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Szdzadunk vdrzivataros esem6nyei
nek majdani oknyomoz6 trjrtdnetir6i

nem tdrhetnek ki annak meg6llapi
tes6t6l, hogy annyi szenvedds, csatatereken ds "h6torsz6gokban" kioltott 6letdrt, milli6k 6s milli6k nyomorba, hazdtlansdgba dcjnt6sd6rt kik
azok a "nagyok", akik egy6nileg
saj6t szem6lyiikben felel6sek.
Ktjziiliik az egyik
- k6ts6gteleniil
W. Churchill, akinek
ugyan a sors
-megadta azt a kivdlts6got,
hogy kiiteteken iit, rigynevezett emldkezdseiben, pr6bdlja magyardzni, mentegetni amit tett ds amit elmulasztott
tenni.
Pdcsi Korndl b6ty6m biz-

- nekifogtam
tat6s6ra

kulisszatitkai

a kiilpolitika

tanulm6nyozilsdhoz:

"nagyok" emldkiratai, mosakod6sai
olvas6sdhoz. (Mindenkinek szakadatlanul ezt kdti lelkdre!)
Mivel hoszszabb ideig Angli6ba sodort
bfs sorsom, irdeklSddsem, drthet6, Churchill feld fordult. Bevallom. kusza
emldkezdsei
bdr Nobel-dijat kapott €rti.ik! - j6csk6n prdb6ra tet- s ismertetdsi.ikt6l feltdk tiirelmem
mentve €rzem magam. Gondolom,

ezt a kedves Olvas6 iirtimmel veszi
tudomrisul.

M6gis mulaszt6s lenne, ha m6r sziiletds6nek szdzadik dvfordul6j6n nem
emldkeztiink meg r6la, most elfeled-

ndnk hal6la tizedik dvfordul6j6t.
Id6szertis6get kijlcscjnciz soraimnak
a vil6gsajt6t bej6rt 6s nem kis keddly hull6mzdsakat kiv6lt6 sir Richard Burton-fdle nyilatkozat. Sir
Richard Burton a "brit oroszl6n"
sziiletdsdnek szAzadik 6vfordul6i6ra
forgatott film fciszerep6t vdllilva,
Ielkiismeretes szindszkdnt gondosan
tanulm6nyozta az alakitand6 h6sdre vonatkoz6 irodalmat: dletraizokat, emldkezdseket.
Ilyen elcikdszilletek ut6n Churchill16l kialakult vdlemdnydnek a kijvetkez6kben adott kifejez6st:
Churchill gydva, vdrszomjas gyilkos volt, nem volt teljesen normdlis;
Hitlerhe4 Sztalinlrcz 6s Dzsingisz.
kfuinhoz hasonlithat6! .. . Szerepem
kidolgozdsa kdzben rdj\ttem, nxenynyire gyiildliim Churchillt s mindazt, amit szemdlye jelent."
(Mentsdgiil a sajt6 hozz|teszi,
hogy a neves szindsz val6sziniiles
italos 6llapotban mondta e szavakatl
Ugy ldtszik, ebben is ut6nozta h6sdt; de hozzAtehetjik a rdgi r6mai
monddst: Borban az igazs6gt)

K6ntor I. Csaba:

W. CHURCHILL
(r874-1e65 )
Megdcibbent6 a kort6rs it6lete?
Hogyan hat azokra, akik Churchillnek Teleki P6l tragikus hal6lakor
mondott szavaira emldkeznek? Horthy Mikl6s "Emldkirataim',-ban igy
jegyezte fel azokat: ,,A (bdke)_t6igyal6asztaln6l majd szabadon kell
hagynunk egy sz6ket Teleki p6l er.
szdm6ra. Ez az iires sz6k figyelmEztesse a jelenlev6ket arra, hogy a magyar nemzetnek olyan miniszterelnij_
ke volt, aki fel6ldozta mag6t az igazs6gdrt, amelydrt mi is harcolunk.,'
Horthy is kesertien jegyzi meg azt{n, hogy "az 1947-ben p6rizsban
tartott, rigynevezett bdke6rtekezleten
senki sem eml6kezett mee Teleki p6l
6nfel6ldozrisdr6l." Arr6l Jem, hogy a
magyars6g, bizony, az igazs6g6rt kiJlz_
dcitt, s hogy a "felszabadit6j', tov6bbi orsz6gcsonkitdst,6s rab-Magyar_
orsz6got hozott!

