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 Mottó:

Ne szólj szám,
nem fáj fejem!

Előszó

Mindenekelőtt  tisztára  kell  mosnom  a  szokatlan  címet.  Nyögvenyelős!  –  degradálom  a
születőben lévő teljes könyvecskét, ha nem magyarázom meg, miért is nyögvenyelős?

A mottó lényeges  momentumra mutat  rá.  Istentelenül  nehéz a mai  elvetemült  tőkés  világ
fősodor (főáramlat) 5-6 amerikai médiamogul birodalom által vezérelt propaganda-hadjáratai,
valamint a rég csődöt mondott, számtalan országot tönkretett, nyomorult emberek százmillióit
embertelen  sorsba  taszított  közgazdasági  elméletek,  a  neoliberalizmus-csokor  lovagjainak
kürtszava ellen felszólalni. Legjobb hallgatni, akkor kevesebb szitokszó éri az embert.

És nyögvenyelős, mert úgy kell ismételni, hangsúlyozni a mérhetetlen vagyonokat felhalmo-
zó, a lenézett szegényeket mélyen megalázva elnyomorító hatalmasok gazemberségét, mint
ahogy a libát tömik, ahhoz, hogy valami is megértésre találjon.

*
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I. fejezet: Mindent az ostobaság tesz lehetővé

Egyszerű kijelentő mondatba sűrítettem a világlátásomat jól bemutató négy vádiratom talán
legfontosabbikának, a „Vádirat az ostobaság ellennek” mondandóját. Az emberiség ostobasá-
ga vezérli a világot attól kezdve, hogy először készített baltát daliás ősemberünk, és verte vele
fejbe  a  szomszédját,  hogy elrabolja  annak fegyverét,  vagy jószágát.  Ha belegondolnak az
emberiség öldöklésének áldozatul esettek számának meghatározására tett, filozofikus jellegű
kísérletembe, miszerint a sárgolyónkra születettek fele a halálát embertársainak köszönheti,
nem mondhatnak ellent annak az ebből eredő következtetésnek, hogy ez csak akkor következ-
hetett be, ha a bűnösök soha, vagy rendkívül ritkán nyerték el büntetésüket. A mafla tömeget
mindig meg lehetett etetni istenhittel, nacionalizmussal, a hazafiság szellemével, minekutána
a gyilkosokat hősöknek, a harcostársaikat hazafiaknak, az áldozataikat bűnösöknek fogadták
el.

Csak megemlítem a másik három vádiratot: „Vádirat az USA ellen”, „Vádirat a kommuniz-
mus ellen” és „Vádirat a vallások és egyházak ellen”.

Eklatáns például szolgál a 21. század eltelt alig két évtizedének két eseménysora: az USA
terrorellenes terrorháborúinak sorozata, amelyet a NATO-ba tömörített szolgahaddal – élükön
volt gyarmattartó hatalmakkal – hajt végre, néhány éve Oroszországot és Kínát jelölve meg
főellenségnek, valamint a sokaknak még haza országunkban hatalombitorlással zajló rabló-
hadjárat, nincstelenek tömegének gyarapítása. Mindkettő hihetetlen méretű propaganda-had-
járat kíséretében, az ostoba tömegek jóváhagyása mellett zajlik. Részletesebben foglalkozom
mindkettővel később.

*
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II. fejezet: Háború a 21. században

Oroszország,  diktátora  vezetésével  pár  hónapja  megtámadta  a  vértestvérei  lakta  Ukrajnát.
Számtalan oroszországi lakost (a volt szovjet birodalom lakói közül Oroszországban maradtak
tekinthetők lényegesnek), néhány ukrajnai embert ismerek, rendkívül érdekes a volt félukrán-
félorosz évfolyamtársam, aki kiemelkedő tudósként, közel 70 év után, jóval a háború kitörése
előtt megkeresett, és akivel azóta vasárnaponként skype-on beszélgetünk, általában jó félórát.
Megdöbbentő megtiszteltetés, hiszen akadémikusként vette a fáradságot, hogy – mint leírta
korábban a visszaemlékezéseiben  – a  „kiváló  magyar  diáktársat”,  aki  hétköznapi  flaszter-
koptató,  megkeresse.  A többi  között  vannak gazemberek,  rendes  emberek,  kiválóak.  Nem
emlékszem azonban egyetlen egyre se, aki a háborúról ne elvetendő, elviselhetetlen valamiről
beszélt volna. Mindkét ország, nemzet hihetetlen vér- és anyagi veszteséget szenvedett el az
akkor náluk egységesen „Nagy Honvédő Háborúnak” ismert II. világháborúban.

Mielőtt a véleményemet kifejteném a propaganda-hadjáratok óriási hullámain vergődő „ese-
ményről”, megemlítek két véleményt, amelyek akár az én igazságom oldalvizén sodródóknak
is tekinthetők. Az általam nagyon nemszeretem, magát történésznek tartó jobboldali Schmidt
Mária  mondta,  valahogy  így:  „Az  öldöklés  Ukrajnában  zajlik,  de  a  háborút  Amerika  és
Oroszország vívja”. A másik vélemény annyira meglepett, hogy a kinyilvánítója nevét nem
jegyeztem meg. Az illető szerint ezt az orosz-ukrán háborút Amerika vívja Kínával. Miután az
USA mindkét  országot  főellenségnek tekinti,  mindkét  megszólalás  figyelemreméltó!  (Ez a
vélemény elhangzik Drábik szájából is!)

Fontosnak  érzem arra  is  elveszíteni  pár  mondatot,  hogy milyen  fegyverekkel  is  vívják  a
háborút. Orosz és nyugati fegyverekkel. Mindkét oldalon hagyományosnak tekinthető fegyve-
rekkel. És a nyugati fegyverek döntően az USA-ból származnak, annak a legfontosabb, hogy
fogyjanak  a  fegyverek,  hiszen  hatalma  legfőbb  bázisa  az  Eisenhower  által  „katonai  és
hadiipari komplexumnak” elkeresztelt maffia, ami mindent a kezében tart az USA-ban, és ami
biztosítani tudja, hogy a világcsendőr hatalom többet költsön a hadviselésre, mint a következő
14 ország összesen. Óriási szerencséje a világnak, hogy egyik fél se kapta elő (se Putyin, se
Nyugat, mert Ukrajnának nincs) a legmodernebb fegyvereit, mert ha egyetlen nukleáris fegy-
verekkel felszerelt nukleáris meghajtású tengeralattjáró rakétáinak felét bevetné valamelyik
őrült,  országok,  és  láncreakcióként  világok  tűnnének  el  kis  sárfészkünkről.  Csak  remélni
lehet,  hogy  a  világhatalmi  őrület  nem  robbantja  cafatokra  a  világunkat.  Vannak  persze
egyszerűbb  csúcsfegyverek  is,  néhánnyal  megismerkedhetnek  korábbi  írásaimban  (pl.:  „A
csúcstechnológiai  forradalom varázslatos bércei”,  11. Katonai  alkalmazások;  „Az USA le-
darálja a világot”). Putyin felvonultatott az idei győzelmi megemlékezésen robot-fegyvereket
is, amikről nem sokat tudott meg a szemlélő, mert vontatmányon mutatták be azokat.

Az is sarkalatos pontja az orosz támadókat döngölő propaganda-hadjáratnak, hogy az orosz
haderők gyengén szerepelnek, koncepciótlanok, könnyű megverni őket. Támadnak, majd fej-
vesztetten vonulnak vissza.  Minden bizonnyal sok igazság van ebben, különösen a tankok
főútvonalakon vonulása tűnik számomra is félelmetesen elizélt manővernek. Ami viszont a
barbár tömeggyilkosságokról szóló „beszámolókat” illeti, erős kétségeim vannak azok igaz-
ságtartalmát illetően. Több okom is van rá. Sorolom a legfontosabbakat: semmi érdeke nem
fűződhet  az  orosz  hadvezetésnek,  hogy  a  háborúval  járó  testvérgyilkosságokat  abszurd
kínzásokkal, hadifoglyok, sőt a vádló hírek szerint civilek mészárlásával fűszerezze; Ungváry
Krisztián második világháborúval foglalkozó könyvében elemezte, miben voltak rosszabbak
és miben jobbak a szovjetek az általunk is képviselt ellenfélnél, és az elemzésben egyértel-
műen kijelentette, hogy a szovjetek nem követtek el  tudatos csoportos erőszakot; olvastam
olyan  hírt,  miszerint  kanadai  tábornok  szerint  az  ő  vezényletük  mellett  játszották  el  az
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ukránok a bucsai mészárlás színjátékát. Nagyrészt gusztustalan rágalmakról lehet szó, nagy
valószínűséggel.

Mély kátyúba sikerült  beásnom magam, mialatt  a hihetetlen háború okait  elemző források
után kutattam, ahelyett, hogy az eddigi ismereteim felhasználva írtam volna le a véleménye-
met.

Elsőként Krausz Tamás baloldali érzelmektől ismert és közismert orosz-szakértőnek a Heti
TV Pirkadat programján folytatott interjújával1 hozott össze az Internet. Nem fájdalmas el-
lapozni, mert minden tudásával és ismeretével védi az oroszokat. Lényeges azonban az interjú
bevezetőjében írt, az ő véleményét összegző mondat: „Ez egy globális tragédia, amit azonnal
be kell fejezni.”

Említést tett a világszerte elhatalmasodott russzofóbiáról is. Találtam – sok fordítási hibától
szenvedő – orosz tájékoztató cikket2 a témáról. Alapos, önbírálattal is büszkélkedő cikk, ha
valakit  nagyon érdekel,  olvassa el.  Én néhány személyes  élménnyel  fűszerezem:  többször
találkoztam az ellenszenv kifejezésével. 1956 október 24-én hozzászóltam (írásban, mert csak
úgy lehetett)  a komoly rangú KGB-tiszt  Szuez és Magyarország ismertetéséhez,  amit szó-
váltás, majd hazahívásom követett, úgy ment el mellettem zárás után az egyik magas, szőke
diáktársam (baltikumi lehetett), hogy odasúgta: „Hülyeség volt, hát nem tudod, mit csinálnak
a kis népekkel?” Fültanúja voltam az Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara főosztályvezetőjé-
nek  2-3  ismerősével  folytatott  rövid,  ukránul  folytatott  eszmecseréjének,  amiből  –  orosz
tudásommal  –  ki  tudtam  hámozni,  hogy  Ukrajna  függetlenségéről8 cseréltek  véleményt.
Csecsenföldön  két  orosz  költőt  (Puskint  és  Lermontovot)  említettek,  akik  műveikben  a
helyiekről rendkívül megalázó képet festettek. Ismertették a sztálini kitelepítésüket is, amit
nem írok le, annyira elborzasztó. Még az Átkos időkben konstatáltam, hogy a katonai kül-
kereskedelemmel foglalkozó lengyel partnerek, beleértve középszintű vezetőjüket is, nagyon
nem szerettek németül és oroszul beszélni (orosz volt a kötelező tárgyalási nyelv), és a náci
terror  egyik  emlékhelye  mellett  két  orosz  tetthelyet  mutattak  be:  a  várfal  melletti  cári
kivégzőhelyet és a Visztula-kanyart, ahol szinte a szemközti parton álltak a szovjet csapatok,
amikor a németek porrá verték a varsói felkelést, és nem avatkoztak be. Sajnálatos emlékek,
mert  ellentmondanak  annak  a  ténynek,  hogy  az  orosz  ismerőseim  rendkívül  művelt,
barátságos, segítőkész emberek voltak.

Haladjunk tovább. Hamar rátaláltam Friderikusz Sándor podcast-jára3, amiben a szuperszak-
értőnek mondott Resperger Istvánnal folytat (a 9.-ik perctől induló) másfél órás beszélgetést
erről a háborúról. A készítője jobban ismert a magyar közönség berkeiben, magam is több
kiváló műsorát  láttam,  megörültem, mert  reméltem, hogy értelmes vélemény hangzik el  a
videón. Óriási csalódással hallgattam a valóban összefogott, szakszerű magyarázatokkal ékes
interjút: tipikus fősodor demagógia terméke, félelmetesen átitatva a Nyugat, és különösen a
NATO előtti hódolattal. Nagyon össze kell szednem a bátorságom, hogy ennél többet mond-
jak  a  nyugati  háborús  propaganda-hadjárat  magyar  termékéről.  Tudatosan  téves  a  NATO
értékelése!! Resperger úr többször „védelmi szövetségként” utal rá, pedig 2010-ben a NATO
módosította a stratégiai koncepcióját Lisszabonban, ami védelmi szervezetből egy tollvonás-
sal  agresszív  valamit  varázsolt,  mert  az  USA  érdekeit  veszélyeztető  minden  formáció,
esemény, sőt annak valószínűsége elleni fellépésre hatalmazta fel. Ami a harcoló felek értéke-
lését illeti, abban is hamis a szakértő képe. Össze kellene mérnie a mostani orosz agressziót,
annak  összes  áldozatát  (minden  fegyver  által  kioltott  élet  gyalázat!)  az  USA  második
világháború óta elkövetett vérengzéseivel, embertelen tömeggyilkosságaival! Igaz, nem rejti
véka alá a Nyugat, elsősorban az USA közvetlen, akár az események irányításának is vehető
beavatkozását. Donyeck és Luganszk korábbi orosz megszállásáról is beszél, ami erős csúsz-
tatás. Szörnyű, hogy ilyen „szakértői vélemények” uralhatják a világunkat. Hogy mennyire
gazember  világ  az  USA világuralmi  törekvéseit  támogató  „szövetség”,  arra  három példát
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sorolok  fel!  TV-ben  néztem  végig  a  2001  évi  iraki  háborút.  Naplószerűen  megírtam  az
eseményt, angolul, az előzményekkel és folytatásokkal együtt a „Stay at Home, Uncle Sam”
könyvemben,  aminek  magyar  változatát  is  megjelentettem „Maradj  magadnak  Samu bá’ ”
címen. Hát, kérem, az kíméletlen, embertelen, mindent romboló agresszió volt, kreált, hazug
indokokkal.  Emlékeztetem  kedves  olvasóimat,  arra,  hogy  a  NATO  különlegesen  aktív
agressziót  követett  el  Líbiában,  amikor  40  000  légicsapást  mért  Kadhafi  erőire.  Végül:
Afganisztánból kivonulóban egy teljes családot, több generációt irtottak ki „véletlenül”. Nem
vontak érte felelősségre senkit.

Egy  freudi  elszólásról  értesíti  a  világot  video-klipet  is  tartalmazó  Twitter-bejegyzésben4

Michael Williams, a Dallas News újságírója. Magyarul így hangzik: „Ma délután Dallasban
beszélt a volt elnök, George. W. Bush és jelentős szóbeli baklövést követett el, amikor az
ukrajnai  háborúról  beszélt.  Megpróbált  utalni  arra,  amit  ‘teljesen  indokolatlan  és  brutális
inváziónak’ nevezett – de Ukrajna helyett Irakot mondott.” Kell ennél jobb bizonyíték, hogy
az iraki invázió sötét gazemberség volt?

A Magyar Békekör Egyesület pedig  blog-bejegyzésben5 tájékoztat bennünket, hogy  „Törté-
nelmi beismerést tett George W. Bush volt amerikai elnök csütörtökön: megvallotta, hogy az
Egyesült  Államok 1989-ben valóban megígérte  a Szovjetuniónak,  hogy a NATO nem fog
Keletre terjeszkedni, azaz nem vonják be a katonai tömbbe a volt szocialista országokat –
jelentette a Magyar Békekör tudósítója pénteken. (...) Két orosz komikussal folytatott telefon-
beszélgetésén George W. Bush tudatta, hogy az ígéretet elnökapja, George Bush jelenlétében
James Baker külügyminiszter tette Mihail Gorbacsovnak az 1989. december 2-3 között tartott
máltai tanácskozáson. A volt amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésről készült doku-
mentumot az orosz Znányje (Tudás) társaság által szervezett New Horizons oktatási konfe-
rencián mutatták be csütörtökön.  A Vovan és Lexus becenéven ismert  két  orosz komikus
George W. Bushsal folytatott  beszélgetésén megkérdezte a volt amerikai  elnöktől,  az apja
vezette kormány külügyminisztere, James Baker valóban megfogadta-e Gorbacsovnak, hogy a
NATO nem terjeszkedik Keletre, mire Bush így válaszolt: „Valóban így van”.

Ha az USA betartotta volna ígéretét, most béke honolna Európa földjén.

