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Kinek 
az érdeke 
a háború?

Tudják, mi Amerika legnagyobb találmánya? Másokkal elvégeztetni a piszkos munkát, 
mások életét kockára tenni, mások nyomorát kihasználni, és persze mindenből pénzt, 
hatalmat, sok pénzt és nagy hatalmat csinálni. Van erre egy magyar mondás, csúnya, 
de találó. Tudják, amikor mások bizonyos testrészével verik a csalánt.
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Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként 
is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden 
számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes 
eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Kinek az érdeke a háború?
Az EU-t az mentené meg, ha kiegyezne Oroszországgal.  
Lenne rá lehetőség. Az oroszok sohasem akarták Európát 
leigázni. Évszázadonként egyszer elfoglalják ugyan Berlint, 
de csak azért, hogy Európa tartsa tiszteletben Oroszországot 
és ne fenyegesse biztonságát.

Amerika azonban nem akarja az EU és Oroszország törté-
nelmi kiegyezését. Azok alá ad lovat, akik hajlandók a libe-
rális tőke érdekeit az európai nemzetek érdekei fölé helyezni. 
Azokat támogatja, akik elfogadják Amerika uralmát és ké-
pesek azt saját népükre ráerőltetni.

Nem akarok az április 3-i választások után ünneprontó 
lenni, de biztos vagyok benne, hogy Amerika velünk is ve-
retni akarja azt a bizonyos csalánt.  A választási kampány-
ban markánsan megmutatkozott, hogy a kormánypártok 
az eddigi önálló magyar utat védik, ki akarnak maradni a 
háborúból, mert tudják, hogy a háborús részvétel az önálló 
magyar út végét is jelentené. 

A liberális ellenzék buta volt ahhoz, hogy kimondja: a 
kormánynak most igaza van, nem kell a háború. Ehelyett 
benyaltak az amerikaiaknak, Magyarország csatlakozását, 
fegyverek szállítását ígérték. Vesztettek.

Vesztettek, de ez nem azt jelenti, hogy az USA-barát, 
vagy másképpen fogalmazva, az atlantista politika eltűnt 
volna. Nem véletlenül terjesztenek olyan pletykákat, hogy 
nem Szijjártó lesz az új kormány külügyminisztere. Az 
atlantisták itt élnek közöttünk. Az elmúlt harminc évben sok 
ezer közéleti személy, sok magasrangú katona tanult vagy 
dolgozott az Egyesült Államokban. Amerika jelen van a ma-
gyar egyetemeken, a médiában, mindenütt. Gondolhatjuk 
komolyan, hogy Amerika nem számít rájuk?

Az április 3-i választás az önálló nemzeti út politikáját 
erősítette meg. Az emberek többsége elfogadta, hogy járvá-
nyok, válságok, háborúk idején ez a helyes út. 

De mi jön ezután? Amerika erős nyomást gyakorol a magyar 
kormányra. Sikerül-e kimaradni a háborúból? Sikerül-e elke-
rülni, hogy jelentős amerikai erők települjenek az országba? 

Sikerül-e megmenteni a magyar társadalmat az infl áció 
pusztításától? Sikerül-e megvédeni a keleti nyitást, ami ed-
dig a nehéz időkben a segítségünkre volt? Sikerül-e meg-
akadályozni, hogy az EU liberális, atlantista erői revansot 
vegyenek?

Nem tudjuk a választ. De valamit biztosan tudunk. Ha meg 
akarjuk védeni Magyarországot, ha nem akarjuk, hogy eszköz 
legyünk Amerika kezében, bátorságra, elszántságra van szük-
ség. A függetlenségünket, a nemzeti érdekeinket nem Orosz-
országgal vagy Kínával szemben kell megvédeni. Amerika 
ellen, Magyarországért kell küzdenünk, dolgoznunk.2

Tudják, mi Amerika legnagyobb találmánya? Másokkal el-
végeztetni a piszkos munkát, mások életét kockára tenni, 
mások nyomorát kihasználni, és persze mindenből pénzt, 
hatalmat, sok pénzt és nagy hatalmat csinálni. Van erre egy 
magyar mondás, csúnya, de találó. Tudják, amikor mások bi-
zonyos testrészével verik a csalánt.

Az amerikaiak zseniálisan használják ezt a módszert. Az 
első világháborúba, csak 1917-ben szálltak be, amikor már a 
többiek kivéreztek. Veszítettek 116 ezer embert, és Wilson el-
nök diktálhatta az új európai rendet. A magyar katonák közül 
660 ezer nem tért soha haza, és még Trianont is megkaptuk.

A második világháborút nem tudták kikerülni, miután a 
japánok Pearl Harborban megleckéztették őket, de az európai 
második fronttal vártak 1944 nyaráig. Öljék csak egymást a 
németek meg az oroszok, majd a végén beszállunk! Abban 
a háborúban 418 ezer amerikai halt meg, szemben mondjuk 
a 27 millió szovjet emberrel. A lerombolt Nyugat-Európát 
Amerika szerezte meg, és alakította kedve szerint.

Aztán itt volt 1956. Az amerikaiak felpaprikázták a szocia-
lizmust nem akaró magyarokat, menjetek, küzdjetek, döntsétek 
le a Sztálin-szobrot, meg úgy általában a szocializmust, majd jö-
vünk és segítünk. Az amerikai hadsereg ott volt Németország-
ban, de nem jöttek. Saját katonáikat akkor sem kockáztatták.

Ha hiszik, ha nem, ez ma sincs másként. Aki azt hiszi, 
hogy most Oroszország és Ukrajna háborúzik egymással, 
az téved, sőt semmit sem ért. Ukrajnában az Egyesült Álla-
mok harcol Oroszország ellen. A pénz, a fegyver amerikai, 
a katona speciel ukrán. Amerika az ukránok azon bizonyos 
testrészével veri a csalánt, és küzd az utolsó ukrán katonáig.

