az idei,
májusi választások katasztrofális eredményei kapcsán kétség-
beejtő elemzések születtek, többnyire azt feszegetve – néha kínos,
néha körülményeskedő tapintatoskodások közepette – hogy miért
is szavazott a magyar a választópolgárok többsége a kommunis-
tákra, illetve a nemzet sírásóira? Meg is fogalmazódtak aztán a
magyarázatnak szánt válaszok az olcsó kenyér és a gulyáskom-
munizmus kondérkongásának nosztalgiáját láttatva. Mások a
nyugdíjasokban találták meg a bűnbakot, akik, úgymond, vissza-
kívánkoztak a kádári langyos pocsolyavízbe.

Napvilágot láttak aztán olyan tanulmányok is, amelyek már
kimondták a kulcsszót: Csalás! Szerzőik becsületére legyen
mondva, le is leplezték a csalást, ami a magyar választási rend-
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szerbe eleve be van kalkulálva. Mert ki ne érzékelné azt – még a
zsenialitást az étlapon kereső – bölcselkedők közül is, hogy ko-
rántsem a választások tényleges demokratizmusát, az egyes pár-
tok esélyegyenlőségét szolgálták például a kopogtató cédulák.
Nem az egyes pártok, főleg pedig nem a nemzeti érdekeket képvi-
selő pártok esélynövelését szolgálta továbbá a három legfőbb és
mindenható véleményformáló intézmény: a 90 százalékban (ma
már 99 százalékban) a nemzetellenes erőket tömörítő rádió, tele-
vízió és sajtó. A manipuláció és a befolyásolás eszköze ugyan-
csak a kétfordulós választási rendszer is, amikoris a második for-
dulóban már olyan alacsony százalékarány dönt a hatalomra jutás-
ról, hogy az sok mindent kifejez, csak ,a lakosság többségének
akaratát nem... A listás szavazásról nem is beszélve, hiszen a lis-
táról a parlamentbe juttatott egyének kiléte felől a lakosság, nem
még politikai elkötelezettsége felől...

Aztán itt van a magyarországi választási csalás közvetett bi-
zonyítéka: mert bár soha nem hiszem el az MSZP egyetlen helyi,
győzelmi arányának hitelességét se, de ha ilyen arányú győzelem-
re tesznek szert, mondjuk Budapest valamely kommunista párt-
funkcionáriusok által lakott negyedében, ahol többségében maga
a „köznép” is aparatcsikokból és a pártburzsoázia lakájaiból tevő-
dik össze, akkor legfeljebb lehorgasztom a fejem és azt mondom,
hogy lám, errefelé még így működik a régi gépezet – tehát tudo-
másul veszem a csalást. Node az az embert és Istent gyalázó, sőt,
még az ördögöt is megszégyenítő csalás, miszerint mindenütt,
falun és városon, az értelmiségiek, a mezőgazdasági dolgozók
vagy zömmel ipari munkások által lakott vidékeken is csaknem
hajszálra azonos eredmények születtek, az kérem semmi egyéb,
mint olyan csalás, amely már túl jóra sikeredett. Mert nincs e
földkerekségen olyan épeszű ember, akivel el lehetne hitetni,
hogy Budapest X-tol Y-ig terjedő választókörzeteiben ugyanúgy
50-egynéhány százalékot szerzett az MSZP, 18-20 százalékot ért
el az SZDSZ, utánuk pedig 7-6-5 százalékkal következett az
MDF, az FKGP, illetve a FIDESZ. (Legfeljebb ezen utóbbiak sor-
rendje változott itt-ott, tessék-lássék alapon.) De hogy ugyanezen
sorrend alakaljon ki, mondjuk olyan községekben és falvakban,
ahonnan a kommunisták annak idején elhajtották a nők, eseten-
ként a teljes lakosság 80 százalékát, s az elhurcoltakat soha többé
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nem látták többé nem látták viszont szeretteik, nos, hogy ezeken a
máig gyászba borult vidékeken is a fentebbi klisével hajszálra
azonos arányban hozták volna ki győztesként az MSZP-t, máso-
diknak pedig az SZDSZ-t, az egyszerűen abszurdum. De tovább
is árnyalhatnánk a kérdést. Mert vajon miért nem fejeződött ki a
választók természetes betagolódása a megfelelő pártokba a mező-
gazdasági vidékeken? Miért nem fejeződött ki a választási ered-
ményekben a gazdag földművelő hagyományokat őrző térségek-
ben a kuláksors mérhetetlenül sok megaláztatása és gyásza?
Avagy miért nem mutatott változást az országszerte általános
eredménysablonhoz viszonyítva mondjuk a „Vörös Csepel” sajá-
tos elkötelezettsége? Mert a százalékarány mindenek ellenére,
mindenütt, egy és ugyanaz: a túlságosan jól sikerült csalás ered-
ménye.

Ha ezek után akadnának még megrögzött szkeptikusok, akik
valamely érthetetlen oknál fogva mégis hinnének a magyarországi
választások (1994. május 8-29) eredményeinek tisztaságában és
hitelességében (hm), azok számára, íme egy kis rágódni való bi-
zonyíték:

„Tudomásom van arról, hogy a Magyarországon, ez év
május 8-án megtartott választások eredményei hamisí-
tottak. A hamisítást nem a szavazóhelyiségekben (az el-
lenőrzött helyeken) követték el, hanem annál sokkal ra-
vaszabb és szakszerűbb módon, egy számítógép szoftver-
rel, mégpedig a központi számítógép terminálon Az erre
a célra beprogramozott szoftvert a belgrádi szocialista
és kommunista cinkosok közreműködésével szerezte meg
H. A., a magyar nagykövetség felelős alkalmazottja. A
szóban forgó szoftver már ki volt próbálva, ugyanis ko-
rábban annak segítségével „nyerte” meg a legutóbbi
választásokat a szerb „szocialista” párt.

A csalás értelmi szerzője a Magyar Rádió, illetve a Ma-
gyar Televízió három műszaki alkalmazottja, továbbá
egy külföldi személy volt. A beavatkozást úgy történt,
hogy a központi terminálhoz (Budapesten éppúgy mint
Belgrádban de az sincs kizárva, hogy Kaunasban és
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Varsóban is!), továbbá minden fontos számítógéphez
csatlakoztatva van (volt) egy titkos pótadapter, amint
egy kapcsolóval működtettek. Tehát ebbe a titkos szoft-
verbe voltak előre betáplálva a „választási eredmé-
nyek”! Ezért történhetett meg az, hogy 0,00 és hajnali 2
óra között már ismeretesek voltak a választás végleges
eredményei... Formálisan, vagyis a gyanú elterelése vé-
gett azonban csak másnap reggel közölték azokat hiva-
talosan. A választások második fordulója ugyanezzel a
számítógépes politikai terrorakcióval lett meghamisítva.
(Lásd a végeredményt)”.

Az esetből minden magyar állampolgárnak és minden nem-
zeti elkötelezettségű pártnak le kell vonnia a következtetést, és
egységre kell jutniuk a további, szükségszerű lépéseket illetően!

(Az informátorunk nevét, érthető okokból nem hozzuk
nyilvánosságra).

Cúth János
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