
vilag nepci fbszrilt tigyelemmel kfserik az
Messi6skernt v arjak az Egyesult Allamok
Szovj etun i o nregl eck eztetesere.

esemenyeket.
fellepesdt a

Novetnber 6-anhajnali egy orakor mini sztertan6csot hfvtak
dssze Parizsban, ahol arraa vdlemenyrejutottak, hogy a szL)ezr
ugyben az E gyesult Allan ok pas sziv marad. Kozben hfvatlan
es nen-l vart vendeg zavarta meg a bekes tan6cs kozast A
nernt'eg ruegke zdett tilest fbl is frigges ztettek Guy Mollet
liancia nriniszterelndk a most erkezett Douglas Dillonnal, az
Egyesrilt Allamok pirizsi nagykovetevel a dolgozoszobaj fha
vonult. A rcividre {ilgott tan6cskozas elejen Dillon ftadtakor-
rrrarrya jegyzeket, arnely Anglia es Franci aorszag brinos ma-
gatartasarol beszelt, es felszolitotta a franciakat, szrintessdk be
expediciojukat, vagy ne szinnitsanak tdbbd az fgyesrilt Al-
lamokra. Vilagos beszed! Felredrtesre semmi lehetOr.g sincs.

Novernber 6-6n reggel rnind Parizsban, mind Londonban
kezltez kaptak az Egyestilt Allarnok ktilugyminiszt6riu-
rndnak reszletes iegyzeket is. Ebben biztosftotta szovetsege-
seit, hogy amenllyiben a kdt orsz6got kozvetlen szovjet
raketatdrnadirs drnd, ugy ervenyben van a NATO sz6vetsegi
garanciaja. [Jgyanakkor nent hagyott ketseget azirant, hogy
ez a garancia csak az europai kontinensre ervdnyes es nem
'n'onatkozik a szue zi expedfci ora.

f isenhower szokatlanul durvan ,kaszarnya stf lusban kozolte
telefbnon Eden brit ntiniszterelnokkc i azl, amit nagykovete
I'arizsbatr Guy Molletnek mondott: "Szrintessek be ex-
pedfcio jukat , vaw ne szamftsanak r6nk tobbs r rr 78

A baj nem iar egyedol. Azangol korm6ny november 6-dn
tbnyalogva vette a washingtoni hfrt, hogy a kert egymilliard
doll6ros kolcsont csak akkor kaphada me g,ha aznapdj fbl el6tt
Port-Szaid, v6rosdban, illefve egeszEgyiptombun uOget vet a
haborunak. Es meg mondja valaki, hogy a bankok fi.iggetle-
nek a kclrm6ny'oktol 6s a politik6toll

A kommunista gyarmatok
megs zilflrditrisa

A paraszts6g kolho zositfrsaval Magyarorsz ag, mint
hagyom6nyos mezogazdashgi orszag, hosszri ev szazadok
utan arra kenyszeril, hogy kiilfblddn v6s6roljon gabon6t.
fgy ilyen katasztrofalis gazdasagi hanyatlas b6rmely
szabad 6llamban az egesz kormhny levAltasfthoz es

felel6ssegre von6s ithoz vezetne. Magyarorszagon azonban
a phrt es kormdny helyzete szil6rdabb, mint valaha U:abb
tiz 6v,uj abb problema. ugy tunik, Magy arorszagon egy-egy
eroszakos konszolidacio kihordasi ideje tiz ev. A kaddri
diktatfra kivalo lehetosegeket teremt a pirtoligarchia sem-
mittevesehez es pazarlo dozsolesehez, de az orszag fej-
lodese, illetve visszafejlodese meg a tobbr vazallus 6llam-
hoz kepest is rosszabb dllapotokat mutat. A mezogazdashg
kolho zosittrsa olyan hatalmas koltsegvetesi forrasokat vont
el a teljes ipari szektort6l, hogy az nemhogy fejl6dni, de

szinten tartani sem tudta magdt A bovitett ujratermeles
helyett bovrilo fogyas jellemezte iparunkat. Azegy fore juto
dves lakasdpitesben, telefonh iilozat bovites6ben, butor
eloallitasban nemcsak Csehszlovitkia es a N6met Demokra-
tikus Ko ztarsasag, hanem meg Rom 6nia is me gelozte
Magy arorsz|got. Az ifilagpolgar ezeket ugyan nem nagyon
erzekelte, hiszen ebben az idoben a ktilfrldi utazas le-
hetosdge nemcsak nyugatra, de mdg a kommunista 6l-
lamokba is nagyon korl6t ozott volt. A szabadon mozgo
p6rtoligarchia figyelmdt - b6rmennyire kertiltdk s azdssze-
hasonlitast - megis felkeltette. Ann6l is ink6bb, mert a terror
enyhtilesevel egyre gyakoribb6 valtak a mdltatlankodo
megi egyzesek. Az elso vil6gh6boru ut6n hrisz evvel a
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Horthy kormd nyzat idejen aruboseg ds tultermeles volt ajellern26, ma pedig meg mindig u nianygazdalkodas esaruhtany keseriti eletrinket. Valamit tenni kellettl
Mino veletrenr A gazdasagi reformot a part.,a konnany

es a f-6hivatalok zsido tagai fbszegetik. S ugy trin ik, ezurtalnem is Moszkva, hanem New York "tanacsara,,. Azirany-
mutatas elso kezb6l es kdzvetlentil irkezik. E,nnek lenyege
a pi acgazdasag fbl6 valo ovatos, lassu e lmozdulas, az ehhezsztikseges toke nyugati hitelekbol val6 biztosftasa. Ezzelegyidejrileg a lfithatatlan hatalom mozgosida a nem zetkozi
bank'"'ilagot is, hogy bifiran nyuitsanal kdlcsonciket azujmagyaro rszagi "reform-torekvesek" segf tesere. Erre abiztatitsra sztikseg is volt, mive I az I 95 6 utfmi mesterseges
sokk "felold6sa" meg nem tortent meg. A kadari hatalofflnyflt szalonkepesftese meg hinra van. Ket uj nevet kell asa.jtonak favori zalnia: Nyers Rezsot, akit az,,fj gazdasagi
mechan izmus " kido lgozhsixal es vezenv ldsevel biznak
meg. Nyers nem ismeretren a kommunista viragban. 6;;Rakosi fiatal begyujtesi rninisztere. A rnasodik egyre gyak_
rabban emlitett, egyre fbntos abba valouj, addig alig ismertnev Fekete Jdnost fbdezi. 6 lesz a Magyar Nem zetiBank
nagyhatalrnu elso elndkhelyettese, aki meg akkor is tudhitelt szerezni Magyarorszagnak, &rlikor a nem zetkozibankvilag azt a latszatot kelti, mintha mdr nem akarnafolyositani' Ez a sotet nevti zsido fogia azorsz^got olyanrndrtekben eladositani , elzalogosftani- amelyet a mai napigsem tudtunk kif I zetni,, pedig mar az orszag strategiaiipar|gait, kereskecJelmet is aiuba bocsatottuk. Ennek el-lenere meg kilatasunk sincs arra,hogy ettol a mag yar nemzet
szamara idegen erdekti hiteltol val aha is meg szabaduljunk.A zsido bankvilag bokezuen honor alta Fekete J6nos szol-giilatait, amellyel olyan kivalo tokekihelyezesi lehetoseget
biztosftott szamukra . Azugyne vezettrendszervaltas utan *

nehogy valakinek esz6be jusson felelossegre vonni - felve-
hette azizraeli 6llampolgarsagot es az orszagot elhagyva az

crsztr6k Leumi-bank vezetesevel b iztik meg. Allftolag
Fekete J6nos hatahna olyan nagy volt, hogy mdg azt is
megengedhette rnag6nak, hogy egy alkalommal Khdhr
Janost is magfihoz rendelje.

Nem kerulheto meg a kerdds, vajon jogszerti volt-e ezek-
nek a kdlcsonoknek a fblvetele, meg inkdbb a folyosit6sa?
Mindket kerddsre csak nernleges v|laszt adhatunk. Kiknek
is 6llt erdek6ben Magyarorsz6g meghitele zese'? f gy biztos,
a magyar nemzetnek nem. Annal ink6bb erdekdben allt a

folyosfto bankoknak. A kapitalista gazdasagok pang6sa

kisebb-nagyobb viilsdga, a multinacion6lis vdllalatok
megnovekedett t6keereje eppen a termekeik iranti csokkeno
kereslet miatt egyre kevesebb hitelt igenyeltek. A bankok
pedig nyilv6n a kihelyezett penzenek kamataibol elnek.
Meg kellett tehdt keresni az uj toke expanzio lehetosegdt. A
masodik vil6ghaboru gy oztes vilagh atalmat 1 95 6 ut6n
tov6bbra is fenyegette a Status quo id6 elotti szetesesenek

veszdlye. Hiszen tudjuk, 1968 t6jekan nemcsak a magyar,
de a nfla j6val fqlettebb Csehszlovhk gazdasag is komoly
viisaggal krizdott, de nem volt jobb a helyzet a tobbivazal-
lus orszagban sem. A Status quo eredetileg elhatarozott
otven dvig valo fbnntarthatos6ga erdekeben az amerikai
korm6ny a bankvilag vezetoivel osszefogva uj megold6st
keresett 6s talfilt. A bankok megkezdik tokekihelyezeseiket
a vazallus allamokba. E,nnek biztos megtertil6se drdekdben
a korm6nyok e kolcsdnokre hitelgaranciat nyujtanak. A
lifihatatlan zsido szabadkomuves organizdcio ezt az elvi
megold6st aztana nyugati kormanyok es bankvil6g szamara
is kozvetitette. Mivel ebben azidoben ez azuralkodo egytit-
tes letrehozta azokat a fejlett nyugati allamok ellenorzesdre

ds gazdasfgi manipulal 6sfxa alkalmas szerve zetert - amit
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Nemzetkozi Valutaalap es a Vilagbank ndven ismertink -,amelyek segftsdgevel barmely iillam gazdas6ga viszon ylag
rovid id6 alatt tdnkretehet6 , a v€,grehajtas biztosfthato . F,z
ann6l is kevesbe titkozik akadftlyba, mivel ezen orsz6gok
m ini szterelncikei, 6llamf6i, penzugyminiszterei es ter-
meszetesen a jegybank elnokei m6r szinte kivetel n6lktil
szabadkSmtivesek. Endlktil pozicioj ukat el sem nyerhetik,
hiszen a sajto ugy szolvan az egeszvilfgon zsid o kezekben
van. Tdbbsegrik valamely e titkos halo zathoz tartozo bank
tulajdon6ban. Fz a s,aJt6 a legtisztessegesebb p6rtve zeto
leiaratfsira is kdpes. Igy szinte kizirt, hogy p1rtja b6rmely
valaszt6sokon gyozteskdnt keniljon ki. Ha valami csoda
folytan erre mdgis sor kertilne, akkor mtikodesdt teszik
lehetetlenne, ds csak rovid id6 kdrddse, hogy megbukjon.

A hitelezo bankok az elad6sod6s kezdeten valos6ggal
kfnaltak penziket az addig ki6tko zott szovjet vazal-
lusoknak, megho zzit az 6tlagosn6l alacsonyabb kamatok
mellett. Miutfn a "beetetds" sikerrel jftrt, a kamatok
emelkedni kezdtek, majd a megnovekedett kock6 zatra hi-
vatkozva feltil is multa aszokv6nyos kamatszintet. Biztosak
lehettink abban, hogy kezdetben a hitelezo bankok mdg
korrump altak is a kommunista illetdkeseket a minel
nagyobb 6sszegihitelek felvetel6re . Az";;zleti terv", amely
a hitelek kot elezo kell6ke nelkril oztea hitel ezok szorszfiha-
sogato ellenorzeset A ma gyar pirt-oligarchak korm6 nyzati
k.gyeltjeikkel egytitt hamar felismertek a hitelek fan-
tasztikus elonydt, m6rmint saj at szemdlytikre vona tkozoan.

Az 1968-as fj gazdasagi mechanizmus bevezetesdhez
term6szetesen meg kellett szerezni a huberur Szovjetuni6
hozzil6rul6s6t is, amelyet vegtil is elnyertek. N6h6ny dv
mrilva azonban az oroszok mdgis leiillftottak. Hosszas
alkud ozas kezdodott. Brezsnyevdk kemdny felt6teleket
szabtak. A felvdtelre kertil6 "kapitalista kolcs6n6k" fifti-

fifti megosztfnifi koveteltdk. Az osszeg 25 %-at az oroszok
maguknak kertek, a m6sik 25 % felhasznfiilsara pedig
fenntartotta rendelkezesij og6t. Ebbol azokat a szocializmus
utjfra lepett, vagy erre igeretesnek lffiszo, a gyarmattartok
filtal kor6bban mar teljesen kifosztott "felszabadftott"
orszagokat kellett segelyeznrink, amelyet a Szovjetunio
megiel6lt. A "kedv ezmenyezettek" rendre szovjet fegy-
verv6sarlasokra koltdttek a segdlyeket, amely rdvid uton az

orosz 6llami bankban kdtott ki. A Szovjetunio vezetoi a

maguk rdszesedesdt nagy val6szintisdg szerint nem a szovjet
dllami bank utj6n realizfiltak, hanem egym6s koz6tt
felosztott6k. Legal6bb is ezt sejteti, hogy a ktilonos sarcot a

magyar kormfny nem a szok6sos banki tfiutalttssal juttatta

el Moszkvaba, hanem magas rangu partfunkcionariusok,
korrn6nytagok szemelyi poggyilszkent vittek ki. Errbl Sug6r

Andr6s, kituno moszkvai sajtotudosito revdn szerezhetett a

magyar nagykdzonseg tudom6st a kilencvenes evek elejdn
a Magyar Tel evizio egyik adasaban.