Arra számítanak, hogy Oroszország meggyengül ebben 
a háborúban, belső viszályok alakulnak ki, netán megdöntik 
az önálló, nemzeti utat járó Putyint. Ha Oroszország meg-
gyengül, Kína fontos szövetségesét veszíti el, és akkor köny-
nyebb lesz megálljt parancsolni a kínai gazdasági terjeszke-
désnek, na és persze szétrombolni a kínai álmot, ledönteni a 
kínai sajátosságú szocializmus épületét.

Aki azt hiszi, hogy az amerikaiak csak az ukránok bizo-
nyos testrészével verik a csalánt, az téved, sőt bűnt követ el. 
Amerika az EU-val is nagyjából azt tervezi, amit a második 
világháborúban tettek. Vérezzenek ki az európaiak, aztán jö-
vünk mi, hozzuk az új Marshall-terveket, és olyan klassz új 
Európát csinálunk, amitől a lélegzetetek is eláll. Csakhogy 
ott minden amerikai lesz.

Az EU már most sem ura önmagának. Az EU úszik az 
amerikaiak által keltett hullámokon. Háborúzni 
nem mer, nem is nagyon tud, gazdasági háborút 
folytat, amivel maga alatt is vágja a fát.
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Le Pen: ki a NATO katonai 
szervezetéből!

Finn repülőgépek 
a NATO légterében

Európa halála – 
Német-lengyel szövetség 
Oroszország ellen

Az USA káoszba kergeti az EU-tNémetország: Ukrán 
katonák harcoljatok!

Le Pen „stratégiai közeledést” szorgalmaz a NATO és Orosz-
ország között az ukrajnai háború után. „Megismétlem, egyér-
telműen, elnökké választásom esetén kilépek a NATO integrált 
parancsnokságából, de nem mondok le az észak-atlanti szer-
ződés ötödik cikkének alkalmazásáról a kollektív biztonságot 
érintően, éppen úgy, ahogyan 2009 előtt volt a helyzet” – hang-
súlyozta az elnökjelölt. Marine Le Pen a választási programjá-
ban „szövetséget” javasol Oroszországgal „az európai bizton-
sági struktúrában, amely nem épülhet kizárólag a NATO-ra”, 
amelyet „háborús szervezetnek” tekint.

Április közepén a fi nn légierő gépei együtt gya-
korlatoztak más NATO-államok repülőivel Észt-
ország légterében. A Ramstein Alloy elnevezésű 
NATO-gyakorlatok már évek óta folynak, de ed-
dig nem merült fel az, hogy Finnország hivatalo-
san csatlakozzon a NATO-hoz. Most viszont erről 
folyik a vita.

Michael Roth, a Merkel-kormány korábbi külügyi 
államtitkára, ma a Bundestag Külügyi Bizottsá-
gának SPD-s elnöke sürgette, hogy Németország 
mielőbb jelentős fegyverszállításokkal segítse az 
ukránokat. Az ukránok csak fegyverrel védhetik 
meg magukat, úgyhogy adjunk nekik! – mond-
ta. Roth a Bundestag más vezetőivel Ukrajnát is 
felkereste, hogy a helyszínen biztassa őket: ukrán 
katonák, harcoljatok!

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök az „orosz háborús bű-
nösök” megbüntetését követeli. Duda lengyel elnök fülének zene az ilyen 
szöveg. Német-lengyel szövetséget akarnak Oroszország eltiprására. Apró 
megjegyzés: Moszkvát még sohasem foglalták el német csapatok, Berlint 
viszont minden évszázadban egyszer elfoglalták az oroszok. Varsóról már 
nem is beszélve. Gondolkodni kellene, mielőtt Európát a halálba küldik.

A kínai sajtó több orgánuma karikatúrákkal fejezi ki véleményét az USA és az 
EU politikájával kapcsolatban. A China Daily üzenete világos: az USA veze-
tése totális káoszba kormányozza az EU autóját. Az USA hosszú háborút akar, 
hogy több legyen a profi tja. Az EU már most szenved a háborútól, de nem 
mer, nem akar az USA ellen lépni. Az USA területén nincs háború, 
nincs pusztítás, a háború Európát pusztíthatja el. Mi a megoldás? 
Európa egyezzen meg Oroszországgal! Akkor nem lesz káosz.
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A piszkos döntést nem 
lehet tisztára mosni!

Háborús trükközés helyett 
az infl ációt állítsák meg!

Mire inspirálja 
az amerikai szenátor 
Novák Katalint?

Szijjártó úr, küldjék haza 
az ukrán nagykövetnőt!

Jönnek 
az amerikaiak!

A kormány hozzájárult, hogy az Európai Unió újabb 500 millió 
euróval támogassa az ukrán hadsereg megerősítését, azonban 
Magyarország továbbra sem fog fegyvereket szállítani Ukraj-
nának – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter múlt kedden Csehországban. Vagyis: mi nem szállítunk, 
de támogatjuk, hogy mások szállítsanak. Bizony, ég és föld a 
különbség! Kivéve annak, akit azzal a fegyverrel ölnek meg, 
melyet mások vittek Ukrajnába, de Magyarország támogatásá-
val. A piszkos döntést nem lehet tisztára mosni!

Az amerikai szenátorok nem utazgatnak vélet-
lenül, főleg küldöttséggel nem. Az Oroszország 
ellen nyíltan uszító Szlovákia után Budapestre 
is „beugrott” Steve Daines, amerikai szenátor és 
megnyíltak az ajtók előtte. Novák Katalin meg-
választott köztársasági elnök Twitter-bejegyzése 
szerint „inspiráló” megbeszélésre került sor. 
„Véletlenül” ott volt Takács Szabolcs washingto-
ni magyar nagykövet is. 

Székesfehérvárra látogatott John S. Kolasheski 
altábornagy, az Amerikai Egyesült Államok Szá-
razföldi Haderejébe tartozó V. Hadtest parancs-
noka április 14-én. A HM közlése szerint „a lá-
togatás célja a Székesfehérváron települt Közép-
európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság 
(Headquarters Multijaitoknál Divison Centre, 
HQ MND-C) és a magyarországi NATO Erőket 
Integráló Elem (NATO Force Integration Unit, 

NFIU HUN) vezetőivel való találko-
zás és koordináció volt.” Mondjuk ki 
világosan: jönnek az amerikaiak!

