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I.
A nagy átverés, pokoli nagy átverés
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Mottók:

 If God existed, and if he cared for humankind,
he would never have given us religion.

(Ha Isten létezett volna és törődött volna az emberiséggel,
sohasem adott volna nekünk vallást)

(Martin Amis angol író)

Istenfélők, mondjuk a hívőkről.
És ezzel mindent megmondunk az isteneikről!  

(Saját véleményem)
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Első rész
Kis, mocskos világunk

Miről szól e kis mesém? Hát miről is szólna? A Földnek hívott, annak hitt sárgolyóról, a rajta
nyüzsgő számtalan lényről. Kiemeljük a sok ártatlan, vagy csak haszontalan állatfaj közül a
legaljasabbat, a mérhetetlenül gonoszt, tömeggyilkost, ostobát, az embert. Ostoba az egyedek
döntő  többsége,  de  legostobább,  amikor  közösségbe  tömörül  és  átadja  magát  valamilyen
szupergazember egyénnek, kis csoportnak. Mint tették és teszik Magyarországon is.

E pár sor stílusából is világos, gondolom, hogy nem tudományos mű írására hegyezem
a klaviatúrám. Mint tudományos jellegű írásaimban mindig meg szoktam jegyezni, hétköz-
napi flaszterkoptatóként írok, csak gondolkodóként használom az agyamat, amikor igyekszem
alaposan áttekinteni  az adott  témakört,  keresve a megoldásának kulcsát.  Igaz tisztességgel
igyekszem a másként gondolkodók megsértése nélkül keresni az igazságot, érthetővé tenni az
érthetetlent, Jelen írás mottóját más is használta, magam is másutt is, ebből is tudható, hogy az
istenhitet járjuk körül. Bele-belekukkantunk korábbi írásaimba, azokban használt forrásokba,
de mesélni fogok saját élményvilágom emlékeiről is.

Az igazság keresése reménytelen, erről szól a kiváló kínai gondolkodó aforizmája:

Az igazságot nem lehet bebizonyítani, 
csak törekedni lehet erre.

(Lin Yutang: „Mi, kínaiak”, Előszó)

Csak  két  ellentétes  pólusú  főbűnöst  állítok  pellengérre:  Horthyt,  „A  Haza  Meg-
mentőjé”-t. Mekkora hős! Egymillió ember halála, az ország összeomlása, új Trianon terheli a
lelkét, és még csak fel se akasztották. Meg Rákosi, aki ‘56-ig terelgette jószágait, és se börtön,
se kutyafüle, ‘56 leverőinél bőszen ajánlotta magát, hogy ő majd megmenti... Kit is, mit is? A
kommunizmust,  gondolom, mert még abban reménykedett  az ország lakosságának jelentős
hányada. Nincs más bizonyíték erre a reménykedésre, mint az ‘57 május 1.-i demonstráció,
ami meglepte az egész világot. Mert nemcsak a „megjegyezlek, ha nem jelensz meg” hatott,
valóságos érzelmek is vezérelték a tömeg javát.

Emberek,  akik  még  éltek,  szóljatok  már  rám,  mint  sűrűn  szoktatok,  amíg  éltem:
vegyem már le a sötét szemüvegem, és tegyek fel helyette rózsaszínt, hiszen az emberek sza-
porodnak, mint a bolondgomba, nekik minden jó úgy, ahogy van! Elhiszik az összes átverést,
mert...  Most megtudhatjátok,  miért  is? A populizmus harsonái bolondítják meg őket, vagy
annyira ostobák, mint a sivatagi szamár... Mi is az? A második szimbólumban szerepel.

Az ostobaság szimbólumai következnek. Konkrétabban kettő, nem tudom azok-e, ez
az írás ihlette mind a kettőt.
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Egy a sok ördög közül.

A buta szamár a sivatagban

Ó, emberek, higgyétek, ha én mondom néktek, nem a szemüvegem sötét, ez a húgy-
szar világ az, amiben élvezkedtek: a gazdagok pompázatos világban kujtorognak a pénz és
luxus  után,  a  kicsit  szegényebbek  meg  a  státusz-szimbólumokért  gürcölnek.  Soroljak  fel
párat? Nehéz, mert, ahogy fejlődik a világ, úgy változnak azok is. Ma az autót váltja éppen az
okosóra, a tablet és társai. Kik tudják élvezni? Az okos/ügyes gazdagok, meg a kínai tömegek.
Csak ezt még nem érti a hülye fehér ember. Most csak ennyit Kínáról, meg a kommunizmus
óriásáról. Ezt se akarja megérteni a sok sötét fehér ember: nem kommunista az új óriás. Ja, és
újra mind szélesebb réteg élvezi a nyomort, amit csak a szex-örömködés enyhít. Azért születik
annyi gyermek e világra. Ki is mondá: és még örömöd is telik benne.
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Csak azért álljunk meg egy szóra a szegénységnél, mert egyrészt végigkíséri az egész
emberiséget,  másrészt  egyik  jelentős  meglátásom:  minél  szegényebb egy  társadalmi  réteg
vagy etnikum (példa az utóbbira a cigányság), annál mélyebb az istenhite. Az általános tör-
ténelmi vonulat kapcsán gondoljunk csak néhány pontra: Gautama Buddha azért hagyta ott az
előkelő és pompázatosan gazdag családját, mert kilépett onnan a világba és úgy mellbe vágta
a  nyomor,  hogy megtántorodott,  elhagyott  mindent,  és  az  életét  az  ezt  a  nyomort  okozó
emberiség  megreformálására  szentelte.  Vagy  olvassunk  bele  Dosztojevszkij  és  Gorkij
műveibe, amikből sugárzik a Cáratyuska vezérlete mellett kialakult mérhetetlen elnyomás és
nyomor. De kis országunkból Horthy uralma alatt „kitántorgott másfél millió emberünk”! A
kilátástalan nyomor elől. És ezt senki se rója fel a szárazföldi admirálisnak, aki imádta ten-
gerész uniformisát. Magam is csak egymillió áldozatáról beszélek általában, itt is, pedig ezt
nyugodtan hozzácsaphatjuk a másfél millióhoz, azaz az uralkodása alatt legkevesebb két és
félmillió emberét veszítette el az ország, ha nem adjuk hozzá az itthoni éh- és fagyhalálban
elpusztultakat.

Nézzünk bele néhány szlogenbe, amik a Nagy Átverés néphülyítő fegyverei:

- Pravoszláv hármas: hit, remény, szeretet. Annyira népszerű regét kreált róluk, a három
nevet viselő nővér szentről a papság, hogy igen népszerű névvé változott mindhárom:
Vera, Nagyezsda és Ljubovj.

- Katolikus buzgalomra intő szavak: isten, haza, király. Jaj, bocsánat: mióta a királyok
emberré süllyedtek, felváltotta őket a család! Az istent és hazát szinte minden ország-
ban használják a népszédítés eszközeként,, szerte a világban, a koronás uralkodót már
csak néhány fejlett  keresztény országban és a nagyon sötét  iszlám császárságokban
dicsőítik.

Ezek jelentősége apró trükkökké silányul a  felszabadítalak elnyomóidtól,  jólétet  hozok
néked népszédítéshez  képest,  amit  minden  hódító  a  zászlajára  tűz,  harsogja  összes  fúvós
hangszerével. És mindig isten nevében „szabadítanak fel”!

Elgondolkodtam, miért, honnan ugrott be ez „A nagy átverés” cím, amihez a nyomaték
kedvéért  tettem hozzá  a  ...pokoli  átverés”-t,  és  nem jutott  eszembe,  míg  be  nem írtam a
Google keresőbe, ami ezt a két remek filmet dobta elém: a francia „Pouic-Pouic”-ot (nem a
magyar változatát, azt kereshetem) és a „Painful Deception” kitekert-áttekert magyar változa-
tát, „A nagy átverést”. A nem tőlem származó két film silány kísérlet a nagy, valódi, szipor-
kázó, tűzrőlpattant átverés ihletett megfejtésével szemben. Mert az igazi nagy átverés az isten
(kisbetűvel) megalkotása és az emberiségre rátelepítése.

A francia film magyar  ismertetője a Wikipédián, az eredeti francia film, a  Pouic-Pouic
pedig itt található!

A 9/11-ről szóló nagy átverés teljes magyar feliratos változata itt élvezhető.

*

Jelen zseniális mű ennek a felfedezésnek, az emberiség istenhittel végrehajtott pokoli
átverésének a kifejtésével fog foglalkozni!

Hallgassátok tehát, feleim fültikkel, kik vagytok, a Nagy Szellem szól hozzátok.

*

Itt állok, megfürödve, mázsás bárddal a kezemben. A bárddal le kellene csapnom az
isten fejét, ha lenne isten, annak feje, hús-vérből alkották volna, ilyen egyszerű lenne meg-
szabadulni tőle. De nem, az alkotók sokasága többnyire nagyon vigyázott,  hogy ne legyen
egyetlen formája, és ha mégis elkövették a súlyos hibát, és megjeleníttették a halandók szeme
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előtt, vigyáztak, hogy legyen ködbe, elérhetetlen magasságokba, az egekbe rejtett mása/társa,
aki a megsemmisült alak helyére léphet, vagy a halott istenalakot magához emelje, növelve a
rejtélyek mélységét, felfoghatatlanságát.

Bocsássátok meg minden bűnömet,  ha netán nem sikerülne mindent  világossá tévő
fénnyel  elárasztanom  az  istenségek  ködös  világát,  az  írás  végén  beismerem  az  esetleges
sikertelenséget.

*

Előrevetülő bűntudattal láttam hozzá az engem megelőző két „Nagy Átverés” tanul-
mányozásához. A francia film burleszk, csupáncsak arra jó, hogy röhögtessen, a nagy francia
komikus,  Louis  de  Funès hírnevét  a  magasságos  egekig  dobja  fel!  Ezt  megteszi,  engem
viszont elönt a szégyenérzet, hogy ez a film kopogtatott be a koponyámon a gigászi gondo-
latom címét ajánlva. A témám bűnei közt ez a botlás elenyésző, jelentéktelen.

Bonyolultabb  kérdés  a  New York-i  két  világkereskedelmi  toronyépület  ellen  elkö-
vetett, 9/11 (szeptember 11) néven ismert merénylet hivatalos verziójának kritikájaként szü-
letett film. Sok korábbi kritika összefoglalójának tűnik. Kamu! – figyelmeztetett jóbarátom.
Lehet, hogy teljes egészében vagy legalábbis részleteiben az. A rémtett azonban a megtörténte
utáni pillanatokban azonnal kétségeket ébresztett bennem. Szaúd-arábiai ifjak simán bejutnak
az  USA-ba,  repülőiskolai  kiképzésben  vesznek  részt,  majd  a  legnagyobb  utasszállítókat,
amelyeken  nem  gyakorolhattak,  tökéletes  pontossággal  rávezetik  a  két  toronyépületre.  A
harmadik a Pentagont vette célba, a negyedik hős utasok beavatkozása következtében nem ér
célba, lezuhan. Az ugyancsak kamu „Fájdalmas megtévesztés” film úgy véli, bizonyítja, hogy
a Pentagont ért támadás méretei nem igazolják nagy utasszállító részvételét az eseményben!

Bennem kezdettől fogva nagy kérdőjel kíséri az itt az olvasó rendelkezésére bocsájtott
két hivatalos jelentést.

Hivatalos jelentés a WTC-t ért támadásról

Hivatalos jelentés a Pentagont ért támadásról

A kétségeket aztán felerősíti az a végtelen terrorellenes terrorháborúk sorozata, ami a
bosszú jegyében kezdődött. Az Afganisztán elleni terrorháború hivatalos indoka, célja az al-
Kaida szétverése és annak vezére, Osama bin Laden elfogása volt. Chomsky, a nagy gondol-
kodó a napokban adott interjújában elmondta, hogy a talibok az amerikaiak kivonulása fejé-
ben felajánlották: kiadják Osama bin Ladent, az amerikaiak azonban nemet mondtak, nekik az
állításukkal  szemben terrorháborúra  volt  szükségük.  A gonoszok leggonoszabbjainak aljas
szervezésében  indult  el  a  terrorellenes  terrorháborúk  végtelen  sorozata.  Ha  igazak  is  a
hivatalos verziók, óriási ajándékok voltak az új ellenségkép megalkotásához: a terrorizmus
lett  a  legfőbb  ellenség.  Mivel  kifulladt,  ismét  váltottak:  pár  éve  Kína  és  Oroszország  a
deklarált legfőbb ellenség.

Michael Moore, a „Hülye fehér ember” alkotója filmben foglalkozik a 9/11-gyel és az
iraki terrorháborúval:  F 9 11 – dokumentumfilm,2004,teljes film Nézze meg, aki tisztábban
akar látni (két óra), én e nagy kitérő után visszatérek az istenhithez.

***
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Második rész
Istenhit

Lépjünk tehát tovább. Hiába tettem kitérőt, fejest kell ugranom ebbe a medencébe, aminek a
felszíni  csillogását  ugyan  látom,  de  a  mélysége  egyelőre  ismeretlen,  lehet,  hogy  nagyon
összetöröm a koponyám a betonfenekén.

A tétovázásom nagyon is indokolt: definíció-hiány jellemzi az egész témakört. Mert ki
tudja felmondani az istenhit összetett szó két elemét, az istent és a hitet?

Mindjárt találkozunk is a hiány elismerésével, amikor a Vatikán megnyilatkozásával
olvassuk. Addig tessék megelégedni a Wikipédiának a két szóba iktatott szócikkével! Ugye
mennyire lehetetlen megfogalmazások?! Különösen ködössé válik a valláshoz kötött hit. Meg
is kell néznünk a filozófiai hitet, ami egyértelművé teszi, hogy „A hit ismeretelméleti értelem-
ben kijelentések, elméletek olyan elfogadását (vagy tagadását) jelenti,  melyek közvetlen és
azonnali igazolása semmilyen módon – sem érzékileg, ill. tágabb értelemben tapasztalatilag,
sem logikailag – nem lehetséges. Az elfogadás tehát a teljes „racionális” bizonyítás  hiányá-
ban, esetleg – de nem feltétlenül – annak ellenére történik.” A vallásos hit tehát az általános
hit beszűkített kategóriája.

Fontos lenne a lélek definíciója, különösen a tekintetben, hogy azonos-e az istennel,
illetve mely vallások tesznek egyenlőségjelet a kettő közé, melyek kezelik szigorúan elkülö-
nítve a kettőt. Ugyanez a kérdés a test és lélek kapcsolatában. Mikor egy a kettő, mikor kettős
(száll belé a lélek, elhagyja a lélek)? Lentebb foglalkozom ezekkel a kérdésekkel, egyben – a
„Vádirat a vallások és egyházak ellen” e-könyvem segítségével – bizonyos sorrendiséget is
követek: kezdetek (ősközösség), ősi vallások, mai fontosabb vallások.

Kezdjük az ősközösséggel.

Megfoghatatlannak tűnhet, hogy nem tudni olyan ősközösségről, amelyikben nem a
természetfeletti lény tisztelete lenne a legfontosabb szellemi tevékenység. A Vádiratban fog-
laltak előtt  ismertetem Rácz Béla „Őstörténet,  Az ősközösségi  társadalom története” című
jegyzetét,  ami a  II.  Rákóczi  Ferenc Kárpátaljai  Magyar  Főiskola (Beregszász)  kiadásában
jelent meg.

Már  maga  a  kárpátaljai  megjelenés  meglepő,  az,  hogy a  hazánkból  kiszakított  kis
közösség  ilyen  mélyreható  munkával  örvendezteti  meg  a  magyarságot,  a  tartalmat  pedig
jómagam kiválónak értékelem.

Idézek a műből!

Témánk  szempontjából  igen  fontos  megállapítás  (IV.1.4),  hogy  „Az  ősközösségi
társadalom időszakának korai szakaszában még nincs semmilyen bizonyítékunk a hit
megjelenésére.  A halottakat még nem temették el, művészeti ágazatok megjelenésére sincs
bizonyíték.”, majd (IV:2.6), hogy „A vallási elképzelések megjelenése egészen a felső paleo-
litikum időszakába, vagyis a korai nemzetségi rendszer késői periódusába vezethető vissza.”
Tehát  nem hittel  születnek  az  emberek,  hanem maguk  alkotják  a  felsőbbrendűeket.  És  a
helyzetet uralják, kihasználják a hatalmi pozíció birtokosai.

A néprajzi adatokból egészen 15–20 ezer évig visszamenőleg rekonstruálni tudjuk az
emberek vallásos elképzeléseit. Több olyan ősvallást ismerünk, amelyeket a nemzetségekben
alkalmaztak. A racionális világon túl számos jelenséget csak irracionálisan tudtak megmagya-
rázni az emberek. Fontos és nehezen megmagyarázható kérdésként említhető meg az ember
eredete, a látható világ rejtélyes mozgatóinak és fenntartóinak kérdése stb. Az ember minden-
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re talált [alkotott, kreált] magyarázatot, ami persze messze nem felelt meg a valóságnak, de az
akkori kor világfelfogásába nagyszerűen beleillett.

Tehát nem hittel születnek az emberek, hanem maguk alkotják a felsőbbrendűeket. És a
helyzetet uralják, kihasználják a hatalmi pozíció birtokosai.

E kiváló általános meglátás után soroljuk fel a lényegesebb ősi hitvilágokat, a szerző
szavaival élve.

„Az egyik legkorábbi ősvallásként említhető meg a totemizmus. A kifejezés egy észak-
amerikai indián törzs nyelvéből származik, a totem azt jelenti, hogy „az én nemzetségem”.
Egy állattól  vagy növénytől eredeztették magukat az emberek és ezt az élőlényt szentként
tisztelik.  Szentélyt,  totemoszlopot  állítottak  a  tiszteletére,  de  ünnepek  alkalmával  néha
áldozatként mutatták be. A totemizmus a mai amerikai indiánoknál még mindig élő vallásként
van jelen.

A fétisizmus a  tárgyak  természetfeletti  erejébe  vetett  hitet  jelenti.  Maga  a  fétis
talizmánt, vagyis valamilyen természetfeletti tulajdonsággal rendelkező tárgyat jelent. Amikor
az emberek nem tudták magukat megvédeni az általuk természetfelettinek vélt jelenségektől,
fétiseket  hívtak segítségül. Ilyen célt  szolgált  a kifestett  vagy tetovált  test  is.  A fétisek az
őskorban általában átfúrt, festett kövek voltak. A csuringák, vagyis a festett kövek is fétisek
voltak, pl. a Kamjana Mohila lelőhelyről. Feltehetőleg ismerték azokat a kőzeteket, amelyek
kihatással voltak a fejfájásra, a vérnyomásra, ezeket akasztották a nyakukba, ezeket hordták
magukkal. Napjainkban kabalákat hordanak maguknál az emberek, és úgy gondolják, hogy az
majd segít nekik, illetve megvédi őket valamitől. Az őskori fetisizmusnak tehát még napjaink-
ban is vannak reliktumai.

A mágia görögül varázslást jelent. A mágia gyakorlatilag azt jelenti, hogy természet-
feletti erővel közvetett módon hatni lehet más emberekre, állatokra, természeti jelenségekre.
Az  őskori  ember  mágiával  próbálta  szerencséssé,  pozitív  kimenetelűvé  tenni  a  jövőbeli
eseményeket,  úgymint a vadászatot, vándorlásokat,  összecsapásokat stb. A vadászmágiával
kapcsolható  össze  a  barlangfestészet.  Az  általánosan  elfogadott  magyarázat  szerint  a
vadászatok előtt a férfiak a barlangok falára festett képek előtt lejtettek törzsi táncot és így
próbálták befolyásolni a jövőt.

Az  animizmus szintén  a  környező világ  jelenségeinek  irracionális  magyarázataként
jelent meg. Az anima szó latinul lelket jelent. Maga az animizmus a lélekbe vetett hitet jelenti.
Számos esetben nem tudták megmagyarázni  az emberek,  hogy mi okoz bizonyos jelensé-
geket. Miért fáj az ember foga, illetve mi mozgatja a vizet a folyóban stb. Úgy vélték, hogy
mindennek lelke van, lélek mozgatja a vizet, a levegőt, rossz lelkek okozzák a fejfájást stb.

Meg kell említeni még egy ősvallást, amely a mai napig fennmaradt. A sámánizmus
szintén egy ősi, hitvilággal kapcsolatos megnyilvánulása az embernek. A sámánok a törzsek
varázslói, akiknek egyik legfontosabb feladata az élők és a holtak közötti kapcsolattartás. Az
élők bizonyos esetekben kíváncsiak a holtak véleményére, ilyenkor a sámán feladata a két
világ közötti átjáró létrehozása. A sámánoknak érteniük kell a gyógyászathoz is.

A korai ősvallások jelenléte a temetkezés módjában is megmutatkozott: a legkorábbi
temetkezéseknél  az  ember  teljes  testét  eltemették,  mellékletekkel  (használati  eszközök,
ékszerek, fegyverek stb.) együtt, hogy a túlvilágon a test és a lélek együtt éljenek tovább; a
halottégetésnél viszont azt hitték, hogy csak a lélek él tovább, ezért a testet elpusztították.”

A  ma  is  élő  sámánok  többnyire  a  hatalom  birtokosai,  vagy  a  közösség  vezetőjét
döntően befolyásoló személyek.
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Végül ebből a műből érdemes idézni a IV.3.5. második szakaszát:  „Az irracionális
ismeretek,  vagyis  a  hitvilággal  kapcsolatos  elképzelések  megváltoztak,  ugyanis  előtérbe
kerültek  a  földműveléssel  és  az  állattenyésztéssel  összefonódó istenségek.  Megjelentek  az
agyagszobrok, a termékenységistenek. A szobrok leggyakrabban isteneket, nőket és állatokat
ábrázolnak. A neolitikumra ugyancsak jellemzőek az antropomorf edények, amelyeken női
idomokat lehetett felismerni. A korábbi korszakokban a művészet naturalisztikus volt, vagyis
megpróbáltak mindent úgy ábrázolni, ahogy az kinézett. A neolitikumtól azonban megjelenik
az  absztrakt,  elvont  művészet.  Az  ábrák  gyakran  az  edényekre  kerülnek.  Szimbólumokat
rajzoltak,  ezért  nehezebb megfejteni  egy-egy jel  valódi  jelentését.  Új hangszerek  jelennek
meg, fejlődik a zene és a tánc.

Külön  fejezetet  érdemelne  a  művészetek  (építészet,  festészet,  szobrászat)  és  zene
jelentősége, amelyek – bölcs meglátás! – szinte azonnal az istenek (szellemek) szolgálatába
álltak.  Bármerre jártam a világban, akármelyik vallás/egyház rejtekeibe próbáltam betekin-
teni, mindig a csodálatos műalkotások és zene világa nyílt meg előttem. Határtalan a szere-
pük, mert az egyházak a legnagyobb mestereket, művészeket tudják a szolgálatukba állítani,
tilalmakkal, az adott valláson (nem egyházat írok, mert nem minden vallás került az egyház
vasmarkába) kívüli működés tilalmával, a művészetük megfelelő vagy kiemelkedő honorá-
lásával, kitüntető pozíciók biztosításával. Egyszerűen elvarázsolják a hívőket, magam több-
ször szinte letaglózva szemléltem a csodáikat.  Ez a befolyásolás negatív értelművé válhat,
mint például az iszlám szabályozó-rendszere.

Nagy örömömre szolgált ismét találkozni Baktay Ervinnel, az azóta világhírűvé vált
magyar-indiai (szik) festőművésznő, Amrita Sher-Gil nagybátyjával, aki mérhetetlen tudású
gondolkodóként  Indiát  is  rendkívüli  alapossággal  ismerte,  akit  többször  idéztem  Indiával
foglalkozó könyvem írásakor. Most az ősmítoszokról az „A csillagfejtés könyve” művében
írtakról szövök ide egy bekezdést.

Bővelkedik a mítoszok és regék természetszülte jellegéről, a valósághoz kötődéséről,
asztrális származásáról foglalkozó részletekkel. Megtudhatjuk például, hogy a mind a magyar,
mind az indiai  regevilágban oly fontos szerepet játszó Csodaszarvas a Nap megtestesítője.
Miért  örültem meg a könyv újbóli  felfedezésének?  Mert  ez  az  eszmefuttatás  is  aláhúzza,
milyen  bonyolult  csodavilágok  megteremtésére  voltak  képesek  ősvilágunk  mesevilágának
mesterei!

A szakrális világ természethez, a csillagvilághoz és nagy vallások egymáshoz kötődé-
sének két csodálatos ábrázolását őrzöm az otthonomban: a pravoszláv egyház kettős kereszt-
jén és a hinduk házi  oltárán egyező pozícióban szerepel  a Nap és a Hold. A szülőhelyük
közötti  több ezer  kilométeres  távolság  számomra  ékesen  bizonyítja  a  regékből  (is)  eredő
vallások közötti szoros kapcsolatot.

***
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Harmadik rész
Adatok

Ne lepődjenek  meg,  kedves  olvasók,  ha  vissza-visszalépek,  tényeket,  bölcs  meglátásokat
keresve. Fentebb már utaltam az 2018-ban írt „Vádirat a vallások és egyházak ellen” népszerű
e-könyvemre, amiben most lapozgatok és idézgetek. Tanulságos gondolatok rajzanak benne.

Kezdhetjük az Előszóval:

„Már az adatgyűjtésnél tapasztalnom kellett, hogy minden eddigi írásomnál nagyobb
bátorságra lesz szükségem.  Több szempontból másképp láttam a világot, más adatok éltek
bennem, mint amit az első adatsorok mutattak. Egyrészt tehát meg kell birkóznom saját ateista
bensőmmel,  másrészt  –  mivel  változatlanul  vallom,  hogy isten  vagy akármi  más  néven a
világunk felett alkotóként és uralkodóként szereplő lény nem létezhet – jóval nagyobb ellen-
állással, ellenszenvvel fog találkozni az írásom, mint amivel eddig számoltam. Rettenetesen
nehéz leírni – mivel már a szűk rokonságomban, közeli ismerőseim, barátaim körében sok
végtelenül  mélyen  hívő  ember  van  –,  hogy  ha  isten  létezik,  az  gonosz  lény.  Normális,
emberiességtől fűtött lény nem hozhatta létre, nem irányíthatja ezt a gyűlölettel, mocsokkal
teli, vérben úszó világot.

Első  meghökkentő  információval  Jason  Boyett e-könyvében  (12  Major  World
Religions) találkoztam, aki azt állítja, hogy „humans are born believers” (az emberek született
hívők). Magyar származású tudós hölgyre, Deborah Kelemen gyerekekkel (két csoporttal, 5-6
és 7-8 évesekkel) végzett kutatásaira utal, amelyek szerint a gyerekek okot és célt látnak a
természet dolgaiban, és elkülönítik a fizikai és szellemi kérdéseket. Meglepő, nemde? Engem
nagyon meglepett!

A  második  meglepetés-csokrot  a  „Pew  Research  Center”  (Pew  Kutató  Központ)
vallásokkal  kapcsolatos  adatai  szolgáltatták.  Rögtön  találkoznak,  kedves  olvasók  a  magát
pártsemleges,  nem érdekképviseleti  intézménynek valló  társaság részletes adataival.  Kelet-
Közép-, majd Nyugat-Európa népei közvéleménykutatások során vallanak arról, hívők-e, és
mennyire gyakorolják a vallásukat (milyen sűrűn járnak templomba)? Biztos vagyok benne,
hogy  –  figyelemmel  a  még  általános  közvéleményre,  amelyben  az  ateisták  közveszélyes
alakokként  szerepelnek  –  a  vallomások  túlzottak.  Ezzel  együtt  hihetetlennek  tűnik,  hogy
Kelet-Európa népeinek döntő többsége 80 százalék feletti arányban hívő. A templomba járók
aránya közel  azonos az  eddigi  ismereteimmel,  és  Nyugat-Európa adatai  sem lepnek meg.
Érdekes ellentmondásnak tűnik, hogy míg az ortodox keresztények között több a hívő, mint a
nem ortodoxok körében, a vallásgyakorlók aránya fordított. A többi kontinens közül Ázsiáról
van valami képem, mivel hét évet éltem Indiában, és ott a nem hívő ritka volt, mint a fehér
holló. Gyökeresen más ott a hit, nincs mindent torzító egyház, de elképesztően mély hit uralja
az országot. Afrika és a két Amerika sötét világ számomra ebben a kérdéskörben. Ez az írás
kötelezően tágítani fogja ez irányú tudásomat.”