És rátaláltam a Dr. Drábik János észbontó előadására6, ami a Viva Natura TV-ben hangzott el
„Mi lesz ennek a vége?” címen. Nem először írom le, hogy már mások is észrevették, amire
én is  többször kaptam fel  a fejem, éspedig arra  a csalafinta  tényre,  hogy ugyanazokból  a
tényekből  kiindulva,  baloldali  okoskodással nagyon hasonló következtetésre  jutok el,  mint
szélsőjobboldali írótársaim. Tipikus példák erre Drábik úr eszmefuttatásai, mint ez is. Több
írását olvastam, többnyire abbahagyva, amikor a jobboldaliság mély árkaiba tévedt,  mégse
hagyhatom figyelmen kívül sokszor a tényeket, amiket jól válogat össze, és a végkövetkez-
tetéseit, mint a jelen esetben is teszem. Mert a nyilván beteg ember is – a „pénzügyi világ-
hatalmi rendszer” elméletéből kiindulva, azt körüljárva ugyanarra következtetésre jut, mint
jómagam: minden háborús konfliktusnak az USA világuralmi tébolya az oka. Illetve nemcsak
oka,  hanem  aktív  irányító  szerepet  is  játszik,  a  stratégiai  tervek  kidolgozástól  kezdve  a
fegyverszállításokon keresztül a harcoló (proxy) erők vezényléséig menően. Jól látja, hogy
Oroszország csak csomó a fonalon, amit ki kell iktatni, mielőtt a fő ellenerő ellen vethetné ki
a hálóját. Sajnos az előadásából masszív, elviselhetetlen antiszemitizmus is sugárzik.

Az ilyetén módon hátborzongató előadásból  azonban kihámozhatók lényeges,  helyes meg-
állapítások. Feltárja például, hogy Robert Kagan (aki a New American Century koncepció és
szervezet vezéralakja volt) felesége, Victoria Nuland közvetlenül beavatkozott Ukrajna  bel-
ügyeibe. Szemelvényeket nyújtok Nuland angol Wikipedia-lapjából, nyersfordításban.

Az ukrajnai szerepéről:

„Nuland volt a Méltóság Forradalmának vezető amerikai kapcsolattartója, aki hitelgaranciákat
hozott  létre Ukrajnának, beleértve egy 1 milliárd dolláros hitelgaranciát  2014-ben, és nem
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halálos fegyverekkel segítséget nyújtott az ukrán hadseregnek és határőrségnek. John Kerry
külügyminiszterrel  és  Ash  Carter  védelmi  miniszterrel  együtt  ő  volt  védelmi  fegyverek
Ukrajna részére szállításának egyik vezető támogatója. 2016-ban Nuland sürgette Ukrajnát,
hogy kezdje el a korrupt tisztviselők felelősségre vonását: ‘Itt az ideje, hogy elkezdjük le-
csukni azokat, akik túl sokáig lopták meg az ukrán lakosságot, és ideje kiirtani a korrupció
rákos daganatát.’ Miközben a Külügyminisztérium vezető diplomatájaként az ukrán válsággal
foglalkozott,  Nuland az  európai  szövetségeseket  az  orosz  terjeszkedéssel  szembeni  kemé-
nyebb fellépésre ösztönözte.”

Lebukott az ukrajnai nagykövetükkel folytatott, elvileg titkos telefonbeszélgetéssel:

„2014.  február  4-én  a  YouTube-on  közzétették  Nuland  és  Geoffrey  Pyatt,  az  Egyesült
Államok  ukrajnai  nagykövete  közötti,  2014.  január  28-án  folytatott  telefonbeszélgetés
felvételét. A telefonbeszélgetésben Nuland és Pyatt a következő ukrán kormány összetételéről
tárgyaltak. Nuland azt mondta Pyattnak, hogy Arszenyij Jacenyuknak kellene lennie Ukrajna
következő  miniszterelnökének,  Vitalij  Klitschko és  Oleh  Tyahnybok pedig  maradjon  ki  a
kormányból.  Pyatt  szerint  a következő lépés az lenne,  ha Nuland felhívná  Klitschkót,  aki
hozzászokott ahhoz, hogy ő legyen a ‘főnök’. Arról is beszéltek, hogy az EU nem vállalja a
közvetítést, Nuland pedig hozzátette: ‘Fuck the EU’ [Izéld meg az EU-t]. Catherine Ashton,
az  EU  külpolitikai  vezetőjének  szóvivője  kijelentette,  hogy  az  EU  nem  kommentálja  a
„kiszivárgott állítólagos” beszélgetést. (...) Jen Psaki, a külügyminisztérium szóvivője szerint
a  megbeszélés  nem bizonyítja,  hogy az amerikaiaknak  bármilyen  tervük lenne a  politikai
kimenetel befolyásolására, és megjegyezte, hogy ‘nem kellene meglepőnek lennie, hogy bár-
mikor is voltak megbeszélések a közelmúlt eseményeiről és ajánlatairól, valamint arról, hogy
mi történik a helyszínen’.”

Hát ez történik, kérem. Igaz, hogy egyáltalán nem szokatlan, de meredek irányításra utal.

Nem teszek kísérletet Drábik információinak ellenőrzésére, nagy vonalakban biztos helytállóak,
ennek következtében egyet  kell  értenem a következtetéseivel  is.  Neveket  sorol (Nulandon
túl): Kagan, Biden, Blinken, Brzezinski. Nem tartom fontosnak, melyik megállapítását kinek
a nevéhez köti, csupán a vonalvezetésük érdekes, amit tömören összefoglalok.

A fő veszélyt Amerika világhatalmi egyeduralmára Kína jelenti. Ahhoz, hogy vele sikeresen
meg lehessen vívni a hatalmi harcot, le kell építeni, ki kell véreztetni Oroszországot. Ukrajna
helye meghatározza Oroszország erejét: ha az érdekszférájában marad, nehéz a helyzet, ha
Nyugatnak sikerül  magához vonzania,  elveszíti  nagyhatalmi  státuszát.  Oroszországot  most
kedvező megcélozni, mert gyenge. Elengedhetetlen az USA újra felfegyverzése (ez korább
indult program, a „New American Century” körül alakult), ehhez olyan eseményre van (volt)
szükség, mint a II. világháborúban a Pearl Harbor volt. Sikerült olyan hangulatot kialakítani,
hogy folyamatos, végtelenített háborút kell folytatni a demokráciáért, aki ezzel szembeszáll,
az  terrorista.  Az  USA  nagy  győzelmet  aratott,  amikor  belerántotta  Oroszországot  az  új
világhatalmi erők elleni harcba. Ezzel hosszú távon biztosította az Európa feletti ellenőrzést,
fátyolt  vetett  az  óriási  fegyverarzenál  –  nincs  háború ellentmondásra.  Sikerült  leszakítani
Európát  az  olcsó  orosz  olajról-gázról,  és  piacot  nyitni  az  USA energiahordozói  számára.
Fenyeget viszont a veszély, hogy Oroszország elpusztítása a világ megsemmisülését eredmé-
nyezheti.

Csupán pár mondattal egészítem még ki ebben a fejezetben az ukrajnai helyzet értékelését.
Nem  szabad  egy  pillanatra  se  elfelejteni,  hogy  a  Nagy  Szovjet  Birodalomból  szabadult
Ukrajna minden volt, csak stabil kormányzás alatti, független állam nem. Korrupt és alkal-
matlan kormányokat korruptabb és alkalmatlanabb váltogatta. A lakosság ennek és a nyomor-
szintű  életszínvonalnak  a  hatására  instabil  közeget  képviselt.  Az  amerikai  befolyást  több
külföldön élő ukrán származású, vagy Ukrajnában is mozgott politikus is fokozta, belépve a
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„hazai” harcszíntérre és fokozva a káoszt. Ilyen volt az egyik pénzügyminiszter (keresem, de
nem találom), és Szakasvili7, aki igazi szarkeverőként mozgott Grúzia és Ukrajna berkeiben.

Aki  nem unja  még,  nézzen  bele  az  általam írt  Ukrajnába. „AZ USA ledarálja  a  világot”
e-könyvemben olvashatók a következők:

„Amikor segítünk Ukrajnának demokratikus rendjének védelmében, vagy Kolumbiának, meg-
oldani a több évtizedes háborúját, akkor erősítjük azt a nemzetközi rendet, amitől függünk.
[Ukrajnában sok minden van, csak demokrácia nincs, és amit ott művelnek, az imperialista,
világuralmi  terjeszkedés,  fegyveres  beavatkozásig  terjedően  minden  megengedhetetlen
eszközzel.] Erről részletesen foglalkozom később. (...) Oroszországot Ukrajnában más által
folytatott (proxy) háborúval vádolja, kényelmesen ignorálva az USA beavatkozását a ukrajnai
politikába, az orosz befolyás alól elszakadni kívánó ország támogatását, és a neonáci milíciák
erősödésének elősegítését; ugyancsak figyelmen kívül hagyja az USA régóta táplált erőfeszí-
téseit,  hogy Ukrajnát, a jelentős gáztranszfer útvonalat az euró-atlanti hatalom hatáskörébe
vonja,  valamint,  hogy  hozzáférhetővé  tegye  a  még  meg  nem kutatott  regionális  olaj-  és
gáztartalékokat; (...) Több blogban, majd a „2015 – Történelmi pillanatkép” című írásomban
kommentáltam az USA Oroszországra gyakorolt nyomását, ami az ukrajnai krízishez vezetett,
majd napjainkban az USA közép-kelet-európai felvonulásában kulminál. Kénytelen vagyok
türtőztetni magam, különben nagyon durva kifejezésekkel élnék, hogy jól rajzoljam meg azt a
gerinctelen aljasságot, amivel az USA a falhoz akarja szorítani a politikai-gazdasági mély-
pontról lassan kikapaszkodó medvét. Körül akarja fonni. Kezdte Grúziával, a Szovjetunióról
levált déli olaj-államokkal, Jerevánra is kivetette a hálóját. Amint a mély gazdasági válságba
süllyedt Ukrajna is alkalmasnak mutatkozott, hogy a jobboldali szélsőségeket követő ellenzék
felhasználható legyen a gyenge kormány megbuktatására, a sokadszor elhatározott rendszer-
váltás végrehajtására, lendületes akció-sorozatba kezdett. Mielőtt kicsit mélyebbre néznénk,
megemlítem, hogy Putyin nem tartozik a kedvenceim közé, amiről írok, ennek az őt általában
elítélő véleményemnek a tudatában teszem. A NATO-ba és Európai Unióba invitálás, az arról
folyó  tárgyalások korábbi  ígéretek  felrúgását  jelentik.  A „2015 – Történelmi  pillanatkép”
írása során megtaláltam azt a dokumentumot,  amelyik bizonyítja,  hogy a NATO kötelezte
magát:  nem terjeszkedik  kelet  felé.  Jé...  de  nem is  érdemes  csodálkozni:  a  dokumentum
hozzáférhetetlenné vált! Most kereshetem az orosz külügyben. Ha sikerül, felrakom ide link-
ként. Az EU a szokásos feltételekhez kötötte Ukrajna befogadását: fegyverkezés, privatizáció,
a  szociális  rendszer  megfaragása.  Az  ukránok  hajlottak  a  feltételek  elfogadására.  Vagy
ostobák, vagy gazemberek. Következett a fegyveres beavatkozás. Egyrészt felvonultattak egy
hadihajót  a  Fekete-tengeren,  az  egyetlen  orosz  fekete-tengeri  haditengerészeti  támaszpont
előtt, másrészt fegyvereket juttattak ellenzéki csoportoknak. Csodálkozott a mafla világ, hogy
Putyin pillanatok alatt annektálta a Krím-félszigetet. Ukrajna EU-NATO tagsága ugyanis a
támaszpont elvesztését jelentette volna számára. És egyébként is, a Krím-félsziget évszáza-
dokon keresztül Oroszország része volt, csak az ukrán Hruscsov ajándékozta Ukrajnának egy
nem józan pillanatában. Mellékes hír volt ugyan, de érdekes (nem tudom igazolni a forrást):
egy orosz harci gép alacsonyan elhúzott a hadihajó felett, aminek az elektronikus rendszerei
ettől felmondták a szolgálatot. Több matróz azonnali leszerelését kérte: nem lehet ilyen fegy-
verek ellen harcolni. Most erősítette meg egy jószemű ismerős a hírt. A fenti megállapodás
eltüntetése arra késztetett, hogy nézzem meg egy kicsit a NATO metamorfózisát, miként is
zajlott le? Az angol nyelvű orosz sajtóban érdekes cikkre akadtam. A szerző szerint, aki a
Katonai  Tudományok  Akadémiájának  levelező  tagja,  a  NATO  2010.  november  19-20
közöttre,  Lisszabonba  összehívott  csúcstalálkozóján  (írja  2010-ben)  el  fogják  fogadni  a
szövetség új  stratégiai  koncepcióját,  amely a  regionális  védelem koncepciójáról  a  modern
világkapitalizmus alapjainak védelmében globális méretű missziókra vált át. Gyakorlatban ez
a  Nyugat  III.  hidegháborúban  aratott  győzelmét  fogja  intézményesíteni.  A győzelem már
eddig is látható eredményei a Jalta-Potsdam rendszerről folyamatban lévő eltávolodásban és
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az  ENSZ által  vagy  legalábbis  a  Biztonsági  Tanács  által  betöltött  szerep  csökkentésében
tapinthatók le. Belelapoztam az új stratégiai koncepcióba9. Tele van „határainkon kívüli” és
„terrorizmus” szövegekkel, egyértelmű, hogy ekkor törvényesítette a sok lökött országelső az
USA globális terrorizmus elleni háborúját, valamint az Oroszország elleni akciókat. Egyetlen
pontot fordítok le (nyersen): 19. old., 20. pont: „A NATO határain túli válságok és konflik-
tusok közvetlen fenyegetést jelenthetnek a Szövetség területe és népessége biztonságára. Ezért
a NATO, ahol lehetséges és amikor szükséges részt fog venni válságok megelőzésében, válsá-
gok kezelésében, konfliktusok utáni szituációk stabilizálásában és rekonstrukciók támogatásá-
ban.” [kiemelések tőlem] Hogy miként valósult meg ez a gyakorlatban? Elég utalnom a Líbia
elleni minimum 20000 [később elhangzott 40000 is] NATO légicsapásra. A stratégia reform-
jának pillanatában Orbán Viktor ült az ország miniszterelnöki székében. Nem volt szava a
koncepcióváltás  ellen?  Számtalan  apróbb  oroszországi  beavatkozásra  került  sor.  A  keleti
szakadár megyék körüli vádaskodás, fegyverek szállítása a központi kormány egységeinek.
Megjegyzem, az orosz hatalom se türtőztette  magát.  A „szabadságon lévő” orosz katonák
biztosan nem véletlenül jelentek meg a területen. Provokáció provokációt követett. Elég csak
a lelőtt utasszállítóval kapcsolatos azonnali vádaskodásra utalni. Legjobb tudomásom szerint a
vizsgálatok ugyan orosz fegyver használatát állapították meg, de hogy kik használták, arra –
tudomásom  szerint  –  a  mai  napig  nem  derült  fény.  Napjainkban  az  USA  gyakorlatilag
„megszállja” az Ukrajnával szomszédos államokat. Óriási feszültséget okoz, háborús hangu-
latot teremt. Nem tartom kizártnak, hogy az olaj-gázárak drasztikus csökkenésében szerepet
játszik a nagy USA – Szaúd-Arábia barátság. A 110 $ ár 35 $-ra csökkenése gyilkos fegyver
Oroszország ellen, amelyik a II. világháborús veszteségekkel azonos privatizációs vesztesé-
gek és káosz (1990-93) óta a legsúlyosabb krízist szenvedi el. Nézzük meg, miként véleked-
nek józan nyugati koponyák az ukrán válságról. A Black Agenda Report alapító szerkesztője,
Margaret Kimberley szerint az USA túl sok országban interveniált anélkül, hogy elég nagy
árat fizetett volna miatta. Szerinte Oroszország győzni fog Amerikával szemben, ami ki akarja
zsigerelni a befolyását és gazdaságát. Értékelte Putyin és Kerry Szocsiban lezajlott találko-
zóját, ahol érzékelhető volt: Kerry attól fél, hogy az ukrán farok már csóválja az USA kutyát.
Nyilvános nyilatkozatban is figyelmeztette Poroshenko-t, hogy ne fenyegesse Oroszországot a
Krím és  Donbassz  visszafoglalásával.  Bár  Obama  jóváhagyása  nélkül  ezekre  a  lépésekre
aligha kerülhetett  volna sor,  visszatérte  után Obama is  megfeddte,  az USA ENSZ-követe,
Samantha Power pedig egyszerűen tagadta mindazt, amit Kerry tett. Lehet, hogy Obama és
társai nem akarnak háborút, de könnyen megkaphatják, ha incidensre kerül sor az ukrán-orosz
határoknál. És az oroszok sose fognak behódolni Amerikának, nem találhatnak olyan bábot,
akit a Kremlbe emelhetnének. Felturbózva az orosz fenyegetés mítoszát, az USA és a többi 27
NATO tagállam 2016. február 10-én megállapodtak új nemzetközi erő létrehozásában, amely
Európa keleti határait (a három balti államot, Lengyelországot és Romániát) hivatott védeni.
Sokak  véleménye  szerint  ez  veszélyes  precedenst  jelent,  ami  ellenőrizhetetlen  spirálhoz
vezethet.  A  NATO-vezér  Jens  Stoltenberg  (azt  hiszem ő  az,  aki  szeret  goromba  hangon
kommunikálni)  közölte,  hogy ez  az  erő  ki-be  fog  rotálni  a  kelet-európai  országokban,  és
szövetséges  bázisokból,  beraktározott  fegyverzetből,  rendszeres  gyakorlatokból  fog  állni,
mindezt  gyorsreagáló  erő fogja  támogatni,  amely  légi,  tengeri  és  speciális  egységekből  –
40000 fő – fog állni,  jelenti  a Reuters. Hat ok van, amiért  nem szabad felújítani a hideg-
háborút. – mondja a CommonDreams. Sorolja, magyarázza. Terjedelmi okokból most csak a
címeket írom le, egyértelműek:

1. Ezt akarja Putyin.

2. Ezt akarják a Pentagon vállalkozói.

3. Az általános hiedelmekkel szemben nem a Reagan által kreált katonai felépítés kényszerí-
tette térdre a Szovjetuniót.
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4. Nem engedhetjük meg magunknak.