A KSH adatai szerint márciusban, az előző havit is túlszárnyaló, 8,5 száza-
lékos mértékű volt az általános infl áció. Ilyen drágulást Magyarországon 
15 éve nem láttunk. A koronavírus-járvány esetleges visszatérése körüli 
bizonytalanság és a szomszédunkban zajló háború tükrében pedig kicsi az 
esély rá, hogy rövid távon megállna az árdrágulás – írja a penzcentrum.
hu. A boltok még tele vannak. Mindenki vásárol, amíg lehet. De mi lesz 
holnap? A kormány a háborús trükközés helyett az infl ációt állítsa meg!

Ljubov Nepop, Ukrajna 
magyarországi nagyköve-
te felszólította a magyar 
hatóságokat, hogy ne en-
gedélyezzék az április 30-
ra tervezett Oroszország 
melletti tüntetést. Még azt 
is hozzátette, hogy Ukraj-
na harca nélkül a magya-
roknak újra át kell élniük 
1956-ot. A nagykövet a 
legdurvább módon be-
avatkozik Magyarország 
belügyeibe. A magyar ha-
tóságok semmit sem tesz-
nek ellene. Küldjék haza 
a nagykövetet, aki arcát-
lanul kioktatja a magyar 
népet!
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Szövetségek fogságában
A történelem ismétlődik. Nem, ez így nem teljesen igaz! Ami 
viszont egészen biztosan igaz, az az, hogy Magyarország min-
dig itt volt Közép-Európában, most is itt van, és ez nem fog 
változni holnap sem.

Bárki is vezesse az országot, fejedelem, király, kormányzó, mi-
niszterelnök, akkor dönt helyesen, ha a külpolitika meghatáro-
zásánál két körülményt vesz fi gyelembe. 

Az egyik az a tény, hogy közép-európai ország vagyunk, a nyu-
gati és keleti világ nálunk nagyobb hatalmai között. Ez a geopo-
litikai helyzetünk.

A másik szempont az, hogy milyen társadalmi rendszert, mi-
lyen értékeket képviselünk, és ezen értékek alapján kikkel tu-
dunk jó kapcsolatot, netán szövetséget kialakítani. 

Magyarország a történelemben akkor volt sikeres, ha a nyugati 
és keleti rendszerek közül tartozott valamelyikhez, de saját geo-
politikai érdekei alapján érdemi együttműködést tartott fenn a 
másik oldalhoz tartozó országokkal. A magyar külpolitika ab-
ban a pillanatban kudarcra volt ítélve, ha a közös értékek alapján 
beolvadt a fő szövetséges rendszerébe, és háborúba keveredett a 
másik oldallal. Ez történt az első (1914-18) és a második (1939-
45) világháborúban, amikor Magyarország a nyugati szövetségi 
rendszer tagjaként háborúba keveredett Oroszországgal.

Utunk Trianonhoz

A 19. században, 1867 óta Magyarország az Osztrák-Magyar 
Monarchia keretében építette ki viszonyát Európával. A Monar-
chia természetes szövetségese Németország volt. A keleti oldal 
megtestesítője Oroszország. Háború vagy együttműködés?

Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Oroszország 
1873-ban, majd 1881-ben és 1884-ben megegyezik, hogy a konf-
liktusaikat békés úton rendezik. A három ország együttműkö-
dése egészen 1887-ig fennmarad. A 19. század végére kiélező-
dik a küzdelem a nagyhatalmak között. Világossá válik, hogy 
a megerősödött és 1871 óta egységes Németország uralomra 
törekszik Európában.

Kivel menjen Magyarország? Tisza István, aki 1913-17 között 
áll a magyar kormány élén, ellenzi a háborút Oroszország el-
len, és különösen Magyarország részvételét. Tisza azonban nem 
akar kilépni a közös Monarchiából, tudja, hogy a Monarchia 
nélkül a magyar feudális uralkodó osztály uralma is összeom-
lik. A geopolitikai érdek a kilépés, a szakítás lenne, de Tisza 
nem tudja megtenni. Magyarország a németek oldalán kerül a 
háborúba és veszít. Trianon következményeit ismerjük.

Hitler oldalán

1920-tól Horthy Miklós vezeti az országot. Nem akar a németek ol-
dalán háborúba lépni Oroszországgal szemben, igyekszik is elkerül-
ni. A francia-brit oldal nem fogadja el Horthy közeledését, az ola-
szok készek együttműködni, de az olasz-magyar partnerség kevés. 

Horthy fél a szocialista Szovjetuniótól. 1934-ig még diplomá-
cia kapcsolat sincs a két ország között. 1936-ban Magyaror-

szág belép a német-olasz-japán szövetségbe. 1941-ben a szovjet 
kormány felajánlja Horthynak: ha Magyarország nem lép be 
Németország oldalán a Szovjetunió elleni háborúba, a háború 
utáni békeszerződéseknél a szovjet fél támogatni fogja Magyar-
ország területi követeléseit.

Horthy és a magyar uralkodó osztály a fasizmust kisebb ve-
szélynek tartja, mint a szocializmust. Félredobják a magyar 
geopolitikai érdekeket, és Hitler oldalán hadat üzennek a Szov-
jetuniónak. Az eredmény ismert: totális vereség, az 1947-es pá-
rizsi béke, Trianon megerősítése.

Varsói Szerződés: 
három évtized európai és világháború nélkül

Nem sokkal a második világháború után a nyugat megindítja 
a hidegháborút. A cél a Szovjetunió és az 1945 után létrejött 
szocialista országok megdöntése, a szocializmus legyőzése. Ki-
alakulnak a katonai-politikai szövetségek. 1949-ben a nyugati 
országok az USA vezetésével létrehozzák a NATO-t. Öt évvel 
később Németország is tagja lesz. A szocialista országok ek-
kor, 1955-ben hozzák létre saját védelmi szervezetüket, a Varsói 
Szerződést.

