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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

A Városliget és a nemzeti önvédelem
eszközökkel mutatják be a cseh történelmet. A tetőteraszról 
pedig a változó, az új, önmagát kereső városra nyílik kilátás.

Szép, de Budapest már lehagyta Prágát. A Néprajzi Múze-
um, a Magyar Zene Háza, a Millennium háza, a Pesti Viga-
dó, az Eiff el Műhelyház és sok minden más nagyhatalommá 
tesz bennünket a kultúrában. 

Az ukrajnai háborúban nem osztanak nekünk kártyát. Mi 
is áldozatok vagyunk. Az EU-ban a magyar politikai elit leg-
feljebb az álmait látja, ahogyan a miniszterelnök fogalma-
zott, de már maga se hisz komolyan abban, hogy az európai 
házban valaha főbérleti lakásunk lesz. A NATO-ban egy va-
gyunk a kicsik közül, akiket a nagyok ügyesen játszanak ki 
egymás ellen. Egyelőre nem kell magyar katonákkal hadba 
menni, de a magyar településeket hamarosan ellepik az ame-
rikai és más NATO-katonák.

A kultúrában nagyhatalom lehetünk. Nem csak követjük 
a trendeket, hanem sok mindenben mi jelentjük a trendet. A 
kultúra így válik ma a nemzeti önvédelem fegyverévé, és jó 
látni, hogy ezt egyre többen értik.

Mondom, sok minden jó és értékes épül. Sok minden 
olyan, amit jó lett volna a szocializmus idején megépíteni. 
De nem volt rá pénz, vagy a döntéshozók kulturális befoga-
dóképessége nem volt elég széles. 

Sok mindent mi is megépítenénk, ha mi lennénk kormá-
nyon, de örüljünk neki, hogy van, aki megcsinálja. Én egyet 
ígérhetek: ha egyszer kormányra kerülünk, a jövőt fogjuk 
építeni és nem a múlt emlékeit lerombolni.

Vannak dolgok, amit mi ma is másként csinálnánk. A Bu-
dai Vár rekonstrukciója szépen halad, de miért nem lehetett 
megőrizni a Munkásmozgalmi Múzeumot? Volt magyar tör-
ténelem munkásság nélkül? Aki tagadja a történelmi teljes-
séget, az valójában hazudik a jelennek, és hosszú távon kárt 
okoz a jövőnek.

Szép a Városliget. Sokan innának, ennének valamit, de az 
embernek olyan az érzése, mintha a középosztály a közép-
osztálynak építene mindent. A kávézók elegánsak, de drá-
gák, kispénzű emberek aligha engedhetik meg magunknak. 
Megértem, hogy nem lehet a Ligetet telerakni lángossütők-
kel és balatoni halsütőkkel. Részben azért nem, mert a Liget 
mai tisztaságát aligha lehetne megőrizni, de főleg azért nem, 
mert a mai világban azok is drágák lennének. 

Kell lenni emberi megoldásnak! A Liget nem válhat a te-
hetősek pihenőparkjává! A Liget legyen minden szempont-
ból olyan hely, ahol mindannyian otthon érezzük magunkat! 
A Liget szolgálja hatékonyan nemzeti kultúránk védelmét, 
a nemzet önvédelmét! Soha ilyen mértékben nem volt erre 
szükség, mint ma.2

Vasárnap felmentünk az új Néprajzi Múzeum tetejére. Rég-
óta élek Pesten, de ilyen magasról sohasem láttam a Városli-
getet. Szép, lenyűgöző!

Persze vannak, akik ideológiai és politikai vakságban szen-
vednek és nem fogadják el azt, ami nem illik a világképükbe. 
Építsd meg a magadét, de ne rombold le a másét! Ha ez vezé-
relte volna történelmünk megannyi személyiségét, akkor ma 
a város, az ország tele lenne várakkal, emlékművekkel, kul-
turális értékkel. De nem így történt, így legfeljebb irigyelhet-
jük Nyugat-Európát, amely nem rombolt le mindent. De, ami 
késik, nem múlik! Amerikában már rombolják a szobrokat, és 
a többi rossz amerikai dologgal ez is meg fog érkezni.

De térjünk vissza a Néprajzi Múzeum csúcsára! Szemem-
mel látom az újat, de keresem a régit. A játszóteret, ahova 
a szomszéd néni vitt bennünket gyermekkoromban. Tága-
sabb volt, mint a megszokott Horváth Mihály tér, a játékok is 
szebbek voltak. Már nincs itt. Újak vannak, impozánsabbak, 
EU-konformok. Így van ez rendjén. A ma gyerekei kapjanak 
újat, a legjobbat, amit ma lehet adni!

A Felvonulási tér is a múlté. Apám mindig szerzett belépőt 
a Néphadsereg díszszemléire. Igen, akkoriban ilyen is volt, 
Néphadsereg is, díszszemle is. Ma egyik sincs, mindkettőt 
sajnálom. A rendszerváltás előtt a Néphadsereg egy tíz milliós 
ország lehetőségeinek megfelelő, korszerű, összfegyvernemi 
haderő volt. A magyar üzemek magasfokú önellátást biztosí-
tottak. Nem kellett élelmiszerért, gyógyszerért, egyenruháért, 
lőszerért külföldre szaladni. Az ipar többi része előnyösen 
kapcsolódott a többi szocialista ország hadiiparához. De, ami 
a legfontosabb: nem kellett háborúba menni!