5. Alá fogja ásni a közelmúlt legjelentősebb diplomáciai sikerét.

6. Nukleáris holokausztot robbanthat ki.”

Hosszú, de velős volt ez a 2016-ban született írásom! Aki ebből sem érti meg, mi folyik ma
Ukrajnában, nem is akarja megérteni!

Szinte senki se foglalkozik azzal a kőkemény ténnyel, hogy Ukrajna nemcsak geopolitikai,
világhatalmi  szempontok  miatt  került  az  USA  és  szolgalelkű  követői  figyelmének  köz-
pontjába,  hanem gazdasági  érdekek is  nem kevés  szerepet  játszanak  ebben!  Elég  néhány
fontos területet kiemelni:

- A világ legjobb termőföldjei közül is kiemelkedik Ukrajna zsíros fekete földje. Igazi
kincs! A valószínűleg nem legmodernebb eszközökkel folyó mezőgazdasági termelés
gabona-kincsesházzá emeli az országot.

- Közismert az ukrán szén óriási mennyisége és kiváló minősége.
- A világ  egyik  legjelentősebb  vasérc-lelőhelye  a  krivij-rigi  (Krivoj  Rogként  jobban

ismert), nemcsak az érc elképesztő mennyisége, hanem igen magas vastartalma miatt
is, ami nem sokkal marad el a kurszki-belgorodi, mágneses anomáliát (az iránytű a
környéken észak helyett a lelőhely felé mutat) okozó vastartalmától.

- Számtalan egyéb fontos ércben gazdag az ország, mint mangán, ilmenit (titán), higany,
urán.

- A szovjet időkben jelentős ipari kapacitások épültek ki. Csupán a személyes élmé-
nyeimből merítek. Magyar katonatiszt mesélte, mennyire elképesztette, amikor olyan
ipartelepet foglaltak el,  amelyet a távozó szovjet hadseregnek csak részben sikerült
lerombolni.  A csarnokok mérete  mellett  döbbenten látták,  hogy köztük villamossal
közlekedtek a dolgozók. Magam jártam a gengszterváltás miatt leállított repülőgép-
gyárban,  amelynek  egyes  csarnokaiban  több  óriásgép  fért  el.  Mit  írtam  erről  a
„Világok, népek, emberek” című könyvemben? Érdemes idézni:
„Vinnyica üzleti  ügy, ennek megfelelően nem sokat tudtam foglalkozni  a várossal.
Repülőgépgyár volt az úticél és arról szól ez a törpe mese. Meg nem mondom, ki-mi
vezetett oda, biztos nem repülőmérnöki mivoltom volt a döntő szempont, hanem az az
idő tájt szokásos fémhulladék vagy valami hasonló. Megérkeztem egy hatalmas biro-
dalom kapujához,  az  onnan látható  épületek  méreteiből  következtetni  lehetett  arra,
hogy nem cuclisüveg-gyárat látok. Kiderült – ha jól emlékszem –, hogy a SZU óriás
szállítógépeinek  egyikét  (vagy  többjét)  gyártó  üzemhez  érkeztem.  Most  teljesen
mindegy (mert nem is emlékszem részletekre), hogy miről tárgyaltam, mire jutottunk.
Bekukkanthattam a gyáróriás egyik üzemépületébe és belesápadtam. Amire a szovjet
(orosz-ukrán-kirgiz-akármi) ipar akkor képes volt, az egy kis ország aggyal rendelkező
kifutófiának  sok  volt.  Egy  pillanat  alatt  fel  lehetett,  fel  kellett  fogni,  hogy  sok
rettenettel,  felesleges és iszonytató vérfürdővel, vad diktatúrával ez a rendszer, ez a
birodalom olyan potenciált teremtett, amire másoknak évszázadokra volt szükségük.
Ezzel együtt nem szeretném, ha egy unióban kellene Ukrajnával (rettenetes, hogy ilyet
leírok) együtt élnem.”
Rezet  kínáltak a legnagyobb ukrán rézműben. Nem találom, pedig nyilván arról is
írtam. Nemcsak az üzem volt óriási, de a termék minősége is a világelsők közé tarto-
zott.

*
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III. fejezet: A gyökerek

Részben  már  érintettem,  az  előző  fejezetben.  Jónak tartom mégis  összefoglalni,  mik  is  a
szörnyű háború gyökerei?

Mély kútban vergődve kell keresni az USA kevés riadalmat okozó háborúit követő első fehér-
fehér,  keresztény  kontra  keresztény  testvérháború  gyökereit.  Ami  nagyobb  felháborodást
gerjeszt – hála a fősodor médiának is –, mint a minimum 40 millió halottal járó Amerikai
háborúk. Közvetlenül a II. világháború után a kommunizmus elleniek, majd a 9/11 óta végte-
lenített terrorellenes terrorháborúk.

Kezdjük talán a demokráciával. Most is elhangzik, hogy az autarchiával szemben demokráciát
véd Ukrajna és a Nyugat. Többször leírtam, hogy demokrácia nincs és nem is lesz, míg ember
él a Földön. A fogalom összeegyeztethetetlen az emberi természettel.  De milyen demokrá-
ciáról is beszélnek a balga hívei, harcosai? Mind, kivétel nélkül Amerikát állítja elénk példa-
képül.  Hát én alaposan, Chomsky segítségével,  nagyító alá vettem az amerikai  alkotmány
születését  és  „fejlődését”.  Világos,  mint  a  felhőtlen  nyári  nap,  hogy  születésétől  fogva  a
hatalmon lévő elitet szolgálta és szolgálja. Az első példány csak a rabszolga-származékokat és
a nőket zárta ki az élvezői köréből. Kár folytatni, ma se nevezhető demokráciának az, amit, a
választásokat  is  beleértve  a  pénz  vezérel.  Legális,  választott  vezetők  százait  taszította  le
Amerika közvetlen beavatkozással, vagy propaganda-hadjárattal,  szankciókkal, a hatalomra
törő,  többnyire  szűk  elit  érdekeit  képviselő  erők  pénzzel,  fegyverrel  támogatásával  a
demokrácia  nevében.  Nem  az,  a  zéró  vezérli,  hanem  világhatalmi  őrület,  gazdasági  és
fegyverkezési profithajsza. Ami pedig a mai, modern Ukrajnát illeti, az olyan messze van a
demokráciától  (jogállamiságtól),  mint  Makó  Jeruzsálemtől.  Erről  hamarosan  kicsit  többet
fogok írni.

Lépjünk  tovább!  Nézzük  meg  kik  az  USA  legfőbb  támogatói  ebben  a  gusztustalan
világhatalmi öldöklésben?

A legfőbb proxy „trójai faló” a NATO. Védelmi szövetségnek mondja mindenki, akinek az
érdeke  ezt  diktálja:  a  vezérlő  USA, a  mindenkori  vezetői  és  tagállamai,  valamint  azok a
szakértők, politológusok, akik a sártaposók kemény csizmáját is nappa velúr bőrből készült
női divatdarabnak mondják, mert vagy ostobák, vagy érdekük úgy diktálja.  2010-ig tudták
tartani a védelmi hazugságot, akkor, Lisszabonban módosították a szervezet stratégiai koncep-
cióját9, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a védelmi együttműködés helyébe az USA mindenkor,
bármikor kreált szempontjai szerint a NATO hajbókoló szolgaként szolgálja a világcsendőrt.

Ez tehát a NATO!
A főként  Gorbacsovnak  hála  szétesett  Szovjetunióból  kihulló  Ukrajna  vergődött  külső  és
belső  antidemokratikus  (legfeljebb  karikatúraként  festhető)  hatalmi  erők  viaskodásában.
Gorbacsovot sokáig tiszteltem, mert a vodkavedelők pocsolyájából józannak tűnő elvekkel
(glasznoszty =  nyíltság,  peresztrojka =  átalakítás  és  uszkorenyije =  a  gazdasági  fejlődés
gyorsítása)  emelkedett  ki,  de  aztán  kiderült,  hogy  a  Vaslady-vel,  majd  amcsi  vezetőkkel
folytatott tárgyalásai során egyszerűen, rendkívül naiv módon behódolt a kapitalizmusnak, az
azt uraló elveknek, ami nem a Szovjetunió reformjához, hanem annak széteséséhez vezetett.

A demokratikus elveket kurjongató Ukrajna ugyanazon áramlatok és személyek által okozott
két sebből vérzett: politikai-hatalmi harctól és gazdasági-pénzügyi hozzá nem értéstől. A két
koporsó együtt a világ egyik legkorruptabb országát hozta létre (helyesebben rombolta le).
Jellegzetes préda-történet.  Olyan országé,  amelyet több hatalmi struktúra,  oligarchák, szél-
hámosok prédájául vetettek oda.

13

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Uszkorenyije&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Peresztrojka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glasznoszty


A Kárpátalján, Munkácson magánvállalkozóként vegyesvállalatot hoztam létre. Gazemberek-
nek bizonyultak a partnereim, de elég pontos képet vetítettek elém az ukrajnai állapotokról.
Nincs se erőm, se terjedelmem Ukrajna függetlenségének részletes elemzésére. Az Ukrajnáról
szóló  Wikipédia  lap  széleskörű  krónikát10 nyújt  a  történésekről.  Csupán  momentumokra
hívom fel a figyelmet.  Már Leonid Danilovics Kucsmáról lesújtó véleményeket  hallottam:
hülye szintű méltatások sorába tartozott a primitív, inkompetens, korrupt, züllött.  Őt sűrűn
váltogatták tehetségtelen politikai díszvirágok, volt köztük oroszbarát, Nyugat felé orientált, a
nacionalizmus lángját szítóknak sikerült feltüzelni a lakosságot lázas tüntetésekre (narancsos,
színes becenevet kaptak), volt, amelyik 80 halottat eredményezett. Itt és most csak általam
kulcsfiguráknak látott  két miniszterelnököt  emelek ki,  Julija  Volodimirivna Timosenkot  és
Viktor Fedorovics Janukovicsot. Az előbbit, mert díszpéldányul szolgálhat a Szovjetunió szét-
robbanása után a semmiből kinövő, hihetetlen vagyonra és hatalomra szert tevő oligarchákra,
aki az egész ukrán gázbirodalmat magáévá tudta tenni és – tessék megkapaszkodni – mocskos
szájjal lázított Oroszország ellen. Moszkvát, ill. az egész orosz fekete lyukat el kell törölni a
Föld  színéről  –  mondta  bájosan.  A  Forbes magazin  a  világ  harmadik  legbefolyásosabb
nőjének szavazta meg; csak  Condoleezza Rice és Wu Yi kerültek elé. Janukovics pedig a
bukdácsoló, gyenge politikus mintapéldánya lehet, nem sikerült tartósan megkapaszkodnia a
trónszéken.

A most átkozódó, Moszkvát kiáltó Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij bohócból átvedlett
országelső. Oroszbarátként került hatalomra, de bekebelezte a Nyugat, illetve annak hódolói.
Nem lehet könnyű népszerű hatalomellenes humoristát 180 fokkal megfordítani. Nem olvas
történelemkönyvet,  mint számtalan ostoba trónra kapaszkodó, mint például Gorbacsov, aki
alkoholtilalmat rendelt el, nem figyelve arra, mekkora károkat és gyors gazdagodást hozott a
tilalom az amerikai népnek, illetve néhány gátlástalan törvényszegőnek, például a Kennedy
családnak. Zelenszkijnek csak a volt szovjet blokkból kiszakadt kelet-európai népek sorsát
kellene  picinyke  szociális  érzékenységgel  tanulmányoznia  és  gyorsan  megállapodna  a
világgal függetlenségért könyörögve.

Egy pillanatra álljunk meg a három tagból álló neveknél. A középső, apai név (otcsesztvo) is
rámutat a közeli, szláv rokonságra! Igen közeli népek ölik egymást.

Egyértelmű,  hogy  a  nép  nyomasztó  szegénységben  élt.  Államcsőd  közvetlen  veszélye  is
fellépett,  amiből  külföldi  segítséggel  tudtak  csak  kimászni.  Nem dolgom,  nem is  akarom
lekicsinyelni a menekülés nagyságrendjét, fel kell azonban hívni a figyelmet arra a szomorú
tényre, hogy az ország népessége az 1990-es évek eleji csúcspont óta 2020-ra 52 millióról
41,5 millió alá csökkent.

Két hírre tudom még felhívni a figyelmet.

A  portfolio-hu  alapos  ismertetést  tett  közzé  Banderáról11.  Érdemes  elolvasni!  Szupergaz-
emberről  van  szó,  a  mai  követői  se  lehetnek  doromboló  cicusok.  Az  emlékeimben  néha
felvillan, hogy a moszkvai éveim alatt (1953-57) sokszor sustorogtak orosz ismerőseim arról,
hogy Ukrajnában hadtest méretű katonaság nem tette le a fegyvert, ellenáll a szovjethatalom-
nak. Nem tudom, egyenlőségjelet lehet-e tenni az akkori hírek és Bandera közé, de nagyon
valószínűnek tartom, hogy részt vett az eseményekben.

A  Magyar  Békekör  blogban12 ad  hírt  arról,  hogy „NATO  tisztek,  köztük  egy  amerikai
tábornok és egy brit ezredes került elő a mariupoli  Azovstal acélmű földalatti  járataiból –
jelentette a Magyar Békekör tudósítója vasárnap.

Az  amerikai  hadseregtábornokot  Eric  T.  Olsonnak,  a  brit  ezredest  pedig  John  Baileynek
hívják. A négy csillagos nyugalmazott Olson hadseregtábornok az amerikai különleges műve-
letek szakértője. Rajtuk kívül még négy NATO tiszt került elő a föld alól. Érdekes, nem? A
világcsendőrt képviselő tábornok mellett  a legnagyobb gyarmatosító exhatalom egyenruhá-
jában díszelgő tiszt mászik elő az ukrán védők katakombájából.
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Értesülések  szerint  további  NATO  tisztek,  köztük  franciák,  kanadaiak  és  törökök  rejtőz-
ködnek még az Azovstal katakombáiban.”

– – –

Megállhatnék,  elég  világos  a  sötétség.  Újabb  hírek  érkeztek  azonban,  amelyek  figyelmet
érdemelnek. A Magyar Békekör cikkben13  közvetíti: az orosz oldal háborús bűnökkel vádol
három ukrán elnököt, mások mellett. A két első bekezdés így szól:

„Háborús  bűnök  elkövetése  miatt  nemzetközi  bíróság  elé  állítanák  Ukrajna  2014  utáni
elnökeit – közölte szerdán Jelena Siskina, a Donyecki Népköztársaság parlamenti képviselője.

Olekszandr  Turcsinovot,  Pjotr  Porosenkót  és  Volodimir  Zelenszkijt  azzal  vádolják,  hogy
írásos parancsot adtak neonáci fegyvereseknek donbásszi civilek meggyilkolására. „Katonai
bűncselekményeket nem csak azok követtek el, akik meghúzták a ravaszt, hanem azok is, akik
parancsot adtak rá. Tábornokok és elnökök” – mondta a törvényhozó.”

Másnap az eljárás részleteiről szóló cikkben14 meg is erősíti a hírt.

Kölcsönös, parázs vádaskodás egyetlen morzsája, nem segít a megbékélés útjának építésében.
Gondolom, az írásos parancsokat fel is tudják mutatni, ha nemzetközi bírák elé kerülne a vád.

