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Békét, Békét, 
bátorságot, bátorságot, 
elszántságot!elszántságot!
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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

Békét, bátorságot, elszántságot!
ciálisabb, innovatívabb szövetsége legyen. Nem! Ebben az új 
rendszerben az EU feladata, hogy az európai nemzetállamo-
kat egységes európai állammá formálja és az egészet aláren-
delje az Egyesült Államok érdekeinek.

Európa népei akkor fognak békében élni, ha jelenlegi 
rendszerek és intézmények helyett újakat teremtünk. 

Nincs szükség a NATO-ra és Magyarországnak ki kell 
lépnie a NATO-ból. Nem szabad felülnünk az USA trükkje-
inek sem. Az USA ravaszul megkerüli a NATO-t. Egyrészt, 
lehetővé tették, hogy egyes NATO-országok fegyverrel tá-
mogassák Ukrajnát, miközben a NATO hivatalosan semle-
ges. Ez persze a legátlátszóbb képmutatás, de sokan beveszik. 
A másik trükk az, hogy az USA a NATO-tól függetlenül új 
szövetséget gründol. Ez indult el 40 állam részvételével né-
hány hete a németországi Ramsteinben. Ezen Magyarország 
is részt vett, amiről a magyar kormány nagy ívben hallgat.

Az Európai Unió nem megreformálható. Az EU lényege 
ugyanis az, hogy biztosítsa az európai nagytőke, a milliárdo-
sok uralmát a tömegek, a népek felett, és biztosítsa a nagy or-
szágok uralmát a kisebbek felett. Ezt nem lehet megreformál-
ni. Ezt le kell bontani és helyébe az európai országok kölcsö-
nösen előnyös, egymást segítő együttműködését kell hozni.

Nem csak beszélni kell arról, hogy az EU keretein kívül 
is van világ, hanem meg kell tenni az első nagy lépéseket 
e másik világ felé.  Nem az EU úgynevezett értékeihez és 
EU-partnereinkhez kell hűnek lenni, hanem Magyarország-
hoz.  Bátor lépésekre van szükség! Nem vállalni értelmet-
len kompromisszumokat! Nem engedni az amerikai és EU-s 
nyomásnak, nem hátrálni tovább egy métert sem!

„Ez az évtized a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk 
korszaka lesz.” – jelentette ki a miniszterelnök a beiktatási 
beszédében. Igaza van! Egyetértünk!  De elég-e az, amit az 
új kormány tervez?

Ha nem szakítunk az egyezkedés politikájával, hanem 
merünk bátran szakitani a mostani intézményekkel, ezek az 
intézmények fogják maguk alá temetni a magyar független-
séget, Magyarországot.  

Nem akarjuk, hogy Magyarországot amerikai csapatok 
szállják meg. Nem akarjuk, hogy az amerikaiak határozzák 
meg a magyar politikát, ők dirigáljanak a Sándor palotában 
és Karmelita kolostorban.

A magyar emberek többsége nem akar háborút!  Ma még 
nincsenek nagy békemozgalmak Magyarországon. Nincse-
nek befolyásos szervezetek. De majd lesznek! Békét aka-
runk. De ehhez bátorságra és elszántságra van szükség.  
Győzzünk meg erről minél több embert! Váljunk a békét 
akaró és a békért cselekedni kész emberek országává!2

Nem tudom, észrevették-e? Mindenki békét akar. Békét akar 
Biden is, Johnson is, von der Leyen is, de még Zelenszkij 
és békéről beszél. A béke nekik nagyjából azt jelenti, hogy 
Oroszország adja meg magát és törődjön bele abba, hogy a 
világot az amerikaiak irányítják.

Putyin is a békét hirdeti, de olyan békét, amelyben senki sem 
fenyegeti Oroszország létét és biztonságát. Ezt viszont a nyugat 
nem tekinti tárgyalási alapnak, legalább is ma még nem.

A magyar kormány is békét akar, azonnali fegyverszüne-
tet és béketárgyalásokat sürget. Mindezt a jelenlegi nemzet-
közi rendszerben, a jelenlegi intézményekkel, a NATO-val és 
az EU-val képzeli el. A miniszterelnök kijelentette, hogy „a 
mi politikai közösségünk, kormányom és jómagam is létkér-
désnek tartjuk, hogy Magyarország a NATO tagja legyen.” 

Az Európai Uniónak is tagja kíván maradni „az előttünk 
álló évtizedben” és bízik abban, hogy „álmainkat” megtalál-
juk az EU-ban, és esélyt lát az EU belső átalakítására.

Lehet-e békét, vagy mondjuk inkább, tartós békét elérni 
a jelenlegi feltételrendszerben, a mostani intézményekkel?

Megértem, hogy Magyarország vezetése milyen szorult 
helyzetben van. Azt is sejtem, hogy nagyon szűk és kényes 
a mozgástere. Éppen ezért, bármit is gondoljunk a háború 
egyéb kérdéseiről, támogatnunk kell minden erőfeszítést, 
ami a magyar nép békéjét szolgálja.

Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi feltétel-
rendszerben, a jelenlegi intézményekkel nem lehet a békét 
megteremteni. A tények is azt mutatják, hogy nem lehet. A 
mostani háborúban ugyanis az USA egy új rendszert akar 
teremteni, egy olyan Európát, ahol kizárólag az amerikai 
befolyás érvényesül. 

A jelenlegi intézmények, a NATO és az EU nem jelente-
nek védelmet az amerikai törekvésekkel szemben. A NATO 
mindig is amerikai irányitás alatt volt, és ez most sincs más-
ként. Az új rendszerben a NATO a fő eszköz arra, hogy senki 
se veszélyeztethesse a pénz, a tőke, a milliárdosok uralmát. 
A NATO egyben jogi és politikai keretet ad egy új fegyver-
kezési hullámnak, és ellátja a vezérkar szerepét egy olyan 
háborúban, amit nem ő, hanem az USA által verbuvált or-
szágok vívnak.