A  hívők  80%  feletti  aránya  most  megállít  egy  kis  kitérő  erejéig.  Három  forrást
vonultatok fel a pontosítás kedvéért.

Az  Arcanum  írja,  hogy  erre  vonatkozó  és  az  európai  országok  többségével  jól
összevethető vizsgálatok szerint az intenzív vallásosság a népesség 15-20%-át jellemzi. Ebben
a  körben  élénken  él  a  hithez  és  valamely  egyházhoz  tartozás  tudata;  a  csoport  tagjai
rendszeres mise-, illetve istentisztelet-látogatók, akik életfordulóikon igénylik a szentségek és
szentelmények kiszolgáltatását.
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Hegedűs Rita a Corvinus Egyetemen írt  PhD dolgozatában hibás mottóval indít:  „Az
igazság szolgálata nem rabszolgákat, hanem szabad embereket követel. (Basset)” Ő se jut el a
szomorú tényhez, hogy az igazság relatív fogalom.

A dolgozatból két dolgot emelek ki, egy véleményt és egy adatot.

 Egyszerű  egyetemista  véleményét  idézi  a  vallásosságról:  „Mivel  ez  a  mi
vidékünkön a kereszténység főként,  a vallásos ember az,  akit  az egyháznak
sikerült kihasználnia, aki egy fura mesét [Biblia] tart szentnek, aki szemet huny
a világ legnagyobb szervezett gyilkosa és korrupciója felett.”

 És részletes adatsort mutat be arról, hogy a minimum hetente templomba járók
10 %-nál alig többet jelentenek!

 Harmadikként a PEW másik cikkére utalok, amelyben bizonyítják, hogy minél
gazdagabb  egy társadalom,  annál  kevésbé  lát  összefüggést  a  vallásosság  és
moralitás között és a magasabb jövedelmű személyek kevésbé érzik fontosnak
az istenhitet, mint a szegények!

*

Kis vallomás, nagyon nehéz ez a dió:

A vallások és egyházak ellen írt  vádiratomban úgy éreztem,  hogy minden korábbi
írásommal tanultam is, tágultak az ismereteim. Akkor erőteljesebben jelentkezett az ismeretek
hiánya. Mégis lubickoltam a témában. Lubickoltam, mert mérhetetlenül sokat tanultam. Pár-
huzamosan több könyvet olvastam, kutattam a korábbi írásaimban, az Interneten. Tanultam és
tanultam!

A  mostani,  az  istenhitre  koncentráló  tanulmányom  írásakor  már  bonyolultabb  a
helyzet.  A téma annyira  nehezen körvonalazható,  a  vele  foglalkozó tudományos írások is
többnyire vitairatoknak tekintendők, szabatos definíciók híján vannak.

Külön fejezetet kellene szentelnem a kvantumbiológiának, amely állítja, hogy minden,
ami szellemi az ember világában, az anyagi test terméke. Korábbi írásomhoz arab tudósokat
kerestem a modern tudományokban, így találtam rá Jim Al-Khalili professzorra, a kvantum-
fizika  tudósára,  aki  kvantumkémikus  professzor-társával,  Johnjoe  McFadden-nel  munkál-
kodik ennek a modern tudományágnak a fejlesztésén. Keveset értettem meg belőle. Azt igen,
hogy  állítják:  bizonyítottnak  tekinthető,  hogy  nincs  szellem  az  emberben,  csak  anyag.
Minden,  amit  nem  anyaginak  hiszünk  –  psziché,  gondolat,  érzelmek,  indulatok  –  atom-
szerkezeti (elektronfelhőkben lejátszódó) események eredménye. Így nincs lét se a halál után!
Se túlvilág, se mennyország, tisztítótűz, pokol.

És mennyire bonyolult világban foglalja el az emberek sokaságának a gondolatvilágát.
Olvassuk el  India  legjelentősebbnek tartott  filozófusa,  Sarpevalli  Radhakrishnan gondolat-
sorát annak helyzetéről. „Eastern Religions and Western Thought” című könyvében írja:

„Minden társadalmi rendszer tesztje (próbaköve) a férfiak és nők boldogsága és jóléte.
Akik gazdasági hatalomért és az államért élnek, nem érdekeltek a nép valódi életminőségének
fejlesztésében,  ezért  kénytelenek a  háborút  adaptálni  nemzeti  iparként.  A gondolkodásunk
szokása és viszonyunk a szomszédjainkhoz nem változtak sokat, de a kölcsönös antagonizmus
és meg nem értés legveszélyesebbé pusztító fegyverekkel rendelkező, szorosan összefonódott
világban válik. Az óriási technikai fejlődés, spirituális nyerseséggel párosulva, a gazdasági
hatalom imádata  és  politikai  reakciói,  az  igazságtalansággal,  amit  vonzanak,  kizökkentett
minket a megelégedettségből. Megkérdezzük magunkat, hogy a kellékek, amikkel a társada-
lom eddig bizonytalanul működtette magát, egyáltalán morálisak-e, hogy a jelenlegi, rabszol-
ga  alapon  és  kicsinyes  partikularizmuson  nyugvó  társadalmat  az  igazságosság  szabályai
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működtetik-e. Amikor az univerzális fösvénység túllépte kielégítésének eszközeit; amikor az
élet természetellenes feltételeinek a védelme egész nemzetek mechanikai hadsereggé konver-
tálását teszi szükségessé; amikor a hatalmi politika elsődlegességét a benne rejlő destruktivi-
tás fenyegeti; amikor a köznép úgy érzi lelke mélyén, hogy ‘áldott az a méh, amelyik sohasem
szült,  a  mell,  amelyik  sohasem szoptatott’:  megkérdőjeleződnek  az  elveink  és  hitünk.  Az
emberiség tragikus megaláztatása észlelésének mélyen el kell gondolkodtatnia minket.

A világ  erkölcsi  rokkant,  amit  kuruzslók  és  sarlatánok,  ördögűzők  és  gyógyászok
vesznek körül, akik a páciens évszázadok rossz szokásaiban tartásában érdekeltek. A betegnek
drasztikus gyógyításra van szüksége. Az agyát ki kell szabadítani a korlátozó öntőformából,
és szabadabbá kell tenni a gondolkodását az eddiginél szélesebb éterben. Az alapvető igazság
nem semmisíthető meg. Az erkölcsi törvényeket nem lehet kigúnyolni. George Macdonalds
példázatában  erős  szél  próbálta  elfújni  a  Holdat,  de  minden  erőfeszítése  ellenére  az
‘mozdulatlan maradt mérföldekkel a levegő fölött’, észre se véve, hogy vihar volt.”

***
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Negyedik rész
A lélek

A kérdéskör  egyik központi  témája  a  lélek.  Ami száz körüli  alkalommal  szerepel  a  Vád-
iratban, a róla szólókat főként onnan emelem át.

A lélek szinte végtelen változatban jelenik meg az istenhitek fantasztikus világában.
Amennyire tudom, bemutatom a változatokat, ha lehetséges csoportokat is képezek belőlük.

Nemcsak az ateizmusom vezetett arra, hogy a lélek nélküli hitrendszerekkel kezdjem,
véletlen  is  közbejátszott,  elsőként  a  buddhizmussal  találkoztam a Vádiratban!  Nem fogok
idézőjelet használni, értelemszerűen.

A  buddhizmus tanítása  elutasítja  az  örökkévaló  lélek  létezésének  gondolatát,  itt  a
‘lélek nélküli újjászületés tana’ jelenik meg (lásd: anatta). Eszerint nem léteznek egyes lelkek
elkülönülve egymástól, a dolgok és jelenségek csak más dolgok és jelenségek függvényében
léteznek.  Amint  a  dolgok és  jelenségek létezését  fenntartó  okok elmúlnak,  a  dolgok és  a
jelenségek is velük múlnak. Ez a függő keletkezés elmélete.

Az alaptanai szerint nem vallás! Buddha tanításai szerint nincs természetfeletti lény,
aki teremtett, nincs lélek, amelyik vándorolhat, nincs túlvilág, mindenki magával vívja meg a
helyes élet küzdelmét, és szabadulhat meg az élet ismétlődésétől.” A hívei, papjai képtelenek
voltak megbirkózni ezzel az alapvető hittétellel (ha nem is vallás, hit), istent faragtak belőle.
Akik Buddhát istennek hiszik, akként foglalkoznak vele, súlyosan tévednek! És nehéz jobb
példát találni arra, hogy az istenek nem születnek, nem felsőbbrendű lény teremti őket, hanem
emberek  farigcsálják  őket,  megátalkodott,  hataloméhes,  az  embereken,  hívőkön  uralkodni
vágyó gonosz fajzatok!

Óriási ereje volt a buddhizmusnak! A lélek és a kasztrendszer elvetése óriási tömegek
számára jelentett  felszabadulást.  Itt  csak megjegyzem,  hogy a kasztrendszer  a hinduizmus
vallási  alapon elkövetett  egyik  borzalmas  gaztette.  Százmilliókat  nyomorított  és  nyomorít
meg az istenre hivatkozva.

Nem találni a lelket a kínai hitrendszerekben sem. Amint a Vádiratban írtam:

Kína világa tökéletesen más: nem ismeri a lélek fogalmát.

Konfucianizmus: „Konfuciusz munkásságának, műveinek az értéke egyszerűen felmér-
hetetlen: a XX. századig kormányzati pozícióra pályázónak tudnia kellett őket. Lehet, hogy
csak a „Négy könyvet”, de nem mindegy?

Fontos:  a  tanítások  egyik  legfőbb  eleme,  és  sikereinek  is  kulcsa  lehet,  miszerint
mindenki köteles alávetni magát a császárnak.

Itt  abba  lehetne  hagyni,  de  vádak  érnének.  Folytassuk  néhány  etikai  kérdéssel.  A
konfuciuszi filozófia fontos eleme az alá-fölérendeltség kérdése. A családon belüli, az egész
társadalmat  érintő,  és hatalmi kérdésekben egyaránt  ez a szemlélet  vezérli:  a gyermeknek
tisztelnie kell a szüleit, a felségnek a férjét (!), fiatalabb testvérnek az idősebbet, fiatalnak (a
társadalomban) az idősebbet, a hatalmi rendszerben az alárendeltnek a fölérendeltet. Egyetlen
kivételt a barátok jelentik, akik között egyenlőség létezhet, bár a fiatalabbnak barátok közt is
engednie  illik  az  idősebbnek.  Az  idősebbek  iránti  tiszteletet  sokan  az  istenimádáshoz
hasonlítják, de nincs ilyen szándék mögötte.

16

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgg%C5%91_keletkez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anatta


Boyett is megerősíti, hogy bár az ősi kínai hitvilág ismerte a szellemi (hun) és a fizikai
(po) lélek  fogalmát,  amelyek a halálkor  váltak el,  Konfuciusz szkeptikusan tekintett  rájuk.
Rendkívül szokatlan folyamatról van tehát szó! A lélek furcsa párosa (ki tudja elképzelni a
fizikai lelket?), amit a legnagyobb gondolkodó elvet!

A halál utáni élettel,  az individuumok megváltásával nem foglalkozott,  a személyes
magatartást nem a túlvilági élet, hanem az embertársak iránti tisztelet, és az egész társadalom
érdeke kell, hogy irányítsa. Utópisztikus elképzelést táplált a „Da Tong” közösség megterem-
tése lehetőségéről, ahol az emberek teljes harmóniában élnek, és felelősséggel viselkednek a
teljesen stabil társadalomban.

Összegezve a konfucianizmust:  nem vallás,  csak mélyreható filozófia,  és a szolga-
lelkűség egyik legfőbb generátora. Mivel a császár hatalmát abszolútnak fogadtatta el, annak
minden aljasságát támogatta. Büntetlenül lehetett embereket együtt eltemettetni a császárral, a
Tilos Palotába pályázó férfiak nemi szervét csövestől, tojásokkal együtt lemetszetni, háremet
tartani...  Nem folytatom,  hiszen  úgyis  tudják...  Végül  is  tekinthetjük  ezt  is  vallásnak,  az
uralkodók vallásának!

A taoizmusról így szól az összegzésem: Remek, ismét egy bölcselet-rendszer, ami ősi
gyökerekből táplálkozva nem istentől, teremtéstől, lélektől kiindulva tanított tiszteletre, becsü-
letre,  mindarra,  amiről  a Tao Te King szól,  ami aztán,  uralkodók, császárok befolyása és
finanszírozása,  sőt  beavatkozása  (egyik  ágazat  letörése)  mellett  vallássá  avanzsál,  helye-
sebben degradálódik. Ez is újabb példa arra, hogy minél többet látok a vallások tengerének
alakulásáról, annál inkább meggyőződöm arról, hogy a vallások nem előremutató, előre vivő
elemei  az  emberiség  gondolatvilágának,  hanem  a  helyenként  józanként  születő  filozófia-
rendszerekből a hatalom, elnyomás fegyvertárát gazdagító eszmerendszerré alakulnak.

Japán még  távolabbi,  még  különösebb  a  hitvilágát  tekintve  (is)  az  európai  szem
számára.  A  Vádiratban  tárgyaltam  az  ősvallást,  a  sintoizmust.  Annyira  varázslatos  és
bonyolult, hogy a könyv jelentős szakaszait emelem át ide!

A  sintó  szó  jelentése:  az  istenek  útja,  helyesebben  „a  szellemek  útja”,  ugyanis  a
sintoista szemléletben a hagyományos értelemben vett istenek helyét szellemek (kamik) töltik
be. A kamik szellemek, gyakran az ősök szellemei vagy különböző természetben előforduló
dolgok szellemei: külön kamija van a földnek, a mezőnek, a folyónak, az erdőnek. A számuk
szinte végtelen. Bár Krisztus után foglalták szentírásokba a tanait, rokonságban áll a Távol-
Kelet  számos  sámánisztikus  hagyományával.  Eddig  az  őshitek  világában  érezhetjük
magunkat, a szellemek nem halandók lelkei, önálló szellem-lények!

Onnan kezdve tapossuk vallás ösvényeit – és érthetünk meg sok mindent a vallások
feladatáról  –,  amikor  megnyílnak  előttünk  az  alapműveik.  A negyvenedik  japán  császár,
Tenmu rendelte el a sintó két alapművének, a Kodzsiki-nek (Kr.u. 712) és a Nihonsoki-nak
(720)  a  leírását.  A  tudósok  többsége  egyetért  abban,  hogy  a  két  krónikát,  különösen  a
Nihonsokit  saját uralmának legitimációja céljából hozatta létre. Mint a fáraók, akik közül
Ehnaton az Aton napisten vallási uralmát drasztikus politikai lépésekkel hozta létre.

Pazar dokumentumok, amelyek bizonyítják,  hogy emberek alkotják a vallásokat,  és
hogy az uralkodók érdekében születnek.
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Ebből  az  uralkodó  által  levezényelve  született  vallásból  kiemelkedik  azonban  egy
kami-pár, akik teremtő istenségként jelennek meg: ők hozták létre Japánt, és ők teremtik a
kamikat. Ők voltak az első férfi, Izanagi, és első nő Izanami, akik megteremtették a japán
szigeteket, korábban létező istenségek parancsára. A két istenember teremtményei voltak a
szigetek, és a természet istenségei, akik belakták a szigetek folyóit, tengereit,  hegyeit,  fáit.
Valamennyien kamik voltak, és minden, ami létezik, beleértve a japán népet is, Izanagi és
Izanami leszármazottja.

Meg kell erősíteni, hogy bár a japánok szóhasználata istenségeknek nevezi a kamikat,
a nyugati vallások istenségeivel szemben a kamik nem végtelen hatalmú istenek, „csupán” az
átlagos halandónál nagyobb erővel rendelkező szellemek.

És meg kell állnunk a három különleges születésű kami közül Amateraszu napistennő-
nél, mert a császári rendeletre megírt szentkönyvek, a Kodzsiki és a Nihonsoki tőle eredeztetik
a mindenkori császárt. Az ember lélegzete eláll, mert eszébe jut, hogy Trump világcsászár a
közelmúltban tett kísérletet a hatalom isteni eredetének elfogadtatására!

Vak, aki nem veszi észre ebben a messzi, nagyon elkülönült világban a judaizmus és
kereszténység  születésének  koreográfiáját:  ember  alkot  szentírást,  abban  megjelenik  az
ősisten, aki megteremti az első embereket, vagy éppen szellemeket, isteneket (Szentháromság,
istenpáros), akik a trónjukra ültetik az uralkodókat (egyháziakat, világiakat). Ismételgessük a
mantrát: az emberi ostobaság határtalan.

Lépjünk egy nagyot, és soroljuk fel a szellemvallás főbb tanait, jelen könyvhöz nagy
szükség van rá.  Úgy érzem, a jól letapogatható ősi  eredet,  és császár isteni voltának a II.
világháború végéig fennmaradt hite mély vizsgálatot tesz lehetővé.

A teremtés sintó legendáját már ismerjük.

Fontosnak látom, hogy örökletes bűn nélkül, tisztán születnek a világra. Másik fontos
hit, hogy vagy az adott személy etikátlan viselkedése, vagy nem akaratlagos események, mint
természeti  csapások,  betegség,  és  különösen  a  halállal  való  találkozás  is  bűnként  hathat.
Hiányzik a sintoizmus tanaiból a halál utáni ítélet: büntetés és megbocsájtás, illetve dicséret.
Akár ritka jó vallásnak is tekinthetnénk!

A halál annyira mélyreható esemény, hogy pap nem vesz részt temetési szertartásban,
és nincs temető sem. A szokatlanul vad félelem is a két istenember legendájából ered, ami
egyikőjük halála körül alakult ki, és jobb, ha nem ismételjük. A pokol fogalma sem létezik, a
halottak a jomi-nak nevezett alvilágba jutnak, de ott nem részesednek büntetésben, csupán élik
világukat  a  világ  végezetéig... Illetve,  amíg  nem  engedik  meg  nekik  az  újjászületést?  A
temetési  szokásokról  csak  a  buddhizmussal  kevert  szertartásokról  sikerült  információt
szereznem. Mind több adat szól arról, hogy ma már tiszta sintoizmusról nem is lehet beszélni.
Hagyjuk el egyelőre a halál egyébként se kedves birodalmát!

Megtaláltam  végre  Boyett-nél:  a  sintó  vallás  szerint  csak  az  előd-kamivá  válók
szabadulnak a jomiból, a többi örökké abban tölti túlvilági életét.

A zen buddhizmus foglalja el a második helyet a japán vallások között.

A buddhizmus – ahogy terjedt – három nagy és egy kiágazó változatra ágazott. A fő-
áramú  hinajána  mellett  a  másik  nagy  ág  a  mahájana,  az  erősebben  vallásos,  istenhívő
buddhizmus (Kínában, Koreában, Vietnamban, Japánban terjedt el). A mahájanából alakult ki
a zen-buddhizmus.
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A hagyomány szerint a zen alapjait Kínában rakta le egy indiai buddhista szerzetes,
Bódhidharma, aki korai források szerint i. sz. 520 körül hajózott  a dél-kínai Liang király-
ságba, ahol kinyilatkozta, hogy az önző céllal véghezvitt jócselekedetek haszontalanok a meg-
világosodás eléréséhez. Ezt követően kolostorba vonult Észak-Kínában, ahol a legenda szerint
kilenc évet töltött meditációval egy sziklafal előtt. Tanítványokat csak ezután fogadott.

A zen igazi erőre Japánban kapott.

Bár a japánoknál már nagyon közelítünk a lélek tagadásához, meg kell még említenem
egy ma is élő őshitet, a Himalája tövében élő lepcsák teremtés-legendáját.

A lepcsák úgy tartják, hogy a teremtő a Himalája hozzájuk legközelebb eső csúcsának,
a  Kancsendzsungának  (új  helyesírás  szerint  Kancsendzönga)  a  havából  gyúrt  embert  és
asszonyt. Gyúrt egy hógolyót, a jobb kezébe vette és szóla: légy férfi. És lőn. Másik hógolyót
gyúrt, bal kezébe vette és szóla: Légy nő. És lőn. Nem tudok lélekről, egyéb ősi ismérvről.
Ma már elnyelte az ősvallást a buddhizmus, de rendkívül érdekes, hogy abból gyúrta őket
ősistenük, ami kéznél volt!

A lélek nélküli hitrendszerek ismertetését a nagyon ősi Északi, másként Norse   hitvilág  -  
gal zárom!

Nehéz lesz indokolnom, miért veszem be a vallások közé, amikor több vallás-kellék
hiányzik, vagy csonka ebben az általam sem ismert, úgy érzékelem, általában nem, illetve
vallásként nem ismert hitrendszerből.

Fantasztikus világ, Európa szülte. És ha elfogadjuk, hogy a kereszténység és az iszlám
is  a  judaizmus  leszármazottja,  akkor  kimondhatjuk,  hogy az  egyetlen  Európában született
hitvilág. Nekem úgy tűnik, hogy a legprimitívebb a primitívek között. Bár, mint tudjuk, az
égvilágon minden viszonylagos, így ez a primitivizmus is az.

Tömör leírással szolgálok:

Wikipédia: „Odin, az istenatya, Frigga (Frigg), az istenanya (neve tovább él a német
Freitag,  azaz  ‘péntek’  szóban),  Thor (vagy  Donar),  a  mennydörgés  istene  (Donnerstag
németül ‘csütörtök’), Freyr, a béke istene. Baldur (Baldr), a Napisten, Loki, a tűz leleményes
és tréfás istene,  Freyja, a szerelem és termékenység istennője és  Hél,  a halottak istene (a
német Hölle, azaz ‘pokol’ szó a nevéből származik).”

Boyett: „A kereszténység megérkeztéig Észak-Európa lakói politeisták voltak. Az iste-
nek,  istennők,  óriások,  sárkányok,  törpék,  hősök  sokszínű  szereposztásban  töltötték  be
Yggdrasil Kilenc Világát. Panteista világ volt, nem egy főisten uralta. A világ számos vallását
és filozófiáját hatotta át a panteizmus szelleme: az itt és most, ezen a Földön töltött élet igen-
lése. A valós és szellemi világ egy és ugyanaz volt: Thor villám volt, és a villám Thor volt.”

Se lélek, se egyház, se papok.

A lélek bonyolult hitvilága következik!

Amikor a görögök lélek-tanával kezdtem ismerkedni, meglepett, hogy három hitrend-
szer, az egyiptomi, a görög, és a keresztény is nagyon hasonlóan foglalkozik a lélekkel. A
görög Platóntól származtatják a lélek halhatatlan, örökéletű voltát, tőle vette át a keresztény-
ség, és ez is különbség a judaizmussal szemben: a lélek a testnek csak vendége, míg a test a
földön él. Tehát az adott test számára nem örökkévaló.
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Észszerű tehát, ha a kereszténység előtti görög kultúrvilág, a „pogány” görögök lélek-
és túlvilág-koncepciójával folytatom.

A lélek és psziché ugyanaz, minden, ami nem testi, a lélek műve. A halállal válik el a
testtől, és a Hadész, a pokol felé veszi az útját, amit a háromfejű kutya-szörny, Kerberosz véd.
A félelmetes alvilági révész, Charon evez át velük a Hadészt körülvevő Sztüx (Styx) folyón.
Ez az átkelés egy fémpénzbe kerül, ezért minden halott nyelve alá tenni kell, mert az érme
nélkül  érkező  lelkek  nem  kapnak  nyughelyet,  örökké  nyugtalan  lélekként  keringenek.  A
Hadészban három ítélkező dönti el, a lelkek a túlvilág melyik szektorába jutnak. A ‘pokol’
három részből áll. A hétköznapi lelkek az Asphodel-be kerülnek, ahol az élet értelmetlen, a
lelkeket  megfosztják  minden  személyiségjegyüktől  és  társadalmi  pozíciójuktól.  A kiválók
vagy hősök az Elíziumi mezőkre kerülnek. Több hős – Aiasz, Akhilleusz és Télemakhosz –
lelkének örök tartózkodási helye, napfényes térség a Hadész sötétje mögött. Egyes tradíciók
szerint a lelkek választhatnak örök itt  tartózkodás,  vagy reinkarnáció között.  Ha egy lélek
háromszori  reinkarnáció  után  mindig  eljut  az  Elíziumba,  jutalmul  ‘A Boldogság szigetei’
paradicsomi helyre kerül, ahol örök életet élhet. A bűnelkövetőket ‘A büntetés mezőire’, más
néven Tartarosz-ra küldik, a szenvedések végtelen örvényébe, ami olyan mélyen van a föld
felszínétől, mint amilyen magasan emelkedik az ég.

Az ősibb eredetű Egyiptommal meg kell előzni a kereszténységet. A rendkívül bonyo-
lult  hitvilága  napnál  világosabban  mutatja,  hogy a  fáraók istenné  magasodását  támogatta.
Különösen fontos szerepet játszottak a papok, akik uralkodásuk oszlopait jelentették, elősegít-
ve, hogy istennek mutathassák be magukat, a hívők istenként imádhassák őket.

A lélek az egyiptomi vallásban a legbonyolultabb!

Három lelket különböztettek meg. A ká különbözteti meg az élőlényeket az élettele-
nektől, az istenek teremtő ereje és lelke. A Vádiratban képpel is bemutatott Héka-t isten fején
látható karok jelképezik. A bá szellemi lélek, a „saját lélek” ősoka, az istenek, a királyok, sőt
minden ember egyszeriségének és egyediségének meghatározója. A lenti képen fáraó felett
lebegve védelmezi azt. Az ah és az emberi test azonos, de ah az éghez, a test pedig a földi
létbe tartozik.

         

Az ah hieroglifája. Közkincs.                      A bá az elhunyt múmiája felett lebeg. Közkincs.       
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Feltétlenül szólni kell az egyiptomi kereszt néven is ismert  ankh-ról, amit a fáraók
vagy egyszerűen a kezükben tartanak, vagy a mellükön keresztben tartott kezükkel a mellükre
szorítanak.  A jelentéséről  inkább találgatások  folynak,  semmint  tudományosan  bizonyított
állítások, a legvalószínűbb, hogy az életet szimbolizálja. Az élet és a halhatatlanság, a világ-
egyetem, a hatalom, valamint az életadó víz és levegő szimbólumaként is szerepelt. A kopt
keresztények a halál utáni élet szimbólumaként használták, vagy talán használják ma is.  Ez
egyike az egyiptomi vallás és kereszténység közötti kapcsolatnak!

Ankh

Érdekes, számomra is újra és újra meglepetés: az egyiptomi vallást a görög hódolt-
sággal érkező kereszténység váltotta fel!