Ugyancsak  a  Békekör  tette  közzé  egy  orosz  állampolgár  „Úgy  érzem  magam,  mint  akit
kettéhasítanak”15 címet kapott vallomását. Elképesztően pontos rajz a szörnyű fejleményekről.
Kötelező  olvasmány  mindenkinek,  aki  a  konfliktust  valamennyire  is  meg  akarja  ismerni.
Csupa rendkívül bölcs, kristálytiszta meglátás. A teljes vallomást nem közlöm, a „Források”
fejezetben  megtalálható  teljes  szöveg  minden  betűjét  ajánlom  a  kedves  olvasóimnak.
Részletek:

Idézet kezdete:

Először is, engem, személyesen, nagyon megvisel ez az egész. Úgy érzem magam, mint akit
kettéhasítanak. Nekem Oroszország és Ukrajna nem két ország, mindkettőnek része vagyok,
ezért úgy érzem mintha ketté vágnának. Amikor az európai, USA, vagy kanadai „szolidari-
tásról” (vagy a szlovák, lengyel, vagy holland szolidaritásról) olvasok, tudom, hogy sem az ő
„szimpátiájuk”, sem az ő „szenvedésük” nem ér fel azzal a szenvedéssel vagy fájdalommal
melyet én személyesen érzek a két népért melynek része vagyok, és amely két népet a testvér-
gyilkosság irányába húznak szét. Végül is, MI OROSZOK ÉS MI UKRÁNOK FOGUNK
SZENVEDNI. Jelenleg lőjük egymást! Nem hiszek mások színlelt könnyeiben. (...) Orosz-
ország ezzel  az egésszel  nem nyer semmit.  De ha egy pillanatra  elgondolkodunk, az első
lépés, hogy mi oroszok és mi ukránok tiszteljük egymást és önmagunkat. (...) És most néhány
szó az európai és amerikai „testvérekről”. Először is, az átlagemberek, akárhol is legyenek a
világon, mind testvéreink. A hidegháború végén a nyugati elit „véletlen győzelemmel” találta
magát szembe, pedig nem igazán akarta. A hidegháború alatt megfelelt neki, hogy volt egy
kiszámítható ellensége, amely lehetővé tette, hogy rengeteg pénzt pumpáljanak az egyébként
fölösleges fegyverkezésbe, ebből pedig nagyon sokan jól járjanak. És akkor jött a „győze-
lem”. Persze igaz győzelem nem volt,  csak arról volt szó, hogy a Szovjetunió reformokba
kezdett, hogy lépést tartson a korral. Mint minden átalakulás, ez is gyengüléssel kezdődött.
Brzezinski az átalakulást az USA érdemei közé sorolta, de a győztesek nem tudtak választ
adni  a  következő  kérdésekre:  Hogyan  reagáljunk  egy demokratikus,  piac-orientált  Orosz-
országra?  Mi  legyen  azokkal  a  kutatóközpontokkal,  amelyek  arra  rendezkedtek  be,  hogy
Oroszországot, mint ellenséget tanulmányozzák hosszú évtizedeken keresztül? Mivel igazol-
juk a fegyverkezést? És leginkább: hogyan kössük Európát Amerikához?

Egy rövid csatározás után, melynek célja a szovjet gazdasági tetem újrafelosztása volt, egy
poros zsákból előhúzták azt a „civilizációs elméletet”,  amellyel azt akarták igazolni,  hogy
Oroszországgal Európának kell  konfliktusban állnia.  Az új konfliktust  állítólagos „áthidal-
hatatlan különbségekkel” igazolták.  Egy még porosabb zsákból előhúzták a demokrácia  új
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állítólagos  alapfeltételét,  az  elvadult  neoliberalizmust,  amely  állítólag  jobb  minden  más
szociális alternatívánál. Végül, a legfontosabb, hogy Európában, különösen az egykori szovjet
területeken, elterjesztették az amerikai hadiipari komplexum által támogatott oroszgyűlöletet,
a russzofóbiát.

Mi ennek a globális russzofóbiának az előnye? Más, mint a nácizmus. Ha a zsidókat etnikai
alapon gyűlölöd, akkor náci vagy. Ha viszont az oroszokat gyűlölöd etnikai alapon, akkor te
igazi demokrata, humanista vagy, kiállsz az emberi jogokért. Ez így nagyon kényelmes. Sőt,
ma már az egész ott tart, hogy ha valaki demokrata és humanista, akkor kötelező, hogy gyű-
lölje  az  oroszokat,  mint  a  humanizmus  és  a  demokrácia  ellenségeit.  (Tolsztoj  és  Doszto-
jevszkij  kivétel,  de egyrészt  ők nem egészen számítanak orosznak,  ráadásul  ma már nem
nagyon  olvassák  őket  Nyugaton).  Azaz,  az  európai  értékek  nevében  megengedett,  hogy
kiirtsák az alsóbb rendű civilizáció alsóbb rendű tagjait. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
támogatom, vagy elfogadom a különleges műveletnek nevezett háborút! Se nem igazolom, se
nem fogadom el!  De mi van veled,  kedves nyugati  olvasó? Te elfogadod ezt  a keresztes
háborút a demokrácia és a humanizmus nevében? Elfogadod, hogy a ti „humanizmusotok”
önti az olajat erre az égő tűzre? És ezáltal szítjátok a viszályt Oroszország és Ukrajna között?
Miért nem szorgalmazzátok a tárgyalást Európa biztonsága érdekében, a fentiek helyett, és az
Ukrajnának szállított fegyverek helyett? Ki jár jól azzal, hogy Európa szítja a viszályt Ukrajna
és  Oroszország  között?  Sem Európa,  sem Ukrajna,  sem Oroszország.  Olyanok  akik  nem
harcolnak,  s  nem  küldik  a  gyerekeit  háborúba,  nem  nyelnek  radioaktív  port,  egy  napon
politikai  Oscar-díjat  nyernek  majd  „humanizmusból  és  demokráciából”.  Biztosan  állítom,
hogy Oroszország egyedül nem tud pontot tenni a konfliktus végére, és azoknak, akik őszin-
tén keresik a megoldást, fel kell hagyniuk a russzofóbiával és az ukranofóbiával, és le kell
ülniük  a  tárgyalóasztalhoz  Európában,  hogy  közös  kiutat  keressenek  abból  a  csapdából,
amelybe együtt léptünk bele.”

Idézet vége!

– – –

Nem tudom, sok értelme volt-e az ebben a fejezetben eddig írtaknak, mert most jelent meg a
Magyar Békekör összefoglalója16 az ukrajnai háború okairól. Lényegében egyetértve az abban
foglaltakkal, szíves figyelmükbe ajánlom.

És tessék nagyon odafigyelni a  Mandiner hírére: egyeztetett az amerikai és orosz vezérkari
főnök. Ha lenne még bárkinek kétsége, kik között dúl a háború, nyugodjon bele: az USA és
Oroszország között!

*
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IV. fejezet: Kivirágzik a félelem, bizonytalanság, bizalmatlanság

Minden fegyveres összetűzésnek, öldöklésnek a közvetlen áldozatokon (halottakon, sebesül-
teken, elhagyottakon) és károkon túl széles körben, gyakorlatilag az egész világra kiterjedően
súlyos negatív hatásai vannak. Politikaiak, gazdaságiak, katonaiak, amikről általában krónikák
szólnak.  A  szellemi,  pszichológiai  hatásokkal  ritkán  foglalkoznak,  azokról  ritkán  írnak,
szólnak, pedig felfoghatatlan, minden bizonnyal több generáción át ható sérelmeket okoznak.

Eszembe  jut  az  1944-ben,  Nagyváradon  elszenvedett  szőnyegbombázás,  amit  imbolygó
hajóként  hullámzó  szuterén-helyiségben  éltünk  át,  két  szülő  és  öt  gyermek.  A hatodik,  a
nagyobbik bátyám tejért ment a városba. Az irtózatos sivítástól, dübörgéstől nem hallottuk
egymást, csak tátogó torkunkat látva tudtuk, hogy visítunk, rémülten üvöltözünk. És a rémes
gaztett múltán mind az öt gyermek hányt. Okádtunk a légnyomástól (orvosok szerint) és az
átélt rémülettől (mondom én).

A fejezet címe rámutat a hatások egy részére. A rémségeket átélteken túl is ragályosan nő a
félelem, a létbizonytalanság, az életvitel instabilitásának rákja, a környezetük szinte minden
tagja  iránti  bizalmatlanság.  Nemcsak  az  elkeseredettek  számát  növeli,  hanem  fékezi  a
társadalom egészének növekedési ritmusát,  a jobblétbe vetett  hitet.  Megnyomorít  mindent,
generációkon  át.  Nem  láthatók  a  generációkon  átütő  sérülések,  mint  a  sugárfertőzöttek,
nukleáris áldozatok torzszülött utódain, de bennük él,  mint bennem a nagyváradi szőnyeg-
bombázás okozta irtózat.

Vigyázzatok emberek, addig van értelme élni, amíg több örömet találtok benne, mint elveszett
hitet.

*
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V. fejezet: A gonoszok szövetsége – pl. CPAC Hungary, de a NATO is 
(volt gyarmattartók)

Bennem  történelmi  tanulságként  él,  nem  hiszem,  hogy  tévednék:  a  gonoszak  hamarabb
találnak egymásra, kötnek szoros (többnyire titkos) szövetséget, mint a jótét lelkek. Néhány
példa jelenik meg lelki szemeim előtt. Vegyük sorra őket.

V.1. Kapzsik dominanciája.

Íróóriások foglalkoztak a kapzsiság mindenek feletti uralmával. Gondoljunk csak Émile Zola
„A pénz” című regényére (MEK fülszöveg: „A pénz 1891-ben jelent meg a Rougon-Macquart
ciklus köteteként, de szorosan kapcsolódik a ciklus 1872-es születésű második kötetéhez, A
hajszához,  szinte  tovább  meséli  Aristide  Rougon –  vagyis  most  már  Sacard  –  történetét.
Ennek a pénzt istenként  tisztelő,  a spekulációból  életelvet  kovácsoló nagystílű,  gátlástalan
tőzsdelovagnak a figurája valóságos, történeti alakok ötvözete, azoké, akik a végnapjait élő
második  császárság  tőzsdepalotájában  rohamra  vezetik  millióikat,  hatalmas  részvényhad-
seregüket.  Zola,  a tömegjelenetek mestere,  nagy erővel ábrázolja  a profitra éhes üzérek,  a
gátlástalan börzelovagok, a minden hájjal megkent alkuszok siserahadát – és azokat is, akiket
elnyelnek, legázolnak kegyetlenül a pénzhajszában: a hiszékeny kisemberek tömegét.”) vagy
Jean-Baptiste Molière „A fösvény” címen írt kolosszális bírálatára (A téma – a pénz imádatá-
nak  torzító  hatása,  ennek  bírálata,  „Mindig  csak  a  pénz!  Mintha  mást  nem  is  tudnának
mondani, csak: pénzt, pénzt, pénzt! Ezzel feküsznek, ezzel kelnek, álmukból is ezzel riadnak:
pénzt!”), de utalhatok Buddhára is, aki az emberiség legfőbb bűneként beszélt a kapzsiságról.
Jómagam  az  „Anti-kapitalizmus”-ban  fogalmaztam  meg,  hogy  a  kapitalizmus  a  kapzsik
birodalma. A „Magyarország történelme” Horváth Mihály által 1862-ben átdolgozott kiadásá-
ban olvasható, hogy a királyi udvaron a „tanácsosok s biztosok kevélyek és kapzsik”. Mivel
meggyőződéssel hittem, hogy a kapzsiság valóban az emberiség egyik legnagyobb, mindent
átszövő bűne, feltettem a „kapzsik korlátlan uralma” kérdést a Google keresőnek. A válasz
tökéletesen alátámasztotta a véleményem. Sorolok néhányat a kidobott források közül:

VI. Ince pápáról így ír a Wikipédia: „Ő volt az ötödik egyházfő az avignoni fogság alatt, aki
tízéves uralkodása alatt fontos változásokat hozott az egyházi szervezetben. Ez elkerülhetetlen
volt, hiszen elődje, VI. Kelemen pápa teljesen kiürítette a pápai kincstárat, így a pénzügyeket
és az egyházi szervezetet újra erős kézzel kellett megragadnia  Krisztus földi helytartójának.
Ince felismerte a rendteremtés súlyát, és kiválóan sikerült visszarendeznie a XXII. János pápa
által megalkotott kissé kapzsinak is nevezett egyházi szervezetet.”

Szent Ágoston emlékirataiban nyolcszor szerepel feddőleg a kapzsiság. Magáról, gyarapodó
tudásával  kapcsolatban így szólt:  „  Mert ugyan mi másra valónak szánták ők kezük alatt
szerzett tudományomat, mint a gazdagságban is étlen emberi kapzsiság és ostoba dicsőhödés
folytonos fűtésére?” A romlott római ifjakról szólva pedig így kiált fel: „Szószegők, kapzsik,
rongyos a becsületük!”

Földi Mihály „Kiáltás a válságból” művét kötelező olvasmánnyá kellene tenni, mert alapkér-
déseket fogalmaz meg az emberről (emberállatról). Két bekezdést ajánlok a figyelmükbe:

„Nézzünk az ember szemébe és vegyük észre szűkülő, táguló pupillája mögött a ragadozó
állatot.  A zseniális  ragadozót.  Aki hajdan elindult  a tengerekből,  majd az őserdőkből,  aki
kezet és szemet fejlesztett magának, aki kegyetlenebb volt minden testvérénél és rokonánál,
aki legyilkolta minden valóságos és képzelt ellenségét, aki száz és százezer évvel ezelőtt a
létezésnek egyelőre kikutathatatlan engedelméből elindult, hogy birtokába vegye a világmin-
denségnek  ezt  az  egyik  legérdekesebb  csillagát.  Részben  már  birtokába  is  vette,  minden
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tulajdonság  megvan  benne  ahhoz,  hogy teljesen  birtokolja  s  történelme  folyamán  számos
kísérletet tett arra, hogy akaratát valóra is váltsa. Eddig nem sikerült.  Elitcsapatait  számos
ponton küldte előre, hol Asszíriában, hol Babiloniában, hol Mexikóban, hol a Csendes Óceán
szigetbirodalmában, hol Egyiptomban. A csúcs felé mindig összeomlott. Mert ragadozó állat.
Mert a cél előtt felforr a vére, elhomályosul a látása, mert a saját testvérébe harap, mert az
eszközöket, amelyeket hódításra teremtett, önmaga ellen fordítja. Mert mohó, mert haszon-
leső, mert kapzsi és telhetetlen és féltékeny. (...)

És a XIX. század kultúrájába öltözött ragadozó kirohant a keresztény lélek isteni rabságából.
A föld úgy meghódolt előtte, mint még sohasem. Megnyitotta méhét, feltárta kincseit, átadta
energiáit. A csillagból gyár lett, amely termel az embernek. Az egész föld egy műhely, egy
bánya, egy gyár, amelyet sínek, hajók, villamos drótok, megszólaló és világító éterhullámok
kötöznek össze. De mi elég ennek a legragadozóbb ragadozónak? Mikor tudja kimondani a
fausti szót, hogy: elég, mikor teremt rendet, rendet, rendet a felhalmozott kincsekben, mikor
jut ideje arra, hogy szétnézzen a belső világában is, mikor lakik jól a zsákmánnyal, a hódítás-
sal, mikor vágyik nyugalomra a rohanásban, mikor nem lassú neki a gyors, mikor nem vágyik
új ízekre az ínye, új falatokra a gyomra, új vérre a gyilkoló ösztöne? A ragadozók közt vannak
még ragadozóbbak, a tehetségesek közt zseniálisok, a mohók közt kegyetlenek, a kapzsik közt
telhetetlenek. Aztán meg a ragadozó állat nyugtalan is és sohasem érzi biztonságban a zsák-
mányát.  Az őserdő és az ősi  tenger  katasztrofális  emlékei  még mindig kísértenek a lélek
erdejében: mit hoz a holnap, milyen meglepetéseket és veszedelmeket? Tehetségtelenebb és
elmaradottabb testvéreit, a gyarmati sors díszes jelzőjével kitüntetve, a rabszolgák állapotában
kellett tartani, hogy jól jövedelmezzen a tőke és a gép. De a gép kultúrát és öntudatot terjeszt,
a gyarmati tömegek megmozdulnak, s ha egyszer valóban megindulnak, mi lesz a hatalom-
mal? Magunk közt kellene meggyengíteni néhány testvért. Ó, szent testvériség! A ragadozók
egymás ellen fordultak és 1914-ben egymás torkába haraptak. Azóta folyik a vér, azóta hörög
a ragadozó.”

Elnézést a terjedelmes idézetért, de ritkán olvasható ilyen tiszta, világos megfogalmazás az
emberi gonoszságról.

Azt  hiszem,  nem túlzok,  ha  a  fentiek  alapján  kimondom:  a  kapzsiság  minden  korszakot,
minden emberi szférát átsző, minden hatalmi téboly velejárója.

V.2. Eisenhower megmondta:

Óvakodnia kell  az USA mindenkori  kormányzatának a  „katonai  és hadiipari  komplexum”
mesterkedésétől, mert a hatalom birtoklása a legfőbb célja. A kategória, bélyegző meghatá-
rozza, hogy gonoszok szövetségéről van szó. Pillanatokra se fér kétség hozzá, hogy a maffiát
kapzsiság vezérli:  a II.  világháború alatt  élvezett  rendkívül magas profitráta megtartása az
alapcél, amihez a hatalom a legegyenesebb út. Ennek a gazember, mindenre képes bandának
köszönhető  az  emberiség  II.  világháború  óta  elszenvedett  kínjainak  döntő  többsége.  És
intelmek ellenére mindent maguk alá gyűrtek,  az USA hatalmi gépezetétől kezdve Európa
egészét (alig van kivétel), a NATO néven ismert politikai-katonai kiszolgáló gépezetet.