Az EU pedig teljesen cselekvőképtelenné vált. Ez már lát-
szott a koronavírus idején látott tehetetlenségénél. A mosta-
ni háborús helyzet is ezt jelzi. Az EU is az amerikai politika 
végrehajtója lett. Gazdasági szankciókkal próbálják térdre 
kényszeríteni Oroszországot, amit se Napóleon, se Hitler nem 

tudott elérni, pedig ők hadseregekkel mentek oda.
Az új európai rendszer nem arról szól, hogy az 

Európai Unió a nemzetek demokratikusabb, szo-



33

A háború szele: 
jöhetnek az USA csapatai 
Görögországba

Biden: Ukrajnában az oroszokon 
próbáljuk ki az új fegyvereket

Volodarszkoje: ilyen 
egy felszabadult 
ukrán város

Johnson: Folyjék a vér 
Kelet-Európában, nem 
számít!

Ébrednek a görögök – 
vége a függetlenségnek

Hitler mielőtt megtámadta volna a Szovjetuniót, megszállta a 
Balkánt. Ha az USA világháborút akar indítani Oroszország 
ellen, ehhez le kell zárni a szárnyakat és a lehetséges ellentá-
madási pontokat. 

Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök május 16-án 
„ajándékot” adott át Biden elnöknek. A görög parlamentben 
181:119 arányú szavazással keresztülverte az amerikai-görög 
védelmi szerződés ratifi kálását. Az USA hadserege újabb görög 
területeket vehet használatba. 

A Görög Kommunista Párt nem szavazta meg az ame-
rikai-görög védelmi szerződés ratifi kálását. Az athéni 
Akropoliszon hatalmas plakátokkal tüntettek. Görögor-
szágban országszerte tüntetések kezdődtek. A görögök 
az amerikai hajókat és tankokat látva kezdenek ráébred-
ni, hogy vége a kétszázéves függetlenségüknek.

Volodarszkoje 9 ezer lakosú település.  20 kilométerre 
van a hírekből ismert Mariupoltól. Eddig ukrán köz-
igazgatás alatt volt. Az orosz és donbaszi fegyveres erők 
felszabadították. Az emberek tényleg felszabadításként 
élik meg. Eddig tilos volt oroszul beszélni. Most min-
denki beszélhet, ahogyan akar, oroszul vagy ukránul. 
Eddig a kommunista párt be volt tiltva. Ma a kommu-
nista párt ismét legális párt. Lenin szobrát az ukrán ha-
talom lebontatta, most visszaállították.

Boris Johnson brit minisz-
terelnök szerint „jelenleg 
nem lenne sok értelme Pu-
tyinnal tárgyalni”. Kijelen-
tette: az, hogy Nagy-Bri-
tannia fegyvereket szállít 
Ukrajnának, nem azt jelen-
ti, hogy akár közvetett mó-
don Oroszországgal állna 
harcban.  Éppen most lenne 
értelme tárgyalni! De a tár-
gyalás nem jelentheti azt, 
hogy az oroszok fogadjanak 
el mindent, amit az USA és 
a NATO akar. A békéről kell megegyezni, elfogadva egymás jogos 
biztonsági érdekeit. Johnson, Biden és a többiek háborút akarnak. 
Folyjék a vér Kelet-Európában!

Újabb listát hozott nyilvánosságra a napokban a Pentagon azokról a 
haditechnikai eszközökről, amelyeket eddig felajánlottak Ukrajnának. 
Az USA egyebek között 120 darab Phoenix Ghost öngyil-
kos drónt is szállít, amit most próbálnak ki háborúban elő-
ször. Az USA az orosz embereken próbálja ki új fegyvereit.
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Áremelés: az a fontos, amit 
az emberek érzékelnek

Jó nagy amerikai pofon 
a magyaroknak

Magyarország vétózza 
meg a fi nnek és svédek 
NATO-tagságát!

Ma megszállók vagyunk, 
holnap megszállottak 
lehetünk!

Magyarország küldjön 
egészségügyi segítséget 
Észak-Koreának!

A GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint a lakosság 22 százalékos 
áremelkedést érzékelt, szemben a hivatalos, 9,5 százalékos áp-
rilisi infl ációs adattal, ami részben statisztikai okokra, részben 
azonban a megfi gyelési módszertanra vezethető vissza – közölte 
ezer háztartás körében végzett, reprezentatív felmérése eredmé-
nyeit a kutatóintézet. Ne magyarázkodjanak! Nem a statisztika 
a lényeg, az emberek érzése a fontos!

Mit szépítsük a dolgokat? A Honvédség is részt vesz Bosz-
nia-Hercegovina megszállásában. A NATO és az EU együt-
tesen tartja megszállás alatt az országot, és akadályozza az 
ott élőket, hogy függetlenek legyenek és saját útjukat válasz-

szák. Van, aki örül annak, hogy megszállók va-
gyunk. De mi lenne, mi lesz, ha nálunk lesznek 
amerikai és más NATO-katonák? 

Biden és az amerikai ve-
zetés jó nagy pofont adott 
a magyar kormánynak, de 
vele együtt a magyarok 
többségének. A 45 éves Da-
vid Pressman lett az elnök 
jelöltje a budapesti amerikai 
nagykövetség vezetésére. 
Ha a Szenátus is jóváhagyja, 
ő lesz majd az USA új magyarországi képviselője. Pressman 
tapasztalt diplomata, ami akár jó is lehet. Pressman azonban 
köztudottan homoszexuális, sőt az LMBTQ-mozgalmak lel-
kes támogatója és szervezője. Korábbi munkakörében mindent 
megtett azért, hogy az amerikai nagykövetségek hatékony 
eszközökkel segítsék a helyi LMBTQ-szervezeteket. A nem 
hagyományos szexuális magatartású személyek például köny-
nyebben juthattak amerikai vízumhoz, mint a hagyományosak. 
David Pressmannt Magyarországra küldi Biden, egy olyan or-
szágba, ahol mind a kormány, mind a lakosság nagyobb része 
fellép az LMBTQ-propaganda és szervezkedés ellen. Az ame-
rikai vezetés semmibe veszi a magyarok érzéseit, nem törődik 
az itteni hagyományokkal, óriási pofont ad minden magyarnak. 