Az egyiptomiak a  görög hódoltság  három évszázada alatt áttértek a kereszténységre.
Boyett azzal magyarázza, hogy sok hasonlóság segített ebben, különösen a halál utáni „világ-
kép”, amiben több hasonlóság van: a túlvilág léte, a halál utáni megmérettetés (az egyipto-
miaknál a fáraók szívének megmérése, és a súlya szerint kiszabott ítélet, a keresztényeknél a
végítélet), és a lélek, például. Segített az ankh és a kereszt közötti, valamint Ozirisz és Jézus
feltámadása közötti hasonlóság is. A keresztény hittérítés módszerei már akkor kegyetlenek
voltak:  elutasítottak  mindent  az egyiptomi vallás  tételei  és gyakorlata  közül,  a hieroglifák
helyét elfoglalta a görög nyelv, átalakították, vagy lerombolták a templomokat. A Kr. utáni
negyedik évszázadra az egyiptomi vallásra rásüttetett a pogány bélyegző, és elfoglalta a helyét
a kereszténység.

A  gyors,  leigázással  megvalósított  hittérítés  ellenére  Egyiptom  jelentős  szerepet
játszott  a nagy vallások alakulásában. Egyiptomból származik (részben közvetítette talán?)
például a mezopotámiai hitvilágból!) a  természetfeletti teremtő (a teremtés istenpárosa, Ré-
Atum) a fizikai testtől független lélek (Ah), és a túlvilági ítélet (Anubisz) koncepciója.

A három vallás lélek-koncepciójának hasonlósága miatt itt a kereszténységnek kellene
következnie. Mivel azonban a kereszténység értelmezhetetlen a judaizmus nélkül, megelőzöm
vele.

Tehát a judaizmus lelkéről röviden.

Remek lélekkel foglalkozó Wikipédia-lapból idézem:

A  zsidó  szent  iratok  nem  különböztetik  meg  élesen  a  testet  és  a  lelket.  A  rúah
(=lehelet), a nefes (ami megkülönbözteti az élőt a halottól) és a nesama (=lélegzet) szavakkal
jelölt fogalmaknak nincs önálló ontológiai [léttani] státuszuk.
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A talmudi időszakban a rabbik már éltek bizonyos megkülönböztetéssel: úgy vélték,
hogy a lélek a test vendége mindaddig, míg a test a földön él. A zsidó filozófusok, például
Philón, Szaadja Gaon, Salamon ibn Gavirol platonista hatásra dolgozták [ki] a lélek halha-
tatlanságára valló tanaikat. A kabbalisták felfogása szerint a lélek isteni entitás, amely belép a
testbe;  az isteni emanációból  [kiáramlás]  ered és végső célja,  hogy visszatérjen a szefirák
világába.

Hol van Maimonidész? – merül fel azonnal az emberben! Meg hogy minden tudomá-
nyosan meghirdetett lélektan Platóntól származik? Ha egyszer a judaizmus őstanai nem fog-
lalkoztak a lélekkel, a rabbik csak azért tapasztották rá a hitvilágra a lelket, hogy bonyolultabb
legyen?

Maimonidész tanításaival részletesen foglalkoztam a Vádiratban, itt nincs terem az ő
lélekkel foglalkozó tanításai számára, annak ellenére, hogy rendkívül érdekesek. Tessék ott
fellapozni.

Pár bekezdés erejéig lapozzuk fel az Ószövetséget:

Az ember teremtéséről Mózes I. könyvének 2. fejezetében van szó: „És formálta az Úr
Isten az embert a földünk porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét.  Így lőn az
ember élő lélekké.” Adalék a lélekkel foglalkozó fentebbi sorokhoz: magát leheli Ádámba az
isten?

Két kérdés is feltehető, különösebb ateista indíttatás nélkül is. Miért porból készíti a
mindenható isten az embert, legfőbb teremtményét? Nem arról van-e egyszerűen szó, hogy
minden nép abból gyúr alakot, ami éppen rendelkezésére áll?

Teljesen elborzasztó a lélek megjelenése ilyen primitív  módon. Miért  kell  az orrán
keresztül belé fújni és élővé tenni a lelket? Boyett valószínűsíti egyébként, (ugyancsak adalék
a fentiekhez), hogy „a judaizmusban a lélek, mint az emberi lét gyökere csak folyamat ered-
ményeként vált az intelligencia, érzelmek, és identitás tárává. Szüksége van a működéséhez a
testre, de a test elmúlása után örökké fennmarad.” Tehát nem kezdettől való, és – itt Boyett
tévedhet – és a halál után visszatér istenhez.

A zsidóságot ért szörnyűségek legnagyobbikában, a hat millió ártatlan embert rettene-
tes módszerekkel megölésében, a holokausztban szerepet játszhatott a vallás, a gyilkosokétól
eltérő  istenhit  is.  A nagymamájára  emlékezve mondta már  nem egyszer  zsidó jóbarátom:
„Csak a hülye zsidó hisz istenben”.

Most pedig kanyarodjunk vissza a lelket hasonlóan kezelő három vallás – ősi görög,
egyiptomi és kereszténység – harmadikjához:

A keresztény hitvilág borzalmas, embertelen, a hívőket a papságnak teljesen kiszolgál-
tató hiteket,  azokból eredő szertartásokat  hirdet,  azok betartására kötelez.  A világirodalom
legnagyobb darabszámban kiadott műve állítólag a Biblia (csak Marx Tőkéje vetekszik vele).
A  kereszténység  irodalma  a  Biblián  túl  felmérhetetlen.  Mindebből  egyetlen  bekezdést
ismertetek, a „jó halál” fogalmának katolikus megfogalmazását:

„jó  halál (gör.  euthanaszia,  lat.  mors  bona):  a  földi  élet  →kegyelem állapotában
történő befejezése, olyan →halál, mely után a lélek a →tisztítótűzön át (v. közvetlenül) Isten
látására, a mennyek országába érkezik (→színelátás). A jó halál tehát nem a szenvedésektől
mentes halál,  amint  ezt  az  →eutanázia 20. sz. ideológiája hirdeti,  hanem az élet  tökéletes
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befejezése, a halál tudatos, érett fogadása. – A jó halál föltételezi a halálra való fölkészülést,
melyben kiemelkedően fontosak a szentségek (→gyónás, →Eucharisztia, →betegek kenete),
ill. ha ezekhez nem tudna hozzájutni a haldokló, akkor a →tökéletes bánat. Ezek előkészíte-
nek az →ítéletre és az Istennel való végső találkozásra.”

Tessék  rányitni  a  linkekre:  borzasztó,  rettenetes!!  Hívők,  ilyen  teljes  kiszolgálta-
tottságban hisztek?

Kevéssé emlegetett  ősi  római vallás a  mithraizmus.  Radhakrishnan részletes  ismer-
tetését nyújtom:

Az Arsakida (Pártus) birodalom dinasztiái alatt a perzsa istenek majdnem legyőzték a
nyugatot, Mithra utat talált a római birodalomba. A Véda himnuszok és az Avesta dicsőítik a
nevét.  Annyi hasonlóságot fogalmaznak meg róla, ami nem hagy kétséget az azonosságuk
felől. A Védákban ő Varuna, az Avestában pedig Ahura. Mindkét vallásban ő a fény istene. Ő
az igazság védelmezője,  és  a  hamisság,  a  hiba  ellensége.  A zoroasztrianizmusban  Mithra
nagyobb jelentőségre tett szert. Az ő istenük, Ahura Mazda megbízza egész mozgó világunk
kezelésével, felügyeletével. Megszületik a különbség a mindenek fölött való isten, aki a békés
nyugalom  fent  az  égben,  a  csillagok  fölött,  és  az  aktív  istenség  között,  aki  szakadatlan
küzdelmet vív a sötétség szelleme ellen.

Radhakrishnan  istenek  és  birodalmak  során  vezeti  keresztül  Mithra  „inkarnációit”,
feleslegesnek érzem minden részlettel fárasztani a kedves olvasóim. A neve jól ismert volt az
ókori görögök körében. Papjai,  a  mágusok  Babilóniában jelentősebbek lettek a helyieknél.
Antaxerxes  valamennyi  fővárosában  népszerűsítette  az  imádatát.  A perzsa  birodalom fel-
bomlása  után,  a  makedón uralom okozta  erjedés  hatására  végleges  formát  öltött  a  vallás.
Azonosították a  görög és perzsa isteneket:  Ahura Mazdát Zeusszal,  Mithrát  Héliosszal.  A
római birodalomban a mágusok beépültek a főszereplők közé, annyira, hogy Néró a mágusok
szertartásaiban való részvételt kérte. Összeköttetést ért el Mithra a Nagy Istenasszony Ízisszel,
amivel kivívta a vele azonos hivatalos védelmet is. Commodust is befogadták, és részt vett a
szertartásokban. Aureliusz Mithra nevében vívta ki győzelmeit.  Diocletianusz, Galeriusz és
Liciniusz Kr.u. 307-ben Mithra, a birodalmuk védelmezője tiszteletére templomot emeltek a
Duna partján.

Mithra imádata a kereszténység legfőbb riválisává vált. Ha a kereszténységet valami
rettenetes járvány elpusztította  volna,  a világ mithraistává vált  volna.  A katedrálisokban a
kereszt helyét a bika foglalta volna el.

Más forrás így szól róla: Talán az a legfontosabb, hogy a római birodalomban, sok
egyéb hatásra alakuló mithraizmus a lélek koncepcióját Platóntól vette át.

Szertartásaik szövevényes rendszere olvasható a Vádiratban. A fantázia világába illik.
Érdemes elolvasni.

Elérkeztünk a buddhizmuson túli indiai vallásokhoz!

A hinduizmus kivételesen bonyolult hitvilág. Nem is állunk meg máshol, csak a lélek
fogalmánál és a reinkarnációnál.

A  lélek fogalmát  nehéz  kiemelni  a  hinduizmus  hittételeinek  csokrából,  annyira
összefüggenek egymással. Mégis megteszem, mert lényegesen különbözik több hitvilág lélek-
fogalmától, elkülönül ugyanis a pszichétől: „Az  átman a lélek... Az egyén lényege, vagy a
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valós én – öröktől fogva létező, kortalan szintje a létnek, a  testtől és értelemtől (pszichétől)
elkülönülve. Az átman vagy önismeret megértése fontos a hinduizmus gyakorlatában.

A reinkarnációról  most csak pár mondatra futja. Pedig ez talán a legfontosabb tétel,
amiben különbözik más világok hitvilágától:

Az egyik legfontosabb üzenetem: Indiával kapcsolatban semmin se szabad meglepőd-
ni, az égvilágon semmin, különösen a vallásokkal kapcsolatban van szükség türelemre, meg-
értésre. Más világ, más emberek, gyökeresen más világlátás. A Földünkön eltöltött lét csak
egy röpke szakasz az életek láncolatában. A halált azonnal követi a reinkarnáció! Visszatér a
lélek  más  testbe,  ami  nem  feltétlenül  emberi  test,  lehet  állat  is,  sőt  –  ha  jól  értettem  a
reinkarnációról hallottakat, olvasottakat –, akár növény is lehet.

Igen, jól emlékszem, a kagylokurt.hu alátámasztja az állításom: „Azonban az emberi
létforma lefelé, az alacsonyabb fajok felé is átjárható, a tompaság befolyása alatt álló, éppen
emberi formában élő lény akár állati vagy növényi létformákba is kerülhet, ha súlyosan vét a
szellemi evolúció törvényei ellen.”

A tibetiek vallása a lámaizmus, amely a buddhizmusnak egy sajátos változata. Eredete
visszanyúlik arra a „pogány” bon vallásra, amikor még sem a buddhizmust, sem a brahmaniz-
must nem ismerték, illetve az utóbbiból ismerték és átvették azt az ősi tanítást, hogy egyetlen
valóság a lélek, minden egyéb csak káprázat. Ennek a káprázatnak a neve mája. (...) Ahogyan
a hívő katolikus a siralmas földi létet csupán előkészületnek tekinti a túlvilági – remélhetőleg
boldog – öröklétre, úgy készül a hívő tibeti  arra, hogy nem egy távoli  és ismeretlen más-
világon, hanem itt, a földön újra megszületik, de – és ez a meglepő – ez nem öröm számára,
hanem folytatólagos szenvedés. Vágyva vágyott reménysége az, hogy egyszer megszabadul
az újraszületés kényszerétől, és eljut a megvilágosultság vágy nélküli állapotába.

Ez egyébként a buddhizmustól átvett hittétel.

Szikhizmus:  elvileg  nem ismerik el  a  kasztrendszert,  a gyakorlatban azonban ők is
emelnek korlátokat, igaz, az általánosnál jóval jelentéktelenebbeket.

Törvénykönyvben, a Rahit Marjáda-ban rögzítették a vallás előírásait. Az istenük neve
Naam,  (szanszkritul  név),  nem  nélküli,  formátlan,  mindenütt  jelenlévő,  mindent  átható.
Meditáció  útján  lehet  kommunikálni  vele.  A  halált a  szikhek  az  újjászületés körforgásán
belüli természetes folyamatnak tekintik. Szerintük a lélek vagy reinkarnálódik, vagy ha valaki
méltó életet élt, azaz kiváló a karmája,  lelke Istennel egyesül. Tehát nem része az istennek!
Ezért a szikhek úgy gondolják, hogy a halál után nincs szükség a testre, így általában elégetik
vagy elhamvasztják. A halott személy hamvait általában a legközelebbi  folyóba szórják. A
szikhek  ellenzik  a  sírhelyek  megjelölését például  sírkővel,  mivel  szerintük  ez  a  holttest
kultikus tiszteletére ösztönözheti az embereket. A temetési szertartás során nem helyeslik a
siratást és a fájdalom más nyilvános kimutatását, mivel csak a test halt meg, a lélek nem.

Az  Iszlám rendkívüli  helyet  foglal  el  a  világvallások  között.  Az  egy  gyökérből
származó vallások közé  tartozik  a  judaizmussal  és  kereszténységgel  osztozkodva azon.  A
könyvtárpolcaim  sarkában  elhelyezett  „szent  könyvek”  között  előkelő  helyet  foglal  el  a
Korán, nemcsak fontossága miatt,  hanem mert arab és angol nyelven hirdeti  az igét,  zöld
bőrkötése bibliofil oldalakat takar. Nagy szolgálatokat tett, amikor a Koránt sötét erők hamis
vádakkal intették, a hozzám érkezett vádakat majdnem kivétel nélkül le tudtam söpörni.
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Néhány lényeges vonása:

„Lélek:  Allah teremtette meg az emberek fizikai testét, majd lelket lehelt beléjük. A
lélek születéskor tiszta, azaz nincs eredendő bűn. Fontos, hogy ez a gazemberség nem sújtja
őket.

Túlvilág:  Az  elhalálozott  hívők,  és  valamennyi dzsinn  (jó  és  gonosz  szellemek
egyaránt) fel fog támadni a világvége előtt, és Allah végítéletet tart felettük. Aki megérdemli,
a  mennyországba  kerül,  aminek  több  szintje  van,  a  legmagasabb  szint  a  prófétáknak  és
mártíroknak  van  fenntartva.  Akit  nem talál  a  mennyországra  alkalmasnak,  főként  a  nem
iszlámhívőket a keresztény pokolhoz hasonló tűzvilágra ítél.

*

Általános eszmefuttatás a lélekről:

A  lélek  meghatározása  nem  létezik.  A  rá  vonatkozó  értelmezések,  magyarázatok
ősidők óta napjainkig annyira kaotikusak, hogy ember legyen a talpán, aki felfogja, miről is
van szó.  Egyszerű  megoldásként  utalok  a  magyar  Wikipédia  lélek lapjára. Hogy ne érjen
ostobaság vádja, több megjegyzést teszek:

1. A kereszténység dogmával oldotta meg a bizonytalanságot. Idézem a lap „Közép-
korban” alcím alatti szövegét:

„A Vienne-i  zsinat  (1311) úgy határozott,  hogy az  addigra  amúgy is  elhalványuló
szellem fogalmát, illetve a szélsőséges platonizáló  kettős lélek fogalmát eltörli,  és bevezeti
helyette azt a dogmát, hogy az embernek csak teste és lelke van, és a léleknek vannak szellemi
tulajdonságai.

Az ezt követő bibliafordítások alkalmazkodtak is ehhez a dogmához, és a szellemet
következetesen léleknek fordították, például Jézus kereszthalálánál. Ahol a Szentlelket olvas-
hatjuk a magyar fordításokban, ott is eredetileg Szent Szellem szerepel, amelynek a különféle
keresztény irányzatokban eltérő a jelentése.”

Rendet tettek, az biztos. Kikapcsolták a pszichét például. Mégsem tartom jó megoldás-
nak,  mint  ahogy  egyetlen  dogmát  se  fogadok  el:  a  gondolkodás  –  és  ezzel  a  haladás  –
gyilkosai.

2. Nem világos számomra, hogy ezzel meghatározták-e a lélek mibenlétét. Amennyi-
ben ezzel a lelket, mint  isten szellemének porcikáját definiálták,  milyen szerepet
játszik  a  lélek  az  ember  automatikus  szellemi  megnyilvánulásaiban (riadalom,
meglepődés, stb.)?

3. Az előző ponthoz hasonlóan kérdés marad akkor  a lélek helye a testben, a lélek
örökkévalóságának kérdése,  a lélek szerepe az agyfunkciókban (gondolkodás,  a
test irányítása, stb.)!

***
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Ötödik rész
Mi a baj a vallásokkal?

Összefoglaltam a Vádiratban, miért nem hiszek istenben. Az Összegzés első két bekezdése
tartalmazza a lényeget:

„Tömören fogalmazva: ateista meggyőződésem jelen könyv írása közben megszilár-
dult. Tökéletesen bizonyítottnak érzem, hogy  a vallások emberek által kreált, az emberiség
elnyomását szolgáló eszmerendszerek, és mint ilyenek, az emberiség ellen elkövetett legsú-
lyosabb bűntettek kategóriájába sorolandók, különösen azok, amelyek maguk, vagy világi ha-
talmak támogatóiként, önös érdekeket követve tömegeket képesek halomra ölni, vagy öletni.

Az iránt se volt kétségem – mint korábbi írásaimban is kifejtettem –, hogy az egyhá-
zak között a római katolikus kiemelkedően aljas, képmutató, szuperhatalomra törekvő, annak
érdekében minden embertelenséget elkövet. Ez az ismeretem is újabb tényekkel bővült.”

Mérhetetlen  azon  módozatok  száma,  ami  az  istent  (istenhitet,  felsőbbrendű szellemet)
alkalmassá teszi az egész emberiség pokoli, akár földönkívüli erőként ható átrázására:

- Teljes körűen teríthető, mert az emberiség döntő hányada ostoba;
- Minden rossz ráruházható, mert nem lehet leleplezni, megfoghatatlan;
- Minden jó tőle származtatható (ritkán élnek vele a hatalmasok, elkönyvelik maguktól

eredőnek), mert ellenőrizhetetlen;
- Minden  öldöklés,  genocídium,  háború  az  ő  parancsára  vagy  legalább  védelmében

történik, mert egyszerű a felfoghatatlanra varrni;
- Az iszonyatos vallásháborúk mindkét oldalon az ő védelmében viselhetők. Elég az én

istenem az egyetlen isten maszlagot elhitetni a vakon hívőkkel;
- Az általános engedelmességet eredményező gyűlölet keltésére kiválóan alkalmas: elég

az egy igaz isten szlogennel vadítani a tömeget;
- A  vallási,  de  különösen  egyházi  vezetők  bármilyen  aljassága,  gaztette  „az  isten

megbocsájt” igével eltussolható;
- A rasszizmussal szövetségben, kéz a kézben végtelen gaztettek hittérítésként aposztro-

fálhatók;
- Százmillió indiánt, hasonló nagyságrendű négert lehet lemészárolni „az isten nevében”;
- Ma is kormányozhatnak a kereszténység védelmének zászlaja alatt sötét, antiszociális

erők;
- A társadalmak minden rétegét meg tudja fertőzni, képes beférkőzni a legképzettebb

agyvelőkbe is varázslatos, megfoghatatlan és nehezen elutasítható jellegénél fogva (a
legnagyobb fizikusok, Einstein és Stephen Hawking kivételek).

A legtöbb emberiség elleni bűntettet a kereszténység követte el. Bátran jelentem ki, mert
minden komoly összehasonlító kutatás ezt mutatta ki.

*

A Vádirat második melléklete angolul, majd magyar változatban is felsorolja a  keresz  -  
ténység bűneit. Csak erős idegzettel megáldott olvasók lapozzanak bele!

Elég a kegyetlenkedések féleségeinek címszavait felsorolni:

- az ősi (római) pogányok üldözése 315-től,
- hittérítő missziók,
- keresztes háborúk,
- eretnekek és boszorkányok üldözése (inkvizíciók, kegyetlen kínzások, máglyán elégetés),
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- vallásháborúk,
- zsidóüldözés,
- bennszülöttek üldözése, gyarmatosítás.

És a kereszténység közel két évezrede a tudományok fejlődésének fékje, aki a Vatikán
deklarációit megkérdőjelezte, máglyahalált halt, jobb esetben megkínozták, kiátkozták.

Vajon igazam van, igazuk van az ezt állító gondolkodóknak? Mivel nem ez a tanulmány
lényege, csupán az istenhit kritikája, csak mondatokban emlékezünk meg itt és most a többi,
hódításokban részes vallás genocídiumairól.

- iszlám (arab, török, az iszlám felvétele után a nagymogul emberirtásban is szerepet
játszott, tatárok Magyarország nyugati határáig),

- japán hódítások (talán nem játszott bennük szerepet a vallás)
- a török genocídium, az örmény keresztények kegyetlen irtása,
- kommunizmus elleni tömegirtás Indonéziában,
- afrikai öldöklések,
- pravoszláv gyarmatosítás,
- a kommunista rendszerek tömeggyilkosságai.

Keresgéltem tovább az Interneten a vallás témakörben. A Wikipédia „A vallás eredete”
lapjában összegzés jellegű bekezdés olvasható „Az intézményes vallás eredete” cím alatt:

„A szervezett  vallás alapjai  először 11 000 éve a   neolitikus forradalom   idején jelentek
meg a  Közel-Keleten,  de valószínűleg  a  világ  több más  táján  később ettől  függetlenül  is
kialakultak.

A korábbi gyűjtögető népek a  mezőgazdaság     kialakulása miatt helyhez kötött életmódra
tértek át, megnőtt a népsűrűség és felgyorsult a technikai fejlődés. Az így kialakuló államok és
birodalmak megkövetelték a vallás olyan egységesített formáit, melyek hittételeikben kifejez-
ték a fennálló politikai rend isteni eredetébe vetett  hitet,  és ezáltal legitimálták a központi
hatalmat. Az első államok a neolitikus forradalom utáni  Egyiptom és  Mezopotámia, melyek
politikai rendszere a papság által irányított  teokrácia volt, a vezetők egyidejűleg politikai és
vallási  szerepet  is  betöltöttek.  Az antropológusok szerint  az  emberi  társadalmak  általános
jellemzője, hogy a politikai hatalmat annak birtokosai a túlvilági erők állítólagos szándéká-
val igyekeznek legitimálni.”

Mint  tudjuk,  a  Wikipédiát  sokan szerkesztik,  gondosan felügyelik,  hogy ostobaság ne
jelenhessen meg benne, tehát nyugodt lélekkel csatolhatjuk a tudományos nézetekhez: több
szakértő véleménye!

Erről a lapról átevezhetünk a Wikipédia  Vallástörténet oldalára,  ami kétféle alapszem-
léletet ismer: azokat a hívőket (vallásokat), akik szerint isten (szellem, akárki felsőbbrendű)
teremtett mindent, az ember így születésétől fogva hívő, a másik csoportba sorolja a hozzám
hasonlókat, akik szerint az ember maga találta ki, alkotta meg az istent, isteneit. Nem ajánlom
tehát  azoknak  a  figyelmébe,  akik  az  első  csoportba  tartozónak  tartják  magukat.  Akkora
forrásjegyzék támogatja a lapot, hogy fél életet kellene áldozni az eligazodáshoz, amit nem
érzek feladatomnak, egyszerű gondolkodóként csak az elképesztő hatású átverésben hiszek.
És kijelentem, hogy nem a marxista vallásfilozófia képezi az ismereteim és szilárd vélemé-
nyem alapját. Nem lehet ugyan nem egyetérteni Marx tömör megfogalmazásával, miszerint
„A vallás a nép ópiuma„, a lelkem világát azonban saját élettapasztalatom formálta. Hatott rá
a keresztény liturgia mérhetetlen ostobasága, de sokkal mélyebben az Indiában töltött hét év,
az óriási  tömeg szinte  kizárólagos mély vallásossága,  valamint  a Szovjetunió összeomlása
után a pravoszláv egyház szinte tobzódó, gigantikus feltámadása. Mindháromról írhatnék akár
könyvet is.
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Felhasználom a Vatikán viszonylag friss  nyilatkozatát.  A vallások egymásra hatásának
kérdéskörére kérdezve dobta elém a Google ezt a fontos iratot. Miért tartom fontosnak? Mert
üvölt belőle a kacifántos népszédítés.

A Nemzetközi Teológiai Bizottság 1977-ben adta közzé „A kereszténység és a vallások”
című  dokumentumát. Fontos deklaráció, kísérlet az évezredek után még mindig tisztázatlan
teológiai viták körül megtalálni a józan utat. Itt csupán néhány megállapítás kiemelésére van
mód, részemről nem annyira a megvalósíthatatlan tisztázás, mint a kérdések bonyolultságának
a bemutatása a cél.

A dokumentum I.1. alfejezetébe sorolt 4. pontja tömör mondattal indít:  „A vallások teo-
lógiája még nem tud felmutatni jól meghatározható ismeretelméleti állapotot.” Hátborzongató
ténynek látom: sohasem lesz vége a vitáknak. Ők ebben látják a fennálló viták egyik fő okát.

Az  I.2.  A  vallások  üdvözítő  értékéről  szóló  vita  című  alfejezetben  teljesen  elképesztő
okfejtésekkel találkozunk:

8. Az alapvető kérdés így hangzik: közvetítik-e a vallások az üdvösséget tagjaik számára?
Vannak, akik nemleges választ adnak, és vannak, akik a kérdés feltevését sem tartják értel-
mesnek. Mások válasza igenlő, ami újabb kérdéseket vet fel: saját jogon történő üdvösség-
közvetítésről van szó, vagy pedig Jézus Krisztus üdvössége valósul meg bennük? Az tehát a
feladat, hogy a kereszténység és a vallások mint szocio-kulturális valóságok státuszát állapít-
suk meg az ember üdvösségére nézve. Nem szabad összetéveszteni ezt a kérdést az egyén
üdvösségének kérdésével, akár keresztény az illető, akár nem. Ezt nem mindig vették kellően
figyelembe – mondja a dokumentum.

9.  Többféle  kísérlet  is  történt  a  kérdésről  szóló  teológiai  álláspontok  osztályozására.
Tekintsünk át néhány ilyen osztályozást:  Krisztus a vallásokkal szemben, a vallásokban, a
vallások  felett,  a  vallásokkal.  Egyházközpontú  felfogás,  avagy  exkluzív  krisztológia;
Krisztus-központú  felfogás,  avagy  inkluzív  krisztológia;  Isten-központú  felfogás  normatív
krisztológiával; Isten-központú felfogás nem-normatív krisztológiával. Egyes teológusok elfo-
gadják a hármas felosztást: exkluzivizmus, inkluzivizmus, pluralizmus, amely párhuzamosnak
bizonyul  egy  másikkal:  egyház-központúság,  Krisztus-központúság  és  Isten-központúság.
Mivel  a  további  reflexióhoz  választanunk  kell  egyet  a  felosztások  közül,  ez  utóbbihoz
igazodunk, bár kiegészítjük, ha szükséges.

Az alfejezet további részével önállóan ismerkedjen az, akinek marad kedve hozzá.

Az I.3. Az igazság kérdése című alfejezet szándéka a 13. pont utolsó mondatának olvasása-
kor derül ki.