Magyarország a Varsói Szerződéshez csatlakozott, abból kiin-
dulva, hogy a szocialista társadalmat a nyugati támadásokkal 
szemben csak a többi szocialista országgal együtt 
lehet megvédeni, és Magyarország függetlensége is 
csak így biztosítható. 

H  M  A  H  1938-

K  J  A  D  
  1968-
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A Varsói Szerződés 1955 és 1991 között állt fenn. Ez idő alatt 
nem került sor világháborúra. Magyar csapatokat egyetlen egy-
szer kellett külföldre küldeni, 1968 augusztusában, amikor a 
VSZ-országok a csehszlovák kormány kérésére katonai erővel 
segítettek megvédeni a szocializmust. 

Kádár János ellenezte a beavatkozást, nem akart magyar kato-
nákat küldeni, de a szövetség nyomása alól nem tudott kitérni. 
Ahogyan ő fogalmazott: „nem akartam, hogy a csehszlovák ügy 
mellett magyar ügy is legyen.”

Magyarország 12 500 katonát, 155 harckocsit, 200 löveget, 2 
000 egyéb járművet adott az akcióhoz. 

Ugyanakkor igaz az is, hogy Magyarország végül is jól járt a 
VSZ-tagsággal. Egy, Magyarországnak nem kellett részt venni 
a szovjetek oldalán az 1979-89 közötti afganisztáni háborúban 
sem. 

Kettő, bő három évtizedig sem világháború, sem európai háború 
nem tört ki. A Varsói Szerződés képes volt féken tartani a nyu-
gat agresszív szándékait. 

Három, Magyarország a VSZ tagja volt, de az 1970-es évektől 
sikeres együttműködést alakított ki számos nyugati országgal 
is. Ez volt a kádári „nyugati nyitás.”

NATO: háború háború után

1989-90-ben Magyarországon megdöntötték a szocialista rend-
szert. Magyarország áttért a kapitalista útra. A magyar uralkodó 
osztály arra törekedett, hogy mielőbb belépjen a NATO-ba. Ezt 
azzal magyarázták, hogy mint tőkés országnak nekünk is vé-
denünk kell a „közös értékeket”. Másrészt úgy gondolták, hogy 
Magyarország így képes biztosítani érdekeit a térségben.

Jeszenszky Géza, az Antall-kormány külügyminisztere már 
1990. június 27-én felkereste a NATO brüsszeli központját. A 
NATO azonban nem sietett, feltételeket szabtak. A 120 ezres 
magyar hadsereg létszámát 20 ezer alá kellett vinni, megszün-
tetve a páncélos, tüzérségi egységeket. A magyar haderő kisebb 
lett, mint Trianon után.

Emellett le kellett cserélni a hadsereg tiszti karát. Szovjet aka-
démiát végzett, netán orosz feleséggel rendelkező tisztek nem 
maradhattak. Megkezdődött a magyar tisztek gyors kiképzése 
az USA és Nagy-Britannia intézményeiben.

Magyarország a balkáni háborúk idején lett fontos. 1995-től 
2004-ig a NATO magyar területeket is igénybe vett a Jugoszlá-
via elleni háborúhoz. A Kaposvár melletti Taszár a NATO fon-
tos légibázisa lett.

1999. március 12-én Magyarország hivatalosan is a NATO tagja 
lett. Két héttel később a NATO megindította a támadást Jugo-
szlávia ellen. A NATO használta a magyar vasutakat, közutakat. 
Felkészült arra, hogy magyar területről indítson szárazföldi há-
borút Jugoszlávia ellen. Erre szerencsére nem került sor.

A magyar politikai elit, a kormánypártok és a parlamenti ellen-
zék, egyaránt a NATO szövetség fogságába került. A 
NATO-t, illetve az EU-tagságot mindenki szent te-
hénként kezelte, senki sem mert ellene agitálni. 

A magyar politikai elit nem tudott és nem is akart kitérni a 
NATO, az USA követelései elől. 2003-ban Magyarország csatla-
kozott az USA és a NATO háborújához Afganisztánban. 18 évig 
maradtak a magyar katonák. 75 milliárdot pazaroltak el olyan 
időkben, amikor kórházakat kellett volna felújítani. A NATO-
hadműveletek költségeinek zömét a tagállamok maguk viselik.

Más országok előbb vonták ki a saját erőiket. A magyar politi-
kai elit viszont azt hirdette, hogy „együtt mentünk be, együtt 
jövünk ki.” Kísértetiesen hasonlít arra, hogy a Horthy-kormány-
zat az utolsó percig kitartott Hitler Németországa mellett.

2008 óta Magyarország részt vesz Koszovó megszállásában. 
2015-ben Magyarország belépett az Irakban folyó háborúba.

A magyar politikai elit annak ellenére küld magyar katoná-
kat külföldre, hogy a közvélemény nagyobbik része ellenzi. A 
PAGEO Intézet 2018-ban közvélemény-kutatást végzett (HUG 
2018/4. szám). Ennek eredménye azt mutatja, hogy a magyar la-
kosság több mint 60 százaléka egyáltalán nem küldene magyar 
katonákat külföldi missziókba. De kit érdekel az, hogy mit akar-
nak az emberek?

Magyarország a NATO keleti bástyája?

2022 márciusában a NATO-tagállamok vezetői megállapodtak 
abban, hogy „az Ukrajna ellen indított orosz invázióra” válaszul 
megerősítik a katonai szövetség keleti határát. Magyarország 
kormánya engedélyezte NATO-csapatok telepítését az ország 
területére. 

Vajon sikerül-e az Orbán-kormánynak kimaradnia a háborúból? 
Vajon ki akar-e maradni a magyar politikai elit a háborúból?

M   A

O  V   NATO-  2022 



7

hogy ha tényleg volt vegyi támadás, akkor egyetlen ember sem 
telefonált, nem üzent az interneten, hogy „fulladozik a gáztól”? 
Nyilvánvalóan nem!