A Ligetről még sokáig a május elsejék fognak eszünkbe 
jutni. A sokezres felvonulások is a szocializmus idején, de 
azok is, amelyeket már mi rendeztünk az elmúlt évtizedek-
ben. Sokan szidják a kormányt, a Fideszt, hogy miattuk nem 
lehet felvonulni, majálisozni. Persze, igaz, átépítették a Lige-
tet, és politikai tilalomfákat is állítottak. De nem ez a lényeg! 
A ligeti május elsejéket a magyar munkásság, a magyar 
dolgozók hagyták elveszni. A szakszervezetek, amelyek-
nek nem volt erejük, nem volt elszántságuk védeni a hagyo-
mányokat. És persze, maguk az emberek, akiket fájdalmas 
gyorsasággal hódítottak meg az új eszmék. De ne csügged-
jünk! Az új idők új problémákat szülnek. Az új problémák 
pedig új harcokat, új hagyományokat, sőt új harcosokat is.

Eszembe jutott, hogy nemrégen jártam Prágában. Hagy-
juk a nosztalgiát, a régi helyeket, mondta nekem cseh ba-

rátom, oda viszlek, ahonnan a ma, sőt a holnap 
városát láthatod. A cseh Nemzeti Múzeumot a 
Vencel téren újjá varázsolták. A legkorszerűbb 
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Kína: az USA már nem 
a tengerek ura

Kína Oroszország mellettA shownak, azaz 
a háborúnak 
folytatódnia kell!

Ukrajna őszre megadja magát

Nem kérünk 
Ukrajnából, de 
Ursulából sem!

Átadták Kína legfejlettebb repülőgép-hordozóját, amely-
lyel háromra bővült a kínai haditengerészet anyahajói-
nak száma. A teljes mértékben kínai tervezésű és gyár-
tású anyahajó a kínai hordozók között az első, mely a 
korábbi technológiánál gyorsabb, elektromágneses ka-
tapult-rendszert használ a repülők indítására.  Jelenleg 
az USA, Franciaország és Japán rendelkezik a legtöbb 
anyahajóval, Kína a negyedik, megelőzve olyan orszá-
gokat, mint Nagy-Britannia vagy Oroszország.

Franciaország, Németország, Olaszor-
szág és Románia vezetői a múlt héten 
megígérték az ukrán elnöknek, hogy 
támogatják Ukrajna EU-tagjelöltségét. 
A hírek szerint azt kérték Zelenszkijtől, 
hogy tárgyaljon az oroszokkal, mert 
enélkül sohasem lesz béke. Alighogy ki-
tették a lábukat az európai vezetők, Bo-
ris Johnson brit miniszterelnök Kijevbe 
rohant, hogy lebeszélje az ukránokat a 
tárgyalásokról. A shownak, azaz a hábo-
rúnak folytatódnia kell!

„Az ukránok készek meghalni az európai 
perspektíváért. Azt akarjuk, hogy velünk 
együtt éljék meg az európai álmot” írta 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke miután az EB is úgy döntött, 
hogy Ukrajnának meg kell adni az EU-tag-
jelölti státuszt. Kételkedünk abban, hogy 
az ukránok készek meghalni az EU-tag-
ságért, de abban biztosak vagyunk, hogy 
Ukrajnát nem szabad felvenni az EU-ba.

Kína jogosnak minősítette Orosz-
országnak a nemzeti érdekek védel-
mében tett lépéseit a kívülről érkező 
kihívásokkal szemben – közölte a 
Kreml sajtószolgálata Vlagyimir Pu-
tyin és Hszi Csin-ping kínai elnök 
szerdai telefonbeszélgetéséről kiadott 
tájékoztatójában. A két vezető az orosz 
elnöki hivatal közleménye szerint 
megállapította, hogy Moszkva és Pe-
king csakúgy, mint korábban, közös 
vagy nagyon közeli álláspontot vall a 
nemzetközi politikában, következete-
sen védi a nemzetközi jog alapelveit, 
és a nemzetközi kapcsolatok valóban 
többpólusú és igazságos rendszerének 
kiépítésére törekszik. Putyin és Hszi 
megerősítette készségét a koordináció 

Őszre Ukrajna megadja magát – nyilat-
kozta Igor Korotcsenko, a Nacionalnaja 
Oborona katonai folyóirat főszerkesz-
tője. (A képen civilben az orosz had-
sereg vezetőivel.)  A háború kezdete-
kor Oroszország tárgyalásos rendezést 
kínált. Ukrajna elutasította. A britek 
és az amerikaiak most sem engedik a 

tárgyalásos rendezést. Az elmúlt időszak 
azonban megmutatta, hogy az orosz had-
erő képes katonailag felszámolni az ukrán 
ellenállást. Őszre összeomlik az ukrán 
hadsereg hátországa, leáll az utánpótlás, a 
gazdaság összeomlik. Már nem 
lesz miről tárgyalni. Ukrajna 
kénytelen lesz kapitulálni.

erősítésére és kölcsönös támogatására a 
multilaterális fórumokon, egyebek között 
az ENSZ-ben. Hangsúlyozták a Sang-
haji Együttműködési Szervezeten és a 
BRICS-en (Brazília, Oroszország, India, 
Kína és Dél-Afrika együttműködésén) 
belüli munka fontosságát, különös tekin-
tettel az utóbbi szervezet közelgő, június 
23-24-én kínai elnökség alatt megtartan-
dó csúcstalálkozójára.
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Háborúban hazaárulás 
mószerolni a kormányt

Marad az árstop! 
Helyes!

Ryanair – kormány 
párbaj

Az MSZP az ukránokkal van, 
a Munkáspárt a magyarokkal

Háborús időkben új belarusz 
nagykövet Magyarországon

Háborús helyzet ide, háborús helyzet oda, Karácsony 
Gergely budapesti főpolgármester elment Brüsszelbe, 
hogy ott mószerolja a magyar kormányt. Békeidőben 
sem szép dolog, hiszen a politikai csatákat itthon kell 
megvívni. De, amikor háború folyik és sötét felhők 
közelednek, a kormány mószerolása nem más, mint 
hazaárulás.