Számos keleti ortodox egyházvezető kérte Orbán Viktor támo-
gatását, hogy a magyar kormány akadályozza meg az Európai 
Bizottság azon tervét mely szerint Kirillt, Oroszország pátriár-
káját az EU-szankciós listára helyezné. Azbej Tristan a Minisz-
terelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára elmondta, 
hogy Magyarország ezt megvétózza. Ez helyes, de kevés!
Követeljük, hogy Magyarország ne támogassa Finnország és 
Svédország belépését a NATO-ba, mert ez világméretű hábo-
rúhoz vezethet.

Harmincezer antigén gyorstesztet és százhúsz egészségügyi 
eszközt küld a magyar kormány Kubába a következő napokban 
a koronavírus-járvány globális megfékezéséért folytatott nem-
zetközi műveletsorozat részeként – közölte a külgazdasági és 
külügyminiszter a Facebook-oldalán. Helyes, támogatjuk! Bár 
sokkal korábban kellett volna küldeni, a kubaiak enélkül is le-
küzdik a covidot. Azt javasoljuk: Magyarország küldjön segít-
séget Észak-Koreának is! Ott most erre nagyobb szükség van, 
mint bárhol másutt!
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A jövőt alapozzuk meg – 
tanácskoztak a megyei 
elnökök

Miskolc: kihasználni minden 
lehetőséget!

Normális viszonyt 
Észak-Koreával!

Emlékezés a 
jövő nevében

A második félév legfontosabb feladata a 28. kongresszus 
második szakaszának lebonyolítása. Az első szakaszban 
módosítottuk a szervezeti szabályzatunkat, új vezetési 
struktúrát hoztunk létre – mondta Thürmer Gyula, a me-
gyei elnökök értekezletén. Ősszel meg kell teremtenünk a 
személyi feltételeket, azaz elkötelezett, elszánt, dolgozni 
akaró és dolgozni tudó elvtársakat kell találnunk. A párt 
jövője szempontjából fontos az is, hogy folytassuk tömeg-
akcióinkat, a tematikus kitelepüléseket. Részt veszünk idő-
közi választásokon is, mivel itt tudjuk leginkább képviselni 
a párt politikáját és tudunk reményeink szerint új támoga-
tókra is találni. Október végén kerül sor a Kommunista és 
Munkáspártok 22. Világtalálkozójára, amely az év legna-
gyobb munkásmozgalmi rendezvénye.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és 
Che Kang Il, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság (KNDK) magyarországi nagy-
követe a múlt héten megbeszélést folytattak.   
Kiemelték, hogy az USA háborúja Oroszor-
szág ellen aláássa a békét nem csak Európá-
ban, de a világ más részein is. A KNDK a 
koreai szocializmus építésén dolgozik, de je-
lentős forrásokat kell védelmi célokra fordí-
tania, mivel az USA folyamatos nyomás alatt 
tartja az országot. A Munkáspárt támogatja 
a magyar-KNDK-kapcsolatok fejlesztését, és 
bízik abban, hogy a covid leküzdése után is-
mét sor kerülhet személyes látogatásokra is.

Háborúellenes sajtótájékoztató-
ra hívta Fülöp Józsefné, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei elnök a 
médiát, de a média, úgy tűnik, 
nem vevő az őszinte, következe-
tes, háborúellenes beszédre. Nem 
jöttek el! Sikeres, remek stúdióbe-
szélgetésre került viszont sor Thürmer Gyulával az Irány TV-ben. Valahogy 
így kellene csinálni másoknak is, amennyiben valóban a háború ellen vannak. 
A Munkáspárt tagjai osztogatták A Szabadság legutóbbi számait. Nagyon sok 
ember mondta: igazatok van!

Országszerte folytatódtak a 
Győzelem Napjához kapcsoló-
dó munkáspárti megemlékezé-
sek. Orosházán és Kecskemé-
ten is megkoszorúzták a szov-
jet hősi emlékművet.

Baranya megye munkáspárti vezetése ülésezett a múlt 
héten Kós Zoltán megyei elnök vezetésével.  Beszámo-
lót hallgattak meg a párt május elsejei rendezvényeiről 
és a május 9-i békegyűlésről. Forradalmi hangulatúnak 
értékelték a pártelnök beszédét. Általános vélemény 
volt, hogy ebben a hangnemben, ilyen tartalommal és 

Baranya: 
forradalmi 
szellemben 
folytatni!

mondanivalóval kell a jövőben a választók előtt meg-
szólalni. Az ülésen megvitatták az időközi választások 
ügyét. A vezetői értekezlet összességében azzal zárult, 
hogy lehetőség szerint folytatni kell a kitelepüléseket, 
keresni a baloldali szervezetekkel, jelesen az ISZOMM-
mal való együttműködés lehetőségét helyben.
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Kiábrándító, dühítő, felháborító
Beszéd, amit jobb lett volna nem elmondani

Megdöbbentő beszédet mondott Novák Katalin új köztársasági 
elnök a Kossuth téren. Előde alvásra ingerlő szövegei után No-
vák beszéde formailag üdítő volt, friss, talán még szép is.  Tar-
talmilag azonban kiábrándító, dühítő, felháborító.

Elnökasszony 10 pontban beszélt az Ukrajnában folyó hábo-
rúról. A miniszterelnök és a külügyminiszter megnyilvánulásai-
val összehasonlítva, nem tévedünk, ha azt mondjuk: Novák nem 
azt mondta, amit a kormány mond.

Többféle magyarázat lehet. Egyik sem okoz örömet. Egy, 
elnökasszony a saját szakállára mondta el a tíz pontot. Ez hiba, 
de talán helyrehozható.  De lehet, hogy nem így van.

Kettő, lehetséges, hogy Orbán miniszterelnök taktikázik. Ő az 
óvatosabb reálpolitikus, elnökasszony pedig az atlantista szövet-
ségesi hűség jelképe. Ezen lehet vitatkozni, de érthető, ha igaz. 