13. Mindezek mögött a viták mögött a vallások igazságának kérdése húzódik meg. Meg-
figyelhető egy olyan tendencia, hogy ezt háttérbe szorítsuk, és kizárjuk a vallások üdvözítő
értékéről folytatott reflexióból. Az igazság kérdése súlyos elméleti és gyakorlati problémákat
von  magával,  és  köztudomásúan  voltak  negatív  következményei  a  múltban  a  vallások
találkozására.  Ebből fakad a hajlandóság, hogy ezt a kérdést lekicsinyeljük vagy az egyén
illetékességi körébe utaljuk, azt állítva, hogy az egyes igazság-kritériumok csak az illető val-
lásra érvényesek. Némelyek az igazságról erőteljesebben egzisztenciális fogalmat vezetnek be,
egyedül a személy erkölcsileg helyes magatartását figyelembe véve, mintha semmi fontossággal
nem bírna az a tény, hogy az illető hittételei elítélhetők. Nem látjuk világosan a viszonyt az
„üdvösségben való lét” és az „igazságban való lét” között. Keresztény szempontból az üdvös-
ségről sokkal inkább úgy kellene gondolkoznunk, mint igazságról, és az igazságban való létről
mint üdvösségről. Az igazságról folytatott vita elhagyása azt vonja maga után, hogy felszínesen
egyenlőnek jelentjük ki az összes vallást, alapvetően megfosztva azokat a bennük rejlő üdvözítő
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erőtől. Azt állítani, hogy mindegyik igaz, ez annyi, mint mindegyikről kijelenteni, hogy hamis.
Az igazság kritériumának feláldozása nem fér össze a keresztény állásponttal.

Már a kérdés felvetése abszurd! Tudósnak mondott teológusok raja nem jut el addig az
alapvetésig, hogy az igazság – mint annyi minden más – relatív. Így nem végződhet másként a
saját világuralmát féltőktől, mint hogy nem tudják feladni, „feláldozni” az igazság kritériu-
mát.  Hány millió ember vallásháborúban elszenvedett halála, sebesülése, megnyomorodása
nem volt elég ennek a teológiai ostobaságnak a feladásához!

Az I.4 alfejezetből  (Az Istenkérdés)  három mondat:  Tehát  minden vallás  viszonylagos,
nem abban az értelemben, hogy az Abszolútum felé mutat, hanem mindabban, amit kimond,
és amit nem mond ki. Mivel egyetlen Isten van, és az emberiség üdvösségét egyetlen üdvözítő
terv  szolgálja,  a  vallási  kifejeződések  egymás  mellé  rendelődnek  és  kiegészítik  egymást.
Lévén hogy a Misztérium egyetemesen működik és jelen van, egyetlen megnyilvánulása sem
állíthatja magáról, hogy végső vagy végleges volna. Az istenkérdés így szorosan összefonódik
a kinyilatkoztatással.

Az  I.5.  A  krisztológiai  vita alfejezet  a  krisztus-központú  gondolkodást  és  annak  más
vallások lebecsülésére hatását, annak veszélyét taglalja.

Az  „I.6.  Misszió  és  vallásközi  párbeszéd  című  alfejezetet  bővebben  tárom Önök  elé,
kedves olvasók.

23. A vallásokról  alkotott  különböző álláspontok eltérő felfogáshoz vezetnek az egyház
missziós tevékenységéről és a vallásközi párbeszédről is. Ha a vallások minden további nélkül
az üdvösség útjai (pluralista álláspont), akkor a megtérés többé nem elsődleges célja a misszió-
nak, hiszen az a fontos, hogy mindenki mélyen átélje hitét, megerősítve a másik tanúság által.

24. Az inkluzivista álláspont sem tartja többé a missziót olyan feladatnak, amellyel azért
kell  elvégezni,  hogy  elkerüljük  a  nem-evangelizáltak  kárhozatra  kerülését  (exkluzivista
álláspont). Elismerik ugyan a Szentlélek egyetemes működését, de megjegyzik, hogy Isten
üdvrendjében  ennek  olyan  dinamikája  van,  amely  a  megtestesülés  irányába  halad,  a
kifejeződést és az objektivációt keresve. Az igehirdetés így ezt a dinamikát juttatja teljességre.
Nemcsak a transzcendencia tematizálását jelenti, hanem annak legnagyobb megvalósítását is,
amely az embert radikális döntés elé állítja. A hit hirdetése és explicit befogadása növeli az
üdvösség lehetőségeit,  valamint a személyes felelősséget is. Sőt, ma a misszió feladatának
nemcsak azt tartjuk, hogy az egyént szólítsa meg, hanem a népeket és kultúrákat is.

25. A vallásközi párbeszéd teológiailag vagy az Isten képmására teremtett minden ember
közös eredetéből vezethető le, vagy a Jézus Krisztuson keresztül megvalósuló egyetlen isteni
üdvözítő tervből, vagy pedig a Lélek aktív jelenlétéből a hagyományos vallások követőiben
(„Párbeszéd és Igehirdetés” 28). A Lélek jelenléte nem ugyanúgy valósul meg a bibliai hagyo-
mányban és  a  többi  vallásban,  mivel  Jézus  Krisztus  a  kinyilatkoztatás  teljessége.  Vannak
azonban  különféle  tapasztalatok,  érzékelések,  kifejezések  és  megértések,  amelyek  talán
ugyanabból a „transzcendens eseményből” fakadnak, és ezek igen értékessé teszik a vallás-
közi párbeszédet. Pontosan ezek révén haladhat az a folyamat, melynek során értelmezzük és
megértjük Isten üdvözítő működését.

26. „Az a hit, amely nem válik kultúrává, az nem teljesen befogadott, nem teljesen át-
gondolt, nem elég hűségesen életre váltott hit”. II. János Pál pápának ezek a szavai, melyeket
a bíboros államtitkárhoz intézett egy levelében (1982. május 20.), világosan megmutatják a
hit inkulturációjának fontosságát. Megállapítható, hogy minden kultúra szíve a vallás, mint a
végső jelentés fóruma és alapvető strukturáló erő. A hit inkulturációja így nem lehetséges a
vallásokkal való találkozás nélkül, aminek főleg a vallásközi párbeszédben kell lejátszódnia.”
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Könyvek írójaként ilyenkor teljesen „kibeleztem” a forrást, most azonban itt megállok.
Nincs tovább. Eddig futotta ateista türelmem a Vatikánnal szemben.

A vallások egymásra hatásának abszurd példája a córdobai Nagymecset-katedrális, ahol a
keresztény  reconquista  (visszafoglalás)  után  a  fantasztikus  szépségű nagymecset  közepére
építették be a gótikus katedrálist. Figyelemreméltó lépés, az eredeti elképzelés a mecset teljes
lerombolása volt,  de a városvezetés bölcs döntése megmentette az épületegyüttes nagyobb
részét.

Hasonló hódolat a minden fundamentalizmust legyőző szépség előtt, mint a nagymogul
uralkodó,  Akbar  lépése a  ranakpuri  dzséjn márványtemplom megtekintésekor,  amikor  fel-
irattal elrendelte, hogy emberfia nem rombolhatja le ezt az építészeti csodát.

A  templomról  készült  rövid  videó  itt tekinthető  meg!  A  videó  elején  bemutatott  út
korszakváltást mutat be számomra. Amikor mi, a feleségemmel Mont Abu-ból Ranakpur felé
haladtunk, egysávos, jelölések nélküli,  rossz állapotban lévő út vezetett  oda, azóta kétszer
kétsávos sztráda épült a helyén.

Túljutottunk a téma nehezén, kicsit körülnézhetünk, milyen érdekességeket tartogat még
számunkra az istenhit.

Nézzük meg például, milyen viszonyban van(nak) az isten/istenek az alkotóikkal és naiv
híveikkel.

Az  istenhitben  elmerülve  felállítottam  egy  igen  fontos  tételt:  rendkívüli  mértékben
különbözhet, és állításom legalább valószínűsíti, hogy általában különbözik a vallás dogmája,
szentkönyvekbe foglalt tanai, és a hívők által elfogadott, megértésre alkalmas gyakorlat!

Annyira  fontos  számomra  ez  a  megállapítás,  hogy rögzítettem a ráébredés  időpontját:
2018. május 28. (És kellő nagyképűséggel elneveztem „Halmos I. tétele”-nek.).

És ez a  megvilágosodás  hirtelen  átterjedt  a  hinduizmus  körüli  vitákra:  monoteista  hit-
rendszer-e, amint Radhakrishnan állítja, vagy politeista-e, ahogy szinte mindenki hiszi, látva a
hihetetlenül gazdag panteonját. Mellékelem a panteon leglényegesebb isteneit bemutató ábrát.
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Piciny morzsa a hindu istenek szinte áttekinthetetlen rendszeréből, mégis betekintést nyújt a
bonyolult világba.

Az  istenerdő  ellenére  Radhakrishnan-nak  adok  igazat,  nemcsak  mert  ő  a  terület  leg-
nagyobb hittudósa, hanem mert láttam istenek születését is. Márpedig a ma születő istenek
nem lehetnek új természetfeletti lények, csakis a létező (ha létezne) egy isten új formáinak
kifejezői. Csak az egyikről készített fotómat találtam meg, azt bemutatom: dél-indiai templom
oszlopán a hívők (!) kiemeltek egy női alakot, aki szül, és akit/amit (a két emberalakot együtt)
virágokkal, olajjal külön, önálló oltárrá szenteltek. Ezt az utóbbi látványt elneveztem „isten és
oltár születésének”. Az eltűnt másik fotó Bombayban készült, ahol fa tövébe, gyökerek közé
beépült követ emberarcra pingálva, virágokkal díszítve, olajjal öntözve istenként imádtak. A
fotón szerepel egy asszony is, aki éppen virágokat rendez a kőistenen. Mellékesen jegyzem
meg,  hogy a komolyabb hindu hívőknek Krisna 100 inkarnációját  kell  megnevezniük,  ha
elismerést akarnak kiváltani vizsgáztatóikból. Kis csöpp a végtelen panteonból.”

Isten és oltár születik (saját felvétel)
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Ma  is  szemtanúi  lehetünk  isten  születésének!  Mahatma  Gandhi  (a  Nagy  Lélek)  is  a
szemünk előtt válik istenné. Nem láttam az ősi istenségek feje körül aranykoszorút, Gandhi
feje köré azonban mind sűrűbben rajzolják, festik a szentek jelképét. Ő sem válhat azonban
valóban új istenné, legfeljebb a panteon új alakjává!

***
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Megjegyzések:

1. A tévedések jogát általában fenntartom az írásaimban, ez különösen fontos ebben a
rendkívül bonyolult kérdéskörben.

2. Néhányszor Vádiratként utalok rövidség kedvéért a „Vádirat a vallások és egyházak
ellen” könyvemre.

3. Hogy a kiemelések kitől származnak, nem fordítok rá különös figyelmet. Nem kíséri
szerkesztői  figyelem,  a  wordpress.com pedig  –  sokszor  (gondolom,  ha  hibázok)  –
mindent szálfa-egyenesre állít, külön kell minden kiemelést újra megvalósítani.

*****

Ha semmi mást nem írtam volna, csak a „Vádirat a vallások és egyházak ellent”, akkor
is érdemes volt tollat fognom!

xxx
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II.
Az én 9/11-em, terrorizmusom és fasizmusom
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Bevezetés

Előző blogomban, az „A nagy átverés, pokoli nagy átverés” első részében elmondtam, hogy
nem hiszem el a 9/11 néven ismert rettenetes események hivatalos  verzióját.  Megígértem,
hogy  ebben  az  írásban  részletesen  kifejtem  kétkedésem  okait.  Úgy  gondolhatják,  kedves
olvasók, hogy ha bizonyítani akarom az állításom, bele fogok bukni. Tökéletesen igazuk van:
annyira bonyolult, áttekinthetetlen ügyről van szó, amivel tudósok, laikusok, USA-hívők és a
katonai-hadiipari maffia tettein felháborodók és főként politikusok foglalkoznak, immár két
évtizede. Meg se próbálom bizonyítani az állításom, csupán rávilágítok alapvető lehetetlensé-
gekre,  és a történelmi  folyamatba  helyezem 9/11-et.  Mit  értek történelmi  környezet  alatt?
Mindazt a gaztettet, amit az említett maffia bábjaként az amerikai kormányzat előtte és azóta
elkövetett.  És  ismereteim  szerint  mindig  általa  és  bábjai  által  kreált  incidensre,  általa
létrehozott  alibire  támaszkodva  követett  el.  Most  is  készül  valamire,  ezúttal  Oroszország
ellen. Már azt kürtölik világgá, hogy pontosan ismerik Putyin támadási terveit. Orosz bomba
vagy rakéta fog hamarosan robbanni stratégiailag vagy politikailag fontos helyen, ha nem szól
közbe a világ. De hát eddig sohasem szólt bele, miért tenné meg most?

Megjegyzés:

Mivel  a  szervezeteket,  fontos  szereplőket  több  változatban  írják  le,  rövidítéseket
használok. OBL = Oszama bin Laden, AK = Al Kaida. Előfordul még 2-3 rövidítés, azok
dekódolása feleslegesnek tűnik.

***
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I. A 9/11, ahogy én látom

Első rész
Előzmények

Az USA mindig úgy indított háborút, hogy alibit produkált, provokálva a leigázni szándéko-
zottat. Így történt ez a spanyolok Amerikából kiszorításakor. Így írtam le a „Világok, népek,
emberek” könyvemben, történészek megállapításai alapján:

„A háborút [a kubaiak] újra indították 1895-ben, és közel volt a győzelmes befeje-
zéshez 1898 vége felé, amikor az USA a havannai öbölbe küldte a Maine nevű csatahajóját,
hogy „megvédje az USA állampolgárait és tulajdonát”. A hajó hamarosan, titokzatos körül-
mények között felrobbant, 250 tengerész halálát okozva. Az USA Spanyolországot vádolta a
hajó elvesztéséért,  belépett a háborúba, július 3.-án legyőzte a spanyol flottát,  félresöpörte a
kubaiakat, és december 10-én aláírta Spanyolországgal a „párizsi békeszerződés”-t, véget
vetve ezzel az amerikai kontinensen a spanyol uralomnak.”

– – –

A  II.  világháború  és  9/11  között  lezajlott  amerikai  terrorháborúk  részletes  leírása
megtalálható  a  „Vádirat  az  USA  ellen”  e-könyvemben.  Itt  azokra  az  alibi-incidensekre
koncentrálok, amelyekre támaszkodva az USA és bábjai véres tömeggyilkosságokat hajtottak
végre. Az iszonyat mértékét nem tartom kevésbé fontosnak, azokra is ki fog terjedni a figyel-
mem.

Mint azt a koreai háborúval foglalkozó IV. fejezet címében is hangsúlyozom, az volt
az első kommunizmus elleni hadjárat:

A koreai háború: az első kommunizmus elleni vérontás

Néhány forrásból idézek:

Bruce Cumings „The Korean War” könyvéről/ből:

Ezzel szemben az angol változat (Wikipedia) egy évvel korábbra nyúl vissza. Beszá-
mol arról, hogy 1949. augusztus 4-én komoly határmenti összecsapásokra került sor Észak és
Dél között, és – mit ad isten – hát nem a 38. szélességi foktól északabbra? A Koreai Köztár-
saság (Dél!) hadseregének csapatai Kuksa-bong-nál és Ch’ungmu-nál először sikerrel verték
vissza Észak-Korea csapatait, de végül az északiak teljesen szétverték őket. Majd következik
ugyanaz a dátum, mint a magyar változatban.

1950. június 25-én, vasárnap hajnalban a Koreai Néphadsereg tüzérségi támogatással
átlépte a 38. szélességi fokot. A lépést azzal indokolták, hogy a Koreai Köztársaság hadserege
támadott először, és hogy a „bandita, áruló Syngman Rhee” kivégzése volt a céljuk. [Elég ér-
dekes, a Koreai köztársaság első elnökéről van szó!] A harcok a stratégiai fontosságú Ongjin
félszigeten kezdődtek.  És most következik egy figyelemreméltó mondat: Volt korábbi dél-
koreai állítás, miszerint elfoglalták Haeju városát, és ez az eseménysor vezetett néhány tudóst
ahhoz az érveléshez, hogy a dél-koreaiak lőttek először. Mit tesz erre a komolyabb kutató? A
jegyzet-indexből  kihámoztam,  hogy  Bruce  Cumings-ról,  és  „The  Korean  War” című
könyvéről van szó. Nosza, elő a Kindle olvasóval, és az Amazon-nal, könyvek rovat, egy
kattintás a „Rendelés”-re, 3-4 mp, és fel van töltve a könyv. [Ilyenkor érzékelni,  mekkora
tudás, szervezés, üzleti rutin él az USA-ban. Ezt kalaplevéve kell elismerni.] Megvan tehát a
kakukktojást megemésztő madár. Szünet következik, a könyv az egész háborút felöleli, leg-
alább a kezdeteket el kell olvasnom. Most haladok tovább másik fejezetnél, majd visszatérek.
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Nem szükséges hosszabb szünetet tartani. A könyv világossá teszi, hogy Korea egyik
legalaposabb ismerője írta. És azt is, hogy a szerző nem tud lándzsát törni. Leírja a folya-
matot, értesülünk belőle, hogy ez a gaz Syngman Rhee jóval az események előtt követelte
Észak-Korea megtámadását  (Pár nap alatt  végzünk vele.  – valami ilyesmit  állított.),  azt  is
valószínűsíti, hogy a déliek tényleg átlépték a 38. szélességi fokot, és megtámadták Haeju-t,
és hogy ez tényleg első akciónak tekinthető. Az ő soraiból is kiviláglik azonban, hogy a népi
Korea erői alaposan fel voltak készülve a támadásra, tankokkal, tüzérséggel lehengerelték a
köztársasági csapatokat. Nemcsak jobban voltak felszerelve, de katonábbak is voltak: mind a
parancsnokok,  mind  az  alacsonyabb  állomány  lelkesen,  kellő  szakértelemmel  harcolt.  A
déliek  viszont  összeomlottak,  pár  nap  múlva  már  negyedére  zsugorodott  a  hadsereg.  Bár
Cumings a harcok első napjairól is ír, én inkább a két rendszer szellemiségével foglalkozó –
ebből a könyvből nyert – információkat továbbítom. A szerző szerint a nyugati propaganda
állításaival  szemben a kommunista észak által  elkövetett  atrocitások elhalványulnak a dél-
koreaiak barbarizmusa mögött.

– – –

Jó adalék orosz egyetemi társam (ma a tudományok doktora,  akadémikus)  jóbarát-
jának (ma tábornok) visszaemlékezése a szovjet részvételről, amiben foglalkozik az alibiül
szolgáló  incidenssel  is.  A konfliktusba  MIG vadászok  bevetésével  került,  fiatal  tisztként,
légvédelmi tüzérségi feladatokkal.

Ismerteti,  hogy a  szöuli  angol  nagykövetség  titkára,  George  Blake,  kettős  ügynök
(angol-szovjet)  számára  is  meglepetésként  hatott  a  harcok  kirobbanása.  Ezzel  foglalkozó
eszmefuttatását követi a helyzet lényegére mutató ismertetése:

Most mindenki, akit érdekelnek a koreai háború kitörésének körülményei, tudja, hogy
a Pentagon nem sokkal annak kezdete előtt jóváhagyta az „SL-17” tervet, amely az észak-
koreai  csapatok offenzíváját,  a  déli  hadsereg kivonását  irányozta  elő,  az  amerikai  és  dél-
koreai hadosztályok ezt követő ellentámadását tengeri partraszállással a kínai népi hadsereg
hátországában, és az utóbbi teljes leverésével kombinálva. A legcsodálatosabb: a koreai hábo-
rú első hónapjainak eseményei pontosan ennek a forgatókönyvnek megfelelően alakultak...
(...)

Miután  az  USA  vesztett  Kínával  szemben,  úgy  döntött,  hogy  erővel  erősíti  meg
jelenlétét  a kelet-ázsiai  régióban,  és erre a  célra  a KNDK-t és Dél-Koreát  választotta.  Az
amerikaiaknak  a  koreaiak  segítségével  sikerült  1950.  június  25-én  katonai  összecsapást
provokálniuk azzal, hogy csapdába csalták Kim Il-sungot. A konfliktus kezdeti napjaiban az
amerikai légierő csapásmérő századai gyakorlatilag az egész észak-koreai légierőt megsem-
misítették.  1950 szeptemberében amerikai tengerészgyalogosok szálltak partra Incheonban.
Az  észak-koreaiak  nem  tudták  megakadályozni  a  partraszállást.  Néhányuknak  sikerült  a
hegyekbe menekülniük. Dél-koreai tábornokoknak és amerikai kiképzőiknek sikerült százezer
észak-koreai szárazföldi csapatot „becsalogatniuk” a puszani katlanba...”

A  vezérkari  főnök  kissé  ingerülten  folytatta  a  térképhez  közeledve  és  Incheon
kikötőjére mutatva:

– Az észak-koreaiak, a tanácsadóinkkal együtt, lebuktak: nem tudták megszilárdítani a
sikerüket. Az amerikaiak vártak és készen álltak rá. A legmegfelelőbb pillanatot választották a
kétéltű partraszállásra,  és a félsziget déli részén blokkolták az észak-koreai csapatokat. Ha
nem lettek volna a kínai önkéntesek, a vereség küszöbön állt volna. A Peng Dehui tábornok
által vezetett Kínai Népi Önkéntesek (CPV) Észak-Koreába történő bevetésének koordinálása
után vezérkarunk úgy döntött,  hogy Észak-Kelet-Kínában megalakítja a 64. Független Va-
dászrepülő Hadtestet (64. IAC). Jelenleg az alakulat szervezeti szempontból a kínai légierőnk
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Kínában állomásozó munkacsoportjának része, amely S. A. Krasovszkij vezérezredes, a Kínai
Népi Felszabadító Hadsereg katonai főtanácsadójának általános parancsnoksága alatt áll.

Batitsky egy váratlan kijelentéssel zárta beszédét:

– MacArthur be akarta vetni az atombombát. 1951 áprilisában Truman elnöknek le
kellett cserélnie őt egy engedelmesebb Matthew Ridgeway tábornokra, a 8. amerikai hadsereg
korábbi parancsnokára. (...)

Emlékszem  első  pjongcsangi  utamra  és  Dmitrijev  ezredessel,  a  koreai  vezérkar
tanácsadójával való ismerkedésemre,  amelyre 1951 második felében került  sor Pjongcsang
közelében.  Dmitrijev  úgy  vélte,  hogy  az  amerikaiak  már  jóval  a  konfliktus  kezdete  előtt
megkezdték  a  Koreai-félsziget  nyugati  (Incshonnál)  és  keleti  partjainál  (Wonsannál  és
Heungnamnál) végrehajtandó tengeri támadások előkészítését.

Ha hinni lehet a nyugati sajtónak, a koreai háború az USA számára „hirtelen” kezdő-
dött.  Truman elnök kormánya azonban azonnal cselekedett,  mintha egy előre megtervezett
terv szerint cselekedett  volna. A háború második napján amerikai repülőgépek támadták a
Koreai-félsziget 38. szélességi körének közelében lévő KNDK repülőtereket. Június 29-én, a
kezdete utáni negyedik napon pedig az amerikaiak azonnal megkezdték a csapatok átcsopor-
tosítását Japánból Dél-Koreába, miután a szovjet fél biztosítékot adott a konfliktusba való be
nem  avatkozásról.  A  Biztonsági  Tanács  Truman  javaslatára  már  július  7-én  határozatot
fogadott el egy nemzetközi katonai erő létrehozásáról. Így a koreai félszigeten zajló háború
nemzetközivé vált.

Később kiderült, hogy 1950 januárjában Roberts tábornok, a Koreai Köztársaságban
működő amerikai tanácsadók vezetője a dél-koreai kormány ülésén közölte Lee Seung-Man
dél-koreai  elnökkel,  hogy „a  hadjárat  terve  kész...”.  Bár  mi  fogjuk indítani  a  támadást  –
mondta –, mégis szükség van egy ürügy megteremtésére, hogy legyen egy jogos okunk. (...)

A nyugati  sajtóanyag elemzése  azt  mutatja,  hogy az amerikaiak  tudták,  hogy Dél-
Korea északi megszállásának időpontja ismert.  Az ellenségeskedések kezdete előtti  napon,
június  24-én a legharcképesebb dél-koreai  egységek egy részét  hirtelen  kivonták az érint-
kezési vonalról (hogy ne essenek el Kim Il-sung hadseregének első támadása alatt – Auth.).

A közelmúlt katonai konfliktusainak története azt mutatja, hogy minden olyan konflik-
tust, amelyben Amerika részt vett, a nemzeti érdekek védelmét célzó forgatókönyvek előztek
meg. Az ilyen forgatókönyvek kidolgozása az amerikai elemzők körében hagyománnyá vált.
Az USA-nak szüksége volt egy „japán ajtóra”, hogy belépjen a második világháborúba (Pearl
Harbour-ra volt szükség), egy koreai polgárháborúra, hogy tengeri partraszállást hajtson végre
Incshonban,  a  tömegpusztító  fegyverek  állítólagos  „rendelkezésre  állására”  abban  az
országban,  hogy  megtámadja  Irakot,  Dél-Oszétia  esetében  pedig  az  orosz  békefenntartók
„támadására” Grúzia ellen, és így tovább.

1950-ben,  a  Kínával  és  a  Szovjetunióval  határos  kelet-ázsiai  kontinensen  a  hídfő-
állásért folytatott harcban a 33. amerikai elnök úgy döntött, hogy hagyományosan cselekszik
– a „koreai ajtó” segítségével lép be a küzdelembe. Szembesült azonban azzal a kérdéssel,
hogy „hogyan manőverezzen, hogy Észak-Korea leadja az első lövést”. H. H. Truman – ebben
az „első lövésben” – jó ponton volt. Truman ebben a „sakkjátszmában” Sztálin fölé tudott
kerekedni.

– – –
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A „Lelkem világának tüköre” e-könyvemben írtam:

Koreában az amerikaiak négyszer annyi tonna bombát dobtak le, mint amennyit a II.
világháborúban Japánra (ahol nem maradt kő kövön). Curtis LeMay tábornok mondta, akinek
lehet  hinni,  mert  ő  vezényelte  mind  Japán,  mind  Korea  bombázását:  „Nagyjából  minden
várost felégettünk Korea mindkét részén... Milliónál több civil koreait öltünk meg, és több
milliót üldöztünk el lakhelyéről, az elkerülhetetlenül bekövetkező tragédiák mellett.”

Ennél többet tudhatunk meg Cumings-tól (durva fordításban). Nem mindig világos,
mit  ért  áldozat  alatt:  „A  háborúban  részt  vett  országok  több  mint  4  millió  áldozatot
szenvedtek, amiből több mint 2 millió civil volt. Magasabb arány, mint a II. világháborúban,
vagy Vietnamban volt.  36 940 amerikai esett el (jó nekik, legalább meg tudták számolni),
ebből 33 665 harcban. (...) Mintegy 92 134 amerikai sebesült meg harcban, 8 176 eltűnt. Dél-
Korea 1 312 836 áldozatot szenvedett, ebből 415 004 meghalt. (Itt világos.) (...) Az észak-
koreai veszteségek cca. 2 milliót tettek ki, amiből kb. egymillió civil és 520 000 katona. (Ez
pontatlan, mennyi a halott?) Cca. 900 000 kínai katona vesztette életét harcban. Elképesztő,
hihetetlen! Nem mindegy, hogy ki sütötte el az első fegyvert? A lényeg, hogy három év alatt
egyetlen országban, hatalmak és hatalmasok vezérlete mellett, ideológiai okokból kiindulva
ennyi embert pusztítottak el. Többnyire teljesen ártatlan halandót!