A magyarorszhgi zsido kormdnyzat egyre t6bb kdlcsdnt
ig6nyelt. A zsido bank6rok mukodjenek azok a vil6g
b6rmely pontj6n pedig adt6k a p6,nzt. Adtak, 6s dberen

figyeltdk penziik felhas znalasifi, annak minden mozgftsat.

Termdszetesen tudtak a Szovjetunio "szolidaritfsi r6sze-

sedesdrol" is. Magyarorsz6gon a nemzetgazdas6g fq-
lesztdsdre ebbol ugyszolv6n egy filler sem jutott. Az ipar
szerke zetv6ltas ara is csak tored6ke, akhrcsak a

me zogazdasag gepesitdsdre. A lakossag eletszf nvonal
emel6sdre is csopogciff valamennyi, kulonosen a lak6sdpftes

mennyisdge emelkedeff lfiwhnyosan, amelynek szinvonala

azonban nem mutatott semmi rokons6got a fejlett nyugati
6llamokeval. A Magyarorszhgra 6ramlo hitelek itthon ma-
rad6 50 %-nak jelent6s r6szekezen-kozon eltunik, s a hitel-
nyujt6k sv6jci bankjaiban tal6lkoznak vele ism6t titkos
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maganbetdtek formdj fhan. Ezek a bank6rok nagyon joltudt6k, hogy ezt a penzt fij tulajdonosaik t6rvenytelentilvittdk ki az orszitgb6l, hirr.n a magiinszemdlyek 6ltalktilloldre vihet6 devizacisszege nevetsdgesen alacsony volt,azt is nagyon szigorri eloiritsok szabilyoztik Ezeket azeloiritsokat a Mos zkviha valo "kiszallftdsok,, is megsertet-tdk' meg akkor is, ha azte torvenyerejti rendeletek kiagyaloi
ds kibocsatoi veg eztek.

A hitelezo bankok is felel6sek abban, hogy az6ltaluknyujtott kolcsdnciket nem arra haszn alt6k fel, amireigenyeltek' Hisz lehetetlen, hogy ne k6rtek volna fel-haszndldsi tervet a folyosftoit cisszegekre. Aki valaha vettfel banki kcilcsdnt, aznagyonjol ism.ri u bankok folyosftasigyakorlatifi' Aprolekoss6guh igen sok bosszris6got okoz,neha pedig moso lyra ingerl i a hitelfelvev6t. Normdliskortilm6nyek kcizcitt ugyan igy jarnak el az allamok altalfelvett hitelek eseten is. ugy i.ittit , a magyarpartnereknel
mell6 ztek ezeket a "macerak at" .A Vil6gbank ds a Nem zet-kozi valutaalap, akik ugyancsak a hitel Jzokkozott vannak,k6sobb mdg feltil is birtilta a Magyar Nemzeti Bank fel-hasznalasi terveit' s ma gahat[roztaffieg, mire haszn alhatjak
a foly6sftott dsszegeket. Tal6n mondani sem kell, ezeka ,Jo
tan6csok" kivdtel nelktil rossznak bizonyultak. A befektetettt6kdk nemho gy hozaddkot termeltek uolnu, hanem gyakrana t6ke teljes felszfvod6sdt eredm 6nyeztdk. A rotyorito
bankok teh6t cinkosai voltak a hitelfelvev6knek. Mind ezekellenere a bankok auto matizmusa nem mel lfiziaz ciss zegektenyleges felhas zniilitsimakellen6 rzeset Rdszletes ds biztostudom6suk volt a magyarorsz(tgi kihe lyezeseik btincis el-herddl ilsirol Ennek ellendre a nyolcvanas dvek kcizep.igszinte szamolatlanul adt6k a penzt. igaz, dzutobbi id6kbenmir 16 is kdnys zeriltek, ho gi ateseddkes torleszteseket 6sa hitelek imm6r egyre jeteniosebb kamat ait fizetni tudj6k.

Ezeket az uj hiteleket mar nem adt6k rendelkezdstikre,
hanem egyszertien le(rt6k, maj d az alapt6kdt megterheltdk.

A bankok aztis nagyon jol tudj6k, hogy Magyarorszhgnak
nincs legitim, a ndp tital szabadon v6lasztott parlamentje es

kormhnya. [Jralmukat idegen hatalom kegydb6l gya-
korolj t.ir.'. Az orszag idegen katonai megsztilfs alatt van. A
valaszt6sok manipul6ltak, csup6n egy jeloltre val6 szavazdsi

kom6dia. A hatalom valodi urai mdg csak nem is magyar

6llampolg6rok, nem magyar illetoseguek. Kollabordnsaik a

lakosshgot nem kerdeztdk a hitelek felv6teldrol, mintahogy
felhas znfiilsfrol sem t6jeko ztattak.

Egy orszag idegen korm6nyzasa, meg ha kozvetetten,

hazai kollabordnsok utj6n tortenik is, felfiiggeszti annak

szuverenit6s6t. Jogfolytonossaga megsztinik. Az idegen

fegyveres erok megszall6sa alatt kdtott nemzetkozi szer-

zodesek drvenytelenek. Igy az 1920. junius 4-en megkotdtt

trianoni bdke szerzodes is, hiszen minden, a szerzodds

alfirhsa erdekeben tortdno nyom6s, vagy fenyegetes a szer-

z6dest semmisse teszi. Ebb6l pedig bosdgesen kijutott
Magyarorsz6gnak az 1920. evi b6kedikt6tum al|irhsa
tigyeb€n, csakugy, mint a teljes szovjet megsz6llas alatt
1945-1990 kozott. Az idegen nyom6sra kotott szerzod6sek

koze tartoznak a hitelfelveteli szerzodesek is. Hi6nyzott az

egyenjogu felek szerzodeskotdsi feltdteleinek egdsz sora,

ugymint a szerzod6 felek teljes szuverenitasa, egybehangzo
akarata es drdeke, kolcsonos elSnye . Ezek a szerzod6sek

semmisek es tisztessdgtelenek. A gondatlanul elj6rt bankok

nemcsak, hogy kdlcsoneiket nem kovetelhetik vis sza,

hanem meg kell teritsdk Magy arorszag minden e szer-

zoddsekke 1 kapc so latban ke le tkezett kilrffi .
A ma gyar nemzet nem lehet jogutodja az idegen szuro-

nyok es a mogotte 6116 kalm6rok tital a nyakfra tiltetett
hazaarulok hatalombitorloinak. A bank6roknak tudom6sul
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kell vennitik, hogy torvdnytelen izletet kototte k, ezert
koveteleseik is tdrvenytelenek ! Az 1990-ben megv6lasztott
Antall-korm t ny legitimitasa is hi6nyzii, his zen
megvdlasztasa idejen a szovjet csapatok meg megsz iillva
tartottak az orsz6got. csak Antall Jozsef szabad-
k6muvessegevel magyarazhato, hogy az idegen csapatok
kivonulasa utan nem nyilv6nftotta semmisnek a hi-
telfblveteli szerzodeseket, hanem tovdbb folyta tta azok tor-
leszteset. fftol azonban e szerzoddsek automatikusan nem
valnak torvenyesse .

A lfthatatlan zsid6
szab adkdm iivess6g veres6ge

A mdsodik vilaghaboru befejezdsevel kialakftott ameri-
kai-szovjet erdeku Status quo a nyolcvanas evek vegen
kimeritve osszes tartalekait dsszeoml6ssal fenyegette kia-
gyaloit. Ezt megelozendo, ismit eljott a sztiksege a "men-
teni, ami rnentheto" politikai attrakcionak. Sima 6tmenetere
azuralkodo egyuttes ketsegbeesve ugyan, de meghokkento,
ugyanakkor valoban erdekes tervet keszit. Vegrehajtasa
sor6n azonban az eddig lathatatlan hatalom minden korab-
binal jobban leleplezodik, letit tovabb nem tagadhatJa. I{a
kozvetett modon is, de lathatclva valik.

A haboru utani evtizedek hideghaboruval iilcazott ameri-
kai-szovj et egyuttrnukodes eredntenyekent tapasztalhattuk,
a Szovjetunio fbltehetoen a teherdni ftoosevelt-Sztaltn
negys zenrkozti megal Iapodas real izfililsakent - eredmdnye-
sen lfnitotta fel mascldik vilagh6borus szdvetsegesei gyar-
rnatait, 6s gazdasagi kizs6km anyolas c6l.i6bol Arnerika
kezdre jatszotta. Nem tagadhato, az fgyestilt Allamok
hosszu t6von hatalmas elonyoket huzott ebbol a titkos
egytittnrukodesbol. f bbol egyenesen kovetkezlk,, hogy en-
nek haszn6b6l valamilyen forrnirban a Szovjetunionak is

reszesednie kell. Mivel Szttilin a szovj et vezetokkel egytitt
osztotta ciri elodei filozofiajat, miszerint az eros hatalom
z|loga az eros, modern fegyverekkel lblszerelt hadsereg,

ugy tunik, a gyarmati rdszesedes fejeben a katonai potencial
tudom6nyos es anyagi tamogatasaban allapodtak meg. E

megallapodas kereteben adta 6t rneg Roosevelt utasithshra
az amerikai atornkutato kozpont az atornkutatasi ismeretek
teljes dokument6ci ojat. Az amerikai hadmernokok kutatasi
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es talalm6nyi eredmenyeit a szovjet technikai bazisokon
kfserleteztek ki 6s teszteltdk. igy tdrtent ez a raketa- es
urhaj ozasi kfserletek eseteben is. A szovjet kfserletek kdlt-
segeit rdszben, de inkabb egeszeben az Egyestilt Allamok
penzelte. Vitath atatlan,, hogy ezek a k6ltreg., kiserletek
hatalmas penzt emdsztettek fel, s alaposan megterh eltek az
amerikai kol tsegvetest.

Mar Nixon megvalasztilsffi kovet6en a bekes c6lu ter-
meles nagyv allalatai, kutatasi kozpontjai panaszoltak az
elnoknek, ho gy az er6ltetett fegyverkezds elvonj a a penzt a
pol gdri termeles fejleszteset6l, amelynek kovetkezteben
fokozatosan lemaradnak a Japfnnal ds Nyugat-Euro p6val
folytatott versenyben. E pan asz nyom ftn kezd6dtek aztan a
liltvfnyos leszereles i tilrgyalasok, ds sztiletett meg a SALT-
1, ffiajd a SALT-2 szerzodes .Ezzel parhuzamosan egy r6vid
kiter6 ut6n egyre nagyobb erofe szitessel igyekezett az
amerikai korm6nyzat r6bfrni Japdnt es Nyugat-Europat a
haboru befejezesevel eppen al talaeltiltott i.gy".rkezes fo-
kozasara- washingtonban per sze nem arragondoltak, hogy
fejlesszek ds noveljdk ezek az iilLamok a haditermelestiket,
hanem arrabiztattak oket, hogy ndveljek hadikiad6saikat es
v6s6roljak amar neln a legkorszerubbnek rnondhato ameri-
kai haditechniklt. Japdn is, az Europai l;nio is 1tltfiott
"Samu b6csi" szitajtm es nem kovettek a 'J6indulatf,, tan6-
csot.

A haditermeles drasztikus ledpftese vegtil is Nixon eln6k-
segdbe kertilt. ut6dja, Carter valamit teiz a hadiipari mo-
nopoliumok drdekeben a neutronbomba kifej lesztdsenek el-
rendelesevel. De ez nem oldja meg a hadiipari konszernek
probldmdjat. Az amerikai gazdasdg vafs frga Japftn 6s
Nyugat-Europa nagy ordmdre tov6bb novekszik. Azameri-
kai kormanyzat eladosod6sa csillagilszati mereteket olt. A
vals6g megallitasa erdekeben valamit tenni kell. A konven-

cion6lis eszkozok, mint peld6ul az arany arfolyamitnak ma-
nipul alasa, a dollar 6rfolyam6nak mesterseges mozgat6sa
mar nem k6pes a gazdasag egyensulyffi helyreallftani. Az
amerikai gazdasag egyszeruen kifulladt. A l6thatatlan zsido
szabadkomuves hatalom mer6s z es c6lrav ezeto tervet keszit,
arnely t6bb evtizedre meghatarozza nemcsak az arnerikai,
hanem az egesz vilag gazdasaganak mukodeset. Az elso es

a rnfsodik vilaghaborfval kialakitott Status quo m6g csak
rdszben teljesitette celkituzeseit, megsincs m6s lehetoseg,
mint id5 elott fbladni. lgaz, Amerika legfontosabb drdekei;
a gyarmatok ujrafelosztdsa,, az ENSZ mint a nemzetkozi
politika igazgat6sa, szervezetenek uralma ala hajtasa, a leg-
modernebb hadsereg letreh ozasa, a legf eL lettebb hadi-
eszkozok kifejlesztese teljestiltek. A haditechnika olyan
aranyu fej lesztdse, hogy elsobbsege szintentarthato legyen,
a fdl evszazadon at kiepftett kutatokozpontok magas szin-
vonalaval akar mersekelt rafordftasok mellett is biz-
tosf thato.