Három, lehet, hogy valójában ez az Orbán-kormány új po-
litikája, és Novákon keresztül tesztelték. Ha ez így van, akkor 
nagy a baj!

Nézzük a nováki 10 pontot szépen sorjában!

„Elítéljük a putyini agressziót, egy szuverén állam fegyveres 
megtámadását.” 

Ez nem új, Orbán Viktor is mondta. Minek ismételgetni? Kü-
lönösen akkor értelmetlen, ha Magyarország békét akar az oro-
szokkal, sőt közvetíteni is akar az oroszok és a NATO között, 
ahogyan ez Novák 9. pontjából kiderül. 

Egyesek szerint Novák a varsói látogatása előtt akar piros 
pontokat szerezni a lengyel vezetésnél. Talán a miniszterelnök 
akar így üzenni, hogy ássuk el a csatabárdot.

De nem lehet elásni! A lengyelek háborút akarnak, mi békét. 
A lengyelek Kelet-Európa vezető hatalma akarnak lenni bármi 
áron, mi Magyarországot akarjuk menteni. Hol van itt a közös 
nevező?  A lengyeleknek nem udvarolni kellene, hanem meg-
mondani, hogy nem megyünk együtt.

Elnökasszony lengyel útja értelmetlen és senki sem fog 
rá emlékezni. Választhatott volna más irányt.  Ha Magyaror-
szág békét akar, közvetíteni akar, akkor menjen el Belaruszba! 

Belarusz nem hadviselő állam, Minszkből lehet üzenni a világ-
nak, és főleg lehet konkrétan tenni a békéért.

„Örökre nemet mondunk a Szovjetunió visszaállítását célzó 
minden törekvésre!”

Kérdezzük: ki akarja visszaállítani a Szovjetuniót? Senki! 
Putyin egy tőkés ország vezetője, nem akarja visszahozni a 
szocialista Szovjetuniót. Arról sincs szó, hogy a „nagy Orosz-
ország” le akarná nyelni a korábbi tagköztársaságokat és ismét 
„frigyet” akarna kovácsolni. Ukrajna területe nem kell Putyin-
nak. Donyecket és Luganszkot sem ismerte el önálló államnak 
egészen addig, amíg nyilvánvalóvá vált, hogy az ukránok erővel 
akarják elfojtani a két terület önrendelkezési szándékait.

Novák elnökasszony a nyugati média által kreált hazugság 
mellé állt. Ez nem csak hibás, de tisztességtelen is, ugyanis, 
rengeteg információ birtokában ő tudhatta, hogy ez hazugság. 
Ezzel megtévesztett sok magyar embert is, akiknek nincs annyi 
információjuk, mint elnökasszonynak.

„Mi, magyarok, békét akarunk, itt Magyarországon és a 
szomszédos országokban. Mi a békét akarjuk megnyerni, 
nem a háborút!” 

Remek, egyetértünk! Orbán miniszterelnök úr is ezt mond-
ta. A békét azonban nem lehet megnyerni. Béke akkor lesz, ha 
véget ér a háború. Elnökasszony azért tehetne, hogy a hadakozó 
felek, Ukrajna és mögötte az USA és a NATO minden tagálla-
ma, illetve Oroszország egyezzen meg.

Elnökasszony győzze meg a fi nn és svéd kollégáit, hogy hü-
lyeséget csinálnak, ha a NATO-ba akarnak belépni.

„Ez nem a mi háborúnk, de ellenünk, békeszerető, bizton-
ságra, egymás iránti tiszteletre és gyarapodásra vágyó ma-
gyarok ellen is vívják. Követeljük a háborús bűnök kivizsgá-
lását és megbüntetését!”

Valóban nem a mi háborúnk. De nem ellenünk vívják!  Oroszor-
szág saját biztonságát védi és a fasizmus ellen küzd.  Ne akarjunk 
osztozni Biden, Johnson és a többi nyugati vezető felelősségében!

Magyarország és a magyar emberek 
veszteségeit az EU szankciói okozzák és 
nem Oroszország. Háborús veszélyt nem 
az orosz csapatok jelentenek, hanem az 
amerikai csapatok megjelenése Magyar-
országon. Az oroszok nem akarják Ma-
gyarországot megtámadni, de célpont le-
szünk, ha az USA és NATO Oroszország 
ellen használja Magyarországot.

Háborús bűnöket tisztességesen, rész-
rehajlás nélkül, a világ népeinek akara-
tával összhangban legutóbb 1945-46-ban 
Nürnbergben vizsgáltak. Akkor a nyuga-
tiak mellett a Szovjetunió is részese volt 
a bíróságnak. 

A későbbi nemzetközi vizsgálatok az 
USA és a NATO érdekeit szolgálták. A 
NATO 1999-es Jugoszlávia elleni háború-
ja után elítélték Jugoszlávia egykori veze-
tőit. Mivel Slobodan Milošević jugoszláv 
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elnökre semmilyen bűnt nem tudtak rábizonyítani, egyszerűen 
megölték a börtönben. 

Magyarország elnöke nem állhat ilyen akciók mellé. Ha oda-
áll, akkor még inkább kizárja magát és Magyarországot a béke-
közvetítésből. Magyarországnak van tekintélye Oroszországban. 
A pragmatikus magyar-orosz viszony nehéz munka eredménye. 
Ne akarja senki, sem elnökasszony, sem más szétrombolni!

„Nem vagyunk semlegesek. Az ártatlan áldozatok és az igaz-
ság oldalán állunk. Az Európai Unió és a NATO szövetségé-
nek részeként vállalt kötelezettségeinknek eleget teszünk, 
amikor pedig van jogunk egy döntésre nemet mondani és 
magyar érdek úgy kívánja, ott nemet is mondunk.”

Sajnos, valóban nem vagyunk semlegesek, a NATO és az EU 
tagja Magyarország. De nem az ártatlanok és az igazság oldalán 
állunk, hanem a fasiszta Ukrajna és az ukrán háborúra ösztönző 
Biden és Johnson mellett.