Az élelmiszer- és a benzinárstopot ok-
tóber 1-jéig, a hitelmoratóriumot és a 
kamatstopot december 31-ig meghosz-
szabbítja a kormány – közölte Orbán 
Viktor miniszterelnök múlt csütörtökön 
a Facebook-oldalán. Helyes döntés! Nem 
megoldás, de átmenetileg segítség sok 
ember számára. Itt az ideje, hogy a mil-
liárdosokat is megadóztassák!

A kormány úgy döntött, hogy a rendkívüli 
helyzetben adót vet ki a nagy cégek, köz-
tük a légitársaságok extraprofi tjára. A ren-
delet értelmében a repülőjegyekre 3900, 
valamint 9750 forint különadót vetnek ki. 
Ryanair légitársaság bejelentette, hogy ezt 
átterheli az utasokra. Azóta egymásnak 
üzenget a légitársaság és Nagy Márton 
miniszter úr. De vajon az üzengetés árát 

nem velünk, az utasokkal 
fogják megfi zettetni? Védje 
meg a kormány az embereket!

Az MSZP parlamenti csoportja uk-
rán delegációval tárgyalt a magyar 
parlamentben. Úgy tűnik, ezt is 
lehet. Ráadásul még együtt örven-
deztek annak, hogy az EU megígér-

Vlagyimir Jevgenyijevics Ulahovics, a 
Belorusz Köztársaság új magyarországi 
nagykövete június 16-án átadta megbí-
zólevelét Novák Katalin köztársasági el-
nöknek. A nagykövet 65 éves, ismert be-
lorusz közéleti személyiség, nagyköveti 
kinevezése előtt a Belarusz Kereskedel-

mi és Ipari Kamara elnöke volt. Magyaror-
szág több EU-s országtól eltérően elismeri 
Lukasenko elnököt Belarusz vezetőjének. 
Az új nagykövet fogadása megfelel annak 
a szándéknak, hogy a magyar-belarusz 
kapcsolatok nemzeti érdekeinknek megfe-
lelően továbbra is fejlődjenek.

te az ukránoknak a tagjelölti státuszt. 
Nem örvendezni, hanem sírni kelle-
ne! Ukrajna EU-tagsága nem érde-
künk! Az MSZP az ukránokkal van, 
a Munkáspárt a magyarokkal.
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Elítélünk minden 
beavatkozást Kuba 
belügyeibe!

Kádár Jánosra, a szocializmusra emlékezünk

Guilermo Vázquez Moreno, a Kubai Köztársa-
ság magyarországi nagykövete hétfőn megbe-
szélést folytatott Thürmer Gyulával, a Mun-
káspárt elnökével. Biden elnök folytatja Trump 
korábbi politikáját és folyamatos gazdasági, po-
litikai nyomást gyakorol Kubára – hangsúlyoz-
ta a nagykövet. Az amerikai embargós politika 
önmagában is súlyos következményekkel jár a 
kubai gazdaságra nézve, de a világgazdasági 
válság, az ukrajnai háború tovább nehezítik a 
helyzetet. A kubai társadalom is érzi a követ-
kezményeket, hiszen sok mindenből hiány van, 
akadozik a termelőüzemek nyersanyagellátása, 
sőt a lakossági energiaszolgáltatás is. Az USA olyan helyzetet 
akar teremteni, amikor a „humanitárius válságra” hivatkozva 
az USA és szövetségesei beavatkozhatnak a kubai belügyekbe.  
Kubában nincs semmilyen humanitárius válság. A kubai kor-
mány képes kezelni a problémákat, de szüksége van a világ szo-

lidaritására az amerikai agresszív tervek elhárítása érdekében.
A Munkáspárt szolidaritásáról biztosítja a kubai népet, a Ku-
bai Kommunista Pártot – erősítette meg Thürmer Gyula. Eluta-
sítjuk az Egyesült Államok világhatalmi törekvéseit, elítélünk 
mindenfajta beavatkozást a Kubai Köztársaság belügyeibe.

Július 1-e, a Kínai Kommunista Párt meg-
alakulása alkalmából a Munkáspárt le-
vélben köszöntötte a Kínai Kommunista 
Pártot. Gratulálunk a kínai nép történel-
mi sikereihez, amelyeket a Kínai Kom-
munista Párt vezetésével elért – olvasható 
a levélben. Sok sikert kívánunk a kínai sa-
játosságú szocializmus építéséhez. A Kí-
nai Kommunista Párt 20. kongresszusa az 
idén ősszel nemzetközi jelentőségű ese-
mény lesz. Kína ma korunk nagy kérdé-
seire jobb válaszokat ad, mint az amerikai 
és európai tőkés rendszerek. A világbéke 
záloga a Kínai Népköztársaság.

Sok sikert a kínai sajátosságú 
szocializmushoz!

Az első megemlékezésre 1990 nyarán, 
Kádár János elhunytának első évfordulóján 
került sor. Az évenkénti rendezvény azóta 
munkáspárti hagyománnyá vált, olyan 
eseménnyé, ahova szívesen jönnek el a párt 
tagjai, Kádár tisztelői, a szocializmus hívei.

Az idei rendezvényen beszédet mond 
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és 
Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás Ma-
gyarországért Mozgalom elnöke. Min-
denkit várunk, gyertek minél többen!

Július 9-én, szombaton 10 óra-
kor a Fiumei úti Nemzeti 

Sírkertben emlékezik meg 
a Munkáspárt Kádár János 
halálának évfordulójáról. 
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Mit titkol el előlünk a hatalom?
Avagy, ne engedjük, hogy hülyének nézzenek bennünket!