V.3. Büntethetetlenség

Az USA elérte a büntethetetlenséget. Elkezdte hangoztatni a rendkívüliségét, mindenekfeletti-
ségét, majd sorozatosan vette semmibe a nemzetközi szervezeteket, megállapodásokat, végül
egyszerűen, törvényileg kizárta az amerikai állampolgárok külföldi, nemzetközi bírói szerve-
zetek előtti felelősségre vonásának lehetőségét. Tette ezt úgy, hogy pontosan tudta, nemzet-
közi  szervezettől,  amelynek egyik alapító  tagja,  nem határolódhat  el  másként,  mint  annak
felszámolásával (amit egyedül nem tehet meg), vagy abból kilépve. Nem tudom, akármelyik
lépés  megtételével  kivonhatja-e  magát  annak hatósugara  alól?  Nemzetközi  jogász  a  meg-
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mondhatója.  A Hágai  Nemzetközi  Bíróság rezzenéstelenül  működik  is  tovább.  Perbe fog,
elítél,  bebörtönöz az amerikai  háborús bűnösökhöz képest  nyuszikat,  míg azok nyugodtan
vedelik tovább a whiskyt, esetleg vodkát.

Jeles (főként amerikai)  gondolkodók vádolják a totális  terrorellenes terrorháborúk koncep-
ciójának kidolgozóit és végrehajtóit háborús bűnökkel.

Van közöttük írónő, aki könyvet szentel ezeknek a vádaknak.

„Az USA ledarálja a világot” könyvemben írtam:

„Végre utolért  Amerika!  Megjelenik  egy könyv – amerikai  tollból,  amerikai  kiadásban –,
amelyik már címében is azt  mondja,  amit én, évek óta! Rebecca Gordon írása,  ‘Amerikai
Nürnberg:  USA hivatalnokok,  akiknek  bíróság  elé  kellene  állniuk  a  9/11  után  elkövetett
háborús bűneikért.’ (Kindle kiadás). Rövidesen letöltődik az olvasómra, fel fogom sorolni a
neveket. Gazemberek, akik megrontották Amerikát, legázolták a fél világot, és veszélyeztetik
a létünket. Kiváló zárszó, köszönet érte. Azért ez az Amazon csodálatos: mára (április 5. van)
ígérte  a  könyv  „feltöltését”  a  Kindle  olvasómra.  Hajnalban  rajta  is  volt.  Kiket  sorol  fel
Gordon a könyv „Conclusions” fejezetében? Huszonkét nevet – mert annyi nácit vontak fele-
lősségre a II. világháború után Nürnbergben. [Csak azért nem többet, mert ennyi nácit vontak
felelősségre  a  Nürnbergi  perben.]  Íme,  a  vezetéknevük  sorrendjében:  David  Addington,
Steven  Bradbury,  John  Brennan,  George  W. Bush,  Jay  Bybee,  Stephen  Cambone,  Dick
Cheney, Michael D’Andrea, Gen. Michael Hayden, William J. „Jim” Haynes, Bruce Jessen,
Gen. Stanley McChristal,  Major Gen.Geof rey Miller,  James Mitchell,  John Negroponte,
Barack Obama,  Gen. David Petraeus,  Condoleezza Rice, John Rizzo,  Donald Rumsfeld,
Paul Wolfowitz, John Yoo. A beosztásaikat nem tüntetem fel, nagyon hosszú lenne a lista. [A
kiemelések, beleértve az eltérő minőségeket is, tőlem származnak. Nem tudom, jól tettem-e,
az ismereteimen kívül a beosztásukból következtethető szerepükre támaszkodtam.] Arról is
értesít a könyv, hogy „polgári”, a hatalmi szféráktól elhatárolódó „amerikai nürnbergi per”
szervezése indul meg. Kíváncsian várom, – talán megérem még – sikerül-e létrehozni, tud-e
majd működni, és milyen eredménnyel jár a PER?”

Nyugodtan  lehet  fogadni,  hogy  nagyobb  reményeket  táplálhatnak  azok  a  nyugatiak,  akik
Putyin nemzetközi  bíróság elé  állítását  követelik.  Pedig az ukrajnai  háború nagyságrendje
mennyiségileg  és  a  végrehajtás  módszereit  tekintve  is  kerti  törpe  az  amerikai  Gólemhez
képest.

V.4. Médiabirodalmak és alázatos követőik

Félóra  alatt  rá  kellett  jönnöm,  hogy  reménytelen  kísérlet  lenne  kiemelni  és  elemezni  a
legfontosabb amerikai médiabirodalmakat. Elég talán utalni arra, hogy médiaszakértők szerint
is  az  USA  vezető  médiavállalatai,  azok  hálózata  alapvetően  befolyásolja  a  hétköznapi
halandók  véleményét  a  világról.  A  többség  elhiszi,  hogy  az  USA  változatlanul  a  világ
legdemokratikusabb országa, haladó, a lehetőségek és jólét világa.

Hogyne hinne olyan cégeknek, mint a Rupert Murdoch nevével fémjelzett News Corporation,
amelyhez a Fox Tv, több filmstúdió, a MySpace, a Dow Jones, a The Wall Street Journal, a
The Times és még számos újság, illetve könyvkiadó tartozik. Az angol Wikipedia lapot tettem
elérhetővé,  mert  a magyar  szinte  nulla,  ez pedig áttekintést  ad a birodalomról.  Elég talán
annyit megemlíteni, hogy a Fox Tv hírhedten jobboldali hírforrás, a birodalom pedig 51000
főt dolgoztat.

Nála  is  nagyobbként  említik  az  általában  csak  Disney-nek  becézett  The  Walt  Disney
Company-t, ami nálunk elsősorban a filmipar egyik első bajnokaként ismert, de ma a tevé-
kenysége mindenre kiterjed, amit médiának hívunk.
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Teljesen áttekinthetetlen, bonyolult, szövevényes a korábban Time Warner Co.-ként ismert,
mára  WarnerMedia birodalommá nőtt szervezet  szerkezete,  alkotórészei,  tevékenysége.  Az
utolsó  nagy lépés  a  létrehozása  során a  világgazdaság  eddigi  legnagyobb  értékű  vállalati
egyesülése volt az amerikai AOL internet-szolgáltató, illetve a Time Warner médiabirodalom
között. Ha rákattint a nevébe illesztett lapra, közel 30 vállalat nevére bukkan, amelyek között
található a CNN, a HBO, az Eurosport. Nem vitás, hogy az egész világot behálózza, magáévá
teszi, megeszi.

Feltétlenül  szólnom  kell  még  Ted  Turner-ről,  aki  alapvetően  pozitív  szerepet  játszik  a
világunk fejlődésében. Filmproducerként indult, de felhalmozódó vagyonát olyan szervezetek
alapítására  fordította,  amelyek  fontos  szerepet  játszottak  a  világbéke  megőrzésében.  Két
példa: United Nations Foundation és Nuclear Threat Initiative. Kalapot le előtte.

V.5. CPAC Hungary

És elérkeztünk a gonoszok legújabb, szégyenteljes szövetségéhez, amiről szégyellek írni is.
Sajnos,  kénytelen  vagyok,  mert  kis  hazánk  dicsőségben  fürdő nagyhatalmú  uralkodója  is
derékig süllyed benne. Vezérszónokká kiáltották ki. Süllyedhetne tovább is, mert nem érin-
tette komoly magyar bírálat korunk egyik szörnyetegének érdekszférájába csatlakozása miatt.

A baloldalinak nem mondható infostart.hu így méltatja, hogy ennek a kimagasló szervezetnek
miért esett Budapestre a választása (kapaszkodj meg, kedves olvasó):

„Matt  Schlapp,  az American Conservative Union elnöke kiemelte,  hogy CPAP [sic!]  első
alkalommal rendez Európában rendezvényt,  és e tekintetben ‘nem is jut  eszébe’ fontosabb
hely, mint Budapest, ahol a modern társadalomban felvetődő kérdéseket megfelelő módon és
megnyugtatóan kezelik. Azt mondta, azok az [sic!] szereplők vesznek részt a konferencián,
akik a szuverén országokban a szabadság eszményét életbe [sic!] tudják tartani. (Az újságírót,
szerkesztőt el lehet küldeni...) Micsoda tompalátás, atyaúristen!

Nyugaton  több  tiltakozó  nyilatkozatot  váltott  ki  az  esemény!  Érdemes  elolvasni  a  „The
Guardian” angol cikkét17,  amelyben egyrészt utal  a rendezvény szélsőjobb jellegére,  a fel-
lépők,  üzenők sorának (Bayer,  Trump)  rasszista  kijelentéseire,  és  felhívja  a  figyelmet  két
amerikai  szervezet  felháborodására.  Az  US Holocaust  Memorial  Museum Bayer  fellépése
ellen tiltakozik, a Freedom House megnyilatkozását pedig így közvetíti a lap:

„A Freedom House amerikai kutatóintézet  ‘részben szabad’ társadalomra minősítette le az
Orbán Viktor és Fidesz alatti Magyarországot, megjegyezve, hogy ‘az alkotmányos és jogi
változások  lehetővé  tették  számára,  hogy megszilárdítsa  az  ország  független  intézményei,
köztük az igazságszolgáltatás feletti ellenőrzést’.

Emellett bírálta a kormányt a bevándorló- és LMBT+-ellenes politikák, valamint a független
médiaegyetemek és a nem kormányzati szervezetek korlátozásáért.”

Itt az idő, hogy bemutassuk a CPAC Hungary-t. Világos beszéd! Szélsőjobboldali. Aki kíván-
csi  magára a CPAC-re,  annak  hitvallására, és tud angolul, kattintson a linkre.  Alkotmány,
isten,  kapitalizmus  dicsőítése,  állami  beavatkozás  elleni  tiltakozás:  jobboldal,  különösen a
gazdaság neoliberális kezelése az.

Fussunk át a rendezvény előadóinak listáján. Hű, de sötét felhőzet borul szép Budapestünkre.
Az itthoni magyar előadókat elég csak felsorolni. Á, arra se érdemesek, csupa Orbán-szolga,
madzagra csilingelő világszégyen.

Ránéztem két nemhazánkfia kürtösre, harsonásra.

Rick Santorum erősen elmebajos  jobboldali  gondolkodó. Bocsánat,  nem gondolkodó, csak
politikus.  Elvei  (Wikipédia):  Santorum erősen konzervatív  politikai  nézeteket  vall.  Élesen
ellenzi az terhességmegszakítást és az eutanáziát, támogatja a szexuális önmegtartóztatást és
azt, hogy az iskolákban az evolúció mellett vagy helyett az intelligens tervezést is oktassák.
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Elítéli a  homoszexualitást, és ellenzi az  azonos neműek házasságkötését. Itt a helye, Buda-
pesten.

Jordan Bardelle veszélyesebb: szélsőjobb francia mozgalmak kulcsfigurája. A Wikipédia írja:
16 éves korában csatlakozott a Nemzeti Fronthoz (FN), mint a párt ifjúsági szervezetének, a
Nemzeti Generációnak egyik vezetője. A párt 2017-es átnevezésekor tovább ívelt a karrierje.
A 2019-es európai parlamenti választáson a párt listavezetője volt. Ő is szép csokor a szélső-
jobb szőnyegén.

Továbblapozva  meglepett,  hogy  Brazília  szélsőjobbja  is  képviselteti  magát.  A  hatalmon
szédelgő, Covid-gyilkos Bolsonaro fia is jelen van videóval, dicsekszik Trump ajánlásával18

is.

Végül úgy döntöttem, meghallgatom Orbán beszédét is. Jobban tettem volna, ha kihagyom.
Szélsőjobboldali ez a hatalomőrült a javából. Agyalágyult: nemcsak hajtogat rasszista elveket,
jobboldali eszméket, hanem gyárt is újakat. Dicsekszik a fallal, mintha nem tudná, hogy az
nem védhet  igazán,  ha  komoly  migrációs  hullám éri  el  Európát.  Felidézi  az  emberben  a
francia születésű „nagy európai lakosságcsere”19 riogatás rémképét. Erről később szólok még.
A konzervatív keresztény világ bástyájaként hirdeti  meg magát,  illetve ennek messze nem
megfelelő országunkat. Veszélyekkel riogat: progresszív baloldal, liberálisok, neomarxisták,
posztkommunisták,  Soros,  csak  úgy  röpködnek  a  jelzők.  Mindez  veszélyezteti  a  nyugati
civilizációt – mondja.  Trumpot dicséri,  lelkesen. Őrült! Ugyanolyan veszélyes ránk nézve,
mint Trump Amerikára és az egész világra nézve!

Olyan sebesen süllyedünk a fasizmus felé, ahogy megtorpedózott hajók szoktak!

*
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VI. fejezet: Bush freudi elszólása mit is tár fel?

Az előző fejezet  még engem is mellbevágott,  pedig több könyvben foglalkoztam az USA
vezetőinek és hazám törpeóriásainak a gazemberségeivel. Nehéz lesz befejeznem ezt az írást,
annyira kedvem szegte a CPAC és járulékai.

Miért tértem vissza Bush freudi elszólására? Nem vagyok biztos benne, hogy megéri, meg
hogy érthetővé tudom-e tenni a gondolatmenetemet, amikor összevetem Busht Putyinnal.

Talán induljunk ki abból az elkerülhetetlen kérdésből, Oroszország agressziót követett-e el
Ukrajna megtámadásával,  vagy sem. Kerültem a kérdést, mert az előzmények ismeretében
nem könnyű megfogalmazni a választ. A válaszom nem is lesz egyszerű. Rendkívül fontosnak
tartom ismét hangsúlyozni, hogy ha az USA betartja az „az NDK keleti határainál tovább nem
terjeszkedünk” ígéretét,  és nem nevezte volna meg pár éve Oroszországot (Kínával együtt)
főellenségnek,  nem  fenyegette  volna  Oroszországot  Szevasztopol  elvesztése  és  nem
fenyegette volna komoly veszély a keleti határvidék orosz lakosságát beolvasztáson túl fizikai
erőszakkal is, nem tört volna ki a háború.

A nemzetközi jog szerint mindez nem elég annak igazolására, hogy Oroszország nem követett
el agressziót, akármilyen fórum fogja vizsgálni az okokat és következményeit, agressziónak
fogja tekinteni a támadást. Szerény véleményem szerint Putyin súlyos hibát követett el azzal,
hogy a  sorozatos  provokáció  által  „kivetett  horgot”  bekapta.  Nem vagyok se  nemzetközi
jogász, se magas rangú katona, különösen stratéga, még csak karrierdiplomata sem, így nem
tudom elképzelni, miként lehetett volna megoldani a fenyegetések elhárítását fegyver nélkül.
Bár Lavrov évtizedeken keresztül fáradozott diplomataként konfliktusok elkerülésén és közel
20  éve  a  világ  egyik  legelismertebb  külügyminisztere,  úgy  látszik,  a  tanácsadói  körének
számos tagja, különösen a hírszerzői nem képviselnek hasonló kvalitást. Sajnos maga Lavrov
is súlyos hibát követett el az eseményeket kommentálva, amikor antiszemita kijelentést tett.

Az én véleményemnél fontosabb az Oroszországgal szimpatizáló francia elnök, Macron meg-
állapítása, miszerint Putyin történelmi hibát vétett. Márpedig felfegyverzettség tekintetében a
vezető hatalmak egyikének tekinthető ország elnöke nem követhet el hibát.

Mindezek után térjünk rá a fejezetcímre.

Nem az elszólásából tudtam meg, hogy az ifjú és rendkívül ostoba George W. Bush volt az
amerikai terrorellenes terrorháború kiötlőinek vezéralakja. Már az előkészületektől kezdve a
közelmúltig  figyelemmel  kísértem amerikai  TV-csatornáknak az eseménysorozattal  foglal-
kozó híradásait  az eseménysorozatról.  Az Irak elleni brutális,  minden porcikájában igazol-
hatatlan, tömeggyilkos amerikai agresszióról naplót vezettem, amit nyomtatott, majd digitális
formátumú könyvben, angolul meg is írtam. Horribilis, vérlázító banditizmus, magukat kivált-
ságosnak mondott emberállatok gyalázatos szörnytette volt követhető. Később, a világcsendőr
szerepben tündöklők által elkövetett  további, más országok – Szíria és Líbia – leigázására
törekvő rettenetes beavatkozásokról szóló leírással bővítettem ki a könyvet. Magyar változata
is született „Maradj magadnak, Samu bá’” címmel. A háborúk naplói tele vannak az emberte-
len inváziók leírásaival, azt illusztráló videókkal, cikkekkel. Teret adok nekik, annak ellenére,
hogy – amint a Media Monitors Network20 – bölcsen hangsúlyozza: az egyik fél tettei, a bar-
barizmus és hipokrízis nem kompenzálják a másikét. Hozzá lehet tenni, hogy még méreteiben
se. Mégis, a reakciók mérlegelése okán kiemelem a világcsendőr Amerika rémtetteit. A világ
– nyilván a világ minden porcikájába behatoló, és tévedhetetlennek mondott fősodor médiá-
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jának és a hazafias érzések felkorbácsolásának, kötelezővé tételének (Patriot Act) hatására –
nagyobb hányada hagyta jóvá, sőt támogatta, mint ahányan elítélték/elítélik.