Orbán miniszterelnök is a szövetségesi hűségre hivatkozik, 
amikor a szankciókat megszavazza, pedig tudja, hogy azok ár-
tanak nekünk. De mikor volt az USA vagy Nagy-Britannia hű-
séges hozzánk? Miért nem tanulunk a múltból? Horthy is hűsé-
ges volt Hitlerhez, csak éppen Hitler nem volt hűséges hozzánk.

Magyarországnak ki kell ugrani a mostani háborúból. Ha 
nem ugrik ki, ha hintapolitikát folytat, veszteni fogunk. Horthy 
nem tudott kiugrani a hitleri háborúból, Orbán még kiugorhat. 

„Többszörösen megharcolt szuverenitásunkról semmilyen 
körülmények között nem vagyunk hajlandóak lemondani! 
Honvédelmi erőnket folyamatosan fejlesztjük.”

Ez nem igaz! Magyarország máris feladta szuverenitásának je-
lentős részét. Ha tetszik nekünk, ha nem, a NATO ömleszti a fegy-
vert Ukrajnába. Bennünket nem kérdeznek, nélkülünk döntenek. 

Ránk erőltették a magyar-USA védelmi szerződést, és az 
Orbán-kormány belement a szuverenitásunk korlátozásába. Az 
idén márciusban megengedték NATO-csapatok telepítését.

Nem simulni kellene a NATO-hoz és az EU-hoz, hanem a 
sarkunkra állni, és nemet mondani a háborúra, a szankciókra, 
az ukránok támogatására.

„Támogatjuk Ukrajna csatlakozását az európai országok 
közösségéhez.”

Ez a legrosszabb, amit Magyarország tehet. Egyszer már 
ráfáztunk arra, hogy megszavaztuk Románia felvételét az EU-

ba. Mi változott? Van magyar autonó-
mia? Székely autonómia? Magyarország 
mondjon NEM-et az ukránok EU-tagsá-
gára. A törököket, szerbeket nem vesszük 
fel, de a fasiszta Ukrajnát igen? Álljon 
meg a nászmenet!

  
„Készek vagyunk áldozatot hozni a 
békéért, és nem akadályozzuk szö-
vetségeseink áldozathozatalát. Nem 
egyezünk bele azonban olyan dönté-
sekbe, melyek nagyobb áldozatot kö-
vetelnek a magyar emberektől, mint 
amekkora fájdalmat az orosz agresz-
szornak okoznak.”

Ne akarjunk áldozatot hozni! Ha ez 
nem a mi háborúnk, akkor ne akarjunk ál-
dozatot vállalni! A NATO fegyverszállí-
tása pedig nem „áldozat” a nyugat részé-
ről, hanem hatalmas üzlet a hadiiparnak.

A magyar kormány ne építsen ingyen kórházat, iskolát, óvo-
dát Ukrajnában! Az ukrán kormány arcátlan követelődzését el 
kell utasítani. Itthon is van elég építenivaló!

„Készséggel vállalunk közvetítő szerepet a hadviselő felek 
között a béketárgyalások folytatása érdekében.”

Támogatjuk, hogy Magyarország legyen közvetítő. De félő, 
hogy elnökasszony mostani atlantista beszédét Moszkvában 
nem a közvetítési szándék jeleként fogják fel. Magyarországnak 
nem azt kell demonstrálnia, hogy nyaljuk az USA és a NATO fe-
nekét, hanem azt, hogy képesek vagyunk az önálló cselekvésre. 

„Az Ukrajnában élő magyar embereket megillető jogok biz-
tosításához ragaszkodtunk eddig, ragaszkodunk most és a 
háború után is.”

Ez mese! Lehet, hogy ragaszkodtak, de azzal, hogy a fasiszta 
Zelenszkij mellé álltak, belenyugodtak abba, hogy az ukrán ve-
zetés a magyar kisebbséget is elnyomja.  

Reménykedni abban, hogy a Nyugat megnyeri a háborút, és a 
győztes háború után pedig hirtelen megjön az ukránok esze, és 
minden elképzelhető jogot megadnak a magyar kisebbségnek, 
enyhén szólva is naivitás.

***

Hallottunk egy beszédet, 
amelyet jobb lett volna nem elmondani.
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Az ukrán terroristák és kémek 
már közöttünk vannak
Ukrajna 2021-ig a világ legnagyobb gabonaexportőre volt. A je-
lenlegi háború miatt ennek belátható ideig vége. Ukrajna azonban 
új exportcikkel jelent meg a világban, a terror- és kémexporttal. 
Eddig 5 millió ukrán érkezett Európába, és még legalább ennyien 
jönnek. Hány potenciális terrorista és kém lehet közöttük?

Migráció és az Iszlám Állam

A jelentős embermozgások, a vándorlások, az emigráció mindig 
is lehetőséget adtak az államoknak, hogy legálisan embereket 
juttassanak el más országokba. A titkosszolgálatok számára 
ünnep az ilyen helyzet, hiszen természetes körülmények között 
tudnak embereket különböző céllal más országokba vinni.

Mi az ilyen akciók célja? Közvetlen, rövidtávú cél lehet a célor-
szág belpolitikai viszonyainak befolyásolása, politikai akciók, 
tüntetések, terrorcselekmények provokálása. A hosszútávú cél 
olyan személyek beépítése a célországba, akik később, talán 
sokkal később hírszerzőként, kémként működhetnek.

A közelmúltban láttuk ezt a gyakorlatot az Iszlám Állam ese-
tében. Az Iszlám Állam kihasználta az elmúlt évek migrációs 
hullámait, a nyugat-európai országok „migrants welcome” po-
litikáját. Az iszlám terroristák, akiket otthon kiképeztek, mig-
ránsként érkeztek Európába. 2015-ben 1 millió migráns jött Eu-
rópába, 2015-ban 400 ezer, 2021-ben is közel 200 ezer.