Nem teljestiltek a szabadkomuvesseg elso vilaghaboru
lezhrirs6val tan6csolt es kier6s zakolt rendezdsehez fuzott
almai . A zsido ir6ny itasu szovj et 6llamkapitalista tarsadahni
es gazdasagi rendszer nem tudta a megalmod6i altal
feltetelezett fejlettebb gazdas6gi modellt letrehoznt, s6t a

vil6g zsidoshga ds a titkos hatalma al6 gyirrt 6llamok
kozttik az Egyestilt Allamok elkepe szto mert6ku toke,
szellemi es anyagi befbktetese is joszer6vel karbaveszett,
hogy a Sztalin 6ltal legyilkolt, a szocializmus epftesdnek
olttrhn fel6ldozott mintegy 38-40 millio alattvalojarol,
egdsz Kelet-furopa iszonyu szenveddsdrol es vesztesegerol
ne is beszeljunk. A draga zsido kfserlet, amelynek terhet
mintegy 350 milli6 ember nyogte, megbukott. A lftthatatlan
hatalom szanal6sra itelte az egesz bolsevista felepitmenyt.
A Szovjetuni6 vezetort Gorbacsov ir6nyitasaval a nyolc-
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vanas evek vegen alathatatlan vezerkar utas 1tdsifivegrehaj-
tando, mintha megbabon azttrkvol na,vagy kab ftoszer hat6sa
alatt cselekedne, rnint akit a pokol scttdi ero i ntozsatnak, akfvlil6ll6 szarndra erthetetlen modon nemcsak vazallusai
feletti hatahnat adja fel, hanem sajat orszag1t is fzekre
szaggalia' Az egesz vilag szinte megmerevedve figyeli,
hogy a felelmetes vords kolosszus latszolag cisszeomlik, 6smaga al6 temeti minden "vfvm frnyat". A kornmunista
hatalmi gep ezet szdtrombolasdban - amint epfteseben is - aSzovjetunio peldat mutatva dletuar. Ahol milliokat krildtek
ahalttlba, hogy artatlan vdrtikkel a kommunizmus ttaplalj1k,
most megfojtjdk. Mig vazallusai fajdalmas vajud6ssal
igyeke znek a kommunista torzss zolottet elvetdlni, addig
oroszorszagban gondolkodas nelktil betiltJak a tobb mint
hetvendves p6rtot, amery addig - legarabbls a propaganda
allitdsa szerint "dicsoseget dics6segre" halmozott. Avazallus partok es korm 6nyai tehetetlenril szemldlik akegyetlen sztil oanya kimulasat. Alattval6ik rettegve es
ertetlentil figyel ik az esemenyeket, hisz sok an kozriltik ne-
hez bdrtoneveket szenvedtek el szereny ellenvelemenytik
miatt, s most ugy tunik, mintha nekik lett volna igazuk.
Fdlelrnrikben osszeb orzadtak, kfsertetek vlzioja kerftette
oket hatalm iha. Mi lesz, ha azegykor oly felelmetes KGB,vagy hti tan itvinya a magyar AVH ismet feltamad, es
megi nt szazezrdvel ktildi bortonbe ds a masvi lttgra raszed,ett
dld ozatait? Nem ! E,z nern lehet igaz! Az emberiseg
tdrtenelme sor6n meg sohasem fordult elo, hogy egy jol
szervezett birodalom a vi lagm6sodik nagyhatalma minden
kiilso tamadas, minden l6thato ken yszernirr.tir szdmolja fel
onmagat.

A vilag cisszes radio- es
uj s agja egy varazsritesre
i rany itanik, far adhatatlan u I

telev izi66ll om6sa, val am enny i
rn intha azonos kozpontbol

bizonygatjitk, hogy a kommu_

nizmus, I Szovj etuni6 6s vazallusai gazdas6ga osszeom [ott.
Minden erre utalo lifiszat ellenere alapos okunk van e som-
m6s rnegallapftas val osttgitt ketsegbe vonni. A Szovietunio
haboru ut6ni negyvenot evi esemdnyei sz6mbavetelenel ne

hagyjuk magunkat a celiranyos propaganda fital tdvutra
vezetni.

A Szovjetun io, azE,gyestilt Allamok es a raszedett Anglia
utanp o tl 6s an ak bizto s f tas a m e I I e tt I e v e rte N e m e tor szagot e s

segitette Jap6n Amerika filtal torteno legyozdset. L,hhez

fel6ld ozta huszonhetmilli6 pol ghrffi. Amit mindezekdrt
jov6tetelben kapott, a Szovjetunio szriksegletethez mdrve
j elentdktelen. Ennek ellendre lakoss6ga a megszokott
szereny eletszfnvonalitt az ugyne vezett "osszeoml6sig" in-
gadozds nelkill megorizte. Pedig - ahogyan a beavatatlan

vil6g littta - az otvenes, hatvanas, de meg a hetvenes evek-
ben is folytatta a nagyon is koltseges atom,- raketa- es

urhaj ozasi kutatasdt, kf serleteit. Meg az Arnerika erdekeben
megk6t6tt SALT- I fegyverzetcsdkkentesi szerzodesben is

olyan magasan szabttk meg a Szovjetunio fegyverzetal.
lomany6nak szintjdt, amely tovdbbra is lehetove tette hadi-
ipar6nak es a hadsereg fegyverzet6nek fejleszteset,
noveldsdt, amelyet titem szerint betartott. Majd csak a
SALT -2 altrir|sa utan csdkkentette fegyverz.etenek
noveldset. Mindezt a lakossag vfiltozatlan eletszfnvonala
mellett, anelktil, hogy kelet-eur6par vazallusai pel ddjhra
eladosodott volna . Az ugynevezett gazdasagi osszeoml6sa
idejen a 280 millios Szovjetunio ktilfdldi ad6ssdga
mirrdossze 38-40 milliard dollar volt. Nagyjabol ugyanany-
nyi, mint a 35 millios Lengyelorszirge.Kozgazdasagi ervek-
kel tehat nem magyarfnhato a Szovjetunio "osszeoffrlasa".

Y azallusai kozril egyesek, mint peld6ul Magyarors zhg a
maga 25 milli6rdjaval, Lengyelorszftg a 35-40 milliard
doll6r adossagdval szamariinyukhoz kdpest sokkal ne-

2t6 2t7



hezebb helyzetben voltak, de gazdas6gi osszeoml6srol
beszelni meg itt is tulzds. A tdbbi csatlosa pedig alacsony
hitelallom annyal dolg ozott. Korabban Romania tizmrlliard
dollfirnal nagyon okosan ledllftotta a ktjlftjldi kolcsonok
be6ramlasat. Majd a lakoss 69 eletszfnvonalanak drasztikus
romlasa mellett, de visszafizette. Igaz, Ceausescu dletebe
kertilt. Biztosak lehettink abban, hogy kivdge ztetesdben ez
nyomos ervkent szerepelt.

A c6rok 6ltal osszehoditott orszagok Sztalin ds utodai iita!
Szovjetunio nev en tizzel-vassal-vdrrel integr filt gazdasaga
felboml6sdnak, pontosabban szetszaggatitsanak littin az
eladosodott vazallusok nehezebben ugyun, mig a kevesbd
adosok nagyon iol tartjak magukat. Meg csak hangosnak
mondhato ellenzek sem stirgeti a szovjet csapatok
kivon asat, es demokratikus allam igazgatds bevezetdset.
Maga a szovjet vezetes kenytelen utor itanr oket az
ugyne vezett rendszervaltas vdgreh ajtdsfra. Minden vazal-
lus szamara elkeszf tik a forgatokctnyvet a rend szer
szfnelvdlto zitsfthoz. Grosz Karoly, Magyarors z69 utolso
partfotitkara hal 6lat kdzeledn i erezvdn fedte fel a for-
gatokonyv letet egy interjuban, amelyet a Kossuth ritdio 16
ora cimti mitsordban 199C janu6r 20-itn sugarzott. Ezek a
forgatokonyvek mint annak idejen a hatalom megszer-
zesere vonatk ozoak is - mondhatni egy kaptafbra keszriltek.
Lenyege, ho gy a part es a korm6ny sze rvezzemeg uj partok
cdgere alatt sajat ellenzeket nagys zamu kriptokommunista
beepftdsdvel. Ketseg sem ftrhet hozzir, a terv vitzlatos vezer-
fonalat New Yorkban 6s Washingtonban kdszftettdk, ame-
lyet az oroszok rdszletekkel megtdltve adtak 6t vazal-
lusaiknak. Magyarorsz6get kdzvetlentil Krucskov, a KGB
akkori fonoke hozta Budapestre, ds a megfelel6 szobeli
direktfvak kisereteben adta at Grosz Karoly partfotitk6r
miniszterelnoknek, mdgpedig a magyar Parlamentben.

Grosz K6roly a riporter faggatasara meg azt is elmondta,
lrogy a krealando "ellenzeki" partok meghatarozo szemelyi-
segeinek neveit is tartal mazta a forgatokonyv. Nevek
I€lfbdeset azonban elharftotta. A tervek tartalmaztak az

MSZMP kesobbi mestersdges szakad6s6t is., arnely a kom-
ffrunista hatalom sajat urai altal torteno latszolagos fel-
szamolasanak fontos kelldke volt, gondolv6n egy szabad

valaszt6sok rnegtartasdval nagyobb eselye lehet. A for-
gatokonyv szerzoi kissi elsz6rnftottak rnagukat. A lakossag

hangulatanak a sajto altal tdrtent mesterseges felszitdsa
tullott a celon. Az 1990-es valasztason az uj MSZP
cegtabl6val indulo kontmLlnista jeloltek kozlil csak egyedul
Szuros Matyas ideiglenes koztarsasagi elnokot valasztottak
meg. Meg Nerneth Miklos miniszterelnok is csak fuggetlen

.ieloltkent kertilt azu.j Parlamentbe. lgaz, a szabadkornuves
vezerkar az I 994-es valasztdsok idej en bosegesen kar-
potolta oket.

A szovjet forgatokdnyv lenyeges rdsze volt az 1956-os

szabadkomuves-komrnunista, a phrt erdekeben kivegzett
mdrti.j ai nak uj ratemetese. Raj k Laszloval el lentetben ezut-
tal nem a hatalombol kivonulni keszilo korm6ny
kezdemenyezte Nagy Imre es t6rsai ujratemeteset, hanem
' 5 6-os " szabadsagharcosok" egy "'fdrtdnelm i Igazsagteteli

Bizotts6got" hivtak 6letre, akik Nagy Imre, Szil6gyi Jozsef,

Gimes Miklos, Loson czy Geza es Maleter Pal l|tvhnyos
irj ratemeteset " kiken yszeritettek". Nem lehet a veletlen
mtive, hogy a 'f ortenelmi fgazs |gteteli Bizottsag 27

alapitoja hetven szazalekban rnaguk, vagy fblesegrik reven

zsidok. Hogy ezenkfvul rneg kicsod6k, annak megftdleset az

olvasora b Izzuk.E za megkesett kegyeleti aktus I 989. junius
l6-6n vegril is megtortent. A hatalom mindent elkovetett az

orszag kozvelemenye tigyelmenek fblkeltesere. A vilag
minden rdszebol erkeztek es koszoruztak '56-os szabad-
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sagharcos emigransok. Ott voltak az ujonnan alakult, vagy
alakuloban levo pdrtok es megannyi civilszerv ezet. Az
ujratemetdsi szertartast a televizio csaknem egesz napos
adasban kozvetftette. A szabadk6mr-ivesseg legf-elsobb
vezetese - ha nem is a maga cegere alatt - ugyancsak kitett
mag6ert' Andrew Sarlos nevu dusga zdag zsido es t6rsai,
Demj6n S6ndor, es dr. Bela W. neler a maga k.ltsegenallftott a Parlament kozeldben Nagy Imrenek szobrot.
Szonokok legi oia meltatta a martfrok onfe laldozris6t, hosi-
esseget a diktatura brutalitasat. Mindenesetre Nagy Imre
szabadkomtives testverei ha nem is tudta annak idejdn
"menteni a menthetot" megadtak a modjdt a magyar
nemzet kdltsegere.

A figyelmes nezo es hallgato rn6r kovetni is alig tudt a az
esemenyeket. Ket beszed re azonban ohatatlanul felkapta afejet. Az egyiket a zsido Meray Tibor mondta el. Az aMeray, aki a Rakosi-fele sajto legvermesebb kepviseloje
volt' Most ugyanolyan vehemenc iilal ostoro zta akkori
kenyeradoit. rgy masik szonok meg ennel is nagyobb
feltunest keltett. Egy nemreg alakult ifiusagi szer vezet
vezetoie' 6 mondta el a tegbatrabb gondolatokat. Nern
kevesebbet kovetelt, m inthogy a 

-szovj 
et csapatok

vonuljanak ki az orszagb6l. Nem lehet tagadni, ez a
fiatalember, aki azismeretlenseg hom (ilyfhol emelkedett ki,
a nemzet szfvebol beszelt, de felidezte a felelmet is. Ebben
az idoben ez a nyflt felszolftas meg ongyilkos bators ttggal
ert fel. L6:ssunk csodat, ez a fiatale*U.. egy ev mfrlva a
mag>lar parlamentben til orsz aggyilesi kepviselokd nt, es az
oroszok is kivonultak. Harminch6rom evvel ezelott a mi
nemzedektink is kovetelte az orosz csapatok kivon asat, de
bizony mi nem a parlamentbe kertiltrink. H i(ha, az idok is,
azemberek is val toznakl ugy trinik, nem veletlentiljegye zte
meg a kilencvenes evek elej en az allitolag szabadkomtives

dr. Benedek Istvan egyik frasaban: "Ez a fiu tudott valamit,
amit mi nem tudtunk."