A vegyifegyver mese azért kell a nyugatnak és az ukránok-
nak, hogy megfélemlítsék a saját lakosságukat és elejét vegyék 
annak, hogy a saját közvéleményük rokonszenvvel forduljon 
Oroszország felé. A nyugati városokban zajló és Oroszország-
gal szimpatizáló tüntetések mutatják, hogy sokan már nyugaton 
se hiszik el a hazugságokat.

Nyugati állítás: az ukránok elsüllyesztették 
a Moszkva cirkálót

A Fekete-tengeri fl otta zászlóshajóját, a Moszkva cirkálót bal-
eset érte. Az eddigi értékelések szerint robbanás következett be 
a fedélzeten. Az ukrán és a nyugati média szétkürtölte, hogy 
ukrán rakéták süllyesztették el a hajót. A valóság az, hogy a 
hajó megsérült, de csak később, április 14-én az erős vihar mi-
att, a vontatás során süllyedt el. Nyikolaj Jevmenov tengernagy 
Szevasztopolban találkozott a hajó legénységével, és közölte: 
továbbra is az orosz fl ottában szolgálnak. 

 
Nyugati állítás: „a háború az ukrán katonák hő-
sies küzdelme az orosz betolakodókkal szemben”

A valóságban a nyugati hadsereg tisztjei, nem hivatalosan, 
„önkéntesekként” ott vannak minden lényeges parancsnoki 
központban. Segítik a felderítési adatok értékelését, szervezik 
a nyugati fegyverekkel való utánpótlást, tanítják az ukránokat 
a tüzérségi és rakétaeszközök pontos használatára. Az orosz 
honvédelmi minisztérium adatai szerint 6824 külföldi „önkén-
tes” van az ukrán hadseregben. A lengyelek 1717 főt küldtek, az 
USA 1500 főt, Románia ugyancsak 1500 főt. Az orosz hadsereg 
eddig 1035 külföldit semmisített meg, vagy ejtett fogságba.
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Vigyázat, a nyugat hazudik!
A fegyverek szerencsére még nem dörögnek Magyarország te-
rületén, de a könyörtelen információs háborúnak mi is részesei, 
döntően áldozatai vagyunk. 

Az információs háborút a nyugat robbantotta ki. A nyugat azt 
akarja elérni, hogy az emberek elfeledkezzenek a covid válság kö-
vetkezményeiről, az EU válságáról, az életkörülmények romlásá-
ról, és támogassák az Oroszország elleni háborút, a fegyverkezést. 

Vannak, akik azt mondják: „hazudik a nyugat is, hazudnak az 
oroszok is.” Ne üljünk fel az ilyen állításoknak! Az orosz fél is 
a saját igazáról igyekszik meggyőzni az embereket, de van egy 
lényeges különbség. Az oroszok nem hazudnak. Nem monda-
nak el mindent, amit szeretnénk tudni, vagy késve mondanak el 
dolgokat, de nem hazudnak. A nyugat ezzel szemben hazudik.

Nézzük meg néhány példán, hogy miként hazudik a nyugat és 
mi a valóság! És főleg, ne higgyünk a nyugati és ukrán propa-
gandának!  Vigyázat, hazudnak!

Nyugati állítás: a háborút Oroszország kezdte

A valóság az, hogy az USA, a NATO évek óta folytatja a hábo-
rús felkészülést Oroszország ellen. Jelentős katonai erőket tele-
pítettek a kelet-európai országokba. Az USA új védelmi szer-
ződésekkel biztosította az amerikai csapatok szabad mozgását 
Kelet-Európában. 

A NATO felfegyverezte Ukrajnát. Támogatta az ukrán vezetés 
nacionalista, fasiszta politikáját. A NATO még Magyarország-
gal, egy NATO-országgal szemben is az ukrán vezetés mellé 
állt olyan kérdésben, mint a kárpátaljai magyar kisebbség sorsa.

A nyugat kiprovokálta a háborút. A tények bizonyítják, hogy az 
ukránok már készen álltak Oroszország megtámadására. Az orosz 
hadműveletek megkezdésével elébe mentek az ukrán agressziónak.

Nyugati állítás: Oroszország Ukrajna elfoglalása 
után megtámadja Kelet-Európát

Oroszország világosan kijelentette, hogy az orosz hadműveletek 
célja a Donyecki Népköztársaság és a Luganszki Népköztársa-
ság megvédése. A nyugat által támogatott Ukrajna katonailag 
fenyegetést jelent. Oroszország semleges Ukrajnát akar. Más-
részt fel akarja számolni a fasizmust Ukrajnában, ami veszélyt 
jelent nem csak Oroszországnak, de egész Európának.

Az orosz fél világossá tette: nem támadja meg sem Lengyelor-
szágot, sem a balti államokat, se Magyarországot. Oroszország 
nem az európai rendszerek szétverését akarja, hanem azt, hogy 
a nyugat, a NATO, az EU elismerje Oroszország jogát a bizton-
ságos létezéshez.

Nyugati állítás: Az oroszok vegyifegyvert alkal-
maztak Mariupolban

Nyilvánvaló hazugság! Mariupol nagy város. A területe fele ak-
kora, mint Budapesté. A városban 432 ezer ember lakik, az agg-
lomerációban 451 ezer. Ha valaki vegyi fegyvert, gázt, mérgező 
anyagokat vet be, azt az emberek azonnal észlelik. Elhihető, 
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Lehetünk-e semleges ország?
A Munkáspárt az elmúlt bő három évtizedben következetesen 
kiállt amellett, hogy Magyarország legyen semleges ország. Az 
ukrajnai háború még inkább időszerűvé teszi a kérdést: jó-e ne-
künk a NATO-ban, vagy inkább lépjünk ki? Mi NEM-et mon-
dunk a háborúra és NEM-et mondunk a NATO-ra is. 

Ma a nemzetközi viszonyok gyökeres átalakulása indult el. 
Nem törvényszerű, hogy az USA uralja a világot. A régi intéz-
mények, a NATO, az EU már nem felelnek meg a kor igényei-
nek. Reális lehetőség van arra, hogy saját nemzeti utunkat járjuk 
és semleges ország legyünk.