A végeredményt ismerjük: terrorakciók egész sora. 2015 januárjá-
ban Párizsban 20 ember halt meg a terrorakcióban, novemberben 
szintén Párizsban 130. 2016 márciusában Brüsszelben 32. És sorol-
hatnánk tovább. Természetesen nem minden migráns terrorista, de 
szinte mindegyik terrorista ezen a csatornán került be Európába.

Hírszerzők, ügynökök a kivándorlók között

1933 januárjától, azaz Hitler hatalomra jutásától 1945 tava-
száig mintegy félmillió német vándorolt ki Németországból. 
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Túlnyomó többségük zsidó állampolgár, akik a halál elől me-
nekültek. De nem mindenki. Az SD Reinhard Heidrich SS-
Obergruppenführer és a katonai hírszerzés, az Abwehr Wilhelm 
Canaris tengernagy irányításával kihasználta ezt a lehetőséget, 
és sikeresen épített be a brit, sőt az amerikai társadalomba né-
met hírszerzőket.

A módszer ismert volt a Szovjetunió és a többi szocialista ország 
hírszerzése számára is. 1956 októbere és 1957 tavasza között 
mintegy 200 ezer magyar állampolgár hagyta el Magyarorszá-
got. Egy részük a nyugati titkosszolgálatoknál talált munkát és 
így vagy úgy, de a szocialista Magyarország ellen használták 
őket. A kivándorlók között azonban voltak olyanok is, akik a 
Magyar Népköztársaság kiképzett hírszerzőiként beépültek a 
nyugati társadalmakba.

Ukrajna: 10 millió ember érkezik Európába

Ukrajnából eddig 5 millió ukrán állampolgár érkezett háborús 
menekültként Európába, köztük eddig 700 ezer fő Magyaror-
szág érintésével. A becslések szerint további 5-6 millió ember 
érkezése várható. 

Ráadásul az ukránok jelentős része nem 
üres területre érkezik, hanem vannak itt 
élő rokonaik, akik már beilleszkedtek a 
helyi társadalomba. 2010-2020 között 
180 ezer ukrán kapta meg valamelyik 
EU-tagállam állampolgárságát és ezzel 
belépőt az európai struktúrákba.

A mindennapokban is láthatjuk, hogy 
ezek az emberek nem egyformák. Van 
sok szerencsétlen ember, aki valóban a 
háború elől menekül. Vannak, és nem ke-
vesen, akik az egyszerűsített ellenőrzési 
eljárást használják ki és megtelepednek 
Európában. Vannak élősködök is, akik az 
EU-országok támogatását „nyúlják le.”

Vannak-e az ukrán menekültek között 
olyanok, akik az ukrán állam speciális 
szervei küldenek Európába? Igen, lehet-
nek, sőt minden bizonnyal vannak. 
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Először is, Ukrajna egy létező állam. 41 millió lakosával, ter-
mészeti kincseivel, fegyveres erőivel fontos európai tényező, 
amelynek vannak olyan érdekei és törekvései, amelyeket titkos 
eszközökkel tud csak elérni.

Másodszor, az ukrán állam rendelkezik megfelelő titkosszol-
gálatokkal.  Működik az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat 
Oleksandr Litvinenko vezetésével.

Működik az ukrán hadügyminisztérium Felderítési Főcsoport-
főnöksége (ГУР МОУ), amely katonai, haditechnikai, gazdasá-
gi, informatikai, sőt ökológiai területen folytat hírszerzési tevé-
kenységet. Parancsnoka Kirilo Budanov vezérőrnagy.

Harmadszor, az ukrán titkosszolgálatok mögött az amerikai és 
brit szolgálatok állnak. Biztosítják az információk feldolgozá-
sának technikai feltételeit, összehangolják az amerikai, brit és 
ukrán szolgálatok műveleteit.

Negyedszer, az ukrán állam rendelkezik olyan törekvésekkel, 
amelyeket titkosszolgálati eszközökkel akar külföldön elérni. 

Ukrajna: lejáratni Putyint, elnyújtani a háborút

Ma az egyik fő irányt az orosz vezetés, személy szerint Putyin 
elnök lejáratása jelenti. A médiát az ukrán titkosszolgálatok in-
formációkkal látják el.

Másik fontos irányt jelent a közvélemény megnyerése Ukrajna 
támogatására. Az ukrán szolgálatok információval látják el és 
pénzzel támogatnak európai civilszervezeteket.

A harmadik fontos irányt az jelenti, hogy Ukrajna jelenlegi ve-
zetése érdekelt a háború elhúzásában. A Zelenszkij-féle vezetés 
addig fog élni, amíg a háború tart. Az ukrán szolgálatok ezért 
olyan akciókat is folytatnak, amelyekkel meggyőzhetik az eu-
rópai országok politikai döntéshozóit és közvéleményét arról, 
hogy a háborút folytatni kell és az európai országoknak minden 
eszközzel segíteniük kell Ukrajnát.

Jelenleg e téren „békés” eszközöket használnak, de elképzel-
hető más is. Mi történik akkor, ha egy európai ország területén 

orosznak álcázott személyek megölnek 
helyi állampolgárokat? Mi történik ak-
kor, ha olyan terrorakciók következnek 
be európai területen, amelyek elköveté-
sével Oroszország vádolható, miközben 
mások, esetleg ukránok, csinálták.  El-
képzelhető-e olyan terrorakció, amely 
nyílt háborút provokálhat egy NATO-or-
szág és Oroszország között.

Elképzelhető? Igen, nagyon is. Sőt az is 
elképzelhető, hogy ezek az emberek, a 
titkos műveletek végrehajtói már itt van-
nak közöttünk, országainkban. 

A negyedik fontos irányt jelenti az euró-
pai társadalmak belső destabilizálása és 
az ukrán érdekeknek megfelelő befolyá-
solása. Ennek fontos eszköze a nácizmus, 
a fasizmus exportja. Az ukránok a fasiz-
mus „light” formáját, az antiszemitizmus 

nélküli fasizmust exportálják. Pontosan tudják, hogy Európa 
érzékeny a holokausztra. Tudják azt is, hogy Európa 77 év alatt 
elvesztette immunitását a fasizmussal szemben, vagyis nem tud 
ellene védekezni.