A hozzank hasonlo modon eladosodott Lengyelorszdg
kommunista vezetoi kisse nehezebben valtak meg a hata-
lomt6l, mint peldaul nalunk. Bar itt a szolidarit6s nevu

ellenzek korabban alakult meg, s l6tszolag neffr is a hatalom
titkos kezdemenyezdse alapjan. Csehszlovakia mar az elso

vilagh6boru lezfrhsht kclvetoen is magdt az allami letet
koszdnhette a vilag szabadkomuvessegenek, igy nagyon
f-egyelmezetten vette tudomasul, hogy "lnost a testvdreknek
erre van szuksege". A hatalomvaltas ittzailott le a legsimab-
ban. Bul gfria is ktilonosebb megr6zkodtatas nelktil vdltott
6t a kapitalizmusra. Komoly problem6t okoztak viszont a

keletnemetek. Honecker NDK-ja szil6rdan tartotta magifi.
Itt sz6ba sem johetett a zsido szabadkomuves bankvil6g
fbnyegetdse, mint Lengyel- es Magyarorszagon, a tovdbbi
hitelek leall it6sara. 6t nyugati nemzettestvereiktol annyi
penzt kaphattak, amennyire csak szuksegrik volt. Az orosz

vezetok hi6ba drveltek m6r kdt dvvel korabban dtveve a

nyugat "hideghaborus" propaganda szolamait, hogy az

NDK ktilonall6sanak nincs semmifele jogi letalapia.
Honecker es tarsai kitartottak a maguk ervelese mellett,
mis zerint " azdrt, hogy a szoms zedban lakasfeluj ftast
vegeznek, nekik meg nem kell kicserelni a tapetat." Igy a

berlini falat kenytelenek voltak felepitoi lebontani. A kdt
nemet 6llam egyesiteset hatalmi eszko zokutj an vegrehaj tot-
tak. Az okvetetlenkedo Honecker - akinek r6kbetegsdgdrol

addig senki sem tudott - vegtil orult, hogy hal6los betegen

kivandorolhatott Kub6ban elo leany ahoz.
A legnehezebb dionak Romfnia bizonyult. Ceausescu

minden vazallus diktdtor kdztil a legszilardabb uralkodo
volt. 6 is megtagadta szabadk6muves esktijet. Kemenyen
ult a nyeregben, ugy gondolta, rnegteheti. Rovidl6t6s66rt
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eletdvel fizetett. A majdani hatalomv6ltds el6kes zoleteit
Romania eseteben is nehany evvel korabban megke zdte a
lithatatl an hatal o m. E zek kdze s oro l hatj uk pac epa labo rn o k,
a titkosrend6rsdg fonokenek diszid alfsat Nyugaton kiadott
konyveben alaposan kiteregette a Ceausesc uhizasp6r szen-
nyesdt, azt hitte, a hazai saj to szamara ez me,gfelelo alapot
nyu.it a diktator lejdratfsirhoz. El szilmitotta magifi. Nem
vette figyelembe, hogy a roman sajt6t nem zsidok uralj 6k,,
hanem maguk a romdnok. A tdbb i vazallus orszagban a
lathatatlan kezek itltal irinyitott hecckampany alaposan
megtepfnta a szocialista oligarchak amugy sem nagy tekin-
tdlyet. Rom aniftban ez nem mukoddtt. Majd a m agyar
kisebbseg engedetlensdget probalHk fblkorba-csolni, de ez
is csak Tokes Lasz\o reformatus lelkesz kortil hul lamzott.
Miutan minden Ceausescu hatalmanak rnegingatasa elleni
provokacio hatdstalannak bizonyult, az amerikai CIA es a
szovjet KGB kozos, osszehangolt akcioj fwaI ldzitott1k fel
kezdetben Temesvar lakoss6g6t, am.rv aztan gondos
szervezok segedletevel atterjed Romania m6s tenileteire,
ktilondsen Bukarestre is. Az itt mukodo hatalmi in-
tezmenyek felzaklatdsa vegtil is megho zta a kfvant ered-
menyt' A kommunista fbrradalom lebonyolitasaban reszt
vettek azamerikai show-busnies tigynokei is. A vilagon elso
izben a megdontott uralom televizioja ejjel-nappa'i mind-
vegig kozvetftette a Ceausescu elleni puccs esemenyeit.
Meg a kondukator hdzaspar kiv egzesen.t lffivanyatol sern
kimeltek meg a roman lakoss6got. A kovetk ezo haborus
horror televfzios kdzvetfteset majd lrak bomba zasa idejen
ilvezheti az amerikai kozcinseg a CNN hfrtel evizio koz-
vetiteseben, amelyet az egesz nem zetkozi tel evizios m6dia-
birodalom 6tvett. Lehet, hogy akazvetftes jogd ijaifedeztek
is az iraki nep szenvedeseit kiv6lto barbttr bom battmadas
kdltsdgeit.
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l(irol\' pilt'tiiszkoclott, hugy nen-l rgi:szrln it liti[$ tor-
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ltrcghatarozott, l'nar eleve kenyszerpdlyara szoritotta il

kivirlasztott ellenzeke t. A pr,rrt politikai bizottsirga l'ozsulty'

I nrre tbiztameg a hatalonrrna l " sze'tuhcnal Ii)" eI Ienzek eletre

hivirsaval . Ott birbAskoclott a lakitelcki siltorban is, hogy a
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Magyar Demokrata Forum megszriletdset segftse. Sikertilt
ll baratiat, Biro Zoltdnt az ui -..u. zet dldre vfilasztatnia.
ugy tunik azonban,hogy Bfro nem elvezte azesemenyeket
mozgato agytrdszt osztatlan bizalmht. A vdlasztasokat
megelozo idoszakban linhatatlan kezek fj vezetot csem-
pesznek az MDF elere. Antall Jozsef, aki nemcsak a
lakiteleki s6tor alakulo gytildsdr6l hianyzott, hanem az lg45
utani koalfcios idokben a Kisga zda partbun kezdte ;.;
politikai p6lyafu titsffi, minden bizonn yal ebbe az akkor
nagyon sikeres - pirtba lett eredetileg kiszemelve. pozs gayjo munk6ja rdvd n azonban azMDn igeretesebbnek l6tszott.
Antall J6zsefet ennelfogv a " ffiejt6erny oztek" azMDF 6ldre.
A jobboldali politikai elit koreben a mainapig er6sen tartja
magifi az a hfresztelds, miszerint meg joval ahatalomv6lt6s
el6tt egy alkalommal Aczel Gyorgv, lf.tor a ptfftpolitikai
bizottsdgdnak tagia, hosszir ideig iaaa, J6nos zsido bizal-
masa egyidoben fektidt a kritvolgyi korh6 zban irodalmunk
egyik jo hfrti ds jeles kdpviseldjdvel, akihezfurcsa kerdssel
fordult. Aczel szeretett volna megismerkedni Antall J6zsef-
fel, az akkori orvostorteneti mriieum igazgatoj1val. Kerte
az irot, szervezze meg tal6lko zojukat. Ezeka rossz nyelvek
mdg azt is tudni velik, hogy Antall Jozsef ereiben egyik
nagys ziloi 6grol zsido vdr is csdr gedez. Egy biztos, ddesab:u
a m6sodik vilagh6boru idej en allamtitkarkent nagyon sokat
tett a zsidos6g ndmet munk atfhorokba valo kiszillftas6nak
akadftly ozdsa drdekdben. Antall Jozsef miniszterelnciks6ge
i dej en lzrae I ben api at i s zte I e t6re, ltto gatitsaal ka lm tx ale m -
lektabl6t lepleztek le. Az idosebb Antall ebbdli eroe-ei
ugyan kor6bban is ismertek voltak, nem tudni , Izraelben
megis mi6rtvirtak ezzel csaknem 6tven dvet.

Az 1990. dvi szabad vftlaszt6sok MDF kamp6 nyift - a
kommunista hatalom penzeldsdvel egy francia reklamc6g
tervezte. Kezdetben "tavas zi nagytakarftdst" igert. A vorcis

zaszlot, Lenin muveit, a voros csillagot, vagyis a kommu-
nista hatalom minden jelkepet, vele a politik6jat a

plak6tokon a szemetes kuk6kba dobva lt*tuk. Kedvdre val6
igeret volt ez a magyar lakoss6g nagy tobbsdge szamaru.

Majd ennek szerencs6s "beetetese" ut6n a "nyugodt ero"-re
valtott.Ez m6r a letunni l6tszohatalom emberet szamdra is
j6l hangzott. A Magyar Szocialista Part titkos direktivffi
adott ki tagi ai szamara, amelyben azMDF-re valo szavazast

sugallt6k.
A mag y ar v iilasztopo I 96r me gl ehet6 s e n t6j 6ko zatlan vo lt

a sok uj p6rt kin6latat illetoen. Jelen voltak ugyan a koalicios
id6k pfurtjai is, de azujak tdbbet "igdrtek". Nem ismerte fel,
hogy a hangos ds massziv kommunistaellenes propa-
gand6val indulo Szabad Demokrat6k Szovetseget foleg
Budapesten, j6szerdvel teljes egeszeben a zsidok uralt6k.
Pedig jelkdptikbol a h6rom reptil6 madarbol, amely
megegyezett a nemzetkozi zsidos6g fital szervezett es

vezetett nagy francia forradalom jelkepevel, erre lehet6sege

volt. Mivel a rnadarakat nemzetiszfnure festettdk, magyar
jelkdpnek mutatt6k. Igaz, a francia "madarak" is a francia

trikolor szineiben pomptntak. Negy 6v l6tvanyos, minden
oszinteseget nelktil ozo kommunistaellenes politika ut6n a

kdvetk ezo parlamenti ciklusban mar koalf ciora is ldpt ek az

MSZP-vel. Tettek ezt annak ellendre, hogy az ellenz6ki
kerek asztal-tirgyal6sokat \ezfro meg6llapodds alilirhsitt
m6g azzal tagadt6k meg, hogy az "tirlsdgosan r6zsaszini" .

A magyar lakossdg mivel a kommunista sajto nem

t6j6ko ztatta az orszhgv6szes elados itf'strol - nern ismervdn

azokat a nehezsdgeket, amellyel majd egy szabadon
valasztott korm6nynak meg kell birkoznia. Erdekes m6don
kellS nyomatekkal enol - aligha veletlentil - azAntall-kor-
m6ny sem adott kell6 sulyu t6jdkoztathst Mindenki abban

a meggyozoddsben 61t tehtfi, hogy az orosz csapatok
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elt6vo zasaval Magyarors z6,gon azonnal bek6s z6nt a jolet.
Ennek torvdnyszeri elmarad6sa sulyos csalodast ok ozott a
lakossdg egdszeben. Elmaradt a beharangozott "tavaszi
nagytakarft6s" is, a magyar n6p egykori nyuzoi es elziilo-
gosftoi felelossegre von6s helyett - md g az 1956. ftgyveres
lever6seben jelesked6 pufajkasok is magas nyugdtjjal
vonultak vi ssza, maj d az orsz6,gj avai nak privat izfilttsftban
j eleskedtek. A kiilfrldi hitelek eltulajdonft6sa r6venjelent6s
tokeveI rendelkeztek, amelybol fi llerekert megv6saroltak az
igazgat6suk alatt ldvo termelo izemeket. Amikor a kommu-
nista rendszer tild ozdttei szemdre vetettdk, hogy
feleloss6gre von6s helyett a rdgi ptrt-arisztokr6cia le-
hetosdgeit nemcsakbiztosida, hanem meg noveli is, Antall
Jozsef igy reag6lt: "tetszettek volna forradalmat csin6lni".
Imdnti erveldsebol egyertelmuen adodik Antall Jozsef
szabadk6mtives gondolkod6sa. Amint mar kifejtetttik , a
h6boru es a forradalom a zsidos6g legnagyobb arat6s6nak
eszkoze. Ha mar ezt nem sikertilt kivaltani, akkor a bekds
privatizitcioval kel I szdmukra a betakarftast biztosftani.
Nem is adodott oka panaszraaszabadkomrives zsidos6gnak.
A menetrend szinte mindenritt azonos m6don, egyseges
forgatokdnyv szerint tdrtent. Rovid ido alatt eladosftani a
gyarakat, majd a konjunktirra hitnytra hivatk ozva nevet:.
seges osszegekert megvAsarolt6k. A bankok hiteleit pedig
"konszolidaci6" cfmen az ftllam kifizette. A ktilfbldi v6s (rlo
p e d i g m e gk a pt a a p ri v a tiz|lt izem h o s s z u 6 ve k alattn e h e ze n
megszerzett piacait. A gyhrban minden mozdithatot eladott,
dolgo zoit elbocs atotta, az izemet pedig j obbik esetben ere-
deti kapacitas6nak toreddkdvel tizemeltette tov6bb. Rossz-
abb esetben egyszerien otthagyta.

A "nagytakarftas" hianyirban a kommunista hierarchia
szinte teljes mdrtekben drintetlentil marad t. Az6ltaluk a ndp
nyakhra csemp eszett szabadkomtives korm6ny asz-

szisztaldsa mellett a priv atizhciot a rdgi kiprob6lt elvtarsak
vezenyeltdk le, amely spont6n privatizftcio cim6n meg az

allampart uralkod6sa, Nemeth Miklos miniszterelnoksege
idej6n megkezdodott. A kisebb jelentosegu, de nagy drteku
versenykepes vallalatokat sajat maguk kdzdtt jol hangzo
retorika kisereteben valos6ggal felosztottAk . Ez a folyamat
az M DF korm 6ny te lj es negy eve alatt tovabbra is

akadfilytalanul mukodott. A tuls6gosan |tltfiszo eseteket,

amelyek valamilyen botrany miatt a sajtoban is resznyil-
v6nossagot kaptak, a kormtny meg meg is vedte. A
gazdas6gi hatalom 95 oA-a az Antall-korm tny alatt a volt
MSZMP tagok es az altaluk kialakitott holdudvar kezebe
jutott es konszolid6lodott. Kozben a korm6ny a

"rends zervaltassal " megsz erzett hatalm6t I 95 6-os szabad-

sfgharcunk eredmenyenek apo sztrofalj a -' 5 6-osok nelktil !