– – –

Ez  a  barbár  emberirtás  –  meg  hogy bevetésre  kész  atombombák  vártak  parancsra
Koreában – eszembe juttatja Hiroshimát és Nagaszakit.

Egy link Hiroshimáról (angol) itt.

Magyar fordítás (deepl pro rendszerrel):

„Hirosima története

Hibakusha történetek

A  túlélők  első  kézből  származó  beszámolói  közvetítik  legjobban  a  bombának  a
hirosimai emberekre gyakorolt hatását. Az alábbi „Hibakusha hangja” szemtanúk beszámolói
Hirosima  bombázásáról  a  Hirosimai  Béke  Kulturális  Központ  és  az  NHK,  a  japán
közszolgálati televízió által készített HIROSHIMA WITNESS című műsorból származnak.

Akihiro Takahashi úr 14 éves volt, amikor a bombát ledobták. Középiskolájának többi
diákjával együtt sorban állt, és a központtól 1,4 km-re lévő reggeli találkozóra várt. Másfél
évig orvosi kezelés alatt állt. És még ma is fekete köröm nő az ujja hegyén, ahol egy üveg-
darab megakadt.

A  hőség  óriási  volt.  És  úgy  éreztem,  mintha  a  testem  egész  testében  égne.  Égő
testemnek a folyó hideg vize olyan értékes volt, mint a kincs. Aztán elhagytam a folyót, és a
vasúti  sínek  mentén  sétáltam  hazafelé.  Útközben  összefutottam  egy  másik  barátommal,
Tokujiro Hattával. Csodálkoztam, hogy a talpa csúnyán megégett. Elképzelhetetlen volt, hogy
ott megégjen. De tagadhatatlan tény volt, hogy a talpa hámlott, és vörös izom volt látható.
Még  én  magam  is  rettenetesen  megégtem,  nem  tudtam  hazamenni,  nem  törődve  vele.
Rávettem, hogy a karját és a térdét használva kússzon. Ezután a sarkára állítottam, én pedig
megtámasztottam.  A két  módszert  megismételve  sétáltunk  az  otthonom felé.  Amikor  már
pihentünk,  mert  annyira  kimerültek  voltunk,  észrevettem,  hogy  nagyapám  testvére  és
felesége, vagyis dédnagybátyám és dédnagynéném jönnek felénk. Ez egészen véletlen volt.
Mint tudjátok,  van egy közmondásunk arról,  hogy a pokolban találkozunk Buddhával.  Az
akkori találkozásom a rokonaimmal éppen ilyen volt. Úgy tűntek nekem, mintha ők lennének
Buddha, aki az élő pokolban bolyong.
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Az akkor 21 éves Eiko Taoka egyike volt annak a közel 100 utasnak, akik állítólag egy
olyan villamoson utaztak, amely valamivel 8 óra után indult el a hirosimai pályaudvarról, és
Hatchobori területén, 750 méterre a földtől volt, amikor a bomba leesett. Taoka az egyéves
kisfiával  Funairi  felé  tartott,  hogy  biztosítsa  a  kocsit  az  evakuálandó  épületből  való
kiköltözésre való felkészüléshez.  8:15-kor, amikor  a villamos megközelítette  a Hatchobori
állomást, egy erős villanás és robbanás elnyelte a kocsit, és azonnal lángra lobbant. Taoka fia
augusztus 28-án sugárbetegségben meghalt.  A villamoson tartózkodó mindössze tíz ember
túlélését erősítették meg a mai napig.

Amikor Hatchobori közelében voltunk, és mivel a fiamat a karomban tartottam, az
előttem  ülő  fiatal  nő  azt  mondta:  „Itt  leszállok.  Kérem,  foglaljon  helyet.”  Éppen  helyet
cseréltünk,  amikor  furcsa  szag  és  hang hallatszott.  Hirtelen  besötétedett,  és  mielőtt  észbe
kaptam volna,  kiugrottam a szabadba...  Szorosan átöleltem [a fiamat],  és lenéztem rá.  Az
ablaknál állt, és azt hiszem, üvegszilánkok szúrták át a fejét. Az arca csupa maszat volt, mert
a  fejéből  folyt  a  vér.  De  ő  az  arcomba  nézett  és  mosolygott.  A  mosolya  megragadt  az
emlékezetemben. Nem értette, mi történt. És így nézett rám, és mosolygott az arcomra, amely
csupa vér volt. Rengeteg tejem volt, amit egész nap ivott. Azt hiszem, a gyermekem kiszívta a
mérget a testemből. És nem sokkal ezután meghalt. Igen, azt hiszem, értem halt meg.

Takakura Akiko asszony 20 éves volt, amikor a bomba leesett. Hirosima bankjában
volt, 300 méterre a hipocentrumtól. Takakura asszony csodával határos módon megmenekült
a haláltól, annak ellenére, hogy több mint 100 vágott seb volt a hátán. Ő egyike azon kevés
túlélőnek,  aki  300  méteren  belül  volt  a  hipocentrumtól.  Most  egy  óvodát  vezet,  és  az
atombombával kapcsolatos élményeit meséli el a gyerekeknek.

Sokan az utcán szinte azonnal meghaltak. Ezeknek a halottaknak az ujjbegyei lángra
kaptak, és a tűz az ujjaikról fokozatosan átterjedt az egész testükre. Világosszürke folyadék
csöpögött le a kezükön, megperzselve az ujjaikat. Én, én annyira megdöbbentem, hogy az
ujjak és a testek így megéghetnek és eltorzulhatnak. Egyszerűen nem tudtam elhinni. Szörnyű
volt. És ahogy ránéztem, több mint fájdalmas volt számomra belegondolni, hogyan égtek meg
az ujjak, a kezek és az ujjak, amelyek a csecsemőket fogták vagy lapozgattak, egyszerűen,
egyszerűen elégtek. Az atombomba ledobása után néhány évig rettenetesen féltem a tűztől.
Még a tűz közelébe sem tudtam menni, mert minden érzékszervem arra emlékezett, milyen
félelmetes és szörnyű volt a tűz, milyen forró volt a láng, és milyen nehéz volt belélegezni a
forró levegőt. Nagyon nehéz volt lélegezni. Talán mert a tűz elégette az összes oxigént, nem
tudom. Nem tudtam eléggé kinyitni a szememet a füst miatt, ami mindenütt ott volt. Nemcsak
én, hanem mindenki ugyanezt érezte. És a testrészeim lyukasak voltak.”

– – –

Hamar  követte  a  koreai  barbár  terrorháborút  a  vietnami,  a  kommunizmus  elleni
második háború!

Ismét a „Lelkem világának tüköre” című e-könyvemből idézek!

Vietnamról, a második kommunizmus ellen vívott háborúról

Ez mind semmi ahhoz a barbarizmushoz képest, amit az USA gyakorolt a II. világ-
háborútól napjainkig. A „megtorlás” technológiáját alkalmazva az Egyesült Államok – olyan
emberirtás-szakértők  segédletével,  mint  Kissinger  és  Brzeziński  –  olyan területeket,  teljes
országokat is pusztító szőnyegbombázásoknak vetett alá, akiknek semmi közük sem volt a
szomszédságokban folyó háborúkhoz. Nagyon kedves ismerős számolta össze, hogy az USA
a II. világháború óta mintegy 40 millió embert küldött  a másvilágra.  Talán nem tartalmaz
minden  áldozatot,  de  nehéz  lenne  utánaszámolni.  Emeljünk  ki  egyetlen  vad  bombázás-
sorozatot, amit Kissinger saját kezűleg irányított.  Itt  nyitható ki egy videó, amelyik ugyan
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nem Kissinger vadállati bombázását, hanem egyszerű vietnami napalm-bombázást mutat be,
de elképzelhetjük, mi zajlott a két általa célba vett országban. A YouTube beszámol róla.

Mi történt ott? Az 1957-75-ig évig tartó vietnami háborúban közel egymillió vietnami
és 58253 amerikai katona vesztette életét, sebesült meg vagy tűnt el a harcok során.

Aztán  1969.  március  18-án  Richard  Nixon  amerikai  elnök  –  a  Kongresszus  és  a
közvélemény tudta nélkül – elrendelte Kambodzsa és Laosz bombázását, amelynek célja az
észak-vietnami erők északi határmenti  bázisainak elpusztítása,  az utánpótlás elvágása volt.
Kicsit zavaros, egymásba folyó, majd szétváló adatok akadtak csak a horgomra. Leszűkítve az
Operation Menu elnevezésű hadműveletet  Laoszra,  annak során 1970 májusáig,  vagyis 14
hónapig támadták intenzíven az indokínai államot, de az amerikaiak tulajdonképpen 1964 és
1973 között is folyamatosan bombázták Laoszt. Bár a számadatok között vannak eltérések,
Mike Boddington brit ENSZ tanácsadó szerint összesen 260-280 millió darab bombát dobtak
le csak Laoszra a fenti időszakban, vagyis átlagosan minden 8. percben egyet, 9 éven át –
amelyek közül 80 millió a mai napig nem robbant fel.

Kambodzsát  2,7  millió  tonna bombával  „szórták  meg”,  főként  Mark 82 típusúval,
amelyiknek a hatását érzékelni lehet a következő videón, ahol négy ilyen bombát vetnek be
két tank ellen (gondolom, gyakorlat). Viszonylag kis bombáról van szó.

Kicsit más Laoszra vonatkozó adat. Majdnem azonos súlyú bombát dobott az országra
az USA légiereje 1964 és 1973 között: 2,5 millió tonnát. Az alábbi térképen (URL) követhető
az eseménysorozat, sajnos igen kis betűk mutatják pörögve a pillanatnyi helyzetet. Minden
pont egy támadást jelent,  nem egy-egy bombát.  A kép közepén feketén látható a támadás
időpontja, pirossal a klaszterbombák, zölddel az óriásbombák száma. A térkép itt látható!

A közel 600 000 támadás során – mint fentebb írtam – döbbenetes mennyiségű robba-
nószert dobtak le. Minden lakosra egy tonna jutott. Több mint a Németországra és Japánra
együtt a II. világháború alatt. Laosz az egy főre eső bombákat tekintve a világ legsúlyosabban
bombázott országa. Vajon hány olvasóm számára nem új ez a tény?

Amerikai bombák kiállítása a laoszi Phonsavan-ban (Vinh Thong Guesthouse)
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A  másik  kérdés  annak  elemzése  lenne,  hogy  megvalósult-e  valaha  is  a  „népek
barátsága”, különösen a testvérnépeké, és vajon miért éppen a testvérnépek esnek egymásnak
a legvadabb gyűlölettel? Példaként szolgál Izrael és az arab világ ellentéte: ennél közelebbi
rokonságot nehéz elképzelni,  két sémita népcsoportról van szó. Hosszú téma, nem tudom,
megkíséreljem-e tömören összefoglalni? Egyelőre hagyom, alszom párat... Hát aludni aludtam
párat, de nem tudom rávenni magam, hogy hosszasan elemezzem ezt a háború-vonulatot. Azt
hiszem nagyon tömören az  a  lényeg,  hogy egyrészt  nem a két  testvérnépben van a  hiba,
hanem  azokban,  akik  a  zsidóság  jogos  önálló  államiságának  a  követelését,  teljesen
rendezetlen politikai-katonai helyzetet  hátrahagyva az érintettekre „bízták”,  másrészt pedig
mindkét oldalon – valószínűleg legalább részben a lehetetlen helyzet miatt – szélsőséges erők
uralták  el  a  terepet.  Csak politikai  megoldás  oldhatja  meg a  helyzetet:  két  állam,  szabad
Jeruzsálem... Mondhatok még sok okosat, a legbölcsebb annak kimondása, hogy reménytelen,
és világháborús veszélyt jelentő a két nép szembenállása.

Visszatérve Amerikára és a világunkra, felmerül a kérdés: mit várhatunk a jövőtől?
Meddig tűri birkaként a világ, hogy a szépen, tömegámítóan kidolgozott „globális háború a
terror ellen” maszlaggal élve a világcsászár terrorháborúk sorával, katonai bázisok százaival
uralkodjon a világ felett, biztosítsa az USA különleges helyzetét, és ezzel a katonai-hadiipari
komplexum végtelen profitját? Nincs rá válaszom, nem tudok másként reagálni, mint olyan
adatok  – részben ismételt  –  felsorolásával,  amelyek  igazolják  a  véleményem,  miszerint  a
hatalmi téboly végét a földi élet megsemmisülése hozza meg, talán a nem is nagyon távoli
jövőben.

Az adatok (nem törekedve pontosságra):

Katonai büdzsé:

Az Egyesült Államok védelmi költségvetésének tervezett alakulása, 2014–2018

2014  2015  2016  2017  2018

526,6 540,8 551,4 560,0 568,6

Tervezett éves védelmi (alap)költségvetés milliárd dollárban

A 2018 évi = cca. 162x1012 (billió) forint

Fegyverzet:

repülőgép

- 2928 db harci repülőgép (F–4, F–15 A/B/C/D, F–16 A/B/C/D, F–22A, F–111, F–117, A–10)
- 208 db nagytávolsági csapásmérő repülőgép (B–52H, B–1B, B–2A)
- 234 db felderítő repülőgép (U–2, TU–2, RQ–8, RC–135)
- 1045 db szállító repülőgép (C–5, C–12, C–17, C–19, C–20, C–21, C–22, C–25, C–26, C–

27, C–32, C–37, C–38, C–130, C–135, C–141)
- 659 db légi utántöltő repülőgép (KC–135, KC–10)
- 230 db helikopter (HH–60G, MH–53, UH–1)
- 16 db pilótanélküli repülőgép (Global Hawk, Predator)

tank+ (szárazföldi erők)

- 9170 db harckocsi (M1 Abrams)
- 123 db felderítő harckocsi (Tpz–1 Fuchs)
- 9353 db páncélozott gyalogsági harcjármű (M2/M3 Bradley)
- 16 700 db páncélozott harcjármű (M113, Stryker)
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- 5899 db tüzérségi löveg: 1513 db vontatásos, 4386 db önjáró)
- 51 db deszant hajó
- 7 db pilóta nélküli repülőgép
- 282 db repülőgép
- 4813 db helikopter

hadihajó

- 72 db tengeralattjáró
- 12 db repülőgép-anyahajó
- 27 db cirkáló
- 55 db romboló
- 35 db fregatt
- 21 db járőrhajó
- 27 db aknarakó/szedő hajó
- 41 db deszant hajó
- 60 db egyéb feladatú hajó

- 18 db Ohio osztályú nukleáris hajtóműves tengeralattjáró
(és milyen őrület, nem elég: újakat építenek, kerül, amibe kerül alapon, polgári cég kapott
megbízást több modern tengeralattjáró gyártására, utólagos elszámolással)
- ballisztikus rakéta: 1000 körül (?)
- nukleáris robbanófej: cca. 7000

Katonai bázis külföldön: cca. 800 (talán pontosan nem is tudják!)

(...)

Ugyanonnan a katonai pénzügyekről:

Nem  lehet  megállni!  Újabb  adatsort  olvasok  William  D.  Hartung tollából  a
TomDispatch weblapon. A neves szerző arra világít rá, hogy az USA nemcsak a Pentagon
költségvetését  fordítja  háborús  célokra,  hanem  további  9  rejtett  forrásból  ömlik  katonai
célokra a pénz. A részletek itt olvashatók angolul. Én csak a tételeket sorolom fel, hétköznapi
hírnek az is elég. Nekem sok! Tehát:

- Pentagon: 575 milliárd $ (Pentagon Budget: $575 Billion);
- Háborúk költségvetése: 64,6 milliárd $ (War Budget: $64.6 Billion);
- Az  Energiaügyi  Minisztérium  költségvetésében  elrejtett „nukleáris  robbanófejek  és

egyéb” kategória: 20 milliárd $ (Department of Energy (nuclear): $20 Billion);
- „Egyéb honvédelem”: 8 milliárd $ („Other Defense”: $8 Billion);
- Belföldi biztonság: 50 milliárd $ (Homeland Security: $50 Billion);
- A Külügyminisztériumban elrejtett „katonai támogatás”: 7 milliárd $ (Military Aid at the

State Department: $7 Billion);
- Hírszerzés: 70 milliárd $ (Intelligence: $70 Billion);
- Veteránok: 186 milliárd $ (Veterans: $186 Billion);
- Katonák nyugdíj-kiegészítése: 80 milliárd $ (Military Retirement: $80 Billion);
- Az államadósság kamatterheinek a honvédelmet terhelő hányada: 100 milliárd $ (Defense

Share of the Interest on the Debt: $100 Billion).
- Mindösszesen: 1,09 billió $, azaz 1,09x1012 $ (Grand Total: $1.09 Trillion).
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Aki nekem azt merészeli mondani, hogy ez a háborús őrültek által megszállt birodalom
a közeli évtizedekben békés lépésekre lesz hajlamos, azt törlöm az emlékezetemből.

Érdemes a  Pentagon Papers-ben lapozgatni, amelyet  azért  tettek közzé,  mert  egyes
részletei  véletlenül  kiszivárogtak.  Átfogó  képet  lehet  kapni  az  embertelen  terrorról,  bár
amerikai szemmel írják le azokat.

***

44

https://www.archives.gov/research/pentagon-papers


Második rész
A 9/11-et követő terrorellenes terrorháborúk

„Az USA ledarálja a világot!” e-könyvemben írtam:

Már  lekerekíteni  készültem  a  fejezetet,  amikor  újra  kézbevettem  John  W.  Dower
könyvét,  hogy befejezzem. Friss információk sorával ismerkedtem, nem szabad nem meg-
osztani  az  olvasóval.  Bizonyára  érdekesnek fogja  találni  az amerikai  szakértő  véleményét
hazája szörnnyé degradálódásáról.

Az egyik legmeglepőbb hír, hogy a 9/11 terrortámadás után napokon belül megszü-
letett a „globális terrorellenes háború” több száz oldalas terve. Ami a gyorsaságon túl hihe-
tetlenné teszi, hogy az eseményt követően készítették a programot, hogy 80 (nyolcvan, eighty,
achtzig,  восемьдесят)  ország  megtámadására  terjedt  ki.  Nyolcvan  ország  ledarálására
készülni kell!

(Nagyon halkan  merem megjegyezni,  hogy a  sok összeesküvés-elméletet  támogató
vélemény se tudta elfogadtatni velem az állítást, miszerint az USA vezetésének provokációja
volt a galád esemény. Ez az információ megingatott. Mától 50-50% a véleményem! Eddig
nem hittem, hogy ilyen gyalázatos tettre akármilyen szörnyeteg-kormányzat is képes lenne
saját  állampolgáraival  szemben,  most  –  különösen  a  lentebb  következők  ismeretében  –
hihetővé vált.)

Gyorsan  vissza  is  lapoztam  a  könyvben,  mert  az  amerikai  vezetés  koncepcióról
koncepcióra „züllését” jól térképezi fel.

A MAD-del  már foglalkoztam fentebb.  Az ezt  megelőző „massive retaliation”-nal,
azaz masszív megtorlással a „Vártam ott és elégtem” című gyűjteményes írásom II. részében,
a „Mese, ami egyáltalán nem mese” címűben foglalkoztam, akkor még nem tudva, hogy az
angol-amerikai hadvezetés által a II. világháborúban kidolgozott  „technológia” Eisenhower
elnöksége alatt nevet is kapott, ezt az aranyos becenevet. Technológiának hívom azt a rettene-
tet, aminek ragyogóan tiszta célja volt a II. világháború alatt, amikor kidolgozták a tűzhenger
vagy lángvihar néven ismertté vált módszert: ha netán katonai célja is van egy bombatáma-
dásnak, fontos, hogy annyi emberéletet pusztítson el, amennyit egyáltalán lehetséges. Igen,
civileket, asszonyokat, gyerekeket, öregeket (a fiatalok a fronton harcoltak). Ezt a technoló-
giát aztán alkalmazták a „kommunizmus elleni háborúk” minden epizódjában, minden szín-
terén, és azon túl is, mint fentebb írtam.

Annyi  gazember,  tömegpusztító  terrorellenes  terrorháború  zajlott  9/11  óta  az  USA
kezdeményezésével vagy aktív részvételével, néha proxy (főként NATO) erőket tolva maga
előtt, hogy nem kívánok részletes felsorolásukkal foglalkozni. Ennek a vérengző világcsendőr
szuperhatalomnak a lényeges lépéseit jól foglaltam össze két könyvemben is, az „Az USA
ledarálja a világot!” címűben, majd a „Vádirat az USA ellen!”-ben. Elég átlapozni valamelyi-
ket, hogy képet kapjanak a töméntelen borzadályhoz, amit 9/11-gyel vagy rendszerváltással
(diktatúra felváltása demokratikus renddel) próbálnak igazolni. Mivel demokrácia nem létezik
(nem  fér  össze  az  emberi  természettel),  eleve  sikertelenségre  ítéltek  ezek  a  barbár
emberellenes hadjáratok, általában gengszterváltás az eredménye.

***
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Harmadik rész
A 9/11 hivatalos változata

Általam fontosnak érzett részleteket ismertetek a hivatalos jelentésnek tekinthető „The 9/11
Commission Report”-ból

95. o.:  A hadügy költségvetése magasabb mint Oroszország egész GDP-je, azaz ön-
magában hatalom!

A terrorizmus kérdésével  akkor kezdtek komolyan foglalkozni,  amikor  két jelentős
gépeltérítés  történt:  Entebbe  és  Mogadishu.  ekkor  hozták  létre  a  Delta  Force-t.  Az  első
bevetésük csúf fiaskó volt, Desert One néven ismert (Teherán mellett). Majd következett a
Beirutban elszenvedett tragédia, csúf visszavonulás. Jött Szomália (Mogadishu) 73 sebesült,
18 megölt amerikai katona. Utcákon végigvonszolt holttest!

Két ellencsapást sikernek tekintenek: Berlinben (1986) két amerikai katonát megöltek
egy kávézóban, a szálak Kadhafihoz vezettek, légitámadással álltak bosszút. 1993-ban az idős
Bush  Kuwaitba  utazott,  ahol  hálát  nyilvánítottak  neki  az  iraki  megszállás  alóli  felszaba-
dításért. Csak a hír hallatára 23 rakétát lőttek ki a bagdadi biztonsági központra. Mindkettőt
olyan módszernek tartanak, ami megállítja a terrorizmust. Kabarészámba megy, hogy magas
rangú tisztségviselők  Teheránban tárgyaltak  a  kormányzat  megkerülésével  fegyver-kontra-
foglyok cseréről. Clinton közvetlenül irányította a terrorellenes tevékenységet. Megerősítette
az egész biztonsági rendszert, több rendelkezést bocsájtott ki. 1999-ben beszédet mondott a
National Academy of Sciences, amiben ecsetelte, mi történhetne, ha az USA-t tömegpusztító-
vagy kiberfegyver támadás érné.

A 213. oldalon olvasható:

„...nagyobb támadásra lesz szükség, ami lehetővé teszi komoly ellencsapás (bosszú)
indítását...”

– – –

Itt meg kellett szakítanom a Bizottság jelentésének ismertetését. Vissza fogok térni.

– – –

Az épületek összeomlásáról készült, hivatalosnak tekinthető tanulmány – Final Report
on the Collapse of the World Trade Center Towers – egyik „disclaimer”-ében (felelősség-
hárítás) olvasható: Ezenkívül a NIST által a vizsgálat során összegyűjtött bizonyítékok jelen-
tős részét a NIST számára titoktartási megállapodások keretében bocsátották rendelkezésre.

Ennek  ellenére  foglalkozunk  a  tanulmánnyal,  hátha  végre  megtudunk  valamit  a
tornyok összeomlásának okairól.

Azt is elárulja a tanulmány az Abstract-ban, hogy a 7 WTC magasépület összeom-
lásával nem foglalkoznak, az külön tanulmány tárgyát képezi.

Az Executive Summery-ben pedig összegzi a két torony összeomlásának okait:

– A WTC 1-ben a tüzek meggyengítették a mag oszlopait, és az épület déli oldalán
lévő emeletek megereszkedtek. A padlók befelé húzták a felmelegedett déli peremoszlopokat,
csökkentve azok kapacitását a felette lévő épület megtámasztására. A szomszédos oszlopok
hamarosan túlterhelődtek,  mivel  a  déli  falon  lévő oszlopok meghajlottak.  Az épület  felső
része dél felé  dőlt,  és megkezdte a süllyedést.  A repülőgép becsapódásától  az összeomlás
megindulásáig eltelt időt nagyrészt az határozta meg, hogy mennyi időbe telt, amíg a lángok
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meggyengítették az épület magját, és elérték az épület déli oldalát,  ahol meggyengítették a
peremoszlopokat és a padlózatokat.

– A WTC 2-ben a mag súlyosan megsérült a délkeleti saroknál, és a magot a keleti és a
déli falak a kalapos rácsozat (?) és a padlók közvetítésével tartották meg. Az épület keleti
oldalán folyamatosan égő tüzek miatt a padlók megereszkedtek. A padló a felhevített keleti
kerületi  oszlopokat  befelé  húzta,  csökkentve  ezzel  az  épület  felettük  lévő  emeleteinek
megtámasztási képességüket. A szomszédos oszlopok gyorsan túlterhelődtek, ahogy a keleti
oldalán lévő peremoszlopok meghajlottak. Az épület felső része keletre és délre dőlt, és meg-
kezdődött a süllyedés. A repülőgép becsapódásától az összeomlás megindulásáig eltelt időt
nagyrészt az határozta meg, hogy a lángok mennyi idő alatt gyengítették meg az épület keleti
és déli oldalán lévő peremoszlopokat és padlószerkezeteket.

A WTC 2 gyorsabban omlott össze, mint a WTC 1, mivel az épületmagot – beleértve
az egyik erősen terhelt  sarokoszlopot is – több repülőgép-okozta sérülés érte, és az épület
keleti oldalán korán és folytonosan égő tüzek keletkeztek, ahol a repülőgép nagymértékben
lerázta a hőszigetelést az acélszerkezetről.

Belelapozva a részletekbe, hihetővé válik, hogy az összeomlás fő okai a becsapódás és
a tűz voltak, nem egyértelmű azonban – összevetve egyes összeesküvés elméletekkel –, hogy
az  acélszerkezetek  hőszigetelése  a  becsapódás  következtében  sérült-e  meg,  vagy  korábbi
eredetű. Jelen dolgozat szempontjából lényegtelen.

Érdekes megerősítő dolgozatot találtam. A BME által közzétett dolgozat, a What Did
and Did Not Cause Collapse of World Trade Center Twin Towers in New York? szerzői
tudományos megközelítéssel készült alapos tanulmányt tettek közzé, tulajdonképpen  Bažant
and Zhou 2002-ben készült tanulmányát megfejelve. A gárda tagjai közül Bažant tekinthető
vezérfigurának.

Az összefoglalójuk:

A jelen matematikai  modell  több paramétere is nagy bizonytalansági  tartományban
van.  A  megoldás  azonban  kis  érzékenységet  mutat  néhányukkal  szemben,  mások  értékei
pedig rögzíthetők, a megfigyelések vagy a fizikai elemzés alapján. A matematikai modell egy
és ugyanazon paraméterkészlettel képes az összes megfigyelésnek megfelelni, beleértve:

1. a két torony első néhány másodperc alatti mozgásának videofelvételeit;
2. mindkét torony szeizmikus felvételeit;
3. az aprított betonrészecskék tömeg- és méreteloszlását;
4. a bekövetkezett aprítás energiaigényét;
5. a finom por széles körű elterjedését a torony körül;
6. az összeomlás során hallott hangos robajokat;
7. a porfelhők gyors növekedését az összeomlás során; és
8. a porfelhő szemcsék méretéből adódó portartalmat.