Voltunk már semlegesek

A semlegesség némi egyszerűsítéssel annyit jelent, hogy nem 
vagyunk tagjai egyetlen katonai szervezetnek sem. 

A semlegesség kérdése azt követően merült fel, hogy a nyuga-
ti országok az USA vezetésével 1949-ben létrehozták a NATO-t. 
A NATO nyilvánvaló célja az európai szocialista országok elleni 
harc volt. Az „összeurópai védelmi” jelleg már akkor is csak 
propaganda szöveg volt, amit jelzett az is, hogy a Szovjetuniót 
nem vették fel a NATO-ba, bár jelentkezett.

A szocialista Magyarország 1955-1991 között a NATO-val 
szemben létrehozott védelmi szervezet, a Varsói Szerződés tag-
ja volt. 1991-ben semleges ország lettünk, hiszen nem voltunk 
egyetlen katonai szervezet tagja sem.

1991-ben, a rendszerváltást követően Magyarország lehetőséget 
kapott arra, hogy döntsön: megmarad semlegesnek, vagy belép 
a NATO-ba? Sokan emlékeztek arra, hogy 1956 egyik jelszava 
éppen a semleges Magyarország volt. 

A magyar politikai elit, konzervatívok, liberálisok, szociálde-
mokraták, azonban egyaránt a NATO-t akarták. A NATO-ban 
látták a tőkés rendszer fenntartásának legfőbb nemzetközi fel-
tételét. Remélték azt is, hogy a NATO keretében megoldhatóak 
a szomszédos országokkal, Romániával, Szlovákiával szemben 
fennálló történelmi problémák.

Így Magyarország már 1994-ben csatlakozott a NATO Béke-
partnerségi Programhoz, majd 1999 márciusában teljes jogú tag 
lett Magyarország. Ezzel a semlegességi vita lezárult.

Kell-e egyáltalán NATO?

A NATO, mint láttuk, a Szovjetunió és az európai szocialista 
országok elleni harcra jött létre. 1991-ig azonban a szocia-
lista rendszert valamennyi európai országban megdöntötték. 
Más szóval, a NATO eredeti funkciója megszűnt. Akkor mi-
nek a NATO?

Ráadásul a kelet-európai országok egy része nem csatlako-
zott sem a NATO-hoz, sem más katonai szervezethez. 

Oroszország kezdeményezésére 1992-ben létrejött a Kollek-
tív Biztonsági Szerződés (DKB) Oroszország, Örményország, 
Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán rész-
vételével, amihez 1993-ban csatlakozott Azerbajdzsán, Grúzia 
és Belarusz.

Semleges maradt a három balti állam, Észtország, Litvánia 
és Lettország. Mind a mai napig formálisan semleges Ukrajna. 
Hosszú ideig bizonytalan volt a volt Jugoszlávia államainak sorsa.

A NATO azonban döntött: senki sem maradhat semleges, a 
NATO igyekezett egész Kelet-Európát lenyelni. 1999-ben Cseh-
ország, Magyarország, Lengyelország lett tag. 2004-ben Bulgá-
ria, Románia, Szlovákia, Szlovénia és a balti államok. 2009-ben 
Albánia és Horvátország, majd 2017-ben Montenegró, 2020-ban 
Észak-Macedónia.

A NATO-nak sikerült éket verni az Oroszország körül kiala-
kuló szövetségbe. Így 1999-ben Azerbajdzsán, Grúzia és Üzbe-
gisztán kiváltak a Kollektív Biztonsági Szerződésből.

Nyugati állítás: Oroszország nem akar békét

Az orosz fél világosan jelezte, hogy mit akar: a nyugat ismerje 
el Oroszország biztonsági igényeit, Ukrajna legyen semleges or-
szág, a nyugat állítsa le az ukránok támogatását, vessenek véget 
a fasiszta politikának. 

A béke ellensége az USA és a NATO. Az USA és a NATO nem a 
háború befejezésében érdekelt, hanem a folytatásában. Fegyvert 
adnak az ukránoknak a további harchoz, és megegyezés helyett 
háborúra serkentik őket. Az USA és a NATO biztatja az EU-t az 
oroszellenes szankciós politikára. 

A háború a nyugatnak óriási profi tot jelent. Megszabadulnak a 
régi fegyverektől, a hadiipar új megrendeléseket kap. A háború 
utáni újjáépítés is busás hasznot hoz majd az amerikai és nyu-
gat-európai tőkének.
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A NATO 2020-ban megkísérelte megdönteni Lukasenko elnököt 
Belaruszban és az országot a NATO-hoz csatolni. Sikertelenül!

Ukrajna más eset. A NATO valójában nem akarja Ukrajnát 
felvenni, mert tudják, hogy ez nyílt háborús kihívás Oroszor-
szág felé. Ukrajnát azonban felfegyverezték és Oroszország el-
len uszították. Ennek isszuk most valamennyien a levét.

Egyelőre félig-meddig semleges Grúzia, Szerbia, Bosznia-
Hercegovina, Moldova, Örményország, Málta, Ciprus, Koszo-
vó, bár különböző szintű kapcsolatot tartanak fenn a NATO-val.

Semlegesség tegnap és ma

Európa klasszikusan semleges országa Ausztria és Svájc. Mind-
két állam státuszát nemzetközi szerződések garantálják.

Ugyancsak semleges ország Finnország, Svédország és Íror-
szág. Az ő semlegességük saját maguk által deklarált politika, 
amelyet más államok tiszteletben tartanak, de nincs erről külön 
nemzetközi megállapodás.

Az ukrajnai háború ürügyén mind három országban vita tár-
gya lett a semlegesség feladása és a NATO-csatlakozás, de egy-
előre nincs döntés.

Oroszország, mint ismeretes, azt akarja, hogy Ukrajna sem-
leges legyen, és erről nemzetközi megállapodás szülessen.

A NATO-t különböző formában el is lehet hagyni. A De 
Gaulle vezette Franciaország 1966-ban kilépett a NATO kato-
nai szervezetéből és csak 2009-ben lépett vissza. Marine Le Pen 
kijelentette, hogy megválasztása esetén ismét kilépnek a kato-
nai szervezetből.