A Szabadság április 24-i számában beszámoltunk azokról a 
találkozókról, amelyeket a magyar politikai és katonai vezetés 
folytatott az Egyesült Államok politikai és katonai vezetőivel 
2021 szeptembere és 2022 áprilisa között.

E folyamat keretében néhány hónap alatt megváltozott a magyar 
kormány álláspontja a NATO-csapatok magyarországi állo-
másoztatása ügyében. 2022. január 22-én Benkő Tibor akkori 
honvédelmi miniszter kijelentette, hogy nincs szükség külföldi 
csapatokra, megvédjük önmagunkat. Március 7-én azonban új 
kormányhatározat született, amely lehetővé tette NATO, azaz 
döntően amerikai csapatok állomásoztatását, de csak a Dunán-
túl és Budapest vonaláig. 

Kertek alatt a háborúba?

Azóta történt egy és más. Május 24-én megalakult az új kor-
mány Orbán Viktor vezetésével, és azonnal háborús veszély-
helyzetet hirdetett. Új személy, Szalay-¬Bobrovniczky Kristóf 
vette át a honvédelmi tárcát. Június 14-én a NATO, illetve az 
USA engedélyt kapott az ország egész területének használatára.

Több eseményre került sor, amelyek sokat mondanak, de ame-
lyekről a magyar kormány hallgat, mint a sír. Nézzük szépen 
sorjában!

2022. április 14. Látogatást tett Magyarországon John S. 
Kolasheski altábornagy, az Amerikai Egyesült Államok Szá-
razföldi Haderejébe tartozó V. Hadtest parancsnoka. Elkísérte 
David O. Wiseman ezredes, az amerikai nagykövetség katonai 
attaséja. Kolasheski nem akárki. Ő felel a NATO keleti szárnyán 
Észtországtól Bulgáriáig folyó amerikai katonai műveletekért.

A tábornok megszemlélte a Székesfehérvárra települt Közép-
európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot. Ez felel az 
önálló NATO harcicsoport létrehozásáért Magyarországon. Az 
ilyen harcicsoportok jelenleg mintegy 1200 katonával működ-
nek. Folyik ellátásuk tüzérségi, páncélos, légvédelmi eszkö-

zökkel, önálló hadtáp- és egészségügyi rendszerrel. 
A létszám bármikor bővíthető, és a harcicsoportok 
önálló erőként képesek hadműveletek végzésére.

2022. május 3. A NATO azonnali hatállyal aktiválta a Szé-
kesfehérváron települő Közép-európai Többnemzeti Hadosz-
tály-parancsnokságot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
szervezet ettől az időponttól kezdve közvetlenül a NATO-elöl-
járóktól kap feladatszabást és parancsokat, valamint – nem-
zetközi katonai parancsnokságként – immár része a szövetség 
haderőstruktúrájának.  

 
2022. május 9. Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Hon-
védség parancsnokának helyettese fogadja Matthew Van 
Wagenen vezérőrnagyot, az Amerikai Egyesült Államok 
V. Hadtest parancsnokának helyettesét és utódját, David B. 
Womack dandártábornokot. 
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2022. június 14. Az Orbán-kormány az 1294/2022 számú ha-
tározatával módosította március 7-i határozatát. Ezzel engedé-
lyezte, hogy a NATO csapatok már ne csak a Dunántúl terü-
letén, hanem egész Magyarország területét használhassák. A 
kertek alatt visznek be a háborúba?
 

2022. június 15. Lloyd J. Austin amerikai hadügyminiszter 
elnökletével mintegy 50 ország részvételével megrendezték az 
„Ukrajna Védelmi Kontaktcsoport” harmadik ülését Brüsszel-
ben. Az USA és Ukrajna diktált. Reznyikov ukrán hadügymi-
niszter szerint az ülés megmutatta, hogy Ukrajna folytatja har-
cát „a szabadságért és függetlenségért”, a „partnerek a jövőben 
is támogatják Ukrajnát” és a „NATO sohasem volt ilyen egysé-
ges”. A magyar kormány továbbra is hallgat. Nem tudjuk, hogy 
ki volt ott, mit ígért! 

 
2022. június 15. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi 
miniszter, valamint dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy 
részt vettek az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és az ame-
rikai hadsereg 2. páncélos felderítő ezred katonáinak közös 
kiképzésen. 

2022. június 13-15. Magyar és az amerikai katonák közös jár-
őrtevékenységeket hajtottak végre Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. 

 
2022. június 16. Üléseztek a NATO-országok hadügyminisz-
terei. Nemet mondhattak volna a háború folytatására, de nem 
mondtak. Ők, a NATO-országok hadügyminiszterei szemé-
lyükben is felelősek a háború folytatásáért, az újabb pusztításo-
kért, emberek ezreinek haláláért.

 
2022. június 16. Brüsszelben üléseznek a V4 – országok hon-
védelmi miniszterei. Valamilyen ok miatt részt vesz Ben Wal-
lace, brit hadügyminiszter is. Nagy-Britannia, mint ismeretes 
az Oroszország elleni háború folytatását sürgeti.
 

***

A történetnek nincs vége. A háború folytatódik. A NATO, mint 
szervezet nem száll be a háborúba, de egyes tagállamainak 
megengedi. Az USA erőlteti a háború folytatását. A mi érde-
künk 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 ha-
talomra, a döntéshozókra, a béke érdekében.
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Yankee, go home!
Menjenek haza az amerikaiak!
Lassan harminc évesek lesznek azok, akik 1995 után Kapos-
váron és környékén magyar-amerikai kapcsolatból születtek. 
Eleinte mamát lehetett látni az utcákon, sétáltatva az újszü-
löttet. Azóta a mamák közül is, az időközben nagykorúvá vált 
gyerekek közül is sokan elköltöztek. Az amerikai katonák és a 
magyar lányok kapcsolatának valós története azóta is tabutéma.