Listaszerű felsorolásban nyújtom át a forrásokat.

National  Geographic  article –  az  iraki  invázióról  fotókkal  hírt  adó  bátor  fényképész,
Alexandra Boulat emlékének szentelt, a fotóiból válogatást nyújtó cikk.

Frontline  –  Truth  ,  War  and Convesquences   –  A Public  Broadcasting  Service  (PBS) civil
szerveződés egyik programjának részletes ismertetése az iraki háborúról.

Iraq Body Count     --- 70-95% of civilian deaths are concealed (a civil áldozatok 70-95 száza-
léka rejtve marad)

Documented  civilian  deaths  from  violence –  Egyike  az  iraki  háború  halálos  áldozatait
számláló weboldalnak. A legalacsonyabbakat hozza az általam ismertek között. Civil áldozat:
186 265 – 209 502 fő. Ha a katonákat is figyelembe veszi: 288 000

Több mint  duplájáról  számol be a ZNet:  csak az invázió első két éve alatt  s csak a civil
áldozatok  száma Sarah  Boseley  2006.  október  12-én megjelent  cikkében:  „655,000 Iraqis
killed since invasion”. A cikk forrása a világhírű „The Lancet” egészségügyi folyóirat, és a
tanulmányt  a Baltimore-i  Johns Hopkins Bloomberg School  of Public Health készítette,  a
bagdadi al-Mustansiríja University-vel együttműködve. (A naplómban 2006.11.10-i dátum-
mal szerepel.)

A National Priorities Organization a mai napig ketyegő számlálót működtet az USA a hábo-
rúra és annak következményeire Cost of National Security:  Counting How Much the U.S.
Spends Per Hour (nationalpriorities.org) Tessék ránézni a döbbenetes számokra. Hihetetlen
összegeket költ  el  tömeggyilkos háborúra,  súlyos károkat okozva vétlen országnak,  vétlen
embereknek, saját magának és az egész világnak. Megbocsájthatatlan!

– – –

Teljesen  friss  hír,  a  Media  Monitor  Network21 adta  közzé:  A  világcsendőr  terrorellenes
terrorháborúit az első pillanattól kezdve támogató Biden, a sokadik agresszor elnök kimondta
a  most  folyó ukrajnai  háború  eredeti  célját:  rendszerváltozást követel  Moszkvában!  Hány
ország vagy legalább annak vezetése esett áldozatául ennek a lózungnak?!

– – –

Hallom a fejem követelők kiáltásait: miért nem mutatja be ilyen gondosan az orosz agressziót
is?  A  válaszom igen  egyszerű:  mert  felesleges  az  erről  szóló,  többségében  a  Nyugatnak
mélyen elkötelezett főáramlat média kórusához csatlakozni. Aki modern történelmünk ezen
szakaszát tanulmányozza, az minden hírcsatorna minden percében csak arról, és a főbűnössé
kikiáltott két ország sarokba szorításának több évtizedes folyamatáról egy szót se hall. Putyin-
ról pedig már írtam fentebb. Nagy igazság kiváló rokonom megjegyzése, hogy Oroszország
(helyesebben  Putyin  és  közvetlen  köre)  se  angyal,  amit  bálványként  kezelt  főpapjuk
„nemzetegyesítésnek” hív,  az hosszas előkészítést  igényelt,  természetesen.  Mind politikait,
mind hadiiparit, mind katonait, de nem hiányzott a népnevelő propaganda sem. Minden felett
ott lebeg Putyin végtelenül felfújt egója: nem szégyellte az általa indított háborút Nagy Péter
visszahódító hadjárataihoz hasonlítani. Ez is a paklikeverés vaskos része!

– – –

Érdekesen fűszerezi a témát Kövér László megengedhetetlen böfögése, miszerint Zelenszkij
pszichológiai  zavarokkal küszködik, az arra adott  ukrán válasz,  ami azt kérdezi,  a magyar
nácik,  akik  ukrán  lakosokat  tömegesen  végeztek  ki  tűzhalállal,  vajon  normálisak  voltak?
Végül  az  általam nagyra  becsült  történész,  Ungváry  Krisztián  a  telex.hu-ban megjelent  –
kisebb tanulmányként is kezelhető – cikkben22 rászólt Kövér Lászlóra. Fotókkal kísért had-
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színtéri –– beszámolókkal támasztja alá, hogy bár az ukrán válasz túlzó, a magyar hadsereg
valóban  részt  vett  embertelen,  tömeggyilkos  atrocitásokban,  falvak  sorát  gyújtották  fel,
például. A Ház elnökének nem először úgy járt el a szája, ami alacsonyabb posztot betöltő
tagjainak  sem engedhető  meg.  Ideje  lenne  megtanulnia  egy-két  mondást,  mondjuk:  Száj-
menése van. Vagy: Jár a szája, mint az üres malom; Szamár arany lant mellett is szamár nótát
ordít.

*
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VII. fejezet: A nem közvetlen következmények

Ismét reménytelen kísérletre adom a fejem. A romokon, halottakon, sebesülteken, a háború
pokla elől menekülteken,  a részt vevő országok szenvedésein túli,  az egész világra kiható
következményeket kísérlem meg felvázolni. Teszem ezt mankók nélkül, bár nyilván hasznos
lenne az ilyen céllal megjelenő írásokra, híradásokra támaszkodni, félek azonban, hogy azok
többsége nem ugyanazt az ösvényt igyekszik a jövő történelmének erdejében vágni, mint én.

Hangsúlyozni szeretném, hogy nem fogom tudni szeletekre vágni a következmények okait.
Legalább  négy  átok  együttes  hatása  vált  ki  ugyanis  krízis-helyzetet:  a  mai,  kegyetlen
kapitalizmus, a neki köszönhető klímaválság, a Covid-pandémia és a háború. Szerény vélemé-
nyem szerint minden szétválasztásra tett kísérlet reménytelen.

Hozzálátok, és valószínűleg tömör leszek.

*

VII.1. Csökkenő ellenállás – jólét? nem: reménytelenség

Biztos vagyok benne, hogy a tőke diktálta kizsákmányolással,  a fegyverkezéssel,  hatalom-
éhséggel  szembeni  ellenállás  jelentősen  csökkenni  fog.  És  ez  nem  lehet  növekvő  jólét
következménye,  mert  az  események nem járhatnak  javuló  ellátással,  foglalkoztatottsággal,
kölcsönös támogatással, a hatásuk nyilvánvalóan rombolásban ölt testet. Az ok egyértelműen
a reménytelenség. Egyik fő gócának a ma is világcsendőr pozícióban trónoló USA-t érzem,
ahol  a  szociális  rendszerek  vagy  nem léteznek  (egészségügyi  biztosítással  nem  rendezők
tömege),  vagy  sorvadnak,  a  dolgozók  szervezettsége  a  múlt  századhoz  képest  töredékére
csökkent, a fehér felsőbbrendűség új virágzását éli, a szegénység súlyos.

Biztos,  hogy  a  szegény  országokra  több  szempontból  is  negatív  hatással  vannak  ezek  a
tényezők. Olvastam már hírt „a háború első áldozatának” mondott országról, Tunéziáról, ahol
az ellátási  nehézségek csődközeli  állapotokat hoztak. Az „Arab tavaszt” kirobbantó,  akkor
tomboló ország most néma. Tudatában van, hogy a tőlük indult folyamat több kárt okozott,
mint jót, és ennek tudatában hallgatnak az emberek? Lehet, hogy is, de én inkább az ott is
eluralkodott reménytelenségre gondolok.

Mind  ordítóbb  –  sokadszor  –  a  szegénység  és  gazdagság  közötti  különbség.  Ismét  csak
emlékekre  támaszkodom,  kiváló  könyvekre,  tanulmányokra,  amelyek  az  emberiség  leg-
súlyosabb problémái (bűnei!) közé sorolja a szegénységet, a szegények és gazdagok közötti
növekvő  szakadékot.  Hét  évet  éltem  Indiában,  ahol  talán  a  világ  összes  régiója  közül
legjobban tárulkozott ez a szemem elé. Ez azonban rég volt, a közelmúltban kialakult tragédia
egyrészt kitapintható az olvasmányokból, híradásokból, másrészt közvetlenül érzékelhetővé
válik. Különösen visszataszító a kommunizmus volt országaiban fellépő ordító szegénység a
„demokráciának”, a gyilkos privatizációnak, a szélhámos, mérhetetlenül kapzsi újtőke hatal-
mának kiteljesedése eredményeképpen. Ezt a tragédiát csak növelni tudta a Covid-pandémia,
és  a  legfrissebb  csapás,  a  háború.  A háború,  amelyik  nemcsak  közvetlenül  pusztít  és  öl,
hanem szinte számbavehetetlen módon növeli a nincstelenséget, a gazdasági helyzet deval-
vációját. Csak felsorolom a legfontosabbakat: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok bomlása,
ellátási  nehézségek, a krízis kormányzati  alulértékelése,  másra figyelés,  szállítmányozás,  a
helyzetet  kihasználó  „manipulátorok”  (csalók,  szélhámosok,  uzsorások,  árfelverő  kereske-
dők...). És akkor még nem is beszéltünk a klímakrízisről!
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VII.2. fejezet: Dübörgő szegénység

Döbbenetesen  keveset  lehet  hallani  a  szegénységről,  a  világunk  egyik  legkevésbé  érthető
rákfenéjéről. Fel-felvillan bennem több kép ősi civilizációkról, amelyekben ugyan egyenlő-
ségről nem beszélhetünk, de arról igen, hogy a másodrendű állampolgároknak is jó életkörül-
ményeket biztosítottak. Ilyen volt az Indiában felfedezett (ma nagyrészt Pakisztánhoz tartozó)
Harappa-Mohendzsodaro birodalom, vagy másként az Indus-völgyi civilizáció, ahol minden
lakhely  többszobás  volt,  el  volt  látva  folyóvízzel,  fürdőhelyiséggel.  Úgy  emlékszem,  az
egyiptomi  fáraók  is  elfogadható  ellátást  biztosítottak  a  rabszolgáknak  is.  Nem szükséges
Mezopotámiával, a görög és római kultúrákkal foglalkozni, ahol ugyancsak emberi ellátásban
részesítették a közösségek alacsonyabb rendű rétegeit is. Kicsit biceg ez a mondatom, nem
támasztja alá elég mély ismeretanyag. Nem látok neki mai fejemmel, most, hirtelen megtanul-
ni a velejét. Ajánlok inkább egy kiváló tanulmányt23, amelyik a múltba nyúló csápokat rendbe
szedve ismerteti.  Együtt  talán rátalálnak a válaszra:  mikor  is  fajult  el  az emberiség olyan
mélységekig, hogy a mai világunk nyomortanyáin éljen a társadalmak számottevő hányada?

Figyelmet  érdemel,  hogy a vadászatból,  halászatból  élő ősközösségek többsége egyenlően
osztotta el  a javakat.  Ma is akadnak ilyen,  vadon élő embercsoportok.  Nem gazdagok, de
egyenlők.

Hátborzongatónak találom azokat a mostanában mind sűrűbben olvasható állításokat, amelyek
szerint a gazdagok akaratának, tudásának, viselkedési formáinak tudható be a kiemelkedésük.
A szegények nem annyira nem tudnak, hanem nem is törekednek a kilábalásra. A szocioló-
gusok java bizonyára rosszindulatú önmentésnek értékeli  ezeket,  ha egyáltalán foglalkozik
velük.

Létezik tehát az eddig is  riasztó szegénység. A vizsgált  hatások mindegyike csak fokozni
képes, egyik se segít a nyomorgókon. Különösen súlyos hatása volt a Covidnak, és hasonlóan
nagy mélységekbe döngöli a szegénységben élőket ez a háború. Gondolom, magától értetődő,
hogy azokban az országokban, ahol a szegénységet bűnként kezelik – mint sötét országunk-
ban –, a spirál a kormányzásnak kizárólag a feslő rétegekre irányuló figyelme következtében
gyorsabban pörög, mint szociális érzékenységgel rendelkező közösségekben.

VII.3. fejezet: Ostromló menekült-tömegek

Az  Orbán-maffia  másfél  évtizede  foglalkozik  kiemelten  a  menekültek  kérdésével,  akiket
betolakodóknak,  a  fehér  ember  lecserélését  célzó  nemzetközi  banditizmus  fegyverének
titulálnak, riogatják velük a „magyar” lakosságot. Szítják a nacionalizmust, rasszizmust. Falat
építettek, minden jobboldali hatalom, szervezet, akció előtt melldöngetően dicsekednek vele.

Nem tudják, meg nem is akarják lenyelni a békát, aminek a megjelenését nálunk eddig csak a
kuruttyolása jelezte, a veszélyes kiszélesedése más „fehér” országokban már jelentkezett. Az
igazi  tömegáramlás,  ami  erejét,  lendületét  tekintve  ostrom-jelleget  fog  ölteni,  minden
valószínűség szerint a közeljövő réme. Amikor az Észak-Dél ellentmondást súlyosbító Covid-
hatásokra  rárakódik  a  háború  okozta  ellátatlanság,  elviselhetetlenné  válik  óriási  tömegek
számára az általános mélyszegénységen belül vagy túl az éhínség, akkor tízmilliók indulnak el
a fehér észak felé, és erős falak se fogják megállítani őket. A helyzetet csak tovább mélyíti,
hogy a fehér birodalmakon belül is megnő a szegénység, színes (cigány), fehér szegénység
egyaránt.

A véleményem alátámasztja a telex.hu friss cikke24. Egyetlen bekezdést emelek ki belőle:

„Az  Oroszország  ukrajnai  háborújából  eredő  éhínség  miatt  még  többen  kényszerülhetnek
otthonaik elhagyására, holott a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma már
most átlépte a 100 milliós határt – mondja az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Filippo Grandi a
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France24.com  írása  szerint arról  is  beszélt,  hogy az  oroszok ukrajnai  agressziója  ‘drámai
gabona- és műtrágyahiányt idézett elő, a világpiaci árakat az egekbe repítette, emiatt emberek
százmillióit fenyegeti az éhezés veszélye’.”

Miután a háború okozta gond korábban közölt részleteire is utal, rávilágít az éghajlati okokra
is:

„A menekültek száma a világon az elmúlt évtizedben évről évre nőtt, most először lépte át a
százmilliót.  A menekültügyi szervezet szerint a növekvő élelmiszerhiány, az infláció és az
éghajlati válság fokozta a nehézségeket, és félő, hogy számos válsághelyzet finanszírozásának
amúgy is kritikus szintjét gyengíteni fogja.”

A képlet ismét egyoldalú megvilágítást kap! Az amerikai háborúk – méreteik és az érintett
lakosság száma miatt – jóval nagyobb problémát okoztak. Igaz, az ellátási nehézségekre akkor
még nem figyeltek világméretűként.

Megfékezhetetlen tömeg rohanja meg a fejlettebb országokat.

Nekünk, fehér magyaroknak nem kell félnünk. A legsötétebb tömegek (színre és képzettségre
nézve egyaránt) rendelkezni fognak (akár menet közben értesülve) információkkal a tobzódó
rasszizmusról és szegénységről, ami országunkban uralkodik és uralkodni fog a közeljövőben:
vagy  azonnal  át  fognak  vonulni  rajtunk,  mint  tették  2015-ben,  vagy  megtapasztalva  a
viszonyokat, továbbállnak.

VIII. fejezet: Oroszország a siralomház kapujában?

Gazdaság

Az  országok  sorrendjében  a  11.  helyet  foglalja  el  a  Wikipédia  rangsora szerint.  Nagy-
Britannia, Franciaország és Németország mögött jócskán lemaradva, Brazília alatt, Kanada és
Dél-Korea közé ékelődve. Nem nagyhatalmi helyzet.

Mellé teszem a Nemzetközi Valutaalap (IMF) adataira támaszkodó Statistics Times ugyan-
csak nominális  (és nem vásárlóerővel  korrigált  PPP, ami szerint Kína már messze veri  az
USA-t) GDP listát. Oroszország ebben is a 11. helyet foglalja el, mégis elszomorítóbb a kép,
Dél-Korea ugyanis előtte jelenik meg, éspedig számottevő a különbség a két ország között!
Figyelemreméltónak tartom, hogy Németország Japánt megelőzve a második helyet foglalja
el az egy főre eső nemzeti jövedelem tekintetében. Miért fontos? Mert belépett a háborúba, és
élénk fegyverkezésbe kezdett.