Az '5 6-os szervezetek j avasl atara igazolt f orradalmarok
reszere erdemeik "elismeresekent" bortondvenkdnt al ig t6bb
mint fbl kilo disznohus ar6nak megfblelo nevetseges nyug-
dijemelest ad. Majd csak az 1994-ben a rnegt6vesztett la-
kossag tital visszaszavazott kommunista kormanyzat - vel-
hetoen a demokratikusra kozmetikfnott "nem kommunista"
elodkorm iny me gszegyenitesdre es lej aratasfra hoz
torv6nyt az' 5 6-osok nyugdrj 6nakj elentosebb emeIesere. E z

a ketsegtelenul tobbseget erint6 nyugdrj emelds nem
n6lktil ozt a kommunista sandas6got. Celja az'56-os tfr-
sadalom egym6ssal valo szembe6llit6sa" A nyugdljak meg-
emelese, azok 25.000,- Ft-ra torteno kiegdsziteset tartal-
mazza. Akinek nyugdija aktr egyetlen forinttal is megha-

ladta ezt a hatirt, dz egy fillert sem kapott . 6 tehat a
kommunista hatalom szerint nem is tekintheto 1956-os

szabads agharc unk re sztvevoj d nek.

Az Antall-kormany semmifele igazshgt6tel vdgrehaj-
tasara nem volt hailando. Az 1956-os forradalmarokat
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hal filra f tdlo, sorttizeket vezlnylo, a bortonben rnaradando
rokkantsagig vero, csaknem negyven even at rilddzo ,, a
mlrnkahelytiktol megfo szto, m6so dosztalyu allampol-
g6rokka minosfto szovjet berencek valtozatlanul elve zik
valamennyi kordbban megsz erzett kivaltsagaikat. A pdrtal-
lam diktatorai "szakeirtokke" leptek elo, s nehogy konnyen
levalthatok legyenek, az Antall-korm fny rnegalkotja a
vegkielegites rendszeret. Ha valakit megis kenytelen vezeto
6ll6sabol felmenteni, akkor tobb milli6 forintos
"vegkielegitds" .iar neki. A kormdnyzat nemegyszer azzal
vedekezett a magas rangri kommunista hivatalnokok
lev |ltfrsat kovetelok elott, hogy "nincs eleg penz a
vegkielegitdstikre". Az Antall-korrn frny e nemzetellenes
magatart6sa a beavatatlanok elott eg>lszeruen erthetetlen es
felh6borfto. A vil6gpolitika mdlysegeibe 6so kutatok elott
azonban l6that 6va, felismerhet6ve valik. Megdrtesehez
nagybanhozzt$trultak emigrhcioban d16,, minden a nemzet
elismereset megerdemlo, magyar nemzettestvereink, akik
"ki6st6k" es a hazai magyarsag kezebe adtirk e megoldhatat-
lan rejt6lynek latszo helyzet kulcs ftt.Rakos Gyula honfltar-
sunk a Nyugati Magyars6g es a Szittyakurt cfmti
Kanad aban, illetve az Egyestilt Allamokban megieleno
magyar nyelvti lapokban publikalta A rozsadombi tizen-
harom cimu szenzacios iras6t,, amelyet aztan szamos
kiil{bldi lap is 6tvett. Bakos Gyula cikket a III. sz. ftiggelek
teljes szdvegeben tart almazza.E za cikk - anelktil, hogy erre
utalna egyertelmuen bizonyitja, kik 6llnak az "elso
szabadon v6l asztott magyar korm fny" mcigdtt, szabtitk meg
mozgasteret. F,zek az erok nem Budapesten mtikodnek, de
meg csak nem is Moszkvaban. A megallapodas szovege ds
sugal lata- mondhatnank "terrneszetraj za" - feli smerhetove,
sot letagadhatatlanna teszi a zsido szabadkomuves l6thatat-
lan hatalorn letdt es beavatkoz6sanak tenyet. F,z az l9gl"

rnarcius I 5-6n kelt 20 pontos felsorol6s bepillant6st enged a
zsido-kommunista hazaftrulok megmentesere ir6nyulo
erolkodesekbe, annak nagy fontos sagaba. A 20 pont koztil
rnintegy a fele kozvetlenul is ezt a celt szolgalja.

Antall Jozsef titkos szabaddemokrata szovetsegesei
bamulatos retoriktxal szerelik le az MDF'-kormany egyrg
szerenyebb igazsftgtetelre vonatkozo kezdemeny ezeset.

Ezek a nem zettol idegen, hebertil gondolkodo, a

valasztopolgarok tigyes fblrevezetesevel parlamentbe j uto
kepviselok a sajat fegyvereinkkel gyoznek le benntinket.
Kere sztenyi megbocs6t6sra oktatnak ki minket. E, szep

szolamoknak azt6n konnyen esik |ldozataul azMDF parla-
menti frakcioja, anrelynek tobbsege maga sem kfv6n sem-
miftle felelossegre von6st, hiszen meghatarozo szemelyi-
segei maguk is tagjai voltak annak a nragyar nemzetktrtra
tobb mint hanninc even 6t folyamatos hazaarul6st elkoveto
ktilfoldrol iranyitott szervezetnek, Amelyet Magyar Szocia-
lista Munkaspartkent jegyeztek. Akadt az MDF
vezdrkardban zsido is boven.

A megbocs6t6s fllozofiajat oly melyen beled6ngdltek a

t6rsadalom tudat6ba, hogy annak sztiksegesseget m6r az
' 56-os szerve zetek megdolgozott vezetoi is szinte ter-
mdszetesnek tartjak. Fanyalgasuk csupdn od6ig terjed, hogy
tulajdonkeppen nincs is kinek megbocsatani. A megbo-
cs6tast szorgalmazo bunosok kozben "elf-elejtettek" bo-
cs6natot kerni. Ezt ugy lehet es kell erteni, hogy tagadjak
bunossegtiket, vagyis a hazaitrulds elfogadott, emberi
"j ogga" tcirvdnyestilt.

Vajon van-e joga barkinek is megbocsatani hosi- es

m6rtirhalalt halt bajtarsaink neveben? A bebortonozdttek,
meghurcoltak, paly|jukat derekba tort, folyamatosan
me galazott, vagyonuktol megfosztott, idegenbe kdny-
szertilt, foldonfutov6 v6lt dl6 6s mar elhalt szabadsdghar-
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cosok neveben? Kollektfv megbocsatasrol mdg beszelni
sem volna szabad. fgyenileg aki akar megbocs6that, de
ennek lehetosege is csak akkor igazshgos, ha a btinos6k
rrreltanycls karterftest fizetnek, de nem atn az allam , a tar-
sadalom terhere, hanem sajat hazadrulassal szerzett
vagyonukbol. Remdlj tik, lesz egy szer Magy arorszagnak
olyan korm6frYd, amely rnindezt szatnon keri, es a helydre
teszi. Ha a zsidosag meg a sajdt buneiert is ki tudta atkudni
tobbszdros karpotlasat - hiszen az o tan6csukra es erdekrik-
ben folytatott vesztes m6sodik vilaghaborirnk okoztaprin-
den nyomorus6gunkat, mind a rnai napig - akkor 1956-os
szabads6gharcunk minden k6rvallottjanak is elegt6telt kell
kapnia.

Antall Jozsef ktilpolitikai tdren is engedelmes szabad-
komuvesnek bizonyult. Az orra elott hullik szet Trianon
eroszakkal 6sszet6kolt felepitmenye. A romanok igenyt
emelnek Moldv arads B eszarabifra, Szlovakia lev6lik Cseh-
orszagrol., a Jugo szlaviaba gyomdszolt Horv6to rszag,
Szlovdnia, Macedonia, majd kes6bb Bosznia-Hercegovina
sorra vi{ak ki es nyerik el ftiggetlensegtiket. A nem zetkozi
helyzet alakulasa m6r kedvezobb nem is lehetne. Mi pedig
ahelyett, hogy igenyt emelnenk eroszarkal elrabolt tertilete-
inkre es vereinkre, meg azEuropai Biztonsagi Erteke zletet
is tullihegve, Kad fr JAnost is feltilmulva orokre lemondunk
ezereves tertileteinkrol es ott elnyomottan, megal tnottan dlo
nem zettestvereinkrol. Bargyus6gunkban magunk
ke zd e m d ny e zzik a s zr-i k s e gte I e n alapszerzo cles m e gk6te s e t
ukraj naval, amelyben fr6sban - meg kimondani is szegyenI

mondunk le eg)iszer, s mindenkorra oseink legszentebb
tertil etreszerol, amagyar Karpffialjarol. Peldat adva ezzel a
kesobbi nem zetellenes korrn6nynak, aki elt is a lehetoseggel
es foly tatta a nem zetfnulo alapsze rzodesek k6tdset
Szlovakiaval , majd Rom Anit,.al.

A nyugati bankvildg valos6ggal keszilt arra, hogy azuj
szabadon v6lasztott korminy keresere - Lengyelorsz6ghoz
lrasonloan - elengedje hiteleink egy reszet, esetleg eg6szet.
Az Antall-kormfrny azonban ezzel a lehetoseggel sem elt.

Ebben azidoben gyakori, hogy politik6hoz ertok 6s nem
ertok fejtik ki nyiltan sommas velemdnytiket; Antall Jozsef
M a gy ar or sza g to rte n e te n e k I e gn a gy o bb haza 6ru I oj a . M as o k
szerint meg finoman is fogalm aztak B rzony nehez lenne
vitatkozni veltik.

Erdekes modon, hivatalos helyrol a Rozsadombi trzen-
harmak meg6llapodasat eddig mdg tudom6som szerint nem
c6foltak. E,gyedul Pozsgay lrnre az 1998-ban kiadott Koro-
natanf es te"ttestdrs 

79 ,fmu konyveben az egeszet badars itg-
nak nevezi. Pedig a jelek szerint sokan gyanidak, hogy o

maga is tagja volt annak abrzonyos tizenharomnak. E konyv
alapkoncepcioj a szempontj 6bol azonban fi gy.lmet erdemel
Pozsgay Imre al6bbi megi egyzese: "Hiszen a dolgok kor6nt-
sern ugy alakultak, ahogy szerettuk volna. De hat nem
rajtunk ryulott. Minden ugy van, ahogy an azt valahol eldon-
tottek." 80 lgazavan Pozsgaynak! K6r, hogy nem irtameg
azt is, kik es hol dont6ttek el. Pedig neki err6l biztos
tudorn6sa van. SegftsUk ki ot, mondjuk meg helyette:
Magy arorszag es egesz Kelet-Europa - benne A Szovjetunio

szinev filtozhsffi a New York Washington l|thatatlan
szabadkomuves kozpontjaban az a bizonyos lJralkodo
Egytittes dontdtte el. E,zek akaratht hajtotta vigre minden
kritika nelkril a magyarsag6b6l teljesen kivetkozott Antall
Jozsef nevu paholytug, akit amaga aI6 gyurt, rninden politi-
kai intelligenci6t es latokdrt nelktil ozo MDF vezetok, mint-
ha hipnozis hat6sa alatt alltak volna gondolkod6s nelktil
kovettdk. Csoda-e, hogy az 1994-es v6laszt6sok idejen az

egykori '56-osok igy fogalmaztak meg filo zofffiukat:
"B6rkire, csak az MDF-re nem!" Valoszfnu, hogy ki nem
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mondva nemcsak Pozsgay tagadja a Rozsadombi ttzen-
h6rom valos6gat. Fzzel kapcsolatban utalnunk kell aCion
bdlcseinek mult szazadvegi iegyzokonyveire. A zsidok a
mai napig egyre idegesebben "hamisftvanyoknak', nev ezik.
Ne bonyolodjunk most bele ebbe a vitaba, hisz korabban
megtettek ezt nfilunk avatottabbak. Legyen eleg r6mutatni
arra, hogy a zsidosag szerepe a jegyzokdn/vek kelet_
kezesenek idejetol - b6 szaz ev - alz egesz viiagon szorol
szora a jegyzokonyvek utrnutatasa szerint alakult. A
zsidosag teh 6t meg a Bibli in6l6s a Tahnudn6l is fontosabb
vezerfonalanak teki nti ezt a "hamisftvdnyt".

lJgyanugy a tt6zsadombi tizenharmak altal rneghataro-
zott 20 pont az azota eltelt tobb mint nyolc ev alalt teljes
egdszeben megvalosult.

Mellekes teh6t, hogy megalkotoi hogy velekednek akar a
C i o n b o I c s e i n ek i e gy z6 ko ny ve ro l, v agv a r ozsadom b i tizen-
harmak meg6llapodAsarol, azokvalosak kell legyenek, mdg
akkor is, ha "nenl leteznek", mert letriket maga a tortenelem
tgazolja. Ez pedig minden tagadttsn6l er6sebb bizonyftekl
Az MDF gyaszos korm irnyzati szerepleset lfttva sok
v|lasztopol gin gondolkodott ugy: " Vaj on drdemes-e
szavazni b6rkire is? Hiszen nem vfiltozik semmi, csak a
nevek rn6sok, de a politika ugyan az." Val asztopoigaraink
egyrg nagyobb res zet kerfti hatalm iha ez a nezet.

ugy tunik, mintha az MDF politikaj ilal szandekosan
idezte volna elo az 1994. ivi valasztasi katasztrofat,amely-
nek alapjd,n a valasztok nagy csalodasuk kovetkezteben a
volt allampdrti kommunist6kat szavazta vissza . Az MDF
valasztdsi kampanya mintha m aga is sugallta volna a kom-
rlrunist6k vis szaszavazasat. Az elm aradt felel6ssegre
vonasra es rendsz ervalt6sra utalva szinte minden kor-
m6nytag es magas beosztdsu pfrtes korm ilnyzati hivatalnok
v|lasztasi gyulesein egy sejtelmes mondat rnoge bujt. F,z

pedig igy hangzott: "Ahogyan lehetett!" Ezzel egy szer, s

rrrindenkorra elismerte, a kormanyzat nem rendelkezett az
of megillet6 szuverenitdssal. Adosak maradtak viszont an-
nak megvAlaszolasaval, hogy voltakeppen kik akada ly oztlk
oket mindannak vegrehaj tasaban, &ffiely egy valodi
rendszervaltas alapveto feltetele lett volna, amit hatalomra
jutasuk elott meg is igertek. A parlamenti ellenzek
kisebbsegben volt, rola nem lehet szo. A Szovjetunio nem
volt abban a helyzetben. Akkor hat kikrol lehet szo? E zzel
az " ahogyan lehetett" -eI az MDF-korm anyzat, ha kozvetet-
ten is, de elismerte a rozsadombi trzenh6rmakat, ds a mdgdt-
ttik 6l16 l|thatatlan szabadkomuves vil6ghatalom letet,
amely monet6ris eszkozeivel fenyegette ezt az alkalmi, de
gyenge csapatot. Antall J ozsef ahelyett, hogy m6s
m6dszerekkel probalkozott volna, gyavan, minden el-
lenkezes nelktil besetalt ebbe az egyir6nyu utcaba.