6nUTT VAGY LANGELME?
A "vagy" sz6cska jelent6se, ha nem
teszek eldje vessz5t, 6llitja, hogy a
lSngelme, akircjl sz6 van
6ri.ilt.
- nem
I A kdrd6jel azt mutatja, hogy
tudtam ezideig bldtjnteni: 6riilrtel
vagy lSngelm6vel 6llunk-e szemben?
Sir Richard Burton szerint nem volt
normiilis.
Bizonyos, hogy min6l
tov6bb tanulm6nyozzuk
"hcjsiinket",
anniil tiibb ellentmond6sa halmoz6dik. Kda hogy Churchill esetdt Freud
nem elemezte olyan m6don, mint
tette kort6rsa, a sz6zad m6sik ,,nagy
embere", Woodroww Wilson eset6ben. (Ld. err6l Csery C. M. dr. j6
ismertetds6t a Kanadai Magyar Ujs6g 1972. mdjus l2-i szimiban.)
A jeles filmszindsznek 6t kellett
teh6t tanulm6nyoznia val6szimileg
nemcsak a kozklzen forg6 ds 6ltal6ban dicsciitS sz6nddkkal szerkesztett Churchill-dletrajzokat, hanem pl.
Ralph G. Martin "Jennie, the life of
Lady Randolph Churchill" c. tud6s
alaposs6ggal ds t6rgyilagossiiggal irt
miiv6t is.
Ez a kiinyv
- v6lemdnyem szerint
sok mindent
megmagyarlz W. -Churchill apjdnak ds
anyjiinak, enyhdn kifejezve viharos
mtltja t6rul igy el6nk.

-

Lord Randolph a sz6pnem trilsdgo
kedvel6je, szifilisz lldozata lett 6
ezdrt nem tudta teljesiteni a nagyrE
v6gy6 Jennie 6lm6t, hogy Anglia m
niszterelncike legyen. De azdrt Irorc
szdg korm6nyz6ja lett 1876-ban. A
6lmot azonban majd gyermekiik, Winston val6ra
. A felesdg
"att;J..
a gazdag New York-i
bank6r szdpsd
ges ds 61vv6gy6 le5nya, Jennie, mive
a f6rj kiilcinben is gyakran volt ki
kiildet6sben t6vol, mindig tat6lt meg
6rt6 vigasztal6kra. Kciztiik ielesiil z
walesi herceg is, de legkitart6bbnal
gr. Kinsky K6roly Andr6s, B6cs ko
vete bizonyult. Ilyen k6riilm6nvel,
kiiziitt nem csoda, ha a kis Winsior
romantikus sziiletdsekor ansol k6
rcjkben a r6mai jogb6l id6ztJk: ,,pa
ter semper incertus." (Az apa kil6te
mindig bizonytalan.)
ro
- Winston
mantikus sziiletds6hez
tartozik az.
hogy a mulat6s mam6hoz a golya
dppen egy b6t kell6s kiizep6n drtiezett, mire a szdp Jennie az olt6z6j6.
be visszavonulva fogadta a g6ly6iol
gyermekdt...
Mell6zve most az 6ppen nem csodagyermek iskolai 6s p6lyakezd6si
neh6zs6geit
- b6r eml6kezcjtehetsds_
gel 6ldott volt
forditsuk figye"l-,
miinket a mi sorsunkat
vdgzeteien
befoly6sol6 politikusra. Mert hovatov6bb ez a tartdsan kamasz. ime.
mdgis politikuss6 n6tte ki masdr.
Fontos tudnunk,, hogy politikai Tetfogdsdban k6t elem 6lland6sul:
a
kommunizmus elutasitdsa 6s mesriigzcitt n6metelleness6g. Oriik tito-k
marad teh5t, hogy az ut6bbit6l in_
ditva, m6gis hajland6 volt a kom-

munista hatalommal

sztivetkezni.

Ez olyan, mintha valaki az ord.oetjt
az iirdiiggel akarn6 kitizni...
De ez a kcivetkezetlens6get el6rul6
magatartesa 1919. febru|rj6ban megfigyelhet6, amikor a .,Big Five" tin6cskoz6s6n megjegyzi, hogy az entente er6k visszavon6sa kb. 50.000
f6nyik bolsevikiellenes csapatok felszdmolSsSval egyenlci
- m6gis hozzdj{rul a t6mogat6s megsziintetdsdhez!