Ugyanakkor az irányított robbantás bizonyos fajtáiról szóló alternatív állítások teljesen
valótlannak bizonyulnak a jelenlegi matematikai modell szerint, még akkor is, ha a paraméter-
bizonytalanságok  teljes  skáláját  figyelembe  vesszük.  Ezek  a  következtetések  abszurdnak
mutatják az ellenőrzött  robbantásra vonatkozó állításokat,  és nem hagynak kétséget afelől,
hogy a tornyok a tűz hatása által kiváltott fokozatos gravitációs összeomlás áldozatai lettek.

Nehéz  elszakadni  a  hivatalos  állásponttól,  illetve  az  azt  támogató  tanulmányoktól.
További  felfedezésem a JOT,  The Member Journal  of  The Minerals,  Metals  & Materials
Society tanulmánya: Why Did the World Trade Center Collapse? Science, Engineering, and
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Speculation,  amiben  először  találtam  a  szerkezeti  acél  hőmérsékleti  adataival.  A  lángok
hőmérsékletét és az acél felmelegedését megvilágító minden lépés értékes adalék számomra, a
jelen dolgozat szempontjából azonban az összefoglaló jelleget viselő két bekezdés az érdekes.
Idézem a deepl pro fordító rendszer segítségével készített fordítást:

Köztudott, hogy a szerkezeti acél 425 °C körül kezd lágyulni, és 650 °C-on veszíti el
szilárdságának körülbelül a felét.  De az 50%-os szilárdságvesztés önmagában még mindig
nem elegendő a WTC összeomlásának magyarázatára. A fentiekben megjegyeztük, hogy a
szélterhelés  szabályozta  a  megengedett  tervezési  értékeket.  A  WTC-t  ezen  a  szélcsendes
napon valószínűleg nem terhelték a megengedett tervezési érték egyharmadánál jobban, ami
nagyjából az acél folyáshatárának egyötödét jelenti. Az acél még a felére csökkentett szilárd-
sággal is képes volt elviselni a 650 °C-os tűz által okozott feszültségek két-háromszorosát.

További problémát jelentett az acél torzulása a tűzben. A tűz hőmérséklete nem volt
mindenhol egyenletes, és a peremoszlopok (box columns, az 5. ábrából világos, hogy box-nak
a szerzők a teljes keresztmetszetet hívják) külső oldalán a hőmérséklet egyértelműen alacso-
nyabb volt, mint a tűzzel határos oldalon. A 18 m hosszú gerendák mentén a hőmérséklet ter-
mészetesen nem volt egyenletes. Az acél hőtágulása miatt az egyik helytől a másikig 150 °C
hőmérsékletkülönbség  hozamszintű  maradó  feszültségeket  eredményez.  Ez  torzulásokat
okozott a karcsú szerkezeti acélban, ami csavarodási hibákat eredményezett. Az acél meghi-
básodását tehát két tényező okozta: a tűz hőmérséklete miatti szilárdságvesztés és a tűzben
fellépő nem egyenletes hőmérséklet miatti acéltorzulások miatti szerkezeti integritásvesztés.

Ezen a területen laikusként, csak általános műszaki jártasságom birtokában nem tudok
vitatkozni a megállapításokkal, fejet kell hajtanom valamennyi eddig ismertetett tanulmány előtt.

– – –

Ezzel  együtt  maradtak  kétségeim.  A  két  toronnyal  foglalkozó  beszámoló  olvasása
közben alaposan jegyzeteltem a tartalmát, és itt leírom, mik érthetetlenek, vagy torzításnak
tűnők az abban foglaltakban.

A sorkezdő számok a beszámoló belső (nem keret) oldalszámai:

Általános bevezetés jellegű oldalak:

– voltak, akik nem tudtak angolul (a géprablók),

– a 11-es járaton nem ismerték a gép belső kommunikációs rendszerét,

– 6. a gép (11-es) szabálytalanul (erratically) repült,

– a 175. járatról:

– a gép szaggatott (jerky) mozdulatokat végez,

– (egy utas?) talán Chicagoba, egy épületbe repülünk,

–  a  77-es  (Pentagon)  járatról:  nagy  sebességgel  csapódott  be,  a  pilóta  „full  throttles”-re
kapcsolt.  (Honnan tudni? Csak szakértői  fül  veheti  észre a  hajtóművek hangjából.)  Óriási
ellentmondás:  a  Pentagon  beszámolója  azt  írja,  hogy  a  kis  sebesség  miatt  a  futóművek
automatikusan kiengedtek!

El kellett gondolkodnom, mit írok át ide a jegyzeteimből, mert több tíz oldalt foglalna el.
Úgy kellett döntenem, hogy csak az általam fontosnak értékelt furcsaságokat ültetem át, és
azokat csokorra fogom kötni. Tehát így folytatom:

– 93. járat:

– nem ismerték a kommunikációs rendszert, sohasem utaztak ilyen gépen,

48



– kést (bicskát) és konzervnyitót használtak a személyzet ellen,

– Általános:

– a transzpondereket három gépen kikapcsolták, erre biztos nem oktatták a géprablókat,

–  a  polgári  repülés  felügyelete  (FAA)  és  a  katonai  illetékesek  kapcsolat-,  illetve
riasztórendszere a krízis kezelésére teljesen alkalmatlan volt,

– a felküldött vadászok teljesen tájékozatlanok voltak, pl. másfél órával a becsapódás
után még keresték a 11. járatot,

– Bush már a repülőtér felé haladva üzent az elnökhelyettesnek: Valaki fizetni fog ezért!

– 40-41. Bush felhatalmazást adott nem szófogadó gép (akár utasszállító is) lelövésére;
a Secret Service is küldött gépeket „nyílt fegyver” paranccsal (ha a bizottság ezt le merte írni,
minden más állítás kitaláció).

– hosszú oldalakon keresztül foglalkoztak az „új terrorizmus megalapítás kérdéskörrel,
belső  szervezeteik  alakulásával,  a  számtalan  „Counterterrorizm...”  intézmény  alapításával;
Usama bin Liden kétszer is fatwát hirdetett;

– 83. ugyanakkor nem tájékozódtak a Phoenix 2001 figyelmeztetéssel: radikális közel-
keletiek reptanfolyamokra tagozódnak; az FAA 12 terrorista-gyanús személyt tiltott repgép
vezetésétől, míg az FBI ezreket; a beléptető kapuk között sok működött rosszul; megengedték
4 inch-nél rövidebb kések felvitelét,

–  88-92-93.  a  hidegháború  megszűnte  miatt  a  biztonsági  szervezetek  önigazolásba
kezdték: minél több iromány, publikáció,

– 95. a hadügy büdzséje nagyobb, mint Oroszország GDP-je,

– 104.-től 118.-ig: a hidegháború megszűnése meglepett mindenkit, de lassan, nehéz-
kesen figyeltek fel az új terrorveszélyekre, mint kiberterror, szerveződések, Osama-t sokáig
lebecsülték, csak 1966-ban hozták létre a Bin Ladin Unitot (109); felszólították a talibokat
(akkor  kormány),  hogy  adják  ki,  vagy  legalább  űzzék  ki  OBL-t,  ezt  a  követelést,  mind
erősebb fenyegetések mellett, sűrűn megismételték (.........); mivel ez nem történt meg, saját
akciókat terveztek – Khovost Afganisztánban, bőr- és gyógyszergyár Szudánban, majd hadi-
hajókkal lőtték az afganisztáni táborokat, a bizottság idéz véleményt: az egész a szopás akciók-
ról terelte el a figyelmet, 10 000 fanatikust teremtett ott, ahol addig egy se volt (116-117)!

– 119. az USA felderítői 1998-ban még keveset tudtak az Al-Kaida szervezetéről, 50-
re saccolták az addig annak áldozatul esett amerikait és százakat féltettek, ezreket nem,

– 120. KIEMELTEN FONTOS: eluralkodott  a  delenda szellem!  Valamit  meg kell
semmisíteni, mint a rómaiak tették Karthágó-val. Clarke leírta: El kell hinteni az amerikaiak
számára az OBL hálózatának vereségét!  Támadásokat  terveztek több OBL poszt ellen,  és
azokat folyamatosra tervezték. Neve is van: rolling attacks!

–  ugyancsak  120.:  mind  z  1998-as  iraki,  mind  az  1999-es  balkáni  bombázásokat
sokoldalú bírálat érte,

– 124. OBL családja nem finanszírozta,

– 124-128: diplomáciai jellegű lépések: az afgán őslakosokat is be lehet vonni OBL és
más terroristák elleni akciókba; Szaúd-Arábiát és Szudánt is figyelmeztetik, hogy a területü-
kön amerikaiak elleni akciókért felelősség terheli őket; bonyolult a viszony Pakisztánnal,

– 128. Clinton az 1998. dec. 4-i napi jelentésben hírt kapott tervezett terrorakcióról
(nyomtatott);  szerepel  benne  gépeltérítés,  pilóták  oktatása,  rakéták  beszerzése!  Szigorúbb
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reptéri  ellenőrzés  követi,  és  mind  ádázabb  OBL  megöletési  tervek:  őslakosok  akkor  is
megkapják a fejpénzt, ha nem rabot, hanem hullát produkálnak;

– 132. 1999 Karácsonyán Clinton jóváhagyja OBL megölését:  (törvény v rendelet)
olyan ember megölése, aki közvetlen fenyegetést jelent az USA számára, önvédelmet jelent.
Óvatos megfogalmazásban a törzsieket is tájékoztatják a döntésről.

– 134-37 között: Sharif (Pakisztán) USA bocsánatkérés alkalmával megjegyzi, hogy
Amerikát jellemzi az „overkill”!

– 145. az AK belföldet (USA) fenyegető akciójának résztvevőit elkapják. a bizottság
részletesen ismertet hármat, a kihallgatásuk anyagát használva, a Bizottság megjegyzi:  nem
tudják,  hogy hallgatták  ki  a  szervezőket!  Megjegyzem:  ez  kerteléses  utalás  arra  a  vaskos
tényre,  hogy  az  USA  felderítő  (meg  katonai)  szervei  vadállati  kínzásokat  alkalmaztak  a
vallatások során. A vallatottak: 145. Khalid Sheikh Mohammed, 150. Hambali, 152. Abd al
Rahim al Mashiri.

– 153. 5.2. alfejezetnél indul a repülőgép művelet. KSM a kitalálója, tiszta őrület: 10
óriásgép, célpontok: a 9/11-ben megvalósultak, + K és Ny partvidék, CIA, FBI, az ő gépén
minden felnőtt  férfi  kiirtása,  majd nyilatkozat:  USA, Izrael,  Fülöp-szigetek és langymeleg
iszlám arab országok elítélése. AK nem lelkes, végül OBL Kanadában áldását adta. Megindul
a pilóták oktatása, Afganisztán, Kuala Lumpur, végül USA, mert olcsóbb és jobb.

– 159-160, 5.3. fejezet: A hamburgiak

Szinte  a  semmiből  buktak  elő,  1990 végén.  Csecsenföldre  indultak,  támogatni,  de
véletlenül találkoztak az odajutás lehetetlenségét ismerővel, aki Duisburgba, onnan Afganisz-
tánba  irányították  őket.  Kiderült:  tudnak  repülni,  jobban  beszélnek  angolul,  és  ismerik
Nyugatot. Négy fő leírása a 163. oldalig tart. Majd találkozunk még velük.

– 169. az AK-nak saját útlevélhamisító műhelye volt.

– 170. államok közül csak a talibok finanszírozták az AK-t,

– 172. a 9/11 finanszírozására vonatkozó adatra nem talált rá a bizottság.

– 175. a repülős alkalomra készülők lebuktak.  Jordániában elloptak egy telefont,  a
vizsgálatok során kiderült, hogy tartalmaz egy Abu Huchar-hoz címzett üzenetet: A tréning
idejének vége. A dátuma 1999. nov. 30. A címzettet 15 társával együtt letartóztatják, ház-
kutatások, kihallgatások... Hatot halálra ítélnek, az USA-t értesítik.

–  180.  Ressam story:  terrorakciót  tervez,  letartóztatás,  riadalom a 2000 előtti  idő-
szakban.

–  193-195:  be  kell  bizonyítanunk,  hogy a  Cole  elleni  támadás  az  AK műve volt.
Clinton dühöng, hogy nem tudják egyértelművé tenni (!!!). Kijelenti: Rövidesen bejelentjük
(!), hogy az volt, aztán majd „nem bizonyított feltételezéssel” kihátrálunk, ha gond támad.

Fokozzák a nyomást a talibánokra, ultimátumot adnak át. Mind a CIA, mind a külügy
– Albright szerint ez nem elég háború indításához.  A lépésekkel  elégedetlenkedő szájából
elhangzik:  Tán  az  AK-nak  meg  kell  támadnia  a  Pentagont,  hogy  foglalkozzanak  vele  (a
vezetőink).

– 180. Egyértelműen nagy a törekvés, hogy minden Amerika ellenes akciót az AK
nyakába varrjanak.  Ilyenek:  a  jordániai  sejtnek  csak laza kapcsolatai  voltak  az AK-val,  a
tervei és előkészületei függetlenek voltak; Ressam kapcsolatai még érintőlegesebbek voltak;
az AK operatív ügynöke, Nashiri kis csoporttal tervezett amerikai hadihajó Aden közelében,
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„The Sullivans”) elleni támadást, de a robbanószerekkel túlterhelt kis csónakjuk elsüllyedt,
annak mentésével foglalkoztak, a támadás tervét feladták.

– 197. Még Clinton idejében „Blue Sky” memorandumot nyújtottak be Clarke-nak. A
lényege: három oldalról támadni, megbuktatni a talibánokat, az Északi Szövetség, Üzbegisz-
tán  és  minden  talibánellenes  etnikum  csoport  segítségével.  Clarkék  saját  dokumentumot
dolgoztak ki,  „Strategy for Eliminating the Threat from the Jihadist  Networks of al  Qida:
Status  and  Prospects”  címen.  Az  Északi  Szövetség  és  Üzbegisztán  mellett  a  Predator
kémrepülőgép  fokozott  használatára  terjedt  ki  a  koncepció.  A  súlyos  törlésekkel  terhelt
dokumentumot megtaláltam. Az első oldal az összefoglaló. Annyi galád hazugságot tartalmaz,
hogy deepl pro fordításban idézem:

„1. Összefoglaló

Az Usama bin  Ladin  vezette  al  Qida  terrorszervezet  terrorista  sejtek  és  csoportok
hálózatát  építette  ki  a  dzsihád végrehajtására.  Az al  Qida  arra  törekszik,  hogy kiűzze  az
Egyesült Államokat az Arab-félszigetről és a muszlim világ más részeiről. Arra is törekszik,
hogy  megdöntse  a  mérsékelt  kormányokat,  és  az  afganisztáni  tálib  rezsimhez  hasonló
teokráciát hozzon létre. Az al Qida hálózat jól finanszírozott, több tízezer dzsihadistát képzett
ki, és több mint negyven országban rendelkezik sejtstruktúrával.  Aktívan törekszik tömeg-
pusztító fegyverek kifejlesztésére és megszerzésére.

Az Egyesült Államok célja, hogy az al Qida hálózatot olyan szintre csökkentse, hogy
az már ne jelentsen komoly fenyegetést sem a mi, sem más kormányok biztonságára. Ez a cél
három-öt év alatt elérhető, ha megfelelő forrásokat és politikai figyelmet fordítanak rá.

Ennek érdekében az Egyesült Államok átfogó és összehangolt stratégiát dolgozott ki,
amely  számos  eszközt  alkalmaz,  többek  között:  diplomácia,  titkos  akciók,  tájékoztatás  és
média, bűnüldözés, hírszerzés, külföldi segítségnyújtás, pénzügyi szabályozás végrehajtása, és
katonai eszközök, hogy az al Qida-t a gyökeréig visszaszorítsa.”

Az  első  bekezdés  utolsó  két  mondata  komplett  hazugság,  ellentmond  a  Bizottság
megállapításainak. Nem jól finanszírozott, nem képezett ki tízezreket, nincs jelen 40 ország-
ban  és  nem  bizonyított  a  tömegpusztító  fegyverek  „gyártására,  alkalmazására”  törekvés.
Tiszta és világos erőfeszítés olyan erő bemutatására, amely ellen háborúra van szükség!

Nagyot nyeltem, haladjunk tovább.

A Clinton – Bush váltás körüli bonyodalmak fékezték az új kormányzat lendületét. Az
átadás-átvétel során minden érdemi alkalommal elhangzott, hogy elsőrendű biztonsági kérdés
az AK és OBL.

– 199. Bush egyik kérdése Tenet-hez még beiktatása előtt: A CIA meg tudná-e ölni (!)
OBL-t? Clinton is az AK-t emelte ki a négyszemközti „hangsúlyok” beszélgetés során.

– 201. Clarke már január 15-én tervet nyújtott be C. Rice-nak: sürgősen lépni kell AK-
ügyben, az a legfőbb veszély!

– 206. Rendszerváltás terv születik: fel kell fegyverezni a pastukat, hogy azok döntsék
meg a talibokat. Hármas lépés elképzelés is alakul: 1. küldött gyakoroljon nyomást a talibok-
ra, 2. polgárháború szítása az összes talib-ellenes csoport feltüzelésével, 3. belső titkos akció
az USA részvételével.

– 208-209. Bushra rákérdezett a bizottság: háború volt-e a cél? Tagadta, nem, csak
OBL eltávolítása.

– 214. 2001 szept. 9-én az Északi Szövetség vezetője, Massoud sajtókonferenciát tart,
az általa bemutatott két riporter bombát robbant, percek alatt halott.
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– 216-233. főként a kiképzéssel és csapatösszeállítással foglalkozik.  A hannoveriek
több tanfolyamon tanultak, Dubaiból pénzelték őket. Volt, aki szólóvizsgát tett (valószínűleg
kisgépen),  ketten megbuktak az I.  műszervizsgán,  2000 október  elején.  A negyedik,  Hani
Hanjour  1997-ben  magánpilóta  jogsit  kapott,  majd  1999-ben  kereskedelmit.  Hamzivaal
találkozott, és ekkor frissítő tanfolyamba kezdett, de gyenge angolja miatt eltanácsolták (EL-
KÉPESZTŐ!)! Erőszakosan folytatta, 2001 májusában végzett a kezdő oktatással. A három
2000  novemberében  elvégezte  a  műszervizsgát,  decemberben  megkapták  a  kereskedelmi
jogosítványt, dec. végén nagy utasgépek szimulátorán gyakoroltak, csak az utazást, a fel- és
leszállást nem.

– A kísérő izomembereket (a csapatok pilótákon kívüli tagjait) táborokban toborozták,
azok összetételéből eredően főként szaúd-arábiaiak és jemeniek jelentkeztek. 20-28 évesek,
munkanélküliek, max. közepesen képzettek.

És most ugrok egyet, mert a tragikus esemény előtti történéseknek, illetve maguknak
az  eseményeknek  jelen  dolgozat  szempontjából  nincs  jelentősége.  A bizottság  részletesen
leírja  a  csapatok  közlekedését,  azt,  hogy  többségüket  az  Arab  Emirátusok  Szövetségéből
repítették Amerikába, hogy új útlevelet kaptak, amikbe hamis előzményeket ütöttek be, hogy
biztonságos gyülekezési lakásokat foglaltak le, amikben 1-2 napot tartózkodtak is. Azt rögzít-
hetjük, hogy ha mindez igaz, csak gratulálni lehet a bizottságnak a nagyon precíz utólagos
nyomozáshoz, az AK-nak a tett végrehajtásához olyan terroristákkal, akik többsége angolul
alig  tudott,  és  akik  (a  pilóták)  igen  gyenge  repülőgépvezetési  tehetséggel  és  gyakorlattal
rendelkeztek.

Ami viszont rendkívüli jelentőségű, az a Bush szájából aznap elhangzott mondatokkal
kezdődik: „We are at war!” (Háborúban állunk! – jelentette ki, amint elhagyta az óvodát, ahol
egyes  fotók  szerint  fejjel  lefelé  tartott  egy  mesekönyvet.)  Aznap  este  szózatot  intézett  a
néphez, majd a továbbiakban „War Cabinet” néven kezelt, a fő tanácsadókból álló kabinetben
kijelentette: „Itt az önvédelem ideje. Nemcsak a végrehajtókat fogjuk megbüntetni, hanem a
fedezőiket is.” Azonnal megindult a célországok kijelölése! Powell megnevezte Pakisztánt,
Afganisztánt  és  az  arab  országokat,  mint  olyanokat,  akiket  figyelmeztetni  kell:  eljött  a
cselekvés ideje; koalíciót kell létrehozni, mondta; Bush szerint kiváló az alkalom Oroszország
és  Kína  bevonására;  Rumsfeld  sürgette  az  elnököt  és  a  többieket,  hogy  széles  körben
gondolják meg, mely országok lehettek a támogatók, beleértve Irakot, Afganisztánt, Líbiát,
Szudánt és Iránt. Hangosan fontolgatta, mennyi bizonyítékra lesz szüksége az USA-nak, hogy
ezekkel az országokkal foglalkozzon (deal), mivel komoly csapások előkészítéséhez 60 napra
lehet szükség.

Két további National Security Council ülésen elnökölt Bush. Az elsőn hangsúlyozta,
hogy mindenki vesse el a 9/11 előtti programokat, és csak a terrorizmus felszámolásával és az
azt  támogatók megbüntetésével  foglalkozzanak.  Dokumentum kidolgozásával  kezdtek fog-
lalkozni, ami az AK-n túl számos kérdést érintett. A belföldi intézkedésekről listát készített a
beszámolón a bizottság: drasztikus megszigorítások sora.

329.  Kisakkozta  a  Bizottság,  hogy  azok  a  híresztelések,  miszerint  a  géprabló
terroristák támogató köréből több szaúd-arábiai sürgősen elhagyta az országot, nem igazol-
ható. Voltak SzA-i állampolgárok, akik rövid időn, napokon belül el tudták hagyni az USA-t,
de tételes vizsgálat bizonyítja, hogy nem volt közük a merénylethez.

331. Hét követelést támasztottak Pakisztánnak, azon nyomban elfogadta valamennyit.

332. Kész volt  a terv a talibánok elleni  fellépéshez:  katonai  csapás,  kis várakozás,
újabb csapás, ismét várakozás...
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334. Már folytak a harcok A-ban, amikor Bush új direktívát írt alá, a National Security
Presidential Directive 9, amelyik globális terrorellenes háborút hirdetett meg. Paródia számba
megy, nevetséges firka!

10.3 A „második szakasz” előkészítése:

Ezen a szept. 12-i ülésen „listára vette” Irakot és megpendítette Iránt is! Tette annak
ellenére, hogy minden a bizottság által megkérdezett szakértő akkor is tagadta, hogy kapcsolat
lett volna Irak és az AK között, vagy, hogy tömegpusztító fegyverekkel foglalkoztak volna!

Rumsfeld  már  9/11  d.u.  utasította  az  embereit,  hogy  derítsenek  ki  bármiféle  iraki
kapcsolatot!

335. Már a Camp David-i összeröffenésen 3 célt jelöltek meg az első csapásban: AK,
talibánok és IRAK!

Szept. 17-i NSC találkozón: ha Bagdad lép, Irak célpont lesz, beleértve az olajmezőket
is!

336. A szept. 20-i Bush-Blair találkozón Blair „kérdezett rá” Irakra!

A Central Command vezére, Franks tábornok azt vallotta, hogy már 2001 nyarán Irak
elleni ellencsapás (!) előkészítését terveztette. Bush tagadta.

336-337. A Kongresszus szept. 20-i Joint Session-án fellépve B. kijelentette: az AK
felel  9/11-ért,  az  1998-i  követségi  akcióért  és  a  Cole  elleni  támadásért.  Vagy velünk  van
valaki,  vagy  a  terroristákkal.  Ez  a  civilizáció  háborúja,  addig  fog  tartani,  amíg  nem
számolunk fel minden jelentős terrorista szervezetet.

Nevet  kapott  az Afganisztán  elleni  háború:  Enduring  Freedom! (Tartós  szabadság)
Négy szakaszra tervezték: 1. Pakisztán és Üzbegisztán megtámadja, 2. légi uralom, 3. döntő
műveletek, 4. biztonsági és stabilitás műveletek.

335.-től  „Mi  a  teendő”  361.-ben  fontos  mondat:  Ha  az  USA  nem  cselekszik
agresszívan, hogy meghatározza magát az Iszlám világban, az extremisták megteszik helyette.

A jelentésben szerepel olyan – nem közvetlenül érintett személytől eredő – megjegy-
zés, hogy az USA szinte magára húzta az Al Kaidát. Nem illő, hogy nem keresem ki újra, de
elég fárasztó lenne. Higgyék el, kérem, hogy nem most találtam ki.

A bizottság jelentésének fontosabb hibái, szerintem:

Elnagyolja a Pentagon elleni támadást,

Nem foglalkozik egyáltalán a 7 WTC torony összeomlásával,

Nem foglalkozik a két torony összeomlásának okaival,

Nem utal a katonai büdzsé szorító hatásával, pedig az már 9 éve óriási és növekszik,
anélkül, hogy komoly veszély fenyegetné az országot,

Kérdem még: a TV-k mikortól közvetítették a támadást?

*

A 7 WTC magasépület  összeomlásáról  készült  –  akár  hivatalosnak is  tekinthető  –
Final Report on the Collapse of World Trade Center Building 7 című tanulmány bevezető-
jében olvasható tömör összefoglaló (nem fordítás):
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A 7 WTC épület hagyományos szerkezetű volt. Nem érte repülőgép-becsapódás. Nem
szóródott szét benne több szinten repülőgép-üzemanyag. A keletkezett  tűz hasonló volt az
automatikus  tűzoltórendszerekkel  NEM rendelkező,  vagy  nem működő  magasépületekben
dúló tüzekhez. Az ilyen épületek általában nem omlanak össze. A 7 WTC a közel hét óráig
tartó tűz hatására összeomlott.

A tanulmány arra is figyelmeztet egyrészt, hogy mire hozzáláthattak a vizsgálatokhoz,
a dokumentumok jelentős hányada hozzáférhetetlenné vált, másrészt a vizsgálat részletei két
másik dokumentumban találhatók,  a  NIST NCSTAR 1-9-ben (közel 800 oldal) és a  NIST
NCSTAR 1-9A-ban (173. oldal). Nem foglalkozom vele, nem fér a keretekbe, de könnyen
elérhetővé tettem őket linkekkel.

Nem érdemes foglalkozni vele, annyira nehezen emészthető. Bár ellenérzésen kívül
nem sokat tudok felvonultatni a tanulmány megállapításaival  szemben, kár lenne a kérdő-
jeleimért.

Felsorolom a lényegesebb érveiket.

Meg tudják nevezni  a fő okot,  az  ilyen épületektől  elvárható  hőtűrésnél  több száz
fokkal enyhébb hőt okozó tűzön kívül. Ez pedig a 79. magoszlop, amelyik meggörbült. Az
egyéb gyengítő  hatások miatt  a  80.  és  81.  oszlop  is  követte.  A hő tágulása  padlószerke-
zetekben  ugyancsak számottevő hatással  volt  a  szerkezet  gyengítésére.  Több peremoszlop
megsérült az Északi Torony törmelékeitől, a tüzet is két helyütt, mindkét helyen több szinten
törmelékek  okozták.  A 20.  emeletig  csak a  városi  vízvezeték  rendszer  által  táplált,  a  21.
emelet felett viszont ugyanaz, valamint gravitációs tartalék automatikus oltórendszer létezett.
Az utóbbit is, a felső szinten elhelyezett tartályokat is a városi rendszer táplálta volna, ha a két
torony  összeomlása  nem  tette  volna  tönkre  az  oda  vezető  főrendszereket.  A  tűzoltást
egyébként  fontolgatták,  de  nem  kezdték  el,  nem  akarták  a  mentőszemélyzetet  további
veszteségeknek kitenni.