Mit nyertünk a NATO-tagsággal?

A NATO-tagsággal Magyarország semmit sem nyert. Aki nyert, az a 
magyar tőkés elit, amely saját hatalma garanciáját látja a NATO-ban. 

A háborút nem kerültük el. Magyarország folyamatosan részt 
vesz a NATO akcióiban, most Ukrajna kapcsán reális a veszélye 
annak, hogy világháborúba sodródunk.

A NATO nem segített megoldani problémáinkat a szomszédok-
kal sem, beleértve Romániát és Szlovákiát. A NATO Ukrajnára 
sem gyakorolt nyomást a magyar nemzetiség védelme érdekében.

A NATO-tagság korlátozza a magyar szuverenitást. Nem mi 
döntünk, azt tesszük, amit az USA diktál a NATO-n keresztül. 
Ez történik most, az ukrajnai háború esetében is.

A NATO-tagság együtt jár az erőltetett fegyverkezéssel. Ma-
gyarország is a GDP 2 százalékára emeli katonai kiadásait. A 
fegyvervásárlás, a hadiipari integráció még inkább a NATO-
hoz köti az országot.

A jelenlegi magyar politikai elit nem akar kilépni a NATO-ból, 
de érti, hogy a NATO nem garancia mindenre. NATO-tagként 
keres hidakat kelet felé.

A magyar-orosz pragmatikus viszony olyan területeken teszi 
lehetővé az együttműködést, mint az energiaellátás, atomener-
gia. Növeli Magyarország tekintélyét és befolyását.

A magyar-kínai stratégiai együttműködés már ma is jelentős 
előnyökkel jár, de inkább a jövőnek szól, feltéve, hogy fennmarad.

Magyarország szerepét növelné, ha kilépne a NATO-ból, és 
egy közép-európai békezóna fontos tényezője lenne, segítve 
Nyugat-Európa és Oroszország együttműködését.

A világ átalakul. Most van lehetőség bátor lépésekre. A NATO, 
az EU nem oldja meg problémáinkat. Most kellene lépni!

Munkáspárt a semlegesség mellett

A Munkáspárt ellenezte Magyarország belépését a NATO-ba. 
1995-ben népszavazást kezdeményeztünk. Így akartuk meg-
akadályozni a belépést a NATO-ba. 180 ezer aláírást gyűjtöt-
tünk össze. A hatalom – lábbal tiporva az érvényes törvényeket 
– megtagadta a népszavazás kiírását.

Később a magyar kormány maga kezdeményezett népszava-
zást. 1997 novemberében 3,9 millió választó szavazott, 4 millió 
otthon maradt. A közömbösség meghozta „gyümölcsét”. 3,3 
millió ember igent mondott, 574 ezren nemmel szavaztak. 3.3 
millió ember bevitte a NATO-ba a 10 milliós Magyarországot.

A Semleges Magyarország Alapítvány ma is létezik, és a Mun-
káspárt minden erővel támogatja. Ez azonban még kevés!

Együttműködésre, közös fellépésre van szükség minden em-
ber, szervezet között, aki és ami ellenzi a háborút, független-
ségét, szuverenitást, békés jövőt akar. Sokan vagyunk ilyenek, 
de a hangunk még nem elég erős. Tegyük erősebbé, mondjuk 
ki, amit gondolunk és akarunk! Mondjunk NEM-et 
a háborúra, NEM-et a NATO-ra, IGEN-t a semleges 
Magyarországra!
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Mit titkol el előlünk a hatalom?
Avagy, ne engedjük, hogy hülyének nézzenek bennünket!

Az Orbán-kormány többször kijelentette, hogy az, ami Ukraj-
nában folyik, „nem a mi háborúnk”, nem szállítunk fegyvert 
és nem engedünk át fegyverszállítmányokat, viszont fogadjuk 
a menekülteket. Nem szeretjük a NATO és az EU szankcióit, de 
az egység kedvéért megszavazzuk őket, kivéve az energiaügyet. 
Március 7-én azonban kormányrendelet engedélyezi NATO-
csapatok telepítését Magyarországra.

Ha valaki fi gyelmesen olvassa az újságokat, több kérdés merül-
het fel. Kérdések, melyekre nem adnak választ. Látogatások, ta-
lálkozók, melyekhez nem fűznek magyarázatot. Valami folyik, 
amit a magyar népnek joga lenne tudni, de nem kötik az orrára.

Sokatmondó találkozók

2021. szeptember. Németh Gergely, a HM védelempolitikáért 
felelős helyettes államtitkára látogatást tesz az USA-ban. Part-
nerei többek között: Laura Cooper, az USA hadügyminisztéri-
umának Oroszországért, Ukrajnáért felelős helyettes államtit-
kára, Jedidiah Royal, az USA hadügyminisztériuma védelmi 
együttműködési ügynökségének helyettes vezetője. Semmi ér-
demi információ nem jelenik meg. Németh azóta a NATO-ba 
került fontos beosztásba. 

2021. október 13. Látogatást tesz Magyarországon Stacy 
Cummings asszony, a NATO logisztikai és katonai beszerzési 
Ügynökségének főigazgatója. Ő felel a NATO csapatok ellátásá-
ért, a szállításért. Nem közölnek információkat.

2021. október 18. Palkovics László, innovációs és tech-
nológiai miniszter Brüsszelben találkozik Mircea Geoană 
NATO-főtitkár-helyettessel. Később megtudjuk, hogy Ma-
gyarország számos ponton csatlakozhat a NATO hadiipari 
programjaihoz.

2021. november 3. Látogatást tesz Magyarországon 
Christopher G. Cavoli vezérezredes, az USA Európai és Af-

rikai Hadszíntéri Parancsnokságának parancsnoka. 
Fogadja Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Fontos 
katonai vezető, nem közölnek semmit a látogatásról.