Sok mendemonda járta akkoriban arról is, hogy az amerikai ka-
tonák hogyan szórakoztak, hogyan randalíroztak a magyar ét-
termekben és kocsmákban. Aztán a mendemondák is elhallgat-
tak vagy elhallgattatták őket. Az egyre terebélyesedő magyar-
amerikai viszony, a transzatlanti értékek világába nem fértek 
bele a valóság dehonesztáló történetei.

Az első amerikai bevonulás

1989-91-ben Kelet-Európában viszonylag simán megdöntötték a 
szocialista rendszereket. Kivétel volt Jugoszlávia. Itt nem működött 
a sima rendszerváltás trükkje. A nyugat egymásnak ugrasztotta a 
délszláv népeket, és elindította balkáni háborút. A cél a szocializ-
mus megdöntése és az egységes Jugoszlávia szétverése volt.

Antall József kormánya 1990-94 között támogatta a nyugat fellé-
pését. A horvát lázadó erőket ellátta a Munkásőrség egykori fegy-
vereivel, támogatta magyar területen az ellenzéki erők kiképzé-
sét. Külföldi csapatok azonban nem voltak Magyarországon.

1995 novemberében kósza hírek jelentek meg a magyar sajtóban 
arról, hogy a boszniai NATO–békefenntartó erők Magyaror-
szágon keresnek logisztikai bázist maguknak. November 26-án 
– még a parlamenti döntés előtt – meg is jelentek az amerikai 
katonai szakértők.  Taszár mellett döntöttek.

Taszár Somogy megyében van, 10 kilométerre Kaposvártól. 
1936-tól 1995-ig a magyar hadsereg használta. 1995-ben átvet-
te az USA légiereje. A balkáni háború során a NATO céljaira 
használták. Az amerikaiak 2004. június 30-án ürítették ki a 
repülőteret.

1995 őszén az Egyesült Államok hivatalos felkéréssel fordult a 
magyar kormányhoz az IFOR-erők támogatására.  Taszárra te-
lepültek az USA Európai Szárazföldi Csapatok Parancsnokságá-
nak illetékes egységei, valamint ezek működését segítő katonai 
szervezetek. Zavartalan tevékenységükhöz a magyar hatóságok 
részben vagy teljesen átadtak három laktanyát és mintegy 400 
hektár területet.

1995. december 10-én kezdődött meg az amerikai csapatok bete-
lepítése Bosznia-Hercegovinába, s a hadszíntéri felvonulás első 
nagy szakasza 1996. február 14-én zárult. Ez idő alatt több mint 
11 ezer gép- és harcjármű, 2157 repülőeszköz, 400 vasúti szerel-
vény és 30 ezer katona vonult át. A telepítés befejezése óta – a 
békefenntartói feladatok teljes időtartama alatt – folyamatosan 
mintegy 6400 katona tartózkodott magyar földön.

1996 januárjában Bill Clinton amerikai elnök is felkereste a 
taszári amerikai bázist. A magyar vezetők tudták, hogy jön az 
elnök, de az amerikaiak csak az utolsó percben szóltak, hogy az 
Air Force One nem Budapesten száll le, hanem Taszáron. Göncz 
Árpád köztársasági elnök és Horn Gyula rohantak Taszárra.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke kijelentette, hogy az 
MSZP-SZDSZ-kormány feladta Magyarország nehezen meg-
szerzett semlegességét, a NATO-ba viszi az országot, Magyar-
országra pedig amerikai katonákat enged.

Csurka István, a MIÉP elnöke megszégyenítőnek nevezte, 
ahogy a magyar vezetők hanyatt-homlok rohantak Taszárra – 
találkozni Clinton elnökkel. Pécsett kifejtette: ők nem ellen-
zik, hogy Magyarország részt vesz a boszniai béketeremtés-
ben, de súlyos hibának tartják, hogy a kormány cserébe nem 
kért biztosítékot a déli határainkon túl élő magyarok jogainak 
érvényesítésére.

Titkosítva ötven évre: 
az amerikaiak oldalán Jugoszlávia ellen

O  V   B  C    
1998-  W

B  C  1996-  T
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1999 márciusában megváltozott Magyarország státusza, hi-
vatalosan a NATO tagja lettünk. Mit ad isten, március 24-én 
a NATO haderői megindultak a független Jugoszlávia ellen. 
Nyilvánvaló volt, hogy Magyarország NATO-tagsága azért 
lett égetővé, mert a NATO-nak kellett a magyar terület. Nem 
lehetett előre látni, hogy a légitámadások elegendőek lesz-
nek-e Jugoszlávia legyőzéséére. A NATO szárazföldi hábo-
rúra is készült. Szárazföldi támadásra pedig a magyar terület 
volt a legalkalmasabb.

Magyarország részese lett egy független ország elleni háború-
nak. Arról nem is beszélve, hogy a NATO magyarlakta terüle-
teket is lőtt, Újvidéket és a Vajdaságot. Szárazföldi háborúra 
nem került sor, de Magyarország területét, vasútjait, közútjait, 
repülőtereit, kórházait felkészítették a nagy háborúra. Ezt a tör-
ténetet is homály fedi. Titkosítva 50 évre!

„A gazemberek oldalára álltunk! Hullarablók leszünk! A leg-
pocsékabb nemzet!” – írta Teleki Pál miniszterelnök Horthy 
Miklós kormányzónak 1941 áprilisában, amikor Magyaror-
szág Hitler oldalán megtámadta Jugoszláviát. Aztán Teleki 
főbe lőtte magát.