A ndmetekkel kapcsolatosan 6lland6 fdlelme miatt a versaillesi .,bdkemii" mellett kitart 6s 1941. iriniusd-

ban mdr olyan besz6det tart, amelyben kijelenti, hogy a brit birodalo.m
teljes erej6vel a Szovjetuni6 mogdtt
6ll a ndci N6metorszdggal szemben,
b6r elutasitja ism6telten a kommu-

megel5znie. Bolsevista erktjlcsnek
megfelel6en a "birtokon beli.il l6thez" igazitotta elhat6roz6s6t 6s nem
holmi el6zetes megdllapoddsokhoz,
szerzSd6sekhez
amiket kiiliinben
- be.
sem tartott volna

Augusztusban a Newfoundland kcizelfben tal1lkozv a Roosevelttel, siirgeti az Egyesiilt Allamok hdboniba
l6pdsdt. A megbesz6l6sen egydbkdnt
6 a hangad6, s tulajdonkdppen 6 javasolt hat6kony nemzetkcizi szervezetet, olyasf6ldt, amilyenr6l a "vildgb6ke" drdekdben azut6n Roosevelt
6br6ndozott. (Fontos mti erre Charles A. Beard: President Roosevelt
and the coming of the War. . . 1941.
New Haven 1948. Yale Univ.) Az akkor megfogalmazott Atlantic Charter
2. ds 3. pontja az6rt ki.ilcinijsen fontos, mert a 2. szertnt csak "az drdekelt ndpek szabadon kifejezett 6ha-'
j uknak me gf elel6 hatdrvdltoztatdsokat" fog elismerni a USA ds a U. K.
A 33. kifejezi, hogy az im6nt em-litett
szerz6d6k " tiszt eletb en tart i dk
minden ni.p jogdt, hogy olyan kormdnyf ormdt vdlas szon, amily en alatt
ilni akar!"
Ezeket az Atlantic Charterbe foglalt magasztos (!) elgondol6sokat a
Szovjet h6bortba l6p6se termdszetesen felboritotta. Ne ismerte volna
Churchill a szovjet rendszert? Rooseveltr6l feltdtelezhet6 a tudatlans6g.
Igen, Churchill kardoskodva a balk6ni partrasz6llAs mellett, azt hitte,
igy ftj6t dllhatja a szovjet h6dit6snak D6lkelet-Eur6p6ban. Katonai
szempontb6l ezt persze keresztiilvihetetlennek l6tt6k az olasz hadszint6ren elszenvedett tapasztalatok nyom6n. Azut6n az ut6np6tl6snak is a
F<ildkiizitenger t6rsdgdben a tengelyhatalmak l6giereje srilyos vesztes6geket okozhatott volna. Igy kerekedett feliil Sztalin javaslata, hogy a
szcivetsdgesei ink6bb a nyugati fronton mtikijdjenek, neki tdmadva a
Atlantic falnak.. .
Churchill gondjai kcivetkezdskdpp
srilyosbodtak. Ekkor tdmadt az a
szerencsdtlen 6s Eurdpdra ndzve vdgzetes iitlete, hogy felkeresse Sztalint.
A tal6lkoz6s 1944. okt6berdben ldtrejott Moszkv6ban.
Igaz, hogy
m{r i944. m6jusa 6ta- folytak angolamerikai rdszrcil tapogabzAsok D6lkelet-Eur6pa jtiv6jdre vonatkoz6lag
Moszkv6n6l , de az agyafirrt Sztalin
nem sietett elkotelezci v6lasszal. A
val6ban csod6latos amerikai segitsdggel a szovjet hadsereg benyomult
a ny6r folyam6n Rom6ni6ba 6s Bulg6ri6ba.
Erthetci, hogy Sztalinnak
nem volt -siirg6s "befejezett tdnyeket"

Churchill ugyan j6 6rz6kkel felismerte a vesz6lyt, de elkapatva nyil-

nizmust...

vi,n az angol fels6bbrendiisdg diilyfdt6l, elkovette azt, amit a tijrt6nelem egyik legnagyobb balfogisakdnt
fog emlegetni. Triumphy an Tragedy
cimfi eml6kez6seiben maga bevallja,
hogy milyen osztozkod6st aj6nlott