Feltétlenül vizsgálni kell, milyen gazdasági szektorok éltetik ezt az országot. Mindenki tudja,
hogy első helyen az olaj-gáz kitermelés és export áll. Érdekes a Wikipédia olajtermelők rang  -  
sora.  Bemutatja,  hogy  Oroszország  az  első,  gyakorlatilag  azonos  mennyiséget  bányászik
Szaúd-Arábia  és  alig  marad  le  mögöttük  az  USA.  Ez  meglepett.  És  alátámasztja  azon
véleményeket,  hogy a háború Oroszország és az USA között  zajlik,  és több fontosabb ok
mellett  lényeges  szempont  az  olajháború  is.  A  lista  egyébként  önálló  tanulmány  tárgya
lehetne, annyi benne a még odafigyelőt is meglepő adat: Irán, Kanada és Kína jelentősége,
Brazília megelőzi Venezuelát, a legnagyobb olajmező hazáját!

A gáztermelést bemutató, általam fellelt források nem elég frissek és sok eltérést mutatnak,
ezért csak arra mutatnék rá, hogy mind készletek, mind kitermelés tekintetében Oroszország
foglalja el a vezető helyet.

Ez a két, szorosan egybefonódó termék (olaj és gáz) adja az orosz export durván 60 száza-
lékát!

Sajnos csak angolul  tudókat tudom megörvendeztetni  a  gazdaság teljes  áttekintését nyújtó
weblappal. Hatalmas anyag, minden lényeges információt megtalálunk benne. Angolul nem
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tudóknak is érdemes bogarászniuk a lapban, könnyen érthető. Csupán néhány adatsort emelek
ki belőle.

A főbb iparágak: A szén-, olaj-, gáz-, vegyi anyagokat és fémeket előállító bányászat és kiter-
melő ipar teljes skálája; a gépgyártás minden formája a hengerművektől a nagy teljesítményű
repülőgépekig  és  űrjárművekig;  védelmi  ipar  (beleértve  a  radarokat,  rakétagyártást,  fejlett
elektronikus alkatrészeket), hajóépítés; közúti és vasúti közlekedési eszközök; kommuniká-
ciós berendezések; mezőgazdasági  gépek, traktorok és építőipari  berendezések;  elektromos
áramot termelő és továbbító berendezések; orvosi és tudományos műszerek; tartós fogyasztási
cikkek, textil, élelmiszer, kézműipar.

India vezető tőkései igen pozitívan nyilatkoztak a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben
az akkor szovjet elektromos iparról és kohászatról.

A főbb exporttermékek felsorolása: kőolaj, finomított kőolaj, földgáz, szén, búza, vas. Kicsit
furcsa, mivel közismert, hogy a hadiipari exportban csak az USA előzi meg.

Egy hasznos bekezdés a hadiipari export jelentőségéről a francia cairn.info25 adataiból:

„Oroszország 15 milliárd dolláros fegyverexport-bevétele eltörpül az üzemanyag- és energia-
termékek kivitele mellett, amely 2016-ban 134,7 milliárd dollárt tett ki az ENSZ Comtrade
adatbázisa szerint. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek exportja 2014 óta meghaladja
Oroszország fegyverexportját,  2016-ban ez a sor 17 milliárd dollárt  tett  ki.  Még mindig a
fegyverek teszik ki Oroszország gép- és berendezéskivitelének mintegy 70%-át.”

A főbb import kategóriák:  autók és járműalkatrészek,  csomagolt  gyógyszerek,  műsorszóró
berendezések, repülőgépek, számítógépek.

Mind az export,  mind az  import  vezető  partnerországai  az  EU és  Nagy-Britannia  (együtt
kezelve), utánuk Kína következik. Az USA exportfelvevő piacként nem jelentős, az importból
is csak 6%-kal részesedik. Az USA által vezetett szankció-háború tehát magát az USA-t alig
érinti, az összes hatás lényegében a szolgaországokat sújtja.

Honvédelem

Oroszország védelmi ipara stratégiailag fontos ágazat  és nagy foglalkoztató az országban.
Nagy  és  kifinomult  fegyveriparral  rendelkezik,  amely  képes  csúcstechnológiás  katonai
felszerelések,  többek  között  ötödik  generációs  vadászrepülőgépek,  nukleáris  meghajtású
tengeralattjárók, lőfegyverek és rövid/nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták tervezésére és
gyártására.  A  világ  második  legnagyobb  fegyver-exportőre,  csak  az  Egyesült  Államok
mögött.

Különösen kimagaslik a hadieszközök szektorai közül a harci repülőgépek gyártása. Elismer-
ten a világ legjobb gépeit gyártják. [Az én eredeti tudományom!] A hadiipari export felét is
ezek  adják.  A  kiemelkedő  fegyvereket,  fegyverrendszereket  korábbi  politikai  írásaimban
leírtam (Vádirat az USA ellen, XVIII. fejezet és annak jegyzetei).

A  fegyverek  önmagukban  nem  jelentenek  biztonságot,  se  nagyhatalmi  erőt.  A  lakosság
támogatása  halványul,  az  anyák  már  lázadoznak.  Nem  igen  van  párja  Oroszországnak  a
lakosság által a nemzet érdekében hozott áldozat nagyságrendjét tekintve.

Pénzügyek

Az ország pénzügyi helyzete stabilnak mondható. Az eladósodottsága minimális, a deviza-
tartalékai jelentősek, a világ vezető pénzügyi intézményeinek minősítése (rating) pozitív és
stabil.
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További fontos információk hámozhatók ki az adatokból:

- egy „elveszett évtized” után, a háború előtt kezdett magára találni a gazdaság;
- magas a szegénység szintje;
- a  felsőfokú  képzés  csúcskategóriájúnak  tekinthető,  több  diplomást  bocsájt  ki,  mint

bármelyik másik európai ország;
- felfelé  halad a nemzetközi  összemérés  létráján a csúcstechnológiai  kutatás-fejlesztés

területén.

Magam is azok közé tartoztam, akik Oroszország lecsengését jósolták a háború következmé-
nyeként.  Azt  hiszem,  tévedtem.  Ekkora  nyersanyagkincs,  termelői  kapacitás  és  ész  nem
omolhat össze, ha a világhatalmi őrület ezen a szinten zajlik. Az összeomláshoz sokkal súlyo-
sabb csapások kellenének. Nagyon remélem, hogy a világ nem veszíti el ezt a gazdag kincset.

A háború egyik hozadékaként az ország olajbevételei meghaladják a háború költségeit. Friss
hír, barátom mail-jéből emeltem ki:

The New York Times: A növekvő olajárak felülírják a csökkenő exportot.

Oroszország  fosszilis  üzemanyag  eladásából  származó  bevételei  meghaladják  az  ukrán
háborúja kiadásait...

„A  lap  egy  finn  energiaügyi  kutatóintézet  adataira  támaszkodva  azt  írja:  Oroszországnak
rekordot  jelentő  93  milliárd  eurós  bevétele  származhatott  olaj-,  gáz-  és  szénexportból  az
Ukrajna ellen indított háború első száz napja alatt. Ennek a kétharmada jött be az olajeladás-
ból,  a  többi  legnagyobb  része  pedig  a  földgázéból.  Ez  a  magas  jövedelem jórészt  annak
köszönhető, hogy az orosz olaj exportára jelenleg 60 százalékkal magasabb, mint tavaly, bár a
nemzetközi piacon beszerezhető más olajfajtáknál mintegy 30 százalékkal így is olcsóbb. Az
olajra az Európai Unió csak nemrég mondott ki részleges embargót. A tagországok e nélkül is
visszafogták vásárlásaikat – májusban 18 százalékkal –, de az így megmaradt készletet  az
oroszok el tudták adni, nagyrészt Indiának. Ami a gázt illeti, arra nézve nincs uniós szankciós
intézkedés, de az EU-országok 23 százalékkal kevesebbet vásároltak az oroszoktól a háború
első  száz  napja  alatt,  mint  az  előző  év  azonos  időszakában.  A Gazprom ebből  származó
bevételei azonban az áremelkedésnek betudhatóan így is megkétszereződtek.”

Ez a tényező is arra utal, hogy Oroszország túl fogja élni a háborút.

*
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IX. fejezet: Kelet jön-e, vagy marad a Nyugat?

Közeli ismerős házaspár mindkét tagja döbbenettől elsötétült tekintettel búcsúzott el tőlem,
amikor baráti eszmecserénket azzal zártam le, hogy az „Egyesült ellenzék” meg fog bukni,
mert fogalmuk sincs arról, mennyire Keletre vonult a világ fejlődésének csillaga. Enyhültek a
vonásaik, amikor hozzátettem, ez nem jelenti, hogy Putyint kedvelem, szívből utálom úgy is,
mint diktátort és úgy is, mint a világ leggazdagabb emberét.

Sajnos a Kelet fogalmába sok mindent bele lehet gyömöszölni, földrajzilag szigorúan kezelt
tág fogalom. Ami a fejlettségi szint, és főként a fejlődés szofisztikált volta és üteme alapján az
eljövendő vezető Kelet fogalmába tartozónak tekinthető, illetve amit én annak tekintek, az
néhány ország, illetve városállam: Kína (a szigorúan hozzá tartozó Hongkonggal és Makaóval
együtt), Tajvan, Dél-Korea, Vietnam, Szingapúr. Fülöp-szigetek, Indonézia és természetesen
India. Ma még Japán is ide sorolható, igen előkelő helyet foglal el fejlettségét tekintve, bár
lemaradóban  van.  A felsorolásom széles  vitát  generálhat  több oknál  fogva  is.  Kezdem a
„természetesen” Indiával. Sokan tekintik botladozó fejlődő országnak, pedig gyorsan fejlődő
hatalom és gyakorlatilag rendkívül éles agyú tőkés réteg (vállalkozó, kereskedő) vezeti. Két
könyvet is írtam erről a kontinensnyi birodalomról, ajánlom elolvasni a „7 év a csodálatos
Indiában és két nepáli túra” alcíműt.

Másik tévedés, ami miatt több országtól riadoznak, a kommunizmus réme. A világ nagy része,
élén az USA által pórázon vezetett fősodor médiával a mai napig, több évtizeddel lemaradva
kommunistának bélyegzi  meg Kínát és Vietnamot,  pedig a régióban egyedül  Észak-Korea
képvisel jelentős kommunista erőt. Mind Kína, mind Vietnam egy-egy párt vezetése mellett
állami  ellenőrzés  alatt  tartja  ugyan a kulcsterületeket,  de a  magánvállalkozásoknak széles
terület áll nyitva, amit sikeresen foglalnak el. Az így kialakult vegyes gazdálkodás minden,
csak nem kommunista.  Számtalan gazdasági  szakértő szerint  Vietnam évtizedeken belül  a
világ leggazdagabb országává válhat (arányaiban, persze).

Ami a legfontosabb: napjainkban, a COVID hátán is lovagolva (hacsak most éppen nem veti
le) Kína [kínaiak, az anyaországtól kezdve a régió országain (Tajvan, Hongkong, Szingapúr)
keresztül, az USA-ig] minden fontos innovációs szférában átveszi a vezetést az USA-tól.

Ez a régió, számtalan sérülékeny pontja ellenére rövidesen, évtizedeken belül a világ vezető
régiójává  válik,  erre  van-e  szüksége  a  világnak  most,  amikor  a  klímaproblémák  csúcsra
hágtak,  Kína pedig – az USA-val ebben is vetekedve – önti  magából a CO2-t,  úgy tűnik,
mellékes kérdés.

Döcögve haladok, sajnos gyorsan öregszem, lassan a golfot is abba kell hagynom. Keresek
olyan bekezdéseket korábbi írásaimból, amik meggyőzőbben hatnak.

Íme a 2018-ban írt „Vádirat az USA ellen” e-könyvem Kína fejezete:

Idézet kezdete:

Kína veszélyes, mert igényt tart a dél-kínai tenger döntő részére, ahol még feltáratlan olaj- és
gázmezők  léteznek,  és  halászati  szempontból  is  jelentős;  az  évente  5  billió  dollár  értéket
képviselő globális hajózás útvonalra; az USA kutatásai szerint a terület 12 millió hordó olajat
és 160 billió köbláb (cca. 4,53 billió m3) gázt tart rejtve, aminek egyötöde vitatott területek
alatt található;

Ezt  írtam  valamikor  2015-ben.  Trump  a  január  végén  tapsviharok  közepette  elmondott
évértékelő beszédében, a hadügyminisztere, Matiss pedig más alkalommal bejelentette, hogy
az USA főellensége Kína és Oroszország. Már kommentáltam ebben a könyvben, most csak
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annyit teszek hozzá, hogy Kína mostanában talán fontosabb számukra, mint Oroszország, a
koreai helyzet miatt.

És eszembe juttatja itt is Trump főkatonáihoz többször intézett kérdése: ha  nuke van, miért
nem használjuk?

És mit írt a TomDispatch a kínai elnök,  Xi Jinping szerepléséről a 2017 évi davosi nagy-
találkozón?26  Békés húrokat pengetett, mint a cikk szerzője írja: „...bejelentkezett a globális
főnök címre a világ összegyűlt vezérigazgatóihoz és plutokratáihoz intézett, nagy elismerést
kiváltó  beszédében.  Ezután  támogatta  „az  emberiség  közös  jövőjének  közösségét”  az  ön-
tudja-kinek az Amerika mindenek előtt politikájával szemben! Ebben a folyamatban bőséges
elismerést vívott ki.” Az idei Davos-ra nem ment el, el volt foglalva a nyelvtanulást gyorssá
tevő „Confucius Institutes-programmal”, és a 65 országot érintő 65-nation     ambiciózus  „  One  
Belt One Road” kezdeményezéssel. Értelem kontra idiotizmus.

És jön ismét egy és:  a világ egyik legjobb (szerintem legalábbis  az) gazdaságkutatója,  az
angol Economist szerint Kína a vezető technológiákban is gyors ütemben csökkenti az USA-
tól  lemaradását.27  Kétszeresen is  szakaszokról  beszél.  A legfontosabb gazdasági  mutatókat
tekintve Kína lehagyta Amerikát az exportban (2007), a gépgyártásban (2011), és le fogja
hagyni  az  abszolút  GDP tekintetében  2030 körül,  de  a  csúcstechnológiák  birodalma  még
sokáig a Szilícium-völgy lesz. Az utóbbira mindjárt visszatérünk, de megjegyzem, hogy ami a
GDP-t  illeti,  az  Economist  csak  az  igazság  felét  mutatja  be:  a  nominális  GDP  szerinti
besorolást. Ma mind elfogadottabb a GDP PPP szerinti értékelés, ez mutatja be a megtermelt
javakat  fogyasztói  oldalról.  Szerintem mind jobban torzít  a nominális  GDP, hogy a javak
összetételét  nem  veszi  figyelembe:  az  USA-ban  mind  nagyobb  hányadot  foglalnak  el  a
lakosság szempontjából érdektelen „javak”, míg Kína a világgazdaság lokomotívja szerepét
vette át mindkét előtte büszkélkedő régiótól. Nem 2030-ban kerül sor a váltásra, jóval előbb!

Az EU pedig Nagy-Britannia kilépésével azonnal Kína mögé kerül! Az oszlop-diagrammok
frissek, és Brexit előtti állapottal számolnak.

Nominális GDP szerint Vásárlóerő paritás szerinti GDP PPP szerint

Következik a második szakaszolás: hogy látják a Szilícium-völgy szakértői Kína közeledését?
Először semmibe vették a kínai törekvéseket (mint korábban általában, most csak itt), aztán
copycat-nek  (koppintó-cicusnak)  tartották,  a  harmadik  szakaszban  „tech  Galápagos”-ként
minősítették  (jó  dolgokat  alkotnak,  de  azokkal  nem tudják  átlépni  a  határaikat),  de  most
ráléptek a negyedik szakaszra: az utoléréstől való félelem szakaszára. Az elemzést érdekes
csattanóval zárja: ha korábban a Völgy emberei látni akarták a tech-csúcsokat, ki kellett csak
lépniük az ajtón, most fel kellhet szállniuk repülőgépre, és elrepülni Kínába. Remélve, hogy a
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repterek még működni fognak! Lényeges összemérések találhatók a szövegben – szoftver,
hardver, mesterséges intelligencia – érdemes elolvasni!

Idézet vége!

Világos, nem? Fiatalabb voltam, jobban fogott még a klaviatúrám!