Honfitarsaink apolitikus rdsze naivul azt hitte; a kommu-
n i stak v i s s za szav azas 6va I azok v i s s za allitiak m aj d a s zo c i a-
lista tervgazdasilgnak nevezett allamkapitalista rendszeft a

teljes foglalkoztatassal, olcso elelmiszerekkel es szolgal-
tatdsokkal, Amelyet v6l asztasi kampanya idejdn titokban
sugallt. Komolyan hitte, hogy ennek visszahoz6sa t6le, sajat
elhatarozasatol ftigg. Flalvany sejtelme sem volt arr61, hogy
az erre valo dontest iitala ismeretlen es ldthatatlan erok
hoztik meg 1949-ben is, es 1989-ben is. Tajekozatlan-
s|gdert nem "szocialis gondoskod6St", hanem Bokros-cso-
magot kapott. Regi fij gazditi pedig tovabb kotyavetyeltek
el mindazt a t6rsadalmi tulajdont, arnely a spont6n priva-
tizilcio es az MDF-privatizhcio ut6n meg megmaradt. Most
val o s6ggal o daaj 6ndek oztttk az altal uk hetedizi gl e n e I atko-
zott kapitalistaknak a "szocializmus dsszes vfvmanyait",
amelynek vedelmere 1956-ban behivtak, illetve magukra
vallalt6k a szovjet csapatok behfv6s6t. Eladtak a strategiai
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iparhgakat, koztuk a telj es energ iaszektort. A befolyt
dsszeget teljes egeszeben a phrtfillam idejen altaluk jog-
talanul felvett ktilfrldi hitelek torlesztesdre fordftottdk. A
zsido bankvilag keresve sem talfiltvol na szamarajobb kor-
manyt, mint a Horn-kabinet. A miniszterelndki szekbe
talan nem is veletlenul - .gy 1957-es pufajkas kertilt. Mint-
ha csak "valahol" megterveztek volna, ez a "torvenyes"
kommunista visszatdres minden "volt" vazallus orszagban
megtortent. Egy ktilonos viiltozata 1998-ban meg N6met-
orszagot is elerte. Ennek ok6t pedig nem nehezmegfejteni.
Legfobb okkent a sajto rnanipul6ciojat kell emlfteni , aki az
egyeb okokat nagy szorgalommal dongolte a lakoss6g
tudathba. A sa.j to kepes kozvetett modon a maga
eszkozrendszerdvel megvalositani a zsido szabad-
komtivessdg terveit. Ne tekintsrik a veletlen rntivdnek, hogy
Mein Kampf-jaban Hitler is tokeletes diagnozisffi adta a
zsidok iiltal iranyftott sajtonak. Hitler latlelete a mai napig
is jellemzoje a m agyar es a nemzetkozi sajtonak.

Magyarorsz6gon az 1990- 1994 kozott "hatalmon levo"
MDF minden tevekenysege l6tens m6don a kommunista
vis szaterest szolgtrlta. A nem zeti oldal csalod6sa, a
valasztasokjelentos szamban valo bojkottal6sa, a sok indulo
phrt 6ltal valo megoszt6s 6tiol egeszitette ki azMSZP ravasz
kampanya. A "lehet maskdpp, jobban" szlogen, valamint a
frilbesug6sos agitfrcio a 3,60-as kenyer es az 5,40-es sor
fgeretevel . Az apolitikus alkatu valasztopolgtr Ogy gondol-
kodott: "Valoban ezek uralma idej en ez valamikor valosdg
volt, miert ne valosulhatna meg ismdt?" Most hitelt adott
azoknak, akik negyven eve n ffi becsapt6k. Azok sincsenek
jobb helyzetben, akik valamivel j6rtasabbak a politik6ban.
Meg a zsido sajtobol is meg6rthette, hogy azok a nem
kommunista p6rtok, amelyek koztil valaszthat, tobbsdgrik-
ben nem ftiggetlenek. Nem tehetik azt, amit szeretndnek,

amit a v6laszt6si kamp6ny sordn fgdrnek. Ezek a p6rtok
ktilso erok befolyasa alatt fillnak. Jol mutatta ezt az osztrak
elnokvalasztas Kurt Waldheim megvalasztdsa idejen. Az
fNSZ Amelynek tiz evig fotitkara volt zsidoellenes
tevekenysegerol ktildott "bizonyitekokat" a mdg hivatalban
levo elnoknek Waldheim lejaratasara. Az osztrak val aszto
tajekozottabb, mint a magyar. Atl atott a zsidok mes-
terkedesein, es e ragalmaz6sok ellenere, vagy talfn eppen
ez|,rtmegvalasztotta Waldhei met. Erdekesnek mondh ato az

1999. dvi osztr6k parlamenti v6laszt6sok eredmdnye miatti
zsido tiltakozas is. A Jorg Haider altal vezetett Szabads6g

Part szoros versenyben megsz erezte a p6rtok rangsor6ban a

mfsodik helyet. Seithetove valt, hogy egyik meggyengrilt,
de szovetsegben meg korm6nykepes p6rt koalf ciora keri fel.
EzL megel ozendo lzrael erre az esetre kilatasba helyezte a

diplom 6ciai kapcsolatok megszakitasat. Az Ausztri|ntil
kisebb es tavoli lzrael dtihongeset az osztrakok nyilv6n
megmosolyogn6k, ha nern allna mogotte az a bizonyos
amerikai ldthatatlan hatalom . Az osztrak politika szereploire
naprol napra ndvekvo nemzetkozi szabadkomuves nyom6s
nehezedik. A tdbb mint h6rom honapos politikai k6tdlhluzdst
kovetoen a harmadikkent befutott Osztrak Nepp6rt
vezetosege megelegelve az elso helyen vegzett Szocialde-
mokrata P6rt hezttalasat, koalicios thrgyalasokat kezdett a

Szabadsag Part vezetoivel. Az egesz vilag, de krilondsen az

europ ai allamok vezetoi kenytelenek f-6lredobni "demokra-
tikus alarcaikat". A sajto kdzvetftesdvel elottrink all a porere

vetkozott szabadk6muves allamf6k, miniszterelndk0k,
ktiltigyminiszterek egesz sora. Valarnenny ien szornytilkdd-
nek, hogyan fordulhatott ez elo, hogy az osztrak nep ilyen
jelentos resze "mereszelt" szavaznr erre a "szdlsoseges"
ptrtra? Vak dtihtikben egyre szemermetlenebb modon
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avatkoznak be a semleges Ausztria belugyeibe. Ndpe
akaratat sernmibe veve a demokrdcia nagy dicsoseg6re!

Saj 6'thdzunk tajtrol is mondhatunk peldat, akar tobbet isl
Kende Pdter irja: Princz G6bor 1993-ban egyik este ha-
lottsdpadtan meselte neki, hogy megzsarolta Lezsak San-
dort. Kozolte vele, amennyiben nem szakiranak Csurk /.al

mivel az antiszemitizmust mar nem tudja "bevenni"
akkor kiveszi a doh 6nyt az MDI.l-bo[, Lakitelekbol es min-
denbol, amihez koztik van.

Fur Lajos m6snap sajtot6j ekoztatot rendezett, ahol be-
jelentette: Csurkat kirugjak az MDF-b61. ime a szabad-
komuves bankdrdernokr6cia kozelrol. Eleg volt Csurka
Istvdnnak a legkulturaltabb modon rairanyftani a lakossag
figyelmet akir nevek emlitese nelktil a nemzet
fosztogatoira es modszereire, hogy a lathatova lenyegrilt
titkos hatalom 6t percnyi meltatlankod6s ftvaL padl oraterftse
sajat kre6ciojtn, azMDF-et. Amikor aGtczy Gyorgy vezette
Kere szteny Demokrata Neppart kdzeledest mutatott a
Csurka Istv6nvezette MIEP fele, akit ahazai zsidosag nr6r
heted iziglen eldtkozott es szelsoseges faj gyulolonek kialtott
ki, pedig az csak a zsidosag nemzetellenes Ozelmeire hfvta
fel a figyehnet. Az eur6pai keresztdny partok szovetsege
neveben Van de Welsen nevri ur tiltakozott, amely itthon a
zsido sajto kozvetiteseben v6lt ismertte. Erre maga a part is
kettdszakadt. A Welsen-p6rtiak a FIDE,SZ-be landoltak, mfg
Giczy-t6l a vdlasztok fordultak el' megfbgadva Welsen
intelmeit. Ebb6l is latszik, hogy a ma gyar tarsadalom - akhr
a ptrtok, vagy a viilasztok - tartitsa ossze sem hasonlf thato
az osztrakokeval. A "rends'zervalt6s" ut6ni magyar szuve-
renit6s valos6ga az 1998. evi parlamenti v6lasztdsok ket
forduloja kozott leplezodik le a magateljessegeben . Azelso
forduloban a Horn Gyul a vezette MSZP vegzett ugyan az
elso helyen, de a rn6sodik legtdbb szavazatot kapott pdrt a

FIDESZ lett. Harmadik helyen pedig a Ftiggetlen Kis-
gazdaptLrt vegzett. A mdsodik forduloban tehat ez a h6rom
pirt verse ny ezhetett. Vil6gosan ldtszott, hngy abszolut
t6bbseget egyik part sem tud szerezni. Koalfciot kell, hogy
alkossanak. A merleg nyelvet a ki sgazdak kepe ztek. Ame-
lyik pirthoz csatlakoznak, az valik kormanyzokepessd. A
val asztasi kamphny sor6n mind a FIDESZ,mind a Ftiggetlen
Kisgazdaphrt legfobb cel.j6nak a MSZP-SZDSZ kor-
manyzaslevtiltilsat jelolte me g. Az egyszerti keplet ellendre
a FIDESZ vezetese nem sietett megallapodast kotni a kis-
gazdftkkal egymas .i avara valo visszalepesrol. Igaz,j eloltjei
szinte mindentitt tobb szavazatot kaptak, mint a kisgazda
jeloltek. V6laszul a kisgazdfk is tettek nehany ketertelmri
nyi \atkozatot a maj dani koalf ciot illetoen. igy a vesztesre
allo MSZP is irgy velhette: nincs minden veszve. Azerdekes
kdtelhuzds kozepette egyik ddlelott erdekes radiohir vonta
magara a politika ir6nt erdeklodest mutato v6lasztopolg6rok
figyelmet. A Kossuth radio jelentette, hogy a MSZP legfel.
sobb vezetesenek ket tagf a latogatast tett a magyarorszagi
Zsido Hitkozsegek Szovetsege elnokdnel. A valasztoknak
nem sok idejtik maradt a tal filgatitsra; vajon mit is kerestek
ott? lJgyanaznap ddlut6n ujabb rhdiohfr tudatta, hogy a

F-IDESZ ket magas rangu vezetoie ugyancsak latogatast tett
a MAZSIHISZ elnokenel. Nincs sztikseg farasztani ma-
gunkat annak tal6l gathsira; vajon mi lehetett a latogatas
celja. Hogy mekkora iildozattal terdeltek a latogatok azaltar
eld, meg nem tudjuk. A "friggetlen szabad magyar" sajto a

merteket ugyan nem, de tenyet szinte azonnalkozdlte. E,sze-

rint mindket ktildotts6g igeretet tett; hatalomrA jut6sa esetdn

kotelesseg6nek tartja a zsidos6g m6sodik vilagh6borus, im-
mar szam szerint sem kdvetheto "rnelt6nyos" karpotlasara
torvenyt alkotni es azt vdgrehaj tani. A bekovetkezett
valasztasi eredmdnyekb6l ugy tunik, a F'IDESZ fgerete-
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sebbnek bizonyult. Bizony nehezen hitte volna a

magyarorszagi kommunizmus agoniaja idejen bdrki is, hogy
alig tiz ev mulva a magyar "uralkodokat" az esztergomi
hercegprfmds helyett a zsido forabbi fbgia "felkenni". Ne
tekintstik ezt az ugynevezett rend szervaltas mellekter-
mekenek, sokkal inkabb egyik celjanak.

A rn agyar valasztopolg6r gyenge tartas6ra jellern zo,hogy
csalod6sai nem latokore bovulesdt, politikai jartass /itgtnak

ndveleset szolgalja, hanem a kozonybe menektil. Nern el
szavazati jog6val, mondvan, a helyzeten ugy sem tud val-
toztatni, a politika uri huncuts6g, ehhez pedig nem kiv6n
segedk ezni. Mar nem mukddik az a termeszetes osztone
sem, arnely pedig a diktatura idejen a tisztttnl|tirsdt
nagymertekben segitette. Ha ahatalom valamit ellenzett, azt
lfnatlanul, ismeretlentil is jonak ftelte, lxivel az idegen
erdeku hatalomtol semmi jot nem remelt.