Mind a két toronynál, mind a 7 WTC-nél fül- és szemtanúk meghallgatásával, mind
számítógépes módszerrel ellenőrizték robbanópatronok alkalmazásának lehetőségét, kizárták.

– – –

A Pentagon elleni  támadásról maga a hadügyminisztérium készített  jelentést!  Nem
siették el, 2007 szerepel a második címkép alatti oldalon. Akkor már túl voltak két háború
elindításán, sőt, Irakban is rég kihirdette Bush a győzelmet. Pedig ehhez független vizsgálatok
jól jöttek volna alibinek. Repülőmérnöki szemmel nézve a jelentés tele van abszurd, primitív
megállapításokkal.

Először próbáljuk meg elismételni, mik a jelentés azon állításai, amelyek megalapoz-
nák, hogy a Pentagonba óriás utasszállító csapódott be.

Két térfigyelő kamera is vette a becsapódáskor keletkezett tűzgömböt, az egyik egy
másodpercnyire a tűzgömb keletkezése előtt a gépet is.

A gép  az  épülettömb több szakaszát,  viszonylag  kis  átmérőjű  hengerként  átütötte,
kisebb kapunyi méretben a szabadtérre nyíló lyukat is ütött.

Az  épületben  olyan  tűz  terjedt  el,  ami  felemésztette  a  berendezési  kellékeket,  és
végeredményben az épület egy részének beomlását eredményezte. A tetőtűz eredetét érthetet-
lennek mondják és az oltása rendkívül nehéz volt, napokig tartott.

A gép a közvilágítás egyes oszlopait ledarálta, az ütközés során a törzs annyira össze-
tömörödött, hogy a gép hátsó részén utazó hullák előrébb voltak megtalálhatók, mint az elöl
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utazók. Nagy megrökönyödést váltott ki bennem, már a megállapítás nehézségei miatt is: mikor
állapították meg, hiszen a hullák azonosítása – mint mondják – rendkívül nehéz eljárás volt.

A gép roncsaiból két kisebb darabot találtak meg a becsapódás előtti fűben, az egyik
kerékoszlopot kerekestől az épületben, az egyik hajtómű tengelyét két tárcsával, amikről a
lapátokat (tollakat) ledarálta valami, ugyancsak az épületben, a fekete dobozokat szeptember
14-én  hajnali  4-kor  találták  meg  az  épület  C-körében  ütött  lyuknál.  A hang-doboz  hasz-
nálhatatlan volt, a gép adatait regisztráló épnek bizonyult. A futómű állítólag automatikusan
nyílt ki az alacsony sebesség hatására, ami súlyosan ellentmond a két toronnyal foglalkozó
Bizottság jelentésével, amely szerint teljes gázt adtak a gépnek a becsapódás előtti pillana-
tokban.

Bár a kritikai vélemények külön alfejezetben kapnak helyet,  a saját  kétségeimet  itt
összefoglalom. Sajnos, hihetetlen az egész, mert:

- A fűben talált roncsok nem tűnnek valóságnak, különösen a gép AA betűket viselő kis
darabja, a roncsok nem tűnhettek el, nem konvertálódhattak kis cafatokká, huzalokká,
amiket szinte összesöpörtek, majd teherfuvarral átszállítottak az északi parkolóba, ahol
széttúrták,  majd egyszerre mintegy 30 ember kutatott  benne, nyilván a szakértelem
szikráinak hiányában.

- A 162. oldal alatti fotók közül legalább három kétségeket támaszt a leírtakkal szem-
ben: kettőben (Heliport  air  rower...  és John Jester...  kezdetű címmel)  a becsapódás
közvetlen közelében ép közvilágítást is láttat,  az FBI-directed line... pedig emberek
válltól  vállig  szoros  sora  kutat  roncsok  és  az  utasok  személyes  tárgyai  után.  Ez
egyszerűen nevetséges.

- Két tűzoltó is rácsodálkozik (69. és 70. oldal), hogy nem látja a gép roncsait.
- A szárnyak nem tűnhetnek el sem az épület talajszint feletti szerkezetében, sem az

alatt (a bal szárny állítólag a földbe fúródott): egyrészt egy-egy üzemanyag-tartály van
a  szárnyakban,  és  még nem ürülhettek  ki,  tehát  nem tűzgolyóról  kellene  beszélni,
hanem tűzcsíkról v akármi, másrészt nem éghettek el, mert az villanófényt árasztott
volna. Egész más becsapódási képletnek kellett volna születnie, mind tűz, mind be-
csapódási nyomok szempontjából.

- Összetömörülő gép nem igen tudhat 3-4 rendszeren áthatolni és a végén lyukat ütni.
- Ha az egyik hajtómű darabjai fellelhetők, teljesen érthetetlen, hogy a másiknak miként

veszhetett nyoma?
- Hasonlóképpen egy futómű-oszlop azt jelenti, hogy a másik kettőnek is fellelhetőnek

kellene lennie.

Nincs  értelme  foglalkozni  azzal,  hogy  elképesztő  káosz  uralkodott  a  helyszínen.
Többszöri kiürítési parancs hangzott el, például, ami zavarta a mentési munkálatokat.

Meglepőnek találom, hogy:

- Két emlékművet is állítottak (az épületben és mellette), ami emlékmű lehet az ostoba-
ságuk előtt.

- Októberben a  Pentagon dolgozóinak megemlékezést  tartottak,  minden résztvevőnél
kis amerikai zászló, amit lobogtatnak (mind hülye?).

– – –

Nagyon hiányolom a negyedik, lezuhant repülőgép történetének szakszerű elemzését!

***
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Negyedik rész
A 9/11 kritikájának főbb vonulatai

Eddig  tartott  a  hivatalos  álláspont.  Áttérek  az  ezeket  kritizáló  írásokra.  Ha találok  újabb,
lényeges elemeket tartalmazó hivatalos dokumentumot, természetesen visszatérek rá.

A  HVG  cikke alapos  áttekintést  nyújt.  Az  első  kiemelésem  a  HVG  által  David
Aaronovitch  Vudu-történelem című könyvéből (rá kell keresni) idézett összefoglalás jellegű
kiemelés. Ez a kritikák lényege, mondja:

„A szeptember 11-ei támadásokkal Bush és körei ürügyet akartak teremteni arra, hogy
a Kaszpi-térségben és a Közel-Keleten katonai erőt vessenek be, vagy azért, hogy ellenőriz-
hessék a kőolajlelőhelyeket,  vagy azért,  hogy gyengítsék  az  Izraellel  szembeni  ellenállást.
Ezért Roosevelt 1941-es mintáját követve (Pearl Harbor) provokatív hatású akciót szerveztek,
és ennek érdekében amerikaiakat öltek meg amerikai földön, iszlám szélsőségesekre hárítva a
felelősséget. A géprablók megtévesztett balekok voltak, a két gép távirányítással ütközött bele
a WTC-be. A tornyok időzített  robbantás következtében omlottak össze,  a robbanóanyagot
már korábban elhelyezték az épület belsejében. A Pentagont nem repülőgép, hanem irányított
lövedék találta el.  A negyedik gép, a United Airlines 93-as járatát pedig lelőtték,  mert az
utasok veszélyeztették a sikeres célba érést, és így kitudódhatott volna a merénylet háttere.”

Majd részletesen cáfol.

– – –

Folytatom a „Vádirat az USA ellen” e-könyvem XI. fejezetével, ami a túlságosan is
villámgyors amerikai reakciót tűzi gombostűre:

XI. 9/11 leleplez: az iszlám elleni háborúra kész volt a világcsendőr szuperhatalom

Az egyik  legmeglepőbb  hír,  hogy  a  9/11  terrortámadás  után  napokon  belül  meg-
született  a  „globális  terrorellenes  háború” több száz oldalas  terve.  Ami a  gyorsaságon túl
hihetetlenné teszi, hogy az eseményt követően készítették a programot, hogy 80 (nyolcvan,
eighty, achtzig, восемьдесят) ország megtámadására terjedt ki. Nyolcvan ország ledarálására
készülni kell!

(Ismét  megjegyzem,  ez  az  információ  tette  hihetővé  az  összeesküvés-elméletet.
Érdekes  olvasnivaló  az  „A  garasországi  neokapitalizmus  természetrajza”  című  könyvem
mellékletét képező „Amerika” vélemény.)

Újabb vérlázító hír. Valami megzavart! Ugyanerre a CommonDreams cikkre hivatko-
zom a Jegyzékben 3. sorszám alatt található blog-bejegyzésemre is. Fontos megállapításokat
tartalmaz! Tehát folyamatosan foglalkozhatok a hírcsokorral.

Bombáznunk kell! – írtam a blog-lapomon, 2018. január 18-án.

Töltsön el egy másodpercet a cikk alábbi bekezdésével!

„A támadásoktól számított 24 órán belül a potenciális céltábla már Oszama bin Laden-
en és szerény követőin túlra  terjedt  ki.  Bush szeptember  12-én megparancsolta  a nemzeti
terrorellenes  koordinátornak,  Richard  Clarke-nak,  hogy  ‘nézze  meg,  Szaddam  tette-e  ...
nézzen  Irakba,  Szaddam-ra.’  Aznap  este  Donald  Rumsfeld  védelmi  miniszter  közölte  az
elnökkel és az egész kabinettel: ‘Tudják, meg kell lépnünk Irakot ... Egyszerűen nincs elég
célpont  Afganisztánban  ...  Valami  mást  kell  bombáznunk,  hogy  bebizonyítsuk  –  tudják  –
nagyok és erősek vagyunk...’ ”
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Erről nem volt tudomásom, amikor a „Stay at Home, Uncle Sam” naplómat írtam!
Iszonyú galádság! Ennél alávalóbban nem is lehet háborút indítani idegen, független ország
ellen. Céltábla, hogy fogyjanak a fegyverek! Nem számít, hány áldozata lesz a háborúnak, és
hány lesz  a  katona,  mennyi  a  „járulékos  veszteség”:  nők,  gyerekek,  öregek.  Ez  az  egész
maffia életfogytiglanit érdemel, csak azért nem halált, mert ember ne vegye el ember életét.

Tökéletes képet kapunk a rendszerváltásnak csúfolt teóriáról is. Kiszemelnek ország-
okat, rájuk sütik, hogy rossz a rendszerük, ha nem adják meg magukat, belülről, ha az nem
sikeredik, kívülről letarolják, és majdnem mindig rosszabb embert, kormányt, vagy akár rend-
szert ültetnek a szerencsétlen nép nyakára. Közben diktátorok százát védik meg a bukástól,
választott  vezetőket  gyilkoltatnak  meg.  Ritkán  történik  más,  mint  gengszterváltás!  Vagy
gengszterre váltás! Üvölteni kéne, népek, emberek!

Olvassuk tovább, mire hívja még fel a figyelmünket a cikk?

Annyi minden történt 9/11 után, hogy nem kis dolog összefoglalni:  a „Patriot Act”
(normális világban megengedhetetlen lehallgatásra, megfigyelésre, adatgyűjtésre hatalmazza
fel a hatalmi szerveket = terror), a jogtalan lehallgatás, Guantánamo, Abu Ghraib, a talibánok
újjászületése, az iraki polgárháború, drónok és globális gyilkosságok, az Arab Tavasz, a líbiai
autokrata Muammar Kadhafi megdöntése és országának összeomlása, a szíriai vérfürdő, a II.
világháború óta legrosszabb menekültválság a következménye, és ez csak a lista eleje.

Tömören, az USA politikája káoszban hagyta Közép-Keletet:  talán egymillió halott
[ha a többit nekik kellene eltemetni?...],  Irán megerősödve, és a radikális iszlamisták meg-
erősödve. Mindeközben ez az ország [az USA] börtön-országgá változott, örökké háborúban
állva, a katonai költségvetése megduplázódott, a lakossága látszólag érdektelen, és a háborús
kasztja össze van törve fizikailag és szellemileg [napi 22 öngyilkosság a veteránok között].
Tizenhat  év  múlt  el,  és  Washington  nincs  közelebb  a  céljához  (bármi  volt  is  az).  David
Petraeus, nemzetünk nyugalmazott  tékozló hőse most baljóslatúan  generációs küzdelemnek
címkézte az afgán háborút (és implikációként a többi terrorellenes háborút).

És súlyos tévedésnek minősíti  azt  a vádat,  hogy bin Laden vallási  okokból vált  az
USA ellenségévé. A szerző szerint a Korán versei között bin Laden három szekuláris okot
sorolt fel:

– Az USA hadserege bázisokat épített ki Szaúd-Arábia szenthelyei, Mekka és Medina
környezetében;

– Az USA Irakra kivetett szankciói iraki gyerekek százezreinek halálához vezetett;

–  Amerika  vezetői  régóta  előnyben  részesítik  Izrael  érdekeit  Palesztina  létével  és
nemzeti  törekvéseivel  szemben  (könyvtárpolcokat  lehet  megtölteni  bin  Laden  állítását
alátámasztó könyvekkel).

– – –

Dr. Drábik János ismertető cikke a következő választásom: „Örök háború az ‘örök
békéért’”.  Mielőtt  elmélyülnénk  a több kérdéskört  felölelő  írásban,  megjegyzem,  hogy az
illető szélsőséges jobboldali, a „tőke világhatalma” az írásait összefoglaló motívum. Ebben
ugyan nagyjából igaza van, de a megközelítés módja sokszor elítélendő. Hajlamos erős ferdí-
tésekre, csúsztatásokra a kitűzött cél eléréséhez.

A Pentagon elleni támadással kezdi. Olyan bonyolult hálót sző, annyi kritikus forrást
vonultat  fel  és  folyik  át  az  eseménysorozat  többi  tagjára,  hogy szinte  követhetetlen.  Van
néhány olyan meglátása, ami azért kiemelést érdemel. Ilyenek például:
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„A Reuters hírügynökség első helyszíni jelentése szerint egy helikopter robbant fel a
Pentagon felett.  Ezt  egy demokrata  párti  politikai  tanácsadó,  név szerint  Paul Begala, az
Associated  Press  (AP) hírügynökségnek  megerősítette.  Néhány  perc  múlva  azonban  a
Védelmi Minisztérium arról tudósított, hogy repülőgép zuhant a Pentagonra. Ezt megerő-
sítette  Bob Ney szenátor egyik munkatársa, aki a Pentagon felé hajtva  egy Boeing repülő-
gépet látott lezuhanni.  Mark Kirk szenátor, aki éppen a védelmi miniszterrel reggelizett a
Pentagonban,  az  épületből  távozva  látta,  hogy  egy  nagy  repülőgép  a  földbe  fúródott.
Rumsfeld nyomban a helyszínre sietett,  hogy segítsen az áldozatokon.”  azaz megszakítás
nélkül négy hír szól a Pentagont érő csapásról: 2 helikopter robbanásról, 2 pedig repülőgépről,
az egyik lezuhanni látta, a másik pedig földbe fúródni.

Teljes tájékozatlanság:

„Richard Myers  tábornok,  a  Vezérkari  Főnökök Egyesített  Tanácsának  helyettes
elnöke, több óra múltán közölte, hogy az American Airlines Boeing 757-200 típusú,
077-es számú járata, amely a Dulles repülőtérről szállt fel Los Angeles irányába, eltűnt
a földi légi-irányítás látószögéből 8 óra 55 perckor. A hírügynökségek arról kezdtek
híreket továbbítani, hogy 800 körül van a halálos áldozatok száma. Ez teljesen légből
kapott szám volt, amit aztán maga Rumsfeld cáfolt meg a következő nap. A Pentagon
elleni akció sokkhatásként érte a világot, mert azt jelentette, hogy a világ legerősebb
hadserege nem képes a saját központját megvédeni.”, majd

Szó  szerint  idézünk  Richard  Myers tábornok  meghallgatásából:  (Az  eredeti
angol szöveg  elérhető  az  amerikai  Szenátus  fegyveres  erőkkel  foglalkozó  honlapján:
www.senate.gov/~armed_services, ami nem található):

„Carl Levin szenátor: Kapcsolatba lépett-e a Védelmi Minisztérium az FAA-val, vagy
az FBI-val,  vagy más hatósággal,  miután a két először eltérített  repülőgép a World Trade
Centerbe csapódott, és mielőtt a Pentagont támadás érte volna?

Richard  Myers  tábornok:  Uraim,  nem  ismerem  a  választ  ezekre  a  kérdésekre.  E
meghallgatás nyilvánosságra hozatalához függelékként becsatolhatom.

Levin: Köszönöm. Hozott-e a Védelmi Minisztérium intézkedéseket egy meghatáro-
zott gép ellen? Vagy felszólították-e, hogy intézkedjen?

Myers: Uraim, mi...

Levin: Foganatosítottak-e ellenintézkedéseket például? Adtak-e ki nyilatkozatot, hogy
a Pennsylvania felett lezuhant gépet lelőtték? Ezek a híresztelések tartják magukat.

Myers: Elnök úr, a fegyveres erők egyetlen egy repülőgépet sem lőttek le. Amikor a
fenyegetés módja világossá vált, parancsot adtunk az elfogó vadászok, az AWACS-gépek, a
radar- és üzemanyag-szállító gépek felszállására; a megfigyelő rendszerek bekapcsolására arra
az esetre, ha további kalóz-repülőgépek az  FAA-rendszerbe benyomulnának. De soha nem
adtunk parancsot erőszak alkalmazására.

Levin: Az ön által említett parancsot a Pentagont ért becsapódás előtt vagy után adták-e
ki? Tudja-e ezt ön?

Myers:  Amennyire  tájékoztatva  vagyok,  ezt  a  parancsot  a  Pentagonba  történt
becsapódás után adták ki...

Bill  Nelson  szenátor:  Elnök  úr,  engedje  meg,  hogy  felhívjam  a  figyelmét  a
következőkre: A CNN kronológiáját idézem: 9 óra 3 perckor a United Airlines repülőgépe a
World Trade Center déli tornyába zuhant, 9 óra 43 perckor az American Airlines 77-es számú
járata  a  Pentagonba csapódott.  10 óra 10 perckor  a  United  Airlines  93-as  járata  lezuhant
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Pennsylvania felett. Ebből adódik, hogy 40 percnyi idő telt el a második torony elleni támadás
és a Pentagon feletti lezuhanás között, továbbá 1 óra 7 percnyi az eltelt idő a Pennsylvania
feletti lezuhanásig.

Levin:  Nem ismerjük  azt  a  pontos  időpontot,  amikor  az  FAA,  az  FBI,  vagy más
hatóság  jelezte  volna  a  Pentagonnak a  veszélyt,  vagy tájékoztatott  volna  arról,  hogy egy
repülőgép az irányát megváltoztatta, illetve ehhez hasonló eseményről.

Myers:  Válaszolhatok  erre.  A World  Trade  Center-t  ért  támadás  első  pillanatában
összehívtuk a  válságstábot.  Ez  nyomban az  esemény után történt.  Azonnal  megkezdtük a
konzultációt  az  állami  ügynökségekkel.  Csupán  azt  nem tudom,  hogy  a  NORAD (North
American Aerospace Defense Command – Észak Amerikai Légvédelmi Parancsnokság-DJ)
mikor adott parancsot a vadászgépek felszállására. Ezt a pillanatot nem ismerem.

Levin: Azt az időpontot sem, amely után önnél tudakozódtam: Vagyis az FAA, vagy
az FBI tájékoztatta-e önt, hogy más repülőgépek el lettek térítve útirányuktól, visszafordultak
vagy Washington irányába repültek – adott volna bármely hatóság a legcsekélyebb jelzést is.
Ha nem adott, akkor ez nyilvánvaló gyengeség.

Myers: Pontosan.

Levin: Ami azonban fontosabb, legyen olyan szíves és szerezze be számunkra ezeket
az információkat.

Myers: Ezek valószínűleg már készen is vannak. Mint emlékezhetnek, abban az idő-
pontban nem tartózkodtam a Pentagonban. Ezért ez az ügy egy kissé zavaros. Ezt követően
megkaptuk a  NORAD-tól  az  információkat  a  többi  aggodalmat  okozó repülőgépre  vonat-
kozóan, amelyeket  az  FAA továbbított  szabályszerűen a  NORAD-nak. Ezután értesültünk
arról a repülőről, amelyik Pennsylvaniában lezuhant. Ismétlem, nem tudom, vajon bevetettek-e
ellenük elfogó vadászokat.

Levin: Legyen szíves juttassa el hozzánk a pontos időadatokat. Tudjuk, hogy ön ezeket
nem ismeri.

Myers: Be fogjuk szerezni azokat...”

A szerző,  Drábik  hosszan elemzi  azt  a  feltételezést  –  az  „összeesküvés-elméletek”
egyik fontos állítását  –, miszerint  a repülőgépeket  nem öngyilkos pilóták vezették,  hanem
automata irányító rendszerek. Nem foglalkozom érdemben a kérdéssel, mert ugyan ennek elvi
lehetősége  fennáll,  több  tényező  igen  megnehezíti  az  alkalmazását.  Ilyenek  például  azon
gépek alkalmazása, amelyek ilyen rendszerrel fel vannak szerelve; a rendszerek kidolgozását
és  szerelését  végzők  elhallgattatása;  a  feltételezett  terroristák  életének  kidolgozása,  doku-
mentálása, a hulláik azonosítása... Képtelenség. Az USA majdnem mindenre képes, amikor
terrorhadjárat elindítására készül, de ez szerintem túllép a majdnem határvonalon. Az eszme-
futtatást azért érdemes végigolvasni, mert a Bizottság megállapításait annyiban alátámasztják,
hogy  a  terrorista  pilóták  repülésvezetési  tudományának  igen  alacsony  szintjét  igazolja
(amihez feltételezzük, hogy hihető forrásokat használt fel).

Azért érdemes elolvasni a következő két bekezdést:

„Kik voltak az értelmi szerzők?

2001. szeptember 11-e előtt a sok tízmilliárd dollárért működtetett amerikai katonai és
belföldi  hírszerzésnek,  –  a  CIA-nak,  az  FBI-nak,  a  Védelmi  Hírszerző  Ügynökségnek,  a
Nemzetbiztonsági  Ügynökségnek  –  állítólag  halvány  sejtelme  sem volt  arról,  hogy  ilyen
katasztrofális eseménysorozatra sor kerülhet Amerikában. Mégis egy vagy két napra rá az FBI
bámulatra  méltó  gyorsasággal  már  közreadta  a  19  géprabló  nevét,  valamint  a  bűnügyi
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nyilvántartás számára készült fényképét. Az egyszerű ember joggal kérdezi – honnan tudta
hirtelen az FBI –, hogy kik voltak a merényletet végrehajtó géprablók? Előzőleg semmiről
nem tud semmit, utólag pedig szinte órák alatt kideríti, hogy kik voltak a tettesek. A közre-
adott nevek és fényképek mohamedán géprablókra utalnak. Az is kérdés, hogy honnan lehet
egy törvénytisztelő muszlimot megkülönböztetni egy rejtőzködő, géprablásra készülődő álnok
muszlimtól? Az is lehet, hogy az utaslistákat átfutva kiválasztották a mohamedán hangzású
neveket  és ezek hordozóit  azonnal  előléptették gyanúsított  géprablókká.  Valahogy így:  ha
mohamedán vagy, akkor te vagy a géprabló.

Carol A. Valentine: ‘Operation 9/11: No suicide pilots’ című nagy feltűnést keltő
írásában, amely az Interneten http://www.eionews.com/psyops/news/carolvaletine.htm címen
található [természetesen nem található], beszámol arról, hogy 2001. szeptember 30-án átnézte
a szóban forgó négy repülőgép utaslistáját. Meglepetésére a listákon a megjelölt géprablók
nevei nem szerepeltek. Az URL-listák átvizsgálása után tovább folytatta kutatását a „Usenet”
internetes oldalain.  Ebből megállapította,  hogy a AFJS@webtv.net  is tudatta,  hogy a gép-
rablók nevei egyáltalán nem szerepeltek a szeptember 27-i listákon. Mindez nem perdöntő, de
alátámasztja azt a hipotézist, hogy foglalkozni kell azzal a lehetőséggel: miszerint az FBI nem
közli a való tényeket, a légiközlekedési vállalatok megnyilatkozásai pedig közelebb állhatnak
a valósághoz. Nem lehet tehát kizárni azt, hogy a megjelölt „géprablók” nem tartózkodtak az
eltérített  gépek  fedélzetén.  A  kutatónak  azonban  azt  is  számításba  kell  vennie,  hogy  a
légiközlekedési  vállalatok  vagy hallgatnak,  vagy segítik  alátámasztani  a  hivatalos  magya-
rázatot. Ezért a hivatalosan közölt utaslisták bizonyító ereje kérdéses. Könnyen lehet rájuk
tenni neveket, és el is távolítani azokat.

Apróra szétszedi  az eltérített  gépekről  leadott  telefonhívásokra vonatkozó hivatalos
híreket, badarságoknak bélyegezve azokat. Ebben neki hiszek!

Részletesen  foglalkozik  azzal  is,  hogy teljesen  valószínűtlen  az állítás,  miszerint  a
gyengén vezető pilóták bravúros fordulókat hajtottak végre és pontosan repültek célra, azt
tartja  valószínűnek,  hogy  távvezérlő  rendszerekkel  a  földről  vezérelték  a  gépeket.  Ezt  a
gondolatkört  elvetendőnek  tartom,  a  kivitelezés  bonyolultsága  és  leplezhetetlensége  miatt.
Ilyen rendszerek ugyan léteztek, de még nem voltak tökéletesen alkalmazhatók. A tervező,
beszerelő,  útvonal-beállító,  irányító,  gond  esetén  beavatkozó  személyek  némaságának
biztosítása  elképzelhetetlen.  Különösen  annak  ismeretében,  hogy mik  voltak  a  célpontok.
Abszurdum! Mégis idézek egy vonatkozó szakaszt az írásából.

Az összeesküvés-elméleteiről híres francia újságíró,  Meyssan elméletét  két újságíró
tollhegyre veszi, és az így készült interjút az Interneten publikálja. [Nem világos számomra,
ki az interjú alanya?]. Idézem a Drábik írásában szereplő szakaszt.

Az idézet:

A  Reuters és  a  Guardian újságírói,  Harrison Rebecca és  Henley Jon kísérletet
tettek Meyssan állításainak a cáfolatára. Ezt kérdés-felelet formájában felhelyezték az Inter-
netre (így például megtalálható a www.snopes.com/rumors/pentagon.htm címen). [Természe-
tesen nem található meg!] Itt rövidítve ismertetjük.

Az első kérdés így hangzik: Mi a magyarázat arra, hogy egy közel 100 tonna súlyú
Boeing 757 mintegy 480 kilométeres sebességgel nekiütközve a Pentagonnak, annak csak a
külső oldalát károsította meg?

A válasz:  A külső fényképek ellenére  a  Boeing 757-es nemcsak a Pentagon külső
oldalát rombolta szét, de mind az öt gyűrűjét, miután áthatolt a megerősített és 64 cm vastag
külső falon.
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A  második kérdés így hangzott:  Mi a magyarázat arra, hogy egy 13 méter 55 cm
magas, 47 méter hosszú, 37 méter 85 cm szárnyfesztávolságú repülőgép, melyben a pilóta-
fülke magassága a földtől 3 méter 45 centiméter, csupán a Pentagon épületének a földszint-
jébe csapódott be?

A válasz az, hogy a repülőgép olyan mélyen repült, hogy ténylegesen beleütközött a
földbe és  ez által  rengeteget  veszített  energiájából.  Ha ez nem így történik,  akkor  sokkal
nagyobb roncsolást végzett volna a Pentagon épületében.

A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy: Ha a gép először a Pentagon földszintjébe
csapódott, akkor hol vannak a roncsai?