Azutdn megint bukfenc! Eml6k_
szi.ink Churchil feltiin6en bdkiit;_
keny besz6d6re az angol parla-""i
ben 1954. febru6r 2S-6n iz angol_

s-zovj et kereskedelmi kapcsolato-k
6rdekdben. Majd ugyanez 6v jrinius 2g5n egy sajt6drtekezleten kiiejezetten

a "b6kds egyiittdldst" siirgetve, ami.k9l "qy?" megint hangsriiyozta a tuIajdonk6ppen hagyomdnyo, uneoi f.ltogast: ".... nem vagyok ororr"ll"rr"r, "

elesen antikomunista vagyok', _ j"j
lentette ki.
Vannak akik szeretik kiemelni

Sztalinnak! P6ld6ul Rom6ni6ban 90 Churchill fest6miivdszkeddsdt, ami
szdzal{k szovjet, mdsok6 l0 sz6zal6k 6ppen nem menti mdrhetetlen
felelenne az "6rdek" vagyis a befoly6s. I6ssdgdt milli6k sors6val
kapcsolat_
Magyarorsz6gon ds Ddlszl6vi6ban ban. Az
bizonyos, hogy ink6bb a poli
(A
50-50 sz6zal6k...
val6ban ktil6nds, hogy ne irjam: szemdrme]len tikai rcividt6t6s elrettent6 pdlddja
osztozkod6sr6l ld. Ch. E. Bohlen: marad minden j6zan, tdrgyilagos itd_
The transformation of American for- l6kdpess6gii ember el6tt. A ,,sz6zad,
eign policy, New York, 1969. W. W. nagy embereinek', esete bizonyitja
Norton & Co. cfmii meglehetdsen azt a tal6n nem dppen 6ltal6nosit_
6rulkod6 k6nyv6t.
Megjegyzem, hatd meg6llapitiist,
hogy azok, akikhogy W. Hardy McNeill:
America,
nek
6leti.ikben dics6sdg, hirndv, ha_
Britain & Russia, 194l-46. London,
1953. Oxford Pr. szerint az amerikai talom jutott oszt6lyrdsziil, hal6 podiplomat6k azt jelentettdk e ,,titkos" rukban kideri.il r6luk, hogy nagy
meg6llapod6sr6l Washingtonnak,
- szemfdnyveszt6k, szdlhdmosok volhogy a szovjet befoly6st "Bulgiiri6.
tak.
ban, Magyarorsz6gon ds Romdni6ban

75-80 szfu,allkban D6lszl6vi5ban
50-50 sz{zallkban rogziteftek a " magas szerz6d6k".
V. ij. Cordell Hull
Memoirs-jaiban- irttal: "...Russia
would have a 75:25 or 80:20 predominance in Bulgaria, Hungary &
Rumania. Influence in Yugoslavia
was to be split 50:50.")
Churchillben
rigy l6tszik
megint a "lucidum- intervallum" -jelentkezett, mert iddzett miivdben hozz6fiizi az el6bbi jelenet leirdsilhaz, hogy
"hosszti cscind utdn a tollvon6sos
papir az asztal kcizep6n maradt s
v6,gil azt mondtam, hogy nem lenne
mdgis cinikus, ha rigy l6tszott, hogy
milli6kr6l ilyen feliiletes m6don int6zkedtiink. Egessiik el a papirt Nem
tartsa meg, mondta Sztalin." Vdszt
j6sl6 szavak!
Teh6t a laltdban szentesitett 6rdekszfdra val6siiga 1944. okt6ber 96s Churchill
lehet, hogy vodkag6-

- fogant. S mindezt
agy6ban
j6vd
nem teszi
a fultoni- (Miss. 1946.
zcis

miircius 5.) mindenkinek "szabads6got 6s demokr6ci6t, amilyen hamar
csak lehet" kiivetel6 beszdd6ben a
komor val6s6got fest6 Vasfiiggi;ny
kifejezds. (W. Bedell Smith: My 3
years in Moscow, N. Y. 1949. Lippincott cimii kcinyv6ben megeml6kezik, milyen hevesen vitatta Sztalin
Churchill fultoni beszdddt!)