E z a kdzony a lakossag koreben egyre nagyobb mereteket
olt. A val asztasok sor6n sok helyen ismetlesre van sztikseg,
mert aszavazasrajogosultaknak meg a fele sem el szavazati
jogaval. Az idokozi val asztasok eseteben ez az arany meg
rosszabb. Valaszt6si szab alyaink szerint a megismetelt
szavaz6s eseteben a 25 o%-os reszvet is elegendo. Az 1999.
oktober l0-i szekesfehervari korzetben meg az ismetlds is
erednrdnytelen maradt. A reszvetel csuphn 23 o/o-os volt.

Mivel a legfbgyelmezettebb szavazot6borama is a kom-
munista utodpartnak van, akik valamikor elveztek parttag-
saguk igen jelentos elonyet, bir ez a szaffr osszessdget
tekintve nem is olyan nagy - konnyuszerrel nyerik meg a

val asztasokat. Helyenvalo itt pontositani, hogy nem is 6k
nyerik lneg, hanem a nem zeti erok kdzonye mond le rola,
megpedig eppen ellenfbleik javfra.

Apolitikus honfitarsaink koztil sokan gondolkodnak rigy,
hogy nincs ertelme erolkddntink. A magyarsdg azutobbi hat

evszazadban hol a nernet, a t6r6k, majd az orosz, ujabban
pedig az amerikai zsidosag jarszalagara kerult. Kizsakma-
nyol6sunknak csak a fbrm6ja, modszere valtozott, de a

jellege maradt. F,zen vfiltoztatni mar ugy sem tudunk,
legjobb, ha belenyugszunk. Nem ismeri fel., hogy ezta furcsa
filozofiat eppen az |ltala hatalomra segitett zsidosag
sugallja. Hasonlit ez ahhoz az 1998-as valasztasi kampany
sordn "sugott" drveleshez, miszerint nem kell a kommunista
korm6ny zatot levaltani,, mivel azok m6r alaposan teleloptak
magukat. Tov6bbi lopdsra mar nincs sztiksdguk,, s |gy a
nemzet rnegtermelt erlekei biztos kezekben maradnak. Ha
qi part kerul hatalomra, azelolrol kezdi a lopast. B6rmilyen
hihetetlen ez a rablas filozofia a huszadik szazadvegi
Magyarorsz6gon, hogy ugy mond.iam, hivatalos rangra
emelkedett.

Jomagam nem osztom apati fha vergodo, honfit6rsaink
kapitul6ciojat. Hazank, a magyarsag valoban nagy veszely-
ben van. A vegveszdly ugyan meg nincs itt, de rohamosan
kdzeleg. Megi s azt mondo m, ez a nem zet t6rtenelme sor6n
ennel nagyobb katasztrofakb6l is ujjaeledt. Nern tudta
szamizni a vilagszinpadarol sem atatar, seffr a torok, vagy
a Habsburg, amelynek nemzettink fbletti uralma aleghosz-
szabb, a legalattomosabb es a legvesz6lyesebb volt. Mar
nemcsak a magyar fourak, de a kdzeposztaly is magyar
nyelve helyett a ndmetet beszelte. A reformkor azonban meg
egy raszabaditott vesztes forradalom ellenere is kepes volt
a nem zet felrfndsara es regener6l asara.

Nemzettinket a mohacsi vesznel is nagyobb veszely
fenyegeti. Fortunatus Imre utodai, Jirdea janicsarjai nem
szablyakkal, hanem rronet6ris bilincseivel igyekszik
leighzni. A magyarnak - minthogy ezer eve sohasem volt -
ezuttal sincs semmi veszelyerzete. A hfv,teto mar eg, de
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olt6sa meg eszdbe sem jutott. Pato P6l m6dj ara arra var,
hatha magatol is elalszik.

Az O sztr ak-Mag y ar M onarc h i a szabadkomuve s s zdtro b -
bant6sa utan azt hitttik, a 300 eves Habsburg-uralomnak
egyszer, s mindenkorra vege. ugy tunik, a Habsburgok nem
adtak fel. A v6ltozo id6ben v|ltozo modszerekkel
igyekeznek ismet a nyakunkra rilni. M6r IV. K6roly is tett
neh6ny gyenged probalkoz6st, de a trianoni szerzodes ti-
lalm ara hivatk ozva Horthy ezeket elhdrf totta. Otto a
tr6norokds, orokolte a Habsburgok tronsz erzo tehetsdget. A
mdsodik vil6gh6boru idejen az Egyestilt Allamokban
talaljuk. Egyesek - nem is kevesen - tudni velik, hogy itt
bekapcsolodott a szabadkomuves mozgalomba. Ha igy van,
zseni6lis huz6snak ttinik. Minde n brzonnyal ismerte Rudolf
nagyb atyja szabadkomuves lelki kalvari|jifi, csakugy, mint
apj a birodalmdnak szabadk6mtives fels zabclalasat 6s
ki6rusit|sffi. Nyilv6n azt is tudja, hogy az uralkodok
tobbs6ge - ha ugyan nem az egesze - balga modon ebben a
zsido szervezelben muveli a kiralyi "muvdszetet". ugy vdl-
hette; e szervezet segftsdgdvel esetleg visszaszerezheti azt,
amit dppen altaluk elvesztett. Ha ez a lifihatatlan hatalom
orszagok lete es nemlete folott rendelkezhet, akkor semmi
kets6g, ide be kell dprilni. Az agg, de mint fszikai. mint
szellemi kepessdgeivel rendelkezo tronorokos a
magyarorszagi szo cializmus vajud6sa idej 6n, a nyolcvanas
6vek vegen a magyars6g szamara vfxatlanul felbukkan
Budapesten. Mind en bizonnyal befoly6sos p6holytdrsai in-
formaltak: t6rsadalmi ds hatalrni trtalakulas lesz. Naivul azt
hitte, eljott az 6 ideje, pedig New-York-i gazdfi a fosze-
repeket m6r rdg kiosztott6k m6soknak. Habsburg ott6
stirgolod6se ismdt rtwililgit az fj magyar politikai "elit"
tortdnelmi butasa gara. Akadt, aki az uj klztilrsasfgi elnok
keres6se idejdn Sztiros M6ty6s utod6ul 6t javasolta. Az

MDF egyik budapesti v|lasztokerulet6ben az 1994-es
vtilasfi6sok idejen cit kivfnt6k kepvisel6nek jelolni. Ott6 tud-
hatott valamit, mert a jelol6st nem v611alta.Ett51 ftggetlenul
alig mulik el olyan h6t, hogy valahol ne koszoruzna, m6skor
fj rntezmenyt vagy l6tesitm6nyt avat fel, besz6det mond,
nyilatkozik. Csod6latoskeppen a kor6bban oly finny6s magyar
sajto ezel<r5l minden m6s fontosabb esemdnyt melllzve
tudosit. Ugy tiinik, a Habsb urg-hfn fej6nek 6rthetetlen fa-
vorizal6sa az egyetlen renyezci, amely az 1990-es "6talakul6s"
ut6n rnind a mai napig megtartotta jogfolytonos sfrght. 1999
veg6n Magyarcrszhg legmagasabb 6rdemrendj6vel is kittin-
tetik. B6nnely 6llam korm6nyzata csak rendkivtili 6rdemek
elismerdsek6nt adorn6nyo z btrkinek ilyen magas kitiintet6st.
A tort6ntek ut6n fel kell tdtelezntink, hogy Habsburg Otto is
rendkivtili szolg6latot tett -mhr csak aztkellene megtudnunk,
hogy kiknek 6s mit.

Kor6bbanugytudtuk, hogy a kommunizmus undor6nak elsd
sz6mir c 6 lpon tja a ki r61yok, kir61y i hfnak, tr6noroko s ok, roya-
lista ftiurak, rnajd ezt koveti a R6mai Katolikus E gyhfn a

piryfwal, amely tulajdonk6ppen ujkori tort6nelmiinkben a

kir6lyi hatalom legftibb forr6sa. Horn Gyula 1994-98-as neo-
kommunista uralma azonban alaposan rac6folt e(re. Ha nem
is tudta Ott6 kezlre jfitszant az orszhg valamely kozjogi
m6ltos 6ght, fiitt viszont kinevezte "eur6pai" nagykovetnek.
Habsburg Gyorgy eskrivcijen orommel v6llalta azigen el6kelci
tanir szerep6t. A pfryfxal is konkord6tumot kotoff, amelyben a

hazai egyhhz jelent6s anyagi t6mogathsffi vfilla\ta.
A p6pas6g is feladta minden erkolcsi tart6s6t. A nyolc-

vanas evekben sorra fog adta a legistentagadobb bolsevista
hatalmak szabadkcimiives vezetSit, meg a "s6t6n biro-
dalm6nak" elnok6t is, pedig Gorbacsov nev6t is ott tal6ljuk
azon a szovjet okm6nyon, arnely a ptrya mer6nylet ud6n
tort6n6 meggyilkol6sdt tervbe vette. Nem hifnyzott a sorb6l
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az 1956-os magyar szabads6gharc, a magyar nemzet leg-
nagyobb gyilkosa; K6dar J6nos sem. A kereszteny egyhfrz
b6kepapok 6ltal kirekesztett lelkeszei rneghokkenve ta-
pasztalj6k, hogy a legujabb papai tal6lmdny az okumenia
tinigy6n egyh|zuk eroltetett menetben zsidosodik el. A ke-
reszteny hitvall6s ketezer 6ves alapelvei dcilnek lneg. Ugy
tiinik, a zsidos6g a keresztenyseg legercisebb bhstyitjitt is
bevette es tov6bb nyomul elcire . Az aktualis celpont az
iszl6rn. vajon cjt is legy Szheti? Ha arragondolunk, hogy az
ernbernek a legnehezebb dolga a rokonaival van, akkor
retnenytink lehet, hogy ebbe beletorik a bicskaja. Bizhatunk
abban, hogy a zsidosag konjunktur ujuitt tetci ztkmajd. Tcjzs-
dei zsargonnal mondvA, tninden hossznak bessze van. Min-
den er6s vil6gh atalom uralma csucspontjan ornlik ossze. A
zsidos6g hatalmas vitalit6saval rndg inkabb bffnos fondor-
lataival rovidesen uralma aI6 gyriri az egesz fQlett vilag
gazdasagi folyam atart, arnellyel kepes megsz ereznr a
neffr zetek rn inden ertdke it, szorgalmas munkaj uk
gyiirnolcs6t. Arnikor tninden cdlj ifi el6rte, nyughatatlan ter-
m6szete a saj6t vhrht fogiu lerombolni. Egyel6re azonban
6beren figyeljuk a nemzetkozi szabadkcirntivess6g ossze-
lrangolt iszl6rnellenes heborfiit. A XX. szazad utolso
evtizede rnar az Iszlarn elleni h6boruk jegyeben telt €1,

affrely az Irak elleni fondorlatos agress ziovalvette kezdetet.
Az iraki nepnek iszonyu k6rt okoztak ugyan, de legydzni
nern tudtdk . A szabadkcjmtivesseg nagy kudarca, hogy rnin-
den igyekezete hi6bavalonak btzonyult, Szaddaln Huszein
elnok saj6t n6pe 6ltal valo megdontetes6re. A Ju-
goszlavi6ban Bosznia-Her czegovina, rnajd Kos zovo elleni
emberirto hadrniiveletek eddig nem hoztak szamara ered-
m6nyt, sdt a ket iszl6m entit6s - bhr sfilyos vdr6ld ozat" 6r(m

bizonyos megtisztulds6val es konszoliddc iojdval jfirt.
KovetkezS iszl6m 6ldozatk6nt a Csecseneket szernelt6k ki.

H6sies ellen6ll6sukat eddig m6g a 180 millios orosznemzet
felelmetes hadserege sem tudta megtorni.

Mindent oss zev etve meg6llapithatt uk: a szabadkcjrniives
zsid6s6g az I 9 17-es orosz forradalommal megsz erezte
Orosz orszag es a c6rok tiltal rneghoditott ter[iletei felett a

tot6lis hatalmat. Ezt az |Itala provok6lt mhsodik
vil6gh6boruval tov6bb bcivitette. A szazadv6gr szinlelt
gazdas6gi osszeoml6ssal induk6lt "rends zewiilt6s" unigyen
ez a hatalom a kereszteny erkolcsii nemzetek 6rnul ata 6s

k6bulata mellett szinte 6szrevetlenul - megszerezte a

nemzetek csakneln teljes vagyonat is.

A tcizsdespekulacioval, h6bortis jov|tetellel, etnikai k6r-
potl6ssal, vegiil pedig A "rendszerv6lt6sokkal" az azt kovetci
p ri v at izdci o n ak nev ezett szab adrab I 6 s s a I k i s z i p o lyo z ott n e m
zsido vagyon miikOdtet6se |llando es folyarnatos
jovedelemtermel6se imm6r kozvetlentil hullik a zsidos6g
olebe . Az 6talakul6s lehet6ve teszi a hatalmas vagyonter-
mel6 uzemek szakositott integrhciojht, amely k6pes az ertek-
termel6s noveles6re. A kovetk ezo feladat az integr6lt ma-
mutv6llalatok kivon6sa a teruletileg illetekes nemzeti kor-
manyok minden felugyelete alol. E gazdas6gi hadmiivelet
fedcjneveiil a jol csengci: "globa)izactot" hasznaljak. Az
ieaJukba fogott 6llamokat ktilonb ozo gazdas6gi es politikai
"uni6kba" csalogatjhk,- mi most eppen azEuropai Unioba"
torjtik magunkat ahol egyseges torvenyeket keny-
szeritenek r6j uk firggetlentil nem zeti hagyom6nyaiktol,
val6s gazdas6gi erdekeiktcil.