 
2021. november 18. Látogatást tesz Magyarországon Richard 
D. Clarke vezérezredes, az Amerikai Egyesült Államok Kü-
lönleges Műveleti Parancsnokságának parancsnoka. Találkozik 
több magyar katonai vezetővel. Információ nulla.

2021. december 8.  Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a 
Honvédség parancsnoka fogadja Denis Tretinjak vezérőrnagyot, a 
Székesfehérváron települt Közép-európai Többnemzeti Hadosztály 
Parancsnokság parancsnokát. Ez a NATO egyik pillére Magyaror-
szágon, amely szükség esetén bővíthető, és vélhetően már bővítik is.

2021. december 16. Benkő Tibor honvédelmi miniszter fogad-
ja Marc Dillardot, az USA magyarországi nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivőjét. 

2021. december 22. Látogatást tesz Magyarországon Oleksii 
Reznikov ukrán honvédelmi miniszter és Valerij Zaluzsnij al-
tábornagy, az ukrán hadsereg parancsnoka. A katonai vezetők a 
fénykép tanúsága szerint nagyon egyetértenek, de vajon miben? 
Két hónappal vagyunk az ukrajnai háború előtt! 
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2022, január 22. Benkő Tibor honvédelmi miniszter bejelenti: 
nincs szüksége Magyarországnak megerősítő NATO-erők befo-
gadására. De vajon meddig áll ez a magyar álláspont?

2022. január 31. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ismét fo-
gadja Marc Dillardot, az USA magyarországi nagykövetségé-
nek ideiglenes ügyvivőjét. 

2022. január 31. Látogatást tesz Magyarországon Ben Wallace 
brit hadügyminiszter.

2022 február 7. Mark A. Milley tábornok, az amerikai vezér-
kari főnökök egyesített bizottságának elnöke Washingtonban 
fogadja Ruszin-Szendi Romulusz altábornagyot, a Honvédség 
parancsnokát. Az amerikaiak 16 év óta először fogadják a Hon-
védség parancsnokát. Nyilvánvalóan fontos nekik. Néhány hét 
van hátra az ukrajnai háborúig.

2022. február 23. Magyarországra érkezett Roger L. Cloutier 
altábornagy, a NATO Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság 
(LANDCOM) parancsnoka.

2022. február 23. Benkő Tibor bejelenti: magyar csapatokat 
telepítenek a magyar-ukrán határ közelébe.

2022. február 26. Orbán Viktor miniszterelnök a keleti határ-
ra látogat. A kormány nemet mond a háborúra, megvédjük az 
országot, szemben az ellenzékkel, amely háborút akar.

2022. március 7. A Magyar Közlöny március 7-i számában meg-
jelent egy kormányrendelet, amely alapján a NATO reagáló erői 
áthaladhatnak Magyarország területén szárazföldi és légi úton. 
Emellett NATO-csapatok települhetnek Baranya megye, Fejér 
megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron me-
gye, Somogy megye, Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, 
Zala megye területére, Pest megye területének a Duna vonala és 
Fejér megye által határolt területére, valamint a Dunántúlra.

2022. március 8-9. Látogatást tesz Magyarországon Rob Bau-
er tengernagy, a NATO Katonai Bizottságának elnöke. Kísére-
tében van a NATO és az USA több magas rangú tisztje.

2022, március 17. Mark A. Milley tábornok, az amerikai ve-
zérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke telefonbeszél-
getést folytat Ruszin-Szendi Romulusz altábornaggyal. Erről 
csak az amerikaiak adnak hírt.

2022. március 22-23.  Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy 
Romániában megbeszélést folytat Daniel Petrescu vezérezre-
dessel, a román vezérkari főnökkel és a szárazföldi csapatok 
több parancsnokával. Magyarország és Románia szomszédok, 
mindketten határosak Ukrajnával. Miről beszélnek? Közös had-
műveletről? Nem tudjuk, nem közlik.

2022. április 4. Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvéd-
ség parancsnokának helyettese az USA-ba látogat, hivatalosan 
„Kenneth F. McKenzie vezérezredes nyugdíjba vonulása alkal-
mából rendezett” ünnepségre. Elhiggyük?

2022. április 10. Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke fo-
gadja Takács Szabolcsot, a washingtoni magyar nagykövetet. A 
külgazdasági és külügyminisztérium közlése szerint csak egy 
formális találkozóról van szó. Egy héttel vagyunk a magyar vá-
lasztások után, és még folyik a háború.

 
2022. április 11. Novák Katalin, megválasztott köztársasági 
elnök fogadja Steve Daines, amerikai szenátort és „inspiráló 
megbeszélést” folytat vele. Jelen van Takács Szabolcs washing-
toni magyar nagykövet is.

***

A történetnek nincs vége. A háború folytatódik. A NATO, mint 
szervezet nem száll be a háborúba, de egyes tagállamainak meg-
engedi. Az USA erőlteti a háború folytatását. A mi érdekünk a 
béke, a kimaradás a háborúból. Ez a kormánytól függ. A mi 
dolgunk, hogy ne engedjük átverni, félrevezetni magunkat. A 
mi dolgunk nyomást gyakorolni a hatalomra, a döntéshozókra, 
a béke érdekében.



FELHÍVÁS
Tiltakozz velünk a háború ellen.

2022. május 1-én, vasárnap 09.00 - 13.00 óra között 
tiltakozó felvonulással egybekötött rendezvényt tartunk.

Program:
9.00 – 10.00 

10.00 – 10.30 
10.30 –  
11.30 – 
11.30 – 12.30

Gyülekező a Kodály Köröndön. 
Thürmer Gyula beszédet mond a jelenlévőknek. 
Elindul a felvonulás a Honvédelmi Minisztérium II. Budapest Lehel út 35-37 elé. 
Tervezett érkezés a Honvédelmi Minisztérium II. Budapest Lehel út 35-37 elé.
Thürmer Gyula beszédet mond a jelenlévőknek.

TŰZZ  EGY FEHÉR SZALAGOT MELLKASOD 
FÖLÉ ÉS TILTAKOZZ VELÜNK KÖZÖSEN 

A HÁBORÚ ELLEN!