1999 márciusában Orbán Viktor akkori miniszterelnök semmi 
ilyet nem írt, és mondani se kell, nem lőtte magát főbe.

1999. április 8-án délelőtt Thürmer Gyula egyetlen magyar po-
litikusként Belgrádban felkereste Slobodan Milošević jugoszláv 
elnököt. „Ha a magyar hadsereg megtámadja Jugoszláviát, sok 
jugoszláv katona fog elesni. De sok magyar katona is elesik. Mi 
nem akarunk háborút!” – mondta Milošević.

Délután Thürmer Újvidéken sokezer ember előtt kijelentet-
te: Mi sem akarunk háborút! Este az amerikai repülök ismét 
bombáztak.

Pápa – orosz célpont

2007-es év. Az USA elnöke George Bush, a magyar minisz-
terelnök Gyurcsány Ferenc.  2003 óta folyik az iraki háború. 
2003 nyarán még Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején a 
magyar parlament nagy többséggel elfogadta, hogy Magyaror-
szág egy 300 fős szállító kontingens küldjön az iraki háborúba. 
Magyarország története során először vett részt ilyen nagyságú 
szárazföldi hadműveletben.

2007-ben megkezdte működését a NATO légitámaszpontja 
Pápán, a Magyar Néphadsereg egykori katonai repülőterén. A 
NATO választása tudatos. Pápa Európa közepén van, 163 kilo-
méterre Budapesttől, 161-re Bécstől, 118-ra Pozsonytól.

Pápán a NATO stratégiai nehéz szállítógépéiből 3 darab állomá-
sozik. Pápa optimális átrakodóhely, alkalma katonák és fegyve-
rek tömeges szállítására.

A Pápán állomásozó mintegy 130 fős nemzetközi katonai kon-
tingens egyharmada amerikai. Akik többéves szolgálatra érkez-
tek, magukkal hozták a családjukat is. Pápán sokan örültek a 
támaszpontnak. Feldobta az ingatlanpiacot, az amerikaiak el-
tartják a környék szórakozóhelyeit. De Pápa ezzel együtt cél-
ponttá vált. 

A történetnek nincs vége. 2021 júliusában az Orbán- kormány 
engedélyt adott az amerikai hadseregnek, hogy korlátlanul hasz-
nálja a pápai és kecskeméti repülőbázist, azaz az MH 59.Szent-
györgyi Dezső Repülőbázist és az MH Pápa Bázisrepülőteret és 
az amerikai igények alapján bővítsék ki. 

***

Jönnek-e az amerikaiak? Valójában már voltak is itt, és itt van-
nak ma is. A kérdés csak az, hogy mikor jönnek többen.

A kormány hallgat erről, nem tájékoztatja az embereket. Noha 
nem kis dologról van szó, hanem arról, hogy idegen, külföldi 
katonák használják Magyarország területét, közútjait, vasútjait, 
az ország más erőforrásait. 

A XX. század folyamán négy alkalommal állomásoztak kül-
földi csapatok huzamosabb ideig Magyarországon. Az An-
tant erői, döntően román és részben francia csapatok 1919. 
márciusa és novembere között szállták meg az országot. A 
románok mindent vittek is, amit lehetett. A hitleri Németor-
szág csapatai 1944. márciusa és 1945. áprilisa között tartot-
ták megszállás alatt az országot. A második világháborúban 
győztes Szovjetunió csapatai 1945-1990 között állomásoztak 
itt. Az Egyesült Államok csapatai 1995-2003 között tartóz-
kodtak Taszáron.

Az idegen államok katonáit lehet üdvözölni, lehet utálni. Ki-ki 
meggyőződésé alapján teheti. De a politikai és ideológia szem-
pontokat félretéve, kizárólag magyar szemmel, a magyar füg-
getlenség szemszögéből nézve, az idegen katona idegen, legyen 
az román, német, orosz, vagy akár amerikai.

P  L  

2021  – -   
P   K
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Ne engedjük megrontani a magyar-orosz viszonyt!
Avagy válasz Marc Dillard úrnak

Marc Dillard úr, az Egye-
sült Államok magyaror-
szági nagykövetségének 
ügyvivője interjút adott a 
HVG-nek. (24. szám. 2022. 
június 16.) Az amerikai dip-
lomaták nem véletlenül ad-
nak interjút. A magyar köz-
véleményt, sőt a politikai és 
szellemi elitet igyekeznek 
befolyásolni.

A liberális HVG pedig nem véletlenül közöl interjút az ameri-
kaival. Ők nem csak befolyásolni, hanem manipulálni, becsapni 
akarják az embereket.

Mi sem mehetünk el szó nélkül az interjú mellett, különösen, 
ha egyes kijelentések, enyhén szólva, sántítanak.

Mi lenne, ha Mexikóban lennének orosz rakéták?

„Drámai változást hozott Oroszország brutális és kiprovokálat-
lan inváziója Ukrajna ellen” – állítja Dillard úr az interjúban.

Bizonyára elfeledkezik arról, hogy 1990 óta a NATO éppen 
ezer kilométerrel került közelebb Oroszországhoz. Ez azt je-
lenti, hogy egy Lengyelországból vagy Bulgáriából kilőtt raké-
ta gyorsabban elérné Oroszországot, mint egy orosz rakéta az 
USA-t, amit orosz területről lőnek ki. Az oroszoknak nincsenek 
bázisaik Kubában, Venezuelában vagy Mexikóban.