Az ötödik fontos irányt jelenti az európai társadalmakba való 
tartós beépülés, a jövő ukrán kémtevékenységének szervezése. 
Erről ma még semmit sem tudunk, de tudjuk, hogy ez nagyon 
is valós veszély.

Védekezünk-e mi?

Tudnak-e minderről az Európai Unió biztonsági szervei? Profi k, 
tehát minden bizonnyal tudnak. 

Tesznek-e ellene bármit is? Vélhetően nem. 

Egyrészt azért nem, mert a NATO és az EU ma Oroszországot 
tekinti ellenségnek, és elképzelni se tudja, hogy Ukrajnának 
is lehetnek az EU és a NATO biztonságát érintő intézkedései. 
Másrészt azért sem, mert az európai államok nincsenek felké-
szülve 5-10 millió ember részletes ellenőrzésére. Ily módon az 
EU-országok nemzetbiztonsági szolgálatai aligha védenek meg 
bennünket. 

Z     

U     E  
U  
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A béke azt jelenti, hogy nincs háború, az államok döntően po-
litikai, gazdasági, ideológiai eszközökkel érvényesítik érdekei-
ket. A béke egyensúlyt is jelent. Annak elismerését, hogy egyik 
félnek sem éri meg vállalni a háború kockázatát.

A háború akkor indul el, amikor a fennálló egyensúly már 
nem szolgálja egyes államok érdekeit, vagy kifejezetten kárt 
okoz, és az adott államok nem találnak más hatékony eszközt. A 
háború elindulhat akkor is, amikor az egyensúlyrendszer foko-
zatos megszűnésével valamelyik állam olyan kedvező helyzetbe 
kerül, hogy vállalja a háború kockázatát.

Jalta: felosztották Európát

1945-ben a háború győztesei, az USA, Nagy Britannia és a 
Szovjetunió befolyási övezetekre osztották Európát. A USA fel-
ismerte, hogy szeretnék ugyan vissza szorítani a szocializmust, 
de a második világháborúban győztes Szovjetunió ellen nem 
kezdhet új háborút.

A Szovjetunió 27 millió embert vesztett a háborúban. Nem 
akart új háborút, a létrejövő szocialista országok erősitésére ren-
dezkedett be.

Kelet-Európa szovjet érdekszféra lett, Nyugat-és Dél Európa pe-
dig amerikai. Amit nem tudtak se ide, se oda sorolni, azt megosz-
tották. Igy lett a tőkés Nyugat-Németország és a szocialista NDK.

Lehet szidni ezt a rendszert, de működött.  1956-ban, a ma-
gyar események során az USA nem küldött csapatokat Magyar-
országra. 1968-ban a Varsói Szerződés csapatai bevonultak 
Csehszlovákiába, de nem fordultak Ausztria és általában a nyu-
gat felé, pedig 1968-ban ott is forrongott a helyzet.

A nyugat 1945 után a hidegháború eszközeivel megkísérelte 
megváltoztatni az erőegyensúlyt és visszaszorítani a Szovjet-
uniót, de ez nem járt sikerrel.
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Új nemzetközi rendszer kell!
1990 – új kompromisszumok

1990-ben ez a rendszer összeomlott, mert az egyik pillér, a Szov-
jetunió kiesett. A nyugat tisztában volt azzal, hogy Oroszország 
továbbra is létezik, de 1990-ben a nyugatnak nem volt ereje 
Oroszország ellen vonulni. Előbb a kelet-európai országokban kel-
lett a kapitalizmust megerősíteni. Őket kellett a nyugati uralmat 
biztositó intézmények, a NATO és az EU ellenőrzése alá vonni.

Létrejött egy új rendszer.  Oroszország tudomásul vet-
te, hogy Közép Európa és a Baltikum a NATO érdekszférája 
lett. A nyugat elfogadta Oroszország létét és azt, hogy a volt 
szovjettagköztársaságok függetlenek ugyan, de nem csatlakoz-
nak a NATO-hoz és az EU-hoz.

A nyugatnak nem tetszett ez a rendszer, de kénytelen volt 
fenntartani ideig-óráig. Borisz Jelcin 1991-99 között volt Orosz-
ország elnöke és hajlandó volt az orosz érdekeket feláldozni és 
úgy táncolni, ahogyan az USA fütyült.  Ennek következménye 
volt az is, hogy Oroszország érdemben nem segítette Jugoszlá-
viát, amikor a NATO 1999-ben megtámadta. Vlagyimir Putyin 
elnöksége alatt azonban az orosz érdekek kerültek előtérbe, 
Oroszország fellépett saját biztonsága érdekében.

Amerikai Európát!

A nyugat az elmúlt évtizedben ezt a rendszert akarta megvál-
toztatni. Új államokat vontak be a NATO-ba. Megindult Uk-
rajna felfegyverzése. Lengyelországtól Romániág pedig olyan 
övezetet hoztak létre, ahol szabaddá vált az amerikai csapatok 
telepítése és mozgása. 2020-ban az USA és a NATO megkísé-
relte megdönteni Lukasenko belarusz elnököt és Belaruszt egy 
új típusú hibridháborúval átvinni a nyugati oldalra. Nem sike-
rült! Innen tovább csak idő kérdése volt a kelet-európai háború 
kirobbanása.

Új nemzetközi rendszer kell!

A jelenlegi európai rendszer végóráit éli. A megoldás olyan 
rendszer lenne, amelyben Európa népei békében, kölcsönösen 
előnyös alapon együtt élnek és együttműködnek.

A kapitalista rendszer egyelőre nem tudja a megoldást. Ezért 
hosszú háborút akarnak, s ennek során akarják az erőviszonyo-
kat megváltoztatni

Az igazi megoldás a kapitalizmus leváltása, olyan világ meg-
teremtése, ahol nem a tőke, nem  a pénz, hanem az ember érde-
kei számítanak,

J -1945: C . R , S
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Új cikksorozattal jelentkezünk, melynek minden részében egy 
fi lmélményt ajánlunk, sajátos kiegészítéssel.