A válasz szerint a gép nemcsak a Pentagon földszintjének az első gyűrűjébe csapódott,
hanem a földszint és az első emelet közötti részbe is, majd áthatolva a második gyűrűn, elérte
a harmadik gyűrűt. Ezért a fényképeken ezt nem lehet látni. S mivel a repülőgép tele volt
üzemanyaggal, s vastag, megerősített betonfalakon kellett nagy sebességgel áthaladnia, ezért
tűzgolyóvá alakult át, és így darabjai a nagy tűzben elégtek. Emiatt nem maradtak nagyobb
roncsdarabok.

A  negyedik kérdés úgy hangzott: Milyen oka volt a védelmi miniszternek a pázsit
lefedésére homokkal, amikor az nem sérült meg az eset során?

Téves az az állítás, hogy ezt rendelte el a védelmi miniszter. Azért kellett homokkal
befedni a füves területet, mert csúszós lett volna az olajtól.

Az  ötödik kérdés azt  tudakolta:  Mi a magyarázat  arra,  hogy a repülőgép szárnyai
semmiféle nyomot nem hagytak a becsapódás után?

Amikor a Boeing 757-es  nekiütközött  a  Pentagon falának,  a  szárnyak külső részei
valószínűleg eltörhettek az ütközéstől, és amikor a tört szárnyakkal behatolt a gép a falon,
akkor az eltört szárnyak is – a gép testével együtt – bekerültek az épületbe, s ott a már említett
tűzben megsemmisültek.

A hatodik kérdés arra vonatkozott, hogy a helyi tűzoltóság parancsnoka „miért nem
tudta megmondani az újságíróknak, hogy hol a repülőgép?”.

Erre úgy hangzik a válasz, hogy a tűzoltóparancsnoktól nem azt kérdezték, hogy hol a
repülőgép, hanem hogy maradt-e valami a repülőgépből? Erre a kérdésre pedig a parancsnok
válaszolt:  „Nem  maradtak  nagyobb  darabok  a  repülőgépből  a  kérdés  elhangzásának  az
időpontjában (a becsapódás utáni napon), mert összezúzódott kisebb darabokra a becsapódás
következtében. Az után pedig elégett.  Csupán kisebb látható darabok maradtak, de azok is
csak a Pentagon belső részéből.”

A  hetedik kérdés így hangzott:  Megtalálható-e a repülőgép becsapódási helye? Az
internetes cáfolat készítői erre a következő választ adták, amely ma is olvasható a fent már
jelzett honlapon:

„Közvetlenül  az után,  hogy a 77-es  járat  beleütközött  a  Pentagonba,  a  becsapódás
helyét  elhomályosította  egy hatalmas  tűzgömb,  robbanások,  tűz,  füst,  valamint  a  tűzoltók
tevékenységéből származó víz. Fél órán belül az épület felső emeletei összeomlottak, ez által
végérvényesen zavarossá téve a becsapódás helyét. Egyszerűen nem volt lehetséges fénykép-
felvételekkel rögzíteni a becsapódási hely világos képét az alatt  a rövid idő alatt,  amely a
becsapódás és az épület összeomlása között eltelt.”

A  honlapon  közölt  fényképeken  a  becsapódás  helyét  eltakarja  a  tűzoltók  oltásra
használt vize és a füst. A kétszintes lyuk létezik, csak nem lehet látni a tűzoltó autótól és az
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oltást körülvevő füsttől és gőztől. Mire a füst és a vízgőz eloszlott,  a Pentagon épületének
további részei is beomlottak, és ezzel elfedték a becsapódás helyét.

Ki-ki  maga döntse  el,  hogy ez  a  válasz  el  tudta-e  oszlatni  kételyeit  a  Pentagonba
csapódott repülőgéppel – vagy repülőszerkezettel – kapcsolatosan.

Az idézet vége.

Az  állítások  java  bő  fantazmagória  (magyarabbul:  hazugság).  Olyan  nincs,  hogy
repülőgépek  égéstől  megsemmisüljenek.  Az  alumínium  égését  villanófényes  erejű  lángok
kísérik, amik a vak szemét is kiütik!

Végül idézem (Drábik írásából) az akkori brit miniszter véleményét 9/11-ről:

Brit miniszter szeptember 11. hátteréről

Michael  Meacher, aki  1997.  májusától  2003.  júniusáig  Tony  Blair  kormányában
környezetvédelmi miniszter volt, a tekintélyes Guardian című londoni lap 2003. szeptember
6-i  számában  nem  kevesebbet  állít,  minthogy  Dick  Cheney,  Donald  Rumsfeld,  Paul
Wolfowitz, Jeb Bush, Lewis Libby és az „Új Amerikai Évszázad Stratégia” (PNAC) felelős
szeptember  11-e  tragédiájáért,  amelyet  azért  rendeztek  meg,  hogy  ezzel  megvalósítsák  a
„global Pax Americana”-t, azaz Amerika Új Világrendjét.

Meacher írásának címe: „This War On Terrorism Is Bogus” (Ez a terrorizmus elleni
háború csalás), alcíme pedig az, hogy „A 9/11 támadások kitűnő ürügyet szolgáltattak az
Egyesült Államoknak, hogy erő alkalmazásával biztosítsa globális uralmát.”

[Ezt tartom magam is 9/11 kulcskérdésének! A dőlt kiemelés tőlem származik.]

Brit miniszter lévén abból indul ki: igen sokat foglalkoztak azzal, hogy Anglia miért
csatlakozott ehhez a háborúhoz, és elsikkadt annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az Egyesült
Államok miért tette ugyanezt? Ez után röviden megemlíti a hivatalos magyarázatot, hogy a
WTC ikertornyai elleni támadásra természetes válasz volt az Al-Kaida afganisztáni támasz-
pontjainak a felszámolása. És mivel Szaddam Husszein állítólag tömegpusztító fegyverekkel
rendelkezett, ezért a háborút Irak ellen is meg kellett indítani. Ezzel a hivatalos elmélettel az a
gond, hogy nem felel meg a tényeknek. Meacher ezután így folytatja:

„Tudjuk,  hogy  a  globális  „Pax  Americana”  létrehozására  vonatkozó  tervet  Dick
Cheney (jelenlegi alelnök), Donald Rumsfeld (védelmi miniszter), Paul Wolfowitz (Rumsfeld
helyettesen),  Jeb Bush (George W. Bush öccse)  és Lewis  Libby – Cheney kabinetfőnöke
készítette.  Ennek  a  dokumentumnak,  amelyet  2000.  szeptemberében  készített  ez  a  neo-
konzervatív think-tank (agytröszt),  az volt a címe, hogy „Amerika védelmének újjáépítése,
terv az új amerikai évszázadra (PNAC).”

„A terv mutatja,  hogy a Bush kormánynak szándékában állt  katonai  ellenőrzés  alá
vonnia  a  Perzsa-öböl  térségét  –  akár  hatalmon  van,  akár  nincs  Szaddám  Husszein.  Így
fogalmaz:  ‘Minthogy  az  Irakkal  való  megoldatlan  konfliktus  kézenfekvő  igazolást  nyújt,
jelentős  amerikai  erőnek  a  jelenléte  az  Öböl  térségében  fontosabb kérdés,  mint  Szaddam
Husszein rendszerének sorsa.”

A Blair-kormány egykori tagja utal rá, hogy Wolfowitz és Libby már készített  egy
korábbi  dokumentumot  is,  amely szerint az Egyesült  Államoknak meg kell  akadályozni  a
fejlett ipari országokat abban, hogy rivalizáljanak Amerikával, vagy akár csak nagyobb regio-
nális vagy globális szerepre törekedjenek. Ez az 1990-es években született mű a „Pentagon
Guidance Document” (A Pentagon stratégiája), amit más néven a „Wolfowitz-doktrínának”
is  neveztek,  megelőző  katonai  akciót  ír  elő,  beleértve  egy  megelőző  nukleáris  csapást  is
azokkal szemben, akik veszélyeztethetik az amerikai – vagy brit-amerikai – birodalmat.
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Cheney, aki idősebb George Bush kormányában védelmi miniszter volt, támogatta ezt
a  felháborító  tervet,  de  a  többi  befolyásos  személy,  beleértve  az  elnököt  is  –  lefújták.  A
jelenlegi elnök viszont vállalta ennek a politikának a végrehajtását.  Meacher a PNAC-terv
részleteinek  az  ismertetésekor  megemlíti,  hogy  Nagy  Britanniára  úgy  hivatkozik  a
dokumentum, mint azon szövetségesek egyikére, akik a legcélravezetőbb és leghatékonyabb
eszközt jelentik Amerika globális vezetésének a megvalósításához. Ez a „September 2000.
PNAC”  tervezet  rendszerváltást  sürget  Kínában,  és  szót  emel  a  világűr  birodalmi
ellenőrzése mellett.  Támogatja  új  biológiai  fegyverek  kifejlesztését  is.  Észak-Koreára,
Szíriára és Iránra – mint veszélyes államokra – hivatkozva szükségesnek tartja egy világszintű
parancsnoki és ellenőrzési rendszer létrehozását. Ez a dokumentum úgy is nevezhető, mint az
Egyesült  Államok világuralmának  a  tervezete.  Azért  érdemes  vele  foglalkozni,  mert  jobb
magyarázatot ad arra, hogy valójában mi történt 9/11 előtt, alatt és után, mint a terrorizmusra
és a terrorizmus elleni háborúra történő hivatkozás.

Meacher ezután  részletesen  ismerteti  mindazokat  a  furcsaságokat,  amelyekre  a
hivatalos  verzió nem ad magyarázatot.  Pontról pontra cáfolja  a hivatalos állításokat,  majd
pedig  levonja  a  következtetést,  hogy  az  úgynevezett  terror  elleni  háborút  félrevezető
fedősztorinak  használják  egy  sokkal  nagyobb  horderejű  stratégiai-geopolitikai  cél  elérése
érdekében. Megemlíti, hogy Tony Blair maga is célzott erre, amikor a brit Parlamentnek az
egyes bizottságok vezetőiből álló testülete előtt kijelentette:

„Az igazat megvallva, nem volt más lehetőség a lakosság támogatásának az elnyeré-
sére,  mint  az,  hogy a  szeptember  11-én  történteket  használjuk  fel  az  afganisztáni  háború
megindítására.” (Times, 2002. július 17.)

Az is figyelemre méltó, hogy Rumsfeld mennyire igyekezett igazolást találni az Irak-
elleni háború megindításához. Tíz különböző alkalommal is kérte a CIA-t, hogy találjon már
valami bizonyítékot arra, hogy Iraknak köze volt a 9/11-terrortámadáshoz. A CIA azonban
ismételten üres kézzel tért vissza hozzá.

Meacher ezután ezt írja:

„9/11 ténylegesen rendkívül kézenfekvő ürügyet szolgáltatott a PNAC terv beindításá-
hoz. Az arra vonatkozó bizonyítékok, amelyek szerint az Afganisztán és az Irak elleni katonai
tervek már 9/11 előtt  készen álltak,  egyértelműek.  A Baker  Institute  of  Public  Policy  (A
közérdekkel foglalkozó Baker Intézet) által az Egyesült Államok kormánya számára készített
jelentés 2001. áprilisában megállapítja, hogy az ‘Egyesült Államok energia dilemmájának a
foglya marad. Irak destabilizáló befolyást gyakorol az energiahordozók nemzetközi piacára az
odaérkező kőolaj által.’ A Cheney alelnök energia munkacsoportjához benyújtott jelentés ezt
a  helyzetet  elfogadhatatlan  kockázatnak tekinti  Amerika  számára,  és  ezért  szükség esetén
katonai intervenciót ajánlott.”

Meacher a továbbiakban kitér azokra az érvekre, amelyeket már részletesen taglaltunk
ebben a tanulmányban. Ő is hangsúlyozza: a PNAC tervben le van írva, hogy az Egyesült
Államok átalakítása a jövő meghatározó erejévé, hosszan tartó folyamat, hacsak nem történik
egy Pearl Harbor-hoz hasonló katasztrófa, amely katalizátorként felgyorsíthatja ezt a folya-
matot.  Ezért  Meacher leszögezi,  hogy a „globális  háború a terrorizmus ellen” propaganda
céljára használt politikai legenda, amelynek a valódi célja a világhegemónia megszerzése az
Egyesült Államok számára. Erre elsősorban a világ kőolaj-forrásainak az ellenőrzése végett
van  szükség.  Meacher  ehhez  még azt  is  hozzáteszi,  hogy a  Cheney  körül  tömörülő  neo-
konzervatív frakció azon erők modern képviselőinek tekinthetők, akik az 1940-es években
fenyegették Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat.
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Ezeket Meacher fasiszta-szinarchista erőknek nevezi.  A szinarchista (synarchism –
görög eredetű szó és az együtt való uralkodást, kormányzást jelenti) mozgalom a Versailles-i
szerződés után bontakozott ki, és a nemzetközi pénzügyi közösség vezető bankárai pénzelték
és  irányították.  Az  volt  a  céljuk  vele,  hogy  valamennyi  országban  lecseréljék  azokat  a
parlamenti rendszereket és kormányzatokat, amelyek nem képesek hatékonyan képviselni a
nemzetközi pénzügyi közösség érdekeit.  A leváltandó rendszerek fogyatékosságának egyik
oka, hogy túl sok bennük a választott tisztségviselő, és túl sok személyt kell közvetlenül ellen-
őrzés alatt tartaniuk a nemzetközi bankároknak, ez pedig nem hatékony. Ezért azt javasolják,
hogy olyan tekintélyuralmi kormányzatok lépjenek a helyükbe, amelyek engedelmesebben és
hatékonyabban irányíthatóak. A hatalom gyakorlása a szinarchista rendszerben a pénzügyi- és
az ipari szektor legfőbb vezetőinek, illetve az általuk kijelölt személyeknek a kezében van.
Ezt a szinarchisták úgy érik el, hogy minden országban elfogadtatnak egy általuk kidolgozott
alkotmányt, és annak megfelelő pénzügyi-gazdasági struktúrát honosítanak meg.

Ennek első lépése a közvetítő struktúrák megszüntetésével a hatalom átadása közvet-
lenül azoknak a kezébe, akiket a nemzetközi pénzügyi közösség kiválaszt. Második lépés: a
pénzügyi  és  az  ipari  szektor  maximális  koncentrációja,  s  ezzel  a  nemkívánatos  verseny
kiküszöbölése. A harmadik lépés a javak, termékek és árak felett gyakorolt abszolút kontroll.
Negyedik lépés olyan igazságszolgáltatási és társadalmi intézmények működtetése, amelyek
megakadályoznak minden hatékony beavatkozást ebbe a rendszerbe.

Meacher szerint 9/11 mögött is azoknak a nagyhatalmú bankárdinasztiák és pénzügyi
érdekeltségek  képviselői  húzódnak  meg,  akik  annak  idején  hatalomra  segítették  Német-
országban Hitlert és támogatták Mussolini diktatúráját Olaszországban. Most arra törekednek,
hogy létrehozzanak egy olyan egy központból irányított világbirodalmat, amely megszilárdítja
a  válságba  jutott  pénzügyi  rendszert.  További  céljuk  Amerika  humanista  köztársasági
hagyományainak a felszámolása, amelyeket Benjamin Franklin, Abraham Lincoln és Franklin
Roosevelt képviselt.

– – –

Mivel  mind  a  Bizottság  jelentésében,  mind  Meacher  nyilatkozatában  Blair  kulcs-
figuraként jelent meg, gondoltam, megkeresem a könyvét. Nem találtam meg. Helyette cikkek
sorát tette elém a Google, köztük kettővel foglalkozom pár bekezdés erejéig.

World Socialist Web Site a neve alapján, meg mivel a IV. Internacionálé tartozéka,
túlságosan baloldalinak tűnt, a cikke azonban kellően semleges. Elég jól adja vissza a könyv
szerzőjének határozott véleményét.

Idézem:

Meacher visszautasítja azt a hivatalos magyarázatot, amely szerint az egymást követő
amerikai háborúk Afganisztánban és Irakban Washington válaszát képviselték a Pentagon és a
New York-i ikertornyok elleni támadásokra, és kijelenti: „Az igazság sokkal sötétebb lehet”.

Azzal  kezdi,  hogy  idézi  a  jobboldali  washingtoni  agytröszt,  a  Project  for  a  New
American  Century  (PNAC)  2000-ben  kiadott  dokumentumát,  amely  a  republikánus
adminisztráció  nemzetbiztonsági  intézményeként  szolgált  az  elképzelések  megvalósításáig,
Bush 2001-es elnöki kinevezését követően.

Az  „Amerika  védelmének  újjáépítése”  elnevezésű  dokumentum  központi  terveit
közvetlenül beépítették Bush 2001 szeptemberében kiadott „Nemzetbiztonsági Stratégiájába”,
amely előmozdította a „megelőző háború” stratégiáját.
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A dokumentumot „a globális Pax Americana létrehozásának tervezeteként” jellemezve
Meacher ezt írja:  „A terv azt mutatja,  hogy Bush kabinetje katonai irányítást  szándékozik
átvenni az Öböl-térség felett, függetlenül attól, hogy Szaddám Huszein van hatalmon, vagy
sem. Azt mondja, „miközben az Irakkal fennálló megoldatlan konfliktus igazolja, a jelentős
amerikai haderő jelenléte az Öbölben túlmutat Szaddám Huszein rezsimjének kérdésén”.

Megjegyzi, a dokumentumban szerepel a figyelmeztetés, hogy nehéz lenne elnyerni a
közvélemény támogatását egy olyan katonai kampányhoz, amely az Egyesült Államokat „a
holnap  domináns  erejévé”  változtatja  „valamilyen  katasztrofális  és  katalizáló  esemény  –
például egy új Pearl Harbor” nélkül. Szeptember 11-én az adminisztrációnak éppen egy ilyen
eseménye volt: „A szeptember 11-i támadások lehetővé tették az Egyesült Államok számára,
hogy megnyomja  a  „go”  gombot  a  PNAC napirendjének  megfelelő  stratégiához,  amelyet
egyébként politikailag lehetetlen lett volna végrehajtani.

Idézet vége.

Elolvastam a The Guardian független napilapban megjelent cikket is, ami részletesebb,
bővebb,  elégnek tűnik  azonban  egy-két  eddig  el  nem hangzott  tényre,  állításra  felhívni  a
figyelmet. A bővebb tájékoztatás elsősorban az amerikai terveket érinti, amelyekben egyértel-
mű  az  USA  felsőbbrendűségének  védelme,  illetve  katonai  eszközökkel  erősítése,  amihez
feltétlenül  szükség  volt  a  közel-keleti  olajforrások  feletti  uralomra.  Ez  a  lehangoló  saga
megad  minden  bizonyítékot,  amely  ezeknek  a  terveknek  a  véghezviteléhez,  a  radikális
irányváltáshoz szükséges. Sajnos, a cikket el kellene olvasnia minden kedves látogatónak.

Nem véletlen,  hogy a miniszter  ennyire jól  látta  az események okát.  Blair  ugyanis
elsőszámú támogatója, sőt ötletadója volt a Bush-gárdának. És ezt a minden hájjal megkent,
gazdasági elképzeléseiben is szélsőjobb tömeggyilkost most, 20 évvel később lovaggá üti a
világ volt gyarmatosító szuperhatalmának királynője. Ilyen világban élünk.

Az iraki  háború  kezdete:  2003.  március  20,  Michael  Meacher  utolsó  napja  a  brit
Parlamentben: 2003. június 13. No comment!

Majdnem elfeledtem egy  igen  lényeges  momentumot:  mindkét  cikk  hangsúlyozza,
hogy  több  országból  kapott  értesítést  az  amerikai  hírszerzés,  miszerint  mintegy  200  fős
társaság nagy terrorakcióra készül, sőt azt is tudtukra adták, hogy a merényletet repülőgéppel,
épület ellen tervezik. Belföldön pedig az tűnt fel, hogy a pilótaképző tanfolyamon az egyik
gépeltérítő pilótának készülő arab nagygépekkel repülést – fel- és leszállás nélkül – erőltet,
gyanították,  hogy  veszélyes.  Kérték,  hogy  megvizsgálhassák  a  számítógépét,  de  az  FBI
elutasította azt.

Tehát  az  USA bűne nem a  kitaláció,  a  támadás  lebonyolítása,  hanem a  felderítés
tudatos késleltetése. Főbenjáró, tömeggyilkos bűn.

*

Gyűjtöttem további összeesküvés információkat, de itt lezárom a témát.

Nem tudom meggyőzni magam, hogy a 9/11 merényletsorozat úgy zajlott le, ahogy a
hivatalos jelentések, vizsgálatok tálalják a szájtátva ámuldozó közönség számára. Változat-
lanul  teljesen biztos vagyok abban, hogy a Pentagon elleni  merényletet  nem repülőgéppel
hajtották végre.  Valószínűnek tartom, hogy nem is külföldi  eredetű a támadás,  a fegyver.
Teljesen zavart vagyok a célba nem érő, lezuhanó géppel kapcsolatban. Nem is találgatok a
lezuhanása okait illetően. És ha már négy akció közül egyben képtelen elhinni az ember a
hivatalos sztorit, a másikban teljesen félretájékoztatottnak érzi magát, akkor megette a fene a
hitelességért kiáltó további részleteket.
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A véleményem lényegét fentebb már ismertettem, elfogadva akkori angol miniszter
állítását. Hogy saját megfogalmazásomban olvashassák, megismétlem, jelentősen bővítve. Íme:

Világtörténelmi esemény!!!

Világméretű gazemberség, mert akárkik is tervezték meg, vagy „húzták magukra”, és
akárkik  vitelezték  ki  a  9/11  támadásokat,  azok  kitűnő  ürügyet,  hihetetlen  méretű  alibit
szolgáltattak az Egyesült Államoknak, hogy erő alkalmazásával biztosítsa globális uralmát,
indítsa  meg  a  szörnyű,  örökké  tartó  terrorellenes  terrorháborúit,  fenyegethesse  az  egész
világot a terrorizmus rémével.

És – nem tudok jobb megfogalmazást – „szabadkezet” kapott a belföldi terror-jellegű
fegyelmezéshez, a nem fehér etnikumok visszaszorításához, a rendőrség és más belbiztonsági
szervek  katonai  eszközökkel  felfegyverzéséhez!  Aki  nem hazafiként,  azaz  teljes  engedel-
mességgel viselkedik, azt majd vizsgálat alá helyezik a Petriot Act adta széleskörű keretek
között.

A fehér  felsőbbrendűség ismét  kivirágzott,  szinte  szárnyai  nőttek.  Ilyen szárnyakat
jelentett a Bush első szavaival bejelentett vallásháború, amit figyelmeztetés hatására enyhített
kultúrharccá (bocsánat, nem a nácik kifejezését használta, finomíttatták civilizációk harcává).
Az iszlámot és a terrort egy csokorba kötötték,  ezt  már semmi se választotta el a rassziz-
mustól! Ilyenek az imahelyek ellen indított akciók, a bevándorlás etnikumfüggő szabályozása,
gyerekek elszakítása a szülőktől... és végtelen a bosszúakciók sora a szerencsétlen vétlen és
védtelen tömegekkel szemben.

A 9/11 akció olyan az amerikai  héják számára,  mint a kereszteslovagok számára a
bűnbocsánatot is jelentő pápai áldás volt!

Nem biztos, hogy az USA nem ennek köszönheti azt a könnyedséget, amivel a NATO-t
védelmi szövetségből amerikai  érdekeket  agressziókkal  is támogató szerveződéssé konver-
tálta!!!  Ez  a  2010-ben  született  „Aktív  elkötelezettség,  modern  védelem”  című  Stratégiai
Koncepció. Ebben nyomorult, egyik hatalom öléből másikba csókolózó ostoba országunk is
közvetlenül érintett. Azóta végképp úgy masírozunk katonai akciókba, ahogy az USA fütyül.

***
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II. Mi a terrorizmus?

Miért kerül ide a terrorizmus? Mert kétvégű ostor, vagy mifene. Az egyik vége az, amire
valakik, valamik terrorbélyegzőt sütnek, a másik pedig az a terrorista, aki azért nevez bárkit
terroristának, hogy alibit szolgáltasson az azon végrehajtott terrorhoz.

Mind szélesebben elterjedő fogalomzavarról van tehát szó. Megkísérlem definiálni, mit is
értek én terror, terrorizmus alatt.

Előbb vessünk egy pillantást a gyors terrorellenes (gyűlöletszító) törvénykezés legfonto-
sabb termékére.

Ez pedig az  USA Patriot Act (2001. október 26, 132 oldal), ami a belföldi terror elleni
lépés  mellett,  mintegy  mellékesen  figyelmeztetés  az  egész  világ  számára  (nem  annak
szánták): íme, újra itt vagyunk, erősek vagyunk, bátrak lettünk a harchoz!

Óriási terjedelemben foglalkozik a terrorizmussal. Szinte minden betűje az, de a szigorúan
vett definíciók (a 411. szekció tartalmazza) 5 oldalt vesznek igénybe (76-80). Jogásznak kell
lenni, hogy eligazodjon benne az olvasó.

Hogy  világosabb  legyen,  miért  írom,  hogy  szinte  mind  a  132  oldal  a  terrorizmussal
foglalkozik, ajánlom elolvasásra a törvény főbb szakaszainak a címét, amik világossá teszik,
hogy a terrorizmus a tartalmuk:

I. A terrorizmus elleni hazai biztonság növelése.
II. Felügyeleti eljárások fejlesztése.
III. 2001. évi nemzetközi pénzmosás elleni és antiterrorista finanszírozási törvény.
IV. A határok védelme.
V. A terrorizmus kutatása előtti akadályok felszámolása.
VI. A  terrorizmus  áldozatainak,  közbiztonsági  alkalmazottaknak  és  családtagjaiknak

nyújtandó támogatások.
VII. Kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó információ-csere fokozása.
VIII. A terrorizmus elleni büntetőtörvények megerősítése.
IX. A hírszerzés javítása.
X. Vegyes.

Mit  tartok  én  terrorizmusnak?  Egyetlen  mondatban  össze  tudom  foglalni:  Az  erőfö-
lénnyel,  helyzeti  előnnyel való indokolatlan visszaélést.  Ebbe minden belefér, amit ember,
vagy akár állat  gonosz módon társai  ellen elkövet.  Tessék nyugodtan elgondolkodni rajta.
Szívesen foglalkozom minden bővebb megfogalmazást igénylő kéréssel.

***
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III. És mi a fasizmus?

Szerintem elég nehéz különbséget tenni terrorizmus és fasizmus között. Tömörséghez szokott
kedvem nem is fárasztom nagyon: a fasizmus a terrorizmus kéjes gyönyörrel folytatott pokoli
válfaja. Mentse meg, aki tudhatja, hazámat a felé mind gyorsabb tempóban vágtató fasizmustól.

Egyszerű igazság, de talán túlontúl is egyszerű. Írnom kellene haláltáborokról, zsugorított
koponyákról, és a Holokauszt egészéről. Sok lenne nekem is, az olvasóknak is. Talán inkább
hallgassuk meg két költőnket: a zsidó Radnóti Miklóst és az igaz kommunista József Attilát.
Mert pár szóval mindent megmondanak.

Radnóti, Negyedik razglednica:

Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der springt noch auf, – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.

És József Attila? Farsangi lakodalom:

Tőke és Fasizmus jegyesek
Minden külön értesítés helyett.

Ó,  van  még jobb,  a  legnagyobb magyar  költők egyike,  a  zsidó költő Radnóti  Miklós
verseinek YouTube gyűjteménye, ami a megölése előtti órákban írt Töredék-kel kezdődik. A
vers pár sora a fasizmus tiszta tükre.

*****

Lezárva: 2022. február 20
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