Arról is elfeledkezik, hogy az elmúlt években a NATO és az 
USA katonák tízezreit telepítette Kelet-Európába. Légihidakat 
építettek ki, kialakították az együttműködést a térség országai-
val. Új védelmi szerződéseket kötöttek, amelyek szabad mozgást 
engednek az amerikai csapatoknak. Ki ellen? Oroszország ellen!

Arról se beszél a diplomata, hogy barátaik, az ukrán kormány 
erői halomra lőtték évek óta az orosz embereket a Donbasz vidé-
kén, az amerikai titkos laboratóriumokról nem is beszélve.

Minderről elfeledkezik Dillard úr. Illetve, dehogyis feledke-
zik el. Ő profi  diplomata. Tudja, hogy mi az igazság, de gondolja, 
hogy bevesszük, csak azért, mert ő amerikai. Nem, Dillard úr, 
ennek vége, mint ahogyan az ön országa sem ura már a világnak.

Amerika a fasiszták mellett

„Ukrajna ugyanúgy a szabadságáért és a demokráciáért har-
col, mint 1956-ban Magyarország” – jelentette ki a diplomata. A 
cél világos. Összemosni egymástól eltérő történelmi eseménye-
ket és megnyerni a magyar társadalom támogatását.

1956-ban Magyarországon szocializmus volt. Ennek megdöntésére 
indult szervezett kísérlet. A hazai és külföldi szervező célja az volt, hogy 
a magyar társadalmat eltérítsék az 1948 óta követett és a magyar em-
berek többsége által támogatott szocialista útról és Magyarországot ki-
vigyék a Varsói Szerződésből, meggyengítsék a szocialista országokat. 

A szocialista rendszer megdöntésére irányuló kísérlet eleve 
szovjetellenes volt, hiszen Magyarország és a Szovjetunió szö-
vetségesek voltak. Az ellenforradalom ezért kezdettől fogva 
nemzeti jelszavakat hangoztatott.

1956-ban az USA támogatta a szocializmusellenes erő-
ket, akcióra ösztönözte őket, de tartva a Szovjetunió reagá-
lásától, nem küldött amerikai katonákat Magyarországra.

Ukrajnában kapitalizmus van, az országot egy szélsőséges naciona-
lista, fasiszta csoport irányítja. Az ukrán vezetés betiltotta a kommu-
nista pártot, majd minden más ellenzéki pártot és szervezetet, beleért-
ve a parlamentieket is. Elnyom minden erőt, amely ellene lép fel, és 
nacionalista politikájával ellehetetleníti a nemzeti kisebbségek életét.

A nyugat, elsősorban az USA, Ukrajnát használja fel arra, 
hogy térdre kényszerítse Oroszországot, maga alá rendelje az 
európai országokat. Ez az USA háborúja Oroszország ellen, a 
Kínai Népköztársaság ellen, a világhatalom megszerzéséért.

Amerika most olyanok mellé állt, akik ellen a második világ-
háborúban harcolt. A fasiszták mellé! Ügyvivő úr, Ön szerint a 
történelem semmire sem tanít, avagy nincs határa az aljasságnak?

Mit javasolt Moszkva valójában?

„Moszkva követelései között szerepelt, hogy a NATO helyzetét 
állítsák vissza az 1997-es állapotra, ami azt jelentené, hogy Ma-
gyarország nem tag, és így nem vonatkozik rá az ötös cikkely 
védelme” – nyilatkozta az amerikai ügyvivő. 

Nyilván arra számít, hogy a magyar elit összecsinálja magát és ro-
hanni fog támogatni az USA-t. Nem hisszük, hogy 1999 óta a magyar 
elit gondolkodó része ne jött volna rá arra, hogy az egész átverés. Az 
USA sohasem fog másokat megvédeni, csak ha magát is veszélyben érzi. 
Az 5. cikkelyt egyébként sem külső támadók ellen találták ki. Az egész 
NATO arra irányul, hogy a népharag, a kapitalizmus ellen fellépő erők 
ne söpörjék el a pénz uralmát. A NATO eddig megvédte a milliárdosok 
hatalmát. De a gazdasági válság, a covid miatt tele az emberek hócipője. 
És most még a háború is. Lehet, hogy a NATO urai az 5. cikkellyel hol-
nap kitörülhetik a feneküket. A népharag ellen nem fog segíteni.

De nézzük, mi az igazság Dillard úr állításában! Az égvilá-
gon semmi! Az egész blöff , hazugság. Mi a valóság?

Oroszország 2021. december 17-én nyilvánosságra hozta azt a meg-
állapodás tervezetet, amelyet az USA-nak és a NATO-nak javasolt. 

Az orosz fél javasolta: a felek ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek 
a másik fél biztonságát veszélyeztetik. A felek ne használják más orszá-
gok területét Oroszország vagy az Egyesült Államok elleni támadásra.  

Az USA mondjon le arról, hogy a NATO-t keleti irányban to-
vább bővíti. Ez legalább két országot érint, Ukrajnát és Grúziát, 
amelyek be akarnak lépni a NATO-ba. Az USA vállalja, hogy 
nem létesít katonai támaszpontokat a volt Szovjetunió olyan 
utódállamaiban, amelyek nem tagjai a NATO-nak, és nem hasz-
nálja ezen országok katonai létesítményeit. 

Oroszország és az Egyesült Államok kölcsönösen mondjon le 
fegyveres erők és fegyverzetek telepítéséről olyan területeken, 
ahol ilyen tevékenység a másik fél biztonságát veszélyeztetheti. 
Javasolta továbbá, hogy a két ország nukleáris erői, nehézbom-
bázói a nemzeti területükön kívül ne repüljenek olyan országok 
légterében, ahonnan egymás biztonságát veszélyeztetnék.