Tele az irodalom és a szájhagyomány a magányos hősökről 
szóló történetekkel. Az angolok Robin Hoodja, a mi János vité-
zünk, és a westernfi lmek megszámlálhatatlan „jöttem, lőttem, s 
a mozi végén győztesen ellovagolok a napnyugtába” fi guráit so-
kan ismerjük. Ennek a kategóriának egy rendhagyó darabjáról, 
vagy inkább csoportjáról fogok mesélni.

A Rambo című, 1982-ben készült fi lmet az amerikai fi lmiparnak 
köszönhetjük. Elsőre különbözik a korábban készült akciófi lmektől.

Leginkább úgy tekinthetünk erre az alkotásra, hogy az USA 
Lúdas Matyiját vették celluloid szalagra, hasonló sikerrel, mint 
volt sikeres Fazekas Mihály eredeti műve a megjelenésekor.

A Rambo történetet a legtöbben ismerik, de idézzük fel néhány 
mondatban:

John Rambo, a Vietnámból hazatért veterán nem találja helyét 
a társadalomban. Önhibáján kívül szembekerül egy helyi kis-
királlyal, aki megfosztja egyetlen tulajdonától. Nem a libájától, 
ahogy Döbrögi tette Lúdas Matyival, hanem az utolsó érték-
től, ami egy nyomorultnak még megmaradhat, a méltóságától. 
„Rambo Matyi” arra kényszerül, hogy az egyetlen dolgot te-
gye, amihez ért, harcoljon. A közeli erdőkben, a természetes 
közegében nyerésre áll mind a hatalmaskodó seriff el, mind az 
időközben riadóztatott Nemzeti Gárdával szemben. Különböző 
fordulatok után végül győz a főszereplő.

A fi lmnek óriási sikere volt. A nézők nem csak a ’80-as évek, de 
a fi lmtörténet egyik legsikeresebb akciófi lmjének tartják. Mégis 
valami hiba történt.

Mi lehet az ok? Hiszen a történet során meg-
kedvelt főhős a lehető legkevesebb erőszakot 
alkalmazza az összes Rambo fi lmek közül 
ebben a részben. Hiszen „Rambo Matyi” 
szerénysége, tisztessége és az őt megformáló 
Sylvester Stallone bánatos nézése, tetézve a 
végkifejlet katarzisával biztosíthatná a mozi-
jegy árának ellentételeként a happy endet. S 
főleg, ha világszerte olyan nagy sikere volt a 
fi lmnek, ahogy ezt a jegyeladási statisztikák-
ból tudjuk, miért maradtak szinte mindenhol 
vegyes érzéseik a nézőknek?

Először is, a siker egyik oka, hogy az emberek a 
saját életüket láthatták megjelenítve a vásznon.

Nem kerget el mindenkit a seriff  a városokból, 
nem zárnak mindenkit zárkába ok nélkül, ám 
a nézők közül kevesen nem találkoztak a helyi 

Menjünk Moziba!
Rambo

visszaélésekkel, a kiskirályok arroganciájával, az államhatalom 
képmutatásával, amikor jogos érdeküket szeretnék képviseltetni 
a közösségben, de a hatalom az igazságtalanságot támogatja a 
tisztességgel szemben. A fi lm ugyanis a kisember kiszolgálta-
tottságáról szól az USA demokráciának nevezett, de helyi hatal-
masságok által uralt társadalmában.

Mondtuk már, hogy a fi lmnek nagy sikere volt. Mondhatjuk, hogy 
túl nagy. Amint tudjuk, ha sikerül készíteni egy fi lmet, ami a pénz-
tárakhoz vonzza a nézőket, akkor hamarosan jön a folytatás. Ez 
érthető, hiszen pénzből él a fi lmvilág is, a jó témák örömet nyújta-
nak a nézőnek és anyagi jólétet a szakmának. A Rambo fi lmnek is 
lettek hamarosan folytatásai. Ám ezek a folytatások már új környe-
zetbe helyezték a hőst, gyorsan feledtetni, hogy bizony fel lehet és 
fel is kell néha venni a harcot a despotákkal, kiskirályokkal. Hogy 
a kisember is győzhet, ha bátor, kitartó és tisztességes. Nehogy 
tovább gondolják, s rájöjjenek a kisemberek, hogy összefogással 
pedig nem csak helyi, hanem akár állami, vagy szövetségi szinten 
is győzhetnek az elnyomás és igazságtalanság felett.

Na, ezt aztán végképpen nem szeretné Amerika, így a foly-
tatásokban meg sem említik a helyi bajokat, hanem átteszik a 
helyszínt távoli, egzotikus tájakra, ahol „gonosz” szovjetek, 
vietnámiak, és hasonló „szörnyetegek” ellen küzd és győzedel-
meskedik a mi jó „Matyink”, azaz az ő jó Rambójuk. Miközben 
az erőszakmentesség igájától is megszabadítják az alkotók, nem 
védi a saját erkölcsi álláspontját, hanem álszent hadjáratot hirdet 
a központilag megnevezett, éppen aktuális ellenség ellen.

Tipikus esete annak, hogyan állít gyűlölendő bűnbaknak nem 
létező idegeneket a tőkés hatalom, hogy a saját maga által oko-
zott társadalmi feszültségekről elterelje az elégedetlen polgárok 
tömegeinek fi gyelmét.

Természetesen ezekre a fi lmekre is elmentek a nézők, megvet-
ték a jegyet. Ezekről is csalódottan jöttek ki. De ennek az ér-
zésnek már semmi köze nincsen ahhoz, amit az első rész után 
megélhettek. Ez már a véleményirányítás és a fi lmes gumicsont 
felismerésének rézízű csikorgása a hátsó fogak között.

Jó mozit, jó szórakozást!

K  Z
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