A karvalytcike m6zesmadzagSfxa csalt 6llamok nemzeti
bankjainak mfikodeset teljesen kivonta a nemzeti korm6-
nyok es torvenyho zasanak feltigyelete al6l, igy azoknemzeti
fizetSeszkoz6nek 6rt6ket, 6rfolyamitt a l|thatatlan hatalom a

maga szuks6gletei szerint hat6rozza meg. A nemzeti kor-
m6nyok kenytelenek annyi kamatot fizetni a fin6nct6k6nek

242 243



a saj ittpenztik haszn iiatheft, amennyit azoknem szegyelnek
kerni . Az 6rfolyarnmanipuldciokkal ugyanis a sze rzSd,esben
rogzitett oh-os kamat val6s osszeget tets zese szerint
alakith atja.

Az uni6s csatlakoz6s ut6n nemcsak a karvalytc5k e szhguld
kereszttil-kasul utlevel nelkiil az orszaghat6rokon, hanem
ugymond a munkaerd is. Ha csak feltiletesen is
megkisereljtik lelki szemeink ele kepzelni ezeket a "j6t6-
kony" folyamatokat, sajnos a remk6pek sokas6ga keriti
hatalm tha a nemzettudattal a legcsek6lyebb m6rtdkben is
rendelkez6 magyart. A hat6rok "l6giesit6s6val " aszellerni 6s
gazdas6gi elet kulcsp ozicioit 6szrevetlentil meg szalljt16 a
tobbs6gukben Nilus menti k iviilasztottak, ugyanakkor
Magy arorszhgotellepi a szomsz6dos - f6leg keleti - 1llamok
kepzetlen, ott megdlni nem tudo parazrta elemek serege,
akiket a meg meghagyott sziikos er6forr6sainkb6l seg6lyek
utj6n el is kell tartanunk. Ha valaki ez ellen felemeln6 szavht,
azt fajgytilol6nek, rass zistimak, fas isztimak es m6g sok min-
dennek elneve zrk. Scit az orszhg ellen m6g nemzetkozi
szankciokat is hoznak. Meghokkentci plldhjdt l6thatjuk
napjainkban a szomszedos Aus ztnfrban. Az osztrak lakoss6g
jelent6s r6sze, l6tv a azt ak6rt, amely et az idegenek beo zon-
lese az orszagnak okoz, arra a phrtra szavazott, aki prog-
ramj ftban ennek korl6t ozhsat ig6rte. A lakoss6g hangulat6t
felmerve az Osztr6k Nepp6rt sem rnutatott hajland6s6got
kor6bbi koalicios partner6vel, a Szoci6ldemokrata P6rttal
korm6nyzati szovets6get rnegujitani. Ink6bb a Szabads6g
Pftttal koalicios korm6nyt alakitott. Az esem6nyt kovet6en
a szabadkcimiives vil6gh atalom dr.iborogve torte ft ademok-
thcifl;rrak nevezett uralmi kotyval6k mar csak egy6bk6nt is
n6vleges korlftait. A szitkok 6s 6tkok minden ismert 6s meg
soha meg nem fogalm azottform6j frt zfiditotta a demokr6ci6t
komolyan vev6 osztr6k v6laszt6k nyak6ba. Minden lehet-

sdges bojkottal rekesztik ki maguk koziil a "megt6vedt"
fekete baranyt. Retorik6jukbol az addig mindenre gyogyir
demokrilcia k6mforkent olvad a semmibe. Ui jelszavak
szi.iletnek az osztrakok izol6l6s6ra, mint peld6ul "europai
ertekrend", amely imm6r ugy tiinik, rnindenkire kotelezS,
aki ehhez a klubhozkiv6n tartozni. Aki pedig meg kiwl van,
arra megink6bb. A nemzetek el6rul6sa, 6rdekeinek m6sok
szhmftra valo kiszolg6ltatasa, avezet6se alatt 6116 lakoss6g
idegenek 6ltal tortenci kiszip olyozhs6nak tiir6se, s6t annak
el6segitese amit kor6bban hazafrrul6snak neveztunk es bun-
tettunk, ma m6r eur6pai 6rtekkent csillog minden nemzet-
tudat6t vesztett ember el5tt. Legyen az osztrak, n6met vagy
magyar.

Ahazattrulfts e veszelyes j6rv6nyft prob6lta megfdkezni
az Osztr6k Szabads6g Phrt. Sajnos a meggySzS diag-
nos ztizfiAson nern juthatott tfil. A kor agressziv ter-
jesztdinek olyan er6s falfha titkozott, amelyet nem tudott
6ttornr. Az rij osztr6k korm6ny hi6babizonygatja: elfogadja
az Europai Unio minden feltetel6t es nem kiv6n azon v6[-
toztatni. Ne hirb6l, hanem tettei alapj6n iteljek meg
munk 6j6t. Annak ellen6re, hogy nyilegyenesen halad kor-
m6nyel6dje politikai vonal6n - kikozositeset nem oldjak fel.
Definidlhatjuk teh6t: nem az szamit, hogy rnit csindl, hanem
az,hogy ki csin6lja. A val6s uralkod6shoz nem hi6nyozhat
a szabadkcimiives beavatotts6g, mert ezbrztositja a felt6tlen
engedelmess6get, a l6thatatlan hatalom akarcthnak - legyen
az bfrmilyen irrealit6s - biztos v6grehajt6s6t. Korunk em-
ber6nek alkahna volt megtapasztalnia, hogy a szabad-
k6mtives ltfihatatlan hatalom mintegy szhzmilli6 iildozat
m6svll|gra kuld6se ut6n mint eredm6nytelen kre6ci6t
hogyan donttette porba szinte egyik naprol a m6sikra egy
varczsutesre kommunista birodalm6t. M6gpedig saj6t
hiveivel, akik kor6bban tiizzel-vassal k6nyszeritett6k rit
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tobbszfu millio emberre 6nilt ideolo giiliukat. Most pedig
m6s eszkozokkel, de ugyan azzal az e;rSszakkal sulykolj6l
belenk saj6tos demokr6cidjukat , dzeur6pai ert6krendet, s6t
az ilj vildgrendet vele a nemzeti ipar es kereskedelem
hoh6rdt, a global izfrciot.

Az osztr6k valaszt6si eredrnenyek alakul6sa nem h"gy
kets6get az irant, hogy egyre tobben ismerik fel a gloUaii,
guzsbakotes ves zelyeit. Rovidesen Svajcban oko zott
meglepetest a vfiasztok vdlemenye. A franci a Le pen m6r
Ausztrrat megel Szve eredmenyesen rftzta fel hazaja
valaszt6inak jelentds reszet az idegenimddat vesz6lyeiie.
Sz6mos jel arra mutat, hogy rovidesen Olasz orszh,got is az
"engedetlenkeddk" koze sorolhatjAk. Mugyurorir6gnak
pedig siettek megtizenni ,haa Magyarlgazsdges Ele tp1rtja
a legko zelebbi v6laszt6sok eredm6nyek6nt minden
er6feszitestik ellen6re korm6nyt6ny ezdve valna, ugyan-
olyan kirekeszt6si kamp6nyra szamithat,mint Auszt rra.M6r
az is aggaszt6, hogy letezik olyan hatalorn, olyan er6-
kozpont, amely az iilitolag fiiggetlen 6llamok elien ilyen
fenyeget6st tehet 6s adott esetben meg is valosithat. A vil6g
nepei felett eljenek azok b6rmely politikai, katonai vagt
gazdas6gi szovets6gben, nagyobb a fenyegetetts6g, mint a
tortenelem sor6n b6rrnikor.

Tal6n m6g szerencsdnek is mondhato, hogy a ltthatatlan
tcikehatalom igiliilt meg az Egyesrilt Allarnok ko rm1nya is
nyogi. Szabadk6miives korm6nyai es elnokei sorra beletiltek
az adoss6ghint6ba. A kilencvenes 6vek elejen a frutui*ui
6llam folyamatosan novekv6 belsci adossaga elk6pe szt6
m6reteket oltott. Srirolta a matematikai tifel ezhet1seg
hatiritt. A fiatalelnok: Bill Clinton -birmaga is azuralkod6
egytittes tagia - c6ltudatos 6s energikus gazdas6gpolitik6val,
amely komoly adoemel6ssel is pdrosult, jelentds m6rtekben
ledolg ozta az orokolt ad6ss6got. Mondanunk sem kell , 3z

irllamnak kolcsonoket folyosito bankk onzorciumok nagy
b o s szir shgfr a. M e g i s kapt a Cl inton a rnag 6ett Az iriny it6suk
alatt 6116 zsido sajto olyan szexbotr6nyba keverte, hogy arnig
61 el nem felejti. Feherhhzkozeh megfigyelcik tudni velik,
hogy Lewinsky kisasszony mer6 v6letlenril zsid6, 6s tuda-
tosan helyeztek az elnoki adminrsztrhcio alkalm azdsaba,,

m6ghozza olyan kozel Clintonhoz, hogy az mLndenkeppen
6szrevegye. Gondos kezek v6g eztekkiv6la sztitsitt, akik nyil-
v6n ismert ek az elnok izleset ndi zsanertipus6t. Nincs mit
csod6lkoznunkazon, hogy az egdszseges eletos ztontSl flitott
viszonylag fiatal elnok raharapott a csal6tekre. A tobbi mar
ment, mint a karikacsap6s.

Az amerikai ujs6golvas6, r6diohallgato 6s televizronezS
nagykozons6g rovid id6 alatt megismerhette Bill Clinton
minden szexu6lis intimitasht,, amelynek keret6ben egy
lak6stalan szerelmesp6r modj ara szentsegtelenitette meg a
vil6g leger6sebb hatalm fnak elnoki dolgo zoszobhjat 6s

ir o asztalft . Jobb erzesi e mb e re k m e gd obb e nv e neztek, h a I I -

gatthk, majd elpirulva kapcsolt6k ki kesziil6keiket, hogy ne

legyenek szem- 6s fiiltanut azoknak az elkepeszt6 szexuAlis
r6szleteknek, amellyel a nem zetrdegen sajtom6dia trakt filta
ci ket a nap m inde n or f$ aban. Nyugo dtan al 1 ithatj uk ; nemc s ak
Bill Clinton szegyentilt meg. Sokkal ink6bb az amerikai
sajto 6s medi6k eg6sze , a hatalmas 6llam torvenyhozirsa 6s

teljes int6zrnenyrendszere az egesz vrl6g elcitt nevetsegtix-
gytx6 v6lt.

Ugyvedek l6gioj ahuzott millios hasznot a raszedett elnok
szorult helyzetebSl. Az amerikaiak nem szenvedtek hi6nyt
a lftvtnyos, de izlestelen showmfisorokb6l. Nem kim6lt6k
meg a gyeffnekeket sem. A fejlett v6s6rl6si kultur6j6rol hires
amerikai nagykozonseg jol sz6rakozott ugyan, de nem volt
vev6 a story-ra. Clinton ellenes erzelmett nem tudtAk oly
m6rt6kben felcsighzm, hogy az alapot nyujtson a megbuk-
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tathsirhoz. Pedig a "p6nzkolcsonzdknek" egy ilyen elnok egy
val6s6gos istencsap6s, m6g a legrosszabb dlmukban is
irtozattal gondolnak 16. Pedig annak idejdn nem sajn6ltfk a
penzt az ig6retesnek tiinS elnokjelolt megviiasztasa
drdekeben.

Kiv6ncsian v6rjuk mi 6s ki jon Clinton ut6n. K6pes lesz-e
az uralkod6 egytittes "megfelel6" ut6dot megvflasztftsra
ajhnlan i az eredm6nyesen befo lyitsolhato amerikai
v alasztoko z o n s 6 g6nek?

I. sz. Fiiggel6k

- A Pest Megyei Hlrlap 1992. november 24-i cikke -
Dr. Tamaska Lorand a forradalom elcizmenyeinek kulisszatitkairol

Arctzorr ArrAMcsixvr

f)r. Tamrlska Lorfnd, B tiirv6nysz6ki orvostan nemzetkozi
hirti tud6sa meghiikkentti 6lm6nyek 6s ismeretek bir-
tokriban van. Az, 1956-os forradalom 6s szabadsrigharc
elilzm6nyeivel kapcsolatos v6lem6ny6t eddig egyetlen
hazai f6rumon sem hozta nyilvrinossfgra. A besz6lget6st

kiivet6en 
^ 

professzor rir kiiliin kiemelte, hogy az fitala
kiiztilt t6nyek nem csorbftjfk a szabadsrigharcosok 6rde-
meit. A forradalom spontrin r6sztvevtiinek helytrilklsft,
hdsiess6g6t nagyra becsiilio s tudjao hogy akik 6letiik ilr:6n
is szembeszirlltak a triler6vel, mfsk6ppen l6tj 5k" mrisk6p-
pen ft6lik meg a ttirt6nteket.
E tfrgyban m6sokat is megszolaltatu*, s v6rjuk mindazok

vdlemdnyet, akiknek ismeretei rdv6n az 1956-os for-
radalomrol alkotott kep meg teljesebb6 v61ik.

- )nnek igen erdekes elmenyei es tapasztalatai vannak az

I 956-os forradalom elcizmenyeircil, egles kivalto okairol.
Mielcitt errdl kerdezndm, kdrem, hogy beszeljen szakmai
pdlya/utasarol !

Az t-tttOi rit 93. alatti egyetemi torvenyszdki orvostani
intd zetben dolgo ztam 1940-t61 195 8-ig. Az egyetemi
szamhrldtr6n vd g i gm e nve, vo ltam gy akornok, tan6rs e gd d, ad-

junktus 6s megbf zolltntezeMezet6. 1944. oktober 17-enlettem

a Budapesti RendSr-fokapit6nys6g kUltelki - ez huszonkdt
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