Oroszország kezdeményezte azt is, hogy a nemzeti terüle-
ten kívül ne telepítsenek közép- és kishatótávolságú rakétákat.  
Moszkva azt is javasolta, hogy a felek zárják le nukleáris erők 
telepítését más országok területére.

Oroszország soha, sehol nem javasolt olyat, ami Magyarország 
NATO-tagságára vonatkozik. Putyin is, Lavrov is számtalanszor kijelen-
tette, hogy jó viszonyra törekednek a NATO-tag Magyarországgal. Az el-
múlt években az Orbán-kormánynak sikerült is ezt a pragmatikus együtt-
működést kiépíteni. Ne engedjük, hogy Dillard úr, az Egyesült Államok 
most elrontsa! Nekünk fontosabb a béke, a saját életünk, mint Amerika.
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Egyperces Őrületek
Az EU legkisebb tagállama, Hahotánia törvénnyel bünteti a jö-
vőben az állatkínzókat, adta hírül az ország egyetlen hivatalos 
lapja, a „Hahotánia mindenek felett”.

Idézet:

„… Az állatkínzást és az állatok méltatlan tartását már az EU min-
den tagállama szankcionálja, így, mint közös kulturális körhöz tar-
tozó ország, hazánk is csatlakozik ehhez a nemzetközijogi kategó-
riához. Mind a kerek kalitkák; gömbölyű akváriumok, mind a házi 
ételek maradékának állatokkal feletetése töröltetnek államunkban 
az állattartás során alkalmazható gyakorlatok sorából. Az állattar-
tási szabályokat szigorúan ellenőrzi ezentúl a Nemzeti Állatvédelmi 
Hatóság, röviden a NÁH. Valamint ennek a hatóságnak a jogköre 
lesz az új jogszabályok be nem tartásáért való rendbírságolás, súlyo-
sabb esetekben vádemelés is a bíróságok felé. Hisszük, hogy a ke-
rekített terekben tartott madarak és halak szenvedéseit megszüntet-
hetjük egyetlen határozott tollvonással, s a jövőben boldogan élnek 
majd szögletes börtöneikben, azt teszik az Unió többi országában is 
fogvatartott állattársaik. Hisszük, hogy a vasárnapi ebédek maradé-
kával etetni a jószágokat megalázza őket állati mivoltukban, ezért 
csak EU. forrásból származó konzervált állati eledellel, vagy kifeje-
zetten a kedvencek számára készített vasárnapi ebéddel táplálhatják 
a társállataikat Hahotánia lakói. Hisszük, továbbá, hogy Hahotánia 
lakói egy emberként állnak az EU kompatibilis intézkedés mellé, 
s minden állattartó honfi társunk az egyetértése jeleként naponta 
18.00. és 18.30. óra között ki is mutatja lelkes együttműködését az-
zal, hogy felmászik az otthonához legközelebb eső telefonpóznára, 

kandeláberre, villanyoszlopra, s mosolyogva integet a demonstráci-
ót ellenőrző kamerás járőrautók felé.

Aki viszont bármilyen kifogásra hivatkozva megkísérli elkerül-
ni az EU és az Állam törvényével való szimpátiájának spontán 
demonstrálását, azt a NÁH, mint szándékos törvénysértőt és 
az állatvédelmi gondolat gyűlölt ellenségét óriási gombostűkre 
tűzve kifüggeszti Hahotánia fővárosának egyetlen terén…” – 
hangzott el a Kormányszóvivő lényegesen terjedelmesebb ma-
gyarázatában az új törvény kihirdetése során.

Az ellenzék persze megint populáris aknamunkába kezdett, 
s pletyka szinten terjeszti, hogy a törvény nincs tekintettel a 
macskás nénikre, kisállatokat tartó gyerekekre, munkájukat 
végző pilótákra, orvosokra, búvárokra, akik fi zikai teljesítő-
képességük, vagy munkaköri elfoglaltságuk miatt képtelenek 
a jogszabályba foglalt időkeretet póznák tetején tölteni, de ez-
zel ne foglalkozzanak a kedves olvasók, ez mind csak azt a célt 
szolgálja, hogy hazánk, Hahotánia és az EU közötti történelmi 
barátságot és kulturális összeköttetést, már-már közös kulturá-
lis vérkeringésünket megkíséreljék mérgezni.

Bár hivatalosan nem mondta ki a Kormányszóvivő, csupán utalt 
rá, de a jövőben hasonló Uniókonform törvényt készül a Kor-
mány benyújtani a Parlament elé a rasszizmus elítélésének lel-
kes kifejezésére is.

K  Z



NATO-értekezlet: 
Szégyelljék magukat!

A NATO hadügyminiszterei Brüsszelben tanácskoznak. A NATO honlapján közölt képek tanúsága szerint jól 
érezték magukat. Mintha nem is lenne háború, mintha nem emberek halnának meg, mintha nem világháború 
elé néznénk.  Ez a kapitalizmus, ez a tőkés morál!

Ismeritek ezt a viccet? Az amerikai és brit hadügyminisz-
ter, illetve a NATO főtitkára jól érzik magukat. 

Hol a mi helyünk? A magyar delegáció, Szalay-¬Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter és Maróth Gáspár államtitkár 

láthatóan még keresik a helyüket.

Maga ki? És maga ki? A francia és a magyar honvédelmi 
miniszter kérdően néznek egymásra.

Ugye, nincs harag, hogy nekünk is voltak néger rabszol-
gáink? Sebastien Lecornu francia miniszter Lloyd Austin 

amerikai hadügyminiszterrel.

Ugye, én vagyok a legcsinibb miniszter? 
Ludivine Dedonder belga hadügyminiszter

A piros itt nem divat, meg nem is vagyok olyan, mint ez az Ursula 
– vívódik Észak-Macedónia hadügyminiszter-asszonya