*
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X. fejezet: Hamis mércék – GDP, vagy Bruttó Nemzeti Boldogság Index,
vagy Feltétel nélküli alapjövedelem

Többes számot használok, pedig nem is mind mérce, és tulajdonképpen csak arra szeretnék
egy villanásnyi figyelmet terelni, hogy rég itt volna az ideje a hamis mérce GDP (nominális
vagy PPP, mindegy) elvetésének, új, a reális mérést lehetővé tévő mérce bevezetésének. Ideje
lenne azt is elfogadni, hogy a szociális kérdések megoldása a Feltétel nélküli alapjövedelem
lehet.  Már a PPP bevezetésének a pillanatában világos volt,  hogy a sima, nominális  GDP
hamis,  mert  nincs  figyelemmel  az eltérő  vásárlóerőkre,  amikor  gazdasági  teljesítményeket
összemér. Szerinte ennek figyelembevétele ugyan a reális helyzethez komoly közelítést ered-
ményez, de messze van így is a valóságtól. Különösen torzít, amikor a legfejlettebb országo-
kat, hasonlítjuk a feltörekvőkhöz, azon belül is, ha az USA-t mérjük össze Kínával. Olvas-
hatjuk, hogy az USA gazdaságában alapvetően szolgáltató és pénzügyügyi szektorok viszik a
prímet,  az ipari termelés számottevő hányadát kiszervezték alacsony bérszintű országokba,
Kína  pedig  átvette  az  ipari  mozdony  szerepét,  az  egyik  oldalon  lyukas  hálót,  a  másikon
duzzadó vitorlát  látunk.  Az egyikben pénz csinál  pénzt,  a  másikon megfogható  termékek
uralják a látványt. Ezt a PPP se mutatja be kielégítő módon.

Bhután  királya  megjárta  az  USA-t,  egyetemi  tanulmányokat  is  végzett,  majd  hazatérve
kijelentette, hogy nem szabad azt a világot követni. Bevezette a Bruttó Nemzeti Boldogság
Indexet, mondván, hogy az dönti el, melyik rendszer jobb, hogy hol boldogabbak az emberek.
Komoly erőfeszítéseket tett a zöld gazdaság megőrzésére, az oktatás és egészségügy hatékony
fejlesztésére.  Nem  dolgunk  most  elemezni,  mit  ért  el  a  boldogságra  összpontosított
figyelmével, illetve milyen jövőképet lehet jósolni ennek a bölcs rendszernek, csak példaként
említem: van ázsiai bölcs, aki saját tapasztalatai alapján (is) elborzad a nyugati világtól, és
nem kér a kapzsiságot díjazó rendszerből.

Kevesen vannak, de vannak, akik megálmodták az egyetlen működőképes megoldást,  ami
elfogadható  életet,  jövőt  biztosít  az  emberiség  minden  sárgolyónkra  született  tagjának:  a
„Feltétel nélküli alapjövedelem” rendszerét. Hál’isten, az EU is foglalkozik az általános be-
vezetésével28, Magyarországon is agilis szervezet29 (Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjöve-
delemért Egyesület) foglalkozik vele. Petíció is indult, ami tömör magyarázattal is szolgál:

„Az  ún.  alapjövedelem  egy  feltételek  nélküli,  havi  gyakoriságú  jövedelem  minden  ember
számára, olyan összegben, amely garantálni tudja a biztonságos megélhetést a mindennapok
során. A rendszer egyszerű, könnyen bevezethető és nem igényel bonyolult bürokráciát.”

Nincs tudomásom jobb megoldásról.

Több könyvemben támogatom.

*
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XI. fejezet: Egyházak, papok – álnokság, vagyongyűjtés, fegyverszentelés

A papság,  egyházak szerepe minden fegyveres  összefüggésben óriási.  Nemcsak a  hívőkre
gyakorolnak rendkívüli  hatást,  hanem a legtöbb világi  hatalom is támaszkodik rájuk,  több
szoros szövetségben működnek együtt velük. A pravoszláv egyház mindkét oldala a háborút
támogatja.

Az ukrán oldal csak egy pópa képében jelenik meg előttem, amint éppen áldja a fegyvereket!
A halált hozó fegyvereket.

Az orosz oldalt Orbán Viktor képviseli, aki hatékonyan közreműködött, hogy Kirill pátriárkát
(Moszkva és minden oroszok pátriárkáját) ne sújtsa EU-szankció, nyugodtan hirdethesse –
Putyin szövetségeseként – amint a telex.hu cikke30 írja: „Fontosnak tartja az orosz birodalom-
építést – bár ez az ő olvasatában nemzetegyesítés –, és miséken többször ismételte már az
állami  háborús  különleges  katonai  műveletes  propagandát.”  Keményebben  fogalmaz  a
valaszonline.hu  cikke31.  Több  szempontot  sorol  fel,  ami  az  erkölcsi  züllöttség,  álszentség
kimagasló képviselőjévé teszi mind magát a pátriárkát, mind exKGB-s harcostársát, Putyint,
mind a szentatyát érintő szankciók ellen felszólaló miniszterelnökünket. Soroljam? A KGB
berkeiben  dolgozott  az  Átkos  időkben,  dohánnyal  is  kereskedhetett,  hatalmas  vagyon
birtokosa, mintegy másfél milliárd dollárt említenek, szereti csillogtatni is a luxusát, nemzet-
egyesítésként dicsőíti az orosz agressziót. Főpap, a hatalma 60 országban élő, több mint 150
millió hívő lélekre terjed ki.

Nem véletlen, hogy komoly összegzések szerint a kereszténységhez tapad – a kapitalizmus
mögött, a második helyen – a legtöbb fegyver és/vagy más erőszak által kioltott ember vére.
Igaz,  az  összegzés  a  római  katolikus  egyházat  emeli  ki  a  kereszténységet  képviselő
szervezetek közül.

A papság, Putyin és az oligarchák szövetségéről szól a telex.hu cikke32. A cél: a szélsőjobb
euroszkeptikus nyugati pártok összeboronálása.

Benne: „Az Orosz Ortodox Egyházhoz és az orosz elnökhöz egyaránt rendkívül közel álló
orosz oligarcha, Konsztantyin Malofejev által gründolt Tsargrad nevű szervezet – melynek ö-
nmeghatározása az, hogy ‘újraélessze az Orosz Birodalom nagyságát’ – nemrégiben kiszivár  -  
gott  dokumentumok szerint olyan hálózat  létrehozásán  dolgozik,  amely  az  euroszkeptikus
nyugati  pártokat  és  politikai  mozgalmakat  foglalná  magában,  köztük  például  a  Matteo
Salvini-féle olasz Ligát vagy a korábban egy orosz, legutóbb pedig  már magyar bank által
hitelezett Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülést.”

El kell olvasni!

*
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XII. fejezet: A megverhetetlen rasszizmus

Hogy kerül a csizma az asztalra? Testvérháború folyik, nemcsak fehér ember harcol fehér
ellen,  hanem testvér testvér ellen,  azonos nyelvcsoport tagjai  egymás ellen.  Csak éreztem,
hogy a rasszizmus is teret nyert. Meg nem mondom mikor, miért jöttem rá? Rákérdeztem a
Google-ra, jöttek is a válaszok, frappáns válaszok.

A Mérce  cikkben33 elemzi  a  problémát.  El  kell  olvasni  az egészet:  tökéletes  képet  fest  a
mindenütt jelenlévő, „megverhetetlen” rasszizmusról, ami az ukrajnai háborúból is kigörög,
mint a jó boroshordó. Csupán két szakaszt emelek át ide:

„A nyugati médiát és a nyugati politikusokat azzal  vádolták, hogy kettős mércét alkalmazva
mutatták be az ukrajnai  háborút,  és reagáltak rá. Még tovább élezte  a helyzetet,  amikor a
menekülteket lényegében két kategóriára osztották: ‘ukránokra’ és ‘másokra’. A legvilágo-
sabb példa az ukrán menekültek ‘civilizáltként’ való következetes ábrázolása volt – szemben
a máshonnan, mindenekelőtt a globális délről érkező ‘civilizálatlan és elmaradott’ menekül-
tekkel. (...)

Ahogy Böröcz József helyesen kiemeli, ‘a globális privilégiumokat’ a fehérséggel, ‘a nyugat-
európai geopolitikai pozícióval’ szokás azonosítani. Így még az ukrán politikusok is igyekez-
nek  részévé  válni  az  európai  rasszalapú  rezsim  globális  privilégiumrendszerének,  hogy
elismerjék őket – elvégre a fehérség nem bőrszín kérdése, hanem hatalmi, előjogi és ‘(negatív
tartalmú) erkölcsi kategória’.”

Ez van, sajnos, és a világunk ezt is tűri, megeszi.

*
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XIII. fejezet: A magyar ellenzék – tele bohózattal és van benne 
is szélhámosság

Amikor Karácsony Gergely elkövette  a súlyos bűnt és megállapodott  Márky-Zay Péterrel,
hogy az vezesse a hat ellenzéki párt tömörülését,  abbahagytam könyvek írását, kiléptem a
Facebook-ból, és leírtam (talán – sajnos – a Facebook-ban, búcsúként), hogy szélhámos gaz-
ember kezébe tette le a haza sorsát. Hogy mennyire igazam volt, arra itt a friss bizonyíték: a
Telex híradása34 szerint a „haza megmentője” nem hajlandó elszámolni az ellenzéki szövetség
támogatására  felajánlott  összeggel,  mondván,  hogy  az  továbbra  is  az  Orbán-kormány
megdöntésére fogja fordítani. Egetverő gyalázat!

A Telex újabb cikkben35 foglalkozik a kérdéssel,  aláhúzva,  hogy Márky-Zay Péter „elszá-
molt” közel 1,2 millió forinttal, amit a képviselőjelölti kampányra fordított, de kifejezte, hogy
a többivel (sokkal többel) nem számol el, mert azt továbbra is az Orbán-uralom megdöntésére
fordítja.  Nem kérdés,  hogy leépülve  nem sokat  árthat  az  Orbán-maffiának.  Ha  valakinek
kétsége lenne, helyesen jártam-e el, amikor kijelentettem, hogy szélhámos kezébe tette le az
ország sorsát  az  ellenzéki  összefogás,  az  olvassa  el  a  „Mitől  döglik  meg ez  az  ország?”
e-könyvem II. kötetében róla írtakat és ezt a két cikket. Pokolra vele!

Ami pedig a bohózatot illeti,  képtelenségek sorát követte el az ellenzék a legkülönbözőbb
szinteken: nekiestek Kínának, feledve, hogy ha győznek, az lehetne az egyik oszlopuk. Odáig
mentek,  hogy hamis  állításokon  alapuló  sértő  utcanevekkel  tüntettek  ellene.  A számomra
egyik  legszimpatikusabb  vezető  kijelentette,  hogy Oroszország,  azaz  Putyin  nem áll  meg
Ukrajnánál, az egész szovjet birodalmat akarja helyreállítani. Primitív, úgy, ahogy elhangzott.

Nem is folytatom, ez is elég.

*
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XIV. fejezet: Noch ein mal – mit hoznak a csúcstechnológiák, 
amit szinte egyetlen politikus se vesz észre

„A csúcstechnológiák varázslatos bércei” könyvemben gyűjteménybe sorakoztattam számta-
lan területet, ahol hihetetlen változásokat hozó tudományos, technológiai kutatások, megoldá-
sok születnek szinte percről percre. A világ egyik legokosabb és ezekkel élve leggazdagabbak
közé  avanzsált  embere,  a  kínai  Jack  Ma egyik  amerikai  körútján  mondta,  a  mi  a  teendő
kérdésre válaszolva: már az iskolapadban másként kell oktatni, mert 30 év múlva más világ-
ban fogunk élni.

A  világ  nehezen  reagál  a  kolosszális  tudományos  fejlődésre.  Trump  nem  értette,  Biden
Oroszországgal  és  fegyverkezéssel  akarja  megtartani  a  világcsendőri  hatalmat,  Holdra  és
Marsra akar  áttelepedni,  űrhadsereget  fenntartani.  (Az emberiség végtelenül  ostoba!)  Nem
ragozom tovább a Nyugatot, alig tapasztalni ébredezést. Egyik ok, amiért Kína veszi át az
uralmat ezen a területen: rendkívül gazdag, tudományos alapokon nyugvó, jól finanszírozott
programokat dolgoztak ki, évtizedekre előre.

Vannak,  akik  szerint  már  késő.  Egyetlen  ilyen  véleménynek  adok  teret.  A  24.hu-ban
megjelent cikk36 címe: „Már nem tudjuk visszafordítani ezeket a folyamatokat, a civilizációnk
néhány évtizeden belül összeomlik” És a bevezető bekezdés így szól:

„A folyamatban lévő fenntartható technológiaváltás valójában nem fenntartható [nem tartható
fenn!],  mert  nincs  meg  a  nyersanyag-fedezete.  Így  ahelyett,  hogy  segítene,  gyorsítja  a
rendszer összeomlását. Az elektromos autó, a nap- és szélerőmű zsákutca, akár a bioetanol.
Ráadásul végképp kifogynak az élelmiszerkészleteink,  miközben a klímaváltozás már nem
megállítható  [nem  állítható  meg!].  Gelencsér  András  vegyész-légkörkutató,  a  Pannon
Egyetem rektora szerint még mindig mítoszokkal és politikai lózungokkal áltatjuk magunkat,
miközben a valóság az, hogy elkéstünk: a civilizációnk a túlfogyasztás miatt elkerülhetetlenül
összeomlik néhány évtizeden belül.”

Igen figyelemreméltó állítások, a cikk részletesen kifejti  – interjú! – az álláspontját.  Vitat-
kozni lehet vele, néhány észrevételével nem. Ilyen például a bioetanol, ami végtelenül ostoba
eljárás eredménye és csúfos kudarcot vallott. A nyersanyagok kizsigereltségével nyilván igaza
van, de egyrészt a csúcstechnológiák általában jóval kisebb nyersanyagigényt  képviselnek,
másrészt a tudomány már nem egyszer mentette meg az emberiséget. Ezért érdemelne sokkal
nagyobb  figyelmet.  Elég  talán  megemlíteni,  milyen  forradalmi  mentőövet  jelentene  a  két
szovjet tudós által indított fúziós nukleáris reaktor (Tokamak) kutatás sikerre vitele. Ma is
ezen a néven folynak világszerte a kutatások. A program vezetője a legnagyobb hidrogén-
bomba megalkotója, majd a nukleáris fegyverek ellen kiálló Andrej Szaharov volt, a kutatás-
ban pedig Igor Tamm segítette.

Itt  az  ideje  fegyverek  és  öldöklés,  meg  fantáziaképek  helyett  a  csúcstechnológiákkal
foglalkozni, azokat támogatni.

*
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XV. fejezet: Milyen világot örökölnek az unokáink (kérdem 87 évesen)

Összefoglalás  helyett  is  jó  a  2018-ban  született  „Vádirat  az  USA  ellen”  e-könyvem
összefoglalójának ráadása:

Idézet:

Még mindig nem lehet lezárni! A  TomDispatch legújabb értekezése szerint (szerző:  Danny
Sjursen) teljes győzelmet aratott Trump felett Matiss, aki saját aláírásával készített új, 2018-ra
datált katonai stratégiát, a félelem stratégiáját. No comment!

A CommonDreams szerint:

„...‘Inter-state strategic competition [which, in Pentagonese, means China and Russia], not
terrorism, is now the primary concern in U.S. national security,’ the document insists....”

Magyarul:  „...  Az  államok  közötti  stratégiai  verseny [ami  a  Pentagon-nyelven  Kínát  és
Oroszországot jelenti], és nem a terrorizmus nyugtalanító most elsősorban az USA biztonsága
szempontjából...”

Emlékezzünk  csak:  azért  volt  szükség  Irak  megtámadására,  mert  nem  volt  elég  célpont
Afganisztánban! – amint elhangzott az Irak lerohanására készülők egyik összejövetelén.

Idézet vége

Ezt a világot fogják örökölni ők is. Nincs szellemi akarat, ami összefogná a világot ez ellen a
Szörny ellen. Még ölni-rombolni fog évtizedekig.

És megismétlem az akkor, 2018-ban, a „Vádirat” végszavaként írt versem:

Ez a világ csak sötét gyalázat,
Nem maradt bennem semmi alázat!
Hiába szólok: népek, ez itt átok,
Vakok vagytok, ha semmit se láttok.
Lassan elröppen az élet vágya,
Lehet, a halálnak ez az ágya?
Nem, elkárhozni korai lenne,
Kell, hogy élni tudjunk mégis benne!
Ami roncstelep marad utánuk,
Robbantsuk izzó haraggal rájuk.

***
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Források
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mirovozzrenie/  
3. https://www.youtube.com/watch?v=yEmwTnXXZW4      
4. https://twitter.com/i/status/1527078137582047236      
5. https://bekekor.wordpress.com/2022/05/20/tortenelmi-beismeres-amerika-oroszorszagnak-tett-  

igeretenek-megszegeserol/  
6. https://www.youtube.com/watch?v=Mc8ei-XQSi4      
7. https://www.britannica.com/biography/Mikheil-Saakashvili      
8. https://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna_t%C3%B6rt%C3%A9nelme#A_f%C3%BCggetlen_Ukrajna      
9. http://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/varga_gergely-  
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